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علي بن شرف الموسوي. د

òaŠ‡Ûa@˜ƒÜß@

خالل السنوات   للتقنياتيتأثير التربوال حول  الدراساتالكثير منأجريت 
تهدف هذه الدراسة لتحليل األدبيات العالمية المهتمة بقياس مدى ، والماضية
تحسين مهارات  في، التقنيات الحديثة والحاسوبخاصة التعليم، ت تقنيافاعلية 
التركيز على مراجعة الدراسات التحليلية كان و. االتصالوالتعلم و التعليم
وقد وجدت الدراسة . سابقة دراسات لعدة مقارنات وتحليالت هاجراءإلالعليا 

 المعتمدة خاصة(أن األدبيات المراجعة تبرز القدرات الكامنة في التقنيات 
في التأثير على مهارات التعليم والتعلم واالتصال ) على الحاسوب منها

وتشير في مجملها إلى إيجابيتها وتعتبر استخدامها واعدا إذا ). خاصة الكتابة(
درس الميعتني بمجاالت تدريب برنامج استغلت بصورة فعالة قائمة على 

 .ب للحواسيبتسهيل وصول الطالو، الحاسوبرامج بتطوير  وتقنيا،
نماذج بحثية تساؤلية بإجراء بحوث ميدانية وتطبيقية تضم دراسة الوصي تو

. اشتقت من األدبيات
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Effectiveness of Technology on Improving 
Teaching, Learning, and Communication Skills: 
Literature Survey and Its Implications to Arabic 

Education 
 

Dr Ali S. Al Musawi 

Abstract 
Many studies have been conducted concerning technology 
effect on education during previous years. This study aims 
at analyzing universal literature concerned with measuring 
the extent to which education technology, specifically new 
technologies and computer, improves teaching, learning, 
and communication skills. It focuses on reviewing meta-
analytical studies due to their comparative and analytical 
approaches of previous studies. The reviewed literature 
shows that technology, especially computer-based, has the 
potential to influence the previously mentioned skills. As a 
whole, it indicates its positive effects, and considers its use, 
if effectively utilized, as promising. It shows that effective 
utilization comprises teachers' technical training, computers 
programs development, and students' accessibility to 
computers. The study recommends conducting field/applied 
research including "research question modules" derived 
from literature.   
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 ∗علي بن شرف الموسوي. د

QM@‡îè¸@

نظرا  العديد من التساؤالت والتعلم التعليمعمليات  في التقنياتيثير إدخال 
 حصر لها من على حفظ ومعالجة ونقل كمية الاالفتراضية تها اقدرل

صور  مختلفة مثل النصوص والرسوم والتصميمات وال صوريالمعلومات ف
بسرعة تقدمت  اتالتقنيومن المالحظ أن هذه . المتحركة والمؤثرات الصوتية
الدراسات المنشورة التي الكثير من  وهناك .خالل السنوات القليلة الماضية

لم الحالية وتبحث في  على نماذج التعليم والتع تأثيرها التربويىتتحر
لنا في من المهم و. لتي يمكن إدخالها لتحسين المستوى التربويالمبتكرات ا

 في العملية التي تتناول أثر التقنيات ياتاألدبهذه مراجعة العالم العربي 
 هميين ومدرسملمتعل على اتها فاعلياالطمئنان إلى مدىالتربوية لنتمكن من 

وعليه فإن تحليل  .ه في المنظومة الدراسيةوالوعي بمدى التغير الذي تحدث
هذه التقنيات تؤثر بها ي ت الة الطريقإليضاح يهدف الوثائق في هذه الدراسة
 . الدراسيةوعلى البيئة واالتصال  مالتعلعلى مهارات التعليم و
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RM@òaŠ‡Ûa@Òa‡çcë@bènîvèäß@

 تقنياتدى فاعلية  المهتمة بقياس متحليل األدبيات العالميةلدراسة ال  هذههدفت
). الكتابةمهارة (االتصال والتعلم و ميتعلتحسين مهارات ال فيالتعليم 

الوقوف على نظرة هذه األدبيات على وبصورة خاصة تحاول الدراسة 
 :لإلجابة على األسئلة التالية

 ؟ بشكل عامةربويالتالتقنيات في العملية ما مدى فاعلية  )١(
.  وإنجاز الطالبالمدرسات شاطالتقنيات على نإدخال  تأثير  هوما )٢(

  والتعلم؟للتعليم المحتوى التقليدي في  تؤثردى وإلى أي م

 عليمالت والحاسوب في عملية الحديثة التقنيات مدى فاعليةا م )٣(
 والتعلم؟

 الحاسوبي على اكتساب الطالب معالج الكلماتما مدى تأثير  )٤(
 ؟لمهارة الكتابة

) meta analytical research(يا الدراسات التحليلية العلتم مراجعة وقد 
منتصف الثمانينات وحتى منتصف (في الفترة المنحصرة بين المنشورة 
 :ين رئيسيلسببينمن القرن الماضي ) التسعينات

تضع نتائجها بناء على أن هذه الدراسات التحليلية العليا  .١
لعشرات الدراسات التي تدرس معمقة وتحليالت مقارنات 

 .هارات التعليم والتعلم واالتصالآثار التقنيات على م

 المرحلة التاريخية الحالية ا وبحثياأن هذه الفترة تشبه تاريخي .٢
 تكثيفبها المؤسسات التربوية العربية من حيث  التي تمر

ينبغي االستفادة  ف. خاصة الحاسوبتقنياتللتقديمها وتقويمها 
التاريخية المالئمة للمرحلة التجارب العالمية مضامين  من
 .لمعاشةا
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والبحوث بحوث التحليل العليا على فاحصة إلقاء نظرة ب ث الباحقاموعليه فقد 
ها تجميعو ةالمختلفمصادر ال توفره مما هذه الدراسة ذات الصلة بةالمفرد

وربطها وتحليلها بما يجيب على أسئلة الدراسة  وتصنيف المعلومات هاتبويبو
 .العربيةوالبحوث  للتربية معنى ذلكتصور حول ويفضي ل

SM@òaŠ‡Ûa@òîàçc@

 : أهمية هذه الدراسة من النقاط التاليةوتنبثق
م يدراسة مدى تأثير التقنيات خاصة الجديدة منها في طرق التعل )١(

والتعلم مع التركيز على التحقق من مدى تأثير معالج الكلمات 
 .  الحاسوبي على مهارة كتابة الطالب

المي في هذا المجال بشكل متابعة مؤشرات البحث على المستوى الع )٢(
.يساعد على توجيه جهود البحث العربية

استخالص مضامين التجارب العالمية للتربية العربية خاصة وأن  )٣(
العديد من الدول العربية قامت بإدخال تقنيات التعليم الحديثة في 

.مدارسها

TM@òîÜÇbÏ@À@pbîäÔnÛa@nÛaáîÜÈáÜÈnÛaë@@@

حول إمكانيات المنظومة  قلقا عاما عشرون قبلة  التربويياتمعظم األدبأبدت 
من تحقق الالعديد من الدراسات بأن استنتجت  و؛تقنيةالأو التقليدية  الدراسية

وبحوثا ظهرت في غير أن تقارير . آنذاك في بدايته كان اتتأثير التقني
الفجوات ر جسل على المساعدةالتقنيات  الثمانينات أشارت إلى قدرةمنتصف 
 استخدامتبني  على أن . والمجتمعالمؤسسة التربوية بين التساعاالدائمة 
يتسم بنفاد الصبر وأال يكون من المسلمات ألن قيمة يجب أال  اتالتقني
مكتب  -Pea & Soloway(ة تماما واضحليست  ةالجديدالتقنية  مدخالتال
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وقد . )١٩٩١، Kerr؛ ٣٤-٣٣: ١٩٨٧ات، تقنيلتقييم الالكونغرس األمريكي 
 أثبتت فاعلية تقديم  التدريسات في قاعة تطبيقيذلك إجراء دراساتأعقب 

، Seever( دور المعلمم ويتقنيات التعليم وأثرها اإليجابي على تطوير التعل
بين ويربط الباحثون ). ١٩٩٤، Baker, Gearhart, & Herman ؛١٩٩٢

ب الطالحيث يؤكدون على أن  التربوي عمليات اإلصالحوأثر تقنيات التعليم 
يشعروا باالرتياح عند يجب أن كمستفيدين نهائيين من هذه التقنيات 

نسب أعلى ب يحتاجون للتعلم  حيث أنهمدوات عصر المعلوماتأل استخدامهم
، ١٩٩٣ ،Means(المعلومات  من المتزايدة كمياتبسبب العن ذي قبل فاءة ك

Riel ،؛ ١٩٩٤Means & Olson ،؛١٩٩٤ Peak & Doricott ،
 التقنيات استغالليمكن وتؤكد البحوث أنه  .)١٩٩٤، Alavi؛ ١٩٩٤

 التي الخبراتاكتساب  باعثة على  التعلميةالبيئةتكون  عندما بصورتها المثلى
ة يثقافال وفهم الطالب لمهاراته الفكرية والتعبيرية واالجتماعيةر يطوتتتضمن 

دوات األمن  قديم هذه التقنيات لمجموعةت، من خالل ةي والسياسواالقتصادية
في للطالب بصورة أكبر وأفضل بالتعلم بنجاح وبالعيش بصورة منتجة  تسمح

ة؛ وبطرق كثيرة توظف فيها هذه  العالمية المعلومات الرقميعالم قائم على
تعلم وال، يونلم التعاتعوال، ، والتعلم عن بعدالتعلم الذاتي التفاعليالتقنيات مثل 

ييم تقحديثة ل دراسات شيروت ).١٩٩٤، Dwyer؛ ١٩٩٤، Riel (المستمر
يجب أن تقيد عند  هاهائلة، لكن -أي التقنيات– اتهاأن إمكانيأثر التقنيات إلى 

صبح ت لكي ات اإلمكانيتفعيل هذهمطلوبة لالالعديد من الشروط استخدامها ب
م والتعلم ي وبذلك فإن تأثير التقنيات في عملية التعل،قاعات التدريس حقيقة في

وألداء المدرس في هذه العملية فقط وإنما لكيفية تضمينها ال يعزى لوجودها 
مكتب الكونجرس األمريكي (  في البيئة الدراسية المشبعة بالتقنياتوالطالب

 & Guthrie، ٦: ١٩٩٥، O’Neil، ٥٧: ١٩٩٥لتقييم التقنيات، 

Richardson ،؛ ١٧: ١٩٩٥Johnson ،تشير هذه الدراسات إلى ). ١٩٩٦
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 الحديثة الذي يشمل المواد اإلنسانية واألدبية والعلمية أن استخدام التقنيات
يساعد الطالب على تطوير مهاراتهم على التصور الذهني للواقع، والتبرير 

التعلم بوجود التقنيات ف شكالت، واالبتكارالمنطقي، وإصدار األحكام، وحل الم
م بل هناك مراحل اإلعداد واالتصال وتقييتفريد التعلم ليس مركزا على 

باإلضافة تعاونية  كما تبين أن البيئات ال؛التدريس، واألنشطة الطالبية الداعمة
 ونوجز في . التقنيات تقديمعبر  يتعززانطالبمع ال ينمدرسإلى تفاعل ال

 االستنتاجات الكبرى التي توصلت لها أحدى الدراسات )٢-٤ و ١-٤(بندي 
 & Brancewell(التحليلية الهامة لألدبيات العالمية، وهي دراسة 

Laferriere، حول أثر التقنيات في مجالي التعليم والتعلم،)١٩٩٦  . 
 
TMQ@qdm‹î@a@pbîäÔnÛ@òÐîÃë@óÜÇ@áîÜÈnÛaŠë†ë@¾a‘Š‡@

TMQMQ@Ûa@ÁîİƒnÛnÜáîÜÈ@

تحول يتقليدي للتعليم  نشاط التخطيط النتشير نتائج الدراسة التحليلية إلى أ
وأشرطة ، يتم فيها إنتاج مواد المقرراتالتي  إلى األماكن بعد إدخال التقنيات

  انتفاعويعتمد ،ية األخرىعليم أو المصادر التةكاملوأنظمة التعلم المت ،فيديوال
 نحو تواجد واتجاهه ةالتقنيالمدرس مهارة لى عاستخدام التقنيات بطالب ال

الذي تلقاه المدرس في هذا تدريب ال على يعتمد هماالوك التقنيات في التدريس
مواد ي غطت للمدرس ةخارجي ورشة  بإقامةالتدريب وتتمثل برامج .الالمج

اكتساب المهارات  والتقنياتاستخدام  التدرب على اويتم فيه دراسية أساسية
تقنيات متخصصي ال قبلمن  الداخلي لهمالدعم يستمر تقديم على أن  التقنية

ة البحثية دلقترح األوت . نشر التقنياتاالنترنت للعمل علىشبكة ق عن طري
أكثر يصبح س يدرالت التقنيات في قاعات خدمبأن المدرس الذي يستالمتوفرة 

 شبكة ركبت له وإداري مباشر دعم حصل على و التدريبتلقىلية إذا عفا
سرعة ن إدخال التقنيات يفيد في إ.  زمالءهخبرات معال قاسم لتيةحاسوب



 9 

الكثيرة  المصادربين  من هاختياروامعلومات العلى  المدرس حصول
 اآلخرين داخل فراداألو هتسهل التقنيات تعاون المدرس مع زمالءو، المتنوعة

 كما .تعلميةالنشاطات ال لتخطيط أو تطوير المنظومة الدراسيةأو خارج 
 التعليم بين توجهه نحو كبيرا انسجامالتعليم لتخطيط المدرس يتطلب 

فإن لذلك، .  يستخدمهاالتيتعلم، وخصائص التقنيات ال ات المرجوة منتوقعوال
تطوير لهمية كبيرة أالمدرس ما وضع تحسن متى تإمكانية النتائج اإليجابية 

  .وترتيب النشاطات
  
TMQMR@‘Š‡¾a@Šë†@

االستخدام في األدبيات على أن إجماع وجود إلى  التحليليةدراسة ال ذكرت
في هذا  فكرتانوهناك .  ودورهوظيفة المدرسيغير لتقنيات الجديدة لالفعال 

 ينتقل من التدريسفي ل متأصالجزء نقل المعلومات أن : هماالموضوع 
 نحودليل وال، رشدميقوم بدور الالمدرس أن التقنيات، وأجهزة المدرس إلى 

االتجاهات حيث يكون مهارات وال وللمعارف واإلجادة التدريجية االكتشاف
إذا يفيد،  وإدخال التقنيات .لالكتشافب الوقت أكثر لدعم كل طلديه 

تفاعل المدرس مع الطالب في زيادة ، ا إمكانيتهتستغلبطريقة استخدمت 
فيه  تلعب الذيسياق الفي و. تقليديةالدروس القاعة تفاعله في أكثر من 

الحقائق من  كسلسلة ةالمعرففي  يتناقص تفكير المدرس، اما هاالتقنيات دور
  .تمرلبحث المسلكعملية للتفكير فيها ر بأكبشكل تحول وي
 
TMQMS@m@áîîÔÛaáÜÈn@

 يذكران الباحثان ليس بجديد إال أن متعلال تقييم التقنيات لدعم رغم أن استخدام
ألشكال جديدة التقنيات  نشهد ظاهرة فرض فإننا التقنيات، أحدثبوصول  أنه

ن لقد وجد الباحثان أ.  أو تطبيقههتعلمتم ما لمرونة  وتقديراتعتبر أكثر للتقييم 
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 ممهطالب بتقييم تعلال معإيجابية متينة   عالقةزيتعزفي نيات يساهم إدخال التق
رق التعلم المختلفة لطتتبع السريع قدرتها على البوأن التقنيات تتسم ، بأنفسهم

 ؤالءمجاالت تفوق همعرفة مدرس تسهل للوبذلك فهي طالب، ال التي اتبعها
 .ا التي يعانون منهالطالب باإلضافة إلى الصعوبات المعينة

 
TMR@@pbîäÔnÛa@‹qcóÜÇáÜÈm@lýİÛa@@

TMRMQ@ïàÜÈnÛa@Œb−⁄a@

 احدث فرقي التقنيات كأداة تعلم يمكن أن أن استخدامالدراسة التحليلية بستنتج ت
 زمالئهم مع المدرسين وهم، وتفاعلواتجاهاتهم للقياس في إنجاز الطالب، قابال

كل از الطالب في للتقنيات على إنجتأثيرات إيجابية قد وجدت و. اآلخرين
 العالي، عليمالتابتداء من التعليم التمهيدي وانتهاء ب الرئيسية، المواد الدراسية
وتضيف الدراسة إلى أن . ةاجات الخاصتيح المنتظم واالعليم التوفي مؤسسات

 قدتعلم ومفهوم الذات الطالب نحو أن اتجاهات ال  قد وجدتدراساتعدة 
 في تعلمهم ذاتيال ت، كما أن تحكمهمتقنيابالة المشبع اتبيئالتزايدا بثبات في 

 ذلك قد ال بالرغم من أن(نجاز اإل بالمتعلقةحد العوامل األكثر إيجابية هو أ
الطالب متدني اإلنجاز حيث أن هؤالء يميلون للتعلم في  بالضرورة شملي

 لتقنيات القوة لتحفيز تطور المهارات الثقافية مثللأن يبدو و ).بنية تقنية أكبر
 وتضيف .بداعاإلتعلم، وال يةتعلم كيفو، تحل المشكالعلى قدرة الر ويتفكال
تحسين أوضاع في عدة طرق بالتقنيات يمكن أن تساهم أن  التحليلية دراسةال

كمية م على لتعال مساحةتعتمد طبيعة وو.  المختلفةاتعوم في الموضلالتع
 .التقنياتتستعمل م التي علالمعرفة المكتسبة سابقا، وعلى نوع نشاطات الت
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TMRMR@@îÐ¥òîÈÏa†@Ûalýİ@

تعلم ب الطالب اهتمام تطوير :التقنيات ةعاستطتشير الدراسة التحليلية إلى ا
ستعمل تي تم العلتال اتنشاطب أكبر ا تلقائياهتماما همبدي أكثر حيث يالنشاطات
 من  أكثر إلى هذه النشاطاتواالنتباه لتكريس الوقت توجيههمو، تقنية جديدة

 ابعتو. زيد ثقتهم في قدراتهمت فهيى ذلك، إل  إضافة.  المنتظمةدروسال
عدد يتبناه ني الذي اآل تلقائي الاالتجاهبال شك توضح ثقة الهذه فإن ، لذلك

 بدونهاالتقنيات دورا والمثابرة الذي يفيه نشاط الذي تلعب الكبير منهم نحو 
لتعلم بصورة ل الدافعية  مستوى عال منعطييوهذا . في إنجاز هذا النشاط

 حيث يكونالمؤسسة تقنيا الجديدة  خصوصا في بيئات التعلم هامعامة؛ لكنه 
   .طالب أكثر نشاطا في توجيه تعلمهمال
 
TMRMS@@lýİÛa@òÓýÇiòÏ‹È¾b@

 تعلم الطالب بدون في عن مساهمة التقنيات ديث من الصعب الحيتضح أنه
الطالب يقترب بها ي ت الةالطريقفي سبب تغييرات هامة إلى أنها تشارة اإل

لتقنيات القوة فقد وجد أن ل. معارفهم السابقةإلى يضيفونها معرفة والمن 
 ولحلوعن الموضوع، عن اللمعلومات األكثر شموال حول التحفيز البحث 

 بين الطالب في التعاون يعزز؛ وأن استخدامها مشكلةللر بأكة بشكل مرضيال
ذ يوتنف، والوصول للمعارفحقائق، لادراك إل، اعدةالمواقع المتقاربة والمتب

، ةاالفتراضي لمحاكاةن إمكانيات اوتجدر اإلشارة إلى أ .المشتركةالمشاريع 
التي خرى األوظائف التخطيطية والصور والبيانات، الع انوسريع ألالدمج وال

 .استيعابهاورف االتقنيات تساهم في ترابط المع تمتلكها
@

@

@
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UM@@pbîäÔnÛa@‹qcòrí‡¨a@À@lìb¨aë@@áîÜÈnÛaáÜÈnÛaë@

ويرجع ذلك  أفضل التقنيات لالستخدام حولازمة ح نتيجة الدراسات تقدمال 
أفضل بتحسينه بشكل التقنيات تقوم تعلم من النوع لصعوبة تحديد أي 

)Johnson ،تحوال واضحا في قياس أثر شهدت البحوث أن  إال ؛)١٩٩٦
 لوحصيقات والبرامج الحاسوبية التربوية ومنذ ظهور التطبالحديثة التقنيات 
، Walsh & Reese( ‘م عن بعدلتعال‘ شكل  فيقويةعلى دفعة  التدريس
 ةتقليديالقاعات التدريس  المدرس وطالبه في حيث أصبح؛ )١٩٩٥

الحدود بين مما جعل ب ياسوللحالكبرى التفاعلية يستغلون القوة  واالفتراضية
تعلم بدون ال أصبح و.غير واضحة المعالم  بعدتعلم عنالتربية التقليدية وال

حيثما ين باستخدام الحاسوب متعلمالكل لمطبقا الشبكات باستخدام  حدود
ما فيه الكفاية فإنا لدينا  وإنترنت، لو كان لدينا حاسوب شخصي"و. يتواجدون

 جعل لكافية ةتفاعليتعليم  أدوات بتكر أن ننايمكن. نقوم بثورة في التدريسأن 
."  الخاصةة تعلمهمسرعحسب  ا ويعملون معهبحثون عنها بأنفسهمب يالطال

)O’Donnell ،لقد أوضحت األدبيات عن التعلم الصفي باستخدام  ).١٩٩٦
الحاسوب في عقد الثمانينات من القرن الماضي أن التصور الذي يرى أن 

،  خالل ذلك العقدكان سائدا) ١٩٨٩، Mehan(" الحاسوب هو عامل تغيير"
 تأثيرا مباشرا وكبيرا على تعلم الطالب واكتسابهم لهذه التقنية أن بمعنى

وقد ظهر هذا التصور خاصة في مواد تعليمية مثل الكتابة . للمهارات
باستخدام تطبيقات برمجة (والرياضيات ) باستخدام برامج معالج الكلمات(

ولكن مزيدا ). ١٩٨٥، Robin & Bruce؛ ١٩٨٣، Daiute) (الحاسوب
 للحاسوبائج تم الحصول عليها الحقا خففت من التأثيرات المتوقعة من النت

وقد أفضى ذلك إلى تسيد ) ١٩٨٩، Hawisher(على التدريس والتعلم 
 هذه التقنيةبمعنى أن بإمكان " الحاسوب هو أداة"تصور جديد للساحة يرى أن 

أن تكون عنصرا هاما في إبداع أنواع أحدث وأفضل من التعلم، ولكن كأي 
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 يكمن في التطبيقات واألنشطة التي تحقق للحاسوبداة فإن االستخدام الفعال أ
ويعتبر الربط بين التطبيقات، واألهداف، . واالتجاهاتوظيفيتها في األهداف 

م باستخدام الحاسوب هو الحافز الدافع وراء الكثير ي، وتقنيات التعلواالتجاهات
 Kulik ي هذا المجال دراسةومن البحوث الهامة ف .من جهود البحث الحالية

& Kulik) برامج الفعالية تحليلية عليا ل ةراسبداللذين قاما ) ١٩٩١
تحسن وجدا أن مثل هذه البرامج وقد . الحاسوبية المبنية على التعلم الذاتي

والحقيقة  %. ٢٠ نسبة ثبات قدرهاب)  واإلنجازمتعلالسرعة أي (تعلم نتائج ال
" عرضت مثل هذه النتائج القوية بثبات فقطأخرى دريس طرق تبضعة " أن
)Ehrmann ،ل عم البرامج يمننوع ال هذا وتؤكد الدراسة على أن، )١٩٩٥

أو الرياضيات حيث اللغوية مثل القواعد دراسية  واد ممعأفضل بصورة 
ب بنجاح في ياسوحالاستخدمت لقد و. ا واضحا صحيحاجوابالطالب  يعطى

 : الطالب فياختبار درجاتلرفع محاولة متعمدة دراسة أخرى قامت ب
 رياضياتال ومفهوم ،حسابواللغة، وال، استيعاب القراءةالمفردات، 

 الهدف الحقيقي للمشروع، لم يكن االختبار أن رفع درجات ورغم. اتهتطبيقو
 مهاراتوال، لمهارات االكتشاف الطالب استخدام زيادة في ةمالحظفقد تم 

.  النتائج األكثر أهميةوالتي اعتبرتمشكلة ل احلومهارات ، ية والتقنيةتعاونال
 واستكشاف، باكتسابفيه الطالب يقوم ' تصوريةبيئة 'بأنها التقنيات ووصفت 

ميزات التقنيات تتضمن و. )١٩٩٤ ،Peak & Doricott ( األفكاراءبدإو
خاصة تلك المعتمدة على الحاسوب وتقنيات االتصال، والتي من الممكن أن 

 ):١٩٩٤ ،Peak & Doricott(ا يلي هداف التربوية ماألتحقيق   فيساعدت
 هاقييمالحصول على المعلومات وت زيادة كفاءة) ٢(؛ تفريد التعليم) ١(
حسين ت) ٤(تهم؛ وكتابالطالب  ونوعية تفكير زيادة كمية) ٣(؛ معالجتهاو

وإنما " تعلم"مهارة التي ال يمكن أن ال(معقدة المشاكل الحل على قدرة الطالب 
ما  تتطور بطريقة أكثر تركيزا متى ها لكن) مباشرة من المدرستكتسب
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الوعي رفع ) ٦(؛ التعبير الفنيقدرات  رعاية) ٥(؛ )يةنتاجاإلأدوات توفرت 
 عمال( مغزى ي ذ عمالواخلق الفرص للطالب ليعمل) ٧(؛ ة المعرفةعالميب

) ٨(؛ ) المدرسغيرجمهور التقديم ل :ه ومثال- وله قيمة خارج المدرسةمبدعا
حتى في ( مردود عالية المستوى والللمقرراتالوصول تمكين المتعلم من 

الطالب منح ) ٩(؛ )ستحيالم مقرراتبعض الفيها عرض  التي كانالمناطق 
من  اتأكدولي(دوات عصر المعلومات أل شعورا بالراحة عند استخدامهم

 . المدارس معدل اإلنتاج وكفاءة زيادة) ١٠(؛ )ستقبالقدرتهم على استخدامها م
 
UMQ@@âa‡ƒna@‹qcpbàÜØÛa@bÈßlýİÛa@óÜÇ@ïiìb¨a@@

على نعتقد بأهميته من جوانب أثر الحاسوب  على جانب سنركز في هذه البند
استخدام معالج الكلمات الحاسوبي في الكثير من الدول،  شاع حيثالطالب 

ن بما يتبعها من تكوي( يعمل على تشكيل مهارتي الكتابة والقراءة ووه
 في الصفوف الدنيا للمنظومة ) وتصحيحهاالكلمات واإلنشاء والتهجئة

الحواسيب شائعة االستخدام بينما تصبح إذ . الدراسية في البيئة المشبعة تقنيا
العديد من صورة متزايدة بو فإننا نجدعلى نحو متزايد في البيوت والمدارس، 

من المحتمل و ؛ماتجملهم األولى على معالج الكليضعون  اليافعين طالبال
فنحن نعلم  ،رغم ذلكو. حياتهمالرسمي وعلمهم لبقية تذلك  عمل ايواصلوأن 

 ،معالج الكلمات على تطوير كتابة مثل هؤالء الطالبمدى تأثير قليال حول 
 ومن الضروري إجراء .همامين حوسبة الكتابة لولسنا على إحاطة تامة بمض

إلى أين تذهب : ئلة مستقبلية من قبيللإلجابة على أسميدانيا التقييم الالزم 
 ب؟ الثقافة القلم والكتاب؟ وما هي مضامين غرس التفكير الحاسوبي لدى الط

ث على تأثير معالج الكلمات على نوعية كتابة الطالب أو وبحالأكثر تركز 
قاعة التدريس على الفترات القصيرة الكتابة بالحاسوب في على عمليات 

 نوعية نحسي معالج الكلمات يمكن أن دليل على أنأكثر من هناك و. نسبيا
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كلمات أكثر المعالج لتبدو التأثيرات اإليجابية و.  اإلنشائيةكيباترالكتابة وال
 & ,Bernhardt, Wojahn  (مدارس والمعاهد العليا طالب العلى وضوحا

Edwards ،؛١٩٨٨  Sommers ،؛ ١٩٨٥Teichman & Poris ،
وقد أجريت .  الطالب األصغر أكثر تناقضاعلىيبدو ثبوتها ، بينما )١٩٨٩

 ة والمتوسطمرحلتين االبتدائيةطالب العلى متعددة في صفوف عدة تجارب 
ر يقدحصلت على ت كتوبة بمعالج الكلماتالماإلنشائية  التراكيب ت أنجدوو

، Dalton & Hannafin( المكتوبة باليد وراقأعلى في النوعية من األ
ويستنتج ). ١٩٩٣، Synder؛ ١٩٨٧، Moore؛ ١٩٨٧، Larter؛ ١٩٨٧
، MacKenzie(بأن تأثير معالج الكلمات على كتابة الطالب آخر بحث 
على حاسوب كان أفضل جدا في النوعية وبالالعمل المكتوب ) ١ ( :)١٩٩١

إنشائية  اقطعأنتجوا طالب ال) ٢(ة التقييم؛ ليات ألدالكفاءة واآلللعام المقياس ا
تبنوا طالب ال) ٣(؛  من تلك بالكتابة بدونهلى الحاسوبكتابة عبالأطول جدا 
 لم) ٤(تحرير والكتابة المعتمدة على الحاسوب؛ ال إيجابية جدا نحو اتجاهات

؛ حاسوب البواسطةبة وكتمالالنصوص في بنيوية كبيرة  اختالفاتن هناك يك
عمل المكتوب ال أفضل جدا في  سطحية واحدة فقط وجدت بأنهاميزة) ٥(و
 تعلم الات بالمعرفة ومهارانتعلقتان تدراسأجريت و . وهي التهجئةوبالحاسب

 Woodruff, Bryson, & Lindsayقام باألولى  ،الحاسوبفي استخدام 
Joram,) وقام بالثانية) ١٩٩٢ Owsten, Murphy, & Wideman 

قدرات  تأثير برامج معالج الكلمات على تين فيت كلتا الدراسوحقق). ١٩٩٢(
كانت ، تينكلتا الدراسوفي . تنقيح لدى طالب المرحلة اإلعداديةالكتابة وال
استخدام  بهاراجعيومادة إنشائية ب الكل طيكتب  بحيثطالب ال بينالمقارنة 
 توجد وقد توصلت الدراسة األولى بأنه لم. كلماتمعالج الباليد والكتابة ب
بمعالج  المكتوبة تلكمقابل للمادة اإلنشائية المكتوبة باليد  في النوعية فروقات
نوعية المادة اإلنشائية المكتوبة ت لفضفقد ، أما الدراسة الثانية. الكلمات
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من  ين مجموعتت بيني قارنتفي تحليل للدراسات الو .بمعالج الكلمات
 استخدام منهماحدة الكن سمح لوو، ةماثلتكتابة مطلب منهما مهمة الطالب 

أن ) ١٩٩٣ (Bangert-Drowns، وجد مةمعالج الكلمات لكتابة المه
في ثلثي جيدة كتابة نوعية أعطوا معالج الكلمات استخدموا  ذينالالطالب 

 التياألسباب الجوهرية المختلفة وقد عرضت . األوراق التي تمت مراجعتها
لخص تو. نوعية كتابة الطالبعالج الكلمات م ح السبب في تحسينتوض

نسخ في تحرير وضنية د الموإزالة أغلب الجه) ١(: األسباب فيتلك البحوث 
 لعملياتطالب المقاومة إنقاص ) ٢(ثانية باليد، اإلنشائية مرة كيب اترال

غير غالق اإلتفادى ) ٤(، المكررة والسلسةكتابة ال تشجيع) ٣( ،التنقيح
، Hooper؛ ١٩٨٦، Dickinson: ١٩٨٣، Collier (الناضج للنص

لعرض العامة  الطبيعة نإضافة إلى أ ).١٩٨٨، MacArthur؛ ١٩٨٧
 قد يدفعان الطالب لقراءة جهود بعضهم البعض، ويسهالن تهاومقروئيالشاشة 

هم الذي يمكن أن يساعدو، والتحرير مع زمالئهممراجعة التعاونية للعمليات ال
؛ ١٩٨٦، Dickinson( ضروري من عملهم بعدر يطوت على

MacArthur ،النسخة المكتوبة باليد فإن تبديلعالوة على ذلك، ). ١٩٨٨ 
قد تنقص إحباط التي ينتجها البالغون لوثائق اشبه ت نظيفةبمطبوعة والمشوهة 

 ). ١٩٨٨، MacArthur(لكتابة ل حافزهم قوييوالفشل، ب همطالب وإحساس
بأن معالج الكلمات له تأثير القائل الزعم بقبل أن نقبل فعلى الرغم من هذا، و

ن على تفسير ي يجب أن نكون قادرفإنهغر، مفيد على كتابة الطالب األص
حاسوب بالكتابة نوعي الجد أي إختالفات في النوعية بين لم يالبحث الذي 

 ,Woodruff؛ ١٩٩٢ ،Gredja & Hannafin؛ ١٩٨٦، Daiute(وبدونه 

Bryson, & Lindsay Joram, ،هذه النتائج يكون توضيحبينما و). ١٩٩٢ 
.  في هذا اإلطارظاهرة البحثية تجاهاتاالبعض فإن ، المتعارضة ليس سهال

 انتباهئة يمكن أن تصرف يسالة يطباعال اتقدرعلى أن الهناك دليل أولي ف
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؛ ١٩٨٨، Dalton, Morocco, & Neale( مهام كتابتهم عنالطالب 
Synder ،فقد  ؛المستخدمامج معالج الكلمات نأيضا نوع بر  ويبرز).١٩٩٣

ذات يستخدمون معالج الكلمات  الكتاب الذين أن) ١٩٨٩ (Haasوجد 
أطول وأفضل جدا من و نصوص ممتازة وا أنتجأرةلفا والواجهات المصممة

وقد يساهم في هذا . أولئك الذين يعملون ببرامج معالج الكلمات الحرفية
 ؛المدرسينمن قبل  اتقاعال تنظيم بما فيها التدريس، اتسياق قاعال

 ,Cochran-Smith, Paris(نفسه  جامنهال و،كمؤلفينات الطالب روتصو

& Khan ،؛ ١٩٩١Greenleaf ،؛ ١٩٩٤Mehan ،وقد تكون ). ١٩٨٩
 في تحديد مدى تأثيراالعوامل أكثر  من للحاسوبطالب تعرض الكمية 

ومن بين ثمان وعشرون . فاعلية معالج الكلمات على مهارة الكتابة لديهم
 أنذكر ) ١٩٩٣ (Bangert-Drownsفإن ، بالموضوعدراسة ذات عالقة 

وبصورة .  بين الدراسات كان المدة األكثر شيوعاأسبوعا ٢٠ إلى ١١
معالج قليلة في استخدام م خبرة لديه أن تكونا إمطالب ة فإن الوذجينم
كجزء بصورة أولية  أنهم تعلموا استخدامهالدراسات أو  البدء بكلمات قبلال

إذا ا زتمي  أكثرملالطالب لع إنتاجواقعي توقع ال غير فمنلذا، . من الدراسات
لتقنية، بدال من التركيز على مهمة مع اتكيف في طور ال نزالوي ال كانوا

 درسلقد ). ١٩٨٥، Flinn؛ ١٩٩١ ،Cochran-Smith (المطلوبةالكتابة 
Owsten, Murphy, & Wideman) سنتين متعاقبتين ل) ١٩٩٢، ١٩٩١

 من قلسنة ونصف على األجميعا م لديه كان  الذين الثامنصفطالب ال
 معالج الكلمات ألغلب كتابتهم في نفس المدرسة، لكن مع استخدامالخبرة في 

هامة  النتائجالمضاعفة  على نسبوا قدرتهم بشكل كبيروقد . مدرسين مختلفين
لتحري و.  التقنياتيةهزاجلوبه  المسبقة ة الطالبمعالج الكلمات إلى خبرل

 يمكن ية التقنياتج الكلمات وجاهز الخبرة الشاملة بمعالبأنالقائل التفكير هذا 
) ١٩٩٦ (Wideman Owsten & قامنوعية الكتابة، تحسن  إلى انؤدييأن 
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مجموعة بالكتابة بمعالج بدأت  :األطفالمن  ينمجموعتبدراسة مطولة ل
كتابة، ال تريد وقتماب ياسو الحية في جاهزلديهاكان والكلمات في عمر مبكر، 

كان فالمجموعة األخرى أما . ها كتابتفي كل  معالج الكلماتاستخدام توواصل
ة أن المجموعة دراسالوجدت وقد . بياسوخبرة بالحعدم ا قليل أو لديه

 مقارنة مع طالبكتابة نوعية ال إلى حد كبير في كبر أا تظهر نمواألولى
ى ونوعية مقياس المعن (النصوقد ارتفعت درجة . المجموعة الثانية

) لكتابة الشكلية ل والميزاتنموذجال نوعية (المتوسطة الدرجة و،)المحتوى
لدراسة، لالسنوات الثالث مدى  على عند المجموعة األولىبشكل ملحوظ 

وتشير . شيءبعض النية االمجموعة الث المتوسطة في درجةالانخفضت بينما 
بمعالج الكلمات يمكن الدراسة في كلتا المجموعتين إلى أن الكتابة مالحظات 

) ١ (:خصائص تتضمنعدة ب الكتابة التقليدية بوسائطبة ن الكتاع هزيميت
لنظر لمتوفرة الكمية النص ) ٢ (؛شاشةعلى ال لنصعرض الالوضوح النسبي 

أي في جديد   نصإدخاللمستوى النسبي لسهولة ا) ٣(؛  الواحدةمرةفي ال
ة يالمهارات الحرك) ٤ (قديم؛  أو حذف نصهقله ونيري الوثيقة وتغفيمكان 

 ابهيظهر السهولة الذي ) ٥ (؛ باليد للطباعة مقابل الكتابةلمطلوبةاالمختلفة 
 على لمعيناتالتوفر النسبي ل) ٦(؛ هاليتعدإمكانية وعلى الشاشة وثيقة وضع ال

بالرغم و. والطبيعة العامة لعرض النص) ٧ (؛التهجئةاإلنترنت مثل تدقيق 
 واحدة من هذه ل على معرفة المساهمة النسبية لكاقادر لم يكن بحثالمن أن 

 واواستخدمأطفال المجموعة األولى  بهارد ة التي  الطريقالخصائص، فإن
النصوص  المالحظة في كتابة االختالفات لتوضيح تبدو كافيةهذه الخواص 

  .المجموعتينن بي
للقضايا الهامة التنبه إلى ضرورة ) ١٩٩١، MacKenzie(تشير دراسة و

 في العملية التعليمية الحاسوباستخدام ب برامج الكتابة إدخالعند التالية 
  :للحصول على األثر اإليجابي المطلوب
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إلدخال معالج  الحاجة واضحة  بصورةالمؤسسة التعليمية أن تحدد .١
حيث ال  :طالبالكتابة نوعية  بها يعدل سوفية التي كيفالوالكلمات، 
لى ثقافته السابقة في النظر إعلى  التقليدي مدرس اللغة يبقىيجب أن 

التأكد من أخطاء القواعد والتصحيحات اللغوية على الشاشة دون 
  .صواب بنية النص ووضوحه وانسيابية األفكار

 وفه :لألفكار كمعالج معالج الكلمات ستخدامال المدرسستعد أن ي .٢
يجب أن في حين  بالطريقة المباشرةكتابة تعليم ال بمدرسة تربى

وتفكيكها فكار بناء األيتم  كيف ظهار معالج الكلمات إليستخدم
 . هافيكثها وتمدو هاعادة بناءوالتوسع عليها وإ

 ليستطيعواب ياسولح لكافبشكل وصول المن الطالب  أن يتمكن .٣
رات  إلى مختبهموصولف : أفكارهم بشكل مالئم بمرور الوقتيرطوت

معالج  استخدامعلى  قدرتهم لحد معينالحاسوب يمكن أن يحدد 
 عيجمتل ت ساعالعدة ونيحتاج ألفكار فهمل عمليا كمعالج الكلمات

األفكار واستيعابها وتخميرها وال يكفيهم وقت الحصة الدراسية لعمل 
  .ذلك

إن :  في كتاباتهموضوعالموشكل الأهمية  أن يوازن الطالب بين .٤
بسيولة  معالج الكلمات كان إطالق كلمات الطالب آثارواحدة من 
الكثير التعبير ف. ا ليس مرغوب في الكتابةسهابولكن اإل على الشاشة،

 يتعلموايجب أن  الطالب ، لكنمبكرةال هلحامرفي قد يكون مقبوال 
  مدعمةبدقةوبسرعة وبقوة  فكارتعالج األ رة مصغيةنثرقطع كتابة 

   . ا وتأثيراد وضوحدا تزبحيث معالج الكلماتب
 التقييم التي محكات توضع : الكتابةمن تحسن أن توضع معايير للتأكد .٥

هج الكتابة آخذين في الحسبان منهداف، األ عكس مستوى تحقيقت
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نبني إجراءات  ينبغي هنا أن ات، وعليهتقنياستخدام الليس و، انفسه
 . بمرور الوقتالكتابة الفعالة خصائص ع تطوير تقييم لتتب

 
VM@òîi‹ÈÛa@òîiÜÛ@òî¾bÈÛa@lŠbvnÛa@µßb›ß@

 تبرزإذ  ،اتاستخدام التقنيبألخذ أسبابا ل ما تمت مراجعته يقدمنجد أن 
المعتمدة على خاصة (لقدرات الكامنة في التقنيات ا دبيات المراجعةألا

خاصة (ات التعليم والتعلم واالتصال مهارفي التأثير على )  منهاالحاسوب
ا إذا استغلت واعدإيجابيتها وتعتبر استخدامها إلى في مجملها  رتشيو ،)الكتابة

يمتد أبعد متماسكا  اتطلب برنامجي غالل الفعالاالست ولكن .بصورة فعالة
قضايا يجب االعتناء بإذ . اتمختبرالب في ياسوتركيب الحمجرد  منكثيرا 

درس تقنيا وربط ذلك بالتخطيط الموتدريب تطوير  )١: (مجاالترئيسية في 
الحاسوب ومعالج امج بروتقويم تطوير وتطبيق ) ٢( والتقييم األكاديمي،

 مناهجال وةبيئاللبرامج المطورة محليا بما يتناسب وواقع  اخاصة(الكلمات 
الستخدام الحواسيب في  ة المنافع المحتملفي مجال اللغة مما يعززالعربية 
رصد  ومن الممكن وصول الطالب للحواسيب تسهيل) ٣(، )الكتابة

ستعارتها واستخدامها الهم بحاضنات حاسوبية ديوالميزانيات الكفيلة بتز
 خبراتهم التقنية وربط ذلك باتجاهات دعملدراسة، كما يجب اخارج جدول 

) ١: ( آخذين في االعتبار أمران هامان.األكاديميوالتحفيز اإلنجاز والتعاون 
االستفادة من البحوث السابقة والقيام بإجراء دراسات ميدانية تقويمية معمقة 

) ٢(نا؛ وعلى طالبالتعليمية نا  الحاسوب في مؤسساتومطولة آلثار إدخال
 بعلماء وباحثي اللغة العربية حيث -عند دراسة أثر معالج الكلمات–االستعانة 
 عند دراستهم ألثرها، ألدبيات أن المتخصصين في تقنيات التعليما أوضحت

بمعزل عن تقويم الجوانب الفنية لربط الكلمات والتعبير ال يدرسون ذلك األثر 
البحوث  ن إذ أ.فظية والبنية النصيةاللوالسيولة اللغوية والتهجئة والطالقة 
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مرونة أعظم من تقنيات الكتابة يزود الطالب بمعالج الكلمات تشير إلى أن 
قدرته على صياغة الكلمات وربطها ببعض، ويمكنه من يدعم فهو  ؛األخرى

 نصاليصبح تى ح ، من مختلف الصياغاتمئاتال بلر العشرات، اختبا
 لكتابةا تدريس طرق بحثعل شيئا إذا لم تلوحده ال يمكن أن يف هلكن ،امتسق

في هذا السياق وحفاظا على وينبغي الدعوة . ؤسسة التعليميةمفي ال السائدة
 إلى إنشاء نظام) التي هي محور أساسي من محاور الهوية(اللغة العربية 

خبرة  ب المدرسيزود مراحل التدريس العامطالب في كافة الحتفاظ بملفات للل
 أسئلة مهمة حول تأثير الستكشاف جيدة يةبيانات بحث وبجيدة عن تقدمهم

والحقيقة .  معالج الكلمات المستخدمة في مختلف المستويات الدراسيةبرامج
أن هناك الكثير من األسئلة التي سيجدها الباحث جديرة بالتأمل إذا ما أمعن 
تفكيره في هذه الدراسة، ولربما تكون بعض األسئلة مبكرة بعض الشيء 

الدراسة وصي عليه تو. ن في عصر المعلومات أصبح كل سؤال مشروعاولك
عند  أدناه) ٢  وجدول١ جدول(في النماذج البحثية التساؤلية المدرجة  بطرح

ينبغي أن  حيث .تستشرف المستقبل التيإجراء الدراسات الميدانية والتطبيقية 
لمعلومات إلى يتنبه الباحثون العرب في مجاالت المناهج وتقنيات التعليم وا

متطلبات الجيل الجديد في ظل فيض المعلومات القادم من الفضاء والحاسوب 
بقدر كبير من المهارات   حيث أصبح الطفل العربي يتمتعنترنتواال
 وهي مهارات يجب على معلوماتية حتى قبيل قيده بمراحل الدراسة،ال

جدول طار التربويين ومخططي المناهج تقديرها ورعايتها وتطويرها في إ
 وتدريب المدرس لمواكبة هذه التطورات وعدم اإلصرار ،خارجهالدراسة و

 الطرق التقليدية في تصميم المناهج وتطبيقها وتدريسها مما إتباععلى 
لقد أصبح صغار هذا الجيل . يستدعي سأم هذا الجيل وتسربه من المدارس

عة والمعلومات مجبولين على التجاوب السريع مع قوة التقنيات في زمن السر
وصارت ذائقتهم مشدودة إلى الحاسوب والتلفاز مما أفقدهم القدرة على التأمل 
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لذا لزم التنبيه إلى . وتنقية المعلومات بتأني كما كان الحال مع الكتاب
ضرورة العمل على تصميم مناهج تتبنى أحدث التقنيات والوسائط وتمتاز 

 من خاللها شد انتباه المتعلم بنفس القوة والصياغة بحيث تستطيع التربية
العربي ودفعه نحو التعلم بطرق فردية وتعاونية مع تطوير مهاراته التقنية 

 . التي تبشر األمة بفتح جديد في عالم الغد
)١(دول ج  

 نموذج تساؤلي بحثي
 التساؤل المجال م

، الفع بشكل   استخدامها ما تم ، متى   التقنيات ما مدى إمكانيات  
 يمكـن  كبيرتعلم بعمق   الب بالمعرفة و  الطالل عالقة   يعدعلى ت 
 م لم يتم   أ المادة المطلوبة التعلم في   ما إذا تم إنجاز      تحديد   معه
 ه؟زانجإ

خـارج  /خبرات الطـالب التقنيـة قبـل      /ما مدى تأثير مهارات   
المدرسة على ما يتعلموه داخلها؟ وكيف يمكن تجسير العالقـة   

والمعلومات بما يعود بالنفع على األهـداف        مبين تقنيات اإلعال  
 التعليمية المرغوب تحقيقها؟

١

علم
والت

يم 
تعل
ال

 
 

خبرات الطالب التقنية ومثيالتهـا     /هل هناك فجوة بين مهارات    
لدى المدرس؟ وإذا كان ذلك صحيحا، فأين تكمن؟ وكيف يمكن          

 تقليصها؟
تية على ما مدى فاعلية الخطط التي نقيم البنى التقنية التح

 أساسها لمواجهة احتماالت المستقبل؟
ما مدى صالحية التقنيات المصممة خارج الوطن العربي 

 لتحقيق أهدافنا التربوية؟ 

٢

وية
ترب
ت ال

سا
سيا
ال

 
 

كيف يمكن وضع استراتيجية لتزويد المدارس العربية 
 ببرمجيات مصممة في ضوء المناهج الوطنية؟ 
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 )٢(جدول 
نموذج تساؤلي بحثي

التساؤلالمجال م
إلى أي مدى تمكّن لوحة المفاتيح الطالب من تمييز الحروف؟ 

هل توجد فروق إحصائية هامة بين استخدام القلم ولوحة 
 المفاتيح الحاسوبية؟ 

ما مدى مساعدة شاشة الحاسوب الطالب على ربط الحروف 
 بين الكلمات وتهجئتها بصورة صحيحة؟ 

معالج الكلمات على تحسين خط الطالب إلى أي مدى يساعد 
 وتعبيرهم؟ 

ما مدى احتمالية أن تحل الكتابة بالحاسوب محل الكتابة باليد؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القراءة باستخدام 

 الكتاب والحاسوب؟
 ائلبدات زيادة تكرار  الكلمباستخدام معالج الطالب يستطيعهل 
 ؟ ا إلى مدى هام إحصائيصحيحة الاتالكلم

ما مدى تأثير إدخال الصوت في تطبيقات الحاسوب على تنمية 
مهارات االتصال األخرى كاإلنصات والتحدث والقراءة عند 
الطالب؟ وهل تساعد تقنيات الصوت الحاسوبية الطالب على 
النطق الصحيح للحروف وعلى الربط بينها وتكوين الكلمات 

 بصورة سليمة؟ والتراكيب اإلنشائية 

١

صال
االت

ت 
ارا
مه

مع إدخال تطبيقات التحدث الصوتي مع الحاسوب، هل تمكن 
هذه التقنية الطالب من استكشاف طرق كتابة وتهجئة الكلمات 

 بهذه الطريقة؟ 
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