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امللخص
يهدؼ ادلقاؿ إىل إبراز استخدامات التكنولوجيا احلديثة يف ادلمارسة التعليمية ،وليتسٌت ذلك قمنا بطرح
بعض التعاريف اخلاصة مبصطلح تكنولوجيا التعليم للوصوؿ لتحديد التعريف اإلجرائي ،كما يهدؼ ادلقاؿ إىل إبراز
أىم استخدامات ىذه التكنولوجيا على مستوى التعليم الذايت والتعليم اجلماعي سواء كاف التعليم متزامن أو غَت
متزامن أو مدمج ،وسواء كاف التعليم مباشرا أي زلددا يف الزمن وادلكاف أو غَت مباشر معتمدا على التواصل
االلكًتوين .فضال عن البحث يف عالقة ىذا االستخداـ بتحديث ظلاذج التعليم من التقليدية القائمة على التلقُت
اىل احلديثة اليت تشرؾ ادلتعلم يف العملية التعليمية حتت توجيو ادلعلم .وماداـ التعليم االلكًتوين ىو من ابرز مظاىر
الستخدامات تكنولوجيا التعليم ،فإف البحث يسعى أيضا لتوضيح أىم اخلدمات اليت يقدمها ىذا النموذج من
التعليم ،فضال عن دور كل من ادلكتبة االلكًتونية و شبكة االنًتنت يف تعزيز العملية التعليمية .لتحقيق أىداؼ
البحث اعتمدان على ادلنهج الوصفي لفهم سلتلف استخدامات تكنولوجيا التعليم يف ادليداف التعليمي ،معتمدين
على ادلصادر اجلاىزة مبعٌت ادلراجع اليت تناولت تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكًتوين ،وقد توصلنا يف نتائج البحث
إىل حتديد سلتلف االستخدامات سواء يف التعليم النظامي أو يف التعليم عن بعد ،ابستخداـ سلتلف األجهزة
االلكًتونية ادلكتبية والربرليات ومواقع البحث والتواصل ،إىل جانب مواقع ادلؤسسات التعليمية ومراكز التكوين اليت
تفتح فرص التعلم عن بعد زلليا و دوليا ،فضال عن أىم اخلدمات اليت تقدمها ادلكتبات االلكًتونية عرب سلتلف
مواقع االنًتنت ،كل ىذه االستخدامات تعترب مكسبا مهما لتطوير العملية التعلمية وفتح رلاؿ توسيع فرص التعليم
ادلستمر مدى احلياة.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا التعليم ،التعليم الفردي ،التعليم االلكًتوين ،ادلكتبة االلكًتونية.
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Abstract
The article aims to highlight the uses of modern technology in educational practice; and also
aims to highlight the most important uses of this technology in self-education and group
education. Whether education is synchronous, asynchronous or integrated, and whether
education is direct, specific in time and place, or indirectly dependent on electronic
communication. As well as researching the relationship of this use to the modernization of
education models, moving from traditional to modern in which the learner participates in the
educational process under the guidance of the teacher. This research also seeks to clarify the
most important services provided by this model of education, as well as the role of both the
electronic library and the Internet in promoting the educational process. To achieve the
objectives of the research, we relied on the descriptive approach to understand the different
uses of education technology, using references that have studied education technology and elearning. In the results of the research, we have identified various uses in formal education or
distance education, using various electronic devices, software, search and communication
sites, and the sites of educational institutions and training centers that open distance learning
opportunities locally and internationally, as well as the most important services provided by
electronic libraries through various websites, all these uses are an important gain for the
development of the learning process and the expansion of continuing education opportunities.
Keywords: Education Technology, Individual Education, E-Learning, E-Library.

:املدخل
نظراً دلا لوحظ من إقحاـ التكنولوجيات احلديثة يف سلتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 مبا فيها يف رلاؿ التعليم يف سلتلف مستوايتو ولدى سلتلف مستعمليها سواء ألىداؼ تعليمية،وغَتىا من اجملاالت
 فإننا سنحاوؿ يف ىذا البحث الذي، إىل جانب استعماالهتا يف إدارة ادلؤسسات التعليمية ومكتباهتا،أو تعلمية
 فضال عن،يهدؼ إىل الكشف عن ماىية تكنولوجيا التعليم وسلتلف استخداماهتا يف ادلمارسة التعليمية والتعلمية
 كالتعليم،التطرؽ لكيفية االستفادة من ادلؤسسات اليت استغلت التكنولوجيا احلديثة يف تطوير نشاطها وأىدافها
الذي أصبح مطلبا أساسيا يف،االلكًتوين وادلكتبات االلكًتونية اليت فتحت اجملاؿ لألفراد يف التعلم ومواصلتو
، وما داـ االنًتنت ؽلثل أساس التطور التكنولوجي ادلعلومايت.اجملتمعات اليت أعطت أولوية القتصادايت ادلعرفة
سوؼ ضلاوؿ إبراز ط رؽ االستفادة منها بطريقة فردية أو مجاعية سواء يف استغالؿ االنفجار ادلعلومايت يف ادلمارسة
 و دلعاجلة ىذا ادلوضوع اعتمدان على ادلنهج. أو يف فتح شبكات احلوار والتواصل بُت سلتلف الفاعلُت،التعليمية
 و ذلك للوصوؿ إىل إعطاء صورة تعك واقع استخداـ،الوصفي الذي يسمح ابإلجابة على السؤاؿ ماذا يوجد
 ولتحقيق أىداؼ ىذا البحث قمنا ببحث واثئقي يف الدراسات والبحوث ادلنشورة حوؿ،تكنولوجيا التعليم
تكنولوجيات التعليم والتعليم االلكًتوين و منو توصلنا إىل أىم استخدامات ىذه التكنولوجيا يف العملية التعليمية
.والتعلمية
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 -1تعريف تكنولوجيا التعليم:
لقد تعددت التعاريف اليت خصت مصطلح تكنولوجيا التعليم ،كما تباينت الزوااي اليت مت من
خالذلا تناولو للدراسة ،وماداـ ذلذا ادلصطلح أعلية كبَتة لكشف سلتلف مظاىر استخدامو يف ادلمارسة
التعليمية والتعلمية ،سوؼ ضلاوؿ تقدمي بعض التعاريف اليت رأينا أهنا مهمة حىت نتمكن من بناء تعريف
إجرائي يكوف القاعدة اليت يرتكز عليها معٌت تكنولوجيا التعليم يف حبثنا ىذا.
و من التعاريف اليت رأينا أف تقدؽلها مهم لفهم ىذا ادلصطلح ،صلد التعريف الذي يرى أنو "يتجاوز
الوسائل واألجهزة والربامج التعليمية وسلتربات اللغة وغَتىا ليشمل ختطيط وتنفيذ العملية التعليمية وتوظيف
كل الوسائل التعليمية وأجهزهتا للحصوؿ على تعليم أفضل،أو ىي حتليل أساليب التعليم وطرقو وفنونو
وتنظيمها ،حبيث ينتج عند استخدامها أو االنتفاع هبا بيئة تعليمية صاحلة إلحداث تعليم أفضل"(انصر
والزبوف،2015،ص .)153.فتكنولوجيا التعليم ال تتوقف على االستعماؿ اآليل للتقنية احلديثة بقدر األىداؼ
ادلتوخاة من استعماذلا واليت ترتكز على حتسُت نوعية التعليم  .وورد يف موقع تكنولوجيا التعليم ()2019
تعريف منظمة اليونسكو اليت ترى أبنو "منحى نظامي لتصميم العملية التعليمية وتنفيذىا وتقوؽلها ككل تبعا
ألىداؼ زلددة انبعة من نتائج األحباث يف رلاؿ التعليم واالتصاؿ البشري مستخدمة ادلوارد البشرية وغَت
البشرية من اجل إكساب التعليم مزيدا من الفعالية" من تعريف اليونسكو يتبُت ادلعٌت العميق لتكنولوجيا
التعليم الذي يرتبط ابلعملية التعليمية من التخطيط والتنفيذ ،لتقوؽلها مبا يسمح بتحقيق اجلودة يف التعليم
والتعلم للحصوؿ على سلرجات مؤىلة و ذات كفاءة علمية .وبناءا على عمق معٌت تكنولوجيا التعليم ،و
قد صنف أمحد( )1996نوعاف من التكنولوجيا:
 النوع األوؿ يركز على الطرؽ واألجهزة :ولقد أطلق بعض الباحثوف على ىذا النوعتكنولوجيا التعليم النسبية ،و ىي زلدودة وتعتمد إىل حد كبَت على مصادر أخرى من
التكنولوجيا .وىذا النوع يركز على استعماؿ األجهزة أكثر من االىتماـ بعائدات التعليم.
 النوع الثاين يركز على األس واألساليب احلقيقية :وقد أطلق عليو بعض الباحثوفتكنولوجيا التعليم البناءة ،و تتعامل تكنولوجيا التعليم البناءة مع :حتليل ادلشكالت ادلتعلقة
ابلتعليم إلغلاد حلوؿ ذلا ،واختيار انسب الطرؽ لتقييم العائد التعليمي ،إىل جانب تصميم
واختيار طرؽ وأجهزة ؽلكن أف حتسن من عائدات التعليم.
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من التعاريف اليت عرضناىا ؽلكننا استخالص التعريف اإلجرائي لتكنولوجيا التعليم الذي يقوـ أساسا على
األجهزة والوسائل ادلادية تكنولوجية كانت أـ كالسيكية ،ادلدرلة يف العملية التعليمية من طرؼ ادلعلم أو
ادلتعلم أو ادلشرؼ عليها إداراي أو تقنيا ،قصد تقومي العملية التعليمية حبل مشكالهتا وتقومي أساليبها ونظمها
ومواردىا البشرية وادلعرفية ،مبا ػلقق اجلودة لعملية التعليم والتعلم ،وتنعك اجلودة على سلرجات التعليم كما
وكيفا .كما تنعك اجلودة على تطبيق مبدأ التعليم ادلستمر مدى احلياة ،بتوفَت األساليب التكنولوجية اليت
تسمح بنقل العملية التعليمية لألفراد مهما كاف انتمائهم أو مستواىم و قدراهتم على االكتساب و على
ادلشاركة يف ىذه العملية متجاوزين الزمن و ادلكاف.

 -2استخدامات التكنولوجيا التعليمية:
لقد تعددت استخدامات التكنولوجيا التعليمية بتعدد الوظائف اليت تؤديها ،جتهيزية كانت ومكتبية
أـ اتصالية أـ معرفية ،وعلى رأسها احلاسوب مبختلف بررلياتو ادلكتبية والبحثية والتعليمية اليت ساعلت
بدرجة كبَتة يف االنفجار ادلعلومايت يف زمن جد زلدود ،شلا وفر فرص التعلم الفردي يف حدود القدرات
الفردية للمتعلمُت ،شلا أدى اىل حتفيز التعلم سواء كاف نظامي أو غَت ذلك ،كما عزز العملية التعليمية سواء
يف نظمها و أساليبها أو يف أدائها و يف توفَت ادلنتوج العلمي يف أسرع وقت ،اىل جانب االستفادة من
سلتلف التحديثات يف رلاؿ اإلعالـ و االتصاؿ لتعزيز التواصل و التبادؿ ادلعريف .
و قد خلص أمحد( )1996استخداـ التكنولوجيا التعليمية مبا يلي:
 يف رلاؿ األنشطة الفردية :اليت دعمت التعلم الذايت من خالؿ استخداـ أدوات الكتابةابلكمبيوتر ومعاجلة الكلمات والقوائم االلكًتونية ،والبحث عن ادلعلومات واالتصاؿ
ابخلرباء واألقراص ادلدرلة والوصوؿ لقواعد البياانت،إىل جانب عمل وحدات تدريب ودترين
فردية ،وبرامج احملاكاة اليت تساعد على رؤية واقعية للنظم وادلفاىيم العلمية والرايضية .
 يف رلاؿ أنشطة التعلم اجلماعي :تعددت الربرليات اليت حتقق التبادؿ والتعاوف اجلماعيبُت سلتل األطراؼ الفاعلة كالربيد االلكًتوين وبررليات العرض والفيديو للمساعدة على
عرض ادلشروعات ادلبنية على اجملتمع والتعاوف بُت ادلدارس يف مجع ادلعلومات وحتليلها.
 يف رلاؿ اإلدارة التعليمية واإلدارية :تعددت أيضا استخدامات تكنولوجيا ادلعلومات يفأداء الوظيفة اإلدارية يف ادلؤسسة التعليمية بتكامل ادلنهج وادلعايَت والتقومي وادلساندة يف
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خطط تطوير تعليم التلميذ وإدارة مستندات التلميذ وعروضو ووظائف احملاسبة وقبوؿ
التالميذ وملفاهتم واألنشطة اإلدارية ادلتعددة.
 يف رلاؿ االتصاؿ :تعدد مواقع التواصل حسن عملية االتصاؿ بُت التلميذ وادلعلمواجملتمع ،وادلدرسة لتحسُت بيئة التعلم و نقل اخلربات عرب ادلسافات.
شلا تقدـ نستخلص أف تكنولوجيا ادلعلومات تعترب أداة لتطبيق وتقومي العملية التعليمية التعلمية،من خالؿ
اخلدمات اليت تقدمها على ادلستوى الفردي واجلماعي ،بتوفَت اخلدمات ادلكتبية والربرليات التعليمية اليت
تعزز اكتساب ونقل ونشر ادلعلومات ،اىل جانب ما توفره من خدمات للتواصل كتابيا أو صوات أو صورات
وصوات ،مع سلتلف الفئات النشطة يف رلاؿ التعليم لتسهيل التبادؿ والنقل ادلعريف متجاوزين احلدود اجلغرافية
والزمنية .وإذا كانت تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ احلديثة قد عززت االتصاؿ بُت عدة أطراؼ ودلختلف
األىداؼ ،فإف يف إطار التعليم "يتم يف عملية االتصاؿ نقل ادلعرفة أبنواعها وادلعلومات ادلختلفة من شخص
ألخر أو من نقطة ألخرى ،و تتخذ ذلا مسارا يبدأ من ادلصدر اليت تنبع منها إىل اجلهة اليت تستقبلها مث
يرتد اثنية إىل ادلصدر وىكذا "(سالمة،1998،ص .)48.ومنو فاستعماؿ تكنولوجيا االتصاؿ يف ادلمارسة
التعليمية يلعب دورين أساسيُت  ،فهو يسمح بنقل ادلعرفة من طرؼ آلخر كما تسمح بتبادؿ ادلعرفة
ومناقشتها .وإذا كاف اذلاتف من أكثر وسائل االتصاؿ احلديثة استعماال للتواصل بُت سلتلف أطراؼ
العملية التعليمية ،فإف استعمالو يف رلاؿ التعليم كثَتا ما يلعب أدوارا متعددة ،فػ "اذلاتف العادي مبثابة
جهاز إدخاؿ وإخراج البياانت مع إمكانية إرساؿ ادلعلومات يف مجيع األشكاؿ سواء كانت شفهية بيانية ،
مؤقتة أو دائمة ،وابلتايل سيتحوؿ كل من أشكاؿ اإلرساؿ إىل ظلط رقمي ينقل بسرعة  500اىل
مليوف رقم يف الثانية"(شرؼ الدين،1998،ص .)68.فهذه الطاقة الضخمة يف اإلرساؿ و التلقي تعترب
مصدرا مهما للتزود ابدلعلومات اليت تتنوع و تتجدد بشكل فائق السرعة .كما تعترب زلركا ومعززا للعملية
التعليمية ،وكثَتا ما عوضت ىذه الوسائل دور ادلدرس وادلدرب وادلشرؼ على التعليم ،دلا تقدمو من
1000

خدمات متنوعة تساىم يف تعزيز مكتسبات ادلتعلمُت ومهاراهتم.
لكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو على أي أساس يتم اختيار الوسائل التعليمية؟
غليب شرؼ الدين ( )1998أف ىناؾ عوامل متعددة حتدد اختياراتنا و تؤثر فيها مثل:
 قدرة الفرد على التعامل مع الوسيلة ،وذلك لتباين القدرات ادلعرفية الستعماذلا. التكاليف ادلالية لكل وسيلة حتدد إمكانية احلصوؿ عليها واستعماذلا . مدى تقبل اجلمهور واستجابتو وتفاعلو مع الوسيلة ػلدد اإلقباؿ على استعماذلا.396

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
فإمكانيات ادلتعلم من التحكم يف استعماؿ الوسيلة تتباين بتباين قدراتو على فهم واستيعاب كيفية
تشغيلها يف رلاؿ التعليم ،الف الًتكيبة التقنية للوسائل متباينة وقدرات ادلتعلم على فهم ىذه الًتكيبة متباينة
أيضا،على ىذا األساس فإف اإلقباؿ على وسيلة دوف غَتىا ؼلتلف من فرد ألخر .كما انو كثَتا ما ارتبط
استعماؿ الوسيلة بقيمتها ادلادية ،فذوي اإلمكانيات احملدودة ال ؽلكنهم االستفادة من الوسائل اليت تتطلب
قيمة مادية تتجاوز إمكانياهتم ادلادية ،وابلتايل يعزفوف عنها ابلرغم من أعلية اخلدمات التعليمية اليت تقدمها.
كما أف األخذ بعُت االعتبار قدرات ادلتعلمُت يف استخداـ الوسيلة ،كثَتا ما كاف عامال زلددا للوسيلة اليت
تستعمل يف العملية التعليمية ،إذا فتباين ىذه العوامل تعترب عامال زلددا لتباين اإلقباؿ على وسيل دوف
غَتىا.

 -3النماذج التعليمية يف إطار مفهوم تكنولوجيا التعليم:

تتباين النماذج التعليمية وتتباين وفقها استعماالت تكنولوجيا التعليم ،منها النماذج التقليدية

والنماذج احلديثة والنماذج االنتقالية من التقليدية اىل احلديثة .حبيث يتحدد من خالذلا األساليب الًتبوية
ادلتبعة سواء يف أداء ادلعلم لوظيفتو أو يف أداء ادلتعلم لدوره التعليمي ،شلا يؤثر على مدى وكيفية استعماؿ
تكنولوجيا التعليم .ذلذا ارأتينا عرض أىم ظلاذج التعليم الشائعة يف احلقل التعليمي ،وعالقة كل ظلوذج
ابستخداـ تكنولوجيات التعليم ،علما أف الًتبويُت صنفوا أربعة ظلاذج تتدرج من النماذج التقليدية أين يكوف
ادلعلم ىو ادللقن و ادلصدر األساسي للمعرفة ،إىل النماذج احلديثة أين أصبح ادلتعلم ىو الذي يسعى
للحصوؿ على ادلعرفة حتت توجيو ادلعلم ،شلا غلعل من كيفية استخداـ تكنولوجيا التعليم تتباين بتباين
النموذج التعليمي ادلتبع.
أما عن ظلاذج التعليم وعالقاهتا ابستخداـ ىذه التكنولوجيات فقد صنفها امحد( )1996كما يلي:
 النموذج األوؿ :األىداؼ التعليمية←احملتوى والطرؽ احملددة للتدري ←ادلعلم ←ادلتعلم
 النموذج الثاين :األىداؼ التعليمية←احملتوى والطرؽ احملددة للتدري ← ادلعلمومساعدات التعليم احلديثة←ادلتعلم.
 النموذج الثالث :األىداؼ التعليمية←احملتوى والطرؽ احملددة للتدري ← [مساعداتتعليمية← معلم] ←ادلتعلم
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 النموذج الرابع :األىداؼ التعليمية←احملتوى والطرؽ احملددة للتدريتعليم متخصصة← ادلتعلم(.ص ص)39-38.

← مساعدات

يتبُت من ىذه النماذج أف النموذج التعليمي يتباين من ظلوذج آلخر بتغَت دور ادلعلم وأساليب تعليمو ،إىل
جانب تغَت دور ادلتعلم من ادلستقبل للمعرفة اىل ادلشارؾ فيها إىل ادلنتج ذلا ،وبذلك يربز التعليم الفردي
الذي أصبح نقلة ىامة يف ظلاذج التعليم ،والناجتة عن االنفجار التكنولوجي وادلعلومايت الذي عرفو العصر
احلديث .غَت أف االستفادة من ىذه الثورة التكنولوجية متباينة بُت الدوؿ وبُت مناطق نف الدوؿ ،شلا أدى
اىل تناوؿ منظ مة األمم ادلتحدة يف تقارير التنمية البشرية للشرخ ادلعلومايت الناتج عن عدـ تكافؤ البنية
التحتية الستخداـ تكنولوجيات التعليم ،شلا جعل من استخداـ النماذج التعليمية الكالسيكية تستمر اىل
أايمنا ىذه.
إذا حاولنا ادلقارنة بُت ىذه النماذج التعليمية ،نالحظ أف ىذه النماذج تنطبق على التعليم
النظامي ،حبيث تتحدد أىداؼ التعليم قبل البدء يف العملية التعليمية ،وتدعم ىذه األىداؼ مبحتوى
ادلناىج التعليمية وطرؽ تدريسها ونقلها للمتعلمُت ،غَت أف االختالؼ يف ظلاذج التعليم تتوقف على
النموذج الذي ػلدده ادلعلم ،والذي ينعك على طريقة التعلم اليت يقبل عليها ادلتعلم .ففي النموذج األوؿ
يالحظ الغياب الكلي الستعماؿ تكنولوجيات التعليم ،وذلك لطغياف الطريقة التقليدية يف التعليم ،أين
األستاذ يتمركز دوره يف التلقُت وفق ادلادة العلمية احملضرة سابقا ،يف حُت دور ادلتعلم يقتصر على التلقي
واستهالؾ ادلادة ادلقدمة لو ،ذلذا نالحظ اقتناع ادلعلم مبا يقدـ واقتناع ادلتعلم مبا يتلقاه شلا جعل من استخداـ
التكنولوجيات التعليمية أمرا مبعدا .ابلنسبة للنموذج الثاين نالحظ تقدـ نوعا ما يف طريقة التعليم ،حبيث
يالحظ اعتماد ادلعلم على الوسائل التعليمية من اجل إثراء اجلانب ادلعريف ،وتدعيم الطريقة الًتبوية ادلعتمدة
ابلوسائل اليت تساعد على التوضيح والنقل وإثراء الدرس ،يف حُت استعماؿ ادلتعلم للوسائل يبقى مستبعدا
القتصاره على تلقي ما يقدمو لو ادلعلم دوف بذؿ اجلهد يف تدعيم تعلمو مبصادر أخرى تكوف انبعة من
استعماؿ ىذه الوسائل .يف حُت النموذج الثالث يظهر فيو إدماج ادلعلم للوسائل التكنولوجية التعليمية
بطريقة مباشرة ،وكوسيط معريف وآيل يف إلقاء مادتو ،حبيث أصبحت وسائط التكنولوجيا مصدرا للمعرفة
عوض الدور التقليدي لألستاذ ،علما أف يف ىذه ادلرحلة يربز دور ىذه التكنولوجيات كطرؼ مهم يف ربط
احملتوى ادلقدـ بُت ادلعلم وادلتعلم كما يبدأ يربز استقاللية ادلتعلم يف استعماؿ ىذه التكنولوجيات كوسيط
تعليمي مهم .أما يف النموذج الرابع يظهر فيو تراجع دور ادلعلم كملقن إىل موجو وفق األىداؼ واحملتوى
التعليمي احملدد مسبقا ،يف حُت يصبح دور ادلتعلم أكثر حرية واستقاللية يف احلصوؿ على ادلعرفة انطالقا
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من استخداماتو لتكنولوجيا التعليم وادلعلومات ،و ابلتايل يصبح ادلتعلم مسئوال عن إنتاج ادلعرفة بتوجيو
ادلعلم شلا يعزز البحث الفردي يف إطار منظم حتت وصاية و توجيو ادلعلم الذي يبقى مراقبا لنشاط ادلتعلم،
مبعٌت يصبح ادلتعلم فاعال مهما يف العملية التعليمية.
وإذا كانت تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ قد ساعلت يف تكثيف شبكات التواصل مبختلف
أشكاذلا نصية كانت أـ صوتية أـ فيديوىات ،فإف ىذه األخَتة تعزز النموذج الرابع للتعليم ،حبيث التواصل
بُت ادلعلم وادلتعلم يسمح بتبادؿ الرسائل التعليمية اليت ذلا أتثَت مزدوج على ادلعلم حينا وعلى ادلتعلم حينا
آخر ،شلا يساعد على حتسُت التعلم الفردي مبا يقدمو ادلعلم من توجيهات للمتعلم ادلسؤوؿ على حبثو
وتعلمو .علما أف امحد( )1996قد أكد على العالقة التواصلية بُت ادلعلم و ادلتعلم حيث قاؿ:
"اإلطار النظري لالتصاؿ السمعي والبصري يف رلاؿ تكنولوجيا التعليم يؤكد بشدة على الرسالة ادلنقولة
للمتعلم .وىناؾ حقيقة أف استجابة ادلتعلم يقابلها رد عليها للمعلم .و الفكرة اليت تبناىا سكينر تعك
ىذا ادلفهوـ ،حيث أف سلوؾ ادلتعلم وتعزيز ىذا السلوؾ يعترباف حجر الزاوية يف العملية التعليمية"(.ص)29
ومنو فإف تكنولوجيا االتصاؿ تساىم يف تدعيم التعليم احلديث الذي يتمحور يف النموذج الرابع الذي غلعل
من ادلتعلم زلور العملية التعليمية عرب سلتلف اخلدمات اليت تقدمها .فهي تساىم بنقل رسائل ادلعلم
للمتعلم ،وىذه األخَتة تًتؾ اثر يف ادلتعلم ابالكتساب أو ابلتقومي دلهاراتو ومعارفو ،علما أف للمعلم رد فعل
لألثر الذي تًتكو رسالتو على ادلتعلم ويكوف الرد حسب األثر ،حبيث يهدؼ يف األخَت اىل تعزيز الدور
التعليمي للمتعلم.

 -4تكنولوجيا التعليم والتعلم الفردي:
لقد عززت استخدامات تكنولوجيا التعليم ظلوذج التعليم الفردي الذي يهدؼ إىل توفَت كل
الوسائل ادلتوفرة لتعزيز عملية التعلم ،كالوسائل ادلدعمة للبحث ادلعلومايت مكتبية كانت أـ صور وفيديوىات
وغَتىا ،إىل جانب الوسائل ادلدعمة للتواصل مع سلتلف األطراؼ ادلساعدة على تنظيم وتدعيم التعلم
الفردي،سواء يف إطار التعليم النظامي أو الغَت النظامي .ففي احلالة األوىل ،فإف تعلم ادلتعلم يبقى حتت
إش راؼ ادلعلم الذي يبقى مالحظا وموجها ومقيما لتعلمو ،مع توجيهو للوسائل وادلصادر اليت تسمح
بتحقيق األىداؼ التعليمية ادلسطرة من قبل .أما يف التعليم الغَت نظامي فإف االستقاللية واحلرية تبقى قائمة
يف تعرض ادلتعلم لوسيلة تكنولوجية تسمح بتحقيق أىدافو التعليمية ادلسطرة ،إال أف مهما كاف نظاـ التعليم
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فإف ادلتعلم يبقى زلتفظا ابلقدرة واحلرية يف البحث والتعلم وإنتاج ادلعرفة وفق األىداؼ التعليمية اليت
سطرىا.
وقد دعمت تكنولوجيات االتصاؿ احلديثة أيضا التعليم الفردي ،حبيث " أصبح دوره زلورا للعملية
الًتبوية وذلك بتبادؿ األدوار مع ادلدرس فلم يعد مستقبال فقط بل مرسال ومستقبال يف آف واحد  ...أثرت
وسائل االتصاؿ يف ادلعلم حيث تغَت دوره من مرسل وملقن فقط اىل مصمم للبيئة التعليمية وسلطط
ألسلوب العمل وقائد وزلرؾ للمناقشات الصفية وموجو تربوي"(سالمة ،1998،ص .)49.هبذا فإف
تكنولوجيا التعليم أصبحت زلركا أساسيا النتقاؿ ظلوذج التعليم من التقليدي اىل احلديث الذي أثر لي
فقط يف الكم ادلعلومايت وادلعريف وتنوعو ،وإظلا أثر حىت يف ادوار الفاعلُت الًتبويُت ،حبيث أصبح دور ادلعلم
منظم وموجو للعملية الًتبوية يف البيئة ادلدرسية ،أما دور ادلتعلم فقد تطور إىل مشارؾ يف تنظيم و إنتاج
ادلعرفة بدال من دور ادلستهلك دلا يلقن لو.

 -5التعليم االلكرتوين:
تنوع اخلدمات اليت تقدمها تكنولوجيات التعليم احلديثة يف ادلمارسة التعليمية و كثرة الطلب على
التعليم ومواصلتو بشكل نظامي أو غَت نظامي ،أدى إىل نشأة ما يعرؼ ابلتعليم االلكًتوين الذي عرؼ
"أبنو طريقة للتعليم ابستخداـ آليات االتصاؿ احلديثة من حاسب وشبكات ووسائطها ادلتعددة من صوت
وصورة ،ورسومات ،و آليات حبث ،ومكتبات الكًتونية ،وكذالك بواابت الشبكة العادلية للمعلومات ،سواء
كاف عن بعد أو يف الصف الدراسي"(انصر و الزبوف،2015،ص .)489.كما عرفا أيضا الباحثاف التعليم
االلكًتوين أبنو "استخداـ الوسائط ادلتعددة اليت يشملها الوسط االلكًتوين من (شبكة ادلعلومات الدولية
العنكبوتية) االنًتنت أو الساتاليت أو إذاعة أو أفالـ فيديو أو التلفزيوف أو أقراص شلغنطة أو مؤدترات
بواسطة الفيديو أو بريد الكًتوين أو زلادثة بُت طرفُت عرب شبكة ادلعلومات الدولية يف العملية
التعليمية"(ص.)49.
يتفق التعريفُت يف ربط التعليم االلكًتوين ابستخداـ الوسائل التكنولوجية احلديثة مبختلف أشكاذلا
مهما كانت اخلدمات اليت تقدمها نصية أو صوتية أو صورة أو فيديوىات أو منتدايت حوارية...يف العملية
التعليمية سواء كاف تعليما مدرسيا أو حرا ،و ذلك دلا تقدمو ىذه الوسائل من تسهيالت تلخص ادلسافات
والزمن يف االستفادة من الكم اذلائل من ادلعلومات اليت تنشر عرب سلتلف شبكات ادلعلومات الدولية ،فضال
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عن اخلدمات ادلقدمة يف التواصل مع سلتلف األطراؼ ادلساعلة يف العملية التعليمية قصد زايدة فرص
التحصيل والتعلم فضال عن نشر ادلعرفة وتبادذلا.
 -1.5انواع التعليم االلكرتوين:

إذا كاف التعليم االلكًتوين من احملركات ادلساعلة يف تطوير العملية التعليمية ويف توسيع فرص التعلم
مدى احلياة ،فإف الًتبويُت صنفوا أنواع التعليم االلكًتوين حسب اخلدمات اليت يقدمها ،وؽلكننا تقدمي

تصنيف أديب عبد هللا النوايسة الوارد يف كتابو'االستخدامات الًتبوية لتكنولوجيا التعليم' كنموذج ألنواع
التعليم االلكًتوين(النوايسة:)2007،
 -1التعليم االلكًتوين ادلتزامن  :وىو تعليم الكًتوين غلتمع فيو ادلعلم مع الدارسُت يف آف واحد
يف نف الوقت ،ليتم بينهم اتصاؿ متزامن كتابيا أو صوات أو صوات و صورات ،علما أف احلوار
قد يتم إما مزدوجا أو مجاعيا.
 -2التعليم االلكًتوين غَت ادلتزامن :التعلم غَت ادلتزامن ؽلكن ادلعلم من وضع مصادر مع خطة
تدري وتقومي على ادلوقع التعليمي ،مث يدخل الطالب للموقع يف أي وقت ويتبع إرشادات
ادلعلم يف إدتاـ التعلم دوف أف يكوف ىناؾ اتصاؿ متزامن مع ادلعلم.
 -3التعليم ادلدمج :وىو يشمل التعليم ادلتزامن والتعليم الغَت ادلتزامن ،وبرانمج التعلم ادلدمج
ؽلكن أف يشتمل على العديد من أدوات التعلم ،مثل بررليات التعلم التعاوين االفًتاضي
الفوري ،ادلقررات ادلعتمدة على االنًتنت ،ومقررات التعلم الذايت ،وأنظمة دعم األداء
االلكًتونية ،وإدارة نظم التعلم ،التعلم ادلدمج كذلك ؽلزج أحداث متعددة على النشاط تتضمن
التعلم يف الفصوؿ التقليدية اليت يلتقي فيها ادلعلم مع الطالب وجها لوجو ،كما تتضمن
استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ لتدعيم التواصل الغَت ادلباشر بينهما.
من خالؿ ىذا التصنيف يظهر الدور الفعاؿ للتكنولوجيا احلديثة يف خدمة ادلمارسة التعليمية والتعلمية ،ويف
تنشيط العالقة الًتبوية بُت ادلعلم و ادلتعلم ،حبيث شجعت مواقع التواصل سواء كانت كتابية أو الصوتية أو
فيديوىات التعليم ادلتزامن مهما بعدت ادلسافات ،حبيث دتكن كل من ادلتعلم وادلعلم على أداء دورىم
التعليمي كما لو كانت العالقة مباشرة ال تبعد بينهم ادلسافات .أما التعليم االلكًتوين الغَت ادلتزامن فهو ػلل
مشكلة عدـ القدرة على التواصل ادلباشر بُت ادلتعلم و ادلعلم يف زمن زلدد ،وابلتايل فإف توفر ادلواقع
التعليمية اخلاصة ابدلعلم تسهل من أداء دوره التعليمي والتوجيهي ابشًتاؾ ادلتعلم يف ادلوقع للوصوؿ
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دلنشورات ادلعلم وقت ما شاء دوف قيد زمٍت ،أو بتوفر الربيد االلكًتوين الذي يضمن وصوؿ الرسالة من
ادلرسل يف ظرؼ ثواين ليفتحها ادلستقبل يف الوقت الذي يناسبو .أما التعليم االلكًتوين ادلدمج فهو يشمل
كل ما لو عالقة ابلعملية التعليمية ،يف التفاعل بُت ادلعلم وادلتعلم سواء كاف متزامنا أو غَت متزامن ،أو بُت
ادلعلمُت وادلتعلمُت وسلتلف األطراؼ ادلساعلة يف العملية التعليمية والًتبوية ،أـ يف استخداـ سلتلف
الربرليات التعلمية وادلعلوماتية ادلدعمة للتعليم عامة وللتعليم الذايت خاصة.
 -2.5اجلامعات االلكرتونية:

ال ؽلكن التطرؽ للتعليم االلكًتوين دوف اإلشارة للجامعة االلكًتونية اليت تعترب ظلوذجا فعاال للتعليم
االلكًتوين ،دلا تقدمو من خدمات عن بعد إدارية كانت أو تكوينية وتعليمية أو مكتبية...اخل ،كما توفر
اجلامعة االلكًتونية عدة خدمات جتاوزت احلدود اجلغرافية ،علما أف شبكة االنًتنت قد زودت الراغبُت يف
التعلم ومواصلة التعلم يف سلتلف التخصصات وسلتلف اجلامعات مهما كاف موقعها ،واليت وفرت خدمات
التكوين عن بعد فرص التسجيل هبا ومواصلة الدراسة واحلصوؿ على شهادة جامعية مهما كاف انتماء
الطالب ومهما كاف بلد انتماء اجلامعة" .وغدت عملية التعلم والتعليم قائمة على استخداـ شبكة االنًتنت

و'اجلامعات االلكًتونية' أقرب مناال للباحثُت عن ادلعرفة يف العامل .و أصبح من ادلمكن نيل الشهادات
والدرجات اجلامعية يف شىت التخصصات بعيدا عن ضرورة مشاركة الطلبة يف األنشطة داخل الفصوؿ
الدراسية"(غدنز،2005،ص . )554.علما أف ىذه اإلمكانية تتوفر يف نف بلد االنتماء أو يف بلداف
أجنبية ،مثال إذا أراد متخرج من جامعة اجلزائر بشهادة الليسان أف يواصل دراستو اجلامعية يف مستوايت
أعلى ،فبإمكانو أف يواصل يف مستوى ماسًت يف التخصصات ادلتاحة عن بعد ابلدخوؿ يف موقع اجلامعة
والتسجيل فيو،كما يسمح بتحميل الدروس من ادلوقع وابلتواصل مع األساتذة و مع اإلدارة ،قصد تسهيل
ظروؼ التكوين إىل غاية التخرج بشهادة جامعية حتدد ادلستوى والتخصص الذي درس فيو .أما ابلنسبة
للتكوين يف جامعات لبلداف أجنبية ،فإف ىناؾ العديد من ادلواقع اليت تعرؼ هبذه اجلامعات وابلتخصصات
ادلتوفرة وبشروط التسجيل مع إمكانية التسجيل والدراسة عن بعد .فمثال ابلدخوؿ يف موقع
https://www.uopeople.edu/

ؽلكن التسجيل يف

' UNIVERSITY OF THE PEOPLE THE Education

 'Revolutionوتعرؼ جبامعة الشعب (،)UoPeopleو ىي دتثل 'ثورة التعليم' ،كما أهنا أوؿ
جامعة رلانية عرب اإلنًتنت معتمدة يف الوالايت ادلتحدة ومفتوحة لكل من يريد مواصلة
التعليم العايل مهما كاف بلده .و قد بلغ عدد الطلبة ادلسجلُت فيها حلضو تصفح ادلوقع
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 20157طالب ،و ىي معتمدة من قبل جلنة اعتماد التعليم عن بعد ( )DEACوابلشراكة مع
أفضل اجلامعات يف العامل ،كما تقدـ أيضا برامج تسمح ابحلصوؿ على شهادات يف إدارة
األعماؿ وعلوـ الكمبيوتر والعلوـ الصحية والتعليم.

و يف زلاولتنا البحث يف موقع  Googleعن أفضل اجلامعات اليت ؽلكن الدراسة هبا عن بعد واحلصوؿ
على شهادة أكادؽلية معتمدة،فقد كانت نتيجة البحث يف ادلوقع ،)2018( ALSaeedسبعة جامعات
دولية :
طالهبا
عامة أسًتالية ويتجاوز عدد ّ
 جامعة فيكتوراي :Victoria University-وىي جامعة ّ14ألف طالب ،ضلو  %21منهم طالب دوليُت.وفقاً لنسخة عاـ 2018من نشرة QS
 TopUniversitiesفإف جامعة فيكتوراي تُصنف ضمن أفضل  700جامعة يف العامل.
 -جامعة أوكالند للتقنية-

AUT

 :و ىي اثين أكرب جامعة يف نيوزيلندا تقع يف العاصمة

أوكالند ،وعادة ما ػلصل خرغلوها على تقدير أرابب العمل ومدراء ادلوارد البشرية حيث أف
 %94من اخلرغلُت ػلصلوف على عمل مدفوع األجر خالؿ  6أشهر بعد التخرج  46%من طالهبا
الػ  18ألف ىم طالب دوليُت ،وحتتل ادلرتبة  464عادلياً وفقاً لتصنيف مؤسسة QS
TopUniversities

 جامعة نوتنغهاـ ترنت  Nottingham Trent University-و ىي واحدة من اجلامعاتاألكثر شهرة يف ادلملكة ادلتح ّدة  ،يصل عدد طالهبا إىل ضلو  28ألف طالب .وفقا
ُ
لنشرة  QSادلتعلّقة أبفضل جامعات العامل ،فإف جامعة نتونغهاـ ترنت صنفت ضمن ادلركزين
ُ
 1000-801يف العاـ األكادؽلي .2019-2018
 -جامعة ساوثهامبتوف

:University of Southampton-

ىي واحدة من اجلامعات الرائدة

على مستوى ادلملكة ادلتحدة ،وحتتل ادلرتبة  96عادلياً ضمن أفضل جامعات العامل ،وىي من
ُ
اجلامعات ادلؤسسة جملموعة  Russellالبحثية.حتتضن أكثر من  23ألف طالب يشكل الطالب
الدوليُت نسبة الربع منهم.
 جامعة أريزوان  :The University of Arizona-تقع يف جامعة توكسوف األمريكية وتعتربواحدة من أبرز اجلامعات يف البالد حيث تصنف يف ادلرتبة  246ضمن قائمة أفضل جامعات
العامل ،كما حتتل مرتبة ُمتقدمة عندما يتعلق األمر بدراسة علم االاثر وعلم اإلنساف وعلوـ األرض
وىندسة التعدين.
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 -جامعة كارديف

University-

 :Cardiffواحدة من أكرب اجلامعات البحثية يف ادلملكة

ومصنفة يف مرتبة
ادلُتحدة وكثَتا ما حتصلت على جوائز وطنية يف التميز البحثيُ ،
أفضل جامعات العامل.
 -جامعة نيوساوث ويلز سيدين

Sydney-

145

ضمن

 :UNSWو ىي تُصنّف دائما كواحدة من

أفضل 50جامعة على مستوى العامل ،وحتتضن حالياً أكثر من
 130دولة ،كما حتتل ادلرتبة  28على مؤشر توظيف اخلرغلُت لعاـ .2018
شلا تقدـ نستنج أف التعليم اجلامعي االلكًتوين ال يسمح فقط ابلتسجيل يف اجلامعات والدراسة عن بعد
ابستخداـ احدث ما توصلت إليو شبكات االنًتنت فقط ،وإظلا كل الفرص لتحقيق جودة التعليم والتعليم
الذايت متوفرة ،مهما كانت اإلمكانيات ادلادية وادلوقع اجلغرايف للمتعلم ،حبيث التعليم عن بعد قد وفر يف
40

ألف طالب قادمُت من ضلو

بعض احلاالت التعليم اجملاين ويف بعض احلاالت تقدـ منح دراسية بعد دراسة ملف ادلًتشح ،كما تعددت
التخصصات وأساليب التسجيل والدراسة عن بعد ،فضال عن منح شهادات أكادؽلية معتمدة  .ىذه
اخلدمات اليت حققتها التكنولوجيات احلديثة للتعليم والتواصل قد زادت من فرص صلاح التعليم الذايت
وجودتو ،إىل جانب توسيع فرص التعليم العايل الذي يعترب استثمارا مهما يف الرأس ادلاؿ البشري ويف ادلوارد
البشرية .ىذا فضال عن االطالع اجملاين أو ابالشًتاؾ على احدث البحوث العلمية ادلنشورة الكًتونيا،
حبيث "أصبحت اجلامعات ومراكز البحث تعرض على شبكة االنًتنت كثَتا شلا تقوـ بو من دراسات
وأحباث لتكوف يف متناوؿ الدارسُت حىت إف بوسع طالب العلم يف الرابط على سبيل ادلثاؿ أف يدخل مكتبة
جامعة تورنتو أو إحدى مؤسسات البحث يف أدلانيا "(غدنز،2005،ص .)554.و ىذا ما يؤكد الدور
األساسي الذي تلعبو االنًتنت يف تنشيط فعالية التكنولوجيات احلديثة ،علما أف عمر ( ،)1999قد عرفها
"أبهنا شبكة معلوماتية قوامها الناس والكمبيوترات ادلًتابطة أبمياؿ من الكابالت واخلطوط اذلاتفية،
يتواصلوف عرب لغة مشًتكة عرب شبكة من األقمار االصطناعية و وسائل االتصاؿ ادلختلفة اليت تربط بُت
الدوؿ"(ص .)374.وتوظيف شبكة االنًتنت يف رلاؿ التعليم قد عزز التعليم االلكًتوين والتعليم التقليدي
القائم يف ادلؤسسة التعليمية أين يلتقي ادلعلم ابدلتعلم وجها لوجو ،فقد مسحت ابستفادة الطرفُت من
االنفجار ادلعلومايت الذي ؼلدـ البحث العلمي بتوفَت ادلادة العلمية اليت ختدـ العلم والتعليم مهما كاف
مصدرىا ،سواء كانت يف مواقع تعليمية عادلية ،أو مراجع الكًتونية كادلوسوعات العادلية والكتب والدورايت
إىل جانب ادلكتبات االلكًتونية حرة كانت أـ مؤسساتية ...و غَتىا من ادلصادر االلكًتونية ،فضال عن
خدمات التعليم االلكًتوين ادلتزامن و الغَت ادلتزامن أو ادلدمج الذي تعزز ابستعماؿ سلتلف مواقع التواصل
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وسلتلف التطبيقات اليت تسمح ابلتواصل بُت سلتلف األطراؼ الفاعلة يف التعليم ،نصية كانت أو صوتية أو
فيديوىات ،شلا يدعم العملية التعليمية والتعلمية.
كما ال ننسى التكنولوجيا ادلستخدمة لتفعيل أداء ادلكتبات عامة واجلامعية خاصة ،حبيث
تعززت"فنشأت كذلك شبكة ادلعلومات ،و ىي األجهزة اليت تعمل على تنسيق و توحيد أوجو التعاوف بُت
ادلكتبات ومراكز التوثيق ومراكز ادلعلومات من اجل خدمة اإلنسانية ،سواء على ادلستوى القومي أو
ادلستوى الدويل ،نشأ نتيجة كل ذلك تكنولوجيا ادلعلومات"(شرؼ الدين،1998،ص .)253.والتكيف مع
االنفجار ادلعلومايت مبسايرة حداثة ادلعلومات وحتيينها ابستمرار ،بتوفَت ادلادة ادلكتوبة وادلسموعة يف األشرطة
ال صوتية أو ادلسموعة وادلرئية كاحملاضرات والندوات واللقاءات العلمية ادلباشرة وادلسجلة ،تعترب من اآلاثر
االغلابية الستخداـ التكنولوجيا ادلكتبية مبختلف أشكاذلا ،فضال عن ما تقدمو ادلكتبات اجلامعية من خدمة
توفَت قاعدة بياانت بيبليوغرافية وصفية لتسهيل عملية البحث عن ادلراجع ادلتوفرة  ،فضال عن إمكانيات
حتميل األطروحات والرسائل البحثية عن بعد ،دوف أف ننسى ما تقدمو ادلواقع اخلاصة بتحميل الكتب مثل:
https:// www.noor-book.com, https://www.kutub-pdf.nt
https://www. kutubpdfbook.com, https://www.pdf-books.org

ىذه اخلدمات ادلكتبية االلكًتونية ،جامعية كانت أـ مؤسسات خاصة وعمومية اليت تنشط يف مواقع
خاصة بتدعيم البحث العلمي وادلمارسة العلمية ،تعترب مكسب كبَت انتج عن التطور التكنولوجي
واستخداماتو يف رلاؿ التعليم.

 -6نتائج البحث:
بعد إطالعنا على سلتلف ادلراجع اليت تناولت االستخدامات التعليمية لتكنولوجيا التعليم ،فقد تبُت
أف الستخداـ ىذه الوسائل عدة أىداؼ تتحقق أبغراض مستخدميها ،كأجهزة مكتبية ،أو مصادر أساسية
للمعلومات ،آو وسائل للتواصل مع الفاعلُت يف اجملاؿ التعليمي ،وذلك دلختلف اخلدمات اليت تقدمها ىذه
الوسائل ،منها:
 اخلدمات اليت تقدمها األجهزة ادلكتبية كاحلاسوب مبختلف بررلياتو الذي لو القدرة على التحريروالتصوير والتسجيل الصويت مع القدرة على احلفظ واالسًتجاع .
 لشبكة االنًتنت دور مهم يف احلصوؿ على ادلعلومات مهما كاف مصدرىا وموقعها وزمنها أبقل جهدواقصر وقت ،فضال عن اخلدمات الذي تقدمو يف التواصل والتفاعل والتبادؿ مع سلتلف األطراؼ ابحثُت
كانوا أو متعلمُت أو إداريُت...
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 شجعت ىذه الوسائل التعليم الفردي وساعلت يف حتقيق جودة التعليم مبا تقدمو من أحسن وأجودالبحوث العادلية عرب سلتلف ادلواقع وسلتلف ادلكتبات االلكًتونية جامعية كانت أـ خاصة.
 ساعلت ىذه الوسائل اليت ذلا خدمة التواصل على تشجيع التعليم ادلتزامن والغَت ادلتزامن ،فضال عنتسهيل ادلناقشات والتبادالت بُت سلتلف الباحثُت وادلتعلمُت وكل األطراؼ ادلساعلة يف إثراء ادلمارسة
البحثية والتعليمية.
كما فتحت الفرصة للتعليم عن بعد يف سلتلف ادلستوايت والتخصصات،سواء يف نف البلد أو يف بلدافأجنبية حسب رغبة وأىداؼ ادلتعلم.
 وسهلت من عملية التواصل مع اإلدارة ادلدرسية للتسجيل مثال ،أو للحصوؿ على ادلعلومات اإلداريةدوف االنتقاؿ للمؤسسة.
 فضال عن اخلدمات اليت تقدمها داخل الفصل الدراسي ،سواء يف األجهزة ادلستعملة اليت تزيد من دقةالدروس ادلقدمة أـ يف حتضَت البحث ادلعلومايت الذي يقدـ يف الفصل الدراسي من طرؼ كل من ادلعلم
وادلتعلم.
 -اىل جانب جتهيز ادلكتبات ابلوسائل التكنولوجية اليت ساعدت على مسايرة االنفجار ادلعلومايت.
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اخلامتة
لقد تبُت يف البحث أف انفجار التكنولوجيات احلديثة وانتشارىا يف سلتلف ادليادين االجتماعية دلا
حتققو من مهارة يف األداء واالقتصاد يف الوقت واجلهد ،وخاصة دلا حترزه من سرعة فائقة يف االنفجار ادلعريف
وادلعلومايت ،وانتشاره بُت سلتلف الفئات االجتماعية مهما كاف انتمائها القومي واجلغرايف ،فإف اخلدمات
اليت تقدمها توسع انتشارىا يف رلاؿ التعليم ،من خالؿ األجهزة التكنولوجية احلديثة مثل جهاز احلاسوب
وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ،إىل جانب شبكة االنًتنت اليت ساعلت مبختلف مواقعها وبررلياهتا يف
األداء التعليمي وادلعلومايت ،بتوفَت احدث اإلنتاج العلمي يف سلتلف التخصصات يف ادلراجع الكًتونية أو
الورقية ادلصورة .فضال عن فتح ادلراكز وادلكتبات اجلامعية وااللكًتونية دلواقع تسمح ابإلحبار فيها ،وحتميل
سلتلف ادلصادر ادلرغوب فيها على شكل واثئق مكتوبة أو صور أو أشرطة فيديو أو زلاضرات صوتية .إىل
جانب ما تقدمو من إمكانيات التعليم عن بعد يف سلتلف ادلؤسسات التعليمية خاصة اجلامعية ،اىل جانب
ادلؤسسات اخلاصة ابلتكوين زلليا أو يف دوؿ أجنبية دوف عناء التنقل للتسجيل أو للدراسة حىت احلصوؿ
على الشهادة ادلالئمة للتكوين .إضافة إىل كل ذلك ،ما تقدمو من خدمات لنماذج التعليم النظامي مبا
حتققو من مكسب للمعلم وللمتعلم ،بتوفَت ادلادة العلمية أو يف التواصل و التحاور بينهما عرب سلتلف
ادلواقع ،سواء الربيد االلكًتوين أو مواقع التواصل االجتماعي مبختلف مظاىرىا النصية والصوتية
والفيديوىات اليت عززت شبكة التواصل والتحاور بُت األطراؼ الفاعلة يف العملية التعليمية ،شلا ساىم يف
تطوير ظلوذج التعليم من التعليم التقليدي القائم على التلقُت اىل التعليم الفردي الذي غَت ادوار كل من
ادلعلم وادلتعلم ،حبيث أصبح دور ادلعلم موجها ومنظما للعملية التعليمية وادلتعلم تطور دوره اىل مساعلا يف
إنتاج ادلعرفة .
و منو ؽلكننا أف طللص إىل أف استخداـ التكنولوجيا احلديثة يف رلاؿ التعليم قد حقق انفجارا
معرفيا عزز من إمكانية االستفادة و ادلشاركة فيو ،كما طور ظلاذج التعليم الذايت و وفر فرص التعليم ادلستمر
لألفراد مهما كاف التخصص ومهما كاف موقع ادلؤسسة ادلرغوب التكوين فيها إذا توفرت شروط االلتحاؽ
هبا.
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