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مقدمة:
هامة ف حقل تعليمية اللغات .بل
تولت ة
أحدثت اللسانيات التطبيقية بفاهيمها ،وإجراءاتا ة

يكــاد هــذا القــل يهيمــن علــى مــا س ـواه مــن القــول الــت يتص ـ ةدى لــا التطــبيق اللســان .يســعى ه ـ ـ ـ ــذا
البح ـ ـ ــث إل إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراز الوظ ـ ـ ــائف التعليمي ـ ـ ـ ـ ــة للن ـ ـ ـ ـتنت  .Internetف حق ـ ـ ــل تعليم ـ ـ ـ ـ ــة اللغ ـ ـ ــات
 Didactique des languesوم ــدى إف ــادة النس ــان العرب م ــن تكنولوجي ــا العلوم ــات
والتصـ ــالت.
Technologie de l’information et de communicationف ترقية لغته
وتسهيل طـرائ ــق تعليمها و تعلةم ــها.
كل نو اقتصادي أو اجتماعي ،فقــد ات ـ ـ ــهت جهــود معظــم الـدول إل اســتثمار
ولا كان التعليم مرتكز ة
البتكـ ـ ـ ـرات التكنولوجي ـ ـ ــة بغيـ ـ ـ ـ ــة ترقي ـ ـ ـ ـ ــة الفع ـ ـ ــل التعليم ـ ـ ــي /التعلةم ـ ـ ــي .يع ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتخدام العلم الل

 Informatiqueوشـ ــبكة الـع ـ ــلومات العاليـ ــة  ،internetف وقتنـ ــا الراهـ ــن أم ـ ـرا ل منـ ــاص
منه.بل إن التخلـةـ ـ ـ ــف عن استغلل هذه الروافد قد يفقد النسان القدرة علــى تتبــع التح ـ ــولت العاليــة
وإدراك الفاهيم البتكرة.لقد أحدثت شبكة النتنت تغيات جذرية ف كيفية نقل العلومـ ــات ونشرها،

وتعددت الواقع وتنوعت .فشملت متلـف التخصص ــات .فهنــاك مواقــع تاريــة و مواقــع علميــة وأخـرى
خاصـ ة بـا .تكمـن أهيـة هـذه الدراســة ف حداثــة
إعلميــة وتثقيفي ـ ـ ــة .وأضـحى لكـل الؤسـس ــات مواقــع ة

الوض ــوع ال ــذي يرةك ـ ز عل ـ ـ ـ ــى الس ــتخدامات التعليمي ــة للنـ ـتنت ،ويكش ــف وظيفته ــا ف ترقي ــة تعليم ــة
اللغات .لقد دفعن إل التطرق لذا الوضوع دافعان:
الدافع الول :الهتمام الشخصي بالباث ذات الطابع العلوماتــي.
الــدافع الثــاني :اطةلعــي علــى بعــض الدراســات الــت اهتمــت بــالنتنت وخــدماتا ولعــل أههــا ملتقــى
التعليمــة الــذي أش ـرفت علــى فعاليــاته جامعــة بشــار عــام 2000م .والــذي تنــاولت بعــض مــداخلته
موضوع النتـرنــت ف العال العرب.
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وكذا دراسة :عبد الالك ردمان الدنان الوسومة بـ :الوظيفة العلمية لشبكة النتنت.
تضمـ ــن الس ــار التحـ ـ ةـول لل ـ ـ ــدرس اللس ــان ونش ــأة اللس ــانيات
انتظـ ـ ــم ه ــذا البح ــث ف م ــدخل نظ ــري ة
التطبيقية،و ثلثة فصول .يتطرق الفصل الول إل نشأة النتنت وأهم خدماتا و خصائصـها.

و يتناول الفصل الثان واقع التعليم ف عصر النتنت و أهم اللمح الــت جعلــت عصـرنا يوســم بعصــر
العلومــات .وف الفص ـ ــل الثــالث حاولنــا أن نســتجمع أهــم العــايي العاليــة التف ـ ــق عليهــا ف تقييــم مواقــع
الويب ،وتليل مموعة من الواقع التخصصة ف تعليمية اللغة العربية .إن الطةلع على شبكة النتنت،
يــد مواقــع عــدة تتــم بتعليم ــية الل ـ ــغات قــد يصــعب حص ــرها،لذا اكتفينــا بعشـرين موقعــا ،منهــا مــا هــو
أحادي اللغة ،ومنها ما كان ثنائي اللغة.
لتحقيق الغاية من هذا البحث ،اتةبعنا منهجا وصفيا تليليا ف دراستـ ــنا لـذه الواقــع .لقـد تبيةــن لنــا أ ةن

بعام ـ ة،
هام ـ ة ،ف تسه ــيل عملي ــة التواص ـ ـ ـ ـ ــل البيداغـ ـ ــوجي ،ف حق ــل تعليمـ ــية اللغــات ة
الن ـتنت أداة ة
باص ـ ة.وأن هنـ ـ ــاك مواقــع يكــن أن يفيــد منهــا الراغــب ف اكت ـ ـ ــساب العــارف
وتعليمـ ــية اللغــة العربيــة ة

اللغوية.

الشـ كر للســتاذين الكريي الــدكتور:أحد حســان،
ل يفــوتن و أنــا أقـ ةدم لــذا البحــث ،أن أســدي كـ ةـل ة
ـجعن علــى
الذي بدأت معه هذا البحث الــذي ل يكتمــل ف حينــه .والــدكتور :ممــد مليــان ،الــذي شـ ة

من كل التةقدير و العرفان.
إتامه .فلهما ة

عين تموشنت في 29:ديسمبر 2014

بن دحو نورالدين

مدخل
اللسانيات التطبيقية
وتعليمية اللغات:
المفاهيم والمصطلحات
اهتـةم ةرواد الفكـر النسـان ف كـل مراحـل الضــارة النســانية بالظــاهرة اللغويــة وحــاولوا تفســيها

وضبط آلياتـا .فأرسـوا بـذلك السـس الوليــة للدراسـات اللغويــة الـت ظلـت تتطـور وترتقــي وفـق مناهــج
ورؤى متباينة.
يمــع مؤرخــو الــدرس اللغــوي علــى أن البــدايات الول للتفكي اللســان تتــد إل عصــور قديــة .المــر
الــذي دفــع جــورج مونــان  georges mouninأن يصــف اللســانيات بأنــا معرفــة قديــة ،وعلــم
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جديد ف الوقت ذاته  .1فقد اهتمت العديــد مـن الشــعوب مــن منظـور دين أو فلســفي بدراســة اللغــة،
تكنوا من وضع جلة من اللحظات والتفسيات الامة للغاتم2 .
يعد النود أول الشــعوب الــت أولــت عنايــة بالظــاهرة اللغويـ ـ ـ ـ ــة "وقــد صــف بــانين – نــوي هنــدي عــاش
القرن  04ق.م القواني الصوتية والنحوية للغة السنسكريتية وصفا يبلغ درجة كبية من الدقة"3 .
كما نظر اليونــانيون حـوال ق  2ق.م ف أصـل اللغـة و خلةفـوا العديـد مـن الدراسـات تثةلــث ف وضـع"
قواعد تيةزصواب الكلم من خطئه ،ث فرض هذه القواعد  .فالنحو اليونان بذا العتبار نــو تقعيــدي
تعليمي "4 .

Georges mounin. Clefs pour la linguistique. Paris : ed.
seghers, 1971. P.23
2- Dictionnaire de linguistique. jean du bois et autres.
Paris : Larousse, 1978. p300.
-3ممود السعران ،علم اللغة ،مقدمة للقارئ العرب ،دار النهضة العربية ،بيوت ،دط ،ص.318:
1-

 -4ممود السعران ،الرجع نفسه ص. 321:
أمــا الرومــان فقــد كــانت إســهاماتم اللغويــة امتــدادا للدراســات اليونانيــة "وقــد وضــع الرومــان أنــاء للغــة
اللتينية على غرار النحو اليونان" 1
فكانت دراساتم امتدادا وماكاة للدراسات اليونانية"تبن الكتاب الرومان مواقــف الغريــق نفســها نــو
اللغــة كونــا جــزءا ل يتجـزأ مــن تـراث الضــارة الغريقيــة ،وكــان بثهــم ف الدراســات اللغويــة معتمــدا ف
جيع النواحي الساسية على النةماذج الغريقية"2
وق ــد ش ــارك الع ــرب الق ــدامى ف ه ــذه الركي ــة العلمي ــة وأس ــهموا ف إث ـراء الدراس ــة اللغوي ــة " .لقــد كــان
للسانيي العرب والسلمي دورهم ف الدرس اللغوي  .كما كان لم فضل الريــادة ف كــثي مــن الراء ف

مال تصنيف الصوات ووصفها وتديد مارجها نظريا عند الليل و سيبويه و ابن جن .وعلميــا عنــد
السـ ةك اكي الــذي وضــع أول رســم تشــريي يــبي مــارج الصـوات العربيــة فيمــا نعلــم .وهــذا أمــر ل تعرفــه
الدراسة الصوتية العاصرة إل حديثا3 ".
وبعــد النــاز العلمــي الــذي حققــه الســي "وليــام جــونز"  sir William Jonesبكشــفه اللغــة
السنسكريتية عــام 1786م  .اتــذ الـدرس اللغــوي ف أوروبــا مســارا جديـدا ارتســمت ملمـه ف النهــج
القارن " .ولقد وجه جونز النظار إل الدراسة القارنــة علـى أســس علميـة بإعــادة اكتشــافه العلقــة بي
السنس ــكريتية واللغ ــتي اليوناني ــة و اللتيني ــة وعلق ــات ه ــذه اللغــات باللغــات .الن ــدو أوروبي ــة الخــرى
وذلك بصورة تفصيلية دقيقة لول مرة"4
 -1ممود السعران ،الرجع السابق ،ص.323 :
 - 2روي هــاريس ،ت ـولبت جــي تيل ــر،ترجة :أحــد شــاكر الكلب ،أعلم الفكــر اللغــوي ،دار الكتــاب
الديد التحدة ،ليبيا ،ط ،2004، 1ص.15 :
 -3سامي عياد حنا و آخرون ،معجم اللسانيات الديثة،مكتبة بيوت،ط ،1ص22:
 -4كري زكــي حســام ال ــدين،أصول ثراثيــة ف علــم اللغ ــة،مكتبة النلــو الص ـرية القــاهرة ،ط ،2ص:
.46
وضــع أســس النهــج القــارن اللــان " فرانــز بــوب"  f. boppحي أصــدر دراســته الوســومة بنظــام
التصريف ف اللغة السنسكريتية.
» « Sur le systéme de conjugaison de la langue sanscrite
وذلك عام 1816م .
ت اكـ ن ارواد هــذا التــاه العلمــي مــن الكشــف وتديــد علقــات القرابــة الــت تربــط بي اللغــات الوربيــة
.فجمع ـوا هــذه اللغــات ف أســرة واحــدة و اصــطلحوا علــى تســميتها بـ :اللغــات النــدو أوربيــة indo-
 europeenesأو الندو-جرمانية . indogermaniques
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ف الربـ ـ ــع الخي مـ ـ ــن القـ ـ ــرن  19م بـ ـ ــرز مموعـ ـ ــة مـ ـ ــن البـ ـ ــاحثي اللـ ـ ــان عرف ـ ـ ـوا ب :النحـ ـ ــاة الـ ـ ــدد
 Neogrammairiensأثروا هذا النهج برؤى و أفكار جديدة ".مكنتهــم مـن وضـع الصــياغة
النظرية التكاملة و الطار النهجي الدد للمنهج التاريي القارن1".
إن الســمة الغالبــة علــى هــذا النــوع مــن الدراســات هــي النظــر ف تاريــخ اللغــات و العلقــات الــت تربــط
بينهما و ليس ف اللغة بذاتا.
لقد استمرت هذه الدراسات حت بداية القرن العشرين تاريخ ظهور أفكار اللسان السويســري فردينــان
دي سوسي » F. de saussureعام  1916ف كتابه الوسوم:دروس ف اللسانيات العامة
.Cours de linguistique générale

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 1الطيب دبة،مبادئ اللسانيات البنوية ،جعية الدب للساتذة الباحثي ،الغواط،
،2001ص .35 :
بــدأ الــدرس اللســان ف هــذه الرحلــة يتســم بالعلميــة والوضــوعية وصــار علمــا قائمــا بــذاته لــه مفــاهيمه
واصطلحاته " .وقد تلص ببطء من التعاليم النحوية ومن بوث الفيلولوجيــا والتفكي الفلســفي حــول
أسس العرفة وحول العلقات بي الفكر ووسائل التعبي عنه"1.
فمنـذ ظهــور هـذا الكتــاب "بـدأ علمـاء اللغـة يبتعــدون عـن الدراسـات التارييــة ويركــزون علـى الدراسـات
الوصفية ويهتمون بأصوات اللغة وقواعدها ومفرداتا ف زمن معي"2.
كمــا اســتتقل هــذا العلــم بنهــج مغــاير للمناهــج الســابقة ،وتــدد موضــوعه بدقــة ،وانصــرف إل دراســة
اللغة لذاتا ،و من أجل ذاتا.

لقــد وقــف دي سوســي مــن ت ـراث أســلفه ،ومعاص ـريه موقــف القــارئ التســائل ،والناقــد البــدع .إذ هــو
الول الذي وفر رؤية نظرية ف طبيعة الوضوع الذي يؤلف اللغة .
أحدث دي سوسي قطيعة منهجيــة مـع الفكــر اللغــوي الــذي ســاد قرونــا طويلــة ،وأعــاد النظــر ف الكــثي
من السلةمات ،الت ظلةت تؤطةر التفكي اللغوي ،وتدد تصوراته للغة النسانية .فأثرى الدراســة اللغويــة
بملة من التصورات ،والفاهيم ،الت تعد نواة التحول الذري ف مسار القاربة العلمية للظاهرة اللغوية
بعد أفول النهج الفيلولوجي القارن.

– 1جــان بيو .اللســانيات ،ترجــة الـواس مســعودي ومفتــاح بــن عــروس،دار الف ــاق،الزائر،2001،
ص . 04:
- 2نايف خرما،أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة،عال العرفة،ط ، 1979، 2ص .100 :
"يثل سوسي ناية التقليد السقراطي ف الفكر اللغوي ،ليس نتيجة لتك تدريس سوسي الطرق القديــة
ف التفكي باللغــة بي عشــية وضـحاها ،بـل لن سوســي هــو أول مـن رفــض سـؤال ســقراط كيـف ترتبــط
الفردات بالعال؟ لنه يثل نقطة بداية مضللة وخارجه عن الوضوع ف البحث اللغوي1".
إن ماولة إخضاع الظاهرة اللغوية بوصفها أصفى مظهر ،يسد إنسانية النسان إل الوصف والتحليل
العلميي .أدى إل تبل ـ ــور العدي ـ ــد م ـ ــن النظري ـ ــات اللس ـ ــانية ،واص ـ ــطناع رص ـ ــيد ه ـ ــائل م ـ ــن الف ـ ــاهيم
والصــطلحات ،الــت أثــرت البحــث اللســان ووف ــرت للدارســي أدوات إجرائي ــة ،ومنهجيــة تــاوزوا بــا
الطار النظري للبحث إل إطار تطبيقي ،يضع الظاهرة إل التحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والتجريب العلميي.
إن تراكم النظريـات الـت خلفهـا أقطـاب الــدارس اللســانية ،أدى إل ظهــور اتـاه علمـي جديـد ،اجتهـد
أصحابه ف استثمار العرفة النظرية ،وتطبيق نتائجها ،ف حقول معرفية غي لسانية.
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إن التوظيـ ــف العملـ ــي لنتـ ــائج البحـ ــوث اللسـ ــانية ،أسـ ــهم ف تبلـ ــور حقـ ــل معرف linguistique
 appliquéeصار يعرف بـ :اللسانيات التطبيقية.
والــت تعن بتوظيــف نتــائج اللســانيات ف حقــول معرفيــة أخــرى مثــل البيــداغوجيا واللســانيات النفســية
وتعريف لغات البمية والتخطيط اللغوي2.
.
 --1روي هاريس وتولبت جي تيلر ،أعلم الفكر اللغوي ،الرجع السابق ،ص .23:
Georges mounin. dictionnaire de la -2
.linguistique.quadrige.2004.p36

ظهر مصطلح اللسانيات التطبيقية "بامعة ميتشغان ،بعهد تعليم اللغة النكليزيــة ،الــذي كــان يشــرف
عليــه تشــارلز فريــز ،وروبــرت لدو .فقــد أصــدر هــذا العهــد ملــة بعن ـوان )تعلــم اللغــة -ملــة اللســانيات
التطبيقية (-ث تأسست مدرسة اللسانيات التطبيقية بامعة إدنبه 1958م" 1
لقــد اقتحــم التط ــبيق اللســان ميــادين ع ـ ةدة فهــو "يبح ــث ف التقاب ــل اللغ ــوي وتليــل الخطــاء وتعليــم
اللغات وعلم اللغة النفسـ ــي وعلم اللغة الجتماعي وعلم اللغة الل وصناعة العاجم والتجة"2
تنفرد اللسانيات التطبيقية بملة من الصائص ،تعلها تتميز عن اللسانيات العامة وهي:
 الباغماتية  : pragmatismeتقصي اللسانيات التطبيقية من اهتمامها بعض اللغات الت لتعد متداولة ف الستعمال اليومي ،لن غايتها هي الستجابة لتطلبات العصر.
 النتقائي ـ ــة  : selectiviteاسـ ــتجابة لاجـ ــات التعلمي تعمـ ــد اللسـ ــانيات التطبيقيـ ــة ف حقـ ــلتعليمية اللغات إل انتقاء العناصر الفاعلة ف الطاب التعليمي.

 التقابلية  :contrasiviteتعمد اللســانيات التطبيقيــة إل البحــث ف التقابــل اللغــوي ،بي اللغــةالم و اللغات الجنبية،بدف إياد النهج التعليمي اللئم للغة الستهدفة3.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ينظر :عبده الراجحي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية دار العرفة الامعية ،مصر،
1992دط .1992،ص.8:
 - 2ممد علي الول ،معجم علم اللغة التطبيقي ،مكتبة لبنان ،ط  ،1986، 1ص .5:
R.Galisson et D.Coste,Dictionnaire de didactique des -3
.langues,Hachette. p 37,38

رغم تنوع اليادين الت تشــتغل عليهـا اللسـانيات التطبيقيــة ،إل أن حقـل تعليميـة اللغـات ،يكـاد يهيمـن
على ما سواه من القول العرفية الخرى.
إن هيمن ــة التطبيق ــات اللس ــانية عل ــى حق ــل تعليمي ــة اللغ ــات ،جع ــل بع ــض الدارس ــي ل يفرق ــون بي
اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات.
لكن الضــرورة النهجيــة تقتضــي الفصــل بينهمــا "فنحـن لنربــط بي اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــات
ربطــا مقيــدا إذ هــا مهجتــان متميزتــان ،وتطــبيق العــارف اللســانية ف حقــل مــن القــول يعــد اختصاصــا
قائمــا بــذاته ،واللســانيات التطبيقي ـ ــة-مثلما تنطــق عــن نفس ـ ــها-ليست علمــا نظريــا وإنــا تســتفيد مــن
منجزات الدراسة النظرية"1.
بناء على هذا التصور يكون " تعليم اللغــات اختصــاص بــذاته وليــس هــو جــوهر اللســانيات التطبيقيــة"
2
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عبد السلم السدي ،اللسانيات وأسسها العرفية ،الدار التونسية للنشر ،د ط، 1986،
ص.137:
 -2عبد السلم السدي ،الرجع نفسه ،ص137:
بعد تبلور دللة مصطلح – تعليمية اللغات -وتأصله ف التفكي النسان العاصـر ،اســتقلت التعليميــة
عــن بــاقي التخصصــات فه ـ ــي"علم قــائم بــذاته لــه مرجعيت ــه العرفي ــة ومف ــاهيمه اص ــطلحاته وإجراءاتــه
التطبيقية"1
من ههنا ند أن اللسانيات التطبيقية ف تعليميـة اللغـات تتمحـور حـول مموعــة مـن البـادئ الساســية
حصرها الهتمون بذا العلم فيما يلي:
البدأ الول  :الولوية للجانب النطوق من اللغة ،وذلك بالتكيز على الطاب الشــفوي ،وهــذا بــإقرار
البحــث اللســان نفســه ،الــذي يقــوم ف وصــفه ،وتليلــه للظــاهرة اللغويــة علــى مبــدأ الفصــل بي نظــامي
الكتوبة2.
متلفي ،نظام اللغة النطوقة ونظام اللغة ب

البدأ الثان :يتعلق بالدور الذي تقوم به اللغــة بوصــفها وســيلة اتصــال يســتخدمها أفـراد التمــع البشــري

لتحقيق عملية التواصل فيما بينهم ،فهي تقق الرغبة ف الشتاك داخل الياة الجتماعية.
البدأ الثالث :يتعلق هذا البدأ بشــمولية الداء الفعلــي للكلم إذ إن جيـع مظـاهر السـم لـدى التكلــم
تتدخل لتحقيق المارسة الفعلية للحدث اللغوي3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1

أح ــد حسـ ـ ــان.دراسات ف اللس ــانيات التطبيقيـ ـ ــة-حقل تعليمي ــة اللغ ـ ـ ــات-ديوان الطبوع ــات
الامعية ،ط  .1وهران.2000،ص.130:

.2

أحد حسان ،الرجع نفسه ،ص.131:

.3

أحد حسان ،الرجع نفسه ،ص.132:

البدأ الرابع :يتمثل هذا البدأ ف الطابع الستقلل لكل نظام لسـان وفـق اعتبــاطيته التميــزة الـت تعلـه
ينفــرد بصــائص ص ــوتية وتركيبي ــة ودلليــة يتــاز بــا مــن ســائر النظمــة اللســانية الخــرى ولــذلك فــإن
العملية التعليمية الناجحة للغة تقتضي إدماج التعلم مباشرة ف الوسط الجتماعي للغة الـراد تعليمهــا.
1
تتقــاطع اللســانيات التطبيقيــة مــع العديــد مــن العلــوم غي اللســانية ،مثــل علــم الجتمــاع وعلــم النفــس
والعلوماتيــة "بــل إنــه يتــوجه إل أي مصــدر يســهم ف حــل "مشــكلة" تعليــم اللغــة ،ومــن ث يتصــف هــذا
العلم بالرونة وبالقدرة على التطور والتغي با يعي على تسي سبل الل"2.
إن طبيعــة العمليــة التعليميـة الـت تتسـم بالتعقيــد والشـمول ،جعلـت تعليميـة اللغـات حقل منفتحـا علـى
العديــد مــن التخصصــات العرفيــة .فقــد أفــاد تعليــم اللغــات مـن العديــد مـن القــول العرفيــة الـت عرفــت
تطورا ف القرن  20من بينها النتوبولوجيا ،علم الجتماع وعلم النفس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1أحد حسان ،دراسات ف اللسانيات التطبيقية ،الرجع السابق ،ص.133:
-2عبده الراجحي ،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ،الرجع السابق ،ص.30:
لكــن اللســانيات بفاهيمهــا واصــطلحاتا تثــل القــل الســاس الــذي اســتمدت منــه التعليميــة مبادئهــا
الوليــة" مــن حيــث إنــا الن ـوال العلمــي الوحيــد الــذي يعكــف علــى دراســة الظــاهرة اللغويــة فيتخــذها
موضوعا للدرس ووسيلة إجرائية ف الوقت نفسه"1.
إن تطــور الفــاهيم البنيويــة ورســوخها ف الثقافــة العاصــرة ،ث تبلورمفــاهيم الدرســة التحويليــة والتوليديــة،
ومــا توصــل إليــه روادهــا مــن نتــائج ،حــول كيفيــة اشــتغال العقــل البشــري ،أثنــاء عمليــة إنتــاج الكلم،
وتليله .أسهم ف تكون تصورات غي معهودة لدى الربي" وقد تــأثرت صــناعة تعليــم اللغــات أيـا تــأثر
باتي النظريتي عنــدما ظهــرت كـل واحــدة منهمـا ،واســتفادت منهمــا أشـياء كــثية إذ صـار أكـثر الربي
التخصص ـ ــي ف تعلي ـ ــم اللغ ـ ــات ينتبه ـ ــون إل م ـ ــا يق ـ ـ ـوله اللغوي ـ ــون واقتنع ـ ـ ـوا ب ـ ــأهيته بالنس ـ ــبة لي ـ ــدان
اختصاصهم" 2
توصـ ل
لقــد أثبتــت الدراســات اللســانية مكانتهــا ،ودورهــا ف ترقيــة تعليميــة اللغــات ،بتلــك الفــاهيم الــت ة

إليها اللسانيون ،والت تتجلى فيما يلي:

استغلل مفهوم البنيــة بـالتكيز علــى الفــاهيم البنيويــة  ":ولعـل أحسـن اســتغلل لفهــوم البنيــة ف التعليــم
يتمثل ف التمارين الت اصطلحوا على وصفها بالبنيوية" وهي تارين تقوم على اعتمـاد مفــاهيم التفاعــل
والتشابه والختلف ف إدراك بنية اللغة"3
-1

أحد حسان ،دراسات ف اللسانيات التطبيقية ،الرجع السابق ،ص02:

-2

عبــد الرحـن الـاج صـال ،مـدخل إل علـم اللسـانيات الـديث ،ملـة اللسـانيات ،العـدد
الرابع ،1974،ص.20:

-3

ممــد صــال بــن عمــر،كيف نعلــم اللغــة العربيــة لغــة حيــة؟ ،دار الــدمات العامــة للنشــر،
تونس،ط  ،1،1998ص.16:

ب -التكيز على الانب النطوق":اللغة النطوقة هي الصل ولغة التحرير فرع عليها فالنط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
ومــن ث الســموع هــو النبــع الول الــذي يســتقي النســان وخصوصــا الطفــل والمــي وال ـواطن الغــتب
مقاييس اللغة والادة الفرادية1".
ج -إق ـرار جيــع الــدارس اللســانية أن الملــة هــي الوحــدة الساســية ف البنــاء اللغــوي ".ومــن ثــة فقــد
وجهت العناية ف هذا الضرب من التعليم إل التاكيب باعتبار اللغة مموعة من المـل قبـل أن تكــون
مموعة من الفردات أو الصوات2".
د -كمــا تــأثرت التعليميــة بالنتــائج العلميــة الــت توصــلت إليهــا العجميــة "وذلــك لتنــوع ال ـزاد العجمــي
الذي تويه – القواميس – بي بسيط شائع و معقــد قليــل التــداول .ومــن ثـة دعـت الاجــة إل ضــبط
مــا ســي الرصــيد اللغــوي الساســي وهــو مموعــة الفــردات الــت يتاجهــا التكلــم للتخــاطب بلغــة مــن
اللغات "3.
إن تعليـم اللغـة النســانية لـن يقـق أهـدافه إل بإتبـاع منهجيــة علميــة ،تتـوفر فيهـا العناصـر البيداغوجبــة
التالية:
الج ـراء اللســان ":ل يك ــون أســتاذ اللغ ــة ف غن أبــدا عــن الص ــيلة العرفي ــة للنظريــة اللســانية العاصــرة
لذلك فإن اكتسابه لذه العرفة سيسعفه على وضع تصور شــامل لبنيــة النظــام اللغــوي الــذي هــو بشــأن
تعليمه ،وستنعكس هذه العرفة بالياب على إدراكه العميق لقيقة الظاهرة اللغوية"4.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عبد الرحن الاج صال ،مدخل إل علم اللسانيات الديث ،الرجع السابق ،ص.29:
-2

ممد صال بن عمر ،كيف نعلم اللغة العربية لغة حية؟ الرجع السابق ،ص.17:

-3

ممد صال بن عمر ،الرجع نفسه ،ص.17:
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أحد حسان ،دراسات ف اللسانيات التطبيقية ،الرجع السابق ،ص.142:
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اختيــار الــادة التعليميــة  :إن كثافــة الــادة التعليميــة ش ـوليتها ،تــوجب إحصــاء الفــردات الكــثر شــيوعا
وتواترا ف الستعمال إذ "ل يتاج التعلم إل كـل مــا هــو ثــابت ف اللغــة للتعــبي عـن أغراضــه بــل تكفيــه
اللفاظ الت تدل على الفاهيم العاديـة وبعــض الفــاهيم العلميــة والفنيــة وأو الضــارية مــا تقتضــيه اليــاة
العصرية".1
التــدرج ف تعليــم الــادة :يــص هــذا العنصــر واضــعي البنامــج التعليمــي الــذي يــب أن يراعــي العناصــر
التالية:
أ-الســهولة :تتجســد ســهولة الــتكيب اللغــوي ف ســهولة إدراكــه وتثلــه ويــب الرتكــاز ههنــا علــى مــا
يقدمه علم النفس اللسان ،وعلم الجتماع اللسان ،والدراسات اللسانيات بعامة.
ب -النتقــال مـن العــام إل الــاص :لتســهيل عمليــة الكتســاب اللغــوي لـدى التعلــم ،وتكينــه تصــيل
مهــارات الق ـراءة والتعــبي ،يــب أن تــدرس القاعــدة العامــة قبــل القاعــدة الاصــة الــت ترتبــط بــإجراءات
تويليــة معينــة ،ويــب أن تــدرس اللفــاظ الــت لــا علقــة بإحــالت مــردة ويــب أن تــدرس ال ـتاكيب
البسيطة قبل العقدة.
ت-تواتر الفردات :يدد الداء الفعلي للكلم هذا البــدأ" وتقتضــي تعليــم الفــردات التــدرج ف تلقينهــا
ابتداء من الفردة الكثر تواترا ،وتسمى عادة هذه الفردات بالفردات الساسية2 .
ث-عــرض الــادة اللغويــة  :تســاهم منهجيــة عــرض الــادة اللغويــة ،والوس ــائل الســتخدمة ف نقلهــا ،ف
الرتقاء بالفعل التعليمي ،وتكي التعلمي من إتقان الــادة والتحكــم فيهــا"ولتحقيق ذلــك لبـد -علــى
أستاذ اللغة -من أن يطرح على نفسه السئلة التالية:
ما هي الوسيلة الناجعة لعرض الادة )الكتاب الدرسي ،التسجيلت ،الفلم.(....
ما هي العناصر اللسانية الت يب التكيز عليها ف عرض الادة؟.
-1

عبد الرحن الاج صال ،مدخل إل علم اللسانيات الديث ،الرجع السابق ،ص.44:
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أحد حسان ،دراسات ف اللسانيات التطبيقية ،الرجع السابق ،ص.145:

كيف يكن لنا تبسيط إدراك العلقة بي الدال والدلول لدى التعلم؟
هل تتلف نوعية التعلم من درس إل آخر؟1.
التمرين اللغوي :يثل التمريـن اللغــوي التطــبيق الفعلــي للمــادة اللغويــة ،الــت تلقاهــا التعلــم إذ أن التمريـن
يهدف أساسا إل إكساب التعلــم الهــارات الكافيــة ف اســتعمال البن الورف ــو-فونولوجية والتكيبــة الــت
تشكل النماذج التلفظية للسان ما2.
إن إدراك أهية اللغة ومكانتها ف تشكيل الوعي النسان ،دفع الهتمي بتعليمها إل البحث عن أنع
الطرق ،واستغلل كل الوسائط ،والتكنولوجيات الديث ــة .قصــد تيسي سبل تصيــلها وتوظيفها.
إذ ل يعد الكتاب الرافد الوحيد ،الذي يرتكــز عليــه متعلـم اللغــة ،بـل صــارت هنــاك أدوات جديـدة مــن
قبيل القراص الضغوطة والفلم التعليمية ،ومواقع النتنت.
إن تط ــور تكنولوجي ــا العلوم ــات ،والتص ــالت جعل ــت النس ــانية تع ــرف تغيات ،وت ــولت اقتص ــادية
وسياسية ،واجتماعية هامة.
إن تكنولوجيــا العلومــات والتصــالت ،ومــا نتــج عنهــا مــن اتاهــات تربويــة وفكريــة تســعى إل عولــة
الثقافــة و مناهــج التعليــم  .جعــل العديــد مــن البــاحثي يتســاءلون عــن مكانــة اللغــة العربيــة ،ومســتقبلها
بوصفها الامل الادي لذه الثقافة باختلف تش ةكلتا وتلةياتا "وماذا عن الثقافة العربية من إسهام
خــاص تقــدمه ف حلبــة الثقافــة العاليــة ووســط لــة الص ـراع ،وامتلك الثقافــات الهيمنــة للوســائل الاديــة
للب ــث الثق ــاف ،ولص ــادر العلوم ــات ،ولق ــوة النتش ــار اللغ ــوي ،والتص ــال الباش ــر ب ــالتطورات العلمي ــة
والتكنولوجية للعصر".3
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أحد حسان ،دراسات ف اللسانيات التطبيقية ،الرجع السابق ،ص.146:

-2

أحد حسان ،الرجع نفسه ،ص.147:
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حســام الطيــب ،أي أفــق للثقافــة العربيــة وأدبــا ف عصــر التصــال والعولــة ،ملــة عــال الفكــر،
اللد الثامن والعشرون ،العدد الثان ،أكتوبر/ديسمب، 1999،ص236:
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يربــط د :عبــد الـالق عبــد ال بي العولــة ،والثــورة العلميـ ـ ـ ــة ،والتكنولوجيــة ربطــا وثيقــا "فالعولــة كــالثورة
العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تش ــي إل ك ــل التط ــورات ال ــت م ــن ش ــأنا رب ــط العال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وتوحي ــده ،وبالت ــال إلغ ــاء فك ــرة
الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومفهــوم الزمــان .والعلوماتيــة تتضــمن أيضــا توصــيل العلومــات والــدمات الفوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل كــل
أرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء العمورة 1".
لعــل الن ـتنت أهــم القن ـوات وأكثرهــا اســتخداما ف نقــل العلومــات والعــارف عاليــا " كمــا هــو الــال
بالنسبة للكم الائل من العلومات والدمات والتسهيلت الانية الت تقدم عب شبكة النتنت الت
تطورت خلل التســعينيات ،تـولت إل عملق الكــتون يــوجه العـال ،ويعــل التواصــل بي الفـراد يتـم
بالصوت والصورة وبسرعة الزمن القيقي "2
ف خضــم هــذه التغيات العلميـ ـ ــة والتوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الجتماعيــة والفكري ــة تــاوزت العمليــة التعليميــة بعامــة
وتعليميـ ــة اللغ ــات باص ــة ،الطـ ــر والقن ـ ـوات التقليديـ ــة م ــن مـ ــدارس وكتـ ــب مطبوع ـ ـ ــة .ف ــاته اهتمـ ــام
الؤسســات التعليميــة ومراكــز البحــوث العاليــة ،والنظمــات الكوميــة إل توظيــف الن ـتنت وخــدماتا
التطورة لنشر العرفة اللسانية للناطقي وغي الناطقي با.
فانتشــرت العديــد مــن الواقــع التخصصــة ف تعليميــة اللغــات ،بــل صــار هنــاك تنــافس عــالي لســتثمار
هذه الشبكة وتصميم مواقع يتفاعل معها الستخدم ويتخذها مصدرا لبناء تعلةماته.
مــن خلل مــا تقــدم ذكــره ،يكــن القــول :إن اســتخدام الن ـتنت وتوظيفهــا ف ترقيــة الفعــل التعليمــي/
باصة.
التعلةمي ف حقل تعليمية اللغات سيسهم ف تطور وانتشار اللغات بعامة ،واللغة العربية ة

- 1عبد الالق عبد ال،العولة:جذورها وفروعهــا وكيفيــة التعامــل معهــا ،ملــة عـال الفكــر،اللد الثــامن
والعشرون،العدد الثان،أكتوبر/ديسمب، 1999،ص.236:
 – 2عبد الالق عبد ال ،الرجع نفسه ،ص. 61 :
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ش ــهدت الس ــنون الواخ ــر م ــن الق ــرن العش ـرين ث ــورة ف م ــال الحص ــاءات والعلوماتي ــة ب ــدأت
ملمه ـ ــا ترتسم وتتبلور مع اختاع القمـ ـ ــار الصناعية والاسوب ،وتطوير البميات.
لقد كان لذه الختاعات تأثي ف أناط السلوك وف النظام الفك ــري للمجتمع النسان ،حي تغيت
نظرة النسان إل وجـ ـ ــوده وتبــدلت الكثي من عاداته وتقاليده .لقد تطور الاسوب بشكل مطــرد بــدء
من عام  ،1939تاريخ اخ ـتـ ـراع أول جهاز كمبيوتر الكتون" .لن هذه اللة تتمركز ف بؤرة الطــوط
الساسية للتقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي ف جيع أرجاء العال".1
 لقـد غيت تكنولوجيــا العلومــات مــن أنـاط التفكي النســان حيـث "بــدأت الضــارة النســانية فيهــاتتح ــول م ــن حض ــارة الوثيق ــة الكتوب ــة إل حض ــارة "الوثيق ــة اللكتوني ــة" والنس ــان التف ــرج إل شاش ــة
إلكتونية".2

لقــد اســتخدم الاســوب ف جــع العطيــات العلميــة ف حقــول معرفيــة عــدة منهــا الطــب ،والندســة وف
العمــال التجاريــة ،وف التعلــم حيــث صــار يطــرح نفســه بــديل منطقيــا لزيــادة فاعليـ ــة التعلــم وإنتاجيــة
التعليــم.
إن تعميق الباث ف مال العلوماتيــة ،مكــن إنســان العصــر مـن تقيــق أعظـم انـاز علمــي تتجسـد ف
ربــط مموعــة مــن الواســيب ف شبك ـ ــة  RESEAUتضــمن التواصــل الســتمر ،وتبــادل العلومــات
بس ــرعة وفعالي ــة .وق ــد تزاي ــد الهتم ــام بش ــبكات العلوم ــات خلل النص ــف الث ــان م ــن الق ــرن العش ـرين
للسباب التالية:

-1فاروق الباز .ملة الفيصل ،السعودية،ع  ،284ص.84:
- 2غــاري ج .بيــت ،ثقافــة الكمــبيوتر ،الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع ،القــاهرة ،ط  ،1997، 2ص :
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-1أهية العلومات ف مالت التنمية العلمية والتبوية والثقافي ــة.
-2ضخامة النتــاج الفكــري العــالي لصـادر العلومــات الختلف ــة ف ــي أشكالا)الطبوعــة وغي الطبوعــة(
وموض ــوعاتا ،ولغات ــا مـ ــا أدى أو م ــا يع ـ ــرف Information explosionإل ظ ــاهرة انفج ــار
العلومات بثورة العلومات.
-3تشتت العلومــات ومصــادرها داخـل البلــد وعلــى الســتوى الدول ــي وكــثرة العوقــات أمــام الوصــول إل
العلومات واستجاعها 1.لقــد اصـطلح علــى تسـمية هــذه الشــبكة ب ــ INTERNET :فمــا هــي
النتنت؟ وكيف ظهرت؟ وما هي وظائفها؟.
لقــد دفــع هــاجس الــوف مــن حـرب نوويــة متملــة بي الوليــات التحــدة ،والتــاد الســوفيت –ســابقا–
الؤسسة العسكرية.المريكية إل التفكي طريقـ ـ ــة فعالة تضمــن حايـ ـ ــة نظ ـ ــام التصـ ــالت
 Système De communicationبي الؤسسة الكومية والوح ـ ـ ــدات العســكرية ،والافظــة
على استمرار تدفق العلومات وتبادلا.ف رحاب هذا الصراع بـ ــدأت فك ـ ــرة إنش ـ ــاء شبكـ ــة اتص ــالت
 Réseau de communicationترب ــط بي مموع ــة م ــن الواس ــب التباع ــدة تتبل ــور ل ــدى
المريكيي منذ سنة  1957حي أطلق التاد السوفيت أول قمر صناعي سبوتنيك spoutinik
ففي الستينات من القرن العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ت تأسيس الوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة المريكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لشاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
البحوث التقدمة Arpa(Advanced research Project agency)،2
الــت أنشــأت أول شــبكة اصــطلح علــى تســميتها  ، Arpanetو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ذلــك عــام  1969م
.3
– 1إبراهي ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ــد ال اليس ـ ـ ـ ــن ،ش ـ ـ ـ ــبكات العلوم ـ ـ ـ ــاتwww.mohyssin.com .
2- INGO LACHERBAUER .le visuel internet .la source d’or,
. p5.paris 1999
3- INGO LACHERBAUER .le visuel internet . p7.
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"وقد تكون النمــوذج الول للشــبكة مــن أربعــة حواســيب موزعـ ـ ـ ـ ــة ف جامعـ ـ ـ ــة يوتــاه  Utahوجامعـ ـ ـ ــة
كاليفورني ـ ـ ـ ــا ف ل ــوس أن ـ ـ ـ ــلوس )  (university of california-sorhlyومعه ــد س ــتانفورد
الدول للباث"
لقد ظلت هذه الشبكة ف بداياتا الول حكرا على اليش والامعات والباحثي ف تقنيــة العلومــات،
لكنهـ ــا مافتئت أن توسع ـ ــت خلل السنوات اللحقة.
حت "أصـبحت عـام  1971تضـم حـوال عشـرين موقعــا منه ـ ــا جـامعت  mitو hardwordوف
عـ ــام  1974أصبحت تضم  60موقع ــا".
نتيجة لذا التوسع ف بنيــة هــذه الشــبكة ،وتعـدد الستخ ـ ــدمي ق ـ ـ ــرر القــائمون عليهــا تزئتهــا إل كيـاني
متم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايزين "فلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد انقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت  arpanetس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  1983إل قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي  arpanetو
 milnetواستخـدمت الول ف جهود الباث الدنية أما  milnetفــاحتفظ بـا للسـتخدامات
العسكرية"
لقــد تـولت  arpanetال شــبكة دوليــة ،بعــد أن قــام العديــد مـن البــاحثي بإنشــاء شــبكات جديــدة
مثل c s netو .bitnet
وبعد عشرين سنة مـن السـتخدام الـدود ،والاضـع لرقابـة الؤسســات الكوميــة ،بـدأ تعميـم اسـتخدام
هــذه الشــبكة للنــاس وتيســي التصــال بــا فقــد " بــدأت تقــدي خدمــة النـتنت عمليــا ف ســنة 1985
وكان عدد الشتكي يتزايد بشكل كبي وأصبح النتنت كما هو جلي أكب شبكة ف تاريخ البشرية".
إن الســتخدام الفعل ــي للن ـتنت ،وتزاي ــد عــدد الســتخدمي والشــتكي ،حصــل بعــد اخ ـتاع الشــبكة
العنكبوتيــة  WEBوهــي التجــة القابلـ ـ ـ ــة للمصــطلح النليــز la toile,world wide web
باللغ ــة الفرنسي ــة1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- INGO LACHERBAUER .le visuel interne . p8.

 /2خدمات النترنت:
تقــدم الن ـتنت خــدمات عديــدة" ،لقــد ت ـولت شــبكة "إن ـتنت" إل إحــدى أهــم وســائل لنشــر النتــج
العلوم ــات بص ــورة اقتص ــادية وق ــد فرض ــت س ــيطرتا عل ــى قط ــاع ال ــال والعم ــال والص ــناعة وال ــدمات
والتعليم والقطاع النزل أيضا .با يقدمه من برامج خدماتية وترفيهية

"1

إن التطــرق إل هــذه الــدمات التنوعــة ،قــد يتجــاوز إطــار البحــث ،لــذا تتنــاول الــدمات الــت يكــن أن
تقدمها هذه الشبكة ف حقل التعليم بعامة و تعليمية اللغات باصة.
إن إدراك الؤسســات العلميــة لهيــة الن ـتنت ،ودورهــا ف نشــر العرفــة ،وتقيــق التصــال بي البشــر،
أدى إل تطــوير أدوات الن ـتنت ،وابتكــار خــدمات جديــدة "ونظ ـرا لن الن ـتنت كــانت تستخـ ــدم ف
البداية للغراض البحثية العلمية فقط ،فقد كان من الصعب استخدام هذه الدمات.
أم ــا ف ال ــوقت الراه ــن وبع ــد أن اتس ــع نط ــاق اس ــتخدامها وأص ــبح هن ــاك العدي ــد م ــن الواق ــع التجاري ــة
والاصة فقد ت تطوير خدمات جديدة يسهل استخدامها وت ابتكار واجهات تعامل بسيطة يستطيع
الميع التفاعل معها بسهولة مطلقة".2
*إن الدمات الت تقدمها هذه الشبكة كثية ومتنوعة لعل أههــا  :البريد اللكترونـ ـ ــيCourrier:
 électronique e-mailومم ـ ـ ـ ـ ــوعات ال ـ ـ ـ ـ ـوار  ، Group de discusionوالدردش ــة
 ،Bavardageوخدمة الوب .WEB
-1البريد اللكتروني:
لــا كــانت الغايــة التوخــاة مــن أنشــاء شــبكة النـتنت ،هــي تــأمي التصــال ،وضــمان الســرعة و الفعاليــة
بي الشخاص واليئات الكومية والؤسسات العلمية ،فقد أوجد الؤسسون لذه الشبكة ،خدمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1جـ ـ ــال عبـ ـ ــد العطـ ـ ــي وآخـ ـ ــرون ،الن ـ ـ ـتنت ،دار الكتـ ـ ــب الصـ ـ ــري الـ ـ ــديث  ،ط ، 1القـ ـ ــاهرة،
،1999ص95 :
 -2جال عبد العطي وآخرون ،النتنت .الرجع نفسه ،ص43 :
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البيد اللكتون وهي الدمة الـت تشـرف علــى إرسـال واســتقبال الرسـائل مـن حاســب إل آخـر داخـل
شبكة العلومات و تقوم بالتأكد من وصول البيد إل العنوان السليم.
يعد البيد اللكتون أحد وسائل التصال الامة.تعد خدمة البيــد اللكـتون مـن أقـدم خـدمات النـتنت ،يعــود تاريهـا إل منتصــف الســبعينات مـنالقرن العشرين.وقد كان خريج معهد ماساشوستس للتكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا،المريكي "راي تومليسون"الؤسس
والختع الول لذه الدم ــة .1
إن البيــد اللكــتون ف أبســط تعــاريفه "هــو تقــاطع الكــتون مــن الرســائل والكالــات الاتفيــة ورســائل
الفاكس أو نوذجا الكتونيا عنها".2
حققت استخدامات البيد اللكتون إمكانيات هامة ف مال التصــال بي الشــخاص والؤسســات،
م ــن أج ــل تب ــادل العلوم ــات واللف ــات ،إذ يس ــتطيع أي ش ــخص الن البلغ ع ــن الش ــكلت ال ــت
يواجهها ف عمله أو طلب معلومات عن منتجات أو خدمات معينة من خلل البيد اللكتون .3
يــوفر البيــد اللكــتون بيئة خصــبة تــدعم التواصــل وال ـوار المــاعي بي الف ـراد والؤسســات إذ "يكــن
للنسان عن طريـق البيـ ـ ـ ـ ــد اللكتون ،أن يارس أشكال متعددة من التصالت بي الشخ ـ ــاص
- 1ينظر:غسـ ـ ـ ــان حزيـ ــن :قصـ ــة اخ ـ ـتاع البيـ ــد اللكـ ــتون ،-ملـ ــة العرب ،الكـ ــويت ،العـ ــدد ،530
 ،2003ص .166- 165:
- 2بــوب بورت ـ ــون،كات ســيث ،التجــارة علــى الن ـتنت ،ترج ـ ــة:مركز التعري ــب والتجــة ،الــدار العربيــة
للعلوم ،لبنان ،ط  ،1997، 1ص . 74 :
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باء شاهي ،النتنت والعولة ،الرجع السابق ،ص.44 :

والماعــات متجــاوزا حــدود الغرافيــا والزمــن ،ولــذا يكــن لتطبيقــات البيــد اللكــتون أن تــروج للحـوار
الماعي وتدعم التفاعل على متلف الستويات ومن ث تعزز التماسك الجتماعي".1
-

الويب : WEB

يعــرف هــذا الصــطلح ف اللغــة العربيــة بـ"الشــبكة العنكبوتيــة"أو شــبكة العلومــات العاليــة ،وهــي التجــة
القابل ــة للمص ــطلح النليـ ـ ـ ـ ـ ــزي " World wide webوه ــي عب ــارة ع ــن برنام ــج م ــزود براج ــع
متقاطعة ووصلت تقق وصل واستجاع البيانات من حواسيب ف متلف أناء العال باستخدام
ما يسمى بنظام النص الفائق .HyperText system2
"ظهرت الويب ف سنــة  ،1992من إبداع"تيم برنرز" ، Tim bernersالــبي ف الختــب الوروب
التخصــص ف فيزيــاء الـزيئات  ، CERN3ث قــام علمــاء الفيزيــاء بــالركز الوروب للبــاث الذريــة
بنيف ،بتطوير هذه الدمة ،لتتيح التصال بكل العلومات التواجدة ف الشبكة ،بواسطة نظام النص
الفائق.
لق ــد أس ــهمت ال ــويب ف توس ــيع ش ــبكة النـ ـتنت ،ب ــا وفرت ــه م ــن إمكاني ــات لتص ــميم الواق ــع ،ونش ــر
العلومات الصورة بانب النصوص ،ث تطورت لتضم الصوت والركـ ـ ـ ــة "ما جعل منها أداة إعلمي ـ ــة
وتسويقية ومعرفية هائلة وذلك لا تــتيحه مــن قــدرات تفاعليــة غي موجــودة ف وســائل النشــر التقليديــة،
مثل الصحف واللت والذاعة و

التلفـ ـ ـ ـ ــاز4".

حسام عبد ربه ،شبكة العنكبوت هل تنق النسان.ملة العرفة ،عدد  ،70،2001السعودية ص 1-
96:
 . 2بوب بورتون،كات سيث ،التجارة على النتنت ،الرجع السابق ،ص .54:
3 . joe kraynak et joe habraken, Internet biblio max, campus
press, 1998, P. 9
 -4خلدون طبارة ،اللغة والثقافة العربيـة ف عصـر إنـتنت ،الوسـم لثقـاف الرابـع عشــر ،ممـع اللغــة العربيـة الردن،
،1996ص.16:
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كمــا أســهمت الــويب ف تطــوير عمليــة الشــر اللكــتون "وعلــى جــانب آخــر انتشــرت دوائر العــارف
والعــاجم والكتبــات اللكتونيــة علــى الن ـتنت ،وهــي متمثلــة الن بــاللف مــن الكتــب الكلســيكية
منشــورة كاملــة بلغــات متعــددة ،ناهيــك عــن آلف الصــحف واللت العالي ـ ـ ـ ــة والليــة بــا فيهــا العربيــة
الت تولت إل النشر اللكتون".
مجموعات الخبار:
إن تطبيقات هذه الدمة متعددة ،لكن يكــن توظيفهــا لتفعيــل العمليــة التعليميــة ،إذا ت تسـخيها وفــق
منهجية علمية وتربوية ف الؤسسات التعليمية.
"تأس ــيس قائم ــة بأس ــاء الطلب ف الفص ــل الواح ــد )الش ـ ـ ــعبة(كوسيط للح ـ ـوار بينه ــم وم ــن خللاســتخدام هــذه الدمــة يكــن جــع جيــع الطلبــة والطالبــات الســجلي ف مــادة مــا تــث هــذه الموعــة
لتبادل الراء ووجهات النظر.
بالنس ــبة للس ــتاذ الـ ــامعي يك ــن أن يقـ ــوم بوض ــع قائم ــة خاص ــة ب ــه تش ــتمل عل ــى أس ــاء الطلبوالطالبات وعناوينهم بيث يكن إرسال الواجبات النزلية ومتطلبات الادة عب تلك القائمة.
 تـ ـ ــوجيه الطلب والعلمي للتسـ ـ ــجيل ف الق ـ ـ ـوائم العاليـ ـ ــة )حسـ ـ ــب التخصـ ـ ــص( للسـ ـ ــتفادة مـ ـ ــنالتخصصي ومعرفة الديد .وكذلك الستفادة من خباتم والسؤال عن كل ما أشكل عيهم1".
إن الشــاركة ف مموعــات الخبــار تتيــح للمتعلــم تكــوين علقــات إنســانية مــع أشــخاص ذوي ثقافــات
متباينة.كما تشجعه على التعرف على ثقافته بقارنتها بالثقافات الخرى كمـا تسـهم ف تعميـق العرفــة
وتنوي ــع مص ــادرها لن ه ــذه الموع ــات تث ــل مص ــدرا هام ــا للمعلوم ــات  .فه ــي الك ــان الث ــال لتب ــادل
التجارب مع الخرين.

-1

عبدال بن عبد العزيز الوسى ،استخدام خدمات التصال بفعالية ف التعليم،
www.khayma.com

مجموعات إخبارية هامة:
فيم ــا يل ــي قائم ــة لبع ــض الموع ــات الخباري ــة الام ــة ال ــت تغط ــي معظ ــم ال ــالت م ــع وص ــف م ــوجز
للموضوعات الت يكن أن توجـ ـ ــد با.
أول :ف مال العمال Business
*Alt.biaries.Clip-art
نس ــتطيع م ــن خلل ه ــذه الموع ــة تنفي ــذ بع ــض الرس ــوم التوضيحيـ ــة م ــن خلل اس ــتعارة أو ب ــالحرى
إضافة بعض القصاصات الصورة العدة سلفا.
*Clarinet
وهــي شــبكة خاصــة بدمــة الموعــات الخباريــة تســتطيع مــن خـ ـ ــلل الش ـتاك فيهــا الصــول علــى
أحــدث الوضــوعات ف مــالت الخبــار والعمــال والتقــارير الاليــة ويلحــظ أن هــذه الشبك ـ ـ ــة تضــم
عشرات الموعات الخبارية التخصصة.
*Alt.quotations
نستطيع من خلل هذه الموعة الطلع على العـ ـ ــديد من القـ ـوال الأثورة لكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الؤلفي
والشاهي.
*Misc.entre preneurs
تقدم هذه الموعة العـ ــديد من الفرص ف م ـ ـ ــالت الق ـ ــاولت والعمال الختلفة.
ثانيا:ف مال الكمبيوتر Computers
*Alt.bbs
نستطيع من خلل هذه الموعة تعلم كيفية إعداد النشرات اللكتونية.
*Alt.bbs.ads
تضـ ــم هذه الموعـ ـ ـ ــة العديـد من نشرات العلنات اللكتونية .
*Alt.binaries
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نس ــتطيع الص ــول م ــن خلل ه ــذه الموع ــة عل ــى العدي ــد م ــن اللف ــات الثنائي ــة مث ــل ملفــات الص ــوت
والصورة واللت ميديا والبامج.
*Alt.cd-rom.reviews
نســتطيع م خلل هــذه الموعــة اســتعراض أفضــل البامــج و اللعــاب الســجلة علــى اســطوانات مدمــة
 CDالطروحة ف السواق ،وأراء من جربوا هذه السطوانات.
*Comp.answers
يوجد ف هذه الموعة السئلة التكررة الطرح FAQsالاصة بالكمبيوتر والجابة الشافية عليها.
*Comp.os.binaries.ms-windows
نستطيع أن ند ف هذه الموعة الكثي من العلومات عن البامج والكونات التكيبية الديث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والبامج الانية والنسخ الدثة من برنامج النوافذ.
ثالثا:ف مال التفيه Entertainment
يق ــع ض ــمن ه ــذه الفئة العدي ــد م ــن الموع ــات الخباري ــة ال ــت يتبـ ـ ـ ــادل الش ــتكون فيه ــا الـ ـرأي ح ــول
الوضوعات التفيهية الختلفة من أفلم ومسلسلت وهوايات وتضم الموعات التالية:
*Alt. Binaqries.pictures
تضم العديد من الصور الاصة بختلف الوضوعات والـ ــالت .
*Alt. Binaries.sounds
نستطيع الصول من خلل هذه الموعة على اللفات الصوتيـ ـ ــة العدة لبنامج .windows
*Alt.cult-movpes
تض ــم ه ــذه الموع ــة لقط ــات م ــن أش ــهر الفلم العالي ــة خاص ــة أفلم الرك ــة والفلم الغربي ــة والتعلي ــق
عليها.
رابعا :ف مال الوايات Hobbies
تســتطيع مــن خلل هــذه الفئة مــن الموعــات الخباريــة التعــرف علــى أصــحاب الوايــات الختلفــة مــن
جيع أناء العال ـ ـ ــم وتبـ ــادل الرأي.

والعلومـ ــات حـ ــول الوايـ ــات الـ ــت تشـ ــتكون فيهـ ــا معـ ــا وتسـ ــتطيع التعـ ــرف عليهـ ــا مـ ــن خلل أي مـ ــن
الموعات التالية:
 *Alt.aquariaخاصة بواة الساك واليوانات الائية.
*Alt.autos.antique
يس ــتطيع ه ـواة الس ــيارات القدي ــة ج ــع الزي ــد م ــن العلوم ــات ع ــن الس ــيارات القدي ــة بختل ــف أنواعه ــا
والصول حت على قطع الغيار الت يبحثون عنها – وبالطبع لن يكون ذلك بالان.
*Alt.bonsai
تناقش هذه الموعة أدق التفاصيل الاصة بزهرة البنسية وكيفية زراعتها والعتناء با.
*Alt.models
تستطيع من خلل الموعة التعــرف علــى نـاذج للطـائرات الـت شــاركت ف الـرب الثانيــة وتعلـم الكــثي
عن كيفية إعداد ناذج لذه الطائرات بنفسك.
*Rec.photo
هــذه الموعــة خاصــة ب ـواة التصــوير الفوتــوغراف ويســتطيع مــن يشــارك فيهــا معرفــة الزيــد مــن تقنيــات
التصوير والتجارب والخرين ف هذا الال.
خامسا :في مجال النترنت:
تستطيع من خلل الموعة الخبارية الدرجة ضـمن هــذه الفئة التعــرف علــى الزيــد مـن العلومــات عــن
خدمات وإمكانات شبكة النتنت الختلفة من البي ـ ــد اللكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون والشبك ـ ــة العنكبوتي ـ ـ ــة
والموعات الخبارية نفسها أيضا .وهي تضم الموعات التية:
*Alt.answers
تستطيع من خلل هذه الموعة التعرف على جيع السئلة متكررة الطرح الاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالنتنت
وإجاباتا الشافية1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ينظر:باء شاهي ،النتنت والعولة ،الرجع السابق ،ص 300:وما بعدها.
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محتوى النترنت:
إن التطور الكبي الـذي حـدث ف مـال العلوماتيــة وتعـدد السـتخدمي لشـبكة النـتنت أدى إل تنـوع
الت ــوى اللكــتون " .لقــد ت ـولت ش ــبكة "إن ـتنت" إل إحــدى أه ــم وســائل نشــر النتــج العلوم ـ ـ ـ ــات
بصورة اقتصادية وقد فرضت سيطرتا على قطاع الال والعمال والصناعة والــدمات والتعليــم والقطــاع
النزل أيضا .با يقدمه من برامج خدماتية وترفيهية".

2

ل يكن حصر متوى النتنت بشكل دقيق نظرا لتدفق العلوم ـ ــات الستمر وتنوعها لكن يكــن وصــد
بعض التويات الامة كالت:
-

الت ــوى الك ــاديي )ال ــامعي( :تت ــول تق ــديه والش ـراف علي ــه هيئات ومراك ــز جامعيــة ويكــن
الطلع عل ــى الت ــوى الك ــاديي م ــن خلل مموع ــات الـ ـوار وح ــت النت ــديات اللكتوني ــة
الاصة.

-

التوى السياسي :توفره الكومات واليئات السياسية ومراكز البحوث التخصصة.

-

التوى التعلق بالضارة والفلسفة والديان حيث توجد مواقع ومنتديات لكل الذاهب الدينية
والفلسفية.

-

التوى الدب واللغوي :ند العديد من الواقع التخصصة ف الدراسات الدبية واللغوية.

-

التوى التجاري :يتول هذا النوع متلف الشركات والؤسسات التجارية يـد التصــفح مواضــيع
تتعلق بالنتجات وينظم الودة والدارة والعلومات القتصادية.

-2بوب نورتون وكات سيث .التجارة على النتنت ،الرجع السابق ،ص .65:

التــوى العلمــي :إن خدمــة التصــالت الــت توفرهــا الن ـتنت جعلــت العلميي يتخــذونا

-

وسيطا لنقل رسائلهم العلمية .
"واس ــتفادت الص ــحف والطبوع ــات الدوري ــة م ــن التق ــدم التكنولوج ـ ــي ال ــذي وفرت ــه النـ ـتنيت

-

لتحسي مضمونا وزيادة عدد قرائها علة مســتوى العــال مـن خلل تغيي طــرق التوزيــع بواســطة
الشبك ـ ــة وبشاركة جهاز الاسوب وهذه الطريقة تتميز بالسرعة العالية  .والنتشار

الواسع1".

-

كما انتشرت الواقع الاصة بالذاعات وشبكات التلفزيون ووكالت النباء العالية .

-

لقد أدى النشر اللكتون للمعرفة النســانية إل ازدهـار التجــارة اللكتونيــة  .فتعـددت الواقــع
الاصة بدور النشر العربية والعالية ويتوقع مللون أن يصـل إجـال مبيعــات الكتـاب اللكــتون
ف الوليات التحدة المريكية إل ثانية مليارات دولر ف العام  2005كما يتوقع آخرون أن
ت ــد ه ــذه الص ــادر اللكتوني ــة أول س ــوق ل ــا ف العاه ــد والامع ــات لغـ ـراض ت ــوفي الكت ــب
النهجي ــة الق ــررة والكت ــب الرجعي ــة .وس ــتكون الناه ــج اللكتوني ــة ه ــي النم ــط الس ــائد ل ــدى
 .% 25ف الامعات ف الوليات التحدة  .بلول عام .2005

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1
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-

خصائص النترنت:

تتسم النتنت بملة من الصائص تعلها أهم وسيلة إعلم واتصال:
-1

اللمكان :تتخطى النتنت كل الواجز الغرافيـة والكانيـة فقــد صــارت العلومــات تتناقــل بي النــاس دون
أي قيد سياسي أو اقتصادي.
وأصــبحت الســافة بي العلومــة والنســان تقــتب مــن الســافة الــت تفصــله عــن مفتــاح جهــاز الاســوب شــيئا
فشيئا .وأما زمن الوصول إليها فأصبح بالدقائق والثوان.

-2

اللزمان :ل يعد الصول على العلومــات يسـتغرق زمنـا طــويل بـل صــار بالمكـان الطلع علـى أحـداث
العلومات وتلقي أخر الخبار ف شت مالت الياة  .يتم بسرعة وفعالية.

-3

التفاعليــة :وفــرت الن ـتنت الريــة للقــارئ ف اختيــار مــا يق ـرأ أو يســمع أو يشــاهد ومــت يريــد ذلــك وصــار
يتلك القدرة على الشاركة ف منتديات الوار فانتقل من وضعية التلقي والستقبل للمعلومات إل وضــعية
الرسل والشارك.

-4

الربط الدائم :ل يعد الرتباط بالنتنت يتـم بواسـطة الواسـيب فقـط بـل يكـن اسـتخدام أدوات و أجهـزة
تكنولوجية أخرى مثل حاسبات اليب والواتف النقالة  .مـا حقــق ارتباطـا دائمـا بـالنتنت ف كـل مكــان
وزمان.

-5

تن ــوع التطبيق ــات :تتع ــدد تطبيق ــات النـ ـتنت وتتن ــوع وف ــق رغب ــة الس ــتخدم وح ــاجته .فهن ــاك التطبيق ــات
التعليمية والتبوية والتطبيقات التجارية.

-6

الربــط الــدائم :ل يعـد الرتبـاط بـالنتنت يتـم بواســطة الواسـيب فقــط بـل يكـن اسـتخدام أدوات وأجهــزة
تكنولوجية أخرى مثـل حاسـبات اليــب والواتـف النقالـة .مـا حقـق ارتباطـا دائمـا بــالنتنت ف كـل مكـان
وزمان.

-7

تن ــوع التطبيق ــات :تتع ــدد تطبيق ــات النـ ـتنت وتتن ــوع وف ــق رغب ــة الس ــتخدم وح ــاجته .فهن ــاك التطبيق ــات
التعليمية والتبوية والتطبيقات التجارية1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– 1ممد تكريت ،لاذا النتنت؟www.almanbar.com،

الفصل الثاني
التعليم في عصر النترنت
o

o

o

o

تطور المسار التعليمي التعلمي

النترنت ومجتمع المعلومات
أنماط التعليم
النترنت والتعلم الذاتي
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تطور المسار التعليمي التعلمي:
ظلــت العمليــة التعليميــة منــذ أحقــاب طويلــة خاضــعة لرقابــة الؤسســات الرســية ،وفــق منهــاج ومتويــات
دراس ــية مكمــة وص ــارمة ،لك ــن اس ــتخدام التطـ ـ ــورة للن ـتنت ،أدت إل "الفلت م ــن رقاب ـ ــة الســلطة
السياسية،والقدرة على تلك العرفــة الـت حـاول القــائمون عليهـا منـذ أفلط ـ ـ ــون  Platonحجبهـا عـن
الطبقات الشعبية".1فلم تعد العرفة تضع لدود الكان تفرضه قاعات الــدرس ،أو للطريقــة النتقائيــة
الــت تعمــد إليهــا الؤسســات الرسيـ ـ ــة ف عمليــة طبــع ونشــر الكتــب والوثــائق ،بــل صــار" التعلي ـ ـ ــم متاحــا
أم ــام الطلب غي النتظمي ف متل ــف أنـ ـ ــاء الع ــال ،وس ــوف يك ــون بإمك ــان الن ــاس ف أي مك ـ ـ ـ ــان
الص ـ ـ ــول علــى أفضــل الــدورات الدراســية الــت يدرســها مدرســون أكفــاء" .فيتحقــق بــذلك الــدف مــن
التعلي ـ ـ ـ ـ ــم للجمي ـ ـ ـ ـ ــع وم ـ ـ ـ ـ ــو المي ـ ـ ـ ـ ــة كم ـ ـ ـ ـ ــا يس ـ ـ ـ ـ ــهم التعلي ـ ـ ـ ـ ــم اللك ـ ـ ـ ـ ــتون L’enseignement
 électroniqueف القض ـ ـ ــاء على الفروق الفردية بي التلميذ وتقدي تعليم أسرع بهد أقل ولعدد
من التعلمي وكلفة أرخص مع توافر عنصر الثارة والتشويق.
يكاد يمـع الدارســون والهتمــون بتطـور الفكـر النسـان علـى أن عصـرنا الراهــن تيـزه ظاهرتــان بارزتــان،
كان لما تأثي واضح ف تشكيل الوعي النسان ف القرن العشرين.
تتمثــل الظ ــاهرة الول ف النفجــار العرف الــذي تب ــدو ملم ــه ف "ضــخامة" النت ــاج الفكــري الع ــالي
لصــادر العلوم ـ ـ ـ ــات الختلفــة ف أشــكالا )الطبوعــة وغي الطبوعــة( وموضــوعاتا ،ولغاتــا ،مــا أدى إل
ظاهرة انفجار العلوم ـ ــات  Information explosionأو يعــرف بثورة العلومات " .2
أم ــا الظ ــاهرة الثاني ــة فتبت ــدئ ف الث ــورة العلمي ــة والتكنولوجي ــة ال ــت "س ــهلت انتق ــال الف ــاهيم والذواق
والفردات فيما بي الثقافات والضارات" 3إن رغبة النسان ف تتبع تطور العرفــة والتحكــم فيهـا دفعتــه

إل الرتكاز على مستحدثات التكنولوجيا ،وما توفره من دعائم فعالة تتيح له رصد التحولت العرفيــة
والفكرية ف تفعيل التعليم وتطويره بوصفه اليدان التوخى الذي يكون صناع العرفة.
 – 1النظمــة العربي ــة للتبيــة والثقاف ــة والعل ــوم ،مدرســة الس ــتقبل ،ملــة العرفــة ،عــدد  ،24الســعودية،
 1421ه .ص30 :
-2ابراهيم بن عبد ال اليسن ،شبكات العلوماتwww.mohyssin.com،
 -3إبراهيم بن عبد ال اليسن ،الرجع نفسه.
لن "ف تقدير كثي من الختصي أن الثورة العلمية وتكنولوجيا العلومات والتصالت ستكون الطاقــة
الولدة للقرن الادي والعشرين ف كل سياقاته القتصادية والسياسية والجتماعية والثقافية والتبوية"

1

أما التعلم فقد أصبح أمام وضعيات تعليمية جديدة ،يكنه تاهلهــا أو تاوزهــا ،فقــد صــار مســؤول ف
تديد مساره التعلمي ،وتدعيم مكتسباته بتوظيف العطيات العلمية والعرفية الت توفرها النتنت.
والــت "تعلــه بــق يتمتــع بنــوع مــن التعــة العلميــة والتبويــة بفضــل عنصــر التفاعــل الــذي يكــون ســببا ف
شده أكثر إل الهاز .وبالتال إل النص ،يقرأه ويعن النظر فيه ويــدث مــا بــدا لــه مــن التغيات عليــه،
إن النــص اللكــتون أو متعــدد الوســائط يــوفر الفرصــة للتــدريب علــى كــل مهــارات الكتســاب اللغــوي
العروفة ،ساعا وقراءة وكتابة وحديثا"

2

 - 1النظم ــة العربي ــة للتبي ــة والثقاف ــة والعل ــوم ،مدرس ــة الس ــتقبل ،مل ــة العرف ــة ،ع ــدد  ،24الس ــعودية،
 1421ه.ص 30
-2يــي بــوتردين ،دور القـراءة اللكتونيــة ف تعلــم اللغــة ،ملــة لغــات ،عــدد  ،2الـزائر ،2001،ص:
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النترنت ومجتمع المعلومات:
أحــدث التطــور الاصــل ف مــال تكنولوجي ــا العلومــات تــولت هامــة مســت العديــد مــن
الفاهيم الت شكلت العقل النسان وحددت أطره العرفية والثقافيــة فقــد تغيت نظــرة النســان إل
العرفة وتطورها فهناك دلئل عديــدة تشـي إل إن عصـر تكنولوجيــا العلومــات سـوف يشـطر مسـار
تطــور العلــم إل شــطرين :ماقبــل عصــر العلومــات ومــا بع ــد،كما يــرى الــدكتور " :نبيــل علــي" لقــد
أض ــحت العلوم ــات م ــوردا اقتص ــاديا هام ــا "فأص ــبح مفه ــوم الق ــوة مرتبط ــا بالق ــدرة عل ــى اكتس ــاب
العلومات وإنتاجها ،فمن يتلك السلطـ ــة qui possède l’information possède le » .
.pouvoir »1

كمــا أدى هــدا التطــور إل إث ـراء الثقافــة العاصــرة بملــة مــن الصــطلحات مــن قبيــل :فجــوة العلومــات،
متم ـ ـ ـ ـ ـ ــع العلومــات وأطلــق علــى تقنيــة العلومــات بــالثورة الصــناعية الديــدة أو ثــورة العلومــات وأصــبح
الديث عن "متمع العلومات" .يتسم متمع العلومات بجموعة من الصائص أهها:
-1انفجار العلوماتInformation explosion:
أصــبحت التمعــات العاصــرة ومؤسســاتا العلميــة و الثقافيــة ت ـواجه تــدفقا هــائل ف العلومــات ،نتيجــة
التطور التكنولوجي ،وظهـور تصصات علمية جديدة ،ونتيجة هذه الشكلة ف مظاهر عديدة.
وهي : 2

- 1ط.عبد الق ،مدخل إل العلوماتية ،العتاد والبميات ،الزء الثان ،قصر الكتاب البليدة ،د ط،
ص .295:

 -2ط.عبد الق ،الرجع نفسه ،ص.295:
 - 1النمو الكبي ف حجم النتاج الفكري :تشــي الحصــائيات العالي ـ ــة أن النتــاج الفكــري مقــدرا بعــدد
الوثائ ـ ــق النشـ ـ ــورة يصل مــابي) (14 - 12مليــون وثيقــة ســنويا أمــا الكتــب فقــد نشـر منهــا حـوال
مليون كتاب جديد سنويا ف ناية القرن العشرين ف العال.
-2تشــتت النتـاج الفكـري :إن تـداخل التخصصــات العرفيــة وظهــور فــروع جديـدة مثـل الندســة الطبيـة
والكيمياء اليوية ،صار يعيق عملية متابعة النتاج الفكري والحاطة به قبل الباحثي ـ ــن والدارسيـ ـ ــن.
-3تنــوع مصــادر العلومــات النشــور وتعــدد أشــكالا  :إضــافة إل الكتــب والــدوريات والتقــارير العلميــة
صارت هناك الواد السمعية والبصرية ،والقراص الكتنزة) (CD-ROMوالوسائط التعددة
) . (Multi- media
-4ب ــزوغ تقني ــات العلوم ــات والنظ ــم التط ــورة إذا ك ــانت التقني ــات التاح ــة لتخزي ــن وإرس ــال وع ــرض
العلومــات تتمثــل بالصــور الفوتوغرافي ــة والفلم ،أصــبحت الواســيب أهــم وســيلة معتمــدة ف اخــتزان
ومعالة العلومات.
أنماط التعليـ ــم:
عــرف التعليــم تغيات عديــدة ،مســت ط ـرائق التبليــغ البيــداغوجي والناهــج التعليميــة ،حيــث ل يســتقر
على نط واحد ،بل ساي ـ ــر تط ــور العرفة النسانية ،وطرق اكتسابا .يكن الوقـ ـ ــوف على ثلثة أن ـ ـ ــاط
من التعليم هي :التعليم التقليدي ،والتعليم باستخدام الاسـ ـ ـ ــوب ،والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم باستخدام النتنت.
- 1التعليم التقليدي :يشكل العلم ف هذا النمط التعليمـ ــي الصدر الول للمعرفــة ،والفاع ـ ــل الســاس
ف العملية التعلميـ ــة ،أما التعلم فهو متلـق للمعرفــة،حافظ ومـب لـا زمــن المتحان"حيــث يقــوم العل ـ ــم
نيابة عنه بكل شــئ ف الـ ـ ــدرس فهــو الـذي يعــد الــدرس ،وهــو الـذي يم ـ ــع الــادة ،وهــو الـذي يتارهـا،
وينظمهــا ومــا علــى التعلــم إل أخــذها مــن العلــم كمــا قــدمها لــه دون بــذل أي جهــد جــدي ف التعلــم
الذات".1
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وظل تصور العرفة مددا وفق منظور تؤطـ ــره جلة من القولت النمطية "ومازال العلم يعتقد مسبقا":
أن القيقة معلومة مسبقا لديه. أنا ذات وجود قبلي.أن آليات التعلم توجد خارج ذات التعلم.أن كل معرفة خارج ما هو مقرر ومدد تعتب خطأ ينبغي إقصاؤه.-با أن عملية التعليم صعبة فل بد من مارسة ضغوط على التعلم"

1

لقـد تعرضــت طريقــة اللقــاء والتلقي إل النقــد والرفــض مـن طــرف الهتمي بعلــوم التبيـ ـ ـ ــة ،لنـا "تعتــب
الــدرس مركــز الفعاليــة والعمــل والتفكي ،ويعتــب التعلــم فارغــا يصــب فيــه مــا يتجمــع لــديه مـن معلومــات
وخبات".2
إن التح ـ ــولت الجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة أدت إل تط ـ ــور النظري ـ ــات التبوي ـ ــة وتغي العدي ـ ــد م ـ ــن الف ـ ــاهيم
والتصــورات الــت ظلــت تــؤطر الفكــر ال ـتبوي ،وتــدد الســار التعليمي/التعلم ــي "ولقــد ول ذلــك العهــد
الذي كان فيه التجميد للرؤوس الملـ ـ ــوءة بالعارف ،وأصبح الدف التبوي الن توخي العقول النظمــة
وفق تعليم منسجم قائم على تشغيل كافــة قــدرات التعلــم وقيمــه الوجدانيــة والســلوكية ،وف هــذا التــاه
يك ــن النظ ــر إل الفعلي الـ ـتبوي والتدريس ــي وال الفعلي التبويـ ـ ــة،كسلسلة م ــن ال ــاولت التص ــالية
الرامي ــة ال ت ــاوز عملي ــات ال ــتويض والتلقي والنظ ــام الص ــارم الميــز للط ـرائق التقليدي ــة .وتبن أشــكال
اتصالية قائمة على إشراك التعلم بكفايته ومهارته ف بناء المارسة التبوية"3.
 - 1عبد القادر عبو ،الوسائل العلمية ف التواصل البيداغوجي ،ملة لغات،ع  ،2الزائر ،2001 ،ص19 :
 – 2ممــد الدريــج ،مــدخل إل علــم التــدريس ،تليــل العمليــة التعليميــة ،قصــر الكتــاب ،البليــدة ،ط ،2ـ ،2000
ص93 :

- 3صال بلعيد ،اللغة العربية والتعريب العلمي .آراء وحلول –ملة اللغة العربية ،اللس العلــى للغـة العربيــة ،العــدد
الثان  .1999ص .104

لواجهــة هــذا القصــور ،الــذي اتســم بــه هــذا النــوع مــن التعليــم شــرع علمــاء التبيــة وصــناع تكنولوجيــا
التعليــم ف التفكي ف إيــاد بــدائل علميــة تضــمن النجاعــة والفعاليــة للعمليــة التعليميــة وتتيــح للنســانية
إمكاني ــة اس ــتيعاب الت ــدفق العرف ال ــذي يع ــد س ــة ب ــارزة تي ــز اللفي ــة الثالث ــة لن ع ــال الق ــرن الواح ــد
والعشرين سيكون عالا يتميز بالنمو الائل والسري ـ ـ ــع للمعرفـ ـ ـ ـ ـ ــة ف كل اليادي ــن والقول العرفية 1.
التعليم باستخدام الحاسوب:
بعــد اخ ـتاع الاســوب واكتشــاف خــدماته ومنــافعه ف حقــل التعليــم بــدأت تط ـرأ تغيات جوهريــة علــى
العملية التعليمية .
فقد بدأت التكنولوجيا فعلف تغيي أشكال الوصول إل العارف وإجراءات التعليم والتعلم.
"وقــد اســتخدم الاســوب ف مــالت عديدة،ك ــان مــن بي أههــا اســتخدامه ف التبيــة والتعليــم ،نظـ ـ ـرا
لستجابتـ ـ ــه السريع ـ ــة والفورية للمدخلت ،وقــدرته الكــبية علــى تزيــن العلومــات ومعالتهــا ،وإمكانيــة
استفادة عدد كبي من الطلبة من برامه ،والتفاعل معها ف وقت واحد" .2
إن التقني ــات التط ــورة ال ــت ت ابتكاره ــا م ــن قبي ــل الوس ــائط التع ــددة  Multi Mediaباس ــتخدام
الصورة والصوت.ت ـ ـ ــؤدي إل "خلق الثارة والتشويق والماسة لدى التعلم ،والرغبة العارم ــة ف الواظبــة
والثــابرة علــى التفاعــل مــع برامــه دون كلــل أو مـ ـ ــلل ،المــر الــذي كــان يفتقــد ف التعليــم التقليــدي الــت
أدت ويك ـ ــن أن تؤدي إل مزيد من انفاض الدافعية نو عملتي التعلم والتعليم لدى الطلبة" 3
رغم اختاع الاســوب ف أوائل الربعينيــات مــن القــرن العشـرين ،إل أن اســتعمالته ف حقـل التعليــم ل
تتس ــخ إل ف أواخ ــر المس ــينات وبداي ــة الس ــتينات م ــن الق ــرن ذات ــه .بع ــد تط ــور البميــات والعمــال
التطبيقية الاسوبية.
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 -1النظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم ،مدرسة الستقبل ،مرجع سابق ،ص8:
-2أمل الحد-التعلم الذات ف عصر العلومات.مؤسسة الرسالة ،بيوت،ط ،1،2002ص.125:
 -3أمل الحد ،الرجع نفسه .ص.125 :
"يرى )ديسيز  (1987أنه يكن تقسيم الثورة الاسوبية إل مراحل ثلث هي:
-1الرحلة الول الت أحدث الاسوب فيها ثورة ف طرائق التفكي.
-2الرحلة الثانية وهي الت نعيشها الن ،وهي مرحلة إدخال الواسيب إل الدارس والال التبوي.
-3أمــا الرحلــة الثالثــة فهــي الــت ل تــدث بعــد ولكــن يتوقــع لــا عنــدما تــدث "أن تقــدم للبشـرية فـوائد
كثية كالتخلص من العباء اليوميــة ،والتقليــل مــن القلـق العــام والقلــق الــاص بكيفيــة معالـة الرمــوز...
وحقيقة المر :أن رؤية )ديسيز( وتوقعاته بدأت تتحقق"1.
إن رغب ــة الق ــائمي عل ــى العملي ــة التعليم ــة ف تفعي ــل عملي ــة التحص ــيل العرف ،وع ــدم التقي ــد بأس ــاليب
التعليم التقليدي الت تركز على ثنائية العلم /إثبات حامل العرفة والتعلم  /التلقــي الاهــل بــا .دفعهــم
إل اتاذ الاسوب أداة تعليمة بقدورها تقيق العديد من الغايات.تتجلى فيما يلي:
-1للحاسوب طاقة كامنــة وهائلــة ف مـال نـو الـتاكيب العقليــة ،فالبميــات واللعــاب التعليميــة يكـن
أن تيئ للمتعلمي فرصا أكب للبناء العرف.
-2إياد عنصر التشويق ف أثناء نقــل العــارف والعلومــات إليــه ،وليــس حشــوها وتكديســها ف الــذاكرة
دون فهم ،وهكذا يزداد التعلم بالتعليم و تزدد فاعليته ونتاجاته.

-1أمل الحد-الرجع السابق ،ص.127 :

- 3يتول الاسوب مهمة تنظيم العرفــة ونقلهـا مــن خلل سلسـلة مـن العمليـات التابطــة مثــل التحليــل
و التكيب ،والختزال التضييق ،والتميز وإعادة البناء والتشكيل.
- 4يعطــي اهتمامــا خاصــا لكــل متعلــم بصــورة مســتقلة ،ويشــجع التعلــم القــائم علــى الكتشــاف وحــب
الستطلع1.
إن الفادة من الدمات الت يقدمها الاسوب بوضعه أداة من أدوات تكنولوجي التعليــم لــن تتحقــقإل بصياغة واضحة للهداف و النهجية التبعة لضمان اتصال بيداغوجي حقيقي.
يــرى T.DECAIGNYأن الســتخدام الفعــال لتكنولوجيــا التعليــم لــن يتحقــق إل بتهيئة جلــةمن الشروط.نوجزها فيما يلي:
تثبيث الهداف بدقة وفق وتية زمنية مددة.تديد الكتسبات السابقة للمتعلمي.تسخي الدوات التكنولوجية لتقية هذه الكتسبات قصد التأكد من تقق الهداف البمة.ناح النظام التعليمي لن يكون إل بسن توظيف هذه الدوات،حت يتمكن التعلمون من اكتســابالعارف الت نستهدفها.
توفي بيئة تعليميــة تنسجم والدوات التكنولوجيـ ــة الستخدمة.تثبيث جلة من الشروط تسمح باختيار وتنقيح وتسي نظام يقوم على الراجعة Feed Back.241

 -1أمل الحد-الرجع نفسه ص.127:
2- T.Decaigny.technologie educative et audio –risuel.p
24.

اس ــتخدام الجه ــزة ل ــن يق ــدم نفع ــا للنس ــان التعل ــم إذا ل يس ــتوعب الق ــائمون عل ــى العملي ــة التعلمي ــة
مفــاهيم تكنولوجيــا التعليــم .ول يتمكن ـوا مــن تطبيقاتــا لنــا "تعن بكيفيــة تطــبيق الســاليب التعليميــة
والنظـ ــم التعليميـ ــة الديثـ ــة الـ ــت تسـ ــتخدم كـ ــل الوسـ ــائل والمكانيـ ــات الديثـ ــة وشـ ــبكاتا الاسـ ــوبية
)الن ـتنت( وبرمياتــا ف ســبيل تقــدي أفضــل خدمــة تعليميــة ،بالســرعة المكنــة والكلفــة التواضــعة دون
أي تعقيدات ،وبعيدا عن حسابات الزمان والكان".1
إن توظيــف مبتكـرات التكنولوجيــا الديثــة بعامــة والاســوب باصــة ف إيصــال العرفــة اللســانية أدى إل
انصار دور العلم الذي أصبح موجهـا ومشـرفا ينظـم عمليــة التعليــم والتعلـم للطــرق العلميــة الـت تعتمــد
على الشاهدة والستقراء والعمل وتنمية التاهات.
لقــد تنبــه العــاملون ف حقــل التعليــم إل أهيــة الاســوب ودوره ف تفعيــل عمليــة التعلــم لــا ينفــرد بــه مــن
ميزات لعل أهها التفاعلية حيث يقوم الاسوب بالستجابة للحدث الصادر عن التعلم فيقرر الطوة
التاليـ ــة بنـ ــاءا علـ ــى اختيـ ــار التعلـ ــم ودرجـ ــة تـ ــاوبه .ومـ ــن خلل ذلـ ــك يكـ ــن مراعـ ــاة الفـ ــروق الفرديـ ــة
للمتعلمي.
كما يكن الاسوب التعليمي التعلم من مسايرة عملية التعلم حسب قدراته فهو يتكيف مع الســتوى
العلمي للطالب وأنه يسي بعدل سرعة الطالب ف التعلم.

- 1تيس ــي أن ــدراوس س ــليم ،تكنولوجي ــا التعل ــم التنق ــل :دراس ــة نظري ـ ــة،ملة العلوماتيـ ـ ـ ــة،السعودية،عدد
 ،2011، 36ص6:

ومن مزايا الاسوب التعليمي أيضا إمكانية استغلل التلميذ مدودي الستوى لبامه عدة مـرات فهــو
يوفر النــاخ الـتبوي الـذي يفـز الطــالب علـى التعلـم بصــورة مشــوقة فهــو ل يكـل أو يـل بـل يبقــى رهـن
إشارة الطالب .يظـل يتفاعــل معــه بالســتوى الــذي يريــده وبالســعة الـت ينشــدها فقـد جـاءت الدراســات
بــأن الطــالب الجــول والطــالب التــذمر والطــالب بطــئ التعلــم تــزداد حصــيلتهم العرفيــة عنــد اســتخدام
الاسب التعليمي.

التعليم باستخدام النترنت
لقد أدى ظهور الويب إل تضاعف الواقع ) (sitesالـت صـارت تغطــي معظـم التخصصــات العرفيــة .
القدي منها والديد بل صارت العرفة النسانية ملكا للبشرية باختلف أجناسها ولغاتا.
على جانب آخر انتشــرت دوائر العــارف والعــاجم و الكتبــات اللكتونيــة علــى النـتنت،و هــي متلئة
الن بــاللف مــن الكتــب الكلســيكية منشــورة كاملــة بلغــات متعــددة،و ناهيــك عــن آلف الصــحف
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واللت العالي ــة ب ــا فيه ــا العربي ــة ال ــت ت ـولت إل النش ــر اللك ــتون ،وأيض ــا مت ــاحف العل ــوم والفن ــون
والتاريــخ..ال ،كمــا تنتشــر مواقــع الامعــات العلميــة العاليــة و الــت اتهــت ف العــامي الخييــن لتقــدي
الناه ــج العلمي ــة عل ــى شاش ــة الكم ــبيوتر ع ــب النـ ـتنت .إن التص ــفح لواق ــع ال ــويب ي ــد ق ـوائم طويل ــة
بامعات وجعيات ومؤسسات علمية تتيح للدارســي الصـول علـى البـاث والتقــارير العلميــة ف شـت
الواضــيع الــت تــدم التخصصــات الختلفــة 1.إن تقنيــة النــص الفــائق ) (hyper textومــا تــوفره مــن
روابط ) (lienيتيح للمتعلم الحاطة بوضوع بثه و إثرائه فعندما نزور موقع العهد التونسي للباث
نده يوفر عدة روابط تيلنا إل مواقع أخرى تتم بالدراسات الغاربية .إن هذا التصميم التميــز لواقــع
الويب ينمي ف التعلم عقلية مستقلة للبحث وتكسبه سلوكات شخصية للتعلم الذات2.

 -1جمال عبد المعطى وأخرون .النترنيت وإستخداماته المتطورة مطابع مكتبة المصري الحديث  1997ص 198

-2حناجريس.الهيبرتكست..عصر الكلمة اللكترونية مجلة مستقبليات ،عدد 2002، 527

 ،ص .145

التعلم الذاتي:
إن اكتساب اللغات واستخدامها بفعالية .وتلك الهارات اللغوية :السـتماع والكلم والقـراءة والكتابــة
هو الدف الساس من تعلم أي لغة بشرية.
إن ظــاهرة "النفجــار العرف"وتراكــم الـبات البشـرية الناتــة عــن التطــور العلمــي والتكنولــوجي" ،أصــبح
م ــن التع ــذر عل ــى الدرس ــة عموم ــا ،والدرس ــة العربي ــة بص ــورة خاص ــة ،مواجه ــة ه ــذا الت ــدفق العلوم ــات
بفردها ،لذا فإن الطريقة الناسبة للتصدي لذه الشكلة تكن ف أن نعلم التعلم كيف يتعلم بنفسه"

1

إن الدرســة بناهجهــا وقيودهــا ،قــد ل تــوفر للمتعلــم كــل متطلبــاته وحاجيــاته ،لــذا "يعــد التعلــم الــذات
الطريقــة الثلــى لتحقيــق الــذات ،لنــه يتيــح للفــرد فرصــة أكــب للتصــال بــذاته ،ومعرفتهــا علــى حقيقتهــا،

ويســتطيع بالتــال ،أن ينتقــي الـبات اللئمــة لمكانــاته وقــدراته ،فيتــوجه ف تعلمــه نــو أهــداف تتوافــق
وحاجاته ،وميوله ورغباته"

2

لتحقيق هذه الغايات تســعى معظـم الؤسســات التعليميــة إل توظيــف كـل المكانيــات البشـرية وكـذلك
الوســائل التقنيــة الــت أنتجتهــا تكنولوجيــا العلومــات والتصــال وإيصــال الطــاب التعليمــي إل التعلمي
بكيفية ناجعة وميسرة ف وقت ل تعد فيه العرفة خاضعة للمراقبة والتوجيه الباشر.
ولق ــد وف ــرت تكنولوجي ــا العلوم ــات مس ــتحدثات م ــثية ف مص ــادر التعل ــم فأص ــبحت تس ــتخدم ص ــيغ
وأشــكال تــثي ف التعلــم قــدراته وإمكانــاته وأتــاحت لــه أن يتعلــم بفــرده ف منــاخ طــبيعي هــادئ ووفــق
مستوياته واستعداداته.

-1أمل الحد ،الرجع السابق ،ص.6:
 -2أمل الحد ،الرجع نفسه ،ص.10 :
أصبح التعلم ف عصر تكنولوجيــا العلومــات مفتوحــا للجميـع فتغيت أســاليب التبيــة و التكــوين فصــار
التعلم يتلك القــدرة علـى التعلــم الـذات وتقــوي مســاره التعليمــي بنفســه مـا أدى إل ظهــور مــا يكــن أن
يس ــمى بالدرس ــة النزلي ــة ال ــت تن ــافس الدرسـ ـ ـ ـ ــة الاليـ ـ ـ ــة وذل ــك ع ــن طري ــق اس ــتثمار ش ــبكة النـ ـتنت
واس ــتخدامها ف مــالت عديــدة مثــل مشــاهدة الاض ـرات والنــدوات التخصصــة ف متلــف الــالت
العلمية والت ترى ف الامعات ومؤسسات بعيدة و متقدمة.
إن ســهولة التصــال بــالنتنت وقــدرة النســان علــى البــار اللمــدود ف مواقعهــا .مكنــه مــن التعلــم
ال ــذات الــذي يه ــدف إل تكي التعل ــم مــن اعتم ــاد عل ــى نفســه بص ــورة دائمــة ومس ــتمرة ف اكتســاب
العارف و الهارات والقدرات اللزمة لتكوين شخصيته واستمرار تربيته لذاته يكنه من التـواؤم اليــاب
مع متطلبات الياة ف متمع سريع التغيي.
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ل يتقيد التعلم وفق هذا النمط التعليمـي برحلـة دراســية مــددة إذ ل يتوقــف التعلـم ف ظـل هــذه النــوع
مــن التعليــم عنــد مرحلــة معينــة أو يســعى لكتســاب شــهادات عليهــا فقــط .بــل يهــدف إل أن يتمكــن
التعلم من التعلم مدى الياة.
كمــا ل يقتصــر التعليــم بواســطة الن ـتنت علــى فئة مــددة بــل يتــوجه إل العــوقي والتسـربي بالــدخول
للنتنت والتفاعل مع العلومات البناءة لشخصياتم وإدراكهم ومستواهم الدرسي أو التعليمي.
م ــن ههن ــا ص ــار متم ــا عل ــى الـ ـتبويي وواض ــعي الناه ــج التعليمي ــة وض ــع اسـ ـتاتيجيات لتنمي ــة ال ــوعي
العلومات الذي عرفه قاموس الكتبات والعلومات على الط الباشر.

الــوعي العلومــات "هــو اكتســاب مهــارة الوصــول للمعلومــات الــت يتاجهــا وفهــم كيفيــة تنظيــم مصــادر
العلوم ـ ــات وأدوات البح ـ ــث اللكتوني ـ ــة واس ـ ــتخدام التقني ـ ــة ف عمليـ ــات البحـ ــث وتقييـ ــم العلومـ ــات
والســتفادة منهــا بفاعليــة وفهــم البن التحتيــة للتقنيــة الــت تعــد أســاس نقــل العلومــات وتــأثي العوامــل
الجتماعية والسياسية والثقافية على ذلك"1.
إن ال ــوعي العلوم ــات يكس ــب التعل ــم آلي ــات التفكي النق ــدي والق ــدرة عل ــى إص ــدار الحك ــام وتقيي ــم
العلومات والتحقق من صحته ــا "لن مهارات الوعي العلومات مهمة وحيوية للنجاح الستقبلي:
*فإن مهـ ـ ــارات الوعي العلومات يب أن تدرس ف سي ــاق العملية الشـاملة .وتــدريس مهـ ـ ـ ــارات الــوعي
العلومات يب أن يدمج مع النهـ ــج ويعزز داخل وخارج البيئة التعليمية"2.

)1- ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science
WWW.ABC-CLIO.COM.

 - 2ح ــد إبراهي ــم العبي ــدي ،ه ــديل ش ــوكت ،أث ــر ال ــوعي العلوم ــات عل ــى التعلي ــم ،منش ــور علــى موقــع
http://iman-dia.blogspot.com

نموذج تطبيقي:
هناك العديد مــن النمـاذج التطبيقيــة الـت تســعى إل تأســيس أقســام كوكبيــة classes planetaires
تدف إل تقيق التصال بي مموعة من القسام التباعد بغية إناز مشروع جاعي.
يتــم تكــوين هــذه القســام وفــق معــايي مــددة حيــث تشــتك مموعــات القســام الــت تشــكل الدرســة
الكوكبيــة ف مموعــة مــن الصوصــيات مثــل الســن والســتوى الدراســي واللغــة وســات إضــافية )الثقافــة.
اللغات .البلدان والقارات(.
انطلقا من هذه الصوصيات مثل السن والستوى الدراسي واللغـ ـ ــة وســات إضــافية )الثقافــة .اللغــات.
البلــدان والقــارات( .انطلقــا مــن هــذه الصوصــيات الشــتكة يتــم توأمــة القســام jumellage de
 classeوتديد موضوع البحث والدراسة.
نموذج كيبك :QUEBEQ :يرتكز على مورين:
الور الول :النشر اللكتون للتلميذ:
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إنازاتم الاصةالشاركة ف صفحات الوقعالشتاك ف ملةالور الثان :التعلم الذات:
دروس على الطزيارة متحف افتاضيالقسم الفتاضي-الدونة الفتاضية

المدارس:
توفر النتنت للمؤسسات التعليمية إمكانية تصميم مواقــع خاصــة تعلهــا تتفتــح علــى العــال الــارجي.
وتسمح للمتعلمي والعلمي بالتواصل مع الخرين لتبادل البات التعليمية وإثرائها.
إدراكها لذه الهية تقوم حاليا معظم الدارس العالية بتصميم موقع لا تكن التعلم من نشر إبــداعاته
والتص ــال بتعلمي أج ــانب لتقي ــة مع ــارفه "فف ــي ال ــوقت الاض ــر ف ــإن أك ــثر م ــن  %90م ــن ال ــدارس
الثانوية ف الدول التقدمة مرتبطة ببعضها مع العال الارجي على خطوط النتنت.
يتوصل الباحث ف الشــبكة إل العديـد مـن الواقــع التخصصــة للمـدارس التعليميــة والجنبيــة .فــإذا قمنـا
بزيارة موقع:

http://www.perso.club.internet.fr
نتمكن من التعرف على عنــاوين مواقـع فرنســية .الـت تقــد م تعريفـا شــامل للهيئة التعليميــة والنتــائج الـت
حققها التلميذ .وتقوم بنشر أعماله وتوفر لم فرصة التواصل بزملئهم ومدرسيهم .كما تتيــح للوليــاء
إمكانية التصال بإدارة الدرسة باستخدام الرسائل اللكتونية.
أم ــا الراغ ــب ف التع ــرف عل ــى ال ــدارس الفرنكوفوني ــة  ecoles froncophonesفبإمك ــانه زي ــارة
موقع:
http://www.nte-serveur.univ-eyon1
يقــدم هــذا الوقــع فهرســا شــامل بعنــاوين الــدارس والكادييــات الــت تتــم بتعليــم اللغــة الفرنســية .هنــاك
العديد من الواقع الت تصي عناوين الدارس العربية .وتسهل عملية التصال با منها:
http://www.ajeeb.com
http://www.hahaa.com
http://www.education.gov.bn
http://www.Quqssiny.com

ففــي دراســة حديثــة أنزتـا مؤسســة  american life proget (pip) pewinternetتــبي
أن  %98من الدارس المريكية لا اتصال بشبكة النتنت.
أما ف منطقة كيبك  QUEBEQبكندا فتشــي إحصــائيات عــام 1998م أن مدرســتان مــن أصــل
ثلث مدارس مرتبطة بالشبكة  .وف عام 1999م فقد صار لكل جامعة موقعا خاصا .
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كم ــا ت ــبي دراس ــة ل ــوزارة التعلي ــم الفرنس ــية أن ك ــل الامع ــات ص ــارت مرتبط ــة بالش ــبكة من ــذ ج ــانفي
1999م وأن %70من الدارس و  %90من الثانويات لا اتصال مباشر بالنتنت.
الامع ــة الفتوح ــة :جامع ــة بريطاني ــة متخصص ــة ف العل ــوم النس ــانية واللغ ــات والكم ــبيوتر والرياض ــة
عنواناhttp://www.online.villiuoise.edu :
الامعة العالية :تنح التعلم إمكانية نيل شهادة البكالوريا أو الاجستي.
http://www.international.edu
جامع ــة كاليفورني ــا تنس ــق ه ــذه الامع ــة م ــع العدي ــد م ــن الامع ــات أي تتح ــول إل وس ــيط ف العملي ــة
التعليمية بي الطالب وجامعته عنوانا:
http://www.international.edu
جامعة روجز :تكن هذه الامعة التعلم من التواصل ع الدرسي بوسائل متنوعة منها:
حلقـات النق ـ ــاش والقاع ـ ــات الفتاضية والصـ ـ ــوت والفيـ ــديو.
http://www.ragerdu.edu
إن التعليم عن بعد ف عصـر النـتنت لكـل الراغــبي ف التعلـم كمـا أن طريـق العلومــات السـريع سـوف
يول ركيزة العملية التعليمية من الؤسسة إل الفــرد كـذلك ســيتغي الـدف النهــائي للتعليــم مــن الصــول
على الشهادة إل الستماع بالتعليم على مدى سنوات العمر.
يصنف  ،François margenotالدمات الت تقدمها النتنت لتعليمية اللغات ،سواء بالنســبة
للمعلم أو التعلم1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - François margenot, www.alsic.u-strasborg.fr

بالنسب ــة للمعــلم:
-1المعلوم ـ ـ ــات:
تكن النتنت معلم اللغات الطلع على العلومات الـت تنشــرها الواقــع التخصصــة للهيئات الهنيــةوالنظمات الرسية ،مثل موقـ ــع  L’AATFبالوليات التحدة المريكية.

التكويـ ــن الـ ــذات ف كيفي ـ ــة استخـ ــدام النتنت بتصفح موقـ ــع )(CF.prof-inet(ndالبحث عن الفكار والراء الاصة بالقسام الدراسية ،الت تنشر مصنفة تصنيفا موضوعاتيا.البحث عن مشاريع مشتكة ،يشارك فيها مع تلميذ قسمه.-2التصــال قصــد التطــبيق الفعلــي للغــة :ويت ــم ذل ــك بطري ــق الادث ــة الباش ــرة  ،bavardageأو
باستخدام القوائم البيدية،أو منتديات النقاش.

بالنسب ـ ـ ـ ـ ــة للمتعلم:
-1نشاطات بدون تبادل:
الطلع على العلومات الضارية والفنية والفرداتية والدبيــة.الطلع على الدروس وإناز التمارين.الفادة من الوسائط الت تدعم الواق ـ ــع مثل الصوت ،والصـ ــورة.تبادل ومشاريع:
يكن للمتعلم توظيف قدراته اللغوية باستخدام برامــج الادثــة الباشــرة ،أو باســتخدام القـوائم البيديــةوالشاركة ف منتديات النقـاش.
تبادل الفكار مع أشخاص آخرين يشاركونه نفس الهتمامات.التصال بتعلمي آخرين قصد إناز عمل مشتك ونشره ف أحد الواقع1.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - François margenot, www.alsic.u-strasborg.fr
البحث في النترنت:
النتنت شبكة عاليــة تسـتخدمها جيـع الشــعوب ،بـاختلف ألســنتها وتعــج بــالليي مـن الواقــع المـر
الذي يعل عملية البحث تتسم بالصعوبة والتعقيد.
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لق ــد تنب ــه القـ ــائمون عل ــى ش ــبكة الن ـ ـتنت إل مش ــكلة "الشـ ــعور بالض ــياع ف ذل ــك الفضـ ــاء الف ــائق
 hyper spaceوخصوصا مع زيـادة حجـم عـدد الوثــائق الفائقــة" حيـث يفقـد الســتخدم طريقـه ول
يعرف كيف يعــود إل نقطــة البدايــة ويطلــق علــى هــذه الشــكلة مشــكلة عــدم تــوجيه الســتخدم »user
 « orientationقص ــد التصـ ــدي ل ــذه الشـ ــكلة ابتكـ ــر التخصصـ ــون ف تكنولوجيـ ــا العلومـ ــات
العديــد مــن مركــات البحــث  moteurs de recherchesالــت وفــرت للبــاحثي الــوقت والهــد
للوصول إل العلومة . 1
مركات البحث العالية :هي مركات متعددة اللغات وأشهرها:
Infinisource , google , yahoo, altavista,all the web , hotbot ,
infoseek, web crawler
 -3البحــث عربيــا :واجــه البــاحث العرب مصــاعب ف اســتخدام اللغــة العربيــة لج ـراء عمليــة البحــث عــن
العلومات لن مركات البحث ل تكن تتعامل مع الروف العربية.

-1عمــاد عيســى صــال ممــد ،الكتــاب اللكــتون :الفهــوم والصــائص ،2002 ،التاهــات الديثــة ف
الكتبات ،ص .150:

أما ف مال التوظيف الفعلي للغة العربية واتاذها أداة لجـراء عمليــات البحــث عــن العلومــات فمــازال
الســتخدم العرب يلقــى مصــاعب تقنيــة تــول دون تــوظيفه إياهــا توظيفــا كــامل .فهــو مضــطر إل كتابــة
)أساء النطاقات( بالحرف الجنبية .

س ـواء اســتهدف مواقــع ذات متــوى أجنــب أو متــوى عرب وهــذا يعــد مــن العوقــات الرئيســية لنتشــار
النتنت ف العال العرب .لذلك كان من البديهي ابتكار وسائل تتعامل مع الروف العربية.
لكن الهتمون بالنتنت ف الوطن العرب تكنوا من إنشاء شبكات متخصصة تشـكل منطلقــا للبحــث
باسـ ــتخدام كلمـ ــات مفتـ ــاحيه عربيـ ــة لستكشـ ــاف التـ ــوى العرب للن ـ ـتنت .تكـ ــن هـ ــذه الشـ ــبكات
الطلع علـ ــى العلومـ ــات التـ ــوفرة ف الوقـ ــع أو الواقـ ــع الـ ــت يتـ ــم إدراج متوياتـ ــا كمـ ــا طـ ــورت بعـ ــض
الش ــركات التخصص ــة مرك ــات  altavistaو  googleلت ــدعيم العربيـ ــة وتكي مس ــتعمليها م ــن
الفادة من هذين الركي وطور شكري المادي أيضا مرك بث العال العرب

www.awes.com 1

"فقــد تــوفرت منــذ الس ــنوات القليلــة الاض ــية خدمــة البيــد اللكــتون  EMAILباللغــة العربيــة ،وت
وضــع الواقــع و الصــفحات العربي ــة علــى الش ــبكة العنكبوتي ــة  WWWباللغــة العربيــة حروفــا وليــس
صورا ،مع إمكانية نقــل اللفـات العربيــة عــب الشــبكة دون أن يصـل عليهــا تغيي ،كـل ذلـك بـوادر تعــب
ع ــن الهتم ــام العرب التزاي ــد بش ــبكة الن ـ ـتنت" .1م ــن بي الش ــبكات العربي ــة التخصص ــة ف عملي ــة
البحث شبكة عيون وشبكة عفيف وشبكة الستاتيجية وعرب ألفي.

 -1الص ــعوبات الــت تعي ــق اس ــتخدام الن ـتنت ،دعــاء جــب الــدجان ،ن ــادر عطــا ال وهب ــة ،مركــز القطــان
للبحث والتطوير التبوي ،2001،ص WWW.An-Najah Faculties.com.12

ومن مركات البحث الت تتعامل مع اللغة العربية  all the webالذي يضم أكثر من  200مليون
عنوان  URLف قاعدة بياناته2 .
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وهنـ ــاك مرك ــات بـ ــث عربيـ ــة طورت ــا ش ــركات عربيـ ــة ومنهـ ــا م ــرك "نس ــيج و"أي ــن" » » nasseeg
 « « aynaوالوقع العرب العملق "باب" »  « babالذي يقدم أكب دليل توصيفي لموعــة مواقــع
يصل عددها إل أكثر من  10000موقع عرب وأجنب2 .

الفصل الثالث

تقويم مواقع الويب
o

o

o

اللغة العربية والنترنت
معايير تقويم مواقع الويب
نماذج عن المواقع التعليمية

اللغة العربية و النترنت
إن الن ــاظر ف تاريي ــة النـ ـتنت وانتش ــارها ف الع ــال العرب ،ت ــبي م ــدى ت ــأخر ال ــذي عرف ــه الع ــال ف
استثمار هذه التكنولوجيا واستغللا ف اكتساب العرفة و نشرها  ،الندماج ف متمع العلومات .
لقد واجه النسان العرب صعوبات جة ف استخدام النتنت والفادة من معطياتا.
ل تك ــن الواق ــع العربي ــة ف ب ــدايتها الولي ــة تع ــرض بش ــكل جي ــد عل ــى التص ــفحات لق ــد ك ــانت تب ــدو
عبارات غي مفهومة و علمات استفهام و مربعات غامضة.
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وف مرحلــة أخـرى لــأ الصــممون العــرب إل تويــل النصــوص الكتوبــة إل صـور ولكــن الشــكلة كــانت
ف بطء التحميـ ــل .أمـ ــا حاليـ ــا فقـ ــد صـ ــارت الواقـ ــع العربيـ ــة تصـ ــمم بطريقـ ــة مكمـ ــة باسـ ــتخدام لغـ ــة
HTML
يضــطر الســتخدم العرب للن ـتنت ،توظيــف اللغــات الجنبيــة ف عمليــة البحــث والتصــفح ،ومــن هنــا
صــار مــن الضــروري التفكي ف ابتكــار إن ـتنت عربيــة الــت ل تعن التــوى العرب فقــط ،بــل تعن انتــاج
أدوات ومركات بث عربية.
ففي دراسة نشرها مركز البحث ف العلم العلمي والتقن .Cerist
تبي أن اللغة العربية تأت ف الرتبة السابعة عاليا من حيث عدد الستخدمي1 .

Hassina aliane,internet et la langue arabe, bulletin -1
.d’informatique trimestriel, 4 eme numéro décembre 2010
.www.cerist.com

تصنيف المواقع العربية :
الواقــع الســلمية تتــم هــذه الواقــع بقضــايا الشـريعة الســلمية ،ونشــر الفتــاوى الشــرعية مــن بي تلــك
الواقع .موقع القرضاوي  qaradawi.netموق ـ ـ ـ ـ ــع إسلم أولـ ــي islamonline.net
الواقـ ـ ــع الخبارية والسلمية.
يتمحور اهتمام هذه الواقع ف نقل الب وتليله ،ومسايرة الوقائع والحداث .

موقع قناة الزيرة الخبارية . www.al jazeera.net
موقع ميط الخباري www.moheet.com
موقع جهينةwww.juhaina.net .
المواقع الخدماتية:
تقدم للمستخدم العرب مموعة من الدمات مثل :خدمة البحث والتجة.
موقع نسيج www.naseej.com
موقع صخر www.sakhr.com
المواقع العامة:
تتــوي هــذه الواقــع علــى أركــان خاصــة بالتعــارف والتخــاطب كمــا تقــدم معلومــات ثقافيــة عامــة .وهــي
مواقع تلو من أي قيمة علمية تم التخصصي أو الدارسي.
موقع مكتوب www.maktoob.com
موقع ردادي www.raddadi.com

موقع الفنان www.alfanan.com
الواقع الاصة بحركات البحث:
هي بوابات تسهل على الباحث العرب البحث عن الواد العربية ومنها
www.ayna.com
www.hahooa.com
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www.arabvista.com
www.bab.com
www.eoon.com
مواقع التجة:
تتم هذه الواقع بتجة النصوص والكلمات من وإل اللغة العربية.
www.baheth.info
www.almisbar.com
مازال الستخدم العرب ،يلقى مصاعب تقنيــة ،تــول دون تــوظيفه للغتــه توظيفــا كــامل لجـراء عمليــات
البحــث عــن العلومــات نظ ـرا ليمنــة اللغــات الجنبيــة بعامــة والنليزيــة باصــة علــى مت ـ ـ ـ ـ ــوى الن ـتنت
وأدوات استخدامها.

يضــطر الســتخدم العرب إل كتابــة أســاء الواقــع )أســاء النطاقــات( بــالحرف الجنبيــة سـواء اســتهدف
مواقع ذات متوى أجنب أو عرب "وهــذا يعــدمن العوقــات الرئيســية لنتشــار والنـتنت ف العــال العرب
يلح الباحث عبد العزيز بن حد على ضرورة تعريب أساء الواقع نظرا لعدة عوام ـ ـ ــل:
*الافظة على اللغـة العربيــة وعــدم التخلــي عنهـا :ل يكـن اســتبدال اللغـة العربيــة بلغـة أخـرى ،بـل يـب
الافظة عليها ،تطويع التقنية لدعمهـ ـ ــا وتسهيل انتشارها عاليا.

*قلة عدد العــرب الـذين يتحــدثون لغـات أخـرى غي العربيــة :ل يتجـاوز عـدد الشــخاص الـذين يتقنــون
النليزية ف الوطن العـ ـ ـ ــرب  ،%10لذا تبقى اللغة عائقا ينع انتشار اســتخدام النـتنت ،إذا ل تتــوفر
الـ ــادة والسبيل)العنوان( بلغة الستخدم.
اللغة النليزية عاجزة عن تثيل الحرف العربية:
عندما تسجل أي مؤسسة أو منظمة موقعها على النتنت ،فإنــا تســتخدم اســها باللغــة النليزيــة ،أو
تستخدم اختصارات باللغة النليزية ،أو تكتب السم العرب بالحرف اللتينية.
تشــجيع الس ــتخدم العرب :إن توظي ــف اللغــة العربي ــة ف عملي ـ ـ ــة البح ــث ،وتك ــثيف عــدد الواقــع ذات
التوى العرب ،يسهم ل مالة ف زيادة عدد الستخدمي ،الذين سيفيدون من النتاج العرف.
"وههنــا فــإن التغيات الس ـريعة الــت يشــهدها العــال علــى الست ـ ـ ــوى اللغــوي والعلمــي والثقــاف بشــكل
عام تســتدعي إيـاد نظـام مؤسســي فعـال يكـن لـه أن ينهــض باللغـة العربيــة ،وينتقــل بـا مـن الليـ ـ ــة إل
العالي ــة باعتم ــاد طـ ـرائق ناجع ــة ،وس ــبل ميس ــرة إن ـ ـ ـ ــازات الؤسس ــات اللغوي ــة العربي ــة )ال ــامع العربي ــة
والؤسســات التابعــة للجامعــة العربيــة( مـن جهـة ،وتفيــد مـن السـتاتيجيات والطــط اللغويــة العاليــة مــن
جهة أخرى1 .
- 1أحــد حسـ ــان.ترقية اللغــة العربيــة بي التخطيــط الس ـتاتيجي والســتثمار الؤسســي .الــؤتر الــدول
الثالث للغة العربية.كتاب الؤتر.دب.2014.
ول يتحق ــق ه ــذا إل ب ــالتخطيط اللغ ــوي الك ــم " وم ــن ث ــة ف ــإن حض ــور النظ ــام اللغ ــوي ف التخطي ــط
السـ ـتاتيجي والس ــتثمار الؤسس ــي يع ــد ت ــول ج ــذريا ف السياس ــات اللغوي ــة العربي ــة ،ويعك ــس وعي ــا
حضــاريا عميقــا بضــرورة وضــع تصــورات شــاملة لركيــة التمــع بميــع مكونــاته القتصــادية والجتماعيــة
والثقافيــة والتبويــة واللغويــة .إذا تقــق هــذا التــوجه ف بعــده الشــمول ،فــإن اللغــة العربيــة ســتجد لــا حيـزا
يكن لا أن تتله بكل جدارة وأهلية واستحقاق ف فضاء تعدد اللغات والثقافات الذي أصبح حقيقة
واقعية ل يارى فيها ول ترد"2.
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-1أحد حسان ،ترقية اللغة العربية بي التخطيط السـتاتيجي والســتثمار الؤسســي ،الرجــع الســابق،
ص .7
معايير تقييم مواقع الويب:
" قيم الشيء تقييما :قدر قيمته"1.


" تقييم الواقع هو معرفة أدائها وكفاءتا وتديد نقاط الضعف واللل فيها بقصد التطوير.



إن عملية التقييم عملية شاملة تتناول نواحي متعددة من الشيء القيم .

وهناك نوعان من التقييم :الول ذات .وهو يعتمد علــى مقــاييس ذاتيــة [ .مثــل التقييــم اعتمــادا
على مقابلة شخصية ]
والثان موضوعي ويعتمد على مقاييس ومعايي موضوعية ف التقييم"2.
لكــي تكــون نتــائج تقييــم موقــع معي ايابيــة وحســنه ينبغــي أن يكــون الوقــع متــوفرا علــى مموعــة مــن
الشــروط الــت هــي بثابــة العناصــر الساســية الــت ترتكــز عليهــا عمليــة التقييــم .وقــد حاولنــا ف الفصــل
الســابق ســرد آليــات بنــاء الوقــع وكــان علــى الشــكل وطريقــة العــرض والتقييــم .وف هــذا العنصــر ســوف
ناول عرض العناصر الواجب احتامها من قبل مواقــع الــويب حــت تتمكــن مــن الوصــول إل درجــة مــن
الودة والصداقية والدقة .
عرض وتقدي متوى مواقع الويب وفق معايي التقييم:

-1

معجم اللغة العربية بالقاهرة " العجم الوسيط " ط  ،1985 ، 3ص 801

-2

هيفــاء أيــوب حجــازي ،الســلوب العلمــي ف تقييــم قواعــد البيانــات مــن وجهــة نظــر الكتــبيي.
اللة العربية للمعلومات .تونس إدارة التوثيق والعلومات  2000اللد  21ص . 22

 :4-1-1المحتوى:
إن أول شــيء تركــز عليــه معــايي التقييــم الواقــع هــو التــوى لــذا يــب إن يكــون هــذا الخي متوافقــا مــع
أهداف وتصص الوقع ،وإذا كان الوقــع موجهــا لمهــور معي فهـذا يعن إن يكــون التــوى يــدم هــذا
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المهــور .وينبغــي لدارة الوقــع أو الســؤول عـن نشـر التــوى إن تكــون تتحلــى بـروح الســؤولية العلميــة
 ،1فتك ــون الش ــارة إل مؤل ــف العلوم ــة الصــلي أو ناش ـ ــرها،كما يــب إن تك ــون العلومــات ميطــة
بالوضــوع مــل الدراســة وان تعطيــه تغطيــة بكــل ج ـوانبه أو علــى القــل الشــارة إل زوايــا الوضــوع الــت
تتاج إل الدراسة .
ولك ــي تك ــون هن ــاك قيمــة للموقــع ينبغ ــي أن يك ــون مت ـواه حــديث ومعلوم ــاته جديــدة وذلــك حســب
الطبيعــة واختصــاص الوقــع وعليــه يــب أن يكــون تاريــخ آخــر تــديث ظــاهرة ويكــن الشــارة إل وتية
التحديث )2كل ثلثة أشهر،كل ستة أشهر (...فكلما كانت العلومات الديثة كــانت تلــك خاصــية
ال ـ ــودة إذا ما استوفت باقـ ـ ــي الشروط ،ومسألة تــديث معلومــات الوقــع فرضـتها ظــاهرة النشــر السـريع
خاصــة علــى الن ـتنت ولــذا كــان لزامــا مســايرة هــذه اليــزة لتلبيــة حاجيــات البــاحثي مــن جهــة وماولــة
السيطرة والتحكم فيما يتم نشره.

MUET. FLORENCE. TIRER PARTI DE SON SITE-1
WEB. IN : ARCHIMAG. (N°125-JUIN 1999) pp.39-41
- 2حس ـ ــن ع ـ ـ ـواد الس ـ ــريي .واق ـ ــع الكتبـ ـ ــات الامعيـ ـ ــة السـ ـ ــعودية عل ـ ــى شـ ـ ــبكة الن ـ ـ ـتنت :دراسـ ـ ــة
تقويية.ف:ندوة .الكتبات الرقميـة الواقــع وتطلعـات الســتقبل.الرياض :مكتبــة اللــك عبـد العزيـز العــام .
.2003ص .185
 :4-1-2المصداقية:
إن مصــداقية العلومــات مــن أكــثر العــايي الــت تظــى بالهيــة خلل عمليــة التقييــم ،والســتخدم دائمــا
يبحــث أن تكــون العلومــات الــت يســتعملها تتســم بالصــدق والدقــة والصــداقية خاصــة بعــد أن أصــبح

بق ــدور أي ش ــخص أن ينش ــر معلوم ــات عل ــى الن ـتنت دون ال ــرور عل ــى لن ــة علمي ــة ،ولك ــي تك ــون
معلومات الوقع تتصف بالصداقية عليه اتباع مايلي:
أول وقب ــل ك ــل ش ــئ ينبغ ــي أن يك ــون التعري ــف ب ــالوقع مفص ــل  1وي ــك الوص ــول إلي ــه م ــن الص ــفحة
الول،فيجــب أن يظهــر التعريــف بأهــداف الوقــع ،واليئة العنويــة أو الطبيعيــة الالكــة للموقـ ــع،كذلك
تاريخ إنشاء الوقع ويب إعلم الستخدم بالمهور الستهدف وباختصاص الوقــع )تربــوي ،حكــومي،
علمــي .(.....ويطلــب مــن أصــحاب الوقــع إنشــاء لنــة قـراءة وإعلم الســتخدم بوجودهــا  2وهــذا ينــح
الستخدم درجة من الثقة ف معلومات الوقـ ـ ــع وتعله يشعر بالرتياح عند استفادة من تلك العلومــات
 .وه ــذه الثق ــة ليس ــت ف مص ــدر العلوم ــات بعين ــه وإن ــا الثق ــة ف ال ــذي يتلق ــى من ــه ه ــذه العلوم ــات .
3وبالتال فنحـن ل نتلقــى مـن الصــدر أساسـا وإنـا مـن الشــخاص الـذين وضــعوا العلومــات علـى ذلـك
الصدر ولتفاعل أكثر بي الستخدم وأصحاب الوقع ينبغي أن تكون هناك إمكانيــة للتصــال بينهمــا،
وأن يكون الرد بأسرع وقت مكن ومضمون.
- 1خالــد عبــد الرحــن ال ــبيي.تقييم مواقــع العلومــات التاحــة علــى الن ـتنت.ف :ملةمكتبــة الالــك فهــد الوطنيــة
.الرياض:كتبة اللك فهد الوطنية).2000،ملد .5ع .2نوفمب /1999أبريل  .(2000ص ص 106-95
Collège de bois-de boulonne.critéresd’évaluation des sources -2
«http:

sur

d’internet.(en

ligne).disponible

d’information

./www.virtuel.collegebdeb.qc.ca/acritere.htmi».consulte le :02/03/2010
- 3ح ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن ابراهي ـ ـ ـ ــم العم ـ ـ ـ ـ ـران .مص ـ ـ ـ ــداقية العلوم ـ ـ ـ ــات عل ـ ـ ـ ــى الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتنت).على الـ ـ ـ ـ ــط( الت ـ ـ ـ ــوفر عل ـ ـ ـ ــى
«http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php

ويطلب من أصحاب الوقع إنشاء لنة قراءة وإعلم الســتخدم بوجودهـا  1وهــذا ينـح الســتخدم درجـة
مــن الثقــة ف معلومــات الوقـ ـ ـ ــع وتعلــه يشــعر بالرتيــاح عنــد اســتفادة مــن تلــك العلومــات .وهــذه الثقــة
ليســت ف مصــدر العلومــات بعينــه وإنــا الثقــة ف الــذي يتلقــى منــه هــذه العلومــات1.وبالتــال فنحــن ل
نتلقــى مــن الصــدر أساســا وإنــا مــن الشــخاص الــذين وضــعوا العلومــات علــى ذلــك الصــدر ولتفاعــل
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أكثر بي الستخدم وأصـحاب الوقــع ينبغــي أن تكــون هنــاك إمكانيــة للتصـال بينهمــا ،وأن يكــون الـرد
بأسرع وقت مكن ومضمون.
هذا فيما يص الوقع أما فيمـا يتعلـق بــالؤلف أو الســؤول الفكــري عــن القــال أو العلومــة فيجــب علــى
الوقع أن يقدم حوله مايلي:
التعري ــف بــالؤلف بــذكر اختصاصــه العلمــي ،وماول ــة التعري ــف بـ"نف ــوذ وش ــهرة الك ــاتب" وذلــك بــذكر
عنـوانه للمراســلة مــع الســتخدمي وإعطــاء معلومــات عنــه خاصــة بالــالت الــت يكتــب فيهــا والــؤترات
الت شارك فيها وإن كان يلك موقع ويب أم ل.
كما يب علــى الوقـع تــوفي نسـخة مـن ســية الؤلــف الذاتيــة ،وكفــاءاته للتطـرق للموضـوع العال ،ومـن
هن ــا تـ ـبير أهي ــة التع ــرف عل ــى مؤل ــف الن ــص ومك ــانته العلمي ــة وش ــهرته ف تصص ــه لن ذل ــك يع ــل
الســتخدم يطمئن للمعلومــات النشــورة .وهنــاك الكــثي مــن الواقــع الــت تتجاهــل الشــارة إل صــاحب
العلومة وهذا ل يتوافق مع مبادئ المانة العلمية.
smith,alastair G.Testing the surf :criteria for-1
evaluatinginternet information resoures.(en ligne).disponible
sur : »http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.htm ».consulte
.le :26/03/2010

فكما أنــه يصــعب تقبـل كتـاب أو مقـال ف دوريــة مـن دون مؤلـف كـذلك ل يكـن تقبــل معلومـات مـن
موقــع مــن دون الؤلــف أو الســؤول ،وإذا كــان الؤلــف جاعــة فيجــب تديــد جهــة الســؤول عــن نشــر
العلومات وتديد الال الذي تنتمي إليه.

وبــذا الشــكل يكــون موقــع الــويب قــد وثــق بشــكل جيــد معلومــاته ،وقــام بــإجراءات الــت تنــح الوقــع
والعلومــات صــفة الص ــداقية.ونلحظ أن البعــض يتعامــل مــع اللت العلميــة الطبوعــة وبعــض الكتــب
بثقــة تامــة ول يفكــر إطلقــا ف صــحة أو عــدم صــحة معلوماتــا لنــه تعــود علــى وجــود ض ـوابط صــارمة
للنشر فيها ،وهذا يكن أن يتحقق لواقع الــويب إن هــي عــودت الســتخدمي والــذين يرغبــون ف النشــر
فيها على إجراءات النشر التعامل با.

 :4-1-3المسؤولية:
مــن المــور الــت يــب أن يــافظ عليهــا الوقــع دائمــا لكــي يشــعر الســتخدم بأصــلية ومصــداقية العلومــة
هــي ذكــر الســؤول أو الؤلــف سـواء كــان طبيعيــا أو معنويــا الــذي كــان لــه دور ف تــأليف وجــع ومعالــة
العلومات النشورة.كما يب أن يظهر تعريف مفصل بصاحب الوقع )الناشر( وبأصحاب الوقع ،مع
ذكر الدف من نشر معلومــات الوقــع وهــذا كلــه يكــون ف صـفحة واحــد .1علمـا أنــه كلمـا كــانت هـذه
المور حاضرة وبــارزة وكلمـا كــانت هنــاك نزاهــة ومصــداقية ف عرضـها كلمـا كــان الوقـع أكـثر موضــوعية
ويتمتــع بــالطرح العلمــي ،لن الم ــر الــذي يفق ــد العلوم ــة قيمتهــا ه ــو غي ــاب الس ــؤول عــن تأليفهــا أو
نشرها.

AUER ;Nicole.Bibliograpy on evaluating internet -1
Resources.(en ligne).disponible sur : ≤http://refserver.lib.
.vt.edu/libinst/critTHINK.HTM≥.Consulter le :25/04/2010
ولو أن كل الوقع اتبع هذه الطوات لا وصلت مشكلة اللكيــة الفكريــة علــى النـتنت إل الــد الــذي
وصلت إليه اليوم ،ولا بلغت إشكالية جودة العلومات على النتنت ما هي عليه من التعقيد.

:4-1-4التصميم و التنظيم ) المعايير الرغونومية(:
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التنظيــم اليـد للمعلومــات أمـر ضــروري وأول ،لنــه يــؤثر علـى القــدرة علــى الفهــم فــالوقع النظــم جيــدا
يكون سهل التصفيح والتفاعل معه ومن العوامل الت تشد الزائر ،وتشــعره بالرغبــة ف الرجــوع إل الوقــع
هــي :جاليــة الشــكل ،ســهولة الوصــول إل الوق ـ ـ ــع وتصف ـ ــح متـواه  ،1والنتقــال الســهل مـن معلومــة إل
أخرى .ولتحقيق هذا يب غلى إدارة الوقع مراعاة ما يلي:
*تنب اللفات أو الصفحات الت تتطلب برامج إضافية قد ل تتوفر لدى الستخدم.
*مراع ــاة التوزي ــع النطق ــي والتسلس ــل للمعلوم ــات ف ك ــل الص ــفحات لتمكي الس ــتخدم م ــن الوص ــول
مباشرة إل قسم من أقسام الوقع.
*الراقبة التقنية للموقع لتفادي النقطاع ،وتسهيل عملية الدخ ـ ــول إليه.
*وضع خريطة للموقع ،وجداول الواد لتوضيح طرق عرض العلومات.
*الرص على توزيع الروابط بشكل جيد ومراقبة فعاليتها لتكــون ف الدمة دائما.
*التفريق بي الروابط الداخلية والروابط الارجية الت تصل بـ ـواقع أخرى.

BRANDT,D.Scott.Evaluating information on the internet. -1
(en ligne).disponible sur :
≥≤http://thorplus.lib.purdue.edu/techman/evaluate.htm
.Consulter le :25/04/2010

*وضع أزرار الوظائف بطريقة مدروسـ ــة و ظاهـ ـ ــرة للمستخـ ــدم.
*تب برامج تصفح أخرى غي تلك الستعملة بكثرة مث ــل Internet Explorer, firefox

*يب أن يكون العنوا غي معقد ومركب وتفادي استعمال الشارات والرقام ف اسم الوقــع مثـل)،(-
)..(~) ،(/ويب أن يكون العنوان قصي وسهل الفظ والتذكر .1
*هن ــاك بع ــض الواق ــع ال ــت يك ــون ال ــدخول إليه ــا مان ــا ،لك ــن هن ــاك جــزء م ــن متويات ــا تقــدمه مقاب ــل
الدفع،وهنا يب إعلم الستخدم قبل الدخول إل ذلك الزء من التوى بأنه للبيع أو الشتاك.
*يب ان يكون الوقــع متفاعـل مـع السـتخدمي مـن خلل إمكانيــة التصـال بــإدارة الوقـع للستفســار
أو طلب خدمة معينة ،وعلى إدارة الوقع ضمان سرية معلومات مستخدميها.

2

*يب على الوقع وضع بث داخلـي للبحث ف متوياته وتسهيـ ـ ــل الوصول مباشرة إل العلومة.
*إن اســتخدام التكنولوجي ــا العلم التعــدد ل يك ــون للــب النتب ــاه أو تميــل الواق ــع ،وإنــا يــب إن
يدم متوى الوقع بطريقة صحيحة وان تضيف طابع معرف وإدراكي للمستخدم .
*وكذلك يستحسن استخدام أكثر من لغ ــة وذلك لضمان أكثر تغطيـ ـ ــة للجمهور.
*ماولــة تــوفي قــاموس ومعجــم الصــطلحات وقائمــة الختصــارات ،وذلــك حــت ل يضــطر الســتخدم
للستعانة بأدوات أخرى من اجل الشرح والتفسي.
Robert bibeau, cllaud delisle.éléments assurant la qualité d’u site web.-1
(en ligne).disponible sur : ≤http://concours
.2002.educationquebee.qc.ca/qualite2002.htm≥.consulte le :23/02/2010
Brandt, D.Scott.Evauating information on the internet .(en-2
ligne).disponible
≤sur : : ≤http://thorplus.lib.purdue.edu/~techman/evaluate.htm
.Consulte-le : 25/04/2010

*وضع صفحة أو نافدة للمساعدة.

1
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( متاح ــة للمس ــتخدم م ــع إمكاني ــة... العلن ــات، الخب ــار،*جع ــل أرش ــيف الوق ــع )القاوم ــة الس ــابقة
2
3
4

.البحث فيها

. *تفادي الخطار النحوية والصرفية واحتام قواعد اللغة

.*الصورة والداول والنحنيات والخططات يب إن تدم التوى

5

.*الرص على استعمال الصطلحات العلمية الناسبة للموض ـ ـ ــوع

 بطء، خالية من الصور والؤثرات لكــي تستعم ـ ــل عنــد الاجــة )خلــل ف الشــبكة6 *توفي نسخة نصية
. (... أجهزة الستخـدم ل تعرض إل النسخ النصية،ف التحميل
ABDOUS, M’hammed.Grile d’analyse de sites W3du Centre électronique des-1
ressources éducationnelles. (En ligne).disponible
sur : ≤http://www.fse.ulaval.ca/fac/href/grille/grille.htm≥ Consulte le :
.25/04/2010
Hervé basset. Sélection et évaluation de sites Web scientifiques. (En-2
ligne).disponible sur :≤ http://www.uco.fr/services/biblio/cdps/grille.htm≥
.Consulte le : 25/04/2010
Herzhaft.liste.evaluer des sites internet pour les étudiants et les entreprises. (en -3
ligne).disponible sur :≤ http://urfist.univlyont.fr/eval site. Ppt≥ Consulte le :
.02/12/2010
Alexandre serres. évaluation de l’information sur internet. .(en ligne) disponible -4
sur :≤ http://www.uhb.fr/urfist/supports/stage evalinfo cadre.htm.≥ Consulte le :
.02/12/2010
Raoul carrier. évaluation d’un site web .(en ligne). disponible sur :≤-5
.http://www.qbc.clic.net/~mephisto/evaluation.html≥ Consulte le : 25/04/2010
netscoring : critères de qualité de l’information de santé sur internet.(enligne). -6
disponible sur :≤ http://www.chu-ruen.fr/netscoring.htmi≥ Consulte le :
.04/12/2010

:معايير التقييم المعتمدة

كما ذكرا سابقا فإن تقييم العلومات على النـتنت غي موحـدة وغي مضــبوطة نائيـا ،وقـد تـرك الـال
مفتوح ـ ــا أم ــام الب ــاحثي والدارسي ـ ــن والختص ــون للبح ــث ف ه ــذا ال ــال .ولع ــل ه ــذا ه ــو الس ــبب ف
اختـ ــلف وتبــاين الراء والقتحــات الــت جعلــت الســتخدم يتــار بــأي العــايي يأخــذ لكــي يقيــم بنفســه
العلومات .ونن وبعد الطـ ـ ـ ــلع على أغلــب العــايي الفتوحــة مـن قبـل البــاحثي حاولنــا التقريــب بينهــا
واستخ ـ ـراج ما هو مشتك لتبسيط الفهوم ولتفــادي الس ـ ـ ــرد الطــول لقت ـ ــرحات وآراء الختصي ـ ــن .وفيمــا
يلي العايي الت اعتمدناها ف هذه الدراسة.

المحتوى:
العال ـ ـ ــة:
الطاحة بالوضوع)التغطية(
العمـ ــق
الدق ــة.
التح ـ ــديث.
المهور الستهدف.
أصل العلومات.
لنة القراءة.
التعريف بأصحابا
إمكانية التصال با.
القيمة الستعمالية للمعلومات.

المسؤولية )المصداقية(
69

ال ـؤلف:
التعريف به.
ذكر عنوانه و إمكانية التصال به.
الشارة إل كفاءاته.

1

سيته الذاتية.
أصحابه.
إمكانية التصال بم.
أهدافه.
اختصاصه.

Raoul carrier. évaluation d’un site web .(en ligne). disponible -1
≥sur :≤ http://www.qbc.clic.net/~mephisto/evaluation.html
.Consulter le : 25/04/2010

المعايير الرغونومية:

الشك ــل :
رمز الوقع +اسه .logo 1
حجم وطول الصفحات.
اللـوان.
الطوط ) الجم  +النوع(
التطلبات التكنولوجية.
فعالية الروابط .

التصميم و التنظيم و العرض:

سهولة الدخول إل الوقع.
سهولة التصفح.
سهولة الستعمال.
سرعة التنزيل )التحميل(.
العلم التعدد.
صفحة مساعدة.

F.BERTEN.Comment évaluer de maniérecritique les ressources-1
issues de l’internet. ? .(en ligne). Disponible sur
http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/validite≥ Consulter le : ≥:
.25/04/2010

معايير أخرى:
71

للحصول على معلومات تفصيلية حول الؤلف أو الوقع يكفي استعمال أحد مركات البحث ،وكتابــة
اسم الؤلف أو الوقع.
لعرفــة معلومــات حــول موقــع معي  ،1قــم بكتابــة الصــيغة التاليــة ف خانــة البحــث باستعم ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــرك
البحث جوجل » « Google
.info : www.cerist.dz
لعرفة عدد الواقع الت تشي إل الوقع الراد تقييمه )أي الت لا روابط تؤدي إليه( ،2قم بكتابــة الصــيغة
التالية ف خانة البحث جوجل » « Google
Link :www.cerist.dz
للحصــول علــى العن ـوان الــدقيق للموقــع أو الصــفحة الــت تتواجــد فيهــا ،باســتعراض العلومــات الاصــة
بحت ــوى الص ــفحة وذل ــك م ــن قائم ــة ش ـ ـريط الدوات للمتص ــفح  affichageث  ، sourceمثل
عنوان الصفحة الوجودة ف خانة.
..…: Saved in URL
ق ــم بتحلي ــل اس ــم الوق ــع وتفريع ــه الغراف لعرف ــة الدول ــة أو اس ــم الي ــدان لعرف ــة تص ــص الوق ــع ون ــوع
الوظائف الت يتوي عليها )انظر الملحق  2و .(3
(Robert Bibeau. GRILLE D’évaluation d’une site WEB.(en ligne-1
Disponible sur
http:// ntic.org/guider/textes/div/bibgrille.html ≥ Consulter le : ≥:
.25/04/2010
HERZHAFT, liste. évaluer des sites internet pour les étudiants et les-2
: entreprises (en ligne).disponible sur
≥ .http://urfist.univlyont.fr/eval site.ppt ≥ Consulter le : 02/12/2010

نماذج عن المواقع التعليمية )انظر الملحق رقم :(1
شبكة ضفاف لعلوم العربية

http://www.dhifaaf.com

عن بعلوم اللغة الع ربية ،وفنونا وآدابا ،وتســعى إل إعلء شـأنا .الوقــع تـابع لامعــة أم القــرى،
شبكة تع ب
الملكة العربية السعودية.يشتمل على عدة أقسام:

ضــفاف القواعــد ،وضــفاف الدب ،وضــفاف البلغــة والنقــد ،وضــفاف الدراســات العليــا وعلــوم اللغــة
والكتبة ،وضفاف التعليمية .
يشــرف علــى الوقــع )النتــدى( متصــون وأســاتذة،و يكــن التواصــل مــع الوقــع بالتســجيل والشــاركة ف
إثرائه.ومناقشة متوياته.الوقع عام . 2002وآخر تديث كان ف جانفي . 2015
الوقع متواجد على شبكات التواصل الجتماعي،فايسبوك وتويتي.ما يسهل الفادة من مــادته .ويقربــه
من مستعملي النتنت.الذين صاروا يتددون على هذه الفضاءات بكثافة.
موقع امرح مع العربية
FUN WITH ARABIC
73

http://www.funwitharabic.com/grammar-2.swf

موقع امرح مع العربية موقع ثنائي اللغة ،انليزي/عرب .وهو يستهدف غي الناطقي بالعربية.
يرك ــز عل ــى تعلي ــم الض ــمائر العربي ــة وذك ــر مقابله ــا النلي ـ ــزي.كما يق ــدم الوق ــع اختلف اللغــتي ف
تركيــب المل،وترتي ــب الســاء والص ــفات.ليس بــالوقع روابــط ول تاريــخ التصــميم أو التحــديث .ول
يشي إل صاحبه.

موقع عربية طبيعية
NATURAL ARABIC

http://naturalarabic.com/free_samples.php

موقــع بريطــان ثنــائي اللغــة عرب/انلي ــزي،يهدف إل تعليــم العربيــة لغي النــاطقي با.ت ــوي صــفحته
الرئيسة على عدة مواضيع تعليمة منها اسم الشارة والملة السية،وأساء أيام السبوع والعداد.
يع ــل التعل ــم يتفاع ــل م ــع ال ــادة التعليمي ــة ،ويكن ــه م ــن اس ــتيعابا بيس ــر .باس ــتعمال تقني ــة الص ــوت
الســموع .فبــالنقر علــى أي كلمــة أو جلــة باللغــة النليزيــة يســتمع التعلــم لقابلهــا العرب.كمــا يكنــه
استخدام نافـذة اليــارات لختيـار الشـكل اللغــوي الـذي يريـده .فهنــاك تعـابي مشـ ةكلة وتعــابي بــدون
شكل.
رغــم أن الوقــع ثنــائي اللغــة ،لكــن يكــن للمســتخدم اختيــار طريقــة عــرض النصــوص باللغــة العربيــة
وحدها ،أو باللغة النليزية وحدها.
يكن للمستخدم استخدام القاموس الذي يوفره الوقع ،وهو قـاموس متميــز عـن القـواميس العهــودة،
فحي نكت ــب الكلم ــة باللغ ــة النليزي ــة ف خان ــة البح ــث ،يق ــدم لن ــا الق ــاموس ع ــددا م ــن ال ـتاكيب
باللغتي .تأسس الوقع سنة  2006وآخر تديث كان ف جانفي . 2015

موقع معهد ابن جبل
75

IBN JABAL INSTITUTE
/http://www.ibnjabal.com/home

ينتسب الوقع إل مؤسسة ابن جبل،التخصصة ف تعليم اللغــة العربيــة لغي النــاطقي بــا .وهــو ثنــائي
اللغــة انليــزي/عرب.الوقع يعــرف بالؤسســة التواجــدة بلنــدن.حيث يكــن التســجيل ومتابعــة الـدروس
انطلقا من موقعها على النتنت.
لكن الوقــع يعــرض عــدة مـواد تعليميــة علــى صفحاته.يكــن لسـتخدم الشــبكة الفــادة منهــا .تشـتمل
دروسا ف النحو والصرف ،والبادئ الساسية للغة العربية .ويذكر مقابلتا ف اللغة النليزية.
إن هذا الوقع يتـوفر فيـه شـرط الصــداقية ،فهـو يعــرف الســتخدم بـاليئة الشــرفة .وتاريـخ إنشــائه ،ومـا
هي أهدافه .ويتيح إمكانية التواصل مع الشرفي سواء بالاتف أو البيد اللكتون.

WWW.GOETHE-VERLAG.COM

موقع بريطان مقره مدينة لندن ،تأسس سنة ، 1997ـ يعد مـن الواقــع الـرائدة ،التخصصــة ف تعلـم
اللغــات وتعلمهــا فهومتعــدد اللغــات ،ويشــمل ح ـوال خســي لغــة عاليــة ،يكــن للمســتخدم اختيــار
اللغة الدف ،والنقر على علم البلد ،ليطلع على التوى الخصص للغة العنية .
ت تص ــميم الوق ــع عل ــى ش ــكل كت ــب مفهرس ــة مق ــروءة ومس ــموعة ،وللمس ــتخدم الري ــة ف اختي ــار
الوضوع الذي يرغب تعلمه.
يوي كتاب اللغة العربية مائة عنوان ،تيلنا على عناوين فرعية تكاد تشمل أهم مــا يرتبــط بالوضــوع
الساس الدون ف الفهرس العام .إذ ند القواعد والنصوص والفردات ومعانيها ومشتقاتا.
مــن مزايــا هــذا الوقــع ،تنــوع ط ـرائق اســتخدامه ،إذ يكننــا توظيــف الفهــرس لتعلــم اللغــة العربيــة ،أو
النطلق منها لتعلم اللغات الجنبية .بالنسبة للناطقي با.
كم ــا يك ــن لغي الن ــاطقي اس ــتخدام لغته ــم الم منطلق ــا لتعل ــم اللغ ــة العربي ــة أو غيه ــا م ــن اللغ ــات
الفهرسة بالوقع.
يوفر الوقع على صفحته الرئيسية ،روابط تسمح بالقيام بعملية البحــث،باستخدام الــرك غوغــل ،أو
استخدام مواقــع التواصــل الجتمــاعي ،فايســبوك وتويــت .مـا يعلـه أكــثر انتشــارا ،وتــداول مـن طــرف
مستخدمي شبكة النتنت.
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هيا إلى العربية
WWW.ALARABEYYA.COM

موقــع هيــا إل العربي ــة،موقع فلســطين يهتــم بفئة الطفــال ذوي الســوى البتــدائي والعــدادي ،يقــدم
الوقع تعريفا وافيا عن متواه،وأهدافه،والفئة الت يستهدفها بادته التعليمية.








" هيا إل العربية ،موقع تعليمي للمرحلتي البتدائية والعدادية ف موضوع اللغة العربيــة ،يعال
الوقع مواضيع شت أساسية للطالب لتقوية لعغبته العربية والنهوض با قع عدما إل المام..
تأسس الوقع عام 2004م  ،وبعد التكلفة الباهظة الت صـرفت علــى الوقــع مــدة ثلث سـني
كتكاليف وتطويرات عامة للموقع حيث كان الشـتاك مانـا  ،تــول موقـع هيــا إل العربيــة مــن
إدارة وتويل شخصي إل موقع رسي مسجل..
من خلل صفحات الوقع يكن للطــالب أن يتعلــم اللغــة العربيــة بســهولة ويســر وبصــورة متعــة،
فهناك الكثي من الدروس الفصلة والتمرينات الوسبة مع ترجة صوتية للدروس والتمارين..
يـ ــوي الوقـ ــع علـ ــى الكـ ــثي مـ ــن أوراق العمـ ــل س ـ ـواء كـ ــانت كملفـ ــات وورد أو بـورب ـ ــوينت أو
شفافيات جـاهـزة لـلـتحميل ،أو كصفحات إلكتونية يقوم الطالب بلها عب الشبكة .وكــذلك
يوي على الكثي من البامج التعليمية القيةمة".

المعاني لكل رسم معنى
WWW.ALMAANY.COM

شــعار الوقــع :لكــل رســم معن.يهتــم بــالفردات ومعانيهــا ،ويــوفر خـدمات معجميــة تيســر تعلـم اللغــة
العربية.
قــاموس ومعجــم العــان متعــدد اللغــات والــالت ،يــوي قــاموس عرب عرب ،وعرب انكليــزي ثنــائي
وعرب فرنســي ثنــائي ،وعرب إســبان ثنــائي ،وعرب برتغــال ثنــائي ،وعرب تركــي ثنــائي ،وعرب فارســي
ثنائي.
يتــم البحــث ف العجــم الحــادي اللغــة ،وفــق فئة الكلمــات أو الصــطلحات .فعنــد كتابــة الكلمــة ف
خانـ ــة البحـ ــث ،يتوصـ ــل التعلـ ــم إل ك ــل معانيهـ ــا ،وف ــق سـ ــياقاتا الختلفة.كم ـ ـ ــا يكنـ ــه اسـ ــتخدام
العجم،للبحث عن أضداد الكلمات.
كما يكن استخدام القواميس ثنائية اللغة ،ف عملية التجة الفورية.
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يــوفر الوقــع العش ـرات مــن الق ـواميس اللغويــة ،والعلميــة للتحميــل ،والطباعــة ويســاعد الســتخدم علــى
التصال بواقع ذات مضمون ماثل لتواه ،من خلل الروابط السجلة على صفحته الرئيسية.
مؤسس الوقع هو الباحث السعودي ،عبد اليد اليحي.ســنة  ، 2010وآخــر تــديث للموقــع كــان
سنة . 2015
ي ــوفر الوق ــع إمكاني ــة التواص ــل م ــع مؤسس ــه ،باس ــتخدام البي ــد اللك ــتون ،ويك ــن لتص ــفحه ط ــرح
تساؤلته بصوص العارف اللغوية ،وتلقي الجوبة على الصفحة الاصة ،بالسئلة والجوبة.
كم ــا يكنن ــا تمي ــل ش ـريط الع ــان ،عل ــى شاش ــة الاس ــوب لس ــتخدامه ف عملي ــة البح ــث اللغ ــوي
بطريقة فعالة ومباشرة.

المدرسة العربية اللكترونية

WWW.SCHOOLARABIA.COM

موقع تعليمي شامل متعدد الواد الدراسية" ،يوفر بيئة تعليمية تفاعلية مانية للدارسـي العــرب وذلــك
مـ ـ ــن خلل التطـ ـ ــوير العلمـ ـ ــي للمنه ـ ــاج الدرسـ ـ ــي ،والـ ـ ــتكيز علـ ـ ــى الهـ ـ ــارات الرتبطـ ـ ــة بتكنولوجيـ ـ ــا
1
العلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات 1".
"تأســس مشــروع الدرســة العربيــة ف بع امـ ان  -الردن  /تــوز )يوليــو(  ، 2000 /ويعــد مــوقعه علــى
ش ــبكة النـ ـتنت م ــن الواق ــع القليل ــة م ــن نوعه ــا ف النطق ــة وال ــت ت ــدف إل اي ــاد مك ــان حقيق ــي
لتكنولوجيــا العلومــات ف حيــاة الدارســي العــرب وبيــث تكنهــم مــن تعزيــز وتوســيع قــدراتم علــى
التعلم إل حدودها القصوى"2
تصص الدرسة دروسا نظرية وتطبيقية ف النحو والصرف لادة اللغة العربية.
آخر تديث للموقع ت عام . 2014
– 1ينظر صفحة من نن.
WWW.SCHOOLARABIA.NET
-2من نن ،الصدر نفسه.
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موقع حبوب
WWW.HOBOB.ORG

يهتم هذا الوقع بتعليم البتدئي ،تشــتمل صـفحته الرئيســة مموعــة مـن الوصــلت ،الاصــة بأصـوات
اللغة العربية ،وقواعدها .ويقدم نصوصا للقراءة.
كما يكن لستعمل الوقع تعلم العداد و اللوان.و يوفر الوقع خدمة النظام العــالي لتعلــم أصـوات
العربية لغي الناطقي با.
ما ييز الوقع أيضا وجود لوحة مفاتيح عربية على صفحته الرئيســة لتعلـم الكتابــة.وكذلك رابــط مهـم
ييــل البــاحث عــن معــان الفــردات إل مموعــة مــن الق ـواميس التاثي ــة.منها لســان العــرب ومقــاييس
اللغةو الصحاح،و القاموس اليط.
 WWW.BAHETH.INFOعنوان الوقع هو:
كما يكن للمستخدم الفادة من خدمة التجة اللية الت يوفرها موقع غوغل.
م ــا يي ــز الوقـ ــع هـ ــو مت ـ ـواه ال ــثري بال ــادة اللغويـ ــة ،وج ــودة تص ــميمه ،واسـ ــتخدامه لتقنيـ ــة الصـ ــوت
والصورة.غي أن مصدره مهول.

تعليم اللغة العربية للطفال
www.alef-ba.ta.com

يهدف أ ب ت إل تعليم اللغة العربية للطفال من خلل اللعب والتسلية دون إشعار الطفل بالعملية
التعليمية .كما يوفر مموعة من القصص الت تستهوي الطفال وتعلهم يتابعون القراءة ويتفاعلون مع
النصوص.
كما يسـاهم ف تعليـم الـروف العربيــة ،نطقـا وكتابـة .وتركيــب المـل .لكـن مـا يؤخـذ علـى الوقــع عــدم
ذكر صاحبه أو اليئة الت تشرف عليه.
كمــا يشــتط علــى الســتخدم التســجيل ،باســتعمال البيــد اللكــتون ،حــت يتمكــن مــن الطلع علــى
متواه .علما أنه يستهدف فئة الطفال.
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موسوعة النحو والصرف
WWW.DRMOSAD.COM

مؤســس الوقــع هــو ال ــدكتور:مسعد ممــد زي ــاد،باحث فلســطين متخصــص ف علــوم العربيــة .مقيــم
بالملكة العربية السعودية.
يصــص البــاحث مــوقعه لتقــدي مــادة النحــو والصــرف والملء.كمــا نــد بــالوقع صــفحات خاصــة
بالشعر والنقد.
غي أن الشرف ل يشي إل سنة إنشاء الوقع.

الموقع الول للدراسة في الجزائر
/HTTP://WWW.ENCY-EDUCATION.COM

هــذا الوقــع مــن الواقــع الزائريــة الامــة ،الــت تعن بقــل التبيــة والتعليــم .وهــو موقــع شــامل لميــع
الراحل التعليمية ،بدء من الرحلة البتدائية إل الرحلة الامعية.
مؤسس الوقع :موات شس الدين ،كلية الطب ،جامعة منتوري قسنطينة.
يهتم الوقع بختلف الواد الدراسية القررة ف مناهج التعليم الساسي ومقررات التعليم العال.
يك ــن للمتمدرس ــي والراغ ــبي ف التعل ــم ،اس ــتغلل الوق ــع لثـ ـراء مع ــارفهم والش ــاركة ف النت ــديات
التعليمية ،بأعمالم ،وتبادل البات التعليمية.
يوفر الوقع مادة هامة لتعلم اللغة العربية ،لختلف الطوار التعليمية.
وللموق ــع ص ــفحة خاص ــة عل ــى ش ــبكة التواص ــل الجتم ــاعي فايس ـ ـ ــبوك،كما ي ــوفر بنك ــا للف ــروض
والختبارات لكل الستويات.
يقدم الوقع لستخدميه ،عددا من الروابط الاصة بالتعليم ،ف تونس ،والغرب ،ومصر.
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ACON ARABIC CONJUGAISON
WWW. ACON.BAYKAL.BE

موق ــع الص ــرف العرب ،ه ــو موق ــع بريط ــان يه ــدف إل خدم ــة الدارس ــي والتعلمي الهتمي باللغ ــة
العربية .ويدد الفئة الستهدفة على صفحته :
?Who can use ACON
Students, teachers, linguists and translators can all benefit from
ACON in their own way.
فهو يــدم الطلبــة ،والعلمي ،واللســانيي ،والــتجي .وقــد صـمم الوقــع علــى شــكل معجــم ،يتضـمن
الــروف ،والي ـزان الصــرف ،والركــات ،وطريقــة عــرض الــادة ال ـراد تعلمهــا .فعنــد اختيــار الفعــل يتــم
تصريفه مع جيع الضمائر ،إل الزمنة الثلث )الاضي والضارع والمر(.
تأسس الوقع سنة  2005وآخر تديث له ت سنة . 2014

شبكة الفصيح لتعليم اللغة العربية
HTTP://WWW.ALFASEEH.COM

شــبكة الفصــيح لعلــوم اللغــة العربيــة ،موقــع ســعودي ،يضــم مموعــة مــن النتــديات الــت تتــم بعلــوم اللغــة
العربية .فهناك منتدى للنحو والصرف ،ومنتديات للبلغة والنقد ،ومنتديات لصول اللغة.
الوقع منظم بطريقة مكمـة ،وفقـا لعــايي العاليــة ،إذ يكـن التصــفح مـن الطلع علــى أهـم الصــائص
الــت تيــز الوقع،كمـ ــا يقــدم إحصــائيات شــاملة عــن عــدد التصـ ــفحي،وعدد النشــورات ،والشــاركات
وكذلك عدد العضاء الشاركي ف صفحاته.
تأســس الوقــع ف شــهر جويليــة  2002وآخــر تــديث لــه كــان ســنة  ،2015يكــن التســجيل بــالوقع
والشاركة ف عملية النشر وللموقع صفحة على الفايسبوك وتويت .
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www.ilanguages.org

يركـز هــذا الوقــع الخصــص للنــاطقي وغي النــاطقي بالعربيــة علـى اللغــة الوظيفيــة ،الـت يتاجهـا التكلــم
للتواصل مع غيه ف بيئة لغوية أجنبية.
تأســس الوقــع عــام  ، 2014وهــو متخصــص ف تعليــم اللغــات ،يضــم متـواه العرف مــائة وخســي لغــة
عالية.
تشمل صفحة اللغة العربية على أقسام مددة ،الفردات) 120مفـردة( تـدف إل تعليـم العــداد وأيــام
السبوع ،وأساء اللوان ،وذكر مقابلها باللغة النليزية.
أما قسم القواعد فيشمل خسي كلمة ،تعرف التعلم بروف الر ،والظروف وأساء الستفهام.
بينمــا نــد القســم الخصــص لل ـتاكيب ،يمــع المــل الســتفهامية ،الماثلــة للجمــل الســتفهامية للغــة
النليزية.
ل يقدم الوقع معلومات عن هوية الشرفي ،ول يذكر سنة إنشـائه ،ماعــدا آخـر تـديث الـؤرخ ف سـنة
. 2014

صفحتي العربية
www.myarabicwebsite.com

يدد الوقع أهدافه" موقعنا يهتم بدمة الاليــة اليمنيــة المريكيــة والاليــات العربيــة والســلمية الهــاجرة
والدارس والامعات ف أمريكا والعال وتعريف الخرين بلغتنا وثقافتنا".
يقدم الوقع صفحات للتعريف بالبدية العربيــة ،بطريقـة مكمــة،تثي دافعيـة التعلــم ،وتعلــه يقبــل علـى
القراءة ،والسماع .لن الصفحات مزودة بقاطع فيديو توضح هذه الروف بالصوت والصورة.
أمــا صــفحة النحــو ،فنجــد فيهــا أقســام الكلمــة ،وأزمنــة الفعــل ،والضــمائر .إذ يتــم تعريفهــا وتوظيفهــا ف
تراكيب بسيطة يسهل استيعابا واستخدامها ند بـالوقع عـددا مـن الروابــط لواقــع ذات متـوى تعليمــي
عرب مثل موقع الط العرب:
www.arabicalligraphy.com
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موقع الشعر الاهلي:
www.almuallaqat.com
موقع النحو العرب:
www.arabicgrammar.com
ـدرس بامعــة شــال أي ـوا المريكيــة .لكــن ل يــذكر ســنة
مؤســس الوقــع والشــرف عليــه أســتاذ ين ،يـ ة

النشاء،غي أننا نقرأ على صفحته الرئيسة تاريخ آخر تديث بتاريخ . 2015

شبكة اللوكة
www.alukah.net

ش ـ ـ ــبكة اللوك ـ ـ ــة موق ـ ـ ــع عرب ،يش ـ ـ ــرف علي ـ ـ ــه البحث ـ ـ ــان الس ـ ـ ــعوديان الدكتور:سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد ال
الميد،وال ــدكتور:خالد بــن عبــدالرحن الريس ــي.هو موقــع متعــدد الــدمات العلميــة ينتظــم الوقــع علــى
شكل مالس،يتص كل ملس بقل معرف معي ،وهناك ملس خاص باللغة العربية.
الادة اللغوية النشورة باللس ،تستهدف فئة طلب الامعات والهتمي بعلوم العربية.
بالوقع مكتبة مقروءة ،ومكتبة صوتية متنوعة الصادر ،وللموقع صفحة خاصة على الفايسبوك وتويت.
تأســس الوقــع ســنة  ،2006ونــال الركــز الثــان بنافســات التميــز الرقمــي ،بصـوله علــى درع مــن نقابــة
العلميي اللكتونية بالقاهرة.
آخر تديث للموقع مؤرخ ف . 2015
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الدروس النحوية في شرح اللفية
www.ibnmalek.8m.com

يشرف على الوقع الستاذ ،طارق مسعد من الامعة الردنية ،قسم الندسة الكهربائية.
يق ــدم الوق ــع كت ــاب اللفي ــة لب ــن مالــك ،متبوع ــة بالشــرح والتوض ــيح ،بع ــرض العن ــاوين علــى الصــفحة
الرئيس ــة ،وللمس ــتخدم حري ــة اختي ــار القول ــة النحوي ــة ال ــت يرغ ــب تعلمه ــا ف ــالنقر عل ــى العن ـوان ،تنفت ــح
صفحة تتضمن البيات ،ث شــرحها بالتفصــيل.ليس بــالوقع معلومــات ،تعــرف بصــاحب الوقــع ،وليــس
هناك ذكر لتاريخ إنشائه أو تاريخ تديثه.

الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب
http://www.wata.cc

ينتس ــب الوق ــع إل المعي ــة الدولي ــة للم ــتجي واللغ ــويي الع ــرب ،التواج ــدة بدين ــة إن ــديانا بالولي ــات
التحدة المريكية.
يقــدم الوقــع صــفحات خاصــة بتعليــم النحــو العرب ،ويقتصــر علــى البــادئ الساســية لعلــم النحــو .لن
الغاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددها الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفون عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض القاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة
والستدلل بأمثلة تشرح القاعدة وتعضدها ،وحشد من السئلة التنوعة لقياس مدى الستيعاب.
آخر تديث للموقع كان ف سنة . 2015
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موقع تعليم العربية للطفال
http://www.kids.jo

الوقــع أردن مصــص لتعليــم الطفــال ،يــوي م ـواد تعليميــة متنوعــة ،مصممـ ــة بطريقــة تــذب التعلمي
الصغار ،وتعلهم يقبلون على تصفح الوقع بسهولة ويسر.
يقدم الوقع دروسا مبسطة لقواعد العربية ،وقصصا تربوية يتابعها التعلـ ـ ــم بالصوت والصورة.
كمــا يصــص الوقــع ،أعمــال تطبيقيــة ينجزهــا التعلــم مباشــرة علــى الوقــع ،تتمثــل ف رســومات تربويــة
تعليمية.
وند بالوقع ركنا للمعلومــات العامــة ،يعــرف بعلــوم الرياضــيات والنبــات ،والفـ ـ ــن والتاريــخ ،والرياضــيات،
والشخصيات التاريية .تساعد على تعلم القراءة ،والكتابـة.
للموقع صفحة خاصة على الفايسبوك ،تأسس عام  ، 2000وآخر تديث ت عــام .2007

خاتمة:
إن تعليمية اللغات ل تقتصر على منهج معي ،أو وسيلة تعليمية مددة .بل ترتكــز علــى كــل مــا
توصـلت إليـه البحــوث ،والنظريــات العلميــة ،باصـة النتــائج الـت حققهــا علـم النفــس ،وعلـم الجتمـاع،
وما حققته ثورة العلومات والتصالت ف عصرنا هذا.
مــن هنــا كــانت الن ـتنت أداة وقنــاة ،قــد تســهم ف إيصــال العرفــة اللغوي ـ ـ ــة إل التعلمي بيســر وفعاليــة،
واقتص ــاد للجه ــد والزم ــن .كم ــا تك ــن الطلب ــة والدارس ــي م ــن القي ــام بأعم ــالم ،وتيس ــر عليه ــم عملي ــة
التواصل مع مراكز البحوث والطلع على ما يستجد من معارف.
أثنــاء دراســتنا لســتخدامات الن ـتنت ،واســتقراء الواقــع التخصص ـ ـ ــة ف حقــل تعليميــة تــبي لنــا اهتمــام
الــدول ،والؤسســات التعليميــة ،بــا تقــدمه ه ـ ـ ــذه الشــبكة مــن خــدمات متطــورة .واســتغللا ف التعريــف
بثقافاتا ،وتعليـ ــم لغاتا.
إن التتبــع والتصــفح للمحتــوى العلمــي والتعليمــي للن ـتنت ،يــد مواقـ ـ ــع متميــزة -شــكل ومضــمونا-
بينما يلمس تقصيا عربي ـ ــا ف استغ ـ ـ ــلل وتوظيف هذه الشبكة ف ترقية تعليميــة العربيــة سـواء للنــاطقي
أو غيـ ــر الناطقي با.
وقد تبي لنا من خلل هذه الدراسة ،أن هناك اهتمام عرب بتوظيف النتنت ،ف حقل تعليمية اللغــة
العربية ،غي أننا لحظنا نقصا مقارنة بالواقع الجنبية من ناحية التصميم وطريقة عرض الــادة اللغويــة،
كما تفتقد هذه الواقع إل التنسيق بي الهات الشرفة عليها.
إن عص ــر العلوم ــات ،واقتص ــاد العرف ــة يس ــتدعيان بإل ـ ـ ــاح الؤسسـ ـ ـ ــات التعليمي ــة ،ومراك ــز البح ــوث،
والــامع اللغويــة ،أن تــوجه عنايتهــا إل مبتكـ ـ ـ ـ ـرات تكنولوجيــا العلومــات والتصــالت وتقــوم بتصــميم
مواقع تتص ف تعلي ــم وتعلام اللغة العربية ،دعما للمؤسسة التعليمية الرسية والكتاب الطبوع.
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المـ ـراجع العربي ـ ـ ـ ـ ــة:

أحد حسان.دراسات ف اللسانيات التطبيقية-حقل تعليمية اللغات-ديوان الطبوعات1-
الامعية.وهران2000.
ممود السعران ،علم اللغة ،مقدمة للقارئ العرب ،بيوت دار النهضة العربية2-1997 .
.روي هاريس وتولبت جي تيلر ترجة أحد شاكر دار الكتاب الديد التحدة  .ليبيا.ط 3-1
سامي عياد حنا وآخرون .معجم اللسانيات الديثة.مكتبة لبنان ناشرون.ط 4- 1،1997
.كري زكي حسام الدين.أصول تراثية.ف علم اللغة.مكتبة النلو الصرية.القاهرة .ط 5- 2
 -8باء شاهي ،النتنت والعولة ،عال الكتب للنشر والتوزيع ،القاهرة،ط .1999، 1
 - 10بــوب بورتــون ،كــات ســيث التجــارة علــى النـتنت ،ترجــة :مركــز التعريــب والتجــة ،الــدار العربيــة
للعلوم،لبنان،ط .1997، 1
 -11عبد الالك ردمان الدنان .الوظيفة العلمية لشبكة النتنت  .دار الراتب الامعية ط . 1
بيوت . 2001
 - 12ط.عبد الق ،مدخل إل العلوماتية ،العتاد والبميات،الزء الثان ،قصر الكتاب البليدة،د ط.
 -14معجم اللغة العربية بالقاهرة " العجم الوسيط " ط .1985 3
 - 15حس ـ ــن ع ـ ـواد الس ـ ــريي .واق ـ ــع الكتب ـ ــات الامعي ـ ــة الس ـ ــعودية عل ـ ــى ش ـ ــبكة الن ـ ـتنت :دراس ـ ــة
تقويية.ف:ن ــدوة الكتبــات الرقميــة الواقــع وتطلعــات الســتقبل .الريــاض :مكتبــة اللــك عبــد العزيــز العــام
.2003
 -17أمل الحد-التعلم الذات ف عصر العلومات.مؤسسة الرسالة،بيوت،ط .2002 ، 1
 -18جال عبد العطي وآخرون .النتنت ،دار الكتب الصري الديث  ،ط ، 1القاهرة1999،
-19نايف خرما.أضواء على الدراسات اللغوية العاصرة .عال العرفة .ط . 1979.2
 -20عبد السلم السدي .اللسانيات وأسسها العرفية .الدار التونسية للنشر .د ط. 1986،
 -21عبده الراجحي.علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ..1992
-22الطيب دبة .مبادئ اللسانيات البنوية.جعية الدب للساتذة،الغواط.2001،
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-23جان بيو.اللسانيات.ترجة الواس مسعودي ومفتاح بن عروس.دار الفاق.الزائر .2001
.غاري ج .بيت،ثقافة الكمبيوتر،الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة،ط 24- 1997، 2
 -25ممد صال بن عمر ،كيف نعلم اللغة العربية لغة حية؟،دار الدمات العامة للنشر ،تونس ،ط
.1998 ،1
– 26ممــد الدريــج ،مــدخل إل علــم التــدريس ،تليــل العمليــة التعليميـ ــة،قصر الكتــاب ،البليــدة ،ط
. 2000، 2
 -27عماد عيسى صال ممد ،الكتاب اللكتون :الفهوم والصائص ،2002 ،التاهات
الديثة ف الكتبات.

المجـ ـ ــلت :
- 01أحــد حس ــان.ترقية اللغــة العربيــة بي التخطيــط الس ـتاتيجي والســتثمار الؤسسي.ال ــؤتر الــدول
الثالث للغة العربية.كتاب الؤتر.دب.2014.
- 02عبد الالق عبد ال.العولة :جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها.ملة عال الفكر.اللد الثامن
و العشرون.العدد الثان.أكتوبر/ديسمب.1999.

- 03عبد الرحن الاج صال.مدخل إل علم اللسانيات الديث.ملة اللسانيات.العدد الرابع.
.1974
 -04حناجريس.اليبتكست .عصر الكلمة اللكتونية ملة مستقبليات العدد. 527،2002:
 -05خالد عبد الرحن البيي.تقييــم مواقــع العلومــات التاحــة علـى النـتنت.ف :ملــة مكتبــة الالــك
فهـ ــد الوطني ـ ــة .الري ـ ـ ـ ــاض:كتبة الل ـ ــك فهـ ــد الوطني ـ ــة).2000،ملـ ــد .5ع .2نوفم ـ ــب /1999أبريـ ــل
.(2000
 -06هيفاء أيوب حجازي ،السلوب العلمي ف تقييم قواعد البيانات من وجهة نظر الكتبيي .
اللة العربية للمعلومات  .تونس إدارة التوثيق والعلومات  2000اللد . 21
 -07يي بوتردين دور القراءة اللكتونية ف تعلم اللغة ،ملة لغات ،العدد الثان ،الزائر .2001
 - 08عبد القادر عبو ،الوسائل العلمية ف التواصل البيداغوجي ،ملة لغات ،العدد الثان ،الزائر
.2001
- 09حسام الطيب.أي أفق للثقافة العربية وأدبا ف عصر التصال و العولة .ملة عال الفكر.اللد
الثامن و العشرون.العدد الثان.أكتوبر/ديسمب.1999.
 - 10عبد الالق عبد ال .العولة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها .ملة عال الفكر.اللد
الثامن و العشرون.العدد الثان.أكتوبر/ديسمب.1999.
 -11حسام عبد ربه ،شبكة العنكبوت هل تنق النسان.ملة العرفة،عدد ،70السعودية.2001،
 -12مدرسة الستقبل،ملة العرفة،عدد ،24السعودية 1421،ه.
 -13فاروق الباز.ملة الفيصل ،السعودية،ع .284
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الملحق  :2التفريعات الجغرافية بأسماء الدول
التفريعات
الجغرافية
الدولة

للنطاقات

الدولة

أروبا

.AA

Aruba

آنتيغوا /باربودا

.AC

Antigua and Barbuda

أندورا

.AD

Andorra

المارات العربية التحدة

.AE

United Arab Emirates

أفغانستان

.AF

Afghanistan

أنيليا

.AI

Anguilla

ألبانيا

.AL

Albania

أرمينيا

.AM

Armenia

هولندا

.AN

Netherlands Antilles

أنغول

.AO

Angola

أنتاركتيكا

.AQ

Antarctica
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Argentina

.AR

الرجنتي

American Samoa

.AS

ساموا أمريكا

Austria

.AT

النمسا

Australia

.AU

أستاليا

Aruba

.AW

أروبا

Azerbaijan

.AZ

أذربيجان

Bosnia and Herzegovina

.BA

البوسنة و الرسك

Barbados

.BB

بارباروس

Bangladesh

.BD

بنغلديش

Belgium

.BE

بلجيكا

Burkina Faso

.BF

بوركينافاسو

Bulgaria

.BG

بلغاريا

Bahrain

.BH

البحرين

Burundi

.BI

بورندي

Benin

.BJ

بني

Bermuda

.BM

برمودا

Brunei Darussalam

.BN

بروناي

Bolivia

.BO

بوليفيا

Brazil

.BR

البازيل

Bahamas

.BS

بماس

Bhutan

.BT

بوتان

Bouvet Island

.BV

جزيرة بوف

Botswana

.BW

بوتسوانا

Belarus

.BY

بيلروسيا

Belize

.BZ

بليز

Canada

.CA

كندا

Cambodia

.CB

كولومبيا

Cocos (Keeling) Islands

.CC

جزر كوكوز

Congo, Democratic Republic

.CD

جهورية الكونغو الديقراطية

Central African Republic

.CF

جهورية إفريقيا الوسطى

Congo

.CG

كونغو

Switzerland

.CH

سويسرا

Cote D'Ivoire (Ivory Coast)

.CI

Cook Islands

.CK

جزر كوك

Chile

.CL

شيلي

Cambodia

.CB

كمبوديا

Cameroon

.CM

كاميون
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كودي فوار

China

. CN

الصي

Colombia

.CO

كولومبيا

Costa Rica

.CR

كوستاريكا

Czechoslovakia (former)

.CS

) تشيكوسلوفاكيا ) سابقا

Cuba

.CU

كوبا

Cape Verde

.CV

الرأس الخضر

Christmas Island

.CX

جزيرة كريستمان

Cyprus

.CY

قبص

Czech Republic

.CZ

جهورية التشيك

Germany

.DE

ألانيا

Djibouti

.DJ

جيبوت

Denmark

.DK

الدنارك

Dominica

.DM

دومينيكا

Dominican Republic

.DO

جهورية الدومينيكان

Algeria

.DZ

الزائر

Ecuador

.EC

الكوادور

Estonia

.EE

إستونيا

Egypt

.EG

مصر

Western Sahara

.EH

الصحراء الغربية

Eritrea

.ER

إيريتييا

Spain

.ES

إسبانيا

Ethiopia

.ET

إثيوبيا

Finland

.FI

فنلندا

Fiji

.FJ

فيجي

Falkland Islands (Malvinas)

.FK

مالفيناس

Micronesia

.FM

ميقرونيسيا

Faroe Islands

.FO

جزر فارو

France

.FR

فرنسا

Gabon

.GA

غابون

Great Britain (UK)

.GB

بريطانيا العظمى

Grenada

.GD

غرينادا

Georgia

.GE

جورجيا

French Guiana

.GF

غيانا الفرنسية

Ghana

.GH

غانا

Greenland

.GL

غرينلند

Gambia

.GM

غامبيا

Guinea

.GN

غينيا

Guadeloupe

.GP

غوادالوب
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Equatorial Guinea

.GQ

Greece

.GR

اليونان

S. Georgia and S. Sandwich

.GS

جورجيا وساندويش

Guatemala

.GT

غوات مال

Guam

.GU

غوام

Guinea-Bissau

.GW

غينيا بيساو

Guyana

.GY

غيانا

Hong Kong

.HK

هونغ كونغ

Heard and McDonald Islands

.HM

هيد و جزر ساندويش

Honduras

.HN

هندوراس

Croatia (Hrvatska)

.HR

كرواتيا

Haiti

.HT

هايت

Hungary

.HU

هنغاريا

Indonesia

.ID

إندونيسيا

Ireland

.IE

أيرلندا

Israel

.IL

إسرائيل

India

.IN

الند

British Indian Ocean

.IO

الند البيطانية

Isls

Territory
Iraq

.IQ

العراق

Iran

.IR

إيران

Iceland

.IS

أيسلندا

Italy

.IT

إيطاليا

Jamaica

.JM

جامايكا

Jordan

.JO

الردن

Japan

.JP

اليابان

Kenya

.KE

كينيا

Kyrgyzstan

.KG

كيغيستان

Cambodia

.KH

كمبوديا

Kiribati

.KI

كييبات

Comoros

.KM

القمر

Saint Kitts and Nevis

.KN

سان كيت و نيفيس

Korea (North)

.KP

كوريا الشمالية

Korea (South)

.KR

كوريا النوبية

Kuwait

.KW

الكويت

Cayman Islands

.KY

جزر كاين

Kazakhstan

.KZ

كازاخستان
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Laos

.LA

لووس

Lebanon

.LB

لبنان

Saint Lucia

.LC

سان لوسيا

Liechtenstein

.LI

ليشتنتاين

Sri Lanka

.LK

سييلنكا

Liberia

.LR

ليبييا

Lesotho

.LS

ليسوتو

Lithuania

.LT

ليتوانيا

Luxembourg

.LU

لوكسمبورغ

Latvia

.LV

لتفيا

Libya

.LY

ليبيا

Morocco

.MA

الغرب

Monaco

.MC

موناكو

Moldova

.MD

ملدوفيا

Madagascar

.MG

مدغشقر

Marshall Islands

.MH

جزر مارشال

F.Y.R.O.M. (Macedonia)

.MK

مقدونيا

Mali

.ML

مال

Myanmar

.MM

ماينامار

Mongolia

.MN

منغوليا

Macau

.MO

ماكو

Northern Mariana Islands

.MP

جزر ماريانا الشمالية

Martinique

.MQ

مارتنيك

Mauritania

.MR

موريتانيا

Montserrat

.MS

مونتسرات

Malta

.MT

مالطا

Mauritius

.MU

مورستوس

Maldives

.MV

مالديف

Malawi

.MW

مالوي

Mexico

.MX

مكسيكو

Malaysia

.MY

ماليزيا

Mozambique

.MZ

موزمبيق

Namibia

.NA

ناميبيا

New Caledonia

.NC

كاليد ونيا الديدة

Niger

.NE

النيجر

Norfolk Island

.NF

جزيرة نورفولك

Nigeria

.NG

نيجييا

Nicaragua

.NI

نيكاراغوا
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Netherlands

.NL

هولندا

Norway

.NO

النرويج

Nepal

.NP

نيبال

Nauru

.NR

نورو

Neutral Zone

.NT

النطقة الايدة

Niue

.NU

نيوو

New Zealand (Aotearoa)

.NZ

زيلندا الديدة

oman

.Om

عمان

Panama

.PA

باناما

Peru

.PE

بيو

French Polynesia

.PF

بولينيزيا الفرنسية

Papua New Guinea

.PG

غينيا الديدة

Philippines

.PH

فلبي

Pakistan

.PK

باكستان

Poland

.PL

بولندا

St. Pierre and Miquelon

.PM

سان بيي وميكلون

Pitcairn

.PN

بيتكين

Puerto Rico

.PR

بورتوريكو

Portugal

.PT

البتغال

Palau

.PW

بالو

Paraguay

.PY

باراغواي

Qatar

.QA

قطر

Reunion

.RE

ريون

Romania

.RO

رومانيا

Russian Federation

.RU

روسيا الفدرالية

Rwanda

.RW

رواندا

Saudi Arabia

.SA

العربية السعودية

Solomon Islands

.Sb

جزر السولومون

Seychelles

.SC

سيشل

Sudan

.SD

السودان

Sweden

.SE

السويد

Singapore

.SG

سنغافورا

St. Helena

.SH

سان هيلنا

Slovenia

.SI

سلوفانيا

Svalbard and Jan Mayen

.SJ

جزر سفالبار وجان ماين

Islands
Slovak Republic

.SK
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جهورية سلوفاكيا

Sierra Leone

.SL

سياليون

San Marino

.SM

سان مارينو

Senegal

.SN

السنغال

Somalia

.SO

الصومال

Suriname

.SR

سورينام

Sao Tome and Principe

.ST

ساو تومي وبرينسيب

USSR (former)

.SU

التاد السوفيت سابقا

El Salvador

.SV

السلفادور

Syria

.SY

سوريا

Swaziland

.SZ

سويسرا

Turks and Caicos Islands

.TC

جزر تركس وكايكوس

Chad

.TD

تشاد

French Southern Territories

.TF

الراضي الفرنسية النوبية

Togo

.TG

الطوغو

Thailand

.TH

تايلندا

Tajikistan

.TJ

تاجا كيستان

Tokelau

.TK

توكيلو

Turkmenistan

.TM

تركمنستان

Tunisia

.TN

تونس

Tonga

.TO

تونغا

East Timor

.TP

تيمور الشرقية

Turkey

.TR

تركيا

Trinidad and Tobago

.TT

ترينيداد وتوباغو

Tuvalu

.TV

توفالو

Taiwan

.TW

تايوان

Tanzania

.TZ

تنزانيا

Ukraine

.UA

أكرانيا

Uganda

.UG

أوغندا

United Kingdom

.UK

الملكة التحدة

US Minor Outlying Islands

.UM

الوليات التحدة الزر الصغية النائية

United States

.US

الوليات التحدة

Uruguay

.UY

أوروغواي

Uzbekistan

.UZ

أوزباكستان

Vatican City State (Holy See)

.VA

فاتيكان

Saint Vincent and the

.VC

سان فنسان و غرانادا

Venezuela

.VE

فنزويل

Virgin Islands (British)

.VG

)جزر فيجن )البيطانية

Grenadines
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Virgin Islands (U.S.)

.VI

(جزر فيجي )الوليات التحدة

Viet Nam

.VN

فيتنام

Vanuatu

.VU

فانواتو

Wallis and Futuna Islands

.WF

واليس وفوتونا

Samoa

.WS

ساموا

Yemen

.YE

اليمن

Mayotte

.YT

مايوت

Yugoslavia

.YU

يوغسلفيا

South Africa

.ZA

جنوب إفريقيا

Zambia

.ZM

زامبيا

Zimbabwe

.ZW

زيبابوي

الملحق  :3تفريعات النطاقات العالمية
مواقع تارية

= Commercial

.Com

مواقع تربوية

= Education

.edu

) مواقع حكومية ) رسية

= Gouvernement

مواقع دولية
مواقع عسكرية
كل ما له علقة بالنتنت والشبكات العلوماتية
منظمات غي ربية
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.gov
.Gouv

= international

.int

= military

.mil

= networks

.net

= Organisations

.org

ﻣﻠﺨﺺ

أﺿﺤﺖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أداة ھﺎﻣﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ،
ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ أداة اﺗﺼﺎل وﻗﻨﺎة ﻟﻨﻘﻞ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.ﻛﻤﺎ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ،ووﻓﺮت ﻟﻠﻨﺎس اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻮﻗﺖ،ﻧﻈﺮا ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ
وﻣﺮوﻧﺘﮭﺎ.ﻓﺼﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺮﯾﺔ ﻛﻮﻧﯿﺔ.إن اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﯾﺐ واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،دﻓﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﮭﯿﺌﺎت إﻟﻰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ،ﺗﺴﮭﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ .إن إدراك اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ /اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ،واﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ،أدى إﻟﻰ ﻇﮭﻮر
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪدة،ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ .ﻧﻈﺮا ﻟﮭﺬه اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﺎرت ﺗﺤﻈﻰ ﺑﮭﺎ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ،وﻗﻊ اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت.وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻮﻣﮭﺎ .اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﺑﮭﺪف
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،وﺗﺒﯿﺎن أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﯿﻦ
وﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ:
اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ؛ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت؛ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺎت؛ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ؛ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت؛ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ؛ اﻟﺸﺒﻜﺔ؛ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ؛ اﻟﻮﺻﻼت؛ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺤﺎﺳﻮب.
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