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 البحث مستخلص
رّإنّ   ّمنّكثيرّظهورّإلىّأدىّالتعليمّوجياتكنولّمجالّفيّوالتقدمّالتطو 

ّضرورةّالتعليميةّالعمليةّفيّتوظيفهاّأصبحّالتكنولوجيةّالمستحدثات ّمنهاّلإلستفادة,

ّالتعليميةّالعمليةّكفاءةّرفعّفي ّأجهزةّاستخدامّطريقّعنّتتمّاإللكترونيّوالتعليم.

ّوشبكاتّنيةاإللكتروّالحاسباتّتطبيقاتّعلىّوتعتمدّالمتعد دةّوالوسائطّإلكترونية

ّالتدريسّوغرفّالويبّعبرّتطبيقاتّوتضمّوالمعارفّالمهاراتّنقلّفيّاإلتصال

ّوالفيديوّالسمعيةّواألشرطةّاإلنترنتّعبرّدروسّمحتوىّتقديمّيتمّحيثّاإلفتراضية

ّاستخدمت .مكانّوأيّ ّوقتّأيّ ّفيّالتعليمّمصادرّإلىّالوصولّمنّالطالبّويمكن

ّالمنشودةّالمعلوماتّتجمعّبحيثّالمكتبيةّبالطريقةّيوالوصفّاالستقرائيّمنهجّالباحثة

ّتعرض,ّالمقالةّهذه.ّّذلكّوغيرّالدوليةّالشبكةّباستخدامّوالمقاالتّوالبحوثّالكتبّمن

ّاإللكتروتيّالتعليمّتعريفّالباحثة ّاإللكترونيّالتعليمّأنواع, ّالتعليمّاستراتيجيات,

ّاإللكتروني ّاإللكترونيّليمالتعّبرمجياتّلتصميمّالعامةّالمعايير, ّالتعليمّخصائص,

ّاإللكتروني ّاإللكترونيّالتعليمّإيجابياتّأهمّ , ّبعضّفيّاإللكترونيّالتعليمّتطبيق,

 .المدارس

  .العربي ةّالل غةّتعليم,دور ,تطبيق ,اإللكترونيّالتعليمّ:مفتاحيةالّالكلمات

 
Abstract 

Developments and advances of educational technology led to the emergence of 
advanced technology that has become a necessity in the educational process to improve the 
efficiency of the educational process. E-learning uses electronic and multimedia devices and 
relies on electronic computer applications and communication networks in the delivery of 
skills and knowledge and deliver content through online audio and video that allows students 
to access content anytime and anywhere. This article presents the definition of E-learning, 
variety of E-learning, E-learning learning strategies, characteristics ofE-learning, the most 
important advantage ofE-learning, and implementation of  E-learning in some schools. 

Keywords: E-learning, Implementation, Role, Teaching  Arabic Language 
 

 

 المقدمة

ّفيّممتعاظّدورّالحاسوبّأصبحّ

ّالحديثةّحياتنا ّأهمّ ّمنّالحاسوبّإن,

ّبينّهذاّعصرناّتمي زّالتيّالعالمات

ّفيّالحاسوبّادخالّوينبغيّالعصور

ّالتعليمي ةّالمراحلّجميع ّاالهتمام.

ّتعليمّمجالّفيّالحاسوبّباستعمال

ّمنّالسبعينياتّفيّبدايتهّكانتّفقد,ّاللغة
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ّالعشرينّالقرن ّاالستعانةّفكرةّونشأت,

ّالل غةّتعليمّيفّبالحاسوب ّطريقّعن,

بط ّالحاجاتّتعنىّاثنينّأمرينّبينّالر 

 .ّالتقنيةّووسائلّالتعليمية

ّفيّمهمةّفترةّالثمانينياتّوبداية

ّبالحاسوبّاللغةّتعليمّتاريخ ّأدىّفقد,

ّمنّالحاسوبّتقنيةّفيّالسريعّالتطور

ّناحية ّوالتربويينّاللغويينّواستعمال,

ّمنّتخصصهمّمجاالتّفيّالجهازّلهذا

ّأخرىّناحية ّالعلمّهذاّنشأةّإلىّأدى,

ّالجديد .ّاإللكترونىّبالتعليمّالمسمى,

ّعلىّتشملّالتعليمي ةّالبرمجياتّوهذه

ّواألنشطةّالدروسّمجموعة

  .تعليميةّألغراضّتعدّالتى,ّوالتدريبات

 وتساؤالتها الدراسة مشكلة
ّقامتّ ّالسابقة, ّالمقد مة ّمن انطالقا

ّا ّفي ّاإلشكالية ّبصياغة لسؤالّالباحثة

اّيلي:ّماّاستراتيجياتّالتعليمّ الرئيسّمم 

ّوّ ّالعربية ّاللغة ّتعليم ّفي اإللكتروني

ّلماد ةّ ّاإللكتروني ّالتعليم ّتطبيق كيف

 اللغةّالعربيةّفيّبعضّالمدارس؟

 

 البحث منهج
ّاالستقرائيّمنهجّالباحثّاستخدم

ّتجمعّبحيثّالمكتبيةّبالطريقةّوالوصفي

ّوالبحوثّالكتبّمنّالمنشودةّالمعلومات

ّوغيرّالدوليةّالشبكةّستخدامباّوالمقاالت

 .ذلك

ّحولّ ّالمبحث ّهذا ّفي ّحديثنا وسيدور

ّبالتعليمّ ّالمتصلة الموضوعات

 .(1)اإللكترونىّفيّتعليمّاللغةّالعربي ة

 

                                                         

(الطاهرّحسين،مختار,ّتعليمّاللغةّالعربيةّلغيرّالناطقين١ّ)

١۲۰١ّبها،ّالدارّالعالميةّللنشرّوالتوزيع،ّسودان،ّالطبعة:

٤٥٤،ص:  
 

 البحث نتائج

 التعليمية اإلستراتيجيات .أ

ّالت عليمي ةّاإلستراتيجيات

ّبأسلوبّيتعل قّماّكلّتعنى

ّقبلّمنّللطالبّالماد ةّتوصيل

ّالمنشودة،ّأهدافّلتحقيقّالمعلم

ّأوّالوسائلّكلّيشملّوذلك

ّال تيّاإلجراءاتّأوّالطرائق

ّفيّويستخدمهاّالمعلمّيت خذها

ّميةالتعليّالعملية ّالتيّوالخط ة.

ّتعليميّهدفّلتنفيذّالمعلمّبهاّيقوم

.ّالتعليميةّاإلستراتيجيةّهي

ّتعتمدّالتعليميةّواإلستراتيجيات

ّوهذهّعد ةّومهاراتّتقنياتّعلى

 تتواءّأنّو.ّالمعلمينّبقدرةّيتعل ق

ّمعّالتعليميةّإلستراتيجية ما

ّالمرادّالمهاراتّوّالخبرات

ّتعلمها ّالمتعلمينّخصائصّو,

ّمستواهمّوّورغباتهمّولهممي)

ّوّالنفسيةّحاجاتهمّوّالعقلي

ّاالجتماعية ّالمقترحةّالمدةّو(

ّبهاّسيقومّالذيّالتعليمّلتنفيذ

 .المعل م

ّهيّالناجحةّاإلستراتيجية

ّالتي ّتنفيذهاّالمعلمّبمقدورّتكون:

ّللدرسّالمحددّالوقتّفي ّتكون,

ّالعقليّالتالميذّلمستوىّموافقة

ّوالنفسي ّطبيعةلّموافقةّتكون,

ّتدرسّالتيّالمادة ّفيهاّيتوافر,

,ّوالمشاركةّوالتنويعّالمرونة

ّالقريبةّالتربويةّاألهدافّوتحقق

 .للدرسّوالبعيدة

ّاختيارّفيّالمهمةّالنقاط

ّالمناسبةّواإلستراتيجيةّالطرائق

ّإن:ّيليّمما,ّالتعليمي ةّالمادةّلتنفيذ

ّوتدريسهاّالتعليميةّالمادةّمحتوى
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ّأنّجبوّلذاّمتداخالنّشيئان

ّواألساليبّالطريقةّتتناسب

ّواإلستراتيجية ّونوعّالمستخدمةّ

ّالمرادّوالخبراتّالمهارات

ّمنّالمشاركينّوخصائص,ّتعلمها

ّالمستهدفةّالفئات ّاستغالل,

(ّواالهتماماتّالميول)ّالدافعية

ّفيّالمشاركينّوخبرات

ّاستخدامّمدىّوّالموضوع

ّطبائعّاعتبار,ّالحياةّفيّالمعلومة

,ّالفرديةّالفروقوّالمشاركين

ّالموضوعاتّترتيبّضرورة

ّمنطقياّترتيبا ّفيّالتنويع,

ّالطريقة ّبطريقةّيتمّالّفالتعليم,

ّواحدة ّالذاتيّالنشاطّاستغالل,

ّاستكشافّفيّالفعالةّوالمشاركة

ّالدرسّحقائق ّالعالقةّاعتبار,

ّالتدريسّأساليبّبينّالوظيفية

,ّالتعليميةّالوسائلّواستخدام

ّفيّالمنشودةّالغايةّإلىّالوصول

 .(2)وجهدّوقتّأقل

 اإللكترونى التّعليم .ب

رّإنّ ّ ّفيّوالتقدمّالتطو 

ّإلىّأدىّالتعليمّتكنولوجياّمجال

 ّالمستحدثاتّمنّكثيرّظهور

ّفيّتوظيفهاّأصبحّالتكنولوجية

,  ضرورةّالتعليميةّالعملية

ّكفاءةّرفعّفيّمنهاّلإلستفادة

ّالتعليميةّالعملية ّبالتعليم ويقصد.

ّالتعليميةّعمليةّأنّاإللكتروني

ّطريقّعنّتتمّالمعلوماتّوتلقي

ّإلكترونيةّأجهزةّاستخدام

ّالمتعد دةّوالوسائط ّعنّبمعزل.

ّوالمكانّالزمانّظرفي ّيتمّحيث,

ّوالمعلمينّالدارسينّبينّاالتصال
                                                         

(ّإستراتيجياتّالتعليم,ّويكيبيديا,ّالموسوعةّالحرة۲)  

ّوتلعب,ّعديدةّاتصالّوسائلّعبر

ّكبيراّدوراّتصالاالّتكنولوجيا

ّفيها ّوفقاّالتعليمّعمليةّوتتم,

ّواستعداداتهّالمتعلمّلظروف

 .وقدراته

ّالعمليةّتدعمّوسيلة

ّالتلقينّطورّمنّوتحولهاّالتعليمية

ّوتنميةّوالتفاعلّاإلبداعّطورّإلى

ّبيئةّإيجادّإلىّوتهدفّالمهارات

ّكلّتجمعّبالتطبيقاتّغنيةّتفاعلية

ّللتعليمّاإللكترونيةّاألشكال

ّتطبيقاتّعلىّتعتمدّحيثّوالتعلم

ّوشبكاتّاإللكترونيةّالحاسبات

ّفيّالمتعددةّوالوسائطّاإلتصال

ّوتضمّوالمعارفّالمهاراتّنقل

ّوغرفّالويبّعبرّتطبيقات

ّيتمّحيثّاإلفتراضيةّالتدريس

ّعبرّدروسّمحتوىّتقديم

ّالسمعيةّواألشرطةّاإلنترنت

ّمنّالطالبّويمكنّوالفيديو

ّفيّعليمالتّمصادرّإلىّالوصول

 .مكانّوأيّ ّوقتّأيّ 

ّالمحتوىّمعّالمتعلمّتفاعل

ّخاللهاّمنّيقومّالتيّالعمليةّهي

ّومعالجةّباختبارّالطالب

ّالعمليةّأثناءّلهّالمقدمةّالمعلومات

ّالمعلمّمعّالمتعلمّتفاعل.ّالتعليمية

ّالمعلمّبينّاالتصالّعمليةّهو

ّوالذيّالمقررّأثناءّوالطالب

ّالتعلمّعمليةّدعمّإلىّيهدف

ّماّوحلّالمتعلمّأداءّوتقويم

ّمشكالتّمنّيعترضه ّمثلّفإن.

ّعبرّيحدثّماّعادةّالتفاعلّهذا

ّالحاسوبيةّاالتصالّوسائط ّوهو,

ّمقيداّيكونّلنّالتفاعلّإنّيعنيّما

ّقدّوإنماّفقطّالتعليميةّبالعملية
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ّطلبّمثلّأخرىّنواحّيشمل

.ّالشخصيّوالحوارّالنصح

ّالمتعلمّبينّالتفاعلّفإنّوأخيرا

ّمتعلموال ّاثنينّبينّالتواصلّهو,

ّالمشتركينّالطالبّمنّأكثرّأو

ّالدراسيّالمقررّنفسّفي ّوهذا.

ّوسائطّعبرّعادةّيحدثّاالتصال

ّالحاسوبيّاالتصال ّيتضمنّوقد,

ّالجماعيّأوّالشخصيّالتواصل

ّالمقررّفترةّأثناءّالطالبّبين

 .(3)الدراسي

ّالتربويينّمنّالعديدّأكدّقد

ّاإللكترونيّالتعليمّتطبيقّأهمية

ّمنّيمكنّحيثّالتدريس،ّفي

ّالتعليمّعمليتيّتسهيلّخاللها

ّبياناتّقاعدةّوبناءّوالتعلم

ّمنّالمتعلمّتمكنّمعلوماتية

ّمعّبحريةّوالتعاملّالتفاعل

ّإلىّلوالوصوّالتعليميّالبرنامج

ّمتعددةّوصيغّأشكالّفيّالمعرفة

ّأيضاّالمتعلمّيساعدّالذيّاألمر

ّالمهاراتّمنّعددّاكتسابّعلى

ّالمعارفّهذهّتوظيفّعندّالعملية

ّازدادّلذا.جديدةّتعليميةّمواقفّفي

ّالوسائطّباستخدامّاالهتمام

ّفي(ّاإللكترونيّكالتعليم)ّالمتعددة

ّعلىّيتضمنّألنهّوالتعل م،ّالتعليم

ّالعملي ةّتطويرّفيّبيرةكّأهمي ة

ّوالجامعاتّالمدارسّفيّالتعليمي ة

ّبينّالتفاعلّمنّيزيدّأنهّحيث

ّالمعلوماتّتبادلّفيّالطالب

ّدونّبسهولةّعليهاّوالحصول

ّأوّالمكانّنفسّفيّللتواجدّالحاجة

في ةّالغرفةّداخل ّالص  ّواستخدام.

                                                         

ركزّ(شعبانّالعاني،مزهر,ّالتعليمّاإللكترونيّالتفاعلي،ّم۳)

١٦،ص:٦۲۰١ّالكتابّاألكاديمي،ّالطبعة:  

ّالمعلمينّيجعلّالتقليديةّالطريقة

ّدونّالتدريسيةّالسنواتّيقضون

 .الحاسوبّاستخدامّعلىّتركيز

 

 بين الفرق يوضح( ۱) رقم جدول

 والتعليم التقليدي التعليم

 :(4)يلي فيما اإللكتروني

 التعليم

 التقليدي

 التعليم

 رونياإللكت

ّهوّالمعلم

ّفيّالمتحكم

ّالعملية

ّوهوّالتعليمية

ّللمعلومةّالناقل

ّللمتعلم

ّهوّالطالب

ّفيّالمتحكم

ّالتعليميةّالعملية

ّفيكتفيّالمعلمّأما

ّالطالبّبتوجيه

ّفقطّالطالب

ّّمتلقيين

ّالطالب

ّفيّمشاركين

ّالتعليميةّالعملية

ّالمكان

ّوالزمان

ّفيّمحددين

ّالتعليمّقاعة

ّيتلقىّالطالب

ّعلوماتالم

ّالتيّبالطريقة

ّوفيّيريدها

ّوالزمانّالوقت

ّلهّالمناسبين

ّبينّقليلّتفاعل

ّالطالب

ّبينّتفاعل

ّوبينّالطالب

ّالمعلم

                                                         

(مصطفى،ريهام,ّّتوظيفّالتعلمّاإللكترونيّلتحقيق٤ّ)

معاييرّالجودةّفيّالعمليةّالتعليمية،ّالمجلةّالعربية،ّ

٦،ص:۲۰١۲ّالطبعة:  
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ّعددّاستخدام

ّمنّقليل

ّالوسائل

ّالمساعدة

ّماّكلّاستخدام

ّمنّمتاحّهو

ّمساعدةّوسائل

ّأنماطّواستخدام

ّمختلفةّتعليم

 

 اإللكتروني التعليم أنواع .۱
ّالتعليم (۱

ّمعّلوجهّوجهاّاإللكتروني

ّعلىّالمساعداتّبعض

ّاإلنترنت ّالتعليمّمرحلةّوهي.

ّبعضّمعّلوجهّوجها

ّعلىّالمباشرةّالمساعدات

ّبعضّتتمّحيثّاإلنترنت

ّالشبكةّهذهّعبرّالمناقشات

ّبعضّاستخراجّويتم

ّأنّذلكّومثال.ّمنهاّالمعلومات

ّالمتعلمينّبتكليفّالمعلمّيقوم

ّىعلّمعينةّبياناتّعنّبالبحث

ّمنّبتحليلهاّوالقيامّاإلنترنت

,ّالدرسّقاعةّفيّمناقشتهاّأجل

ّداخلّبالشرحّيقومّأنّأو

ّوتقديمّحلّيتمّأنّعلىّالفصل،

ّعبرّالمنزليةّالتكليفات

ّاإلنترنت ّوجودّيتطلبّإذ.

ّالوقتّفيّجميعاّالمتعلمين

ّأجهزةّوأمامّالشبكةّعلىّنفسه

ّالحاسوب ّالنقاشاتّويتم,

ّأولئكّبينّوالمحادثات

ّومعلمهمّذاتهمّمتعلمينال

ّالتعليمّلحلقةّالمدير ّويتم,

ّعلىّباإلعتمادّبينهمّالنقاش

 .إلكترونيةّوسائل

ّبالتعامل اإللكترونيّالتعليم (2

ّبعضّمعّاإلنترنتّطريقّعن

ّوهي.ّلوجهّوجهاّاالجتماعات

ّخاللّمنّالتعليمّمرحلة

ّبعضّمعّاإلنترنت

ّلوجهّوجهاّاالجتماعات

ّيمكنّحيث.ّوالتوجيهّللمناقشة

ّنفسهّالوقتّفيّالتواجدّللجميع

ّالحاسوبّوجهازّالشبكةّأمام

ّفيهاّفعلياّوالمشاركة ّوفي,

ّيمكنّذلكّعنّالتغيبّحال

ّأوّالعلميةّللمادةّالرجوع

 .وقتّأيّفيّالمقرر

ّعنّبالكاملّاإللكترونيّالتعليم (3

ّاإلنترنتّطريق ّمرحلة.

ّعلىّبالكاملّتعتمدّالتيّالتعليم

ّالمتعلمونّيلتقيّفالّاإلنترنت

ّويتمّأبدا،ّالبرنامجّفي

ّوجهاّاللقاءّعنّاالستعاضة

ّكالحوارّأخرىّبوسائلّلوجه

ّويختلف.(chat)ّالشبكةّعلى

ّالّبأنهّالسابقّعنّالنوعّهذا

ّاألفرادّجميعّوجودّيشترط

ّوأمامّالشبكةّعلىّالمتعلمين

ّنفسه،ّالوقتّفيّاألجهزة

ّبأيّ ّالمادةّلتوفرّنظراّوذلك

 .(5)وقت

 اإللكتروني التعليم إستراتيجيات .2

ّالشرقاويّمصطفىّجمالّيحدد

ّالتعليمّإستراتيجياتّبعض

 :ومنهاّاإللكتروني

ّاإللكترونيّاإللقاء (١ ّذلكّويتم:

ّالتعليميةّالموادّبعضّبمصاحبة
                                                         

(٥) Schrum 

L.www.att.com/learningnetwork/virtualacade

my/succes2.htlm 
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ّالباحثّموقعّخاللّمن

ّالمتزامنّبالعرضّترونياإللك

ّقاعاتّبجانبّالمتزامنّوغير

ّالتقليديةّالتدريس ّلعرض,

ّالتعليمّومهاراتّمحتوى

 اإللكتروني

:ّالمتعددةّالوسائطّإستراتيجية (۲

ّتحليلّفيّاستخدامهاّيمكنّالتي

ّاإللكترونيةّوالمهاراتّالمفاهيم

ّالمحتوىّوعرضّوتنميتها

ّمنّبدالّخاللهاّمنّالتعليمي

 المملةّليديةالتقّالطرق

:ّاإللكترونيّالعلميّالبيان (۳

ّالعلميّالبيانّاستخدامّويمكن

ّالطالبّأمامّالمهاراتّأداءّفي

ّإلكترونياّخطواتهاّإعدادّبعد

ّلتأكيدّإلكترونيةّوسائطّعلى

ّبعرضّالعلميةّالمعلومة

 التنفيذّخطوات

:ّاإللكترونيّالعلميّالتجريب (٤

ّاإلستراتيجيةّهذهّاستخدامّيمكن

ّللطالبّالفرصةّإلتاحة

ّأداءّفيّبأنفسهمّللتجريب

ّوالتعلمّالتعليمّمهارات

ّالتغذيةّتوفيرّمعّاإللكتروني

 الراجعة

ّالتعاونيّالتعليم (٥ ّهذهّوتستخدم:

ّالمعلوماتّلتبادلّاإلستراتيجية

ّمنّالطالبّبينّاإللكترونية

ّوالمواقعّالوسائطّخالل

 اإللكترونية

ّاإللكترونيّالتدريب (٦ ّويستخدم:

ّلتدريبّاإللكترونيّريبالتد

ّمفاهيمّإتقانّعلىّالطالب

ّوالتعلمّالتعليمّومهارات

ّوسيلةّلتكونّوذلكّاإللكتروني

ّالتجريبّيدعمهاّمساعدة

ّبنفسهّالطالبّليجربّالعلمي

 تدريبهّبعد

:ّالفرديّوالتعلمّالذاتيّالتعلم (7

ّمفاهيمّوإتقانّتنميةّلزيادة

ّوالتعلمّالتعليمّومهارات

ّبهّيقومّتعلمّوهوّاإللكترونية

ّواستعداداتهّقدراتهّوفقّالمتعلم

ّالخاصة ّالذاتيةّوبسرعته,

ّتدخلّدونّأهدافهّلتحقيق

 .(6)المعلمّمنّمباشر

 

 اتبرمجي لتصميم العامة المعايير .3

 :اإللكتروني التعليم

ّالمعاييرّمنّعددّتوافرّمنّالبد

ّالتعليمّبرمجياتّتصميمّعند

ّهذهّوصفّليتمّاإللكتروني

 :يليّمما,ّجي دةّبأنهاّالبرمجيات

ّالبرمجيةّمنّالهدفّيكونّأن (١

ّومصاغاّواضحاّالتعليمية

ّقياسهّوباإلمكانّجي دةّصياغة

ّالمتعلمّخصائصّومراعاة

ّ-ابقةالسّالخبراتّ-العمر)

 (.التعليميةّالمرحلة

ّوالبرمجيةّالمتعلمّبينّالتفاعلية (۲

ّإيجابيّدورّللمتعلمّتكونّبحيث

ّوإتاحةّالتعليمّعمليةّفي

ّفيّللتحكمّللمتعلمّالفرصة

ّوبخاصةّالتعليميةّالبرمجية

ّالتعليميةّالمادةّعرضّسرعة

ّوترجيعهاّإعادتهاّوإمكانية

 معينةّلنقطة

                                                         

(ّالشرقاوي،ّجمالّمصطفىّعبدّالرحمن,ّتنميةّمفاهيم٦ّ)

,۸٥ّالتعليمّاإللكتروني،ّمجلةّكليةّالتربية،ّالعددّ

٥۲۰۰الطبعة:  
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ّوذلكّالمتعلمّانتباهّجذب (۳

ّوالرسومّالصورةّباستخدام

ّوالخطوطّوالمتحركةّالثابتة

ّوكفايتهاّاألمثلةّفيّوالتنويع

ّواإلرشاداتّالتعليماتّوتوفير

ّالمتعلمّاستخدامّتضمنّالتي

 الصحيحّبالشكلّللبرنامج

ّبينّالفرديةّالفروقّمراعاة (٤

ّالمستمرّوالتقويمّالمتعلمين

ّالمتعلمّلنشاطاتّوالمناسب

ّتقديموّالضعفّنقاطّوتشخيص

ّوتنويعّالمناسبّالعالج

ّوالعالجيةّاإلثرائيةّاألنشطة

 البرنامجّخاللّالمقدمة

ّعلىّالعرضّإنتاجّأثناءّالتأكيد (٥

ّظهورّفيّالتزامنّمبدأ

ّالمصورةّللقصةّوفقاّالمثيرات

ّتمّالتيّاإلخراجّولوحات

ّاأللوانّواستخدامّإعدادها

ّتفاعلّمنّتزيدّالتيّالمناسبة

ّحتىّفيهاّةالمبالغّوعدمّالمتعلم

ّعلىّسلبيّبشكلّتنعكسّال

ّشاشةّمكوناتّوترتيبّالمتعلم

ّيستمرّمحددّبنظامّالبرنامج

 البرنامجّنهايةّحتى

ّمنّالصوتيةّالمؤثراتّضبط (٦

ّوإتاحةّالبرنامجّشاشاتّجميع

ّفيهاّللتحكمّللمتعلمّالفرصة

ّبصورةّالراجعةّالتغذيةّوتوفير

ّومراعاةّوسريعةّفورية

ّاتوأصوّصورّبينّتنوعها

 ورسوم

ّالبرنامجّعرضّتمكين (7

ّأنواعّجميعّعلىّالتعليمي

ّوبمواصفاتهاّالحاسوبّأجهزة

 .(7)المختلفة

 

 

 اإللكتروني التعليم خصائص .4
ّمنّبعددّاإللكترونيّالتعليم

ّغيرهّعنّتميزهّالتيّالخصائص

 :وهيّالتعليمّأنواعّمن

ّالحاسوبّجهازّعلىّاالعتماد (١

ّبشكلّالعلميّالمقررّتقديمّفي

 رقمي

ّبمختلفّالعلميةّالمقرراتّتقديم (۲

ّكالنصوصّالمتعددةّالوسائط

ّالمكتوبة ,ّالصوتيةّوالمؤثرات,

ّوالفيديو ّالثابتةّوالصور,

 والمتحركة

ّعندّالماديةّتكلفتهّانخفاض (۳

ّوالتوفرّالماديّليمبالتعّمقارنته

 .(8)ومكانّوقتّكلّفي

 

 اإللكتروني التعليم إيجابيات أهمّ  .5
ّاإللكترونىّالتعليمّيت سم

ّالمكانّحيثّمنّبالمرونة ّفهو,

ّمقرراتّبتلقيّللطالبّيسمح

ّيركز. بعيدةّمسافاتّمنّدراسية

ّالمعروضةّالموادّعلىّالطالب

ّمماّأكثر,ّويتابعهاّالحاسوبّعلى

ّفيّتقدمّالتيّللموادّبالنسبةّيفعل

ّالدراسةّغرفة ّمختبرّفيّأو,

ّاللغة ّالتعليمّبهّيتميزّلما,

ّعرضّوسائلّمنّاإللكترونى

عةّجذابة ّومتنو  ّجميعّتستغل,

 .التعليمي ةّالوسائط
                                                         

(ّالبارودي،ّمنال,ّالتعليمّاإللكترونيّوالتعليم7ّ)

١٦١،ص:٥۲۰١ّاالفتراضي،ّالمنهل،ّالطبعة:  

(ّالحياري،ّإيمان,ّمفهومّالتعليمّاإللكتروني،ّموقعّعربي۸ّ)

٦۲۰١بالعالم،ّالطبعة:ّ  
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ّالتعليميةّالمادةّعرضّيتم

ّتلفةمخّبأساليب ّفيّتأتيّفقد,

ّمكتوبةّنصوصّصورة ّمادةّأو,

ّمسموعة .ّبالفيديوّمصورةّأو,

ّأسئلةّعلىّالمادةّتحتويّوقد

ّوأجوبة ّمتنوعةّوتدريبات,

ّأمامّلطالبّيحس. واختبارات

ّواألمانّبالثقةّالحاسوب ّوال,

ّعندماّوالخجلّبالخوفّيشعر

ّيخطئ ّلمشكلةّحلّوذلك.

ّالطالب ,ّبالخجلّيت صفونّالذين,

ّاألسئلةّطرحّمنّيمنعهمّمما ّأو,

 .(9)أستاذهمّأو,ّعنهاّاإلجابة

 

 اإللكتروني التعليم تطبيق .ج
ّيقومّاإللكترونيّالتعليمّأنّ ّ

ّفعالّبدور ّطالبالّويعطي,

ّوأنّللتعلمّالالزمةّالفرص

ّالشخصية،ّمقدرتهمّحسبّيتقدموا

ّيقومّبأنّللمعلمّالفرصّيتيحّكما

ّيدرسهاّالتيّالمادةّتقويمّبعملية

ّالطالبّعملّيراقبّوأن

ّقامتّولقد. وتقدمهمّوتطورهم

ّالد راسةّبإجراءاتّالباحثة

ّالدراساتّبعضّفيّالمكتبية

ّالتعليمّبتطبيقّالمتعل قة السابقة

.ّالمدارسّبعضّفيّلكترونياإل

ّمنّالعديدّالباحثةّأجمعتّولقد

ّالباحثونّقامواّالذينّالدراسات

ّيتعل قّدراستهمّأنّ ّعلىّتدل

ّببعضّبعضهم ّالكاتبةّقامت.

ّوتفسيرّالبياناتّوتحليلّبتصنيف

اّ.ومناقشتهاّالنتائج ّيليّومم 
                                                         

(ّزيدّبركة,ّمحمد,ّتصميمّالمناهجّوإنتاجّموادّتعليم۹ّ)

الكبار،ّفهرسةّالمكتبةّالوطنيةّأثناءّالنشر،ّالسودان،ّ

۰٦،ص:٤۲۰١ّالطبعة:  
 

ّفيّالمستخدمةّالسابقةّالدراسات

ّواقام الذينّالدراسة .ّالدراسةّهذه

,ّريتوغاّمهيد نّهمّالباحثون

ّوهيونيّوسريّنذيرّألويس

ّاللغةّتعل مّبعنوانّالعلميةّالدراسة

ّالحاسوبّباستخدامّالعربي ة

ّفادانعّمدينةّفيّاالتصالي ّقد,

موا ّالتعليميةّالوسيلةّالباحثونّصم 

ّاالتصاليّالحاسوب"  ونتائجها"

ّالعربي ةّاللغةّتعل مّأنّعلىّيت ضح

ّاالتصاليّالحاسوبّباستخدام

ّالمطلوبّالمستوىّإلىّيصل

ّجذ ابةّوسيلةّألن هاّفعالةّبصورة

قاتّيوجدّوالّوممطعة ّفيّالمعو 

 .ّتطبيقها

ّقامتّالتيّالدراسةّنتائج

۲۰١۳ّّفطريّديويّيانيّبها

ّالتعليمّاستخدامّأنّ ّتبي ن

ّالمهارةّتعليمّفي اإللكتروني

ّأكثرّالعربي ةّالل غةّتجعل  الكتابة

ّوجذاباّتشويقا .ّللطالبّوفعالةّ

ّاالختبارّنتائجّأنّبدليلّوذلك

ّاالختبارّنتائجّمنّأكثرّالبعدي

 .القبلي

ّالتيّالدراسةّنتائجّوكذلك

ّأنّ ّتدلّ ۲۰۰7ّّسرينيّبهاّقامت

1ّّمحمديةّالعاليةّالمدرسة

ّفيّالمدارسّإحدىّهيّيوكياكرتا

ّبتجريبّقامتّالتيّيوكياكرتا

ّبالتعليمّالمتعل قةّالنظريةّبعض

ّالتعليمّيطبقّولمّنياإللكترو

ّبعضّمعّلوجهّوجهاّاإللكتروني

ّومثال .اإلنترنتّعلىّالمساعدات

ّبتكليفّالمعلمّيقومّأنّذلك

ّأوّبياناتّعنّبالبحثّالمتعلمين

ّوالقيامّاإلنترنتّعلىّمعينةّصور
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ّفيّمناقشتهاّأجلّمنّبتحليلها

ّالدرسّقاعة ّبالشرحّيقومّأنّأو,

ّالتكليفاتّوتقديمّالفصل،ّداخل

  .اإلنترنتّعبرّزليةالمن

ّونورّرحميّشريفةّكشفت

ّاللغةّالتعليمّأن۲۰١7ّّجن ة

ّالتكنولوجياّباستخدامّالعربية

ّمنّفعاليةّأكثر المتعد دةّكالوسائط

ا .التقليدي ةّالطريقة ّفطنّدراسةّأم 

قّبعنوانّبحريّمشهود ّتذو 

ّالتعليمّعبرّالعربيةّاللهجات

ّفعاليةّلمعرفة تهدفّاإللكتروني

,ّالمعاصرةّالعربيةّابكتّتدريس

ّتدريسّأنّتبي نّالدراسةّنتائج

ّالطريقةّبهذهّالعربيةّاللهجات

ّباللغةّالناطقينّغيرّللطالبّفعالة

ّألنّالرقميّالعصرّفيّالعربي ة

ق ّبطريقةّالعربي ةّاللهجاتّتذو 

ّحساسةّالطالبّيعطيّمباشرة

ّالنطقّبينّوالتفرقةّالسمع

ّالعديدّالشعوبّبينّالمختلف

ّوالمتنوع ّالدراساتّعلىّبناء.

ّاإللكترونيّالتعليمّأنّتبي نّالسابقة

ّالتعليمّفيّجي دةّمساهمةّتساهم

قميّعصرناّفيّالعربي ةّاللغة ,ّالر 

ّالت عليمّتطبيقّخاللّولكن

ّالل غةّمعل مةّواجهتّاإللكتروني

قاتّبعضّالعربي ة  .المعو 

 

 اإللكتروني التعليم تطبيق معّوقات .د

 بيةالعر اللغة تعليم في
ّالتعليمّتطبيقّمعوقاتّتعدد

ّفصولناّداخلّاإللكتروني

ّالتعليميّنظامناّوضمنّالدراسية

ّ:ّومنها

 

 بشرية معوقات. 1       
ّالدافعّوجودّعدم: المعلمّجهة

ّالتيّالموادّإلعدادّللمعلمين

ّالتعليمّفيّسيستخدمونها

ّاإللكتروني ّاللغةّالمعلمّنقصان,

ّالمحدودةّالقدرةّالمؤهل،ّالعربية

ّتكنولوجياّمجالّفيّللمعلمين

ّواالتصاالتّالمعلومات ّضعف,

ّلديّالتأهيلّإنّإذّالمعلمينّبعض

ّمن.ّكافياّيكونّالّالمعلمينّبعض

ّالدراسيةّخلفيةّ:المتعلمّجهة

ّرغبةّللمتعلمين،ّالمختلفة

ّاللغةّلتعلمّللمتعلمينّالمنخفضة

ّالمحدودةّالقدرةّالعربية،

ّالحاسوبّاستخدامّفيّللمتعلمين

 .العربي ةّالن صّقراءةّوفي

 عملية معوقات .۲
ّالتيّالتعليمّوتقنياتّوسائلّعدم

ّعددّللتعلم،ّالتالميذّشوقّمنّتزيد

ّعدمّمحدودة،ّالكمبيوترّمعمل

ّعدمّالتحتية،ّالبنيةّوجود

,ّالمدرسةّفيّالمتاحةّاإلمكانات

 .االنترنتّشبكةّعدم
 

 الخالصة
ّالتعريفّإلىّالبحثّهذاّيخلص

ّدعمّفيّاإللكترونيّيمالتعلّأهميةّبمدى

ّويؤكدّالتعليميةّالعمليةّفيّالجودةّتحقيق

ّالالزمةّاإلجراءاتّاتخاذّضرورةّعلى

ّفيّوالمعلمّالطالبّكفاءةّرفعّمن

ّاإللكترونيّالتعليمّتقنياتّاستخدام

بناءّّ.التعليميةّالعمليةّلصالحّوبرمجياته

ّنتائجّ ّمن ّالدراسة ّتوصلتّإليه علىّما

ّعل ّأكثرّالذيّيدل ّمعوقاتّبشرية ىّأن

ّاللغةّ ّمعلم ّتواجهها ّالتي المعوقات

ّالتفكيرّ ّعدم ّبسبب ّوهذا العربية,
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ّالباحثّ ّأكدت ّلذلك ّلديهم. اإلبداعي

ّالتفكيرّ ّتنمي ّالتي ّاألمور بأهمية

ّالمنهجّ ّفيها ّيشترك ّالتي اإلبداعي

ّاإللكتروني.ّ ّالتعليم ّتطبيق ّفي والقدرة

ّاإلبداع ّالتفكير ّبأهمية ّالباحثة يّأكدت

ّمستوىّمعلميّ ّفيّاالرتقاء كالدورّهام

ّبدّ ّال ّالتي ّوكفاية، ّأداء ّالعربية اللغة

لمعلمّاللغةّالعربيةّمنّمراعاتها،ّوليقومّ

ّالعربيةّ ّللغة ّاإلبداعي ّبالتدريس معلم

ّبهذاّ ّاإللكتروني. ّالتعليم ّتطبيق خاصة

ّلحلّ ّالواصيات ّببعض ّالباحثة توصي

ّاللغةّ ّمعلمي ّتواجهها ّالتي المعوقات

ّيلي:ّبية.العر ّبما ّتوصي ّالباحثة  إن

ّالتعلمّ ّأنظمة ّمع ّالتفاعل زيادة

ّبشكلّ ّاالعتماد ّوبرمجياته, اإللكتروني

ّالتعليمّ ّعلى ّالتعليمية ّ ّالعملية ّفي كبير

ّلتصميمّ ّإعطاءّأكبرّاهتمام اإللكتروني,

ّاللغةّ ّمعلمي ّتأهيل ّاإللكتروني, التعليم

ّحسبّالمعاييرّ ّبغيرها ّللناطقين العربية

ّاللغةّّاألساسية، ّالمعلمين ّلجميع ينبغي

ّعلىّ ّأنفسهم ّبتجهيز ّيقوموا ّأن العربية

ّتكنولوجياّ ّمجال ّفي ّالكفاءة معايير

ّأجلّ ّمن ّواالتصاالت المعلومات

ّفيّ ّالجيدة ّالكفأة ّعلى الحصول

ّالمعلوماتّواالتصاالتّحتىّ تكنولوجيا

ّاللغةّ ّتعليم ّفي ّبتطبيقها يتمكنوا

ّالجهد ّبهذا ّينفع ّأن ّهللا ّالعربية.أسأل

ّالتعليم،ّ ّمهنة ّإلى ّينتمي ّمن ّكل المقل

ّصوابّ ّمن ّفيه ّكان ّفما ّ ّهلل، فالكمال

ّمنّ ّكان ّوما ّللباحثة، ّوتوفيقه ّهللا فمن

 خطاءّفمنّنفسي.
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