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Abstrak
Artikel ini membahas tentang perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Universitas Hasanuddin.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang ditampilkan dari dokumen
laporan program studi bahasa dan dokumen Universitas Hasanuddin yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa program studi bahasa Arab Universitas Hasanuddin selalu mengikuti
perkembangan teknologi pembelajaran dalam jaringan dan teknologi pembelajaran jarak jauh. Mode
kedua jenis pendekatan pembelajaran ini berbeda. Mode pembelajaran bahasa Arab dalam jaringan
memiliki ciri yaitu materi pembelajaran dan penugasan disiapkan pada media learning management
system (LMS atau Sikola) dan tatap muka dilakukan dalam kelas. Sedangkan mode pembelajaran jarak
jauh materi pembelajaran dan penugasan disiapkan pada media learning management system (LMS atau
Sikola) tetapi tetap muka dilaksanakan terkadang dalam kelas dan lebih banyak dilakukan dalam jaringan
melalui video konferensi. Selain itu, perkembangan media teknologi pembelajaran senantiasa diikuti
oleh sivitas akademika program studi bahasa Arab Universitas Hasanuddin, misalnya perubahan platform
LMS menjadi Sikola. Kesiapan menghadapi perubahan teknologi pembelajaran selalu diperhatikan
program studi bahasa Arab Universitas Hasanuddin.
Kata Kunci: Pembelajaran Dalam Jaringan; Sikola: Universitas Hasanuddin
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 .1مقدمة
إن اجلامعات اليوم قد عرفت ما يسمى ابلشبكة العادلية ( اإلنًتنيت ) واإلميل وغَتمها من ادلصطلحات التقنية بدءا من
 e-govermant, e-trading, e-business, e-commerceإىل  .e-learningوادلصطلحات اليت ديكن أن
تقتصر ب ـ  eليست إال من نتائج وأثر التقدم التكنولوجي ،وال سيما أن ىذا التقدم اذلائل قد شاىدانه واضحا يف رلال ادلعلومات
اإلتصالية والتكنولوجية ،وال يستطيع أحد أن ينكر ىذه الظاىرة ،بل ويعًتف ذلك أبنو من نتاج الثورة الصناعية ادلتطورة ،ولذلك
ال نستطيع اليوم أن نستغٍت عنها كأهنا مبثابة اإلكسوجن يف حياة اإلنسان ،ويقول الدكتور رمزي أمحد عبد احلي (رمزي:0202 ،
 )9إن بقاء األمم واحلضارات ال يرتبط بقوهتا ،وإمنا مبدى استجابتها للتغيَت حسب متطلبات احلال وادلستقبل.
واإلنسان الذي ال توجد زلمولة يف إحدى كفيت يديو حيس يف حياتو ال فائدة وال جدوى فيها ،ويرى العا مَلم ضيقا إذا َل

يطلع على الشبكات اإلجتماعية مثل الفيسبوك وتويًت والويتسآب وغَتىا .والطالب حيس ابلتأخر عن مواكبة الركب عندما يقوم
ابلدراسات والبحث العلمي طادلا َل يطلع على اإلنًتنيت للبحث عن ادلراجع وادلصادر .وأنو يرى أكثر أتخرا إذا كانت الواجبات
ادلطلوبة ما زالت تكتب على أوراق ويسلمها إىل أساتذتو على صورة مطبوعات يف الصفحات .وقد صارت قضية العاَل األخضر
(  )World Greenمربرة لألكاددييُت إىل ترك استعمال األوراق البيضاء يف أداء اعماذلم اليومية اليت كانت يستعملوهنا من قبل،
واليوم أن  e-learningىو الذي يقوم مقامها وبديال وافيا ذلا.
والعاَل قد تغَت ،وادلعلومات اإلتصالية والتكنولوجية قد صارت جزءا ال يتجزأ عن احلياة اإلنسانية ،وال ديكن ألي إنسان
أن يبتعد منها يف مجيع نواحي حياتو اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية .والتطور التكنولوجي وخاصة ادلعلومات اإلتصالية
والتكنولوجية من أىم العوامل اليت تؤدي إىل التحديث يف رلال التعلم والتعليم .والكفاءة يف ادلعلومات اإلتصالية والتكنولوجية
والقدرة يف استفادهتا تعطيان كثَتا من التسهيالت لًتقية مستوى العملية التعليمية ،وفرصة تنويع الوسائل التعليمية من التلفاز
واألقراص والفيديو وإدخاذلا يف ادللفات اليت ديكن ارساذلا عن طريق الشبكة العادلية واستقباذلا عن بعد.
ويف مواجهة ظاىرة التغَت والتقدم التكنولوجي اليت ال غٌت عنهما ،هنضت بعض ادلؤسسات التعليمية اإلندونيسية يف
تطبيق نظام التعليم ادلفتوح وادلرونة  ،وهبذه الطريقة تعطي الطالب أكثر فرصة الختيار الوقت ادلناسب لالشًتاك يف عملية التعلم
والتعليم ،ألن الطالب يستطيع أن يتلقى الدرس يف داخل الفصول ،وجبانب ذلك يستطيع أيضا أن يتابع الدرس خارج الفصل عن
بعد .وبناء على ذلك نرى أمهية تطوير وتعميم طريقة التدريس عن بعد ،وىي ما يسمى ب ـ  ،e-learningوقد طبقت ىذه
الطريقة يف احلقل التعليمي الذي يتجو إىل نظام .The new learning scenarios
ويبدو أن استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية قد ازداد يوما بعد يوم يف ىذا العصر ،ويعتربمن أبرزاحملاوالت اليت
تسعى إىل ترقية طرق التدريس .وقد أشارت الدراسات والبحوث العلمية إىل النتائج اإلجيابية يف العملية التعليمية اليت استخدمت
التكنولوجيا سواء يف ادلرحلة الثانوية أو يف ادلرحلة اجلامعية .وكانت الوالايت األمريكية ادلتحدة ونيوزلندا وتبعتهما اإلمارات العربية
ادلتحدة من أوائل الدول ادلتقدمـة يف استخدام  e-learningو  ،m-learningوإن دل استخدام ىاتُت الطريقتُت يف
العملية التعليمية على شئ ،فإنو يدل على أن الدولة قد تقدمت تكنولوجيا يف احلقل التعليمي.
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وبناء على ىذا فإن قسم األدب العريب بكلية اآلداب جامعة حسن الدين قد رأى ضرورة األخذ أبسلوب التعليم عن

بعد وتنشيط التعليم ادلفتوح ،فبدأ زلاولة تطبيق ىذه الطريقة منذ عام  0226م عن طريق Learning Managemant
 Systemابستفادة الدعم احلكومي عن طريق نظام التخطيط وتنظيم الربامج وادليزانية ( )SP4والدعم ادلايل اليت حصلت عليو

جامعة حسن الدين من البنك الدويل عن طريق مشروع Indonsia Higher Education ( INHERENT
 )Networkيف عام 0228م ومشروع Indonesia Management Higher Education ( IMHERE
 )for Relevance and Efficiencyيف عام 0229م.
 .2مفهوم التعليم عن بعد واملصطلحات اليت هلا عالقة به
قبل احلوض يف صميم البحث ينبغي علينا أن نوضح أوال مفهوم التـعليم عن بعد ( )Distance Learningوبعض

ادلصطلحات اليت ذلا عالقة بو مثل التعليم اإللكًتوين ( )Electronic Learningونظام إدارة التعليم ( Learning
 )Managemant Systemواجملتمعات اإلفًتاضية.
وقد ذكر الدكتور رمزي أمحد عبد احلي عدة تعريفات للتعليم عن بعد  ،ونذكر بعضا منها فيما يلي:
 )0العملية الت عليمية اليت يكون فيها الطالب مفصوال أو بعيدا عن األستاذ مبسافة جغرافية يتم عادة سدىا ابستخدام
وسائل اإلتصال احلديثة.
 )0نظام تعليمي غَت تقليدي دي ّكن الدارس من التحصيل العلمي ،واإلستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون
اإلنتقال إىل مواقع الدراسة ،ودي ّكن احملاضرين من إيصال معلومات ومناقشاتو للمتلقُت دون اإلنتقال إليهم ،كما أنو
يسمح للدارس أن خيتار برانرلو التعليمي مبا يتفق مع ظروف عملو  ،والتدريب ادلناسب وادلتاح لديو للتعليم دون احلاجة
إىل اإلنقطاع عن العمل أو التخلي عن اإلرتباطات اإلجتماعية.
 )3نقل برانمج تع ليمي من موضعو يف حرم مؤسسة تعليمية ما إىل أماكن متفرقة جغرافيا ،ويهدف إىل جذب طالب
اليستطيعون حتت الظروف العادية اإلستمرار يف برانمج تعليمي تقليدي.
وأما الدكتور رمزي أمحد عبد احلي فقد عرف التعليم عن بعد بقولو ىو نقل العلم من مراكز جتمعو يف عواصم الدول إىل
مدهنا البعيدة اليت ال تتوفر فيها وسائل وسائط ادلعرفة الضخمة وادلتخصصة ،ويكون اإلتصال بُت الطالب ادلتلقي واحملاضر متفاعال
(  ، )interactiveويتيح نظام التعليم عن بعد إمكانية تلقي احملاضرات من مصدر بعيد عن مكان احملاضرة بنفس السرعة ويف
نفس زمن التنفيذ (  ،)real time applicationوديكن ىذا النظام من بث احملاضرات احلية وادلسجلة بكفاءة عالية.
وادلراد ابلتعليم اإللكرتوين عنده ىو أحد طرق التعليم عن بعد اليت اتبعتها الدول الغربية منذ فًتة وطورهتا من خالل
الشبكة العنقودية (  ،)world web wideويعرفو بقولو :النوع من التعليم القائم على شبكة احلاسب اآليل ،وفيو تقوم
ادلؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص هبا ودلواد أو برامج معينة ذلا ،ويتعلم ادلتعلم فيو عن طريق احلاسب اآليل ،وفيو يتمكن من
احلصول على التغذية الراجحة .مث ذكر مفهوم  LMSبقولو ىو نظام يضم خدمات خاصة ابحملتوى التعليمي اإللكًتوين دينح
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الطالب وادلعلمُت وادلشرفُت إمكانية الدخول لو  .وأخَتا يوضح مفهوم اجملتمعات اإلفًتاضية بقولو ىي رلموعات ثقافية تنشأ عند
التقاء رلموعة من األشخاص بعضهم ببعض يف الفضاء ادلعلومايت.
.0.0

أمهية التعليم عن بعد

وأوضح الدكتور رمزي أمحد عبد احلي (رمزي )30 :0202 ،أمهية التعليم عن بعد بقولو :تسهم تكنولوجيا ادلعلومات
يف حتديث وزايدة فعالية التعليم لتحقيق أىداف التنمية البشرية والتنمية الشاملة ادلستدامة  .وتتمثل ىذه ادلسامهات اليت توفرىا
التكنولوجيا ادلعلوماتية والتعليمية ادلرتبطة بتوظيف تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت يف العوامل التالية:
 -0زايدة فعالية التعليم.
إن األحباث والدرسات تؤكد أن التكنولوجيا التعليمية ادلبنية على احلاسبات اآللية وشبكات ادلعلومات اليت توظف
بطريقة مالئمة تسهم يف جودة ادلخرجات التعليمية وزايدة فعالية التعليم يف ادلؤسسات التعليمية سواء يف ادلعاىد أم يف
اجلامعات  ،وأن ىذه ادلؤسسات اليت أدخلت التكنولوجيا احلديثة قد أنتجت نتائج قيمة  ،وذات قيمة تعود ابدلنفعة على
اجملتمع.
 -0وحتقيق العدالة وادلساواة.
إن ادلؤسسات التعليمية اليت توفر التكنولوجيا احلديثة يف العملية التعليمية تستطيع أن ختدم حاجات ادلواطنُت ،وخاصة
يف حق الوصول إىل اخلدمات وادلوارد التعليمية ذات اجلودة والفعالية بغض النظر عن الفقر أو البعد عن ادلراكز احلضرية
اليت حتظي هبذه اخلدمات وادلوارد .ولذلك فقد حتقق مبدأ العدالة وادلساواة يف اكتساب احلق للتعليم والوصول إىل
مصادر التعليم على ملكية احلاسبات اآللية اليت تتزود هبا األسر خارج جدران ادلؤسسات العليمية رغم تباين مواقعها.
 -3وقلة التكلفة.
إن تكلفة استخدام التكنولوجيا احلديثة تعترب تكلفة متواضعة وزىيدة ابلنسبة للميزانيات التعليمية ،ألن ما يالحظ اليوم
أن تكلفة احلاسبات اآللية أقل شلا كان عليو يف ادلاضي  .وىذه التكلفة الزىيدة جتعل ادلؤسسات التعليمية تسعى جاىزة
إىل إدخال ىذه التكنولوجيا احلديثة إليها واإلستفادة منها  .وبناء على ذلك فإننا نشاىد أن الدول ادلتقدمة قد أسرعت
إدخال ىذه التكنولوجيا إىل مؤسساهتا التعليمية.
 -4رلاهبة التحدايت.
من التحدايت اليت جي ب رلاهبتها لتحقيق األستخدام الفعال للتكنولوجيا التعليمية يف ادلدارس وادلعاىد والكليات ىو
تنمية وتدريب ادلدرسُت وأعضاء ىيئة التدريس الكتشاف الفرص التعليمية اليت تقدمها التكنولوجيا احلديثة لزايدة فعالية
وكفاءة عملية التعلم لفائدة الطالب .وكذلك أتكيد تطوير وإمداد بررليات زلتوى التعلم اليت تتسم ابجلودة العالية.
.0.0

اذلدف من التعليم عن بعد

إن التعليم عن بعد يهدف إىل حتقيق عدة أىداف عامة نذكر بعضا من أبرزىا:
أوال  :تقدمي اخلدمات التعليمية دلن فاتتهم فرصة التعليم ألسباب تعود إليهم أو للمجتمع أو لإلثنُت معا ،وما زال لديهم
طموح يف تنمية أنفسهم وحتسُت مستوايهتم يف اجلوانب التعليمية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو ادلهنية.
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اثنيا :توفَت الظروف التعليمية ادلالئمة وادلناسبة حلاجات الدارسُت لإلستمرار يف التعليم .فالتعليم عن بعد يتصف ابدلرونة
والقدرة على التكيف مع كافة ظروف الدارسُت ،فهو يالئم رابت البيوت والفالحُت والعمال وادلوظفُت وادلرضى
وادلعاقُت وادلساجُت وغَت ذلك من الفئات ادلختلفة.
اثلثا :تقدمي الربامج الثقافية لكافة ادلواطنُت لتوعيتهم وتنمية معارفهم يف شىت اجملاالت .فاستخدام التعليم عن بعد
لوسائط اإلتصال ادلختلفة من مواد مطبوعة وأخرى مسموعة ومرعية ،واستخدام اإلذاعة ادلرئية واإلذاعة ادلسموعة
وشبكات اإلنًتنت واألقمار اإلصطناعية وبث الربامج التعليمية والتدريبية من خالذلا جيعل الفائدة ال تقتصر على
الدارسُت فقط ،بل تعم مجيع ادلواطنُت.
رابعا :مواكبة التطورات ادلعرفية والتقنية ادلستمرة يف سلتلف اجملاالت.
خامسا :اإلسهام يف زلو األمية وتعليم الكبار الذين فاتتهم الدراسة.
سادسا :جعل التدريب أكثر مرونة وحتريره من القيود ادلعقدة حيث تتم الدراسة دون وجود عوائق زمنية ومكانية،
كاإلضطرار للسفر دلراكز اجلامعات ومعاىد التدريب.
سابعا :حتقيق العدالة يف فرص التعليم ،وجعل التعليم حقا مشاعا للجميع.
اثمنا :اإلسهام يف رفع ادلستوى الثقايف والعلمي واإلجتماعي لدى أفراد اجملتمع ،والعمل على التعليم ادلستمر.
اتسعا :العمل على توفَت مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة شلا يساعد على تقليل الفروق الفردية بُت الدارسُت وادلتدربُت،
وذلك من خالل دعم ادلؤسسات التعليمية والتدريبية بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية.
 .3تعليم اللغة العربية عن بعد يف قسم األدب العريب بكلية اآلداب جامعة حسن الدين
إن التعليم الذي يعتمد على الشبكة العادلية قد طبقت عدد من الدول ادلتقدمة يف مؤسساهتا التعليمية سواء يف ادلعاىد

أو يف اجلامعات ،ويعرف ىذا النوع من التعليم ب ـ (e-learningالتعليم اإللكًتوين) ،وأحياان يسمى distance learning
(التعليم عن بعد)  .وىذا النمط يعطي الفرصة للمدرسُت أن يلقوا الدراسة يف ادلكان ادلختلف عن ادلكان الذي يتواجد فيو
الدراسون رغم أهنم يستطيعون أن يتلقوىا يف نفس الوقت ،وجبانب ذلك أن ادلدرسُت يستطيعون أن يلقوا الدراسة يف ادلكان ادلعُت
والدارسون يراجعوهنا يف غَت الوقت الذي تلقى فيو الدراسة.
وجامعة حسن الدين ال تستطيع أن تستغٍت عن ىذا التقدم التكنولوجي فتطلب من مجيع الكليات أبقسامها ادلتعددة
أن تستجيب ىذا التقدم اذلائل  ،ولذلك أعدت اجلامعة عدة مشروعات لتنمية األقسام يف السنوات ادليزانية ،0226 ،0225
 .0228 ،0227فتقدم قسم األدب العريب بكلية اآلداب مبشروع التخطيط لتنمية القسم يف السنة ادليزانية 0225م ،وكان من
أوائل القسم الذي حصل على ميزانية التنمية يف ىذه السنة ،وأخذ يفكر يف استجابة التقدم اإللكًتوين وتطبيق طريقة التعليم عن
بعد .ويف سنة  0228م حصل ىذا القسم على ميزانية التنمية للمرة الثانية عن طريق مشروعي  INHERENTو
 ،IMHEREومن ذلك الوقت وضع القسم خطط التنمية يف اخلدمة اإلدارية والعملية التعليمية ،فقام بتجديد مناىجو الدراسية
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وطرق التعلم والتعليم  ،وتفعيل استجابتو للتقدم اإللكًتوين وتكثيف تطبيق طريقة التعليم عن بعد ،ويف عام  0200م فازعلى
ادلستوى اجلمهوري يف مسابقة التعليم عن بعد بُت اجلامعات اإلندونيسية .
فازدادت محاستو يف تطوير التكنولوجيا التعليمية واستفادة شبكات اإلتصاالت وتكنولوجيا الوسائل ادلتعددة الستغالل
طريقة التعليم عن بعد  ،وعن طريق ىذه التكنولوجيا ديكن اإلتصال بقواعد البياانت وادلكتبات ومصادر ادلعلومات على الشبكة
العادلية شلا يساعد القسم على حتسُت مستوى التعليم والتوصل للمعلومات اليت قد تستخدم يف رلاالت البحث العلمي .وىف السنة
نفسو (عام  ) 0200فقد صلح القسم اجياد معمل الكمبيوتر ليكون مركزا لتطوير تكنولوجيا تعليم اللغة العربية  ،ووسيلة للتعليم
ادلستمر( ،)continuos learningوجبانب ذلك أيمل القسم تقدمي التسهيالت للمدرسُت والدارسُت دلواجهة التحدايت
اليت تتعلق ابلتعليم عن بعد يف ادلستقبل.
ونظرا للتحدايت واإلحتياجات فإن طريقة تعليم اللغة العربية ال بد من أن تتناسب مع التطور التكنولوجي ،ولذلك
يسعى قسم األدب العريب إىل إعداد ما حيتاج إليو ادلدرسون والدارسون يف حل ادلشكالت اليت يواجهوهنا يف استيعاب ادلواد
الدراسية عن طريق استفادة برانمج البحث ( )mesin pencariيف الشبكة العادلية ،إال أن بعض ادلشكالت مازالت موجودة
أمامهم  ،فوضع ىذا القسم طريقة تعليم اللغة العربية عن بعد اليت تعتمد على  LMSألن ىذه الطريقة ال تقتصر على اعداد ادلواد
الدراسية على صفحات األوراق فقط ،ولكن تعد أيضا ادلواد الدراسية يف الفيديو سواء على شكل  streaming videoأو
 .on- demand videoوقد استخدم أحياان القسم جهازا خاصا يسمى Global Developmant (GDLN

 )Learning Networkيف تعليم اللغة العربية عن طريق  ،Video Conferenceإال أن ىذا القسم يتجو اليوم إىل استخدام
 V- Cubeألن تكلفة العملية ال حتتاج إىل مبلغ أكثر ابلنسبة يف استخدام جهاز  GDLNأي شبكة تطوير التعليم العام.
وقد افتخرت جامعة حسن الدين بتقدم قسم األدب العريب يف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية عن
بعد ،ولذلك فقد كلفتو اجلامعة ابإلشًتاك يف عدة مشروعات للتنمية األكادديية شلثال ذلا منها مشروع  INHERENTومشروع
 IMHEREومشروع  AUN - QAللحصول على اإلعًتاف الدويل.
 .3.0فوائد تعليم اللغة العربية عن بعد
وقد دتتع ق سم األدب العريب بكلية اآلداب جامعة حسن الدين عدة فوائد ترجع إليو ،وذلك ابستفادة الشبكة العادلية يف
تطبيق تعليم اللغة العربية عن بعد .وىذه الفوائد ديكن حصرىا إىل ق سمُت :قسم ما يسمى بـ ـ  SIMأي نظام يتعلق ابدلعلومات
األكادديية ،وقسم آخر ما يسمى ب ـ  )Learning Managemant System( LMSأي نظام يتعلق إبدارة التعليم.
يف هناية عام  ،0209مت تطوير برانمج  LMSواستبدل ىذا التطوير على الربانمج ادلستخدم من قبل .وقد كانت
 LMSتستخدم نظام كالرولُت ( )clarolineبداية ،وأما اآلن فيستخدم نظام مشيلو ( )chamiloادلتقنة .كما مت تغيَت اسم
عنوان الشبكة من  lms.unhas.ac.idإىل  .sikola.unhas.ac.idواختيار تسمية سيكوال ( sikolaاى نظام إدارة
التعلم) بدال من  LMSذلك ألن معٌت كلمة  sikolaابللغة ادلتعارفة زلليا تعٍت االلتحاق ابدلدرسة ،وىي مألوفة يف رلتمع
ادلنطقة التابعة لسوالويسي اجلنوبية .إذن التطوير الذي مت تفعيلو إمنا ىو ينمي ميزات  LMSالسابقة ونظمها.
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فهناك إضافات يف ميزات  Sikolaاستجابة لتلبية متطلبات تعلم اللغة العربية وادلواد التعليمية ذات الصلة ابلعربية.
فمن بُت ىذه ادليزات ادلضافة ىي السهولة يف تركيب األسئلة دلادة االستماع ومادة احملادثة عرب اإلنًتنت شلا يؤدي إىل حال
يسهل معلمي ا للغة العربية على طرح أسئلة االستماع واحملدثة وهتيئتها على اإلنًتنت .ويشمل برانمج سيكوال قسمُت ،والقسم
األول تتكون على:
 إمالء بطاقة ادلواد الدراسية اليت سيأخذىا الطلبة يف كل فصل من الفصول الدراسية. ووضع ادلناىج الدراسية وجداول احملاضرات. واإلشراف األكادديي. وحتليل تنائج اإلمتحان. وكشف الدرجات الفصلية والسنوية. والبياانت ادلتعلقة ابدلدرسُت وادلدرسات من ترمجة حياهتم ،ومؤىالهتم العلمية ،وجتارهبم العملية ،وأنشطتهم العلميةواإلجتماعية.
وأما القسم الثاين فيشمل على:
 وصف ادلواد الدراسية. وتنظيم أوقات احملاضرات وحتديد ادلوضوعات لكل مادة من ادلواد الدراسية. واإلعالانت اليت تتعلق ابلواجبات ادلطلوبة وأوقات تسليمها. ونصوص ادلقررات من مجيع ادلواد الدراسية. والتدريبات. والواجبات ادلنزلية. وتقسيم الطالب إىل رلموعات. واحلوار والنقاش. .4اخلالصة والتوصية
وبعد العرض السريع وصلن ا إىل هناية ادلطاف ،فنقول :إن العاَل اليوم قد تغَت تغَتا واضحا ،فصار العاَل صغَتا كأنو وضع
يف ك ّفي اإلنسان ،والبعيد صار قريبا وما حدث يف مشارق األرض نستطيع أن نشاىده يف مغارهبا يف الوقت نفسو .وكذلك
العكس ،والصعب صار سهال وما كان مستحيال يف الزمن ادلاضي صار اليوم يف متناول كل إنسان من دون صعوبة .وكل ىذا
نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي يف مجيع نواحي احلياة اإلنسانية وال يستطيع أى إنسان أن يعيش بعيدا من ىذه الظاىرة
ادلدىشة وىذا التقدم اذلائل.
فإن مدرسي اللغة العربية ودارسيها سواء يف ادلعاىد أم يف اجلامعات ينبغي أال يقفوا مكتويف األيدي أمام ىذه الظاىرة،
بل البد أن يستجيبوا ذلاذا التقدم العلمي والتكنولوجي وأن خيوضوا رلال ادلعلومات االتصالية والتكنولوجية وأن يستفيدوا من
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الشبكات العادلية يف العملية التعليمية للغة العربية وتطويرىا ابلتعليم اإللكًتوين والتعليم عن بعد لكي تكون اللغة يف متناول كل
أفراد اجملتمع جبميع مستوايهتم بغض النظر عن الفروق يف األعمار واألعمال واألماكن واألوقات ادلناسبة ذلم.
ولذلك فإن قسم األدب العريب بكلية العلوم اإلنسانية جامعة حسن الدين قد سعى إىل االستفادة من ىذا التقدم
والتكنولوجي وخاصة يف رل ال ادلعلومات االتصالية والتكنولوجية يف تطوير أساليب تعليم اللغة العربية وتعلمها رغم اإلمكانيات
احملدودة والوسائل التعليمية احلديثة اليت تعدىا اجلامعة حىت وصل إىل استخدام طريقيت التعليم اإللكًتوين والتعليم عن بعد للغة
العربية.
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