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 رؤية استشرافية

 إمساعيل حسانني أمحد حممد
 

 امللخص 
 -ع ّلمةملادة املت   ااي كانت أ -فإن الكتاب املدرسي حيتل أمهية ابلغة يف عملية التعليم والتعلم

ادة  حتصيل امليفلطالب ها االركيزة اليت يعتمد علي منذ زمن بعيد، وما زال كذلك ألنه يعترب
 قياسا بكتب ثة عهدحدي العلمية. وكتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وإن كانت

نهجي ومنها ا هو ممنها تعليمها للناطقني هبا قد حظيت ابهتمام ابلغ يف أرجاء العامل، م
ٌل ا فهي ِمْعو  ن نوعه كاهو إلكرتوين، وأايا ما هو غري منهجي، ومنها ما هو ورقي ومنها ما 

تب  استقصاء كاحث إىلالب لطاليب تعلُّم اللغة العربية.  ويف هذه املقالة املتواضعة يهدف
ملختلفة، ل التعليم ا مراحيفليا تعليم اللغة العربية املقررة املعتمدة يف التدريس، واملتاحة حا

وكيف سيكون  لبيئة.ة وااإلخراج واللغة والثقافملعرفة حمتواها من حيث الشكل والتصميم و 
ورق، أم  بع علىل تطوضعها مستقبال مع االجتاه السائد إىل استخدام الرقميات؟ هل ستظ

ة؟ اإللكرتوني لطباعةة ابأهنا ستدخل عامل التكنولوجيا الرقمية وُتستبد ل الطباعة الورقي
لوصفية ائية اتقر ملنهجية االسواملنهجية اليت يستخدمها الباحث يف هذه الورقة هي ا

صوصا فيما خال، ا اجملاالستنتاجية، وذلك ابستقراء األدبيات والدراسات اليت متت يف هذ
ضافة إىل  ، ابإل قعاتيتعلق بتكنولوجيا التعليم، وما متخضت عنه من نتائج وتوصيات وتو 

تقين، الثقايف والوي و لغا الاالطالع على كتب تعليم اللغة العربية يف املنطقة ملعرفة حمتواه
 .عية الرابعةالصنا ثورةومن مث الوصول إىل تصور ملا ستكون عليه الكتب مستقبال يف ظل ال

 
نية، كرتو لالطباعة اإل مية،: كتب تعليم اللغة العريب، التكنولوجيا الرقالكلمات املفتاحية

 الثورة الصناعية الرابعة.
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THE FUTURE OF ARABIC LANGUAGE TEXTBOOK IN THE 

SOUTHEAST ASIA IN LIGHT OF THE 4TH IR: A FUTURE 

VISION 

ABSTRACT 
The textbook has been of great importance in the teaching and 

learning process - whatever the subject may be – for a long time, and 

it remains so, because it is considered as the pier which the student 

depends on to achieve highly in the required syllabus/subjects. Arabic 

language text books for non-native Arabic speakers, although it is new 

in comparison to the textbooks for native speakers, has received great 

attention around the world, either in systematic format or non-

systematic, printed on paper or in electronic format, whatever format 

it is, it’s still considered as a mean source to the students to learn 

Arabic. In this humble article, the researcher aims to investigate the 

textbooks of teaching Arabic, which are currently used in various 

levels of education, to analyse the content in terms of designing, 

formatting, language, culture and environment. How it will be 

developed in the future, with the use of digital devices? Will it still be 

printed on paper, or will it be digitized as an e-book? The methods 

used in this paper are inductive, descriptive and deductive 

methodology, by reviewing related literature and researches that have 

been done in this area, and what are the outcomes, results, 

recommendations and expectations, especially with regard to 

educational technology. In addition, the books of teaching the Arabic 

language, in the region, will be reviewed in term of its language, 

cultural and technical content, to come up with a vision for the future 

textbooks in light of the Fourth Industrial Revolution (4th IR). 
 

Key words: Arabic language Textbooks, digital technology, electronic 

printing, 4th IR. 

 
 مقدمة

ما ال ينكر فإنه ال أحد ينكر أن القراءة والكتابة من عصب العملية التعليمية التعلُّمية، ك
أحد أن التعليم يستلزم وجود معّلم ومتعّلم ومنهج ووسيلة ومكان وزمان، بصرف النظر عن  
كون التعليم نظاميا أو غري نظامي. ويعترب الكتاب وسيلة من الوسائل اليت تصاحب املعلم 
 واملتعلم طيلة رحلته العلمية. وقد اختذ الكتاب أطوارا عديدة، ِبدًء من احلجر  إىل رقع
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اجللد مث إىل األلواح اخلشبية، وأخريا الورق الذي عرفت صناعته يف بداايت القرن الثاين 
امليالدي، كما سيأيت بيانه الحقا يف الصفحات التالية، ومل يظهر الكتاب املطبوع إال يف 
القرن التاسع امليالدي يف الصني، وبطريقة يدوية، ألن الطباعة اآللية مل تظهر إال يف 

ثاين من القرن اخلامس عشر. ومنذ ذلك احلني أخذ الكتاب منحىن آليا يف النصف ال
طباعته حىت منتصف القرن العشرين. ويف النصف الثاين من القرن العشرين بزغ فجر 
ّ بدأ ظهور الكتاب يف صورة ضوئية تُرى وال  احلاسبات اآللية والطابعات اإللكرتونية ومن مث 

جهزة الرقمية بكل أشكاهلا وأنواعها وأحجامها. تُلم س، يتم عرضه وتصفحه على األ
ويُتوقع أن تتحول الكتب الورقية املدرسية إىل كتب رقمية  مبا فيها كتب تعليم اللغة العربية 
لغري الناطقني هبا يف جنوب شرق آسيا ابعتبارها من الدول الساعية إىل رقمنة املطبوعات 

 علومات، واليت أُطلق  عليها الثورة الصناعية الرابعة.وفقا ملا متليه الثورة املذهلة يف تقنية امل
 

 للغة العربية وبيئتها األوىل
من  انفلة القول أن أقول: إن البيئة األوىل للغة العربية هي املنطقة احملصورة بني اليمن يف 
جنوب غرب شبه جزيرة العرب وبني بالد الشام يف أقاصي الشمال املتاخم هلا. وظلت 

ية حمصورة يف تلك املنطقة إىل أن جاء اإلسالم وانتشر خارج ااملنطقة العربية اللغة العرب
وانتشرت معه لغة القرآن؛ وهي اللغة العربية، ومن مث  بدأ  تعليم وتعلم اللغة العربية 
للداخلني يف اإلسالم من غري العرب هبدف صيانة القرآن الكرمي من اللحن يف كل البقاع 

م.ومنذ ذلك احلني وتعليم وتعّلم اللغة العربية مل يتوقف ولن يتوقف اليت وصل إليها اإلسال
حىت قيام الساعة. ويف العصر احلديث بلغت اللغة العربية أوجًا عظيما جعلها تتبوأت 
مكانة عالية يف احملافل الدولية، وأصبحت لغة عاملية ضمن اللغات الست املعتمدة رمسيا 

ليزية والعربية والفرنسية والصينية واألسبانية والرسية، لدى هيئة األمم املتحدة وهي؛ اإلجن
هذه اللغات تستعمل يف اجتماعات األمم املتحدة وتكتب هبا مجيع الواثئق الرمسية. ومت 

 1973اعتماد اللغة العربية رمسيا لدى هيئة األمم املتحدة يف الثامن عشر من ديسمرب عام  
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(/languages-un/official-http://www.un.org/en/sections/about،)  وهذا التاريخ
 أطلق عليه يوم اللغة العربية، وحيتفى به سنواي. 

 
 رخبيل املاليو.أ -وصول اللغة العربية إىل جنوب شرق آسيا

ع مول اهلجري قرن األ الق أرخبيل املاليو يفأثبتت رواايت كثرية أن اإلسالم وصل إىل مناط
ريخ اتيوجد  ه الالتجار العرب الذين رست سفنهم يف مراسي ماالقا وسومطرة، بيد أن

إلسالمية امالك ن املأحمدد على وجه الدقة. لكن يوجد اتفاق بني كثري من املؤرخني على 
ماالقا(، لكة )ممنت ة كايف املنطقة قامت يف القرن السابع اهلجري، وأول مملكة إسالمي

 -293 ص   ،قلسابااملرجع واليت أصبحت مركز إشعاع لإلسالم لكل املمالك اجملاورة ) 

 ابشا( نصور. وتعاقب على حكمها قبل االستعمار سبعة ملوك، كان أبرزهم )م(297
 أايمه اعتنق معظم الشعب ه (. ويف 882 -863الذي استمر يف احلكم تسعة عشر عاما )

 الكتابة. يفعربية ف الي اإلسالم، وأصبح اإلسالم قانون البالد، واستعملت احلرو املاليو 
وبريق،  هبانج،و دح، قويف تلك املرحلة قامت عدة إمارات يف شبه جزيرة املاليو منها : 
اري قوي يف فوذ جتع بنوجوهور. ومن هناك امتد اإلسالم إىل جزيرة برنيو اليت كانت تتمت

 (. 307 -297ص  ، بقاملرجع السااملنطقة )
 

ومنذ وصول اإلسالم إىل أرخبيل املاليو، يف القرن األول اهلجري، السابع امليالدي. واللغة 
العربية تُ ع ّلم وتُ ت عّلم يف املنطقة. بيد أهنا مل أتخذ طابع التعليم النظامي إال يف القرن التاسع 

العشرين أصبحت اللغة العربية الرابع عشر امليالدي. ويف النصف الثاين من القرن  -اهلجري
حمل اهتمام حكومات الدول اإلسالمية الناطقة بغري العربية ومنها ماليزاي وإندونيسيا 
وبرواني، وكذلك الدول اجملورة هلا واليت تضم بني شعوهبا أقليات مسلمة مثل سنغافورة 

ني الشعوب والفلبني واتيالند. ال ألهنا لغة دين فحسب، بل ألهنا أصبحت لغة اتصال ب
املسلمة، العربية وغري العربية، خصوصا يف ظل العالقات الدبلوماسية والسياسية 
واالقتصادية والثقافية املتبادلة بني الدول العربية وغري العربية، اإلسالمية وغري اإلسالمية، مما 

http://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/
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ريها، أدى إىل االهتمام ابملناهج وطرق التدريس اخلاصة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغ
وأدى هذا االهتمام إىل إنشاء العديد من املعاهد واملراكز املخصصة لتعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا يف كل قارات العامل، وعقدت لذلك مؤمترات وندوات حملية ودولية قدمت فيها 

ية حبوث وكتاابت لكثري من خرباء اللغة، نتج عنها وضع مناهج وبرامج لتعليم اللغة العرب
للناطقني بغريها، وسارع املهتمون واملتخصصون يف هذا اجملال خبرباهتم يف وضع منهاج 
لتعليم اللغة العربية لغري العرب، معتمدين على ما توفر هلم من نظرايت وخربات وأحباث 
 وجتارب لغوية، راجني من وراء ذلك إجياد طريقٍة ُمثل ى لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

 
 تب التعليم بني املاضي واحلاضر ك

يف العصور الغابرة مل تكن هناك كتب ابلصورة اليت عليها يف الوقت احلايل، بل كانت هناك  
كتابة ولكن ليست على ورق، وإمنا على رُقٍع من اجللد أو ألواٍح من الطني أو اخلشب، 

ليت ظهرت أول ما واستمر احلال على ذلك زمنا طويال، إىل أن اْخرُتِعت صناعة الورق ا
ظهرت يف مصر يف القرن الثالث قبل امليالد، واليت كانت تصنع من نبات الربدي. ويف 

ص  ، 2016، )أشرف عمر وهبة م( 105سنة ) الصني ظهرت يف بداية القرن الثاين امليالدي
بعد فتح مدينة مسدقند، واالستفادة  710 ، مث انتقلت صناعة الورق إىل بغداد عام(10-12

 سنة  ومت بناء أول مصنع للورق يف بغداد خربات الصينيني الذين وقعوا يف األسر،من 
 -37، 2007يف عصر هارون الرشيد )الدين، إمساعيل، و عزب، خالد ،  م712ه / 178

م( يف أسبانيا اليت وصلتها 1150ومل تعرف يف أورواب إال يف القرن الثاين عشر )عام   (.44
تشرت يف دول أورواب يف منتصف القرن اخلامس عشر، ومل عن طريق املغرب، ومنها ان

م( أي بعد ظهورها 1690تعرف صناعة الورق يف أمريكا إال يف أواخر القرن السابع عشر )
-http://www.mawhopon.net/The-storyيف آسيا الوسطى بنحو ألف عام )

of-the-invention/2189.)   وكانت األقالم تصنع من ريش الطيور، وظلت تستخدم
مث أخذت طورا آخر وصنعت األقالم من سيقان نبات الغاب  سنة،1300يف الكتابة قرابة 

)نوع يشبه البانبو( يق لَُّم ويرب ى وحُي دَّب ويُش قُّ طرفه.  )ظلت هذه األنواع من األقالم 

http://www.mawhopon.net/The-story-of-the-invention/2189
http://www.mawhopon.net/The-story-of-the-invention/2189
http://www.mawhopon.net/The-story-of-the-invention/2189
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املناطق الريفية يف مصر حىت منتصف القرن العشرين. والباحث شخصيا واحد تستخدم يف 
من الذين استعملوا قلماً مصنوعاً من الغاب، ولوحاً مصنوعاً من اخلشب، ومدادا مصنوعاً 
من مسحوق الصبغة؛ يوضع يف املاء ويقلب حىت يذوب ويوضع يف إانء يشبه احملربة. أما 

يطلى بطبقة خفيفة من الطني )نوع خاص من الطفلة قابلة يغسل ابملاء ، مث ي اللوح فكان
للكتابة عليها( ويُعرَّض للشمس حىت جيف قبل الكتابة عليه مرة أخرى.(. وعند الكتابة 
يُ ْغمُز يف املداد مث يكتب به، واألقالم أبنواعها املختلفة مل تظهر إال يف القرن الثامن عشر، 

 القرن العشرين.  وانتشر استخدامها يف أرجاء العامل يف
 

 بداية طباعة الكتب على الورق
يف   م868م  عاتشري معظم الدراسات إىل أن أول كتاب متت طباعته يرجع اترخيه إىل

يها ع علالصني، وذلك بنقش احلروف على قوالب من اخلشب بشكل مقلوب مث يوض
ر القرن أواخ صر يفماحلرب وتطبع على الورق، وظهرت الطباعة على القوالب اخلشبية يف 

ملثل يف أوراب م، واب1350إىل  900 نةس–العاشر امليالدي وحىت منتصف القرن الرابع عشر 
تصف حىت منشر و عظهرت الطباعة ابستعمال القوالب اخلشبية يف منتصف القرن الرابع 

ص   ،مرجع سابقو  2007، تقريبا  )سراج الدين 1450 إىل 1350-القرن اخلامس عشر 
ية يف ة اآللباعاعة تتطور إىل أن حدثت ثورة عارمة يف اخرتاع الط(. وأخذت الطب51

 أوراب، واستمرت الطباعة يف ( يفم1500 -1460النصف الثاين من القرن اخلامس عشر )
 خلامس عشر متلقرن اية االتطور وانتشرت تقريبا يف كل أرجاء أوراب ، حىت قيل إنه يف هنا

 (.64-63ص   ،املرجع السابق)طباعة ما يزيد على عشرين مليون كتاب  
 

افس دور ، وتتنستمرمومنذ ذلك احلني وحىت مخسينيات القرن العشرين والطباعة يف تطور 
ت اآللية حلاسباااع الطباعة على طباعة الكتب الورقية وتسويقها. وازدادت تطورا ابخرت 

ه اآلن، مع يلت إلا وصواليت بدورها أخذت يف التطور منذ أربعينيات القرن املاضي إىل م
 .(291 -288 ص  ،قاملرجع السابتطور الطابعات اإللكرتونية إبمكاانهتا املتعددة ) 
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 كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

ة ،  بيئة عربييفليفها  أتهناك نوعان من كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ كتب مت
عربية ومت   بيئةيفف ت أشهر  الكتب اليت أُل وأخرى مت أتليفها يف بيئة غري عربية. فمن

 رق آسيا منذجنوب شيا و تداوهلا يف العديد من الدول غري العربية يف أوراب وأفريقيا وآس
 مثانينيات القرن املاضي هي: 

 المية ابملدينة املنورة. م اجلامعة اإلس1980 دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا .1
 امعة امللك سعود.جبمعهد اللغة العربية  م1982 ستوايت(العربية للحياة )أربعة م .2
أبساسي  ملعروفاا، الكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هب .3

 دم(د يستخ)مل يعم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 1983 تونس
اون الرايض ابلتعامعة جبم معهد اللغة العربية 1983 العربية للناشئني )ستة مستوايت( .4

 )مل يعد يستخدم(مع وزارة املعارف السعودية. 
م 1984 توايت(مس ) مخسة تعليم العربية لغري الناطقني، املعروف أبساسي مكة .5

 )مل يعد يستخدم(معهد اللغة العربية جبامعة أم القرى. 
إلمام اية جبامعة العرب للغةا. معهد تعليم سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .6

تعليم  سلة يف سلحممد بن سعود اإلسالمية ابململكة العربية السعودية، وهي أكرب
 ،1992 ىلالطبعة األو  كتااب. 45 اللغة العربية للناطقني بغري العربية إذ يبلغ عددها

  .2004 والطبعة الثانية
  ه1435لثانية اوالطبعة  م2002 ه 1422 ، الطبعة األوىلسلسلة العربية بني يديك .7

 م الرايض ،اململكة العربية السعودية.2014
مكونه من  –م 2013 نهج اللغة العربية للناطقني بغريهام - سلسلة أحب العربية .8

ريب لدول كتب. إصدار مكتب الرتبية الع  3أربعة عشر مستوى، ولكل مستوى 
 اخلليج: الرايض، املمكلة العربية السعودية.
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على  ها. احلائزة بغري ناطقنيتعليم اللغة العربية للسلسلة متكاملة يف  سلسلة الّتكلُّم: .9
 م.2017و أفضل سلسة تعليمة من ِقبل جممع اللغة العربية ابلقاهرة يوني

 
 توى الثقايفون احملن يكهذه الكتب ألفت يف بيئة عربية مبعرفة خرباء عرب، فمن الطبيعي أ
ئة عربية يف بي رستُد   انبعا من البيئة اليت ألفت فيها الكتب، بصرف النظر عن كوهنا
تها غري يف ثوابال تت لغة لناطقني بلغات أخرى أو ُتدرس يف بيئات غري عربية. ألن اللغة هي

لبيئة ري بتغرّي اذي يتغو الهالصوتية والبنائية والرتكيبية والداللية. لكن احملتوى الثقايف 
 ه.ذكورة أعالكتب امللل واجملتمع، بعاداته وتقاليده. ويتضح هذا جليا يف احملتوى الثقايف

 
جدا،  ة فهي كثرية عربية غريأما كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت ألفت يف بيئ

للغة اون يف تخصصممنها ما هو منهجي رمسي برعاية من وزارات التعليم، قام إبعداده 
طابع اليها لب عل، ومنها ما هو اجتهادات فردية يغدول جنوب شرق آسيا يفالعربية 

 املقررة يف نهجيةة املالتجاري. وأذكر هنا على سبيل املثال ال احلصر كتب اللغة العربي
 املدارس املاليزية، منها:

 ( 1993)الطبعة األوىل  العربية العالية للثانوية العالية .1

 (1994 )الطبعة األوىل سلسلة العربية االتصالية .2

 (2007الطبعة األوىل) (KBSM)روفة بــ سلسلة اللغة العربية للمرحلة الثانوية، املع .3
بية يف العر  للغةاوهي سلسلة مبسطة لتعليم  سلسلة اللغة العربية )منهج حديث( .4

)الطبعة األوىل  (KSSR & KSSMبــ )املرحلتني؛ االبتدائية والثانوية، املعروفة 
2016-2017) 

بعة الط (KBDKBT) -املنهج الديين املتكامل–سلسلة اللغة العربية املعاصرة  .5
 (.2016األوىل 
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يئة بعا من البانتوى ن احملومبا أن هذه الكتب حملية التأليف والطبع والنشر، فيفرتض أن يكو 
عايشه شاهده وما يمبا ي لمهااحمللية وأن يعكس الثقافة احمليطة ابلدراس لربط اللغة اليت يتع
ار، سحب، واألمط، وال سائدمن مفاهيم حمتلفة سواء على املستوى اجلغرايف لبيئته كاملناخ ال

لوداين، ال، وااجلبواألعاصري، والفيضاانت، واهلبوب والرايح، والضباب، والغاابت، و 
و أبحر إخل..، كوب ال، ور واملرتفعات، واملنخفضات، واألهنار، والبحار، واحمليطات، والصيد

راح، سواق، واألف، واألطاعمعلى املستوى االجتماعي مثل: العادات والتقاليد، واألزايء، وامل
واجلوية  ية والبحرية؛ الرب اعهاواملآمت، والعمل يف اجلهات املختلفة، واملواصالت أبشكاهلا وأنو 

 هن أبنواعها، واملمعاتإخل..، أو على املستوى التعليمي مثل: املدارس واملعاهد ، واجلا
ة خلياتجارة؛ الدوالاعة،املختلفة إخل..، أو على املستوى االقتصادي مثل: الزراعة، والصن

والسحب،  إليداعيث احواخلارجية، واإليراد والتصدير، ونظام البنوك والتعامل معها من 
طالب أبن شعر الىت يوالتحويل، واألسهم، والفوائد واألرابح، وحتويل العمالت إخل...ح

 اللغة اليت يتعلمها ليست مبعزل عن احلياة اليت يعيشها. 
 

 ا:هلكن من أشهر  بية،ب كثرية تستخدم يف تعليم اللغة العر أما يف إندونيسيا، فهناك كت
ة للغة العربيعليم اتعهد م. اليت أصدرها سلسة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .1

 طبعة األوىلية. السعودجبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ابململكة العربية ال
 كتب للمحتوى  وستة تمستواي أربع، وهي سلسلة كبرية تشمل م1992 - ه   1413

ستوى ملعشر و  للمستوى الثالث،احدى عشر للمستوى الثاين، و  ومثانيةاألول، 
 الرابع.

ه  1435 لثانيةاوالطبعة  م2002ه  1422 ، الطبعة األوىلسلسلة العربية بني يديك .2
 الرايض ،اململكة العربية السعودية. م 2014

مكونه من أربعة عشر  –للناطقني بغريها منهج اللغة العربية  - سلسلة أحب العربية .3
كتب. إصدار مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج: الرايض،   3 مستوى، ولكل مستوى

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،  –املمكلة العربية السعودية. وهذه الكتب الثالثة 
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مستخدمة بكثرة يف املدارس اخلاصة يف جنوب  -والعربية بني يديك، وأحب العربية 
شرق آسيا، هذا ابإلضافة إىل كتب أخرى مشابه مثل: سلسلة أحب اللغة العربية، 

 وسلسلة أحب لغيت. وكذلك الكتب األخرى حملية التأليف واإلنتاج.
 

 رتوينالنشر اإللك
سي للعلم الرئي صدرظل الكتاب املطبوع على الورق، أو ابألحرى الكتاب الورقي، هو امل

اية هنتنوعة، حىت مهارات ت ومواملعرفة؛ ُيش كِّل ثقافة قارئه، ويفتح له آفاقاً، ومينحه خربا
وأحجامها  نواعهاب أبالقرن العشرين.  ومع ثورة تكنولوجيا املعلومات واخرتاع احلواسي

لقت شركة مايكرو عندما أط م1990 ختلفة، بدأ النشر اإللكرتوين على اإلنرتنت عامامل
على نظام  م1984 امسوفت برانجمها "ويندوز"، وإن كان النشر اإللكرتوين بدأ فعليا ع

كتب ت، والقاالماكنتوش، ومن بني املنشورات اإللكرتونية؛ الصحف واجملالت، وامل
ة أو املمغنط ملدجمةائية لشركات إىل استخدام األقراص الضو اإللكرتونية، وجلأ الكثري من ا

اءهتا يف ها وقر علي لتخزين كميات هائلة من املعلومات اليت يسهل اسرتجاعها واالطالع
 (.299-298. مرجع سابق. ص  (2007) وقت قصري جدا ) سراج الدين

 
ط متعددة برانمج يعتمد على وسائوهو عبارة عن  .”e-book“ الكتاب اإللكرتوين

املصّورة واملرسومة متمثلة يف النصوص املكتوبة، ابإلضافة إىل جمموعة من العناصر واملثريات 
على أجهزة احلاسب أو اهلواتف الذكية واملتحركة )كمقاطع الفيديو(، وميكن قراءة حمتوايته 

لكتب أو األجهزة اللوحية، أو ابستخدام أجهزة خمصصة   لذلك مثل قارائت ا -احملمولة-
مت زايرة هذا املوقع  https://sfbook.com/the-evolution-of-the-book.htm) الرقمية 

ومن مسمياته: الكتاب الرقمي، والكتاب اإللكرتوين، والنصوص  (.2019أغسطس  5يف 
 ، وسوف حيل حمل الكتب الورقية يف املقررات املدرسية.اإللكرتونية، والنصوص الرقمية إخل

وأظهرت دراسات عديدة أنه مع بداية القرن احلادي والعشرين مت استخدام الكتب 
املدرسية اإللكرتونية على نطاق واسع يف التعليم بسبب مرونتها وإمكانية الوصول إليها 

https://sfbook.com/the-evolution-of-the-book.htm
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على أكثر من مليوين  فرضت حكومة شنغاهاي م2000 وتفاعل الطلبة معها. ففي عام
طالب يف املدارس من الصف األول حىت الصف الثاين عشر استخدام "حقيبة املدرسة 
اإللكرتونية" واليت تتكون من جهاز كمبيوتر شخصي صغري. وابملثل ، فإن ظاهرة احلفاظ 

لكل طالب تتنشر بسرعة يف املدارس االبتدائية يف اتيوان، وغريها  1: 1 على األجهزة نسبة
 ن دول شرق آسيا.م
 

دولة تستخدم الكتب اإللكرتونية يف  20 وقد أظهرت بعض الدراسات أن أكثر من
أنظمتها التعليمية. منها سنغافورة، واململكة املتحدة، والوالايت املتحدة، وكوراي اجلنوبية، 

 Xiaoqing Gu • Bian Wu • Xiaojuan Xu   2014. P)والياابن، وفرنسا، وماليزاي 
28-29.) . 

 
ابستخدام  لتعزيز جتربة التعلُّم BackPack.Netاستخدمت سنغافورة  2003 ففي عام

  2009 عام ى. ويفألخر اأجهزة الكمبيوتر اللوحية و"احلرب الرقمي" مع التقنيات احلديثة 
ة كتاب إلكرتوين نسخ 23000 قامت ماليزاي بتصميم كتاب إلكرتوين، ومت توزيع أكثر من

 اململكة لة. ويفلثقيامسة الثانوية حلل مشكلة احلقيبة املدرسية اعلى طالب السنة اخل
، الكتب اإللكرتونية 2013-2010، 2000املتحدة بدأ مشروع الكتب اإللكرتونية عام 

ية بدأ ألمريكاملتحدة امبدأ لتصميم الكتب اإللكرتونية. وكذلك يف الوالايت  22 واقرتاحت
جلنوبية بدأ مشروع الكتب . ويف كوراي ا2010-2007مشروع الكتب اإللكرتونية عام 

ع ليم اإللكرتوين يف مجيوهتدف بذلك إىل تعميم التع ،2013-2007 اإللكرتونية عام
يف الياابن و وحية. الل املدارس من خالل تزويدها ابحلواسيب، واهلواتف الذكية واحلواسيب

يمية يف التعليم هبدف إدخال التقنيات الرق 2011 مبدأ مشروع الكتب اإللكرتونية عا
  (.29 والتعلم )املرجع السابق، ص 

 
والفرق بني الكتب املدرسية اإللكرتونية والكتب املدرسية الورقية أن األخرية ترغم الطالب 
على محلها كاملة معهم إىل املدرسة ، وهي تعترب ثقيلة ألن الطالب حيمل معه أكثر من  
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اليومي يتضمن أكثر من مادة . وقد كتاب، وهذا  حيدث غالبا ألن اجلدول الدراسي 
الحظ هايدر وآخرون "أن أكثر من ثلث املدارس املتوسطة حيمل  فيها األطفال على 

٪ من وزن اجلسم "، على الرغم من التوصيات بعدم محل أكثر من 30 ظهورهم ما يزيد عن
  ٪ من وزن اجلسم على الظهر، ألن ذلك يؤدي إىل آالم الظهر لدى األطفال10

(Engbrecht, Jamie R ،2018 .) 
 

 رقمنة الكتاب املدرسي
طلع القرن ل مع ملفعابوفقا للدراسات املذكورة أعاله؛ فإن رقمنة الكتب املدرسية بدأت 

ملتحدة ويف شنغاهاي ابلصني. ويف ماليزاي ايف اململكة  -م2000عام  –احلادي والعشرين 
عد مضي عشر سبق ذكره، وب كما  2009 بدأت طباعة الكتاب املدرسي إلكرتونيا عام

جلاري من العام ا عتباراايا سنوات شرعت وزارة التعليم املاليزية برقمنة الكتب املدرسة تدرجي
( يف Teo Nie Ching)، وفقا ملا أدلت به انئب وزير التعليم السيدة تيو ين تشينغ 2019

 م.2018الربملان يف السادس من ديسمرب عام 
  

 ة ملا أدلت به انئب الوزير:وفيما يلي ترمجة تقريبي
" ابتداءً من العام املقبل ، سيتمكن طالب املرحلة الثانوية من إحضار أجهزة الكمبيوتر 
إىل املدارس لتحل حمل الكتب املدرسية التقليدية، ... وسيتم يف هناية املطاف تعريف 

غيري يركز حاليًا طالب املدارس الثانوية على الكتب املدرسية الرقمية التفاعلية. ولكن الت
. وذكرت تيو أنه ال توجد خطط 2019 فقط على الصفوف؛ األول والثاين والثالث يف عام

لدى الوزارة لتوفري أجهزة جملانية للطالب الستخدام الكتب املدرسية الرقمية. ...... 
وأضافت انئب الوزير: إن الوزارة ختطط لتقدمي كتب مدرسية رقمية تفاعلية لطالب الصف 

، سيتم إعداد كتب مدرسية رقمية تفاعلية لطالب 2021، ويف عام 2020 الث يف عامالث
، ستكون الكتب املدرسية الرقمية 2022 الصفوف: األول و الثالث والرابع، ويف عام

التفاعلية متاحة للطالب من الصف األول حىت الصف اخلامس. وأضافت قائلة: إن 
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ام التكنولوجيا من خالل رقمنة الكتب املدرسية الوزارة اختذت خطوات استباقية يف استخد
كتااًب مدرسيًا مطبوعا إىل كتب رقمية   495 على مراحل، فحىت اآلن ، حولت الوزارة

 للطالب واملدرسني  1BestariNet ومحّلتها على موقع
 (-to-allowed-https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/07/students

school#ykWM0m2EtHQ3RhP6.99-to-devices-computer-bring) 
نوبية جلل كوراي ادول مثن الوال أعتقد أن ماليزاي تنفرد هبذا العمل بل إن هناك م ن سبقها م

  والياابن وسنغافورة وبعض الدول األوربية.
 

اليت متثل عصرًا جديدًا من التقنيات  ويعزز رقمنة الكتب املدرسية الثورة الصناعية الرابعة
اليت تطمس اخلطوط الفاصلة بني اجملاالت كافة، ماداًي ورقميًا وبيولوجياً، مبا يف ذلك 

مرة  200أقوى بنحو  -مثل اجلرافني  يا النانوالروبواتت، والذكاء االصطناعي، وتكنولوج
 - من الصلب، وأرق مليون مرة من شعر اإلنسان، وموصل فعال للحرارة والكهرابء

 ,Schwab)  واحلوسبة، والتكنولوجيا احليوية، وإنرتنت األشياء، والطباعة ثالثية األبعاد
, 2016Klaus).  

 
اتف الذكية ل اهلو  مثلكرتونية حول العاملويف الوقت احلايل هناك مليارات األجهزة  اإل

ألجهزة داد أرقام اأن تز  توقعواألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر املتصلة ابإلنرتنت. ومن امل
ليارات إىل م عدة ح بنيالذكية بشكل كبري خالل السنوات القليلة املقبلة بتقديرات ترتاو 

 (. 21: أكثر من تريليون ) املرجع السابق ص 
 

هذه الثورة الصناعية املتسارعة بشكل مذهل، والتقدم اهلائل يف التكنولوجيا الرقمية، ومع 
فإنه حتما ستحدث تغيريات كبرية يف كل مناحي احلياة، وخصوصا يف قطاع التعليم، فلن 
تكون الفصول الدراسية على ما هي عليه اآلن، وكذلك املناهج الدراسية، وطرق وأساليب 

الختبارات، والتقومي، والقياس، أتوقع أن يتم هذا كله بشكل التدريس، والكتب، وا
إلكرتوين، خصوصا وأن هناك تطبيقات للرتمجة الفورية الصوتية من أي لغة إىل أي لغة. 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/07/students-allowed-to-bring-computer-devices-to-school#ykWM0m2EtHQ3RhP6.99
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/07/students-allowed-to-bring-computer-devices-to-school#ykWM0m2EtHQ3RhP6.99
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/07/students-allowed-to-bring-computer-devices-to-school#ykWM0m2EtHQ3RhP6.99
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ففي العشر السنوات األخرية مت يف الياابن اخرتاع جهاز عبقري للرتمجة الفورية للتغلب على 
الطلبة يف املدارس لتعّلم اللغة املستهدفة، مشكالت تعلم اللغة الشائعة، ويستخدمه 

انتشار مثل هذه مع  .Japan Tech News, august 4, 2019))وكذلك السياح 
األجهزة، فال شك أن الكتب املدرسية عموما مبا فيها كتب تعليم اللغات، الثانية أو 

الطباعة  األجنبية، ستأخذ طابعا جديدا يتناسب مع هذه التغريات املتسارعة، فبدال من
منتجات إلكرتونية ابلغة الدقة مثل: خمزنة يف وسائل/على الورق ستكون الطباعة إلكرتونية، 

األقراص املضغوطة )سي دي(، أو الشرائح املمغنطة )مثل شرائح االتصال الالسلكي(، أو 
حمملة مباشرة على مواقع املدارس يف شبكات اإلنرتنت، أو حمملة على حمرك جوجل، أو 

لى سحابة جوجل، أو أي وسيلة أخرى من الوسائل اليت سوف تتمخض عنها حمملة ع
 تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

 
 اخلالصة

طور توأن عجلة ال حدة،نستطيع أن نستنتج مما ذكر آنفا أن احلياة ال تسري على وترية وا
ال يتم  علم، والعلملال ابتم إوالسري إىل األمام مل ولن تتوقف حىت قيام الساعة، والتطور ال ي

 لعمليةض ابإال عن طريق منظومة تضم يف حيزها جمموعة من التشكيالت اليت تنه
وبيئة  -ينيني ومهنلني وموظفني وفنيإداريني ومعم-التعليمية/ التعلمية من كوادر بشرية

، أدوات،  لئمقررات، وسا ،مناهج، كتب  -مهيئة وجمهزة مبا يلزم عملية التعليم والتعلم
 هزة، تقنيات إخل...أج
 

فالكوادر البشرية تكون مدربة ومهيئة للتدريس وفقا ملا متليه احلياة اآلنية من وسائل 
ومعدات وأدوات وتقنيات، فتدريب الكوادر البشرية للتعليم يتوقف على املسار العام 
للحياة اليت يعيشوهنا، فمسار احلياة يف القرن العشرين يتخلف عن مسارها يف القرن 

حلادي والعشرين، وكذلك التجهيزات املدرسية تتم وفقا ملا هو متاح من األدوات والوسائل ا
واألجهزة. وطرائق ووسائل التعليم والتعلم ال تقف عند حد معني، بل تساير كل ما 
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يستجد يف ميادين احلياة. ويظهر ذلك جليا ، على سبيل املثال، يف تطور الكتابة عرب 
على احلجر واخلشب واجللد إىل الكتابة على الورق، مث الكتابة التاريخ؛ فمن الكتابة 

الضوئية على شاشات احلواسيب واهلواتف الذكية، ليس يف الكتب فقط بل يف التواصل 
االجتماعي عرب املنصات اإللكرتونية. ووفقا ملا توصلت إليه الدراسات السابقة؛ فإن 

ويظهر  -يف املدى القريب أو البعيد –يوم  الكتاب املدرسي ، أايا كان حمتواه، سيأيت عليه
يف شكل مغاير متاما ملا هو عليه اآلن. فقد تكون الكتب املدرسية كلها مضغوطة يف 
شرحية ممغنطة، يضعها التالميذ يف جيوهبم، ويستخدموهنا على اهلواتف الذكية أو 

رتونية، مثل لوحة احلاسبات اللوحية. ولن تكون هناك أقالم للكتابة، بل تكون أقالمًا إلك
املفاتيح، أو الكتابة ابإلصبع مباشرة على شاشات األجهزة الذكية، دون احلاجة إىل حرب 

 أو حمربة. 
 

 ا من بعدهاة، ورمبرابعوملواكبة هذا التطور املذهل الذي تتمخض عنه الثورة الصناعية ال
أقرتح  -ألفولامن  الثورة الصناعية اخلامسة، فإنين، وإن كنت من الذين تقرتب مشسهم

 على اجلهات املعنية إبعداد املعلمني أن أتخذ بعني االعتبار:
داد معلمني ية إبعملعناحتديث برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات والكليات واملعاهد  .1

قها يبواملتوقع تط قبل اخلدمة، مبا يتناسب مع التقنيات احلديثة املطبقة حاليا،
 مستقبال. 

هارات موصا لواحد والعشرين ضمن مقررات التعليم. خصإدماج مهارات القرن ا .2
 ا منهوالبحث وغري  اعي،التعلم، والتواصل والتعاون والتفكري الناقد، والتفكري اإلبد

 املهارات األخرى.
التقنيات  يف بيئة تعتمد على على التدريس -اخلدمة الذين هم يف -تدريب املعلمني   .3

 احلديثة؛ املتوفرة واملت  و قّعة.
 تالءم مع ماتاليت  وجيائة الفصول/ الغرف الدراسية بكل ما يلزم من وسائل التكنولهتي .4

 تنتجه الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات للتعليم.
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ت مستحداث الستيعاب كل -املعلمني معاهد إعداد /كليات  -هتيئة بيئة التعلم .5
 تكنولوجيا التعليم.

البيئة  ملستخدمة يفونية الكرت انة األجهزة اإلتوفري الكوادر الفنية املدربة على إدارة وصي .6
 التعّلمية. -التعِليمية

 ة. ية واملاليألكادمية وااالستعداد للتعامالت الالورقية فيما يتعلق ابللشئون اإلداري .7
 

ولكل زمن  ،تلفةخممنة خالصة القول، أن علمية التعليم والتعلم مرت مبراحل عديدة يف أز 
اله ن حني استعمداي كاتقلي وأجهزته اخلاصة به ، فما نعتربه اآلنأساليبه وطرائقه وتقنياته 

ركية  احل، مثل أجهزة عرض الشرائح واألفالم غريأول مرة أعجوبة من العجائب
ا من وغريه لرأسوالشفافيات أو ما كان يعرف ابلفانوس السحري، وجهاز العرض فوق ا

آلن قمة يف تربه اا نعوم لعشرين. األجهزة اليت كانت سائدة يف النصف الثاين من القرن ا
قمية ر كمرات ية و التقنية والتطور مثل؛ احلواسيب ولوازمها من طابعات وماسحات ضوئ

قليداي يف يصبح تسية، وأجهزة العرض الضوئي وغريها مما هو مستخدم يف هذه احلقبة الزمن
قريب قدمي ال لغديد ااملستقبل، وهكذا تدور حركة احلياة، فجديد اليوم قدمي الغد، وجد

 ات اآلنية يفملستجدااير الغد البعيد، وهكذا دواليك. وما على الكوادر البشرية إال أن تس
 وعلى هللا قصد السبيل.جمال التعليم. 
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