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    ق   

التعليمين  المممن  المسنتةدم  تنر تندخيل مةتلنا ممناخا  اللبن  العخ ين   و   يعد الحاسوب من  الوسنا   
العالق   ي  الحاسوب واللب  العخ ي  تقوم على محوخي   ساسي  هما: المحوخ النظنخ  والمحنوخ التي يقنري حين  

م  صنننوخل الدخاسننن  اإلحصنننا ي  1791اإلتصنننا  العلمنننر  ننني  الحاسنننوب والدخاسنننا  اللبويننن  العخ يننن  تنننر عنننام  ننند  
للجنوهخ   واانن  نتيجن  جمند م نتخ   ني  النداتوخ   نخاهيم  ننيل  للجذوخ الثالثي  وغيخ الثالثي  لمعجم الصحاح

 يوالداتوخ الييب علر حلمر موسى  ستاذ الفيزياء النظخي  تر جامع  الاوي 

واسننتفاد  الدخاسننا  اللبوينن  اثيننخاس منن  اللسننانيا  الحاسننو ي   التننر ي حنن  تننر اللبنن  ال  ننخي  وتعالجمننا  لينناس تننر 
الحاسنن ا  اإللاتخونينن   ويتننالا م ننادع هننذا العلننم منن  اللسننانيا  العامنن   جميننة مسننتوياتما التحليلينن  والتننر ت ننم  

والداللينن  ومنن  علننم الحاسنن ا  اإللاتخونينن  ومنن  علننم الننذااء اإلصننيناعر  الجوانننب الصننوتي  والصننختي  والنحوينن 
 وعلم المنيق ثم علم الخياضيا ي

ا هننذا الوخقنن   لننى تقننديم اقتننخان ل ننناء  خنننام  حاسننوب لتعلننيم ممنناخا  اللبنن  العخ ينن  وتعلممننا  ويسنناعد تننر وتمنند
ق  ذاته سمول  التفاع   ني  المنادل التعليمين   يجاد وسا   تعليمي  توااب التيوخ التقانر الحدي   وتحقق تر الو 

 والمعلم والمتعلم وتوضح ايفي  استةدام ال خنام  ويخيق  واالستفادل منهي

 تعد دخاس  اللب  العخ ين   اسنتةدام اللسنانيا  الحاسنو ي  من   حند  االتجاهنا  اللبوين  تنر اللسنانيا  المعاصنخل 
ي وقند دةنن  المسنتةدم  تننر تندخيل مةتلنا ممناخا  اللبن  العخ ين ويعند الحاسنوب من  الوسنا   التعليمين  المممن  و 

ممنا  منا  لو يصنا  المعتر مجاال  التعلم والتعليم م  حي  هو وسيل  م  الوسا   الُمعين    ويخيق  متيوخل ال
 ي جة ال اح  على االستعان   مذا الوسيل  تر ميدا  تعليم اللب  العخ ي  وتعلُّمما  وتحدي  يخا ق تدخيسماي

ثخاء ويساعد الحاسوب على توتيخ  ي   تعليمي  تحو   نواعاس متعددل م  مصادخ المعلوما  والة خا   معاخا الوا 
مننتعلم االسننتفادا منن  عنن  يخيننق الننتعلام الننذاتر والجمنناعر  امننا يسنناعد علننى تننوتيخ  ي نن  تعليمينن  مناسنن    تتننيح لل

  نواٍن متعددل ومةتلف  م  مصادخ التعلمي

ال ح  واالستا اا   وتما  المعلم م  ات ان  سناليب حديثن  وتميئ له تخص التعلم الذاتر   وتعززلديه مماخا  
 تر تصميم محتوى التعلُّم وتيويخا وتنفيذا وتقويمهي



4 
 

    ز         م       ب        م    غ         :

( 1)تمنننو وسننيل  الننتعلم النننذاتر  يسننتةدم الحاسننوب لعنننخو المعلومننا  وتسننجي  اإلجا نننا  وتقننويم الننتعلم 

ويتمينز عن  التقاننا  والوسنا   التعليمين  التقليدين   اننه يجمننة جمينة ماوننا  النتعلم تنر  خامجنه  تنيما  اسننتةدام 
الحاسوب  دالس تر التعلم الذاتر و ل  تعليمي  متاامل   و اثخ تعلماس ألننه  يضنيا  لنى  خامجنه  ثنناء ت نبي   نخام  

تعلننم وتنندخيب متااملننه  سنناعد  علننى مننا  وتعليمننا  جديدا ولننذل  يعنند الحاسننوب  لنن  و لالننذااء االصننيناعر مع
تبييننخ ال ي نن  المنمجينن  للتعلننيم نحننو منمجنن  منندة  النننظم  والتعلننيم الم ننخم   التننر تعنند المنمجينن  األاثننخ مخدودينن  

نحننو التخاايننب   ي  سنن ب امتالاننه ياقنن  اامننن  ها لنن   تننر مجننا  القننول تننر مجننا( 2)عملينن  تننر عصننخ المعلومننا 
ماننا  تحلينن  محتننوى المننادل الدخاسنني  واةتينناخ   ي(3)الذهنينن  وذلنن  تننر المقننخخا  الدخاسنني  المننا والمسننتويا  ااتنن  وا 

اليخا ننق التننر يجننب اعتمادهننا ضننم  عملينن  التعلننيم الننتعلم  وتحدينند األهننداا السننلواي  الميلننوب تمثلمننا منن  ق نن  
زالننن  البمنننوو  ويسننناعد ( 4)يجننناد عنصنننخ الت نننويقي  لنننى    االضنننات  المنننتعلم  وسننناعد علنننى توضنننيح المفننناهيم وا 

؛ تيسنناعد الننداخل تننر االعتمنناد علننى نفسننه تننر تعلننم المننادل  وُيسنناعد المعلننم تننر تقننديم الحاسننوب الننداخل والمعلننم
نننامنننا ي( 5)المحتننوى العلمنننر للداخسننني   انمنناي مةتلفننن ي   الحاسننوب مننن   يجننناد جنننو تعليمننر ةننناخ  نيننناق قاعننن  ما 

 تعلم تننر جننو ُيمتننازامننا يننبم  ُ نينن  تفاعلينن   نني  المننتعلم وال خنننام  الحاسننو ر  تيق نن  المننتعلم علننى النن( 6)الصنناي
معننناسُا القنننخاءل والمالحظننن  واالسنننتمان   التفاعننن  والتخاينننزي مننن  ةنننال  تاديننن  المنننتعلم لعننندد مننن  األن ننني  التعليميننن 

تننر تعزيننز واالسننتجا   للمثيننخا  التعليمينن    ضننات   لننى ايالعننه علننى نتيجنن  اسننتجا ته  صننوخل توخينن  ممننا يسننمم 
 ( 9)عملي  التعليم وتعدي  اتجاهماي

تنحصنننخ ممينننزا  اسنننتةدام الحاسنننوب علنننى اليالنننب وحننندا  ولاننن  المعلنننم  يضننناس يجننننر ثمننناخ هنننذا التقننندم تنننر وال 
الوسنننا   التعليميننن   تالوقننن  النننذ  انننا  يقضنننيه المعلنننم تنننر متا عننن   داء يال نننه وتصنننحيح  ةينننا مم  وتحضنننيخ 

وة ختنه تنر  مننوخ  المي وعنا  التقويمين  ان  ذلنن   صن ح تنر غننى عنننه  و صن ح  لدينه الفخصن  السننتبال  وقتنه
 تةدم العملي  التعليمي ي

 :(1)    هذه      ز      أ  

 ينعم المتعام  مة الحاسوب   ةاصي  التفاع  اإليجا ر  ينه و ي  الحاسوبي ي1
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 يوتخ العناي  الفخدي  للمستةدم م  ةال  التفاع  المت اد  و مذا يحقق خاناس  ساسياس م   خاا  التخ ي ي ي2

تر التعلام من  حين  القندخا  والممناخا  والمسنتويا   ماس تر مخاعال الفخوق الفخدي يلعب الحاسوب دوخاس مم ي3
مااناتنننه  المةتلفننن  للداخسننني   تيسنننيخ اليالنننب تنننر دخاسنننته  اسنننتةدام الحاسنننوب  السنننخع  التنننر تتيحمنننا لنننه 

 الذهني  والتحصيلي ي

وٍخ ا ينخ تنر الحصنو  علنى نفنخاد  حين  يقنوم المنتعلم  ند  استةدام الحاسوب اليالنب من  النتعلم اإليما   ي4
 المعخت   صوخل  يجا ي ي

م التعزيننز الفننوخ  للمننتعلم  تننوتيخ  جا ننا  األسنن ل  التننر يننتم عخضننما عليننه لمعختنن  منندى تقدمننه  ثننناء ديقنن ي5
 تعلمهي

يمانن  الننداخل منن  الننتعلم منن   عنند تننر الماننا  الننذ  يخينندا وتننر الوقنن  الننذ  يخينندا دو  االعتمنناد علننى   ي6
 المعلم  صوخل م ا خلي

يوتخ التعامن  منة الحاسنوب الفنخص للمتعلمني  للتجخينب والمبنامخل دو  ةنوا  و خه ن   ويتحنخخ اليالنب  ي9
 م  الةوا والة ي  م  اختااب األةياء والتعخو للتو يخ و ذل  ينيلق تر التعلمي

       ب      م    غ         : 
مم تننر  يجنناد  ي ينن  تخ وينن  جينندل يعنند الحاسننوب وسننيل  تعليمينن  حديثنن  تننر تنندخيل اللبنن  العخ ينن  اونننه يسنن

  دوخ اليل ن  تنر العملين  التعليمين  ويخاعنر م ند  الفنخوق فبانمتعن  وذاتين  وي ساعد تر جع  التعلنيم  اثنخت
الفخدينن   ويننوتخ لمننم ة ننخا  وتننخص تعليمينن  تسنناعدهم تننر اتةنناذ القننخاخا  المةتلفنن ي وتننزداد هننذا الفا نندل 

  العننندد منن  ال خمجينننا  التنننر صنننمم  لليل ننن  ماق ننن  المدخسننن   اسننتةدام  ننن ا  االنتخنننن  العالميننن   وهننننا
  معالجنن  اللبنن  العخ ينن  حاسننو ياس  صنن ح  اليننوم  مننخاس ال  حي  والمخحلنن  اإل تدا ينن  والمتوسنني  والثانوينن ي

مننننه  وةاصنن     اسننتثماخ الدخاسننن  الحاسننو ي  والمعلوماتينن  تحقنننق نتننا   ا يننخل للبننن   حينندل عنننه وال مفننخا 
  اآللينننن   وتعلاننننم اللبننننا   والتخجمنننن  اآللينننن   وتننننر مجننننا  التخ ينننن  الجننننالعخ ينننن   واإلحصنننناء اللبننننو   والمع

 (8)والتعليمي

 

  :              آل      غ           ق  ش       ه              غ  أ           
   يضاا  ليما التخجم  اآللي  والاتا   العخ ي ي والداللي   والمعجمي النحويو    الصختيو    الصوتي
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             م       ب      س    غ                  ال   آل   :
 :     ف   ى  ألص    ي1

الصنو   وتوليند ز  ني   صنوا  الحنخوا ومةاخجمنا  وسناي  تحلين  يينا ينتنر التمي الحاسنوبيستحدم  
ز الحاسننوب  لننى مقا لمننا اوتةننزي  األنمنناي الصننوتي  لل ننةص المننتالم  وتحويلمننا  لينناس تننر جمنن   نتننا  الاننالم

 عندل منخا  حتنى يسنتوع ه االصوتر ي وينيق الصو   ا االه األخ عن  تنر حناال  الحخان  والسناو   ويانخخ 

امننا يتننيح لننه ال ننخام  تخصنن   عننادل االسننتمان لمننخا  عدينندل  وتزوينندا  التبذينن   يالمننتعلم وينيقننه نيقنناس صننحيحاس 
الخاجعنن  منن  حينن  عالمتننه واألةينناء التننر اختا مننا والمنندا منن   خنننام  التعننخا علننى الصننو  هننو    يننتق  
المتعلم اسم الحخا و اله وصوته  وتمييزا تر الالما  المةتلف    وتحلي  الما  تحتو  على الحخا نفسه 

تخاي هي ويتضم  ال خنام  تدخي ا  تساعد المتعلم على تانوي  المنا  من  الحنخوا المةتلفن  المعخوتن  لدينه و 
ه علنى تختينب المنا  م عثنخل تحتنو  علنى الحنخا الميلنوب ويتيح ال خنام  للمتعلم تدخي ا  تعيننقخاءل واتا  ي

   مفيدليلتاوي  جمل  مفيدل   مدا تماي  المتعلم على تاوي  جمٍ  مةتلف لمهتع

مننن  الجملننن  ال سنننيي  تنننالمفخدل  تنننالمقية الصنننوتر   ويعتمننند ال خننننام  علنننى اليخيقننن  التحليليننن  التنننر ت ننند 
  الجم  ال سنيي تالصو  داة  المفخدل  حي  يتيلب م  المتعل م تر  داي  تعلُّم ا   صو  قخاءل  عو 

  ثننم تننر نمايتمننا ثننم تننر وسننيما لينتننزن منن  انن   جملنن  مفننخدل تحننو  هننذا الصننو  تننر  داينن  الالمنن   والس 
تنه  ا نااله المةتلفن    امنا تنر صنو   ُمتصل   تمنفصل   تيتعخا المتعلم  ذل  علنى نينق الحنخا واتا

 ي))الممزل(( نموذجاس 
     ظ :

تعخو التدخي ا  )المخسل  مة هذا الوخق  والم تمل  على ال خنام  األصنوا  والقنخاءل والاتا ن  واالسنتمان 
 والجم (يوالمفخدا  
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سنن  النُّ ثننم يعتمنند علننى ال خنننام  عنندداس منن  التنندخي ا  الصننوتي  التننر تمنندا  لننى تعلُّننم نيننق الصننو  داةنن  
 الصوتي  العخ ي ي تيتيلب م  المتعل م نيق الصو  المدخول تر عدٍد م  األلفاظي

 وهذا ال خنام  ينم ر مماخل االستمان لدى المتعل مي
2:         . 

يساعد تر تعلُّم المفخدا  ع  يخيق خ يما  الصوخل والصو  وعخضما  يخيق  تتيح ظموخ  هذا ال خنام 
  ثنم ييلنب منن  المنتعل م  عنادل اتا تمنا   و قند تةتفنر  عنو  حختمنا وعلننى الالمن  علنى ال ا ن  ثنم تةتفنر

اإلتال ي المتعل م اتا   تل  الحخوا   و اةتياخها م  ضم  قا م  موجودل على ال ا    يخيق  السحب و 
ضات  السوا ق واللواحق لجذخ الالم  لتاوي  الما  جديدلي ااما يتيح ال خنام  ةياخاس ل ناء الالما  وذل  

ويتيح ال خنام  اذل  تختيب الالما    جدياس حي  يةتاخ الحاسوب عندداس من  الالمنا  ع نوا ياس ويعخضنما 
 الموجودل على لوح  المفاتيحيعلى ال ا   وييلب م  المتعل م تختي ما  استةدام األسمم 

 .   ق  ء :3
صنحيح  مع نخل سنليم  ةالين  من   علنى القنخاءل  يخيقن  جمخين  يتيح  خنام  القخاءل تدخيب اليل  

األةينناء  وتتضننم  القننخاءل نصوصنناس وجمننٍ  وتنندخي ا  متنوعنن  ومعننانر المننا  وانن  واحنندل تننر  يقوننن  
الجملن  والموقنا التعليمنري  لالمنا  حسنب منا تملينهم  ا منفصل  ةاص   ما  وللمتعلم حخي  اةتياخ   

تنندخيب منن ء الفنخاك  الالمنن  المناسنن   ويمنندا  لننى وهننا  تنندخي ا  متعننددل تصننب تننر هنذا اإلتجنناا  منمننا 
جمننن  ناقصنن  ومجموعننن  مننن  الالمنننا  تنندخيب المنننتعلم علنننى تاننوي  جملننن  ذا  معننننى مفيننندي منن  ةنننال  

المننتعلم  اةتينناخ الجملنن  المننخاد حلمننا  واةتينناخ الالمنن  الماملنن  الم عثننخل  ضننات   لننى المنن  زا نندل  ويالننا 
 للجمل  الناقص ي

4:        . 
تسننتةدم  ننخام  معالجنن  النصننوص تننر الاتا نن   حينن  تمنننح المننتعلم الحخينن  تننر معاجنن  النننص 

ماانين  اتا ن  الالمنا   صنوخل ننو االتصحيح الفوخ  والتدقيق اإلمال ر  واستةدام مةتلنا   ان الةينوي وا 
عادل اتا تما مخل  ةخى وتعويد المتعلم اتا تما  صوخل مةتلف  حتى تخسخ تر ذهنهي ويعد هذا  صحيح  وا 

لبن  األسلوب م وقاس للمتعلم  ويحس  م   دا ه تر التع يخ واإلن اء والف  الجمالر  ويجعله  اثخ  تقانناس ل
ثم يقلندا علنى الوخقن   ى ال ا   واإلمالء واتا   األحخا  ا االما المةتلف   حي  يقوم  خسم الحخا عل



8 
 

 و يقوم  اتا تما على ال ا    استةدام  قالم ضو ي ي ويتيح هذا ال خنام  للمتعلم    يانخخ الاتا ن  منخاخاس 
 وتاخاخاس دو     يتعدى على وق  اآلةخي   دو  ةوا  و ةج  م  ال يء  والةياي

  ثننم ييلننب منن  المننتعلم  عننادل اتا تمننا  وقنند ويتننيح هننذا ال خنننام   عننادل اتا تمننا علننى ال ا نن  واةتفا مننا 
تةتفر  عو  حختما وعلى المتعلم اتا   تل  الحخوا  و اةتياخها م  ضم  قا م  موجودل على ال ا   

  يخيق  السحب واإلتال ي
والمدا م  هذا ال خنام  هو تدخيب المتعلم علنى خسنم الحنخا و  نااله  اإلتجناا الصنحيح  وتميينز موقنة 

 تر  ةخهاي متر وسيما   مالالم  سواء  اا  تر  و  الالم   الحخا م  
 .  ال    ع:5

التخايز السنمعر لندى المنتعلم   وتعويندا االسنتمان للحندي   مماخل يمدا هذا ال خنام   لى تنمي 
نننص اسننتمان وعليننه  سنن ل  مننة وجننود  يقوننن  المسنناعدل  وعننند النظننخ الننذ  يوجننه  ليننه  حينن  يننتم عننخو 

ويتيح ال خنام  عدل يخق يما  م  ةاللما  اس م  النص يحتو  على اإلجا   الصحيح ييما يسمة جزء ل
 تيويخ مماخل االستماني
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 :    ص   
 توحيد جمود اللبويي  والحاسو يي  لتصميم  خام  لبوي  عخ ي  وتحليلما ومعالجتما  لياسي ي1

 تينننويخ منننناه  اللبننن  العخ يننن  ويخا نننقالتوظينننا العملنننر للوسنننا ي المتعنننددل  اسنننتةدام الحاسنننوب تنننر  ي2
 تدخيسماي

 التدخيب النوعر المستمخ ألساتذل اللب  العخ ي ي ي3

 م اخا  القيان الةاص تر دعم الوسا ي المتعددل لتعليم اللب  العخ ي ي ي4
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       ع:
  دي ع ند الننخازق حسنن   منناوثنا ق ننندول  اسنتةدام التقنيننا  الحديثن  تننر تعلنيم اللبنن  العخ ين  لبيننخ الننايقي   ي1

نتا  مواد تعليمي   استةدام الوسا ي المتعددل ) ( لتعليم اللب  العخ ي ((  Multimediaمحمد  )تصميم وا 
-11المنظم  العخ ي  للتخ ين  والثقاتن  والعلنوم  معمند الةخينوم الندولر للبن  العخ ين   الةخينومي السنودا ي 

تةنننخ الننندي  القنننالي محنننو األميننن  وتعلنننيم الا ننناخ ) دي  مي2007ديسنننم خ  27 -29هنننني 1431محنننخم  13
 ي96( ص 1773دم ق: الي  التخ ي   من وخا  جامع  دم ق 

 (ي)3( العنندد )22ويلننيم  لفننخوميب ال حنن  النندولر حننو  الحاسنن ا  تننر التعلننيمبي مجلنن  مسننتق ليا   المجلنند) ي2
 ي403(: ص1772اليونساو  ماتب التخ ي  الدولر

األحمننند ودي عننندنا    نننو عم ننن ي تقنينننا  التعلنننيم النننذاتر والتعلنننيم عننن   عننند  دي تةخالننندي  القنننال  دي  مننن   ي3
  وينظخ:  يلر  واا ما ي  144م( ص2005-م2004)دم ق: الي  التخ ي   من وخا  جامع  دم ق  

مصننن اح الحنننا  عيسنننى و ةنننخو ي تقنينننا  تخ ويننن  حديثننن   )االمننناخ  العخ يننن  المتحننندل: جامعننن  تخجمننن  دي 
ماننننا  ت ننننخيح 41-65م( ص 2005 1جننننامعر  يالعنننني   داخ الماتننننب ال   وولننننيم ع ينننندي ب الحاسننننوب وا 

(ي) المنظمنن  العخ ينن  للتخ ينن  1النمنناء المعختننر  نني   ينناجيو وتيجوتسنناربي المجلنن  العخ ينن  للتخ ينن   العنندد)
 ي19-13م( ص:1781والثقات  والعلوم تونل 

  145ص  عنند  عم نن ي تقنيننا  التعلنيم الننذاتر والتعلننيم عنن دي تةخالندي  القننال  دي  منن  األحمنند ودي عندنا    ننو  ي4      
( 2008 2داخ المسننيخل  ي وينظننخ:دي محمنند محمننود الحيلنن ي تانولوجيننا التعلننيم  نني  النظخينن  والتي يننق ) عمننا :

                                                       ي362ص
اإللاتخونر )عمنا :داخ      لوجينا التعلنيم والتعلنيم دي دال  ملحل اسنتيتي   ودي عمخموسنى سنخحا ي تانو  ي5

 ي312م( ص2009 1وا   للن خ ي

ي محمد    على ملقيالتعليم والحاسوب تر دو  الةلي  العخ ر)) الواقنة و تناق التينويخ((ي )) المنامن : ماتنب 6
جمن : دي مصن اح   ولمزيد م  التفصني  ينظنخ:  نيلر  واا نما ي تخ 17(: ص1774التخ ي  العخ ي  لدو  الةلي 

 ي315الحا  عيسى و ةخو ي تقنيا  تخ وي  حديث  ص
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  وزاخل التعلننننننيم ي موتننننننق حينننننناو  علننننننري  سننننننل التقنيننننننا  الحديثنننننن  واسننننننتةدامما  ) بننننننداد: جامعنننننن  الموصنننننن 9
  وينظننخ: دي تةننخ النندي  القننال  و دي  ليننال   ننو يننونلي الحاسننوب التخ ننو  ) دم ننق: الينن  36-33(:ص1770

 ي39-35( ص2004-2003امع  دم ق  التخ ي   من وخا  ج
ي توظينننا اللسنننانيا  الحاسنننو ي  تنننر ةننندما  الدخاسنننا  اللبويننن ) جمنننود ونتنننا  ( دي ع ننند النننخحم   ننن  حسننن  8

 مجمة اللب  العخ ي  األخدنريالعاخا  جامع   م القخىي

 

 
 

 


