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 كممة شكر
 الحمد هلل

 "مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل"
ال يسعنا في ىذا المقاـ سكل تقديـ خالص تشكراتنا الى األستاذ المشرؼ "معراجي عمر" الذم 

رعى ىذا البحث بالتكجيو كالنصح. كقّدـ لنا نصائح ثمينة كأعطانا مف كقتو ما سمح لنا بامتبلؾ 
البحث النظرم كالميداني بثقة كيقيف كبخطى ثابتة ...  الشجاعة كاإلرادة لخكض غمارناصية 

فمو منا كؿ الشكر كآيات االعتراؼ مصداقا لقكؿ عمي رضي اهلل عنو "مف عّممني حرفا ممكني 
  عبدا".

ناصر" الذم كاف لدفعة "ماجستير لسانيات ف كما نتقّدـ بجزيؿ شكرنا الى األستاذ "حنيفي ب
افؽ كأحاطيا بالرفؽ كالعناية كالنصح كتسخير كؿ الجيكد تطبيقية كتعميمية المغات" خير مر 

 .كالطاقات لنجاح المشركع
ككؿ طاقـ قسـ المغة  2012/2013كالشكر مكصكؿ الى أساتذتنا الكراـ خبلؿ المكسـ الجامعي 

العربية كآدابيا بجامعة مستغانـ كزمبلئي في الدفعة، خصكصا "مصطفى مصطفاكم"، كالى 
"أبكبكر تممساف كالى زمبلئي بجامعة  02ىيـ ابراىيمي" بجامعة الجزائر أستاذ المسانيات "برا

  بمقايد" خصكصا السيدة "بف عثماف صكرية" 
 ككؿ مف ساعدنا مف قريب أك مف بعيد كدعا لنا بالتكفيؽ كالسداد مف العمي القدير
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 ممخص الدراسة

تسعى ىذه الدراسة الى استكشاؼ مدل تمّمؾ كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة مف 

تيف التعميمية طرؼ أساتذة المغات )العربية، المغات األجنبية( كاستخداميـ ليا في العمميّ 

الدراسة كمف أجؿ اإلجابة عف ىذه اإلشكالية تـ التطرؽ في  كالتكاصمية داخؿ القسـ كخارجو.

النظرية الى ماىية تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة ثـ التكاصؿ المغكم في التراث العربي 

كفي الدراسات الحديثة كتجارب ادماج كسائط الميديا الحديثة في التعميـ في الجزائر كخارجيا. 

مدينة الجمفة بأقساـ  ياتثانك بناء استمارة كتكزيعيا عمى أساتذة المغات بكفي الدراسة التطبيقية تـ 

 النيائي شعبة "آداب كلغات أجنبية". 

كاستطاعت الدراسة أف تصؿ الى جممة مف النتائج تتمثؿ في أف أساتذة المغات يتأقممكف مع 

التعميـ تطكر الكسائط التكنكلكجية الحديثة في التكاصؿ كادماجيا داخؿ القسـ كخارجو بغرض 

لكجيا كاف بمبادرة شخصية مف األساتذة في ظؿ كجكد التكاصؿ. كأف ادماج الكسائط التكنك ك 

 عكائؽ تحد مف تكسيع ذلؾ مرتبطة غالبا بالتجييز ككضعية القسـ الدراسي مثؿ مشكؿ االكتظاظ

. كما تكصمت الدراسة الى ضركرة أف يككف ىناؾ اىتماـ ية كالنفسية لمتبلميذكالعكامؿ الحس

بصرم" يتبلءـ  -ميمية كانتاج محتكل دراسي "سمعيبإدماج الكسائط التكنكلكجية في العممية التع

 .كيتكافؽ مع األىداؼ التعميمية في الجزائر كالدراسات حكؿ التكاصؿ المغكم قديما كحديثا

 : التكنكلكجيا، اإلعبلـ، اإلتصاؿ، التعميـ، التكاصؿ المغكم الكممات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to discover the appropriation of New Information and 

Communication Technology (NICT) by the teachers of Arabic and foreign 

languages and its use in the communicative and learning processes; inside 

and outside the classroom. 

To deal with this issue; we focused our theoretical study on the definition of 

the NICT and the human modern skills related to it; as well as dealing with 

the linguistic communication in the old Arabic studies and the contemporary 

period. The study dealt with experiences of NICT integration in learning; in 

Algeria and outside. The practical part was a questionnaire distributed to the 

teachers of 03rd year languages’ branch in the secondary schools of Djelfa.  

The results show that the teachers took personal initiatives to integrate NICT 

in communicating/ teaching the target language inside and outside the class; 

though the obstacles of equipment lack and the overcrowded classroom.   

The study shows the imperative need for producing an audio-visual content 

that corresponds to communicative theories using the NICT supports. It gave 

a scientific view towards the old Arabic studies in linguistic communication to 
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be invested in building a content suitable for the modern media and the 

goals of education in Algeria. 

Keywords: technology; information; communication; learning; linguistic 

communication 

Résumé 

Cette étude vise à découvrir l’appropriation des nouvelles technologies de 

l’information et communication «NTIC» et son utilisation dans les procédés 

de l’apprentissage et la communication dans/ et hors les classes. 

Pour répondre à cette problématique, nous avons centré notre étude 

théorique sur les définitions des NTIC et leurs effets sur les connaissances 

humaines, comme nous avons pris en considération la communication 

linguistique dans les anciennes études Arabes et la période contemporaine, 

l’intégration de la technologie dans l’apprentissage à travers l’expérience de 

l’Algérie et quelques pays.  

Dans la partie pratique, on a construit un questionnaire et le distribué sur les 

professeurs de lycées de la ville de Djelfa « terminal lettre et langues 

étrangères ». Les résultats de l’étude ont insisté sur la nécessité de la 
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production audio-visuelle qui correspond avec les théories de 

communication linguistiques et l’usage des NTIC. 

Notre étude a donné aussi une moderne vision scientifique sur les 

anciennes études linguistico-communicative pour qu’elles soient investi 

dans le but d’établir un contenu d’apprentissage Arabe compatible avec les 

NTIC et les objectives de l’éducation en Algérie. 

Mots clés: technologie; information; communication; apprentissage;  

communication linguistique. 
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استدلت حضارة ىذا العصر بمعارؼ شتى، فيي تقتفي آثار عمـك كانت كالزالت تقـك    

 ، باستنطاؽ الكقائع الظاىرة في الكجكد. كلما كانت المعارؼ كميا ُتجمع تحت نطاؽ فمسفة العمـك

 ىذه التساؤالت. كانت ىي األخرل قيد

كمادامت ىذه الحضارة تُبيرنا بكسائميا الحديثة كبتكنكلكجيا اإلبداع المعرفي، فإننا قد صرنا نراىا 

اليـك كىي تقترب مف ظاىرتي التعميـ كالتعمـ فقّدمت لنا سببل كمناىجا ككسائط عممية أغنت 

اـ. فكيؼ ندخؿ ىذه معارفنا كعقكلنا كجعمتنا نتماشى معيا في كؿ خطكة تخطكىا الى األم

الحضارة لكي نطّكعيا كنقدـ ألنفسنا بدائؿ تستجيب لحاجيتنا التعميمية كتتكّيؼ كمقّكماتنا المغكية 

 كاألىداؼ التعميمية لممنظكمة التربكية؟

نفَسو اال متأنيا لحظة ىذا االكتشاؼ. فيك  كالتساؤالت ال يجد العارؼ في نطاؽ ىذه التكنكلكجيا

لتمؾ الكسائط، كمف جية ثانية تبدك لو لغة اإلببلغ كالتكاصؿ غريبة عنو  ار مف جية لـ يكف مطكّ 

في حقيقة الكضع كالبناء. كمف ىاىنا تتراءل لنا أسئمة البناء المغكم كحقيقة النقؿ االصطبلحي 

مف لغة الباث الى لغة المتمقي كىك مجاؿ كاسع ال يمكف الخكض فيو بأكممو بؿ عمينا أف نقكد 

لى احدل نطاقاتو. فكاف حرّيا بنا أف نتكجو الى ميداف التعميـ كنضع تحت مجير سفينة البحث ا

البحث ىذا التفاعؿ لمطمبة مع الكسائط التكنكلكجية الحديثة التي سمحت ليـ بالتكاصؿ مع 

 أقرانيـ مف شتى أصقاع العالـ.

تداخميا قضية تعمـ المغات في ىذا العصر بسبب كثرة كسائؿ اتصاالتو ك  في لقد كقع تحكؿ

كتدفؽ المعمكمة كسيكلة الكصكؿ الييا كالعكدة الييا في أم كقت ككذا امكانية اإلتصاؿ اآلني 
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)المحظي(. َفَمـ تعد الحاجة الى تعّمـ المغات متعمقة بالمحيط مثؿ المدرسة أك الدراسة مف أجؿ 

كل دراسي ارضاء الكالديف أك الرغبة في الحصكؿ عمى عبلمة معينة تسمح باالرتقاء الى مست

أعمى، بؿ إف قضية تعمـ المغات قد أضحت تحمؿ في طياتيا حاجة شخصية بفضؿ تكنكلكجيا 

اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة ككنيا صارت تتيح لمفرد التكاصؿ مع اآلخر ميما تباعدت المسافات. 

ص كتعتبر البيئة التعميمية أكثر مف غيرىا تأّثرا بما صار يكّفره الفضاء اإللكتركني مف فر 

صاركا يشكمكف  ككنيـلمتكاصؿ. حيث نجد أف األساتذة كالطمبة ىـ أكثر المنجذبيف الى ذلؾ 

جميكرا قائما بحد ذاتو سكاء مف خبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي )المجمكعات كالصفحات( 

( بؿ ككاف مف نتائج ذلؾ كالمعّمميف أك المنتديات )أقساـ التربية( أك المدّكنات )مدكنات األساتذة

 أف صارت المؤسسات التربكية تتجو الى انشاء مكاقع الكتركنية خاصة بيا. 

كمف أجؿ اإلحاطة بيذا المكضكع، ارتأينا أف نضعو قيد الدراسة كالبحث مع اسقاط ذلؾ عمى 

طمبة األقساـ النيائية "شعبة آداب كلغات أجنبية" ككنيـ يدرسكف المغة العربية كلغات أجنبية ىي 

ذا كيممككف ناصية المعمكماتية. كى ، اإليطاليةاأللمانية يزية ك/أك اإلسبانية،فرنسية كاإلنجمال

تتداخؿ فيو عدة فركع مف المسانيات التطبيقية مثؿ التعميمية كالتكاصؿ المغكم  يلبحثالمجاؿ ا

كالمسانيات الحاسكبية. كعند كلكجنا الى ىذا المجاؿ تجّمت لنا اشكالية رئيسية فرضت نفسيا 

ىؿ يعي األساتذة كالطمبة عمى حد سكاء أىمية ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ فرضا كىي "

في سياؽ تعميـ المغات كالتكاصؿ المغكم مف خبلؿ استغبلؿ الكسائؿ الُمتاحة بيف أيدييـ داخؿ 

كخارج القسـ كاألنترنت بكصفيا عامبل يتمّيز بامتداد استعمالو زمانيا كمكانيا خارج الزمكاف 
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ي لممدرسة؟ كعمى ضكء ذلؾ، ىؿ صارت تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ دعامة الكبلسيك

بيداغكجية اجبارية في المدرسة أـ مازاؿ ُينَظر الييا عمى أنيا خيار بيداغكجي كمالي تطبعو 

 المبادرات الفردية فقط؟" 

ئط اف اإلشكالية المطركحة أعبله تستدعي اإلجابة عف تساؤالت فرعية عف امتبلؾ تمؾ الكسا

 كاستخداميا داخؿ القسـ كخارجو كأثرىا عمى النتائج. كىذه التساؤالت يمكف تفريعيا الى: 

 ما مدل امتبلؾ كارتباط األساتذة كالطمبة باستخداـ كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ؟   -1

 ىؿ يستخدـ األساتذة كالطمبة الكسائط التكنكلكجية الحديثة بيداغكجيا؟  -2

يا الحديثة داخؿ القسـ أثناء التعميـ كالتعمـ؟ كما مدل استخداـ ذلؾ ىؿ يتـ ادماج الميد  -3

 كأثره عمى التكاصؿ كعكائقو داخؿ القسـ؟ 

ىؿ يتكاصؿ األساتذة كالطمبة خارج القسـ بكاسطة األنترنت مع بعضيـ كمع غيرىـ؟   -4

 ميـ؟كىؿ يستغمكف الكسائط التكنكلكجية الحديثة في التعمـ خارج الزمكاف الكبلسيكي لمتع

فصكؿ في اطاريف نظرم كتطبيقي. ففي  ةكىكذا استكت دراستنا عمى خطة مف مدخؿ كثبلث

المدخؿ المفاىيمي النقدم، حاكلنا اإللماـ بالحقؿ المعرفي لممكضكع مف خبلؿ جكانبو النقدية 

 كالمفاىيمية كالمصطمحاتية كالدكافع الى التطرؽ اليو ككذا الجانب المنيجي فيو.

ألكؿ، الذم عنكّناه بػ "تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كعبلقتيا بالتعميـ"، تطّرقنا أما في الفصؿ ا

فيو الى الجانب التقني المصطمحاتي مف خبلؿ اعطاء تعريفات لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ  

الحديثة كأنكاعيا ككذا الشبكات المعمكماتية كأنكاعيا كنطاقاتيا كالمخاطر التي تيددىا. كفي 
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الثاني، حاكلنا التطرؽ الى العنصر البشرم كالميارات التي صار يكتسبيا في العصر المبحث 

الحديث كىي الميارات التي صقمتيا االختراعات الحديثة كطكرتيا تكنكلكجيا الكسائط اإلعبلمية 

أما في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ فقد فضمنا أف ُنَفّصؿ فيو كؿ ما يتعمؽ ك الحديثة. 

إلستخداميا، دكافع  يإلعبلـ كاإلتصاؿ في ميداف التعميـ مف حيث التطكر التاريخبتكنكلكجيا ا

كحدكد استخداميا كاستخداماتيا مف خبلؿ تجارب مف فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية 

كبريطانيا كبعض الدكؿ العربية. ككذلؾ مف خبلؿ بعض التطبيقات الحديثة مثؿ "التعميـ المفتكح" 

قع اإللكتركنية التعميمية". كما تطّرقنا أيضا الى تأثير كؿ ذلؾ عمى المعمـ ك"أرضيات المكا

 كالمتعمـ كالمدرسة باعتبارىـ أقطاب العممية التعميمية.

انتقمنا في الفصؿ الثاني الى قضية التكاصؿ المغكم سكاء مف حيث المفاىيـ كالنظريات التي 

لى التكاصؿ في العممية التعميمية ككذلؾ تطرقت الى ذلؾ، أك مف حيث الكتابات التي تطّرقت ا

 عكائؽ التكاصؿ. كما أفردنا مبحثا خاصا بالتكاصؿ كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ.

أما الفصؿ الثالث، ففيو تطرقنا الى الحالة الجزائرية بما تكفر لدينا مف مصادر، سكاء كتابات 

ائرية في ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ أكاديمية أك صحفية. كما تطرقنا أيضا الى جيكد الدكلة الجز 

كاإلتصاؿ في المنظكمة التربكية كالعكائؽ التي تحكؿ دكف ذلؾ. أما في المبحث الثاني منو، فقد 

قدمنا الدراسة الميدانية التي أجريناىا بعينة مف ثانكيات مدينة الجمفة كالمراحؿ التي مّر بيا 

الثالث في تحميؿ االستبياف كاستنباط النتائج االستبياف الى غاية استرجاعو. لنشرع في المبحث 

كالخبلصة العامة التي تّكجناىا بمجمكعة مف التكصيات التي صغناىا بناء عمى التجربة 
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الميدانية لدل أساتذة المغات كطمبة األقساـ النيائية "آداب كلغات" بمدينة الجمفة. كما تّكجنا 

طمقا ألبحاث أخرل كدراسات ميدانية مف أجؿ دراستنا بمجمكعة مف المبلحظات التي نعتبرىا من

استكشاؼ كاقع كآفاؽ ادماج التكنكلكجيا في تعميـ المغات بالجزائر. كالتي يؤاخذ عمييا أنيا تسير 

باستحياء في انتظار ارادة قكية إلدماجيا بمشاركة األساتذة كالمغكييف كالبيداغكجييف كالمختصيف 

 في الحاسكبيات. 

ليس ىناؾ منيجية بحث كاحدة في البحث في ميداف التعميمية كلكف ىناؾ مف الجانب المنيجي، 

مجمكعة مف المناىج البحثية التي يتكقؼ اعتماد احداىا عمى المكضكع الُمتطرَّؽ لو. كليذا فاف 

طبيعة دراستنا المّتسمة بالغالب باستكشاؼ مدل امتبلؾ كاستخداـ الكسائط التكنكلكجية، كمدل 

َـّ ادماجيا داخؿ القسـ ك/أك خارجو كتطّكر االستخداـ الكعي بأىميتيا كدك  رىا في التعميـ كمف َث

عبر التاريخ، ككذلؾ الحاجة الى احصائيات بخصكص تجييز المؤسسات التربكية بعتاد 

المعمكماتية ... كؿ ذلؾ ُيحتـّ عمى الباحث اختيار مقاربة امبريقية مف خبلليا يجمع المعطيات 

 ميؿ كاالستنتاج كتفسير بعض الظكاىر.مف أجؿ المقارنة كالتح

اف المكضكع الذم حاكلنا التطرؽ اليو في ىذه الدراسة قد سبقتنا اليو بعض األبحاث في     

أجزاء منو. كىي جيكد استفدنا منيا كثيرا ككنيا خدمت دراستنا في جزء منيا أك مّيدت ليا، كىك 

كفة" المكسكمة "المدرسة، التمميذ كالمعمـ، األمر مع أطركحة الدكتكراه لمباحث "عبد الكىاب بكخن

دراسة عمى عينة مف التبلميذ  كالمعمميف  –كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ: التمثؿ كاالستخدامات 

في الجزائر"، اشراؼ األستاذ الدكتكر نصر الديف لعياضي بجامعة الجزائر كمية عمـك اإلعبلـ 
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الى التحديات التكنكلكجية التي صارت تطرؽ فييا الباحث  . كقد2007-2006تصاؿ كاال

اقتصادية كرىانات جديدة لممدرسة، -تكاجو المدرسة ككيؼ أف ذلؾ صار بمثابة تحكالت سكسيك

كقد عرض فييا الباحث الى تقسيـ عممو الى قسميف: قسـ نظرم لمدراسة كفيو تطرؽ الى 

ميـ لدكرىا، أما في الفصؿ المدرسة كالتمميذ كالمعمـ كتحدم تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كتمثّ 

التطبيقي، فقد تناكؿ الباحث الجانب الكاقعي لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في الجزائر كفي 

قطاع التربية، الخطاب الرسمي كالكاقع الماثؿ. ثـ نتائج االستبياف بالنسبة لكؿ مف التبلميذ 

ة(. مع العمـ اننا قد استفدنا مف )عينات لؤلطكار التعميمية الثبلث( كاألساتذة )األطكار الثبلث

 استمارة "بكخنكفة" في بناء استمارتنا المكجية الى األساتذة بثانكيات مدينة الجمفة.

كقد كانت نتائج دراسة الباحث "بكخنكفة" تصب في أف المدرسة يجب أف تمعب المدرسة دكرا 

ب دكرا فعاال في المجتمع ىاما في اكساب التمميذ كفاءات تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ حتى يمع

حيث يجب عمييا أف تحافظ عمى مكانتيا كمؤسسة لمتنشئة كالتعميـ كفي نفس الكقت استعادة 

المبادرة فيما يتعمؽ بكيفية ادماج ىذه الثكرة المعمكماتية ضمف كظائفيا الجديدة. كما بّيف الجانب 

تصاؿ في الجزائر ما يزاؿ التطبيقي، حسب ذات الباحث، أف استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاال

ضعيفا كىامشيا كيخضع لممبادرات لمفردية كالقطاعية أكثر مف خضكعو لسياسة كطنية مدركسة 

كمحددة األىداؼ. في حيف أشار ذات الباحث الى أف الدكؿ المتقدمة يحتدـ فييا النقاش حكؿ 

كالغايات التي يستجيب  اشكالية ادماج تكنكلكجيا التعميـ في المدرسة كما يحممو ذلؾ مف تحديات

ليا، نجد أف اإلشكاؿ في الجزائر مازاؿ في مرحمة التجييزات كالمعدات كغياب احصائيات عف 
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استعداد المعمميف كالمتعمميف الستغبلؿ ىذه المعدات التكنكلكجية. كما استفدنا أيضا مف الدراسة 

سعة كبعض مديريات التربية كممحقاتو الت CNDPالميدانية عف المركز الكطني لمكثائؽ التربكية 

لمباحثة "بككريسة عائشة" في كتابيا المكسـك "اإلعبلـ التربكم في الجزائر دراسة في  عبر الكطف

دكر اإلعبلـ ككسائمو في التربية كترقية األداء التربكم". حيث كرد في ذات الكتاب فصؿ عف 

اـ بمكضكع بحثيا، استخدمت "تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في اإلعبلـ التربكم". كقصد اإللم

"بككريسة" منيجي البحث: التاريخي كالكصفي المسحي أيف كزعت استمارة عمى جميكر 

المتعامميف مع المركز الكطني لمكثائؽ التربكية عبر ممحقات المركز كبعض مديريات التربية 

 عبر الكطف كمف بينيا مديرية التربية لكالية الجمفة. 

الية كتساؤالت دراستنا اتبعنا في بحثنا منيجيف: المنيج التاريخي كقصد اإلحاطة بإشك     

كالمنيج الكصفي المسحي. كقد اعتمدنا عمى المنيج التاريخي في الدراسة مف أجؿ التطرؽ الى 

تطكر استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كادماجيا في العممية التربكية عمى اعتبار أف ذلؾ 

الختراعات كاالبتكارات في ميداف اإلتصاؿ كالحاسكبيات كالمعمكمات مرتبط دائما بما تشيده ا

 –التبلميذ  -المدرسة  –التي دائما ما انعكست عمى العممية التعميمية كأقطابيا: مكظفك التعميـ 

المقرر الدراسي كلذلؾ حاكلنا مف خبلؿ استخداـ المنيج التاريخي فيـ استخداـ الكسائط 

ف خبلؿ تجارب بعض الدكؿ كفرنسا كبريطانيا كالكاليات المتحدة كنفس التكنكلكجية في التعميـ م

األمر بالنسبة لمجزائر مف أجؿ الكقكؼ عمى طرؽ تنفيذىا كاآلراء التي صدح بيا العمماء آنذاؾ 

حكؿ ذلؾ. بينما جاء استخداـ المنيج الكصفي مف أجؿ الكقكؼ عمى الدكر الذم صارت تمعبو 
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عممية التعميمية ال سيما مف خبلؿ تعامؿ كؿ مف المعمميف كالمتعمميف التكنكلكجيا الحديثة في ال

 معيا عمى حد سكاء.

ف كانت       كككؿ دراسة يتزاكج فييا النظرم بالميداني، فإف دراستنا لـ تخؿ مف صعكبات كا 

صعكبات ارتبطت في معظميا بجيد مضاعؼ منا في الترجمة. فأغمب المراجع حكؿ 

بلتصاؿ كعبلقتيا بتعميمية المغات متكفرة بالمغة اإلنجميزية. فضبل عف أف التكنكلكجيا الحديثة ل

الدراسات في ىذا الميداف شحيحة جدا بالجامعات الجزائرية كتحتاج الى البحث كالتأليؼ في ىذا 

المجاؿ مف أجؿ استغبلؿ كتكجيو كترشيد ذلؾ التيار الجارؼ لدل التبلميذ نحك تممؾ الكسائط 

يثة )الياتؼ الذكي، المكح اإللكتركني، الحاسكب المحمكؿ(. كما صادفتنا بعض التكنكلكجية الحد

الصعكبات المتعمقة بالجانب اإلدارم بمديرية التربية بكالية الجمفة بخصكص رخصة البحث التي 

تحصمنا فييا عمى مدة محدكدة كتـ مطالبتنا باالكتفاء بعدد محدكد مف الثانكيات )دكف تكضيح 

اضطرنا الى االقتصار في الدراسة الميدانية عمى أساتذة أقساـ النيائي "لغات"،  أسباب ذلؾ( مما

كنفس الصعكبات صادفتنا كأخذت منا العناء الكبير بسبب اضراب أساتذة التعميـ الثانكم في 

 .2015كفي فيفرم كمارس  2014جانفي 

ات الذيف تفاعمكا معنا كال يسعنا في األخير سكل أف نتقدـ بجزيؿ الشكر الى أساتذة المغ     

بشكؿ ايجابي أثناء تكظيفنا لمختمؼ أدكات البحث الميدانية )المبلحظة بالمشاركة، جمسات 

النقاش، االستمارة، الحكار( كأمدكنا بمبلحظاتيـ كتجاربيـ الشخصية مما سمح لنا ببناء استمارة 

ما نتقّدـ بجزيؿ الشكر لكؿ حاكلنا فييا قدر اإلمكاف مراعاة عناصر الشمكلية كالدقة كالكضكح. ك
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عميو اآلف، ىي مف ساعدنا مف قريب أك بعيد مف أجؿ اخراج ىذا العمؿ في الصكرة التي 

 كالكماؿ هلل عّز كجؿ كىك مف كراء القصد كال حكؿ كال قكة اال بو.

 

 الطالب المترشح بف سالـ المسعكد

 2015مام  11الجمفة في 
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 ء المفاهيمي والمعرفي لمدراسةالبنا -1
لقد صار العصر الحديث يشيد ركاجا كاستخداما كبيريف لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ لدل 

المعّمميف كالمتعمميف عمى حد سكاء، كصار يكازم ذلؾ مف جية عناية خاصة صارت تكلييا 

كلى أف يككف ذلؾ ذا الدكلة إلدماج التكنكلكجيا في التعميـ. كنتيجة لذلؾ فانو صار مف باب أ

تأثير عمى تعميـ كتعّمـ المغة ككف المغة ىنا ىي كعاء التكاصؿ. كتبرز في ىذا المقاـ المغات 

األجنبية خصكصا باعتبار أف محتكل األنترنت يتشكؿ مف نسبة كبيرة مف المغات األجنبية ال 

      سيما المغة اإلنجميزية. 

م عبر الميديا الحديثة لدل المتعمـ كالمعمـ في ميداف قد برزت أىمية دراسة التكاصؿ المغك ك     

التي صارت تطبع اليدؼ مف تعمـ  الشخصية الكاعية بالتكازم مع الجدكل . كىذاالتعميمية حديثا

المغات بالنسبة لمتبلميذ كبالتالي بركز أىمية تعمميا عمى األقؿ كحاجة شخصية بالنسبة لمتمميذ 

كالرغبة في التكاصؿ مع أقرانو مف  "الشابكة" األنترنتبر تشبع فضكلو في استكشاؼ العالـ ع

 العالـ. 

في الكقت الذم تبدك فيو حاجيات التمميذ مف تعمـ المغات مرتبطة بضركرة تعمميا مف مستكل ك 

دراسي معّيف )كاألكلى متكسط مثبل بالنسبة لمغة اإلنجميزية( أك ىي مجرد مادة الجتياز امتحاف 

ست لغة تكاصؿ في المجتمع، فإف ىناؾ حاجة تعميمية جديدة صارت كنيؿ عبلمة كلككنيا لي

متعمقة بالتمميذ في حد ذاتو كمرتبطة بما كفرتو تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة. فقد صارت 
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ىناؾ قنكات افتراضية جديدة لمتكاصؿ فيما يعرؼ بشبكات التكاصؿ االجتماعي كبرامج الدردشة 

ؼ. كىي كاقع جديد أعطى لمتكاصؿ المغكم بعدا كظيفيا كحاجة غير كمنتديات التعميـ كالتعار 

أف يربط مطالبا ب المدرس قد صارك  متعمقة بالزمكاف الكبلسيكي كىك المدرسة كالمكسـ الدراسي.

المحتكل الذم يختاره باحتياجات المتعمـ اآلنية كيكفؽ بينيا، كأف يتحكـ في األنماط المغكية 

نشطة، لئبل تنخفض دافعيتو. كتكفر الحد األدنى مف القكاعد كبعض كالكممات المتضمنة في األ

  1محادثةالكممات ضركرم ألم نشاط 

عضك جمعية ، كىك "دكمينغك بايكف لكبيز" في ثانكية فرنسية كيذىب أستاذ المغة اإلسبانية
2"Cyber langues"، " أستاذ المغة ال يممؾ في الكقت الحالي سكل العبكرالى حد القطع بأف 

كىذا يعني أف مفيكـ تعمـ المغات بكاسطة الميديا الحديثة ال يمكف  3الى التكنكلكجية المتطكرة" 

في تحفيز الطمبة كأداء العممية العدكؿ عنو في الظرؼ الراىف ككنو يساىـ اسياما جادا 

   التكاصمية أثناء الدرس المغكم.

أنيا قد دعامة أساسية ألنترنت بصفتيا مف جممة األشياء التي كفرتيا ىذه التكنكلكجيا اكما نجد 

اتصاؿ مف منطمؽ تمؾ المكاقع التي تحكييا. كلقد استيكت ىذه الكسيمة الكثير مف  شّكمت ثكرة

                                                           

1
 على مٌدانٌة دراسة  التواصلٌة المقاربة االنجلٌزٌة وفق باللغة تحدثال مهارة تدرٌس إجراءات تطبٌق مستوىخواجة بن عمر فقٌه،  

  92، ص 9002، نشورة، جامعة ورقلة، مذكرة ماجستٌر غٌر مورقلة بمدٌنة متوسط الرابعة السنة فً المرسمٌن المدرسٌن

2
 " ػٍٝ وً ِا ٠رؼٍك ترىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌرٛاطً تٙا٠Cyberطٍك ِظطٍػ "  

3 Bonrepaux, Christian;  Des hautes technologies devenues incontournables ; Le Monde de 
l’éducation, /92 03/2008, Numero 367, P 30  



 

21 
 

المتعمميف كالمعمميف خاصة في رحاب تمؾ الكسائط الذكية )اليكاتؼ، األلكاح اإللكتركنية، 

 يـ المعمكمة.الكمبيكتر، الخ( التي تساعد عمى عممية اإلتصاؿ كجمب كف

في ظؿ ىذا الذم ذكرناه ُيطرح التساؤؿ أفقيا في ميداف طرائؽ تعميـ المغات خاصة بصفتو 

الميداف الخصب في الدراسات األكاديمية الحديثة. ذلؾ أف المسانيات التطبيقية أضحت تتعامؿ 

ت متعمـ مع ىذا المفيكـ بنكع مف الجدية كالتطبيؽ اآلني قصد ايجاد السبؿ الكفيمة بحؿ مشكبل

المغة باعتبارىا كسائط تساىـ في عممية الفيـ كتذليؿ الصعكبات التي يطرحيا الكاقع التعميمي 

 سيما النفسية منيا )الفركقات الفردية بيف المتعمميف، القدرة عمى االستيعاب كالذكاء(.

ة التدفؽ كلّما كانت تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كتقنياتيا المتطكرة قد أمّدت المناىج بسرع

المعمكماتي كالفيـ، حاكلنا أف نقترب مف ىذه الكسائؿ قصد ايجاد مفاىيـ تمّدنا بطرؽ كفيمة 

نسعى مف خبلليا الى سيكلة التبميغ. اذف نستطيع القكؿ بعد ىذا الذم مضى أف التعمـ 

دلت عميو  ال سيما كأنو قد ككف كسيمة ناجعةيباستخداـ الكسائؿ الحديثة بشتى أنكاعيا قد 

 الصؼ أحيانا عف حضكرهغني الفرد تالتكنكلكجيا ستعماالت بعض الدكؿ المتطكرة، فصارت ا

أك أخرل  فئة عمريةذلؾ أنو أصبح متحررا مف كقت الحضكر كلـ يُعد التعميـ يتقّيد ب، التعميمي

 كربما حتى المادة التعميمية. مينية

كالمناىج البحثية مف أجؿ كمف ىذا المنطمؽ تأتي دراسة لكي تستخدـ مجمكعة مف األدكات 

استكشاؼ مدل تفاعؿ األساتذة مع تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في تعميـ المغات )العربية، 

المغات األجنبية(. حيث تـ اختيار األقساـ النيائية شعبة آداب كلغات أجنبية بالثانكيات. عمى 
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ا كبيرا في االحتكاؾ اعتبار أف المغة عامؿ ميـ في مسارىـ الدراسي كأنيـ قد قطعكا شكط

( ككذا عمى اعتبار 4بالمغات في مسارىـ الدراسي )اعتبارا مف السنة الرابعة أك الثالثة ابتدائي

أنيـ قد تخصصكا في دراسة المغات منذ المرحمة الثانكية ككنيـ الكحيديف الذيف سيدرسكف لغة 

 أجنبية ثالثة )ايطالية أك ألمانية أك إسبانية(. 

في  الحديثة ذه التكنكلكجياىاستخداـ ف بعض مف أصحاب التككيف الكبلسيكي ببداية قد ال يؤم

، لكف حتمية الكاقع دعت الى استشراؼ الكاقع كالمستقبؿ مف خبلؿ حتمية كجكد التعميـ

التكنكلكجيا كاستعماالتيا الكاسعة، ثـّ إف ما يتـ استخدامو في المجاؿ التكنكلكجي عند التعمـ أدل 

بعض الباحثيف في تكنكلكجيا التربية أف تكييؼ البيئة  بّيفكما المعرفة كآلياتيا. الى تغّير طبيعة 

التعميمية مع الكسائط اإلعبلمية الحديثة التي تكفرىا تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ بإمكانو أف 

يسيـ في جعؿ العممية التعميمية مؤّطرة بقدر كبير مف التكجيو كالسماح ببناء المعرفة كتطكير 

  .5 ىج لحؿ المشكبلت بطريقة مستقمةمنا

رّم بنا ىنا التذكير، عمى سبيؿ المثاؿ، بما رصده مركز التكجيو المدرسي كالميني بكالية كحَ 

تمنراست مف مشاكؿ َتُحكؿ دكف تعّمـ المغة العربية كالمغات األجنبية كالرياضيات بسبب شساعة 

ميؿ منيا باستغبلؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ مساحة الكالية كصعكبة التنقؿ، كىي صعكبات يمكف التق

                                                           
 02األلٍاَ إٌٙائ١ح ٟٚ٘ وٛوثح اٌرال١ِم اٌم٠ٓ قنٌٛا  اٌٝوٛوثر١ٓ  ٚطٛئٗ ٠شٙك أت 9002/9002 اٌؽاٌٟ ٠ر١ّّى اٌٌُّٛ اٌكناٌٟ   4

ٌٕٛاخ فٟ  02ٚتكؤٚا قناٌح اٌٍغح اٌفه١ٍٔح فٟ إٌٍح اٌهاتؼح أٌاٌٟ ٚوٛوثح اإلطالغ اٌرهتٛٞ اٌم٠ٓ قنٌٛا  ٌٕٛاخ فٟ االتركائٟ

 االتركائٟ ٚتكؤٚا قناٌح اٌفه١ٍٔح فٟ إٌٍح اٌصاٌصح اتركائٟ
5 J. Michael Spector and others; Learning and Instruction in the Digital Age; Springer science+ Business Media; 

New York; USA; 2010; P 21 
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كاإلتصاؿ، حسب رأينا، كجعميا عامبل في استقرار اإلطارات مف خبلؿ فرص التكاصؿ كالتككيف 
6 . 

كما أف كؿ الكتابات كاألياـ الدراسية كالممتقيات العممية في ميداف التعميمية صارت تحرص في 

تعميـ الحديثة في العممية التعميمية. فمثبل تكصياتيا عمى ضركرة استغبلؿ كادماج تكنكلكجيا ال

ندكة تممساف الدكلية "مف أجؿ سياسة لغكية عالمية مؤسسة عمى التعددية المغكية كتحقيؽ السمـ 

عبر القارات"، دعت في اعبلنيا الختامي الى "كضع شبكة اعبلمية كبنكؾ معطيات، بما في 

 7ية ألكبر عدد ممكف مف دكؿ العالـ"ذلؾ األنترنت، تحت تصرؼ األساتذة كالسمطات التربك 

كىاىك "المؤتمر العممي الدكلي األكؿ لكمية اآلداب كالعمـك االجتماعية" بجامعة السمطاف قابكس 

 في كخارجيا العميا كالمعاىد بالجامعات كالدراسات البحكث يكصي بضركرة "اشراؾ مراكز

نتاج المعارؼ المعمكمات صناعة  المعرفة عصر لمكاكبة مؤاتية بيئة تأثيث خبلؿ مف الحديثة، كا 

. بؿ كحتى في ميداف عمـ النفس، نجد أف الدراسات في ىذا العمـ تحيؿ دائما الى 8معو" كالتفاعؿ

ضركرة ادماج الكسائط البصرية عندما يتعمؽ األمر بمختمؼ العمميات العقمية كالتذكر كالنسياف 

تابو "عمـ النفس" الى ضركرة استخداـ كاإلدراؾ كغيرىا. فالدكتكر "فاخر عاقؿ" قد دعا في ك

                                                           
6
ِٕٚشٛن ػٍٝ  02/09/9009أظه٠ٕاٖ ِغ ِك٠ه ِهوى اٌرٛظ١ٗ اٌّكنٌٟ ٚإٌّٟٙ ترّٕهاٌد، ا١ٌٍك "ػثك اٌؽ١ّك ِمهأٟ"، تران٠ؿ  طؽفٟ ؼٛان  

    http://www.djelfa.info/ar/education/2197.htmlاٌعه٠كج اإلٌىره١ٔٚح "اٌعٍفح ئٔفٛ" ػٍٝ اٌهاتظ: 

ِؽاضهاخ إٌكٚج اٌك١ٌٚح "ِٓ أظً ١ٌاٌح ٌغ٠ٛح ػا١ٌّح ِإٌٍح ػٍٝ اٌرؼكق٠ح اٌٍغ٠ٛح ٚذؽم١ك اٌٍٍُ ػثه تىه تٍما٠ك" ذٍٍّاْ،  ظاِؼح "أتٛ  7

 02، ص 9009، ذٍٍّاْ، اٌعىائه، ٌثرّثه اٌٍغاخ"
8
: ِعرّغ اٌّؼهفح اٌرؽك٠اخ االظرّاػ١ح ٚاٌصماف١ح ٚاٌٍغ٠ٛح فٟ اٌؼاٌُ اٌؼهتٟ ..ؼاضها كٌٟٚ األٚي ٌى١ٍح ا٢قاب ٚاٌؼٍَٛ االظرّاػ١ح"اٌّإذّه اٌؼٍّٟ اٌ  

  92، ص 9002ق٠ٍّثه  02-09، اٌّعٍك اٌصأٟ، ِٕشٛناخ ظاِؼح اٌٍٍطاْ لاتٛي، ٍِمظ، ػّاْ، "ٍِٚرمثال

http://www.djelfa.info/ar/education/2197.html
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الصكر البصرية التي اعتبرىا مساعدا عمى كبيرا لفف االستذكار حيث يتحتـ عمى الفرد أف 

 . 9يتصكر الكممات كىي تتفاعؿ في مشيد حي

كبالمقابؿ نجد أف منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة قد دعت الى ضركرة تقديـ 

كجيا كاإلتصاؿ ضمف البرامج التعميمية لمراحؿ الطفكلة المبكرة كفي المراحؿ معارؼ في التكنكل

 (. 1التعميمية التي تمييا )الشكؿ 

 
كفي مقابؿ كؿ ذلؾ، نجد أف أحدث اإلحصائيات بخصكص استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ 

كاإلتصاؿ تضع الجزائر في مراتب متأخرة جدا. كىك ما يعكس أف قضية ادماج كسائط 

 كنكلكجيا في التعميـ مازالت في بداياتيا كمازالت أماميا الكثير مف التحديات. الت

في مؤشر الكصكؿ الى تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ  92فمثبل تحتؿ الجزائر المرتبة 

مف حيث  111دكليا في الخدمات الحككمية عبر األنترنت، كالمرتبة  125كاستخداميا، كالمرتبة 
                                                           

9
 202، ص 0292، ت١هٚخ، ٌثٕاْ، 00ٓ، ط فاـه ػالً، ػٍُ إٌفً، قان اٌؼٍُ ٌٍّال١٠  
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في  106في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ، كالمرتبة  111ة، كالمرتبة المشاركات اإللكتركني

في تحميؿ الفيديك عبر مكقع "يكتيكب"، كالمرتبة  104النشر عبر مكسكعة كيكيبيديا، كالمرتبة 

 .10في انتاج المعرفة  107دكليا في تجارة الحكاسيب كمستيَمكات اإلعبلـ اآللي، كالمرتبة  80

المتأخرة لمجزائر ُتحيمنا مباشرة الى مفكر العصر مالؾ بف نبي حيف دعا ىذه األرقاـ كالمراتب 

المربيف الى ضركرة تعميـ الشباب كيؼ أف يستطيعكا اكتشاؼ طريؽ الى َتصدُّر مككب 

. 11اإلنسانية، ال أف يعّممكىـ كيؼ يكاكبكا الركس أك األمريكييف في طرائقيـ أك كيفية تتبُّعيـ

الى ما قالو الباحث أحمد شتكح بخصكص أف المدرسة يمكف أف تككف  مثمما ُتحيمنا في المقابؿ

انعكاسا سمبيا لحالة مجتمع ما كُمستيِمكة لقيمو الراىنة اذا كانت المدرسة مف أجؿ المجتمع، 

، يمكف ليا )أم المدرسة( أف تؤسس لثكرة تغيير بطيئة، قميبل، لكنيا فعالة اذا شتكحلكنيا، يقكؿ 

 . 12مف أجؿ المدرسة ما كاف المجتمع كّمو

كبالتكازم مع ما سبؽ ذكره، فاف استخداـ أك عدـ استخداـ األنترنت بات مؤشرا مف مؤشرات 

مكقع كيب ينشط في العالـ، ُكجد أف  35حكؿ  2002بقاء كانتشار المغات، ففي احصاء لسنة 

، %06 ، فاليابانية%07، فاأللمانية %72المغات األكثر استعماال فييا ىي: اإلنجميزية 

مف  %90مما يعني أف ىذه المغات الخمس تستحكذ عمى  %02، فاإليطالية %03فاإلسبانية 

                                                           
10

 Cornell University, INSEAD, and WIPO: The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation, 

Geneva, Ithaca, and Fontainebleau ; 2013 ; P 131  

11
 009ص  ،0292 ،2ه، قِشك، ٌٛن٠ا، ط ِاٌه تٓ ٔثٟ، ِشىٍح اٌصمافح، ذهظّح ػثك اٌظثٛن شا١٘ٓ، قان اٌفى  

12
 02، ص 9002ِاني  09، اٌعّؼح 2002اٌؼكق  إٌٍح اٌصاٌصح ٚاٌؼشه٠ٓ، أؼّك شرٛغ، طفؽح ذ١اناخ، ١ِٛ٠ح اٌفثه،  
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. كلذلؾ كاف البد مف أف تككف ىناؾ دراسات كأبحاث حكؿ دكر كسائط 13المكاقع اإللكتركنية

التكنكلكجيا الحديثة في تعميؽ عممية التكاصؿ بيف المعمميف كالمتعمميف ككذا التطرؽ الى اآلراء 

لتي تحدثت عف كيفيات استغبلؿ الميديا الحديثة في التعميـ بطريقة منظمة تؤتي أُكميا كتتيح ا

 لمتمميذ كاألستاذ االستفادة منيا ببل افراط كال تفريط.  

      

 لمدراسةالبناء المنهجي  -2
يف: نظرم كتطبيقي. قمنا في الجزء النظرم منو بتقديـ عرض عف الدراسة الى جزأتنقسـ 

المفتاحية لمدراسة الميدانية كىي: تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف خبلؿ التعريفات العناصر 

كالدراسات التي ناقشت ماىيتيا كعناصرىا كتطكرىا. كما عرضنا أيضا عمى الميارات البشرية 

 التي صبغيا العنصر التكنكلكجي كأكسبيا خصائصو مف حيث التفاعؿ. 

كاف لزاما عمينا العكدة الى التراث العربي في ىذا  المغكم، فقدالتكاصؿ كفيما يخص عنصر 

المجاؿ مف أجؿ ابراز أىميتو ككذا امكانية استغبلؿ ذلؾ كالتفاؤؿ حياؿ مستقبؿ المغة العربية 

كأداة لمتكاصؿ المغكم عبر الكسائط التكنكلكجية الحديثة. لنصؿ بعد ذلؾ الى الدراسات الحديثة 

 حكؿ "التكاصؿ المغكم". 

                                                           
13

ػالَ، ق٠ٍّثه ِؽّك ػثك اٌؽٟ، اٌظا٘هج اٌٍغ٠ٛح األطً ٚاٌرطٛن ٚاٌٍّرمثً، قٌٚح اإلِاناخ اٌؼهت١ح اٌّرؽكج، ِىرة ٔائة نئ١ً اٌٛوناء ٌشإْٚ اإل  

 22، ص 9002
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ا الفصكؿ الثبلثة المككنة لدراستنا عّرجنا عمى تجارب تعميـ المغات بكاسطة الكسائط كبيف ثناي

التكنكلكجية كتطكرىا كأعطينا نماذج مف عدة دكؿ كجامعات كلعدة برامج جرل تطبيقيا. كما 

حاكلنا أيضا التطرؽ الى التجربة الجزائرية في ادماج الكسائط التكنكلكجية في تعميمية المغات 

في أكؿ مكسـ دراسي لمجزائر الحّرة ال سيما في ميداف محك  1962دأت في سبتمبر كالتي ب

كؿ ما سبؽ ذكره حتـّ  األمية كارادة الدكلة آنذاؾ في اعطاء المغة العربية مكانتيا األصيمة.

المجكء الى المنيجيف الكصفي كالتاريخي. فأما المنيج الكصفي، فقد تـ االعتماد عميو ألف 

ة تمّكف مف دراسة ككصؼ خصائص كأبعاد ظاىرة مف الظكاىر في اطار معيف البحكث الكصفي

أك كضع معيف يتـ مف خبللو تجميع البيانات كالمعمكمات البلزمة عف ىذه الظاىرة كتنظيـ ىذه 

البيانات كتحميميا لمكصكؿ الى أسباب كمسببات ىذه الظاىرة كالعكامؿ التي تتحكـ فييا كبالتالي 

كىك الحاؿ مع استخدامات تكنكلكجيا اإلعبلـ  14ف تعميميا مستقببلاستخبلص نتائج يمك

 كاإلتصاؿ في تعميـ كتعمـ المغات. 

كأّما المنيج التاريخي، فمجأنا اليو ككنو ال يتكقؼ عند تسجيؿ كتعقب كقائع أك أحداث مشكمة 

اثيا ما، بؿ يتعدل ىذا لمحاكلة تفسير ىذه المشكمة مف خبلؿ العبلقات التي تحكمت في أحد

كما أف الباحث في  15كالربط بينيا لتفسير مشاكؿ الحاضر كالتمكف مف استقراء معالـ المستقبؿ

قضايا المغة العربية يصعب عميو تفادم تكظيؼ المنيج التاريخي رغـ ما لحقو مف نقد مف قبؿ 

                                                           
14

 20-20، ص ص اٌّهظغ اٌٍاتك  
15

َٚ ِؽٍٓ أؼّك اٌفض١هٞ، األًٌ اٌؼ١ٍّح ٌىراتح نٌائً اٌّاظٍر١ه ٚاٌكورٛناٖ، ِىرثح األٔعٍٛ اٌّظه٠ح، اٌما٘هج، ِ   ظه، ِؽّك ػثك اٌغٕٟ ٌؼٛقٞ 

 22، ص 0229
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ية كىك ما سنح لنا بتعّقب تطكر استخداـ كادماج التكنكلكجيا في العمم 16المغكييف المعاصريف

 التعميمية.

 طرق جمع البيانات:  -2-1     

 راعينا في جمع البيانات التي تستجيب ألىداؼ دراستنا طرقا تتمثؿ فيما يمي:

الكتب كالمراجع المتعمقة بالمسانيات التطبيقية كالعمـك : الطريقة الوثائقية -2-1-1     

القكانيف الكاردة في الجريدة المرتبطة بيا، نشرات كزارة التربية الكطنية، بعض  االجتماعية

الرسمية، الكثائؽ الصادرة عف اليكنسكك، الجرائد اليكمية الجزائرية المعّربة )الخبر، الشركؽ 

 مديرية التربية بكالية الجمفة(. ككذلؾ احصائيات كؿ مف ElWatanاليكمي( كالُمفرنسة )

كشبكات التكاصؿ كاحصائيات "منتديات الجمفة" كاحصائيات الجزائرييف عمى الشابكة 

  االجتماعي، الكتب كالمجبلت كالمراجع.

كظفنا ىذه التقنية مع بعض األساتذة مف  :المقابالت االستكشافية الحرة -2-1-2     

خبلؿ طرح مجمكعة مف األسئمة عمييـ حكؿ الدكر الذم يركنيـ لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ، 

ممساف، مستغانـ، الجمفة، الشمؼ، الجزائر في كقد كانت لنا مقاببلت مع أساتذة مف كاليات ت

 مناسبات كممتقيات مختمفة.

                                                           
16

 22، ص 9002اٌعىائه، طاٌػ تٍؼ١ك، فٟ إٌّا٘ط اٌٍغ٠ٛح ٚاػكاق األتؽاز، قان ِ٘ٛح،   
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ىذه التقنية كنا قد كظفناىا مف خبلؿ تجربتنا في : المالحظة بالمشاركة -2-1-3     

التعميـ بالجزائر العاصمة مف خبلؿ مبلحظة تفاعؿ كحماس التبلميذ الستخداـ الكسائط 

ىا مف خبلؿ انضمامنا الى بعض المجمكعات المينية عبر التكنكلكجية في التعميـ، كما كظفنا

 Algerian Association of Teachers ofشبكات التكاصؿ االجتماعي مثؿ مجمكعة )

English .في الفيسبكؾ ) 

 :االستبيان -2-1-4     

 قمنا بصياغة أسئمة مفصمة ألساتذة المغات األجنبية باألقساـ النيائية شعبة آداب كلغات كليذا 

 اخترنا الطريقة المسحية بالعينة الحصصية العشكائية لثانكيات مف مدينة الجمفة.

قصد اإللماـ بمكضكعنا مف كؿ جكانبو قمنا بصياغة : تصميم االستبيان -2-1-4-1     

األسئمة كفؽ طريقة "األسئمة المغمقة" حيث يرل "مكريس أنجرس" بأف األسئمة المغمقة تتطّمب مف 

اجابة خاصة مف جممة قائمة اجابات مقترحة عميو ألف نص السؤاؿ يفرض المبحكث اختيار 

كالسؤاؿ  dichotomiqueجكابا دقيقا. كتنقسـ األسئمة المغمقة الى نكعيف: السؤاؿ الثنائي التفرع 

تكجييات كقد قمنا بصياغة األسئمة بناء عمى  à choix multiple 17المتعدد االختيار 

في التعميـ كمف خبلؿ محاكرة أساتذة في الثانكم ككذا بفضؿ تقنيات تجربتنا الميدانية المشرؼ ك 

المبلحظة بالمشاركة كمف خبلؿ االستفادة مف استمارات بحثية كردت في دراسات سابقة. ثـ 

                                                           
ِٛن٠ً أٔعهي، ِٕٙع١ح اٌثؽس اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ االٍٔا١ٔح ذكن٠ثاخ ػ١ٍّح، ذه: تٛو٠ك طؽهاٚٞ ٚآـهْٚ، قان اٌمظثح ٌٍٕشه،   17

 922، ص 9002اٌعىائه، 
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سؤاال في استمارة  44عرضنا األسئمة عمى المشرؼ كاألساتذة المحّكميف حيث كضعنا 

 األساتذة.

 ر كفقا لئلشكالية كالتساؤالت:محاك  04قّسمنا االستمارة الى 

كضعنا لو عنكاف "تممُّؾ كاستخداـ كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ"  المحور األول: -

مكاضيع فرعية تتعمؽ بامتبلؾ كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ، كفاءة التعامؿ  04كيتضمف 

بصفة عامة، أماكف ككسائط  مع كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ، درجة االرتباط باألنترنت

 النفاذ الى شبكة األنترنت.

كقد كضعنا لو العنكاف التالي "استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ  المحور الثاني: -

بيداغكجيا". كفيو حاكلنا التطرؽ الى المكاضيع األربعة التالية: دعائـ استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ 

المجاالت التعميمية الستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ،  كاإلتصاؿ مف أجؿ التعميـ/التعمـ،

مدل االرتباط باستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـ/التعمـ، تجارب االستخداـ 

 البيداغكجي لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ.

لتكاصؿ داخؿ بعنكاف "ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف أجؿ التعميـ كا المحور الثالث: -

القسـ" حيث كانت األسئمة تيدؼ الى تسميط الضكء عمى المكاضيع الفرعية األربعة اآلتية: 

دكافع ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ داخؿ القسـ، تأثير ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ 
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ـ، تأثير ادماج عمى التكاصؿ داخؿ القسـ، عكائؽ ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ داخؿ القس

 تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ داخؿ القسـ عمى الجكانب النفسية، العقمية كالتعميمية داخؿ القسـ.

بعنكاف "ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف أجؿ التعميـ كالتكاصؿ خارج  المحور الرابع: -

ة اآلتية: استخداـ القسـ" حيث كانت األسئمة تيدؼ الى تسميط الضكء عمى المكاضيع الفرعي

تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف أجؿ التعميـ/التعمـ خارج القسـ، التكاصؿ المغكم بيف األساتذة 

كالطمبة فيما بينيـ كمع غيرىـ خارج القسـ بمغة أجنبية عبر األنترنت، تجربة األساتذة مع التعمـ 

 لكتركني لمغات. اإللكتركني عبر األنترنت، تقييـ استخداـ األساتذة لمتعمـ اإل

قمنا بعرض االستمارة عمى ثبلث أساتذة جامعييف  :تحكيم االستمارة -2-1-4-2     

كتغّير المجتمع  19كالمسانيات التطبيقية "تخصص التعميمية"  18مختصيف في منيجية البحث

بغرض تقديـ مبلحظاتيـ. كقد كانت مبلحظات األستاذيف "حناط"  20"تخصص اإلتصاؿ"

ي الجانب المنيجي ال سيما مف حيث ترقيـ األسئمة كتبكيب المحاكر ك"عزكز" تصّب ف

. أما أستاذ تعميمية المغة العربية "ابراىيمي" فقد تفّضؿ بمراجعة شاممة "اختيارات اإلجابة"ك

ألسئمة االستمارة كقدـ لنا مبلحظات بشأف ضبط المصطمحات ككذا اعادة صياغة بعض 

ثـ عرضنا االستمارة عمى قراءتيا مف طرؼ األساتذة.  األسئمة مف أجؿ تفادم االلتباس حيف

  المشرؼ كأضفنا تعديبلت بناء عمى مبلحظاتو.

                                                           
هاذ١ع١ح ِىافؽح نئ١ً فهلح تؽس تاٌّفثه اٌٛطٕٟ الٌراٌكورٛن ػثك اٌماقن ؼٕاط، أٌرال ِؽاضه تعاِؼح اٌعٍفح "و٠اْ ػاشٛن" ٚ  18

 اٌّفكناخ تاٌعىائه
 9األٌرال اتها١ُ٘ اتها١ّٟ٘، أٌرال ٍِاػك فٟ ذؼ١ّ١ٍح اٌٍغح اٌؼهت١ح تمٍُ ػٍَٛ اٌٍٍاْ تعاِؼح اٌعىائه   19
 األٌرال ِؽّك ػىٚو، أٌرال ٍِاػك تمٍُ ػٍُ االظرّاع تعاِؼح اٌعٍفح "و٠اْ ػاشٛن"   20
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   :مجتمع البحث األصمي -2-2     

 أثناءاخترنا مديرية التربية لكالية الجمفة لعدة أسباب كعكامؿ منيا التسييبلت التي كجدناىا 

كات األخيرة المراتب األخيرة في نتائج شيادة الدراسة الميدانية. فكالية الجمفة تحتؿ في السن

الباكالكريا كىك ما ُيحتـ ضركرة البحث عف التجارب التعميمية الناجحة كتثمينيا بغرض تعميميا 

الحقا كتحسيف المردكد الدراسي في مرحمة التعميـ الثانكم السيما في المغات األجنبية. كما أف 

ي كديمغرافيتيا التي تحتؿ المرتبة الرابعة كطنيا )بعد كالية الجمفة مف حيث مكقعيا االستراتيج

العاصمة ككىراف كسطيؼ( تشّكؿ نمكذجا ألم دراسة أكاديمية يمكف اعتبارىا الحقا مؤشرا 

كاليات مف الشماؿ )المدية(  09أف لدييا حدكدا مع  -ككما قمنا سابقا –ال سيما  .كطنيا

سكرة ككاد سكؼ ككرقمة( كالشرؽ)المسيمة( كالجنكب )غرداية كاألغكاط( كالجنكب الشرقي )ب

كالغرب )تيارت كتيسمسيمت(، فيذه الكاليات التسعة تشترؾ مع كالية الجمفة مف حيث ضعؼ 

نتائج الباكالكريا ككذلؾ نقص األساتذة المؤطريف في الرياضيات كالمغات األجنبية. ككالية الجمفة 

مر مع "منتديات الجمفة" التي نالت المرتبة مشيكرة بعدد مف المكاقع اإللكتركنية مثمما ىك األ

األكلى عمى المستكل الكطني في المسابقة التي نظمتيا كزارة البريد كتكنكلكجيا اإلعبلـ 

ككذلؾ كجكد عدة ىيآت تنفيذية بكالية الجمفة ليا مكاقع الكتركنية مثؿ  201221كاإلتصاؿ سنة 

، مديرية التجارة، الكالية، غرفة التجارة دار الثقافة "ابف رشد"، جامعة الجمفة "زياف عاشكر"

كالصناعة "أكالد نايؿ"، اذاعة الجمفة. كنسجؿ ىنا أف مدير التربية لكالية الجمفة كاف قد كعد 
                                                           

21
، ػٍٝ اٌهاتظ اٌراٌٟ:   9002آفه٠ً  92ٛلغ ٠َٛ األنتؼاء ِٛلغ "اٌعٍفح ئٔفٛ ٌألـثان"، ذُ و٠انج اٌّ  

http://www.djelfa.info/ar/sondage/2531.html  

http://www.djelfa.info/ar/sondage/2531.html
http://www.djelfa.info/ar/sondage/2531.html
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" غير أف 2014آفريؿ  16بإطبلؽ المكقع اإللكتركني لمديرية التربية بالتزامف مع يـك العمـ "

ـّ الى غاية كتابة ىذه األسطر ذلؾ لـ يت
22 . 

ما بالنسبة الختيارنا عّينة مف ثانكيات بمدية الجمفة دكف غيرىا مف بمديات الكالية، فيذا راجع أ

ثانكية كىك عدد كبير يقارب أك يفكؽ  16الى العدد الكبير مف الثانكيات المكجكدة بيا كالمقّدر بػ 

(، 11) (، مستغانـ08عدد الثانكيات المكجكدة في مثيبلتيا مف المدف الكبرل كتيزم كزك )

( حسب ما 10(، بجاية )11(، كرقمة )16(، عنابة )08(، البميدة )16(، باتنة )09تممساف )

 . 23تشير اليو احصائيات المكقع اإللكتركني كزارة التربية الكطنية

كفيما يتعّمؽ بتعميـ كتعّمـ المغات األجنبية بكالية الجمفة في القطاعيف الخاص كالعاـ، فاف الجدكؿ 

 النقص الذم يشيده ىذا الميداف حاليا ال سيما بقطاع التعميـ العالي: التالي يفّسر

 

 

 

 

 

                                                           
22

آفه٠ً  92ذُ و٠انج اٌهاتظ ٠َٛ األنتؼاء  ، 9002ِاني  92ؼٛان  ِك٠ه اٌرهت١ح ٌٛال٠ح اٌعٍفح "أِؽّك ِؼا٠ٚح" ِغ ِٛلغ "اٌعٍفح ئٔفٛ ٌألـثان ٠َٛ   

شُ اٌرثكاٌٗ تّك٠ه ذهت١ح  9002، ذُ اؼاٌرٗ ػٍٝ اٌرماػك فٟ ٌثرّثه  http://www.djelfa.info/ar/education/6447.html، اٌهاتظ 9002

، شُ ذؼ١١ٓ ِك٠ه ذهت١ح ظك٠ك ِٚاواٌد ِك٠ه٠ح اٌرهت١ح تٛال٠ح اٌعٍفح تال ِٛلغ 9002ـه ػٍٝ اٌرماػك فٟ ظأفٟ آـه "١ِّٓ اٌش١ؿ" اٌمٞ أؼ١ً ٘ٛ ا٢

 اٌىرهٟٚٔ ٌٙا

  
23

، ػٍٝ اٌهاتظ اٌراٌٟ: 9002آفه٠ً  92ِٛلغ ٚوانج اٌرهت١ح اٌٛط١ٕح، ذُ و٠انج اٌّٛلغ ٠َٛ األنتؼاء   

http://www.education.gov.dz/index.php/fr/component/education/  

http://www.djelfa.info/ar/education/6447.html
http://www.education.gov.dz/index.php/fr/component/education/
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 التأطير تكنكلكجيا التعميـ الييأة الكصية التخصص/ الدبمكـ المؤسسة التككينية
)آخر  ITEالمعيد التكنكلكجي لمتربية 

، ُحّكؿ مقّره الى 1997دفعة سنة 
 ثانكية( 

تكظيؼ أساتذة المغة /تككيف
كالفرنسية لطكرم  اإلنجميزية

 سنكات(  03المتكسط كالثانكم )

سندات تعميمية  كزارة التربية الكطنية 
 -سمعية ، سمعية

 بصرية 

أساتذة مكّكنكف كمفتشكف في 
 المغتيف الفرنسية كاإلنجميزية

  CAPES/CAPEM 24 مديرية التربية لكالية الجمفة
// 

 Data show  ت في الطكريف مفتشك المغا
 انكمالمتكسط كالث

ممحقة معيد تككيف المعمميف كتحسيف 
 مستكاىـ "ابف رشد" تيارت

تككينات مختمفة إلطارات 
االبتدائي، معممك المغة الفرنسية 

 CAPEP 25بمرحمة االبتدائي 

 
// 

 
// 

مفتشك المغة الفرنسية في الطكر 
 االبتدائي

 جامعة الجمفة 
 "زياف عاشكر" 

ليسانس نظاـ جديد في المغة 
 26الفرنسية

 27كالمغة اإلنجميزية 
كزارة التعميـ العالي 

 كالبحث العممي 
 مخبر المغات

Data show 
 (فك ف، محاضر ك مساعدأساتذة )

جامعات الجزائر، البميدة، المدية، 
 األغكاط كغيرىا

" LMDليسانس "كبلسيكي، 
كماستر: الفرنسية، اإلنجميزية، 
 اإليطالية، اإلسبانية، األلمانية

 
// 

 
// 

 
// 

ة العميا لؤلساتذة بكزريعة، المدرس
 الجزائر

 دبمـك أستاذ التعميـ المتكسط
 دبمـك أستاذ التعميـ الثانكم

// // // 

 المدرسة العميا لؤلساتذة كالية األغكاط
 (2012/2013)ابتداء مف 

 دبمـك أستاذ التعميـ المتكسط
 دبمـك أستاذ التعميـ الثانكم

// // // 

 فك أساتذة متعاقد // // رنسية تقنية، انجميزية تقنيةف  UFCجامعة التككيف المتكاصؿ 
المكثؼ في المغات  التعميـمركز 
CEIL 

 شيادة اتقاف المغة الفرنسية
 شيادة اتقاف المغة اإلنجميزية

// // // 

المدارس الخاصة غير المعتمدة لدل 
 كزارة التربية

دركس دعـ مدرسي، كشيادات 
 اتقاف الفرنسية كاإلنجميزية

 التعميـ بالحاسكب صقطاع خا
Data show 

أساتذة كمتقاعدكف مف قطاع 
 التربية كمف خارج قطاع التربية

 مؤسسات التككيف في المغات األجنبية لصالح طمبة كأساتذة كالية الجمفة جدكؿ

 

 

                                                           
24  CAPES : certificat d’aptitude professionnel en enseignement secondaire شهادة الكفاءة المهنٌة للتدرٌس الثانوي 

CAPEM : certificat d’aptitude professionnel en enseignement moyen  شهادة الكفاءة المهنٌة للتدرٌس المتوسط 
25

 CAPEP : certificat d’aptitude professionnel en enseignement Primaire ٟشٙاقج اٌىفاءج ا١ٌّٕٙح ٌٍركن٠ً االتركائ 
   LMDم الجدٌد بالنظا 9002/9009بدأ تدرٌس اللغة الفرنسٌة بجامعة الجلفة "زٌان عاشور" فً الموسم الجامعً   26
   LMDبالنظام الجدٌد   9002/9002بدأ تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة بجامعة الجلفة "زٌان عاشور" فً الموسم الجامعً   27
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 عينة الدراسة  -2-3     

اب كالمغات األجنبية قمنا بإجراء الدراسة الميدانية بثانكيات مدينة الجمفة باألقساـ النيائية لآلد

لككف معامؿ المغات )العربية، المغات األجنبية الثبلث( ميـ في المسار الدراسي. كىي عينة 

ثانكية بناء عمى  16ثانكيات مف بيف  04مسح جغرافي حصصية عشكائية. حيث اخترنا 

أف مجمكعة مف المعايير التي تسمح لنا بالحصكؿ عمى اجابات نتكخى فييا الدقة، فضبل عف 

اختيار شعبة "اآلداب كالمغات األجنبية" يعكد الى ككنيا الشعبة الكحيدة التي يتـ فييا تدريس لغة 

 أجنبية ثالثة )اسبانية، ألمانية، ايطالية(.

مناطؽ "شرؽ، غرب،  04كقد اعتمدنا عينات المسح الجغرافي عبر تقسيـ بمدية الجمفة الى 

ى أقساـ نيائي آداب كلغات، مكقعيا بالقرب مف جنكب، شماؿ" مع مراعاة تكفر الثانكيات عم

مقاىي األنترنت، تكفرىا عمى مخبر معمكماتية مف عدمو، كجكد أك عدـ كجكد مقياس 

 المعمكماتية، الربط كعدـ الربط بشبكة األنترنت، التكزيع الجغرافي عمى أحياء مدينة الجمفة.            

ؾ كاستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في اف اليدؼ مف ىذه الخيارات ىك استكشاؼ تممُّ 

التكاصؿ المغكم كالتعميـ داخؿ كخارج القسـ حتى كاف كانت الثانكية ال تتكفر عمى مخبر 

معمكماتية أك غير مربكطة باألنترنت أك ككف طمبتيا ال يدرسكف مقياس المعمكماتية. كىك ما 

الحديثة في تعمـ كتعميـ المغات مف  يسمح لنا باستكشاؼ الرغبة في استخداـ كسائط الميديا

طرؼ كؿ مف األساتذة كالطمبة. كقد كزعنا االستمارات عمى أساتذة المغات )العربية، اإلنجميزية، 

 ثانكية.  16ثانكيات بمدينة الجمفة مف بيف  أربعالفرنسية، األلمانية، اإلسبانية( عمى مستكل 
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 التالي:ككانت عّينات الثانكيات الُمختارة كفقا لمجدكؿ 

 
 

 اسـ الثانكية
 عدد أساتذة المغة العربية كالمغات األجنبية ألقساـ النيائي آداب كلغات أجنبية

 اإلسبانية األلمانية اإليطالية الفرنسية اإلنجميزية المغة العربية
 00 01 00 01 01 01 ثانكية المجاىد نكراني )الجمفة جنكب(

 00 01 00 01 01 01 ثانكية النجاح )الجمفة شماؿ(
 00 01 00 01 01 01 ثانكية الرائد بمحرش السعيد )الجمفة غرب(

 01 01 00 01 01 01 )الجمفة شرؽ( 1954ثانكية أكؿ نكفمبر 
     معامؿ المادة

 جدكؿ عّينات الثانكيات الُمختارة كفقا لممسح الجغرافي بالعينة الحصصية العشكائية

 

عبد الحؽ حمكدة" خبلؿ المكسـ الدراسي الحالي تـ ادماج المغة اإليطالية بثانكية "

ابتداء مف قسـ السنة الثانية لغات، عمما أف قرار ادماجيا باعتبارىا خيارا ثالثا  2014/2015

كتـ الشركع في تطبيقو ابتداء مف  2013آفريؿ  15في شعبة "المغات األجنبية" قد صدر في 

 .28عبر الكطف 2013/2014المكسـ الدراسي 

 
 

 ت الدراسةمصطمحا -3

                                                           
28

 09، اٌعىائه، ص 9002آفه٠ً  222إٌشهج اٌه١ٌّح، اٌّك٠ه٠ح اٌفهػ١ح ٌٍرٛش١ك اٌرهتٛٞ، ٚوانج اٌرهت١ح اٌٛط١ٕح، اٌؼكق   
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إف حقيقة البحث العممي تتطمب مف الباحث الحريص عمى بحثو كاسمو أف يتعامؿ     

اصطبلحيا في متف دراستو، ككؿ كممة تككف مصدرا لبلختبلفات في الفيـ تعد مصطمحا ينبغي 

كلذلؾ  29حتى ال يحدث المبس في مفيـك ىذا المصطمح لو تكضيحو كايراد تعريؼ اجرائي محدد

نستخدـ مجمكعة مف المصطمحات التي سترد بيف طّيات ىذا البحث حتى يتـ حسـ فإننا سكؼ 

أمر المصطمحات كامكانية العكدة الييا كمما كقع لبس في فيميا. كسكؼ نعتمد التعاريؼ التي 

ليا عبلقة بعمـ المسانيات التطبيقية "التعميمية كالمسانيات الحاسكبية" قدر المستطاع دكف نفي 

ة مف بعض العمـك القريبة مف بحثنا مثؿ اإلعبلـ كعمـ االجتماع التربكم كعمـ امكانية اإلفاد

النفس التربكم. كما أننا سكؼ نتطرؽ الى مفيـك بعض المصطمحات التي لف ترد في متف 

 البحث كىذا مف أجؿ تكضيحيا حتى ال يمتبس مفيكميا مع مفاىيـ أخرل مثؿ "التعميـ عف بعد".

 :   communicationمفهوم التواصل  -

ىك كؿ ما ُيقاؿ كُيقَرأ كيحدث مف حركات أك أفعاؿ أك إيماءات ككذلؾ كؿ األعماؿ التي تعّبر 

عممية كبلمية تتـ في شكؿ عبلمات، أك . أك ىك 30عف عدـ التعاكف كالرضا كالغضب كالنفكر

كثيؽ  رمكز أك إشارات أك تمميحات أك إيماءات، أك غيرىا، كأف ىذه العممية ال بد ليا مف نسيج

 31الترابط مع نظاـ لغكم دقيؽ، قكامو التعبير، كتبادؿ اآلراء بيف طرفي حديث في مقاـ ما

 مفهوم اإلتصال:   -
                                                           

29
َٚ غٍاْ    22-22ص ص  ،0229ل٠ة اٌفٙهٞ، اٌثؽس اٌؼٍّٟ ؼهفح ٚفٓ، قان اٌىٕكٞ ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، أنتك، األنقْ،  ِٕظٛن ٔؼّاْ 

30
ػٍٝ ذؼ٠ٕٛاخ، اٌرٛاطً ٚاٌرفاػً فٟ اٌٌٛظ اٌّكنٌٟ، اٌّؼٙك اٌٛطٕٟ ٌرى٠ٛٓ ٍِرفكِٟ اٌرهت١ح ٚذؽ١ٍٓ ٍِرٛاُ٘، ٚوانج اٌرهت١ح اٌٛط١ٕح،   

   ١ٔwww.infpe.edu.dzح ٌٍىراب ِرٛفهج ػٍٝ ِٛلغ اٌّؼٙك: ، إٌٍفح اإلٌىره00ٚص  ،9002، اٌعىائه
31

ػٍٝ اٌٍاػح  99/02/9002ذُ االطالع ػٍٝ اٌّماي تران٠ؿ ً اٌٍغٛٞ، ِٛلغ ظاِؼح اٌٍّه ٌؼٛق، ؼّكٞ اتها١ُ٘ ؼٍٓ، نؤ٠ح ؼٛي ِفَٙٛ اٌرٛاط  

  http://faculty.ksu.edu.sa/77951/DocLib5اٌهاتظ   02:02

http://www.infpe.edu.dz/
http://faculty.ksu.edu.sa/77951/DocLib5
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مف  تككف كقد األفراد، مف مجمكعة أك فرد إلى معمكمة أك فكرة نقؿ بمقتضاىا يتـ عممية

  :إلتصاؿ كىيا عناصر تكافر فييا ُيشترط فرد. إلى فرد مف أك فرد، إلى األفراد مف مجمكعة

 أك لفظية تككف كممات كقد اإلتصاؿ عممية في التي نستخدميا الكسيمة المستقِبؿ، المرِسؿ،

 . 32رسـك بيانية، ...( مخططات، كتابات )مراسبلت، أك معا، االثنتيف أك منطكقة

 الفرق بين اإلتصال والتواصل:

ر قد يستجيب كيتفاعؿ مع اآلخ في االتصاؿ ىناؾ رغبة مف أحد الطرفيف باتجاه اآلخر، كىذا

التكاصؿ فإف التفاعؿ أك الرغبة في المشاركة تحدث  الرغبة أك أنو قد يرفض االستجابة. أما في

  33باتجاه تحقيؽ أىداؼ معينة مف كبل الطرفيف كتنشط

 مفهوم المدرسة:  -

ف المدرسة لغكيا ىي المكضع أك المكاف الذم يتعمـ فيو طالب العمـ كالمعرفة كأصؿ الكممة م

الفعؿ درس درسان. كالمدرسة مف الناحية االصطبلحية تدؿ عمى نظاـ اجتماعي قائـ بذاتو 

كقد اتسع معناه كأصبح يدؿ في احدل صكره  Ecole Schoolكيقابميا في المغات األجنبية 

. كالمدرسة الرسمية ىي 34عمى بناء اجتماعي يقكـ بتنظيـ عمميات التعمـ مف بدايتيا الى نيايتيا

ـ اإلشراؼ عمييا مف قبؿ السمطات ال سيما مف حيث المنياج الدراسي كالمقرر الدراسي التي يت

                                                           
32

 92، ص 9002اٌّؼعُ اٌرهتٛٞ، اٌّهوى اٌٛطٕٟ ٌٍٛشائك اٌرهت٠ٛح )اػكاق ٍِؽمح ٌؼ١كج اٌع٠ٛٙح(، ٚوانج اٌرهت١ح اٌٛط١ٕح، اٌعىائه،   

ػٍٝ  99/02/9002َ ؼّهج"، ذُ االطالع ػٍٝ اٌّماي تران٠ؿ ٌّٛلغ اإلٌىرهٟٚٔ "ألالو٠ًٕ اغا أٚظٟ، ٍِائً ؼهوح اإلذظاي ٚاٌرٛاطً اٌرهوّا١ٔح، ا  33

-http://www.afkarhura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6381:2012-11اٌهاتظ   02:20اٌٍاػح 
18-17-10-40&catid=8:makalatseasea&Itemid=3   

، ٚ٘هاْ، 9002-9002ِهتٛؼح تٌٛؽثاي ٔٛان، ِؽاضهاخ فٟ ػٍُ اظرّاع اٌرهت١ح اٌعىء األٚي، قان اٌغهب ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، إٌٍح اٌعاِؼ١ح   34

 900-022اٌعىائه، ص ص 

http://www.afkarhura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6381:2012-11-18-17-10-40&catid=8:makalatseasea&Itemid=3
http://www.afkarhura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6381:2012-11-18-17-10-40&catid=8:makalatseasea&Itemid=3
http://www.afkarhura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6381:2012-11-18-17-10-40&catid=8:makalatseasea&Itemid=3
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كفي الجزائر تكجد المدارس العامة التابعة لكزارة التربية الكطنية كالمدارس الخاصة المعتمدة لدل 

 كزارة التربية الكطنية. 

 مفهوم الوسائل التعميمية: -

لمعمـ عمى تكصيؿ الخبرات الجديدة الى تبلميذه بطريقة الكسائؿ التعميمية ىي كؿ كسيمة تساعد ا

أكثر فاعمية كأبقى أثرا، فيي تعينو عمى أداء ميمتو كال تغني عف المعمـ ذاتو. كىي تختمؼ 

باختبلؼ مكاقؼ التعميـ فقد يككف مكقفا تعميميا معتمدا عمى السمع كمكقؼ آخر يتطمب حاسة 

تمد الكسائؿ التعميمية عمى الحكاس التي تشكؿ البصر كثالث يعتمد عمى كمييما. كلذلؾ تع

. كأمثمة ىذه 35المدركات المختمفة عند االنساف أك الممكات الفردية كما يسمييا ابف خمدكف

الكسائؿ التعميمية ىي خبرة المعمـ كالسبكرة كالكتاب كالتسجيبلت الصكتية كالمرئية كالدعامات 

ب كاإلذاعة كغيرىا كقد تككف ألعابا تربكية أك التكنكلكجية التي تعرضيا كالتمفزيكف كالحاسك 

تمثيميات أك ايماءات أك حركات يؤدييا المعمـ ك/أك المتعمـ مف أجؿ اإللماـ بالدرس. أم أف 

الكسائؿ التعميمية ىي "كؿ أداة يستخدميا المدرس لتحسيف عممية التعميـ كتكضيح معاني الدرس 

أك تعكيدىـ عمى العادات أك تنمية االتجاىات أك  كشرح األفكار كتدريب التبلميذ عمى الميارات

  36غرس القيـ دكف أف يعتمد المعمـ بالضركرة عمى األلفاظ كالرمكز كاألرقاـ"

 مفهوم التعمم اإللكتروني: -

                                                           
35

، 0299، ِؽّك ٚطاي، أ١ّ٘ح اٌٌٛائً اٌرؼ١ّ١ٍح فٟ ػ١ٍّح اٌرؼٍُ ػاِح ٚفٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌؼهت١ح ٌألظأة ـاطح، اٌّإٌٍح اٌٛط١ٕح ٌٍىراب، اٌعىائه  

 22ص 
36

 22، ص ٔفٍٗ  
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التعمـ اإللكتركني ىك طريقة تعميمية عف بعد تستخدـ مكارد بيداغكجية الكتركنية. كرغـ أف بدايتو 

، ااّل أف ظيكره الحقيقي بدأ منتصؼ التسعينات، كيسمح ىذا النظاـ تعكد الى سنكات الستينات

التعميمي لممتعّمميف بالتدرج التعميمي كفقا لرغباتيـ كبالعكدة عدة مرات الى المحتكل التعميمي، 

كتعرفو المجنة األكركبية بأنو "استخداـ تكنكلكجيا الميديا الجديدة كاألنترنت مف أجؿ تحسيف جكدة 

 37ريؽ تسييؿ الكلكج الى مكارد كخدمات ككذلؾ التبادؿ كالتعاكف عف بعد"التعمـ عف ط

 مفهوم التعميم عن بعد: -

نظاـ مكجو في الغالب الى كبار السف الذيف لـ يتمكنكا مف االلتحاؽ بالنظاـ المؤسسي، أك الذيف 

يرة مثؿ فشمكا في حياتيـ التعميمية كىـ صغار فأرادكا أف يستدرككا بعد ذلؾ. كيأخذ أشكاال كث

الدركس بالمراسمة، أك ما يسمى بالجامعة المتفتحة لمكبار التي تعمؿ عمى التكاصؿ العممي 

لتمكيف المحركميف مف االلتحاؽ بيا أك دركس االنتساب أك الدركس بالمراسمة التي تقدميا 

ث . كقد اعتمد في البداية عمى تكنكلكجيا الب38الجامعات المسائية أك العمالية في بعض الدكؿ

التمفزم كتكنكلكجيا المعمكمات التي تعتمد الكمبيكتر، كأخيرا تكنكلكجيا المعمكمات التي تعتمد 

 .  39الشبكات العالمية كالشبكة العنكبكتية في نقؿ التعميـ كالمعمكمات

 :computational linguisticsالمسانيات الحاسوبية  -

                                                           
37

 E-learning Academa ;l’ E-learning ; consulté le 28/04/2014 à 2 :17 sur le lien  http://www.elearning-
academa.com/content/page-30-e-learning-definition.html  

38
 090، ص 9000، قان ِ٘ٛح، اٌعىائه، 2قنٚي فٟ اٌٍٍا١ٔاخ اٌرطث١م١ح، ط طاٌػ تٍؼ١ك،   

39
 099طاٌػ تٍؼ١ك، ٔفٍٗ، ص   

http://www.elearning-academa.com/content/page-30-e-learning-definition.html
http://www.elearning-academa.com/content/page-30-e-learning-definition.html
http://www.elearning-academa.com/content/page-30-e-learning-definition.html
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شرية كأداة طيِّعة لمعالجتيا في اآللة العمـ الذم يبحث في المغة البأك "عمـ المغة الحسابي"، 

الحاسبات اإللكتركنية = الكمبيكتر(، كتتألؼ مبادئ ىذا العمـ مف المسانيات العامة بجميع )

مستكياتيا التحميمية : الصكتية، كالنحكية، كالداللية، كمف عمـ الحاسبات اإللكتركنية )الكمبيكتر(، 

ككانت البداية الحقيقية ليذا . ـ عمـ الرياضياتكمف عمـ الذكاء االصطناعي، كعمـ المنطؽ، ث

العمـ لدل الغرب قد جاءت بعد بزكغ فجر النظرية التكليدية التحكيمية، حيث قامت بتطبيؽ 

َـّ صياغة المغة صياغة رياضية مف  األسس كالمعادالت الرياضية عمى التحميؿ المغكم، كمف َث

 40عد مقننة كدقيقةأجؿ برمجتيا في الحاسكب، كذلؾ بغرض استنباط قكا

 : motivationمفهوم التحفيز -

يعرؼ قامكس لكنغماف "تدريس المغة كالمسانيات التطبيقية" التحفيز بأنو "القكة المكّجية في أم 

كضعية تجاه الفعؿ، كىك تركيب لمكقؼ المتعمـ كرغباتو كطمكحو لبذؿ مزيد مف الجيد مف أجؿ 

يمكف استخدامو بصفة شاممة لمتعبير عف نجاح . كالتحفيز ىك أكثر مصطمح 41تعمـ لغة ثانية"

أك فشؿ أم عممية" في حيف يعتبره أغمب النفسانييف بأنو "العكامؿ التي يمكنيا أف تنشط السمكؾ 

كلقد ربط "محمد الدريج" بيف التحفيز كالمحتكل التعميمي في المقاربة  42كتعطي لو ُكجيتو"

يث كصؼ المحتكل الدراسي بأنو "سيككف في ىذا التعميمية الحديثة المعتمدة عمى التكنكلكجيا ح
                                                           

40
ٟٔ، ػثك اٌهؼّٓ تٓ ؼٍٓ ػانف، ذٛظ١ف اٌٍٍا١ٔاخ اٌؽاٌٛت١ح فٟ ـكِح اٌكناٌاخ اٌٍغ٠ٛح اٌؼهت١ح ظٙٛق ٚٔرائط، ِعٍح ِعّغ اٌٍغح اٌؼهت١ح األنق  

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-ػٍٝ اٌهاتظ  92:22ػٍٝ اٌٍاػح  20/02/9002ذُ االطالع ػٍٝ اٌّماي تران٠ؿ 
2.html-73-00/333-36-09-10-02  

41
Jack C. Richards & Richard Schmidt ; LONGMAN Dictionary of Language Teaching and Applied linguistics ;  4th 

edition ;  PEARSON EDUCATION LIMITED; Horlow; Great Britain; 2010; P377 

42 Theo Van Els & Others ; Applied linguistics and Teaching  of Foreign Languages ; Translated by R.R van 
Oirsouw ; Edward Arnold Publishers ; London ; Great Britain ; 1984 ; P116 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/333-73-2.html
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التصكر الجديد حكافز كمعززات لمعمؿ الذم يستيدؼ تطكير الذكاء كالشخصية في جميع 

أبعادىا. فتعطى األىمية لقدرة التمميذ عمى معالجة األخبار كتحميميا كادماجيا في مككناتو 

ة المعمـ عمى جذب المتعمميف الى . كمما سبؽ ذكره نستنتج أف التحفيز يرتبط بقدر 43النفسية"

المحتكل التعميمي بكاسطة الكسائؿ التعميمية المتاحة بيف يديو كبالتالي احداث التفاعؿ لدل 

 المتعمميف، كىذا ىك مدار العممية التعميمية.

 :  individualizationالفردانية  -

مؽ بالمقاربة التعميمية يعرفيا قامكس لكنغماف "تدريس المغة كالمسانيات التطبيقية" بأنيا تتع

المتمركزة حكؿ المتعمـ حيث تككف األىداؼ بناء عمى احتياجات األفراد المتعمميف ككذا الفركقات 

 .44الفردية بينيـ مف خبلؿ "ماذا" ك"كيؼ" يريد الطمبة التعمـ مع مراعاة "درجة" االستيعاب

 الوسائط التكنولوجية لمتعميم/ التعمم: -

لمتعميـ/التعمـ ىي تمؾ الكسائؿ أك االختراعات التي ليا عبلقة بميداف اف الكسائط التكنكلكجية 

 & Theo Van Elsاإلتصاؿ كاإلعبلـ كانتقؿ استخداميا الى التربية كالتعميـ. كلقد صّنفيا 

Others  45  الى: 1984سنة 

 كسائط الميديا السمعية: اإلذاعة، المسّجؿ، مخبر المغات -

 سكمات، الصكر، الخرائط، المجبلت، ...الخكسائط الميديا البصرية: مثؿ الر  -

                                                           
 22، ص 9000ب، اٌث١ٍكج، اٌعىائه، ِؽّك اٌكن٠ط، اٌركن٠ً اٌٙاقف، لظه اٌىرا  43

44 Jack C. Richards & Richard Schmidt ; Op.cit; P P 278-279 
45

 For more details see  Theo Van Els & Others; Op.cit;  P-P 280-297 
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 البصرية: األفبلـ، التمفزة، الفيديك-كسائط الميديا السمعية -

الخاص بتصحيح النطؽ، جياز  Suvag Linguaماكنات التعميـ: مثؿ جياز  -

Speech Visualiser  الخاص بتصحيح أداء النطؽ، جيازLanguage Master  

استجابة، كأخيرا جياز الحاسكب -طريقة منّبوالذم يقدـ تطبيقات تعميمية كفقا ل

Computer .نشير فقط الى أف التقسيـ السابؽ   الذم سمح بابتكار عدة طرؽ تعميمية

 مازاؿ صالحا مع التطكر الذم شيدتو التكنكلكجيا الحديثة.

 مفهوم استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال:  -

في تزكيد المتعمـ باآلليات المتميزة كالمتنكعة اف الحؿ الحقيقي لمشكمة ثكرة المعمكمات يكمف 

ىذا ما  46الجديدة التي تمده بالميارات كىك قابع في بمده أم مكانو لتحقيؽ التكاصؿ المعرفي

تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ  لكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ، حيث أفيحيمنا الى مفيـك استخداـ تكنك 

 ف ليا أربع كظائؼ استخداـ أساسية: مف الناحية العممية المممكسة يمكف أف يكك 

كظيفة انتاج: انتاج نص أك صفحة عمى الكيب أك انتاج قرص مضغكط أك انتاج كتاب  -1

 الكتركني

 كظيفة اطبلع: البحث عف معمكمات مخزنة عمى قرص مرف أك متحرؾ أك مضغكط -2

 كظيفة تبادؿ: تبادؿ المعمكمات مع حكاسيب أخرل أك مع أشخاص آخريف -3
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 .47تدعيـ معارفنا حكؿ مكضكعات معينة كظيفة تعميـ: -4

 : ICT Pedagogyبيداغوجيا تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال  -

اف اإلدماج الفعاؿ لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ بالمنياج يتبلءـ كالمفيـك الجديد لمبيداغكجيا 

اتي كتعاكنيـ. الذم تغّير فيو دكر األستاذ لصالح زيادة رقابة التبلميذ عمى تعمُّميـ كتنظيميـ الذ

كىك ما يعني انتقاال مف الشكؿ التقميدم لمدركس القائـ عمى فمسفة تمقيف المعمكمات الى 

المقاربات المتمحكرة حكؿ الطمبة كالتي ُتشّجع االلتزاـ اإليجابي كتساعد عمى رقابة الطالب 

 48لتعممو كفي اطار التعمـ التعاكني القائـ عمى الفيـ

 ": Artificial Intelligenceالذكاء االصطناعي " -

ىك مجمكع المناىج كالتقنيات التي تركز عمى محاكاة ُمختمؼ العمميات التي يقـك العقؿ البشرم 

حقؿ ييتـ بالدراسات  49لمعالجة المعمكمة مثؿ التعرؼ عمى الصكرة كتحميؿ الكبلـ كالمنطؽ

 . 50كجيا الحاسكبكاالبتكارات التي تسعى الى محاكاة الذكاء البشرم خصكصا باستخداـ تكنكل
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 تمهيد:

عمى العصر الذم نعيش فيو ىي ادماج التقنيات الحديثة في  الغالبةمما ال شّؾ فيو أف السمة 

العالـ كؿ مناحي الحياة سكاء االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية أك التعميمية كغيرىا. ف

صار يشيد منذ أكثر مف ربع قرف ثكرة تكنكلكجية ىدفيا زيادة انتاجية العمؿ كسد حاجات 

المجتمع، كفقا لتطكر العصر كتقّدمو، كذلؾ عف طريؽ تفعيؿ القكل المنتجة بقطبييا: اآللة 

كنتيجة ليذه األىمية التي صارت تنطكم عمييا تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ في  51كاإلنساف

نا المعاصرة، فقد صارت مفاىيميا كمصطمحاتيا متداكلة عمى نطاؽ كاسع، ال سيما بالنسبة حيات

 لمعامميف في ميداف التربية كالتعميـ. 

ؿ في العممية التعميمية لمغات، لكي ننطمؽ في البحث حكؿ ادماج تكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاك 

جيا كتطكرىا عبر الزماف منذ عصر البد لنا، قبؿ ذلؾ، مف العكدة الى ماىية ىذه التكنكلك 

الميكانيكي ليا مركرا بعصر التطكير الكيربائي ليا ككصكال الى عصر التركيب  االختراع

اإللكتركني لمككناتيا كىك الفترة المعاصرة التي نعايشيا. كخبلؿ كؿ ىذه الفترات سنحاكؿ أف 

مف التكنكلكجيا  االستفادةمف خبلؿ  المغات تعميميةؽ الى التجارب التي رافقت ميداف نتطرّ 

 كتطكيعيا في برامج تعميـ المغات.

كليذا سيككف ىذا الفصؿ معالجة بمقاربة تاريخية مع رصد آلراء عمماء التعميمية في تمؾ الفترة 

 خصكصا فترة الثمانينات التي شيدت أكجيا في ادماج البرامج الحاسكبية في ميداف التعميمية.
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 المبحث األكؿ:
لوجيا اإلعالم تكنو  مفهوم
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 تصال:مصطمح تكنولوجيا اإلعالم واإل  -1
" التي عّربت "تقنيات" أشتُّقت مف Technologyكممة تكنكلكجيا " نجد أفّ ف الناحية المغكية، مِ 

" كتعني تركيبا أك Texere" كتعني فّنا أك ميارة، كالكممة اليكنانية "Techneالكممة اليكنانية "

كممة تقنيات تعني عمـ الميارات أك " كتعني عمما أك دراسة، كبذلؾ فاف Logosنسيجا، كالكممة "

 . 52الفنكف أم دراسة الميارات بشكؿ منطقي لتأدية كظيفة محّددة

أصُميا اغريقي كيعني: لغة الحديث كالمناقشة حكؿ ىناؾ مف يقكؿ بأف كممة "تكنكلكجيا" ك 

في المغة اإلنكميزية اال في القرف السابع عشر، ، كلـ تظير ىذه الكممة المسائؿ الفنية كالحرفية

حيث تفيد القكاميس اإلنكميزية بأف معنى التكنكلكجيا: المعالجة النظامية لمفف أك جميع الكسائؿ 

التي ُتستخدـ إلنتاج األشياء الضركرية لراحة اإلنساف كاستمرارية كجكده، كىي طريقة فنية 

  53لؤلداء، أك انجاز أغراض عممية

كممة اتصاؿ   كما يمي: اف كلبـر شراـّرفو فيع بة لمصطمح "االتصاؿ"،كبالنس

communication  مشتقة مف المفظ البلتينيcommunis  أم شائعcommun  فنحف حينما

  54نّتصؿ نحاكؿ أف نشارؾ معمكمات أك فكرة أك اتجاه مع شخص ما أك مع اآلخريف

بلتينية يعني شرح أك تكضيح شيء ما فأصميا في المغة ال Informationكممة معمكمات أما 

كأما مصطمح "اإلعبلـ"  55الفرنسية بصيغتيا المفردة لمداللة عمى معمكمةالمغة ستخدـ في كتُ 
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فيعّرفو معجـ المصطمحات اإلعبلمية بأنو تقديـ األخبار كالمعمكمات الدقيقة الصادقة لمناس كيتـ 

ألخبار، كىي كسائؿ ال تقتصر عمى ذلؾ بكاسطة كسائؿ تحمؿ لمناس المعمكمات كالحقائؽ كا

  56اإلعبلـ فقط بؿ تقـك أيضا باإلعبلف كالتعميـ كالتركيج

   م واالتصالتعريف تكنولوجيا اإلعال -2
تكنكلكجيا الحديثة اليجب أكال أف نشير الى أنو ليس ىناؾ مصطمح كاحد عندما يتعمؽ األمر ب

ـ. ألننا نجد في المراجع "تكنكلكجيا لئلعبلـ كاالتصاؿ أك ادماجيا في عمميتي التدريس كالتعم

، "تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ"، "التكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ"، "تكنكلكجيا التربية"

كغيرىا. كليذا فإننا سكؼ نأخذىا جميعا بعيف االعتبار في دراستنا مادامت تصب  المعمكمات"

 ي ميداف التربية كالتعميـ. ف التكنكلكجيا الحديثة كتطكيعيا في سياؽ استغبلؿ

تتعدد التعاريؼ المقّدمة لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة تبعا لممرتكزات النظرية أك التطبيقية التي 

مجمكعة مف التقنيات أك د ُتعَ تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ . ف57انطمؽ منيا الميتمكف بيذا الشأف

ظيفيا لمعالجة المضمكف أك المحتكل الذم األدكات أك الكسائؿ أك النظـ المختمفة التي يتـ تك 

  .58يراد تكصيمو مف خبلؿ عممية االتصاؿ الجماىيرم
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يك "القطع الحرفية كالخدمية التي تعمؿ فالتعريؼ األكاديمي لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أما 

جمؿ كىي أيضا "مُ  59عمى نقؿ كاستقباؿ كتخزيف كمعالجة كنشر المعمكمات بكسائؿ الكتركنية"

معارؼ كالخبرات المتراكمة كالمتاحة كاألدكات كالكسائؿ المادية في جمع المعمكمات كانتاجيا ال

في حيف يعّرفيا  كتخزينيا كاسترجاعيا كنشرىا كتبادليا ام تكصيميا الى األفراد كالجماعات".

برككتر كآخركف بأنيا "العمـ كالنشاط في تخزيف كاسترجاع كمعالجة كبث المعمكمات باستخداـ 

أجيزة الكمبيكتر"، كما يعرفيا معيد تكنكلكجيا المعمكمات بأنيا "عمـ تجميع كتصنيؼ كمعالجة 

كنقؿ البيانات". كيعّرفيا سكيممر بأنيا "الكسائؿ المختمفة لمحصكؿ عمى المعمكمات كاختزانيا 

كاإللكتركنيات  telecommunicationsكاالتصاالت  computersكنقميا باستخداـ الحاسبات 

كيعّرفيا ركلي بأنيا "جمع كتخزيف كمعالجة كبث كاستخداـ  Micro-Electronicّغرة المص

كلكف  Softwareأك البرامج  Hardwareالمعمكمات كال يقتصر ذلؾ عمى التجييزات المادية 

ينصرؼ ذلؾ الى أىمية دكر اإلنساف كغاياتو التي يرجكىا مف تطبيؽ كاستخداـ تمؾ التكنكلكجيا 

 60التي يمجا الييا لتحقيؽ خياراتو"  كالقيـ كالمبادئ

دراسة أك استعماؿ التجييزات " بأنيا "IT -كما يعّرؼ قامكس أككسفكرد "تكنكلكجيا المعمكمات

 .61اإللكتركنية، خصكصا الحكاسيب، مف أجؿ تخزيف، تحميؿ كارساؿ المعمكمات"
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"لكرنس تكمام" فيعّرفاف "بركس ىاكارد" ك عمـك التربية بالكاليات المتحدة األمريكية أما أستاذا

تكنكلكجيا التربية بأنيا "اآللية أك النظاـ الذم يسمح باستخداـ الميديا الرقمية مف أجؿ تحسيف 

 62التدريس كالتعمـ"عمميتي 

اذا كاف الشيء ُيفَيـ بضّده، فاف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ قد تمّيزت عف التقميدية منيا ك 

احية انتاج كتخزيف المعمكمة كنقميا خصكصا، فاالنتقاؿ نحك )التمفزيكف، اإلذاعة، ...( مف ن

الرقمنة كاستعماؿ األلياؼ البصرية كاألقمار الصناعية كاألنترنت مّثؿ قفزة كبيرة في سيركرة انتاج 

  63كتخزيف كنقؿ المعمكمة 

 نستنتج مما سبؽ أف تركيض التقنيات المادية المتطكرة كالبرمجيات يقتضي ضركرة فإنناىكذا ك 

. كبالتالي فاف التعريفات أىمية كبرل بالنسبة لمعممية التعميميةتككيف العنصر البشرم ككنو ذا 

تسّيؿ مف عممية كضع السابقة تشير الى أف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ال سيما الحديثة منيا 

 ناعي"بتقنية "الذكاء االصط كالرجكع اليو في أم كقت كمف أم مكاف كتداكؿ المحتكل التعميمي

 مع األخذ بعيف االعتبار مدل نجاح ادماجيا في العممية التعميمية. 
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  لتطّور تكنولوجيا اإلعالم واالتصا -3
، التي تطكرت في البداية عمى الكسائؿ اليدكية لقد اعتمدت تكنكلكجيا المعمكمات أك االتصاالت

لمرحمة اإللكتركنية التي الى كسائؿ ميكانيكية، ثـ ميكانيكية كيربائية، حتى كصمت اآلف الى ا

تعتمد عمى تكظيؼ الحاسبات اإللكتركنية في كؿ مراحؿ معالجة المعمكمات مف حيازتيا حتى 

 .64نشرىا

فانو "يمكف ببساطة اعتبار ثكرة تكنكلكجيا ، "كاالتصاؿتكنكلكجيا اإلعبلـ حسب "مكسكعة ك 

ا قد مّست كؿ أكجو كآخر ثكرة في تاريخ اإلنسانية، عمى اعتبار أني اإلعبلـ كاالتصاؿ

االقتصاد، المجتمع كالحياة عبر العالـ بسرعة تجاكزت ما كاف خياليا. كقد شيدت القركف 

األخيرة تطّكرا مستمّرا بدأ بالثكرة الصناعية في نياية القرف الثامف عشر. ىذا التطّكر اكتسب 

ر مشيكد في تطكّ كتركنية في األربعينات. كتمى ذلؾ جذكره باختراع أكلى الحكاسيب اإلل

. ففي سنكات الستينات تكنكلكجيا اإلعبلـ خبلؿ العشريات البلحقة لينفجر بدايات التسعينات

نات االقتصادية اكالسبعينات، كانت تكنكلكجيا الكمبيكتر محصكرة فقط في معالجة البي

كالتطبيقات العممية. كنتيجة لذلؾ، كانت ىذه التقنية مقتصرة عمى مف يجيدكف استعماؿ تمؾ 

بدأت فكرة microprocessor األنظمة كلغات برمجة الحاسكب. كمع اختراع المعالج الدقيؽ 

 االستعماؿبّث المعمكمات تفرض نفَسيا بنفسيا كصار الحاسكب بمكجب ذلؾ في متناكؿ 

" كذات النطاؽ الكاسع LANالشخصي. كمع التطّكر المعاصر لمشبكات سكاء محمية النطاؽ "
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"WAN"ففي  داـ الحاسكب مع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت البلسمكية.، فقد اندمج استخ

، أّدل ربط استخداـ الحاسكب بشبكة االتصاالت البلسمكية الى ظيكر سنكات الثمانينات

" مع التركيز عمى ادارة كتكسيع نطاؽ بث المعمكمة مف طرؼ ICTتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ "

" WWWيعتبر انشاء الشبكة العنكبكتية العالمية "كما  كاء.المكّرديف كالمستخدميف عمى حد الس

أىـّ تطّكر في ميداف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ في بداية سنكات التسعينات. كنتيجة لذلؾ، 

أصبحت الشبكة العنكبكتية العالمية القّكة المحّركة في مجاؿ االتصاؿ كتسييؿ تبادؿ المعمكمات 

ىي " العالميةديد لخدمة اإلنسانية، حيث صارت عبارة "القرية بطريقة مغايرة تماما كبُبعد ج

األفضؿ لكصؼ الكككب الذم نعيش عميو. كفي السنكات األخيرة، سمح استخداـ الشبكات 

التكنكلكجية لممنظمات حكؿ العالـ، باختبلؼ اىتماماتيا كتمثيميا، باستخداـ ىذه التكنكلكجيا مف 

ّثيا الى زبائنيا المستيدفيف، الممّكنيف، الطمبة كالحككمات. أجؿ التحكـ في معالجة المعمكمات كب

ىذه المعمكمات المتكّفرة اآلف سمحت بالكصكؿ الييا مف طرؼ الجميع بغض النظر عف المكقع 

الجغرافي كىك المعنى الحقيقي لعصر المعمكمة الذم مّيد لمعيد الجديد لمبشرية المكسـك بػ 

      65"مجتمع المعرفة"

القرف العشريف قد شيد أبرز مظاىر التكنكلكجيا في ميداف اإلعبلـ كاالتصاؿ نتيجة كىكذا فاف 

امتزاج ثبلث ثكرات مع بعضيا البعض مشّكمة ما يسمى بالثكرة التكنكلكجية أك الرقمية كىي ثكرة 

المعمكمات المتمثمة في انفجار ضخـ في المعرفة ككمية ىائمة مف المعارؼ المتعددة األشكاؿ 
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تتجسد في تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعبلـ ات كالمغات، كثكرة االتصاؿ التي صلتخصّ كا

بدءا باالتصاالت السمكية مركرا بالتيمفزيكف كانتياء باألقمار الصناعية كاأللياؼ  الحديثة

الضكئية، كثكرة الحاسبات اإللكتركنية التي امتدت الى كافة جكانب الحياة كامتزجت بكافة كسائؿ 

 66االتصاؿ

فيي تخضع ما بالنسبة لمعكامؿ التي ساىمت في تطّكر تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ في العالـ أ

أساسا لتطكر تقنياتيا مف جية كلمتحكالت السياسية كالقانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية 

. كاذا أخذنا بعيف االعتبار العامؿ 67 لممجتمعات المعنية بيا داخميا كخارجيا مف جية ثانية

تصادم، فاف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة تتطمب امكانيات مالية ضخمة في مجاالت االق

عدة: االستثمار، التككيف، اإلنتاج، التسيير، التكزيع، الخ. فكمفة انشاء الشبكات المعمكماتية 

الضخمة كككاالت األنباء العالمية، أك انتاج كتكزيع الصحؼ كالبرامج السمعية البصرية كتسيير 

سساتيا كتككيف عماليا يتطمب في الغالب اقتصاديات كطنية متطكرة كغنية بؿ كفي بعض مؤ 

لصيقة بجغرافيا  األحياف تعاكنا جيكيا أك دكليا. لذلؾ فاف جغرافيا كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ

  68 نيامالتنمية كتكاد تككف نسخة طبقا لؤلصؿ 

 

 

                                                           
66

 02ِؽّك اٌفاذػ ؼّكٞ ٚآـهْٚ، ِهظغ ٌاتك، ص   
67

 029، ص 9002ان اٌفٍك١ٔٚح، اٌمثح، اٌعىائه، فض١ً ق١ٌٛ، ذان٠ؿ ٌٚائً اإلػالَ ٚاالذظاي، ق  
68

 022ٔفٍٗ، ص   



 

55 
 

 مفهوم الشبكات المعموماتية -4
كجعميا في متناكؿ الجميع مف جية، كالتطكر الكبير في  الحكاسيبفي أدل التطكر اليائؿ لقد 

كسائؿ االتصاؿ عبر األقمار الصناعية أك الككابؿ البحرية كاأللياؼ البصرية مف جية أخرل 

الى تطّكر شبكة االتصاالت. كنتيجة لذلؾ صارت كسائؿ االتصاؿ التقميدية مثؿ التمفزيكف 

رة عمى التكّيؼ مع ىذا التطّكر كالدخكؿ الى العالـ االفتراضي كاإلذاعة كالجرائد الكرقية ُمجب

كاالندماج في شبكاتو. كنفس األمر مع باقي القطاعات مثؿ االقتصاد كاإلدارة كالتربية كالتعميـ. 

ىذه األخيرة صارت تعكس سمة العصر كال أدّؿ عمى ذلؾ مف ظيكر المكاقع اإللكتركنية 

-visioلكتركنية كالمحاضرات عف طريؽ تقنية "لمجامعات كالمعاىد كالمكتبات اإل

conférence."  

 شبكة المعمومات"الشابكة أو " األنترنتمصطمح  -4-1     

اف كممة أنترنت لـ تكف معركفة في المغة اإلنجميزية مف قبؿ بؿ نشأت نتيجة ادخاؿ السابقة 

INTER التي تشير الى العبلقة البينية بيف شيئيف أك أكثر، ككممة ،NET  التي تعني الشبكة

كأصؿ كممة  لتعكس حقيقة أف األنترنت ىي شبكة كاسعة تربط بيف عدد مف الشبكات المحدكدة

INTERNET  التيني كىي بشكؿ أدؽ كممة انجميزية تتككف مف جزأيف: األكؿINTER  كيعني

فشبكة اذف  69كيعني "شبكة" لذلؾ فشبكة األنترنت تعني "الشبكة البينية" NET"بيف" كالثاني 

أنشأتيا الكاليات المتحدة األنترنيت أك شبكة المعمكمات الدكلية ىي شبكة لبلتصاالت الدكلية 
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األمريكية كقد انتقؿ معناىا الداللي مف حقميا المعجمي الى تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات التي 

 .70تعني "شبكة المعمكمات"

ّمية التي تربط أغمب شبكات حكاسيب العالـ. قامكس أككسفكرد لمعمـك بأنيا "الشبكة الكُ  يعّرفياك 

نيا ال تمنح خدمات لممستخدميف بؿ تعمؿ بصفة مبدئية مف أجؿ الربط البيني بيف الشبكات إ

األخرل التي تتمكقع بيا الخدمات. كيضـّ ذلؾ خدمات قاعدية لػ "البريد اإللكتركني، تحكيؿ 

الي بما فييا "الشبكة العنكبكتية ممفات الحكاسيب، الدخكؿ عف بعد، كخدمات المستكل الع

  .www"71-العالمية

كما أف األنترنت ىي شبكة اتصاالت عالمية تربط اآلالؼ مف شبكة الكمبيكتر بعُضيا ببعض، 

عف طريؽ خطكط التمفكنات أك خطكط الشبكة الرقمية أك األلياؼ البصرية أك عف طريؽ 

لكمبيكتر حاليا عمى مدار الساعة في األقمار الصناعية، كيستخدميا المبلييف مف مستخدمي ا

معظـ أنحاء العالـ، خاصة في الجامعات كمعاىد البحث العممي كالشركات الكبرل كالبنكؾ 

 . 72كالمؤسسات الحككمية

كفي  رؤيتو لتطكر الشبكات، يقكؿ مؤسس كمدير شركة "مايكركسكفت العالمية" بيؿ غيتس بأف 

 dedicatedبُبنيتيف أساسيتيف لبلتصاالت المخصصة "العديد مف المنازؿ مرتبطة بالفعؿ اآلف 

. كعندما يتـ تعميـ ىذه النظـ االتصالية الخطكط التميفكنية كشبكات الكيبؿ التمفزيكنية
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المتخصصة في شكؿ مرفؽ معمكماتي رقمي مفرد، سيككف طريؽ المعمكمات السريع قد أصبح 

 .73كاقعا معيشا"

 :بلثة عناصرثالشبكات المعمكماتية  كيدخؿ في صناعة

المعدات: أجيزة مقّدمة لمخدمات كأخرل مستخدمة ليا كخطكط اتصاؿ عبر اليكاتؼ،  -

 الكاببلت أك األلياؼ البصرية أك األقمار الصناعية.

 البرمجيات التكاصمية: الكيب ""، البريد اإللكتركني، ... -

 .74الطاقـ البشرم: مديرك الشبكة، منتجك الخدمات كمستخدمكىا -

باالتصاؿ اآلني الذم صار  صار مرتبطا" Internetيـك الشبكات المعمكماتية "كىكذا فاف مف

يتيحو اندماج تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بالتطكر الذم شيده ميداف الحاسكبيات مف حيث 

   .ككذا النظـ االتصالية الحديثة "Hardware" كعتاد اإلعبلـ اآللي "Softwareالبرمجيات "

 بكات المعموماتيةمكّونات الش -4-2     

 :ظمة تمنح عدة تسييبلت لمستخدمييا، كىذه األنظمة ىيتتككف شبكة األنترنت مف عدة أن

كىي عبارة عف مجمكعة مف الممفات أك  WWWالشبكة العنكبكتية العالمية: -4-2-1

ـ األكثر شعبية ممفات أخرل عمى الشبكة. كىي النظاالصفحات التي تحتكم عمى ركابط الى 

 مات األنترنت صارت اآلف ُمدمجة في الشبكة.كأغمب خد
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 مف أجؿ تبادؿ الرسائؿ كالممفات الُمرفقة. E.mailالبريد اإللكتركني:  -4-2-2

كتعتمد عمى البرامج التي ترسؿ الرسائؿ حكؿ مكضكع ما  Listservsالقكائـ البريدية: -4-2-3

 الى جميع الحكاسيب المسّجؿ مستخدمكىا عمى القائمة البريدية.

 الفكرمخاصة بالحكار  Chat and Instant messagingالدردشة كالرسائؿ اآلنية: -4-2-4

 كُتكتب الرسائؿ بكاسطة لكحة المفاتيح.

نظاـ يسمح لؤلشخاص بإجراء   Internet telephoneالياتؼ عبر األنترنت:-4-2-5

 مكالمات صكتية عبر األنترنت

مصكرة الفكرم ل نقؿالنظاـ يسمح ب Video conferenceالمحاضرة عبر الفيديك -4-2-6

كالتكّمـ كالمشاىدة عبر كالذبذبات الصكت كىك ما يعطي المشاركيف الفرصة لتبادؿ البيانات 

 الشاشة.

 خاص بتحكيؿ الممفات بيف الحكاسيب FTPبركتكككؿ تحكيؿ الممفات: -4-2-7

المخزنة في تسمح بإرساؿ كقراءة لكحة الرسائؿ  Newsgroupsأخبار المجمكعات: -4-2-8

 حاسكب مركزم كالتفاعؿ معيا.

كىك برنامج يسمح لمحاسكب بالعمؿ كمكّجو  TELENETنظاـ الشبكة عف بعد: -4-2-9

 .75لحاسكب آخر عف بعد كىك ما يسمح باستخداـ قكاعد البيانات كالقكائـ المكتبية
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تخطيط ىي نسخة الكتركنية مف الجداكؿ الكرقية لم Schedulingبرامج الجدكلة: -4-2-10

  76اليكمي كالشيرم كالسنكم لممكاعيد

 

 أنواع الشبكات المعموماتية: -4-3     

يتـ تصنيؼ الشبكات المعمكماتية حسب ثبلث معايير: حسب االنتشار الجغرافي، حسب 

م كؼ نقتصر ىنا عمى التصنيؼ األكؿ أالطبكلكجيا "الشكؿ اليندسي"، حسب الممكية. كس

 ."األنترنتندرج تحتو شبكة المعمكمات "الذم تحسب المعيار الجغرافي 

 ثبلثة أصناؼ: الى صنؼبناء عمى التكسع الجغرافي، فاف الشبكات تُ 

كىي شبكة حاسب تتألؼ مف عدة حكاسب أك أكثر  LAN77شبكة محمية:  -4-3-1

كأجيزة اتصاالت أخرل مكصكلة عمى شبكة ضمف منطقة معركفة مسبقا مثؿ غرفة أك 

 كة الحاسب في كمية أك جامعة.بناء. كمثاؿ عمى ذلؾ شب

كاسميا المدينة  LANكىي شبكة أكبر مف شبكة  78MANشبكة المدينة:  -4-3-2   

بسبب المقدرة عمى تغطية مساحات أكبر نسبيا مف المدينة مف عدة عشرات الى حد أعظمي 

 كيمكمتر. 100يصؿ الى 
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ىي شبكة حاسب تمتد عمى مساحة اضافية  79WANالشبكة الكاسعة:  -4-3-3

رة كتستخدـ كصبلت مخصصة لكصؿ الحكاسب في أماكف جغرافية بعيدة ككاسعة. كبي

كليذا مف الممكف  LANك  MANُتطبؽ لربط عدد كبير مف شبكات  WANكشبكة الػ 

مشاىدة عدد كبير مف العناصر غير المتجانسة في الشبكات الكاسعة كأكساط اتصاالت 

 03كتنقسـ الشبكة الكاسعة الى  كد دكؿ.ُتسَتخَدـ كتمتد ىذه الشبكة عبر عدة حد مختمفة.

 أصناؼ:

ىي نكع مف االتصاؿ الداخمي  Enterprise networkشبكة المؤسسات الكبيرة:  -4-3-3-1

 لجميع الشبكات المحمية كلمؤسسة كحيدة تسمى المؤسسة الكبيرة.

تشكؿ الشبكة بدمج الشبكات أك عدة  Global Networkالشبكة الشاممة:  -4-3-3-2

 ت عبر مساحات كاسعة.مؤسسا

ىي شبكة الشبكات لمصنؼ الكاسع. في الحقيقة ىي  Internetشبكة اإلنترنت  -4-3-3-3

كمبلييف الحكاسيب المستقمة  Wanك Manك Lanأكبر شبكة في العالـ كعناصرىا ىي شبكات 

 كأكساط نقؿ مختمفة كال يكجد سمطة كحيدة تتحكـ بالشبكة، كلكف كؿ سمطة كطنية تتحكـ بجزء

 .80مف الشبكة

 ُيطمؽ عمى الشبكة المحمية. Intranetكما أف مصطمح األنترانت 
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 :المعمومات شبكاتاستخدام مخاطر  -5

ر عميو كعدـ امتبلؾ بعض يكمف الخطر في شبكة األنترنت في التدفؽ المعمكماتي غير المسيطَ 

نتائج كافرازات سمبية  المجتمعات الُمتمقية كخاصة العربية منيا لخيار االنتقاء، كىذا ما أدل الى

 .81كبركز سكء االستخداـ ليا مف قبؿ المشتركيف

كاذا كانت شبكة األنترنت تتسـ باالتصاؿ الفكرم كالتفاعؿ فاف ذلؾ يؤدم الى تأثيرات اجتماعية 

خطيرة عمى االفراد كينعكس ذلؾ عمى شبكة العبلقات االجتماعية في مختمؼ المجتمعات. كمف 

كادماف األنترنت كىك ما أدل الى عزلة المسَتخدميف كعدـ  isolation أكبر التأثيرات العزلة

حاجتيـ الى االتصاؿ باآلخريف، كينعكس ذلؾ أيضا عمى سمبية األفراد في عبلقاتيـ باآلخريف 

 .82كخصكصا عمى مستكل األسرة كاألصدقاء

سَتخدـ صار مطالبا كمف سمبيات األنترنت البرامج اإلباحية الميمكة كالقرصنة المعمكماتية، فالمُ 

بالحذر في استعمالو ليذه التقنية خاصة فيما يتعمؽ بإقامة العبلقات الشخصية كالتجارية 

كما أف مف بيف أخطارىا التبعية الثقافية كالعنؼ كالجريمة كانحسار المغة . 83كالمعرفية كذلؾ

ي الى جانب العربية كاىماؿ مصادر المعمكمات األخرل كالتشكيؾ العقائدم كالتردم السمكك
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كتنجـ األضرار الصحية عف طكؿ فترة الجمكس أماـ الحاسكب مما يترتب  84األخطار الصحية

  85عنو مشاكؿ في القدرة عمى الرؤية كاستقامة العمكد الفقرم

فاف ىذه التقنية كرغـ ككنيا ذات  ،األلياؼ البصريةمتعمقة باستخداـ أما بالنسبة لممخاطر ال

ميغا بايت في الثانية كككف تركيبتيا تحتكم  100جدا ال تقؿ عف  سرعة ارساؿ بيانات مرتفعة

عمى أسطكانة رقيقة جدا مف الببلستيؾ أك الزجاج لعكس الضكء، اال أف العيب الرئيسي نابع مف 

طبيعتيا. فتركيب ىذه األسبلؾ أمر في غاية الصعكبة، فأمُّ كسر أك انحناء سيؤدم الى 

 86عطبيا
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 يالمبحث الثان

رات البشرية في عصر المها 
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 مفهوم المهارات البشرية  -1
كممة "مير" في قامكس "أساس الببلغة" مقركنة مع كممة الصناعة: مير في الصناعة،  تكرد

كىذاف المعنياف مقترناف بما صار يتيحو العصر  87كما كرد بخصكص معنى تمّير فبلف: سبح

رات التي صارت في متناكؿ الجميع. كُيتداكؿ في المغة الحديث مف تكنكلكجيا األنترنت كالميا

بقصد اإلبحار عبر األنترنت كلعّؿ األصح ىك "تمّير" مادامت ىذه  surfاإلنجميزية الفعؿ 

كفي قامكس  الكممة تحمؿ في طّياتيا معنى السباحة كفي نفس الكقت الميارة في ذلؾ.

كنفس األمر  techniqueمعنى التقنية ف في ُمتضمَّ  skillنجد أف معنى الميارة  88أككسفكرد

  ميارة في فف أك صناعة معينة. techniqueالتي تعني فييا كممة  89بالنسبة لمغة الفرنسية

كقد ربط ابف خمدكف في مقدمتو بيف الحضارة كالميارة حيث قاؿ "يقع فييا عند كثرة التفّنف في 

منيا الى الَقَكَمة عميو، الميرة فيو.  أنكاعيا كأصنافيا، فتككف بمنزلة الصنائع، كيحتاج كؿ صنؼ

كما نجد أف مفكر  90ذلؾ الجيؿ بيا" فكبقدر ما َيَتَزيَّد مف أصنافيا َتَتَزيَّد أىؿ صناعتيا، كيتمكّ 

العامؿ البشرم في اإلقبلع الحضارم، حيث أشار الى  دكر العصر "مالؾ بف نبي" قد تطّرؽ الى

سّكم بيف اإلنساف كأخيو ادلة البيكلكجية أم ما يُ معادلتيف في تحديد الكاقع اإلنساني: المع

اإلنساف في كؿ مكاف. كمعادلة اجتماعية ذكر مف بيف محّدداتيا التعميـ كالرعاية الصحية 

كفرص الحصكؿ عمى عمؿ، كالمعادلة االجتماعية ىي التي تشكؿ الفرؽ ألم اصبلح أك اقبلع 
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حْسب بف  ى أساس المعادلة البيكلكجيةاقتصادم كيجب البناء عمييا أثناء التخطيط كليس عم

فشؿ في التخطيط إلقبلع  عندماضرب مثبل بعالـ االقتصاد األلماني "شاخت"  نبي الذم 

  .91الفرد األلمانينفسية اقتصادم بأندكنيسيا ألف مخططو جاء بناء عمى 

دية مف بخصكص التفريؽ بيف التكنكلكجيا البشرية مف حيث ىي ميارات كبيف التكنكلكجيا الماك 

يرل لطفي بركات أحمد، مدير مركز البحكث بكمية التربية في أبيا بمصر، حيث ىي كسائؿ، 

أنو يجب "التمييز بيف التكنكلكجيا كبيف مظاىر الحياة المادية مف ناحية أف التكنكلكجيا عبارة 

لمادية عف فنكف كميارات معّينة يممكيا أفراد المجتمع، في حيف أف الثانية ىي مجرد األشياء ا

   92التي يستخدميا أعضاء المجتمع كالتي ال تخرج عف ككنيا انتاجا ماديا لمتكنكلكجيا"

 

 :عصر المعمومات المهارات البشرية في -2
لعصر الذم نعيشو قد تمّيز بظيكر اتجاه نحك االعتناء بالتبلميذ المكىكبيف كالنكابغ إف ا

عرفي كالسكاني كغيرىا مف العكامؿ نتيجة لبلنفجار المكأصحاب الميارات الخاصة. حيث أنو 

التي مّيزت القرف العشريف، أصبح االىتماـ بتربية المكىكبيف كالمتفكقيف كتعميميـ يستدعي 

مما كلعؿ "المكىكبيف كالمتفكقيف" يمثمكف أصحاب ميارات خاصة كعالية  93االنتباه كاالىتماـ 

مف خبلؿ  2008مر منذ سنة . كفي الجزائر قد تـ تدارؾ األاالىتماـ بيـ سمة العصر جعؿ
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بعد صدكر القانكف  بالجزائر العاصمة بالقّبة كثانكية الرياضيات استحداث أقساـ االمتياز

   .2008جانفي  23في  08-04التكجييي لمتربية 

لعؿ أبمغ كصؼ عف عصر المعمكمات ىك ما قالو الناقد األستاذ الدكتكر جابر عصفكر بأف ك 

تصر عمى اتساع مدل اإلرساؿ كاالستقباؿ كانما جاكز ذلؾ الى العصر الذم نعيشو لـ يعد يق

ؽ َقَرف المقركء بالمسمكع كالُمَشاَىد، ؽ غير مسبكؽ مف تقنيات االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات، أفُ أفُ 

البلمحدكدة لمحاسكب، كعمؿ عمى  ر كالمراجع اإلمكاناتِ كاستبدؿ بالبحث اليدكم عف المصاد

 94في زمف قياسي" ت الدكريات الى ذاكرة الككمبيكتركمجمدانقؿ اآلالؼ مف صفحات الكتب 

ُيسّمى بالمجتمع المعمكماتي، كتكاصمت شبكات العبلقات نتيجة  أصبح المجتمعنتيجة لذلؾ ك 

العممية االتصالية ليذه الكسائؿ التي سيمت بدكرىا عمميات التبادؿ الثقافي كاالقتصادم كُأزيحت 

كتجاكزت العقبات كىك ما يشكؿ تأثيرا قكيا عمى االتجاىات  الحكاجز السياسية كقربت المسافات

   95كالمعارؼ في جميع االختصاصات كالمكاقع المختمفة

 تكنولوجيا المهارات البشرية في عصر ال سمات -3
كالفردانية. كفيما  االستقبلليةلقد انعكست تكنكلكجيا العصر عمى الميارات البشرية بشكؿ أعطاىا 

 :يمي تمؾ السمات
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كىي تبادؿ األدكار بيف المرسؿ كالمستقبؿ مثؿ استخداـ :  Interactivityالتفاعمية  -4-1

 "الفيديك تيكتس"نظاـ 

 كيقصد بيا أف المعمكمات الُمتبادلة سكؼ تككف ُمحددة الغرض.تحديد المستفيد:  -4-2

تسمح بإمكانية ارساؿ المعمكمات بيف أطراؼ  : Asynchronizationالبلتزامنية  -4-3

 ممية االتصالية دكف شرط تكاجدىا في كقت اإلرساؿ.الع

أم بث المعمكمات كاستقباليا مف أم مكاف : Mobilityقابمية الحركة أك الحركية  -4-4

 آخر أثناء حركة ُمنِتج كمستقِبؿ المعمكمات بفضؿ األجيزة النقالة أك تمؾ المرتبطة بالشبكة.

نقؿ المعمكمات مف كعاء الى آخر مثؿ امكانية  :convertibilityقابمية التحكيؿ  -4-5

 النقؿ كالنسخ كالترجمة اآللية.

امكانية نقؿ المعمكمات في مختمؼ األجيزة بغض : connectivityقابمية التكصيؿ  -4-6

 النظر عف الشركة المصنعة بفضؿ تكحيد معايير الصناعة.

كفي طبقات انتشار كسائؿ االتصاؿ حكؿ العالـ : Ubiquityالشيكع كاإلنتشار  -4-7

 المجتمع المختمفة.

التكاصؿ العممي كالتقني بيف البشر كتناقؿ : globalizationالعالمية أك الككنية  -4-8

 96الخبرات بينيـ
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أم درجة التحكـ في الرسالة في نظاـ اإلتصاؿ : demassificationالبلجماىيرية  -4-9

 . 97بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتجيا الى مستقبميا

قد تمّثمت التأثيرات التي أحدثتيا تكنكلكجيا المعمكمات بعناصرىا ناحية األساليب، ف أما مف

كأبرزىا ىنا الحاسبات اإللكتركنية كاألقمار الصناعية كاالتصاالت السمكية -كمككناتيا العديدة 

ظير في تغيير األساليب التقميدية اليدكية أك الميكانيكية في معالجة المعمكمات ، ك  -كالبلسمكية 

 ىذا التغيير عمى مستكييف:

المستكل األكؿ: تطكير المؤسسات التقميدية لمعالجة المعمكمات خاصة المكتبات، مراكز  -

 التكثيؽ، مؤسسات األرشيؼ مف خبلؿ تكظيؼ الحاسبات داخميا.

المستكل الثاني: استحداث مؤسسات جديدة لمعالجة المعمكمات كتكصيميا مثؿ بنكؾ  -

 . 98يانات كشبكات المعمكماتالمعمكمات كقكاعد الب

 

   :االتصال في تنمية الكفاءات البشريةدور تكنولوجيا  -4
منذ التطكر الذم شيدتو تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ أنو سيككف ليا تأثير كاسع عمى  لقد بدل

العصر كفي كؿ مناحي الحياة. بؿ لقد صار العصر الذم نعيشو "عصر المعمكمات" كنتيجة 

اقتصاد المعمكمات". كىذه األىمية قد "ات جديدة مثؿ "مجتمع المعمكمات" كلذلؾ ظيرت تسمي
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برزت منذ بداية التسعينات التي شيدت بدايات تداكؿ المعمكمات عمى نطاؽ أكسع بفعؿ اندماج 

 ثكرة االتصاالت كثكرة المعمكمات كثكرة الحاسبات اإللكتركنية.

كجيا اإلعبلـ الحديثة كالشبكات المعمكماتية كقد عّدد الدكتكر "عمـ الديف" عدة ميزات لتكنكل

عناصر نجاح الشبكات كمبررات استمرارىا مف كجية نظر أنو مف المرتبطة بيا حيث 

 مستخدمييا ىي:

 سيكلة الكصكؿ الييا -

 سيكلة االستخداـ كالتشغيؿ -

 نقطة كاحدة لبلتصاؿ لتسييؿ الكصكؿ السريع كالتشغيؿ الُمرضي -

 يدىا لحداثتيا عمى مصطمحات المكتباتفيـ المصطمحات الجديدة كتحد -

 اإلحاطة كالتدريب لجميع القطاعات في المؤسسة المشتركة  -

 99التحكـ في المعمكمات خاصة فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى سرية أك خصكصية الممفات -

فيرل بخصكص األنترنت  ، باحث في تكنكلكجيا اإلتصاؿ الجديدة،ياشميالدكتكر مجد الأما 

، ألنو شبكة تخمؽ العكلمة كىك بالتالي رمزىا الحي ء الذم تتمخص فيوصبحت الفضاأنيا أ

و شاممة تمس كافة المجتمعات بأشكاؿ مختمفة اذ يجمع عبلقات مستمرة بيف خبراء العالـ كتأثيراتُ 

، حسب بيف عناصر أساسية لربط العالـ فيو كىي الشمكلية كالسرعة كالعالمية. كيعتقد المتفائمكف

كرة التكنكلكجية الحالية مغايرة جذريا لكؿ الثكرات السابقة ألنيا "متعددة األبعاد" أف الث الياشمي،
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كتجعؿ مف اإلنساف حرا مف جديد أماـ المستقبؿ ليعيد صياغتو كتسمح بالتفكير مجددا في 

مشركع حضارم لئلنسانية. أما المتشائمكف فيـ يؤكدكف عمى أف ىذا الخطاب يخفي كاقعا يريد 

ك امتداد لييمنة سابقة لقكل اقتصادية كايديكلكجية كسياسية تستغؿ الشبكات البعض طمسو كى

كما أف العصر الذم نعيش فيو لـ يعد يستثني  .100االتصالية لترسيخ سيطرتيا عمى العالـ

 .ؿ معو بفضؿ التكنكلكجيا الُمدمجةأصحاب اإلعاقات كالعاىات مف االندماج فيو كالتفاع

الطالب "كريشنير صف"، مف  النسبة لمتعميـ، نشير الى حالةكمثاؿ عف دكر التكنكلكجيا بك 

لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ دكر  يعترؼ أنو كاف الذم كلد أصّما حيث مقاطعة فيجي باليند،

، كقد أشار ذات المتحدث الى أف فئة الصـ البكـ ُيمكنيـ الدراسة اعاقتوفي تعميمو رغـ 

ي التجربة التي تكممت بحصكلو عمى فرصة لمدراسة كاالندماج حتى في األقساـ العادية، كى

كما بيف الباحث المصرم ""أحمد  .101بالكاليات المتحدة األمريكية Gallaudet الكديتبجامعة غ

الدكر الذم يمكف أف تمعبو تكنكلكجيا  ، متخصص في ميداف عمـ النفس التربكم،محمكد فرماكم"

م صعكبات التعمـ كىذا مف خبلؿ مجمكعة اإلعبلـ كاإلتصاؿ في تعميـ الكتابة لمطبلب ذك 

البرامج التالية: برامج الكتابة باستخداـ الكمبيكتر، برامج الكمبيكتر التي تساعد في بناء الجممة، 

 .102برامج الكمبيكتر التي تساعد عمى التخطيط، استخداـ الشبكات لمنشر كالكتابة التعاكنية

                                                           
100

 922ٌّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً، أٔظه ِعك اٌٙاشّٟ، ِهظغ ٌاتك، ص   
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أؼّك ِؽّٛق فهِاٚٞ، قٚن اٌرىٌٕٛٛظ١ا فٟ ذؼ١ٍُ اٌىراتح ٌٍطالب لٚٞ طؼٛتاخ اٌرؼٍُ ِهاظؼح ٌٕرائط اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح، اٌّهوى   102

  02، ص 9002اٌّظهٞ ٌّظاقن ِؼٍِٛاخ اٌؼٍَٛ االظرّاػ١ح، ١ٌٛ٠ٛ 
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يكتر مفيد جدا لمدماغ ألف العمؿ عمى ىذا الجياز ـ استخداـ الكمبتعمّ أف يعتبر كما أف ىناؾ مف 

يتطمب التنسيؽ بيف اليديف كالعينيف مف جية، كاتباع التكجييات في القياـ برد الفعؿ البلـز 

بصكرة سريعة مف جية أخرل كالبرامج التعميمية التي يقدميا الحاسكب تختمؼ عف تمؾ البرامج 

مف حيث أف لمكمبيكتر صبرا ال ينفذ كأف برامجو  التي يتكلى المدرسكف اعطاءىا بصكرة مباشرة

جاىزة كيمجأ الييا المتعمـ في الكقت الذم يناسبو كيتمشى مع ظركؼ عممو أك أمكر حياتو 

 103األخرل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قان اٌؽٛان ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، ٌٛن٠ا، آنشه ٠ٕٚره ٚ نٚز ٠ٕٚره، تٕاء اٌمكناخ اٌكِاغ١ح، ذهظّح وّاي لطّاٚٞ ِٚهٚاْ لطّاٚٞ،   103

 002، ص 0222اٌطثؼح األٌٚٝ، 
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 لمبحث الثالثا

وجيا تكنولال استخدامتطور  
 المغات تعميمفي  الحديثة
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   :ل في التعميمتصااإل اإلعالم و استخدام تكنولوجيا  تطور -1
اف قضية استخدامات تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ لـ ُتطرح فقط مع التطكر الكبير الذم شيدتو 

في عصرنا الحديث عندما اندمجت ثبلث ثكرات مع بعضيا: ثكرة المعمكمات كثكرة الحاسبات 

 كالحاسكب ذاعةقضية منذ اختراع التمفزيكف كاإلىذه الرحت االتصاؿ، لقد طالرقمية كثكرة كسائؿ 

فتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة  .البصرية-السمعية كالبصرية كالسمعيةالكسائط غيرىا مف ك 

ماىي في النياية سكل جزء مف "الكسائؿ التعميمية التي تساعد المدرس عمى تكصيؿ الخبرات 

  .104الجديدة الى تبلميذه بطريقة أكثر فاعمية كأبقى أثرا"

يامات التقدـ التكنكلكجي التي عرفيا العالـ بعد الحرب العالمية الثانية تطكير لقد كاف مف بيف اس

شرطة الطرائؽ التعميمية كمساندة ىذه الطرائؽ بكسائؿ سمعية بصرية كمخابر تعميـ المغات، األ

 .  105كاألفبلـ كالمسجؿ الصكتي كالصكر المختمفة، باإلضافة الى المذياع كالتمفاز

شيمدر أنو كاف  أكد، "الكسائط اإلعبلمية" حكؿ تاريخ استخداـ الميديا 1977في دراستو سنة ك 

التطكر الذم شيده العصر أّثر أف ىناؾ دائما تكافؽ حكؿ قابمية التطكيع التي ُتمّيز الميديا. ك 

الى االختراعات التكنكلكجية التي كّسعت مف دعائـ  ذلؾبصفة عابرة عمى ىذا التكافؽ. كيعكد 

                                                           
104

 22ص ِهظغ ٌاتك، ِؽّك ٚطاي،   
105

ٌؼ١كٞ ١ٍّٔح، ذؼ١ّ١ٍح اٌٍغح اٌؼهت١ح ٌٍىثان اٌمهاءج ّٔٛلظا، ِموهج ِاظٍر١ه غ١ه ِٕشٛنج، ذؽد اشهاف أ.ق ١ٌكٞ ِؽّك غ١صهٞ، ظاِؼح   

  22، ص 9002-9002ذٍٍّاْ، 
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االعتماد عمييا كالكصكؿ الييا، مف جية. كمف جية  صار مف الممكفالتي  الكسائط اإلعبلمية

  .106المسانية، النفسية كالتعميمية االىتماماتد ذلؾ الى التغيرات في أخرل يعك 

عّدة اعتبارات تجعؿ الكسائط اإلعبلمية تناؿ  1979فقد ذكر في دراستو لسنة   إردمنجر"أما 

 : مغات األجنبيةفي ميداف تدريس ال حظا مف االعتبار

 طبيعة المعمكمة التي تستخدـ الميديا "ىؿ ىي ذات طابع لغكم؟" -

 بصرية" -قناة المعمكمة "سمعية، بصرية، أـ سمعية  -

مراحؿ المعالجة سكاء في التدريس أك في االختبار "ىؿ الميديا مف أجؿ تقديـ المحتكل،  -

 تكراره كاستغبللو في التعميـ أـ مف أجؿ االختبار؟"

ة الديداكتيكية "التعميمية" ىؿ تستخدـ الكسائط اإلعبلمية مف أجؿ تحفيز الكظيف -

 المتعمميف، أـ مف أجؿ نشر المعمكمات أـ اعطاء نمكذج حر الستخداـ المغة؟

 لكصكؿ كالتكييؼدرجة امكانية ا -

 تعكيضو.تكممة دكره أك   امكانيات دعـ دكر األستاذ، -

 107كعاتىؿ ستستخدـ الميديا مف طرؼ أفراد أـ في مجم -

لقد اختمفت اآلراء حكؿ دكر الكسائط اإلعبلمية في التعميـ أك حكؿ كيفية استخداميا، ففي ميداف 

بصرم يسمح بالكصكؿ الى درجة  -تعميـ المغات األجنبية ىناؾ مف رأل بأف الكسيط السمعي

                                                           
106

 Theo Van Els & Others ; Applied linguistics and Teaching  of Foreign Languages ; Translated by R.R van 
Oirsouw ; Edward Arnold Publishers ; London ; Great Britain ; 1984 ; P 280 
107

 Theo Van Els & Others ; Op.cit. ; PP 280-281 
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رغـ  وعالية مف السياقّية أم تقديـ لغة مناسبة في كضعية حقيقية. في حيف ىناؾ مف يعتبر أن

أىمية الميديا، اال أف كتاب النصكص سيبقى محتفظا بدكره المركزم في سرد ىيكؿ الدرس 

  108الميديا بو. محتكلكارتباط 

الى أف استعماؿ الميديا، بشكؿ   Theo Van Els & Others كقد خمص الباحثكف األلمانيكف 

نبية. حيث أكدكا عمى أف يما لكؿ أنكاع تعميـ المغات األجأك بآخر، ُيعتبر قاببل لمتطكيع كمُ 

االستعماؿ النكعي لمكسائط اإلعبلمية ممكف كمطمكب. كاذا كانت الميديا ستدعـ أك تكّمؿ أك 

الميديا تعّكض األستاذ حسب كظيفتيا، فانو يجب أكال التساؤؿ حكؿ ما اذا كاف ممكنا استعماؿ 

لتعّمـ. كما أف الميديا ؟ كفي أم مرحمة مف عممية التعميـ/اكظيفة كالى أم مدل، كمف أجؿ أمّ 

ليست بالضركرة أكثر أىمية مثمما صارت أكثر تطّكرا ألف تعقيد الكسائط اإلعبلمية يعتمد أيضا 

عمى نكعية الكسائؿ التعميمية المنتقاة. كمف الخطأ التصريح بأكلكية كسيمة تعميمية عف غيرىا. 

سكب كالتمفزيكف في بعض فعمى سبيؿ المثاؿ، بطاقات الصكر قد تككف أكثر تأثيرا مف الحا

 .109الظركؼ

 تكنولوجيا في ميدان التعميمالادماج  وحدود دوافع -2
تماما بالتطكر كاالختراعات التي  عبلمية في ميداف التربية ُمرتبطادماج الكسائط التكنكلكجية اإل

بكؿ ما يتعّمؽ بالتعميـ سكاء مف حيث اإلدارة أك  يرتبطكما أف ذلؾ كاف  االتصاؿحاقت بميداف 

                                                           
108

 Theo Van Els & Others ;  ibid. PP  289-290  
109

 Theo Van Els & Others ;  ibid. P 297 
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فقد كشفت محاكالت ادماج الكسائط التكنكلكجية في التعميـ عف  كبناء عمى ذلؾ، التدريس.

معكقات تحكؿ دكف ذلؾ. كنفس األمر مع الخبرة كالدراسات كاألبحاث األكاديمية التي كانت 

البد مف التطّرؽ  . كليذاعميو مثمما حّذرت مف ُطغيانيا في التعميـ تحّذر مف اىماؿ ادماج الميديا

استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ في ميداف التربية  ك/أك تحّذر مف لى العكامؿ التي تعيؽا

سنجد أف الجدؿ الدائر ليس بخصكص امكانية ادماج ك مادامت الفكرة تعكد الى القدـ، كالتعميـ 

ؿ كلكف الجدؿ ىك حك  ؽ حكؿ ذلؾ مثمما أشرنا اليو سابؽ،التكنكلكجيا مف عدمو ماداـ ىناؾ اتفا

 كيفية تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة كدرجة االعتماد عمييا في العممية التعميمية.

"مارشاؿ ماكمكىاف" قد أشار الى انعكاسات ظيكر كسائؿ االتصاؿ كتطكرىا فالفيمسكؼ الكندم 

عمى المدرسة ككصؼ ىذه االنعكاسات باألزمة العالمية لمتربية الناتجة، في تصكره، عف ُىكة 

تساع اليكة بيف األجياؿ فيما يتعمؽ بالنظر الى دكر كسائؿ اإلعبلـ في المجاؿ األجياؿ أم ا

التربكم كالتعميمي بيف المعمميف الذيف يمثمكف الجيؿ القديـ، كبيف التبلميذ األكثر انفتاحا عمى 

كسائؿ اإلعبلـ. كقد أشار ماكمكىاف الى أف المدرسة، بسبب انغبلقيا في مكقع دفاعي، غير 

 . 110ر ُمدركة لمتطكرات الحاصمة مما يزيد في اتساع الفجكة بينيا كبيف الكسائؿمكترثة كغي

"، الصادرة Perspectivesفي العدد األكؿ لمجمة " كىاىك خبير اليكنسكك ميشاؿ كيمسكف يسرد

. حيث " بإنجمتراالتربكمخبلصة تجربتو في "ديكاف أنظمة اإلعبلـ  ،1977عف اليكنسكك سنة 

بأف ما يعكؽ ادماج اإلعبلـ اآللي في اإلدارة التربكية، بالبمداف في طريؽ في ىذا الصدد  يذكر

                                                           
 02 -02ػثك اٌٛ٘اب تٛـٕٛفح، ِهظغ ٌاتك، ص ص   110
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النمك، مرتبط بما سماه "التيديد" الذم تمثمو التكنكلكجيا عمى النظـ الكبلسيكية. كيرل كيمسكف أف 

أك  ااإلدارييف كالمخّططيف المؤىميف نادركف في البمداف السائرة في طريؽ النمك كيعتبرىـ إما شباب

ظفيف جدد في مصالح لـ ُتحدد مياميا بعد أك لـ تندمج مع المصالح األخرل. كما تطرؽ مك 

أيضا الى مشكمة الرسكمة كاإلدارات البيركقراطية كاسناد ىذا النكع مف المياـ بناء عمى عامؿ 

الذم ال يشجع عمى تبني المبادرات. كنتيجة لذلؾ يرل كيمسكف أف أم اقتراح إلدماج  األقدمية

حديثة في التربية سكؼ ُيعامؿ عمى أنو تيديد اذا كاف سيطرأ بسببو تعديؿ في األدكار  تقنيات

تتعّمؽ بارتفاع تكاليؼ ظرفية كما القى ادماج التكنكلكجيا في التعميـ عكائؽ  .111كالمسؤكليات

األمر مع  كافالحكاسيب كالبرمجيات كتكاليؼ االشتراؾ في برامج التعميـ عبر الشبكة مثمما 

 . 113لمعمميات التعميمية اآللية في الكاليات المتحدة األمريكية  PLATO112 برنامج

بالبمداف التي  كما أف مشاريع ادماج الكسائط التكنكلكجية الحديثة في التربية كالتعميـ مرتبطة

يعاني فييا سمؾ التعميـ  ككذا البمداف التيمتقّدمكف في السف اليكجد بيا نسبة معتبرة مف األساتذة 

ر منخفضة، باإلضافة الى ككف الدكرات التككينية بيا غير مبلئمة كال يجرم التحضير مف أجك 

                                                           
111 Pour plus de détails ; voir Michael J. Wilson ; Information et gestion scolaire dans les pays 
en développement ; PERSPECTIVES ; Unesco ; Vol 12 ; N°01 ; 1977 ; Paris ; France ; PP 92-93 

112   Programmed Logic Assisted for Automatic Teaching Operations  ٠مَٛ ٘ما اٌثهٔاِط ترٛف١ه لاػكج

ت١أاخ ػٓ طه٠ك وّث١ٛذه ِهوىٞ ِرظً تؽٛا١ٌة اٌّشرهو١ٓ. ؼ١س ذٛفه لاػكج ت١أاذٗ ِؽرٜٛ ذؼ١ّ١ٍا ػثانج ػٓ ػكج 

ـر١ان ِٓ ت١ٕٙا ٚلك شٙكخ ٌٕٛاخ اٌٍر١ٕاخ اٌٝ غا٠ح اٌصّا١ٕٔاخ اوق٘ان ذّان٠ٓ ٚقنٚي فٟ ِفرٍف اٌّٛاق اٌرؼ١ّ١ٍح ٌال

 اٌرفكاَ ٘ما اٌثهٔاِط
113 Theo Van Els & Others ; Op.cit. ; P 293 
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ليا بشكؿ جيد. كنتيجة لكؿ ىذه الظركؼ، فانو سيككف ىناؾ نقص في الدكافع نحك تعمـ 

 .114 ميارات كمناىج جديدة مف طرؼ األساتذة

كانت ىناؾ أصكات فقد ، تعميـاستخداـ التكنكلكجيا في ال كبالتكازم مع تمؾ العراقيؿ التي كاجييا

 قد أكدت دراسات عدةتتعالى مف أجؿ التحذير مف طغياف الكمبيكتر في التدريس. حيث أف 

 115ضركرة التعامؿ مع الكمبيكتر عمى أنو مجّرد كسيط لمتمقيف مف بيف عدة كسائط أخرل عمى

حيث  ة نظر لسانية،التعميـ تعضده ُكجي كما أف القكؿ بإدماج الحاسكب في التعميـ بعقبلنية في

بأف الحاسكب لف يعطي اضافة في مجاؿ التحميؿ   Theo Van Els & Othersيصّرح 

المساني كبالتالي فيك لف يتمّكف مف معالجة محتكل ما ُينتجو المتعّممكف. كنفس األمر مع 

كما أف اإلصرار في النمكذج . 116المحادثة الشفيية التي يقتضييا تعميـ المغات األجنبية

نكلكجي عمى صياغة أىداؼ التعميـ صياغة اجرائية قابمة لمقياس، يعني أف ىذه األىداؼ التك

ىي غاية التعميـ كأف ما عداىا مف مككنات المنيج )المحتكل/ المعممكف/ الطبلب( كسائؿ الى 

ىذه الغاية كىذا افتراض خاطئ، كيتـ فيو تجسيد المجرَّدات كيجعؿ المعمميف كالطبلب أدكات 

كليذا فإنو كمما تعّمؽ األمر بإدماج تكنكلكجيا اإلعبلـ  117قكالت لفظية لبشر آخريف"ككسائؿ لم

كاإلتصاؿ في التربية كالتعميـ، سكؼ نجد تسميما بأنو يجب أف تككف لذلؾ ضكابط متعمقة 

                                                           
114 Information and Communication Technology (ICT) in Education in Asia ; Information paper N° 22 ; 
UNESCO Institute for Statistics; April 2014 ; P 34 
115 Theo Van Els & Others ; Op.cit. ; P 293 
116 Theo Van Els & Others ; Op.cit. ; P 294 

 22ِؽّك اٌكن٠ط، ِهظغ ٌاتك، ص   117
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بمستكل المتعمميف، حاجاتيـ التعميمية كالصعكبات كالمكازنة بيف جميع الكسائؿ التعميمية حسب 

ؾ ضركرة تككيف األساتذة في الميداف ليككنكا عمى كعي بالتغير أك التحسف في السياؽ ككذل

 .118العممية التعميمية بفضؿ ادماج الكسائط اإلعبلمية الحديثة

لقد صار المشتغؿ عمى ميداف تعميمية المغات مطالبا بعدـ االكتفاء بإتقاف استعماؿ األدكات 

ما عميو أف يتمتع بالذىنية التكنكلكجية التي تسير التكنكلكجية الحديثة، كىي كثيرة كمتنكعة، كانّ 

مع تقّدـ العمـك ألف التقنية قد دخمت الحياة العصرية مف بابيا الكاسع كلـ تترؾ ميدانا اال 

 119كطرقت بابو كدخمتو

 في ميدان التعميم:اإلعالم واالتصال تكنولوجيا استخدام  -3
سيتـ بفضميا االنتقاؿ مف العصر الصناعي لقد صار ُينظر الى التربية عمى أنيا "األداة التي 

الى عصر المعمكمات بفضؿ التكنكلكجيا الجديدة لئلعبلـ كاالتصاؿ كأف عممية ادماج ىذه 

التكنكلكجيا في التربية كالتككيف قد أضحت تمثؿ اليـك رىانا رئيسيا بالنسبة لمجتمعاتنا 

في التعميـ يشكؿ محكر اىتماـ  ؿكاالتصااإلعبلـ  كليذا ما فتئ ادماج تكنكلكجيا. 120المعاصرة

 الدكؿ كالييآت المحمية كالدكلية.

 تكنكلكجيا بمساعدة التعميـ فاففي ىذا المضمار،  أحدث تقرير لمنظمة اليكنسكك حسبك 

 تكنكلكجيا تكظؼ التي التعميـ نماذج أك التعميـ طرؽ إلى كاالتصاالت يشير المعمكمات
                                                           

"،  Incorporating technology in foreign language instruction : A supporting pedagogyوو١ح ظثانٞ، "  118

  29، ص 9009ظٛاْ  -، ِفثه ذؼ١ّ١ٍح اٌٍغح ٚإٌظٛص، ظاِؼح ق. ٠ؽ١ٝ فاني، اٌّك٠ح، ظأف00ٟ، اٌؼكق  ذؼ١ّ١ٍاخ
 029، ص 0222، 00أطٛاْ اٌظ١اغ، قناٌاخ فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح ٚطهائك ذؼ١ٍّٙا، قان اٌفىه اٌٍثٕأٟ، ت١هٚخ، ٌثٕاْ، ط   119
  02ػثك اٌٛ٘اب تٛـٕٛفح، ِهظغ ٌاتك، ص   120
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 أك يمي مما اأيّ  كيشمؿ كتمكينو كتعزيزه المساؽ كلمحت إيصاؿ دعـ في المعمكمات كاالتصاالت

 بمساعدة كالتعميـ التمفزيكف، بمساعدة كالتعميـ بمساعدة اإلذاعة، التعميـ  :منو مجمكعة أك جميعو

 .اإلنترنت بمساعدة كالتعميـ الحاسكب،

 ذاعياإل كالتعميـ اإلذاعي البث بكاسطة التعميـ يشمؿ اإلذاعة: بمساعدة التعميـ -3-1     

 مكاد مع مسمكع درس أك محاضرة عمى البث اإلذاعي بكاسطة التعميـ كينطكم .التفاعمي

 تككف التي التكنكلكجية التفاعمي فيحكؿ اإلذاعي التعميـ أما .ةالمحاضر  لمتابعة لمطمبة مطبكعة

 يتفاعؿ الطمبة أف كيتطمب. كخارجو الصؼ داخؿ النشط لمتعمـ أداة إلى كاحد باتجاه العادة في

 كالعمؿ اإلذاعية مجاالبر  في المشاركيف عمى الشفيية اإلجابات طريؽ عف كالتماريف األسئمة مع

  .البرنامج بث أثناء عقميةالك  بدنيةال نشطةاألالجماعي ك 

 البث ميزة مع اإلذاعي البث بكاسطة بالتعميـ يشبو التمفزيكف: بمساعدة التعميـ -3-2     

 كالرسـك المصكرة المقاطع خبلؿ مف المجردة المفاىيـ يحعمى تكض كيساعد اإلضافية المرئي

 يشترؾ كلكنو بالعالـ الصؼ يصؿ أف كما يمكنو .كالتمثيؿ المرئية كالمؤثرات كالمحاكاة المتحركة

 .كانعداـ التفاعمية الجامد الزمني الجدكؿ بنفس اإلذاعي البث بكاسطة التعميـ مع

 أك/ك المعممكف فييا يستخدـ تفاعمي تعمـ ةطريق :الحاسكب بمساعدة التعميـ -3-3     

 اختيار في كالمساعدة بالتعمـ الخاصة المياـ التعميمية كأداء المكاد لعرض الحاسكب الطمبة

 .إلييا كالكصكؿ اإلضافية التعميمية المكاد
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 اإلنترنت شبكة مف محتكل باستخداـ تفاعمي تعمـ طريقة إلى يشير اإلنترنت بمساعدة التعميـ

  121.تعميمية لغايات

"اليكنسكك" قد قامت  فاف منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كقصد اإللماـ بالتكنكلكجيا،

نافعة تبيف لصانعي السياسات كالتربكييف كمقدمي  كضع أداةاليدؼ منو ىك  122بإصدار دليؿ

د الدكؿ التعميـ الميني دكَر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في اصبلح التعميـ، كما ُيساع

 كاالتصاالتاألعضاء عمى كضع المعايير الكطنية لكفاءة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات 

نتيجة لمتطكر المتسارع في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، أصبحت ىذه ىكذا ك ك . 123لممعمميف

المتغيرات تؤثر بشكؿ مباشر عمى السياسة التعميمية، كأصبح مف الضركرم أف تكاكب السياسة 

  .124يمية ىذا التغيير، كما يتطمبو الحقا في المناىج كتقنيات التبميغالتعم

كلعؿ التمفزيكف ىك أكثر كسائط الميديا الحديثة التي قطعت شكطا كبيرا في ادماجيا في التعميـ. 

حيث أنو لـ يعد مجّرد كسيمة أك كسيط اعبلمي يقدـ لمطبلب األخبار كالمكاد الثقافية كالبرامج 

دكاميـ الدراسي. بؿ تعدل ىذا الدكر الى االشتراؾ في تعميميـ كتقديـ المكاد في أكقات خارج 

التعميمية حسب مناىجيـ المقررة في الكتب المدرسية كىك ما يسمى بالتمفزيكف التربكم أك 

التعميمي. كيمتاز ىذا األخير بعدة خصائص ليا دكر في تنمية المعارؼ كتدعيميا كأىميا 
                                                           

، اليونسكو، ورقة والثقافة والعموم لمتربية المتحدة األمم منظمةػهت١ح،  قٚي ـًّ فٟ اٌرؼ١ٍُ فٟ ٚاالذظاالخ اٌّؼٍِٛاخ ذىٌٕٛٛظ١ا  121
  32، ص 2113معمومات، آفريل 

فّؼٍح تاٌّٛلغ اٌهٌّٟ ٌّٕظّح ا١ٌٍٛٔىٛ،   122 ُِ ٘ما اٌك١ًٌ ِرٛفه فمظ تاٌٍغاخ اإلٔع١ٍى٠ح ٚاٌفه١ٍٔح ٚاٌه١ٌٚح ٍٚٔفرٗ اٌؼهت١ح غ١ه 

ُّؼهتح تفظٛص ذىٌٕٛٛظ١ا اإلػالَ ٚاالذظاي فٟ ١ِكاْ اٌرؼ١ٍُ. ٚ٘ٛ ِا ٠ؼٕٟ أْ  ٌٚألٌف فمك طاقفٕا أوصه ِٓ ِهج ِشىً ٔكنج اٌّهاظغ اٌ

 ٕ٘ان ؼاظح وثهٜ ٌٍرهظّح اٌٝ اٌؼهت١ح فٟ ٘ما اٌّعاي

  41اليونسكو، مرجع سابق، ص  ػهت١ح، قٚي ـًّ فٟ اٌرؼ١ٍُ فٟ ٚاالذظاالخ اٌّؼٍِٛاخ ذىٌٕٛٛظ١ا  123
 099طاٌػ تٍؼ١ك، ِهظغ ٌاتك، ص   124
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لطكعية لممشاىدة خصكصا بالنسبة لمطفؿ في المرحمة االبتدائية عنصر التشكيؽ كالجذب كا

. 125كلذلؾ يككف انتباىو كتركيزه عمى ما يعرضو التمفزيكف أكثر مف انتباىو الى دركس المدرسة

أما بالنسبة لمراديك، فاف البعض قد يعتقدكف أف عدـ كجكد الصكرة فيو قد يجعمو اعبلمية أقؿ 

عبلـ األخرل، كلكف يمكف القكؿ أف انعداـ الصكرة يساعد الطفؿ تأثيرا عف غيرىا مف كسائؿ اإل

عمى تركيز انتباىو عمى الكممة كعمى النص الُمذاع. مما يؤدم الى زيادة كتعميؽ استفادتو 

كبالنسبة لمياتؼ النقاؿ، فيك قد ُيسَتخدـ في اإلرشاد كالتعميـ خارج  .126كتحصيمو في ىذا المجاؿ

                            .127الرسميالتعميـ المكازم ك  ار كالكبار فيالمدرسة لمصغ

 :تكنولوجيا في التعميمالعن استخدامات  نماذج لتجارب -4
لقد ظؿ مفيـك التربية المرتبط بالمكاف كالزماف، في المدرسة كالمعيد كالجامعة، عرضة لبلنتقاد 

. نظرا لعدـ كعي المدرسة بدكر كسائؿ اإلتصاؿ في التككيف ال ثقافي كنشر العمـك كاليجـك

كالمعارؼ كخاصة التمفزيكف الذم استطاع يغير نظاـ الحياة اليكمية كيفمح في ذلؾ أكثر مما 

أفمحت المدرسة طيمة قركف ماضية، كعندما فطف رجاؿ التربية الى أىمية كسائؿ اإلعبلـ أعادكا 

اعية كالتمفزية كىك ما الى التمفزيكف المدرسي اعتباره الحقيقي كفاز بقسط كافر مف البرامج اإلذ

 .  128نجحت فيو ألمانيا االتحادية التي حققت في ىذا الميداف تجاربا مرضية جدا

                                                           
125

، ص ص ١ٍٔ9000ّح طثشَٛ، اٌمٕٛاخ اٌفضائ١ح ٚأشه٘ا ػٍٝ اٌم١ُ األٌه٠ح ٌكٜ اٌشثاب، ِإٌٍح وٕٛو اٌؽىّح ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، اٌعىائه،   

029-022  
126

 900ص  ،9000، ٠0اٌه ٔظه، ِشىالخ ذهت٠ٛح اٌّعّٛػح األٌٚٝ، قان اتٓ اٌعٛوٞ ٌٍطثغ ٚإٌشه، اٌما٘هج، ط   
127

 009ِؽّك اٌفاذػ ؼّكٞ ٚآـهْٚ، ِهظغ ٌاتك، ص   
128

 022، ص 0292، اٌّعًٍ اٌٛطٕٟ ٌٍصمافح ٚاٌفْٕٛ ٚا٢قاب، اٌى٠ٛد، 22ػاٌُ اٌّؼهفح، نلُ ِظطفٝ اٌّظّٛقٞ، إٌظاَ اإلػالِٟ اٌعك٠ك،   
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ىي أىـ نمكذج عف استخداـ تكنكلكجيا ك في بريطانيا  بدأت التعميـ المفتكح: تجربة التعميـ المفتكح

ي بأىداؼ سياسية الحاجة الى ىذا النظاـ التعميم كجاءتاإلعبلـ كاإلتصاؿ في ميداف التعميـ. 

متاح لكؿ طبقات المجتمع كيجتاز كؿ  ياية الخمسينات مف أجؿ تعميـ عاؿتـ اإلعبلف عنيا ن

 قتصادية أك أية عكائؽ أخرل. كرغـ الصعكبات التي كاجيياجتماعية كاالالعكائؽ الجغرافية كاال

خبلؿ  كزيع مكادهبفضؿ ت في البداية، اال أف ىذا النظاـ قد تمّكف مف الصمكد التعميـ المفتكح

( مف مكاد التعميـ يتـ مف خبلؿ الطباعة %80نظـ مدركسة كثابتة ككاف الجانب األكبر )حكالي 

التي يتـ بيعيا مف خبلؿ مراكز بيع الكتب، كبالتكازم مع ذلؾ يتـ نقؿ برامج الراديك كالتمفزيكف 

 .بريطانيا العظمى . كنتيجة لذلؾ أصبحت الجامعة المفتكحة أكبر ناشر فيBBCبكاسطة اذاعة 

كما انتشر "التعميـ المفتكح" في مجاالت التدريب الميني كانتقؿ الى الدكؿ األعضاء في منظمة 

  .129دكؿ أخرل في قارتي آسيا كأمريكا البلتينية مثؿ الصيف كالشيمي كغيرىماكمنكيمث ثـ الك

مكباؿ ج"ردف مع شركة في األ عف التعميـ المفتكح مثمما ىك األمر كفي الكطف العربي نجد أمثمة

في ُدبي بدكلة اإلمارات العربية  "Dubaï Polytechniqueية الدراسات التطبيقية كمّ "ك "كاف

 .130المتحدة حيث تستخدـ الكمية تقنيات األنترنت المتقدمة في مجاؿ التعميـ عف بعد

    تجربة فرنسا: -4-1     

                                                           
129

تكن تٓ ػثك هللا ، ذهظّح طاٌػ تٓ ِثانن اٌكتاٌٟ ٚمثًٌّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً، أٔظه ظانٞ أٔع١ٍٓ، ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرؼ١ٍُ: اٌّاضٟ ٚاٌؽاضه ٚاٌٍّر  

 299-292ص -، ص9002اٌظاٌػ، ظاِؼح اٌٍّه ٌؼٛق، اٌه٠اع، اٌٍّّىح اٌؼهت١ح اٌٍؼٛق٠ح، 
130

 29ِؽّك اٌفاذػ ؼّكٞ ٚآـهْٚ، ِهظغ ٌاتك، ص   
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خمسة مبلييف  الدكلة ، كقد خّصصت1963منذ عاـ  في فرنساادماج الحاسكب في التعميـ  بدأ

نتاج البرمجيات التعميمية الحاسكبية. كفي عاـ  1965فرنؾ فرنسي في عاـ   1967لتصميـ كا 

ـّ البدء بمشركعيف يقضي بتخصيص جياز حاسكب لكؿ طالب، باستخداـ برمجيات  : األكؿت

الثاني: تدريب المعمميف خاصة أعّدت بالمغة الفرنسية ليذا الغرض، طبقان لمبدأ التعّمـ الذاتي، ك 

عمى أسس كقكاعد التعميـ كالتعّمـ بالحاسكب، كاستمّرت التجربة خبلؿ عشر سنكات مف عاـ 

% مف 63(، لتعميـ استخداـ الحاسكب في التعميـ في أكثر مف1980حتى عاـ 1970)

ـّ أقّرت عاـ مخططان يقضي بتجييز المؤسسات التعميمية كافة بأجيزة  1981 مدارسيا. ث

معمـ الستخداـ  100 000كاسيب الشخصية، حيث كّفرت الحككمة الفرنسية مائة ألؼ الح

كلبلستفادة مف تجارب الدكؿ األخرل، عقدت فرنسا  الحاسكب، في تدريس مكاد تخّصصيـ.

في مدينة  1984، كذلؾ في أكائؿ شير سبتمبر "المؤتمر العممي األكؿ حكؿ تربكيات الحاسكب"

في  فا المؤتمر العديد مف الباحثيف بمبالمغة الفرنسية، كشارؾ في ىذليكف الفرنسية لمناطقيف 

ذلؾ تكنس كالجزائر كالمغرب عف الدكؿ العربية. ككانت أىـ المشركعات الرائدة بفرنسا 

( الذم ىدؼ إلى إعداد كؿ معمـ بالمدارس INRPىي)مشركع المعيد الكطني لمتعميـ بالحاسكب 

(. كمشركع 1976-1970لحاسكب في تعميـ مادة اختصاصو )الثانكية لتطبيؽ أنماط استخداـ ا

ـّ فيو تدريب ستمائة معمـ لمكصكؿ إلى المستكل الذم يمّكنيـ مف  العشرة آالؼ حاسكب: حيث ت

  .131إعداد برمجيات تعميمية كغيرىا

                                                           
131

ٟ، نٌاٌح ِاظٍر١ه غ١ه ِٕشٛنج، األواق١ّ٠ح اٌؼهت١ح فٟ اٌؽٍمح أٌٚٝ ِٓ اٌرؼ١ٍُ األٌاٌ ة، ذىٌٕٛٛظ١ا ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼهت١ح١ٍِاء أؼّك أتٛ شٕ  
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 :تجربة المسماع الجوّال والسبورة البيضاء التفاعمية في فرنسا -4-2     

 (USB; Baladeur MP3كسائط التكنكلكجية في التعميـ الثانكم )شرعت فرنسا في ادماج ال

. فبالنسبة لمتقنية األكلى 2007سنة  (TBIكفي التعميـ االبتدائي )السبكرات البيضاء التفاعمية 

( فيي كاف كانت مكمفة مف حيث Baladodiffusionأك ) (MP3جّكاؿ بصيغة الالمسماع )

ا تسمح بإنشاء مخبر لمغات داخؿ القسـ بكمفة زىيدة. كما تزكيد كؿ طالب بمسماع جّكاؿ ااّل أني

ميذ أف أنيا تسمح لكؿ تمميذ بتحميؿ الممفات السمعية كاألفبلـ القصيرة كبالتالي يمكف لكؿ تم

تو في استخداـ "المسماع الجّكاؿ". كىي تسمح أيضا لكؿ يدرس كفقا لرزنامة تناسبو كتكافؽ عادا

كىك الشيء المستحيؿ لكؿ  )ميارة القراءة( التيـ في دركس النطؽالتبلميذ بإرساؿ اجاباتيـ/محاك 

أما في مرحمة التعميـ االبتدائي، فقد سمح استخداـ  .االعتيادمالتبلميذ داخؿ القسـ الدراسي 

 الكتساب( بإعطاء امكانية لمتبلميذ webcamالسبكرة البيضاء التفاعمية مع كاميرا الكيب )

عمما أف   "Nature Speakerكمـ طبيعي لمغة اإلنجميزية "مت ميارة االستماع مباشرة مف

مدرسة ابتدائية  650بمنطقة باريس ) االبتدائيالعائؽ الكحيد أماـ تعميـ ىذه التقنية في التعميـ 

 .132أكرك لمقسـ الكاحد( 5000كتحضيرية( ىك الكمفة المرتفعة )

  تجربة الواليات المتحدة األمريكية: -4-3     

كالتعّمـ المعّزز  ب األكلى لمتعميـترّكزت التجار اليات المتحدة األمريكية، فقد بالنسبة لمك ك 

عمى مجاؿ اإلرشاد  دة في مطمع الستينات بصكرة رئيسة،( في الكاليات المتحCAIبالحاسكب )
                                                                                                                                                                                            

 22-22، ص ص 9002اٌّفرٛؼح فٟ اٌكّٔانن، 
132

 Bonrepaux, Christian;  Des hautes technologies devenues incontournables ; Ibid ; P 30 
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حيث تـّ تدريب  ي التعميـ كالتعّمـ في الخمسينات،التعميمي. كبدأ استخداـ الحاسكب في عمميت

كمع بداية  شرة عمى أجيزة الحاسكب متزامنان مع إدخالو إلى المدارس كالجامعات.المعمميف مبا

كالدة أكؿ البرمجيات التعميمية الحاسكبية ك التي تتعامؿ مع أجيزة.  الستينات، شيدت أمريكا

PLATO كأنفقت في عاـ  حاسكب في عمميتي التعميـ كالتعمـ،كبدأ الباحثكف باستخدامات ال

نتاج برمجيات تعميمية650مبمغ ) (1974) لبلستفادة منيا في  ( مميكف دكالر لشراء كتطكير كا 

 تدريس العديد مّما يطرح بيا مف مقررات. 

( 1980ـ )في عمميتي التعميـ كالتعّمـ مف عا الحاسكب قد تـّ استخدامو فعميان  كتشير األرقاـ أف

كيتكقع أف  (.1985% في عاـ )74 ىذه النسبة إلىككصمت  % مف المدارس.54في حكالي

(. كفيما يمي أىـ 2000% عاـ )40تصؿ البرمجيات التعميمية لمحكاسيب الشخصية إلى

 المشركعات الرائدة في مجاؿ التعميـ كالتعّمـ ىي:

 كع الشبكة المدرسية في فيبلدلفياكمشر  ((MECCكمشركع شبكة  (PLATO)مشركع ببلتك

قامت الكاليات  كما .133 (CONDUIT-PCDP-DYNABOOK-LOGOكمشركع شبكة )

" سنة Education Development centerالمتحدة األمريكية بإنشاء "مركز تطكير التربية 

الذم يعتمد عمى العمـ كالتكنكلكجيا كالفنكف كاستخداـ التمفزيكف الذم بدأ استخدامو مبكرا  1967

 .134نسبيا في الكاليات المتحدة عف باقي دكؿ العالـ

 
                                                           

133
 22اء أتٛ شٕة، ٔفٍٗ، ص ١ٍِ  

134
 22، ص 9009ٍك١ٔٚح، اٌعىائه، ػائشح تٛوه٠ٍح، اإلػالَ اٌرهتٛٞ فٟ اٌعىائه، قان اٌف  
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 تجربة بريطانيا: -4-4

البرنامج الكطني إلدارة التعميـ بالحاسكب ما يخص تجربة المممكة المتحدة، فنجد كفي

(NDPCMIالذم )  فقد  ة بارزة في مجاؿ التجديد التربكم.سم في عممية التعميـ كالتعّمـيعتبر

تخصيص مميكني جنيو استرليني  ،1973مـك بالمممكة المتحدة عاـقّررت كزارة التربية كالع

 استخداـ الحاسكب في عمميتي التعميـ كالتعّمـ.الختيار كتطكير 

 مشركعان، في مجاؿ التعميـ كالتعمـ 17بتمكيؿ ( NDPCMIكقد قامت إدارة البرنامج الكطني )

برمجية تسمى  جازات في ىذا المجاؿكمف أبرز اإلن CAI-CMIالمعّزز كالمدار بالحاسكب 

CAMOL ساطة شركة : كىي عبارة عف نظاـ كاسع المحتكل تـّ تطكيره بكICL البريطانية 

خدـ في تصميـ المناىج كتطكيرىا حيث استُ  -كرة في مجاؿ الحكاسيب كاستخدامياالشركة المشيػ

كالتطكرات  ميف باألنشطةتعريؼ المعم ميمية. كرافؽ ىذا البرنامج أنشطةمعتمدان عمى مكاد تع

اعمية داخؿ الصؼ. بفعمميف عمى طرؽ استخداـ الحاسكب ك الجارية في الميداف كتدريب الم

كتطكير مكاد الستقصاء كافة أبعاد كضع الحاسكب في المنيج. كاستخدـ في عمميتي التعميـ 

 .135CAL&CMIكالتعمـ 

 انشاء صفحات الويب والمواقع اإللكترونية التعميمية: -5
 لقد صار في متناكؿ األساتذة كالقائميف بالعممية التعميمية استغبلؿ الشبكة المعمكماتية سكاء عف

إنشاء المكاقع اإللكتركنية كفي ىذا الصدد فاف  طريؽ مكاقع االستضافة المجانية أك المدفكعة.
                                                           

135
 ١ِ22ٍاء أتٛ شٕة، ِهظغ ٌاتك، ص   
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يجب  . حيثعدة قكالب مباشرة عمى األنترنتقد صار ُمتاحا بفضؿ التعميمية كصفحات الكيب، 

 ممؤىا ببساطة ليتـ تكليد صفحة الكيب ببساطة كاستضافتيا عمى المكقع. 

 التالية قكالبا لممدرسيف:تركنية اإللككفر المكاقع كتُ 

     teacherweb.com  : يكفر تصاميـ كيب بسيطة لمغاية، تتكفر الخيارات إلنشاء مكاقع

كيب مدرسية مع مناطؽ لكضع التقكيـ، كاإلعبلنات، كاإلرتباطات، كالئحة باألسئمة األكثر 

 شيكعا كالكاجبات.

     schoolnotes.com  مبلحظات لمكاجب المنزلي كمعمكمات : يسمح لممدّرسيف بإنشاء

 الصؼ كارساليا عمى الكيب.

     myschoolonline.com.كىي شبكة كبيرة مباشرة عمى األنترنت مكجية لتعمـ الطبلب : 

     classroom.tripod.com كالتي تمتمؾ أدكات لبناء الصفحة الرئيسية لمساعدتؾ عمى :

 .136انشاء غرؼ الصؼ لممستقبؿ

 :كنولوجيا اإلعالم واإلتصال في التعميمعوائق ادماج ت -6
بجامعة بيمكبينيز  ، أستاذ تكنكلكجيا التربية"Athanassios Jimoyiannis"تعتبر دراسة األستاذ

"العكامؿ المحّددة لتصكرات كادراؾ األساتذة إلدماج تكنكلكجيا اإلعبلـ  ، كالمعنكنة بػاليكنافب

نا حكؿ اشكالية ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ أىـ ما كقع بيف أيدي التربية"،كاالتصاؿ في 

                                                           
136

  Karen S. Ivers & Ann E. barronذهظّح ػثك اٌٛ٘اب اٌّاػ١ً 0، اٌرفكاَ اٌٌٛائظ اٌّرؼكقج فٟ اٌرؼ١ٍُ: اٌرظ١ُّ اإلٔراض اٌرم١١ُ، ط ،

 092، ص 9002لظ١ه، شؼاع ٌٍٕشه ٚاٌؼٍَٛ، ؼٍة، ٌٛن٠ا، 
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اإلدارة، االقتصاد، الشغؿ، البحث العممي بشكؿ ُمحتشـ في التعميـ مقارنة بسرعة انتشارىا في 

بؿ كاكتساحيا لمبيت كتمّمكيا مف طرؼ كؿ مف األستاذ كالتمميذ في المنزؿ. كقد ربط  كغيرىا

دماج التكنكلكجيا في التعميـ كمدل اتقانيـ ليا ُيعتبراف الباحث ذلؾ بأف اتجاىات األساتذة نحك ا

 . 137عائقا رئيسيا لذلؾ

كلذلؾ طرحت الدراسة المذككرة اشكاليتيف جكىريتيف ىما: ماىي العكامؿ التي ُتشجع أك تمنع 

األساتذة مف ادماج الكسائط التكنكلكجية في العممية التعميمية؟ كماىي التكجييات كالمناىج التي 

تشجيع المدارس كاألساتذة عمى اإلدماج اليكمي لمتكنكلكجيا الحديثة بشكؿ يكمي في يمكنيا 

الى أف األستاذ يعتبر  جيمكيانيزكقصد اإلجابة عف التساؤؿ األكؿ أشار   138العممية التعميمية؟ 

ط تكنكلكجيا المعمكمات في عصر اّتسـ العامؿ الرئيس في استخداـ أك عدـ استخداـ الكسائ

. كىذا عمى الرغـ مف أف المحتكل المعرفي كطرؽ الكصكؿ اليويح مختمؼ جكانب مفاتبتغّير 

كتحسيف  الكسائط التكنكلكجية لممعمكمات تمعب دكرا في تحفيز التبلميذ كتعميؽ الفيـ عندىـ

ـ كقد أشار جيمكيانيز الى أف ادماج التكنكلكجيا في التعمي طكيؿ األمد لدييـ.التعميـ التفاعمي 

    التي انتقمت مف التركيز عمى "األستاذ الممّقف"  طفرة في طرؽ التمقيفيتبلءـ مع ال

                                                           
137

 Antonio Cartelli & Marco Palma ; Encyclopedia of information communication technology, volume1, 
Information SCIENCE REFERENCE, Hershey, New York, USA, 2009, P 321 
138

 Antonio Cartelli & Marco Palma ; Encyclopedia of information communication technology ; Ibid ; P321 
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Teacher centred instruction الى التركيز عمى التمميذ باعتباره محكر العممية التعميمية 

Student centred learning.  المؤثرة عمى تكجيات األستاذ  عكامؿالذات الباحث  قّسـكقد

 عكامؿ: 04الحديثة في التعميـ، الى نحك ادماج التكنكلكجيا 

فارؽ السف كالجنس )الذككر أكثر  كىي :متعمقة باألستاذالعكامؿ الشخصية ال -6-1     

كالتدريب حكؿ ذلؾ،  كالكفاءة في استخداـ كسائط الميديا الجديدة ،ميكال إلدماج التكنكلكجيا(

ستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ ، ميكؿ كتصكرات األستاذ ككعيو حكؿ جدكل االخبرة في التدريس

رحمة التدريس )مرحمة الثانكم أكثر مف مرحمة االبتدائي( كمادة التدريس كاإلتصاؿ في التربية، م

، تصكرات األستاذ إلمكانية تحسيف التعمـ )أساتذة المغة اليكنانية كاالجتماعيات أقّؿ ميكال(

 في كسائؿ التعميـ.رفض األستاذ لمتغّير كالتدريس باستخداـ الكسائط الحديثة، 

مكارد المدرسة كالعكائؽ المكجكدة بيا، التعاكف المتعمقة بالمدرسة:  العكامؿ -6-2     

كالشراكة مع األساتذة مف خارجيا، الثقافة كالممارسات داخؿ المدرسة كمقاكمتيا لمتغير، المناىج 

الكسائط التكنكلكجية بالمدرسة التدريسية التقميدية كعكائؽ االلتزاـ بيا كبالكتب المدرسية، استخداـ 

 بشكؿ ثانكم.

كضيؽ  كالبرمجيات المناسبةنقص المكارد كالعتاد كالدعـ التقني العكامؿ التقنية:  -6-3     

، تكّفر مخبر اإلعبلـ بكاسطة الكسيط التكنكلكجي النشاطات التعميميةلمتمرف كلتحضير الكقت 

 اآللي
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كيتعّمؽ األمر تكنكلكجيا اإلعبلـ كالمعمكمات: العكامؿ المتعمقة ببيداغكجيا  -6-4     

بالكعي بالدكر البيداغكجي ليا، الصعكبات البيداغكجية في تنظيـ النشاطات التعميمية، تصكرات 

األستاذ لذلؾ، عدـ كجكد اطار بيداغكجي كاسع كصاـر حكؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كالمعمكمات في 

حديثة مخصصة لمتعميـ، الحاجة الى منياج  التعميـ، الحاجة الى تكييؼ أدكات تكنكلكجية

تعميمي مكّيؼ مع كسائؿ التكنكلكجيا كالممارسات التعميمية كالتحكؿ مف التدريس الى التعّمـ في 

 .139ذ في العممية التعمميةظؿ المقاربات  الجديدة لدكر لؤلستاذ كالتركيز حكؿ التممي

 

 الفصل خالصة

تكنكلكجيا الحديثة لئلعبلـ كاإلتصاؿ كمدل ادماجيا مف خبلؿ التتبع التاريخي لمسار تطكر ال

رصد بعض التجارب ىنا كىناؾ، نبلحظ أف ىناؾ دكما رفضا لدل في العممية التعميمية ك 

أصحاب الطرؽ الكبلسيكية لعدة أسباب مختمفة. كىذا عمى الرغـ مف قدرة الدعائـ التكنكلكجية 

قسـ الدراسي. باإلضافة الى امكانية تحييد كؿ عمى التحفيز كلفت االنتباه كتكزيع الكقت داخؿ ال

ما مف شأنو أف يعكؽ التكاصؿ المغكم بيف المعّمـ كالمتعّمـ عبر تعزيز مسؤكلية الفرد المتعمـ 

 ككضعو في كاجية المحتكل المستيدؼ بالتدريس. 

ف كيقكدنا كؿ ذلؾ الى ضركرة العكدة الى دراسة مفاىيـ التكاصؿ المغكم كعناصره كمعكقاتو أل

بغرض اسقاط ذلؾ عمى ما تكّفره التكنكلكجيا الحديثة في ميداف التعميمية. كلذلؾ فإف العكدة الى 
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  Antonio Cartelli & Marco Palma ; Encyclopedia of information communication technology ; Ibid ; P-P 322-329 
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التراث العربي األصيؿ في ذلؾ مف شأنو أف يعطينا نظرة حكؿ تعميمية المغة العربية كنفس 

األمر بالنسبة الى الدراسات الحديثة مف أجؿ فيـ ميكانيزمات التكاصؿ المغكم عمى ضكء 

راسات المسانيات التطبيقية الحديثة. كىك ما سنحاكؿ التطرؽ اليو في الفصؿ الثاني مف ىذه د

 الدراسة بحكؿ اهلل.
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الفصل الثانً: التواصل اللغوي 

وتكنولوجٌا  ٌةوعالقته بالتعلٌم

 اإلعالم واإلتصال
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 تمهيد
اسات المغكية الحديثة. حيث مّرت التكاصؿ المغكم صار ينطكم عمى أىمية بالغة في الدر 

كصاَحَبيا اتجاه سمككي في  الدراسات المسانية مف المقاربات البنيكية لمغة التي اىتمت بالمبنى

التعميمية. ثـ مركرا بالمسانيات التكليدية التي حاكلت نقؿ الدراسات الى البنية العميقة لمغة 

ة لمغة كتكليد مفرداتيا كقد صاحبيا في ذلؾ كاشتغمت أيضا عمى التفسير العقمي لمعمميات الذىني

 االتجاه العقمي المعرفي في التعميمية كرائده جاف بياجيو. 

كلكف كبل المدرستيف السابقتيف كانتا محّؿ نقد بسبب تعامميما مع المغة مفصكلة عف سياقيا 

 االجتماعي كعف تداكليتيا بيف المرسؿ كالمخاطب كسياقية الخطاب المغكم. 

ير اتجاه جديد في الدراسات المغكية المسانية الحديثة ييتـ بالمغة في سياقيا التداكلي كليذا ظ

كيدرسيا عمى أساس أنيا "أداة لمتعامؿ كالتكاصؿ الفعمي بيف البشر عمى اختبلؼ أنكاعيـ 

كأعمارىـ كشخصياتيـ كأكضاعيـ االجتماعية ىذا الجانب األخير مف جكانب االستخداـ المغكم 

ض القدماء بشيء مف الدراسة، ااّل أف الباحثيف لـ يبدؤكا بمعالجتو معالجة عممية أك تطرؽ لو بع

140شبو عممية اال في السنكات القميمة الماضية
. 

لقد صارت المصادر المتنكعة لممعرفة ُتزاحـ المدرسة كالمعمـ عمى حد سكاء. كصار ىذا األخير 

تعميمية، شّكؿ كؿ ذلؾ ضغطا لبلنتقاؿ في ُمجبرا عمى التكيؼ مع الكاقع الجديد. كفي ميداف ال

                                                           
 00، مرجع سابق، ص اللغات األجنبٌة تعلٌمها وتعلمهاناٌف خرما َو علً حجاج،  140
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مناىج تعميـ المغات مف المنيج التقميدم فالُبنكم ثـ أخيرا المنيج اإلتصالي، ىذا األخير عنى، 

عكس المنيجيف السابقيف، بالبعد التكاصمي كالسياؽ كالغرض مف استخداـ المغة في بعدىا 

 االجتماعي التكاصمي.

طرؽ الى التكاصؿ المغكم في التراث العربي القديـ كفي ىذا الفصؿ سكؼ نحاكؿ أف نت

كالدراسات الحديثة كمحاكلة تحديد خصائص المخاِطب كالمخاَطب كالمغة )الشفرة( كمقتضيات 

استعماليا كعكائؽ العممية التكاصمية، ككذا محاكلة الربط بيف ذلؾ كخصائص الميارات البشرية 

 اإلتصاؿ الحديثة. كالتكاصمية في استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ ك 
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 المبحث األول

مات علماء العرب فً اهسم 

 التواصل اللغوي دراسات
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اذا كاف الفرنسيكف يّدعكف أف بداية التربية الحديثة عندىـ كانت مع أفكار ركسك، كاذا       

ف اإلرىاصات كاف اإلنجميز يذىبكف الى أنيا كانت قبؿ ذلؾ عمى يد جكف لكؾ، فإننا نعتقد أ

األكلى لمتربية الحديثة يجب البحث عنيا في الفكر التربكم اإلسبلمي خاصة لدل كؿ مف 

كالداعي في تطرقنا الى التراث المساني العربي في ميداف التكاصؿ ىك  141الغزالي كابف خمدكف

في نفس تبّني الدعكة التي كجيا المسانيكف المعاصركف مف اعادة قراءة التراث المساني العربي ك 

الكقت نقكؿ بأنو يجب استثمار ىذا الكـ اليائؿ مف الدراسات في المسانيات الحاسكبية ألنو يضع 

" التي ALGORITHMEقكاعدا كسياقات كتعريفات لمتكاصؿ المغكم تشبو تمؾ الخكارزميات "

 يضعيا المبرمجكف في عمـ الحاسكب.  

لتكاصؿ المغكم عمى المغة بحد ذاتيا كىذا كمقدمة ابف خمدكف نجد فييا اشارة بميغة الى تأثير ا

في قكلو "... ثـ استمر ذلؾ الفساد بمبلبسة العجـ كمخالطتيـ، حتى تأّدل الفساد الى 

كىك ىنا  142مكضكعات األلفاظ، فاسُتعمؿ كثير مف كبلـ العرب في غير مكضكعو عندىـ"

نا نجد صاحب المقّدمة يشير الى أف التكاصؿ قد يككف سببا النتشار المحف في المغة. غير أن

يستدرؾ الحقا بالقكؿ أف معرفة قكاعد المغة ال تكفي، كفي ىذا الصدد يقكؿ: "ككذلؾ تجد كثيرا 

مف جيابذة النحاة كالميرة في صناعة العربية المحيطيف عمما بتمؾ القكانيف، اذا ُسئؿ في كتابة 

ده، أخطأ فييا الصكاب سطريف الى أخيو أك ذم َمَكدَّتو أك شككل ُظبلمة أك قصد مف قصك 

كأكثر مف المحف كلـ ُيِجْد تأليؼ الكبلـ لذلؾ كالعبارة عف المقصكد فيو عمى أساليب المساف 
                                                           

141
 22ِؽّك اٌكن٠ط، اٌركن٠ً اٌٙاقف، ِهظغ ٌاتك، ص   

142
 200ِهظغ ٌاتك، ص  ح اٌؼالِح اتٓ ـٍكْٚ،ػثك اٌهؼّٓ اتٓ ـٍكْٚ، ِمكِ  
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كىنا نجد ابف خمدكف يركز عمى خاصية األداء التكاصمي كيعتبرىا األساس في  143العربي"

معرفة أكضاع اإلببلغ بناء عمى التجربة التي تتأتى مف مخالطة الناس كاالحتكاؾ كبالتالي 

كمناسبات الكبلـ كسياؽ األلفاظ. ككأنو يعطينا ىنا درسا في تعميمية المغة في المقاربة النصية 

الحديثة بأف فيـ القكاعد النحكية كالميارة فييا ال تكفي ما لـ يكف يقابميا سياؽ كتكاضع عمى 

 المتمقي.  داللة المفظ كاال كقع المخاِطب في المحف كتسبب في اضطراب في الفيـ لدل

كيشرح رأم ابف خمدكف في تعميمية المغة أنو يميؿ الى تبسيط المغة التي يعتمد عمييا التعميـ، 

فالمغة ىي أساس العمـك كميا كليس المراد منيا شحف األذىاف بالمسائؿ النحكية كالببلغية التي 

ى التعبير عما يدكر تعكؽ تقدـ الطفؿ كترّقيو، بؿ المقصكد مف تدريسيا انما ىك تدريب الكلد عم

    144بخاطره تعبيرا صحيحا طبيعيا كعمى تفّيـ ما ُيقرأ كما ُيمقف مف مكاد عممية

 415 –ق  359كما نجد اإلشارة الضمنية الى المفاىيـ التكاصمية عند "القاضي عبد الجبار 

ف ق"، صاحب كتاب "المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ"، حيث يؤكد القاضي عبد الجبار عمى أ

الكبلـ ىك عمـ ضركرم، كالتكمـ صناعة قائمة عمى العمـ كاإلرادة كتكفر اآللة كاستقامة الترتيب" 

حكؿ أف مف حؽ مف ينشأ كيترعرع  "ابف كىب"كنفس التمميح الضمني الى التكاصؿ في تفكير 

 في قـك أف يستعمؿ االقتداء بمغتيـ كال يخرج عف جممة ألفاظيـ كال يقنع في نفسو بمخالفتيـ

                                                           
143

  202ص  ِهظغ ٌاتك، ،ـٍكْٚ، اٌّمكِحػثك اٌهؼّٓ اتٓ    
144

ف١فهٞ  –، ٠ٕا٠ه ١ٌٍ00ّاْ ِؽّك، اتٓ ـٍكْٚ ٚآناؤٖ فٟ اٌرهت١ح، ِعٍح اٌرهت١ح، ٚوانج اٌرهت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ األٌاٌٟ ٌٍعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح، اٌؼكق   

 22، ص 0299
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. كىنا نجد أف كبلـ ابف كىب يكافؽ في مقتضاه مراعاة حاؿ الُمخاَطب 145فُيخّطئكه كُيمّحنكه

 كلسانو.  

في  "ابف جني"ذىب ي" فقد أعطانا تعريفا لمغة ضمََّنو البعد التكاصمي ليا، فقد أما "ابف جنّ 

أما ": كلوإلى أف أصمو عربي مف لغا بمعنى تكمـ. كقد عرؼ المصطمح بق "لغة"تعريفو لمصطمح 

 ػػ1: حدىا فإنيا أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ"، كقد اشتمؿ التعريؼ عمى أربعة أمكر

( أم النا ػػ3،أنيا تعبيرػػ 2، أف المغة أصكات كأنيا تعبير عف ػػ 4س، أنيا تصدر عف )قـك

 كبيذا التعريؼ نبلحظ أف ابف .146حاجات الناس )أغراضيـ(، كىذا يعبر عف اجتماعية المغة

سبؽ عمماء المغة المعاصريف بمئات السنيف، كعرؼ المغة تعريفان مكجزان كشامبلن. ككممة قد ي جنّ 

  147ي يقصد بيا المجتمع بالمفيكـ المعاصرالقـك عند ابف جنّ 

ق( في الكظيفة التبميغية  466 –ق 423كانحصرت كظيفة المغة عند ابف سناف الخفاجي )

ة كالببلغة أف يككف معنى الكبلـ ظاىرا جميا ال يحتاج كيدؿ عمى ذلؾ قكلو "كمف شركط الفصاح

الى فكر في استخراجو، كتأمؿ لفيمو )...( كالدليؿ عمى صحة ما ذىبنا اليو )...( أف الكبلـ 

غير مقصكد في نفسو كانما احتيج لُيعّبر الناس عف أغراضيـ كُيفيمكا المعاني التي في نفكسيـ" 

بف سناف اشارة الى التكاصؿ مف خبلؿ تكجيو رسالة مف )كتاب: سر الفصاحة(. اف في كبلـ ا

                                                           
145

 002، ص 0229، ٠0ا أ١ٌٍٕح ذطث١م١ح ... قناٌاخ ٌغ٠ٛح اظرّاػ١ح ٔف١ٍح ِغ ِمانٔح ذهاش١ح، قان اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ط ١ِشاي ووه٠ا، لضا  

، ِعٍّح ِعّغ اٌٍغح اٌؼهت١ح األنقٟٔ، ذُ و٠انج اٌّٛلغ اٌّظطٍػ اٌٍغٛٞ ػٕك اتٓ ظٕٟ فٟ وراب اٌفظائض ِظكنٖ ٚقالٌرٗ، ِؽّٛق ػثك هللا ظفاي  146

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/321-ػٍٝ اٌهاتظ   92:22اٌٍاػح ػٍٝ  ٠20/02/9002َٛ 
2.html-71   

147
٠ح )اٌمٍُ األٚي(، ِعٍّح ِعّغ اٌٍغح اٌؼهت١ح األنقٟٔ، ذُ و٠انج اٌّٛلغ ٠َٛ ٌِٛٝ نش١ك ؼراٍِح، ٔظه٠اخ اورٍاب اٌٍغح اٌصا١ٔح ٚذطث١ماذٙا اٌرهتٛ 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-63-00/311-69-ػٍٝ اٌهاتظ   00:09ػٍٝ اٌٍاػح  20/02/9002
3.html  

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/321-71-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/321-71-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/321-71-2.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-69-3.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-69-3.html
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/311-69-3.html
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متكمـ الى سامع، كذلؾ عبر قناة ىي )الكبلـ( فالمتكمـ ال غاية لو بالكبلـ ذاتو كانما ليكصؿ عف 

 148طريقو رسالة الى سامعيو

ق( كرغـ اجادتو المساف الفارسي الذم كاف لغة أىؿ الببلط  779-ق  703أما ابف بطكطة )

، اال أنو اعتذر عف قبكؿ منصب القضاء الشرعي بيا ألنو ال يجيد لغة عامة أىؿ في ببلد اليند

اليند كالتي سّماىا "اليندم" حيث قاؿ لمسمطاف محمد شاه "يا مكالنا أنا عمى مذىب مالؾ، 

ككأف ابف بطكطة ىنا يشير الى أف التكاصؿ المغكم  149كىؤالء حنفية، كأنا ال أعرؼ المساف"

إلشكالية القضاء كفقا لممذىب الحنفي رغـ أف القاضي عمى المذىب  يمكنو أف يقّدـ حبلّ 

 communicationالمالكي، كىك كضع تعميمياتي ضمني يتعّمؽ بمفيـك الكفاية التكاصمية "

competency التي تتضّمف الكفاية المغكية التي جاء بيا "ىايمز" بعده بقركف. كما أف فييا "

ف ابف بطكطة اىتـ فييا بالُمخاَطب كىـ عامة أىؿ اليند " ألpragmaticsمفيكما تداكليا "

الناطقيف بالمساف اليندم كلـ يعتمد فقط عمى التشريع المكتكب بمغة أىؿ الببلط كىي المغة 

-الفارسية آنذاؾ. كما ُيفيـ مف اعتذار ابف بطكطة بسبب مشكؿ المغة أف "الكفاية التكاصمية" 

تسمح بالتكاصؿ مع المتخاصميف عند  -فاية لغكية"مع ما تتضمنو مف "ك -بالمغة اليندية

 القضاء ألنو ال يكفي فقط اتقاف المغة الفارسية التي ُكتبت بيا النصكص القضائية.

                                                           
148

١ٌٍُ ؼّكاْ، اشىاي اٌرٛاطً فٟ اٌرهاز اٌثالغٟ اٌؼهتٟ قناٌح فٟ ضٛء اٌٍٍا١ٔاخ اٌركا١ٌٚح، نٌاٌح ِاظٍر١ه غ١ه ِٕشٛنج، ظاِؼح اٌؽاض   

 02، ص 9009/9002ٌفضه، تاذٕح، 
149

 20، ص 0222ما٘هج، ِظه، ،  ا0ٌػاقي ـٍف، اٌّالؼظاخ اٌٍغ٠ٛح ٌٍهؼاٌح اٌؼهتٟ اتٓ تطٛطح، ِىرثح ا٢قاب،  ط   



 

101 
 

ق( فيذىب بخصكص الممكة الى أف ما يرّسخ ممكة الصناعة  427 –ق  370أما ابف سينا )

ككأنو يقصد  150لمجزئياتفي نفس اإلنساف ىك االستعداد الجبّمي كالممارسة كاالستعماؿ 

 language aquisitionباالستعداد الجبّمي ما ذىب اليو تشكمسكي في "أداة اكتساب المغة 

device كيحيمنا عمى التكاصؿ مف خبلؿ "الممارسة" كفقا لمفيـك تداكلي "براغماتي" مف خبلؿ  "

 "استعماؿ الجزئيات".

جمو "لساف العرب" "فإنني لـ أقصد ق( فقد ذكر في مقدمة مع 711-ق  630أما ابف منظكر )

سكل حفظ أصكؿ ىذه المغة النبكية كضبط فضميا، إذ عمييا مدار أحكاـ الكتاب العزيز كالسنة 

النبكية، كألف العاِلـ بغكامضيا يعمـ ما تكافؽ فيو النية المساف، كيخالؼ فيو المساف النية، كذلؾ 

ة كاأللكاف، حتى لقد أصبح المحف في الكبلـ لما رأيتو قد غمب في ىذا األكاف مف اختبلؼ األلسن

إف مبلحظات ابف منظكر  151ُيَعد لحنا مردكدا كصار النطؽ بالعربية مف المعايب يَعّد معدكدا"

ىنا قد كضعت اطارا تكاصميا ييدؼ الى تنزيو المغة العربية عف المحف في الكبلـ كالنطؽ 

عرب المتقدميف كالمتأخريف سكؼ يدفع بحركفيا. كىذا اإلطار اذا أضيؼ الى جيكد المغكيف ال

 عمى التفاؤؿ بشأف مستقبؿ تعميمية المغة العربية. 

 ق( حينما قّسـ في "الكتاب" 796 –ق  765كتعُضد جيكد ابف منظكر ما ذىب اليو سيبكيو )

 :قائبل ذلؾ في كفّصؿ كذب، كمحاؿ قبيح، كمستقيـ كذب، كمحاؿ، كمستقيـ حسف، إلى، الكبلـ

  غدا كسآتيؾ أمس، أتيتؾ فقكلؾ: الحسف ـالمستقي فأما
                                                           

150
 ١ِ009شاي ووه٠ا، لضا٠ا أ١ٌٍٕح ذطث١م١ح قناٌاخ ....، ِهظغ ٌاتك، ص   

151
 02، ص 0292اتٓ ِٕظٛن، ٌٍاْ اٌؼهب، قان اٌّؼانف، اٌما٘هج، ِظه،   
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 أمس كسآتيؾ غدا، أتيتؾ :فتقكؿ بآخره، كبلمؾ أكؿ تنقض فأف المحاؿ كأّما

 كنحكه البحر ماء كشربت الجبؿ، حممت :فقكلؾ الكذب المستقيـ كأما

 رأيت، زيدا قد :قكلؾ نحك مكضعو، غير في المفظ تضع فأف القبيح، المستقيـ كأما

 ىذا كأشباه يأتيؾ، زيد ككي

أمس" كىنا نبلحظ أف سيبكيو قد ركز  البحر ماء أشرب سكؼ :تقكؿ فأف الكذب المحاؿ ماكأ

ىذا التقسيـ الذم أبدعو  152عمى استقامة الكبلـ حتى يصؿ الى الممقي الى ذىف المتمقي

صاحب "الكتاب" يمّثؿ اجتيادا قّؿ نظيره ألنو يضع المعالـ الكبرل لما يجب أف تنطكم عميو 

 بة المغة. كما أف ىذا التقسيـ يعتبر في حد ذاتو خكارزمية.حكس

قد قّدـ دراسة كافية حكؿ مساىمة  153كبالنسبة لمجاحظ، نجد أف الباحث "جاسـ عمي جاسـ"

"الجاحظ" في عمـ المغة التطبيقي الحديث بشتى فركعو في عمـ المغة النفسي كعمـ المغة 

 غة التقابمي كتحميؿ األخطاء كأمراض الكبلـ كغيرىا. االجتماعي كالترجمة كتعميـ المغات كعمـ الم

كلقد تطّرؽ الجاحظ الى "الصمت" في رسائمو حيث أعطى لمصمت كجييف: مدح كذـّ، كذّمو 

أكثر مف مدحو. كأف فضيمة الصمت خاصة كليست عامة. كقد ذكر في "البياف كالتبييف" أف 

ـّ كيُخّص كالركاة الكبلـ نفع"  كبالكبلـ الناطقيف، كبلـ ركت كما متيف،الصا سككت ترك لـ يُع

. كباختصار نجد أف فضيمة الكبلـ عامة كخاصة بينما فضيمة بالصمت ال أنبياءه اهلل أرسؿَ 
                                                           

152
غ١ه ِٕشٛنج، ظاِؼح اٌؽاض شىاي اٌرٛاطً فٟ اٌرهاز اٌثالغٟ اٌؼهتٟ قناٌح فٟ ضٛء اٌٍٍا١ٔاخ اٌركا١ٌٚح، نٌاٌح ِاظٍر١ه ١ٌٍُ ؼّكاْ، أ  

 02، ص 9009/9002ٌفضه، تاذٕح، 

 

ِعٍح اٌكناٌاخ اٌٍغ٠ٛح ٚاألقت١ح، لٍُ اٌٍغح اٌؼهت١ح ٚآقاتٙا، اٌعاِؼح ، اٌعاؼع ػاٌُ اٌٍغح اٌرطث١مٌّٟى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً ٠ٕظه: ظاٌُ ػٍٟ ظاٌُ،   153

  9009، اٌؼكق اٌصأٟ، ق٠ٍّثه اإلٌال١ِح اٌؼا١ٌّح تّا١ٌى٠ا
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الصمت خاصة. كأف الكبلـ أفضؿ مف الصمت ألنو يعبر عف حاجات اإلنساف كرغباتو 

األصؿ في الحياة  كمشاعره كشكره لآلخريف كغير ذلؾ مف المناقب الحميدة لمكبلـ التي ىي

نجده في "البياف كالتبييف" يقكؿ "ثـ فلجاحظ يرل أف التكاصؿ المساني مبلـز لمبشر كا 154اإلنسانية

اعمـ، رحمؾ اهلل تعالى، أف حاجة بعض الناس الى بعض صفة الزمة في طبائعيـ، كخمقة 

قصاىـ" كلقد زاد كأة بجماعتيـ كمشتممة عمى أدناىـ قائمة في جكاىرىـ، كثابتة ال ُتزايميـ كمحيط

الجاحظ عمى ذلؾ بأف قّسـ التكاصؿ تقسيما ينفذ الى لّب "السيميائيات الحديثة" كىذا حيف حرص 

عمى ترتيب العبلمات المغكية كغير المغكية ترتيبا ُمحكما ركعي فيو أكلكية المفظ بكصفو عبلمة 

 . 155لغكية مركزية في كؿ تكاصؿ انساني 

ي بالدراسات المسانية حكؿ التكاصؿ. كقد قّدـ دراسات كافية عف اف التراث المساني العربي غن

 الُمخاِطب كالمخاَطب كالّرسالة المغكية في العممية التكاصمية كاىتـ بأمراض الكبلـ كعكائقو.

 

 

                                                           
154

 20، 22، ِهظغ ٌاتك، ص، ص ِعٍح اٌكناٌاخ اٌٍغ٠ٛح ٚاألقت١ح، اٌعاؼع ػاٌُ اٌٍغح اٌرطث١مٟػٍٟ ظاٌُ، ظاٌُ   
155

، ؼ١ٌٛح أواق١ّ٠ح ِؽىّح ِرفظظح، ِفثه اٌظٛذ١اخ٘ـ(،  922ػى٠ى ػكِاْ، ِالِػ اٌرفى١ه ا١ّ١ٌٍائٟ ػٕك أتٟ ػصّاْ ػّهٚ تٓ تؽه اٌعاؼع )خ   

 222، ص ١ٍ9009كج "ٌؼك قؼٍة"، اٌؼكق اٌٍاقي، ظٛاْ اٌظٛذ١اخ اٌؼهت١ح اٌؽك٠صح، ظاِؼح اٌث
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المبحث الثانً: التواصل 

 اللغوي فً الدراسات الحدٌثة
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  :االتجاه الحديث نحو الدراسات المسانية التواصمية -1
"، كالجانب la langue –اف تمييز دم سكسير بيف الجانب االجتماعي في المغة "المساف 

" فيما pragmatique" ُيعد منطمقا جديدا لتتبع مسار ظيكر التداكلية "parole –الفردم "الكبلـ 

"، ألنو بتمييزه الجانب االجتماعي عف الجانب الفردم كحدكد كؿ structuralismeبعد البنيكية "

منيما، يككف قد حصر المفاىيـ المشتركة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة، كىي القكانيف العامة التي 

كىذا دليؿ عمى أف دم 156" مفيكما لدل المتمقيdiscoursُيؤدل فييا التكاصؿ فيككف الخطاب "

جيكدىـ  سكسير كالبنيكييف قّدمكا المبنات األكلى لمسانيات التكاصمية الحديثة كلكنيـ استغرقكا كؿ

  في الجانب البنكم بعيدا عف السياؽ كالمخاِطب كالمخاَطب.

كبعد سنكات مف ظيكر نظرية تشكمسكي، التي جاءت كثكرة عمى البنيكييف الذيف أىممكا الجانب 

العقمي اإلبداعي لدل اإلنساف، تصدل لمسانيات التكليدية كاحد مف العمماء األمريكييف كىك "ديؿ 

ء أنيا نظرية قاصرة ألنيا تقتصر عمى ظاىر المغة رغـ محاكلتيا التعامؿ ىايمز" كبّيف بكؿ جبل

مع المعاني كألف المغة مفصكلة عف مجتمعيا كمحيط استخداميا كبذلؾ تخسر خسارة ىائمة 

كتصبح محدكدة غير شاممة لجكانب المغة المختمفة كخصكصا الظركؼ التي تتحكـ في 

ف تشكمسكي يبحث كزمبلؤه عما يككف الممكة المغكية استخداميا الفعمي في المجتمع. كفيما كا

"، دعا ىايمز زمبلءه مف عمماء المغة كعمماء linguistic competenceأك القدرة المغكية"
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ِؽاضهاخ اٌٍّرمٝ اٌكٌٟٚ اٌفاًِ ، قناٌح فٟ اٌٛظ١فح اٌركا١ٌٚح –اٌثٕكل١ح اٌرهو١ة اٌٍغٛٞ فٟ لظ١كج ١ٌٍٝ اٌّمك١ٌح ِٙهٞ قفح تٍماٌُ،   

  22 ص هجلٍُ األقب اٌؼهتٟ، ظاِؼح "ِؽّك ـ١ضه" تٍى 9009ٔٛفّثه  02-02"ا١ّ١ٌٍاء ٚإٌض األقتٟ" 
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االجتماع كاألنثركبكلكجيا الى البحث عف قكاعد القدرة عمى التكاصؿ أك ممكة التكاصؿ التي 

 .157اؿ المغة في المجتمع"تشمؿ القدرة المغكية كلكنيا تتعداىا الى استعم

في ىذا الشأف بأف المدرسة األمريكية كانت صاحبة النصيب األكفر في ىذا كىناؾ مف يقكؿ 

( ىك أكؿ مف فطف 1939- 1988)  Edward Sapirالمجاؿ، حيث األمريكي إدكارد سابير  

ة ىي أداة : "المغإلى أف المغة أداة اجتماعية، غايتيا التكاصؿ بيف أفراد المجتمع، حيف قاؿ

مشاعر، ككذلؾ رغبات مف خبلؿ نظاـ مف الرمكز يختاره مجتمع ما". كالحاؿ لتكصيؿ أفكار ك 

ـ(، حيف ذكر: " أف المغة ما ىي إال فئة 1928) N. Chomskyكذلؾ عند ناعـك تشكمسكى 

 .158"محدكدة أك غير محدكدة مف الجمؿ، يمكف بناؤىا مف مجمكعة محدكدة مف العناصر
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 22َٚ ػٍٟ ؼعاض، اٌٍغاخ األظٕث١ح ذؼ١ٍّٙا ٚذؼٍّٙا، ِهظغ ٌاتك، ص  ٔا٠ف ـهِا  
158

ػٍٝ  02:02ػٍٝ اٌٍاػح  99/02/9002ِماٌح ِؽىّح تاٌّٛلغ اإلٌىرهٟٚٔ ٌعاِؼح اٌٍّه ٌؼٛق، اٌٍّّىح اٌؼهت١ح اٌٍؼٛق٠ح ذُ و٠انج اٌّٛلغ ٠َٛ   

  اٌهاتظ 

http://faculty.ksu.edu.sa/77951/DocLib5/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20
%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%2
0%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A.docx. 

http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vZmFjdWx0eS5rc3UuZWR1LnNhLzc3OTUxL0RvY0xpYjUvJUQ4JUIxJUQ4JUE0JUQ5JThBJUQ4JUE5JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg0JUQ4JUJBJUQ5JTg4JUQ5JThBLmRvY3g%3D&b=13
http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vZmFjdWx0eS5rc3UuZWR1LnNhLzc3OTUxL0RvY0xpYjUvJUQ4JUIxJUQ4JUE0JUQ5JThBJUQ4JUE5JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg0JUQ4JUJBJUQ5JTg4JUQ5JThBLmRvY3g%3D&b=13
http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vZmFjdWx0eS5rc3UuZWR1LnNhLzc3OTUxL0RvY0xpYjUvJUQ4JUIxJUQ4JUE0JUQ5JThBJUQ4JUE5JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg0JUQ4JUJBJUQ5JTg4JUQ5JThBLmRvY3g%3D&b=13
http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vZmFjdWx0eS5rc3UuZWR1LnNhLzc3OTUxL0RvY0xpYjUvJUQ4JUIxJUQ4JUE0JUQ5JThBJUQ4JUE5JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgxJUQ5JTg3JUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFBJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg0JUQ4JUJBJUQ5JTg4JUQ5JThBLmRvY3g%3D&b=13
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   :لتواصل الحديثةنظريات ا -2
نمكذجا في التكاصؿ انطبلقا مف  Lasswellاقترح العالـ األمريكي لسكيؿ  1948في سنة 

األسئمة الخمسة التالية: مف؟ )المرسؿ( يقكؿ ماذا؟ )الرسالة( بأية كسيمة؟ )الكسيمة( لمف؟ 

   159)المستقِبؿ( بأم أثر؟ )المفعكؿ(

في  1949كمكد شانكف" ك"كاريف كيفر" سنة ثـ ظيرت نظريات التكاصؿ عمى يد الرياضييف "

كتاب ليما شرحا فيو ىذه النظرية مستنديف فيو الى نمكذج اإلخبار عبر التمغراؼ بتجريد نظرية 

"النظرية الرياضية التكاصمية"، كالحقا كاف لنظرية التكاصؿ تأثير كبير في العمـك االنسانية حيف 

كف الذم طبقيا ضمف مفاىيـ كظائؼ المغة ارتبطت بالمغة عمى يد العالـ المغكم جاكبس

. كتتضمف نظرية "شانكف َك كيفر" المككنات التالية: المرسؿ، المستقِبؿ، قناة التكاصؿ، 160الست

 الترميز، الرسالة. 

" عنصرا سادسا ىك Wienerلـ يمبث نمكذج "شانكف َك كيفر" طكيبل حتى أدخؿ عميو "فينر 

ف ُينَظر في السابؽ الى عممية اإلتصاؿ كالتكاصؿ عمى أنيا فقد كا 161االرتداد )التغذية الراجعة(

ذات اتجاه كاحد )المرسؿ، المتمقي، الرسالة، القناة، الترميز(. ثـ أثبت فينر أف اإلتصاؿ ال يسير 

كالتي تأخذ أشكاال  Feedbackفي اتجاه كاحد بؿ ىك عممية دائرية تتـ بكاسطة االرتدادات 

مدل ما تحقؽ مف أىداؼ فُيغّير مف رسالتو كمف محتكياتيا شتى تساعد المرسؿ عمى معرفة 

                                                           
159

 29ِهظغ ٌاتك، ص اٌركن٠ً اٌٙاقف، ن٠ط، ِؽّك اٌك 
160

 22ِهظغ ٌاتك ، ص  قنٚي فٟ اٌٍٍا١ٔاخ اٌرطث١م١ح،طاٌػ تٍؼ١ك،   
161

 22، 29ِهظغ ٌاتك، ص ص اٌركن٠ً اٌٙاقف، ِؽّك اٌكن٠ط،   
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اف نمكذج فينر قد كاف لو األثر في منح العممية التعميمية بعدا آخر، كفيو  162كمف طرؽ ارساليا

 يتـ مراعاة المتعمـ كمدل استيعابو لممحتكل التعميمي.

 نظرية جاكبسون )النموذج المساني لمتواصل(:  -3
  163لشعرية كقاؿ "ما الذم يجعؿ مف رسالة لغكية عمبل فنيا؟"عرض جاكبسكف بعض قضايا ا

كقد ركز في تصميـ نمكذجو التكاصمي عمى نكعية الخطاب المغكم ككظائفو بكصفو رسالة 

بيداغكجية، كىك النمكذج األكثر تكامبل ككضكحا مف نظاـ "بكىمر"، حيث حدد كظائؼ المغة 

 التكاصمية في:

المدرس بصدد التعبير عف مكاقفو كميكلو كأحاسيسو تجاه  الكظيفة التعبيرية: عندما يككف -

 مكضكعا ما.

 الكظيفة المرجعية: كيقصد بيا مرجعية الرسالة. -

الكظيفة التنبييية أك اإلفيامية: كيقصد بيا قدرة المغة الممفكظة عمى استقطاب انتباه  -

 المتمقي كتكجييو الى مضمكف الرسالة لضماف استمرارية التكاصؿ.

لمغكية الكاصفة: أك "ميتا لغكم"، كُيقصد بيا المغة التكضيحية لمسنف كالعبلمات الكظيفة ا -

 كالشفرات.

 الكظيفة الشعرية: كيقصد بيا اظيار الصكرة الجمالية لمرسالة. -

                                                           
162

  22ِهظغ ٌاتك، ص اٌركن٠ً اٌٙاقف، ِؽّك اٌكن٠ط،   
163

 22ص  ِهظغ ٌاتك ، قنٚي فٟ اٌٍٍا١ٔاخ اٌرطث١م١ح،طاٌػ تٍؼ١ك،   
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الكظيفة االنفعالية: كيقصد بيا تصميـ كتكجيو الرسالة المفظية المنطكقة أك المكتكبة  -

متمقي بكاسطة قناة مف شأنيا أف تحافظ عمى الستحداث تغيير في أفكار كمكاقؼ ال

. كىناؾ مف يضيؼ الكظيفة السابعة لمخطاب المساني كىي 164استمرارية التكاصؿ

                    .                  165الكظيفة األيقكنية بعد ظيكر كتابات جاؾ دريدا كالسيميكطيقيا

 

 عناصر التواصل المغوي:   -4
 أقساـ ىي: 10ي مككنات أم حدث تكاصمي ف إف

 نكع الحدث: أىك حكار أـ محاضرة أـ قصة أـ نكتة ...الخ  -4-1

 مكضكع الحدث: أىك الطقس أـ الصناعة أـ الديف ...  -4-2

غرض ككظيفة الحدث: كىذا يشمؿ الغرض مف الحدث بكميتو كالكظائؼ المختمفة  -4-3

 ألجزائو 

كمكسـ، كما المناسبة أك المكقؼ: كتشمؿ المكاف كالزماف مف كقت كيـك كشير كسنة  -4-4

 تشمؿ تفاصيؿ المكاف مف حجـ كأثاث كما الى ذلؾ

 المشارككف في الحدث  -4-5
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اٌؼهتٟ فهؼاذٟ، أّٔاط اٌرفاػً ٚػاللاخ اٌرٛاطً فٟ ظّاػح اٌمٍُ اٌكناٌٟ ٚطهق ل١اٌٙا، ق٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ ٌّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً، أٔظه:   

 002، ص9002اٌعاِؼ١ح، اٌعىائه، 
165

 99ِهظغ ٌاتك، ص ، اٌرٛاطً ٚاٌرفاػً فٟ اٌٌٛظ اٌّكنٌٟػٍٝ ذؼ٠ٕٛاخ،   
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شكؿ أك صيغة الرسالة المغكية: كيشمؿ ىذا الكبلـ المحكي أك المكتكب، كما يشمؿ   -4-6

األشكاؿ المغكية ك غير المغكية كالمغة أك المغات التي يتـ التحدث بيا ككذلؾ 

 الميجات المختمفة اف ُكجدت

 الرسالة المغكية: كيشمؿ المعاني أك األحاسيس أك األفكار التي تنقميا الرسالةمحتكل   -4-7

تسمسؿ الكبلـ: أك األقكاؿ المختمفة، بما في ذلؾ كيفية أخذ المتكمميف أدكارىـ في   -4-8

 الكبلـ

قكاعد التفاعؿ المغكم: كتشمؿ األصكؿ االجتماعية التي ينبغي مراعاتيا أثناء الكبلـ   -4-9

 ؼ أعمار المتكمميف كأجناسيـ كعبلقاتيـكالتي تختمؼ باختبل

 166المفاىيـ التي يتـ عمى أساسيا تفسير األقكاؿ -4-10

 

 :communicative competenceالكفاءة التواصمية  -5
كاف النقد المكّجو الى المدارس المغكية السابقة )القكاعد التقميدية، البنيكية كالقكاعد التكليدية 

لغة مثالية يتحّدثيا أناس مثاليكف في مكاقؼ مثالية.  التحكيمية( منصّبا عمى أنيا قد عالجت

كنتيجة لذلؾ ظيرت مدرسة عمـ المغة االجتماعي التي دعا أحد عممائيا "ديؿ ىايمز" الى البحث 

التي  communicative competenceعف قكاعد القدرة عمى التكاصؿ أك ممكة التكاصؿ 
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، اٌّعًٍ اٌٛطٕٟ ٌٍصمافح ٚاٌفْٕٛ 092ػاٌُ اٌّؼهفح، نلُ  ،َٚ ػٍٟ ؼعاض، اٌٍغاخ األظٕث١ح ذؼ١ٍّٙا ٚذؼٍّٙا ا٠ف ـهِاٌّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً، أٔظه ٔ  

 22،22ص ص  ، 0299ٚا٢قاب، اٌى٠ٛد، 
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تتعداىا الى استخداـ المغة في  كلكف linguistic competenceتشمؿ القدرة المغكية

أم أف النقد المكجو الى نظرية تشكمسكي ىك أنيا تطّرقت فقط الى ما يمكف قكلو  167المجتمع

بالمغة، كلـ تشمؿ ما يمكف قكلو في زماف ُمعّيف، كمكاف معّيف، كعمى لساف متكمـ معّيف، 

  . 168لتحقيؽ غرض معّيفيخاطب مستمعا معّينا، بطريقة معّينة، كفي ظركؼ اجتماعية معّينة، 

إف المقاربة التكاصمية تيدؼ الى تحكيؿ القسـ الدراسي الى مكاف لمتكاصؿ كالتفاعؿ أفقّيا كليس 

فقط عمكديا. كليذا يجب أف يككف لمتكاصؿ التعميمي ثبلث مستكيات: المستكل األّكؿ الذم يجيد 

بادؿ كالتمقيف(، المستكل الثاني فيو المعّمـ التكاصؿ )المعارؼ، استعماؿ المعارؼ، االستعداد لمت

الذم يجيد فيو المعّمـ تسيير التفاعؿ في العممية التكاصمية )أك جعؿ الطمبة يسّيركف العممية 

التكاصمية(. كيقكدنا ىذاف المستكياف الى المستكل الثالث أال كىك الكفاءة التكاصمية بالمغة خارج 

 .169القسـ

 

 نشأة المقاربة التواصمية في التعميم: -6
لقد كاف المحتكل الدراسي لمنصكص المقترحة عمى طمبة المغات األجنبية، طيمة سنكات طكيمة، 

يتشّكؿ مف النصكص األدبية ألحسف األدباء الذيف كتبكا بتمؾ المغة األجنبية. كنتيجة لذلؾ 

اتضح أف أكلئؾ الطمبة باتك عاجزيف حتى عف مجرد االستعماؿ اليكمي لمغة األجنبية التي 
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 22، 29ص ص  ِهظغ ٌاتك، ـهِا،٠ُٕظَه: ٔا٠ف  
168

 20، 22، ِهظغ ٌاتك، ص ص ٔا٠ف ـهِا  
169

 Maguy POTHIER; Multimédias, Dispositifs D'apprentissage et  … ; Ibid ; P 32 
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. كما أف "الطريقة المباشرة" كاف حاكلت ىي األخرل أف 170يا بطريقة "النحك التقميدم"يتعممكن

تمّقف لمطمبة ماىك عممي كمفيد، ااّل أنيا كانت بعيدة عف تمقيف االستعماؿ الحقيقي لمغة في 

" AVGSالكضعيات الُمعاشة. كنفس االنتقاد ُكّجو أيضا الى الطريقة السمعية البصرية الككنية "

 . 171ُأعيَب عمييا أنيا مثالية التكاصؿ كأف حكاراتيا ليست ذات محتكل اعتيادم كالتي

إف النقد السابؽ كاف مدعاة الى دراسات حكؿ المحتكل التدريسي لمنص في الحكار كالذم يجب 

أف يستجيب الى متطمبات ثقافية كلسانية كسمككية. كىكذا يّتضح جمّيا أنو صار مف البلـز 

جديدة مف المعرفة كالتي مف شأنيا أف تُقّمص مف "أجنبية كغرابة"  تطكير مناىج كنماذج

(étrangetéالمغة المستيدفة بالتعميـ ).172  

كيرل "دافيد بمكؾ" في كتاب "دليؿ المغة كالعكلمة" أف البدايات األكلى لػ "تدريس المغة التكاصمي 

CLT  جة مف التساؤالت حكؿ تعكد الى الستينات عندما بدأت تطفك في المجتمعات المعاصرة مك

كفقا لمتسمية السائدة  173دكر المدارس كالمتمدرسيف في دعكة الى اعادة النظر في تمؾ األدكار

آنذاؾ "انسانية تعميـ المغات". كتزامف ذلؾ، حسب دافيد بمكؾ، مع اعادة النظر في اليدؼ مف 

األصكات، التراكيب تدريس المغات بأكركبا، حيث انتقؿ ذلؾ مف الكفاءة في القكاعد )الصرؼ، 

                                                           
170  Maguy POTHIER; Multimédias, Dispositifs D'apprentissage et Acquisition des Langues : Une Trilogie D'avenir ; 

Collection Autoformation et Enseignement Multimédia ; Université Paris 7 ; OPHRYS ; P 30 
171

 Maguy POTHIER; Ibid ; P 30 
172

 Maguy POTHIER; Ibid ; P 30  
173

ٌثك أْ أشهٔا لٌه فٟ اٌفظً األٚي ػٕكِا ٔمٍٕا ػٓ اٌثاؼس "تٛـٕٛفح" ِمٌٛح اٌف١ٍٍٛف اٌىٕكٞ ِاوٍٛ٘اْ تشأْ ِا ٌّاٖ "األوِح اٌؼا١ٌّح   

ػالَ فٟ اٌّعاي اٌرهتٛٞ ٚاٌرؼ١ٍّٟ ت١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ اٌم٠ٓ ٠ّصٍْٛ اذٍاع اٌٙٛج ت١ٓ األظ١اي ف١ّا ٠رؼٍك تإٌظه اٌٝ قٚن ٌٚائً اإلفٟ اٌٍر١ٕاخ ٚ ٌٍرهت١ح"

 اٌع١ً اٌمك٠ُ، ٚت١ٓ اٌرال١ِم األوصه أفراؼا ػٍٝ ٌٚائً اإلػالَ
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 communicative competence 174النحكية( ككذا المفردات الى مفيـك الكفاءة التكاصمية 

كنتيجة لذلؾ يرل "دافيد بمكؾ" أف التصكر المطمكب في تعميـ المغات قد أصبح أف ال يكتفي 

يتـ بو  ُمستخدـ المغة بإجادة القكاعد كالمفردات كانما صار التكجو ىك كفاءة األسمكب الذم

  175استخداـ األفراد لغة مجتمعيـ مف أجؿ الكصكؿ الى أغراضيـ

كنفس األمر بالنسبة لميارات التفاعمية الضركرية لمتكاصؿ بطريقة ُمجدية كمبلئمة لممكقؼ أم 

كما كاف لمنمكذج األكلي لمسانيات الكظيفية، الذم كضعو مايكؿ  176مف منطبؽ معرفي براغماتي

ائؼ األساسية لتعمـ كاكتساب المغة في المراحؿ المبكرة لنمك األطفاؿ ىاليدام، تأثير عمى الكظ

كىنا انصّب محكر اىتماـ الباحثيف حكؿ كيفية استخداـ األطفاؿ لمغة مف أجؿ الحصكؿ عمى 

األشياء، مبلحظة سمكؾ اآلخريف، تمقيف كتعزيز التفاعؿ، التعبير عف المعاني كاألحاسيس 

 .   177عكالـ خيالية، تبميغ المعمكمات الشخصية، التعمـ كاالكتشاؼ خمؽ

تمميذ" أصبحت تبنى عمى أسس جديدة تقـك عمى كضكح في األىداؼ كعمى -اف العبلقة "مدرس

عف ركح الييمنة ليصبح منشطا تربكيا كمكجيا يأخذ بيد ة الحكار البّناء كتخّمي المدّرس سياد

كليذا فإننا نجد أف  178ة كالتغيرتبلميذه كيساعدىـ عمى التفتح كالتطكر في مجتمع سريع الحرك
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، 0ػهتٟ، قان اٌىراب اٌعك٠ك اٌّرؽكج، ط-فهٍٟٔ-أٚ اٌمكنج اٌرٛاط١ٍح، ٠ٕظه: ػثك اٌماقن اٌفاٌٟ اٌفٙهٞ، ِؼعُ اٌّظطٍؽاخ اٌٍٍا١ٔح أع١ٍىٞ  

 22، ص 9002، ٌثٕاْ، ت١هٚخ
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 أشثرد أْ اتٓ ظّٕٟ لك ٌثك اٌٝ لٌه ِٕم أوصه ِٓ ػشهج لهْٚ  David Blockاْ ذهظّرٕا اٌؽهف١ح ٌّا أشان ا١ٌٗ   
176 David block ; Globalization and language teaching ; In : The Handbook of Language and 

Globalization ; Edited by Nicholas Coupland ; WILEY-BLACKWELL ; A John Wiley & Sons, Ltd., 

Publication ; United Kingdom ; 2010 ; PP 288,289    
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 David block ; Ibid. ; P 289 
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  22ِهظغ ٌاتك، ص اٌركن٠ً اٌٙاقف، ِؽّك اٌكن٠ط،   
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التعميـ الحديث ينبني كفؽ لمقاربة بالكفاءات ككفؽ المقاربة النصية في النصكص المغكية ككفؽ 

التكاصؿ بمناىجو التداكلية كالحجاجية كالتي صارت تتجو الى تحقيؽ ديناميكية التكاصؿ 

 التعميمي عبر استغبلؿ التكاصؿ الشبكي.

 :communicative approachية مفهوم المقاربة التواصم -7

حسب قامكس لكنغماف لمسانيات التطبيقية الذم  CLTكىي أيضا "تدريس المغة التكاصمي" 

يعّرفيا بأنيا مقاربة خاصة بتدريس المغة األجنبية أك الثانية، حيث تيدؼ المقاربة الى بناء 

ت داخؿ القسـ. كقد تـ "الكفاية التكاصمية" التي تتيح داللة تكاصمية كلغكية في كؿ النشاطا

تطكير المقاربة التكاصمية مف طرؼ المسانييف البريطانييف سنكات الثمانينات كرّد فعؿ عمى 

. كفي 179الطرؽ التعميمية التي تعتمد عمى مقاربات قكاعد النحك مثؿ الطريقة السمعية الشفكية 

غة مف حيث ىي نسؽ ىذه المقاربة يككف تصميـ المكقؼ اإلتصالي التربكم أكثر اىتماما بالم

اتصالي اجتماعي في مرجعيتيا كسياقاتيا كدالالتيا كعمميات تحييف الخطاب المغكم في المكاف 

 . 180كالزماف، كاالىتماـ بقكاعد الحكار كالتداكؿ

كىكذا ازدىرت المسانيات التكاصمية كصار ليا مناىج في تحميؿ الخطاب كفي المسانيات 

ا الحد حتى دخؿ عنصر جديد الى ميداف التعميـ ىك التداكلية كلـ يثبت األمر عند ىذ

البصرية كانتشار كىيمنة -التكنكلكجيا، فقد أدل ظيكر تقنيات التكاصؿ كالتقنيات السمعية

                                                           
179  Jack C. Richards & Richard Schmidt; Op.cit. P P 98,99 

180
 002ِهظغ ٌاتك، ص ، ّاط اٌرفاػً ٚػاللاخ اٌرٛاطً فٟ ظّاػح اٌمٍُ اٌكناٌٟ ٚطهق ل١اٌٙا، أٔاٌؼهتٟ فهؼاذٟ  
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التكاصمي" في الديداكتيؾ -النسقي-التكنكلكجيا بشكؿ عاـ الى ظيكر المنظكر "التكنكلكجي

  181كطغيانو عمى بقية المناظير

 :لمغاتاميمية عوائق التواصل في تع -8
تطّرقت الدراسات الحديثة الى صعكبة تطبيؽ المقاربة التكاصمية لمغة في العممية التدريسية بعدة 

دكؿ. كىذا راجع الى عدة أسباب منيا ماىك مرتبط بالمعمـ كمنيا ماىك مرتبط بالمتعمـ كأخرل 

 تتعمؽ بالقسـ كالكسائؿ البيداغكجية.

تراث المساني العربي قد تطّرؽ ليا مثمما ىك األمر عند ال فيكبالنسبة ألمراض الكبلـ نجد 

الجاحظ حيث أف المثغة قد تككف باعثا عمى عدـ التفاعؿ داخؿ الصؼ الدراسي كال يكجد أبمغ 

 بالقكؿ: ىجا كاصؿ بف عطاء الذم كاف ألثغ مف قكؿ شاعر

 كيجعؿ الُبّر قمحا في تصّرفو     كجاَنَب الّراء حتى احتاؿ لمشِّعر

 طؽ مطرا كالقكُؿ ُيعجمو     فعػػػػػػػػاذ بالغيث اشفاقا مف الَمَطرِ كلـ يُ 

كما تطرؽ الجاحظ أيضا الى الصمت الذم عّده مف أمراض الكبلـ كأف الصمكت الذم يطكؿ 

صمتو يثقؿ عميو الكبلـ كيمتكم لسانو كال يكاد يبيف مف طكؿ التفكر كلزكـ الصمت. كذكر 

قكط األسناف. كيقكؿ الجاحظ "كالمساف اذا كثر تقميبو رؽ الجاحظ أسبابا عضكية أيضا مثؿ س

. إف الجاحظ ىنا قد قّدـ مقاربة تكاصمية 182كالف، كاذا أقممت تقميبو كأطمت اسكاتو َجَسا كغمظ"
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 22ِهظغ ٌاتك، ص اٌركن٠ً اٌٙاقف، ِؽّك اٌكن٠ط،   
182

 29-22ص: -، ِهظغ ٌاتك، ص، ِعٍح اٌكناٌاخ اٌٍغ٠ٛح ٚاألقت١حاٌعاؼع ػاٌُ اٌٍغح اٌرطث١مٌّٟى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً أٔظه: ظاٌُ ػٍٟ ظاٌُ،   
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عبلجية لمعديد مف أمراض الكبلـ التي تمنع التفاعؿ داخؿ الصؼ الدراسي كتعتبر بحؽ عائقا 

 ميذ.أماـ الكثير مف التبل انفسي الغكي

( كالتي ىي Aphasie-كمف بيف أمراض الكبلـ في الدراسات الحديثة نجد "الحبسة" )األفازيا

مجمكعة مف االضطرابات التي تخؿ بالتكاصؿ المغكم دكف عجز عقمي خطير. كيمكف أف 

 . 183تصيب مقدرتي التعبير كاالستقباؿ لؤلدلة المغكية المنطكقة أك المكتكبة معا

طبيؽ المقاربة التكاصمية في تعميـ المغات األجنبية ببعض الدكؿ، نجد أف كفيما يتعّمؽ بعكائؽ ت

مف طرؼ مقاكمة "أف ىناؾ  نجد في المممكة المغربية مثبلذلؾ يطرح مشكبل بعدة دكؿ حيث 

 كما المغة قكاعد عمى المفرط التركيز إلى كميميـ الجديدة، المقاربة إلجراءات المغربييف المدرسيف

  يدية،التقم المناىج في

  لـ اليكناف في المدرسيف أف"   " Karavas-Doukasدككاس كارافاز دراسة كأظيرت

"  Le-لي " دراسة في كما نجد مفاىيميا بيف خمطكا كأنيـ المقاربة، ىذه كفؽ التدريس يستطيعكا

 أف الدراسة كتشير نفس المعتادة؛ التقميدية اإلجراءات إلى يميمكف الفيتنامييف المدرسيف أف

 مع متكافقة منيا أكثر تقميدية الصيف في اإلنجميزية المغة أقساـ أفعى  تدؿ المتكفرة عمكماتالم

 .   184التكاصمية المقاربة

، في دراستو الميدانية لدركس المغة في المدرسة األساسية الجزائرية، العربي فرحاتيكقد ذكر 

ر العبلقات االجتماعية عائقا داخؿ القسـ سّماه النفكذ البيركقراطي. حيث دعا الى تحري
                                                           

183
 022طاٌػ تٍؼ١ك، قنٚي فٟ اٌٍٍا١ٔاخ اٌرطث١م١ح، ِهظغ ٌاتك، ص   

184
 02ص  ،اٌرٛاط١ٍح اٌّمانتح االٔع١ٍى٠ح ٚفك تاٌٍغح اٌرؽكز ِٙانج ذكن٠ً ئظهاءاخ ذطث١ك ٍِرٜٛـٛاظح تٓ ػّه فم١ٗ،  
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كالكجدانية بيف التبلميذ مف التنظيـ البيركقراطي كذلؾ بإتاحتيـ فرصة االختيار في مجاؿ 

 .185التمكضع داخؿ القسـ كالفكج كالمعمـ كحرية التنقؿ كالتكاصؿ
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 المبحث الثالث

التواصل اللغوي قدٌما وحدٌثا  

 وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال
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ستفادت التعميمية مما قّدمتو المسانيات التكاصمية حكؿ النصكص التي يجب اختيارىا ا     

لممحتكل التعميمي. كرغـ أف األبحاث الحديثة اتجيت نحك ذلؾ ااّل أنو يجب أف نشير الى جيكد 

العمماء العرب قبؿ ذلؾ كعمى سبيؿ المثاؿ ابف خمدكف الذم ذكرنا في المبحث األكؿ أنو كاف 

 ككاف يدعك الى البساطة في ذلؾ. لمغة الحشك بالقكاعد النحكية في المحتكل التعميمي ُينكر عمى

 أمثمة عن استفادة الوسائط الحديثة لمتعميم من التراث العربي -1
جيكد عالـ المسانيات الجزائرم "عبد الرحماف حاج صالح" مف أعظـ ما كتب في ىذا  ُتعد

يع بحثية متنكعة المشارب لغرض كاحد كىك احياء السياؽ. ال سيما كأنو قد أشرؼ عمى مشار 

كتثميف التراث المساني العربي كاشرافو عمى مشركع الذخيرة المغكية العربية. كال أدّؿ عمى ذلؾ 

مف مشاريع البحث في "مركز البحث العممي كالتقني لتطكير المغة العربية" كالتي يكجد فييا 

في المغة اإلنجميزية كالمغة العربية كىندسة اإلعبلـ  طمبة ما بعد التدرج مف حممة شيادات تدّرج

اآللي كىندسة اإللكتركنيؾ كالرياضيات كالطب العاـ كاألرطكفكنيا مف خبلؿ التركيز عمى 

كيعكس تعّدد الّتخّصصات في المركز، كاالعتماد عمى ما تنتجو "النظرية الخميمية الحديثة". 

يتبّناىا المركز مع المحافظة عمى الّرصيد العربّي األصيؿ المياديف الّتقنّية ُكجيَة الحداثة التي 

كالنظرية الخميمية الحديثة التي طكرىا العالـ الرياضي المساني عبد الرحماف حاج  .186كترقيتو

لرعيؿ األكؿ أمثاؿ الخميؿ كسيبكيو كابف جّني كطّكرىا حاج صالح جيكد اداد لتصالح، ىي ام

                                                           
186

ِهوى اٌثؽس اٌؼٍّٟ  ،"9009-0229فاطح "أعاواخ اٌّهوى تّٕاٌثح اٌموهٜ اٌف١ٍّٓ الٌرمالي اٌعىائه اٌٌّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً أٔظه إٌشهج   

 9009ٚاٌرمٕٟ ٌرط٠ٛه اٌٍغح اٌؼهت١ح، 
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ة حديثة كما ُأنتج في مجاؿ اإلعبلـ اآللي حيث طّبؽ جد مف نظريا لسانيتبناء عمى ما اس

 .187ةعامؿ مع األجيزة الحديثتمكاصفاتيا عمى الحكسبة المغكية التي تفرضيا أنماط ال

كمف خبلؿ جيكد احياء التراث المساني العربي صار ىناؾ أمؿ كبير في مكاكبتيا لمنيضة 

يما كأف لغات البرمجة الحاسكبية تتطمب كالثكرة الحاصمة في تكنكلكجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ. الس

كمنطؽ رياضي كخكارزميات. ىذه كاحصائية استخداـ رمكز كأكامر كقكاعد حسابات رياضية 

 األخيرة يجب أف تككف ُمتاحة في المغة مف أجؿ برامج العبلج اآللي لمكبلـ كالعبلج اآللي لمغة. 

اف حاج صالح يتحدث عف شبو كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، نجد أف األستاذ عبد الرحم

 communication –خكارزمية في التكاصؿ المغكم عندما تطّرؽ الى نظرية "اإلفادة أك التبميغ 

or information theory كقد ذكر الحاج صالح بخصكص ىذه النظرية أف عمماء المساف ."

اتخذكا كحدة قياسية سمكىا استطاعكا أف ُيحددكا مفيـك الفائدة بإدخاؿ الكـ عمييا )تكميـ الفائدة( ك 

البيت فصارت بذلؾ مفيكما عمميا صرفا، كمدارىا عمى درجة احتماؿ المخاَطب لمضمكف الخبر 

المنقكؿ اليو، كبيذا يتحدد معنى المغك كالزيادة )المفيدة كغير المفيدة( كُتعرؼ أسباب الحذؼ 

بعد مف ذلؾ حيف كيذىب حاج صالح أ 188كاالختزاؿ كاإلضمار كغير ذلؾ مما يخص التبميغ

يقكؿ بأف لمنحاة العرب نظرية قريبة مف نظرية "اإلفادة أك التبميغ" المعاصرة كال ينقصيا اال 

  189الصياغة الرياضية التي أحدثيا المعاصركف

                                                           
187

 002، ص 9002 اٌعىائه، طاٌػ تٍؼ١ك، اٌٍغح اٌؼهت١ح اٌؼ١ٍّح، قان ِ٘ٛح،  
188

 092، ص 9009اض طاٌػ، تؽٛز ٚقناٌاخ فٟ ػٍَٛ اٌٍٍاْ، ِٛفُ ٌٍٕشه، اٌعىائه، ػثك اٌهؼّاْ ؼ  
189

 092ِهظغ ٌاتك، ص  ػثك اٌهؼّاْ ؼاض طاٌػ، تؽٛز ٚقناٌاخ فٟ ػٍَٛ اٌٍٍاْ،  
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 كيمكننا أف نضع شبو الخكارزمية بالشكؿ التالي:

 –ة أك التبميغ( قياس نجاعة المغة المستعممة )نظرية اإلفاد –ُمخاَطب  –خطاب  –ُمخاِطب 

النتيجة )تحديد المغك كالزيادة المفيدة كغير  –تكميـ الفائدة )الكمية بكحدة مقياسية اسميا "البيت"( 

 المفيدة، الحذؼ، االختزاؿ، اإلضمار، ...(

ف الجيكد التي أشار الييا عبد الرحماف حاج صالح قد كضعت القاعدة لكي يتـ استغبلليا في إ

سكبية اذا كجدت مف يتصدل ليا في ميداف الصياغة الرياضية. كيكافؽ ميداف البرمجيات الحا

ذلؾ ما ذىب اليو "كليد أحمد العناتي"، أستاذ المسانيات بجامعة البتراء باألردف، حكؿ المسانيات 

فيا بأنيا تنبني عمى تصكر نظرم يرل الحاسكب كأنما ىك عقؿ بشرم، الحاسكبية حيف عرّ 

لعقمية كالنفسية التي يؤدييا العقؿ البشرم عندما ينتج المغة كيفيميا كتحاكؿ استكناه العمميات ا

كيدركيا، كلكنيا تستدرؾ عمى الحاسكب أنو جياز أصـ كليس لو قدرة ابداعية، كلذلؾ ينبغي أف 

نكصؼ لمحاسكب النظاـ المغكم تكصيفا دقيقا يستنفد المشكبلت المغكية )السياؽ، كالعكامؿ التي 

كقد أشار العناتي الى أف المككف التطبيقي لمسانيات الحاسكبية  190بلـ، الخ(تتدخؿ في انتاج الك

ييدؼ الى انتاج برامج ذات معرفة بالمغة اإلنسانية مف أجؿ تحسيف التفاعؿ بيف اإلنساف كاآللة 

 191كأف العقبة الرئيسية في ىذا التفاعؿ بيف اإلنساف كالحاسكب ىي التكاصؿ
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، اٌّٛلغ اإلٌىرهٟٚٔ 92ص  ،02ٚ 09، ِعٍح اٌٍٍا١ٔاخ اٌؼكقاْ ٔؽٛ تٕاء لاػكج ت١أاخ ٌٍٍا١ٔاخ اٌؽاٌٛت١ح  اٌؼهت١ح "اٌك١ًٌ"١ٌٚك أؼّك اٌؼٕاذٟ،    

?/http://www.crstdla.edu.dz-ٌّهوى اٌثؽس اٌؼٍّٟ ٚاٌرمٕٟ ٌرط٠ٛه اٌٍغح اٌؼهت١ح  
12%D9%8813-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-   َٛػٍٝ  09/00/9002ذُ و٠انج اٌّٛلغ ٠

 02:02اٌٍاػح 
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 92، ٔفً اٌّهظغ، ص 02ٚ 09ِعٍح اٌٍٍا١ٔاخ اٌؼكقاْ  ١ٌٚك أؼّك اٌؼٕاذٟ،  

http://www.crstdla.edu.dz/?-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-12%D9%8813-
http://www.crstdla.edu.dz/?-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-12%D9%8813-
http://www.crstdla.edu.dz/?-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-12%D9%8813-
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في االستفادة مف جيكد قدماء المغكييف العرب في البرمجيات كاذا انتقمنا الى جانب آخر ميـ 

الحاسكبية، كجب ىنا التنكيو بما استفادت منو البرامج التعميمية المغكية مف تشكيؿ الحركؼ 

كانت المغة العربية ق(. ف 69 –ؽ.ق  16العربية التي كاف رائدىا النحكم "أبك األسكد الدؤلي" )

ع نقطة فكؽ كؿ حرؼ تمثؿ فتحة كنقطة تحتو تمثؿ الكسرة قبمو ببل تشكيؿ فاىتدل الى كض

كنقطة بيف يديو تمثؿ الضمة كنقطتيف تمثبل التنكيف عمى أف ُتكتب بمداد يخالؼ مداد لكف 

. كبعد ذلؾ جاء الفراىيدم 192الحرؼ فكضع بذلؾ أك تصكر كتابي لحركات اإلعراب كالشكؿ

حركات اإلعرابية كحركؼ المد الثبلثة في الذم أدرؾ بخبرتو في مجاؿ األصكات ما بيف ىذه ال

المغة العربية، كىي الكاك كاأللؼ كالياء، مف صمة. فالضمة ماىي اال كاك قصيرة كالكاك ضمة 

 طكيمة، كالفتحة ألؼ قصيرة كاأللؼ فتحة طكيمة، كالكسرة ياء قصيرة كالياء كسرة طكيمة،

)ػػػَ( ُيعَرؼ بيننا اآلف، كىك )ػػػُ( كذم سكد الدؤلي الى الشكؿ الخميمي الفتطكرت عبلمات أبي األ

 .193صمة كالمنقطعة( كاليمزة المتّ ˜ك)ػػػِ( كأضاؼ الييا عبلمة السككف )ػػػْ( كالشدة )ػػػّ( كالَمدة )

لقد أفاد تشكيؿ الحركؼ مف حيث معرفة الرمز كالضمة كالفتحة كالكسرة كالسككف في البرمجة 

أك تحرير النصكص  wordفي برامج التحرير كبرنامج  لممدّقؽ اإلمبلئي اآللي كالمشّكؿ اآللي

     عة الحقا.عميمية بؿ كحتى في الطباككضعيا في األقراص الت

كبالعكدة مثبل الى معجـ "العيف" لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم، أمكننا القكؿ أف صاحبو قد كضع 

شارات الصكتية الى مجاؿ لبنة لمدراسات الحديثة التي دخمت فييا الفيزياء كالذبذبات كأنظمة اإل
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 002ص  ، اٌما٘هج، ِظه9009، 0قان اٌىرة اٌّظه٠ح، ط  ،... قناٌح فٟ ـظائض اٌٍغح اٌؼهت١ح ٚإٌٙٛع تٙا ٌؼ١ك أؼّك ت١ِٟٛ، أَ اٌٍغاخ  

193
 090، ٔفٍٗ، ص ت١ٌِٟٛؼ١ك أؼّك   
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الصكتيات في المغة. حيث أف الفراىيدم قد ربط بيف التأليؼ المعجمي كالصكتيات مف خبلؿ 

ترتيب ألفاظ معجمو بناء عمى مخارج الحركؼ. كىذا مجاؿ يفتح آفاقا كاسعة أماـ البرمجة 

ة ال سيما بمغات الحاسكب كيعطي مجاال خصبا لمدراسات كاألبحاث في المسانيات الحاسكبي

 المعاجـ اآللية كالترجمة اآللية.

كنجد البعد التكاصمي ضمنيا في اشادة ابف خمدكف بجيكد الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في معجـ 

"العيف" كىذا عندما اعتمد تداكؿ المفظ كالتكاصؿ بو ميزانا في معجمو. حيث أشار ابف خمدكف 

ارجيا بدءا بحرؼ الحْمؽ ثـ حركؼ الحْنؾ الى أف الفراىيدم قد اعتمد ترتيب الحركؼ عمى مخ

ثـ األضراس ثـ الشفة كجعؿ حركؼ العمة آخرا كىي الحركؼ اليكائية. كما عّمؿ ابف خمدكف 

كيؼ أف الخميؿ بّيف الميمؿ مف المستعمؿ كأف أكثر الميمؿ مف األلفاظ في الرباعي كالخماسي 

رانو ككاف االستعماؿ في الثبلثي أغمب، لقمة استعماؿ العرب لو لثقمو كلِحؽ بو الثنائي لقمة دك 

. كما أف المقدمة قد أفادت حيف أكد فييا ابف خمدكف أف النحك 194فكانت أكضاعو أكثر لدكرانو

التعميمي ليس غاية في حد ذاتو، بؿ ىك كسيمة تمكف المتعمـ مف اكتساب الممكة المغكيةػ ليذا 

نادل بو المتخصصكف في تعميمية  ينبغي أف تدرس عمى ىذا األساس. ىذا ىك االتجاه الذم

 195المغات، كالذم يقـك عمى عرض القكاعد النحكية كالصرفية عرضا كظيفيا

لقد ذكرنا آنفا بعضا مف مساىمة التراث المساني العربي في البحكث المتعمقة بالمسانيات 

جسرا  التكاصمية كالنظريات الحديثة ليا. ككيؼ أفاد ذلؾ في المسانيات الحاسكبية التي صارت
                                                           

194
 200ص  ػثك اٌهؼّٓ اتٓ ـٍكْٚ، ِمكِح اٌؼالِح اتٓ ـٍكْٚ،   

195
 009ص ـ  9002-9009ط١فح تاتٍؽاض، ِالِػ ذؼ١ّ١ٍح اٌٍغح ػٕك اتٓ ـٍكْٚ، ظاِؼح لاطكٞ ِهتاغ، ِموهج ِاظٍر١ه غ١ه ِٕشٛنج، ٌ  
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ميما في الكصكؿ الى ما ُينتج بالمغات األجنبية مف أجؿ اإلفادة في ترجمتيا ترجمة آلية دقيقة 

تخدـ التعميـ أك اإلفادة منيا في بناء البرامج التعميمية في حد ذاتيا. كيجدر ىنا التذكير ىنا أف 

ترنت كتكنكلكجيا نفس التخكفات التي نقمناىا في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث حكؿ سمبيات األن

اإلعبلـ كاإلتصاؿ حكؿ التيميش كمكثكقية كتكثيؽ المعمكمات كالمغة التي تستخدميا، يكازييا مف 

طأ في المغة كىذا جية أخرل نفس التخكفات التي أبداىا المسانيكف القدماء حكؿ ذيكع المحف كالخ

كمو كاف مدعاة لكبل الطرفيف الى البحث حكؿ التكاصؿ المغكم في الدراسات المغكية كالدراسات 

 حكؿ تأثير تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ.

 أثر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال عمى التواصل -2
اصؿ خارج اطار ال شؾ أف ما تتميز بو كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف امكانية التك 

الزمكاف المدرسي التقميدم يعطييا أىمية خاصة في العممية التعميمية. فبينما كاف "المنيج 

التقميدم في التعميـ "يستبعد كؿ نشاط يمكف أف يتـ خارج غرفة الدراسة كيساىـ في تنمية 

 نجد أف ىناؾ عدة عكامؿ قد فرضت االنتقاؿ الى منيج تعميمي حديث 196ميارات المتعمـ"

يراعى فيو عنصر التطكر كالجّدة في المعارؼ كالتطبيقات التكنكلكجية الحديثة، كىك ما جعؿ 

مف تكظيؼ كسائؿ الميديا الحديثة ذات تأثير عمى العبلقة التكاصمية بيف المعمـ كالمتعّمـ بأف تـ 
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شغاي اٌٍّرمٝ اٌٛطٕٟ اٌهاتغ ِؽاضهج لُّكِد فٟ أ ،إلٍٔا١ٔح ٚاالظرّاػ١حذطٛناخ إٌّٙط اٌرؼ١ٍّٟ اٌّؼاطه فٟ اٌؼٍَٛ ا ػع١ٍح ِؽّك ٚآـهْٚ،  

 9000ظأفٟ  02-09عاِؼٟ تغهقا٠ح، ؼٛي ذؼ١ّ١ٍح اٌؼٍَٛ اإلٍٔا١ٔح ٚاإلظرّاػ١ح، اٌّهوى اٌ
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 كسر اإلطار التقميدم المقّدس لمتعمـ كأصبحت لو أبعاد أخرل خارج أسكار المدرسة أحاطت

 كظيفة المعمـ بكثير مف التحّدم.

متعمـ الى النمكذج الدائرم أك النمكذج -لقد انتقؿ مفيـك التكاصؿ مف نمكذجو الخطي معمـ

الديناميكي بيف المعمـ كالطمبة مف جية، كمف جية أخرل بيف الطمبة أنفسيـ نتيجة لتعدد 

  مصادر المعرفة كاستخداـ كسائط الميديا الحديثة.

المعمـ قد صار ُمطاَلبا بالعمؿ عمى تحكيؿ غرفة الصؼ مف مكاف يتـ فيو  كيرل باحثكف أف

انتقاؿ المعمكمات بشكؿ ثابت كفي اتجاه كاحد الى بيئة تمتاز بالديناميكية كتتمحكر حكؿ الطالب 

حيث يتعمـ الطبلب مع رفقائيـ عمى شكؿ مجمكعات في كؿ صفكفيـ ككذلؾ مع صفكؼ أخرل 

ككذا زيادة امكانية اإلتصاؿ بيف المعمميف كبينيـ كبيف المؤسسة  197حكؿ العالـ عبر األنترنت

التعميمية مف خبلؿ مجالس النقاش المباشرة كالبريد اإللكتركني، فمثؿ ىذه الكسائؿ بحسب 

  198الخبراء تحفز المتعمـ كتدفعو دفعا الى المشاركة كالتفاعؿ مع المكاضيع المطركحة

السمة التي يتجو الييا عصرنا ىي أف لمتكنكلكجيا  فُيما يرياف بأف Bruce and Hoganأما 

 . 199جانبا غير مرئي مف جكانب المغة كلكنو مندمج فييا
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  ػع١ٍح ِؽّك ٚآـهْٚ، ٔفٍٗ.أٔظه:   
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 99شف١مح اٌؼٍٛٞ، ِعٍح اٌؽىّح، ِهظغ ٌاتك، ص  
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 29اخ، ِهظغ ٌاتك، ص وو١ح ظثانٞ، ِعٍح ذؼ١ّ١ٍ  
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 : "Learn-Nett"تجربة  -3
 06" ، ىي شبكة تجمع طمبة كباحثيف كأساتذة منتسبيف الى Learn-Nettنت"،"-"لكرف

في فرنسا كسكيسرا الى بعض مؤسسات التعميـ العالي األكركبية  ةجامعات بمجيكية كمكسع

كاسبانيا كبريطانيا. كتعتمد ىذه الشبكة عمى التكاجد الفعمي في الميداف كلكنيا بالتكازم مع ذلؾ 

استغمت تكنكلكجيا الكسائط الحديثة مف أجؿ كضع مشاريعيا البحثية حيز التقييـ مف خبلؿ 

اف "المركز الكطني استغبلؿ التكاصؿ االفتراضي بيف منتسبييا. كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ف

لمبحث العممي" في ليكف "فرنسا" قد استغؿ ىذه الشبكة عندما كضع برنامجو الخاص بالخرائط 

في متناكؿ منتسبي ىذه الشبكة. حيث كاف محّؿ مبلحظات  Nestorكاإلبحار عبر الشابكة 

حو عمى كتقييـ كتعديبلت عندما تـ استغبلؿ الشبكة التي تجمع جميكرا جامعيا قبؿ أف يتـ طر 

 .   200نطاؽ أكسع في مرحمة الحقة

-learnكالبحث الجامعي " كبخصكص التأصيؿ الفمسفي لمشركع الشبكة االفتراضية لمتعميـ

nett" األكركبية فإنيا تستمد ذلؾ مف دراسات عالمي النفس الركسييف " Lev Vygotsky "

نظريتو (. حيث أف فيجكتسكي في 1903-1979)  Alexis Leontiev( ك1896-1934)

المعرفية، حكؿ التعمـ بالكسيط، يشير الى أف النشاط اإلنساني ليس ردا مباشرا عمى ما يحيط 

 artifactsبو، بؿ اف العبلقة بيف العامؿ البشرم كمحيطو تتـ عبر كسائط مادية "
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 Bernadette Charlier et Daniel Peraya ; Technologie et innovation en pédagogie ; De Boeck ; Bruxelle ; 
Belgique ; 2003  P-P 10-11 
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médiateurs يصنعيا اإلنساف مف أجؿ السيطرة عمى محيطو كتطكيعو كفقا لرغباتو. كيمكف "

ا الكسيط أداة مادية كالمطرقة مثبل أك أداة نفسية كالمغة مثبل، كسيمة يصنعيا أف يككف ىذ

. كييدؼ ىذا النظاـ الى استغبلؿ 201اإلنساف نفسو مف أجؿ التكاصؿ مع األفراد المككنة لبيئتو"

التكاصؿ بيف األفراد كبيف الفرد كالحاسكب كىذا مف أجؿ تجربة التعميـ التشاركي بيف المجمكعة 

كذا الربط بيف الحاضر كالغائب. فيك ال ييدؼ الى خمؽ نظاـ لمتعميـ عف بعد كىك ال عف بعد ك 

ييدؼ الى خمؽ تجّمع ما بيف الجامعات. بؿ ييدؼ الى خمؽ شبكة مف الفاعميف يتفقكف حكؿ 

  .202تسيير األداة كالمبادرة

صؿ االفتراضي بيف سعت الى استغبلؿ التكا قدنجد ىذه المبادرة التعميمية االفتراضية األكركبية ك 

كقد استبعد القائمكف مجمكع المعمميف كالمتعمميف كركزت عمى عنصر التكاصؿ كتبادؿ الخبرات. 

كؿ اتجاه يحيؿ ىذه الشبكة الى مجّرد تجمع ادارم. كىك ما رّكز عميو أصحاب الشبكة عمييا 

 .  203كةحينما اختاركا مخاطبة الباحثيف كالطمبة مباشرة عبر المكقع اإللكتركني لمشب

إف تطّرقنا الى ىذه الشبكة عمى سبيؿ المثاؿ ىك نمكذج نضعو ضمف بحثنا ىذا مف أجؿ لفت 

االنتباه الى ضركرة السعي الى كضع نمكذج تعميمي جزائرم/عربي يستغؿ ثراء التراث المساني 

قصد  العربي القديـ كالحديث في مناحيو المغكية كالتكاصمية ككذا مزاكجتو بالتكنكلكجيا الحديثة

استغبلؿ التكجو العاـ السائد نحك التكاصؿ االفتراضي. كمف شأف ىذه النماذج الشبكية 
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االفتراضية أف تككف مجاال خصبا لتبادؿ الخبرات بيف المسانييف كاألساتذة كالعامميف بميداف 

التعميـ مف أجؿ طرح مشاريعيـ كانتاجيـ األكاديمي عمى التحكيـ في شبكة أكسع قصد اإلثراء 

لتعديؿ كالتقييـ قبؿ طرحيا عمى نطاؽ أكسع في مراحؿ الحقة. كلسكؼ نعطي ىنا مثاال عف كا

نجاح تجربتيف لمكقعيف الكتركنييف مف القطاع الخاص في ميداف التعميـ كفي ظرؼ قصير 

بقطاع التربية )ابتدائي،  صارا عمى درجة انتشار كاسعة عبر التراب الكطني لدل مينّيي التعميـ

... فماذا لك يككف   205كمكقع منتديات الجمفة 204بالجزائر: مكقع فيزياء غميزاف كم(متكسط، ثان

بالجزائر بغرض  المغات تعميميةاصؿ بيف الباحثيف فقط في ميداف ىناؾ مكقع الكتركني لمتك 

 كتيكية لمينّيي القطاع كالكزارة؟تحكيـ البحكث كتبادؿ الخبرات كالتجارب كتقديـ الحمكؿ الديدا

الى أف الدراسة الميدانية لبحثنا ىذا ستتناكؿ تقييـ التجربة الجزائرية في خمؽ المكاقع كنشير ىنا 

اإللكتركنية التابعة لكزارة التربية مف خبلؿ معرفة مدل التفاعؿ معيا مف طرؼ مجتمع بحثنا 

 ألساتذة المغات بثانكيات مدينة الجمفة.  

 

  :لمدرسة ولدى المعممعمى التواصل في ا تكنولوجيا االتصال الحديثةأثر   -4

نتيجة إلدماج التكنكلكجيا الحديثة تغّيرت عبلقة الطالب باألستاذ، فقديما تمثمت في أف المدرس 

.  206يقـك بإعطاء كؿ المعمكمة لمطالب، أما اآلف فاف دكره يكمف في مساعدة الطالب عمى التعمـ

                                                           
204

 http://www.physique48.org/  
205

 www.djelfa.info  
206

ِعرّغ اإلػالَ ٚاٌّؼٍِٛاخ قناٌح اٌرىشاف١ح ٌألٔره١ٔر١١ٓ اٌعىائه١٠ٓ، أطهٚؼح قورٛناٖ غ١ه ِٕشٛنج، ظاِؼح اٌعىائه،  ِؽّك ٌؼماب،  

 092، ص 9000/9000
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التي يكّيفيا حسب المحتكل كقد أصبح لممعمـ دكر ميـ في اختيار كانتقاء المصادر التعميمية 

التعميمي كالمكاقؼ التعميمية كحاجة الطمبة. كليذا فإننا نجد أف دكر المعمـ ىنا ميـ في االختيار 

ال سيما اذا كاف لو اطبلع كتجربة بالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كيمكف أف يككف ىذا الدكر 

 بالتنسيؽ مع المختصيف في ميداف تكنكلكجيا التعميـ.

عمى ما سبؽ ذكره بخصكص الدكر التكجييي لممعمـ، فانو ينبغي التذكير بأف مصادر  كعطفا

أم ُمصمَّمة أساسا مف  By designالتعمـ نكعاف: فيي قد تككف مصادر تعميمية بالتصميـ 

كجد المصادر التعميمية تأجؿ العممية التعميمية كالمعمـ كالكتاب المدرسي كالبرامج التعميمية. كما 

فيي ُمصمَّمة ألغراض أخرل كلكنيا قد أثبتت فاعميتيا في مكاقؼ  By utilizationاـ باإلستخد

تعميمية مثؿ األفبلـ الكثائقية. غير أف تنظيـ كاختيار ىذه المصادر بشكؿ دقيؽ يبقى مف 

اختصاص تكنكلكجيا التعميـ ككف األمر يحتاج الى معايير عممية كفنية كتربكية تناسب كؿ بيئة 

كبالتالي فانو اذا كاف لممعمـ الدكر التكجييي كاختيار المادة . 207مستكل تعميمي تعميمية ككؿ

التعميمية كتكييفيا بكاسطة التكنكلكجيا فاف مرحمة التصميـ قد يتدّخؿ فييا المختص في 

 التكنكلكجيا.

 كانت سببا فيكالتي  تكفر بيئة تعميمية غنية بمصادر التعمـ المتنكعةالتكنكلكجيا صارت كقد 

. عادة صياغة األدكار في طريقة التعمـ كالتعميـ بما يتكافؽ كمستجدات الفكر التربكم المعاصرا

تكفير بنكؾ األسئمة ك  نمذجة التعميـ كتقديمو في صكرة معيارية كما ساعدت ىذه التكنكلكجيا عمى
                                                           

207
  02-02 ص -، ص9000اتها١ُ٘ ػثك اٌفراغ ٠ًٛٔ، اٌّىرثاخ اٌشاٍِح فٟ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرؼ١ٍُ، قان لثاء ٌٍطثاػح ٚإٌشه ٚاٌرٛو٠غ، اٌما٘هج، ِظه،   
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 النمكذجية كخطط الدركس كاالستخداـ األمثؿ لتكنكلكجيا الكسائط المتعددة بما تتضمنو مف

النصكص المكتكبة كالمغة المنطكقة كالمؤثرات الصكتية كالصكر الثابتة كالمتحركة كالرسكمات 

التعرؼ عمى التجارب عبر مكقع محدد يجمعيـ جميعا . كؿ ذلؾ سّيؿ مف بمكاصفاتيا المختمفة

 القضاء عمى األمية. فضبل عف في غرفة افتراضية رغـ بعد المسافة في كثير مف األحياف

 208مى الكصكؿ الى كؿ المصادر كاألفرادالقدرة عك 

 أما بالنسبة ألىـ طرؽ استخداـ الحاسكب مف طرؼ المعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء فإننا نجد:

طريقة الممارسة كالتدريب الذاتي: كىي مف الطرؽ الشائعة في المجاؿ التعميمي  -

عف طريؽ الحاسكب، اذ تعتمد عمى ىذا الجياز ليساعد المعمـ في تقديـ درسو كذلؾ 

التدريب المتكرر لممتعمـ الذم يكصمو في آخر المرحمة التعميمية نحك االكتساب الرشيد 

 الكظيفي.

طريقة االختبار: اليدؼ منيا التعرؼ عمى مدل تمكف المتعمـ مف الميارات المقترحة  -

 بكاسطة ىذه اآللة االلكتركنية.

 لظاىرة أك مكضكع ما. ة: اليدؼ منيا زيادة تصكر المتعمـ المتدرباطريقة المحاك -

 209ؿ الى مشكمة عف طريؽ اجراء حكارطريقة حؿ المشكمة: اليدؼ منيا الكصك  -

 210متكاصؿ بيف المتعمـ كالحاسكب الذم يقدـ الفرضيات المقترحةك 

                                                           
208

 022ِهظغ ٌاتك، ص  ،اٌؽىّح، ظٛقج اٌرؼ١ٍُ اإلٌىرهٟٚٔ فٟ ِإٌٍاخ اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ أًِ ؼ١ٍٓ ػثك اٌماقن،ٌّى٠ك ِٓ اٌرفاط١ً، أٔظه:   
209

ٔمرهغ اٌرفكاَ ِظطٍػ "ذفاػً" ت١ٓ اٌؽاٌٛب ٚاٌّرؼٍُ تكي وٍّح "ؼٛان"، ال ١ٌّا ٚأْ اٌؽٛان ٠ىْٛ ت١ٓ اٌثشه ٚألْ اٌٍٍا١ٔاخ اٌؽاٌٛت١ح   

 ِاواٌد ذٛاظٗ ِشىٍح ّٔمظح اٌث١ٕح اٌؼ١ّمح ٌٍغح ؼاٌٛت١ا )اٌثاؼس(
210

 92-99ص ص ِعٍح اٌؽىّح، ِهظغ ٌاتك، شف١مح اٌؼٍٛٞ،   
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كقصد ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في المنظكمة التعميمية، فقد صار كؿ مف المعمـ 

مجمكعة مف الشركط كالمراحؿ التي ذكرىا "لكرنس تكمام" في كالمتعمـ ُمطالَبيف باإليفاء ب

"مكسكعة دمج تكنكلكجيا المعمكمات بالمنيج". كليذا فإننا سكؼ نقكـ بترجمة الجدكؿ الذم يشير 

 الى ذلؾ:

  

 

 تحديد مستكل التصنيؼ التكنكلكجي التقسيـ التصنيؼ / 

 معرفة التكنكلكجيا 
 فيـ التكنكلكجيا 

لحد األدنى مف الكفاءة المطمكبة في استخداـ التكنكلكجيا مف طرؼ المعّمميف ا المستكل األكؿ:
 كالمتعمميف: 

 الحكاسيب، البرامج التربكية، برامج أكفيس، األنترنت، كدكرىا الداعـ لفعالية استراتيجية التعميـ
 اعؿ فعاؿ بيف األشخاصالقدرة عمى استخداـ التكنكلكجيا مف أجؿ تف المستكل الثاني: تبادؿ اآلراء، التعاكف 

 اتخاذ القرار 
 حؿ المشاكؿ 

القدرة عمى استخداـ التكنكلكجيا في كضعيات كاقعية كجديدة مف أجؿ التحميؿ، التقكيـ  المستكل الثالث:
 كالتقييـ

 االستعماؿ
 التعمـ بكاسطة التكنكلكجيا 

 ات تعّممية كحيدةالتشخيص، تثميف كتطبيؽ التكنكلكجيا الُمتاحة في كضعي المستكل الرابع:

 اإلدماج
 التدريس بكاسطة التكنكلكجيا

خمؽ كسائؿ تعميمية جديدة بكاسطة التكنكلكجيا أك ادماجيا مع كسائؿ أخرل مف أجؿ  المستكل الخامس:
 التدريس

 دراسة التكنكلكجيا 
"Tech-ology" 

قيـ المشتركة كالمجتمع القدرة عمى تقييـ أثر استخداـ التكنكلكجيا عالميا كعمى ال المستكل السادس:
 كتأثيرىا عمى التعميـ كالتعمـ.

 211لمجاؿ التكنكلكجيا "تكمام"جدكؿ تصنيؼ                                    
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 Lawrence A .Tomei & Robert Morris; Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration; 
Information Science Reference; New York; USA; 2008; P 46 
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 :البعد الجديد لمتواصل في عصر التكنولوجيا الديناميكية  -5

ب باستغبلؿ أّدل التطكر التكنكلكجي في الكسائط اإلعبلمية كاالتصالية الى ظيكر أصكات تطال

مف أجؿ تغيير الركتيف التعميمي داخؿ أسكار المدرسة كالقسـ كالتحرر  المتطّكرة الكسائط النقالة

 Anywhere, Anytime Learning Usingمف الزمف الدراسي. كليذا سكؼ نترجـ ممّخصا مف مقالة "

Highly Mobile Devices- قالة المتطكرة" التعميـ في كؿ زماف ككؿ مكاف باستخداـ الكسائؿ الن

 الكاردة في "مكسكعة دمج تكنكلكجيا المعمكمات بالمنيج" المنشكرة بالمغة اإلنجميزية: 

"التعميـ داخؿ القسـ لـ يعد كافيا حتى كلك تـ تجييزه بالكسائط التكنكلكجية التعميمية، كىي الثغرة 

محّددات مف شأنيا أف تأتي  التي يمكف أف تغطييا التكنكلكجيا النقالة. كليذا البد مف اإلشارة الى

باألثر اإليجابي عمى المعمـ كالمتعمـ. ففي البداية يجب عمى المعمميف أف يدرككا أف الشباب 

أياـ كبحجـ ال محدكد مف المعمكمات  07/07ساعة ك 24/24يعيشكف في عصر ُمتصؿ 

ثر مف أم كقنكات اإلعبلـ. كنفس األمر بالنسبة لمكسائط التكنكلكجية التي صارت شخصية أك

كقت مضى. ثانيا يجب اعادة النظر في دكر التكنكلكجيا في المدارس في عمميتي التعميـ 

كالتعّمـ. كليذا يجب أف نتكّقؼ عف النظر الى التكنكلكجيا كحاجة عصرية يجب ادماجيا بؿ 

يجب أف ننظر الييا كعامؿ لمتحّكؿ يسمح لنا بأف نفعؿ أشياء جديدة بطرؽ مختمفة. كمثاؿ عمى 

لؾ أف نتحرر مف جدراف القسـ كالزماف كنجعؿ مف التعمـ مظيرا مف مطاىر حياتنا اليكمية ذ

كليس مرتبطا بالمدرسة فقط. ثالثا يجب عمى األساتذة أف يسعكا بحذر الى اعادة اختبار دكر 

كاستخداـ التكنكلكجيا. كىذه النظرة االختبارية الى التكنكلكجيا تحتاج الى كقت كمجيكدات 
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الحافز كااللتزاـ، التفريد كاالختيار، التعاكف كعمؿ المجمكعة مف طرؼ الجميع. رابعا كتتطمب 

يجب األخذ بعيف االعتبار الصعكبات التقنية كالمكجستية التي تصاحب التكنكلكجيا مثؿ 

الشبكات، االتساؽ، األماف، الصيانة كالتدريب. كنفس األمر مع حقكؽ الممكية الفكرية، انتياؾ 

الجريمة اإللكتركنية. خامسا اذا كانت التكنكلكجيا النقالة تعطي امكانيات كاسعة الخصكصية ك 

لبلعتماد عمييا عكس غيرىا، فانو يجب عمى األستاذ كالطالب أف يتقّيدا بحدكد استخداميا. 

سادسا يجب أف ال نيمؿ اىتمامات كسمككات المتعمميف في عصر التكنكلكجيا ألف خصائص 

نو متنقؿ ، نشيط، يحب اإلتصاؿ، يبحث عف المصادر كُينشئ بيئتو مف المتعمـ العصرية ىي أ

 .212خبلؿ التفاعؿ

كفي المقابؿ، نجد أف ىناؾ نقدا بخصكص تأثير كسائط الميديا الحديثة عمى التعميـ، ففي التعميـ 

عف بعد )أحد أكُجيو الكسائط التكنكلكجية الحديثة( ُتظير بعض الدراسات أف نسبة قميمة مف 

التي تعتمد ىذا التعميـ تناؿ حظيا مف الدراسات العميا ككاف الفشؿ كبيرا لدل ىذه الفئة.  الفئات

كقد ذكر "صالح بمعيد" بعض العكامؿ كمنيا: منيجية العمؿ مبعثرة في أبعادىا، عدـ التكاصؿ 

كاالستمرارية في طريقة التدرج العممي، القطيعة أحيانا مع أشكاؿ التعميـ المعمكؿ بو في 

كما أشار "بمعيد" أيضا الى صعكبة "عممية التقكيـ" كقياس أعماؿ  213ارس كالجامعاتالمد

 في نظاـ التعميـ عف بعد.  214المتمدرس أك متابعة مشاريعو كأبحاثو

                                                           
212 Lawrence A .Tomei & Robert Morris; Op.cit; P 39
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 الفصل خالصة

كؿ التكاصؿ المساني مف خبلؿ تتبعنا لبعض ما جادت بو الدراسات العربية القديمة كالحديثة ح

ؾ عمى دكر الكسائط التكنكلكجية الحديثة، نجد أف تمؾ الدراسات قد كؿ ذل بإسقاطثـ اتباعيا 

كضعت التأصيؿ النظرم لما يجب أف تنطمؽ منو أبحاث تعميمية المغات. بْيد أف مجاؿ التعميمية 

سيجابو الكثير مف الصعكبات كالعراقيؿ المرتبطة بالمتعمـ كما يجب أف نعممو في الزماف 

 كالمكاف.

لى التراث العربي األصيؿ حكؿ التكاصؿ المغكم ثـ التعريج عمى الدراسات كليذا فإف العكدة ا

الحديثة مف شأنو أف يشكؿ قاعدة متينة لكضع خطط تطبيقية لمتدريس تكاكب في محتكاىا حاجة 

المتمّقي الى التعميـ كتثّمف كلع الطمبة بتكنكلكجيا العصر كسعييـ الى تمّمكيا بدافع مف الفضكؿ 

 أك التقميد.أك حب االكتشاؼ 

إف تكّسع استخداـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة مف طرؼ الطمبة قد كّفر عنصر اآلنية في 

التكاصؿ كامكانية الرجكع الى المحتكل المنشكر في كؿ األكقات فضبل عف الميارات البشرية 

تفاعمية التي كفرتيا ىذه التكنكلكجيا عناصر التزامنية كالبلتزامنية كالتحكيؿ كاإلنتشار كال

كالبلجماىيرية كالعالمية كىي كميا عناصر مرتبطة باآللة التكنكلكجية المتطكرة كالمتصمة عمى 

 الشابكة مثمما أشرنا اليو في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث. 
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مفتاح في ذات الكقت: كيؼ نستغؿ ىذا التيار الجارؼ الذم -كليذا نجد أنفسنا أماـ مشكؿ

ؿ المستمر لـ يكف مكجكدا مف قبؿ؟. كلكف ىذا المشكؿ ىك يسمح بمقدار كبير مف التكاص

مفتاح في حد ذاتو لضركرة تثميف كؿ الدراسات القديمة كالحديثة مف أجؿ بناء محتكل تعميمي 

لمغات يكاكب عصر السرعة. كلقد ضربنا بالفراىيدم مثبل حيف قمنا أف تقسيمو ألنكاع الكبلـ 

الى حد برمجة الحاسكب لمتفاعؿ المغكم مادامت  يسمح لنا ببناء محتكل لغكم قد يصؿ بنا

 ىناؾ عنصر التفاؤؿ متكفرا بخصكص مستقبؿ المغة العربية في ىذا المجاؿ.

كفيما يخّص الحالة الجزائرية، فإف األمر يستدعي منا البحث في الجيكد المبذكلة بغرض 

معة مف خبلؿ أدكات البحث التكثيؽ ليا كمرحمة أكلى ثـ التقييـ كالتقكيـ بناء عمى اآلراء المتج

المنيجية المتبعة في ميداف البحث األكاديمي. كىك ما سيككف ديدننا في الفصؿ الثالث مف ىذا 

 البحث اف شاء اهلل تعالى.
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 الفصل الثالث
تعميم المغات و  التكنولوجيا 

 بالجزائر، نتائج الدراسة
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 تمهيد:
ئر في ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـ بصفة ينبغي عند الحديث عف تجربة الجزا

عامة كتعميـ المغات بصفة خاصة، أف نبدأ ذلؾ بمقاربة تاريخية خصكصا في الفترة التي تمت 

استرجاع الحرية مباشرة كمعركتي التعريب كمحك األمية المتيف خاضتيما أجيزة الدكلة في ظؿ 

 ي يمكنيا ضماف ذلؾ. نقص اإلطارات التربكية كالتقنية الت

كما سنتطرؽ في ىذا الفصؿ الى الجكانب التشريعية كجيكد كزارة التربية في ىذا المضمار ككذا 

التعريؼ بتجربة المكاقع اإللكتركنية لمييآت التابعة الى كزارة التربية الكطنية كىي معيداف 

 كديكاناف كمركزاف باإلضافة الى المكقع اإللكتركني لمكزارة. 

ضكء الدراسة النظرية تـ كضع منيج لمدراسة التطبيقية قصد استيفاء كاقع استخداـ كعمى 

تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـ بالثانكيات مف باب "األقساـ النيائية لشعبة المغات" كىذا 

بمراعاة المعايير المرتبطة بجكانب التعميمية بالكسائط الحديثة داخؿ كخارج القسـ كعمـ النفس 

 التربكم ككذا معايير التجييز كاإلمكانيات المتكفرة كتقييـ جيكد الكزارة الكصية.
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 المبحث األول:
تعميم المغات بالوسائط 
 التكنولوجية في الجزائر
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 الجانب التشريعي -1
 أعطت الدكلة الجزائرية أىمية لدكر التكنكلكجيا الحديثة في تعميـ المغات كىذا انطبلؽ مف ككف

أف المستمزمات المسانية ناتجة عف عكلمة االقتصاد كالتحكالت التكنكلكجية المحددة لغزك 

أف  08-04مف القانكف التكجييي لمتربية  87كليذا جاء في المادة  215األسكاؽ كالمعارؼ

"تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة كتطبيقاتيا" ُتعتبر احدل اختصاصات ىياكؿ الدعـ التابعة 

 216التربيةلقطاع 

مادة  2012يناير  12المتعمؽ باإلعبلـ كالمؤرخ في  05-12كما كرد في القانكف العضكم رقـ 

تفتح الباب أماـ امكانية تخصيص عناكيف اعبلمية ذات محتكل تربكم تعميمي مثؿ القنكات 

: "تساىـ ممارسة أنشطة اإلعبلـ التي نصت 05المادة التمفزيكنية المتخصصة. كىذا مف خبلؿ 

مى الخصكص فيما يأتي: ...... االستجابة لحاجات المكاطف في مجاؿ اإلعبلـ كالثقافة ع

 217كالتربية كالترفيو كالمعارؼ العممية كالتقنية"

 

 

 
                                                           

اٌّك٠ه٠ح اٌفهػ١ح ٌٍرٛش١ك اٌرهتٛٞ، ٚوانج اٌرهت١ح اٌٛط١ٕح، ، 9009ظأفٟ  92اٌّإنؾ فٟ  02-09شهج اٌه١ٌّح اٌمأْٛ اٌرٛظ١ٟٙ ٌٍرهت١ح إٌ  215

  02، ص 9009ػكق ـاص ف١فهٞ 
216

 29، ِهظغ ٌاتك،  ص 9009ظأفٟ  92اٌّإنؾ فٟ  02-09شهج اٌه١ٌّح اٌمأْٛ اٌرٛظ١ٟٙ ٌٍرهت١ح إٌ  
217

 92، ص ٠9009ٕا٠ه  02 تران٠ؿ 09اٌعىائه٠ح اٌك٠ّمهاط١ح اٌشؼث١ح، ػكق نلُ  اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌٍعّٙٛن٠ح  
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 2113/2114الدرس االفتتاحي لمموسم الدراسي  -2

( حكؿ "استعماؿ 2013/2014قررت كزارة التربية أف يككف الدرس االفتتاحي لممكسـ الدراسي )

كمف أىـ ما نبيت اليو المراسمة الكزارية حكؿ  218كجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـ"تكنكل

أف يتـ التنبيو الى ظاىرة اإلفراط  2013/2014األىداؼ التعميمية مف الدرس االفتتاحي لمكسـ 

في استخداـ الميجات المحمية كاالبتعاد عف استخداـ المغة العربية في الدردشة كالمنتديات 

 .219اإللكتركنية كالرسائؿ

 

 تاريخ ادماج تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في تعميم المغات بالجزائر -3

 :في القطاع العمومي -3-1

كسائط الميديا في المنظكمة التعميمية لمغات لـ يكف كليد المحظة، بؿ يعكد الى  االىتماـ بإدماج

ت لممسؤكليف آنذاؾ ال السنكات األكلى مف استرجاع الحرية. كقد برز ذلؾ مف خبلؿ التصريحا

نجد أنو قد رّكز عمى  220سيما فيما يتعمؽ بميداف "محك األمية". كبالعكدة الى مؤتمر طرابمس 

 221ضركرة استرجاع المغة العربية لمكانتيا في الجزائر كمغة حضارية في الدكلة الجزائرية الُحّرة

( كضع 1962تمبر كقد رصدت احدل التقارير عف أكؿ دخكؿ مدرسي في الجزائر الحرة )سب
                                                           

218
"، اٌّك٠ه٠ح 9002/9002اٌكـٛي اٌّكنٌٟ  -، ٠ُٕظه " إٌشهج اٌه١ٌّح92/09/9002اٌظاقن تران٠ؿ  9002/ٚ.خ.ٚ/ أ.ع/ 0229اٌمهان نلُ   

 02، ص 9002اٌفهػ١ح ٌٍرٛش١ك اٌرهتٛٞ، ٚوانج اٌرهت١ح اٌٛط١ٕح، اٌؼكق اٌفاص ٌثرّثه/ أورٛته 
  92"، ِهظغ ٌاتك، ص 9002/9002اٌّكنٌٟ  اٌكـٛي -" إٌشهج اٌه١ٌّح  219

220
 0229أؼمك فٟ ظٛاْ   

221
 Enseignement et culture en Algérie ; direction de documentation et publication ; ministère de l’information ; 

 Page  05 ; (قْٚ ذان٠ؿ إٌشه)
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المغة العربية في التعميـ التي كانت بمثابة لغة أجنبية كاعتبرىا شبو غائبة في المنظكمة 

مف مناصب التكظيؼ في التعميـ مكّجية لتعميـ المغة  %03فكانت نسبة أقؿ مف  222التعميمية

معمميف العربية فضبل عف أف "منظمة الجيش السرم" الفرنسية قد قامت باغتياؿ الكثير مف ال

كاألساتذة الجزائرييف. كنتيجة لذلؾ صّرح كزير التربية الكطنية آنذاؾ، السيد بف حميدة، بأف 

"خبرة الدكؿ التي ليا مشاكؿ في التعميـ مثؿ الجزائر تستدعي مّنا التعريب التدريجي كالجاد 

نكم بضركرة كقد أكصت الحقا كزارة التعميـ االبتدائي كالثا 223كالذم يستجيب لمكاقع الجزائرم" 

 224التكجو نحك "جزأرة" الكتاب المدرسي فضبل عف جزأرة ما عداه مف كسائؿ تعميمية منكعة

كنتيجة لسياسة الدكلة آنذاؾ المتجية نحك محاربة األمية بتعميـ المغة العربية فقد صّرح كزير 

كزارتو بأف  1962نكفمبر  24التربية الكطنية، بف حميدة، في حكار مع جريدة "المجاىد" يكـ 

سكؼ تنّسؽ مع كزارة الشباب مف أجؿ االعتماد عمى التعميـ عف بعد كالسينما كالصحافة كتقديـ 

 225دركس عبر الراديك مف طرؼ أساتذة مف كافة الدرجات 

كما كاف ىناؾ تنسيؽ بيف كزارتي الشباب كالرياضة كزارة التربية الكطنية فيما يخص تكجيو 

" كاف تحت كصاية كزارة TNAفالمسرح الكطني الجزائرم "المسرح كالسينما ألغراض تربكية. 

سنكات. كقد حدد دكره في الجانبيف التربكم  03التربية الكطنية كادارة مسؤكؿ تعينو الكزارة لمدة 

 .226كالتثقيفي لمرتاديو
                                                           
222

 Enseignement et culture en Algérie ; Ibid ; P 07 
223

 Enseignement et culture en Algérie ; Ibid ; P 09 
224

 92، اٌعىائه، ص 0222-0222 قنٚي فٟ اٌرهت١ح ٚػٍُ إٌفً، ٚوانج اٌرؼ١ٍُ االتركائٟ ٚاٌصأٛٞ،  
225

 Enseignement et culture en Algérie ; Ibid ; P 00 
226

 Enseignement et culture en Algérie ; Ibid ; P 92 
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 قطاع التعميم العالي: -3-2

ككيف المعمميف كاألساتذة ( بالجزائر لتITEمع البدايات األكلى لفتح المعاىد التكنكلكجية لتربية )

بصرية داخؿ -في المدارس، ُطرح مشكؿ نقص المتخصصيف في ميداف الكسائط السمعية

المعاىد خبلؿ تقارير الندكات الجيكية. كنجد مثاؿ ذلؾ في تقرير الممتقى الجيكم لمشرؽ 

بجامعة  1973الجزائرم حكؿ "تككيف المككنيف بالمعاىد التكنكلكجية لمتربية" المنعقد شير آفريؿ 

. كقد أشار التقرير المذككر الى أنو "قّمما ُيمجا الى الكسائؿ السمعية البصرية بسبب قسنطينة

فقداف اإلطارات مف أصحاب الخبرة فييا حتى أنو لـ ُيسَتعمؿ مف األجيزة في أحياف قميمة اال 

اإلدارة المركزية  الجياز الباعث لؤلشعة أك الصكرة الزجاجية زيادة عمى ذلؾ فإف الذم زكدتنا بو

غير جاىز كال يمكف استعمالو". كما اشتكى ايضا ذات التقرير مف "السككت الذم يتمّبس بو 

المعيد الكطني التربكم تجاه الطمبات التي نقدميا لو مف أجؿ الحصكؿ عمى األشرطة التربكية 

 227" أك الثقافية

بصرم" -"مركز السمعي نكفمبر، نّظـ 29الى  28، خبلؿ الفترة مف 1977كفي سنة      

بصرم في البيداغكجيا بالجامعة" -لجامعة قسنطينة فعاليات "الممتقى الكطني حكؿ السمعي

بحضكر أساتذة مف جامعات جزائرية كخبراء دكلييف )فرنسا، كندا كبريطانيا( كممثؿ عف المعيد 

 الممتقى.  الكطني البيداغكجي، كقد ُخّص "تعميـ المغات" بكرشة في اليـك األخير مف ىذا

                                                                                                                                                                                            
 

227
 20، اٌعىائه، ص 0222-0222ِعٍح اٌرهت١ح ٚاٌرى٠ٛٓ، ٚوانج اٌرؼ١ٍُ اإلتركائٟ ٚاٌصأٛٞ، اٌؼكق اٌهاتغ، ّ٘ىج اٌٛطً،    



 

143 
 

بصرم، فقد رصدت كرشة "تعميـ -كفيما يخص جانب البيداغكجيا كالتجييز في التعميـ بالسمعي

 المغات" ما يمي:

مشاكؿ تقنية كفي التجييز مف حيث تنكع العتاد كصيانتو كقطع الغيار كعدـ كفاءة أك  -

 نقص التقنييف أك األساتذة المتخصصيف كاالعتماد عمى الممّكنيف بالعتاد

كؿ بيداغكجية مثؿ نقص تككيف األساتذة، انعداـ سياسة كطنية لتعميـ المغات مكيفة مشا -

 حسب كاقع كحاجيات الببلد

مشاكؿ ادارية تتمثؿ في نقص التنسيؽ بيف الجيات المعنية )األساتذة التقنيكف، مديرية  -

 التجييزات( ككذا بيف مختمؼ المعاىد كالجامعات التي لدييا تخصص المغات

 ىذه الكرشة في بيانيا بػ:كقد أكصت 

ضركرة التعاكف مع كزارة التربية الكطنية مف أجؿ استحداث "فرؽ بحث" في كؿ المعاىد  -

-كالجامعات يقع عمى عاتقيا اعادة النظر كّميا في السياسة الخاصة بالتعميـ السمعي

 بصرم

 التككيف التقني كالبيداغكجي المسبؽ ألساتذة المغات -

أساتذة كتقنييف مختصة في ابتكار كتطكير كسائؿ بيداغكجية  انشاء فرؽ بحث مككنة مف -

 لتعميـ المغات عمى أف ال يتـ اعتبار المخبر ككسيمة بيداغكجية كحيدة

بصرم مثؿ الجامعات كالمعيد -التنسيؽ الفعاؿ بيف الييآت التي ليا عبلقة بالسمعي -

 الكطني البيداغكجي )كزارة التربية( كالمؤسسات الكطنية، ...
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 228سيؽ بيف القطاعات التن -

بصرم" في المسار -كما أكصى الممتقى في بيانو الختامي باستحداث مقياس "بيداغكجيا السمعي

بصرم في التككيف -الدراسي لطمبة تخصصات الميسانس التعميمية ككذا ادماج التعميـ سمعي

 229البيداغكجي لطمبة ما بعد التدرج

عبارة "التعميـ الُمعّزز  1987لجزائر لسنة كقد كرد في الدليؿ المكنكغرافي لدكلة ا     

كىذا عف طريؽ مرحمة تسبؽ ذلؾ كفييا تـ ادخاؿ مقياس اإلعبلـ اآللي ألكؿ مرة  230بالحاسكب"

ابتداء مف السنة األكلى ثانكم في كؿ  1986-1985في التعميـ الثانكم في المكسـ الدراسي 

يـ كرشات تدريب في اإلعبلـ اآللي مف الجزائر العاصمة كقسنطينة ككىراف، في حيف يتـ تنظ

كيجدر ىنا التذكير بالمؤلَّؼ الصادر حديثا عف المجمس األعمى لمغة  231بالمدارس األساسية 

"دليؿ كظيفي في المعمكميات" كىك دليؿ ييدؼ الى تشجيع استعماؿ المغة  2012العربية سنة 

  232نجميزية كالفرنسيةالعربية كىك عبارة عف مصطمحات المعمكميات بالمغات العربية كاإل

 أرضية "المعالم" االفتراضية: -3-3

بعد" )التابع لكزارة التربية( بإطبلؽ أرضية مدرسة  عف كالتككيف لمتعميـ قاـ "الديكاف الكطني

ألؼ جزائرم يتراكح مستكاىـ الدراسي ما بيف  650افتراضية اسميا "المعبلـ" سجؿ بيا أزيد مف 

                                                           
228

 «Actes de Séminaire Nationale sur L’Audio-Visuel dans la Pédagogie à l’Université 99-29-30 Novembre 1977; 
Constantine » Constantine » ; Bologna ; Italie ; Mai 1978 ; P-P 222-223 
229

 «Actes de Séminaire Nationale sur ….. » ;  Ibid ; P 992  
230

  "Enseignement assisté par ordinateursاٌرهظّح اٌؼهت١ح ٌؼثانج "  
231

 Algérie Guide économique et social ; ANEP ; Edition 1987 ; Alger ; Page 85 
232

 02، ص 9009، اٌعىائه، ق١ًٌ إٌّشٛناخٌح اٌعّٙٛن٠ح، اٌعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح اٌك٠ّمهاط١ح اٌشؼث١ح، اٌّعًٍ األػٍٝ ٌٍغح اٌؼهت١ح، نئا  
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ألؼ سجيف ككذا الجزائرييف المغتربيف الراغبيف  22ثانكم، بينيـ األكلى متكسط كالسنة الثالثة 

دج  2000دج ك 1450في تمقي دركس تعمـ المغة العربية. كتتراكح تكمفة التسجيؿ فييا بيف 

 لمعاـ الكاحد. 

أما المحتكل الدراسي، فقد تـ فيو رقمنة األرشيؼ السمعي البصرم قصد بثو عمى األنترنت 

عنكانا بيداغكجيا تفاعميا في أقراص مختمفة المكاد كالمستكيات  38ـ انتاج بتقنية عالية، كما ت

أستاذ لمختمؼ المكاد  117مع تشجيع الدراسة عبر الشبكة العنكبكتية. كيتـ التأطير مف طرؼ 

 ميندسيف مكزعيف عمى المراكز الجيكية.  06عبر الشابكة مع اشراؼ 

اصؿ بصيغة غير مباشرة عبر المنتدل فيترؾ سؤاال كفي تقنية "المعبلـ" يختار الطالب بيف التك 

عمى نافذة أستاذه ليجد اإلجابة الحقا دكف أف يتقيد التمميذ بالكقت عكس المدرسة العادية، أك 

بصيغة مباشرة عف طريؽ "كممة السر" بعد أف يدمج في فكج تبعا لجدكؿ التكقيت الذم يحدد لو 

بمكجب ذلؾ االلتقاء بأستاذه في حكار مباشر بعد أف  المستكل الدراسي كالمادة. كيتسنى لمتمميذ

 .233ينضـ الطرفاف الى غرفة المحادثات

 

 الدروس المتمفزة: -3-4

تعتبر "جامعة التككيف المتكاصؿ" صاحبة الخبرة كالسبؽ في الدركس المتمفزة. كقد تبّنت كزارة 

 12بتاريخ  "نكرية بف غبريطالتربية الكطنية المجكء الى ىذا الخيار في اعبلف لكزيرة التربية "
                                                           

233
ا١ٌٍك "ِؽّك ؼاض ظ١الٟٔ"، اٌشهٚق ا١ٌِٟٛ، ػكق نلُ  "ٌك٠ٛاْ اٌٛطٕٟ ٌٍرؼ١ٍُ ٚاٌرى٠ٛٓ ػٓ تؼكـ "اا٠ّاْ ػ١الْ، ؼٛان ِغ اٌّك٠ه اٌؼاَ ٌ  

 02، ص 9002ِاٞ  92، اٌعّؼح 2092
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في بث الدركس  2014شرع خبلؿ شير ديسمبر أنو سيُ  فيوأعمنت بكالية تيارت  2014أكتكبر 

كأفادت الكزيرة مساء السبت عمى ىامش  لفائدة األقساـ النيائية عمى القنكات الكطنية.  المتمفزة

استكماؿ إجراءات  انتظاركىي جاىزة لمبث في   زيارتيا لمكالية بأف الدركس قد تـ تحضيرىا

الكطني لمتعميـ عف بعد ككزارة  كالمركزالتكقيع عمى االتفاقية مع كؿ مف التمفزيكف الجزائرم 

أف الدركس  2014نكفمبر  16غير أف ذات الكزير قد أعمنت مرة أخرل بتاريخ  .234" التربية

 . 2015235الُمتمفزة ابتداء مف جانفي 

األخير مف الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث، النقد الذم كجيو كقد سبؽ لنا أف ذكرنا، في المبحث 

 تقرير لميكنسكك حكؿ التعميـ بكاسطة التمفزيكف كاإلذاعة مف خبلؿ انعداـ عنصر التفاعمية فييما. 

كخبلؿ حصص النقاش حكؿ استمارتنا مع أساتذة المغات بالثانكيات خبلؿ دراستنا الميدانية، 

آراء لطمبة حكؿ الدركس الُمتمفزة التي يبثيا التمفزيكف الجزائرم طرحنا عمييـ سؤاال حكؿ آرائيـ ك 

لطمبة أقساـ االمتحانات، فكاف رّدىـ بأف تمؾ الدركس قد طغى عمييا عنصر "اإلمبلء كعدـ 

الشرح" ككأف ضيؽ الكقت في الحجرة كمشاكؿ تكزيع الكقت داخؿ القسـ الدراسي لمعكامؿ 

ذ التي يمقي الدرس المتمفز عمى اعتبار أف ذلؾ الدرس المعركفة، قد انتقؿ أيضا الى األستا

 مرتبط أيضا بتكقيت محدكد ضمف الشبكة البرامجية لمتمفزيكف. 

                                                           
234

     02:92ػٍٝ اٌٍاػح  9002ف١فهٞ  02اطٍغ ػ١ٍٗ ٠َٛ  ٛواٌح األٔثاء اٌعىائه٠حّٛلغ اإلٌىرهٟٚٔ ٌاٌ  
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-tech/8465-science-http://www.aps.dz/ar/sante

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A6%D8%AF%D8%A9%D9%84%D9%81%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1 

235
   99:02ػٍٝ اٌٍاػح  02/00/9002ذُ االطالع ػٍٝ اٌهاتظ تران٠ؿ  ،إللاػح اٌٛط١ٕح اٌعىائه٠حٌىرهٟٚٔ اٌّٛلغ اإلٌ  

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141116/19769.html 

http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/8465-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/8465-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/8465-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/8465-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/8465-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/8465-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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 :1075الرقم األخضر لوزارة التربية  -3-5

 02تـ اإلعبلف عف الخدمة التكاصمية الجديدة لكزارة التربية الكطنية كىي الرقـ األخضر بتاريخ 

كزارة التربية أف اليدؼ مف ىذه الخدمة ىك تكجيو المتصميف كتقديـ  كأكد بياف 2014آفريؿ 

المعمكمات ليـ ككضع قناة تكاصؿ مباشرة مع المكاطف عمى المستكل الكطني كتجنيبو عناء 

   236التنقؿ مف خبلؿ الرقـ األخضر الذم سيككف متاحا طيمة أياـ األسبكع كخبلؿ أكقات العمؿ.

 ة الرسمية لموزارة:المواقع اإللكتروني -3-6     

ٌتوفر هذا الموقع على وثائق   www.cndp.dz :المركز الكطني لمكثائؽ التربكية -3-6-1

تربوٌة جاهزة للتحمٌل. وكذا أعداد مجلة "المربً" التً تصدر كل شهرٌن. وٌمكن تحمٌل 

 ألساتذة ممارسٌن وباحثٌن جامعٌٌن. ملف خاص بتعلٌم اللغات األجنبٌة تضمن مساهمات 

: يتكّفر عمى احصائيات تحتاج الى  http://www.education.gov.dz كزارة التربية -3-6-2

 النشاط الكزارم.أخبار التحييف ككذا معمكمات كمستجدات القطاع ك 

: يخىفّز عهى   http://www.onefd.edu.dz :ٍ عٍ بعذانذيىاٌ انىطُي نهخعهيى وانخكىي -3-6-3

حفعيم انخسجيم عٍ طزيق ايكاَيت انخسجيم فيه ونكٍ يع ضزورة أرضيت حعهيًيت "انًعالو" باإلضافت انى 

 انًهحقاث انىالئيت انخابعت نه.

:  www.infpe.edu.dz :تحسيف مستكاىـالمعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية ك  -3-6-4

 يتكّفر عمى كثائؽ ككتب كدالئؿ جاىزة لمتحميؿ كىي تتعّمؽ بالجانب التككيني لمستخدمي قطاع التربية.

                                                           
 

236
http://www.blida-                                 99:20ػٍٝ اٌٍاػح  02/00/9002ٚواٌح األٔثاء اٌعىائه٠ح ذُ االطالع ػٍٝ اٌهاتظ تران٠ؿ  

aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=8955  

http://www.cndp.dz/
http://www.education.gov.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.infpe.edu.dz/
http://www.blida-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=8955
http://www.blida-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=8955
http://www.blida-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=8955
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 onps.edu.dzhttp://www. :الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية -3-6-5

المكقع اإللكتركني محتكل ىذا :  dz.org-www.inre  :المعيد الكطني لمبحث في التربية -3-6-6

ات التي ينظميا أك يشارؾ فييا أك بالمغة الفرنسية كىك غير محّيف مع عدـ احتكائو عمى أعماؿ الممتقيكمو 

 تنظميا الجامعات في المحاكر التي تيـ قطاع التربية. 

المركز الكطني إلدماج االبتكارات البيداغكجية كتنمية تكنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ  -3-6-7

ع مجمكعة مف الدركس كالتمارينات في شتى المكاد يكفر ىذا المكق : www.cniipdtice.dz  :في التربية

 التعميمية كلمختمؼ المستكيات الدراسية بصيغ مختمفة سمعية كبصرية كسمعية بصرية باإلضافة.

 

 القطاع الخاص  -4

  رقمنة المدارس: -4-1

عمى اتفاؽ يقضي بإطبلؽ أكؿ عممية  2014مام  08يكـ  ككزارة التربية "ككندكر"مجمع  كّقع

مف نكعيا في الجزائر لممدرسة الرقمية، تتكفؿ بيا الشركة الجزائرية الخاصة بالكامؿ نمكذجية 

أشار رئيس  كقد  .في سياؽ تجسيد مشركع يرتقب أف يمس كافة اليياكؿ التعميمية في الجزائر

، عبد الرحمف بف حمادم، إلى أف المرحمة النمكذجية التي ستمتد لسنة، ثـ يتـ "ككندكر"مجمع 

قسما في ست كاليات بصبكرات إلكتركنية كألكاح رقمية كأجيزة  11تشمؿ تجييز تقييميا، 

 "الخبر" بف حمادم في تصريح لػكأّكد  .ككمبيكتر، مع استفادة التبلميذ كاألساتذة مف التككيف

http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vd3d3Lm9ucHMuZWR1LmR6&b=13
http://www.inre-dz.org/
http://www.cniipdtice.dz/
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طبلؽ المشركع عمى مستكل مدرسة الشييد  محمد "عمى ىامش مراسيـ التكقيع عمى االتفاؽ كا 

أف تمتـز بتعميـ  "ككندكر" صمة، إلى أنو في حالة إقرار المشركع، يمكف لػبالقبة بالعا "عضامك

العممية في ظرؼ زمني مقبكؿ في حدكد سنتيف إلى ثبلث سنكات كبعركض تنافسية، مضيفا أف 

قسما عمى مستكل ست كاليات ىي: العاصمة كبرج بكعريريج  11يشمؿ  "مدرسة تيؾ"برنامج 

  237 بتجييزىا بالكامؿ مجانا "ككندكر"يدة، تقـك كبشار كبسكرة كسيدم بمعباس كسع

 :القاعة الرقمية النموذجية -4-2

بالثانكية الكطنية  ،عبد المطيؼ بابا أحمد ،دشف كزير التربية الكطنية ،2014مارس  12بتاريخ 

لجزائر العاصمة( القاعة الرقمية النمكذجية المسماة "سامسكنغ سمارت المرياضيات بالقبة )

 النمكذجية كتجييزىا القاعة ةييئتـ تقد حيث ُنقؿ أنو  لى مف نكعيا في شماؿ إفريقيا.ك سككؿ" األ

كفيس أمف خبلؿ " "ميكركسكفت"نظمة أك  "نتؿ"أدكات المعمكماتية التي تدعميا أدكات حدث األأب

" ككضعت تحت تصرؼ الثانكية عمما بأف ىذه الشركة ستعطي تككينا لفائدة التبلميذ  365

 دكات كالمضاميف الرقمية.تحكـ في األكالمدرسيف لم

كيعتبر إنجاز ىذه القاعة مسعى يدخؿ في إطار اتفاقية بيف كزارة التربية الكطنية ممثمة في 

حسب --المعيد الكطني لمبحث في التربية كسامسكنغ غكلؼ إلكتريؾ. كقد تجسد المسعى 

ساىـ ذىبي" في المنتدل مسؤكلي القطاع عقب عمؿ طكيؿ أبرز المشاركة األكلى لسامسكنغ "كم

 قدك  .الجزائر استقبلؿبمناسبة احياء خمسينية  2013فريؿ آ 16" المنعقد في 2الدكلي "تربيتؾ
                                                           

237
 99:22ػٍٝ اٌٍاػح  02/00/9002ظه٠كج اٌفثه ذُ االطالع ػٍٝ اٌهاتظ تران٠ؿ   

http://www.elkhabar.com/ar/economie/402054.html  

http://www.elkhabar.com/ar/economie/402054.html
http://www.elkhabar.com/ar/economie/402054.html
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أكد الكزير أف ىذا النمط مف التعميـ )العممي كالتكنكلكجي( سيفرض نفسو تدريجيا داخؿ 

ى تكفير كؿ المؤسسات التعميمية في الجزائر مبرزا في ذات الكقت بأف الدكلة "حريصة عم

 "سامسكنغ"االمكانيات الضركرية لممضي قدما في ىذا المسعى". كتجدر اإلشارة إلى أف شركة 

في ىذا اإلطار بتجييز قاعتيف أخرييف عمى غرار التي تـ تدشينيا اليـك عمى أف يترؾ  التزمت

دا عمى كتأكي 238الخيار لمكزارة الكصية لمف تراه "االنسب" مف بيف المؤسسات التربكية لمكطف

 23ىذا التكجو الذم تبّنتو كزارة التربية، أعمنت كزيرة التربية "بف غبريط"، مف تمنراست يكـ 

، أف كزارتيا سكؼ تعتمد مقاربة جديدة لتعميـ المغات األجنبية بالجنكب تعتمد عمى 2015فيفرم 

ظيـ كرشات برمجة نشاطات فنية في التنشيط الثقافي كالعركض المسرحية بالمغات األجنبية كتن

المطالعة كالكتابة بالمغة األجنبية. فضبل عف االعتماد عمى الكسائط التكنكلكجية التفاعمية مف 

 . 239أجؿ تعميمية كتعّمـ مجدم في المغات األجنبية 

 

 

 

                                                           
 

238
http://www.aps.dz/ar/sante-               99:29ػٍٝ اٌٍاػح  02/00/9002ٚواٌح األٔثاء اٌعىائه٠ح ذُ االطالع ػٍٝ اٌهاتظ تران٠ؿ 

-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-tech/1987-science
-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%86%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9

-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89

-85%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7
%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7  
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-m%C3%A9thodes-nouvelles-de-adoption-n%C3%A9cessaire-http://www.aps.dz/regions/18434
sud-le-dans-%C3%A9trang%C3%A8res-langues-des-d%E2%80%99enseignement  
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http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/1987-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aps.dz/regions/18434-n%C3%A9cessaire-adoption-de-nouvelles-m%C3%A9thodes-d%E2%80%99enseignement-des-langues-%C3%A9trang%C3%A8res-dans-le-sud
http://www.aps.dz/regions/18434-n%C3%A9cessaire-adoption-de-nouvelles-m%C3%A9thodes-d%E2%80%99enseignement-des-langues-%C3%A9trang%C3%A8res-dans-le-sud
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 :تطبيقات أنظمة الهواتف واأللواح الذكية -4-3

. 2013منذ نياية سنة  ىذا النكع مف التطبيقات مع اطبلؽ خدمات الجيؿ الثالث لؤلنترنت ظير

كقد بدأ متعاممك الياتؼ النقاؿ في الجزائر باالستثمار في المجاؿ عف طريؽ مسابقات البرمجة 

المفتكحة أماـ المطّكريف. كفي ىذا الصدد نذّكر بمسابقة التطبيقات التي فتحيا أحد متعاممي 

كير المؤسسات الصغيرة الياتؼ النقاؿ الخكاص في الجزائر بالتنسيؽ مع الككالة الكطنية لتط

كالمتكسطة. حيث فاز فييا تطبيؽ في ميداف تعميمية المغة العربية بعنكاف "حركؼ اليجاء" مف 

. كىذا يعني أف ىناؾ أفقا كاسعا في التطبيقات الخاصة بتعميمية 240أجؿ تعميـ المغة العربية

كطنية كخمؽ شراكات مع المغة العربية كالمغات األجنبية يجب أف تستثمر فييا كزارة التربية ال

 متعاممي الياتؼ النقاؿ في ىذا المجاؿ.

 

 :بوسائط التكنولوجيا الطمبة المكفوفون وتعّمم المغات -5

خبلؿ دراستنا الميدانية، أجرينا مقابمة مع طالب مكفكؼ في شعبة اآلداب كفمسفة بثانكية 

تفاؽ مع أساتذة مادة "طاىيرم عبد الرحماف" بمدينة الجمفة. كقد قاـ الطالب المذككر، باال

( مف أجؿ تسجيؿ الدركس مباشرة مف أفكاه األساتذة  Dictaphoneالمغات، باقتناء مسّجؿ )

 بغرض العكدة الييا الحقا.  MP3داخؿ القسـ في صيغة 
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ىذا الكضع مع الطمبة المكفكفيف يجعؿ مف كزارة التربية مطالبة بااللتفات الى ىذه الفئة عبر 

لميديا كاتاحتيا أماـ الجميع لمتحميؿ عبر الشابكة. كقد اقترح بعض تكفير دركس بكسائط ا

" Michael Thomasلؤلستاذ الفرنسي " MP3التبلميذ لذلؾ تقنية الدركس السمعية بصيغة 

المتداكلة لدل الطمبة الذم حاكرناىـ. حيث يستخدـ األستاذ "ميشاؿ تكماس" في تسجيمو تقنية 

ألستاذ "ميشاؿ" كطمبتو كميـ يتكممكف بمغتيـ األـ كىي طمبة. كنبلحظ أف ا 03الحكار مع 

 "الفرنسية" في حيف أف مكضكع الدرس التسجيمي يتعمؽ "بتعّمـ المغة اإلنجميزية".

س بيذه الطريقة عف طريؽ تكرار النطؽ كالشرح كالترجمة كنطؽ الحركؼ بالمغة لتدريكيتـ ا

ة بحتة كفي قالب سمككي كفقا لنظرية الفرنسية أم أف المغة الفرنسية قد صارت أداة تكاصمي

"سكينر". كىك ما قد يككف عمى حساب المغة المستيدفة بالتدريس مع غياب العنصر التحفيزم 

 الباعث عمى تعمـ المغة بيذه الطريقة بالنسبة لمطمبة المكفكفيف. 
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 المبحث الثاني

وتحميل  الدراسة الميدانية 
 الجداول
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 نتائج المقابمة:  -1
نا مقاببلت مع أساتذة المغات األجنبية الذيف التقيناىـ خبلؿ تكزيع االستبياف. ككذا ُنّظار أجري

الثانكيات )الناظر مكمؼ بالجانب البيداغكجي كاألساتذة(. كتمحكرت أسئمتنا حكؿ ادماج 

 التكنكلكجيا كالعكائؽ التي يركنيا في الميداف كمقترحاتيـ في ىذا الصدد. 

بة حكؿ أف ىناؾ عكائؽ رئيسية تتمثؿ في اكتظاظ األقساـ ككذا عدـ كقد جاءت أغمب األجك 

( data showمبلءمة الحجرات الدراسية لتركيب أبسط األجيزة الحديثة مثؿ جياز العرض )

ألسباب مختمفة )عدـ كجكد ستائر النكافذ مثبل، المآخذ الكيربائية، ضيؽ القسـ(. فضبل عف أف 

برا مف حجـ الحصة الدراسية المقّدرة بساعة مف الزمف ما تركيب ىذا الجياز يأخذ كقتا معت

 يعرقؿ اتماـ الدرس كبالتالي عرقمة سير المنياج الدراسي ككؿ.

كأشار ناظرا ثانكيتي "النجاح" ك"بمحرش السعيد" الى مشكؿ يتمثؿ في الدركس الخصكصية التي 

طمبة األقساـ العممية  استفحمت كصارت حتى في أياـ الدراسة مثؿ يـك األحد. كبسببيا أىمؿ

دراسة المغات األجنبية عمى اعتبار أنيا مقاييس ثانكية كليست مؤثرة في نتيجة الباكالكريا 

لضعؼ معامميا. كبخصكص الدركس الخصكصية، فقد طغى عمييا كصؼ "المكضة" أكثر 

حاجة منيا حاجة لمطالب الستدراؾ تأخر في مقياس دراسي. حيث أكد الناظر أف الطمبة باتكا ب

الى دركس في "التنمية البشرية" مف أجؿ تعميميـ كيفية تقسيـ كقتيـ كاستغبللو كطرؽ كمكاقيت 

المراجعة بما يعكد بالفائدة في ظؿ "الفكضى" التي تشيدىا يكمياتيـ. كقد أعطانا مثاال عف طمبة 
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سكل عمى يخرجكف مف الثانكية مساء ليذىبكا مباشرة الى "المدرسة الخاصة" كال يخرجكف منيا 

 الثامنة أك التاسعة  ليبل.

أف يتـ  أحد الّنّظاركبخصكص تكظيؼ التكاصؿ عبر الشبكات االجتماعية، فقد اقترح عمينا 

 استخداـ ذلؾ ليدفيف: 

يتـ فيو تكظيؼ عنصر التكاصؿ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي مع  ىدؼ تربكم: -

نفسو كابراز ذاتو عبر خمؽ  الطمبة كامتياز لمطالب. كاستغبلؿ سعي المراىؽ الى فرض

 عبلقات مع مف ىـ أكبر منو سّنا.

عف طريؽ جعؿ المغة كظيفية لمتكاصؿ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي  ىدؼ تعميمي: -

كالنأم عف استخداـ المغة الدارجة. أم تكظيؼ المعارؼ المغكية مف أجؿ اعطائيا بعدا 

 سياقيا بيف الطالب كاألستاذ.

ة تزكيدنا ببعض المكاقع اإللكتركنية كالبرامج التعميمية التي ينصحكف بيا كما طمبنا مف األساتذ

 تبلميذىـ لتعمـ المغات، كحصمنا عمى القائمة التالية:

 

 

 

 

 



 

156 
 

 المكقع اإللكتركني التعميمي المغة
 

 المغة األلمانية
www.allemandfacile.de 
www.goetheinstitut.de  

www.cronimus.de  
 

 المغة اإلنجميزية
online.org.uk-www.english 
nenglish.dewww.lear 

www.englishclub.com 
TELL ME MORE )برنامج تعميمي( 

  http://www.studyspanish.com المغة اإلسبانية
 

 جدكؿ مكاقع إلكتركنية لتعميـ المغات مف اقتراح األساتذة

 
مبلحظ عمى ىذه المكاقع اإللكتركنية كالبرامج التعميمية أنيا مكاقع أجنبية أنشأتيا الدكؿ المعنية كال

 بيا أك سفاراتيا. كما أف محتكاىا ال يتبلءـ كاألىداؼ التعميمية في الجزائر.

 

 توزيع االستمارات واسترجاعها:  -2
عرفت العممية تذبذبا في ك  2015فيفرم  20الى 05قمنا بتكزيع االستمارات خبلؿ الفترة مف 

 التكزيع كاالسترجاع بسبب تزامنيا مع اضراب الثانكيات. 

 تـ اإلجابة مف طرؼ جميع األساتذة المعنييف عمى أغمب أسئمة االستمارة.

http://www.allemandfacile.de/
http://www.allemandfacile.de/
http://www.goetheinstitut.de/
http://www.goetheinstitut.de/
http://www.cronimus.de/
http://www.cronimus.de/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.learnenglish.de/
http://www.learnenglish.de/
http://www.englishclub.com/
http://www.englishclub.com/
http://www.studyspanish.com/
http://www.studyspanish.com/
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 الجدكؿ التالي يكّضح بيانات تكزيع كاسترجاع االستمارات:

 

 مئكيةالنسبة ال االستمارات المسترجعة االستمارات المكزعة الثانكية
 %100 04 04 ثانكية المجاىد نكراني )الجمفة جنكب(

 %100 04 04 ثانكية النجاح )الجمفة شماؿ(
 %100 04 04 ثانكية الرائد بمحرش السعيد )الجمفة غرب(

 %100 04 04 )الجمفة شرؽ( 1954ثانكية أكؿ نكفمبر 
 %100 16 16 المجمكع

 

 انية  جداول النتائج الجزئية لمدراسة الميد -2-1
 : البيانات العامة1الجدكؿ 

 التكرار السف
 05 سنة 20-29
 04 سنة 30-39
 04 سنة 40-49
 03 سنة فما فكؽ 50مف 

 الجنس
 

 08 أنثى 
 08 ذكر

 
 مكاف التككيف

 01 المعيد التكنكلكجي لمتربية 

 07 المدرسة العميا لؤلساتذة

 08 الجامعة 
 

 الكضعية 
 00 أستاذ متربص

 16 ذ مثبتأستا

 00 أستاذ متعاقد
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف جميع األساتذة المتجاكبيف مع االستبياف مثّبتكف في مناصبيـ كأنيـ 

عمى األغمب مف فئة خّريجي الجامعة كالمدارس العميا لؤلساتذة. باإلضافة الى أف تساكم العدد 

 ـ مف حديثي التخّرج.مني %50في العينة المتجاكبة مف حيث الجنس مع كجكد نسبة 

 

 : سنة الحصكؿ عمى الشيادة 2 الجدكؿ
 2010بعد  2010الى  2005مف  2005الى  1998مف  1998قبؿ  السنة
 01 08 01 06 التكرار

ألنيا السنة التي فييا بدأ فييا فعميا انتشار األنترنت لمتكاصؿ ككضع المكاقع  1998كضعنا سنة 

بمناسبة مركر  2005كقع "ياىك" كالبريد اإللكتركني. كسنة اإللكتركنية كمكاقع الدردشة مثؿ م

عاـ كامؿ عمى افتتاح "الفايسبكؾ". كيدّؿ ىذا التكزيع عمى أف ىناؾ "دافعية" كحافزا لدل 

األساتذة مف أجؿ استدراؾ المعارؼ التي فاتتيـ في مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ 

الجداكؿ البلحقة في المحاكر الثانية كالثالثة كالرابعة كاستغبلليا في ميداف التعميـ كىذا بداللة 

مف العينة المتجاكبة حديثة التخّرج أم بعد سنة  %50ليذا االستبياف. مع العمـ أف نسبة 

2005 . 

 

 

 

 



 

159 
 

 

 : الخبرة في التعميـ3 الجدكؿ
 

 النسبة التكرار سنكات الخبرة
 %43.75 07 سنكات 05أقؿ مف 

 %12.5 02 سنكات 10الى  06مف 
 %12.5 02 سنة 20الى  11مف 

 %31.25 05 سنة 21أكثر مف 

 

ُيفّسر ذلؾ بأف األقساـ النيائية يتـ اسنادىا الى األساتذة ذكم الخبرة كىـ عمى األغمب أساتذة 

مثّبتكف. عكس أساتذة السنكات األكلى كالثانية ثانكم. كمف شأف ذلؾ أف يككف عامبل في كبح 

ج التكنكلكجيا التعميمية الحديثة بسبب أف معارضة ذلؾ يأتي مف طرؼ تعميـ المبادرات في ادما

 منتيجي الطرؽ الكبلسيكية في التعميـ مثمما كضحناه في المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ.
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 المحكر اأّلكؿ: تممؾ كاستخداـ كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ
 :4 الجدكؿ

 
 نكعا ما ال نعـ السؤاؿ

كسيطا  اياز ىؿ تممؾ ج
لتكنكلكجيا اإلعبلـ 

 كاالتصاؿ؟

 / / 16 حاسكب  
 / / 01 جياز تمفزيكف ذكي   

 / / 06 ىاتؼ نقاؿ ذكي
 / / tablette 02لكح الكتركني 

 / /  00 ال أممؾ
 11  00 05 في اإلعبلـ اآللي؟ تتحكـ بشكؿ جيدىؿ   
 
 

كيؼ تعّممت استخداـ 
     الكمبيكتر؟

 / / 10 بمفردؾ
 / / 02 بمساعدة زمبلء

 / / 02 بمساعدة أحد أفراد األسرة
 / / 03 صديؽ  بمساعدة

 / / 03 تككيف في مدرسة خاصة
 / / 00 مف تنظيـ مديرية التربية دكرة تككينية

 

نبلحظ مف خبلؿ الجداكؿ أف كؿ أساتذة المغات المتجاكبيف لدييـ الحافز لتمّمؾ كسائط 

ختمؼ أنكاعيا كأحجاميا. كىذا الحافز ُيضاؼ اليو حافز آخر ىك الرغبة تكنكلكجية حديثة مف م

في تعمـ استخداـ ىذه الكسائط بكؿ السبؿ مثؿ االنخراط في مدرسة خاصة لتعمـ أساسيات 

الحاسكب. كما نبلحظ ىنا غياب دكر مديرية التربية كعدـ فتحيا لدكرات تأىيمية لؤلساتذة في 

 رغبة التي نحذكىـ في ذلؾ.تقنيات اإلعبلـ اآللي رغـ ال
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 5 الجدكؿ
 

 ال نعـ السؤاؿ
 02 14 ىؿ أنت مف ُمسَتخدمي األنترنت؟ 
 05 11 ىؿ تستخدـ األنترنت بصفة يكمية؟

 
؟  كـ ساعة تستخدـ األنترنت في اليـك

 

    03 ساعة كاحدة
 

                  
      // 

 06 فاساعت
 02 ساعات 05

 03 ساعات 05أكثر مف 
 
 
 
 

   شبكة األنترنت؟  تستخدـ مف أيف 

  13 مف البيت
 
 

// 

 00 مف المدرسة
 cybercafé 02مف مقيى األنترنت 

الياتؼ النقاؿ المكصكؿ  بكاسطة
 Wi fiباألنترنت 

04 

 3G 00بكاسطة الجيؿ الثالث 
 00 مف مكاف آخر، أذكره

التي تستخدميا في  الكسيمةماىي 
   األنترنت؟ 

  14 الكمبيكتر
 

// 
 01 جياز التمفزيكف الذكي

 04 الياتؼ الذكي
 01 المكح اإللكتركني

  00 ألنؾ ال تممؾ خطا ىاتفيا   ؟ قد ال تستخدـ األنترنت لماذا
 

// 
 01 ألف كمفة التكصيؿ مرتفعة

 02 ليس لديؾ الكقت لذلؾ

 02 ألنؾ ترل أنيا ال تفيدؾ كثيرا
 00 ، أذكرىاأسباب أخرل
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ نسبة معتبرة مف المتجاكبيف تستخدـ األنترنت بصفة يكمية عدا حالتيف 

سنة مف الخبرة المينية كمف  20فقط تبّيف مف خبلؿ العكدة الييما أنيما تحكزاف نسبة تتجاكز 

ألنترنت بصفة تستعمؿ ا %68خريجي الجامعة كالمعيد التكنكلكجي بالنظاـ الكبلسيكي. كنسبة 

يكمية ألكثر مف ساعتيف. في حيف أف الغالب ىك استخداميا مف البيت بالكمبيكتر كخيار 

مشترؾ بيف األساتذة بفضؿ تعدد مصادر ذلؾ مف التكصيؿ باأللياؼ البصرية كالجيؿ الرابع 

التصاالت الجزائر أك بفضؿ تقنية "الكم في" التي تتيح استخداـ خط كحد مف طرؼ أكثر مف 

د كاحد. كما نبلحظ أف األساتذة المتجاكبيف ال يركف كجكد عكائؽ تحكؿ دكف استخداـ فر 

 األنترنت كلعؿّ  ذلؾ يعكد الى تنكع مصادرىا.

 

  المحور الثاني: استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال بيداغوجيا     
 6 الجدكؿ

 
 ال نعـ األسئمة

 04 12 جيا ؟ىؿ تستخدـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ بيداغك 
 

تكنكلكجيا اإلعبلـ  كسائؿ ماىي
 ؟  بيداغكجيا كاإلتصاؿ التي تستخدميا

 // 02 كسائؿ بصرية
 // 03 سمعية كسائؿ 
 // 12 بصرية -سمعية كسائؿ
 // 02 متصمة بشبكة األنترنت كسائؿ
 05 11 ؟ tableau blanc interactive TBIىؿ تعرؼ تكنكلكجيا السبكرة البيضاء التفاعمية 
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ّبينت نتائج الجداكؿ الثبلثة األكلى ليذا المحكر أف عينة أساتذة المغات لدييا تجارب في 

 استخداـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة مف الناحية البيداغكجية. كلدييـ أيضا الماـ بأحدث 

ناحية المادية الكسائؿ منيا كنقصد السبكرة البيضاء التفاعمية التي تعتبر تكنكلكجيا مكّمفة مف ال

في ظؿ كجكد ثانكية كاحدة فقط في الجزائر العاصمة تـ تدشيف ىذا النظاـ بيا عمى سبيؿ 

التجربة. كمنو يمكف القكؿ بأف اطبلع األساتذة عمى مستجدات الكسائط التكنكلكجيا في ميداف 

مكسائط التعميـ يعتبر حافزا لدييـ مف أجؿ ادماجيا. أما العينة التي كدت عدـ استخداميا ل

 التكنكلكجية فيمكف تفسير ذلؾ بعكامؿ مختمفة سيأتي تفصيميا في األسئمة القادمة مف االستبياف.
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 7 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ

 
ماىي المجاالت التي 

كسائط تستخدـ فييا 
تكنكلكجيا اإلعبلـ 

 كاإلتصاؿ؟ 

 // 03 حفظ المعمكمات كمعالجة الكثائؽ التعميمية

 // 05 مثبل( CDلمتبلميذ مف المصادر التكنكلكجية )كأقراص  تحضير الدركس
 // 02 تحضير الدركس مف األنترنت

 // 05 تبادؿ الكثائؽ التعميمية مع أساتذة آخريف
 // 05 تحييف معمكماتي الشخصية

 
ىؿ تستخدـ تكنكلكجيا 
اإلعبلـ كاإلتصاؿ في 

 ؟التعميـ

 // 03 دائما
 // 10 أحيانا
 // 02 نادرا

 // 01 لـ أستخدميا أبدا
ىؿ تستخدـ تكنكلكجيا 

اإلعبلـ كاإلتصاؿ 
 ؟                                                        في

 // 09 الحصص الدراسية الرسمية
 // 04 حصص الدعـ

 // 01 الحصص التطكعية كاإلضافية

اـ بأنكاع الكسائط التكنكلكجية كتتحصؿ نستنتج مف الجدكؿ أف عينة أساتذة المغات لدييا الم

عمييا مف مصادر مختمفة كاألنترنت كاألقراص المضغكطة كالتحميؿ مف الشابكة. أما أىـ 

مبلحظة في الجدكؿ أعبله فيي أف أغمب األساتذة قد جّربكا استخداـ الكسائط التكنكلكجية 

 ص التطكعية.أساتذة( ثـ حصص الدعـ ثـ الحص 09الحديثة في الحصص الدراسية )
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 8 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ
 03 13 ىؿ قمت بتحميؿ دركس كتمرينات مف األنترنت؟

 
 كجدت الدركس المستخرجة مف األنترنت:  ىؿ 

 // 13 جاىزة لمتدريس مباشرة
 // 03 قمت بتعديميا كتكييفيا

 بساعات اضافية في؟  المغات تدريس ىؿ ُاتيحت لؾ فرصة
  مدرسة خاصة، CEIL ، مركز التعميـ المكثؼ لمغات UFCكيف المتكاصؿ ، جامعة التكالجامعة

10 03 

 06 07 كسائط تكنكلكجية حديثة في التدريس؟ ـىؿ استخدمت
 
 

 ؟ماىي ىذه الكسائط التكنكلكجية                 

 // 00 مخبر لغات
 // 08 الحاسكب
 // 00 األنترنت
 // 01 الفيديك
 // mp3 05سمعية 

الجدكؿ يبّيف أف األساتذة لدييـ خبرة في التعامؿ مع الكسائط التكنكلكجية حيث حاكلنا فيو قياس 

مدل انتشار استخداـ الميديا الحديثة في التعميـ خارج الثانكية مف خبلؿ خبرة األساتذة. كقد بّيف 

اج األنترنت الجدكؿ أف ىناؾ استخداما ليذه الكسائط بمختمؼ أنكاعيا لك أف ىناؾ نقصا في ادم

 في ذلؾ.
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 : ادماج تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال من أجل التعميم والتواصل داخل القسم المحور الثالث

 :9 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ

التي قد تجعمؾ تدمج كسيطا  األسبابماىي 
  ؟لتعميـ المغات أثناء حصة دراسية تكنكلكجيا

 // 09 طبيعة محتكل الدرس

 // 04 لمادةا بطمب مف مفتش
ماىي الدكافع التي قد تجعمؾ تستخدـ تكنكلكجيا 

 اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التدريس؟
 // 04 الرغبة في التحكـ في الكقت

 // 05 التشكيؽ
 // 07 الرغبة في مسايرة تكنكلكجيا العصر

 // 03 التدّرج في الطرح البيداغكجي
 04 12 في القسـ؟   data showىؿ استخدمت جياز 

 10الجدكؿ  
 التكرار         العكائؽ التي تعتقد أف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ تساعد عمى حّميا داخؿ القسـ؟ ماىي

 
أكال: عكائؽ متعمقة بكسائؿ 

 التعميـ داخؿ القسـ

 04 السبكرة رداءة 
 05 طبعة الكتاب المدرسي  رداءة 

 10 كسائؿ اإليضاح  انعداـ
 

بالجانب  ثانيا: عكائؽ متعمقة
 الصحي لمتبلميذ داخؿ القسـ

 07 ضعؼ البصر لدل بعض التبلميذ
 02 ضعؼ السمع لدل بعض التبلميذ 

 05 بشكؿ عادم التمدرس يمنع أم مشكؿ صحي 
 

: عكامؿ متعمقة بالجانب ثالثا
لدل  كالسمككي النفسي كالعقمي 

  داخؿ القسـ الطمبة

 06 الخجؿ
 08 تشتت االنتباهك  الشركد

 01 لخكؼا
 03 فرط الحركة

 08 النسياف كمشكمة التذكر
 07 الفكضى داخؿ القسـ
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في ىذا المحكر األسئمة تتعمؽ بعمؿ األساتذة داخؿ القسـ الدراسي. حيث تبّيف لنا أف العامؿ 

المحدد إلدماج الكسائط التكنكلكجية الحديثة في التعميـ ىك طبيعة محتكل الدرس. في حيف أف 

( مف %50خارجيا استرعى انتباه األساتذة كىك "الرغبة في مسايرة العصر" بنسبة ) ىناؾ عامبل

العينة. كما أف ىناؾ عكامبل تتعمؽ بالتبلميذ كبالحجرة الدراسية يمكف أف تككف ليا اما محّفزة 

كعائقا في حد ذاتو في استخداـ الكسيط التكنكلكجي في تعميـ المغات داخؿ القسـ. غير أف ىناؾ 

تفاؽ بيف األساتذة عمى أف الكسيط التكنكلكجي داخؿ القسـ يمكنو أف يعّكض عدة نقائص شبو ا

 كيساىـ في القضاء عمى العكائؽ االعتيادية المتعمقة بالجكانب التجييزية كالنفسية كالبيداغكجية.

 11 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ

 
 
 
 

ىؿ ساعد استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ 
   كاإلتصاؿ في القسـ عمى: 

 // 07 جمب انتباه التبلميذ

 // motivation 08تحفيز التبلميذ لممشاركة داخؿ القسـ 
 // 03 تعميؽ استيعاب مضمكف الدرس

 // illustration 06اعطاء أمثمة في الدرس 
 // communication 07داخؿ القسـ  المغكم التكاصؿ

 // collaboration 05التعاكف داخؿ القسـ 
 // pronunciation 08 لنطؽدركس ا
 // memorization   02التذكر

ما الذم يتيحو استخداـ تكنكلكجيا 
اإلعبلـ كاإلتصاؿ في الحصة داخؿ 

  القسـ؟

 // 06 تكزيع تكقيت الحصة الكاحدة
 // 05 ادماج التبلميذ في سير الدرس
 // 08 التكاصؿ بيف األستاذ كتبلميذه
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ية ميمة حكؿ تعّمـ المغات كالتكاصؿ بيا داخؿ القسـ. حيث بّيف أف أعطى الجدكؿ نتائج تفصيم

استخداـ الكسيط التكنكلكجي لو تأثير كاضح عمى الطرؽ التعميمية كالجكانب النفسية كالعمميات 

مغكم كالتحفيز كالتذّكر". كلعّؿ أبرز مثاؿ ىنا عف العقمية مثؿ "التمثيؿ كالتعاكف كالتكاصؿ ال

ىك "النطؽ" بالنسبة لمغة اإلنجميزية التي تتطّمب قكاعد نطؽ كحتى شفيي تعميمية التعبير ال

" كىك ما ال تكّفره الرمكز الصكتية العالمية nature speakerاالستعانة بمتكّمـ طبيعي "

"international phonetic symbols المكجكدة في الكتاب المدرسي. أما بالنسبة لؤلستاذ "

مف العينة المتجاكبة تشير الى امكانية اتاحة تكزيع تكقيت  %40فقد جاءت نسب متفاكتة تفكؽ 

الحصة الكاحدة كدمج التبلميذ في سير الدرس كالتكاصؿ معيـ. أما النسبة المتبقية ممف يركف 

أنو ال يمكف تكزيع تكقيت الحصة الكاحدة مف خبلؿ استعماؿ الكسيط التكنكلكجي فيمكف أف 

ـ كعدـ كجكد قاعات اعبلـ آلي أك مخابر لغات أك مخابر نفّسر ذلؾ بالجانب التجييزم لمقس

 اعبلـ آلي تتيح الدخكؿ مباشرة في الحصة الدراسية.
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 12 الجدكؿ
 التكرار األسباب؟ ماىي داخؿ القسـ، اذا كنت ال تستخدـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـ

 
أكال: بالنسبة 
 لمتجييزات

 05 لي ك/أك مخبر المغاتعدـ كجكد قاعة لئلعبلـ اآل
 08 عدـ كجكد التجييزات رغـ كجكد قاعة لئلعبلـ اآللي ك/أك مخبر المغات

 01 تمؼ التجييزات كعدـ صيانتيا
 

ثانيا: بالنسبة لمجانب 
 البيداغكجي

 

 03 سمعية، سمعية بصرية" ُمنعدمةبصرية، الدعائـ التعميمية "

 02 مفيدة بيداغكجياتكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ غير كسائؿ 
 08 طكؿ المنياج كعدـ تكفر الكقت إلستخداميا  

 01 لمتطكر الحاصؿ في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ  التعميميعدـ مبلءمة المحتكل 
ثالثا: بالنسبة لحالة 

 يالقسـ الدراس
 06 القسـ غير مبلئـ لتركيب الدعائـ التكنكلكجية 

 09 اكتظاظ األقساـ

طّرؽ الى العكائؽ المختمفة التي تمنع ادماج الكسيط التكنكلكجي الحديث في التعميـ الجدكؿ يت

حكؿ انعداـ القاعات المتخصصة  %50داخؿ القسـ. كقد جاءت النتائج بنسبة تساكم أك تفكؽ 

)قاعة اعبلـ آلي، مخبر لغات( كطكؿ المنياج الدراسي كاكتظاظ القسـ الدراسي. في حيف أف 

عائـ التعميمية الحديثة أك عدـ جدكاىا أك عدـ مبلءمتيا لـ يعد مطركحا لدل مشكؿ انعداـ الد

 أغمب األساتذة المتجاكبيف.
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 : استخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال من أجل التعميم والتواصل خارج القسم المحور الرابع

 13 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ

 08 05 ىؿ جّربت التعميـ اإللكتركني؟  
تخدمت التعميـ اسىؿ 

 مف أجؿ: اإللكتركني
 // 09 التعمـ الذاتي 

 // 03 مف أجؿ تعميـ آخريف

 
ىؿ نصحت تبلميذؾ 

 باستخداـ:

 // 10  مكقع تعميمي الكتركني
 // 07 برنامج كمبيكتر لتعميـ المغات
، mp3سمعيبصرم، محتكل لتعمـ لغة أجنبية )

 ، مقركء(vidéo بصرم -سمعي
07 // 

 // 03 لـ أفعؿ

المحكر يتعّمؽ بالتعميـ كالتكاصؿ خارج القسـ. كقد بّينت نتائج الجدكؿ أف األساتذة لدييـ تجربة 

مف عينة األساتذة أّكدكا بأنيـ قد  %62.5في التعّمـ كالتعميـ اإللكتركنييف. في حيف أف نسبة 

تخداـ برامج تعميمية نصحكا تبلميذىـ باستخداـ مكاقع الكتركنية لتعميـ المغات. باإلضافة الى اس

كمحتكيات لتعميـ المغة كىك ما يفّسر أف ىناؾ مصادرا أخرل لممحتكل الدراسي خارج المدرسة 

صارت تكفرىا الشابكة كيحتاج األمر الى جيكد في اعادة تكييفيا في القسـ الدراسي في ظؿ 

 انعداـ أك عدـ تحييف محتكل دراسي رقمي تتكّلى كزارة التربية تحضيره.
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 14 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ

ىؿ تممؾ مكتبا افتراضيا عمى أرضية تعميـ عبر األنترنت؟ مثؿ أرضية "تربيتؾ" 
Plateforme TARBIATIC 

00 13 

  
 
 

 التي تستخدميا؟ التكاصؿ االجتماعي ماىي شبكة
  

Facebook   12 // 
Twitter   02 // 

LinkedIn    00 // 
Youtube   04 // 
Tagged     00 // 
 // 03 ال أستعمؿ

 // 00 أذكر أخرل،
 08 05 ىؿ تممؾ مع تبلميذؾ مجمكعة مشتركة في شبكة التكاصؿ االجتماعي؟  

( ال يممككف مكاتب افتراضية عمى %81.25يكشؼ الجدكؿ عف أف أغمب أساتذة العينة )

باد" كالمسّماة "تربيتؾ". أرضيات التعميـ في األنترنت مثؿ أرضية المتعامؿ الجزائرم الخاص "اي

كيعكد ذلؾ الى أف ثقافة األقساـ االفتراضية كالمدارس االفتراضية مازالت غير منتشرة بسبب 

المنافسة الكبيرة التي صارت تفرضيا شبكات التكاصؿ االجتماعي التي تكفر خاصية الدردشة 

تكفر خاصية التفاعؿ كالنظاـ كالمشاركة اآلنية لمركابط اإللكتركنية، كالمنتديات التعميمية التي 

الشجرم ألقساميا. كما يجدر بالتذكير ىنا أف الشركة المالكة ألرضية "تربيتؾ" التعميمية قد 

 عرفت سمسمة نزاعات قضائية حالت دكف تعميميا عمى الكاليات الجزائرية.
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 15 الجدكؿ
 ال نعـ السؤاؿ

 08 05 اصؿ االجتماعي؟  ىؿ تتكاصؿ مع تبلميذؾ بالمغة األجنبية في شبكات التك 
 04 08 ىؿ تتكاصؿ عبر األنترنت مع أساتذة في نفس تخصصؾ؟   

 05 07 ىؿ تتكاصؿ عمى األنترنت مع األساتذة مف نفس تخصصؾ بمغة أجنبية؟ 
 

    ىؿ األساتذة الذيف تتكاصؿ معيـ عبر األنترنت مف:
 // 06 الجزائر

 // 02 خارج الجزائر
 // 03 ائرمف داخؿ كخارج الجز 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف عينة مف األساتذة تستغؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف أجؿ 

التكاصؿ مع التبلميذ كمع األساتذة مف نفس التخصص كأحيانا بمغة أجنبية. كنستنتج مف ذلؾ 

أف ىناؾ تكجيا الى أف تصبح األنترنت ممتقى تعميميا يساىـ في رفع الضغط عف األساتذة في 

لعممية التعميمية داخؿ القسـ بسبب العكامؿ التي رصدناىا في األسئمة السابقة كاالكتظاظ ا

 كالخجؿ لدل التبلميذ.
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 16 الجدكؿ
 التكرار السؤاؿ

 
 

     ؟ىؿ تممؾ عمى شبكة األنترنت

 Email 12بريد الكتركني 
 08  حساب في منتدل

نة   blog 01مدكَّ
 00 مكقع الكتركني

 01 أممؾال 
 

  ىؿ المحتكل الذم تنشره عمى األنترنت:
 04 تعميمي  
 03 تثقيفي   
 02 تثقيفي -تعميمي

 02 ال يتعّمؽ بمجاؿ التعميـ

( تممؾ بريدا الكتركنيا كىك ما يعني أنو %75نستنتج مف الجدكؿ أف عّينة معتبرة مف األساتذة )

ابات في المكاقع اإللكتركنية كالمنتديات يمكف استخداـ البريد اإللكتركني مف أجؿ فتح حس

كشبكات التكاصؿ االجتماعي مع العمـ أف المنتديات التعميمية بالجمفة معركفة بترتيبيا عمى 

 الصعيد الكطني مف حيث عدد الزكار خصكصا في األقساـ التعميمية فييا. 

كصا كأنو يكجد كنبلحظ أف بعض األساتذة يستغمكف األنترنت مف أجؿ نشر محتكل تعميمي خص

 .في شبكة التكاصؿ االجتماعي مع تبلميذىـ مجمكعة مشتركة ( يممككف31.25%نسبة منيـ )
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 17 الجدكؿ
 التكرار التالية؟ الرسمية اإللكتركنية المكاقع زرت ىؿ

 http://www.education.gov.dz  15كزارة التربية 
 http://www.onefd.edu.dz   09اف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد الديك 

 www.infpe.edu.dz 08المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ 
 http://www.onps.edu.dz 04الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية 
 www.inre-dz.org  01المعيد الكطني لمبحث في التربية  

 www.cndp.dz 05  المركز الكطني لمكثائؽ التربكية
كنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ في التربية  تالمركز الكطني إلدماج االبتكارات البيداغكجية كتنمية 

www.cniipdtice.dz 
00 

ربية التي يمكف ليا نستنتج مف الجدكؿ أف ىناؾ اقباال عمى المكاقع اإللكتركنية التابعة لكزارة الت

أف تككف مصدرا اخباريا حكؿ قرارات الكزارة كمستجدات القطاع في الجانب الميني مثمما ىك 

المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف األمر مع المكقع اإللكتركني لكزارة التربية ك 

ف عف بعد" في المرتبة . كيأتي المكقع اإللكتركني لػ "الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيمستكاىـ

( كىذا راجع الى 56.25%الثانية مف حيث المكاقع األكثر زيارة مف طرؼ العينة المستجابة )

أنو يحتكم عمى حسابات تسجيؿ لصالح طمبة التعميـ عف بعد تمكنيـ مف تحميؿ الدركس 

 . كالتمرينات في شتى المستكيات كالمقاييس الدراسية

كنكلكجيا تالمركز الكطني إلدماج االبتكارات البيداغكجية كتنمية ني لػ "أما بالنسبة لممكقع اإللكترك 

". كرغـ مراسبلت %00" فقد جاءت النتائج الخاصة بو بنسبة "االعبلـ كاالتصاؿ في التربية

كزارة التربية الى مديريات التربية كمفتشيات التعميـ كالمؤسسات التربكية مف أجؿ التعريؼ بو ااّل 

http://www.education.gov.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.infpe.edu.dz/
http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vd3d3Lm9ucHMuZWR1LmR6&b=13
http://www.inre-dz.org/
http://www.cndp.dz/
http://www.cniipdtice.dz/
http://www.cniipdtice.dz/
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كال لدل الكثيريف. كبرأينا فإف التسمية الطكيمة ليذا المركز كاالختصار األجنبي لو أنو مازاؿ مجي

" CNIIPDTICE تشّكبلف عائقا في حفظ التسمية كالعكدة الييا عند الحاجة حيث كاف يمكف "

 أف يتـ اطبلؽ تسمية عميو مثؿ "المعبلـ" أك "تعميمؾ" أك ما شابو. 

 18 الجدكؿ
 ةدكف اجاب ال نعـ السؤاؿ 

 03 06 07 كزارة التربية ؟   لمف المكاقع اإللكتركنية التابعة  بيداغكجيا ىؿ استفدت
المغات ايجابا عمى التكاصؿ ب خارج القسـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿأّثَر استخدامؾ لىؿ 

 القسـ؟   داخؿاألجنبية 
09 03 // 

لؤلقساـ النيائية ابتداء مف جانفي ىؿ تعمـ أف كزارة التربية الجزائرية أطمقت دركسا ُمتمفزة 
 ؟2015

11 04 // 

لتعميـ ىؿ ترل أنو مف الضركرم أف تبادر الدكلة الى انجاز مكاقع الكتركنية متخصصة 
 بصرية؟-كالسمعيةالدعامات التعميمية السمعية، البصرية كتحتكم عمى كؿ أنكاع  المغات

13 02 // 

العينة المتجاكبة مع االستمارة قد عّبرت مف  (%56.25نستنتج مف الجدكؿ أف نسبة معتبرة )

عف استفادتيا بصفة نسبية مف المكاقع اإللكتركنية التابعة لكزارة التربية. بينما أكدت نسبة 

مف األساتذة عف عمميـ بالدركس المتمفزة كىك ما يؤكد فرضية الماـ األساتذة  68.75%

 ثة في التعميـ.كاطبلعيـ عمى الجديد في استغبلؿ التكنكلكجيا الحدي

دكر الدكلة في مكاكبة التعميـ اإللكتركني كجعؿ الدعامات التعميمية عمى  الستشراؼأما بالنسبة 

عف رغبتيا في أف تتكلى الدكلة ىذا الدكر  %81.25كسائط تكنكلكجيا حديثةػ فقد عّبرت نسبة 

مّسككف بالطرؽ بالرعاية. بينما جاءت اجابتاف بالرفض كىك مكقؼ قد يعّبر عمى كجكد مف يت

الكبلسيكية التعميمية ما يحيمنا عمى مصطمح "الماضكية" الذم استخدمو األستاذ "صالح بمعيد" 



 

176 
 

عند حديثو عف الكتاب المدرسي الذم كصفو أيضا بأنو ال يعرؼ الغكص في الكاقع الحالي 

 241كحضارة السماع كثقافة السماع كالنصكص االصطناعية
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 المبحث الثالث

 والخالصة الجزئٌة ائجالنت 

 العامة
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 ة التً سنوردها فٌما ٌلً:عن جملة من النتائج العام  مٌدانٌة كشفت الدراستان النظرٌة وال

 :النتائج العامة للدراسة النظرٌة -1

لبصرية يساعد عمى فف االستذكار مف خبلؿ تصكر الكممات كىي ااستخداـ الصكر  -

 تتفاعؿ في مشيد حي

ركرة تقديـ معارؼ في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ ضمف البرامج أكصت اليكنسكك بض -

 التعميمية لمراحؿ الطفكلة المبكرة

يمكف لممدرسة أف تتحكؿ مف مستيمؾ لمبرامج التعميمية الى منتج ليا مف خبلؿ الميارات  -

 التي تتيحيا الكسائط التكنكلكجية كالبرمجيات الحديثة

نترنت صار مؤشرا عمى بقاء المغة كمدل انتشارىا النشر بالكسائط التكنكلكجية عمى األ -

 عمى الصعيد العالمي

تحكلت الحاجة الى تعمـ المغة مف مجّرد ككنيا مادة الجتياز امتحاف الى الحاجة الى  -

اتقانيا مف أجؿ بعد كظيفي أدناه التكاصؿ كالدردشة بالمغة األجنبية كاستكشاؼ العالـ 

 عبر الشابكة

التكنكلكجية الحديثة بتحقيؽ "الفردانية" في تعميـ المغات بكضع يسمح استخداـ الكسائط  -

محتكل دراسي  بناء عمى احتياجات األفراد المتعمميف ككذا الفركقات الفردية بينيـ مف 

 خبلؿ "ماذا" ك"كيؼ" يريد الطمبة التعمـ مع مراعاة "درجة" االستيعاب
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كظائؼ لدل المعمـ كالمتعمـ  يسمح استخداـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة بتحقيؽ عدة -

منيا الكظيفة اإلطبلعية كالكظيفة التبادلية كالكظيفة التعميمية باإلضافة الى الكظيفة 

اإلنتاجية التي تسمح بإنتاج النصكص أك الصفحة عمى الكيب أك انتاج قرص مضغكط  

 بصرية.-كتاب الكتركني أك دعائـ تعميمية سمعية كسمعية

تكاصؿ بيا باستخداـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة عمى ميارات ينطكم تعميـ المغات كال -

بشرية عديدة مف بينيا التفاعمية كالقصدية في تحديد المستفيد كالبلتزامنية كقابمية الحركة 

 كالتحكيؿ كالتكصيؿ

يخفي استخداـ الكسائط التكنكلكجية كراءه كاقعا لدل المتشائميف خصكصا مف ناحية  -

استخداـ لغات لصالح لغات أكثر انتشارا كانتاجا منيا في  طمس اليكية كاضمحبلؿ

 سياؽ العكلمة

في المغات مع "تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الكظيفة الديداكتيكية "التعميمية" تصبح  -

 اعطاء نمكذج حر الستخداـ المغة معممعمكمات ا لنشر ك  ممتعمميفا لتحفيز  أكثر الحديثة"

متعمـ الى النمكذج الدائرم أك النمكذج -الخطي معمـانتقؿ مفيـك التكاصؿ مف نمكذجو  -

الديناميكي بيف المعمـ كالطمبة مف جية، كمف جية أخرل بيف الطمبة أنفسيـ نتيجة لتعدد 

  مصادر المعرفة كاستخداـ كسائط الميديا الحديثة
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بالكصكؿ الى درجة عالية " بصرم -السمعيالتكنكلكجي الحديث "الكسيط يسمح استخداـ  -

عكس الكسائؿ البيداغكجية التقميدية  سياقّية أم تقديـ لغة مناسبة في كضعية حقيقيةمف ال

 باإلضافة الى تقديـ متكمميف طبيعييف لمغة األجنبية مف حيث النطؽ

المدرسة مطالبة بمسايرة العصر في استخداـ العصر مف أجؿ ردـ اليكة بيف األجياؿ  -

كالطرؽ الكبلسيكية كسير التبلميذ نحك التي صارت بيف تمسؾ الجيؿ القديـ بالمناىج 

 تممؾ كاستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ الحديثة 

محتكل ما التحذير مف طغياف استخداـ الحاسكب في العممية التعميمية عمى حساب  -

  ُينتجو المتعّممكف. كنفس األمر مع المحادثة الشفيية التي يقتضييا تعميـ المغات األجنبية

لنمكذج التكنكلكجي عمى صياغة أىداؼ التعميـ صياغة اجرائية قابمة اإلصرار في ا -

لمقياس، يعني أف ىذه األىداؼ ىي غاية التعميـ كأف ما عداىا مف مككنات المنيج 

)المحتكل/ المعممكف/ الطبلب( كسائؿ الى ىذه الغاية كىذا افتراض خاطئ، كيتـ فيو 

 ت ككسائؿ لمقكالت لفظية لبشر آخريفتجسيد المجرَّدات كيجعؿ المعمميف كالطبلب أدكا

يمكف انشاء مخابر لغات )بمفيكميا التفاعمي( بتكمفة زىيدة مف أجؿ تثميف كتشجيع  -

انتاج محتكيات تعميمية لغكية بصيغ سمعية كسمعية بصرية. كىذا عمى ضكء تجربة 

ؿ المسماع الجّكاؿ بفرنسا الذم يصبح أداة بيداغكجية مطمكبة كمتاحا استخداميا داخ

القسـ مع تزكيد كؿ قسـ دراسي بسبكرة بيضاء تفاعمية كأرضية افتراضية مف أجؿ تحميؿ 

 الممفات التعميمية اإللكتركنية
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يمكف استغبلؿ األرضيات التعميمية االفتراضية المنتشرة عبر األنترنت كىي تسمح بإنشاء  -

 ئؿ كالدردشةقسـ افتراضي لمتبلميذ كمكتب افتراضي لؤلستاذ مع امكانية تبادؿ الرسا

بّينت الدراسة النظرية أف الرجاؿ يميمكف الى ادماج الكسائط التكنكلكجية أكثر مف النساء  -

 كىك ما تكّصمنا اليو في دراستنا الميدانية خصكصا مع األساتذة حديثي التخّرج منيـ

نتقمت ادماج التكنكلكجيا في لعممية التعميمية يتبلءـ مع الطفرة في العممية التعميمية التي ا -

مف التركيز عمى "األستاذ الممّقف" الى التركيز عمى التمميذ باعتباره محكر العممية 

 كفقا لممقاربة بالكفاءات  التعميمية

كاالحتكاؾ بّينت دراستنا النظرية لمتراث المساني العربي اىتماـ عمماء العرب بالتكاصؿ  -

أللفاظ كالتعبير عما يدكر الناس كبالتالي معرفة أكضاع كمناسبات الكبلـ كسياؽ ا بيف

بخاطر المتكمـ تعبيرا صحيحا طبيعيا كليس حشك ذىنو بالمسائؿ النحكية ككذا الذىاب 

الى "اجتماعية المغة" مثمما أشار اليو ابف جّني، باإلضافة الى تقسيـ سيبكيو ألنكاع 

ب في التعميمياتي الزاخر يسمح باالستفادة مف جيكد العر -الكبلـ. ىذا التراث المساني

 بناء محتكل تعميمي الكتركني تفاعمي يراعي الجانب الكظيفي لمغة

تطرؽ التراث المساني العربي الى مفاىيـ تسمح بالصياغة الرياضية التي تحتاجيا  -

 الحكسبة كنجد ذلؾ في دراسات الدكتكر عبد الرحماف حاج صالح
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يا جيكدا في جاءت النظريات التكاصمية الحديثة لكي تعضد جيكد العرب كتضيؼ الي -

تقسيـ عناصر الرسالة المغكية باإلضافة الى أنكاع كظائفيا كىك ما يمكف استغبللو في 

 بناء المحتكل التعميمي التفاعمي عبر الكسيط التكنكلكجي الحديث

التعميـ الحديث ينبني كفؽ لمقاربة بالكفاءات ككفؽ المقاربة النصية في النصكص المغكية  -

تداكلية كالحجاجية كالتي صارت تتجو الى تحقيؽ ديناميكية ككفؽ التكاصؿ بمناىجو ال

 التكاصؿ التعميمي عبر استغبلؿ التكاصؿ الشبكي

يسمح تطكير مناىج كنماذج جديدة مف المعرفة كالتي مف شأنيا أف تُقّمص مف "أجنبية  -

 ( المغة المستيدفة بالتعميـétrangetéكغرابة" )

ييـ البحكث كاثراء البرامج المقترحة في ميداف ضركرة انشاء شبكات أكاديمية مف أجؿ تق -

" في learn-nettنت"،"-تعميمية المغات كالتكاصؿ المغكم عمى ضكء تجربة شبكة "لكرف

بمجيكا ككذا عمى ضكء تجارب المكاقع اإللكتركنية الجزائرية مثؿ مكاقع "فيزياء غميزاف" 

 ك"منتديات الجمفة" ك"منتديات الكنشريس"

لكتركنية دكرا رائدا في تعميـ المغة العربية الفصحى كاالستخداـ الصحيح تمعب المكاقع اإل -

لمغات األجنبية كمحاربة ظاىرة اإلفراط في استخداـ الميجات المحمية في الدردشة 

 كالمنتديات كالرسائؿ اإللكتركنية، اذا تـ تكجيييا ألداء ىذا الدكر

مجزائر تجربة في ذلؾ في السنكات تمعب الكسائط التكنكلكجية دكرا في محاربة األمية كل -

 األكلى التي تمت استرجاع الحّرية



 

183 
 

مازاؿ استخداـ الكسائط التكنكلكجية السمعية كالسمعية بصرية يعرؼ تأخرا في تعميـ  -

استخدامو كيرتبط ذلؾ دكما بالتجييز كعدـ مبلءمة المنياج الدراسي لذلؾ ككذا نقص 

سة كطنية لتعميـ المغات مكيفة حسب كاقع انعداـ سياتككيف األساتذة في ىذا المجاؿ ك 

 كحاجيات الببلد

الحاجة الى التعاكف بيف كزارتي التعميـ العالي كالتربية الكطنية مف أجؿ استحداث "فرؽ  -

بحث" في كؿ المعاىد كالجامعات يقع عمى عاتقيا اعادة النظر كّميا في السياسة الخاصة 

 بصرم-بالتعميـ السمعي

مف أساتذة كتقنييف مختصة في ابتكار كتطكير كسائؿ بيداغكجية انشاء فرؽ بحث مككنة  -

 لتعميـ المغات

بصرم" في المسار الدراسي لطمبة -ضركرة استحداث مقياس "بيداغكجيا السمعي -

بصرم في التككيف -تخصصات الميسانس التعميمية ككذا ادماج التعميـ سمعي

 البيداغكجي لطمبة ما بعد التدرج

لمعبلـ" االفتراضية لطمبة التعميـ عف بعد الى التعميـ العادم مف ضركرة تعميـ أرضية "ا -

أجؿ أف تشّجع األساتذة عمى انتاج محتكيات دراسية يمكف دمجيا كتحميميا باألنترنت 

 كاستخداميا بالكسائط التكنكلكجية الحديثة 
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كضع نظاـ مالي تعكيضي مف أجؿ تحفيز أساتذة المغات عمى اإلنتاج اإللكتركني ككذا  -

جكائز تشجيعية لمطمبة مف أجؿ تثميف أبحاثيـ كتشجيع ثقافة النشر اإللكتركني عمى أف 

 ينطكم ذلؾ عمى الصرامة في استعماؿ المغة 

الطمبة المكفكفيف عبر تكفير دركس سمعية مكّيفة كاتاحتيا أماـ الجميع االىتماـ ب -

 لمتحميؿ عبر األنترنت 

 

  :مدراسة الميدانيةالنتائج العامة ل -2

كرة استغبلؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف طرؼ األساتذة كامتياز ُيمنح لمتكاصؿ ضر   -

 الدراسة في التكاصؿ. مع الطمبة مع اجبارية استعماؿ المغة محؿّ 

 ضركرة انشاء مكاقع الكتركنية تعميمية يتبلءـ محتكىا كاألىداؼ التعميمية بالجزائر  -

يس ليـ الماـ باستخدامات الكسائط فتح دكرات تككينية بالنسبة لؤلساتذة الذيف ل  -

 التكنكلكجية الحديثة

 تككيف األساتذة في االستخداـ المتخصص لمكسائط التكنكلكجية بيداغكجيا -

 يممؾ األساتذة حافزا لتمّمؾ كاستخداـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة في التعميـ -

ذىـ كمع زمبلئيـ يستخدـ األساتذة شبكة األنترنت بصفة يكمية كيتكاصمكف بيا مع تبلمي -

 بالمغة المستيدفة بالتدريس
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يستغؿ األساتذة شبكات التكاصؿ االجتماعي كالمنتديات كالبريد اإللكتركني كالمدّكنات في  -

 العممية التعميمية

يممؾ األساتذة الماما بالدعائـ التكنكلكجية السمعية كالبصرية كالكسائؿ المتخّصصة مثؿ  -

، يبقى فقط التككيف في (Data Showالبث الضكئي ) كجياز السبكرة التفاعمية البيضاء

 استخداـ ىذه الدعائـ

مثؿ تكنكلكجية في القسـ في الحصص الدراسية الرسمية يستخدـ األساتذة الكسائط ال -

 (Data Showالبث الضكئي ) جياز

كيتحكـ في يغمب الطابع المبادراتي عمى ادماج األساتذة لمكسائط التكنكلكجية في التعميـ  -

 كالرغبة في مسايرة العصر كجمب انتباه الطمبة  المغكم طبيعة محتكل الدرس ذلؾ

تساىـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة في تسييؿ عممية التكاصؿ المغكم كتعميمية المغة  -

بالنسبة الى العكائؽ المتعمقة بالجانب الصحي كالنفسي لدل التبلميذ كالخجؿ كضعؼ 

 ؿ أداة مثمى بالنسبة لمطمبة المكفكفيف. كما يمكنيا أف تشكالسمع كالبصر

استخداـ الكسيط التكنكلكجي لو تأثير كاضح عمى الطرؽ التعميمية كالجكانب النفسية  -

 كالعمميات العقمية مثؿ "التمثيؿ كالتعاكف كالتكاصؿ المغكم كالتحفيز كالتذّكر"

ابر اعبلـ الجانب التجييزم لمقسـ كعدـ كجكد قاعات اعبلـ آلي أك مخابر لغات أك مخ -

 آلي عائقا أماـ تكزيع تكقيت الحصة الدراسية كالدخكؿ مباشرة في الحصة الدراسية
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يشكؿ انعداـ القاعات المتخصصة )قاعة اعبلـ آلي، مخبر لغات( كطكؿ المنياج  -

الدراسي كاكتظاظ القسـ الدراسي عكائؽ رئيسية في ادماج التكنكلكجيا الحديثة في التعميـ 

 كالتكاصؿ المغكم

اؾ مصادر أخرل لممحتكل الدراسي مف خارج المدرسة كالمقّرر الرسمي صارت تكفرىا ىن -

الشابكة كيحتاج األمر الى جيكد في اعادة تكييفيا في القسـ الدراسي في ظؿ انعداـ أك 

 عدـ تحييف محتكل دراسي رقمي تتكّلى كزارة التربية تحضيره

التي يمكف أف  االفتراضيةاضية كالمكاتب انعداـ ثقافة األقساـ االفتراضية كالمدارس االفتر  -

 تشكؿ شبكة تكاصمية افتراضية متخصصة مكانيا كزمانيا

يساىـ في رفع الضغط عف األساتذة في العممية افتراضيا صارت األنترنت ممتقى تعميميا  -

التعميمية داخؿ القسـ بسبب العكامؿ التي رصدناىا في األسئمة السابقة كاالكتظاظ 

 بلميذكالخجؿ لدل الت

تحتاج المكاقع اإللكتركنية التابعة لكزارة التربية الى اعادة نظر مف حيث تحييف المحتكل  -

في ميداف تعميـ المغات كتنكيعو ككذا جعميا آلية تفاعمية تثّمف خبرة كتجارب األساتذة 

 كالتكاصؿ بيا
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 :العامة  الخالصة

قؿ الدراسات الخاصة بالتكاصؿ المغكم المساىمة كلك بالقميؿ في نلقد حاولنا من خالل دراستنا 

 في البيئة التعميمية مف النمط الكبلسيكي ليا الى النمط الحديث الذم يتكيؼ كتكنكلكجيا العصر

استكشاؼ مدل استخداـ الكسائط التكنكلكجية الحديثة في التعميـ مف خبلؿ عينة ي. وكذا الرأ

سة ميدانية بداعي التشخيص كالتحضير المساىمة في اعداد أرضية كدرا باإلضافة الى الدراسة

لدراسات الحقة تتعمؽ بالجانب التطبيقي لتطبيقات تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ في ميداف التعميـ 

 .في الجزائر بما يتكافؽ كمقّكمات األمة كالجيكد المبذكلة في ذات السياؽ

قد طغى عمى الحياة اليكمية  كليذا فإف يجدر بنا القكؿ أف استخداـ الكسائط التكنكلكجيا الحديثة

بصفة منقطعة النظير بالتكازم مع انتشار األنترنت كظيكر تيديدات فعمية عمى الدكر الذم 

تمعبو المدرسة في بناء الفرد كالحفاظ عمى اليكية الجزائرية التي تعّد المغة العربية احدل 

 جنبية منيا.عف المغات األخرل ال سيما األ االنغبلؽمقكماتيا دكف 

كقصد تجنب الكقكع في مصيدة العكلمة كالذكباف في ثقافة اآلخر كلغتو، فإننا نرل أنو صار مف 

أكجب الكاجبات اف تسارع الدكلة الى اقرار استراتيجية تدمج فييا كؿ القطاعات الكزارية التي ليا 

مة لمدكلة عبلقة بالتربية كالتعميـ العالي كاإلعبلـ كتكنكلكجيا اإلتصاؿ مف أجؿ كضع سياسة عا

 في ميداف النشر اإللكتركني. 
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كما نرل أنو يجب أف تمعب ىذه القطاعات الدكر المكّمؿ لقطاع التربية كأف تتعامؿ بالمغة 

العربية فيما تنشر كتبّث مع ايبلء الجانب المغكم كالمصطمحات الفنية العناية الخاصة كضركرة 

ء المغة كالمدققيف المغكييف. ذلؾ أف اتجاه تحكيميا كتدقيقيا بالعكدة الى المجمع المغكم كفقيا

األجياؿ الصاعدة الى استخداـ الكسائط التكنكلكجية يجعميا مستيمكة لكؿ ما يتـ بّثو كالتركيج لو 

في ظؿ اقتصاد السكؽ. كليذا نقترح اقرار "اخبلقيات لغكية" لمنشر كالبث حتى ال تعاكس دكر 

رل أنو قد صار مف أكجب الكاجبات اعادة اإلعتبار كفي ىذا الصدد ن المدرسة في تعميـ المغات.

لدكر المدقؽ المغكم في كافة الييآت كالمدارس كالمؤسسات األكاديمية التي تبث كتنشر عمى 

 الشابكة ألف ىذا الدكر مف شأنو أف يضبط التدفؽ الكبير لممعمكمات مف ناحية المغة.

سات ميدانية كاحصائية عبر تفعيؿ دكر أما بالنسبة لممدرسة فنرل أنو يجب أف يتـ اجراء درا

مف القانكف التكجييي لمتربية  91مف المادة  الثالثةكتفعيؿ الفقرة  "المعيد الكطني لمبحث التربكم"

مف ذات القانكف  103ككذا المادة  بخصكص "انشاء ممحقات جيكية ككالئية لمبحث التربكم"

ذلؾ كفيؿ بكضع معطيات احصائية تخدـ ألف  حكؿ انشاء "المرصد الكطني لمتربية كالتككيف".

 .التكنكلكجية في ىذا الميداف كاالبتكاراتجيكد فرؽ البحث الجامعية كالمشتغميف عمى التعميمية 

كبالنسبة لتككيف األستاذ فإنو يجب أف تضطمع كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي بيذا 

كنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ كدكرىا اإلصبلح عف طريؽ ادماج مقياس ُيعنى نظريا كتطبيقيا بت

في العممية التعميمية لدل طمبة التدرج في تخصصات المغة العربية كالمغات األجنبية. مع فتح 
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كبعد التكظيؼ يمكف أف  ميداف البحث األكاديمي لدل طمبة ما بعد التدرج كالدراسات العميا.

زارة التعميـ العالي كالبحث العممي عف تضطمع كزارة التربية بدكر الرسكمة كدائما بالتعاكف مع ك 

 طريؽ ىيآت مرجعية في ىذا الميداف كالمخابر كفرؽ البحث الجامعية.

كتكصي دراستنا أيضا بضركرة تشجيع كتمكيؿ برامج خاصة بالترجمة مف أجؿ نقؿ المعارؼ 

ؿ الشح ر األنترنت ال سيما في ظالخاصية بميداف بيداغكجيا التكنكلكجيا الحديثة كالتعميـ عب

كما نقترح أف يككف ىناؾ مشاريع  الكبير لممصادر كالمراجع كالمؤلفات بالمغة العربية في ذلؾ.

في الماستر أك عمى األقؿ مقاييس في بيداغكجيا التعميـ بكاسطة تكنكلكجيات اإلعبلـ كاإلتصاؿ 

حديثة لزيادة الحديثة التي صارت عمما يركز عمى دكر األستاذ في استغبلؿ الكسائؿ التعميمية ال

 رقابة التبلميذ أنفسيـ عمى تعّمميـ كتنظيميـ الذاتي كتكاصميـ بالمغة محّؿ التدريس.

 
 
 
 

 



 

190 
 

 
 قائمة المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 
 

 مراجع باللغة العربٌة:  أوال ... ال

ابن خلدون عبد الرحمان، مقدمة العالمة ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر  (1
 ، 2006والتوزٌع، لبنان،

 1984ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر،  (2

 2000الدرٌج محمد، التدرٌس الهادف، قصر الكتاب، البلٌدة، الجزائر،  (3

الزمخشري، أساس البالغة، مراجعة وتقدٌم ابراهٌم قالتً، دار الهدى، عٌن ملٌلة،  (4
  1998الجزائر، 

ائق تعلٌمها، دار الفكر اللبنانً، بٌروت، الصٌاح انطوان، دراسات فً اللغة العربٌة وطر (5
 1995، 01لبنان، ط 

العٌفة جمال، مؤسسات اإلعالم واالتصال الوظائف الهٌاكل األدوار، دٌوان المطبوعات  (6
 2010الجامعٌة، الجزائر، 

عربً، دار -فرنسً-الفهري عبد القادر الفاسً، معجم المصطلحات اللسانٌة انجلٌزي (7
 ، 2009، بٌروت، لبنان، 1ة، طالكتاب الجدٌد المتحد

، المجلس الوطنً 94المصمودي مصطفى، النظام اإلعالمً الجدٌد، عالم المعرفة، رقم  (8
  1985للثقافة والفنون واآلداب، الكوٌت، 

المعجم التربوي، المركز الوطنً للوثائق التربوٌة )اعداد ملحقة سعٌدة الجهوٌة(، وزارة  (9
 2009التربٌة الوطنٌة، الجزائر، 

الهاشمً مجد، تكنولوجٌا وسائل االتصال الجماهٌري، دار أسامة للنشر والتوزٌع،  (10
 2012عمان، األردن، 

أنجرس مورٌس، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة تدرٌبات عملٌة، تر:  (11
  2006بوزٌد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

الماضً والحاضر والمستقبل، ترجمة صالح بن أنجلٌن جاري، تكنولوجٌا التعلٌم:  (12
مبارك الدباسً و بدر بن عبد هللا الصالح، جامعة الملك سعود، الرٌاض، المملكة العربٌة 

  2004السعودٌة، 
بركات لطفً أحمد، التربٌة والتكنولوجٌا فً الوطن العربً، دار المرٌخ للنشر،  (13

 1979الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة، 

 2003د صالح، اللغة العربٌة العلمٌة، دار هومة، الجزائر، بلعٌ (14

  2000، دار هومة، الجزائر، 3بلعٌد صالح، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة، ط  (15

  2005بلعٌد صالح، فً المناهج اللغوٌة واعداد األبحاث، دار هومة، الجزائر،  (16

 2009، 01 بلعٌد صالح، فً قضاٌا التربٌة، دار الخلدونٌة، الجزائر، ط (17

 بن نبً مالك، المسلم فً عالم االقتصاد، دار الشروق، بٌروت، لبنان، دون سنة الطبع (18

بن نبً مالك، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهٌن، دار الفكر، دمشق، سورٌا،  (19
 1984، 4ط 

بوسكٌن ادرٌس، اإلعالم واالتصال فً العالم، الهند والصٌن نموذجا، دار هومة،  (20
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 2012ر، الجزائ

 2012بوكرٌسة عائشة، اإلعالم التربوي فً الجزائر، دار الخلدونٌة، الجزائر،  (21

بولحبال مربوحة نوار، محاضرات فً علم اجتماع التربٌة الجزء األول، دار الغرب  (22
 ، وهران، الجزائر2005-2004للنشر والتوزٌع، السنة الجامعٌة 

اللغة العربٌة والنهوض بها، دار بٌومً سعٌد أحمد، أم اللغات دراسة فً خصائص  (23
 ، القاهرة، مصر2002، 1الكتب المصرٌة، ط 

تعوٌنات علً، التواصل والتفاعل فً الوسط المدرسً، المعهد الوطنً لتكوٌن  (24
 2009مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواهم، وزارة التربٌة الوطنٌة، الجزائر، 

سان، موفم للنشر، الجزائر، حاج صالح عبد الرحمان، بحوث ودراسات فً علوم الل (25
2012 

حمدي محمد الفاتح، وآخرون، تكنولوجٌا االتصال واإلعالم الحدٌثة االستخدام  (26
 2011والتأثٌر، الطبعة األولى، دار كنوز الحكمة، الجزائر، 

، 126خرما ناٌف َو علً حجاج، اللغات األجنبٌة تعلٌمها وتعلمها، عالم المعرفة، رقم  (27
 1988قافة والفنون واآلداب، الكوٌت، المجلس الوطنً للث

،  1خلف عادل، المالحظات اللغوٌة للرحالة العربً ابن بطوطة، مكتبة اآلداب،  ط  (28
 1994القاهرة، مصر، 

، 1974-1973دروس فً التربٌة وعلم النفس، وزارة التعلٌم االبتدائً والثانوي،  (29
 الجزائر 

 2013ار الخلدونٌة، القبة، الجزائر، دلٌو فضٌل، تارٌخ وسائل اإلعالم واالتصال، د (30

زكرٌا مٌشال، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة: دراسات لغوٌة اجتماعٌة نفسٌة مع مقارنة  (31
 1992، 1تراثٌة، دار العلم للمالٌٌن، ط 

سعودي محمد عبد الغنً َو محسن أحمد الخضٌري، األسس العلمٌة لكتابة رسائل  (32
 1992مصرٌة، القاهرة، مصر، الماجستٌر والدكتوراه، مكتبة األنجلو ال

 2007شربل مورٌس، اإلدارة التربوٌة الحدٌثة، دار الفكر العربً، بٌروت، لبنان،  (33

طبشوش نسٌمة، القنوات الفضائٌة واثرها على القٌم األسرٌة لدى الشباب،  مؤسسة  (34
 2011كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع، الجزائر، 

  1987، بٌروت، لبنان، 10ٌٌن، ط عاقل فاخر، علم النفس، دار العلم للمال (35

عبد الحً محمد، الظاهرة اللغوٌة األصل والتطور والمستقبل، دولة اإلمارات العربٌة  (36
  2005المتحدة، مكتب نائب رئٌس الوزراء لشؤون اإلعالم، أبوظبً، دٌسمبر 

عصفور جابر، نظرٌات معاصرة، مطابع الهٌأة المصرٌة العامة للكتاب، مصر،  (37
1998 

م الدٌن محمود، تكنولوجٌا المعلومات وصناعة االتصال الجماهٌري، العربً للنشر عل (38
 1990والتوزٌع، القاهرة، مصر، 

غٌتس بٌل، المعلوماتٌة بعد األنترنت طرٌق المستقبل، ترجمة عبد السالم رضوان،  (39
 1998، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، الكوٌت، 231عالم المعرفة، رقم 
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حاتً العربً، أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً وطرق فر (40
  2009قٌاسها، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

فرماوي أحمد محمود، دور التكنولوجٌا فً تعلٌم الكتابة للطالب ذوي صعوبات التعلم  (41
العلوم االجتماعٌة،  مراجعة لنتائج البحوث العلمٌة، المركز المصري لمصادر معلومات

  2003ٌولٌو 
كارن س. اٌفرز و آن أ.بارون، استخدام الوسائط المتعددة فً التعلٌم: التصمٌم اإلنتاج  (42

، ترجمة عبد الوهاب اسماعٌل قصٌر، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سورٌا، 1التقٌٌم، ط
2009 

ع والنشر، نصر ٌاسر، مشكالت تربوٌة المجموعة األولى، دار ابن الجوزي للطب (43
 2010، 1القاهرة، ط 

نعمان منصور َو غسان ذٌب الفهري، البحث العلمً حرفة وفن، دار الكندي للنشر  (44
  1998والتوزٌع، أربد، األردن، 

وطاس محمد، أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلم عامة وفً تعلٌم اللغة العربٌة  (45
 1988ئر، لألجانب خاصة، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزا

وٌنتر آرثر َو روث وٌنتر، بناء القدرات الدماغٌة، ترجمة كمال قطماوي ومروان  (46
 1996قطماوي، دار الحوار للنشر والتوزٌع، سورٌا، الطبعة األولى، 

ٌونس ابراهٌم عبد الفتاح، المكتبات الشاملة فً تكنولوجٌا التعلٌم، دار قباء للطباعة  (47
  2001، والنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر
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يجهت انذراساث انهغىيت واألدبيت، قسى انهغت انعزبيت وآدابها، انجايعت اإلسالييت انعانًيت  -7
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  2112/  12سمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، عدد رقم الجرٌدة الر -11
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2- INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN 

EDUCATION IN ASIA ; Information paper N° 22 ; 

UNESCO Institute for Statistics; April 2014  



 

197 
 

3- Enseignement et culture en Algérie ; direction de 

documentation et publication ; ministère de l’information ; 

(sans date d’édition)  

4- Algérie Guide économique et social ; ANEP ; Edition 1987 ; 

Algérie  

5- ElWatan ;Quotidien natioal ; Numéro 7128 ; 19/03/2014 ; 

Algérie 

6- Le Monde de l’éducation, /26 03/2008, Numéro 367 ; France 
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 2112وتحقٌق السلم عبر اللغات"، جامعة "أبً بكر بلقاٌد" تلمسان، الجزائر، سبتمبر 
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 :البحث الميداني استمارة
 جامعة مستغانـ "عبد الحميد بف باديس"

 غاتمشركع ماجستير: لسانيات تطبيقية كتعميمية الم -قسـ المغة العربية كآدابيا    -كمية اآلداب كالفنكف  
 استمارة بحث بعنكاف: "تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في عمميتي التعميـ كالتكاصؿ المغكم"

 دراسة ميدانية بثانكيات مدينة الجمفة باألقساـ النيائية شعبة آداب كلغات أجنبية
 مف اعداد الباحث: بف سالـ المسعكد   تحت اشراؼ الدكتكر: معراجي عمر

 
ذ )أساتذة المغات العربية، الفرنسية، اإلنجميزية، األلمانية، اإليطالية، اإلسبانية( أختي األستاذة / أخي األستا

 باألقساـ النيائية شعبة آداب كلغات أجنبية 
أضع بيف أيديكـ ىذه االستمارة كُكّمي أمؿ في حسف تجاكبكـ كتعاكنكـ مف أجؿ معرفة خبرتكـ كرأيكـ 

 بلـ كاإلتصاؿ الحديثة في تعميـ المغات كالتكاصؿ بيا. بخصكص استخدامكـ البيداغكجي لتكنكلكجيا اإلع

 اف الكصكؿ الى نتائج ايجابية تتصؼ بالمكضكعية كالدقة العممية يتكقؼ عمى اجابتكـ الشاممة 

 مع خالص الشكر كالتقدير

 الباحث بف سالـ المسعكد

 

( داخؿ مربع اإلجابة الصحيحة√ضع عبلمة ) -مبلحظة:   

 جابة في بعض األسئمةيمكنؾ اختيار أكثر مف ا -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 بيانات عامة:
 أنثى □ذكر    □الجنس:  -
 50مف           □49الى  40مف          □39الى  30مف        □29الى  20السف: مف  -

  □فما فكؽ
       □المدرسة العميا لؤلساتذة       □يد التكنكلكجي لمتربية المع : )ة( ىؿ أنت خّريج -

 □الجامعة
الشيادة الُمتحصؿ عمييا / المستكل الدراسي: ............... ....................... سنة  -

  التخرج: ........
   متعاقد)ة(            مثبت)ة(         الكضعية: متربص)ة(  -
 يـ:   ............. )عدد سنكات الخبرة(الخبرة في ميداف التعم -

  المحكر األكؿ: تممُّؾ كاستخداـ كسائط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ
    لتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ؟كسيطا  اىؿ تممؾ جياز  -1

 □ ال أممؾ      □tabletteلكح الكتركني    □ىاتؼ نقاؿ ذكي   □جياز تمفزيكف ذكي  □حاسكب
    □ال□     نكعا ما     □اإلعبلـ اآللي؟  نعـ فيتتحكـ بشكؿ جيد ىؿ  -2
  كيؼ تعّممت استخداـ الكمبيكتر؟ -3

تككيف في مدرسة    □بمساعدة صديؽ   □بمساعدة أحد أفراد األسرة   □بمساعدة زمبلء   □بمفردؾ
    □ مف تنظيـ مديرية التربية دكرة تككينية   □خاصة

  □ال    □ىؿ أنت مف ُمسَتخدمي األنترنت؟  نعـ -4
 □ ال   □ىؿ تستخدـ األنترنت بصفة يكمية؟   نعـ -5
 05أكثر مف    □ساعات 05   □فاساعت    □كـ ساعة تستخدـ األنترنت في اليكـ؟  ساعة كاحدة -6

 □ساعات
   □cybercaféمف مقيى األنترنت   □مف المدرسة   □مف البيت  شبكة األنترنت؟ تستخدـ مف أيف   -7

، □مف مكاف آخر    □3Gبكاسطة الجيؿ الثالث    □ Wi fiألنترنت الياتؼ النقاؿ المكصكؿ با بكاسطة
   ...أذكره ...........
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الياتؼ    □جياز التمفزيكف الذكي   □التي تستخدميا في األنترنت؟   الكمبيكتر الكسيمةماىي  -8
  □ المكح اإللكتركني   □الذكي

ليس  □  ألف كمفة التكصيؿ مرتفعة □ألنؾ ال تممؾ خطا ىاتفيا   □ :؟ قد ال تستخدـ األنترنت لماذا -9
 أسباب أخرل، أذكرىا ........... □  ألنؾ ترل أنيا ال تفيدؾ كثيرا  □لديؾ الكقت لذلؾ  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  اإلتصاؿ بيداغكجياالمحكر الثاني: استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ ك 
  □ال   □نعـ ىؿ تستخدـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ بيداغكجيا ؟  -11
 ؟  بيداغكجيا تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ التي تستخدميا كسائؿ ماىي -11

  □متصمة بشبكة األنترنت كسائؿ   □بصرية -سمعية كسائؿ  □ سمعية كسائؿ   □ وسائم بصزيت
 □ال   □؟  نعـ tableau blanc interactive TBIبيضاء التفاعمية ىؿ تعرؼ تكنكلكجيا السبكرة ال -12
  تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ؟ كسائط ماىي المجاالت التي تستخدـ فييا  -13

تحضير الدركس لمتبلميذ مف المصادر التكنكلكجية )كأقراص    □حفظ المعمكمات كمعالجة الكثائؽ التعميمية
CD تحييف    □تبادؿ الكثائؽ التعميمية مع أساتذة آخريف   □ترنتتحضير الدركس مف األن   □ (مثبل

  □معمكماتي الشخصية
 □ لـ أستخدميا أبدا  □نادرا   □أحيانا   □ىؿ تستخدـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـ: دائما -14

                                                             ىؿ تستخدـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في:  -15
 □الحصص التطكعية كاإلضافية     □حصص الدعـ    □الحصص الدراسية الرسمية

 ال □نعـ   □ىؿ قمت بتحميؿ دركس كتمرينات مف األنترنت؟   -16
 □قًج بخعذيهها وحكييفها □     كجدت الدركس المستخرجة مف األنترنت: جاىزة لمتدريس مباشرةىؿ  -17
؟ ، مدرسة خاصةUFC ،CEILبساعات اضافية في الجامعة،  تالمغا تدريس ىؿ ُاتيحت لؾ فرصة -18

 ال □نعـ   □
 ال  □نعـ   □كسائط تكنكلكجية حديثة في التدريس؟  ـىؿ استخدمت -19
 mp3سًعيت □   انفيذيى□   األَخزَج□   انحاسىب □  مخبر لغاتماىي ىذه الكسائط التكنكلكجية:  -21

□  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحكر الثالث: ادماج تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف أجؿ التعميـ كالتكاصؿ داخؿ القسـ 
 ؟لتعميـ المغات التي قد تجعمؾ تدمج كسيطا تكنكلكجيا أثناء حصة دراسية األسبابماىي   -21

 □المادة بطمب مف مفتش   □طبيعة محتكل الدرس  
 الدكافع التي قد تجعمؾ تستخدـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التدريس؟ ماىي -22

انخذّرج في انطزح □    انزغبت في يسايزة حكُىنىتيا انعصز □   انخشىيق □    الرغبة في التحكـ في الكقت

 □ انبيذاغىتي
 قسـ؟العكائؽ التي تعتقد أف تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ تساعد عمى حّميا داخؿ ال ماىي -23

 أكال: عكائؽ متعمقة بكسائؿ التعميـ داخؿ القسـ
 □انعداـ كسائؿ اإليضاح    □     رداءة طبعة الكتاب المدرسي    □رداءة السبكرة

 ثانيا: عكائؽ متعمقة بالجانب الصحي لمتبلميذ داخؿ القسـ
 يمنع أم مشكؿ صحي   □ ضعؼ السمع لدل بعض التبلميذ □  ضعؼ البصر لدل بعض التبلميذ

 □بشكؿ عادم التمدرس
 داخؿ القسـ الطمبةلدل  كالسمككي ثالثا: عكامؿ متعمقة بالجانب النفسي كالعقمي 

الفكضى □   النسياف كمشكمة التذكر □  فرط الحركة    □الخكؼ □   تشتت االنتباهك  الشركد □   الخجؿ
        □    داخؿ القسـ

 □ال   □نعـ في القسـ ؟  data showىؿ استخدمت جياز  -24
 ىؿ ساعد استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في القسـ عمى:  -25

تعميؽ استيعاب مضمكف   □ motivationتحفيز التبلميذ لممشاركة داخؿ القسـ    □جمب انتباه التبلميذ
   □communicationداخؿ القسـ  المغكم التكاصؿ  □illustrationاعطاء أمثمة في الدرس   □الدرس

 □  memorizationالتذكر    □ pronunciation دركس النطؽ□ collaborationسـ التعاكف داخؿ الق
 ما الذم يتيحو استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في الحصة داخؿ القسـ؟ -26
 □ التكاصؿ بيف األستاذ كتبلميذه   □ادماج التبلميذ في سير الدرس   □تكزيع تكقيت الحصة الكاحدة  

 األسباب؟ ماىي داخؿ القسـ، كجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ في التعميـاذا كنت ال تستخدـ تكنكل -27
 أكال: بالنسبة لمتجييزات    

 عدـ كجكد قاعة لئلعبلـ اآللي ك/أك مخبر المغات □        
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 عدـ كجكد التجييزات رغـ كجكد قاعة لئلعبلـ اآللي ك/ أك مخبر المغات □        
 تمؼ التجييزات كعدـ صيانتيا □        

 ثانيا: بالنسبة لمجانب البيداغكجي   
 سمعية، سمعية بصرية" ُمنعدمةبصرية، الدعائـ التعميمية " □        
 تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ غير مفيدة بيداغكجياكسائؿ  □        
 طكؿ المنياج كعدـ تكفر الكقت إلستخداميا  □        
 الحاصؿ في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ لمتطكر  التعميميعدـ مبلءمة المحتكل  □        
 ثالثا: بالنسبة لحالة القسـ الدراسي     

 القسـ غير مبلئـ لتركيب الدعائـ التكنكلكجية □        
 اكتظاظ األقساـ □        

 المحكر الرابع: استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ مف أجؿ التعميـ كالتكاصؿ خارج القسـ 
  □ال   □يـ اإللكتركني؟  نعـىؿ جّربت التعم -28
   □مف أجؿ تعميـ آخريف   □مف أجؿ: التعمـ الذاتي استخدمت التعميـ اإللكتركنيىؿ  -29
  □برنامج كمبيكتر لتعميـ المغات   □ىؿ نصحت تبلميذؾ باستخداـ: مكقع تعميمي الكتركني -31
  □لـ أفعؿ   □ (، مقركءvidéo بصرم -، سمعيmp3سمعيبصرم، محتكل لتعمـ لغة أجنبية )  

 Plateformeىؿ تممؾ مكتبا افتراضيا عمى أرضية لمتعميـ عبر األنترنت؟ )مثاؿ أرضية  -31
TARBIATIC) 

   Facebook  □ Twitter  □ LinkedIn □التي تستخدميا؟  التكاصؿ االجتماعي ماىي شبكة -32
□Youtube  □Tagged    أذكر ....... أخرل،□    ال أسخعًم 

 □ ال   □ة مشتركة في شبكة التكاصؿ االجتماعي؟  نعـىؿ تممؾ مع تبلميذؾ مجمكع -33
 □ال   □ىؿ تتكاصؿ مع تبلميذؾ بالمغة األجنبية في شبكات التكاصؿ االجتماعي؟   نعـ -34
 □ال   □ىؿ تتكاصؿ عبر األنترنت مع أساتذة في نفس تخصصؾ؟   نعـ -35
 □ ال   □نعـهم حخىاصم عهى األَخزَج يع األساحذة يٍ َفس حخصصك بهغت أتُبيت؟     -36
مف داخؿ كخارج    □خارج الجزائر   □: الجزائرهم األساحذة انذيٍ حخىاصم يعهى عبز األَخزَج يٍ -37

 □ الجزائر
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نة   □حساب في منتدل  □Emailىؿ تممؾ عمى شبكة األنترنت:  -38    □مكقع الكتركني   □blogمدكَّ
 □ ال أممؾ

ال يتعّمؽ  □ تثقيفي   -تعميمي □تثقيفي    □تعميمي   □ىؿ المحتكل الذم تنشره عمى األنترنت:  -39
 بمجاؿ التعميـ

 ( نهزفض  X( نهًىافقت وعاليت )  √ضع عاليت ) التالية:  الرسمية اإللكتركنية المكاقع زرت ىؿ -41
  http://www.education.gov.dzكزارة التربية  □
   http://www.onefd.edu.dzعٍ بعذ انذيىاٌ انىطُي نهخعهيى وانخكىيٍ □ 

  www.infpe.edu.dzالمعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ  □
 onps.edu.dzhttp://www.الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية  □
  dz.org-www.inreالمعيد الكطني لمبحث في التربية   □
  www.cndp.dz  المركز الكطني لمكثائؽ التربكية □
الكطني إلدماج االبتكارات البيداغكجية كتنمية تكنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ في التربية   المركز □

www.cniipdtice.dz  
 □ دكف اجابة    □ال   □كزارة التربية ؟   نعـلمف المكاقع اإللكتركنية التابعة  بيداغكجيا ىؿ استفدت -41

المغات األجنبية ايجابا عمى التكاصؿ ب خارج القسـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿؾ لأّثَر استخدامىؿ  -42
  □ ال   □القسـ؟  نعـ داخؿ

□ ؟ 2015ىؿ تعمـ أف كزارة التربية الجزائرية سُتطمؽ دركسا ُمتمفزة لؤلقساـ النيائية ابتداء مف جانفي  -43

 ال□ َعى 
 لتعميـ المغاتمكاقع الكتركنية متخصصة  ىؿ ترل أنو مف الضركرم أف تبادر الدكلة الى انجاز -44

  □ال   □نعـ بصرية؟  -كالسمعيةالدعامات التعميمية السمعية، البصرية كتحتكم عمى كؿ أنكاع 

 

http://www.education.gov.dz/
http://www.onefd.edu.dz/
http://www.infpe.edu.dz/
http://www.3g.dz/browse.php?u=Oi8vd3d3Lm9ucHMuZWR1LmR6&b=13
http://www.inre-dz.org/
http://www.cndp.dz/
http://www.cniipdtice.dz/
http://www.cniipdtice.dz/
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 2014-2013 مراسمة الدرس االفتتاحي لممكسـ الدراسي
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 2014-2013 أىداؼ الدرس اإلفتتاحي لممكسـ الدراسي
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 بالثانكيات ة في شعبة المغات األجنبيةقرار ادماج المغة اإليطالي

 



 

214 
 

درس بالفيديك في المغة العربية عبر الشابكة مف أرضية "تربيتؾ" 

 
درس سمعي في المغة العربية عبر الشابكة مف أرضية "تربيتؾ" 
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 درس بالفيديك في المغة الفرنسية عبر الشابكة مف أرضية "تربيتؾ"

 

بر الشابكة مف أرضية درس بالفيديك في المغة اإلنجميزية ع
"تربيتؾ"
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 الفهرس 
 

 الصفحة لمحتكياتا
 01 ممخص الدراسة بالمغة العربية

 02 اإلنجميزية  ممخص الدراسة بالمغة
 03 ممخص الدراسة بالمغة الفرنسية 

 05 فيرس الجداكؿ كاألشكاؿ 
 06 مقدمة البحث

 الصفحة مدخل مفاهٌمً نقدي
 17 لمدراسة المفاىيمي البناء 
 24 لمدراسة المنيجي البناء 

 35 مصطمحات الدراسة
 الصفحة الفصل األول: تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال وعالقتها بتعلٌم اللغات

 45 تمهٌد
 47 المبحث األول: مفهوم تكنولوجٌا اإلعالم واإلتصال

 63 المبحث الثانً: المهارات البشرٌة فً عصر المعلومات 
ر  72 استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً تعلٌم اللغات المبحث الثالث: تطو 

 92 الفصل خالصة
 الصفحة الفصل الثانً: التواصل اللغوي وعالقته بالتعلٌمٌة و التكنولوجٌا الحدٌثة

 94 تمهٌد
 96 المبحث األول: مساهمات علماء العرب فً دراسات التواصل اللغوي 

 104 ات الحدٌثةالمبحث الثانً: التواصل اللغوي فً الدراس
 118 المبحث الثالث: التواصل اللغوي قدٌما وحدٌثا وتكنولوجٌا اإلعالم واالتصال 

 135  الفصؿ خالصة
 الصفحة الفصل الثالث: استخدامات وسائط المٌدٌا فً تعلٌم اللغات بالجزائر، نتائج الدراسة

 138 تمهٌد 
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 139 بالجزائر  المبحث األول: تعلٌم اللغات والوسائط التكنولوجٌة
 155 وتحلٌل الجداول المبحث الثانً: الدراسة المٌدانٌة

 178 الخالصة العامة النتائج الجزئٌة والمبحث الثالث: 
 191 قائمة المراجع المستخدمة

 203 المبلحؽ قائمة
 218 العاـ لممحتكيات سالفير 

 

 
 


