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يا في ومفاىيمُ  المغويةُ  )الرموزُ  بػ وسوـالمىدؼ ىذا البحث  :البحث ممخص
البنيوية  خصائصالعرض  إلى  ("وتوجيوٌ  نقدٌ " تكنولوجيا التعميـِ  حقؿِ 

وما يعتري  ,في اآلونة األخيرة تظير  التي تكنولوجيا التعميـ لفاظوالمفيومية أل
بعضيا مف غموض و عمة ذلؾ, و كشؼ سبؿ التغمب عمى ىذه المشكمة. 

 األلفاظوعالقة ىذه  ومعاييرىا ,ضوابط المغة العممية الخاصةإضافة إلى تبياف 
وأثر ىذه  والمجاز ,والترادؼ ,المشترؾ المفظي, نحو: القضايا الداللية بعدد مف

 الوصفي المنيج. وقد قامت معالجة البحث عمى القضايا في لغة المصطمحات
مت معالجة ذلؾ قس   ىعم و بناءً  لكشؼ أبعاد الظاىرة وتحميؿ عناصرىا.

 ثحاالمب ت, جاءوخاتمة , و ثالثة مباحث,ومدخؿ ,مقدمة إلىإشكالية البحث 
 :عمى النحو اآلتي

 .: تأسيس و عالقة والرمز المغوي المصطمحات المفتاحية المبحث األول: -
 ."نقد وتوجيو"أللفاظ تكنولوجيا التعميم  ةالمغوي موزالر المبحث الثاني:  -

"  ومبدأ التعاون التخاطبي اىيم ألفاظ تكنولوجيا التعميم: مفلثالمبحث الثا -
 .نقد وتوجيو"
قائمة , وذيؿ البحث بالخاتمة أبرز ما توصؿ إليو البحث مف نتائجثـ عرضت 

 المصادر والمراجع. 
 ., المفيوـمصطمح, الرمز, التكنولوجيا ,التعميـ الكممات المفتاحية:
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Abstract: This research, that is entitled "Lingiustics 

Symbols Concepts and its Acceptability in the Field of 

Education Technology: Criticism and Orientation", aimed 

to present the characteristics of the terms of structural and 

conceptual education technology, and the ambiguity which 

is characterized some of words. That also uncovers the 

ways by that can overcome this problem. In addition to 

showing the controls of the special scientific language, its 

criteria and the relationship of these terms to a number of 

semantic issues, towards: verbal joint, tandem, and 

metaphor. The research was based on a descriptive 

approach to detect the dimensions of the phenomenon and 

analyze its elements. Accordingly, the treatment of the 

search problem was divided into an introduction, a preface, 

three chapters, and a conclusion. The chapters came as 

follows 

I: Key idioms: Formatting and relationship 

II: Linguistic symbol of the words of education technology 

and its acceptability. 

II: Acceptability of the concept and the principle of 

communicational cooperation. 

Then, the conclusion presented the most important results, 

and list of sources and references followed it. 

Keywords: Education, Technology, Symbol, Term, 

Concept.  
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 :المقدمة .1
 دوافعوإشكالية البحث و  .1.1

والصالة والسالـ عمى نبينا  ,الحمد  الذي حفظ العربية بحفظ كتابو الكريـ
 ...وبعد .الناطؽ بمساف عربي مبيف ,اليادي األميف

فإف العالـ بأسره قد شيد في اآلونة األخيرة تحوالا رقمياا غير مسبوؽ عمى 
األصعدة كافة؛ فقد غدت التكنولوجيا ركًنا ركيًنا وحجًرا أساًسا في شتى 

ونالت العممية التعميمية نصيًبا وافًرا مف  مجاالت الحياة عمى تعددىا وتنوعيا.
في ظؿ الجائحة الوبائية  سيما وال ,وتوظيؼ التكنولوجيا ىذا التوجو الرقميّ 

 التيتمؾ الجائحة  ,ا بفيروس كوروناػا معروؼ إعالميالCovid-19) )لفيروس 
 عاـمف  بيا العالـ بأسره مذ بداية ظيورىا في دولة الصيف في ديسمبر يمر  
 ـ(.ٜٕٔٓ)

نشاء المنصات التعميميّ ؾ الحيف بدأ التخطيط لمتعمـ اإللمنذ ذل ة كتروني وا 
 لؾوكذ ,ة عمى حٍد سواءة وقبؿ الجامعيّ الجامعيّ  ,التعميـ المختمفة في مراحؿ

كما حرص المعنيوف باألمر عمى  ,ووسائطو لكترونيإعداد وسائؿ التعميـ اإل
فضال عف إعادة النظر في  ,اإلفادة مف التقنيات الحديثة والواقع المعموماتي

عالمية غدا التعمـ وفي ظؿ ىذه األزمة الوبائية ال طرائؽ التعمـ التقميدية.
 ,ةة التعميميّ ساعد عمى استمرار العمميّ  ,ومطمًبا أساًسا ,اتوجًيا ميما  لكترونياإل
 سيما بعد الحظر الذي فرضتو السمطات المصرية عمى البالد في مارس الو 

 وانتشاره.  ؛ لمحد مف تفشي الوباء(ـٕٕٓٓ) عاـمف 
مف  بالكمية في يونيو لكترونيومنذ ترشحي لمعمؿ في وحدة التعمـ اإل

استرعى انتباىي ىذا السيؿ المتدفؽ مف مصطمحات تكنولوجيا  ,(ـٕٕٓٓ)عاـ
وأصبح المخاطبوف بيذا النوع  ,يوًما تمو اآلخر في تمؾ الفترة المتزايدة ,التعميـ

التعميـ قطاًعا كبيًرا مف المجتمع مف غير المتخصصيف في ىذا الحقؿ  مف
إلى  اضطروا فمم سواء كانوا طالًبا أو معمميف أو أولياء أمور ,المعرفي

الذي يكتنؼ  كما لفت انتباىي الغموض ,التعامؿ مع ىذا المجاؿ المعرفي
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؛ ا ذكرت مفردة أو مجردة مف سياقياألفاظ ىذا الحقؿ العممي المعرفي إذا م
 اما دع ؛ وىذامنيا إلى المغة المختصة تصةغير المخفوجدتيا أقرب إلى المغة 
 :اآلتي فضال عف ,إشكالية لمبحث إلى اختيار ىذا الموضوع

  افتقار مصطمحات تكنولوجيا التعميـ إلى الدراسة المغوية؛ فآثرت إلقاء
ا؛ فكاف ىذا الموضوع الضوء عمى رموزىا المغوية ومفاىيميا نقًدا وتوجييً 

)الرموُز المغويُة ومفاىيُميا في حقِؿ تكنولوجيا التعميـِ "نقٌد بػ المعنوف
 .وتوجيٌو"(  

 في ىذا  ومفاىيميا ويةرموز المغالكشؼ عف الغموض الذي اكتنؼ ال
ا إلتماـ العممية التواصمية بيف ػً ضمان؛ يأتي ذلؾ المجاؿ وأسبابو؛

 الذي ُأْجِبر عمى (غير المتخصص) والمستقِبؿ ,المرِسؿ)المتخصص(
 .التعامؿ مع ىذا الحقؿ المعرفي

 ضوابط ومعاييرليا  مغة الخاصة بالمصطمحات ومفاىيمياالبأف  يمافاإل, 
 تجعميا تختمؼ عف المغة العامة.

 :تساؤالت البحث .1.1

 :أبرزىا ما يأتي التساؤالتعدد مف ييدؼ ىذا البحث إلى اإلجابة عف 
 الخاصة بيذا الحقؿ  ةما أسباب الغموض الذي اكتنؼ رموز المغ

 وُسبؿ التغمب عميو؟ ,المعرفي

  وما  ,يذا الحقؿ المعرفيل الرموز المغويةفي أبرز جوانب الغموض ما
 ىي سبؿ التغمب عمييا؟

 ما مدى تحقؽ الوظيفة التبميغية لمغة في ىذه الرموز المغوية ومفاىيميا؟ 

  ومفاىيميا حاؿ المتمقيف  ىذه الرموز المغويةما مدى مراعاة واضعي
 وقدراتيـ االستيعابية المتفاوتة؟

 ىؿ خالفت ىذه الرموز المغوية التنميط المعياري الصرفي لمغة؟ 
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  ىؿ توافرت في ىذه الرموز المغوية ومفاىيميا ضوابط المغة العممية
التي يحدد السياؽ  ,كانت أقرب إلى المغة العامة وأ ومعاييرىا ,الخاصة
 داللتيا؟

  والمجاز  ,والترادؼ ,المشترؾ المفظي: نحو ,أثرت القضايا الدالليةىؿ
 تأثيًرا سمبياا في لغة المصطمحات؟

 منيج البحث: .1.1
, بكمتا أداتيو: الرصد الوصفي ىذا الموضوع االستعانة بالمنيج اقتضت طبيعة

عمى ذلؾ تـ  و بناءً  ,والتقرير لمظاىرة, وكذلؾ التحميؿ ألبعادىا و عناصرىا
 :مراعاة ما يأتي

 مف كتاب " تكنولوجيا الكتاب  -البحثموضع  -اء المادة العمميةر استق
 ,دار الفكر العربي, القاىرة: ٔ, طالذكي" لمدكتورة حناف الشاعر

ويغمب عمى محتواه  ,صفحة. وىو مكوف مف ثالث وستيف ـٕٕٓٓ
يضاح مفيومو. رمز المغوي الخاص بيذا المجاؿذكر ال  وا 

  لمضوابط والمعايير التي أقرىا مكتب تنسيؽ التعريب  عرض نظريٍّ تقديـ
عمماء عمـ فضال عم ا أشار إليو  ,وكذا المنظمات الدولية ,في الرباط
ينبغي أف يكوف  ,وأسس والمغويوف في مؤلفاتيـ مف ضوابط  المصطمح

 عمييا المصطمح العممي ومفيومو.

  تكنولوجيا غوية الخاصة بحقؿ الرموز الم بتصنيؼ الدراسة مدخؿتذييؿ
وفًقا لمجاالت استعماليا  ؛تصنيًفا داللياا  -البحثموضع  -التعميـ 

الكتاب؛ ليتمكف إلى مظانيا مف واإلحالة  ,داخؿ ىذا الحقؿ العممي
منيا  ورد في الجانب  سيما أف عدًدا قمياًل  وال ,مف اإللماـ بيا القارىء

 التطبيقي ليذا البحث.

  مفردة –صًفا أللفاظ ىذا الحقؿ المعرفي الرمز المغوي؛ و توظيؼ عبارة
قرارً و  -كانت أو مركبة لضوابط  تبعابضرورة إعادة النظر فييا  اا 
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حينئٍذ يمكف إدراجيا في مصاؼ ؛ ر وضعوالمصطمح العممي ومعايي
 المصطمحات.

 ؛ إليضاح ىػ(ٜٖ٘مقاييس المغة البف فارس)ت االعتماد عمى معجـ
وعالقتيا  ,المتنوعةالثالثي وأصولو الداللية  لمجذرالداللة المعجمية 

 حقميا.بالداللة االصطالحية لمكممة في 

 ىذا المجاؿ  مفردات بعضالمعجـ الوسيط في إيضاح داللة االستعانة ب
دالالت مجمعية قريبة مف المغة  وتضمنلحداثتو الزمنية, و  العممي؛

 المستعممة في ىذا المجاؿ.

  سيما  الو  ,مف المغة -مفرًدا كاف أو مركًبا -المغويإيضاح موقؼ الرمز
وكذا موقفو مف الضوابط والمعايير  ,الداللي والصرفي فاعيار الم

توجيًيا يوافؽ التنميط المغوي  ثـ توجييو ,الخاصة بالمغة العممية
واقتراح تعديؿ في صياغتو يسوّغ لو اإلدراج في  ,المناسب لمغة العممية
 مصاؼ المصطمحات.

 مبدأ التعاوف وفًقا ل ؛إيضاح أسباب غموض مفاىيـ ىذا الحقؿ العممي
 تعديؿإجراء لرمزه المغوي أو  ا؛ تبعً تعديؿ لممفيوـ حاثـ اقتر  ,التخاطبي

 لرمزه المغوي وفًقا لو.

 خطة البحث: .1.1
, جاءت وخاتمة ثالثة مباحث,و  ,ومدخؿ ,ىذا البحث عمى مقدمة خطة وزعت

 :عمى النحو اآلتي
و, و منيجو, و تساؤالتإلشكالية البحث ودوافعو, و  وفييا عرٌض  :المقدمة -

 تو.خط

 .  وأىميتوالمصطمح إشكالية لتأصيؿ وفيو عرٌض  :مدخل -
ا معالجة إشكالية البحث؛ فجاءت التي تأسست عميي الثالثةمباحث الأما  -

 عمى النحو اآلتي:

  .عالقة: تأسيس و و الرمز المغوي المصطمحات المفتاحيةالمبحث األول: 
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 ,ىذا البحثية لإشكاالخاصة ب وأبعادىا المفتاحية المصطمحاتاختص بعرض و 
 :مطالب, تمثؿ محاور فكرة المبحث, وىيالتي انضوت تحت أربعة 

 األول: منزلة المصطمح بوصفو صًدى حضاريًّا. المطمب 

 الثاني: الرمز المغوي وضوابط صوغو. المطمب 

 الثالث: المفيوم وعالقتو بالمصطمح وضوابط صوغو. المطمب 

 الرابع: مصطمحات تكنولوجيا التعميم. المطمب 

 ."نقد وتوجيو"أللفاظ تكنولوجيا التعميم  الرموز المغوية: الثانيالمبحث  -

 الرمز المغوي المفرد. المطمب األول:
 : الرمز المغوي المركب.المطمب الثاني

 صورة المركب الخميط 

  المركب العربيصورة 

"  مبدأ التعاون التخاطبيو  فاىيم ألفاظ تكنولوجيا التعميم: ملثالمبحث الثا -
 .نقد وتوجيو"

 قاعدة الكم الحواري. تخرقمفاىيم : المطمب األول
 قاعدة الجية أو الكيفية. تخرقمفاىيم  :المطمب الثاني

 .مةءقاعدة المال تخرقمفاىيم : المطمب الثالث            
 الخاتمة : وفييا بيان بأبرز ما توصل إليو البحث من نتائج. -

 . قائمة المصادر والمراجع -
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  :مدخل -
يعود لفظ المصطمح في العربية إلى الفعؿ )اصطمح(, بإبداؿ )التاء( )طاء(, 

, و االسـ الصالح, و [ صمح]فأصميا اصتمح. و الفعؿ يعود جذره إلى الفعؿ 
 اْصَطَمحا وقد. ا..موحً صُ  حُ مُ يصْ  الشئُ  حَ مُ صَ : تقوؿ. الفسادِ  ضد  : الَصالحُ 
 طائفةِ  اتّفاؽُ : واالْصِطالحُ  (ٔ).الصاد مشددة أيضا الحاواص   وتصاَلحا

 لمفعؿ ميمي مصدر وىو ,"و المصطمح (ٕ).َمْخُصوص َأْمرٍ  عمى َمخصوصةٍ 

 أي محذوؼ, متعمؽ تقدير عمى الفعؿ, مفعوؿ لذات اسـ يكوف اصطمح وقد

 ."عميو مصطمح"
 يقترف بعدة دالالت, ىي:فمفظ المصطمح في المعجـ العربي 

o التحسيف و اإلصالح 
o  االتفاؽ 
o االختصاص 

عمماء  لدىوىي الدالالت الرئيسة في بياف مفيومو و كذلؾ بياف غايتو 
المصطمح, ميما تعددت تعػريفاتو وأنساقو المعرفية. ليدور في فمؾ أنو رمز 

ىي األسس القديمة و و  (ٖ)لغوي محّدد وواضح متفؽ عميو بيف أىؿ ىذا الحقؿ.
يضاؼ إلى ما سبؽ ما أشار إليو  الحديثة في النظر إلى المصطمح و عممو,

مراعاة الواقع, : نحو عند أىمو خصائص وضع المصطمح في بيافالجاحظ 

                                                           

حمػاد: الصػحاح تػاج المغػة وصػحاح العربيػة, تحقيػؽ: أحمػد الجػوىري, إسػماعيؿ بػف    (ٔ)
, مػػادة )صػػمح(.وابف ٖٖٛ/ٔـ,ٜٚٛٔ, دار العمػػـ لممالييف,بيػػروت,ٗعبػػد الغفػػور عطػػار, ط

: لسػػاف العػػرب, ط ـ, مػػادة )صػػمح( ٜٜٗٔ, دار صػػادر,بيروت, ٖمنظػػور, محمػػد بػػف مكػػـر
ٕ/٘ٔٙ. 

بيػدي: تػاج العػروس مػف جػواىر القػاموس, تحقيػؽ حسػيف نصػار, الكويػت,   (ٕ) مرتضػى الز 
 .ٔ٘٘/ٙـ, ٜٜٙٔمطبعة الكويت -وزارة اإلرشاد واألنباء بالكويت

الجديػد,  العربػي الخطػاب النقػدي فػي المصػطمح وغميسػي: إشػكالية يوسػؼ ينظػر:.   (ٖ)
 .ٕ, ص ٕٛٓٓبيروت, ناشروف, لمعمـو , العربيةٔط



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٚٚ﴾  
  

, واالشتقاؽ المناسبة بيف المفظ و المعنى, ودقة الصياغةو والوعي في االنتقاء, 
 بينيا ويوازف المعاني, أقدار يعرؼ أف لممتكمـ ينبغي" كما تضمف ذلؾ قولو:

 ,كالما ذلؾ مف طبقة لكؿ فيجعؿ؛ الحاالت أقدار وبيف المستمعيف أقدار وبيف
 ويقسـ المعاني, أقدار عمى الكالـ أقدار يقسـ حتى مقاما, ذلؾ مف حالة ولكؿ
 تمؾ أقدار عمى المستمعيف وأقدار المقامات, أقدار عمى المعاني أقدار

 .الحاالت
 شيء عف عبر إف أنو كما المتكمميف, ألفاظ تجّنب امتكممً  الخطيب كاف فإف
 ألفاظ بو األلفاظ أولى كاف ,سائاًل  أو امجيبً  أو اواصفً  الكالـ صناعة مف

لى أفيـ, العبارات لتمؾ كانوا إذ المتكمميف, لييا أميؿ, األلفاظ تمؾ وا   أحفّ  وا 
 الخطباء, أكثر فوؽ كانوا النظاريف ورؤساء المتكمميف كبار وألف أشغؼ, وبيا
 اشتقوا وىـ المعاني, لتمؾ األلفاظ تمؾ تخيروا وىـ. البمغاء مف كثير مف وأبمغ
 في لو يكف لـ ما تسمية عمى اصطمحوا وىـ األسماء, تمؾ العرب كالـ مف ليا
 قالوا ولذلؾ. تابع لكؿ وقدوة خمؼ, لكؿّ  سمفا ذلؾ في فصاروا اسـ, العرب لغة

 اليذية وذكروا والتالشي, البطالف بيف وفرقوا وليس, وأيس والجوىر, العرض
بقضية  الحديثاالىتماـ القديـ و ىذا (ٔ).".ذلؾ وأشباه والماىية واليوية

المصطمحات  في العربية و غيرىا لـ يكف مستغربا في أي عصر مف 
 إال األمـ مف أمة وال األجياؿ مف جيؿ ما: العمماء بعض العصور, فقد "قاؿ

 يغب عنو  . ىذا االىتماـ لـ(ٕ)"ألفوىا قد وسنف عمييا اصطمحوا قد أمور وليـ
قضية المصطمحات في  تتسـ بيا, التي حضور ثنائية اإلشكالية والقيمة

, فيناؾ إشكالية الوضع م ف حيث كثرة االصطالحات والتشاكؿ مختمؼ العمـو
صطمحات متفقة, التداخؿ في بعضيا, وتعدد األنساؽ المعرفية, التي تحمؿ مو 

                                                           

, بيػروت, المكتبػة العصػرية, ٖوالتبيػيف, تحقيػؽ درويػش الجويػدي, ط الجػاحظ: البيػاف   (ٔ)
ٕٖٓٓ ,ٔ/ٜٗ. 
, بيػػروت, دار ٔأبػػو حيػػاف التوحيػػدي, البصػػائر والػػذخائر, تحقيػػؽ وداد القاضػػي, ط   (ٕ)

 .ٛٙٔ/ ٚ, ٜٛٛٔصادر, 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٚٛ﴾  
  

الترجمة...إلخ. في مقابؿ ىذه اإلشكالية تبقى ومشكالت الصياغة والتعريب و 
المعرفي ذات عممي و ا في االستقرار الأىميتيو  الحاجة إلى صياغة المصطمحات

 رىيف عمـ لكؿّ  المعرفي الوزفخاصة أف ", حاجة ممحةو  قيمة أدعى

 . (ٔ)"مصطمحاتو
السعي إلى و  تنامي األنشطة العممية بصورة فائقةو  كما أف التطور المغوي

التراكـ الثراء و يالئـ ىذا نسبيػاا,  اػا ا اصطالحيػً توافقكؿ ذلؾ ستمـز ا يمواكبتي
المصطمحات  هإضافة إلى أف ىذ ,ا في وجيوا عثرً , وال يكوف حجرً المعرفي

المصطمحات ظؿ تا إلى حسف التفاعؿ العممي, حيث ا إيجابيا تمثؿ مؤشرً 
عند  يةمف ج العممي بيف أىؿ العمـ الواحدتفاَؽ ا ومثاال لمتفاىـ واالػً نموذج
و, ولو بنسب متفاوتة, و مواجية فعمية لمتقميؿ مف جدؿ االختالؼ تحقق

حيث إف المصطمحات  أخرى ؛المعرفي في أسس العموـ والمعارؼ مف جية 
 في كؿ عمـ ىي عموده و ركيزتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عبػد  بػف الكػريـ عبػد المسػانيات, مؤسسػات فػي تأسيسػية المسػدي: مباحػث السػالـ عبد   (ٔ)
 .٘ـ, ص ٜٜٚٔ تونس, هللا,
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  ﴿ٜٜٔٓٚ﴾  
  

 المبحث األول
 : تأسيس و عالقةوالرمز المغوي المصطمحات المفتاحية

. وأبعادىا المفتاحية المصطمحاتإلى إلقاء الضوء عمى  المبحثيسعى ىذا 
شكالية المفيوـ و   كذلؾ تأصيؿ نشأة المصطمح  في الدرس المغوي العربي, وا 

 المطالب المناسبة لتحديد مفيومو, وذلؾ وفؽالشروط , و عالقتو بالرمز المغوي
 اآلتية:
 ا.يًّ األول: منزلة المصطمح بوصفو صدًى حضار  المطمب -
 ,المصطمح في أية لغة عممية آلية مف آليات التواصؿ بيف بني البشريعد 

يمثؿ سواء؛ فيو  وتبادؿ المعارؼ في المجاالت التنظيرية والتطبيقية عمى حد  
وقد  ودقتيا ووضوحيا. ,ويعكس وحدتيا الفكرية ,اإلطار الثقافي العاـ لألمة

أنو ال ا منيـ بػً ؛ إيماناػً واىتمامفأولوه عناية أدرؾ العمماء قديًما وحديثًا قيمتو؛ 
تي ال ,؛ فيي بوابة الولوج إلى فيـ العموـوجود ألي عمـ دوف مصطمحات

 التي تيسر ما استعصى عمى األفياـ., تنتسب إلييا ومفاتيح مغاليقيا
التعبير عف  –منذ القرف الثاني لميجرة وما تاله  –وقد استطاع العمماء 

واليندسة والكيمياء والنحو  ت عف عموـ الطبالتي انبثق ,المفاىيـ الجديدة
في  -جميعيا–أف تسعيا مف وقد تمكنت لغتنا  ,والرياضة بمصطمحات تالئميا

؛ فمـ تعجز عف توليد ألفاظ معبرة أدؽ و ضوابط يـىاومف ةلغوي وزرم صورة
وقد نب و عمماؤنا  تعبير وأوضحو عف تمؾ المفاىيـ والتصورات الذىنية آنذاؾ.

تمكف  ,ضرورة اإللماـ بمصطمحات العموـ ومعرفتيا معرفة دقيقة لىإالقدامى 
ىػ( ٕٔٛىو القمقشندي )ت  ذامستعممييا مف الخوض في ىذا العمـ أو ذاؾ.في

لمحاجة إليو في تحصيؿ العموـ؛  ؛قد حث  عمى ضرورة معرفة المصطمح
 ـ لعمـوالمقدّ  يقوؿ:"..عمى أف معرفة المصطمح ىي الالـز المحتـ والميـّ 

 .الحاجة إليو واقتصار القاصر عميو



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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  ﴿ٜٔٓٛٓ﴾  
  

 ]الكامؿ[  (1)ع  حتى ُيصاُب بيا طريُق المصن     ال تكون صنيعةً  إن الصنيعة  

في القرف الثاني عشر لميجرة يجعؿ سبيمي ىػ( ٛ٘ٔٔنجد التيانوي) ت و
يقوؿ:  ,عمى حٍد سواءاالىتداء إلى العمـ وسْمؾ سبمو األساتذة والمصطمحات 

إلى األساتذة ىو إف أكثر ما يحتاج بو في العمـو المدونة والفنوف المروجة "
إذا لـ يعمـ بذلؾ ال  ,ا بوفإف لكؿ عمـ اصطالًحا خاصا  ,اشتباه االصطالح

ر لمشارع منو إلى االىتداء سبيال فطريؽ عممو إما  ,وال إلى انقسامو دليال ,تيس 
 .(ٕ)لمغات المصطمحة"الرجوع إلييـ أو إلى الكتب التي جمع فييا ا

وصدى لمنيضة العممية  ,ات انعكاًسا لمتغييرات المجتمعيةوتعد المصطمح
سالـ الذي تشيده البشرية عمى مّر العصور؛ فقد كاف اإل ,والتطور الحضاري

 ,؛ فنالت المعجمية المغوية حظاا مف ىذا التحوؿنقطة تحوؿ في تاريخ البشرية
ا في ظيور ألفاظ جديدة كما كاف سبًبا في تطور داللة ألفاظ الذي كاف سببً 

اإلسالـ في التغيير الداللي  أثرىػ( عف ٕ٘٘قديمة. يقوؿ الجاحظ )تأخرى 
 في "ترؾ الناُس مما كاف مستعماًل  :واستحداث كممات جديدة ,لبعض الكممات

وكقوليـ لمرشوة ولما  ,فمف ذلؾ تسميتيـ لمخراج إتاوة ,أموًرا كثيرة الجاىميةِ 
ـْ ظالًما  ,صباًحا ـْ يأخذه السمطاف: الُحْمالف والمْكس.....وكما تركوا أْنعَ  وأْنَع

...فالمرباع: ربع جميع الغنيمة وف: كيؼ أصبحتـ؟ وكيؼ أمسيتـ؟وصاروا يقول
عمى ما سن و هللا  ,وصار في اإلسالـ الخمس ,الذي كاف خالًصا لمرئيس

نو كاف لمرئيس أف ينشط عند قسمة المتاع الِعْمؽ النفيس تعالى.وأما النشيطة فإ

                                                           

القمقشػػندي: صػػبح األعشػػى فػػي صػػناعة اإلنشػػا, المؤسسػػة المصػػرية العامػػة لمتػػأليؼ    (ٔ)
 .ٚ/ٔـ, ٖٜٙٔوالترجمة والنشر, القاىرة 

شػػػراؼ: رفيػػػؽ العجػػػـ, طكشػػػاؼ اصػػػطالحات الفنػػوف, التيػػػانوي:    (ٕ) , مكتبػػػة ٔتقػػػديـ وا 
 .ـ. المقدمةٜٜٙٔلبناف, 
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  ﴿ٜٔٓٛٔ﴾  
  

ِفي وكاف لرسوؿ هللا وىو  ,مف كؿ مْغَنـ  يراه إذا استجاله. وبقي الص 
 (ٔ)والشيء النادر" ,والدرع الحصينة ,كالسيؼ الم يذـ والفرس العتيؽ

ن ما  ,يقوؿ:"وأسماء حّدثت ولـ تكف ,ف الكممات التي استحدثيا اإلسالـوع وا 
مثؿ قوليـ لمف أدرؾ الجاىمية  ,اشتق ت ليـ مف أسماء متقدمة عمى التشبيو

....ومف المحّدث المشتؽواإلس ف راءى باإلسالـ اسـ المنافؽ لم ,الـ مخضـر
كما ذكر تعبيرات (ٕ) .."ومثؿ التيمـ. ,....ومثؿ المشرؾ والكافرواستسر  بالكفر

ال ينتطح  فمف ذلؾ قولو:" إذ ,لـ يتقدمو فييف أحد صمى هللا عميو وسمـ لمنبي
ومف ذلؾ قولو:"مات حتؼ أنفو" ومف ذلؾ قولو:" يا خيؿ هللا  ,فييا عنزاف"

ْيِد في َجْوِؼ الَفَرا ؾ قولو:"اركبي" ومف ذل مف  ال ُيمسُع المؤمفُ وقولو:" ,"ُكؿ  الص 
 .(ٖ)ُجْحٍر مرتيف"

خ يوىذه الطفرة الفكرية في تار  المغوي,و  نتج عف ىذا التطور الحضاريكما 
 عمى أثر طرحتالتي  ,لممصطمحات يا مؤلفوىاصخص   جمة,البشرية مؤلفات 

 :نياوم ,ظيور اإلسالـ وكانت صدى لمفاىيمو
 ىػ(ٕٕٖمثؿ كتاب الزينة لمرازي )ت ,في الكممات اإلسالمية-
مثؿ كتاب " الرسالة القشيرية البف ىوازف"  ,في مصطمحات التصوؼ-

 ىػ(٘ٙٗ)ت
مثؿ كتاب" الُمْغِرب في ترتيب الُمْعِرب لممطرزي  ,في مصطمحات الفقو-

 ىػ(ٓٔٙ)ت
التي كانت تيدؼ في المقاـ  ,بمصطمحات عموـ المغة ني العمماءُ كما عُ 

وىو ىػ( ٖٗٛومنيا كتاب )الحدود( لمرماني )ت ,األوؿ إلى خدمة القرآف الكريـ
 كتاب في مصطمحات النحو.

                                                           

-ٕٖٚ/ٔـ, ٜ٘ٙٔ, القػػاىرة, ٕالحيػػواف, تحقيػػؽ: عبػػد السػػالـ ىػػاروف, طالجػػاحظ:    (ٔ)
ٖٖٓ. 
 .ٖٖٖ-ٖٖٓ/ٔالسابؽ,    (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔالسابؽ,    (ٖ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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  ﴿ٜٕٔٓٛ﴾  
  

 العصور في توارث العمـ االبتداءُ  ومف السنف التي يتبعيا العمماء عمى مرِّ 
في أىمو واالقتداء ب ,وكذا االىتداء بو ,عمـ سابقييـوتوقؼ مف حيث انتيى 
فقد أدرؾ المحدثوف منزلة  .اإليجابي في تقدـ األمـ أثرهإدراؾ منزلتو و 

ه بأنو"مجتمع ف إلى ذلؾ في مؤلفاتيـ؛ فقد وصفو مشيري ,المصطمح وأىميتو
لممصطمحات في ف الشبكة العالمية إمجتمع المعرفة" حتى المعمومات" أو"

ففيـ المصطمحات نصؼ العمـ؛  .اتخذت شعار "ال معرفة بال مصطمح"( فيينا)
والمعرفة مجموعة مف المفاىيـ التي  ,عف مفيوـألف المصطمح ىو لفظ يعبر 

لممنيج العممي؛ إذ ال يستقيـ منيج إال  يرتبط بعضيا ببعض في شكؿ منظومة
 .(ٔ)إذا ُبني عمى مصطمحات دقيقة"

وىو جزء مف  ," لغة التفاىـ بيف العمماءبأنوكما أشار آخروف إلى أىميتو ؛ 
تؤدي الحقائؽ  ,المنيج وال يستقيـ منيج إال إذا قاـ عمى مصطمحات دقيقة
وتاريخ العمـو  ,العممية أداًء صادًقا؛ وىو ثمرة العمـ يسير لسيره ويتوقؼ لوقوفو

 .(ٕ)ما تاريخ مصطمحاتيا" لحدٍّ 
الذي تزامف مع  -تمو اآلخر التطور العممي المطرد والمتزايد يوًما وأسفر

عف انبثاؽ كـ ىائؿ مف  -ظيور التكنولوجيا وغزوىا المجاالت العممية كافة
وىو أمر يسير عمى  ,التي تحتاج إلى مصطمحات تعبر عنيا ,المفاىيـ العممية
يا ولـ ؛ فتمكنت مف التعبير عنو مف سمات اشتقاقية ودقة تعبيريةلغتنا بما تممك

ىذه المفاىيـ الجديدة بآليات التوليد  تعجز عف توليد رموز لغوية تعبر عف
مف روافد التنمية  واالشتقاقية( تمؾ التي تعد   ,والداللية ,المغوية )الصرفية

وقد أعانت ىذه اآلليات عمى إصدار العديد مف معاجـ المصطمحات  .المغوية
وظير  .ةسواء أكانت بجيود فردية أـ بجيود مؤسسيّ  ,العممية والفنية واألدبية

مـ مشترؾ عوىو  ,ما يعرؼ بعمـ المصطمح بوصفو أحد أفرع عمـ المغة التطبيقي

                                                           

 ٕ٘ٙعمى القاسمي: عمـ المصطمح: أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية, ص    (ٔ)
 ٖٕٓص, دار الفكر العربي, ٔمحمد حسف عبد العزيز: القياس في المغة العربية, ط   (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٖٔٓٛ﴾  
  

والتصنيؼ واإلعالميات  ,بيف عموـ المغة والمنطؽ والوجود والمعرفة
والموضوعات المتخصصة: فكؿ ىذه العموـ تتناوؿ في جانب مف جوانبيا 

 .(ٔ)التنظيـ الشكمي لمعالقة المعقدة بيف المفيـو والمصطمح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

, و ٕٓٚتطبيقاتػػػو العمميػػػة, ص عمػػى القاسػػػمي: عمػػػـ المصػػػطمح: أسسػػو النظريػػػة و    (ٔ)
 .ٛٔ, صٙلممؤلؼ: مقدمة في عمـ المصطمح ص  -أيضا ,ينظر



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٛٗ﴾  
  

 :الثاني: الرمز المغوي وضوابط صوغو المطمب -
عّبر بيا التي ي ,الوحدات المعجمية الخاصة -ىنا–المغوي  بالرمز ويقصد
 ,اػً عف التصورات الذىنية لممفاىيـ المستحدثة تعبيًرا واضح المصطمح واضعو

مف  المغوي" أعـ   ة "الرمزوعبار  ف المتمقي مف فيمو واستيعابو بسيولة ويسر.مكِّ ي
والوحدات المعجمية ؛ فيي تشمؿ الكممة في سياقيا والمصطمح المصطمح

العامة والخاصة عمى حٍد سواء؛ لذا ارتضيت استعماؿ عبارة" الرمز المغوي" 
تعبيًرا عف الكممات والعبارات التي وردت في حقؿ تكنولوجيا التعميـ وفقدت أحد 

الوضوح أو الدقة أو اتفاؽ المتخصصيف( مثؿ: ) ,ضوابط وضعيا المصطمحي
 .وحاؿ ذلؾ دوف نعتيا بػ) المصطمح(

كاف ة التي صيغ مف أجميا إف افتقار الرمز المغوي إلى وظيفتو التبميغيّ 
وىذا  ,واالضطراب المصطمحي ,التواصميلمفوضى المغوية واالرتباؾ  مسببػًا

وىو ما يتنافى ووظيفة المغة  ,مف شأنو أف يفقد األجياؿ التواصؿ فيما بينيا
ة الوظيفة التبميغيّ و  .والتبميغ بوضوح وسيولة ويسرالتي ترمي إلى التواصؿ 

أما ي صدقو أو كذبو.تكمف في دقتو التعبيرية ووضوحو وليس ف لمرمز المغوي
 مجاؿ محدد واضح الداللة ومحددىا.رمز لغوي خاص بفيو المصطمح 

وقد أقر  مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط في ندوتو بعنواف:" توحيد منيجيات  
أساسية يجب اتباعيا عند وضع  ىءالمصطمح العممي العربي" جممة مباد

 ومنيا:, (ٔ)المصطمحات العممية الجديدة
 ذي المضموف الواحد في  ,وضع مصطمح واحد لممفيـو العممّي الواحد

 الحقؿ الواحد.
 وتفضيؿ  ,تجنب تعدد الدالالت لممصطمح الواحد في الحقؿ الواحد

 المفظ المختص عمى المفظ المشترؾ.
  اختيار المصطمحات العممية.مسايرة المنيج الدولي في 

                                                           

 ٖٕ٘-ٖٕٗعمى القاسمي: عمـ المصطمح, المصدر السابؽ, ص   (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٛ٘﴾  
  

 وىي: ,وقد حّدد المحدثوف خصائص يجب توافرىا في المصطمح العممي
 .أف يكوف ثابًتا وداال داللة مباشرة 
 ويفيـ معناه إذا ما ُذكر مفرًدا. أف يكوف واضح الداللة ومحددىا 
 وأال يكوف عبارة طويمة تصؼ الشيء  ,ا أو تركيًباػً أف يكوف لفظ

  .(ٔ)وتوحي بو
 والمقصود بيا:" أال تجانب داللة المصطمح المفظية  ,الدقة العممية

 "مفيومو العممي
  الدقة المغوية والمقصود بيا:" أال تجانب داللتو االصطالحية داللتو

 .(ٕ)المغوية"
  ْف اس   .(ٖ)ُتعِمؿ في غير سياقووضوح داللة المصطمح وا 

عمى وتقنينيا فمـ تقتصر عممية التقعيد لممصطمحات ووضع شروطيا 
في تحديد ما ينبغي  وظيفة فاعمةبؿ كاف لمغوييف  ,فحسب واضعي المصطمح

أف يكوف عميو الرمز المغوي الخاص بمغة عممية معينة مف صياغة لغوية 
تعيف عمى إتماـ التواصؿ بيف  محددة وداللة واضحة وىيئة تعبيرية مناسبة

 .طرفي العممية التخاطبية
 
 
 
 
 

                                                           

 ٘ٔ-ٕٔمحمود فيمي حجازي :األسس المغوية لعمـ المصطمح , ص    (ٔ)
, األىػػالي لمطباعػػة والنشػػر, دمشػػؽ ٔممػػدوح خسػػارة :التعريػػب والتنميػػة المغويػػة , ط   (ٕ)
 ٖٕٚـ,  صٖٜٜٔ

, بيػػػػروت ٔسػػػػعد بػػػػف ىػػػػادي القحطػػػػاني : التعريػػػػب ونظريػػػػة التخطػػػػيط المغػػػػوي, ط   (ٖ)
 ٓ٘,,صٕٕٓٓ



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٛٙ﴾  
  

 الثالث: المفيوم: عالقتو بالمصطمح وضوابط صوغو: المطمب -
يقع المفيـو في المنظومة المصطمحية موقع بوابة الدخوؿ إلى الحقؿ العممي 

كما يعد نقطة االنطالؽ إلى صوغ  ,ة التواصؿ بيف المرِسؿ والمستقبؿوآلي
: ما يتصوره المتخصص  .المصطمح وتشكيمو المغوي وتقنينو ويقصد بالمفيـو

عممي ما ويجوؿ في ذىنو؛ بغية وصؼ أشياء موجودة في العالـ في حقؿ 
أما : " بقولو ( ىػٖٔٙوقد عّرفو اآلمدي)تصة.الخارجي تحمؿ رموًزا لغوية خا

 .(ٔ)المفيـو فيو ما فيـ مف المفظ في غير محؿ النطؽ"
؛ فيقوؿ مفرقيف بينيما بالقصد ,أدرؾ العمماء الفرؽ بيف المعنى والمفيوـ كما

فإف  كالا منيما ىو الصورة  ,ثـ المفيوـ والمعنى متحداف بالذات) التيانوي(:" 
فمف حيث مختمفاف باعتبار القصد والحصوؿ  ,الحاصمة في العقؿ أو عنده

في العقؿ سميت  تحصؿنيا إومف حيث  ,بالمفظ ُسميت معنى تُقصد يانإ
"ب ؛ بيف الداللة والمفيوـضع حد فاصؿ وقد ذىب بعضيـ إلى و  ,(ٕ)المفيـو

عمى الرغـ مف أف الداللية والمفيومية القاسمي:"يقوؿ  ,ة التفرقة بينيماػبغي
فإنيما مختمفتاف مف حيث المنيجية  ,متفقتاف مف حيث اليدؼ والغاية

يذىب  ,فبينما يرى المغويوف أف معنى الكممة يحدده السياؽ ,والطريقة
الذي يعبر  ,تقرره خصائص المفيوـحيوف إلى أف معنى المصطمح المصطمِ 

عنو والعالقات القائمة بيف ىذا المفيـو وبقية المفاىيـ في المنظومة المفيومية 
 . (ٖ)لمحقؿ العممي الذي ينتمي إليو"

في  (ٗٓٚ) ت المنظمة الدولية لمتقييس بجنيؼ في توصيتيا رقـوقد تبن  
يستخدـ  ,اػا ذىني تمثيالبوصفو "تعريًفا مستقًرا لممفيـو  (ٜٛٙٔ)عاـ أبريؿ 

لتصنيؼ أفراد العالـ الخارجي أو الداخمي عف طريؽ التجريد بصورة 
                                                           

عمي بف محمد اآلمدي: اإلحكػاـ فػي أصػوؿ األحكػاـ, عمّػؽ عميػو: الشػيخ عبػد الػرازؽ    (ٔ)
 .ٗٛ/ ٖـ, ٖٕٓٓالرياض, دار األصمعي,, ٔعفيفي, ط

 ٚٔٙٔكشاؼ اصطالحات الفنوف, ص التيانوي:    (ٕ)
 .ٕٖٗالقاسمي: عمـ المصطمح: أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية, ص    (ٖ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٛٚ﴾  
  

باقتراح تعديؿ  أف ىذا التعريؼ لـ يرؽ لمسوفيت فتقدمواغير (ٔ)اعتباطية"
ليكوف تعريؼ المفيوـ:" مجموع  ؛ (ٗٓٚ)لتوصية المنظمة الدولية لمتقييس رقـ 

محورىا تمؾ األحكاـ التي تعكس خصائص الشيء  ,األحكاـ عمى شيء ما
ونظًرا لمغموض الذي يعتري كممة )األحكاـ( الواردة في التعريؼ  .الجوىرية"

وصيغ التعريؼ  ,السابؽ ُحِسـ الخالؼ بالتوفيؽ بيف وجيات النظر المختمفة
بالشكؿ اآلتي:"  (ٚٛٓٔ)اآلتي في توصية أخرى لممنظمة الدولية لمتقييس رقـ 

أو أّي رمز  ,ـ: أي وحدة فكرية يعبر عنيا بمصطمح أو رمز حرفيّ المفيو 
في بداية الثمانينيات بميمة  -ثـ ُعِيد إلى المصطمحييف الكندييف, (ٕ)آخر"

مراجعة التوصية السابقة؛ فتقدموا بتعديؿ لتعريؼ المفيوـ ليكوف نصو ما 
مف المفيوـ تمثيؿ فكري لشيء ما ) محسوس أو مجّرد( أو لصنؼ :"يأتي

 .(ٖ)األشياء ليا سمات مشتركة ويعّبر عنو بمصطمح أو رمز لغوي"
في لغة العمـ؛ فقد أواله المصطمحيوف  لمفيوـمنزلة ايتبيف مما سبؽ 

قرارىا ,عنايتيـ اتخذوه بؿ  ,وكذا المؤسسات المعنية بوضع المصطمحات وا 
 ,مي؛ فيو الوحدة المعرفية ألي حقؿ عممنطمًقا لمولوج إلى المصطمح العممي

نعتو  عمى -عمى الرغـ مف تعددىا –اتفقت التعريفات السابقة جميعيا وقد 
 .الذي يمكف بمورتو في صورة رمز لغوي ,بالتصور الفكري أو التمثيؿ العقمي

وحدة معرفية يعبر عنيا بوحدة في ىذه العبارة :  المفيـو ويمكف إيجاز تعريؼ
 .لغوية

المصطمحات ذاتيا؛ فقد جعميا مف ومنيـ مف أولى المفاىيـ عنايتو أكثر 
 يغيب عف ال  :" وينبغي أقوؿفيا ألي عمؿ مصطمحي؛ ػً ىمموت فيمبر( أساس)

                                                           

 .ٕٖٚالقاسمي: عمـ المصطمح, السابؽ ص    (ٔ)
 السابؽ نقسو.   (ٕ)
 .ٕٖٛالمصدر السابؽ, ص    (ٖ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٓٛٛ﴾  
  

الذىف أف أي  عمؿ مصطمحي يجب أف يقوـ عمى المفاىيـ ويستند إلييا ال 
 (ٔ)عمى المصطمحات"

 -التي تعد ممتقى المدارس المصطمحية –وقد اتخذتيا مدرسة)جنيؼ(
دراسة :" فتقوؿ في تعريفيا لممصطمحات ,المصطمحاتا في تعريؼ ػً منطمق

التي تنتمي إلى مياديف مختصة مف النشاط البشري  ,ميدانية لتسمية المفاىيـ
وقد أوصى مجمع المغة العربية بالقاىرة . (ٕ)باعتبار وظيفتيا االجتماعية..."

تعريؼ "أف بػ (ـٜٜ٘ٔ)والواحدة والستيف (ـٜٜٗٔ)في دورتيو الستيف 
وىذا يعني ضرورة  .واجب في المعجـ ال يستقيـ بدونو فرض المصطمح

مبّسطة يخاطب بيا العامموف في مجاؿ  ,عريؼ بداللة المصطمح بمغة عمميةػالت
وليس بالضرورة  ,وبأسموب موجز يتمّشى مع العمـ الذي ورد بو ,استخدامو
 ةمياف مف المصطمحات األساسية العما في العموـ المختمفة إال إذا كػً متطابق

بؿ  ,وحيف يرد المصطمح في سياؽ تعريؼ مصطمح آخر؛ فال محؿ لتعريفو
ويجوز اإلشارة إلى مصطمح آخر قريب  ,يرجع إليو في موضعو مف المعجـ

نبغي أف تكوف عالقة منطقية أما عالقة المصطمح بمفيومو في.(ٖ)إليضاح"منو ل
 ذلؾأي يتضمف المصطمح خصائص المفيوـ أو بعضيا وال يشترط  ؛منظمة

ا مصطمح " ُمْرسؿ" فمو أطمقن".و عمى ذلؾ في العالقة بيف االسـ والمسمى
وجب أف يكوف ىذا الجياز مف  ,وأردناه مصطمًحا  ,عمى جياز معيف

خصائصو اإلرساؿ وىذه ىي العالقة المنطقية الواجبة بيف المصطمح ومفيومو 
بينما يطمؽ االسـ )صالح( عمى شخص أو مسمى وال يكوف بالضرورة 

 .(ٗ)صالًحا"

                                                           

(1)- Helmut Felber: Terminology Manual, 1984, p.6.  
 .ٕٖٗالقاسمي: عمـ المصطمح, ص    (ٕ)
 .ٗٙ٘القاسمي: المصدر السابؽ, ص    (ٖ)
 .ٖعمي توفيؽ الحمد: المصطمح العربي: شروطو وتوحيده, ص    (ٗ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٛ﴾  
  

كما يشترط المصطمحيوف لوضوح المصطمح والمفيـو أف تكوف العالقة  
–بينيما عالقة أحادية في لغة التخصص؛ منًعا لمتعدد الداللي الذي يؤدي 

تباعً اب واالرتباؾ وفوضى المصطمحات؛ إلى االضطر  -غالًبا ا لذلؾ وا 
وىذا  ,المعرفةتكمف في إعطاء أسماء إلى كؿ مفاىيـ  -المصطمح-فوظيفتو "

. عالوة عمى أف (ٔ)ما يسمى بالعالقة اآلحادية فكؿ اسـ يدؿ عمى مفيوـ واحد"
أو المستخدـ لممصطمح أحادية العالقة بيف المصطمح ومفيومو تعيف المتمقي 

ـ  إجادة مصدر المصطمح لنظري لممجاؿ العمميعمى فيـ اإلطار ا ؛ ومف ث
 .المجاؿ والنيوض بو وارتقائوذلؾ مما يدفع إلى تقدـ  ؛التعامؿ معو

الواضح والمفيوـ الغامض كالفرؽ بيف خريطة واضحة والفرؽ بيف المفيوـ  
 وورقة خط  عمييا طفؿٌ  ,المعالـ لبمد معيف يصطحبيا المسافر عند سفره

وقيؿ لممسافر ىذه  ,ؿ )مسودة(ولنقُ  ,عمى شيء مجموعة خطوط ال تدؿ  
فانظر كيؼ أف المفيوـ الواضح الذي مثؿ الخريطة الواضحة ينطوي  ,خريطة

يدفع إلى تقدـ المعرفة عند ربطو بمفاىيـ مما  ؛عمى معاٍف جمية وقيـ ومباديء
 أو ييدي إلى سواء السبيؿ عندما يسمؾ المرء عمى أساسو. ,أخرى في نسؽ

قاتو؛ الأما المفيوـ الغامض مثؿ المسودة إذا دخؿ في نسؽ أفسد نظامو وع
ذا وّجو سموك ,مما يؤدي إلى تراجع معرفي ؛ ألنو ال ييدي ا لشخص أضموػً وا 

تعد  مف  ,وف قاعدة عامةيد المصطمحوقد حد  (ٕ)إلى شيء وال يدؿ  عمى شيء"
وىي:" يجب أف يكوف , ليكوف صحيًحا ؛الشروط الواجب توافرىا في المفيوـ

                                                           

: عمـ المصطمح مباديء وتقنيات, ترجمة: ريما بركة, ط -ماري   (ٔ) , المنظمة ٔكمود لـو
 .ٚٔـ, ص ٕٕٔٓلمترجمة والنشر العربية 

مجموعػة مػف المػؤلفيف: بنػاء المفػاىيـ: دراسػة معرفيػة ونمػاذج تطبيقيػة, إشػراؼ: عمػي    (ٕ)
,المعيػػػد العػػػالمي لمفكػػػر اإلسػػػالمي, القػػػاىرة,  ٔجمعػػػة محمػػػد, وسػػػيؼ الػػػديف عبػػػد الفتػػػاح, ط

 .ٕٖـ, صٜٜٛٔ



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٓ﴾  
  

ا ػً وضمان. (ٔ)ال لغو فيو وال سمب في تعبيره" ,ا في محتواهػً ا مانعػً التعريؼ جامع
لسالمة العممية التواصمية بيف المرسؿ والمستقبؿ في ىذا المجاؿ العممي أو 
ذاؾ ينبغي لواضع المصطمح أف يوظؼ في معجمو المختّص التعريؼ 

 :(ٕ)بالشروط اآلتية المناسب الذي يتسـ

 واضحة مباشرة: يجب أف يصاغ مفيوـ المصطمح بمغة بسيطة الوضوح, 
الذي قد  ,والمجاز ,والمفظ الحوشّي الغريب ,خالية مف المشترؾ المفظي

 يسبب الغموض أو يشوش الفيـ الكامؿ لمنص.
 ا لقاعدة:"ما قّؿ ودؿ  ػً : ينبغي أف يتسـ التعريؼ باإليجاز طبقاإليجاز .

وتحقيؽ اإليجاز يعتمد عمى فيـ المصطمحي لمموضوع وبراعتو في التعبير 
 المحكـ بالجزؿ مف المفظ.

 أف  , أيؼ والمقصود بالتساوي: يجب أف يساوي التعريؼ المعر  التساوي
 ا ال زيادة فيو وال نقصاف.ػً يصؼ التعريؼ الشيء المعرؼ وصف

 :فال  ,ويبتعد عف الصيغ السمبية ,اػا أف يكوف التعريؼ إيجابي ينبغي اإليجاب
 يعّرؼ األشياء بمضاداتيا أو نقائضيا.

 كمية يتضمف التعريؼ لفظ المعّرؼ؛ فال نعّرؼ " ال  : يجب أو من المغوالخم
 الطب" بػالكمية التي تدّرس الطب".

 
 
 
 
 
 

                                                           

لصػوري ومشػكالتو, محمػدعمي أبػو ريػاف وعمػي عبػد المعطػي محمػد: أسػس المنطػؽ ا   (ٔ)
 ٜٗٔـ, ص: ٜٙٚٔدار النيضة العربية, بيروت, 

 ٙ٘ٚصالقاسمي: عمـ المصطمح,    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٔ﴾  
  

 .الرابع: مصطمحات تكنولوجيا التعميم والكتاب الذكي المطمب -
مصػػطمحات تكنولوجيػػا التعمػػيـ و بعػػد ىػػذا الجانػػب التنظيػػري يػػرد الحػػديث عػػف 

وفيػػػػػػو آثػػػػػػرت عػػػػػػرض , فػػػػػػي ىػػػػػػذا البحػػػػػػث لجانػػػػػػب التطبيقػػػػػػيا ا تمثػػػػػػؿبوصػػػػػػفي
المصػػػػػطمحات التكنولوجيػػػػػة التعميميػػػػػة الػػػػػواردة فػػػػػي كتػػػػػاب )تكنولوجيػػػػػا الكتػػػػػاب 

 القػػػارىء الكػػػريـ.ذىػػػف مصػػػنفة تصػػػنيًفا داللياػػػا؛ لتقريػػػب صػػػورتيا إلػػػى (ٔ)الػػػذكي(
 تػػزامف صػػدوره مػػع قػػرارات تطبيػػؽ التعمػػيـ مػػف كتػػاباسػػتقيت ىػػذه األلفػػاظ حيػػث 

-E)"لكترونػػػيالػػتعمـ اإل"ػأو مػػا يعػػرؼ بػػػ Distance Learning) )عػػف ُبعػػد

learning) الػػػػػػػذي فرضػػػػػػػتو  ,األوؿ فػػػػػػي المػػػػػػػدارس والجامعػػػػػػػات بعػػػػػػػد الحظػػػػػػػر
 لمحػػػػّد مػػػػف تفشػػػػي وبػػػػاء ؛(ٕٕٓٓ)مطات المصػػػػرية عمػػػػى الػػػػبالد فػػػػي مػػػػارسالسػػػػ
تمت اإلشارة كما  ,ا بفيروس كورونا ػا الذي ُعِرؼ إعالمي Covid-19)) سفيرو 

 .في مقدمة البحثإلى ذلؾ 
ذلؾ التعمـ  ((Smart Education / Learningويقصد بالتعمـ الذكي
كما  ,البيئة العممية الذكيةب المقترنةوالنظـ الذكية  ,المرتبط بالبرمجيات الذكية

يرتبط بقدرة المخاطبيف بالعممية التعميمية عمى تحقيؽ اإلفادة القصوى مف ىذه 
الخاص بكؿ لفظ مف  مفيوـالويتسـ ىذا الكتاب بذكر . (ٕ)التكنولوجيا الذكية

الواردة  إيماًنا مف المؤلفة بأف ىذه األلفاظ ألفاظ ىذا الحقؿ العممي عقب ذكره؛
ـ  تحتاج إلى إيضاح مقصفي طور الوالد فيو تمقي مف مدىا؛ ليتمكف الة؛ ومف ث

 ا صحيًحا.وتوظيفيا توظيف فيميا
 ؛اػا ا دالليػً تصنيفلضوء عمى ىذه األلفاظ مجتمعة يمكف تصنيفيا ا عند إلقاءو 

ما ورد في تبعػًا لو  ,وفًقا لمجاالت استعماليا في حقؿ تكنولوجيا التعميـ
 وذلؾ عمى النحو اآلتي:  -عينة الدراسة –مفاىيميا المذكورة في الكتاب 

 
                                                           

, القػػػاىرة, دار الفكػػػر العربػػػػي, ٔحنػػػاف الشػػػػاعر: تكنولوجيػػػا الكتػػػاب الػػػذكي, طد.    (ٔ)
 .ـٕٕٓٓ
 .ٜينظر: المصدر السابؽ, ص    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٕٔٓ﴾  
  

 فمصطمحات تكنولوجية متعمقة باألشخاص الفاعمي -

 ٕٛالتكنولوجيا الطرفية  ٔٔ  (ٔ)التعمـ المعاكس

 ٔٗالتفاعمية  ٕٚتتبع تعمـ الطالب 
 ٛٗتحميؿ التعمـ  ٕٗ  الحوار

 ٛ٘خبير المحتوى ٓ٘تصاؿ بالمؤلؼ اال
 

 .مصطمحات تكنولوجية متعمقة بالمحتوى التعميمي -
 التكيؼ في التقويـ

ٖٗ 
عادة قابمية إ  ٔٗ التعمـ الفردي ٔٗ التعمـ النشط

 ٓ٘ االستخداـ

 لكترونيالكتاب اإل
 ٙٗ الثابت

 لكترونيالكتاب اإل
 ٙٗرف الم

 الدعـ التكيفي
ٕٗ 

التقويـ 
 ٖٗالتكيفي

المحتوى التعميمي 
 ٓٗالذكي 

الكتاب  ٘ٗالكتاب الذكي
متعدد  لكترونياإل

 ٙٗ الوسائط

 الكتاب
 لكترونياإل

 ٙٗ الرقمي
  نظرية الحمؿ ٔٗ العمميات

 ٔٗالمعرفي 
 ٕٗ المخرجات ٔٗ المدخالت 

 

 متعمقة بالبيئة التعميميةمصطمحات تكنولوجية  -
 ٖٔ بيئات التعمـ الذكية ٕٓ الحوسبة السحابية

 ٕٛ البيئة الفيزيائية ٜٖ الفصوؿ الذكية

 ٕٗ الوعي بالمكاف ٜٖ مجسات المكاف

 ٕٗواجية التفاعؿ الذكية  ٜٖالسحابة الرقمية 
                                                           

 التي ُذكر فييا . ىذا الرقـ بجوار الرمز المغوي يمثؿ رقـ الصفحة   (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
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(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٖٔٓ﴾  
  

 :مصطمحات تكنولوجية خاصة بالنظـ الذكية والبرامج وتقنياتيا -
 نظـ تحميالت التعمـ ٔ التعمـ النق اؿ ٚٔ ـمنصات التعم

ٕٓ 
 نموذج

DEEE@4A 
 ٕٗ لمتعمـ الذكي

التكنولوجيا 
 ٕٚالطرفية

واجية التفاعؿ 
 ٕٗالتكيفية

 التكيؼ المستمر ٜٗ األشياء إنترنت 
ٜٗ 

 التعمـ متعدد األجيزة
٘ٓ 

 لكترونيالتعمـ اإل ٚٗ اليايبرميديا
ٔٙ 

 التصميـ التعميمي
٘ٛ 

  ٜ٘ القارىء الذكي    ٜ٘الزميؿ الذكي
 
 :مصطمحات تكنولوجية متعمقة بحالة المتعمـ -

إدراؾ سيناريو 
 ٕٚالتعمـ

 ٛٗ تحميؿ التعمـ ٕٚ تتبع تعمـ الطالب

 ٖٗ الحوار ٔٗ التفاعمية ٕٚ ةالتغذية الراجع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٗ﴾  
  

 الثانيالمبحث 
 " نقد وتوجيو"أللفاظ تكنولوجيا التعميم  ةالمغوي وزالرم

 ,الخاصة الوحدة المعجمية -اػً سمفتمت اإلشارة كما  –يقصد بالرمز المغوي ىنا 
سواء في ذلؾ الوحدة المعجمية المفردة أو  ,المناسبة لممفيوـ المراد التعبير عنو

, و الرمز المغوي المفرد وبذلؾ ينقسـ الرمز المغوي إلى قسميف ىما: المركبة.
 المركب.الرمز المغوي 
 .الرمز المغوي المفرد: المطمب األول

 ذات ىيئػػػػة لغويػػػػة مفػػػػردة (ٔ)اػً تػػػػداوؿ المشػػػػتغموف بحقػػػػؿ تكنولوجيػػػػا التعمػػػػيـ صيغػػػػ
لالشػػتقاؽ فػػي توليػػد  األثػػر البػػارزفقػػد ظيػػر واضػػًحا  مشػػتقة مػػف جػػذر لغػػوي مػػا.

كمػػا يعػػد   ,نػػا العربيػػةتتميػػز بيػػا لغتُ  وميػػزةً  مصػػطمحات جديػػدة؛ إذ يعػػد  خصيصػػةً 
ليػا  ممػا أتػاحالمختمفػة؛  المتجػدد عبػر العصػور والقػروف ا في ثرائيا المفظيػً سبب

وجعميػا صػامدة أمػاـ متغيراتػو  ,القدرة عمى مواكبة متطمبات العصر ومسػتجداتو
وتحدياتػػػػو وقػػػػادرة عمػػػػى التعبيػػػػر عػػػػف كػػػػؿ مػػػػا يطػػػػرأ عمػػػػى السػػػػاحة العمميػػػػة فػػػػي 

لمواصػػػػػػػػػػػػػػؽ  الػػػػػػػػػػػػػػدور الػػػػػػػػػػػػػػرئيس بػػػػػػػػػػػػػػرز واضػػػػػػػػػػػػػػًحا؛ فقػػػػػػػػػػػػػػد المجػػػػػػػػػػػػػػاالت كافػػػػػػػػػػػػػػة

                                                           

أجمع المغويوف القدامى والمحدثوف عمى حد الصيغة؛ فمف القػدامى نجػد )اإلسػتراباذي:   (ٔ)
ىػػػػ( يعرفيػػػا بقولػػػو:" ىيئػػػة الكممػػػة التػػػي يمكػػػػف أف ٙٛٙرضػػػي الػػػديف محمػػػد بػػػف الحسػػػف ت 

ة يشاركيا غيرىا, وىي حروفيا المرتبة وحركاتيا المعينة وسػكناتيا مػع اعتبػار الحػروؼ الزائػد
واألصػػػمية كػػػؿ فػػػي موضػػػعو" ,شػػػرح كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب ,تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد 

. كمػػػا حػػػدد ىيئتيػػػا الخاصػػػة ٔ/ٕـ, ٕٜٛٔالحميػػػد وآخػػػريف, بيػػػروت, دار الكتػػػب العمميػػػة, 
بقولػػو:"وتعبر عنيػػا بالفػػاء والعػػيف والػػالـ ومػػازاد بػػالـ ثانيػػة وثالثػػة, ويعبػػر عػػف الزائػػد بمفظػػو" 

.معمػػػال اختيػػػار وزف )َفَعػػػَؿ( دوف غيػػػره بأنػػػو:" مشػػػترؾ بػػػيف جميػػػع ٓٔ/ٔالمصػػػدر السػػػابؽ, 
. ولػػػـ يبعػػػد ٖ/ٔاألفعػػػاؿ واألسػػػماء المتصػػػمة بيػػػا فػػػي ىيئتػػػو المفظيػػػة ممػػػا تشػػػترؾ فػػػي معنػػػاه"

المحػػدثوف عمػػا ذىػػب إليػػو اإلسػػتراباذي, ومػػنيـ تمػػاـ حسػػاف؛ فالصػػيغة عنػػده:" قالػػب تصػػاغ 
 ٖٖٔـ ,صٜٜٗٔبناىا, دار الثقافة, القاىرة, الكممات عمى قياسو" المغة العربية معناىا وم



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓ٘﴾  
  

موائًمػػػػا  فػػػػي تشػػػػكيؿ المصػػػػطمحات المفػػػػردة تشػػػػكياًل ( ٕ)واالشػػػػتقاقية(ٔ)التصػػػػريفية
السػػػوابؽ ف .أو غمػػوض لػػبسٍ  القػػادًرا عمػػى القيػػاـ بوظيفتػػو التعبيريػػة بػػ ,لػػداللتيا

 توظيفيػػافضػػال عػػف  ,المفػػظ صػػفة االسػػمية تالمتمثمػػة فػػي )أؿ( التعريفيػػة أكسػػب
فغػػدت   ة؛الذىنّيػػة العيدّيػػ صػػفةالتنكيػػر إلػػى  صػػفةالمنفػػرد فػػي إخػػراج المفػػظ مػػف 

المفظػػة تنتمػػي إلػػى حقػػؿ داللػػي يميزىػػا مػػف غيرىػػا مػػف الكممػػات التػػي قػػد تمتػػبس 
المخرجػات  –المػدخالت  –ومف ىذه األلفاظ: ) التفاعمية  معيا شكاًل أو داللة.

تولػدت مػف جػذور  ,ا صػرفية متنوعػةػً الحػوار( التػي اتخػذت صيغػ –العمميات  –
 صرفية تربطيما عالقة تقارب داللي.

 :(ٖ)المصدر الصناعي -
فمصطمح) التفاعمية( وما تظيره صيغتو الصرفية مف داللة عمى الحدث 

ىػ( داللتو ٜٖ٘( الذي حدد ابف فارس)تؿَ عَ صيغ مف الجذر)فَ والتشارؾ فيو  قد 
شيء مف  يدؿ  عمى إحداثِ  صحيحٌ  أصؿٌ  والالـُ  والعيفُ  المعجمية بقولو:" الفاءُ 

                                                           

المواصػػػػؽ التصػػػػريفية: ىػػػػي المواصػػػػؽ التػػػػي تمحػػػػؽ بالكممػػػػة الجػػػػذع لتخصػػػػص معناىػػػػا,  (ٔ)
كالمواصؽ الفعمية التي تحدد زمف الفعؿ وعدده وشخصو وجنسو. وىذا النوع مف المواصؽ ال 

الصػقة تصػريفية واحػدة  يغير قسـ الكالـ الذي تنتمي إليو الكممة, وال يمكف إضافة أكثػر مػف
إلى الكممة, وأف الالصقة التصريفية الواحدة يمكف إضافتيا إلى جميع الكممػات المنتميػة إلػى 

 قسـ واحد مف أقساـ الكالـ.
المواصػؽ االشػتقاقية عمػى أربعػة أنػواع: لواصػؽ اسػمية ولواصػؽ فعميػة, لواصػؽ نعتيػة    (ٕ)

 ولواصؽ ظرفية. 
 .ٖٙٗ-ٔٙٗ: أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية, ص ينظر:عمي القاسمي: عمـ المصطمح

يػػذكر عمػػي القاسػػمي: أف المصػػدر الصػػناعي لػػـ يكػػف مسػػتعمال فػػي العصػػر الجػػاىمي   (ٖ)
وصدر اإلسالـ, ولكف نمو المفاىيـ والحاجة إلى التعبير الػدقيؽ عنيػا, ألجػأ النػاطقيف بالمغػة 

اسػػتعمالو فػػي الوقػػت الحاضػػر حتػػػى العربيػػة إلػػى اسػػتعماؿ المصػػدر الصػػناعي. وقػػد تكػػاثر 
 ٖ٘ٗاستعمؿ لمداللة عمى مجموعة كبيرة مف المفاىيـ., ينظر: عمـ المصطمح : ص



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٙ﴾  
  

وليست  ,ة التي أوردىا ابف فارس داللة مطمقةفالداللة المعجميّ  (ٔ)ه"وغيرِ  عمؿٍ 
والصائت )ألؼ  ,أف الصامت الزائد)التاء( إال ,مقيدة بفعؿ مادي أو معنوي

فضال  ,وشّكال صورتو المولدة الجديدة ,ا عمى ىذا الجذر المغويػالمد( قد تعاقب
فصاغتو عمى ىيئة ة( التي لحقت المصدر المحض )التفاعؿ(؛ عف الالحقة )يّ 

دت الصيغة فتول ؛ونقمتو مف االسمية إلى المصدرية ,المصدر الصناعي
:" عممية تقوـ عمى وتعني في ىذا الحقؿ المعرفي ,المصطمحية) التفاعمية(

يتـ استعراض  عف طريقوالذي  ,أساس  تفاعؿ الطالب مع محتوى الكتاب
إلى ة عمى اإلضافة محتواه واالنتقاؿ مف جزئية إلى أخرى إلى جانب القدر 

أو إعادة ترتيب المحتوى  ,محتوى الكتاب سواء بإضافة تعميقات ومالحظات
يقاع السير في المحتوى" ,األىداؼ وفؽ عمى الرغـ مف دور المواصؽ في و  (ٕ)وا 

دراج في مصاؼ المصطمحات؛ ىيأتيا لإل(ٖ)توجيو داللة المفظة توجيًيا معنوياا
كما أف  ,وقابال لالستقطاب في حقوؿ عممية ُأخرفإف المصطمح مازاؿ عاماا 

 .انتماءه إلى حقؿ تكنولوجيا التعميـ مبيـ وغير واضح وممبس
 

                                                           

ابػػف فػػارس: مقػػاييس المغػػة, تحقيػػؽ عبػػد السػػالـ ىػػاروف, دمشػػؽ, دار الفكػػر لمطباعػػة    (ٔ)
 ٔٔ٘/ٗـ,ٜٜٚٔوالنشر,

 .ٔٗالكتاب الذكي, صحناف الشاعر:    (ٕ)
حجػازي اسػتعماالت المصػطمحات الموّحػدة التػي أقرتيػا مػؤتمرات درس محمػود فيمػي    (ٖ)

 التعريب, وخمص إلى أف صيغة المصدر الصناعي تدؿ  عمى المفاىيـ اآلتية:
 المذاىب والنظـ واالتجاىات, نحو: المادية, الرأسمالية, الممكية, الجميورية. - أ

 المعنويات, نحو: المسئولية, الحرية, النوعية. - ب
 وخصائص المادة, نحو: الكيربية, الفسفورية, المضغوطية. الظواىر الطبيعية - ج
 أسماء األمراض, نحو: االستشحامية, الببغائية, الصدفية. -د     
, نحػو: المغناطيسػػية, -التعبيػر عػف الجمػػع, نحػو: البشػرية, القسيسػية و -ىػػ    أسػػماء العمػـو

 الكيربية
 . ٜ٘-ٛ٘ينظر: األسس المغوية في عمـ المصطمح ص  



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٚ﴾  
  

 اسم المفعول: -
مف األلفاظ المفردة المنتمية إلى حقؿ تكنولوجيا التعميـ ما جاءت صيغيا يعد 
 –مثؿ:) الُمدخالت  ,ا لمييئة الصرفية السـ المفعوؿ المسمى بوػً وفق

فاألولى مشتقة مف الجذر المغوي )َدَخَؿ( الذي حدد ابف فارس الُمخرجات( 
وىو الولوج  ,منقاٌس  مطردٌ  أصؿٌ  والالـُ  والخاءُ  داللتو المعجمية بقولو:" الداؿُ 

  (ٔ)وال"خؿ دُ يدخُ  ؿَ خَ يقاؿ: دَ 
ابف فارس ىو مطمؽ الدخوؿ؛ فاتسمت الداللة المعجمية بالتعميـ  فمراد

الضمة( حو َر الصيغة أف الصوت الصامت بصائتو القصير) إالواالتساع؛ 
كما أف  ,ُمدخؿ( الداؿ عمى المفعولية) وحوالىا إلى الجذع ,اػا داخمي تحويًرا

  إلصاؽ الالحقة التصريفية)ات( بيذا الجذع منحيا الداللة عمى الجمع.
ع ذات طػػػػاب ,فتضػػػػافر ىػػػػذه المواصػػػػؽ صػػػػي ر الكممػػػػة وحػػػػدة معجميػػػػة خاصػػػػة

وتعني:"البيانػػػات التػػػي  ,داللػػػي خػػػاّص بالمجػػػاؿ التكنولػػػوجي عمػػػى وجػػػو العمػػػوـ
ـ  تحديػدىا مػف ق, لمتعمـ إلى المحتوى الذكييقدميا ا , اػً بػؿ المبػرمج مسبقػالتي يت

. (ٕ)داخػػػؿ المحتػػػوى" والخطػػػوات التػػػي يقػػػـو بيػػػا المػػػتعمـ لإلبحػػػار ,مثػػػؿ األزرار
الػػذي أسػػيمت المواصػػؽ , ا مصػػطمح )المخرجػػات(ػا ىػػذا المصػػطمح دالليػػ ويقابػػؿ

التػػػػي  ,فػػػػي تخصػػػػيص داللتػػػػو االصػػػػطالحية -كػػػػذلؾ -ةة والتصػػػػريفيّ االشػػػػتقاقيّ 
وقػد  .وتأخػذ المنحػى المقيػد منػو ,لجػذره المغػوية الداللة المعجمّيػو ا ػا تتقارب داللي
: النفػػػاُذ عػػػف الف: فػػػاألوؿُ أصػػػ والجػػػيـُ  والػػػراءُ  فػػػارس بقولػػػو:" الخػػػاءُ  حػػػددىا ابػػػفُ 
وصػػػػيغت داللتػػػػو االصػػػػطالحية عمػػػػى ىػػػػذا النحو:"البيانػػػػات التػػػػي  (ٖ)."الشػػػػيء..

ينتجيا المحتوى الذكي لممتعمـ في ضوء مدخالتػو مثػؿ التعػديالت فػي المحتػوى 
 (ٗ)"والتكيؼ والتغذية الراجعة

                                                           

 ٖٖ٘/ٕمقاييس المغة, ابف فارس:    (ٔ)
 .ٕٗالكتاب الذكي, صحناف الشاعر:   (ٕ)
 .٘ٚٔ/ٕالمصدر السابؽ, ابف فارس:   (ٖ)
 .ٔٗحناف الشاعر:  المصدر السابؽ, ص   (ٗ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٔٓٛ﴾  
  

لمفظة  كما أسيمت الالحقة التصريفية )ات( في التوجيو الداللي
مف قريب إلى حٍد كبير  ذاوى ,التعدد والكثرةتي )العمميات(؛ فقد منحتيا دالل

صر ح بو ابف فارس في معرض ذكره لمداللة المعجمية  ذيال ,يالدالل العموـ
 وىو عاـٌ  ,صحيحٌ  واحدٌ  أصؿٌ  والالـُ  والميـُ  لمجذر المغوي)عمؿ(؛ فيقوؿ:"العيفُ 

 .(ٔ).."ُيْفَعؿ. في كؿ فعؿ
 ,فكممة) العمميات( تتسـ بالتعدد الداللي؛ فيي مف كممات المشترؾ المفظي

إال بما يدؿ  عمى انتمائيا إلى ىذا الحقؿ المعرفي أو التي ال تتحدد داللتيا 
ـ  بيا معالجة  ,غيره  ويقصد بيا في ىذا الحقؿ المعرفي:" الكيفية التي يت

 .(ٕ)المدخالت والسموكيات التي يقوـ بيا الطالب أثناء التعامؿ مع المحتوى"
 المصدر المحض المسمى بو: -

 ,تحمؿ دالالت جديدة ,صيغفي توليد  -كذلؾ–أسيمت المواصؽ التصريفية 
ة )ِفَعاؿ( لمداللة الذي دخؿ في تشكيؿ صيغ, مثؿ ألؼ المد)الصائت الطويؿ(

مف كممات المشترؾ  -كذلؾ -وىي , وار(كما في كممة )الحِ  ,عمى المشاركة
د ابف فارس الداللة وقد حدّ  .وال تتحدد إال بتسييقيا تتقيدال  داللتيا ألفالمفظي؛ 

 ثالثةُ  والراءُ  والواوُ  الحاءُ لجذرىا المغوي بثالثة أصوؿ في قولو:" المعجمية 
 .(ٖ)دوًرا" الشيءُ  والثالث: أف يدورَ  ,واآلخر: الرجوع ,أحدىا لوف :أصوؿٍ 

ا ػً يتقارب دالليّ  السالؼ فاألصؿ الداللي المعجمي الثالث في نّص ابف فارس
الداللة  -ا ػً مع-تجمعيما حيث لكممة )الحوار(؛  -ىنا-والداللة المقصودة 

  عمى الحركة التبادلية.
النظاـ حواًرا بينو وبيف  ىء:" أف ينش-ىنا– ىذا الرمز المغوي  ومقصود

واالستفسار عف  ,وعرض المحتوى ,يتيح لو المشاركة في تنظيـ التعمـ ,الطالب

                                                           

 .٘ٗٔ/ٗالمصدر السابؽ, ابف فارس:    (ٔ)
 .ٔٗالكتاب الذكي, صحناف الشاعر:    (ٕ)
 .ٚٔٔ/ٕمقاييس المغة, ابف فارس:    (ٖ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٜٜٔٓ﴾  
  

واستخداـ  ,وأف يقوـ النظاـ باالستجابة لذلؾ ,سير التعمـ وسير الطالب
 .  (ٔ)مخرجات الحوار في تعديؿ المحتوى"

سالفة  –المقبولية المصطمحية ليذه الرموز المغوية المفردة  إلى نظربالو 
التي تعد  آلية  –التصريفية واالشتقاقية  –يتبيف أف المواصؽ بنوعييا  –الذكر 

ثرائيا بكمما ,مف آليات االشتقاؽ الصيغي ت ذات الذي يسيـ في تنمية المغة وا 
تنجـ عف وتسد  الفجوة المغوية التي  ,تفي بحاجة العموـ كافة ,دالالت جديدة

تمو التي تواكب متطمبات العصر المتزايدة يوًما  ,تدفؽ المفاىيـ المستحدثة
تحديد داللتيا و  تشكيؿ الصيغة عمى -المواصؽ – توظيفياقد اقتصر  ,اآلخر

كما في كممتي , أو التشارؾا داللة عمى المشاركة ؛ فيي إمالصرفية فحسب
 ,المفعولية كما في كممتي) المدخالتتدؿ عمى )التفاعمية والحوار( أو 

 .الداللة عمى الحدث وكثرتو كما في كممة ) العمميات( وأوالمخرجات( 
 وىذه الرموز المغوية المفردة تتقارب داللياا والداللة المعجمية لجذرىا المغوي؛

فقدت ىذه الرموز  ؛ فقدوانعداـ التقييد دالليتجمعيما صفة العموـ ال حيث
؛ فخرجت مجردة مف سياقياىا المغوية شرط التحديد الداللي والوضوح حاؿ ذكر 

مف مصاؼ الداللة الخاصة إلى الكممات ذات الداللة   -عمى أثرذلؾ –
 -سمفا تمت اإلشارةكما  –العامة؛ فجميعيا تعد  مف كممات المشترؾ المفظي 

وقد  ,التي تقبؿ االستقطاب في حقوؿ عممية معرفية متعددة ,المتعددة الداللة
يكتنفيا المبس أو الغموض الداللي إذا ما ُذِكرت مجردة مف سياقيا؛ وىو ما 

 شرط صوغ المصطمح العممي.و يتنافى 
المتضادتيف  -وتجدر اإلشارة إلى أف كممتي) المدخالت والمخرجات(  
وليستا خاصتيف  ,مياف إلى الحقؿ التكنولوجي عمى وجو العموـتنت -اػا داللي

د. أما المفردات الثالث اأُلخر بالحقؿ التعميمي التكنولوجي عمى وجو التحدي
؛ فتحمؿ دالالت متعددة وقابمة لالنتماء إلى الحوار( –التفاعمية  -)العمميات

                                                           

 . ٖٗحناف الشاعر: المصدر السابؽ, ص   (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٓٓٓ﴾  
  

الذي  ,ليفيي تفتقر إلى التحديد الدال .أكثر مف مجاؿ عممي أو غير عممي
 لممصطمحات العممية أف تتسـ بو.ينبغي 

َرج في مصاؼ مصطمحات حقؿ دْ يتسنى ليذه الكممات أف تُ  و لكي
ويتمكف المتمقي مف تبيف داللتيا  ,نولوجيا التعميـ دوف لبس أو غموضتك

تقتضي الدقة المصطمحية  -المرادة بوضوح وبدقة إذا ما ُجِردت مف سياقيا
إلى الحقؿ العممي  يشيراف ,تمييزيفداللييف تقييد رمزىا المغوي بمممحييف 

 فنقوؿ مثال: ؛  المنتمية إليو
 التفاعمية التعميمية التكنولوجية -

 الحوار التعميمي التكنولوجي -

 العمميات التعميمية التكنولوجية -

 ,بمممح تمييزي واحد فييما ىكتفَ ) المدخالت والمخرجات( فيُ  اأما لفظت
؛ نظًرا لوضوح الداللة عمى ا إلى حقؿ تكنولوجيا التعميـمءىانتما يوضح
 فنقوؿ: -عامة–حقؿ التكنولوجيا إلى  اانتمائيم

 المدخالت التعميمية -

 المخرجات التعميمية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٓٓٔ﴾  
  

 : الرمز المغوي المركب:المطمب الثاني

ف كاف ليا  ,تاـ الفائدة مكتمؿ الداللةا ػً الكممة حاؿ إفرادىا ال تؤلؼ كالم وا 
داللة وضعية  – في األغمب –فالييئة التركيبية ينتج عنيا  .معنى في ذاتيا

وال نفيد منيا معنى إال إذا ارتبطت  ,فنحف ال ندرؾ مف المغة غرًضا. معينة"
  (ٔ)كمماتيا بعضيا ببعض"

مف الناحية  ا مف ألفاظ خاصة بحقؿ تكنولوجيا التعميـ ػً ما ورد مركبأما 
 :جاء عمى صورتيف ؛ فقداالشتقاقية التأصيمية

 (ٕ)صورة المركب الخميط  - أ

 صورة المركب العربي   - ب

الذي تشك ؿ , )التكنولوجيا الطرفية( ا في المركب الوصفيػا ظير جمي فاألول
مف كممة مولدة باالقتراض  اػا كما تكّوف اشتقاقي ,(موصوؼ صفة +)نحوياا مف 

)الطرفية(؛ فقد ورد في بعض  + كممة عربية )التكنولوجيا(مف المغات األجنبية 
صؿ وضعيا المغوي مكونة مف المصادر أف كممة )التكنولوجيا( في أ

أو  ,الفف" أو صناعة يدويةوتعني في المغة اليونانية ", (techno)مقطعيف
وينتج عف تركيب المقطعيف , (ٖ)رية( وتعني عمـ أو نظlogieو) ,الميارة
. أو العمـ التطبيقي (عمـ صناعة المعرفة النظامية في فنوف الصناعة)معنى

                                                           

محمػػد أبػػو موسػػى: خصػػائص التراكيػػب, دراسػػة تحميميػػة لمسػػائؿ عمػػـ المعػػاني, مكتبػػة   (ٔ)
 .٘ٗـ, صٜٓٛٔوىبة, القاىرة,

يقصػد بالمصػطمح المركػب الخمػيط ذلػؾ الػذي يتػألؼ مػف كممػات عربيػة أصػيمة وأخػرى   (ٕ)
مف المركبات الخميطة في التراث العممي العربي, وكانػت  أجنبية دخيمة, وقد ُعرؼ ىذا النوع

بعػػػػػض المصػػػػػطمحات مؤلفػػػػػة مػػػػػف كممػػػػػة عربيػػػػػػة وأخػػػػػرى دخيمػػػػػة, مثػػػػػؿ: تريػػػػػاؽ األفػػػػػػاعي, 
واألْصػػػُطْرالب التػػػاـ , ونجػػػد ىػػػذا النػػػوع مػػػف المركبػػػات الخميطػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف المصػػػطمحات 

. ينظر: عمي القاسػمي: عمػـ العممية الحديثة, مثؿ: أشعة دلتا, وطاقة كيروستاتيكية, وغيرىا
 .٘٘ٗالمصطمح:أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية, ص 

, ٕأحمػػد حامػػد منصػػور: تكنولوجيػػا التعمػػيـ وتنميػػة القػػدرة عمػػى التفكيػػر االبتكػػاري, ط   (ٖ)
 .ٜٕـ,صٜٜٛٔالوفاء لمطباعة والنشر, المنصورة 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٔٔٓٓ﴾  
  

وربما يرجع ذلؾ إلى ارتباط  ,التكنولوجيا(د تعددت تعريفات العمماء لكممة )وق
؛ مثؿ: التعميـ والصحة واالقتصاد وغير ذلؾ ,التكنولوجيا بمجاالت الحياة كافة

ىي العمـ الذي ليس مقيًدا بمجاؿ بعينو قائال:" اػا ا عامػً تعريفبعضيـ  يعرفيا ف
 (ٔ)ييتـ بتحسيف األداء والممارسة والصياغة أثناء التطبيؽ العممي"

تطبيؽ المعرفة إليجاد أفضؿ " رفيا آخر مف منطمؽ معرفي قائال:ويع
المولدة مف تركيب المقطعيف  فالداللة.(ٕ)الطرؽ إلشباع حاجات اإلنساف"

داللة عامة وليست مقيدة  –كما ىو مبيف  –الدخيميف لكممة )تكنولوجيا( 
نما تعني  ,وليست مقتصرة عمى جانب معرفي دوف غيره ,بمجاؿ داللي بعينو وا 

ربما يرجع ىذا االتساع والتعميـ الداللي إلى  .العموـ التطبيقية عمى اإلطالؽ
قد تقيدت و  ,الحياة كافة دوف استثناء تمجاال –ولوجيا التكن –غزو ىذه الكممة 

وىو , (التكنولوجيا) بالمممح الداللي المميز لمموصوؼ –إلى حٍد ما  –الداللة 
 . الصفة )الطرفية(

ابف فارس داللتو صيغت مف الجذر الثالثي)َطَرَؼ( الذي حد د  وقد
أصالف: فاألوؿ يدؿ  عمى حّد  والفاءُ  والراءُ  يقوؿ:" الطاءُ  ,المعجمية بأصميف

طرؼ فاألوؿ: عمى حركة في بعض األعضاء؛والثاني: يدؿ   ,الشيء وحرفو
؛ فقاؿ قوـٌ: يراد بو الطرفيف فأما قوليـ: ىو كريـ  الشيء والثوب والحائط.

فالداللة  (ٖ)ىو مف ىذا" ,وال ُيْدَرى أي  الطرفيف أصوؿ ,نسب األب واألـ
بالعموـ واالتساع؛ فيي تشمؿ  بف فارس تتسـالمعجمية التي أوردىا ا
 حٍد سواء.األشخاص واألشياء عمى 

                                                           

عمػػػػيـ والػػػػتعمـ, دار بشػػػػير عبػػػػد الػػػػرحيـ الكمػػػػوب : دور التكنولوجيػػػػا فػػػػي عمميػػػػة الت   (ٔ)
 .ٖٚـ, ص ٖٜٜٔالشروؽ,بيروت, 

لػػويس عطػػوة الػػزلط: البنػػاء التكنولػػوجي لمبمػػداف الناميػػة, المكتبػػة األكاديميػػة, القػػاىرة    (ٕ)
 .ٚـ, صٜٜٔٔ
 ٚٗٗ/ٖمقاييس المغة,ابف فارس:    (ٖ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٖٔٔٓٓ﴾  
  

فيقصد  ؛أما الداللة االصطالحية لمرمز المغوي في ىذا الحقؿ المعرفي
 ,وتدعـ التعمـ التكيفي ,عممية تساعد عمى تحسيف جودة التعمـ والتدريسبيا:"

وتعد التكنولوجيا الطرفية عندما تتيح لمطالب والمعمـ أف يتجاوزا ما يحدث في 
بحيث  ,وذلؾ لمجموعات مختمفة مف الطالب ,استخداـ التكنولوجيا المعروفة

وتقوـ عمى التنوع في المحتوى التعميمي المقدـ بطرؽ تخفؼ  ,توافؽ كؿ طالب
طرفا العممية  اوىم, فيي مقتصرة عمى األشخاص. (ٔ)مف الحمؿ المعرفي"

)التكنولوجيا( لـ  أف  ىذا التقييد الداللي لمفظةإال  الطالب( –)المعمـ  التعميمية
 -فالسياؽ  ,إذا ما ُذِكر المصطمح مجرًدا مف سياقوواإلبياـ يمنعيا الغموض 

التي  ,ُيعتد  بو؛ لوجود فرؽ بيف الكممة العامة ال -عمماء االصطالحفي ُعرؼ 
يا المعرفي درجة وضوحيا التي يحدد مجالُ  ,تتحدد بالسياؽ والكممة الخاصة

 ومفيوميا.
التقييد الداللي  وقوعيا في مصاؼ مجاالت معرفية متعددة؛  يسمبياكما لـ 

 نحو ما ,المجاؿ االقتصاديصادؼ مصطمح  التكنولوجيا الطرفية في نفقد 
وقد يكوف طرفا التكنولوجيا في  .والمشتري(البائع ورد والمستورد( أو )بيف) الم

والمراسؿ( ) الطبيب والمريض( أو ) المذيع  عمى ىذا النحو:المجاؿ الصحي 
عمى نحو ما ,أو غير ذلؾ في شتى المجاالت المعرفية ,في المجاؿ اإلعالمي

 رأينا ذلؾ في اآلونة األخيرة مف غزو التكنولوجيا لكؿ مجاالت المعرفة.
ه مصطمح وصفي ) التكنولوجيا الطرفية(وىذا المركب ال ا ػً ال يمكف عدِّ

ا بحقؿ تكنولوجيا التعميـ ىذا  عمى ئوانتما قصر  فمـ يتضح في صياغتو خاصا
مجرًدا مف  حاؿ ذكره مبيـ ,فيو متعدد الدالالت وغير محدد .المجاؿ المعرفي

ضرورة إعادة النظر في صياغتو بما يسمح بظيور إشارة  ترجيحوعميو  ,سياقو
الذي يسبب  ,تنفي عف المصطمح تعدده الداللي, لغوية إلى ىذا الحقؿ المعرفي

المغة المختصة بيذا الحقؿ تبعده عف  ,ارتباًكا لممتمقي وفوضى مصطمحية

                                                           

 . ٕٛالكتاب الذكي, صحناف الشاعر:    (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٓٓٗ﴾  
  

 التكنولوجيا :)المصطمح بعد إضافة المممح التمييزي المقيِّد العممي؛ فيصير
ُيدرؾ المتمقي انتماءه إلى حقمو المعرفي بسيولة , و بذلؾ الطرفية التعميمية(

 ويسر.
 تركيبيالنحوي ال بسمتيا -الثابت( لكترونيكما أف عبارة )الكتاب اإل

 ,مف الدخيؿ ةالمعر ب مف الكممة مف صفتيف ومركبة اشتقاقياا تتكوف  -وصفيّ ال
الثابت( التي تعني والكممة العربية األصيمة ) ,(لكتروني)اإل وىي الصفة األولى

تعني الصحؼ  ,والموصوؼ ىو كممة )الكتاب( كممة عربية ,(ٔ)المستقر
كما ذكرت ذلؾ المعجمات وقصرت داللتو عمى الكتاب  ,(ٕ)المجموعة والرسالة

 مف قريب أو مف بعيد. ةلكترونيالورقي ولـ تشر إلى ىذا النوع مف الكتب اإل
مو تتبعنا ف ؛ ( (electronic( مف الدخيؿ لكترونياإل) ةب  المعر فأما الكممة 

, متعمقة بأربعة مجاالت(, ٕٜٓٔ)ظيرت عاـ  نجد أنياأصؿ وضعيا المغوي 
  :ىي
 كتروف كوحدة في نظاـ عممي متطور.ما يتصؿ باإلل - أ

 ما يتصؿ باألساليب العممية المتقدمة كالحاسوب. - ب

 ا.إلكترونيما يتصؿ باآلالت الموسيقية التي تعمؿ  - ج

التي تعتمد عمى , ة الحديثة كالتميفزيوفما يتصؿ بالوسائط اإلعالمي - د
 (ٖ).تكنولوجيا المعمومات

تعددت مجاالتيا الداللية  فيذه الكممة تعد  مف كممات المشترؾ المفظي؛ فقد
ـ  ؛ وتفرعت أف  مصطمحات العموـ التي تتطمبيا لغةتقتضي الدقة المغوية ومف ث

أكثر مناسبة كممة   -الذي تعددت دالالتو -( لكترونياإلالمعر ب)يبدؿ بالمفظ 
فيي إحدى  .المخصصة ليذا المجاؿ, )الحاسوبي(في بعض السياقات  نحو

                                                           

ـ ,ص: ٕ٘ٓٓ,مكتبػػة الشػروؽ ,القػػاىرة  ٗط مجمػػع المغػة العربيػػة: المعجػـ الوسػيط,   (ٔ)
 ., مادة ) ثبت( ٖٜ

 ,مادة )كتب( ٘ٚٚالسابؽ : ص   (ٕ)
(3)- Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 2005, p.401.  



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٓٓ٘﴾  
  

ًقا ػ( وليست جميعيا؛ فيصبح المصطمح محدًدا ودقيلكترونيدالالت كممة )اإل
ـّ يفيـ معناه إذا ما ذُ ؛ ا المغة في أصؿ وضعياػا ومراعي مفرًدا ويتضح ر كِ ومف ث

ح وعميو تصب ,مف رمزه المغوي المجاؿ الداللي المنسوب إليو بسيولة ويسر
ويعني في  ,الصياغة المغوية لممصطمح :)الكتاب الحاسوبي الثابت(

كذلؾ و  -نفسو -المحتوى ب ة مف الكتاب الورقيإلكترونينسخة  اصطالحو:"
تتيح إال قراءتو  رة ثابتة الا في صو إلكترونيويمكف وضعو  .تتابع صفحاتو

 .(ٕ)"((ٔ)االنتقاؿ مف صفحة لصفحة كاالنتقاؿ مف صورة ألخرى)و, فقط
, الذي األشياء(إنترنت ) الرمز المغويالذي يمثمو  المركب اإلضافي لؾوكذ

وىذه الكممة يرجع أصؿ (. Internet) , ىيتول د اشتقاقياا مف كممة دخيمة
 ,ةإلكترونيوكانت تعني: شبكة اتصاؿ ـ(, ٜ٘ٛٔ)وضعيا المغوي إلى عاـ 

 .(ٖ)تعمؿ عمى توصيؿ أجيزة الحاسبات بعضيا ببعض عالمياا
وتحديدىا  ووظيفة االسـ المضاؼ إليو تضييؽ حدود داللة المضاؼ
( بما أضيؼ واقتصارىا عمى أفراده دوف غيره؛ حتى تصير الكممة )المضاؼ

( إنترنت التي أضيفت إلى كممة )األشياء( أف كممة ) , إالإلييا معر فة ومعينة
تعبر عف كؿ ما يرتبط بالحوسبة الذكية والوعي بالمكاف واستشعار  صارت

فعمى الرغـ مف تحديد . (ٗ)نترنت مكاف الطالب وحالتو مف حيث االتصاؿ باإل
 – فإف رمزىا المغوي ؛داللتيا التفسيرية وتخصيصيا بيذه العناصر سالفة الذكر

ذلؾ العمـو حاؿ  وقدداللتيا  عموـإلى  ىءيوم  -الذي جاء بييئة الجمع 
تخصيصو واقتصاره عمى مجاؿ الرمز المغوي و  دوف تحديد مدلوؿالداللي 

 عممي بعينو.
                                                           

الصواب المغػوي ليػذه العبػارة أف نقػوؿ: االنتقػاؿ مػف صػفحة إلػى أخػرى كاالنتقػاؿ مػف    (ٔ)
 . صورة إلى أخرى

 . ٙٗالكتاب الذكي, صحناف الشاعر:    (ٕ)
(3)- Merriam Webster's Collegiate Dictionary, 2005, p.654.  

 .ٜٗالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٗ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٔٔٓٓٙ﴾  
  

في مصاؼ  رمز المغويال انتمكف مف إدراج ىذلذلؾ مف أجؿ أف 
أف يتسنى  , ولكيالمصطمحات التكنولوجية التعميمية دوف لبس أو غموض

أف يكوف رمزه المغوي محدًدا  جبلفظ مصطمح بدقة وتحديد ي نطمؽ عميو
صبح ىكذا يل منتمي إليو؛قؿ العممي الالحصوغو إشارة لغوية إلى  في تظيرو 
 .(Internet of Educational Environment )البيئة التعميمية( إنترنت )

 .المعياري الداللي النمطوموقفو مف  يو صورة المركب العربيف الثانيأما 
المجاز قسيـ الحقيقة وأحد ف. المجاز في تشك ؿ مصطمحاتو أثرا ػً قد بدا واضحف

ػ( يمقي الضوء عمى نوعي ىٕٜٖىو العالمة ابف جني)تيذا ف ,شقي المعنى
الحقيقة ما ُأّقر  في االستعماؿ مفّرًقا بينيما بقولو:" , المعنى )الحقيقة والمجاز(
  (ٔ)ما كاف بضّد ذلؾ" :والمجاز. المغةعمى أصؿ وضعو في 

 ,في توليد داللة ىذه األلفاظ المركبة ةومحوري ةرئيس بوظيفةوقد قاـ المجاز 
ى سبيؿ المثاؿ بالتصورات الذىنية؛ فمو أخذنا عم وثيقاا ػً التي ارتبطت ارتباط
, ترددت كثيًرا في اآلونة األخيرة الذكي أو الذكية( التيالوحدة المعجمية )

ليتشّكؿ مصطمًحا مولًدا  ؛ا لبعض ألفاظ تكنولوجيا التعميـوجاءت وصفً 
البرمجيات والنظـ الحقؿ المعرفي:" ويقصد بيا في اصطالح ىذا, بالمجاز

وكذلؾ ذكاء البيئة التعميمية  ,وقدرة الطالب عمى التعمـ بذكاء ,الذكية والخبيرة
ف كانت بيئة التعمـ حتى  ,في تحقيؽ استفادة المتعمـ مف داخميا أو خارجيا وا 

 (ٕ)ة"إلكترونيتقميدية أو مدمجة أو 
عمى الذكاء  -في مجممو الداللي  -فقد اقتصر؛ فأما ) الذكاء( في المغة

 ,ويقاؿ:ذكا عقمو  ,يقاؿ: ذكا فالٌف ذكاًء: سُرع فيمو وتوّقد ,البشري فحسب
 ,وذكاوة ,...ذُكو فالٌف  ذكاءً ذكا فيو ذكي  )ج( أذكياء –الٌف وذكى ف
لكثرة رياضتو  ؛: حِظي بالذكاءذّكى فالفو  ذُكو قمُبو: حي  بعد بالدة...ويقاؿ:

                                                           

ابػػػف جنػػػي: الخصػػػائص, تحقيػػػؽ محمػػػد عمػػػي النجػػػار, دار الكتػػػب المصػػػرية,المكتبة   (ٔ)
 .ٕٗٗ/ ٕ,ٕٜ٘ٔالعممية, القاىرة,

 .ٜلكتاب الذكي, صاحناف الشاعر:    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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  ﴿ٔٔٓٓٚ﴾  
  

تو الداللة المعجمية ليذا الرمز المغوي في حاال أف  فالمالحظ  (ٔ)وتجاربو.
الصرفية كافة ) كسر العيف أو ضميا أو تشديدىا( جاءت مقيدة بالذكاء 

 .فجاء الفاعؿ في جميعيا)فالف(؛ البشري
 نوبأأما الداللة المجمعية التي أقرىا مجمع المغة العربية في وصفو لمذكاء 

القدرة عمى التحميؿ والتركيب والتمييز واالختيار وعمى التكيؼ إزاء المواقؼ 
فيي داللة أكثر اتساًعا كما أنيا أقؿ تحديًدا مف الداللة  .(ٕ)المختمفة )مج(

 ,ربما كاف ىذا االتساع مقصوًدا؛ ليشمؿ الذكاء الصناعي ,المعجمية السابقة
 .ونحو ذلؾ مما نحف بصدد دراستو

وال حرج , فيووتوظيؼ المجاز في المجاالت العممية المتنوعة ال غضاضة 
التي يتولد عنيا , يات إثراء المغة بالرموز المغوية؛ فيو آلية مف آلعمى مستعممو
يتحرؾ الداؿ؛ : "بقولو ,بوظيفتو في ذلؾالمسّدي( وقد أشاد ) .داللة جديدة

وىكذا يصبح المجاز  ,فينزاح عف مدلولو؛ ليالمس مدلوال قائًما أو مستحدثّا
جسر العبور تمتطيو الدواؿ بيف الحقوؿ المفيومية.......إذ يمد  المجاز أماـ 

تتحوؿ عمييا مف داللة الوضع األوؿ إلى داللة  ,ألفاظ المغة جسوًرا وقتية
قد يبمغاف حداا مف التوتر يستقّر بو المفظ  واإليابَ  وأف  الذىابَ  ىءلطار الوضع ا

 (ٖ)في الحقؿ الجديد ؛ فيقطع عميو طريؽ الرجوع"
وأف , يـ في مرحمة داللة الوضع الطاريءولما كانت ألفاظ تكنولوجيا التعم

يابو ودورانو عمى ألسنة المشتغميف في ىذا المجاؿ  وغيرىـ ذىاب المصطمح وا 
استمـز ذلؾ  ,حتى بمغ حداا كبيًرا مف التوتر والفوضى ؛برموز لغوية شتى

ا عممياا ينتمي إلى ىذا المجاؿ ػً ؛ ليصبح مصطمحضرورة أف يحدد المفظ بدقة
 قاعدة عريضة مف المجتمعات كافة. الذي ترتاده

                                                           

 , مادة ) ذكي(.ٖٗٔمجمع المغة العربية: المعجـ الوسيط: ص   (ٔ)
 .٘المصدر السابؽ, ص    (ٕ)
القواميس المغوية والظاىرية االصطالحية , مجمػة الفكػر العربػي عبد السالـ المسدي:    (ٖ)

 .ٖٕ,ص ٖٔ- ٖٓالعدد  -ـٜٗٛٔالمعاصر, بيروت 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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 إلى لغتو المختصة بحقمو العممي. وينتقؿ الرمز المغوي مف المغة العامة
ومع االتساع , ب الذكي( المستعمؿ في ىذه اآلونةالكتا) ز المغويالرمففي 

الداللي لمصفة )الذكي( وانعداـ محدداتيا بمجاؿ معرفي بعينو وغموض 
تعزيز ىذا المركب  ا لمغاية ميما المصطمح إذا ما ُذِكر مجرًدا مف سياقو؛ كاف 

توضح المجاؿ الداللي الذي يستعمؿ فيو ىذا المركب  ,الوصفي بصفة أخرى
كتاب التعميمي الذكي" اليع أف نطمؽ عميو مصطمًحا ويصير:"وحينئٍذ نستط
تقدـ محتوى تعميمياا ذكياا  ,لكترونينسخة ذكية مف الكتاب اإلواصطالحو:"

وىذا االختالؼ يجعؿ لكؿ , المسارات ومختمؼ الشكؿ والمضموف مختمؼ
 .(ٔ)خاصة بو تختمؼ عف غيره مف المتعمميف"متعمـ نسخة 
تمتبس داللتيا الحقيقية  ,الزميؿ الذكي( عبارة ممبسة وغامضة) عبارةكما أف 
؛ إذ ينبغي أف تتسـ  ,بالمجازية وىذا ينافي معايير وضع مصطمحات العمـو

وليست دالالت  ,الرمز المغوي لممصطمح داللة واحدة يحمؿوأف  ,بالدقة
وزممو: أردفو  ,الزميؿ( يقاؿ: َزَمَؿ فالًنا زماًل: عادلوكممة )ففي لغة  متعددة.

 ,وزاممو: عادلو عمى البعير وغيره...وزممو: تبعو. وزمؿ الشيء: رفعو وحممو
 . (ٕ)ومنو يقاؿ: زاممو في العمؿ

فالداللة المعجمية العامة لكممة )الزميؿ( تدور في فمؾ الداللة عمى التتابع 
وىي  ,ثـ تخصصت داللتيا لتقتصر عمى الزمالة في العمؿ ,والتعادؿوالترادؼ 

 ,يجمعيـ مكاف واحد وعمؿ واحدالتساوي في الدرجة الوظيفية أو الرتبة أو مف 
 يشير إلى ما ىو مدرؾ ومحسوس. ذلؾوكؿ 

وانتقؿ مجاليا الداللي , فقد تولدت داللة جديدة بالمجاز؛ أما في االصطالح
 الذىني المعنوي؛ لتعني اصطالًحا:" تقنية تتيح زمياًل  مف الحسي المدرؾ إلى

األنشطة أو  عف طريؽا يشارؾ الطالب في قراءة الكتاب ويتفاعؿ معو ضيا افترا

                                                           

 .٘ٗالذكي, صالكتاب حناف الشاعر:    (ٔ)
 )زمؿ( ٓٓٗالمعجـ الوسيط, صمجمع المغة العربية:    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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وال غضاضة في ذلؾ إذا ما  (ٔ)الممخصات أو تحديد االىتمامات والتقويـ"
يوضح انتماءىا إلى ىذا الحقؿ المعرفي  ,تقيدت ىذه العبارة بمممح تمييزي

سياًما في إيضا ويبعدىا عف المغة العامة. الذي يكتنؼ ىذه , ح الغموضوا 
ا إلدراجيا في مصاؼ المصطمحات ػً وتسويغ ,ويحدث لبًسا لدى المتمقي, العبارة
التكنولوجيا  يا بمجاؿضرورة تعزيز الرمز المغوي بصفة تحددىا وتخص   يرجح

 .؛ فيصبح المصطمح:" الزميؿ الحاسوبي الذكي"دوف االلتباس بغيره
فقد اكتنفو , الذكي" القارىء" الرمز المغوي فيالمرة ىذه  -نفسو -والحاؿ

في المغة اسـ فاعؿ  القارىءف فيو الداللة الحقيقية بالمجازية.الغموض والتبست 
.وتتبع كمماتو نظًرا ونطؽ بيا.. تتبعأي وقرآًنا:  ,...قراءة مف قرأ الكتابَ 

: نطؽ بألفاظيا عف نظر أو عف ..وقرأ اآلية مف القرآفولـ ينطؽ بيا. ,كمماتو
فالظاىر مف الداللة المعجمية لمادة ىذه الكممة أنيا تدور . (ٕ)ىء؛ فيو قار حفظ

إلى داللتيف العبارة تنقسـ بذلؾ  و المكتوب نظًرا أو نظًرا ونطًقا. في فمؾ تتبع
إحداىما داللة حسية مدركة وىي تتبع الكممة المكتوبة المرئية  ,متمايزتيف

واألخرى: ىي  ,إف التتبع في األساس ال يكوف إال لمرئي حيثوالنطؽ بيا؛ 
والفاعؿ في كمتا الحالتيف  ,النطؽ بألفاظ محفوظة في النفس وغير مرئية

؛ فيي:" التعميـلدة في اصطالح تكنولوجيا أما داللتيا المو  عقؿ. وذ شخٌص 
 .(ٖ)تقنية تتيح لمكتاب أف يقرأ نفسو لمطالب بعدة أصوات"

, رد إلى ذىف المتمقي حاؿ النطؽ بوتتوا, لو دالالت ُكُثر رمز المغويفيذا ال
يتمتع بالذكاء؛ وضماًنا لدقة  شخٌص  القارىءوأبرزىا داللتو المركزية وىي أف 

أف يعزز التركيب  يرجح؛ ومنًعا اللتباس داللتو بغيرىاالمصطمح ووضوحو 
المعرفي دوف غيره ليصبح  بصفة أخرى تحدده وتخّصو بيذا المجاؿ

 .(الحاسوبي الذكي القارىء): المصطمح
                                                           

 .ٜ٘الكتاب الذكي, صحناف الشاعر:    (ٔ)
 ., مادة )قرأ(ٕٕٚص, المصدر السابؽ, المعجـ الوسيطمجمع المغة العربية:    (ٕ)
 .ٜ٘المصدر السابؽ صحناف الشاعر:    (ٖ)
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 لعمـو والسبيؿ إلى إيضاح مداخمياولما كانت المصطمحات  مفاتيح ا
كاف لزاًما عمى واضعييا تحّري الدقة في صوغ  ؛وأسسيا وكيفية التعامؿ معيا

, فعبارة )التقويـ التكيفي( .مبس أو الغموضرمزىا المغوي بما ال يدع مجاال ل
تكنولوجيا التعميـ قد بمغت أعمى معدالت الغموض  ألفاظالتي وردت ضمف 

مولدة , ما تحممو مف داللة جديدةلوذلؾ  ؛ف المتمقيذأإذا ما طرقت  ,الداللي
فالمعاجـ الحديثة تكشؼ عف الداللة المعجمية لمكممتيف  .ممتمقي عيد بياليس ل

: تعييف ..وتقويـ البمدافلزمف بالسنيف والشيور واألياـ.فتقوؿ:" التقويـ: حساب ا
مواقعيا وبياف ظواىرىا...وفي مادتيا المعجمية يقاؿ: قّوـ السمعة: سعّرىا 

رمزىا  ؛ وليس فيالمشترؾ المفظي متعددة الدالالت ؛ فيي مف كممات(ٔ)وثمن يا
ف كانت  ,إلى مجاليا المنتمية إليو ومىءت المغوي ضميمة لغوية  الصفة وا 

:" تكي َؼ الشيُء: صار عمى كيفية مف مف داللتيا المعجمية تقتربالتكيفي( )
أف  غير؛يي: التأقمـف -ىنا -داللتيا االصطالحية المقصودة أما  (ٕ)الكيفيات

فيو بحاجة إلى تعزيزه ودعمو  .ا بداللة المركب برمتوػً الغموض مازاؿ محيط
ويحوؿ دوف ؛ نولوجيا التعميـبرمز لغوي آخر يوضح انتماءه إلى مجاؿ تك

 (قويـ التعميميتكيؼ الت)غموضو والتباسو بغيره في المجاالت األخرى ليصبح: 
 ,بًعا لمستوى الطالبتمكف النظاـ مف تكييؼ التقويـ تويعني اصطالًحا: "

بحيث تقترح أنشطة تعميمية وتقويمية في الموضوع الحالي أو , وأدائو وسموكو
 .(ٖ)الموضوعات المرتبطة بو"

كما تقضي الدقة المصطمحية بوجوب وجود عالقة داللية بيف المفيـو 
جاء مفيوميا  -موضع الدراسة -أف بعض المصطمحات إال ,ورمزه المغوي

, ا وصحيًحاػً خصائص لـ يعبر عنيا الرمز المغوي تعبيًرا دقيق عمى مشتماًل 
فيو  (.(Feed backالتغذية الراجعة() عمى نحو ما نمحظو في مصطمح

                                                           

(ٛٙٚصالمعجـ الوسيط, مجمع المغة العربية:    (ٔ)  .,مادة )قـو
 ) كيؼ( ٚٓٛصالمصدر السابؽ,    (ٕ)
 .ٖٗالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٖ)
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(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  
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شكؿ مف أشكاؿ التصحيح  معناه:و  ,مصطمح قديـ في المجاؿ التكنولوجي
التي تيدؼ  ,عف تدخالت المعمـ .و المصطمح يعبرواإلرشاد والتوجيو الفوري

 ,فيي عبارة عف إجراء تصحيحي .إلى التصحيح عند تمقي جواب مف المتعمـ
إذف ىي عبارة . (ٔ)سواء كانت لممتعمـ أو المعّمـ ,ةقائـ عمى مبدأ توضيح الرؤي

 عف استجابة أو رّد فعؿ لفعؿ سابؽ.
وفي اآلونة األخيرة بعد ظيور بيئة التعمـ الذكية األكثر تطوًرا مف سابقتيا 

وزادت عميو بعض الخصائص , ثًا آخرمحد   خذ مفيوـ المصطمح منحىأ
فالتغذية الراجعة بمفيوميا المعاصر  كما ىو. بقيأف رمزه المغوي  إالالجوىرية 

حتى  ,في مجاؿ التعمـ الذكي تختمؼ عف سابقتيا في كونيا عممية مستمرة
أثناء التعمـ والنشاط أو التقويـ وال تؤجؿ إلى ما بعد االستجابة كما ىو متعارؼ 

فقد غابت العالقة الداللية . (ٕ)عميو في بقية البيئات التعميمية اإللكترونية
 طرأ, وقد ثًاالذي صار محد   ,المفترض وجودىا بيف الرمز المغوي ومفيومو

مب ؛ فتحديث المفيوـ يتطالمغوي كما ىووبقي رمزه  ,جوىري عميو تغييرٌ 
الداللية الواجب توافرىا  ؛ وحرًصا عمى العالقةتحديثًا موائًما لرمزه المغوي

التغذية الذكية ): يصبحل ؛ادة صياغة المصطمح وفًقا لمفيوموإع يرجح؛ بينيما
 .(المستمرة

لممجاز في  ةالمزدوج تمؾ الوظيفةفي ضوء العرض السابؽ يتبيف بوضوح 
ماتية التي نجمت عف التقدـ اليائؿ والطفرة المعمو  ,غ المصطمحات العمميةصو 

واضًحا في سّد أثره  ؛ إذ برزحديف اذ اسالحً المتزايدة يوًما تمو اآلخر؛ فقد كاف 
التي خمفيا المجاؿ التكنولوجي التعميمي في اآلونة األخيرة؛ , الفجوات المغوية

وتعد مف قبيؿ  ,أنو كاف سبًبا في نشوء كممات وعبارات متعددة الدالالت إال
                                                           

لتعريفات ىذا المصطمح ينظر: بولحباؿ مربوحة:  التغذية الراجعة ودورىػا فػي تحقيػؽ    (ٔ)
أىداؼ حصة التربية البدنية والرياضية, مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية, جامعة الشييد 

 .ٜٙص -ـٕٙٔٓ- ٕٓمة لخضر, الوادي, العددح
 .ٕٛالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ
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ف كاف مف أبرز الروافد المغوية وأىميا عمى  ,المشترؾ المفظي وىذا األخير وا 
في  –ثراء ألفاظيا وتنميتيا إال أف لو في  المغةعميو  تعّوؿاإلطالؽ ؛ إذ 

بيامو إذ ينجـ عنو غموض المصطمح  ؛سمبية اآثارً  –الجانب المصطمحي  وا 
؛ فينبغي في عرؼ واضعي المصطمحات أف يخصص لكؿ والتباسو بغيره

وأال يمتبس ىذا المصطمح بأي مصطمح آخر؛  ,مفيوـ مصطمح مختص واحد
عندما يقتصر مصطمح  ,غير ممتبس -فقط-ف التفاىـ يكوف ممكًنا إ حيث

 .(ٔ)واحد عمى مفيوـ واحد وبالعكس
ئال يقضي النمط المعياري الداللي لممصطمحات بضرورة وضوحيا لوىكذا 

وىو فيـ العمـو ومف ثـ  يضيع اليدؼ منيا ؛ تمتبس بغيرىا في ذىف المتمقي
فياميا؛ فوضوح داللة المصطمح ومقصوده بدقة مف األمور الميمة التي  وا 

يـ تأوالىا كثير مف المؤلفيف عنايتيـ إذ عمدوا إلى إفراد صفحات في مؤلفا
وىي طريقة محمودة فكرياا وثقافياا حتى  ,لممصطمحات المستعممة وداللتيا

 .(ٕ)يتحقؽ الوضوح وال يحم ؿ الكالـ أكثر مما يحتمؿ
إلى تحري الدقة في انتقاء يرمي ف؛ النمط المعياري الصرفي لممصطمح أما

 ,تشّكؿ منيا المصطمح المركب المعبر عف المفيوـيالتي  ,الصيغة الصرفية
فيؤدي ذلؾ إلى ؛ لئال تمتبس بصيغة أخرى؛ الذي اعتمده واضعو المصطمحات

 ومف ثـ ندخؿ في نفؽ فوضى المصطمحات بال رجعة. ؛االرتباؾ
س( )التعمـ المعاكِ  الرمز المغوي -عمى سبيؿ المثاؿ-نطالعففي ىذا المجاؿ 

وى المرحمة التي يتغير فييا دور المتعمـ مف التفاعؿ مع المحتالذي يعني:"
لتناسب ما  ,وتغيير مسارات التعمـ المتاحة ,واستيعابو إلى تشكيؿ التعمـ التالي

ـ  تحققو ورصده أثناء المراحؿ السابقة" التي  –المعاِكس( فنجد أف كممة ). (ٖ)ت
                                                           

 .ٗينظر: عمي توفيؽ الحمد: المصطمح العربي, ص   (ٔ)
المذىبيػػػة اإلسػػػالمية والتعبيػػػر الحضػػػاري, موسسػػػة الرسػػػالة,  محسػػػف عبػػػد الحميػػػد:   (ٕ)
 .ٖٔ, ص ٜ٘ٛٔبيروت, 

 .ٔٔالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٖ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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عاَكَس( عمى ا الصرفية ىي اسـ فاعؿ مف الفعؿ)في بنيتي –وصفت التعمـ 
 َس كَ ؛ فيقاؿ:" عَ و)عاَكَس( ,وقد مايزت المغة معجمياا بيف )َعَكَس( ,(فاَعؿَ )زنة 

جذب  ويقاؿ: عكس الدابة:, قمبو وعكسو: رّد آخره عمى أولوعكًسا:  الشيءَ 
الشيء:  عكس, و وعكس عمى فالف أمره: رد ه عميو ,رأسيا إليو؛ لترجع القيقرى

 ػو ,فتعني: راد ه ومانعوأما عاكسو: . ا شديًداػً جذبو إلى األرض وضغطو ضغط
النظر إلى الداللتيف االصطالحية والمغوية . ف(ٔ)أخذ كؿٌّ منيما بناصية صاحبو"

المعاكس( في االصطالح جاء عمى غير ما أف توظيؼ كممة )يشير إلى 
عؿ الرباعي)عاكس( عمى زنة مف الف -ىنا-ُوِضَع ليا في المغة؛ فقد صيغت

فداللتيا  .المشاركة ووجود طرفيف متفاعميفالذي يدؿ  صرفياا عمى , )فاعؿ(
  وال يكوف ىذا إال بوجود طرفيف. ,المغوية تدور في فمؾ األخذ والرد والمنع

التغيير والقمب  الداللة عمى حدث فيي ؛االصطالحية المقصودةأما داللتيا 
فالصياغة الصحيحة لمكممة  ., دوف إشارة إلى فاعميفمف حالة إلى أخرى

؛ ليتواءـ المغوية لمفعؿ الثالثي الصحيح )عكس( تتضمف الداللةينبغي أف 
التعمـ العكسي )وليصبح المصطمح:  ,والداللة االصطالحية المرادة لممصطمح

 .(الذكي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 , مادة ) عكس(.ٛٔٙص المعجـ الوسيط,مجمع المغة العربية:    (ٔ)
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 لثالمبحث الثا
 " نقد وتوجيو"مبدأ التعاون التخاطبيو ألفاظ تكنولوجيا التعميم م يىامف

 :توطئة -
ا المعو ؿ في عممية مفعميي وجياف ألية لغة عممية؛الرمز المغوي ومفيومو 

فإذا كاف الرمز  .وج إلى مغاليؽ ىذا المجاؿ العممي أو غيرهالتواصؿ والول
ا يجوؿ في ذىف المتخصص التعبيرية النيائية لم المحصمة بوصفو -المغوي

سبًبا في عمميتي االتفاؽ والتواصؿ بيف متخصصي المجاؿ  -مف تصورات
العممي الواحد؛ فإف المفاىيـ ىي حمقة الوصؿ بيف واضعي ىذه المصطمحات 
؛ فبيا يتـ التواصؿ الفكري والعممي بينيما؛  وبيف المتمقيف عمى وجو العمـو

تميز عمى المتمقيف فيـ الرموز المغوية وفؾ شفراتيا الداللية التي ت تيسر حيث
فتحتاج إلى صياغة ىذه التصورات الذىنية  ؛باالقتضاب واإليجاز -غالًبا–

التي يواجييا المتمقي العادي  ,تذلؿ الصعاب ,صياغة واضحة ودقيقة ومحددة
دراؾ المراد منو.  في فيـ الرمز المغوي واستيعابو وا 

وقفة  الوقوؼولألىمية التي يتمتع بيا المفيوـ في المغة العممية كاف لزاًما 
في  مؤخًرات ر ظي ,التي عبرت عف رموز لغوية, نقدية توجييية حياؿ المفاىيـ

 عمماء المصطمحوذلؾ وفًقا لمشروط التي وضعيا  ,مجاؿ تكنولوجيا التعميـ
وفي ضوء ما ينبغي أف تكوف عميو لغتو وصياغتيا؛ ليمنح المتمقي  ,لممفيوـ

وتتحقؽ الوظيفة التواصمية  ,وتتـ الفائدة دوف زيادة أو نقصاف ,داللة كاممة
 لمغة.

ا لمبدأ التعاوف التخاطبي عمى ىذه المفاىيـ في حقؿ تكنولوجيا ػً وتطبيق
المرِسؿ  -بوصفيا حمقة الوصؿ بيف طرفي العممية التخاطبية  ,التعميـ

نجد أف  بعض المفاىيـ قد  –ير المتخصص(والمستقبؿ )غ ,)المتخصص(
الذي ورد نصو في المسانيات الحديثة عند  ,خرقت ىذا المبدأ التخاطبي

الفيمسوؼ األمريكي) بوؿ جرايس( عمى النحو اآلتي:"ينبغي أف تكوف 
مساىمتؾ الحوارية بمقدار ما يطمب منؾ في مجاؿ يتوسؿ إليو بيذه 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
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أنت ممتـز بأحدىما في  .تحدوؾ غاية الحديث المتبادؿ أو اتجاىو ,المساىمة
يس إلى تفريع ىذا المبدأ إلى مجموعة مف وقد عمد جرا. (ٔ)لحظة معينة"

ىا قد خالفت ىذه وبتطبيؽ ىذه القواعد عمى ىذه المفاىيـ نجد. الحواريةالقواعد 
 وذلؾ عمى النحو اآلتي: ,القواعد وخرقتيا
 : قاعدة الكم الحواري تخرقمفاىيم : المطمب األول
تعد  حداا داللياا القصد منو الحيمولة  -ا لما حدده جرايسػً وفق –وىذه القاعدة 

ت خرققد و . (ٕ)دوف أف يزيد أو ينقص المتحاوروف مف مقدار الفائدة المطموبة
 منيا:, جوانبعدة مف الحوارية  القاعدةا الحقؿ العممي ىذه ىذ مفاىيـ
 :خرق شرط التساوي الداللي بين المفيوم ورمزه المغوي ( أ

تتبع  الرمز المغوي )في مفيوـ  القارىءما يالحظو  -عمى سبيؿ المثاؿ-ومنيا 
 ,تتبع حالة المتعمميف مف حيث المعرفة" عمى: الذي ينص   (تعمـ الطالب

وتتبع  ,والتعامؿ داخؿ المجموعات ,والتفاعؿ الصفي ,واكتساب المعمومات
 ,ويستخدـ في ذلؾ آليات مثؿ تتبع حركة العيف ,والبيئة التعميمية ,طريقة التعمـ

 .(ٖ)وتحميؿ مخرجات التعمـ" ,حوسبة المشاعرو 
متساوي الداللي؛ ل افتقاده يكشؼوتدقيؽ النظر في المفيـو ورمزه المغوي 

 (تتبع تعمـ الطالب)فالرمز المغوي  س ثمة تناسب كمي أو كيفي بينيما.فمي
جاء مقيد الداللة ومحددىا بإضافتيف؛ ليقتصر التتبع عمى تعمـ الطالب 

أما تتبع الطريقة التعميمية وما فييا مف محتوى عممي ثابت أو  ,فحسب
كؿ ذلؾ ال ينضوي  ,وتحميؿ مخرجات التعمـ ,وكذا البيئة التعميمية ,متحرؾ

  .إلييا ىذا الرمز المغوي يومىءالتي  ,تحت المظمة الداللية

                                                           

, دار األمػػاف, الربػػاط ٔالعياشػػي أدراوي: االسػػتمزاـ الحػػواري فػػي التػػداوؿ المسػػاني,ط   (ٔ)
 .ٜٜـ,صٕٔٔٓ
 .ٓٓٔص, العياشي أدراوي: االستمزاـ الحواري   (ٕ)
 .ٕٚالسابؽ, ص  (ٖ)
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ى تتبع تعمـ م؛ إذ لـ يقتصر عا مف الرمز المغويػا المفيوـ أوسع دالليإف 
تبع في العممية التعميمية بؿ تجاوز ذلؾ إلى منظومة الت ؛الطالب فحسب

وىو: تحميؿ مخرجات التعمـ التي قد  ,وكذا ما بعد العممية التعميمية, برمتيا
 غير الطالب.بيا يقوـ 

؛ ا معو كماا وكيًفالمغوي ومتناسبً ا ورمزه اػا داللي اػا وحتى يبدو المفيوـ متساوي
 المتخصص في ىذا المجاؿ أف يتبع إحداىما:ىناؾ طريقتاف عمى 

 والتفاصيؿ, اػا ؛ ليتالئـ داللي: تعديؿ صوغ المصطمح نفسوالطريقة األولى 
تتبع العممية التعميمية كاآلتي: " في ىذا المثاؿ, واردة في مفيومو ويصيرال

 .لمطالب"
 ؛ ليعطي  :الطريقة األخرى القدر الداللي المساوي  القارىءأف يوجز المفيـو

عممية ليصبح:"؛ ير مقتصًرا عميو دوف لبس أو غموضويص ,لمرمز المغوي
والتفاعؿ  ,واكتساب المعمومات ,تتبع حالة المتعمميف مف حيث المعرفة

ا ػً ا وكيفػا ا كمػً وبذلؾ يصير مناسب؛ والتعامؿ داخؿ المجموعات" ,الصفي
 لرمزه المغوي.

 حدوديتو:عمومية المفيوم وانعدام م ( ب

ضع ؛ لكي يويرىق اػا ا دالليػً يواجو المتمقي لمفاىيـ ىذا الحقؿ العممي اتساع
ا وتتحقؽ ػً ؛ ليتجمى المراد منو واضحتميز ىذا الرمز المغوي وتخصصو احدودً 

تحميؿ ) الرمز المغويمفيوـ وعمى سبيؿ ذلؾ  الوظيفة التواصمية لمغة.
محتوى الكتاب الذكي يتـ تخزينيا  التعمـ(:"كؿ استجابات الطالب وتفاعالتو مع

وتصنيفيا وجمعيا فيما ُيعرؼ بػ" التجميعات" التي تشكؿ  ,في قاعدة بيانات
ا ومسارات خاصة بكؿ طالب أو مجموعة مف الطالب يتـ في ضوئيا ػً أنماط

تصنيؼ الطالب بحيث يتمكف التصميـ الذكي لمكتاب أف يحدد مسار تكيؼ 
 .الكتاب لمطالب"

 ,ةوكذا األلفاظ المجموع, موؿ)كؿ(ة العمـو والشفاستعماؿ لفظ
كميا ألفاظ  المسارات( –األنماط  -التجميعات -التفاعالت –)االستجابات ؿ:مث
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ف كاف واضع  ,وينعدـ فييا التخصص وتحديد األنواع, تتسـ بعموميتيا وا 
ى ذلؾ ؛ فمف أيف يتأت  ويدرؾ كنيو فيوـ يقصد المفظ كما ىو بعموميتوالم

 غير المتخصص؟لممتمقي 
)التجميعات( داخؿ خاص بالرمز المغوي عف وجود مفيوـ آخر فضالً  

. اػً التداخؿ بينيما واضح فظير؛ حدث لبًسا وغموًضاأقد مما  ؛المفيوـ األوؿ
 -اػً مع -وُخّيؿ لمقاريء أف المفيوميف, واحًدا اكالىما مفيومً  أصبححتى 

ا واحًدا ػً فقد صاغ واضع المصطمح مفيوم .يوضحاف المراد بكممة )التجميعات(
 .(التجميعات( و )تحميؿ التعمـ)لرمزيف لغوييف مختمفييف ىما: 
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 قاعدة الجية أو الكيفية: تخرقمفاىيم : المطمب الثاني
 :(ٔ)وتتفرع إلى, ومفاد ىذه القاعدة ىو "التزاـ الوضوح"

 لتحترز مف االلتباس .ٔ

 لتحترز مف اإلجماؿ .ٕ

 لتتكمـ بإيجاز .ٖ

 لترتب كالمؾ .ٗ

وقد بمغ  خرؽ ىذه القاعدة لمفاىيـ ىذا الحقؿ العممي معدال كبيًرا؛ وذلؾ 
 عمى النحو اآلتي:

 :أحادية المفيوم وتعدد الرموز المغوية ( أ

عمػػى  ,يواجػو المتمقػي فػػي ىػذا الحقػػؿ العممػي رمػوًزا لغويػػة متعػددة لممفيػػوـ نفسػو
 :فػػيوكػػذلؾ , التجميعػػات( –تعمـ تحميػػؿ الػػ) الرمػػزيف المغػػوييفنحػػو مػػا رأينػػا فػػي 

اصػػر المسػػاعدة عمػػى تحميػػؿ مػػف العنومقصػػوده أنػػو:"  ,)نظػػـ تحمػػيالت الػػتعمـ(
وتحميػؿ كػؿ مػا يقػـو  ,التي يتـ جمعيا عف نشػاط الطالػب أثنػاء الػتعمـ, البيانات

بمػػا فػػي ذلػػؾ اختياراتػػو مػػف  لكترونػػيبػػو أثنػػاء التفاعػػؿ مػػع المحتػػوى التعميمػػي اإل
وتفصػػػػيالتو فػػػػي تصػػػػميـ واجيػػػػة  ,لتعميميػػػػة التػػػػي يقػػػػدـ بيػػػػا المحتػػػػوىالوسػػػػائط ا

وىػػػػػذا مػػػػػدعاة الزدواجيػػػػػة  ,(ٕ)وتنسػػػػػيؽ الخطػػػػػوط" ,وألػػػػػواف ,التفاعػػػػػؿ مػػػػػف أزرار
 المصطمح ومفيومو.

الرمػػػػػػػػوز حػػػػػػػػد كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي وكػػػػػػػػذلؾ تعػػػػػػػػددت الرمػػػػػػػػوز المغويػػػػػػػػة لممفيػػػػػػػػـو الوا
رمزاف فػال. الفيزيائيػة(الوعي بالبيئة  –كاف الوعي بالم –ات المكاف:)مجسّ المغوية

ؼ النظػػاـ :"تعر  وىػػو, ا واحػػداػً رت ليمػػا المؤلفػػة مفيومػػػاألوؿ والثػػاني ذكػػ المغويػػاف
بحيػث يتغيػر  ,ويقػدـ لػو الػتعمـ المػرتبط بػو, اػا عمى موقع الطالب المكاني جغرافي

يجمعيمػا مفيػـو  رمػزاف المغويػافال وىػذاف.المحتوى لمطالب حسب مكاف تواجػده"

                                                           

 .ٓٓٔ, ص حواري في التداوؿ المسانيالعياشي أدراوي: االستمزاـ ال   (ٔ)
 .ٕٓالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٜٔٔٓٔ﴾  
  

وينضػػوياف تحػػت مظمتػػو , يػػة()الػػوعي بالبيئػػة الفيزيائ, وىوالثالػػثالرمػػز المغػػوي 
ومفيومو:"إدراؾ بيئات الػتعمـ الػذكي عناصػر البيئػة المحيطػة بالطالػب  ,الداللية

التػػػػي يمكػػػػف أف تستشػػػػعر درجػػػػة حػػػػرارة  ,تطبيقػػػػات الحػػػػواس الذكيػػػػة عػػػف طريػػػػؽ
التػػي وغيرىػػا مػف الجوانػب , ئصػو الجغرافيػػة واإلضػاءة والمسػاحةوخصا ,المكػاف

ا ػً أو ربطيا بػالتعمـ المقػدـ لمطالػب ليصػبح أكثػر ارتباطػ ,يمكف محاكاتيا لمطالب
وظيػػور عالقػة التػػرادؼ فػػي  ,فػػنجـ عػف ذلػػؾ رمػػوز لغويػة مترادفػػة. أثنػاء الػػتعمـ"

ا ػً وىػػذا يػػؤثر سمبػػ ,لغػػة المصػػطمحات يحػػوؿ دوف اسػػتقاللية المصػػطمح بمفيومػػو
, في المتمقي -نفسيا–بالدرجة  كما يؤثر ,في درجة الوضوح الداللي لممصطمح

 ,ا مف التشويش والتعمية واالرتبػاؾ فػي فيػـ الرمػز المغػويػً ُيحدث لديو نوع حيث
فػػػال يػػػدري أي  مصػػػطمح منيػػػا , ًرا أمػػػاـ ىػػػذه المصػػػطمحات المتعػػػددةويقػػػؼ حػػػائ
وكػػاف بإمكػػاف واضػػع المصػػطمح االكتفػػاء بالمصػػطمح األخيػػر الشػػامؿ  يوظفػػو؟ 

الفيزيائية ؛ لئال يتشتت ذىف المتمقي ويعّز عميو الفصؿ بػيف وىو:الوعي بالبيئة 
 ىذه الرموز المغوية.

 اإلفراط في توظيف المجاز. ( ب

اإلفراط في توظيؼ المجاز والحيد عف المغة التقريرية والسيما في المفاىيـ 
ـّ الرمز المغوي الخاص بو. ,العممية يحوؿ دوف وضوح المفيوـ فكممة  ومف ث

صفيا رمًزا لغوياا مف رموز ىذا الحقؿ العممي جاء مفيوميا )الحوار( مثال بو 
يتيح لو  ,ء النظاـ حواًرا بينو وبيف الطالبىعمى النحو اآلتي:"أف ينش
واالستفسار عف سير التعمـ  ,وعرض المحتوى ,المشاركة في تنظيـ التعمـ

ي وأف يقوـ النظاـ باالستجابة لذلؾ واستخداـ مخرجات الحوار ف ,وسير الطالب
 .(ٔ)تعديؿ المحتوى"

 االتي تقؼ حجرً , و المتمقي ىو غموض كممة )النظاـ(ب يصطدـأوؿ ما 
أمامو وتحوؿ دوف وضوح المفيوـ برمتو؛ فقد منحيا واضع المفيـو  اعثرً 

                                                           

 .ٖٗالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٔٔٓٓ﴾  
  

مجدًدا  صفات شخصية دونما إيضاح لما يعنيو بيا. فضال عف ذلؾ تعود
ظاىرة االزدواجية  -اػً سمف رككما ذُ  –التي ينجـ عنيا, ظاىرة التداخؿ المفاىيمي

وىو  ,التي تنتشر في ىذا الحقؿ العممي انتشار النار في اليشيـ, المصطمحية
والحّد مف خطر تفشييا الداعي إلى الفوضى , وقفيامف المغوييف  يتطمبما 

 الرمز المغويفالتداخؿ بّيف وواضح بيف ىذا المفيـو ومفيوـ  ية.المصطمح
 لذي ينص  عمى:" تقنية تتيح زميالا -المشار إليو سمًفا -الذكي( القارىء)

األنشطة  عف طريؽويتفاعؿ معو , يشارؾ الطالب في قراءة الكتاب, اػا افتراضي
 .أو الممخصات أو تحديد االىتمامات والتقويـ"

الذكي( فيما بمنزلة  القارىء),جميٌّ ىو التكرار الداللي في مفيومي)الحوار(
, يعبراف عنو, المتخصصيف خصصوا لو رمزيف لغوييفلواحد غير أف المفيوـ ا

ويحتاج , اػا ا وضروريػا فاألمر بات ممح وىذا ينافي ما تقرره لغة المصطمحات.
مف المتخصصيف في ىذا الحقؿ العممي إلى تدارؾ ىذا التداخؿ لمحد مف ىذه 

 عممية التواصؿ مع المتمقي. فيا ػً الفوضى المصطمحية التي تؤثر سمب
ا في غموض بعض الرموز المغوية ومفاىيميا نجده ػً وكما كاف المجاز سبب
)الحوسبة  الرمز المغويمفيوـ  بياففي ميمة  وظيفةعمى الجانب اآلخر يمعب 

مرئي  ما ىو غير مرئي بما ىوا تشبيو ػً الذي جاء متضمن, السحابية(
إلى ذىف المتمقي؛ فقد جاء في  قصد اإليضاح وتقريب الصورةل؛ محسوس
 ,أنو:"مكاف استضافة وتخزيف عالمي لمبيانات والمعمومات الرقمية  ومفيوم

ويستمد ذلؾ مف فكرة أف  ,وتداوليا بيف المستخدميف عمى نطاؽ واسع
  (ٔ)األشخاص جميعيـ بإمكانيـ رؤية نفس السحابة في السماء مف كؿ مكاف"

اإليجابي في اإليضاح وتقريب الصورة إلى ذىف المتمقيف  أثرهفكاف لمتشبيو 
ف كاف واضع المفيوـ قد أصاب في  ,بمستوياتيـ االستيعابية كافة وضعو وا 

 ,أنو لـ يسمـ مف النقد إال؛ كافة  متمقيفلمقدرات االستيعابية لمبصياغة مالئمة 

                                                           

 .ٛٔالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٔٔٓٔ﴾  
  

 , (ابيةالحوسبة السح)أحدىما المذكور: د جعؿ ليذا المفيوـ رمزيف لغوييففق
 .(ٔ)(ةلكترونيالسحابة اإل) واآلخر
 اإلحالة في إيضاح المفيوم إلى رمز لغوي يجيل المتمقي مفيومو. ( ج

يعمد واضع المفيـو  , حيثبدت واضحة ىذه الظاىرة في ىذا الحقؿ العممي
ولـ يكف  ,ويعّوؿ عميو في إيضاح ىذا المفيوـ ,إلى اإلحالة إلى رمز لغوي ما

 لكترونيالكتاب اإل) الرمز المغويلؾ بمفيوـ وُيستدؿ  عمى ذ لممتمقي عمـ بو.
بيف صفحاتو عف  وقع  قاؿأف االنت إال الذي ينّص عمى:"ىو كالثابت,, (المرف

المرف بالكتاب  لكترونيالكتاب اإل(ٕ)فقد بدأ التعريؼ بتشبيو .طريؽ الروابط"
لمتخصص إلى اا بالنسبة ػً قد يجعمو واضح ,ذاكًرا وجو اختالؼ واحد ,الثابت

 ةفاألمر ما زاؿ ممبًسا ومازالت الرؤي  ىـأما بالنسبة إلى غير  ,في ىذا المجاؿ
؛ فيحتاج مف ذوي الخبرة في ىذا المجاؿالمخاطب   لـ يكفإف , غير واضحة 

ذلؾ  ,توضيح خصائص ىذا الكتاب الثابت -أوال  -مف واضع المفيـو
 لكتروني)الكتاب اإل الرمز المغويالمصطمح الذي أحاؿ إليو في توضيح 

ا صحيًحا كما ػً وبياف مفيومو لممتمقي؛ ليكوف في مقدوره توظيفو توظيف, المرف( 
 ينبغي.
 المغو في المفيوم. ( د

منو في  تجدر اإلشارة إلى أف تكرار الرمز المغوي بصيغتو أو بما اْشُتؽ  
التي ينبغي أف تتسـ  ,ال يجوز في المفاىيـ العممية ,المفيوـ يعد  لغًوا

فكؿ كممة في المفيـو ليا  .والخمو مف المغو ,والتحديد ,والدقة ,بالوضوح
وىذه الظاىرة  الداللي بال زيادة أو نقصاف. توظيفياوتؤدي المحددة وظيفتيا 

 المكرورة في ىذا الحقؿ العممي مرد ىا في رأيي إلى أمريف:

                                                           

 . ٖٗحناف الشاعر المصدر السابؽ, ص   (ٔ)
العمميػة؛ ألف واضػع القياس, فيو أقرب إلى ىذه المغة  -كذلؾ –وأرى أف نطمؽ عميو    (ٕ)

 المفيـو يقيس مجيوال عمى معمـو لديو.



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٕٔٔٓ﴾  
  

التي تمكنو مف , والمقدرة المغويةـو إلى الكفاءة : افتقار واضع المفياألول -
إيجاد ألفاظ مناسبة ومعبرة عّما يجوؿ في ذىنو مف تصور مجرد ليذا الرمز 

وىو أشبو بمف  ,المغوي؛ فيضطر إلى تكرار المصطمح أو جزء منو في المفيوـ
 يفسر الماء بعد ُجيٍد بالماء.

ية متساوية اعتقاد واضع المفيوـ أف مف يخاطبيـ ذوو درجة استيعاب :اآلخر -
 ,أو كفاءة إدراكية متقاربة جعمو يفسر المصطمح تفسيًرا يناسب المتخصصيف

عمى سبيؿ -وأذكر  فيـ في غيابة ىذا الغموض المفيومي تائيوف.؛ ا غيرىـأم
رقمي( الذي ينص مفيومو عمى ال لكتروني)الكتاب اإل الرمز المغوي -المثاؿ
ح الروابط ػتتي ,تعتمد عمى برمجيات ,نسخة رقمية مف الكتاب المطبوعأنو:"

ويختمؼ  ,آخر بيف الصفحاتإلى واالنتقاؿ الممنيج مف موضوع  ,داخؿ النص
 (ٔ)شكمو عف شكؿ الكتاب الورقي في تتابع الفقرات أو تنسيؽ الصفحات"

وض ػا في غمػً ب)رقمية( في المفيوـ كاف سب فإعادة المفظ بصيغتو المنسوبة
, ما تعنيو ىذه الكممة مقي خالي الذىف مف المتإذا كاف سيما  وال ,المصطمح

)الكتاب الرقمي(  حاوالت واضع المفيوـ تفسير مصطمحعمى الرغـ مف مو 
لقاء الضوء عميو ب ,باالستعانة بالكتاب الورقي وصفو أقرب إلى ذىف المتمقي وا 

 ا غير واضح بالدرجة الكافية.ػً المفيوـ يبقى غامض فإف؛ وأوضح

 استقاللية الرمز المغوي بمفيوموانعدام  ( ه

 وىذا يرجعنا إلى ظاىرة التداخؿ المفيومي والمصطمحي التي يموج ويزخر بيا 
يقوؿ في  ,)التكيؼ المستمر( مغويالرمز الففي  ىذا الحقؿ العممي.

ستمرة يحتـ أف يكوف التكيؼ عممية م, ومو:"التصميـ الذكي لمكتاب الذكيمفي
فمدخالت الطالب مف استجابات وسموؾ وموقعو , مفتوحة البدايات والنيايات

أف يكوف التكيؼ  -اػً أيض–تتطمب , رافي مدخالت مفتوحة لمكتاب الذكيالجغ
فال يمكف تحديد مسارات التكيؼ لمطالب منذ  ,عممية مستمرة ومفتوحة النيايات

                                                           

 .٘ٗالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٔ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٖٔٔٓ﴾  
  

بؿ يتـ طرح عدة مسارات مع تحديث ىذه المسارات بصورة  ,بداية االستخداـ
 .مستمرة لتتناسب مع المدخالت"

بيا في ا ػً مستعين, ىذا المفيوـ مصطمحات أخرى عنايتوفقد أولى واضع 
يا المراد إلقاء الضوء عميو وبيانو لممتمقي ومن, ـو الرمز المغويإيضاح مفي

؛ فكميا )المدخالت( ,)الكتاب الذكي( ,)تصميـ الكتاب الذكي( الرموز المغوية:
أف االستعانة بيذه  إاليتطمب وجودىا أف يكوف التكيؼ عممية مستمرة 

 وىو ؛المصطمحاتا في تشتيت ذىف المتمقي بيف ىذه ػً المصطمحات يعد  سبب
 ويمتفت إلى المصطمحات األخرى, حوما يجعمو ييمؿ المصطمح المراد إيضا

 .باحثًا عف دالالتيا
وانعداـ قدرة واضعو عمى إيضاحو  ,فانعداـ استقالؿ المصطمح بمفيومو

كما يعكس غموض المفيـو في ذىنو؛ فيضطر  ,يعكس القصور المغوي لديو
ا عمى ػً ضيح واإلبانة؛ فيزداد المفيوـ غموضإلى االستعانة بآليات كثيرة لمتو 

ا بمعرفة المراد مف كؿ ىذه المصطمحات المذكورة ػً الذي صار مطالب ,المتمقي
والسيما إف كاف المفيـو  ,فيحدث لديو تشويش داللي وتشتيت ذىني ؛لإليضاح

ضح مفيوـ المصطمح يتولـ  ,بعضبيوضح عالقة المصطمحات بعضيا 
ـّ لـ يصؿ مفيوـ , المراد تمكنو , المصطمح إلى المتمقي بدرجة واضحةومف ث

 مف فيمو واستيعابو واالستعانة بو وتوظيفو في العممية التعميمية لو أو لغيره.
 
 
 
 
 
 
 
 



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٔٔٓٗ﴾  
  

 مة:ءقاعدة المال تخرقمفاىيم : المطمب الثالث
اليدؼ منيا منع المتكمـ مف أف ينزلؽ إلى و  ,وىي بمنزلة الحد المقصدي

أي يراعي عالقة المقاؿ  ,مخالفة لتمؾ التي استيدفيا الخطاب ,أخرىمقاصد 
ب القوؿ أف يناس و تروـبالمقاـ. وتقوؿ ىذه القاعدة:" ليناسب مقالؾ مقامؾ" 

وخرقت , (ٔ)أي وجوب تعمؽ الخبر بالمقاـ؛ ما ىو مطموب في كؿ مرحمة
 مفاىيـ ىذا الحقؿ العممي ىذه القاعدة مف جانبيف:

لقاء الضوء عماألول: الجانب  -  .ى غيرهتجاىل الرمز المغوي المقصود وا 

قد يمحظ قاريء المفاىيـ االصطالحية لمرموز المغوية في ىذا الحقؿ العممي ف
قد تصؿ إلى حّد الترادؼ  , مع مفاىيـ رموز لغوية أخرىا وتداخالػً تقارب

 .المفاىيـيمايز بيف ىذه ال العادي  القارىءيجعؿ , اػً الجزئي؛ مما يسبب لبس
) التعمـ الفردي( الذي الرمز المغوي:وقد ال يدرؾ العالقة بينيما؛ ففي مفيوـ 

يعني:" األسس النظرية الداعمة لممحتوى بحيث يتكيؼ المحتوى الحتياجات 
األساس  ,وتصبح العمميات وىي التفاعالت بيف الطالب وبيئة التعمـ ,المتعمميف

 (ٕ)في التكيؼ"
ليتضح ؛ إلى إعادة النظر في صوغو يحتاج ىذا المفيوـ أففيالحظ 

: لـ يسمط واضع المفيـو األول بصورة وافية وكافية وذلؾ لسببيف:لممتمقي 
والسيما أف ىذا الرمز  ,الضوء عمى تعريؼ )التعمـ الفردي( بصورة مباشرة

ي يغمض معناىا إذا ما الت, ف عّده مف عبارات المشترؾ المفظيالمغوي يمك
المحتوى رموًزا لغوية أخرى عنايتو مثؿ ) أولى: أنو  نيلثا. اذكرت مفردة

) التفاعمية( وتقاربيما داللياا إلى كذاو  ,العممي( وما يدعمو مف أسس نظرية
 التفرقة بينيما., وعجًزا عف لممتمقي مفيومياا ادرجة تسبب ارتباكً 

                                                           

 .ٓٓٔالعياشي أدراوي: االستمزاـ الحواري في التداوؿ المساني ,ص    (ٔ)
 .ٓٗالكتاب الذكي, ص حناف الشاعر:    (ٕ)



فا يف حؼل تؽـولوجقا التعؾقِم 
ُ
  "كؼٌد وتوجقهٌ "الرموُز الؾغويُة ومػاهقؿ

(الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة  

  ﴿ٕٔٔٓ٘﴾  
  

 ,تعني:" تفاعؿ الطالب مع محتوى الكتاب -كما أشرت سمفا -فالتفاعمية
إلى  ,يتـ استعراض محتواه واالنتقاؿ مف جزئية إلى أخرى عف طريقوالذي 

سواء بإضافة تعميقات  ,الكتاب (ٔ)(اإلضافة لمحتوى)جانب القدرة عمى 
يقاع السير في  ,األىداؼ وفؽومالحظات أو إعادة ترتيب المحتوى  وا 

بينيما ؛ ونظرة مقارنة بيف ىذيف المفيوميف يتجمى الشبو واضًحا . المحتوى"
فأصبح لممفيوـ الواحد مصطمحاف؛ وىذا مف شأنو أف يزيد المصطمحات 

 -ويحوؿ دوف إتماـ عممية التواصؿ مع المتمقيف  ,اضطراًبا ويصيبيا الفوضى
ا وغموًضا في فيـ ما يعد  حدث لدييـ لبسً فيُ  -وىـ قطاع كبير مف المجتمع
 مفاتيح ىذا العمـ بشكؿ كامؿ.

 ا لمراحل تطور المصطمح.ًـّ ا تاريخيًـ المفيوم تتبع تضمناآلخر: الجانب  -

الذي جاء مفيومو , )الفصوؿ الذكية( الرمز المغويومنو عمى سبيؿ المثاؿ 
عمى النحو اآلتي:"يرتبط مفيـو التعمـ الذكي بتطور الفصؿ الذكي في الفترة 

الذي تضمف استخداـ تكنولوجيا , عاـ ألفيف وواحد إلى عاـ ألفيف وسبعةمف 
المعمومات بتطبيقاتيا ذات الطبيعة المتزامنة؛ لتوظيفيا في تعمـ الطالب داخؿ 

 الفصؿ أو في األماكف البعيدة عبر وسائؿ االتصاؿ المتزامف.
الذي تضمف استخداـ , حتى اآلف عاـ ألفيف وثمانية أما الجيؿ الثاني مف 

نتتكنولوجيا التعمـ النّقاؿ والسحابة الرقمية ومجسات المكاف و  . األشياء" رنت ا 
الغموض الذي انتاب ىذا المفيوـ وذلؾ لألسباب  القارىءفال يخفى عمى 

 اآلتية:
التاريخي لمراحؿ  إغفاؿ مفيوـ المصطمح واالقتصار عمى التتبع (ٔ

؛ كيإشارة وجيزة إلى ارتباط مفيومو بمفيـو التعمـ الذاإلشارة و , تطوره
حتى  ؛بمفيوـ التعمـ الذكيا ػا وىذا يستدعي مف المتمقي أف يكوف واعي

 .يتضح لديو مفيوـ)الفصؿ الذكي(

                                                           

 .صواب ىذه العبارة أف نقوؿ: اإلضافة إلى محتوى   (ٔ)
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يمثالف مراحؿ تطور )الفصؿ  ,تضمف المفيوـ مقارنة بيف جيميف (ٕ
 وىذا مف شأنو إبعاد المتمقي عف المعنى المراد. ,الذكي(

إغفاؿ المفيوـ الواضح المباشر لممصطمح واالقتصار عمى خصائص  (ٖ
 مراحؿ تطور المصطمح.كؿ جيؿ مف الجيميف المذيف يمثالف 
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 - الخاتمة
لمرموز المغوية ومفاىيميا في حقؿ تكنولوجيا التحميمي الناقد  وصؼأسفر ىذا ال

 مف أبرزىا: ,عف مجموعة مف النتائجالتعميـ 
 مىما يربو ع -العينة المدروسة –تضمف كتاب )تكنولوجيا الكتاب الذكي(  (ٔ

ح وتقريب الصورة في ؛ قصًدا لإليضاابمفاىيمي ةػاا مدعمخمسيف رمًزا لغوي
ظيرت في مجمميا رموز لغوية حديثة النشأة,  فيي في؛ ذىف المتمقيف
 اآلونة األخيرة.

والسيما ما ظير  –تعد الرموز المغوية الخاصة بحقؿ تكنولوجيا التعميـ  (ٕ
؛ لـ تستقر بعدوىي داللة في مرحمة داللة الوضع الطاريء,  -امنيا مؤخرً 

فال  والغموض وانعداـ التحديد الداللي.تييمف عمييا الفوضى الداللية  لؾلذ
ا لمتنميط ػً وفق وتنقيحيا ,ينبغي أف نطمؽ عمييا مصطمحات إال بعد تفنيدىا

 المعياري المغوي لممصطمحات.

وانعداـ دقتيا ة بيذا الحقؿ العممي بازدواجيتيا, تتسـ الرموز المغوية الخاص (ٖ
كما ثبت ذلؾ بالرجوع إلى  ,وجواز إدراجيا في مصاؼ عممية متنوعة

طريقتيف لمتغمب عمى ىذه العيوب التي ينبغي  تـ ترجيح لؾلذ ؛ المعاجـ
إضافة مالمح داللية تميز  :أوالىما  ف تخمو منيا:لمغة المصطمحات أ

كما  ,إلى انتمائيا إليو ىءوتوم ,المغوية الخاصة بيذا الحقؿ العممي الرموز
في مقترح إضافة الصفة )التعميمية( إلى الرمز المغوي ) التكنولوجيا 

وكذا مقترح إضافة الصفة )الحاسوبي( إلى بعض الرموز  ,الطرفية(
:إبداؿ ألفاظ األخرىو  .(القارىء  الذكي –الزميؿ  الذكي )مثؿ:  ,المغوية

تـ مة ومناسبة لداللة ىذا الحقؿ العممي عمى نحو ما ءبأخرى أكثر مال
بدال مف:  مثؿ: الكتاب الحاسوبي الثابت ,ترجيحو في بعض المصطمحات

كما ثبت ذلؾ )إلكتروف(,  الثابت؛ لتعدد دالالت كممة لكترونيالكتاب اإل
 ,البيئة التعميمية إنترنت وكذا مصطمح:  ,إلى المعاجـ األجنبيةبالرجوع 
 األشياء. إنترنت : بدال مف
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ويرجػع  في ىذا الحقػؿ المعرفػي الييئػة التركيبيػة؛يغمب عمى الرموز المغوية  (ٗ
؛ بؿ فحسب الذي ال يقوـ عمى الجيود الفرديةذلؾ إلى طبيعة ىذا المجاؿ, 

سػػػواء أكػػانوا طالًبػػا أـ معممػػػيف أـ  ,يتطمػػب مشػػاركيف فػػػي العمميػػة التعميميػػة
كمػػػا أف مػػػا جػػػاء مػػػف ىػػػذه  .أوليػػػاء أمػػػور أـ أجيػػػزة ذكيػػػة أـ وسػػػائط متعػػػددة

ف كاف عددىا قميال –الرموز المغوية بييئة إفرادية  إذا مػا قورنػت بػالرموز  وا 
الداللة عمى  يا الصرفية إلىقد أومأت صيغُ  –المغوية ذات الييئة التركيبية 

طػػػػػرؼ مشػػػػػارؾ فػػػػػي العمميػػػػػة  وجػػػػػود أكثػػػػػر مػػػػػفمػػػػػع  ,عمػػػػػةالمشػػػػػاركة والمفا
 .التعميمية

المواصؽ بنوعييا التصريفية واالشتقاقية عمى التوجيو  وظيفة تاقتصر  (٘
ا, ػا ا تعبيريػً ولـ تسيـ في توجيييا توجيي ,الداللي لمصيغ الصرفية فحسب

ما جاء في  عمى نحو ,يوحي بانتمائيا إلى ىذا الحقؿ العممي دوف غيره
 –الحوار  –مثؿ: التفاعمية  ,المغوية ذات الييئة اإلفراديةالرموز 
ضرورة تحديدىا  تـ ترجيحفقد  .المخرجات –المدخالت  -العمميات

وتمنعيا إلى مجاليا العممي,  ىءتوممح تمييزية, ا بمالػا وتقييدىا داللي
الحوار  –التفاعمية التعميمية التكنولوجية  لتصير: ,االلتباس بغيرىا

 العمميات التعميمية التكنولوجية, عمى الترتيب. –التكنولوجي التعميمي 

مثؿ:  ,ا بحقؿ التكنولوجيا عمى وجو العموـ ػا إذا كاف المصطمح مختص (ٙ
ا بمممح ػا ضرورة تحديده داللي تـ ترجيح؛ فقد المخرجات –المدخالت 

فنقوؿ:  ,ويقصرىا عمى حقؿ تكنولوجيا التعميـ ,يضيؽ داللتو ,تمييزي
وذلؾ وفؽ ما تقتضيو الدقة  ,المخرجات التعميمية –المدخالت التعميمية 

  التعبيرية في لغة المصطمحات العممية.

افتقار بعض الرموز المغوية الخاصة بيذا الحقؿ العممي إلى االلتزاـ بالنمط  (ٚ
المعياري الصرفي لممصطمحات الذي يقضي بوجوب تحري الدقة في 

سواء أكاف مفرًدا أـ فية التي يتشكؿ منيا المصطمح, الصر انتقاء الصيغة 
فقد أثبتت . عمى نحو ما جاء في الرمز المغوي )التعمـ المعاكس( ,مركًبا 
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ا ػً وانطالق ,عاَكَس  –المعاجـ المغوية الفرؽ بيف داللتي الصيغتيف: َعَكَس 
أف يقاؿ: التعمـ مف الصواب  كاف الرأي:مف مفيوـ ىذا الرمز المغوي 

 ي.العكس

التي ظيرت  ,في توليد الرموز المغويةتأثيرا ووظيفة  األكثرلمجاز ا يعد   (ٛ
والسيما في لغة  –أف اإلفراط في توظيفو  إال؛ الحقؿ العمميمؤخًرا في ىذا 

 المباشرة داللتوو  يبعد المصطمح عف تقريريتو -المصطمحات العممية
 ,ويمبسو بغيره مف الكممات األخرى في المغة العامة ,ووضوحو واختصاصو

. وكانت ىناؾ ة األدبية أكثر مف المغة العمميةا إلى المغػً كما يجعمو منتمي
مى ىذه المشكمة وىي: تقييد الرمز المغوي بمممح سبيؿ واحدة لمتغمب ع

وفي الوقت ذاتو ُيشعر المتمقيف  ,يزيؿ ىذا المبس والغموضداللي مميز, 
ويصير مف مصطمحاتو  ,ذا الرمز المغوي إلى حقمو العمميء ىبانتما

 الخاصة.

يقضي النمط المعياري الداللي لممصطمحات بوجوب وجود عالقة داللية  (ٜ
 -موضع الدراسة-أف بعض المصطمحات  إالبيف المفيوـ ورمزه المغوي؛ 

 ,ػًاا خصائص لـ يعبر عنيا رمزىا المغوي تعبيًرا دقيقػً جاء مفيوميا متضمن
اللتو د الذي تباينتجاء في مصطمح ) التغذية الراجعة(, عمى نحو ما 

 ,التي ظيرت مع ظيور البيئة التعميمية الذكيةالقديمة عف داللتو الحديثة, 
 لؾ؛ لذػًا لـ يتغيرومع ىذا التبايف الداللي في المفيوميف ظؿ  المصطمح ثابت

تغيير الرمز ب -ؤخًرا بناًء عمى داللة المفيـو الذي ظير م – احقتر جاء اال
 المغوي مف )التغذية الراجعة( إلى ) التغذية الذكية المستمرة(.

وخرقت مبدأ ىذا الحقؿ المعرفي اتسمت بالغموض, المفاىيـ في  (ٓٔ
 منيا: ,وذلؾ مف جوانب ,ف التخاطبي بيف المرسؿ والمستقبؿالتعاو 

والقصد منيا وضع حّد داللي يحوؿ دوف أف  ,خرق قاعدة الكم الحواري  -
 وتمثمت في ,يزيد أو ينقص المتحاوروف مف مقدار الفائدة المطموبة 

 األسباب اآلتية لمغموض المفيومي:
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عمى نحو ما  .خرؽ شرط التساوي الداللي بيف المفيـو ورمزه المغويأ( 
واقترحت  ,الرمز المغوي )تتبع تعمـ الطالب(جاء في مفيوـ 

: تعديؿ صوغ أوالىماف لمتغمب عمى ىذا الغموض: طريقتي
: أف يوجز واألخرىليتواءـ دالليػاا ومفيومو,  -نفسو– المصطمح

 القدر الداللي المساوي لمرمز المغوي. القارىءالمفيوـ؛ ليعطي 
أف يسبب  -مف شأنو -وىذا  ,عمومية المفيوـ وانعداـ محدوديتوب( 

وضع حدود تميز ىذا الرمز المغوي,  إرىاؽ المتمقيف في
عمى نحو ما جاء في مفيوـ الرمز المغوي )تحميؿ  ,وتخصصو

 .التعمـ(

؛ فقد التي تفيد التزاـ الوضوح القاعدةخرق قاعدة الكيفية التخاطبية تمك  -
كبيًرا وذلؾ مف جوانب بمغ خرؽ المفاىيـ ليذه القاعدة التخاطبية معداًل 

  منيا: ,متعددة
ي الرموز عمى نحو ما جاء ف ,المفيوـ وتعدد الرمز المغويادية أح ( أ

 .نظـ تحميالت التعمـ(  –التجميعات –المغوية ) تحميؿ التعمـ 
, نحو: الرموز المغوية لؾذوك ,فجميعيا تعبر عف مفيـو واحد

الوعي بالبيئة الفيزيائية(,  –الوعي بالمكاف –مجسات المكاف)
 فجميعيا ليا مفيـو واحد.

يـ في توظيؼ المجاز والحيد عف المغة التقريرية في المفاىاإلفراط  ( ب
عمى نحو ما رأينا في مفيوـ كممة  ,العممية ليذا الحقؿ العممي

 )الحوار(.

 ,اإلحالة في إيضاح المفيـو إلى رمز لغوي يجيؿ المتمقي مفيوموج( 
 (.لكترونيعمى نحو ما رأينا في مفيـو الرمز المغوي ) الكتاب اإل

ويقصد بو تكرار الرمز المغوي بصيغتو أو بما  ,المفيوـ د( المغو في
, اشتُ  وىذا مما تأباه لغة المفاىيـ العممية التي ؽ منو في المفيـو

والتحديد الداللي والخمو مف  ,ينبغي أف تتسـ بالوضوح والدقة
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في حقؿ تكنولوجيا التعميـ وقد برزت ىذه الظاىرة بوضوح  .المغو
: افتقار واضع أوليما إلى أمريف: -مف وجية نظري -ومردىا

التي تمكنو مف إيجاد ألفاظ  ,المفيوـ إلى الكفاءة والمقدرة المغوية
مناسبة ومعبرة عما يجوؿ في ذىنو مف تصور مجرد ليذا الرمز 

: اعتقاد واضع المفيوـ أف مف يخاطبيـ ذوو درجة واآلخر المغوي.
مو يفسر المصطمح جعتساوية أو كفاءة إدراكية متقاربة؛ استيعابية م

ما جاء في مفيـو الرمز  عمى نحو ,تفسيًرا يناسب المتخصصيف
بأنو: نسخة رقمية مف الكتاب  الرقمي( لكترونيالمغوي )الكتاب اإل

 الثابت.
التي تقضي بأف يناسب مقالؾ مقامؾ. , مة التخاطبيةءخرق قاعدة المال -

: األول بيف:وقد خرقت مفاىيـ ىذا الحقؿ العممي ىذه القاعدة مف جان
لقاء الضوء عمى غيره. عمى نحو ما  تجاىؿ الرمز المغوي المقصود وا 

؛ فمـ يسمط واضع المفيـو وـ الرمز المغوي )التعمـ الفردي(جاء في مفي
عنايتو داخؿ  ؛ بؿ أولى رموًزا لغوية أخرى الضوء عمى ىذا المصطمح

تضمف  :اآلخر التفاعمية. –المحتوى العمميكما في مفيومي: ,المفيوـ
غفاؿ مفيومو ,ا تاريخػياا لمراحؿ تطور المصطمحػً المفيوـ تتبع  وا 

يضاحو لممتمقي  كما جاء في مفيـو الرمز المغوي: الفصوؿ الذكية. ,وا 
 التوصيات:

شكاليتيا بيف الرمػز المغوي  و بعد ىذه المناقشة البحثية حوؿ قضية المصطمحات, وا 
, وتطبيقيا عمى عدد مف مصطمحات تكنولوجيا التعميـ, لـز تأكيد أىمية  والمفيـو

وحقؿ تكنولوجيا التعميـ عمى  ,الدقة التعبيرية في حقؿ المصطمحات عمى وجو العمـو
ى المغوييف قبؿ ذيوعيا وانتشارىا, مضرورة عرضيا عب , وذلؾالخصوصوجو 

ور الوالدة؛ لمنع المبس والتداخؿ وتحقيؽ والسيما ما كاف منيا حديث النشأة أو في ط
 وظيفة ىذه المصطمحات وغايتيا في حقميا العممي.
 و هللا ولي التوفيؽ                                              
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 :المصادر والمراجع ثبت
 ٔط, االستمزام الحواري في التداول المساني(.ٕٔٔٓ.)العياشي ,أدراوي, 

 الرباط. دار األماف,
 شرح كافية ابن (. ٕٜٛٔ.)رضي الديف محمد بف الحسف, ستراباذياإل

دار الكتب  محمد محيي الديف عبد الحميد وآخريف, , تحقيؽالحاجب
 .بيروت العممية,

 عّمؽ عميو  ,األحكاماإلحكام في أصول  (.ٖٕٓٓ)عمي بف محمد, اآلمدي
 .الرياض دار األصمعي, ,ٔط الشيخ عبد الرازؽ عفيفي,

 كشاف اصطالحات  (.ٜٜٙٔ .)محمد بف عمي ابف القاضي, التيانوي
شراؼ رفيؽ العجـ, ط ,الفنون  ., بيروتمكتبة لبناف ,ٔتقديـ وا 

 عبد  تحقيؽ ,الحيوان(. ٜ٘ٙٔ.)عثماف عمر بف بحر الجاحظ, أبو
 القاىرة., , الييئة العامة المصرية لمكتابٕط ىاروف, محمد السالـ

 تحقيؽ والتبيين البيان(. ٖٕٓٓ)عثماف عمر بف بحر الجاحظ, أبو ,
 , المكتبة العصرية بيروت.ٖدرويش الجويدي, ط

 تحقيؽ محمد عمي  ,الخصائص(. ٕٜ٘ٔ.)أبو الفتح عثماف, ابف جني
 القاىرة. دار الكتب المصرية,المكتبة العممية, النجار,

 وصحاح المغة تاج الصحاح(. ٜٚٛٔحماد. ) بف الجوىري, إسماعيؿ 
 ,لممالييف العمـ , دارٗعطار, ط الغفور عبد أحمد , تحقيؽالعربية
 بيروت.

 األسس المغوية لعمم المصطمح .)د.ت(.محمود فيمي ,حجازي ,
 .القاىرة دارغريب لمطباعة والنشر,

 دار الثقافة,,  ومبناىاالمغة العربية معناىا  (.ٜٜٗٔ.)تماـ, حساف 
 القاىرة.

 البصائر(. ٜٛٛٔ.)عمي بف محمد بف العباسالتوحيدي,  حياف أبو 
 صادر. , بيروت, دارٔالقاضي, ط تحقيؽ وداد ,والذخائر
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 األىالي ٔط, التعريب والتنمية المغوية(. ٖٜٜٔ) ممدوح, خسارة ,
 دمشؽ. لمطباعة والنشر,

 أسس  (.ٜٚٙٔ.)المعطيعمي عبد محمد,  .عمي محمد ,أبو رياف
 .دار النيضة العربية,  بيروت ,المنطق الصوري ومشكالتو

  جواىر من العروس تاج(. ٜٜٙٔ. )محمد بف محمدالز بيدي, المرتضى 
 , تحقيؽ حسيف نصار, وزارة اإلرشاد واألنباء بالكويت.القاموس

 البناء التكنولوجي لمبمدان النامية (.ٜٜٔٔ.)لويس عطوة, الزلط ,
 .القاىرة المكتبة األكاديمية,

 دار الفكر ٔ, طتكنولوجيا الكتاب الذكي(. ٕٕٓٓ.)حناف ,الشاعر ,
 القاىرة. العربي,

 المذىبية اإلسالمية والتعبير الحضاري(. ٜ٘ٛٔ, محسف.)عبد الحميد, 
 ., مؤسسة الرسالة, بيروتٔط

 دار ٔط, القياس في المغة العربية .(د.ت .)محمد حسف, عبد العزيز ,
  .لفكر العربي, القاىرةا

 مقاييس  .(ٜٜٚٔ) .أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا, ابف فارس
, دار الفكر لمطباعة والنشر ىاروف,محمد عبد السالـ  تحقيؽ ,المغة

 دمشؽ.

 عمم المصطمح: أسسو النظرية وتطبيقاتو  (.ٕٛٓٓ .)عمي, القاسمي
 .بيروت, , مكتبة لبناف ناشروفٔط ,العممية

 التعريب ونظرية التخطيط المغوي (.ٕٕٓٓ)سعد بف ىادي, القحطاني, 
 بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية,, ٔط

 صبح األعشى في صناعة  (ٖٜٙٔ.)أبو العباس أحمد, القمقشندي
  .القاىرة  المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والنشر, ,اإلنشا

 التكنولوجيا في عممية دور (. ٖٜٜٔ .)بشير عبد الرحيـ, الكموب
 بيروت. دار الشروؽ, ,التعميم والتعمم
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 ريما  ترجمة, عمم المصطمح مباديء وتقنيات(.ٕٕٔٓ.)ماري ,لوـ كمود
 , بيروت.المنظمة العربية لمترجمة والنشر ,ٔط بركة,

  مكتبة الشروؽ, ,ٗط ,المعجم الوسيط(. ٕ٘ٓٓ.)مجمع المغة العربية 
 القاىرة.

 دراسة معرفية ونماذج  بناء المفاىيم:(. ٜٜٛٔ. )مجموعة مف المؤلفيف
تقديـ طو  سيؼ الديف عبد الفتاح,و  عمي جمعة محمد, إشرؼ, تطبيقية
 .القاىرة المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي,,ٔط العمواني,

 المسانيات في تأسيسية مباحث(. ٜٜٚٔالسالـ.) المسدي, عبد ,
 تونس. عبد هللا, بف الكريـ عبد مؤسسات

 تكنولوجيا التعميم وتنمية القدرة عمى (. ٜٜٛٔ.)أحمد حامد, منصور
 .المنصورة الوفاء لمطباعة والنشر, ,ٕط ,التفكير االبتكاري

 (.  ,صادر دار ,ٖ, طالعرب لسان(. ٜٜٗٔابف منظور, محمد بف مكـر
 بيروت.

 خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائل  (.ٜٓٛٔ .)محمد ,أبو موسى
 القاىرة. مكتبة وىبة, , ٕط ,عمم المعاني

 (إشكاليةٕٛٓٓوغميسي, يوسؼ.) العربي الخطاب النقدي في المصطمح 

 بيروت.  ناشروف, لمعمـو , العربيةٔ, طالجديد
 مقاالت و دوريات:

 ( .ٕٙٔٓمربوحة, بولحباؿ .) التغذية الراجعة ودورىا في تحقيق أىداف
 ,االجتماعيةمجمة الدراسات والبحوث حصة التربية البدنية والرياضية، 

 .(ٕٓالعدد) ,الوادي ,جامعة الشييد حمة لخضر

 القواميس المغوية والظاىرية  (ٜٗٛٔ. )عبد السالـ, المسدي
 .(ٖٔ, ٖٓ)بيروت, العدد  ,مجمة الفكر العربي المعاصر, االصطالحية
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 المصطمح العربي: شروطو وتوحيده (.ٕٙٓٓ. )عمي توفيؽ, الحمد ,
   (. ٖٕ -ٔ(, ص)ٔع ) (,ٕ, مجمد )مجمة جامعة الخميؿ
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