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توظيف التكنلوجيا يف العملية التعليمية

 ايمان مطشر عاجل.م.م

 كمية المغات/جامعة بغداد
ممخص البحث
ان مجال التعميم واحدا من ابرز النواحي التي تاثرت بفعل التطورات التكنموجية وما صاحبيا من
تحوالت في البنية المعرفية االنسانية مما افرز وسائل تعميمية جديدة جعمت المدرسة بمناىجيا
. التربوية التقميدية غير صالحة لمعمل في ظميا
وبما ان العممية التعميمية بحد ذاتيا عممية متحركة ومتطورة ومتغيرة بحكم تطور الحياة
 لكي يكون التعمم محققا لطموحات االمة, والمجتمعات ومن المالئم ان تساير التكنموجيا وتواكبو
. وممبيا الماليا وتطمعاتيا في حياة اكثر رقيا تطو ار وازدىا ار
 االول تعريف بالعممية التعميمية وعناصرىا واىدافيا ووسائميا, يتضمن ىذا البحث مبحثان
والمب حث الثاني تحدثت فيو عن التكنموجيا مفيوما ومضمونا وعن التعميم االلكتروني كاىم
.تطبيقات التكنموجيا في مجال التعميم
Abstract
The field of education is one of the most important aspects affected by
the technological developments and the associated changes in the
structure of human knowledge, which produced new educational
methods that made the school curricula traditional educational not fit to
work under it
As the educational process itself is a moving, evolving and changing
process by virtue of the evoluution of life and communities, it is
appropriate to keep pace with technology and to keep pace with it, so
that learning can achieve the aspirations of the nation and its aspirations
and dreams in amore sophisticatded and prosperous life .This research
includes two sections: the first is the definition of the educational
process, its elements, objectives, Where I spoke about the concept of
technology and content and e-learning as the most important applications
of technology in the field of education.
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المقدمة
ان النظام التربوي ليس بمعزل عن تأثير تمك التطورات ،بل كان من أكثر النظم االجتماعية تأث ار
بيا ،حيث يفترض في أي نظام تربوي أن يعكس -باإلضافة إلى ثقافة المجتمع وقيمو ،-مختمف
التطورات في شتى المجاالت عمى الساحة العالمية ،مما يستمزم عناية خاصة بالعممية التعميمية،
خاصة في مواجية التطورات الحاصمة في العالم خاصة في المجال التكنولوجي والمعرفي
فالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يعرفو العالم اليوم ،أصبح يفرض إضافة أسس جديدة لمعممية
التعميمية التربويةعامة ،بما يدعى باألساس التكنولوجي في تصميم المناىج التربوية؛ وىو يشير إلى
استخدام التطبيقات التكنولوجية واإلفادة منيا في إدارة وتنظيم العممية التعميمية وتنفيذىا في
المؤسسات التعميمية المختمفة ،فماذا نعني بتكنولوجياالتعميم وما ىي مكانتيا ضمن الوسائل
التعميمية حاليا؟ وما ىي أىم استخداماتيا في العممية التعميمية؟ ىذا سنتعرف عميو من خالل ىذه
الدراسة .
المبحث االول( :اساسيات العممية التعميمية )
تعريف العممية التعميمية  :يقصد بالعممية التعميمية اإلجراءات والنشاطات التي تحدث داخل
الفصل الدراسي ،والتي تيدف إلى إكساب المتعممين معرفة نظرية أو ميارة عممية أو اتجاىات
إيجابية ،فيي نظام معرفي يتكون من مدخالت ومعالجة ومخرجات؛ فالمدخالت تتمثل في
المتعممين والمعالجة ىي العممية التنسيقية لتنظيم المعمومات وفيميا وتفسيره اوايجاد العالقة بينيا
وربطيا بالمعمومات السابقة ،أما المخرجات فتتمثل في تخريج طمبة أكفاء متعممين.
وتتكون العممية التعميمية من عناصر عدة تعتبر أساسا لنجاحيا وتحقيق أىدافيا وىي :الطالب،
المعمم والمنيج.
.1المتعمم  :وما يمتمكو من خصائص نفسية وعقمية واجتماعية ،وما لديو من رغبة ودافع لمتعمم
واألساس في العممية التعميمية .
.2المعمم  :وىو العنصر الثاني في العممية التعميمية ،إذ أن المعمم وما يمتاز بو من كفاءات
ومؤىالت واستعدادات
وقدرات ورغبة في التعميم ومساعدة الطالب عمى تحقيق األىداف التعميمية بنجاح ويسر.
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.3المنيج  :وىو المنياج بكل ما يحتويو من الكتب المدرسية المقررة ،واألدوات والوسائل التعميمية
والمراجع
والمصادر المختمفة ) 1(.
فالعممية التعميمية إذن متعددة العناصر التي تتكامل فيما بينيا لموصول إلى األىداف التربوية
المنشودة،
فباإلضافة لممتعمم والمعمم نجد المنيج الذي يشتمل بدوره عمى جممة من العناصر ،من بينيا
الوسائل التعميمية التي
تكتسي أىمية بالغة ،وأصبحت مثا ار لمجدل بين التربويين خاصة في طل التطور التكنولوجي
الحالي .
تعريف الوسائل التعميمية  :لم يعد اعتماد أي نظام تعميمي عمى الوسائل التعميمية ضرًبا من الترف

 ،بل أصبح ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تمك النظم وجزًءا ال يتج أز في بنية منظومتيا.

مع أن بداية االعتماد عمى الوسائل التعميمية في عمميتي التعميم والتعمم لياجذور تاريخية قديمة ،فقد
كانت منذ القدم من األدوات المساعدة في نقل المعارف إلى اآلخرين ،لكنيا ىا ما لبثت أن تطورت
كبير في اآلونة األخيرة مع ظيور النظم التعميمية الحديثة () 2
تطور متالحقًا ًا
ًا

الوسيمة التعميمية ىي ما تندرج تحت مختمف الوسائط يستخدميا األستاذ في الموقف التعميمي
بغرض إيصال المعارف والحقائق واألفكار والمعاني لمدارسين ويختمف تعريف الوسائل التعميمية.
ويختمف تعريف الوسائل التعميمية من وجية نظر رأي رجال التربية عمى أساس أىمية
استخدام حواس معينة في عمميات التعميم ،إلى جانب اختالف المفيوم عمى أساس الوظائف
والميام التي تقدميا في مجال التربية والتعميم المفيوم عمى أساس الوظائف والميام التي تقدميا في
مجال التربية والتعميم .
ومن ىنا كانت تسمية الوسائل التعميمية أشمل وأعم ألنيا تعتمد أكثر من حاسة ،والى جانب ىذه
التسمية توجد تكنولوجيا التدريس والتي تعني استخدام المدرس لمطرق النظرية والعممية في إطار
العممية التربوية لموصول إلى تعميم أكثر فعالية ،فيي تسيم في حل المشاكل التعميمية في المدرسة
وتوفر لممدرس إمكانات فعالة في تحسين موافقة التعميمية.
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كما أطمق عمييا مفيوم تكنولوجيا التربية والتعميم والتي تعني تطويرمجموعة من األساليب المنظمة
مصحوبة بمعارف لتصميم وتقويم إدارة المدرسة كنظام تعميمي .وقد أشار المؤلف الدكتور بشير
عبد الرحيم في كتابو استخدام األجيزة في عممية التعمم والتعميم عن رابطة االتصاالت والتكنولوجيا
التربوية األمريكية في تعريفيا لتكنولوجيا التعميم بأنيا"كممة مركبة تشمل عدة عناصر ىي اإلنسان
واآلالت والتجييزات المختمفة واألفكار واآلراء ،وأساليب العمل وطرق اإلدارة لتحميل المشاكل
وابتكار وتنفيذ وتقويم وادارة والحمول لتمك المشاكل إلي تدخل في جميع جوانب التعميم االنساني .
() 3
تطور مفيوم الوسائل التعميمية:
تعرف الوسائل التعميمية عمى أنيا عبارة عن مواد يستخدميا المعمم لتساعده عمي توصيل مادتو
التعميمية بصورة جيدة .قد تكون (نموذج ،صورة ،رسومات ،أجيزة ،أو الموضوع نفسو .(.ومما
يجب توفره في الوسيمة التعميمية :
 أن تكون ذات عالقة بموضوع التعمم. أن تتوافر طرق عرضيا في حجرة الدراسة . أن يتناسب عرضيا مع مستوى نمو المتعمم. أن تكون اقتصادية في التكمفة والعرض والفائدة. أن تكون في متناول المعمم والمتعمم بحيث يسيل الرجوع إلييا وقت الحاجة )4(.كما يعرفيا" عبد اهلل عمر الف ار "بقولو" :إن التقنية التعميمية ىي أي مادة أو وسيمة أو جياز يمكن
لممعمم استخدامو في انجاز عممية التعميم والتعمم ،سواء أكان كتابا مطبوعا أو فيمما مصو ار أو حتى
سبورة الطباشير.
وبعبارة أخرى ىي أي مواد أو أدوات أو أجيزة يتم توظيفيا جزئيا أو كميا إلحداث عممية التعمم عند
الطالب()5
ويمتد الحديث عن تاريخ الوسائل التعميمية إلى ما قبل الميالد ،عمى أنو البد من القول أن ىذا
المفيوم قد مر بتسميات كثيرة وتطور من حين آلخر إلى أن وصل بو الوضع إلى ما يطمق عميو
حاليا تكنولوجيا التعميم أو تقنيات
التعميم() 6
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أساسيات في استخدام الوسائل التعميمية:
أو ال  -تحديد األىداف التعميمية التي تحققيا الوسيمة بدقة :
أيضا بمستويات
وىذا يتطمب معرفة جيدة بطريقة صياغة األىداف بشكل دقيق قابل لمقياس ومعرفة ً

األىداف  :العقمي  ،الحركي  ،االنفعالي … الخ  .وقدر ة المستخدم عمى تحديد ىذه األىداف
يساعده عمى االختيار السميم لموسيمة التي تحقق ىذا اليدف أو ذلك .
ثانيا  -معرفة خصائص الفئة المستيدفة ومراعاتيا :
ً
ونقصد بالفئة المستيدفة الطالب  ،والمستخدم لموسائل التعميمية عميو أن يكون عارفًا لممستوى
العمري والذكائي والمعرفي وحاجات المتعممين حتى يضمن االستخدام الفعال لموسيمة.
ثالثًا  -معرفة بالمنيج المدرسي ومدى ارتباط ىذه الوسيمة وتكامميا من المنيج :

مفيوم المنيج الحديث ال يعني المادة أو المحتوى في الكتاب المدرسي بل تشمل  :األىداف
والمحتوى  ،طريقة التدريس والتقويم  ،ومعنى ذلك أن المستخدم لموسيمة التعميمية عميو االلمام الجيد
باالىداف ومحتوى المادة الدراسية وطريقة التدريس وطريقة التقويم حتى يتسنى لو األنسب
واألفضل لموسيمة فقد يتطمب األمر استخدام وسيمة جماىيرية أو وسيمة فردية.
ابعا  -تجربة الوسيمة قبل استخداميا :
رً
واألستاذ المستخدم ىو المعني بتجريب الوسيمة قبل االستخدام وىذا يساعده عمى اتخاذ القرار
المناسب بشأن استخدام وتحديد الوقت المناسب لعرضيا وكذلك المكان المناسب  ،كما أنو يحفظ
فيمما غير الفيمم المطموب أو ان يكون جياز
نفسو من مفاجآت غير سارة قد تحدث كأن يعرض ً
العرض غير صالح لمعمل  ،أو أن يكون وصف الوسيمة في الدليل غير مطابق لمحتواىا ذلك مما
اجا لممدرس وفوضى بين التالميذ.
يسبب إحر ً
خامسا  -تييئة أذىان التالميذ الستقبال محتوى الرسالة :
ومن األساليب المستخدمة في تييئة أذىان التالميذ :
 توجيو مجموعة من االسئمة إلى الدارسين تحثيم عمى متابعة الوسيمة. تمخيص لمحتوى الوسيمة مع التنبيو إلى نقاط ىامة لم يتعرض ليا التمخيص. -تحديد مشكمة معينة تساعد الوسيمة عمى ّحميا.
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سادسا  -تييئة الجو المناسب الستخدام الوسيمة :
ً
ويشمل ذلك جميع الظروف الطبيعية لممكان الذي ستستخدم فيو الوسيمة مثل :اإلضاءة  ،التيوية ،
توفير االجيزة  ،االستخدام في الوقت المناسب من الدرس .فإذا لم ينجح المستخدم لموسيمة في تييئة
الجو المناسب فإن من المؤكد االخفا ق في الحصول عمى نتائج المرغوب فييا.
سابعا  -تقويم الوسيمة :
ً
ويتضمن التقويم النتائج التي ترتبت عمى استخدام الوسيمة مع األىداف التي أعدت من أجميا .
ويكون التقويم عادة بأداة لقياس تحصيل الدارسين بعد استخدام الوسيمة  ،أو معرفة اتجاىات
الدارسين وميوليم ومياراتيم ومدى قدرة الوسيمة عمى خمق جو لمعممية التربوية) 7(.
معايير إختيار الوسائل التعميمية :
إن ىناك عدة معايير عمى األستاذ المستخدم لوسيمة التعميمية مراعاتيا عندعممية اختيارىا فيناك
معيار خاص بمالئمة الوسيمة لخصائص المتعممين و الذي يعتبر من أىم المعايير فمو غاب ىذا
المعيار ال تستطيع الوسيمة أن تحقق الفائدة المرجوة من استخداميا كما نفيم من كممة خصائص
المتعممين أن ىنالك خصائص التي تشمل النواحي الجسمية و االنفعالية و المعرفية و بالتالي و
جب عمى الوسيمة ربط محتواىا وأنشطتيا بفكر الطالب وخبراتيا السابقة لكي تحقق اليدف.
المعيار الخاص بالخصائص الفنية لموسائل التعميمية إذ يجب أن تكون واضحة
سواء كانت صوتية أم كتابية وتكون دقيقة من الناحية العممية ومطابقة لمواقع منظمة مستقمة سيمة
االستخدام ىذه األمور كميا يجب عمى األستاذ أن يأخذىا بعين اإلعتبارألنيا ميمة وليذا نجد أن
بعض األستاذين المستخدمين لموسيمة يختارونيا بقناعة تامة في حين نجد البعض يميمون إلى
استخدام الوسائل و ىم غير قانعين بذلك و السبب ربما ىوعدم تحضير األستاذ لمدرس أو تقميده
لمبعض المدرسين () 8
فعند اختيار األستاذ لموسيمة يجب عميو أن يكون عمى عمم بالتوافق بين الوسيمة و اليدف ألن
تحديد األىداف التربوية أساس حيوي في اختيار خبرات التعميم ووسائمو وأذواقو ولذلك عندما يكون
األستاذ عمى عمم باألىداف العامة والخاصة لدرس فإنو يكون قد خطا الخطوة األولى الختيار
الوسيمة و التي عن طريقيا تحدد اليدف وتزيد من قدرات المتعممين .و لكي يتحقق ذلك يجب أن
يكون محتوى الوسيمة ذات صمة بموضوع الدراسة إذ ال يجب عمى األستاذ أن يقوم بعرض وسيمة
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ليست ليا عالقة بالدرس ألنيا قد تؤدي بالطالب إلى الممل وعدم المتابعة وكذلك يجب عمى
المدرس أن يراعي مبدأىام ىو عدم إجياد الطالب أثناء استقباليا لمرسالة جيدا يصرفو عنيا أو
يؤثر في وضوح عناصرىا إذ يستحسن لممدرس أن يختار وسيمة سيمة االستخدام كالوسائل
المصنوعة من المدائن الصور المكبرة ولكي تنتقل المعمومات إلى الطالب البد من األستاذ أن
يعتمد عمى طريقة األفواج ألن حجم المجموعة المستقبمة تأثر جدا عمى إختيار الوسيمة فمثال
الوسيمة التي يستخدميا المدرس مع قمة من الطالب ليست
كالوسيمة التي يستخدميا مع مجموعة في مدرج كبير إذا حجم المجموعة يؤثر عمى حجم الوسيمة و
المعيار األخير ىو معيار الخاص بخمو الوسيمة من األخطاء الفنية إذ يجب أن تكون الوسيمة
سميمة من الناحية المادية العممية ويعتبر ىذا المعيار ىام فال ينبغي أن تكون الوسيمة سميمة من
ناحية المادة العممية فقط يجب أن تكون حديثة ،فالتطورالسريع في ميادين العمم و المعرفة يفرض
عمينا أن نستقي معموماتنا من الوسائل التعميمية بصدق و أمانة تكون مطابقة لمواقع فعمى المدرس
أن يتأكد من أن ىذه المعمومات حديثة و ليست محرفة فإذا ما سبق لو ذلك عميو معالجة النقص
فييا ويصبح األخطاء العممية و الفنية في المعمومات التي تقدميا الوسيمة )9( .
مكانة الكمبيوتر في العممية التعميمية :
لعمو من الضروري اإلشارة إلى أنو من الخطأ ربط مصطمح التكنولوجيا باستعمال الكمبيوتر
واألجيزة الحديثة– كما ىو شائع ،-وىذه النظرة محدودة الرؤية ،فالكمبيوتر نتيجة من نتائج
التكنولوجيا ،بينما التكنولوجيا تمتد لتعني :طريقة لمتفكير وحل المشكالت ،وىي أسموب التفكير
الذي يوصل الفرد إلى النتائج المرجوة أي أنيا وسيمة وليست نتيجة ،وأنيا طريقة التفكير في
استخدام المعارف والمعمومات والميارات بيدف الوصول إلى نتائج إلشباع حاجة اإلنسان وزيادة
قدراتو ،لذا يري" المقاني والجمل "أن التكنولوجيا تعني االستخدام األمثل لممعرفة العمميةوتطبيقاتيا
وتطويعيا لخدمة اإلنسان ورفاىيتو ()14
وفي السنوات األخيرة بدأ استخدام الكمبيوتر في عمميتي التعمم والتعميم في الكثير من الدول خاصة
المتقدمةمنيا ،والكمبيوتر ليس مجرد وسيمة تعميمية بل ىو عبارة عن عدة وسائل في وسيمة واحدة
كونو يقوم بوظائف جديدة
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يعجز عن تحقيقيا بأي أسموب أخر فيو يوفر بيئة تعميمية تفاعمية ذات اتجاىين .كما يعتبر ا
لكمبيوتر مدخال منيجا في مجال تعميم وتعمم مختمف الموضوعات الدراسية ،ومع تطور أجيزة
الكمبيوتر ونظريات التعمم والتعميم تطور ىذا المدخل وأصبح ظاىرة ليا مدلوالتيا ومبرراتيا وأثارىا
في عمميتي التعمم والتعميم(( 11
إن استخدام الكمبيوتر في العممية التعمم والتعميم يعد من احدث المجاالت التي اقتحميا الحاسوب
ومن المعروف إن المعممين يقومون دائما بالبحث عن وسائل تعينيم عمى أداء وظائفيم التعميمية
من اجل الوصول إلى تعميم أفضل؛ فتارة تستخدم الصور الممونة وتارة تستخدم األشكال المجسمة
كما تستخدم السبورات والكتب وبعض األجيزة البسيطة .وفي السنوات األخيرة ظيرت بعض
األجيزة الحديثة مثل أجيزة التسجيل والميكروسكوب والتمسكوب وأجيزة اإلسقاط الخمفية واألفالم
التعميمية وأجيزة العرض السينمائي وأجيزة التمفزيون التعميمي وغيرىا ورغم تعدد ىذه الوسائل
وتنوعيا فإن كل وسيمة تخدم ىدفا محددا وقد تكون ىذه الوسائل معقدة في تركيبيا
واستخداميا في بعض األحيان كما أنيا مرتفعة الثمن مما أدى إلى إحجام الكثير من المدارس عمى
شرائيا واستخدامو ) 12(.
وقد أدى استعمال الوسائط التكنولوجية عموما في التربية والتعميم إلى ظيور مصطمحات جديدة
مثل التعميم االفترضي والتعميم االلكتروني ويشير ىذا المصطمح األخير إلى مجال واسع
الستعمال ىذه التكنولوجيا الجديدة :من العمل عمى الحاسوب في قاعات التعميم ،إلى التواصل عن
بعد مع برنامج دراسي كامل .وىو يتميز عن التعميم التقميدي بمرونة في إدارة التعمم واستقالل ذاتي
في اكتساب المعارف .ويعتبراالنترنت الوسيط المفضل ليذا التعمم الذاتي غير الرسمي ،حيث يسرت
ظيور جامعات وثانويات افتراضية(خاصة وعمومية ) ،لكنيا تكاد تقتصر عمى الدول الغنية ألنيا
تحتاج إلى حواسيب قوية وتوصيالت عالية التدفق وتأطير فني وعممي متخصص لمتعامل مع
تحميل المواد الدراسية ومستمزماتيا التربوية ( ماليين من الصفحات والعمميات التفاعمية ) ،وىو
األمر الذي عادة ما يفوق طاقة الكثير من دول الجنوب ) 13(.
بعض الدراسات حول استخدام التكنولوجيا في العممية التعميمية:
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الدراسة األولى :بعنوان :استخدام التكنولوجيا إلعادة ىيكمة المدارس Technology remakes
) )the schoolقام بيا  (Gardner , Howard) :و قد توصل الباحث إلى أن استخدام
التكنولوجيا تغير طرق التعمم و إدارة المدرسة والتنظيم العام خالل :
 1استخدام التكنولوجيا كطريقة لالتصال و التنقل و حفظ المعمومات.
 2الكمبيوتر مكتبة ثقافية متنقمة تضع جمع المعمومات بين يدي الطالب وبالتالي توفر الوقت و
الجيد وتمكن
الطالب من البحث عن المعمومة بنفسو.
 3استخدام التكنولوجيا من التخيل و بالتالي يحفز وينشط الدماغ وبالتالي يمكن لمطالب من حل
المشاكل وخمق
نشاطات فعالة بدون التقيد بمعمومات مقيدة أو بأبحاث مقيدة.
 4يمكن لمكمبيوتر إحداث ثورة ىائمة في عالم البيولوجيا والصيدلة من خالل استخدام طرق
اليندسة الوراثية
واالستنساخ.
 5يمكن لمكمبيوتر في المستقبل استخدامو لتحميل القراءة والكتابة.
 6من التأثيرات الفيزيائية السمبية ىو الجموس لساعات طويمة عمى حساب ممارسة التمارين
الرياضية أو
ممارسة ىواية معينة وىذا يخمق نوع من وجع الرأس والصداع أو مشاكل العيون .
الدراسة الثانية :وحممت عنوان البحث :طرق التعمم ) (A Tools for Learningوالتي قام بيا
(فياديرو دب ار ) واخرون ( . (Debra, Viaderoوقد توصل الباحث إلى المساوئ والحسنات
الستخدام التكنولوجيا كطريقة لتعميم االطفال في المدارس .
الحسنات
 1الكمبيوتر يحفز التفكير ،اإلدراك ،الفيم ،البحث ،التأمل(.... ،نتائج فعالة).
 2يمكن لمطالب االستعانة بالكمبيوتر كوسيمة فعالة لشرح الدرس أو تبسيطو.
 3الغرف الصفية التي تستعمل الكمبيوتر تتعمم أسرع من غيرىا.
 4التكنولوجيا مجرد أداة والنتائج و الفعالية تعتمد عمى المستخدم فقط مثل الفيم
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 5من خالل االنترنت يستطيع الطالب كسر حاجز األربع جدران والتعامل وتبادل المعمومات مع
الناس حتى لو
كانوا يبعدون أالف األميال.
المساوئ
الطالب يقضي فترات طويمة أمام الكمبيوتر لمتحضير ،وكتابة المشاريع لكن المعمم يستطيع أن
يعرف ىل
الطالب استفاد و تعمم بشكل صحيح أو ىو مجرد ناسخ.
في النياية أوحت الدراسة انو ال فرق بين الصفوف التي استعممت التكنولوجيا في التدريس و بين
الصفوف العادية
في االمتحانات المقياسية ،لكن الفائدة الوحيدة ىي زيادة االعتماد عمى النفس والتعاون بالعمل
والتعبير بسموك أفضل تجاه المستقبل ) 14(.
مبحث الثاني ( :التكنموجيا والعممية التعميمية )
مفيوم التكنموجيا :
يعتبر مفيوم التكنولوجيا من المفاىيم التي ناقشيا الكثير من الباحثين والمفكرين ،واختمفوا في
نظرتيم لو بسبب اختالف تخصصيم وتطور خصائص التكنولوجيا نفسيا ،ولكن من األمور
المتفق عمييا أن ماىية التكنولوجيا قديمة قدم المخترعات البشرية نفسيا ،حيث كانت تعتبر وسيمة
من الوسائل التي اكتشفيا اإلنسان عند تطويعو البدائي لمطبيعة ،وبعدىا أصبحت أداة يستعمميا
لخدمتو ومساعدتو لقضاء حاجياتو المتنامية ،ثم تطور استعماليا وعم إلى درجة أصبحت ميمة
جدا في حياتو العامة والخاصة .مما جعل البعض من المفكرين يعتقدون بأنيا المسئولة عن معظم
التغيرات التي تحدث داخل المجتمع المعاصر) 15(.
ىذا من حيث مضمونيا ،أما من حيث المفظ ذاتو فقد استعمل حديثا ،حيث ورد في بعض المصادر
أن أول ظيور لمصطمح التكنموجيا (  ) technologieكان في المانيا عام ( 1774م) وىو
مركب من مقطعين ( ) techno
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وتعني في المغة اليونانية" الفن "أو" صناعة يدوية و (  ) logieوتعني" عمم "أو" نظرية ".
وينتج عن تركيب المقطعين ) (Logieوتعني في المغة اليونانية" الفن "أو" صناعة يدوية "ومعنى
"عمم صناعة المعرفة النظامية في فنون الصناعة أو العمم التطبيقي ".وليس لدييا مقابل أصيل في
المغة العربية بل عربت بنسخ لفظيا حرفيا تكنموجيا )16(.
ويمخص" حسين كامل بياء الدين "رؤيتو لمفيوم التكنولوجيا قائال " :إن التكنولوجيا فكر وأداء
وحمول لممشكالت قبل أن تكون مجرد اقتناء معدات ".ويعتقد كل من" ماىر إسماعيل صبري "
و"صالح الدين محمد توفيق" أن التكنولوجيا ليست مجرد عمم أو تطبيق العمم أو مجرد أجيزة ،بل
ىي أعم وأشمل من ذلك بكثير فيي نشاط إنساني يشمل الجانب العممي والجانب التطبيقي .من
خالل ىذا العرض يمكننا تعريف التكنولوجيا عمى أنو ا :جيد إنساني وطريقة لمتفكير في استخدام
المعمومات والميارات والخبرات والعناصر البشرية وغير البشرية المتاحة في مجال معين وتطبيقيا
في اكتشاف وسائل تكنولوجية لحل مشكالت اإلنسان واشباع حاجاتو وزيادة قدراتو )17(.
وخالل النصف الثاني من القرن العشرين كان ىناك تطور تكنولوجي في جميع الميادين سواء
الصناعية أوالحربية أو العممية ..وغيرىا ،وقد استفادت التربية والتعميم من التكنولوجيا الحديثة ،التي
كان من ثمارىا عدد كبير من األجيزة التي سميت ب (تقنيات التعميم (وانتشرت ىذه الوسائل في
المدارس عمى اختالف أنواعيا ومستوياتيا
مفيوم تكنولوجيا التعميم :
عمى الرغم من أىمية تواجد تقنيات اإلعالم واالتصال في المحيط الثقافي العام ،فإنيا لم تمج
األوساط التعميمية والتكوينية إال بصورة جزئية وبطيئة ،وذلك بدء باإلذاعة والتمفزيون المذين لم
يدخال المؤسسات التربوية في بداية األمر بل ىي التي زودتيما ببرامجيا ليقوما بدورىما التربوي
التعميمي وخاصة تمك المتعمقة بتعميم المغات أو ذات البعد التثقيفي العام من خالل األشرطة
الوثائقية ،..وبعدىا استخدمت معدات ومنتجات مثل ىذه الوسائل المسموعة والمرئية األفالم،
واألشرطة ،واإلذاعة المدرسية ،ونظام اإلرسال التمفزيوني ذي الدوائرالمغمقة ،والتعميم عن بعد
والتعميم المفتوح لحل بعض مشكالت ازدحام قاعات الدراسة ،وتفعيل أداء المعممين ومخابر تعميم
المغات )18(.
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ويقصد بمصطمح تكنولوجيا التعميم  :جميع الوسائل أو الوسائط التي تستخدم أو يستعان بيا في
العممية التربوية ،سواء أكانت ىذه الوسائل أو الوسائط بسيطة أم معقدة ،يدوية أم آلية ،فردية أم
جماعية ".مما يعني أن تكنولوجيا التعميم تشمل مجموعة متنوعة ومتباينة من اآلالت واألجيزة
والمعدا ت والمستمزمات ابتداء من السبورة التقميدية وانتياء بالتقانات التربوية الحديثة ،مع األخذ في
عين االعتبار أن لكل وسيمة من ىذه الوسائل خصائصيا وميزاتيا وحدودىا .فكل تقنية من ىذه
التقنيات تتوقف فعاليتيا وأثرىا التعميمي عمى خصائصيا وميزاتيا واألغراض التي تستخدم ألجميا،
وكذا األوضاع والظروف المحيطة باستخداميا وتشغيميا وتوظيفيا في الموقف التعميمي)19( .
أما الدكتور" مصطفى فالتو "فقد عرف تكنولوجيا التعميم بقولو" :ىي التقنيات الفنية العممية
والعممية التي يعتمد عمييا المدرس لمقيام بواجبو الميني عمى نحو أفضل " .ومن ىنا يتضح لنا دور
تكنولوجيا التعميم بأنيا تعني أكثر من استخدام اآلالت واألدوات واألىم ىو األخذ باألسموب
المنيجي أو أسموب النظام الذي يكمن خمف عمل ىذه اآلالت واستخدامو لتحقيق أىداف محددة
بكفاءة عالية .إذا فتكنولوجيا التعميم تقدم خدمة كبيرة لممدرس حتى يؤدي عممو بمجيود أقل وقدرة
أكثر ،ويكون نشاطو منظما ومقننا وفعاال  ،وأيضا تساعد الطالب عمى أن يتعمم وأن تشد انتباىو
لمدرس والمدرس  ,ويمكن تحديد وظائف تكنولوجيا التعميم بما يمي:
 تخطيط العممية التعميمية وما يتعمق بيا من أنظمة ووسائل تعميمية وطرق تدريسيا ،واألىدافالتي يراد تحقيقيا في ضوء اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة لذلك .
 إعداد اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ ىذه النظم وامدادىا بمصادر المعرفة.معرفة مدى

 -تحقيق ىذه النظم لألىداف الموضوعة ،والعمل عمى تحسينو )24( .

نالحظ أن ىذه التعريفات تركز عمى أن التكنولوجيا ىي المعرفة العممية المنظمة التي سخرىا
اإلنسان لخدمتو وتطويع الطبيعة باكتشاف مصادر الحياة حفاظا عمى استم ارره ووجوده ،وبالتالي
ىي تتجاوز المبتكرات العممية والوسائل المادية كجياز الكمبيوتر مثال ،إلى المعرفة المتطورة بشكل
عام لتصبح مختمف المبتكرات وسائل ال أىداف في حد ذاتيا .خاصة إذا ارتبط األمر بالمجال
التربوي ،وىو ما سيتم التطرق إليو .وعموما يمكن القول بأن مفيوم تكنولوجيا التعميم في تطوره قد
مر بأربع مراحل أساسية ىي :مرحمة مخاطبة الحواس وتعتمد عمى فكرة التعمم عن طريق الحواس )
التعميم المرئي أو السمعي) ،والمرحمة الثانية استخدمت الوسيمة التعميمية كمعين لمتدريس حيث
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تكون طرق التدريس ىي األساس والوسائل ىي المعينة ليا حتى تسيل وتيسر عممية التعمم ،أما
المرحمة الثالثة فيي مرحمة االتصاالت ،واالتصال ىو العممية أو الطريقة التي يتم عن طريقيا
انتقال المعرفة من شخص آلخر حتى تصبح عامة ومتوافرة وتؤدي إلى التفاىم بين ىذين
الشخصين وتتكون عممية االتصال من مرسل ورسالة ومستقبل ووسيمة نقل الرسالة والتغذية
الراجعة ،في حين المرحمة الرابعة ىي مرحمة المنظومات ،فالنظام ىو مجموعة من العناصر
المتداخمة والمتفاعمة التي تعمل معا لتحقيق ىدف معين()21
ونظرت مفاىيم النظم المبكرة لتكنولوجيا التعميم إلى النظم كمنتجات متكاممة ومرتبة ومتداخمة
بصورة تسمح ليا
تقديم تعميم متكامل،
وىناك عدة مستويات لمنظم ليذه التكنولوجيا:
-1مستوى النظام التعميمي :فقد ركزت عمى النظام التعميمي المدرسي والمتغيرات التي تؤثر عمى
تعمم الطالب
في المدارس حيث لوحظ أنو ال يمكن فصل الوسائل التعميمية عن الجو العام لمصف.
 -2مستوى النظام التربوي :عن طريق التفاعل ما بين مختمف الجوانب التربوية والنشاطات واألفراد
داخل
البيئة الدراسية وخارجيا؛ كنتيجة حتمية لموعي بأن التعمم ال يقتصر عمى ما يحدث في المدرسة فقط
وانما
يمتد ويتأثر بما ىو خارج المدرسة.
 -3مستوى النظام المجتمعي :حيث دخمت التكنولوجيا التربوية مفيوميا األوسع واألكثر حداثة
حين أصبحت
تشمل التفاعل في االىتمامات التربوية :التخطيط ،التطوير ،والعمميات المختمفة ألي مجتمع والتي
من شأنيا
أن تؤثر في تعمم األفراد .إن النظرة االجتماعية ضمن ىذا المستوى تقترح نظاما تكنولوجيا تربويا
تتفاعل
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فيو مختمف العناصر االقتصادية والثقافية وغيرىا بحيث تتقاسم جميعيا مسؤوليات صنع القرار
التربوي وتطبيقو ومتابعتو .
والمرحمة الرابعة اعتبرت أن الوسيمة جزءا من منظومة التعميم فبينت أن تكنولوجيا التعميم تتجاوز
مفيوم الوسائل
المعينة لتصل بيا إلى أنيا تشمل التخطيط لمعممية التعميمية والتوظيف لموسائل لموصول إلى تعميم
أفضل)22(.

عناصر تكنولوجيا التعميم :
أوضح"" تشارلز ىوبان عناصر تكنولوجيا التعميم بقولو :إن تكنولوجيا التعميم عبارة عن تنظيم
متكامل يضم العناصر التالية :اإلنسان ،اآللة ،األفكار واآلراء ،أساليب العمل،واإلدارة ،بحيث تعمل
جميعا داخل إطار واحد":
أ -اإلنسان :اإلنسان ىو العنصر الميم في العممية التعميمية وال يمكن أن يتم التعميم بدون إنسان،
فيو المدرس
والطالب والباحث ،واإلنسان ىو اليدف الذي تسعى إليو المؤسسة التربوية إلى توصيل أىدافيا
وخططيا وفي
تنميتو ليواكب التطورات الحاصمة في العالم .
ب  -اآللة :من سمات ىذا العصر الذي نعيشو أن سيطرت اآللة عمى جميع شئون الحياة ،فيي في
المنزل وفي
المدرسة وفي العمل وفي الشارع فيي تحقق لإلنسان اختصا ار لموقت والجيد والمال ،مثال ذلك
السيارة
واآللة الحاسبة والتمفزيون والكمبيوتر ..الخ.
ت  -األفكار واآلراء :ال بد من وجود اآلراء واألفكار التي تجعل اآللة تحقق أىدافيا وتساعد عمى
نشر
المعمومات ،أو تحقيق أىداف يسعى اإلنسان إلى الوصول إلييا.
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ث  -أساليب العمل اإلستراتيجية :إن أساليب العمل المتنوعة التي يستخدميا اإلنسان ىي من
األمور التي
تحتاج إلى التبديل والتغير والتطوير ،وذلك حتى تكون مناسبة لمبرنامج الذي ييدف إليو ،وىذا
التنقيح
والتطوير المستمر في األساليب من أىم مميزات التكنولوجيا.
ج  -ا إلدارة :اإلدارة ميمة جدا في ىذا النظام فال بد أن تكون بعيدة عن اإلدارة التقميدية( األمر
والنيي) ،حيث
ليا دور كبير في دراسة جميع العوامل التي تدخل في ىذا اإلطار ،وفي ابتكار األساليب واألنظمة
التي تحكم سير العمل وتنظيمو بما يكفل تييئة جو مناسب لمعمل في كل العناصر السابقة حتى
تؤدي دوره وتحقق أىدافيا بكل كفاءة.
وكما سبق الذكر فإنو ال يمكن أن يتم العمل بالصورة المطموبة إال بتفاعل العناصر السابقة مع
بعض واتحادىا في تحقيق تكنولوجيا التعميم مما يؤدي إلى سرعة العمل وانجازه بدقة ويسر)23(.
فالتعميم في عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعصر االقتصاد العالمي يعد سمعة أكثر
حيوية ومقدمة لمنجاح وقوة محركة لمتغيير ،لذلك من الميم التعامل اليوم مع التعميم بطريقة تختمف
عن الماضي؛ فقد أشار التقرير المعنون ب " القضايا األكثر أىمية " والذي أعدتو المجنة القومية
لمتعميم ومستقبل أمريكا إلى أن العالم لم يشيد مرحمة مثل المرحمة الحالية ،حيث يكون نجاح األمم
والشعوب وحتى بقاؤىا مرتبطا بقدرتيا عمى التعمم ،وال يوجد في المجتمع اليوم مجال واسع لغير
الماىرين الذين ال يجيدون استخدام مصادر المعرفة ،وتحديد المشكالت وحميا وتعمم التقنيات
الحديثة )24(.
تكنولوجيا التعميم وطرق التدريس:
أن التربية تسعى اآلن إلى تحقيق األىداف المعرفية والحركية واالنفعالية مستخدمة في ذلك
تكنولوجيا التعميم ،ألدركنا أىمية إعادة إعداد المعمم إعدادا جيدا يرتبط ارتباطا مباش ار بتكنولوجيا
إعداده ،وبيذا يستطيع إتقان مادتو العممية ويراعي الدقة في تحديد موضوعاتيا ،ويعرف أيضا
المواد التعميمية والوسائل المعينةالمختمفة ،وأساليب التدريس الحديثة ،ويعرف كذلك خصائص
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المتعممين ،والفروق الفردية بينيم ،وطرق تعزيز دوافعو ،وأساليب تغير اتجاىاتيم ،وميوليم نحو
االتجاه المرغوب فيو )25(.
أكدت تكنولوجيا التعميم ضرورة إتباع المدرس ألسموب األنظمة في التدريس بحيث طالبتو برسم
مخطط إلستراتيجية الدرس تعمل فيو طرق التدريس والوسائل التعميمية لتحديد أىداف محددة ،مع
األخذ بعين االعتبار جميع العناصر التي تؤثر في ىذه اإلستراتيجية مثل إعداد حجرة الدراسة
وطريقة تجميع التالميذ  ....الخ  ،واالبتعاد عن الطرق التقميدية في التدريس مثل الشرح اإللقاء.
ولقد أوضح كل من األساتذة" إيمي وجيرالك في كتابيما عن التدريس والوسائل،أىمية اختيار
الوسائل التعميمية في ضوء األىداف المحددة التي يسعى لتحقيقيا وأكدا أىمية الربط بين اليدف
والوسيمة  ،وأىمية استخدام المدرس ألسموب األنظمة في تحقيق أىدافو.وقد أكد ىذا االتجاه غيرىم
من أساتذة الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم ،ىذا ما ذكره" د .الطوبجي "في كتابو " وسائل
االتصال والتكنولوجيا في التعميم" ،ولقد أوضح في كتابو السابق عناصر خطة التدريس األربع
وىي:
أ  .تحديد أىداف الدرس السموكية.
ب  .التقدير المبدئي لخمفية التمميذ ،والمجال الذي يتم فيو التعمم.
ت  .رسم الخطوات التي يعتزم المدرس إتباعيا.
ث  .تقييم جميع عناصر ىذا النظام )26(.
لقد غيرت التكنولوجيات الجديدة من طريق التدريس ،ولم يعد الحضور الشخصي ضروريا لمتواصل
مع مرسمي أو مستقبمي المعمومات المتعمقة باألنشطة التربوية ،التعميمية والبحثية .كما تغيرت
طريقة تعاممنا مع مواد
ىذه األنشطة استقباال ،معالجة ،تخزينا ،وتوزيعا ،وذلك باالتجاه االيجابي .وال احد يمكنو إنكار
القيمة المضافة ليذه التكنولوجيا المعموماتية عمى العمميات التعميمية .ولكننا ال يمكن أن نجعميا
تقتصر عمى الجانب الكمي (عدد الحواسيب والشبكات المدخمة ) ،ألن األىم ىو فيم تستعمل
وكيف تستعمل .فقد تستعمل لمجرد الزينة المكتبية ،لتدعيم ممارسات قديمة بوسائل رقمية أو لتجديد
واعادة ىندسة العمميات التربوية .
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وىناك من المربين من يعتبر ىذه التكنولوجيا متعددة الوسائط فرصة جيدة يجب استغالليا لتوسعة
دائرة مستقبمي رسائمو المعرفية وجعميا أكثر تشويقا .ومنيم من يرى بأن اإلعالم اآللي وسيمة
مستقمة مكممة لما يقوم بو في قاعة الدراسة ،ولذلك فيو يأخذ المتعممين بين الحين واآلخر إلى قاعة
اإلعالم اآللي (معالجة النصوص ،لغات البرمجة ،اإلبحار في االنترنت ،ألعاب ( ..وفي ىذه
الحالة تتحول أجيزة اإلعالم اآللي إلى ىدف دراسي بدال من وسيمة عمل )27(.
ومن ىذه الزاوية يكون استعمال الوسائط التكنولوجية من طرف المتعممين مرتبطا بالمقاربة التربوية
المعتمدة من طرف المعمم في سبيل تفعيل نشاطيم باستعمال موارد رقمية ،وأصبح الميم ىو توفير
وسط تعميمي تدريجيا لممتعممين؛ بالتحكم في الوسائط االتصالية التعميمية والتفاعل معيا مباشرة،
بالتجربة والخطأ مع زمالئيم ومعممييم .ويسمح من جية أخرى لمذين لدييم إمكانات قاعدية معتبرة
في مجال اإللكترونيات (وىم أغمب األطفال والشبا ب) ،من استغالليا لدفعيم لمقيام بميام تعممية
ميمة ومفيدة .فيم يقضون وقتا أطول في األلعاب االلكترونية ،مع االنترنت والحواسيب من الذي
يخصصونو لممدرسة ،كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات )28(.
التعميم االلكتروني ): ( E-Learning
لقد تعددت مصطمحات ومسميات التعميم اإللكترونى كالتعميم عمى الخط اإللكترونى المباشر و
التعميم المعتمد عمى اإلنترنت و التعميم القائم عمى الكومبيوتر و التعمم الشبكى و التعميم القائم
عمى الويب،القائم عمى التكنولوجيات،التعمم االفتراضى ،لكن رغم ذلك يظل التعميم االلكترونى
المصطمح األوسع انتشا ار و األكثر فيما .و يعرف بأنو مصطمح واسع يشمل نطاق واسع من
المواد التعميمية التى يمكن تقديميا قي أقراص مدمجة أو من خالل الشبكة المحمية أو االنترنت
و يتضمن التدريب المبنى عمى الحاسوب و التدريب المبنى عمى الشبكة (الويب) ونظم دعم
األداء اإللكترونى و التعميم عن بعد و التعميم الشبكى المباشر )29) .و بدورىا تنظر المفوضية
األوروبية )  ( European Commissionالى التعميم االلكتروني بأنو ” استخدام تقنيات
الوسائط المتعددة الحديثة مع االنترنت لتعزيز جودة التعمم عن طريق تيسير التعامل مع مصادر
المعرفة و خدمات الشبكة و دعم التعاون و تبادل المعمومات و المشاركة عن بعد)34(.
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و جاء تعريف التعميم االلكتروني حسب قاموس االعالم كمايمي ” ىو التعمم القائم عمى
استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و االتصال عمى األقراص الميزرية في حالة التدريب
الحضوري ) (Based trainingو عمى االنترنت في حالة التدريب عن بعد (Distance
)trainingو و عمى أرضيات التكوين عن بعد )31( .و في السياق ذاتو يرى بعض الباحثين
في الحقل التربوي أن مفيوم التعميم اإللكتروني يشمل أيضا استخدام التقنية داخل قاعة الدراسة
 ،و ىذا أنو ليس ىو التعميم عن بعد  ،فميس كل تعميم إلكتروني البد أن يتم عن بعد فقد يكون
كذلك و يمكن أن يتم داخل الفصل الدراسى و بوجود المعمم )32(.
كما يعرف بأنو ” طريقة لمتعميم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب و شبكات و
وسائطو المتعددة من صوت و صورة و رسومات و آليات بحث ومكتبات إلكترونية و كذلك
بوابات اإلنترنت سواء كان ذلك فى الفصل الدراسى أو عن بعد  ،الميم ىو استخدام التقنية
بجميع أنواعيا فى إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت و أقل جيد و أكبر فائدة )33( .
و ينظر الى التعميم االلكتروني عمى أنو ” التعميم الذي يتم باستخدام تقنية المعمومات و
االتصاالت كواسطة لتوفير أو توصيل المادة التعميمية و من أمثمة ذلك  :التمفزيون التعميمي ،
بث األقمار الصناعية و الحواسيب الشخصية  ،و األقراص المدمجة )  (Cd – Romو
األقراص المسموعة )  (Audioو األشرطة المرئية ) ، (Videoو األقراص الرقمية المرئية
)(DVDو شبكة المعمومات الدولية )34(.
و من خالل التعريفات السابقة لمتعميم االلكتروني نستنتج مايمي:
 توجد عدة أشكال من التعميم االلكتروني حسب المستعممين المعنيين و الوسائل التكنولوجيةالمستخدمة .
 التعمم اإللكتروني ال يكون بالضرورة خارج قاعة التدريس .و في دراستنا ىذه ننظر الى التعميم االلكتروني عمى أنو شكل من أشكال التعميم عن بعد أي
ذلك التعميم الذي يكون خارج قاعات التدريس لكن باستخدام تطبيقات الجيل الثاني من االنترنت
في التواصل عن بعد .
مزايا التعميم االلكتروني :
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يري التربويون أن التعميم اإللكتروني يحقق عددا من المزايا  :منيا أنو ينقل العممية التعميمية من
يجابيا طول الوق ت،
المعمم إلى المتعمم ،ويجعمو محور العممية التعميمية بما يجعل المتعمم فعاًال وا ً
وينمي ميارات البحث واالستقصاء والتعمم الذاتي وميارات االتصال والميارات االجتماعية لدى

المتعممين وميارات التفكير من خالل جمع المعمومات وتصنيفيا ونقدىا ،وميارات انتقاء المعرفة
وتوظيفيا ،كما أنو يساعد اإلدارات التعميمية في التغمب عمى نقص المعممين والتغمب عمى مشكمة
الدروس الخصوصية ،كما ينمي الميارات األكاديمية لدى المعممين من خالل
). (Vidéo Conferencingواالطالع عل التجارب والبحوث في مختمف انحاء العالم
.ويحقق التعميم اإللكتروني المزايا السابقة من خالل العديد من األنشطة والوسائل ،حيث تري
ىاريز ،1988أن األنشطة التعميمية المستخدمة في التعميم اإللكتروني والتي يمكن أن تحقق أىداف
المنيج المدرسي تنقسم إلى ثالثة مجاالت رئيسية ىي :المجال األول :االتصال وتبادل المعمومات
بين األفراد  ،المجال الثاني :جمع المعمومات وتحميميا ،المجال الثالث :حل المشكالت ،وتتم ىذه
األنشطة من خالل وسائل عديدة منيا المقرر(اإللكتروني ،والكتاب المرئي( .
أىمية استخدام االنترنت كوسيمة و تقنية تعميمية :
إن أي عممية تعميمية ىي عممية اتصالية تحتاج إلى مرسل ( المعمم ) و مستقبل ( المتعمم )
و رسالة (المحتوى التربوي أو التعميمي ) و وسيط ىذا األخير يطمق عميو بالوسائل و التقنيات
التعميمية  ،و يعد اختيار الوسيمة المناسبة لنقل الرسالة إلى االشخاص المستيدفين من العممية
التعميمية من أىم عوامل نجاحيا و بالتالي نجاح المرسل و ىو المعمم في ميمتو التعميمية .
و يعرف ا لباحث ابراىيم بن عبد العزيز الدعيمج الوسائل و التقنيات التعميمية بأنيا ” جميع
األدوات و األجيزة التي تستخدم في تبسيط و توضيح العممية التعميمية وصوال إلى تحقيق
األىداف المنشودة منيا سواء لممعمم أو المتعمم كما أنيا ” المواد و األجيزة و المواقف التعميمية
الت ي يستخدميا المعمم في مجال االتصال التعميمي بطريقة و نظام خاص لتوضيح فكرة أو
تفسير مفيوم غامض أو شرح أحد الموضوعات بغرض تحقيق التمميذ ألىداف سموكية محددة.
و لموسائل و التقنيات التعميمية أنواع منيا  :المطبوعة ( مثل  :الكتاب المدرسي  ،الصحف و
المجالت ) و الوسائل و التقنيات التعميمية المرئية الثابتة و المتحركة ( مثل  :الصور و
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الرسومات  ،االفالم التعميمية ) و السمعية ( مثل  :االذاعة  ،و االذاعة المدرسية )  ،كما نجد
الوسائل و التقنيات التعميمية المركبة أي التي تجمع بين الصوت و الصورة ( مثل  :التمفاز
التعميمي  ،الفيديو و )  ،` DVDوسائل التعميم عبر األقمار الصناعية و الجامعة المفتوحة ،
فضال عن التعميم الحاسوب أو الكمبيوتر التعميمي و االنترنت )35(.


و نحن في ىذا المقام ارتأينا أن نستعرض نماذج عن استخدام االنترنت كوسيمة و
تقنية تعميمية أثبتت فاعميتيا في مجتمع المعمومات  ،قبل الولوج إلى الوسائل و التقنيات
التعميمية التي تنتمي الى الجيل الثاني من ىذه الشبكة و المتمثمة في شبكات التواصل
االجتماعي  ،لكن قبل ذلك ال بأس أن نتوقف عند أىمية االنترنت كوسيمة تعميمية .و
في ىذا السياق أوضح الباحث ابراىيم الفار أثر استخدام االنترنت كأحد أدوات و أشكال
التعميم االلكتروني في العممية التعميمية في النقاط التالية ( )36تكامل المعرفة و اتساع
نطاقيا.



استدامة اكتساب المعرفة.



تنمية الميارات الذىنية.



إضفاء الطابع الشخصي.



تنمية ممكة الحكم عمى األمور.



تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية.

و من بين اإليجابيات الخاصة بشبكة االنترنت في المجال التعميمي نذكر كذلك امكانية
وضع مواقع تعميمية خاصة بالمؤسسة التعميمية  ،بحيث تعرض كل خدماتيا و مقرراتيا و نظم
االلتحاق بيا و رسوم الدراسة

و غيرىا  .و في السياق ذاتو ىناك مجموعة من األنشطة

التي يمكن تقد يميا من خالل المواقع التعميمية عمى شبكة االنترنت نستعرض البعض منيا في
النقاط التالية :
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المعمومات  :التي تتعمق بالمحتوى التعميمي  ،و تصنيف ىذا المحتوى  ،و أسموب
التعامل مع الموقع التعميمي و االلتحاق بالدراسة و التعمم من خاللو.



العروض :و ىو ما يعني التجول داخل الموقع لرؤية محتوياتو  ،و التعرف عميو ،
خصوصا و إن كان محتواه قائم في األساس عمى صور و رسوم و وسائط أخرى
بخالف النصوص المكتوبة.



الشرح و التفسير  :بمعنى تفسير الجزئيات التي يريد المتعمم أن يتعمميا  ،و بشكل
أكثر تحديدا.



البحث  :و ىو نوع مختمف من األنشطة تقوم فيو ىذه المواقع بتقديم روابط ) ( Links
مع مواقع أخرى  ،مع تقديم بعض األساليب الخاصة بالبحث و االستكشاف.
المشاركة :

تقدم بعض المواقع إمكانية لممشاركة في البيانات و النتائج و األبحاث

الخاصة بموضوع معين مع باقي المتعممين و الممتحقين بالدراسة عبر ىذا الموقع  ،كما تعطي
بعض المواقع لممتعممين الحق في وضع خطط التدريس المناسبة  ،و األنشطة التي يرونيا فعالة
بداخل ىذا الموقع  ،و ذلك من خالل بيئة تعاونية تشجع عمى ىذا)37( .
الخدمات التي تقدميا االنترنت لمعممية التعميمية و نماذج تطبيقيا :
ا

تقدم شبكة االنترنت العديد من الخدمات لمستخدمييا و من بين ىذه الخدمات التي يمكن

توظيفيا في العممية التعميمية نذكر خدمة البريد اإللكتروني ) (Emailالذي أصبح يستعمل
كوسيط بين األستاذ و الطالب في االتصال التعميمي  ،و ىي التقنية و الوسيمة التي استعممناىا
شخصيا أثناء العممية التعميمية عن بعد مع طمبتنا فمثاليستطيع الطالب المتأخرين عن تسميم
بحوثيم العممية في اآلجال المحددة ارساليا لنا عبر البريد االلكتروني كما نستطيع ان نوظف
ىذه الخدمة كأداة لالتصال مع الطمبة الذين نشرف عمى مذكرات تخرجيم  ،من خالل توجيييم
و االجابة عن استفساراتيم و بدورىم قاموا بإرسال أعماليم لتصحيحيا و إرساليا مرة أخرى الييم
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 ،فضال عن امكانية ارسال العديد من المراجع التي تساعدىم في عمميتيم التعميمية عامة و في
انجاز مذكراتيم خاصة .
و عميو نعتبر أن البريد االلكتروني من التقنيات الميمة في التعميم عن بعد ألنو يوفر سبل
االتصال بين الطالب و األستاذ دون انتظار المقاء المباشر بين الطرفين  .يجدر بالذكر أن
سرعة استجابة االستاذ لرسائل الطالب التي ترد عبر ىذه الخدمة من شأنيا أن تشجعيم عمى
استخدام البريد كوسيمة لمتواصل الفعال .
ىذا دون الحديث عن الخدمات األخرى التي تقدميا شبكة االنترنت و التي أصبحت تستعمل
في العممية التعميمية عن بعد مثل  :مجموعات النقاش أو األخبار )(Forums, New groups
و المؤتمرات عن بعد ) ، :(Vidéo- conférencesالدردشة عمى الخط… ) (Chatو غيرىا .
أما فيما يتعمق بنماذج تطبيق استخدام االنترنت كوسيمة تعميمية  ،فقد قامت العديد من الدول
بإنشاء مواقع عمى ىذه الشبكة مثل موقع ” ننج ) ” ( Ningالذي يعتبر بمثابة منصة(Plate-
)  formeعمى شبكة االنترنت لمساعدة األشخاص عمى انشاء شبكات اجتماعية خاصة بيم
،عمما أنو بفضل ىذا الموقع تم خمق أكثر من  2مميون من المجتمعات المحمية ( ،)38و كذا
موقع ) (Learn Centralو ) (Teach Streetىذا األخير ىو موقع عمى الويب يوفر
معمومات لمطمبة عن الفصول الدراسية المحمية والحصص الدراسية عمى االنترنت بما في ذلك
تكاليفيا وأماكن تقديميا وخمفيات المدرس ومؤىالتو  ،كما أنو يوفر آليات إدارة أعمال لممدرسين
والمدارس  ،والموقع مجاني لمطالب ويتضمن تعميقات أو مالحظات من الطالب و توصيات
لممعممين )39(.
و عمى صعيد آخر أقدمت العديد من المؤسسات التربوية و الجامعية في مختمف دول العالم
عمى بث دروس عمى شبكة االنترنت لفائدة التالميذ و الطالب  ،فمثال أقدمت اإلدارة الوطنية
لألرشيف و المعمومات بالواليات المتحدة األمريكية عمى ادماج ( تسعة دروس ) عبر الشبكة
الرقمية لتمقين ( تالمذة المرحمة الثانوية ) دروسا في التاريخ و في التربية الوطنية  ،و قد لوحظ
إقبال كبير عمى ىذه الدروس  ،كما نيجت بعض الجامعات األمريكية مثل جامعة نيويورك و
جامعة فينيكس التجربة نفسيا  ،و أصبح بإمكان الطمبة الحصول عمى دروسيم عبر االنترنت
)44(.
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و في ىذا السياق كانت قد أفادت دراسات و أبحاث متخصصة بأن  % 48من المعاىد و
الجامعات التقميدية طرحت مناىجيا بشكل مباشر عمى شبكة االنترنت منذ  ، 1998لترتفع
النسبة الى % 74عام  ، 2444و في المقابل ىناك جامعات ال تقدم خدماتيا و مناىجيا سوى
عن طريق االنترنت مثل  :جامعة أنجل وود و كولو )41( ( Englewood Colo , .يجدر
بالذكر أن بعض الباحثين في الحقل التعميمي قد تنبأ أنو بحمول عام  2425ستصبح الجامعة
االفتراضية النمط السائد في التعميم العالي )42(.
و من ىذا المنطمق يمكن القول أن شبكة االنترنت التي تعد ثمرة التقدم العممي والتكنولوجي لثورة
المعمومات  ،بل ومن التقنيات التكنولوجية التي ميزت ىذا العصروأحدثت القدر األكبر من
التأثير و التغيير وذلك في مختمف مجاالت الحياة  ،و منيا المجال التعميمي  ،أسيمت اسياما
إيجابيا لمن يحسن استخداميا أكيد في العممية التعميمية و بطريقة فعالة .
مجاالت إستخدام الحاسوب في التعميم:
إنتشار إستخدام الحاسوب بشكل واسع في السنوات األخيرة شمل بعض المجاالت في التعميم عمى
رغم أنو أصبح من الصعب االستغناء عنو في ا لمجال العممي أو التجاري أو الصناعي أو
اليندسي إال أن في التعميم يمكن عرض مجاالت استعمالو في ما يمي:
 حفظ البيانات الخاصة بالطمبة ،بحيث يتم تصنيفيم كاالسم وتاريخ الميالد والعنوان والمقرراتوالدرجات التي حصل عمييا كل طالب .
 تنظيم المكتبات في حصر إحتياجات المكتبة من الكتب و المراجع المختمفة والحصول عمىالبيانات الخاصة بكل متعامل مع المكتبة و إدارة تسيير العمل في المكتبة فتصبح بن ًكا لممعمومات
بإستخدام عمميات اإلسترجاع لممعمومات فيحصل الطالب عمى ما فاتيم من محاضرات سابقة

التسجيل .
 عرض بعض األفالم التعميمية و الشرائح عمى شاشة الجياز و اإلستفادة منو في تقديم خبراتتعميمي لمطالب )43( .
أسباب إستخدام الحاسوب في التعميم :
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إن إستخدام الحاسوب كأحد أساليب التكنولوجيا في التعميم يخدم أىداف تعزيزالتعميم الذاتي .يقوم
الحاسوب بدور الوسائل التعميمية في تقديم الصور الشفافة و األفالم والتسجيالت الصوتية.المقدرة
عمى تحقيق األىداف التعميمية الخاصة بالميارات ،كميارات التعميم وميارات إستخدام الحاسوب
وحل المشكالت.
يثير جذب إنتباه الطمبة فيو وسيمة مشوقة تخرج الطالب من روتين الحفظ وانطالقا من المثل
الصيني القائل
(ما أسمعو أنساه و ما أراه أتذكره و ما أعممو بيدي أتعممو ).
تنمية شخصيات الطالب في الجوانب الفكرية و اإلجتماعية.و إعداد البرامج التي تتفق وحاجة
الطالب بسيولة و يسر .وعرض المادة العممية و تحديد نقاط ضعف الطالب و إمكانية طرح
األنشطةالعالجية التي تتفق و حاجة الطالب.تقميل زمن التعمم و زيادة التحصيل.تثبيت وتقريب
المفاىيم العممية لممتعمم) .)44
مميزات إستخدام الحاسوب في التعميم :
تتسم أنظمة تعمم الحاسوب بمزايا ميمة تبدو جمية من خالل الخبرة المتراكمة نتيجة التطبيق الفعمي
لمحاسوب في التربية و التعميم و من أىم ىذه المميزات ما يمي:
 يوفر الحاسوب فرصا كافية لمطالب العمل بسرعة خاصة مما يقرب من مفيوم تفريد التعميم. يز ود الحاسوب الطالب بتغذية راجعة فورية و حسب إستجابتو في الموقف التعميمي المرونة حيث يمكن لمطالب إستخدام الحاسوب في المكان و الزمان المناسبين لو. قابمية الحاسوب لتخزين إستجابات الطالب ورصد ردود أفعالو مما يمكن الكشف عن مستوىالطالب وتشخيص مجاالت الصعوبة التي تعترضو فضال عن مراقبة مدى تقدمو في عممية التعمم.
 يمكن الحاسوب من التقويم الذاتي. ييسر الحاسوب من إدراك الطالب أن التعمم عممية دينامية نشطةيوفر الحاسوب إقتصادا في وقت وجيد الطالب و يوجيو نحو التفاعل التعميمي.
ّ .-

 يساىم الحاسوب في زيادة ثقة الطالب بنفسو  ،و ينمي مفيوما إيجابيا لمذات( )45( ،نتائج إستخدام الطمبة لمحاسوب :
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 زيادة درجات التحصيل بزيادة التفاعل أثناء اإلستخدام· . زيادة الفرصة لمتفاعل مع المناىج الدراسية· . إستخدام الوسائط المتعددة يؤدي إلى زيادة فعالية اإلستخدام· . زيادة الثقة لدى الطالب المستخدم و تحسين إتجاىاتو لمتعميم· . وجود فرصة لمطالب لمتعميم غير المتاح· . زيادة فرصة الطالب لمتعاون في إنتاج مشاريع· . زيادة قدرتو عمى العمل و التحصيل· . مساعدة الطالب عمى اإلعتماد عمى النفس في التحضير· . تحسين بعض الميارات لدى الطالب و خاصة المغوية و حل المشكالت )46(.الكفايات التي يحققيا الطالب بإستخدامو لمحاسوب :
 القدرة عمى إستخدام الحاسوب في تمبية الحاجات الخاصة لمطالب الموىوبين و المعاقين. اإللمام بطرق إثارة الدافعية لمتعمم· . القدرة عمى التواصل مع اآلخرين في إطار موضوعات منيجية محددة بشكل فعال. المعرفة بإمكانات الحاسوب و حدوده بوجو عام و إمكانيات إستخدامو في التربية عمى وجوالخصوص.
 القدرة عمى إظيار مميزات الحاسوب عن غيره من الوسائل التعميمية لبيان قدراتو في جميعالبيانات أو التحكم في تطبيقاتو.
 معرفة بالمصطمحات المستعممة في عمم الحاسوب· . يمتمك رؤيا إلستخدامات الحاسوب المستقبمية و خاصة ما يتعمق منيا بالتطبيقات التربوية. القدرة عمى مناقشة الطمبة و تعريفيم بالتطور التاريخي لمحاسوب عموما و السيما المتعمق منيابالتربية.
 -القدرة عمى إستخدام الحاسوب كأداة لحل المشكالت· .
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 القدرة عمى مناقشة اآلثار األخالقية و النفسية و اإلجتماعية إلستعمال الحاسوب في المجتمعبشكل عام وخاصة في حقل التربية.
 معرفة إستعمال الحاسوب في حقل تخصصو )47( .الصعوبات التي تواجو الطالب في إستخدام الحاسوب:
 يتطمب خدمات و مصروفات كبيرة مثل شراء األجيزة و تدريب المدرسين و إعداد واضعي البرامج وصيانة األجيزة و شراء الخامات و األدوات واألحبارالالزمة لو.
 الجيد اليائل الذي يستمزمو إعداد البرامج و تقنينيا ،مما يستدعي وجودمتخصصين لمقيام بيذه العممية.
 صعوبة توفير برامج في العموم اإلنسانية وتوفرىا في العموم األخرى· تنظيم الجداول الدراسية لمطالب ال يسيل عمييم اإلستفادة بإمكانيات الحاسوب)48(.

الخالصة :
كان مجال التربية والتعميم واحدا من أبرز النواحي التي طاليا التأثير ،بفعل
التطورات التكنولوجية وماصاحبيا من تحوالت في البنية المعرفية اإلنسانية ،مما
أفرز وسائل تعميمية جديدة جعمت المدرسة بمناىجيا التربويةالتقميدية غير صالحة
لمعمل في ظميا.
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إن ىذه التحديات الراىنة التي تواجو العممية التعميمية تفرض عمييا تغيي ار لفمسفتيا
وأدواتياالكالسيكية ،حتى تتناسب آلياتيا مع اآلليات المطموبة ،وىذه األخيرة ال
تقتصر عمى استخدام التكنولوجيا في العممية التدريسية ،ألن ىذا المفيوم يعد
قاصرا ،فالتربية الحديثة تعنى بإحداث ثورة شاممة في التعميم ،من حيث المحتويات
والطرق والوسائل التعميمية وكذا طبيعة الفاعمين التربويين ،لتتالءم مع متطمبات
تكنولوجيا التعميم ،ومحاولة االستفادة من الذكاءات المتعددة لمتالميذ ،وتنمية
إبداعاتيم ،وتعميميم مجموعة من الميارات الحياتية التي تساعدىم عمى توفيرفرص
أفضل في الحياة .بما يتناسب مع متطمبات عصر التكنولوجيا والمعمومات
الراىن.ومن ىنا كان واجب التربية ىو إعداد أجيال قادرة عمى التعامل مع ثقافة
التكنولوجيا ،وعمى مواجيةالمشكالت التي يطرحيا التقدم العممي والثقافي الذي
فرضتو ،وىذا يعني بمغة التربية مكافحة األمية العممية والثقافية والتكنولوجية
كخطوة أساسية لتحقيق التنمية اإلنسانية ،وجعل مخرجات التربية تتماشى
ومتطمبات سوق العمل المتطورة ىي األخرى

اليوامش :
 - 1بشير عبد الرحيم الكموب:الوسائل التعميمية التعممية؛ دار إحياء العموم
؛بيروت ص 65
 - 2بشير عبد الرحيم الكموب ( 1984 ):استخدام األجيزة في عممية التعمم
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