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 أ 

إن التغير السريع في جميع مجاالت الحياة  يعد أحد أبرز سمات العصر الراهن ، ومن      

بين هذه التغيرات تلك الثورة التكنولوجية الهائلة التي غزت الحياة اإلنسانية في جميع 

جوانبها و عناصرها ، و على اإلنسان في جميع أنحاء العالم عامة ، و اإلنسان العربي 

 ل مع هذه المتغيرات حتى يواكب كل جديد يطرأ على ساحة العلم و الفكر .خاصة أن يتفاع

والشك أن التقدم الهائل في التقنيات أثرت تأثيرا جليا في العمليات التعليمية و التعلمية ، 

فأصبحت طرائق اآلن في ظل هذا لم تعد تلك الطرائق و األساليب التقليدية التي تعتمد على 

أن يقوم المتعلم بدور المتلقي فقط ، بل أصبحت طرائق التعلم الحديثة  التلقين المباشر ، و

كليا على التفاعل بين الطالب و المادة التعليمية عن ذي قبل ، لذا أصبح لزاما تعتمد اعتمادا 

على القائمين بتطوير العمليات التربوية تعميم استخدام التقنيات الحديثة في جميع مراحل 

 مه حتى نهايته .التعليم من بداية سل

ومن هذا المنطلق نبعت فكرة البحث الحالي حول : التكنولوجيا ودورها في العملية       

 التعليمية .

 وجاءت هذه الدراسة التي هدفت إلى الكشف :  

 ـ تعريف بالتكنولوجيا التعليم و تبين مدى أهمية الوسائط المتعددة في تطوير التعليم . 1  

و مساندة الباحث في ئل التكنولوجية في توصيل المعلومات للمتلقي ـ ذكر فضل الوسا 2  

عملية التعليم .                                                                                                              

عملية التعلم و  ـ تحفيز المؤسسات التربوية لتوفير الوسائط المتعددة التي تعمل على تبسيط3

 الدراسي لفتح آفاق جديدة في مجال التعليم . خلق التفاعل بين المعلم و المتعلم خارج الصف

ولعل البحث يدور حول إشكالية رئيسية وهي : ماهية تكنولوجيا التعليم ؟ وفيما تكمن   

ا ـ التي ؟وكيف تؤثر هذه التكنولوجيأهميتها و دورها في تطوير وتدعيم العملية التعليمية 

 صنعتها أيدينا في طريقة تفكيرنا و تشكيل رؤيتنا ؟
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 ب 

أسباب اختيار الموضوع :                                                                                           أما        

ـ أوال وقبل كل شيء نحن في عصر التطور و مسايرة التكنولوجيا لذا يجب التفاعل مع 1

 .التكنولوجيا التعليم لحل مشكلة التعلم 

 ـ معرفة ما مدى مساهمة تكنولوجيا التعليم في رفع كفاءة و مستوى التعليم و التعلم . 2

لنمط التفاعل التكنولوجي ، و أما أهمية الدراسة تمثلت في تهيئة المتعلم و تعريفه با      

 إخراجه إلى مواجهة عالم االلكترونيات في عصر التكنولوجيا .

كما اعتمد البحث على مناهج أساسية و أخرى ثانوية ، تمثلت األساسية في كل من المنهج    

 التاريخي : الذي استدعته طبيعة الموضوع في تتبع حول نشأة التكنولوجيا ومراحل تطورها. 

و الوصف لمختلف والمنهج الوصفي التحليلي : تمثل في مختلف المفاهيم و التعريفات 

األجهزة و الوسائل التكنولوجية . أما الثانوية تمثلت في المنهج المقارن ، حيث تمت المقارنة 

 مابين التعليم القديم و التعليم في ظل تكنولوجيا التعليم .

جانب التطبيقي ، فاحتوى الجانب النظري على وانقسم البحث إلى الجانب النظري و ال

فصلين ، الفصل األول : تناول اإلطار العام لدراسة تكنولوجيا التعليم ، والذي انقسم بدوره 

فعنون المبحث األول بمفهوم تكنولوجيا التعليم ، أما المبحث الثاني إلى ثالثة مباحث ، 

، أما المبحث الثالث فتطرق حول فخصص بالتطور التاريخي لمصطلح تكنولوجيا التعليم 

                                                                         المقارنة بين التعليم القديم و التعليم الحديث .

بأهم التقنيات الحديثة ودورها في تطوير و تدعيم عملية التعليم ،  و خصص الفصل الثاني

بعنوان أهم التقنيات الحديثة ، أما المبحث الثاني تطرق ث األول مبحثين ، المبحوانقسم إلى  

 في عمليتي التعليم و التعلم .إلى إسهامات تكنولوجيا التعليم 

أما الجانب التطبيقي فانقسم إلى فصل واحد ،بعنوان :التلفزيون نموذجا . وإلى مبحث واحد 

حيث النشأة و التطور و  أيضا ، خصص بدراسة فضائية العراق التربوية )نموذجا( ،من

كما تنوع البحث بمصادر و مراجع  المفهوم و أهم مراحل تقديم الدروس التعليمية عبر القناة .

 و المجاالت و المواقع االلكترونية.....الخ .
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بعد حمد هللا و الثناء عليه جّل وعال لما وهبنا وأنعم علينا من عظيم نعمه ووفير " 

 جمعين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين :عطائه و الصالة و التسليم الدائم على خير خلقه أ

فإن هللا جل وعال ميز اإلنسان بالعقل ، وجعله وسيلة في التفكير بأسرار الوجود و 

".تحصيل المعرفة
1
 

حيث يخرج الطفل من بطن أمه صفحة بيضاء ال يعلم شيئا ، لكن الخالق لم يتركه هكذا بل 

 الوسائل و األدوات الكتساب العلم و المعرفة : كالعقل و الحواس و القدرة علىزّوده بكل 

ْن  »التعلم و حب االستطالع و التشوق للمعرفة ، مصداقا لقوله تعالى : َو هللَاُ أَْخَرَجُكْم مِّ

هَاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشْيئًا، َوَجَعَل لَُكْم اُْلَسْمَع َو األَْبَصاَرَو اأُْلَْفئَِدةَ، لََعلَُّكْم تَْشكُ  .«ُرونَ بُطُوِن أُمَّ
2
 

        الكريمة ،لتوصلنا إلى أن هللا خلق اإلنسان وجعله يدرك مايحيط به         لو تفحصنا اآلية             

عن طريق الحواس ، و حددت في هذه اآلية الكريمة بالسمع و البصر و ماهي إالّ وسائل 

 يدرك بها العقل ما حوله.

فالقرآن الكريم لم يدع مجاال للشك بل أوضح بكل صراحة أن العلم و المعرفة ال     "  

عن والديه كما يرث ماال و عقارا عنهما، و لكن البد له من السعي و الطفل    يرثهما 

."المبادرة الكتسابهما عن طريق العقل و الحواس التى خلقها هللا فيه و ّزوده بها
3

   

، طلب العلم (عليه الصالة و السالم)ياة الفرد جعل المصطفي وألهمية العلم في ح      

فريضة  على كل مسلم و مسلمة ، الذي ما ترك وسيلة اليضاح الحق و نشر النور إالّ 

.«َوقُْل َربِّ ِزْدنِْي ِعْلًما ». إذ قال تعالى :اتبعها و جربها المعلم الذي ما سمع الدهر بمثله
4
 

 .و بالعلم رفع هللا عز وجّل العلماء      

     

                                         
1
ـ محسن علي عطية ، البحث العلمي في التربية ، أدواته ، وسائله االحصائية ، دار المناهج ، عمان ـ  

األردن ، ب ـ ت ، ص
15 

2
 [ .78ـ سورة النحل اآلية ] 
3
م، 1998: 1عمان ـ األردن، طالعلمية ، ـ خالد القضاة ، المدخل إلى التربية و التعليم ، دار اليازورى  

ص
309
 . 

4
 [.114ـ سورة طه اآلية ] 
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 (النشأة و التطور )أ ـ التكنولوجيا 

تركت التكنولوجيا ، ومنذ القدم، بصامتها الواضحة على كافة مجاالت الحياة و تزايد     "   

بها على كافة األصعدة ، ومنها المنظمات التي احتضنت التكنولوجيا و جعلتها  االهتمام

كافة التأثيرات المتبادلة بينهما راسة ، و تطوير النظريات و المناهج العلمية لرصد مسرحا للد

."للوصول إلى التطور المعرفي الذي نحصد ثمراته اليوم
1
 

         التعرف على قدم التكنولوجيا و مراحلها التاريخية :مما تقدم يدعونا إلى      

 ـ مرحلة بداية تكوين الخليفة )بدايات المبكرة لوجود الخلق(1            

خلق هللا السموات وزيّنها بالنجوم و القمر، وخلق األرض بما فيها من بحار و جبال ووديان 

وغابات ومن آياته خلق اإلنسان ليكون خليفته و سيد المخلوقات في األرض وذلك باستثمار 

سعي الستمرار الحياة فيها، معتمدا على ما زّوده الخالق من خصائص ثرواتها وإعمارها و ال

ومميزات جسمية و فكرية حتى يتمكن عن طريقها من التعرف و تسخير مكونات هذا الكون 

ُجوُم  »كقوله تعالى: و االنتفاع منه. َهاَر َو اُْلَشْمَس و اُْلَقَمَر َو اُْلنُّ َر لَُكْم اُلَّْيَل َو اُْلنَّ َوَسخَّ

.«َسّخَراٌت ِبأَْمِرِه إِنَّ ِفي َذلَِك ََلَياٍَت لَِقْوٍم َيْعِقلُونَ مُ 
2
 

يولداإلنسان جاهال، اليعلم شيئا و لكنه يملك فطرة المعرفة و أدوات العلم بما يمكنه من       

و حقائق الوجود عن طريق  أن يكشف الكون من كل النواحىمعرفة نفسه وما حوله ، و

 وَ  رَ صَ بَ لْ اُ  وَ  عَ مْ سَّ لْ اُ  نَّ إِ م ُلْ عِ ه ِبِ  كَ َوالَ نَْقُف َمالَْيَس لَ  »السمع والبصر و الفؤاد، كقوله أيضا: 

.«الَ ئوُ سْ مَ  هُ نْ عَ  كَ ئِ ولَ أُ  ل  كُ  ادَ ؤَ فُ لْ اُ 
3
 

إن هذه المؤهالت التي خلقها هللا في اإلنسان جعلته قادرا على ابتكار األدوات و       

استخدامها بصنع األشياء أخرى، ومنه نستنتج أن تكنولوجيا قديمة قدم اإلنسان حيث أن لها 

 حيث بدأت جذور تاريخية ،تمتد إلى عصر اإلنسان البدائى الذي امتلك تقنيات خاصة به

                                         
1
ـ سناء عبد الكريم الخناق، نظام هندسة المعرفة ، استخدام تكنولوجيا المعلومات في تمثيل المعرفة ، دار  

م، ص2009: 1القطوف ،عمان األردن،ط
20
. 

2
 [.12ـ سورة النحل اآلية ] 
3
 . [36ـ سورة االسراء اآلية ] 
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ولوجيا ببداية استخدامه لألدوات المحيطة به في الطبيعة و استخدامها في عالقته بالتكن

و حماية نفسه من الوحوش البرية حيث اتخذ أدوات الصيد من الحصول على الطعام 

األحجار واألشجار و العظام وكان يسكن الكهوف و المغارات ويلبس أوراق األشجار..الخ 

أداء ر اإلنسان نفسه من خالل زيادة قدرته على كما أدى هذا االستخدام لألدوات إلى تطو

 األعمال بسهولة.

 ق.م( 3000ـ مرحلة ظهور المجتمعات الزراعية )2 "            

 منذ بدء الحياة إلى يومنا هذا كانت طموحات اإلنسان و مازالت القوة الذاتية الفاعلة التى

تدفعه للوصول إلى األفضل ، وقد كانت أشكال التغير و التطور التى يحققها باستمرار 

الزراعة ، قديكون اكتشافه لها صدفة إال  إلنسانف ااستجابة لهذه الطموحات. مع البدء اكتش

أنه طورها عن طريق الممارسة التلقائية ثم الممارسة المنظمة و بالعمل المستمر حتى 

خية في حياته انعكست على مجتمعه عندما أصبحت مهنة لها مواصفاتها أصبحت حقبة تاري

ومقوماتها ووظائفها، وأول ظهورها كان بمصر و العراق والهند و غيرها،حيث عرفت 

."زراعة القمح و الشعير
1
 

إذن كما يقال الحاجة أم الوسيلة و هكذا كانت وسيلة اإلنسان اكتشافه للزراعة من أجل        

يفسر أول ظهورها في حياة اإلنسان البدائى ثم  ماتلبية حاجاته الغذائية وهو الجوع وهذا

تطورها بتطور اإلنسان نفسه، حيث جاءت الثورة الزراعية و دخلت اآللة بقوة فأصبح هناك 

 ة للحصد، آلة للطحن...الخ.لة للبذر، آلآلة للحرث، وآ

 سنة ق،م( 3000ـ مرحلة ظهور المجتمعات الحضرية)3  

تعد هذه المرحلة خطوة متقدمة في تاريخ التكنولوجيا و ذلك بظهور أكثر االبتكارات  

دهشة و تعقيدا ،وهي المدن التى ما تزال خالدة إلى يومننا هذا وهي مايطلق عليها باسم 

 قديمة ، ومن أهم سمات التكنولوجيا التى تميزت بها نذكر:الحضارات ال

                                         
1
ينظر ، بشير عبد الرحيم الكلوب ، التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم، دار الشروق ،عمان ـاألردن ـ 

م، ص1988: 1،ط
29
 . 
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 حضارة وادي النيل: •    "     

في وادي النيل عاش المصريون القدماء في ظل حضارة متميزة ذلك أنها خلّدت بما تركته 

من مدن و معابد وأنظمة للزراعة و الري، وخلّدت الروح بما تركته من مقابر في وادي 

."الملوك و األهرامات التي ما تزال من عجائب المعمار في حياة اإلنسان 
1
 

ة هي األهرامات التي مثلت رمز للتكنولوجيا ومن عجائب إن أهم ما ميز هذه الحضار      

 الدنيا السبع.

 الحضارة الرومانية : • 

ارة نمو التنظيم و البناء و تأسيس حض تميزت التكنولوجيا في هذه الحضارة بحسن" 

تميزت بشق الطرق و تعبيدها في أنحاء اإلمبراطورية وشق مئات القنوات لتصريف  مدنية ،

."المياه، باإلضافة إلى بناء الجسور
2
 

كان ظهور الحضارات من األحداث الكبرى التي ساهمت في نقل المعارف البشرية من       

انت مدرسته عبر مسيرة الزمن ، حيث ك نسانالغرب، إذن فهي نتيجة لتطور اإلالشرق إلى 

األولى البيئة بكل مكوناتها و عناصرها و كانت وسائل تعلمه ، المشاهدة و التقليد ،و المحاكاة 

 ،و التجريب.

  ب ،م( 1500ـ  500ـ مرحلة العصور الوسطى ) 4        

وتمثل المدة مابين سقوط الروم و الثورة الصناعية . و ازدهرت في هذه المدة الحضارة 

 لت أهمية كبيرة في النهضة االوروبية .اإلسالمية و شك

 الحضارة اإلسالمية : •

كان للعرب الفضل األول في جلب المعارف و العلوم و المحاصيل الزراعية من البالد  

 المفتوحة في الشرق الجزيرة العربية ،إضافة إلى ترجمة العلوم الفلسفية و التطبيقية.

                                         
1
ـ بشير عبد الرحيم الكلوب ،المرجع السابق ،ص 

23 
. 

2
ـ ينظر ، سناء عبد الكريم الخناق ، المرجع السابق،ص 

23
 . 
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اليونانية القديمة و الفارسية  إلى اللغة العربية ، و تطوير تلك المعارف و استخدامها في "

ومع نهاية العصور الوسطى األوروبية كان قد تم اكتشاف العديد من الصناعات التطبيقية، 

طرق جديدة للتجارة البحرية بفضل الخبرات العربية ، مما أدى إلى دخول أوروبا مرحلة 

"اعية بعدها بوقت ليس الطويلالثورة الصن
1
. 

لقد استطاع هذا الدين أن ينقل هذه األمة من خالل فترة وجيزة من مجتمع الجهل الذي       

يسود فيه السلب، و النهب ، و الزنا ، و شرب الخمر ،وكل العادات السيئة إلى العلم و التقدم 

 و الحضارة .

 رة الحديثة(صناعية )بدايات اإلداـ مرحلة الثورة ال5   " 

مع بدايات القرن الثامن عشر أصبح القطن يمثل أحد أهم الصناعات التي ساعدت على تراكم 

الثروة في دول بريطانيا و الواليات المتحدة ،و صاحب ذلك ابتكار المحركات البخارية التي 

."ساهمت في إحداث ثورة كبرى في وسائل النقل البرى و البحرى 
2
 

حدثت الثورة الصناعية في كافة المجاالت ، االقتصادية و االجتماعية و السياسية وأهم       

ماميز هذه الفترة ظهور اإلختراعات مثل: الهواتف ، الكهرباء ، وصناعة الديناميت،و ظهور 

 .لة هذه المرحالمصانع الكبيرة التي عدت سمة من سمات 

 ـ مرحلة عصر التكنولوجيا الحديثة 6    

ث التطور التقنى في كافة مناحى الحياة : العلمية و الثقافية واالجتماعية ، تطورا و أحد"

إلى تغيرا هائلين في هذه المجاالت ،وأدى تسارع التقدم على الصعيد االقتصادى و العلمى ،

ما يدعى بالتفجر المعرفي، حيث تزداد التطبيقات التقنية وفق متوالية هندسية في كل عقد من 

."لسنوات االخيرة من القرن العشرينالعقود ا
3
 

                                         
1
     http //www. Mawdoozـ مراحل تطورات التكنولوجيا ـ موضوع 
2

 . ـ المرجع نفسه  
3
 3ـ وليد أحمد جابر ،طرق التدريس العامة تخطيطها و تطبيقاتها التربوية ،دار الفكر ،عمان ـ األردن، ط 

م،ص2009:
269
 . 
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 وهكذا نصل إلى أن للتكنولوجيا أشكال وأنواع وميادين متعددة ، يرتبط كل نوع أو ميدان  

منها بنوع الممارسات و النشطات التي يقوم بها اإلنسان، وكلما كان على وعي ومعرفة 

كان المردود أفضل و النتائج أكثر ، فأصبحت التكنولوجيا مطلب من  علمية لما يقوم به

بداع و ور و نسايره و نحاكيه من خالل اإلمطالب هذا العصر لذلك علينا أن نواكب هذا التط

 كار.االبت

كماأن تطبيق األسس و المبادىء العلمية في الواقع الميداني ضرورة أساسية في مجاالت 

شكال نتاج لتقديم أوقد ساعد على ذلك تنافس شركات اإلتجارة ...و الصناعة و الالزراعة 

 متعددة و متطورة من المواد و األجهزة .

وأصبحت األمم تقاس على مدى قدرتها على امتالك لهذه التكنولوجيا المعاصرة، بحيث تزايد 

الذي  ناء مجتمع متطور يواجه هذا التحديدورها في بناء الحاضر و تشكيل المستقبل، و ب

 التكنولوجيا الجديدة .تفرضه علينا 
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 ب ـ التعلم )مفاهيم و مصطلحات( :        

 قبل نشوء الكتابة و القراءة في حياة اإلنسان كانت مدرسته األولى البيئة بكل مكوناتها و        

المشاهدة و التقليد و المحاكاة و التجريب ساسية األ عناصرها، و كانت أدواته ووسائل تعلمه

، حيث قام بتسجيل أفكاره و تصوير حياته في أماكن آمنة من بيئته حيث نقش رسومات 

لحيوانات من بيئته، كانت تعايشه على جدران بعض المغاور أي أنه كان يستخدم الرسم 

 جزيرة العربية و أمريكا.للتعبير و قد اكتشفت هذه المغاور في كل من إسبانيا و الجزائر و ال

إلى  ة لكتابة رسالة من الماضىوتعتبر هذه المحاوالت التي قام بها هي أول محاول      

،وهذا ما أدى به إلى االمتداد و الخلود، خلود الروح و الجسم و ديمومة العمل وبقاء الحاضر

 األثر.

ألة ضرورية للوجود اإلنسان وبعد ظهور الكتابة و القراءة أصبحت مسألة التعليم مس "       

على مستوى الفرد و المجتمع، فعن طريق التعلم يحقق الفرد ذاته ويطور شخصيته وي فعل 

دوره في الحياة وعن طريق التعلم يتقدم المجتمع وعن طريق التعلم يخشى اإلنسان ربه 

هذا  ويحسن عبادته،ويتقن خالفته في األرض و يؤدى األمانة التي تحمل مسئوليتها في

."الوجود
1
 

ونظرا ألهمية التعلم و التعليم في الحياة اإلنسانية فقد احتل مكانة مركزية في الدراسات  

النفسية، و شغل بال العلماء و المفكرين في الماضى ومازال يشغلهم حتى يومنا هذا، و عليه 

 يمكن توضيح أهم المفاهيم و المصطلحات المرتبطة بالتعليم على النحو التالى:

 التعلم: •          

إن التعلم هو التغير القصود في السلوك يستدل عليه من أداء المتعلم، ناتج عن الخبرة أو  

التدريب وثابت نسبيا، فهو اليمكن مالحظته بشكل مباشر و إنما يستدل عليه بشكل غير 

 مباشر.

                                         
1
م، ص2004: 1ـ محمد جاسم العبيدي، علم النفس التربوي و تطبيقاته ،دار الثقافة ، عمان ـاألردن، ط 

69
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تشبيه ذلك عن طريق المالحظة لبعض التغيرات التي تطرأ على سلوك الفرد، و يمكن " 

بالطاقة الكهربائية التي ال نالحظها مباشرة و إنما نالحظ أثرها في اإلضاءة أو تشغيل 

"األجهزة
1
. 

في العملية التعليمية وهو وظيفة أساسية للكائن الحي  إذن التعلم هو المحور الرئيسي      

م بأداء معين لم بصفة عامة ،كما يمكن أن نستدل على أن الفرد قد تعلم بعد قدرته على القيا

يكن يستطيع أداءه من قبل.و بالتعلم يستطيع اإلنسان أن يغير مجرى حياته بصورة مستمرة 

 نتيجة لتفاعله مع بيئته و محيطه.

 التعليم :•         

حيث يستخدم للداللة على العمليات التي يقوم بها المعلم في التعليم النظامي لنقل   "     

."المعلومات إلى الطلبة
2
 

ومنه نستنتج أن التعليم هو مجهود شخص لمعونة آخر على التعلم ،أي نقل المعلومات من  

المعلم إلى المتعلم بقصد إكسابه المعرفة. كما يشترط في التعليم إضافة إلى شروط التعلم 

 ـ تحديد السلوك الواجب تعلمه)تحديد األهداف السلوكية(        مايلى:

والتحكم في هذه الظروف.   التي يتم فيها تحقيق األهداف ـ وصف ظروف  

فالتعليم إذن هو ذلك التفاعل الحاصل مابين المتعلم بوجود بيئة وهو الفصل الدراسي،كل ذلك 

 يهدف إلى تغيير سلوك المتعلم.

 التدريس: •               

لى شروط التعليم و التعلم هو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتربية، ويتطلب إضافة إ "        

"وجود مرشد لعملية التعلم و التعليم،وقديكون هذا المرشد معلما أو آلة تدريب مثل الحاسوب
3
 

                                         
1
ـ عبد الحافظ سالمة ، تصميم وانتاج الوسائل التعليمية للمكتبات و تكنولوجيا التعليم، دار اليازورى  

م،ص2007: 1العلمية ،عمان ـاألردن، ط
13
 . 

2
م 2006: 1محمد فرحاة قضاة، أساسيات علم النفس، النظرية و التطبيق،دار الجامد، عمان ـ األردن،طـ  

ص
218
 . 

3
، المرجع السابق، ص ـ عبد الحافظ سالمة 

14
 . 
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يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن الدور الرئيسى لعملية التدريس هو وجود مرشد و      

علم فأصبح المرشد إما تغير دور الم و مع تطور التكنولوجيالمادة المعرفية المراد تعليمها 

 معلم أو آلة تدريب مثل: التلفزيون، الحاسوب...الخ

 عملية التعليم)نظرية اتصال( •          

هي عملية يقوم المعلم فيها بتبسيط المهارات و الخبرات لطالبه مستخدما  كل الوسائل   "    

حولهم في غرفة الصف، المتاحة لتعينه على ذلك، و تجعل المتعلمين مشاركين لما يدور 

ولكي نبسط هذا المفهوم نقول بأن العملية تقوم على اتصال المعلم )المرسل( بطالبه 

)المستقبل(، ليوصل إليهم المادة العلمية )الرسالة(، مستخدما وسائل تعليمية لتوضيح مادته 

")الوسيلة(
1
. 

مستعمال المادة المعرفية وهي  إذن فالعملية تقوم على أساس اتصال المعلم  بطالبه    

 :لتعليمية. ويمكن توضيح ذلك بمايليضها عن طريق الوسائل ارالرسالة والتي يتم ع

 وهو المصدر الذي يقوم بشرح الدرس) المعلم أو المحاضر(.                        المرسل: ٭

 وهم الطالب الذين يستقبلون الرسالة.المستقبل: ٭

مجموعة من المعارف و المعلومات و المهارات و العادات و القيم و  وهيالرسالة:  ٭

 الحقائق العلمية التي يرسلها المعلم إلى الطالب.

 هي مجموعة من األجهزة و األدوات يستعين بها المدرس لعرض مادته العلمية.الوسيلة:  ٭

سل و المستقبل إذن عملية التعليم هي عبارة عن تفاعل و االتصال فعال بين المر        

 بوجود الوسيلة األكثر مناسبة.

 

                                         
1
م ، 1988: 8كتبة المنار ،الزرقاء ـ األردن، طـمحمد علي السيد، الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم، م 

ص
37
 . 
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 جـ ـ عالقة التكنولوجيا بالتعليم:           

مفهوم التكنولوجيا بالصناعات لمدة تزيد عن القرن و النصف قبل أن ارتبط    "         

 يدخل المفهوم عالم التربية و التعليم، وما إن دخلت التكنولوجيا مجال التربية و التعليم حتي

"إرتبطت بمفهوم استخدام الآلالت واألدوات في التعليم
1
. 

فعالقة التكنولوجيا بالتعليم قديمة قدم اإلنسان وخير شاهد على ذلك تلك الرسومات           

التي خلفها على الجدران، بما في ذلك النحت على الصخور، ولقد ورد في القرآن الكريم ما 

َفَبَعَث للُُاُ  »ة في التعليم و التدريب مصداقا لقوله تعالى:يؤكد على استخدام الوسائل التعليمي

فيِ اَُلُْرِض لُِيِرَيُه َكْيَف ُيَواِرَي َسْوأَة أِخيِه، َقاَل َيا َوْيلََتى أَعَجْزُت أْن أُكوَن ِمْثَل ُغَراًبا َيْبَحُث 

اِدِمينَ  .«َهَذا اُْلُغَراب َفأَواِرَي َسْوأَة أِخي، َفأْصَبَح ِمْن اُْلنَّ
2
 

نالحظ من خالل اآلية الكريمة كيف أن هللا عز وجل أرسل غرابا الذي كان وسيلة          

تعليمية توضيحية ،بيّن من خاللها لقابيل بن آدم عندما قتل أخاه هابيل و احتار كيف يتصرف 

 بجثة أخيه،حيث استطاع تقليد ما فعله الغراب.

تَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم، أََرنِي َكْيَف تُْحيى اُْلَمو »وقوله تعالى أيضا:        

َجبٍَل ِمْنهُنَّ  َو لَِكْن لِيَْطَمئَِن قَْلبِي، قَاَل فَُخْذ أَْربََعة َ ِمْن الطّيِر فَُصْرهَنَّ إِلَْيَك ث َم اْجَعْل َعلَى ُكلِّ 

.«أْتِيَنََك َسْعيًا، َو اُْعلَْم أَنَّ هللُاَ َعِزيُز َحِكيمْ اُْدُعهُنَّ يَ ُجْزًءا ثَم 
3
 

من خالل اآلية الكريمة نالحظ كيف أن هللا عز وجل استجاب لطلب إبراهيم عليه         

السالم في كيفية إحياء الموتى ،ليس من قبيل الشك و إنما حتى يطمئن قلبه و يُقنع عقله بدليل 

مه بتجربة عملية بيديه أمره بها الخالق حيث قام بتقطيع الطيور و حجة، وذلك عن طريق قيا

ويعلم أن هللا على كل شيء  إلى أجزاء ووضع كل جزء في جبل ثم يدعوهن فيأتينّه سعيا

 قدير.

                                         
1

م، 1998: 2ـ عبد الحافظ محمد سالمة، مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، دار الفكر ،عمان ـ األردن ، ط  

ص
12
 . 

2
 . [31]ـ سورة المائدة اآلية  
3
 . [260ـ البقرة اآلية] 
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ومع الزمن نشأت المدرسة بشكلها البسيط و أهدافها المحدودة و طرقها البسيطة،ومعها  "    

نشأت عملية التفرغ للتعليم )المعلم( و للتفرغ للتعلم)التلميذ( ، المكان المخصص) المدرسة( 

 وتم وضع المناهج الدراسية وألفت الكتب وأصبح للتعليم مراحل و فترات زمنية .وظهرت

ء في التربية و التعلم و التعليم و صممت الطرق و األساليب و كان من أيضا آرا معها

أساسياتها استخدام المعينات التعليمية التي تطورت مع الزمن إلى أن أخذت تسمى تكنولوجيا 

."التعليم
1
 

 وعلى سبيل المثال يمكن ربط التكنولوجيا بالتعليم بتدريس اللغات و اللغات كغيرها  من      

مالء ، و المطالعة ، و التعبير...الخ،بحيث فروع : كالقواعد، و اإلنشاء واإل المواد تشمل عدة

تشكيل الحروف و كلمات،  و يطلب منه بتقديم كمية من البالستيسين للطفليقوم مدرس المادة 

  عنها  أن يعبر بعض الصور  و يطلب منه يقدم لهبحيث يربط الشكل المحسوس بالمجرد،أو 

ع مسجل من موضوع ما لتدريب أذنه مقطتب موضوع إنشاء عنها ، أو يسمعه ة ،أو يكبجمل

 فيه مخارج الحروف...الخ. السمع و النطق السليم أو يعرض له فلما متحركا يريهعلى 

أن اليهمل دور الوسائل التعليمية وأهميتها في تعليم  على المعلم المثالي وهكذا         

 الغة في تشكيل اللغة عند الطفل و تحبيبه لها.اللغات،فهي ذات أهمية ب

فهي المصدر ومما سبق ذكره يتضح لنا أن التكنولوجيا رافقت اإلنسان منذ بداية خلقه،        

ميعها المشاهدات، الصور، التجارب جفي حياة اإلنسان، فتلك الرسومات ، األول للتعلم 

بحت محورا أساسيا لعملية التعلم صمصادر قديمة تطورت و تغيرت بتطور اإلنسان، حيث أ

 و التعليم.

إذن عالقة التكنولوجيا بالتعليم هي عالقة تكاملية بحيث يتوقف نجاحها على مدى         

 اتساقها وتناغمهما معا.

                                         
1
ـ بشير عبد الرحيم الكلوب ،ص 

18
 . 
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     مفهوم تكنولوجيا التعليم       

لقد أصبح الحديث يمأل األسماع عن بناء الجسور وإقامة نهضة صناعية، فالقرن  "     

لكن م،و 1999ديسمبر  21صحيح أنه يبدأ فلكيّا بانتهاء منتصفالواحد و العشرون، 

سنة على األقل، فالدول التكنولوجية لم تصل إلى ما وصلت  50االستعداد الستقباله بدأ منذ 

إليه من نجاحات في مجال التكنولوجيا عالية الجودة و الكفاءة ، وفي انطالق الصناعة و 

أفضل لمواطنيها  بين يوم وليلة، و إنما بالعمل  الزراعة و االقتصاد،و تحقيق مستوى معيشة

"اد و العقول المستنيرة التى تربت في ظل نظام تعليمي جيد.الج
1

 

الذي يشهده العالم في الوقت الحاضر إال نتيجة لظهور تكنولوجيا وما التطور الحديث      

 جديدة، أثرت في كافة مناحى الحياة العلمية و االقتصادية و الثقافية و االجتماعية.

ن التكنولوجيا الحديثة، التي كان من ثمارها عدد كبير وقد استفادت التربية و التعليم م      

من األجهزة التي سميت بالتكنولوجيا التعليم و انتشرت هذه الوسائل في المدارس على 

ف أنواعها ومستوياتها، وقبل التطرق لمفهوم التكنولوجيا التعليم من الضروري أن اختال

 نعرج على مفهوم تكنولوجيا.

 التكنولوجيا :ـ تعريف  1         

يعتبر مفهوم التكنولوجيا من المفاهيم التي ناقشها الكثيرمن الباحثين و المفكرين ، و  "   

ص التكنولوجيا نفسها، و بسبب اختالف تخصصهم و تطور خصائ ااختلفوا في نظرتهم له

،حيث لكن من األمور المتفق عليها أن ماهية التكنولوجيا قديمة قدم المخترعات البشرية نفسها

كانت تعتبر وسيلة من الوسائل التي اكتشفها اإلنسان عند تطويعه البدائى للطبيعة، وبعدها 

ثم تطور استعمالها إلى أصبحت أداة يستعملها لخدمته و مساعداته لقضاء حاجياته المتناهية، 

."درجة أصبحت مهمة جدا في حياته العامة و الخاصة
2

 

                                  

1
البحوث العلمية و التربوية  بين النظرية و التطبيق ، مكتبة الدار العربية  ـ ينظر : محسن شحاتة ، 

م، ص2001: 1للكتاب ، مدينة نصر ، القاهرة ،مصر، ط
45
 . 

2
نور الدين زمام ، تطور مفهوم التكنولوجيا و استخداماته في العملية التعليمية ، مجلة العلوم اإلنسانية و  ـ 

االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(، ص
165
 . 
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ورد في  حيث اللفظ ذاته فقد استعمل حديثا، حيث إذن هذا من حيث مضمونها، أما من    

م، وهو  1770لمصطلح تكنولوجيا، كان في ألمانيا عام بعض المصادر أن أول ظهور

وتعني الفن ، أو الحرفة مع اللوجس وتعني حديث.  مركب من مقطعين : التقنية اليونانية"

كانت تشمل على الفنون سواء النظرية أو  بمعنى أن التكنولوجيا في الحديث اليونانى

"التطبيقية.
1

 

 و ليس لديها مقابل في اللغة العربية، بل عربت بنسخ لفظها حرفيا )تكنولوجيا     

،technologie كما أنه مصطلح يشير إلى كل الطرق التي يستخدمها الناس في ،)

 اتهم و اكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم و إشباع رغباتهم.عاختر

إن التكنولوجيا فكر » ويلخص حسين كامل بهاء الدين، رؤيته لمفهوم التكنولوجيا قائال:  "    

، ويعتقد كل من ماهر إسماعيل «وأداء و حلول للمشكالت قبل أن تكون مجرد اقتناء معدات

تطبيق العلم أو التكنولوجيا ليست مجرد علم أو»صبري و صالح الدين محمد توفيق أن :

ل هي أعم و أشمل من ذلك بكثير فهي نشاط إنساني يشمل الجانب العلمى و مجرد أجهزة،ب

."الجانب التطبيقى
2

 

من خالل هذا العرض يمكننا القول أن التكنولوجيا هي جهد إنساني و طريقة للتفكير في     

استخدام المعلومات و المهارات و الخبرات و العناصر البشرية و غير البشرية المتاحة في 

معين، وتطبيقها في اكتشاف وسائل و اختراع األدوات و اآلالت و المواد لحل مجال 

    مشكالت اإلنسان وإشباع حاجاته و زيادة قدراته.

 إذن فالتكنولوجيا هي تجسيد للخيال الذي من شأنه تطوير البشر و توسيع مداركهم و قدراتهم.

 

 

                                  

1
 1االسكندرية ، مصر ،طـ رشاد غنيم، التكنولوجيا و التغير االجتماعى، دار المعرفة الجامعية، سوتير ـ  

م ، ص 2008:
107
 . 

2
ـ فضيل دليو، التكنولوجيا الجديدة لألعالم و اإلتصال، المفهوم االستعماالت، اآلفاق ، دار الثقافة ،عمان   

، ص2010االردن،  ـ
19
 . 
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 ـ تعريف تكنولوجيا التعليم 2  

تعريف مصطلح تكنولوجيا التعليم إلى درجة أنه لم يحظ مصطلح  كثر الخالف حول       

آخر من مصطلحات التربية بمثل هذا الخالف، فمن الباحثين من سمها بـ : تكنولوجيا التعليم 

أو التكنولوجيا في التعليم أو تكنولوجيا التربية أو تكنولوجيا التدريس، كل واحد منهم عرفها 

 ها ، نورد هنا أشهر هذه التعريفات األجنبية و العربية .بحسب اختصاصه و مجال استعمال

 أ ـ التعريفات األجنبية :

 تعريف اليونسكو : •"

التعليمية و تنفيذها و منحى نظامى لتصميم العملية  االتعليم بأنهتكنولوجيا عرفت اليونسكو 

االتصال البشرى، تقويمها ، تتبعا ألهداف نابعة من نتائج األبحاث في مجال التعليم، و 

."مستخدمة المواد البشرية ، و غير البشرية من أجل إكساب التعليم مزيًدا من الفعالية
1

 

إذن يتضح من خالل هذا التعريف أن تكنولوجيا التعليم هي تنظيم متكامل يضم كل من      

المختلفة  و الفنيةنشاءات الهندسية ل في اآلالت و المعدات، وكذلك اإلالعنصرالمادي و المتمث

و العنصر الفكري الذي يضم األسس المعرفية و المنهجية التي هي وراء إنتاج تلك الوحدات 

 المادية جاهزة في نظام تعليمي معين و الهادفة لتطويره و رفع فعاليته.

 : Clarkeتعريف كالرك  • 

"هي اإلستفادة من المخترعات و الصناعات الحديثة في مجال التعليم "  
2
. 

حسب تعريف كالرك، تكنولوجيا التعليم هي مجموعة من االآلت و األدوات الحديثة    

 الموظفة في التعليم كجهاز الحاسوب مثال.

 

                                  

1
أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال و تثقيفهم، دار الشروق ، عمان ـ األردن  ـ عبد الفتاح أبو معال ،  

م ، ص2006: 1،ط
49
 . 

2
ة الرياضية ، دار ـ مصطفي السايح ، المنهج التكنولوجي و تكنولوجيا التعليم و المعلومات في التربي 

م ، ص2004:  1الوفاء ، االسكندرية ـ مصر ، ط
49
 . 
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 : Charles haubane تعريف شارلز هوبان •   

اإلنسان و اآللة ، األفكار، واآلراء وأساليب العمل و اإلدارة،  هي تنظيم متكامل  يضم   " 

."بحيث تعمل جميعا داخل إطار واحد
1

 

أوضح تشارلز من خالل تعريفه لتكنولوجيا التعليم أنها مجموعة من العناصر المتداخلة       

في و المترابطة و المتكاملة فيما بينها ومن هذه العناصر: العنصر البشري ، وهو مهم 

.    المدرس و الطالب و الباحث...الخ العملية التعليمية و ال يمكن أن يتم التعليم بدونه، فهو

أما العنصر المادي و المتمثل في اآللة وهي سمة من سمات هذا العصر ،فهي موجودة في 

، مثال ذلك السيارة اآللة الحاسبة ، المنزل ، في المدرسة ، في العمل، وفي الشارع...الخ

لفزيون...الخ.                                                                                             الت

و العنصر الثالث المتمثل في األفكار و اآلراء التي تجعل اآللة تحقق أهدافها وتساعد على 

ثم تليها أساليب  ا،نشر المعلومات و الوصول إلى األهداف التي يسعى اإلنسان للوصول إليه

يل و التغيير و التطوير وذلك حتى ستيراتيجية التى يستخدمها اإلنسان من التبدالعمل وهي اإل

تكون مناسبة للبرنامج التى  تهدف إليه.                                                                 

تكار األساليب واألنظمة التى تحكم اب في و آخر عنصر و المتمثل في اإلدارة فهي مهمة جّدا

سير العمل وتنظيمه في جو مناسب .                                                                 

و أي غياب لعنصر من هذه  إذن تكنولوجيا التعليم هي إتحاد وتفاعل العناصر السابقة

             ها.العناصر اليحقق مفهوم

 :    Galbaraithجلبرت تعريف   •   

عرف جلبرت تكنولوجيا التعليم بأنها التطبيق النظامي للمعرفة العلمية ، من أجل  "      

."أغراض عملية
2

 

 

                                  

1
، المرجع السابق ، ص ـ مصطفي السايح 

50
 . 

2
    http//www. wiki pedia. org / wikiـ تكنولوجيا التعليم ويكبيديا الموسوعة الحرة  
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نستنتج من خالل هذا التعريف أن تكنولوجيا التعليم هي منظومة العمليات التي تسير وفق  

و  قان و الكفاءة من أجل الرقياإلت معايير محددة بأسلوب المرغوب فيه ، بدرجة عالية من

 التقدم.

 ب ـ التعريفات العربية:     

 :تعريف أنيسة المنشيء •  "      

ل بين أجزاء النظام و مكوناته أسلوب يقوم على أساس من العالقات المتبادلة و التفاع          

 من جهة أخرى.                    من جهة و بينها وبين النظام الكامل وما يحيط به من أ جواء

 تعريف أنور العابد: •      

 منهج نظامي أو طريقة منهجية من تخطيط و تقويم كامل.         

 :تعريف حسين الطوبجي •      

طريقة في التفكير فضال عن أنها منهج في العمل و أسلوب في حل المشكالت،  هي "       

يعتمد في ذلك على إتباع مخطط منهجي أو أسلوب النظام لتحقيق أهداف تربوية محددة".
1

 

نالحظ من خالل المقارنة بين هذه التعريفات أنها متشابهة وتتفق جميعها على أن         

نظامية و منهج وأسلوب في التفكير لتحقيق أهداف معينة.           التكنولوجيا التعليم طريقة 

و المقصود بالنظم أنه كيان متكامل يتألف من مجموعة من العناصر المتداخلة و المترابطة 

.                                                                          تبادليا و المتكاملة و ظيفيا

 يل عائقا في صياغة التعريف النهائهيم و مصطلحات تكنولوجيا التعليم مما شك"تعددت مفا

لها"
2
،لكن يمكن القول أن تكنولوجيا التعليم هي تلك المعرفة العلمية المنظمة التي سخرها  

نسان لخدمته و تطويع الطبيعة و اكتشاف مصادر الحياة حفاظا على استمراره ووجوده و اإل

 هي ال تقتصر على مجرد استخدام معدات و أجهزة و تقنيات ذات إمكانيات تعليمية  بالتالى

                                  

1
ـ عبد الحافظ محمد سالمة، المرجع السابق، ص 

11
 . 

2
ـ ينظر ،من الرسالة  التكنولوجيا التعليم ودورها في العملية التعليمية ، ص 

04
 . 
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متعددة و متنوعة ،و إنما يتعدى ذلك إلى توظيف الموارد البشرية و القدرات العقلية و تطبيق 

فكر النظم في عمليات تصميم البرامج التعليمية و تطويرها بأسلوب فعال إلنجاز العمل 

                                                                                     .    المرغوب فيه

 ويتضح من خالل هذا :

ـ تكنولوجيا التعليم جاءت نتيجة لتقدم العلم و تطبيقاته في المجاالت المختلفة على شكل 1

                               أدوات تساعد على التعليم و تحقيق أهدافه وحل العديد من مشاكل التعلم. 

ـ تشير تكنولوجيا التعليم إلى التطبيقات التكنولوجية في ميدان التعلم و التعليم بشكل منهجى 2

 منظم.

ـ تكنولوجيا التعليم مرتبطة بوظائف تطويرالتعليم من حيث أساليب العمل و تحليل 3 

 المشكالت التعليمية .

 ل النقص في قدرات اإلنسان و قواه.ـ إن التكنولوجيا التعليم تستكم 4

 ـ تكنولوجيا التعليم تعني الجودة و تحسين لتطوير العملية التعليمية التعلمية. 5

 .ـ إن الهدف النهائ لتكنولوجيا التعليم هو إحداث التعلم 6
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 :التاريخي لمصطلح تكنولوجيا التعليمالتطور  

أصبحت تكنولوجيا التعليم مطلب أساسي من مطالب الحياة وعنصرا أساسيا من  لقد       

عناصر العملية التعليمية ال يمكن االستغناء عنها أو فصلها عن هذه العملية تخطيطا أو تنفيذا، 

 لها في أي مرحلة من مراحله.                                      كما لم يعد في وسع أي نظام أن يتجاه

و نظرا للدور الذي تلعبه في تطوير العملية التعليمية التعلمية و تبيانا لمراحل تطورها 

التاريخي و ارتباطها بالوسائل التعلمية ، فلقد دخلت تحت تسميات مختلفة وهي حسب مراحل 

 تطورها كما يلى:

 المرحلة األولى: الوسائل التوضيحية   

سائل التوضيحية بعد آراء مفادها أن التوصيل أطلق عليها في البداية مصطلح الو "    

للدارس باللفظ عاجز عن نقل الحقائق و المعارف و المهارات إلى المتعلم، أو إكسابهم 

إدراكات صحيحة لهذه المعلومات و الحقائق و تطبيقاتها ، مما اضطر المعلمون إلى استخدام 

تها كالصوروالرسوم، وسائل أخرى باإلضافة إلى الوسائل اللفظية لتوضيح مدلوال

."صورا أو رسوما توضيحية المجسمات، الخرائط، ولذا سميت 
1

                              

يضاحية هي مواد و أدوات زائدة يستطيع مية يتبين لنا أن هذه الوسائل اإلمن هذه التس

تجمال، و حيث أن عملية التعلم مدروسة و منظمة من  إستخدامهاالمدرس اإلستغناء عنها أو

حيث اإلعداد و التنفيذ و التقويم، لذا البد و أن تكون جميع عناصرها متكاملة في جميع 

مراحل العمل للوصول إلى تعليم أفضل، فكان البد من تصور جديد لمفاهيم و ممارسات أكثر 

ى السطح مصطلح آخر هو ما يسمى قوة و قدرة على إحداث التغير نحو األفضل فظهر عل

 بالوسائل السمعية البصرية.

 المرحلة الثانية: الوسائل السمعية البصرية    

ترجع هذه التسمية إلى كون الوسائل إما سمعية أو مرئية أو إثنتين معا نسبة إلى         

 ة التي نتعلم بواسطتها وتبعا لذلك نصنف الوسائل إلى :الحاس

                                  

1
، المرجع السابق ، ص ـ مصطفي السايح 

53
 . 
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 سمعية :ـ الوسائل ال 1  

تعتمد الوسائل التعليمية السمعية على حاسة السمع لدى المتعلم، في إكسابه كثيرا من   "      

المعارف، و المهارات . إذعن طريقها نرسل الرسائل، أو المثيرات السمعية ، ليتلقها المتعلم، 

ا هاما في تؤدي بالتالي، إلى تعديل سلوكه. و الكلمة المسموعة تمارس دورو يتفاعل معها و

التربية اإلنسانية منذ أقدم العصور، فقبل اختراع الطباعة ، كانت الكلمة المسموعة هي 

الوسيلة المطلقة في التعليم و التدريب ، و بالرغم من التطورات العلمية، و التكنولوجية التي 

عنها استحوذت على كل مظهر من حياتنا اليومية، فقد بقيت الكلمة المسموعة وسيلة ال غنى 

".في التدريب و التربية و الحياة اليومية 
1

                                                                

و الوسائل السمعية هي الوسائل التي يستخدم فيها المتعلم األذن في التعلم، و تعرض هذه 

من المعلومات تبقى  ٪20الوسائل للمستمعين مثيرات سمعية ، ولقد توصل الباحثون إلى أن 

في ذاكرة المتعلم إذا استخدم الوسيلة السمعية التعليمية . ومن بين الوسائل السمعية نجد : 

الراديو، اإلذاعة المدرسية، التسجيالت الصوتية، الهاتف....الخ.                              

نية و أحاديث شريفة و وعلى سبيل المثال يمكن إستعمال الراديو المسجل، كتسجيل آيات قرآ

لمرتل أو المجود الذي يجب ابحوث أو محاضرات دينية ، وبخاصة تسجيل القرآن الكريم 

منه ، لتضمه بإعزاز وفخر إلى المكتبة المدرسية،ثم توضع على كل مدرسة أن تقتني نسخة 

 األشرطة تحت متناول المدرس ليستعين بها في كل درس لفهم القرآن الكريم و إتقانه في

الصف مع المدرس أو خارج الدرس بين الطالب أنفسهم إلثارة الحماس و التنافس بينهم، 

 ولتصحيح النطق وهذه الطريقة تستعمل بنجاح في تعليم اللغات األجنبية.

 ـ الوسائل البصرية : 2  

هذه المرحلة يكون التعليم القائم على استخدام حاسة البصر وذلك العتقاد رجال  في          

من خبرات الفرد يحصل عليها عن طريق حاسة البصر  ٪90إلى  ٪80التعليم أن حوالي من 

 ولذلك فقد عرفوا التعليم البصري ببساطة بأنه تعلم المعلومات و المعارف من خالل الخبرات

                                  

1
ـ محمد محمود الحيله، تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيق، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان ـ  

م ، ص1998: 1األردن ط
245
 . 
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                                                                                    الحسية البصرية .     

فدعا إلى التأمل و النظر وقد لفت القرآن الكريم في مناسبات كثيرة إلى أهمية الخبرة الحسية، 

أفاَلَ يَْنظُُروَن  »في هذا الكون و مظاهره للوصول إلى فكرة اإليمان و العقيدة . قال تعالى :

بِِل َكْيَف ُخلِقَْت  َماِء َكْيَف ُرفَِعتْ َوإِ  ⑰إِلَى اإُْلِ َو إِلَى ⑲اُْلِجباَِل َكْيَف نُِصبَْت و إِلَى  ⑱لَى اُْلسَّ

. «اأُْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ 
1
.«فَاُْرِجِع اُْلبََصَر هَْل تََرى ِمْن فُطُورِ  »وقوله تعالى : 

2
        

هذا المجال، كما أن الرسول )صلى هللا عليه و سلم( استخدم الخبرة الحسية  وآليات كثيرة في

.«صلوا كما رأيتموني أصلي »و المشاهدة من أجل التعليم في العبادات فقال :
3

                  

«خذوا عني مناسككم»و قوله
4

،وقد أكد على هذا النوع من التعلم أوائل علماء التربية 

 الذي كان يفسر لطالبه ظواهر الطبيعة عمليا، وجاك روسوكالحسن بن الهيثم 

Jack rousseau  الذي أكد على ضرورة وضع األشياء أمام عين المتعلم حتى يراها

فيدركها ليتعلم تعلما واقعيا بعيدا عن الكالم المجرد.                                                

أوحاسة السمع فقط مسمى محدد و قاصر على استخدام  التعليم المعتمد على حاسة البصر إن

حاسة واحدة و أغفل بقية الحواس في عملية التعليم، ألنه ثبت علميا أن دور الخبرة الحسية 

،وبعد نقد لهذا المصطلح ظهر ف العقل من معار ٪85في تكوين اإلدراك و التعليم يمثل

 الوسائل السمعية البصرية. مسمى آخر وهو يجمع بين الحاستين السمع و البصر وهي

 ـ الوسائل السمعية البصرية : 3   

وتعتمد على حاستين البصر و السمع معا في توفير المثيرات المطلوبة االستجابة   "       

: أجهزة العرض المختلفة الناطقة ، كالتلفزيون و  لها و تشمل على الكثير من الوسائل منها

."السينما، و جهاز الفيديو، جهاز الصور المتحرك الناطقة ...الخ
5

 

                                  

1
 . [ 20ـ  17ـ سورة الغاشية  ، اآلية ] 
2
 . [03ـ سورة الملك اآلية ] 
3
 . ، من حديث جابر ، رضي هللا عنه(9524)البيهقي في السنن الكبرى ، ـ أخرجه 
4
 ، من حديث مالك بن الحويرث ـ رضي هللا عنه . (128/1( ، )631ـ أخرجه البخاري في صحيحه ، ) 
5
ـ رمزى أحمد عبد الحى ، الوسائل التعليمية و التقنيات التربوية ، تكنولوجيا التعليم، مكتبة  زهراء  

م، ص2009: 1الشرق ـ القاهرة ، ط
39
 . 
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م أهمية في تطور هذه الوسائل ، حيث نادى 1600عام Comenuisكان ألعمال كومنيوس 

أن تستعمل  بتعليم األشياء من خالل الحواس ، لذا فإن األشياء الحقيقية و التوضيحات يجب

م ألف كومنيوس أول كتاب موضح 1650و المكتوب. وفي عام  كركيزة للتعليم الشفوي

                                                                                 بالرسومات أسماه العالم المرئى في صور .

ين للشرائح المضيئة ، و م استعمل مصطلح التعليم المرئى مرشد المعلم1908وفي عام "

الحسية . أما جهاز الصور المتحركة، فيعد من أول الوسائل السمعية البصرية ، التي الصور 

م 1910استعملت في المدارس ، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وفي 

ي نيويورك ، تم طبع أول كتالوج لألفالم التعليمية ، وقد كانت مدرسة روشستر الحكومية ف

."ول مدرسة تتبنى استعمال األفالم بصورة منتظمة في  مجال التعليمأ
1

                         

إذن كلما اشتركت حواس أكثر في عملية التعلم كان مردود المعرفة و الخبرة أكثر ،ذلك أن 

لتعليم لحواس اإلنسان قدرات متكاملة تستند كل منها األخرى و إهمال أي منها في عملية ا

م فإنها تقليل من القدرات المميزة التي وضعها هللا في اإلنسان ، إال أن الحواس كمصادر للتعل

ضافة إلى حاسة البصر و السمع هناك حواس أخرى تشترك في تختلف من فرد آلخر ، باإل

ئل عملية التعلم هي اللمس و التذوق و الشم من هنا جاءت تسمية الخاصة للوسائل هي الوسا

 التعليمية.

 المرحلة الثالثة: الوسائل التعليمية   

الوسائل التعليمية هي عنصر من عناصر النظام التعليمي تشمل جميع الحواس تسعى "       

إلى تحقيق أهداف تعليمية محددة وهي عبارة عن المواد و األجهزة و المواقف التعليمية التي 

بطريقة و نظام خاص لتوضيح فكرة أو تفسير يستخدمها المعلم في مجال االتصال التعليمي 

"مفهوم غامض أو شرح أحد الموضوعات بغرض تحقيق التلميذ ألهداف سلوكية محددة
2
. 

 نستنتج أن الوسائل التعليمية هي أدوات و طرق تستخدم جميع الحواس في العملية التعليمية

                                  

1
ـ ينظر، محمد محمود الحيله ، المرجع السابق ،ص 

65
 . 

2
 1ـ ينظر ، حمزة الجبالى ، الوسائل التعليمية ، دار أسامة ، دار اليا زورى العلمية ، عمان ـ األردن ، ط  

م، ص2006: 
08
 . 
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حيث تلعب ت التعليمية ،كما تستخدم في التدريس لجميع المواد و انتشرت في معظم المؤسسا 

دورا هاما  وفعاال في التعليم يستطيع من خاللها المعلم و المدرس ، أن يجعل من محاضرته 

و الوجدانية المطلوبة ، و أن  مهاريةمعرفية و ال، محاضرة علمية نافعة تحقق األهداف ال

ينقل جو المحاضرة من الرتابة و الخمول إلى جو من التفاعل و الحركة و الرغبة لدى الطلبة 

بما يشوقهم إلى طلب العلم و المعرفة و حبها و المتابعة لمحاور الدرس و التفاعل معه في 

                                          .                                    حوار و مناقشة و مالحظة 

إال أن عملية التعليم ظلت تعتمد بصفة أساسية على المعلم و على الكتاب المدرسي أما 

الوسائل األخرى فهي مجرد زيادات تضاف إلى الدرس لكي تشوق التالميذ أو توضح و 

شيئا ليس جوهريا في عملية  ة التعليميةتؤكد ما يقوله المعلم أو الكتاب، وهكذا أصبحت الوسيل

 تصال التعليمية .استخدامها وهي وسائل اإل التدريس حتى ظهر مفهوم جديد في

 تصال التعليمية ئل اإلالمرحلة الرابعة : وسا     

كزت هذه المرحلة على اعتبار أن الوسائل اإليضاحية و الوسائل السمعية البصرية ر"

ـ أدوات و مواد تعليمية تستخدم بخبرة و دراية في تحقيق عملية  و الوسائل التعليمية التعلمية

."اإلتصال التي تشكل في هذه المرحلة المفهوم لعملية التعلم و التعليم
1

                             

إذن من خالل هذا التعريف يتضح أن وسائل اإلتصال التعليمي هي عبارة عن اتصال كل من 

، وعناصر هذه العملية هي  وسيلة االتصالمادة معرفية بوجود  المعلم بطالبه عن طريق

كالتالي:ـ المرسل :ويأخذه دوره المدرس.                                                                  

        ـ الرسالة  : و تحمل المعرفة و الخبرة .                                                          

                                                                                     ـ المستقبل : وهو المتعلم.

 ـ وسيلة اإلتصال : وهي أداة نقل المعرفة من المرسل إلى المستقبل.

ومع التطور الصناعي و التقني في حياة اإلنسان، ظهر على سطح مصطلح آخر مرتبط 

 فهوم النظم أال وهي تكنولوجيا التعليم.بم

                                  

1
ـ بشير عبد الرحيم الكلوب ، المرجع السابق ، ص 

24
 . 
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 المرحلة الخامسة : وسائل تكنولوجية التعليم    

منها "تنبع هذه التسمية من طبيعة التقنية المركبة التي تتكون منها هذه الوسائل،        

صوص و األشكال و األصوات و األفالم و غيرها من الوسائط المتعددة وهي مجموعة من الن

سائط يتم التحكم فيها بالحاسوب".أنواع الو
1

                                                      

وتعتبر من التكنولوجيا الحديثة التي استحدثت في مجال التعليم حيث تقوم بتزويد الطالب 

 المتعلم بنموذج تربوي تعليمي متكامل.

المهتمين بالوسائل التكنولوجية للتعليم هو فلم يعد الشاغل أمام الباحثين ورجال التربية   "  

التعليمية ، و إنما أصبح اهتمامهم البالغ بكيفية إعداد موادها و عملية في ال كيفية استخدامها

إنتاجها بطريقة فعالة و كفاءة عالية ،فهي ليست هدفا في حد ذاتها و إنما وسيلة لتحقيق هدف 

هيم، كما تساعد على إنتاج المادة التعليمية تربوي، في ضوء الحقائق و المهارات و المفا

."المناسبة للدارسين من حيث وضوح التفاصيل و ترابط األجزاء و تكاملها 
2

 

إذن دخلت تكنولوجيا التعليم بمفهومها الواسع و األكثر حداثة في كافة المجاالت  في    

أسلوب  عصرنا الحالى و الذي شمل المجال التربوي، و أصبح ينظر إليها في ظل

المنظومات أي أنها جزء اليتجزأ من منظومة متكاملة وهي العملية التعليمية ، حيث بدأ 

جية الموضوعة من االهتمام ليس بالمواد التعليمية أو األجهزة التعليمية فقط  و لكن باالستراتي

م هذه المنظومة . و يظن البعض أن الوسائل التكنولوجية للتعليم هي األساليب قبل مصم

لحديثة فقط من العملية التربوية أو استخدام اآلالت التعليمية فقط أو األجهزة التعليمية ، ا

رسته أو أنه لدرجة أن هناك من المعلمين من يتباهى بوجود عدد من األجهزة التعليمية بمد

يدخل الفصل ومعه العديد من األجهزة و لكن الوسائل التكنولوجية للتعليم أشمل من ذلك فهي 

.الخ، وهكذا فقد مرت تكنولوجيا كون من الطباشير و السبورة  ،الحاسبات االلكترونية ..قد ت

 التعليم بمراحل مختلفة إلى أن أصبحت علما له مدلوله و تعريفاته.

                                  

1
م ، 1999: 2، ط 27مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض ـ السعودية ، ج : ـ الموسوعة العربية العالمية ، 

ص
101
 . 

2
ينظر ، ماجد محمود صالح ، انتاج الوسائل التعليمية ، كلية الحقوق األزاريفة ـ االسكندرية ،مصر ، ـ  

م ، ص2009:  1ط
43
 . 
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 المقارنة بين التعليم القديم و التعليم الحديث 

ساهم التقدم العلمي الحديث في تسهيل عملية إيصال المعرفة أو البحث عنها ، إذ نكاد     

نستغني عن الطرق التقليدية القائمة على اإللقاء أو الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة لنحصل 

على معرفة ، بل أصبح في متناول الجميع الوصول إلى مصادر المعرفة إما بواسطة 

، في إطار و البصرية بمختلف أشكالها أو عن طريق الشبكة العنكبوتية األجهزة السمعية

البحث عن المعلومات أو التعليم عن بعد، كما أن الثورة التكنولوجية وما يترتب عليها من 

سرعة انتقال المعرفة ، دفعت المؤسسات التربوية من أجل مزيد من الفاعلية و االستحداث و 

                                                                           ية .التجديد في العملية التعليم

مما أدى إلى ظهور أنظمة و مصادر تعلم غير تقليدية ، ولم يعد استخدامها و توظيفها في 

               المواقف التعليمية ترفا بل أصبح ضرورة في إعادة تطوير المواقف التعليمية .

فإن الحديث عن التعليم قبل وبعد تكنولوجيا التعليم هو الحديث عن ثالثة محطات  وعليه

 رئيسية وهي:

 أوال: تغيير دور كل من المعلم و المتعلم   

البد لنا أن نستعرض دور المعلم بين القديم و الحديث، حيث تغيردوره تغيرا واضحا   "    

لعصر الذي وسيلة للتعلم و التعليم إلى امن العصر الذي كان يعتمد على الورقة و القلم ك

نترنت ، وهذا التغير جاء انعكاسا لتطورالدراسات في مجال إليعتمد على الحاسوب و ا

التربية ، حيث كانت قديما تعتبر المعلم العنصر األساسي في العملية التعليمية و المحور 

كز حوله العملية التعليمية حيث تترالرئيس لها، ولكنها اآلن تعتبرالطالب المحور األساس، 

لمشاركته في تحضيروشرح أجزاء من المادة الدراسية ، و استخدام الوسائل التعليمية و القيام 

."بالتجارب المخبرية و الميدانية بنفسه و القيام بالدراسات المستقلة وتقييم أدائه
1
  

 لفرص للطالب نستنتج من خالل ما تم عرضه أن دور المعلم أصبح يركز على إتاحة ا  

                                  

1
الجامعى و المعلم الممارس، ـ ينظر، حسين أبو رياش ـ زهرية عبد الحق ، علم النفس التربوي للطالب  

م ،ص2007: 1دار المسيرة، عمان ـ األردن، ط
26
 . 



 الفصل األول

 

 

 34 

تصال ما انعكس على قدرة الطالب على اإلللمشاركة بحرية أكبر مع إكسابه مهارات أكثر م

طالعه على أحدث ما توصل له العلم في شتى اته و قدراته، و بناء شخصيته، و إو تفجير طاق

المجاالت وهذا يتطلب من المعلم أن يكون على معرفة بالبيئة التعليمية و خصائص المتعلمين 

و مهاراتهم و قدراتهم بما في ذلك مهارة استعمال الوسائل التكنولوجية بفاعلية عند تقديم 

يستخدمها وهي :                           تقنيات يمكن للمعلم أنالتعليم وهناك على األقل خمس 

ـ المواد المطبوعة مثل :البرامج التعليمية و دليل الدروس، ...الخ.                              1

ـ التكنولوجيا المعتمدة على الصوت مثل: تكنولوجيا السمعيات كاألشرطة و البث  2

                                                                                                 اإلذاعي...الخ.

لكترونية، الفاكس...الخ.                                     ل: اللوحة اإللكترونية مثـ الرسوم اإل3

ـ تكنولوجيا الفيديو مثل: التلفزيون التربوي المتفاعل، وأشرطة الفيديو ،...الخ.                4

، مناقشات البريد اإللكتروني، شبكة ـ الحاسوب و شبكاته، مثل: الحاسوب التعليمي  5

 نترنت ، ومناقشات الفيديو الرقمي ،...الخ.اإل

 لكترونيمن الكتاب الورقي إلى الكتاب اإل ثانيا: االنتقال  

بدأت المكتبات العالمية الضخمة ، تنفيذ مشاريع كبرى لرقم كتبها، و تحويل محتوياتها  "   

من الكتب المطبوعة ، إلى صفحات إلكترونية ، وجرى توقيع عقود بهذا الشأن ، بين عدد من 

المكتبات األوروبية و األمريكية الكبرى ، و المسؤولين عن محرك البحث )جوجيل(، 

الكتب الورقية المحفوظة لديها ، إلى صفحات إلكترونية ، ومنها  لتحويل نصوص ماليين

هارفارد، وجامعة ستانفورد و جامعة متشيجن ، و مكتبة مكتبة جامعة أكسفورد، و جامعة 

نيويورك العامة...الخ".
1
                                                                                 

من الناس في هذا العصر، أن الكتاب المطبوع ، سيصبح فائضا عن الحاجة ،  إذن يفكر كثير

وهو في طريقه إلى زوال ، فيجب أن نعترف اليوم بقوة أمام النشر اإللكتروني ، وإمكاناته 

 ت، من الصفحات ،( ميجاباي650مكان قرص ممغنط واحد أن يتسع لـ )الهائلة ، إذ بإ

                                  

1
ـ ينظر: عبد اللطيف صوفي، فن القراءة ) أهميتها ، مستوياتها ، مهاراتها ، أنواعها( ، دار الوعي ،  

م ، ص2012: 2رويبة ـ الجزائر، ط
61
 . 
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                                                         م(.          30ة،أي نحو)والصوربحجم الموسوعة البريطاني 

 و الجدول التالي يوضح الفرق بين الكتاب التقليدي و الكتاب اإللكتروني:

 الكتاب اإللكتروني             الكتاب التقليدي       

اج إلى عناية يمكن نقله و لكن يحت . عداد كبيرةصعوبة نقله إذا كان بأ

 .دقيقة

 . ال يشغل حيز كبير عند تخزينه . يشغل حيز عند تخزينه

يتأثر بالعوامل البيئية الطبيعية كالجو و 

 طوبة.رال

اليتأثر بالعوامل البيئية و الجوية التي 

 تؤثر على الكتاب المعتاد.

يتطلب تجهيزات ضرورية لتحويل  . يمكن قراءته دون جهاز

 صور يقرأها بسهولة. البيانات إلى

صعوبة االتصال مع مؤلفه أوالناشر 

 بطريقة فورية.

 تتيح الكتب اإللكترونية إمكانية

لف االتصال بها من بعد من خالل المؤ

 أو الناشر أو المكتبة اإللكترونية.

يمكن تحديث معلوماته في ثوان  .تحديث معلوماته يحتاج إلى وقت

 معدودة.

التوضيحية هي المخططات و الرسومات 

أكثر الوسائل التي يمكن استخدامها 

 للتوضيح و الشرح.

يحتوى على وسائل متعددة)صور، 

رسومات متحركة، صور متحركة...( 

 أكثر فعالية و جاذبية.

يوضح الفرق بين الكتاب التقليدي و الكتاب االلكتروني. (1)جدول      
1

 

 

                                  

1
، مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية ، دار الفكر ، عمان ـ  وليد سالم محمد الحلفاويـ  

م ، ص2006: 1األردن ، ط
153
 . 
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نالحظ من خالل الجدول الفرق الشاسع بين الكتاب التقليدي و الكتاب اإللكتروني، إالّ أن 

هناك من له رأى مخالف حول الكتاب المطبوع، وذلك أن من بين جميع الوسائل التي أبدعها 

 اإلنسان يبقى الكتاب أكثرها دهشة ، وعظمة .

 إللكترونيثالثا: التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم ا   

إن التطور و التقدم الحادث في مجال تكنولوجيا التعليم أدى إلى ظهور كثير من  "       

المستحدثات التكنولوجية، أصبح توظيفها  في العملية التعليمية ضرورة ملحة، لالستفادة منها 

و  في رفع كفاءة العملية التعليمية ، حيث أن استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب

ئل  متعددة من صوت و صورة و رسومات وآليات بحث و مكتبات إلكترونية و شبكاته ووسا

بوابات إنترنت تساعد كل من األستاذ و الطالب على شبكة عملية التعليم و التعلم لتتجاوز 

حدود جدران قاعات الدروس التقليدية ،لذا تسهل لكليهما توصيل المعلومات في أقصر وقت 

."لتحقيق أكبر فائدة ممكنة و فرصا جديدة للتفاعل بين الطرفين و بأقل جهد و 
1
            

وعليه فإن التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني يستدعي مجموعة من المتطلبات 

            :                                                                                   و هي كما يلي 

ـ التحول من تحكم المعلم في التعلم إلى تحكم المتعلم فيه، حيث يكون هو المسؤول عن 1

بداع و حل مشكالته تعلمه من خالل إدارة أنشطته و تنمية شخصيته  من خالل الفهم و اإل

                                      بنفسه.                                                                              

       ـ توفير المتطلبات المادية و البشرية الالزمة للتعليم اإللكتروني.                                                               2

ـ إعداد البرامج و المقررات اإللكترونية المناسبة ، و باإلضافة إلى تدريب عناصر  3

                                                              ومة التعليمية على التعامل مع تلك البيئة اإللكترونية.المنظ

ـ التخطيط الدقيق، ووضع خطة مرحلية تفصيلية للتنفيذ ، و التوسع فيها تدريجيا، و تعديل  4

 الخطط في ضوء نتائج كل مرحلة.

                                  

1
ـ عادل خوجة ، طاوس وازي ، تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالى، آليات استخدام تكنولوجيا  

، عدد خاص ، ص نسانية و اإلجتماعيةالمعلومات في المنظومة الجامعية ، مجلة العلوم اإل
301
 . 
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 نقارن بين التعليم التقليدي و التعليم الحديث كما يلي: يمكن  أنكما 

 التعليم اإللكتروني                  التعليم التقليدي                  

 أي مكان يصلح فصال . الفصل التعليمي مكان محدد.

 أي وقت يصلح للدرس. الوقت الدراسي محدد.

الكتب الدراسية تعتمد على األلفاظ و 

 الرسومات.

الكتب اإللكترونية مزودة بمؤتمرات سمعية و 

بصرية و تشمل رسومات متحركة و أفالم 

 علمية .

 خصوصية الطالب متوفرة . خصوصية الطالب غير متوفرة .

 التعلم ال يتأثر بسرعة أو بطء الفهم . التعلم يتوقف على سرعة أو بطء الفهم . 

درس في االتصال بالزمالء و المعلم أثناء ال

 الفصل.

 األسئلة للمعلم غير محدودة.

( يوضح الفرق بين التعليم التقليدي و التعليم اإللكتروني.2الجدول )                 
1

 

نقارن بين التعليم التقليدي و التعليم في ظل إذن من خالل ما تم عرضه سابقا يمكن أن 

                                                                                               تكنولوجيا التعليم كالتالي :

اعي ، و ـ إن الطرق التدريس الحديثة تنمي التفكير العلمي لدى المتعلمين ، و العمل الجم 1

تواجه  بداع ، و تواجه الفروق الفردية بين الطالب ، كما أنهاإلاالقدرة على اإلبتكار و 

.                                      المشكالت الناجمة على الزيادة الكبرى في أعداد المتعلمين

أما الطرق التقليدية ال تتيح الفرصة أمام الطالب للقيام بأية أنشطة تعليمية و بالتالي يصبحون 

                                                                                                           سلبيين . 

، و إبداء الرأي ، و المناقشة ـ الطرق التقليدية تهمل مهارات البحث و القراءة و اإلطالع 2

 عند الطالب أما استخدام التقنية كأدوات للتدريس المباشر بدال من أدوات للتعلم يتعلم الطالب 

                                  

1
ـ وليد سالم الحلفاوي  ، المرجع السابق، ص 

62
 . 
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                                                                                                              وليس منها . معها 

ـ تساهم النظم التعليم االلكتروني في تغيير الطرق التي تستخدم بها التقنية من أدوارها 3

ال : أن يصبح بإمكان صف دراسي يدرس الجغرافيا مثبحيث  التقليدية إلى  التقنية كأدوات ، 

يرى صور أقمار صناعية تظهر التضاريس ، و سيتعرف الطلبة على ارتباط التضاريس 

بالمناخ ، و كيفية نشوء الظروف المناخية المختلفة ، إضافة إلى محاكاة هذه العالقة من خالل 

كحركة الرياح و توظيف الوسائط المتعددة في إيصال محتوى المناهج التعليمية للطلبة ، 

                                                                                                    حرارة ...الخ.عوامل ال

ـ كذلك إذا قمنا بالمقارنة بين التدريس التقليدي و بين التدريس الحديث نجد اختالفا كثيرا  4

تقليدي يلعب المعلم الدور األول في في أدوار كل من المعلم و المتعلم ، ففي النظام التربوي ال

كما أنه يقوم بتفسير هذه المعلومات ، وقد يستعين بالكتب نقل المعلومات إلى الطالب ، 

المقررة . أما في النظام تقنيات التعليم فإن المعلم يخطط لتوظيف عدد من الوسائل لنقل 

المعلومات للطالب  المعلومات إلى الطالب ، أو لجذب الطالب من أجل الحصول على تلك

 لممارسة أدوار تجعل الموقف التعليمي أكثر مرونة .
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 ـ تكنولوجيا اإلنترنت 1 

لكل اختراع قصة وتاريخ ، ولكل اكتشاف حكاية و أحداث وقد شهد القرن العشرون        

ابتكارات واختراعات عظيمة ومتنوعة، كان لها األثر األكبر في تطور البشرية و رفاهيتها ، 

من بينها : اإلنترنت كبحر معلوماتي ووسيلة تعليمية عظيمة و الحاسوب، ووسائل اإلعالم 

 بصرية كالتلفزيون و الفيديو و غيرها من الوسائل الحديثة .السمعية و ال

 أ ـ تعريف اإلنترنت :  

تعد شبكة اإلنترنت من أفضل طرق تداول المعلومات في العالم، وقد عرفت في   "      

م و لكن البداية الحقيقية لشبكة اإلنترنت كانت عام 1969الواليات المتحدة األمريكية عام 

ل نسخة إلكترونية في العالم هي للصحيفة األمريكية سان جوزيه م، وكانت أو1986

م.                                                                             1993ميركورى نيوز و التي صدرت عام 

."م صحيفة1500وبعدها بثالث سنوات تعددت الصحف اإللكترونية ألكثر من 
1

 

ة من ت النظام األكثر أهمية واعتمادا في العالم ألنها تربط أعدادا كبيروبذلك أصبحت اإلنترن

ألثر لحيث بدأ يطلق على هذا العصر بأنه عصر اإلنترنت  الناس في مختلف بقاع العالم،

الكبير الذي تركته هذه الشبكة على واقع اإلنسان اليوم وقد اعتبرها البعض أعظم ثورة  بعد 

 الثورة الصناعية .

 عددت أساليب وأشكال التعريفات التي تدور حول اإلنترنت منها:ولقد ت

وتعني البينية أو  interكلمة إنجليزية األصل تتكون من مقطعين هما  (Internet)اإلنترنت "

وتعني الشبكة ، وإذا جمعنا الكلمتين معا فإن المعنى الكامل   netاالتصال، أما الثانية 

."بينية المتحصل هو الشبكة المتصلة أو ال
2

 

  ن أن اإلنترنت هي رابطة من شبكات الحاسب اآللي ذات المعاييريمن خالل هذا التعريف يتب

                                      

1
:  1ـ أسامة أبو النصر ، الصحافة اإللكترونية و ثورة الفيس بوك ، المكتبة العصرية ، القاهرة ، ط 

صم ، 2014
01
 . 

2
ـ مناني فراح ، العقداإللكتروني ، وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري ، دار الهدى ، عين  

م ، ص2009: 1ميله ، الجزائر ، ط
16
 . 
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مرتبط بإحدى  حاسوب آلي مركزي المشتركة، تمكن من إرسال الرسائل من أي جهاز

، وهناك من عرفها على أنها "شبكة عالمية مكونة من الشبكات إلى أي جهاز آخر مرتبط 

المتصلة مع بعضها البعض". عدد من الشبكات
1

                                                                                               

خبراء اإلنترنت على تعريفها و ذلك نظرا لضخامتها و اتساعها و تعدد جوانبها ،  إختلفلقد 

مية لآلالف من الحواسيب اآللية إال أن معظم المشاركين فيها متفقون على أنها شبكة عال

 المترابطة التي تمرر المعلومات.

 ب ـ مميزات اإلنترنت    

 تتميز اإلنترنت بمميزات جعلتها من أقوى وسائل الثقافة ، ومن هذه المميزات :        

ـ حوت اإلنترنت أكبر مكتبة عرفتها البشرية ، وقد كان يضرب المثل بضخامة مكتبة  "1

ذا الفيضان الكونجرس، فإذا بمكتبة الكونجرس واحدة من ماليين المكتبات على اإلنترنت ، فه

، والتستطيع هيئة أو دولة أن تجمعه في مكان ، فمكتبة اإلنترنت ليس له نظير المعلوماتي

شرية كلها ، فأصبحت غاية في الضخامة ، ويقّدرها بعض الخبراء بثمانية شاركت فيها الب

ال  امليارات صفحة و يقّدربعض الخبراء أن هذه المليارات هي قمة جبل الثلج و أن قاعدته

."يعلم حجمها إال هللا 
2

 

از و إن اإلنترنت وما تمتلكه من تفاعلية التي نفتقدها في وسائل اإلعالم األخرى كالتلف       

الراديو...الخ ، حيث نستطيع التفاعل مع المواقع التي ندخلها ، و نستطيع التحاور و اإلدالء 

برأينا كما نستطيع أن نتخاطب مع من نشاء ، في أي وقت نشاء ، و بأي لغة نشاء.                            

فأصبحت المذياع،  كما نجد في اإلنترنت الكتاب و الشريط الفيديو و الصحف و التلفاز و

اإلنترنت تحوي آالف الصحف و المجالت بل ماليين الصحف و المجاالت وآالف المحطات 

 وماليين الكتب و المؤلفات.

                                      

1
م 2007: 1، التكنولوجيا اإللكترونية ، دار الكنوز المعرفة  ، عمان ـ األردن ، طالخالدي ـ محمد محمود  

، ص
149
 . 

2
م ، ص2012: 1ـ محمود حامد خضر ، اإلعالم و اإلنترنت ، دار البداية ، عمان ـ األردن ، ط 

177
 . 



 الفصل الثاني   

 

 

 43 

يمكن وصف عالم اإلنترنت على أنه العالم غير الطبيعي الناشئ عن طريق الحاسبات ـ  "2

د كبديل للعالم الطبيعي و يجسد اآللية وقد قيل عن الثقافة الخاصة باإلنترنت على أنها لم توج

االنترنت عصر تقارب المسافات ومن ثم فإن عالم اإلنترنت تم التعبير عنه أنه غير موجود، 

وفي نفس الوقت موجود في مكان ما ، فهو عالم بال حواجز عالم عام وخاص في نفس 

."الوقت
1

 

إذن اإلنترنت هو العالم الغير الطبيعي و المقصود بذلك هو أن الفرد عند استخدامه لهذه   

الشبكة يتوه فيها و يصبح في عالم بدون حواجز جغرافية ، يدخل كما يشاء و يخرج كما 

 يشاء، ال وجود للبعد الزماني و المكاني ، وبذلك يصبح مالكا لهذه الشبكة .

 ت في التعليمهمية اإلنترنأجـ ـ      

ترنت تستخدم شبكة المعلومات الدولية في عملية التدريس حيث أغرت شبكة اإلن          

ويون، حيث استخدامها في مجال التعليم.                           الترب ومن جملة هؤالء الكثيرين،

                                                ومن أهم استخدامات هذه الشبكة في التعليم كما يلي : 

، التي توفرها الشبكة لمستخدميها ، ومن أمثال  تالوفرة الهائلة في مصادر المعلوما"ـ  1

هذه المصادر : الكتب اإللكترونية ، الدوريات ، المواقع التعليمية ، قواعد البيانات ، 

"الموسوعات
2

 

د أن تم تحويل بعض الكتب الدراسية فالكتب اإللكترونية مثال زاد استخدامها خاصة بع      

إلى الكتب إلكترونية و الكتاب اإللكتروني مصمم على شكل رقمي ويمكن أن يحتوى على 

 معلومات صوتية ومرئية لتقديم وصف متعلق و شيق لمحتوى المقرر.

و تقديم خبرات تتسم بالحسية و الواقعيةـ ظهور استراتيجيات جديدة في التعلم و التعليم  2
3
. 

                                      

1
ـ الممارسة الدولية ، المكتب ـ  أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم ، تكنولوجيا الخدمة اإلجتماعية ، التعليم  

م ، ص2007: 1سكندرية ، ط،اإلالجامعي الحديث 
20
 . 

2
ـ  وليد أحمد جابر ، المرجع السابق ، ص 

281
 . 

3
م 2008في التعليم الفعال ، دار المناهج ، عمان ـ األردن ، ط : ـ محسن علي عطية ، تكنولوجيا اإلتصال 

، ص
287
 . 
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 وذلك من خالل جذب انتباه أكبر عدد من الطلبة و تشويقهم وتخليصهم من روتين الحفظ،

ما أسمعه أنساه وما أراه أتذكره وما »و التلقين إلى العمل انطالقا من المثل الصيني القائل :

 . «أعمله بيدي أتعلمه

و المشاركة باأللعاب اإللكترونية ، و مشاهدة األفالم ، و االستماع إلى  ـ تأمين المتعة ، "3

. "الموسيقى، و قراءة المجالت ...الخ
1

 

إن استخدام شبكة اإلنترنت في التعليم أدى إلى تطور مذهل و سريع في العملية التعليمية     

حيث أن اإلنترنت ال  ،تها في غرفة الصفاكما أثر في طريقة أداء المعلم و المتعلم و إنجاز

تتعامل مع الصورة و الصوت و الخرائط و الفيديو و األحداث العالمية و السياسية ، و 

الموسيقى ، و الطقس وتعرض جميعها أمام أعين الطلبة ، كما تقدم لهم الوثائق و المعلومات 

 المتطورة ، لكل ذلك أصبحت اإلنترنت أداة للبحث و االكتشاف .

وهو  اإليميل البريد اإللكتروني و يسمىومن أهم خدمات و تطبيقات اإلنترنت في التعليم 

البريد  أسلوب لتبادل الرسائل إرساال و استقباال عبر نظم االتصاالت اإللكترونية و يشبه"

صندوق بريد برقم خاص ، وفي عالم اإلنترنت هناك  العادي من حيث أن لكل شخص

لدات أو وحدات تخزين على جهاز الخادم ، و الوصول إليها اليحتاج صناديق بريد تمثلها مج

كلمة السر الخاصة بصاحب البريد و إسم المستخدم ، و أحيانا بعض الترتيبات على إال إلى 

البرنامج."
2

 

أما استعماله في الجانب التعليم يتمثل في إرسال الواجبات المنزلية و الرسائل لجميع الطالب 

ى اإلستفسارات حيث يقوم األستاذ بتصحيح اإلجابة ثم إرسالها مرة أخرى و كذلك الرد عل

للطالب ،وتتمثل أهم عيوب البريد اإللكتروني في عدم توفر الحماية للبيانات المرسلة حيث 

 يمكن لآلخرين االطالع عليها ، لذلك ال يفضل إرسال أي بيانات هامة .

                                      

1
م ، 2009: 1ضل السامرائي ، دار المسيرة ، عمان ـ األردن ، ط ـ عامر ابراهيم قنديلجى ، إيمان فا 

ص
158
 . 

2
 1، دار أسامة ، عمان ـ األردن ، ط كات التواصل اإلجتماعيخليل شقرة ، اإلعالم الجديد ، شب ـ علي 

م ، ص2014:
97
 . 
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ظهور أي أداة أو وسيلة جديدة من وسائل يمكن القول من خالل ماتم عرضه أنه عادة عند 

التكنولوجية عادة ما يذهب البعض إلى اإلعجاب بها مع إبراز الجوانب اإليجابية بشكل ملفت 

 للنظر أما الرأي المعارض فيقوم بالتهويل من أثارها السلبية .

كتابة أن ال »ندما اكتشفت الكتابة اليدوية قال أفالطون على لسان معلمه سقراط :فع     

ستضعف العقل البشري بسبب اعتماده على الكلمات المكتوبة كبديل السترجاعها من الذاكرة 

.و «زيادة على أن الكتابة ستفصل بين الكلمات وصاحبها مما يفقد عملية التواصل اإلنساني

هذا ماحدث عند اكتشاف شبكة المعلومات اإلنترنت فقد أشاد الكثير من الناس على خاصيتها 

تعامل المعرفي عبر أرجاء الكون كله و أنها سوف تخرج مكنون المعرفة ، بحيث في ال

للجميع في كل مات كما أنها سوف تتيح المعلويتناقلها الناس عبر هذه الشبكة بجميع اللغات ، 

 وقت وفي كل مكان .

فة أما الرأي اآلخر المعارض فيرى أن العقل مهدد نتيجة حمل المعلومات الزائدة باإلضا    

إلى انعزالية الفرد بإنغالقه في عالم الرموز التي يمتلئ بها الفضاء المعلوماتي، هذا ما تؤكده 

أما خطر هذه الشبكات على مستقبل الفرد العربي و على  »الكاتبة زليخة زيتوني ، فتقول :

اللغة و الدين و االعتقاد الفكري....، فكأنما العربي انتسب إلى هذه مجتمعتنا في مجاالت 

الشبكات ليتحرر فوجد نفسه أسيرا لها ، يمارس فيها الهروب من واقعه كما تقوم بتجميد 

أسمى المشاعر اإلنسانية وجعلها مشاعر إلكترونية تشبه الزهور البالستيكية في جمالها و 

.«ية بال روحتصنيعها ، ولكنها تبقى بالستيك
1

 

 

 

 

                                      

1
ت ،و بدون دار النشر  ـ ينظر زليخة زيتونى ، فايسبوكيات امرأة ، خواطر الروح والقلب و العقل ،ب ـ 

، ص
37
 . 
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 ـ تكنولوجيا الحاسوب 2

يعد الحساب و العّد من األشياء المطلوبة في نواحي الحياة المختلفة ،حيث كانت الشعوب      

البدائية تعمل على استخدام أصابع اليدين و الحصى و الخرز ، وغيرها من الوسائل األخرى 

لحسابية . ومع مرور الوقت ، تمكن من أجل عّد األشياء و إحصائها، أو إجراء العمليات ا

اإلنسان من ابتكار األرقام و كثير من وسائل الحساب المختلفة ، التي تستخدم في شتى 

، بدءا من العد البدائي ووصوال إلى العمليات الحسابية ، ويعد تاريخ العمليات الحسابية 

  اختراع الحاسوب اآللي الحديث المسمى بالكمبيوتر.

 : سوبأ ـ تعريف الحا

م للتعبير عن الحاسوب و معناها 1955منذ سنة  Ordinateurإستعمل الفرنسيون كلمة    

و معناها   to compute من الفعل Computerالمنظم بينما باإلنجليزية تستعمل كلمة 

                                                                                                    الحاسب أو الحاسوب.

و الحاسوب عبارة عن آلة الكترونية مصممة بطريقة تسمح باستقبال البيانات و اختزانها و "

معاملتها بحيث يمكن إجراء العمليات البسيطة و المعقدة بسرعة و الحصول على نتائج هذه 

 cobolر مثل كوبل العمليات بطريقة آلية ، ويتم تحويل البيانات إلى لغة يتعامل بها الكمبيوت

"  fortran  .و فورتران
1

 

إذن ظهرت تسمية الحاسوب في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما توصلت         

تقليص حجمه مئات األضعاف مقارنة بأول كمبيوتر إلكتروني في الكمبيوتر إلى  صناعة 

الميكروبروسيسور ( وهذا بفضل اختراع الترانزيستور و استعمال eniac 1946التاريخ)

 ألول مرة .

 

 

                                      

1
الحديث ،  خدمة االجتماعية ، المكتب الجامعي، تكنولوجيا االتصال الحديثة في ال ـ محمد سيد فهمي 

م ، ص2006:  1القاهرة ، ط
224
 . 
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 ـ مميزات الحاسوب : ب

، بمعنى أنه بعد أداء معين فإن الحاسب اآللي  االستجابةسرعة من مميزات الحاسوب  "    

سريعة ، مشيرا إلى صحة األداء من عدمه و بالتالي فإن ذلك يمكن أن يشجع استجابة يعطى 

ل من خطته في األداء ، كما أصبح في متناول في أدائه أو يجعله يعد االستمرارالمتعلم على 

كما هناك إمكانية  اآلليالمتعلم أن يمارس الرسم و عمل المنحنيات باستخدام الحاسب 

الصوت و الموسيقى ،وما يمتلك من قدرة حفظ المعلومات تجعل  الطباعة باأللوان و استخدام

سهل للمتعلم تالتي  االستيعابيةته استخدامه في التعلم الفردي مسألة هامة جدا و حيوية ، وقدر

ق حتى يمكن أن يستخدمه في خطوات قد يحتاجها مستقبال."أن يحفظ أدائه الساب
1

 

إنجاز األعمال ، حيث ساهم إذن قام الحاسوب بتغيير الطريقة التي كانت سائدة قديما في    

واهر لم تكن في تحسين األداء و اإلنتاجية ، وساعد الكثير من العلماء على فهم عدة ظ

معروفة من قبل ، وبالرغم من هذه المميزات إال أنه يختلف عن عقل اإلنسان في ناحيتين، 

األولى : أن الحاسوب ليس لديه القدرة على اإلبداع التي وضعها الخالق جّل و عال في 

ير : أن الحاسوب ليس لديه القدرة على اإلحساس بالفروق المعنوية ، كالخاإلنسان ، و الثانية 

و الشر ، أو بين الجمال و القبح ، لذلك يتبين أن الحاسوب ليس أذكى من البشر ، ألنهم هم 

 الذين أوجدوه و اخترعوه .

 أهمية الحاسوب في التعليم :جـ ـ   

و السبب عنه ،  االستغناءالحاسوب هو من ضروريات هذا العصر ، إذ من الصعب جدا     

في هذا هو الدور الكبير الذي يؤديه في حياة البشر، و المهمات الكثيرة الموكلة إليه ، و 

الفوائد العديدة المستفادة منه ، و المجاالت المهمة التي دخل فيها ، فالحاسوب هو جهاز 

و  متعدد االستعماالت، ويقوم بمعالجة البيانات و حفظها، و استرجاعها عند الحاجة إليها ،

 يستخدم في مجال االتصاالت ، إذ يمكن الربط بين عدة حواسيب في آن واحد، و إجراء 

                                      

1
 1مصر ، ط،ـ  ينظر ، زاهر أحمد ، تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية ، المكتبة األكاديمية ، القاهرة  

م ، ص1997:
424
 . 
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 االتصال فيما بينها ، ومن دون الحاسوب اليمكن االتصال بشبكة اإلنترنت العالمية .

وصار له تأثيركبير على حياة الناس ، فمن المجاالت التي دخل فيها الحاسوب ، وصار 

 تعليم ومن أهميته في التعليم مايلي :جزءا ال يتجزأ منها ال

تمكين المتعلمين من استعمال الحاسوب ألغراض البحث و التقويم، وكذلك المعلمين في ـ  "1

مجال حفظ المعلومات و الملفات و البرامج و العودة إليها بأسهل السبل ."
1

 

ا في التعليم فقد دخل الحاسوب في التعليم الجماعي المنظم بمختلف مراحله كما دخل أيض 

،كما أصبح الحاسوب مادة تعليمية تدرس الذاتي الذي يقوم به بعض الناس من تلقاء أنفسهم 

 للطالب في مختلف المراحل الدراسية ، وهذه المادة هي من أهم المواد التعليمية.

ـ حفظ البيانات الخاصة بالطلبة كاإلسم و تاريخ الميالد و العنوان و المقررات و  "2

التي حصل عليها و غيرها من البيانات التي تستخدم عند تصنيف الطلبة و توزيعهم  الدرجات

المختلفة ، وبالمثل حفظ نتائج االختبارات ، التي يمكن االستفادة منها في على الدراسات 

عمليات اإلرشاد و التوجيه".
2

 

ومات، وتسمى إذن الكمبيوتر يستعمل لتخزين كمية كبيرة و هائلة اليمكن تصديقها من المعل

قاعدة بيانات ، و تحتوى هذه القاعدة على بيانات و معلومات ضخمة ،مثل : عدد السكان لبلد 

 ما أو عدد التالميذ ...الخ، حيث يقوم الحاسوب بالبحث عنها. 

ـ إن استخدام الحاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم يخدم أهداف تعزيز التعليم الذاتي  "3

في مراعاة  الفروق الفردية و بالتالي يؤدي إلى تحسين نوعية التعلم و  مما يساعد المعلم

التعليم ، كما يقوم بدور الوسائل التعليمية في تقديم الصور الشفافة و األفالم و التسجيالت 

الروتينية الصوتية ، كما يخفف على المدرس ما يبذله من جهد ووقت في األعمال التعليمية 

 "استثمار وقته وجهده في تخطيط مواقف و خبرات للتعلم مما يساعد المعلم في 
3
. 

 إن استخدام الكمبيوتر في العملية التعلم و التعليم يعد من أ حدث المجاالت التي اقتحمها 

                                      

1
ـ ينظر ، محسن علي عطية ، المرجع السابق ، ص 

275
 . 

2
، المرجع السابق ص مد سيد فهميـ مح 

226
 . 

3
، المرجع السابق، ص ـ  ينظر ،حمزة الجبالى 

113
 . 
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يقومون دائما بالبحث عن وسائل تعينهم على أداء الحاسوب ومن المعروف إن المعلمين 

وظائفهم التعليمية من أجل الوصول إلى تعليم أفضل .وبالرغم ما يقدمه الحاسوب في العملية 

إال أننا النستطيع االستغناء عن المدرس و ذلك لعدة أسباب منها :                                   التعليمية 

شة أو الحوار بين المتعلم و الحاسوب ، بعكس المدرس الذي يشجع ال يوجد عنصر للمناق •

المتعلمين في موضوعات متعددة .                                                                                         

 ال يمكن االستغناء عن الدور اإلرشادي التوجيهي للمدرس عند استخدام الحاسوب . •

نستنتج من خالل ما تم عرضه أن تكنولوجيا الحاسوب و تكنولوجيا اإلنترنت جلبا الكثير    

، إال أنها من االيجابيات إلى مسيرة حياتنا المعاصرة ، بمسيرتها العلمية ،و التعليمية ...الخ 

جلبا أيضا معهما أنواع جديدة من الجرائم و التجاوزات ،  وفي مقدمتها القرصنة و الجرائم و 

مصطلح جرائم اإلنترنت في مؤتمر جرائم الفيروسات ، كما تشير الدراسات إلى أنه أطلق 

م. وتشمل جرائم اإلنترنت 1988/ 17/02ـ  16اإلنترنت المنعقدة في استراليا للفترة من 

على جميع األفعال المتركبة بواسطة نظام الحاسوب و الشبكات المرتبطة به وخاصة شبكة 

القراصنة نقاط الضعف في الجوانب األمنية لمواقع الشبكة العنكبوتية ،  االنترنت حيث يستغل

فيحصلوا على فرص للدخول إلى البيانات الخاصة بهم ، مثل المعلومات الخاصة عن الزبائن 

، و كلمات المرور وقد يستخدم هؤالء القراصنة أنواع من الفيروسات مثل : حصان 

في أوامر تخريبية  واع برامج الحاسوب والتي تتمثلطروادة...الخ و الفيروسات هي إحدى أن

مكتوبة ، ضارة بنظام الحاسوب ومحتوياته ، فيمكن عند كتابة كلمة أو أمرها ، من قبل 

المستخدم ، أو حتى مجرد فتح البرنامج الحامل لفيروس أحيانا ، أو الرسالة البريدية المرسل 

ن ثم قيام الفيروس بمسح محتوياته أو معها الفيروس ، يمكن عندها إصابة الجهاز به وم

                                                                                   العبث بالملفات الموجودة . 

: هم األشخاص الذين يقتحمون الحواسيب و الشبكات بصورة غير  Crakersأما القراصنة 

 .قانونية ألغراض تخربية و فضولية عدة 
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 Interactive TVالتفاعلي  التلفزيونتكنولوجيا ـ  3

لقد تطورت أدوات اإلعالم السمعية و البصرية تطورا واسعا ، ليس على مستوى       

اإلمكانيات المادية بل على مستوى المحتوى اإلعالمي الذي تقدمه ، فمنذ أن دخل التلفزيون 

 ازدادت،  االتصالة نوعية في مجال م ، شهدت البشرية نقل1924إلى حياة اإلنسان عام 

تطورا مع التقدم العلمي الذي وصلت إليه البشرية في عصرنا الحاضر ، وازداد بالمقابل 

 تأثيرها على الفرد و األسرة و المجتمع.

 التلفزيون التفاعلي مفهوم أ ـ  

                                                                                                       : تعريف التلفزيون • 

و التي تتكون في اللغة   Télévisionيستخدم كثيرون كلمة تلفزيون كتعريب لكلمة    "

د أما هي يونانية األصل وتعني بعي  téléاالنجليزية من كلمتين هي تلي و فيجن، وكلمة تلي

وتعني مشاهدة و بدمج الكلمتين معا تعني مشاهدة  visionالثانية فهي التينية األصل فيجن 

"البعيد
1

                                                                                                            .

ن جملة من التغييرات و التطورات وقد شهد هذا الجهاز العظيم منذ ظهوره األول و لحد اآل

الواضحة ، جعلته وسيلة اإلعالم األكثر انتشار على اإلطالق ، منها التحول من النظام 

األبيض و األسود إلى النظام الملون ، و التحسينات في الصورة و الصوت و غيرها و 

التقنيات الماضية من أجل إدخال أحدث  القريبةآخرها الجهود التي بذلت في السنوات 

 .المعلوماتية و االنترنت على هذا الجهاز هو ما يعرف بالتلفزيون التفاعلي

 :التفاعليتعريف التلفزيون  •

."هو دمج بين التلفزيون و الكمبيوتر و التلفون لتشكيل التلفزيون التفاعلي"      
2
  

 االلكتروني.إمكانية الدخول على البريد وهكذا أتاح هذا النوع من التلفزيونات    

                                      

1
ـ جمال محمد عبد الحي ، مدخل تاريخي لنشأة و تطوير التلفاز ، أما راباك : مجلة علمية محكمة تصدر  

م ص2012،  07عن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم و التكنولوجيا ، ع : 
02
 . 

2
     / http // www. Multaqa . aeتقى االلكتروني : ـ المل  
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و  HDوهو تلفزيون ذات المستوى العالي ظهر في اليابان و أوروبا و أمريكا وتستخدم "   

تستخدم تكنولوجيا رقمية إلظهار الصوت و الصورة في شاشات التلفزيون حيث تكون ذات 

إلى  HD.TVنوعية أعلى من التلفزيونات العادية ، ويؤدي استخدام التكنولوجيا الرقمية في 

يعني أيضا  HD.TVالشخصي صعبا ، كذلك فإن التمييز بين التلفزيونات و الحاسوب  جعل

استخدامات أكثر لمحتويات تكنولوجيا المعلومات حيث نجد أن التلفزيون له قدرات اتصاالت 

و قدرات حاسوب في نفس الوقت و إن و ظائفه ستتغير ليس كونه جهاز لعرض البرامج و 

 Key Board  حيث يكون مجهزا بلوحة رئيسية  ث المعلومات صبح أيضا جهازا لبلكنه سي

"وقدرات تخزينية جيدة 
1
. 

...الخ كما  SMS وهكذا لقد ساهم في ظهور التلفزيون التفاعلي جهاز الكمبيوتر عبر رسائل

تميز بجودة عالية للصوت و الصورة ، كما يعتمد على التكنولوجيا الرقمية ، وهذا ما زاد من 

قوة تأثيره و جاذبيته للجماهير المشاهدين حيث القي إقباال شديدا من الناس في جميع بلدان 

 من وسائل اإلعالم .أو وسيلة أخرى  اختراعالعالم ، وهذا اإلقبال لم يلقاه أي 

 ـ تعريف التلفزيون التعليمي ب

هو تلك البرامج التلفزيونية المنظمة و المعدة تحت إشراف تربوي كامل و ترتبط "        

من المتعلمين لتحقيق أهداف تعليمية محددة و تستقبل بمقررات دراسية معينة لفئة محددة 

فكرة التلفزيون وتعد جامعة أوهايو أول جامعة أمريكية نفذت . داخل المدرسة أو خارجها

 25التعليمي كجزء من مشاريع القسم الهندسي للجامعة ، وقدمت أول برنامج للطالب في 

". م1933نوفمبر 
2

 

وهكذا أصبح التلفزيون في مقدمة وسائل اإلعالم التربوية الحديثة التي لجأت إليها أنظمة 

 وة فعالة و مصدر تربوية كثيرة في مختلف أنحاء العالم ، حيث استخدم كوسيط تربوي و ق

                                      

1
:  1ـ ينظر ، عالء عبد الرزاق السالمي ، تكنولوجيا المعلومات ، دار المناهج ، عمان ـ األردن ، ط 

، صم2010
20

   . 
2
ـ حنان يوسف ، اإلعالم في المؤسسات التعليمية و التربوية ، األطلس للنشر و اإلنتاج اإلعالمي ،  

م ، ص2006: 1القاهرة ، ط
51
 . 
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للمعرفة في تنشئة الفرد و إعداده، و كلما ازداد انتشار التلفزيون كوسيلة تعليمية يوما بعد يوم 

و نادت المؤتمرات الدولية بضرورة وجود فلسفة خاصة الستخدام التلفزيون كوسيلة إعالمية 

 بحيث يصبح الغرض الرئيسي هو الثقافة و التعليم .

 ونجـ ـ مميزات التلفزي

من مميزات التلفزيون أنه يجمع بين الرؤية و الحركة و الصوت و اللون و الجاذبية  "     

ويثبت المتحركة ، وهو أكثر  كما يكبر األشياء الصغيرة ويصغر الكبيرة و يحرك الثابتة

المؤسسات اإلعالمية شمولية من حيث الوظائف و أكثر تأثيرا في األفراد وسهل االستعمال 

"كم عن بعد ، البرمجة الزمنية ...الخ(، آلة التح)زر بسيط 
1
 . 

من الناس في مختلف إن هذه المميزات التي يتمتع بها التلفزيون جعلته يمتلك أعدادكبيرة 

أماكن وجودهم في المجتمع و كذلك إلى مناطق واسعة من العالم بواسطة التقنيات الحديثة 

جهاز مغر إذا ها الطبيعة المادية للتلفزيون فهو مثل : األقمار الصناعية . فهذه المميزات تملي

 ما قورن بغيره من وسائل اإلعالم أخرى .

 د ـ أهمية استعمال التلفزيون كوسيلة تعليمية  

كبيرة وذلك لما يقدمه من عرض المعلومات و الحقائق و إن الستعمال التلفزيون أهمية   "    

سواء في القاعات الدراسية أو في البيوت  األحداث و الوقائع ألكبر عدد ممكن من الطلبة

في تدريس المواد الدراسية عن طريق تسجيل تلك المواد وفق طرق  ،كما يساعد المدرس

متعددة كالمحضرات و حل المشكالت و المشروع وغير ذلك، كما أن أساليب التصوير الفنية 

العديد من المهارات و المستخدمة في البرامج التلفزيونية التعليمية ، تنمي لدى الطلبة 

."الخبرات التي ال تمكنهم الوسائل األخرى من اكتسابها
2

 

                                      

1
ـ شعباني مالك ، دور التلفزيون في التنشئة االجتماعية ، مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية ، جامعة  

 م.2012،  07محمد خيضر ـ بسكرة ، ع : 
2
:  1ـ ينظر ،صباح محمود ، تكنولوجيا الوسائل التعليمية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ـ األردن ،ط 

م . ص1998
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ومنه نستنتج أن جهاز التلفزيون يخاطب حاستي السمع و البصر ، و المعروف أن التعلم 

الذي يحصل عن أكثر من حاسة وخاصة حاسة السمع وحاسة البصر اللتين تتحقق عن 

سيسا على هذه الحقيقة فإن التعليم بالتلفاز يكون فعاال و طريقهما أكبر نسبة من التعلم ، وتأ

 مؤثرا.

لقد كان القرن الثامن عشر قد عرف بعصر االنتقال من الظلمات إلى النور، و التاسع عشر    

حيث بعصر الثورة الصناعية ، فإن عصرنا اليوم هو عصر الثورة اإلعالم و االتصال ، 

نولوجية أن تقارب بين الشعوب و الدول ، فتغلغلت في استطاعت هذه الثورة بمنجزاتها التك

شتى مناحي الحياة إلى الدرجة التي أصبح فيها اإلعالم الموجه إلى اإلنسان ال يتوقف ساعة 

من نهار أو ليل ، مستهدفا التأثير في عقل اإلنسان ووعيه و أفكاره ومعتقداته و اتجاهاته ، إذ 

الزمن فحولت العالم إلى قرية إلكترونية صغيرة عبرت وسائل اإلعالم حاجز المسافة و 

الوسائل هذه ترتبط أطرافها على نحو لم يسبق له مثيل من خالل وسائل اإلعالم ، ومن أهم 

السمعية و البصرية التي تجمع بين الصورة اإلعالمية التلفزيون الذي يعتبر من أهم الوسائل 

يجلب االنتباه و التركيز مما يجعل صر ، إذ أنه و الصوت من خالل حاستي السمع و الب

االنسجام كامال ، وهذا يساعد على الجلوس المطول لساعات طويلة لمتابعة البرامج 

 التلفزيونية .

إذن فالتلفزيون يحوي في طياته على الكثير من البرامج التلفزيونية المتنوعة منها الثقافية و 

ختلف القنوات الفضائية ، فتغلغلت هذه التربوية و اإلخبارية و الدرامية والتي تبث في م

البرامج مختلف نواحي الحياة وهي تتوجه إلى جميع الفئات و األعمار خاصة األطفال الذين 

 ن من أكثر الفئات المشاهدة .يعتبرو
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 تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم و التعلم سهاماتإ  

التعليم من أهم المنظومات التي تقوم عليها أساس أي دولة في العالم، فكل الدول المتقدمة     

من األسباب الرئيسية لتقدمها هو اهتمامها بالمنظومة التعليمية وجعلها من األولويات لبناء 

بل مشرف يدفعها لألمام نحو التقدم و الرقي أساس رصين يقوم عليه حاضر مضيئ و مستق

التطور التكنولوجي هو من أهم كما أن التكنولوجيا غزت مختلف جوانب الحياة و أصبح 

مقاييس تقدم األمم ، كما شملت التكنولوجيا أنظمة التعليم المختلفة فأصبح هناك تكنولوجيا 

 التعليم.

بر من مجرد إدخال األجهزة و األدوات و وتكنولوجيا التعليم كما أوضحنا مسبقا فهي أك  

المواد الحديثة في عمليتي التعليم و التعلم ، ولكنها تتسع لتشمل إلى جانب نقل المعرفة عوامل 

أخرى تتعلق بتخطيط و تصميم وتطبيق و تقويم مواقف تعليمية قادرة على تحقيق األهداف 

م في النظام التعليمي وذلك ألهميتها التعليمية . فأصبح من الضروري إدخال تكنولوجيا التعلي

 في تحقيق األهداف التربوية .

 أ ـ دور التكنولوجيا و أهميتها في التعليم   

من األدوار المهمة التي تلعبها التكنولوجيا في التعليم والتي تؤكد على أهميتها هي         

 كالتالي :

ا التوسع في تقديم الخدمات التعليمية ـ التوسع في تقديم الخدمات التعليمية : من مظاهر هذ "1

و التعامل الفعال مع األعداد المتزايدة من الطالب ، فقد ساعدت التكنولوجيا في التعليم في 

المشكلة مواجهة ذلك بإعداد نظم تعليمية حديثة و أشكال جديدة من التعليم يمكن أن تتكيف مع 

لتعليم المفتوح مع تغيير دور المعلم من استنباط أنواع من التعليم كالتعليم عن بعد و ا حيث

."المصدر الرئيسي للمعرفة إلى منظم و موجه للعملية التعليمية 
1
                                           

 كما أثبتت نتائج كثيرة فعالية التكنولوجيا في تحسين العملية التعليمية و تحقيق أهدافها و رفع

                                      

1
، دور تكنولوجيا في تحسين العملية التربوية ، المكتب الجامعي الحديث ، ـ منال طاهر محمد سكتاوى  

م . ص2009: 1اإلسكندرية ، مصر ، ط
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ومن هنا يتضح أهمية إدخال تكنولوجيا في المجال التعليمي بما تمتلكه من خصائص و مزايا 

 تعطي للتعليم معنى جديدا يسهم في تنمية الشخصية اإلنسانية .

ـ تستطيع تكنولوجيا التعليم رفع كفاءة عملية التعليم ، حيث أنها تقتصد في الوقت و الجهد  "2

وذلك لما توفره من أساليب وطرق متنوعة في التعليم بما يتناسب راع بعملية التعلم ، في اإلس

مع الفروق الفردية بين المتعلمين و ظروف تعلمهم ، كما توفر للعملية التعليمية مزيدا من 

الكفاءة و الفعالية ، فالمعلم وحده مهما كانت إمكاناته الذاتية فهو محدود الطاقة ، و 

طاقاته ". مكاناته والتكنولوجية التعليمية تزيد من إ
1

 

إن كل ما تؤكد عليه تكنولوجيا التعليم هو ضرورة الربط بين الدراسة و الممارسة ، 

وضرورة أن يوظف المتعلم ما تعلمه في حياته خارج حدود المدرسة ، كما تؤكد على أن 

تقل الهدف من التعليم اليوم أصبح ليس فقط االحتفاظ بالمعلومات أو اكتساب المعرفة ، بل ان

إلى ما هو أبعد من ذلك و اتجه نحو العمق ، حيث التفاعل و التشارك و التعاون و االنسجام ، 

 فكلما زادت درجات التفاعل و االنسجام بين عناصر منظومة التعلم كلما زادت فرص التعلم .

ـ تساهم تكنولوجيا التعليم في زيادة اإلدراك وتعلم التالميذ  حيث يؤكد كثير من  "3

تصين على أن التدريس هو نوع من التبادل ، أو االتصال الفكري بين المعلم و تالميذه . المخ

، كلما استخدم الوسائل التعليمية و ذلك من فالتعلم يحدث لدى المتعلم بسهولة و بدرجة عالية 

خالل : تعزيز اإلدراك الحسي ، رفع قدرة التلميذ في تحويل معرفته من شكل إلى آخر ، 

ة أو الموقف التعليمي ، التذكر أو االستعادة ثم تجهيز التلميذ بتغذية راجعة ، حسب الحاج

."ينتج عنها في الغالب زيادة في التعلم كما و نوعا
2

 

إذن تقوم وسائل التكنولوجيا في التعليم بدور رئيس في عملية التعليم و التعلم ، فهي تهتم 

كل مباشر في إدراك معنى المادة لدى المتعلم و إشراكه بشبتوظيف الحواس المختلفة 

 التعليمية .

                                      

1
مصطفى عبد السميع محمد و حسين بشير محمود ، تكنولوجيا التعليم ، مفاهيم و تطبيقات ، دار ينظر ، ـ  

م ، ص2004:  1الفكر ، عمان ـ األردن ، ط
37
 . 

2
م ، 2013:  1دار الراية ، عمان ـ األردن ، ط، تكنولوجيا تعليم اللغة العربية  ، سيرين الخيريينظر ، ـ  

ص
93
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ـ تساهم تكنولوجيا التعليم بدور كبير في تحسين نوعية حياة المعاق بصريا ، وكذا ضعف  "4

البصر وذلك عن طريق إمداده بكل ما يستطيع من خالله التواصل مع اآلخرين بواسطة 

أن تقرأ أي نص على الحاسب العديد من األجهزة المساعدة المزودة بالشاشات التي يستطيع 

سائل متعددة تعين الفرد على التدرب على مهارات و المزودة بسماعات متطورة و برامج و

الكتابة و آلة برايل الناطقة و قارئ الكتب وأجهزة قراءة و تكبير المطبوعات لضعاف البصر 

."و اآلالت الحاسبة الناطقة و الساعات الناطقة و الكتب الناطقة و غيرها 
1

 

نستنتج من خالل ما سبق أن التكنولوجيا في التعليم استطاعت تغيير دور المعلم و التلميذ     

، حيث أصبح التلميذ محور العملية التربوية ، ولم يعد دور من خالل تطبيق المنحى النظامي 

بين  المعلم قاصر على نقل المعلومات و التلقين ،وأصبحت العملية التعليمية التعلمية تشاركية

ساليب تعليمية متعددة كالتعليم المبرمج ، التلميذ و المعلم ، كما وفرت تقنيات التعليم بدائل و أ

و الكمبيوتر التعليمي مما أتاح للمتعلم فرصة التعليم الذاتي ، و مكنته من االطالع على 

 مصادر علمية متنوعة بغض النظر عن مكان تواجده في المدرسة أو في الجامعة ...الخ.

ويعتبر مجال االتصاالت أكثر المجاالت التي تركت فيها االلكترونيات أثرا ملحوظا ، حيث 

تكنولوجيا االتصال الحديثة العديد من الوسائط و الوسائل التي ألغت الحدود الجغرافية أتاحت 

، و قربت المسافات ، وسهلت إمكانية الحصول على المعلومات من أي مكان و تجميعها و 

وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت و المساحة . وقد تمثلت هذه المبتكرات في تخزينها 

 األقمار الصناعية ، و الحاسبات اإللكترونية ، و االتصاالت الرقمية و الوسائط المتعددة ..الخ

هذا ما أدى إلى زيادة استخدام التكنولوجيا في التعليم وهذا االهتمام كان نتيجة مجموعة من 

ولعل في مقدمتها اهتمام كثير من الدول بتطوير التعليم عامة وبنشر تلك  العوامل،

تحسين التعليم بكفاءة عالية وذلك من خالل التكنولوجيا في المدارس خاصة حيث تهدف إلى 

 تحقيق الفاعلية حتى نحصل على النتائج بأقل وقت و أقل جهد و أقل تكلفة .

                                      

1
ـ ينظر ، فارعة حسن محمد ، إيمان فوزي ، تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة ، المفهوم و التطبيقات ،  

م ، ص2009 : 1عالم الكتب ، القاهرة ، ط
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 . 



 الفصل الثاني   

 

 

 59 

 ب ـ سلبيات تكنولوجيا التعليم   

نقصد بسلبيات تكنولوجيا التعليم ، مشاكل و معوقات استخدامها حيث هناك من يرى          

أن االعتماد على تكنولوجيا التعليم سوف يؤدي إلى تحويل كل من المعلم و المتعلم إلى نوع "

ي من و التخيل و كذلك موقف المدرس السلب اإلبداعمن اإلنسان اآللي ، وإلى قتل القدرة على 

على هامش العملية التربوية و ليست في بعض المدرسين  ولوجيا التعليم ، حيث يعتبرها تكن

صميمها  وأن ما يقوم به أي معلم من شرح و تفسير و قراءة وغير ذلك من األنشطة اللفظية 

"هو جوهر العملية التعليمية و أن استخدام بعض التقنيات التعليمية هو مضيعة للوقت 
1
 . 

من يرى أن تكنولوجيا التعليم أخذت دور المعلم لكن هذا غير صحيح ألن آلة إذن هناك     

في أداء مهنته ، إال أن هي التي أوجدها اإلنسان وما التكنولوجيا إال وسيلة تعين المدرس 

بعض الدراسات المسحية التي أجريت في البالد العربية  أثبتت أن معظم المدارس في عدد 

التعليمية ، وإن وجدت مثل هذه األجهزة في بعض  األجهزةإلى  كبيرمن هذه البالد تفتقر

بما في ذلك نقص في ،فإن غالبيتها ال تفي بحاجات المدرسة  اإلعداديةالمدارس الثانوية أو 

إلى عدم وضوح التسهيالت المادية و نقص في متخصصين في تكنولوجيا التعليم ، باإلضافة 

 مفهوم التقنيات التربوية.

ن التكنولوجيا أثرت سلبيا على األطفال حيث يقضي معظم أوقات فراغهم رفقة كما لوحظ أ

هذه اآلالت التكنولوجية ، خصوصا الحواسيب و الهواتف النقالة و ألعاب الفيديو مما يؤدي 

 عن اللعبة.بهم إلى العزلة و العيش في عالم افتراضي ينتهي مع انقطاع التيار الكهربائي 

اآلباء لما يقوم به أطفالهم و المواقع التي يتصفحونها ، يعد أمرا شبه كما أن انعدام مراقبة 

 منعدم و بالتالي فإمكانية تعرضهم لالنحراف تتزايد وتشتد خطورتها يوما بعد يوم .

                                      

1
ـ ينظر ، عبد الحافظ محمد سالمة ، المرجع السابق ، ص 

24
 . 
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 فضائية العراق التربوية    

دخل التلفزيون كوسيلة تعليمية بشكل واسع في السنوات األخيرة ، لما له من ميزة فريدة في 

فرص عرض المعلومات و الحقائق و األحداث و الوقائع بمرونة كبيرة سواء في توفير 

المدارس أو البيوت ، وقد أصبح التلفزيون التعليمي أداة جيدة و انفقت المبالغ الكبيرة لعمل 

برامج أفضل و تحسين األجهزة و تدريب المدرسين ، ومعدي البرامج وغير ذلك من جوانب 

لتدريس . حيث ازداد انتشار التلفزيون كوسيلة تعليمية يوما بعد يوم و استخدام التلفزيون في ا

نادت المؤتمرات الدولية بضرورة وجود فلسفة خاصة الستخدام التلفزيون كوسيلة إعالمية 

 بحيث يصبح الغرض الرئيسي هو الثقافة و التعليم .

 ـ نشأة القناة العراقية التربوية  أ    

الماضي بدأ البث األول للتلفزيون التربوي الذي قدم في حينه في سبعينات القرن  "     

برامج ثقافية و إرشادية متنوعة تتوجه إلى مختلف شرائح المجتمع بما فيهم الطلبة ، وفي عام 

م أولت الحكومة العراقية أنذاك اهتماما خاصا بالتلفزيون التربوي الذي كان تابعا إلى 1977

ن مرنة كي يتمكن من خاللها العاملون من التحرك ، وكانت وزارة التربية ووضعت له قواني

الطالب من البرامج كبيرة ، حيث كان تبث له دروسا تعليمية لمختلف المراحل حصة 

م وتحديدا عند الغزو العراقي للكويت حيث توقف 1991الدراسية . واستمر الحال إلى عام 

ير إلى الفضائية العراقية . سنوات غ  التلفزيون التربوي و حول إلى وزارة اإلعالم ، وبعد 

م ، وبعد سقوط النظام السابق بدأ التفكير مجددا إلنشاء التلفزيون التربوي 2003وفي عام 

مباشر من منظمة م ،و بدعم 2007من قبل الوزارة التربية ، ولم تترجم الفكرة إال في عام 

."اليونسكو التي خصصت خمسة ماليين وخمسمائة ألف دوالر
1
 

مع وزارة التربية العراقية ، قناة تربوية ، تحمل اسم إذن أطلقت منظمة اليونسكو بالتعاون    

 العراق التربوية . وجاءت هذه القناة استجابة للتحديات الناجمة عن الصعوبات األمنيةالقناة 

                                      

1
 ـ فضائية العراق التربوية تعد برامج تعليمية لجميع المراحل الدراسية  

http//www.iraqhurr.org/a/1842185htm/. : 
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التي تحول دون قدرة عدد من التالميذ عن االلتحاق بالمدارس ، وذلك إلعطائهم فرصة 

دراستهم من خالل أسلوب التعليم عن بعد . كما أكدت على أهمية إعطاء األولية في متابعة 

هذه الظروف الصعبة ، لدعم حق كل شخص بالتعليم واستخدام الوسائل المبتكرة للوصول 

التالميذ ، حيث إن التعليم يلعب دورا رائدا في عملية بناء السالم و إعادة اإلعمار.             إلى 

الفضائية التربوية ظروف الطلبة المهجرين سواء في الداخل أو الخارج حيث  كما راعت

جابة على تساؤالتهم ، حيث تجري اإليميل عبر اإل تقوم بالتواصل معهم عبر ما يرسلونه

 يميل .معظم الطلبة اآلخرين عن طريق اإلسريعا ، كما تتواصل مع 

 ب ـ مفهوم القناة التربوية العراقية  

هي عبارة عن برامج تلفزيونية تعليمية يتم تقديمها بشكل مخطط ومنظم تحت إشراف        

 ، بهدف نقل خبرات تربوية محددة إلى المشاهدين خاصة الطلبة . تربوي

 جـ ـ مراحل تقديم برامج تعليمية عبر القناة  

ه جميع األقسام و دستور العمل الذي تلتزم بيتولى وضعه مخرج التنفيذ ، وهو بمثابة       

 اإلدارات الفنية و يتضمن تقديم معلومات حول البرنامج اليومي و يتضمن :

 و يقصد بها المستوى الدراسي ، اإلبتدائى و المتوسط و الثانوي . ـ الفئة العمرية : 1

 ساعات . 09ونقصد به الحجم الكلى لتقديم المواد المبرمجة وهي  ـ الحجم الساعي : 2 

 ويقصد به أدبي ، أو علمي ، ...الخ . : ـ التخصص 3 

 الجغرافيا ، أو األدب ، أو التاريخ ، ...الخ . ـ المادة : 4 

 مثال، حركات التحرر العربي بعد الحرب العالمية الثانية . ـ عنوان الدرس : 5  

 نقدم كمثال تطبيقي أحد المناهج اليومية المقدمة من طرف القناة ولتوضيح ما سبق 
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 مثال توضيحى: 

 مناهجنا لهذا اليوم •

 

 عنوان الدرس  المستوى الدراسي التوقيت

 القراءة للدراسة السريانية األولى االبتدائي سا11:00

 القراءة للدراسة السريانية )الحديقة( الثانية االبتدائي سا11:30

 اللغة العربية )نائب فاعل( السادس االبتدائي سا12:00

 اللغة االنجليزية االبتدائي السادس سا 12:30

 اإلحياء )العناصر و المركبات( السادس االبتدائي سا13:00

التاريخ )حركات التحررالعربي بعد  السادس االبتدائي سا13:30

 الحرب العالمية الثانية(

 اإلحياء )س ـ ج ( الثالث المتوسط سا14:00

 الرياضيات )الدستور( الثالث المتوسط 14:30

 الكيمياء )حل أسئلة الفصل التاسع ( الثالث المتوسط 15:00

 التاريخ )المقاومة العربية ( الثالث المتوسط 15:30

 الفيزياء )المحولة الكهربائية ( الثالث المتوسط سا16:00

 الحاسوب ) مايكروورد ( الرابع اإلعدادي سا16:30

 اقص (اللغة العربية )اسناد الفعل الن الرابع اإلعدادي سا17:00

 اإلحياء )الحركة في اإلحياء ( للخامس العلمي سا17:30

 الكمياء ) حل أسئلة الفصل الرابع ( الثاني المتوسط سا18:00

 الحاسوب )تشغيل برنامج إكسل ( الثاني المتوسط سا18:30

 االنجليزية )الوحدة الثانية ( السادس االعدادي سا19:00

 حل أسئلة الفصل الثالث ( الفيزياء ) السادس العلمي سا19:30

 اإلحياء )تشخيص األمراض الوراثية( السادس العلمي سا20:00

 

 ( يوضح التوزيع الزمني للدروس المقترحة1الجدول )                    
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 ـ تزويد القناة المشاهدين بأهم االتصاالت المختلفة عبر االنترنت ، الهاتف ، ...الخ . 6 

مثال : خصصت القناة إلى المشاهدين و الطلبة استقبال استفساراتهم و أسئلتهم حول خطة     

  البث التدريسية وشكاوى عبر :

  www.manahj.edu.iq الموقع االلكتروني : •

 .  moeetv@yahoo . com اإليميل :  •

 . Edutvraqاليوتيوب :•

  07513424797ـ 07703061774الهاتف :•

من توفير هذه الخدمات هي فتح المجال الحوار مع الطلبة المشاهدين ألهم آرائهم  إن الهدف  

 و انتقاداتهم حول الدروس المقدمة، و أهم االقتراحات...الخ. 

كما تدعو القناة إلى احتياجها لمقدمين و مقدمات الدروس في التخصصات التالية : الجغرافيا 

 ، األدب العربي ، االنجليزية ...الخ.

 ـ تقديم دروس تعليمية 7     

 درس اللغة العربية نموذجا : •       

 : مراحل وخطوات تقديم درس هي كما يلي : الحصة األولى *       

: تقدم على الشاشة التلفزيون إسم المادة ، واسم الدرس ، و  المرحلة األولى*         

 على النحو التالي : المستوى الدراسي ، و إسم األستاذ

 أمين قاسم الموسوي . إسم األستاذ :                                   المادة : اللغة العربية .       

 المستوى : السنة السادسة متوسط .        

 سا18:30سا ـ18:00المدة :         

 عنوان الدرس : محمد سعيد الحبوبي .          

الخطوة األولى : افتتح األستاذ الدرس بطرح السؤال ،من هو محمد سعيد الحبوبي ؟ ثم ـ 

 أجاب على السؤال بعرض الجواب على شاشة التلفزيون .مباشرة 
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 : محمد سعيد الحبوبي

هـ ، رجل دين 1266ي ولد سنة هو أبو علي محمد سعيد بن محمود الحسني الشهير بالحبوب

عادة الشعر العربي رواد مدرسة األحياء التي تعنى بإ وشاعر وأديب عراقي وهو أحد وشيعي

إلى سابق عهده ، و إحيائه من رقدته و العودة به إلى تقليد أو استيحاء الشعر العربي القديم 

في أصالته و رصانة لغته ،وقوة أسلوبه ،مع احتفاظ الشاعرشخصيته وقدرته على التفاعل 

القراءة و الكتابة في المساجد و حفظ القرآن و الكثير من  م الحبوبيل. تعمع منجزات عصره

، اشتهر بموشحات األندلسيين في جودتها و جمالها في  الشعر و كان أبوه يشرف على تعليمه

سن األربعين ، انصرف عن الشعر إلى دراسة الفقه و االصول اشترك مع المجاهدين في 

 هـ . 1333ت البريطانية ، توفي سنة الدفاع عن وطنه عند دخول القوا

قدم أبيات من ،  اذ من تقديم تعريف لشخصية الحبوبيـ الخطوة الثانية : بعد انتهاء األست

قصيدة ديوانه سيده محمد الحبوبي ،و أيضا تم عرض األبيات على الشاشة التلفاز موضحة 

 باللون األحمر . و القصيدة هي كما يلي : 

 اع  ل  م   ه  ر  ي  غ   ن  ع   ه  ت  ب  ج  ح  ى                و  و  اد ه  ؤ  الف   ه  ل   ث  ح  ب  أ   ن  ا م  ي               

 اع  م  س   ه  ت  د  ج  و   ا وعيت  إذ   ا                و  ر  ص  ب   ه  ت  د  ج  و   رت  ظ  ن   ذا  إ   و              

 اع  ب  ط   با  الص  ى ل  ف ع  خ  ي   ن  ا م  ى                ي  ج  ح   يات  اس  الر   ك  ت  ن  ا واز  م            

 ا ع  ر  ذ   ه  ف  ص  و  ب   ق  ي  ض  ى أ  ن  ض  ى                و  و  ج  م ب  عدك  ب  ل    ت  ب  ص  أ   د  ق  ل  و            

 ا رع  م ش  ك  ب  ح  ، و   يه  ل  ى إ  ز  غ  ا                  أ  حسب   م  اك  و  ه   ت  ذ  خ  ت  ي ا  ن  إ            

ـ الخطوة الثالثة : قرأ األستاذ القصيدة ثم أعطى الفكرة العامة التي تدور حولها وهي : 

في هذه القصيدة عن محبوبه دون ذكر اسمه وهذا ما ميز القصيدة حيث يخاطب الشاعر

 . تهانتقلت من خصوصية الشيء إلى عمومي

 : ال ـ الخطوة الرابعة : ثم قام بشرح األلفاظ الغامضة في القصيدة ، مث

 الراسيات = الجبال            ،   الجوى = األلم 
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تمثل في تطبيق نموذجي حول القصيدة : قدم أستاذ مجموعة من أسئلة ـ الخطوة الخامسة :   

 مع اإلجابة عليها في نفس الوقت وهي كما يلي :

 السؤال األول : بم اهتم الشاعر محمد سعيد الحبوبي منذ الصباه ؟ • 

ته التي دب و حفظ الشعر وقد اشتهر بموشحاول : اهتم الشاعر منذ صباه باألألالجواب ا •

 .ندلسيين في جودتها و جمالها كانت امتدادا لموشحاته األ

 السؤال الثاني : ما غرض قصيدة الحبوبي؟ وماذا يبن فيها؟ •

 فيه و شوقه إليه . الجواب الثاني : غرضها الغزل ، خاطب فيها المحبوب وبين أثرالمحب •

 المرحلة الثانية : المنهج المعتمد في عرض المادة األدبية *

   طريقتين : اعتمد األستاذ في عرضه للمادة األدبية     

ـ الطريقة األولى : وهي الطريقة اإللقائية حيث يقوم األستاذ بتقديم مجموعة من المعارف 

 بشكل تسلسلي . 

الطريقة اإلتصالية : وتعتمد على االستماع إلى اللغة أوال ، ثم تتطلب الطريقة الثانية هي ـ   

االستجابة الشفهية  التي تمثل الفن اللغوي الثاني وهو التحدث . وقد يضاف عنصر الصورة 

 ، ثم معنى .المرئية ، أو الرسم ليساعد المتعلم و المشاهد في تكوين تصور 

 م الدرس الثانيمراحل و خطوات تقدي : الحصة الثانية *  

 د 30المدة :       

 الوحدة : النقد األدبي                                    المستوى : الصف السادس األدبي       

 عنوان الدرس : الفحولة و الطبقات     

تم تقديم الدرس بواسطة نماذج من األوراق المكتوبة ، الملصقة على :  المرحلة األولى * 

 حيث يتم تكبيرها للمشاهدين بواسطة شاشة التلفاز .، السبورة 
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يبدأ في هذه المرحلة األستاذ بشرح الدرس عن طريق تلك الملصقات ،  المرحلة الثانية :*  

 أي يقوم بالقراءة جزئية مع الشرح ، متبعا الخطوات التالية :

تقديم مجموعة من األسئلة مع اإلجابة عليها ، حيث يقوم األستاذ  ـ الخطوة األولى :    

 بشرحها .

 السؤال األول : ماذا تعرف عن كتاب فحولة الشعراء ؟ •

الجواب األول : الكتاب هو مجموعة آراء ذاتية لألصمعي في منح لقب فحل .                  

 لخصائص .)الشاعر الم جيد( للشاعر الذي تتوفر فيه مجموعة من ا

 السؤال الثاني : ما أهم الخصائص التي وضعها األصمعي للشاعر الفحل ؟ •  

 ـ أن تغلب صفة الشعر على جميع الخصال األخرى للشاعر 1الجواب األول : •   

و يمتلك القدرة على  ـ أن يكون له الكثير من القصائد الجياد المحسنات ، 2                       

  القول في أغلب األغراض الشعرية ، كالمديح ، و الغزل و الرثاء ، و الوصف ...الخ .

ـ أن يكون رواية للشعر القديم ، عارفا بمذهب الشعراء القدامى ،  3                      

مقياس واحد  مستلهما للسنن العربية و تقاليدها ، وقد كانت الفحولة عند األصمعي أقرب إلى

يحقق الشاعر أو يخفق في ذلك ، وقد عرف عن تشدد األصمعي أقرب إلى مقياس واحد 

يحققه الشاعر أو يخفق في ذلك ، و قد عرف عن تشدد األصمعي للشعراء ، والسيما مع 

 المعاصرين لعصره .

 السؤال الثالث : هل تطور مفهوم الفحولة بعد األصمعي ؟

مفهوم الفحولة بعد األصمعي و السيما عند ابن سالم الجمحى الجواب الثالث : وقد تطور 

 البصرى ، الذي رأى أن الفحولة تعتمد على أمرين أساسين هما :

 ـ كثرة التدرج الشعري في قصائده الطوال ، وتعدد األغراض التي يقول فيها الشاعر . 1

ب الصحيح و ألسلوـ الجودة الفنية وهي القوة الشاعرية في النفس الشعري الطويل و ا 2

اللغة السليمة  ، لذلك اعتبر ابن سالم أن جميع الشعراء الذين ترجم لهم في كتابة ) طبقات 

 فحول شعراء ( ، هم من الشعراء الذين حققوا درجة الفحولة .
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 السؤال الرابع : فيم اختلف ابن سالم الجمحى مع األصمعي ؟ •

ذه الفحولة درجات متفاوتة بين شاعر و آخر الجواب الرابع : اختلف األصمعي بأن جعل له•

 ، وهي ليست ثابتة .

 السؤال الخامس : كيف رتب ابن سالم الجمحى كتابه طبقات فحول الشعراء ؟•

الجواب الخامس : كان كتابه مرتبا على شكل طبقات ، وكل طبقة تمثل درجة من درجات •

ثم األقل في ، ثم دونها الطبقة الثانية الفحولة و التميز ، فالطبقة األولى هي الفحولة األعلى 

الطبقة الثالثة وهكذا...الخ.  ، وقد أصبحت الفحولة مقياسا فنيا عاليا تعبر عن الجودة و 

المقدرة في قول الشعر و صناعته ، و عندما يقال شاعر فحل فهذا يعني أنه الشاعر الكامل 

 .ات الذي ظهر في النقد القديم المفلق ، وقد مهد مصطلح الفحولة الحديث عن مفهوم الطبق

نالحظ  أن األستاذة أيضا اعتمدت على نفس الطريقة في تقديم الدرس وهي الطريقة اإللقائية 

و الطريقة االتصالية ، كما نالحظ أن جميع الدروس التي تم عرضها مرتبطة بالمناهج و 

المدرسية مع التعليمية الواردة في الكتب لتالي فهي ملزمة بالمادة المقررات الدراسية و با

 توضيح الموضوعات الغامضة .

ومنه فلقد حققت فضائية العراق التربوية نجاحا كبيرا سواء في عدد المشاهدين حيث بلغ       

س ليون زائر ، وكذلك في تقديم الدروم 19.748.798عدد زائر موقع اليوتيوب إلى حوالى 

 افة إلى توفير الوسائل التعليمية .عالى ، إضالتعليمية بمستوى 

 و يتمثل في :ورغم ذلك نلمس نقصا في عرض الدروس   

 ـ عدم إعادة بث البرامج في أوقات أخرى . 1

يعتبر التلفزيون وسيلة اتصال في اتجاه واحد حيث اليستطيع أن يناقش المتعلم شيئا مع  ـ 2

 .مقدم البرنامج وال يستطيع توجيه له األسئلة 

عتبار المعلم محور العملية التعليمية التعلمية حيث يقوم بدور األستاذ في عرض الدرس ـ ا 3

و شرحه ، وفي نفس الوقت بدور التلميذ عن طريق اإلجابة على األسئلة التي طرحها 

 مباشرة .
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وفي االخير يمكن القول إن التلفزيون التعليمي هو نمط أو منتج من منتجات تكنولوجيا التعليم 

مين عن طريق بثها بثا عبر األثير في لالمقررات الدراسية للمتعف إلى تقديم و عرض ، يهد

أوقات محددة حتى يفيد منها المتعلم و المعلم على حد سواء ، فالمتعلم يجد متعة في مشاهدة 

الدروس التلفزيونية  إذا ما أحسن إعدادها ، و المعلم أيضا يجد في الدروس التلفزيونية 

ينا له سواء في عرض دروسه عن طريق تقديم خبرات بديلة تعتمد على الصوت التعليمية مع

 و الصورة و الحركة ، ...الخ. 

كما هناك تفوقا ملموسا للطالب الذين يتلقون دروسهم عن طريق التلفزيون مقارنة     

، كما يعوض النقص في المعدات و األجهزة التي قد تحتاج إليها المواقف بالطرق المعتادة 

التدريسية ، وهناك العديد من الدول التي استطاعت أن تستخدم التلفزيون في برامج محو 

 األمية و حققت في ذلك نتائج ملموسة .

وقد أشارت كثير من البحوث أن استخدام التلفزيون في التعلم يساعد على تحقيق األهداف      

 التعليمية .
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 (  02صورة رقم )     (                                01صورة رقم )              

 (04صورة رقم )         (03صورة رقم )           

 (06(                                     صورة رقم )05صورة رقم ) 

 الدروس التعليمية المقدمة من طرف القناة العراقية التربوية صور ألهم
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في نهاية البحث ، ارتأيت أن تكون الخاتمة نظرة عامة على أهم المحطات التي استوقف   

 عندها هذا البحث في شكل واضح وهو كالتالي :

و استخدامها في شتى أ ـ يقاس تقدم األمم بمدى قدرتها على امتالك التكنولوجيا المعاصرة     

مجاالت الحياة ، و أصبحت التكنولوجيا أوتطبيق األسس و المبادئ العلمية في الواقع 

الميداني ضرورة أساسية في مجاالت الزراعة و الصناعة و التجارة ، كما أصبحت مكونا 

ات العملية التعليمية ، وقد ساعد على ذلك تنافس شركات اإلنتاج لتقديم أساسي من مكون

أشكال متعددة و متطورة من المواد و األجهزة التعليمية التي تعين المعلم في كافة مراحل 

التعليم و في جميع المستويات ، سواء كان ذلك في التعليم األساسي أو الثانوي أو الجامعي 

االحتياجات الخاصة من أجل تقديم خبرات ثرية و تنظيم مواقف  للطالب العاديين أو ذوى

إدخال علم تكنولوجيا التعليم كمكون أساسي تعليمية نابضة بالحياة وقد ترتب على ذلك أيضا 

في برامج إعداد و تدريب المعلم على كل المستويات التعليمية . و أصبح هذا العلم له مفاهيمه 

  فراز أنماط عديدة من تكنولوجيا التعليم .، ومجاالته ، و أدى ذلك إلى إ

قدمت وسائل االتصال المختلفة على طول العصور إمكانات عظيمة إلى المعلمين و ب ـ  

التالميذ على كافة مستوياتهم العمرية  ساعدتهم على تحسين عملية التعلم و معالجة الكثير من 

لى أن مستويات التحصيل و المشكالت التي تواجههم ، كما أكدت كثير من الدراسات ع

 اكتساب المهارات زادت كثيرا باستخدام الرسوم ، الخرائط ،...الخ . 

جـ ـ دخلت وسائل االتصال  إلى العملية التعليمية تحت مسميات كثيرة ، فعرفت أوال باسم  

التوضيحية ، ألنها كانت تعين المعلم على توضيح و تحقيق أهداف درسه ، الوسائل 

البداية على الوسائل البصرية و الخبرة المباشرة و استخدام العينات و الصور واعتمدت في 

و الرسوم ، ثم أضيف إلى هذه المواد المعينة البصرية المواد السمعية حيث أدخل الصوت 

كعنصر أساسي في تصميم هذه المعينات ، و بالتالي عرفت بالوسائل التعليمية السمعية و 

المعلم على تحقيق درسه ، التعليمية ال تكمن فقط في أنها تعين البصرية . و أصبحت وسائل 

 بل أصبحت وسائل تحقق التعليم المبنى على االتصال الجيد .
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د ـ حقق استخدام التلفزيون طفرات كبيرة في مجال التعليم ، و أخيرا مع ظهور الحاسبات   

تاج برامج التشغيل و التأليف اآللية و شبكة اإلنترنت ، وما ارتبط بذلك من تقدم كبير في إن

ك إيجابي على توظيف الحاسب اآللي و اإلنترنت في العملية التعليمية ، وهنا بدأ أثر ذل

التركيز على التفكير الدائم لحل مشكالت التعليم باالستعانة بنتائج البحوث العلمية و استخدام 

ات ، و التخطيط ، و التصميم ، التكنولوجيا بطريقة علمية منهجية تبدأ بعملية تحديد االحتياج

 و اإلتاحة و االستخدام و اإلدارة ، وهنا ظهر مفهوم تكنولوجيا التعليم .

هـ ـ تكنولوجيا التعليم : علم الذي يعتمد على أسلوب النظم ، ويتبنى األساليب المنهجية 

وذلك من وطرق التفكير لتوظيف المصادر البشرية و المصادر المادية و اإلبداع اإلنساني ، 

 أجل تقديم منتج يهدف إلى حل مشكالت التعليم أو إثراء المواقف التعليمية   .

 ظهرت أشكال و أنماط متعددة لتكنولوجيا التعليم مثل :و ـ 

 الدروس التلفزيونية التعليمية . •       

 التعليم باستخدام الكمبيوتر و الوسائط المتعددة . •      

 توظيف شبكة المعلومات المحلية أو الدولية في التعليم اإللكتروني .•      

 الكتب اإللكترونية .•      

 التعليم و التدريب عن بعد .•      

وبذلك دخلت تكنولوجيا العصر الحديث بصفة عامة و التعليم بصفة خاصة ،و تحولت األمية 

نت و الثقافة الرقمية عموما ، حتى من أمية القراءة و الكتابة إلى أمية الحاسوب و اإلنتر

 استطاعت هذه التقنيات الحديثة أن تفرض نفسها علينا شئنا أم أبينا .
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 قائمة المصادر و المراجع                   

         Ⅰ ـ المصادر 

                                                                                                              ، رواية حفص عن عاصم ـ القرآن الكريم  1           

 ـ الحديث الشريف 2        

 ـ رضي هللا عنه  ـ ( ،من حديث جابر ،9524ـ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )         

 ( من حديث مالك بن الحويرث 1/ 128( ، )631)ه ، حيحـ أخرجه البخاري في ص         

 ـ رضي هللا عنه ـ                 

 ـ المعاجم  3        

 ، 27الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة أعمال الموسوعة الرياض، السعودية ،ج :         

 م .1999:  2ط         

 Ⅱ ـ المراجع 

ـ أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم ، تكنولوجيا الخدمة االجتماعية ، التعليم ، الممارسة  1     

 م .2007ط : اإلسكندرية، الدولية ، المكتب الجامعي الحديث 

 ك ، المكتبة العصرية ـ أسامة أبو النصر ، الصحافة االلكترونية و ثورة الفيس بو 2   

 م .2014:  1القاهرة ، ط

أحمد جابر ، طرق التدريس العامة تخطيطها و تطبيقاتها التربوية ، دار الفكر ،  ـ وليد 3   

 م .2009: 3عمان ـ األردن ، ط

مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية ، دار ـ وليد سالم محمد الحلفاوي ،  4   

  م .                                                                              2000: 1الفكر ، عمان ـ األردن ، ط

:  1أحمد ، تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية ، المكتبة األكاديمية ، القاهرة مصر، ط زاهرـ  5

 م .1997
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ب ـ ت و بدون ـ زليخة زيتوني ، فايسبوكيات امرأة ، خواطر الروح و القلب و العقل ، 6   

 دار النشر .

 م .2006:  1، عمان ـ األردن ، ط، دار أسامة ـ حمزة الجبالي ، الوسائل التعليمية  7   

ـ حنان يوسف ، اإلعالم في المؤسسات التعليمية و التربوية ، األطلس للنشر و التوزيع  8   

 م .2006:  1اإلعالمي ، القاهرة ، ط

ـ حسين أبو رياش ، زهرية عبد الحق ، علم النفس التربوي للطالب الجامعي و المعلم  9   

 م .2007:  1طالممارس ، دار المسيرة ، عمان ـ األردن ، 

ـ ماجد محمود صالح ، إنتاج الوسائل التعليمية ، كلية الحقوق ، األزاريفة ، االسكندرية  10 

 م .2009:  1، مصر ، ط

سم العبيدي ، علم النفس التربوي و تطبيقاته ، دار الثقافة ، عمان ـ األردن ، ـ محمد جا 11 

 م . 2004:  1ط

 م 2012:  1ـ محمود حامد خضر ، اإلعالم و اإلنترنت ، دار البداية ، عمان ـ األردن، ط 12

و  بين النظرية و التطبيق ، دار المسيرة للنشرمحمد محمود الحيله ، تكنولوجيا التعليم ـ  13

 م .1998: 1التوزيع ، عمان ـ األردن ، ط

ـ محمد محمود الخالدي ، التكنولوجيا االلكترونية ، دار الكنوز المعرفة ، عمان ـ األردن  14

 م .2007:  1، ط

ـ محمد سيد فهمي ، تكنولوجيا االتصال الحديثة في الخدمة االجتماعية ، المكتب الجامعي  15

 م .2006:  1القاهرة ، طالحديث ، 

ـ محمد علي السيد ، الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم ، مكتبة المنار ، الزرقاء ـ  16

 م .1988:  8األردن ، ط

ـ محسن علي عطية ، البحث العلمي في التربية ، أدواته ، وسائله اإلحصائية ، دار  17

 المناهج ، عمان ـ األردن ، ب ـ ت . 

محمد فرحاة قضاة ، أساسيات علم النفس ، النظرية و التطبيق ، دار الجامد ، عمان  ـ ـ  18

م .                                                                                             2006:  1األردن ، ط 
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المناهج ، عمان ـ  دارعلي عطية ، تكنولوجيا االتصال في التعليم الفعال ،  محسنـ  19

 م .2008األردن ، ط : 

ـ محسن شحاتة ، البحوث العلمية و التربوية بين النظرية و التطبيق ، مكتبة الدار العربية  20

 م . 2001:  1للكتاب ، مدينة نصر ، القاهرة ، مصر ، ط

، دار ئري مناني فراح ، العقد االلكتروني ، وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزاـ  21

                                                                             م .2009الهدى ، عين ميلة ـ الجزائر ، ط: 

ـ مصطفى السايح ، المنهج التكنولوجي و تكنولوجيا التعليم و المعلومات في التربية 22

 م . 2004:  1الرياضية ، دار الوفاء ، اإلسكندرية ـ مصر ، ط

سناء عبد الكريم الخناق ، نظام هندسة المعرفة ، استخدام تكنولوجيا المعلومات في ـ  23

م .                                      2009: 1تمثيل المعرفة ، دار القطوف ، عمان ـ األردن ، ط 

:  1قنديلجي ، إيمان فاضل السامرائي ، دار المسيرة ، عمان ـ األردن ، ط إبراهيمـ عامر 24

 م .2009

 ـ عبد الحافظ محمد سالمة ، مدخل إلى تكنولوجيا التعليم ، دار الفكر ، عمان ـ األردن ،  25

 م .1998:  2ط      

ـ عبد الحافظ سالمة ، تصميم و انتاج الوسائل التعليمية للمكتبات و تكنولوجيا التعليم ،  26

 م .2007:  1دار اليازوري العلمية ، عمان ـ األردن ، ط

ـ عبد اللطيف صوفي ، فن القراءة ) أهميتها ،مستوياتها ، مهاراتها ، أنواعها ( ، دار  27

 م .2012:  2الوعي ، رويبة ـ الجزائر ، ط

 ـ عالء عبد الرزاق السالمي ، تكنولوجيا المعلومات ، دار المناهج ، عمان ـ األردن ، 28

 م . 2010:  1ط 

عبد الفتاح أبو معال ، أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال و تثقيفهم ، دار الشروق ، ـ  29

 م .2006:  1عمان ـ األردن ، ط

ـ علي خليل شقرة ، اإلعالم الجديد ، شبكات التواصل االجتماعي ، دار أسامة ، عمان ـ  30

 م .2014:  1، ط ناألرد
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لإلعالم و االتصال ، المفهوم االستعماالت ، اآلفاق ، ـ فضيل دليو ، التكنولوجيا الجديدة  31

 م .2010: دار الثقافة ، عمان ـ األردن ، ط

 ـ صباح محمود ، تكنولوجيا الوسائل التعليمية ، دار اليازورى العلمية ، عمان ـ األردن  32

 م .1998:  1ط  

ـ رمزى أحمد عبد الحى ، الوسائل التعليمية و التقنيات التربوية ، تكنولوجيا التعليم ،  33

 م .2009: 1، القاهرة ، ط مكتبة زهراء الشرق

و التغير االجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، سوتير ـ ـ رشاد غنيم ، التكنولوجيا  34

 م . 2008:  1اإلسكندرية ، مصر ، ط

 ، ردن ـ األـ خالد القضاة ، المدخل إلى التربية و التعليم ، دار اليازورى العلمية ، عمان  35

 م .1998:  1ط     

العملية التعليمية ،التلفزيون الرسائل العلمية ، رسالة ماستر : التكنولوجيا و دو رها في ـ  36

 م2016نموذجا، اإلعداد :الطالبة كرداغ فريدة ، اإلشراف :الدكتور بن عائشة حسين ، 

      Ⅲ ـ المجالت 

جمال محمد عبد الحى ، مدخل تاريخي لنشأة و تطوير التلفاز ، أماراباك : مجلة علمية ـ  1

 2م 2012،  07م و التكنولوجيا ، ع : محكمة تصدر عن األكاديمية األمريكية العربية للعلو

نور الدين زمام ، تطور مفهوم التكنولوجيا و استخداماته في العملية التعليمية ، مجلة ـ  2

 م2013،  11، ع :  العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ) الجزائر (

التعليم العالي ، آليات استخدام ـ عادل خوجة ، طاوس وازي ، تكنولوجيا المعلومات في  2

تكنولوجيا المعلومات في المنظومة الجامعية ، مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، عدد 

 خاص.

ـ شعباني مالك ، دور التلفزيون في التنشئة االجتماعية ، مجلة العلوم اإلنسانية و  3

 م .2012،  07اعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ع : االجتم
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      Ⅵ  ـ المواقع اإللكترونية 

 ـ تكنولوجيا التعليم ويكبيديا الموسوعة الحرة  1         

            http // www . wiki pedea .org /wiki .  

 ـ الملتقى االلكتروني  2           

               http // www . multaqa . ae / 

 ـ مراحل تطورات التكنولوجيا ـ موضوع  3          

             http // ww . mawdooz . 

 ـ فضائية العراق التربوية تعد برامج تعليمية لجميع المراحل الدراسية  4         

             http // www . iraqhurr . org / a / 1842185 .html .              
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 14جـ ـ عالقة التكنولوجيا بالتعليم ....................................................... 

 الجانب النظري

Ⅲ...................................................... 17ـ الفصل األول : تكنولوجيا التعليم     

 18مفهوم تكنولوجيا التعليم ............................................ المبحث األول : *      

 19ـ تعريف التكنولوجيا ................................................................ 1

 21ـ تعريف تكنولوجيا التعليم ......................................................... 2

 25الثاني : التطور التاريخي لمصطلح تكنولوجيا التعليم .................. المبحث*

 26ـ الوسائل التوضيحية ............................................................... 1

 26ـ الوسائل السمعية البصرية ....................................................... 2

 29ـ الوسائل التعليمية ................................................................. 3

 30ـ وسائل اإلتصال التعليمية ....................................................... 4

 31...ـ وسائل تكنولوجية التعليم .................................................... 5
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 32...............عليم الحديث....................المبحث الثالث : المقارنة بين التعليم القديم و الت*

 33ـ تغيير دور كل من المعلم و المتعلم .................................................... 1

 34.............................ـ االنتقال من الكتاب الورقي إلى الكتاب اإللكتروني .... 2

 36ـ التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني .................................. 3

Ⅵ39.........و تطوير عملية التعلم ....... الفصل الثاني : التقنيات الحديثة ودورها في تدعيم 

  40أهم التقنيات الحديثة .............................................................. المبحث األول :*

 41ـ تكنولوجيا اإلنترنت ..................................................................... 1

 46.................ـ تكنولوجيا الحاسوب ................................................... 2

 50ـ تكنولوجيا التلفزيون التفاعلي ......................................................... 3

 55المبحث الثاني : إسهامات تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم و التعلم ....................*
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