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 محاور العرض

 

التقنية دمج تواجه التي التحديات :األول المحور 

 .للطفل العربية اللغة تعليم في الحديثة

 

التقنية دمج تدّعم التي الفرص :الثاني المحور 

 .للطفل العربية اللغة تعليم في الحديثة

 

التقنية لدمج مقترح إطار :الثالث المحور 

 .للطفل العربية اللغة تعليم في الحديثة
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 التقنيةالتقنية هي المستقبل والمستقبل هو 

 
Kenneth R. Stevenson (2010). (National Clearinghouse for Educational Facilities: www.ncef.org)  

 

اليوم مدرسة في جوهريا   الحديثة التقنية خالل من التعلم أصبح.....  
         Eady & Lockyer, 2013 .الطفل تعليم في حاسم جزء التقنية

  

 إطار مقترح لدمج التقنية الحديثة في تعليم

 اللغة العربية للطفل 
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ثقافية/ نفسية 

إعالمية 

سياسية 

 تربوية 

تقنية 

  ( 2013كرسي بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة،  2013، بن جعفر، ، 2007الزهراني ، 2002المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، )

 األبعادمشكلة اللغة العربية متعددة 
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 اللغة بين فالعالقة .... التردي، من حالا  يبلغ العربية اللغة وضع يكاد

 تحقق مرة كل ففي عكسية، عالقة تربطهما التكنولوجي والتقدم العربية

 قد تكون العربية اللغة فإن جديدة طفرة والمعلومات التصالت تكنولوجيا

 والممارسة الفكر مستوى على وضعها وأصبح إضافية، مساحات خسرت

 جهة، من بالعربية للناطقين اللغوية/التقنية الثقافة تخلف بسبب تراجع في

 من والتطبيق الممارسة مستوى على الصدوعات رأب عن ابناءها وتخلي

 .أخرى جهة

فماذا أنتم .... التقنية تقضم لغتنا.. قبل األخير ألساتذة اللغة العربيةاإلنذار ما (. 2014)معليق أبو محمد 
 مركز التعليم المفتوح -فاعلون؟ المعرفة، مركز التعليم المفتوحة، جامعة القدس المفتوحة 

http://www.qou.edu/newsletter/arabic.jsp 

التقنية تقضم .. اإلنذار ما قبل األخير ألساتذة اللغة العربية

 فماذا أنتم فاعلون؟.... لغتنا



 التحديات التي تواجه دمج التقنية في التعليم: تمهيد
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ضعف أو فقدان الدعم واللتزام طويل المدى 

 المدمجةعدم توافر المناهج 

 ندرة المصادر التقنية المناسبة 

 الفّعال ندرة فرص التدريب 

ضعف أو فقدان مهارات القيادة التقنية 

 (:المعلم)تحديات فردية 

قصور أو فقدان المهارات المطلوبة لدمج التقنية في التعليم. 

اتجاهات سلبية نحو دمج التقنية وتغير األدوار. 

تحديات مؤسساتية: 

مقاومة التغيير: تحديات ثقافية 
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جوناسن :(Jonassen, et al.,1999, p.219)   

 

 و التربوي، النموذج في الحقيقي التحول لوحدها التقنية تحدث لن »

 التعلم في حقيقية لنهضة المطلوب التغير سبب لوحدها تكون لن

 وعلم التعلم حول افتراضاتهم التربويون يغّير لم ما المدرسي

 «التقنيـــــــة ودور التدريس

مقاومة التغيير: تحديات الثقافة المدرسية: 
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 التربوييحدث تحولا جوهرياا في النموذج إضافة التقنية للتعليم لن 

 تحويلينموذج إلى من نموذج نقل التعليم      

 رئيسةالتحول في النموذج التربوي على دمج ثالثة عناصر يعتمد: 

التقنية بين الدمج واإلضافة : 

 .ظهور تقنيات جديدة تختلف عما سبقها من تقنيات•

 .ظهور افتراضات جديدة حول التعلم•

 .ظهور مهارات جديدة للعمل والحياة في عصر المعرفة•

Trilling & Hood, 1999, p.8 
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مدمجة مناهج 
 

معين مجال في  الفرعية المجاالت دمج(Intradisciplinary 

Approach) . مثال: 

 

  دمج :االبتدائية المرحلة من 6-4 الصفوف في العربية اللغة مقرر1.

  منهج في والخط والتعبير والقواعد واإلمالء القراءة موضوعات

 .(الجميلة لغتي) واحد

 

 :الثانوية المرحلة في الجديد الفصلي النظام في العربية اللغة مقرر2.

 واألدب والبالغة والصرف النحو) العربية اللغة مواد دمج

 .(والمطالعة
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 المتحدةالخطة الوطنية لتقنية التربية في الوالياتNETP, 

2010  )   : 

 

يجب أن يتسق علم التدريس مع ما يحتاج المتعلمون معرفته 

 يتعلمونومع طرق تعلمهم وأين ومتى 

مقاومة التغيير: تحديات الثقافة المدرسية: 
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 الحديثةالتي تواجه دمج التقنية التحديات 

 في تعليم اللغة العربية للطفل 

 المحور األول 
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 الخدمة في مجالبرامج إعداد معلم اللغة العربية قبل ضعف 

 . العربيةالتقنية في تعليم اللغة دمج      

 

 مجالبرامج إعداد معلم اللغة العربية إثناء الخدمة في ضعف 

 . العربيةالتقنية في تعليم اللغة دمج       

 

 تدريسهاتوافر مناهج لغة عربية مدمجة تعتمد نشاطات عدم 

 .التقنيةعلى وتعلمها       

 

تحديات على مستوى التعلم الرسمي: 
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عدم توافر محتوى رقمي لمناهج تعليم وتعلم اللغة العربية. 

 

سيطرة الفكر التقليدي على مشاريع دمج التقنية في التعليم. 

 

عدم تبني سياسات تعليمية خاصة بمعايير دمج التقنية في التعليم. 

تحديات على مستوى التعلم الرسمي: 
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باللغة الخاصة التدريس لطرق المهنية المعايير في التقنية دمج نصيب 

 تسعة ضمن واحد مؤشر هو المثال، سبيل على المملكة، في العربية

   .الخاصة التدريس طرق معيار في مؤشرات

 

الخاصة التدريس طرق (2.3.21 ) رقم المعيار. 

 

الوسائل (المعلم) يعرف» :(محتواه في تقليدي) (4) رقم المؤشر 

   «اللغوية المادة لطبيعة وفقا اختيارها وطرق التعليمية

 التعليمعدم تبني سياسات تعليمية خاصة بمعايير دمج التقنية في: 
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 هـ1434الوطني للقياس والتقويم، المركز 



 للطفل مناسبة حديثة تقنيات في العربي اللغوي المحتوى توافر عدم. 

 

  للطفل مناسبة تقنية بأوعية لغوي لمحتوى العلمي النشر ضعف. 

 

 العربية اللغة لتدريس المناسبة الحديثة التقنية التطبيقات توافر عدم 

 .للطفل       

 الرسميتحديات على مستوى التعلم غير: 
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من يتوافر ما حول المعلومات مصادر وغياب  التوعية ضعف 

 .العنكبوتية الشبكة على العربية اللغة تعليم مصادر

 

مجانية مصادر من يتوافر لما لألطفال  األسري التوجيه ضعف 

 .وجذابة مشوقة بأساليب العربية اللغة لتعليمهم
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 تدّعم دمج التقنية  الحديثة  التي الفرص 

 في تعليم اللغة العربية للطفل   

 المحور الثاني 
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 المكتوبةوالصوت والفيديو بدلا من النصوص التعلم من الصور. 

 الشبكاتالتفاعلية متعددة التعلم من النشاطات. 

 والخطأطريق العمل والمحاولة التعلم عن. 

 اليدويةبدلا من الكتابة الطباعة. 

 المرئيةعن المعلومات والنماذج البحث. 

 المنزلمن التعلم. 

الخطيغير لتعلم ا. 
 

 يفضلون :  خصائص طالب العصر الرقمي: 

Howell, S L. ,et al., (2003).Thirty-two Trends Affecting Distance Education: An Informed  
Foundation  for Strategic Planning, Online Journal of Distance Learning 

Administration,Volume,VI,Number,II 
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التعلم الجتماعي 

 الدراسيةالمقيد بالمدرسة والقاعة التعلم غير 

 التعلم الغني رقمياا 

 التفاعليةالمصادر توظيف 

 التشاركيالعمل أدوات 

 باهتماماتهمتتعلق مواد 
  

 

Project Tomorrow,2010 

 يفضلون :  خصائص طالب العصر الرقمي: 
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 القديمةفترة انتباه قصيرة في التعلم بالطرق 

 

 واألفالم فترة انتباه طويلة عندما يتعلمون من خالل األلعاب

 .أو اإلنترنت

Prensky, 2005, p. 2  

 خصائص طالب العصر الرقمي : 
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 يجيدون القراءة من الكتاب الورقي في حين يمارسونها بطالقة عبر ل

 .الذكيةالشاشات الضوئية في األجهزة اللوحية والهواتف 

 

من ومستقبلها العربية اللغة واقع في النظر إعادة اللغة أهل على يجب 

 والمعطيات اختلفت، فاألدوات عليه، هو لما تماماا  مغاير منظور

 هذا وتقعرهم لحظة، كل في وتتجدد بل وتجددت، وتبدلت، تنوعت،

 .عليها وبالا  وسيكون للغة، سيسيء

 الرقميخصائص طالب العصر: 

 23 27/01/2015 47، 1434الرفاعي، 



 أشركني أو اغضبني   

 Engage Me or Enrage Me 

 وما يهمهم ما يختاروا لكي للطالب الفرصة إتاحة من بدلا ”

 المدرسة تجبرهم الشخصية، هويتهم وخلق مشاهدته، يرغبون

 وأغلبه و طعم بال غذاء هو لهم يقدم وما .لهم يقدم ما يأكلوا أن

   “.اليوم ألطفال األمس تعليم هو بإيجاز .الماضي من تقريباا 
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Prensky, 2005, cited in: Darrow, 2007, p. 3 



بيئات تعلم تستثمر اإلمكانات الفريدة يجب تصميم ” 

 “للويب لدعم  الطرق الطبيعية التي يتعلم بها البشر

Brown, John Seely (2006)  
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العربية اللغة لخدمة الدولي عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مركز 

21عربي" مشروع : العربي الفكر مؤسسة ". 

رقمي مستودع  :بعد عن والتعليم اإللكتروني للتعلم الوطني المركز 

 .التعليمية للكائنات

 السعودية الجامعات في الرقمية المكتبات. 

اإلنترنت على الرقمية المصادر 

توافر التقنيات وانتشارها وسهولة الحصول عليها واستخدامها. 

 العربيةتوافر بعض المصادر التقنية لدعم دمج التقنية في تعليم اللغة: 

تنامي استخدامات اللغة العربية على اإلنترنت 
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 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدوليمركز          
       King Abdullah bin Abdulaziz International   Center    

 For the Arabic Language   لخدمة اللغة العربية      

http://www.kaica.org.sa 

 توافر بعض المصادر التقنية لدعم دمج التقنية في تعليم اللغة

 للطفلالعربية 
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الفكر العربي مؤسسة 

تطوير تعلّم الّلغة مبادرة 

العربية وتعليمها من خالل 

 21عربي مشروع 

http://www.arabthought.org 

 من بدعم العربي الفكر مؤّسسة تنّفذه "21 عربي" مشروع

 أرامكو وشركة والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة

 في نهضوي مضمونه، في ثقافي مشروع وهو السعودية،

 إلى التطلّع خالله من يمكننا وأدواته، وسائله في تربوي رؤيته،

 "الحياة مدى متعلما  " العربي المواطن فيه يكون مستقبل

 ذلك ويقابل .والفنون والفكر واآلداب العلوم تنمية في ومسهما  

 .التعبير وطرائق الّلغوية األدوات صعيد على مماثال   تطّورا  
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http://elc.edu.sa/?q=content/693 
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http://www.english-guide.com/index.php/products/children-s- 
education/arabicforkids/level2 

 سنوات 9-6تعليم اللغة العربية لألطفال من 

27/01/2015 30 



http://www.alef-ba-ta.com 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabic.learnarabicfree 

 تعلم اللغة العربية لالطفال

 بعض المصادر التقنية لدعم دمج توافر

 التقنية في تعليم اللغة العربية للطفل

F 
R 
E 
E 
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 لألطفالملف تفاعلي لتعليم اللغة العربية : العنوان

 والصورةالكتروني لتعليم االطفال اللغة العربية بالصوت كتاب 
 المهندس حيدر البطاط: تأليف

 

 80317: عدد القراء

 الكتابحمل  

 
Current rating: 4.6/512345 

   2010 - 03 - 26: تاريخ اإلضافة
application/x-ms-dos-executable 

http://www.kutub.info/ ibrary/book/5819 27/01/2015 33 



 بمشروعومعلمة بجدة يتدربون معلم ( 800)

 الفصحىالتحدث باللغة العربية  

https://www.moe.gov.sa/Arabic/MediaCenter/MinistryNews/Pages/
NewsDetails.aspx?qsId=729&qsType=Educational&qsDED=Jeddah 

 العربية السعوديةالمملكة 

 بوابة وزارة التربية و التعليم

1436/3/23 
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 الثالثالمحور 

 إطار مقترح لدمج التقنية الحديثة  

 تعليم اللغة العربية للطفلفي 
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 تعلم رسمي
 

 

 تعلم غير رسمي

 :قطاع خاص

شركات إنتاج محتوى رقمي 

دور نشر محتوى رقمي 

جامعات أهلية 

 :مؤسسات حكومية

جامعات 

وزارات 

 دمج التقنية في   

 تعليم 

 اللغة العربية للطفل 

 سياسات وتشريعات

ت
عا
ري
ش
وت
ت 
سا
يا
س

 

 سياسات وتشريعات

ت
عا
ري
ش
وت
ت 
سا
يا
س

 

إنتاج محتوى رقمي 

نشر محتوى رقمي 

محتوى رقمي إثرائي 

محتوى رقمي عالجي 

 محتوى رقمي منهجي

 بحث وتطوير
R & D 



التعلم الرسمي: 
 

توفير محتوى رقمي لمناهج اللغة العربية المدرسية للطفل. 

 

 وإثناءهاإعادة صياغة برامج إعداد معلم اللغة العربية  قبل الخدمة. 

 

 تعلمها وتعليمها على مصادر صياغة مناهج مدمجة  تعتمد نشاطات

 .تقنية

 

 للطفلالعربية لخدمة مناهج اللغة مستودعات كائنات تعليمية تأسيس. 

 

 اإلنترنتعلى حصر مبادرات المحتوى الرقمي للغة العربية. 

 إطار مقترح لدمج التقنية الحديثة : المحور الثالث

 المكونات: للطفلفي تعليم اللغة العربية 
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التعلم غير الرسمي: 
 

(و) أو مدمجة أقراص على للطفل عربية لغة تعليم برمجيات إنتاج  

 .تعليمية إلكترونية منصات على مواقع على البرمجيات تلك وضع    

  

للطفل العربية اللغة تعلم فرص توفر تعليمية إلكترونية منصات تصميم 

   هذه خدمات في الشتراك خالل من (رمزية برسوم أو مجانية)   

 .المنصات   
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في وعلومها العربية باللغة خاصة أبحاث مراكز تأسيس 

 بينها شراكات تكوين و واألهلية الحكومية  الجامعات

  بهدف النشر ودور الرقمي المحتوى إنتاج شركات وبين

 إلى للطفل العربية اللغة وتعلم تعليم أبحاث نتائج تحويل

 .للطفل مناسبة تقنية منتجات
 

البحث والتطوير : 
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خالل من للطفل العربية اللغة تعليم لخدمة رقمي محتوى إنتاج 

 في خبراء من تتكون عمل فرق توّظف متخصصة شركات

 لمعلومات تقنية و عربية اللغة و التعليمي التصميم مجالت

   .والتصالت

 

المحتوى إنتاج شركات تنتجه الذي الرقمي المحتوى تسويق 

 .متخصصة نشر دور خالل من الرقمي

 

لدعم عالجي رقمي محتوى و  إثرائي رقمي محتوى إنتاج 

 .الرسمي وغير الرسمي التعلم مناهج

 نشر متخصصةو دور شركات إنتاج محتوى رقمي : 
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(المعلم) شخصية تعلم لبيئات فردي تصميم. 

 

تعليمية مؤسسات :شخصية تعلم لبيئات مؤسسي تصميم  

 خبراء و رقمي، محتوى إنتاج وشركات وخاصة حكومية

 وتقنية تعليمي، تصميم و تعليم وتقنية العربية ولغة

 .واتصالت معلومات

 

 بيئات تعلم شخصية   تصميم:P L E 
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وغير الرسمية العربية اللغة لمناهج الرقمي المحتوى نشر دعم  

 .للطفل الرسمية

وتعلمها وتعليمها للطفل العربية اللغة  مناهج في التقنية دمج معايير.   

للطفل العربة اللغة لمناهج وتقنية وتربوية لغوية معايير. 

المطبوع والمحتوى التلفازية البرامج معايير. 

والمقروء المسموع اإلعالم بمراقبة المعنية الرسمية األجهزة تفعيل 

 قبل من العربية اللغة استخدام تعزيز شأنه من ما وكل والمرئي

  .وخارجها المدرسة داخل األطفال

سياسات وتشريعات : 
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 لحضوركم ومشاركتكمشكرا  
 

ba_alsaleh@yahoo.com 
bader@ksu.edu.sa 

Twitter: @ba_alsaleh 
 

URL: http://faculty.ksu.edu.sa/6544/default.aspx 
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