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 مصخخلص البحث:
ُ
 
عد نهظة اللظانيات الحاطىبية من خالٌ إعماٌ مخحلف الحلنيات التي يحميز ج

ىب كـااااصع نىعياااة  اااان طاااا يمل ثدظااايا مظااااحىي املعاااازؾ  اااان املن ىمااااات بهاااا ح اااااش الحاطااا

الحعليمياة أطػىازااا املخحلـاة خاااة الحعلايا العااان مجهااي واارا يـاحذ مظااخات  أادا  و 

اهخشااؾ اللؼااات ىخااسي عاان ػسجام اليةحمااة تليااةي و التااي جعحماد مطاطااا ع اا  املعاااحا 

تي همااا ماان هاطا اااري الحلنياة  اان الحعلاايا الالىيةونياة أطنىاع ااان رنا ياة مو محعاادغع اللؼاا

ثلاديا خلاىع عمليااة ملخحلاف اللظااايا اللؼىجاة الشااا ىةي و املظااامة  اان ثادز ع مخحلااف 

م اازات اللؼااة العسبيااةي وػسجلااة محؼااىزع ليماااٌ املعلىمااة للطاااخ يا و اان الؼسجلااة التااي 

ُجعحمداا مخحلف املن ىمات الحعليمية  ن الدٌو املحلدمة.

كاااة الطد يااة طاانعالي  هااايالية الحاليااةن مااا مااادي ماميااة اعحمااااغ و اان اااري الىُز

وطا مل الحعليا الالىيةوني  ن ػىز الحعليا العااان  وماا  ان عالكاة اللظاانيات الحاطاىبية 

ُأمجاٌ جعلا وجعليا اللؼة العسبية 

الحعليا الالىيةونيي اللظانيات الحاطىبيةي اهخظاب اللؼاتي الحعليا  :كلماث مفخاحيت

ُ.ي املعاحا الالىيةونية العاان
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Abstract:  
             The renaissance of Computational Linguistics (CL) that is 

associated with the use of several computer techniques is a qualitative 

leap forward in improving knowledge level in the educational 

systems, at each of its various levels, and particularly at the tertiary 

level. This would open up spaces for creativity and discovery of other 

languages through Machine Translation (MT), which mainly depends 

on monolingual, bilingual and multilingual electronic dictionaries. 

This technique, in education, would provide practical solutions to 

various thorny linguistic issues, and contribute to teaching various 

Arabic language skills, as it is an advanced method used for 

communicating information to researchers, and adopted by different 

educational systems in developed countries. In this research paper, we 

will address the following problem: To what extent the adoption of e-

learning techniques is important at the tertiary level education, and 

what is the relationship of Computational Linguistics (CL)to the field 

of teaching and learning Arabic language?  

Keywords: E-Learning; Computational Linguistics; Language Acquisition; 

Tertiary Education; E-Dictionaries 
 مقذمت: 

إا الحؼىز الظس ع الري ه دي العالا  ن مجاٌ املعلىماثيةي طاعد بشيمل هطية 

ع   ثدؿم املعلىمات وثناكل ا ومعالجتها عن ػسجم الحاطىب الري اطحخِدم  ن أداية 

ىمس وىطيلة خظاأية لىن طسعاا ما ه د ثؼىزا عجيطا من خيث كدزع الاطخيعاب 

ُوجعدغ مجاعت الاطحخدام.

وجعحبة اللظانيات الحاطىبية و ن مخدذ ؿسو  اللظانياتي العلا الري               

اطحـاغ من املميزات املبهسع  ن الحاطىب  ن مخحلف غزوب العلا واملعسؿةي إذ منذ اللؼة 

ي بها إا  الحؼىز و مىاهطة العمس  ن هتى املجاعتي هما ما 
َّ
العسبية كـصع نىعية ومذ

لا ثىن أمنطي عن ارا ىرس الري نحج عن اليزاوج أيا  مخحلف املن ىمات الحعليمية
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اللظانيات وعلا الحاطىب ؿلد طعد من خالل ا إا  السؿع من هـاءع املحعلميا 

والطاخ يا خااة  ن مػىاز الحعليا العاان والطدث العلميي ؿانعىع ذلً بشيمل أالؽ ع   

ومغاع للحـىية يظع  إا  اليةأية والحعلياي واطحخدمد اري الحىنىلىحيا هططلىب مجهجن 

 ثىظيف اري  ميانات املاغية وال شسجة  ن خمل مشاومل الن ا اليةأىجة املخحلـة.

ا ىولىجات 
َّ
ل  ع   ط 

ً
 ااما

ً
ؿالحدديات التي ثىاحه الن ام الحعليمي ثدحمل مىكعا

املؼسوخة عند املشحؼليا أمجاٌ الحعلياي إذ يشيمل ارا ىخية )ميداا الحعليا( العمىغ 

لسي  ن أناء ىما واملجحمعاتي ولرا ماطذ من الظسوزي مىاهطة الحلدم العلمي الـ

والحؼىز ع   مظحىي املظحددرات الحىنىلىحية وثؼىجس الحعليا العااني لصجاغع ؿعاليحه 

والليام أدوزي  ن إعداغ الخسججيا اللاغزجن ع   ؿ ا ثلً املحؼيةات والحعاممل مع اي 

ً وجعحبة الحلنيات الحعليمية ا لحدي ة ماا ما يمىن اليةهيز عليه لطلىغ ارا ال دؾي وذل

ملا ثلىم أه من إط امات  ن نلمل املعازؾ وجظ يمل الحعسجف بها من ح ة و جعليا وجعلا 

اللؼة العسبية أؼسق خدي ة من ح ة مخسيي و ملا ل ا ميظا من غوز م ا  ن وطع املناهي 

الحلدم العلمي والحىنىلىجني وإمداغ الدزاطية وامللسزات ومطاليب الحدز ع ثماهيا مع 

العملية الحعليمية أمجمىعة من الحلنيات الاثمالية الحدي ة والتي من هطنها خلم 

منماغ حديد للىلىج إا  املعسؿة والحمىٌ علحها وبثها و من را مىاهطة الانـجاز املعس ن 

ىز العااني وألحمل والحلدم الحىنىلىجني وومل ارا طمن إػاز ثسكية ىغاء الحعليمي  ن الؼ

ذلً ثا علد العديد من املؤثمسات والندوات وميام غزاطية  ن الىػن العسبي للحث  ن 

  ن ارا املظمازي هما جعدغت الدزاطات التي ثناولد مىطى  الحىنىلىحيا 
ً
املط ي كدما

 وثلنياتها املخحلـة  ن الحعليا نرهس مجهان
ىلىحيا املعلىمات  ن ثىنىلىحيا ثىن (5331)الجصاز عطد اللؼيف ي دراشت بعىوان -

ُالحعليا هعملية من ىمية غيناميىية لحىنىلىحيا الحعليا. 

املظحددرات الحىنىلىحية  ن مجٌا الحعليا (5331يمدمد عطد املنعا ع ن ) دراشت

ُ.ػطيعتها وخما م اي ثىنىلىحيا اليةحمة
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صجص عملية اطحخدام ثىنىلىحيا املعلىمات لحع (5331يمدمد مدمد ال اغي) دراشت -

 .الحدز ع والحعلا

ؿعالية اطحخدام الحعلا أمظاعدع الىمطيىثس  (2002الجصاز عطد اللؼيف ي) دراشت-

ُ.محعدغ الىطا ؽ  ن اهخظاب بعع مظحىجات جعلا املـاايا العلمية

 مشكلة البحث .2
 من طعن العديد من مؤطظات الحعليا العاان والطدث العلمي الح يث 

ً
انؼالكا

 ملا للعملية الحعليمية  ن من ىمة الحعليا  ن ثدظيا مناه
ً
ج ا الحعليمية وثؼىجسااي ون سا

العاان عن ػسجم اطحخدام ثىنىلىحيا الحدي ة و) اللظانيات الحاطىبية( من ماميةي وما 

نحج عجها من ثطريةات هطيةع  ن جعليا اللؼة العسبية وهظب املعازؾ واللؼات املخحلـة عن 

عاحا الالىيةونية ماطذ من الظسوزي الحعسؾ ع   ماا ػسجم اليةحمة أاطحخدام امل

ُاري الحطريةات وماا العىا م التي يمىن ما ثىاح  ا.

ُالحاليةن خظاؤعتومما ططم يمىن ما نؼسح ال

ُي ة  ن ميداا الحعليا العاان  ما اى ثطرية اطحخدام الحىنىلىحيا الحد  -

ُاللؼة العسبية    ع  ىبية ومجاعتها املخحلـة اللظانيات الحاط ما ثطريُة  -

 أهذاف البحث: .3

تهدؾ اري الىزكة الطد ية إا   حاأة ع   الخظاؤعت الظاألة من ح ة هما ثبةش 

ىامية الىطيةع  ن اطحخدام الحىنىلىحيا الحدي ة وثلنياتها املخحلـة  ن العملية الحعليمة 

املخحلـة عن  العااني من خالٌ ثدظيا مظحىي املعس ن واهخظاب اللؼات الحعليا  ن ػىُز

ـاغع من خدمات املعاحا الالىيةونيةي وهرا جظ  يمل جعلا اللؼة العسبية ػسجم الاطح

وكىاعدااي مما عن املنهي املعحمد  ن الدزاطة ؿ ى منهي واـي ثدلي ن ملا له من ط ىلة 

ؼىجس حعليا الالىيةوني الحديث وغوزي  ن ث ن ثلديا محؼيةات الدزاطة املحم لة  ن ال

ُ.ىعاان من نىاحن هتالحعليا ال

ُ

ُ
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 ماهيت اللصاهياث الحاشوبيت:  .4

جعسؾ اللظانيات الحاطىبية أطنها" علا محخمص  ن غزاطة اللؼات ومعالجتها 

بشيمل ثؼطيلي لخلم أسامج ومن مة معلىماثية )ذهية( يحدّدغ غوزاا  ن مظاعدع 

بشيمل مظحخدم الحاطىب ع   خمل بعع ىمىز املحعللة أاللؼة وباملعلىمات السكمية 

 ثجمع أيا اللؼة والحاطىب عبة ػسق محعدغع هما  (212ي ص2055عام")وليدي 
ً
ؿهي إذا

منها خلمل معس ن لؼىي يظحخدم الحاطىب  ن معالجة الطيانات اللؼىجة املخحلـةي هما 

يسي مامل الاخحماص" منها تهحا أاعطحـاغع من معؼيات الحاطىب  ن غزاطة كظايا 

ال ىااس اللؼىجة وؿلا ملظحىجاتهاي المىثيةي المسؿيةي اللظانيات املحعدغع م ملن زاد 

الندىجة الطالػية والعسوطية وإحساء عمليات إخما ية واناعة املعاحا واليةحمة 

ُ.(525ي ص2002تليةي وجعليا اللؼات")عطد الجليملي 

ص إا  ما اللظانيات الحاطىبية ثلىم ع   حانطيا مطاطييا لخما نومما ططم يمىن 

ؿطما الجانب ىٌو )الن سي( ؿيطدث"  ن  الىظري والجاهب الخطبيقي، الجاهب امان

 ػاز الن سي العميم الري أه يمىننا ما نـيةض هيف يعممل الدماغ  لىيةوني لحمل 

و التي يحللااا العديد من الناػليا بؼية  (14ي ص2000املىس ىي املشىالت اللؼىجة")

خؼاء )الندىجة والمسؿية و مال ية( اللؼىي لُل العسبية وخااة  ن ما يخص الحمىجب

عنى " أالنحاج العم ن لنمرحة الاطحعماٌ  نظاني  مما الجانب ىخس )الحؼطيلي( ؿ ى ي 

ُ(.15ي ص2000 ملىس ىيللؼة...وإنحاج أسامج ذات معسؿة أاللؼة  نظانية")ا

اعمل علحلاء وجعحبة اري املسخلة  ن نلؼة الـممل  خيث يبةش ؿحها الدوز الس يع وىرس الـ

اللؼىجيا والحاطىبيا معاي خيث انا ثحظاؿس الج ىغ و ي مس عجها نحا ج جظ ا وإا  خد 

وكد أدم ظ ىز ارا ي  خمل مشىالت الحدليمل الحاطىبي للؼةبعيد  ن ثدليمل المعىبات ُو

ُالعلا موعن

 عىذ الغرب: -أ

كا ٌ خلمل اليةحمة تلية من لؼات الع إر حعخبر أمٍر الا تخس إا  م دي ىٌو من خال

مي هما طاامد أدىذ ىلظني ىمسجيي نعىم هىم 5314الانجليزية أجامعة حىزج ثاوا 
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ؿيما جعسؿه اللظانيات الحاطىبية من ثؼىز ع   مخحلف  Naum Chomsky  طيي

ىاعدع خيث طع  غوما من خالٌ أدىره وغزاطاثه إا  الحطكلا مع محؼلطات املعالجة 

ُ.(1ي ص2052 حنظيم مع الحاطىبييا)ػانيىضيتلية للؼةي والعممل أال

 Göteborgم أجامعة ػىثبةغ  5315ؿلد واا ظ ىز ارا العلا طنة  أما في أوروبا

الظىجديةي لىجها واند مدخشمة ثميزت أؼابع ا املد ني مما الانؼالكة املدلية ؿياند من 

 يث وطع زوبيةثى يؼالية خ Gallarateػسؾ مسهص الحدليمل تان للؼة أمدينة ػاعزاجي 

م السوا ص ىطاطية عطحخدام الحاطىب  ن غزاطة اللؼةي 2196 طنة  Roberto busaأىشا

ُ(51ي ص2001ي را جعاكب بعداا ؿحذ مساهص خاطىبية للؼة)عطد السخمن

اري واند ملدة عن ظ ىز اللظانيات الحاطىبية عند الؼسب ؿىيف واا ظ ىز عند 

 العسب

 عىذ عرب:

عسبي لالطحـاغع من اللظانيات الحاطىبية مع أداية ططعينات اللسا ال للد طع  العالا

املاض ي  ن مجاٌ العلىم الشسعيةي إذ اكحمست  ن أدايتها ع   إغزاج محصاء معينة من 

ُاللسآا الىسجا  ن الحاطىب.

ؿياند الطدايات إخما ية أدحه وواا زا د اري  أما في مجال الذرس اللغوي 

م خيا 5315اطحؼمل ؿساة ثدز ظه أجامعة اليىجد طنة  املسخلة إأساايا منيع الري

الحلى أططحاذ الـيزياء املمسي خلمي مىس ىي ليحـلا ع   الطدء أدزاطة إخما ية لجروز 

 (255ي صت.اللؼة هما حاءت  ن معجا الصحاح للجىاسي)منيعي غ
لىن ختى وإا واند اري العملية ع يعحبةاا الى ية معالجة آليةي إنما إخماء لؼىي 

ؿئنها  ن ن س الطعع  زاااات ىوا  عاحمام العسب أميداا اللظانيات الحاطىبية 

ٌ مميزاثه  ن ميداا الحعليا والطدىذ املخحلـة. ُواطحؼال

ُ

ُ

ُ
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 اللصاهياث الحاشوبيت وأبعادها الخعليميت: 1.4 

إا  ما ثيهئ للحاطىب هـاية لؼىجة جشطه ما ييىا عليه   تهدؾ اللظانيات الحاطىبية

نظاا خيا يظحلطمل اللؼة وجـ م ا را يعيد إنحاح ا وؿم املؼلىب والىـاية امللمىغع  

ُإنما جعنين

مليةي  - إغخاٌ كىاعد اللؼة  ن ن ام ا المىجي ومنظاك ا المسؿية ومنماغ ن م ا الج 

ُومنداء وغععت ملـاظ ا ووحىغ اطحعمال ا ومطاليبها  ن الطياا ومخيام زطم ا  مالئي.

 .ىغاء اللؼىي الصحيذع يخنا   من  إنحاج ما -

 مسحع  ن ثمييز الخؼط من المىاب. -

ومن ثمام الىـاية هـاية ثىااليةي ثحعلم أالعنااس الخازحية التي ثحدخمل  ن املىاكف  -

 (212صي 2055الىالمية)وليدي 

هما إا معالجة اللؼة آليا ثدؿع أالطاخث اللظاني أطا ييىا غكيلا ومىطىعيا  ن أدىره 

للؼىجةي ؿالحنليب عن العمليات الرانية املخطىءع  ن العلمل  نظاني وثمىيا الحاطىب ا

 مجها اى ذزوع ما تهدؾ إليه اللظانيات الحاطىبية ختى يحمىن املسء من الحعاممل مع ا

وعهً  ن ما اللظانيات الحاطىبية أاثد ػاية  ن ىامية  ن  (542ي ص2051ؿحيدةي )

ُ.التي ثحخر من الحاطىب مطاطا ل ا عمس املعلىمات والعىملة

 الخعليم العالي والخكىولوجيا الحذًثت: 2.4

الحاطىب طسوزع ع أد مجها ألي مشحؼمل  ن مياغين الحعليا والطدث  للد ماطذ اطحخدام

العلمي" ؿلد مخدرد الحؼىزات الحىنىلىحية جؼيةا  ن ه يةا من املـاايا اليةأىجة الظا دعي 

ي 2054بناء املناهي الدزاطية والبةامج اليةأىجة )عطد املعؼيي ػالد الن ا  غازجةي ُو

هما ما ارا ىخية وبحلنياثه الحدي ة كد ؿسض نـظه  ن مجاٌ الطدث وهظب  (252ص

املعازؾي مددرا أدلً ثدىع حرزجا ونللة نىعية  ن شجاغع الحدميمل الدزاس يي وثدظيا 

يئة اـل ا والحعلاي ملا يحمحع أه من الحعليا عند ؿئة الؼالب ذوي الخبةات املنخـظة وبؼ

ُ.خما ص

ُ
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 الخعليم الالكترووي:.  5

التي وطعد ملـ ىم الحعليا الالىيةونيي إع ما مػلطيتها يحـم  ن  للد جعدت الحعسجـات

ىاىٌ واللىاعد ىطاطية ل ا خيث يسي همس طعيد أطنهن "الحعليا أاطحخدام آليات 

وطا ؼه املحعدغع من اىت واىزع وزطىمات الاثماٌ الحدي ة من خاطب وهيياثه ُو

وآليات أدث ومىحطات إلىيةونية وهرلً أىاأات انيةندي طىاء واا عن بعد مم  ن الـممل 

ُ(50ي ص2002)همسي الدزاس ي"

و أناء ع   مظمىا ارا الحعسجف يمىن ما نميز العنااس ىطاطية التي جشيمل مـ ىم 

ُالحعليا الالىيةوني واملحم لة  نن

 ج الىيةوني خديث.منه إنحا -

 يعحمد ع   الحىاامل. -

 الانيةند عنمس مطاس ي ؿيه. -

مل ىطاس ي ؿيه. -  الىطا ؽ املحعدغع  ن املـّعِ

 الحـاعلية كاعدع مطاطية  ن الحعليا الالىيةوني. -

 :أهميت الخعليم الالكترووي في طور الخعليم العالي 1.5 
لؼىز الحعليا العاان والطدث ع يمىن ألخد ما ينىس مامية الحعليا الالىيةوني أالنظطة 

العلميي والدليمل ع   ذلً ما اري ىخيةع كد مخدرد ثدىعت عميلة ونللة نىعية  ن 

ُ(55-50ي ص2055)حماٌي  ن ارا امليداا نرهس مجها

من خالٌ ثىطع خدوغ الحعلا خيث يمىن خدوره  ن مي  جوشيع هطاق الخعليم: -

الىاىٌ لا  املعلىمة او مماغز  مياا ثحىؿس ؿيه خدمة الانيةند لحمطذ إميانية

الحعلا ذات الىطا ؽ املحعدغع محاخة بظ ىلة و ظس بؼع الن س عن املىكع التي 

 عليه أما يظمذ للؼالب مىاالة العممل والطدث و شجعه ع   اليزوغ من املعسؿة.
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خيث يحميز املدحىي العلمي املعسوض أىاطؼة اري : اإلاخجذدةالذًىاميكيت  -

يناميىية املحجدغع أخالؾ النمىص ال اأحة التي يحا نشساا  ن الحىنىلىحيات أالد

 ثىازجخ مددغع.
ز مفهوم الخعلم عن بعذ - ؿ نان الى ية من امللسزات الدزاطية التي يحا  :حعٍز

ثدز ظ ا من الحعليا الالىيةوني املم مل ىطاس ي ل ري الحىنىلىحيات  ن تونة 

 لدزاطة واملسونة  ن املدحىي.ىخيةع والتي ثحميز أحىؿية الىكد املناطب ل

خيث يمىن للؼالب اخحياز املدحىيي الىكدي مماغز  مراعاة الفروق الفردًت: -

هما يمىن للحعليا الالىيةوني  الحعلاي مطاليطهي وطا له وػسق الحلىجا اجي ثناططه

ي 2055مجهان)حماٌي ليا العاان العديد من الامحياشات ما يظيف ملؤطظات الحع

 (50ص
م مل الىحب الالىيةونيةي الدوزجاتي كىاعد  هائلت في مصادر اإلاعلوماث:الوفرة ال -

 الطياناتي املىطىعات واملىاكع الحعليمية.

خيث يظحؼيع الؼلطة الاثماٌ ؿيما أيجها بشيمل ػية  :الاجصال الغير مباشر  -

مطاهس وغوا اهيةاغ خظىزاا  ن نـع الىكد أاطحخدام عدع وطا مل مجهان البةيد 

 البةيد المىجي.الالىيةونيي ُو

ثىؿس للطحاذ الىكد اليا ن لعؼاء الااحمام الشخص ي للؼلطة وثىحيه عملية الحعلا  -

 ومعالجة املشىالت الـسغية بظ ب كيانها أحلديا غزوض ومغاء امل مات.
 الترجمت آلاليت للغاث ألاجىبيت: .6

تلية مخد ماا ما يميز العملية الحعليمية الالىيةونيةي ملا ل ا من غوز  إذ جعحبة اليةحمة

 ن نلمل املعازؾ أيا الشعىب وىما" و ن اليةحمة أىاطؼة أسنامج معلىماجي معد 

لحدليمل النص املمدز ولنحاج النص ال دؾ من ػية مي ثدخمل بشسيي وجيىا امليةحا  ن 

مليةحا  ن خٌا اللجىء إا  اليةحمة أمظاعدع خدمة تلةي ؿيما ثيىا تلة  ن خدمة ا

ُ.(55ي ص2055الحاطىب")ػىنيىضي
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إذا ؿاليةحمة تلية جعحمد مطاطا ع   ح اش الحاطىب لىن أبةمجة مظطلة من 

 نظاا  ن نلمل النمىص من اللؼة املمدز إا  اللؼة ال دؾ و ن مخد ثؼطيلات الرواء 

 نظاني "وكد اكحمست اليةحمة تلية الااؼناعن الري يهدؾ إا  ؿ ا ػطيعة الرواء 

 ن أداياتها ىوا  ع   )رنا ية اللؼة( مي منها ثسحمة أاثجاي واخد من لؼة إا  لؼة مخسي 

ؿلؽي وبعد النللة النىعية  ن ارا املظماز ؿلد ماطدد ثلىم أيةحمة عدغ هطية من 

العديد من  وثلدم اليةحمة تلية (545-540ي ص2055خظامي اللؼات  ن وكد واخد")

املصايا لؼلطة الحعليا العاان للطاخ يا من خالٌ ثسحمة النمىص وىعماٌ املخحلـة إا  

مهثة من اللؼةي هما منها جعد مغاع للحعازؾ أيا اللؼات والحظازات ونشس العلىم لحميزاا 

اللظانيات الحاطىبية إذا   ن املجاٌ الحعليمي  أالدكة و الظسعة الـا لةي  ؿاطحؼالٌ

اة الحعليا العاان ماطذ م ماي ن سا ملا ثمىنه اري الخااية من مياطب معسؿية وخا

ُوالاطحـاغع من رلاؿات تخسجن هما اى خاٌ أاقن ىما.

ؿاللؼة الانجليزية م ال ؿلىع اعحماغاا ع   الحلنيات الحدي ة للحاطىبي ملا ألؼد ما 

ثناؿع لؼات مخسي  ن علس ألؼحه من انخشاز واطع ع   الشطيات العامليةي أمل ماطدد 

غيازااي هما طااا اعحماغ مخحلف الجامعات العلمية لخدمات الحاطىب العالية 

الدكةي إا  انـساغاا أالسجاغع وغلً بظ ب طسعة الحمىٌ ع   املعلىمات وغكتها 

 املحنااية.
ومما عهً ؿيه ما اليةحمة تلية كد والد إا  مظحىي محلدم حدا ػيةاا منها  ن 

لا جظحؼع ما ثحؼلب ع   امليةحا ال شسي خااة  ن ثسحمة الحىازات  مجمل ا

ُ.اللؼات الؼية زطمية ُو إذا واند اري الحىازات أالعاميةواملداغرات وما يصجداا اعىبة 

 جطوٍر اإلاعاجم من الورقيت إلى الالكتروهيت والاشخفادة من مميزاتها:. 7
مخد نحاج ثؼطيم علا الالىيةونيات وعلىم يعحبة املعجا الحاطىبي مو الالىيةوني"          

الحاطىب  ن مجاٌ المناعية املعجميةي و عسؿه مامل الاخحماص أطنه مخصوا من 

املـسغات اللؼىجة املسؿلة أمعلىمات عجها هىيـية النؼم بها ومال ا واطحعماعتها ومعانحها 

ُ(251ي ص2001وعالكتها بؼيةاا")هطىة جعسجب العلىمي 



في اكدصاب اللغاث واإلاعارف في طور الخعليم العالي اللصاهياث الحاشوبيت()الالكترووي أهميت الخعليم   

107 

 

عجا من ماا مجاعت علا اللؼة الحاطىبيي ومهثةاا ثلطية وجعحبة خىططة امل

للمحؼلطات العلمية لدي ػلطة الحعليا العاان والطدث العلميي إذ يلدم الحاطىب 

خدمات هطيةع للطدث اللؼىي وىغبيي وب  ىز ارا ىخية )املعجا الالىيةوني( أدمت 

ا  املعاحا تلية مو المناعة املعجمية ثحدىٌ من املعاحا اليدوجة مو الىزكية إ

 الالىيةونية.
، 2009)مخخار عمر، ومن أهم مميزاث اإلاعجم الالكترووي حصب أحمذ مخخار عمر: 

 (179ص

ما املعجا الالىيةوني أئميانه ما يدمس وبشيمل هطه واممل املاغع اللؼىجة  -

 املظحخدمة  ن مي عمس معيا.

علمية بعد ما مرطخد إعداغ معاحا رنا ية اللؼة وبخااة  ن مجٌا املمؼلحات ال -

 اليةحمة تلية نجاخ ا  ن ارا الخمىص.
إميانية الىاىٌ لليلمة عن ػسجم املدلمل الندىي مو المس ن من خالٌ حرزاا مو  -

 طاألتها مو عخلتها.

ارا النى  من املعاحا يمىن ما يخيزا الاخحماعت املمىنة لىحاأة اليلمةي ومن  -

ٌ مي اخحماٌ يممل الطاخث إا  املؼلُى  ب.خال
 أهميت اإلاعاجم الالكتروهيت في طور الخعليم العالي: 1.7 

ىة جعسجب العلىمي نرهس من أيجهان )هط مصايا املعجا الالىيةوني و للد جعدغت وثنىعد

ُ(251ي ص2001

ثنميتها وثؼىجساا أما يخناطب مع خاحات املظحعمليا  اياػة اللؼة الىػنية و -

 ومحؼلطات العمس.
ن خالٌ السبؽ أيا عشسات املعاحا العامة والخااة ثلسجب املعازؾ والعلىم م -

 واملحعدغع اللؼات.
 ثىظيف املمؼلح  ن حميع العلىم والحخممات. -

 ثيظية اليةحمة. -
ثيظية جعليا لؼة من اللؼات هما اى الشطا  ن معجا جعليا اللؼة الياأانية  -

Dictionnaires for Learning Japonaise. : kanji Dictionnaire  
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ؼلد مؤطظات الحعليا أمخحلف مػياؿ ا اري املعاحا  ن الاطحـاغع وللد اطح

ٌ اطحخدام ا  ن ميداا الطدث العلمي وجعليا اللؼات  من مصاياي املحنىعة من خال

ىحن ية للؼلطة خااة ؿئات الؼلطة طعيـي الحدميمل العلمي واملعس ن ومن يحللىا 

 لىيةوني وغوزاا الحعليمي  نناعىبة جعلا اللؼات ىحن ية وثم لد خما ص املعجا الا

الظسعة  ن الحمىٌ ع   املعلىمةن أديث ما الطاخث الجامعن ع يحللى اعىبة  ن  -

 ٌ الحمىٌ ع   مساغؾ اليلمات  ن املعجا الالىيةوني من ح ة وهرلً يظحؼيع الحمى

من اللؼاتي ؿطمجسغ إغخاٌ اليلمة املساغ الطدث عجها ي  س هسخ ا  ع   ثسحمتها أطي لؼة

 ثسحمتها أى ظة شز واخدع.مو 

الدكة من خيث الحن يا املعجا الالىيةوني الطاخث من ثن يا اليلمات أدظب  -

 ٌ مماغز( مو من خالٌ  –مغوات  –مطماء  –حرزاا مو مكظام الىالم )مؿعا

 اندطة( –ػب  –الحخممات طىاء )لؼىجات 

ٌ عليهن ؿاملعاحا الالىيةونية - منىا  ثدممل  الظ ىلة  ن الاطحعماٌ وإميانية الحمى

ع   ال ىاثف والحىاطيب مو عطازع عن مكساص مظؼىػة خـيـة الىشا لىن ل ا 

كدزات اطخيعاب هطيةع حدا ؿاللسص الىاخد أئميانه ما يدممل العديد من 

 املجلدات واملىطىعات أالطاؿة إا  لبةامج املعالجة.
ٌ ثىؿساا ع   المىز واملشاا - د املمىزع الحنى   ن وطا مل الشسح والحعسجف من خال

واملخؼؼات مما يظاعد الطاخ يا ع   الـ ا والاطخيعاب الجيد خااة ؿئة الؼلطة 

 الرين يعانىا من اعىبات  ن الـ ا.
هما ما من ميزع املعاحا الالىيةونية رنا ية اللؼة جعممل  ن اثجاايا ؿيمىن ثلديا  -

   ولمة عسبية لحدممل الؼالب ع   ملاأل ا أاعنجليزية ولعىع وارا يظ مل ع

 الؼلطة والطاخ يا  ن ثسحمة النمىص املخحلـة.

واند اري ماا مجاعت اطحخدام اللظانيات الحاطىبية من خالٌ أسامج ا املخحلـة  ن 

مجاعت الحعليا مما عن غوز الحاطىب هطغاع جعليمية ؿالحاطىب يـحذ آؿاكا واطعة 

مىاهطة للحؼىز  لحىؿية جعليا حديدي ثيىا ؿيه عىاممل أيداػىحية والبةامج جعليمية

ُالظس ع.

ُ
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 اإلاعالجت آلاليت للغت العربيت:.8 

س منهي خااة و ما  إا معالجة اللؼة العسبية خاطىبيا ماطدد اليىم ممسا طسوزجا ع ـم

ـات ثجعل ا من مهثة اللؼات الؼطيعية كاألية  اللؼة العسبية ثحميز أجملة من املىاا

ميىنيا زجاطييا امان الجرز والىشا  أالحاطىب وباعحطازاا ثلىم ع   للمعالجة تلية

ُواما ع يحىؿساا  ن مػلب اللؼات ىخسي ومن أيا م ااس معالجة اللؼة خاطىبيان

 مجال ؤلاحصاء اللغوي: 1.8

ٌُ لحؼطيم اطحخدام الحاطىب  ن الطدث اللؼىي العسبي الحديث وواا  واى امليداا ىو

ي" لطعع الخىاص النىعية للؼةي من أيا ماا مثيذ ارا املجاٌ عملية  خماء السجاض 

همعدعت اطحخدام الحسوؾي واليلماتي والميؽ المسؿيةي واملىاشجن الشعسجة ومنىا  

ىطاليب الندىجةي مو الحىش ع النظبي للؿعاٌ املعحلة والصحيدةي مو  ؿساغ والح نية 

 .(555ي ص2005ن يملي والجمع مو لحاعت  عساب املخحلـة")

هميا لطعع العالكات اللؼىجةي والعالكة أيا ػىٌ حدز اليلمة هما خللد ثىايـا 

وعدغ مسات ثىسازي والعالكة أيا ػىٌ اليلمة ومعدٌ اطحخدام اي  وجلىم  خماء 

أحـظية بعع ال ىااس اللؼىجة وثدليل اي مع ما انان " إخماء حديدا يظحؼيع ما 

ً يحعاممل مع الطنية املعلدع للظياق اللؼىيي ختى يىشف لنا عال كات اليةاأؽ والحماط

أيا ؿلساثه وحمله وملـاظهي وثلً التي ثسبؽ أيا ظااس العطازات وما ثطؼنه من معاني 

ُ.(214ي ص2005)ن يملي وإهازات"

ُاإلاعالج الصرفي والىحوي: .9

 اإلاعالج الصرفي:-أ 

 عد الدهحىز "ن يمل ع ن" مخد زواغ ارا امليداا ؿلد كدم ملدة مخحمسع ُو

لمسؾ العسبي آلياي إذ وطع نماذج للحدليمل المس ن أىحه عامي لؼسجلة املعالجة ا

مىضحا مدي مناططتها ملؼالب المسؾ العسبيي ونخيجة غلً كام بعسض نمىذج الحدليمل 

أاليةهيب ومػلم عليه اطا ) املعالي المس ن املحعدغ ىػىاز( و شحممل ارا النمىذج 

ىيي واملمؼلح الاهحلاقن واملعالي املظحددذ ع   عنااس مزبعة  نن املعالي المس ن والند

ُ(522-525ي ص5322 عسابيي ومعالي الخشىيمل)ن يملي 
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معالجة المسؾ العسبي آليا مؼلطا مطاطيا مليىنة عمليات ثدليمل النمىص هما ما        

املىحىبة واملنؼىكة وؿ م ا وثىليدااي عالوع ع   وىنه مطاطا ع ػنى عنه مليىنة املعاحا 

ُمات وثدليمل مظمىا النمىص.واطيةحا  املعلُى

هما كام الدهحىز ن يمل ع ن أحؼىجس املعالي المس ن من خالٌ إخظاعه عخحطاز  ن         

سغات املعجا الىطيؽ  مجاليا امان ثدليمل النص اللسآني وامال مع إعاغع ثىليدي آلياي وـم

واىرا وبنجاح اري الحجسبة كام "ن يمل ع ن" أحعميا الـىسع ع   نمىص عسبية مخسيي 

واند ؿىسع املعالي المس ن  ن اللؼة العسبية كد مشالد الى ية من املشىالت اللؼىجة التي 

ُزاؿلد اللؼة العسبية ومحعلمحها خااة ػية الناػليا بها.

وجعحبة مىطىعة الحديث الشسجف من أيا ماا من مة اطيةحا  النمىص التي 

انا أمل كد ثا زاد العديد من اطحخدمد ثلنيات املعالي المس ني ولا ثنحهي العملية 

ُاملداوعت  ن ارا امليداا زػا اعىبتها.

 اإلاعالج الىحوي: -ب 

إا اطحخدام الحاطب تان  ن الدزاطة الندىجة يطدو للىالة ىوا  ممسا ػية مطلىؾ 

لىن مشيلة اعىبة جعلا الندى العسبي مللد أ الل ا ع   الى ية من علماء اللؼة العسبية 

سوا  ن خمل يظ مل جعلا الندى العسبي ؿلامىا أخشخيص اري ىشمة ومن مما حعل ا يـى

را إغزان خما ص ارا الندىي وثطعا لرلً حاءت معالجة الندى العسبي آليا ذات 

ُحانطيان

 ً مخداما ثدلي ني وآلخس ثىليدي ؿع   الجانب ىٌو يلىم املدلمل الندىي تان أحـىي

إعساأيا( واطح  از العالكات الندىجة املخحلـةي مما الجملة إا  عنااس ىولية )مي ثدليل ا 

الجانب تخس ؿيلىم املىلد الندىي أحيىجن الجممل ع   اىزتها ىالية وبعد غلً ثجسي 

ُ(535-522ي ص5322علحها عمليات الحدىجمل الندىي املخحلـة)ن يملي 

 واري العملية جعنى أاملىاغ المىثية التي ثدخمل  ن الحاطىب مدللة إا  ماؼُس

ميىناتها المىثية ؿيعسَّؾ ومل خسؾ بظماثه ومالمده النؼليةي والحـخيا واليةكيم 

 مو
َ
 وهرلً مبعاغي المىثية واملىحة واليةغغ والنؼاق  وال مع....وإذا واا مشدغا

َ
مخــا
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 أالـحذ 
َ
السنيني والنؼمة والنبةي وجدخمل ومل خسؾ أجميع اىز وزوغي  ن الىالمن مدسوا

ُوالظا والىظس...الخ.

ند اري ملدة مخحمسع خىٌ املعالجة تلية للندى والمسؾ  ن اللؼة العسبية ولا وا

ثلحمس اري املعالجة ع   ارين العنمسجن ؿلؽ أمل جعدت إا  العديد من مياغين اللؼة 

العسبية واملصحح  مالئيي واملساحعة والحدكيم اللؼىي وػيةاا من العمليات الى يةع  ن 

ُارا امليداا.

 خاجمت:

 ن نهاية اري الىزكة الطد ية إا  ما اللظانيات الحاطىبية كد مخدرد رىزع نخلص 

خليلية  ن املياغين الحعليمية خااة مجاعت الحعليا العااني و عد الحاطىب من 

الىطا مل الحعليمية املحؼىزع ليماٌ املعلىماتي خيث اطحؼمل الطاخ يا العسب  ن ثؼى ع 

جة العسبية ماىات واسؿا وندىا ومدي إؿاغثه ثلنيات الحاطىب لخدمة الدزاطات اللؼُى

ُص الىزكة الطد ية إا  عنااس  ننلخمنه  ن معالجة كظايا اللؼىجة الشا ىة هما ث

الحعليا عن ػسجم الحىنىلىحيا الحدي ة ػـسع نىعية  ن العالا وحب مىاهطة ثؼىزاتها  -ُم

 املخحلـة والاطحـاغع مجها  ن ميداا الحعليا العاان والطدث العلمي.

اللظانيات الحاطىبية لطنة أد ية و مجاٌ واطع عأد من الحعمم والحطدس ؿحها للسؿع  - ب

من كيمتها ومغائها لدوزاا  ن خدمة اللظاا العسبي من ح ةي والاطحـاغع من معازؾ 

وعلىم ىما والشعىب ىخسي من خالٌ اليةحمة تلية واطحخدام املعاحا الحاطىبية 

 لىظب اللؼات ىحن ية.
نيات الحاطىبية ثخدم اللؼة العسبية من خالٌ املعالجة تلية ل ا  ن اللظا -ُت

ميداا ) الندى والمسؾ وػيةاا( وارا ما يجعل ا ط لة و ظيةع ملخحلف 

 املحعلميا خااة ؿئة الؼية الناػليا بها.

 :قائمت اإلاراجع
عسؿة ىزغاي غاز هنىش امل -وليد العنانيي العسبية  ن اللظانيات الحؼطيليةي )عماا -

 م(.2055ىزغاي  -العلمية للنشس والحىش عي عماا



 بوججو عمر

112 

 

 .(م2002عطد اللاغز عطد الجليملي علا اللظانيات الحديثي )غاز المـاغي ىزغاي  -

نهاغ املىس ىي العسبية ندى ثىايف حديد  ن طىء اللظانيات الحاطىبيةي )أيةوتي   -

 (.م2000املؤطظة العسبية للدزاطات والنشسي  

 .15ظهي املسحع نـ -
ازعي املؤطظة املعلىماثية واللؼة وىغب والحظ)ين سن حىشجف ػانيىض ل عي  -

 .م(2052الحدي ة للىحابي 

ين سن عطد السخمن أن خظن العازؾي ثىظيف اللظانيات الحاطىبية  ن خدمة اللؼة  -

ي 55و 52العدغاا  يلة  ن علىم اللظاا وثىنىلىحياثهمج يالعسبيةي ح ىغ ونحا ج

 .م2001
سغات اللؼة العسبيةي مجلة  - ين سن إأساايا منيعي الن امة الالىيةونية ثدص ي حروز ـم

 .255ي ص5ي ج50اللظاا العسبيي مج

املعسؿة العلمية غاز هنىش  )ىزغاي وليد العنانيي العسبية  ن اللظانيات الحؼطيليةي -

 .م(2055للنشس والحىش عي 

ي حامعة ولية الدزاطات العليا غي اللؼىجةياغ املىس ى وح ُىؿحيدة مدمد الدأابظةي نه  -

 .م2055الخليجي 

هنىش  ىزغاي-عماا) ػالب عطد املعؼي الـسججاتي مدخمل إا  ثىنىلىحيا الحعلياي -

 .م(2054ي ش عاملعسؿة للنشس والحُى

الحظازعي )املعلىماثية ين سن حىشجف ػانيىض ل عي املعلىماثية واللؼة وىغب ُو -

 م(.2052ازعي املؤطظة الحدي ة للىحابي واللؼة وىغب والحظ

همس ناغز طعيد إطماعيملي طامذ طعيدي ملدمة  ن ثلنيات الحعلياي )عمااي غاز  -

 (.2002الـىسي 

حماٌ أن شزوقي إغماج ثلنيات الاثماٌ  ن الحعليا العاان الؼسجم ندى طماا الجىغعي  -

ٌ الحعليا العاان وطىق العمملي   مي الجصا س.2055ؿمبةنُى 25/24املؤثمس العسبي خى

 املسحع نـظه. -
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طىزجاي غاز -)غمشم ين سن خظام الخؼيبي اليةحمة تلية وكظية جعسجب العلىمي  -

 .م(2005الـىسي 

 .م2001طة العلىم الصحية والؼطيةي  هطىة جعسجب العلىمي علا املمؼلح لؼل -

للااسعي عالا الىحبي ا )اللااسعي مخمد مخحاز عمسي اناعة املعجا الحديثي -

 .(م2003

 .2001الصحية والؼطيةي هطىة جعسجب العلىمي علا املمؼلح لؼلطة العلىم  -

 (.م5322غاز جعسجبي )ن يمل ع ني اللؼة العسبية والحاطىبي  -

املجلع الىػني لل لاؿة  )اليىجدي ن يمل ع ني ال لاؿة العسبية وعمس املعلىماتي -

 .م(2005والـنىا وتغابي 

 .م(5322ة العسبية والحاطىبي )غاز جعسجبي ن يمل ع ني اللؼ -

ُ.م(5322ية والحاطىبي )غاز جعسجبي ن يمل ع ني اللؼة العسب ين سن -

 
 
 
ُ


