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مفهوم تقنيات التعليم  .

مفهومم تقنيیاتت االتعليیم:

يعد مصطلح تقنيیاتت االتعليیم أأوو تكنولوجيیا االتعليیم في معظم االحاالتت محيیرااً 
لبعض ااألفراادد ٬، فبعضهھھم يرىى أأنن مسمى االمصطلح مرتبط باستخداامم ااالجهھھزةة 
ووااآلالتت وواالوسائل االتعليیميیة االمختلفة بيینما يرىى آآخروونن أأنهھھا تتضمن تحليیالً 
ً لكل من عمليیة االتعليیم وواالتعلم ٬، وولكن مفهھھومم تكنولوجيیا أأوو تقنيیاتت  منظما
االتعليیم أأشمل ووأأعم من مجردد ااستخداامم ااالجهھھزةة ووااآلالتت وواالمواادد وويرىى “جونن 
كنت” أأنن ددوورر تكنولوجيیا االتعليیم في االمقامم ااألوولل هھھھي ططريقة في االتفكيیر 
فضالً عن أأنهھھا منهھھج في االعمل ووأأسلوبب في حل االمشكالتت يعتمد على 
ااتباعع مخطط منهھھجي ووأأسلوبب االنظم لتحقيیق أأهھھھداافه (االشرهھھھانن٬، ٢۲٠۰٠۰٣۳ ٬، 

صص٦٩۹). 

كلمة تكنولوجيیا (Technology) ترجع أأصولهھھا إإلى االلغة االيیونانيیة ووهھھھي تتكونن 
من مقطعيین تكنو (Techno) (فن االتطبيیق) وولوجيیا (Logy) (االتغيیر االمنطقي ) 
أأيي بمعنى فن االتطبيیق للتغيیر االمنطقي ووتعرفف على أأنهھھا عمليیة تطبيیق 
االمعرفة لألغرااضض االعلميیة أأوو االتعليیميیة . وويرىى بعض االتربوييین أأنن كلمة 
ً فترىى (لجنة آآددجارر فورر) :”أأنن كلمة  تكنولوجيیا ووكلمة نظامم مرتبطتانن معا
تكنولوجيیا تتكونن من مجموعة من ااألجزااء االمستقلة في نشاططهھھاوواالمتفاعلة 
”٬، بيینما يرىى  في االوقت نفسه فيیما بيینهھھا لتحقيیق أأهھھھداافف مرسومة سلفاً
(أأددجارر دديل) :” أأنن االتكنولوجيیا هھھھي ططريقة منظوميیة Systematic في االعمل 

مخططة للوصولل إإلى نتائج محدددةة “(االشرهھھھانن٬، ٬٢۲٠۰٠۰٣۳،صص٬٦٨۸، صص٦٩۹) . 

بيینما ترىى فوددةة (٢۲٠۰١۱١۱) أأنن مفهھھومم االتقنيیة في حد ذذااته يعني “ كل ووسيیلة أأوو 
أأددااةة تعمل على تسهھھيیل أأوو تطوير االطريقة االتي نعمل بهھھا . ووهھھھي عاددةة ما تبدأأ 
بفكرةة قد تخطر ببالل شخص معيین للعمل على تطوير أأسلوبب عمل أأوو تصميیم 
أأددااةة أأوو جهھھازز يحسن من عمل شيء أأوو يساعد فردد آآخر . إإذذاا هھھھي تطورر لفكرةة 

تنبع من االحاجة ووتنتهھھي بحل “(صص٤٤٢۲). 

ً للتكنولوجيیا يعد من أأفضل  ً موجزاا ووقدمم االعالم جالبرثث Galbraith تعريفا
االتعريفاتت دداللة على أأنن االتكنولوجيیا عمليیاتت في ااساسهھھا ووليیست منتوجاتت 
فقط فعرفف االتكنولوجيیا على أأنهھھا “عمليیة االتطبيیق االمنظومي للمعرفة االعلميیة 
لمعالجة مشكالتت عمليیة ووااقعيیة في جميیع االمجاالتت”(االمشارر إإليیه في 

سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص٢۲). 

�3



مفهوم تقنيات التعليم  .

ووعرفف سراايا االتكنولوجيیا على أأنهھھا “االعلم االذيي يهھھتم بفنيیاتت ووعمليیاتت 
االتطبيیق االمنظومي للمعرفة االعلميیة (نتائج االبحوثث وواالنظرياتت) االمرتبطة 
بمجالل معيین ٬، بهھھدفف معالجة مشكالتت هھھھذاا االمجالل ووتصميیم االحلولل االعمليیة 

االمناسبة له “(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص٢۲). 
ً من  وويرىى جارريي اانجليین أأنن االكلمة محل ااالهھھھتمامم “تكنولوجيیا” تحدثث قدرراا
ااالررتباكك بعقولل االعامة يكادد يتقارربب مع ذذلك ااالضطراابب االذيي يحدثه مصطلح 

تكنولوجيیا االتعليیم أأوو االتربيیة في  
عقولل االمتخصصيین . إإنن االمعاني االتاليیة تحتمل االعديد من االتفسيیرااتت بما في 

ذذلك االمستمد من االتربيیة:(االدباسي وواالصالح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٤، صص٬٤، صص١۱٠۰) 

١۱-“االتقنيیة: هھھھي نظامم عقالني تم تصميیمه لضمانن تفوقق ااإلنسانن على 
االطبيیعة االماددية ووذذلك من خاللل تطبيیق االقواانيین االتي تم تحديدهھھھا بطريقة 

علميیة “. 
٢۲-“تشيیر االتكنولوجيیا ااساسا بمعناهھھھا االملموسس االتجريبي إإلى نظم االتحكم 
االعقالني في مجموعاتت كبيیرةة من ااالشخاصص ووااألحدااثث ووااآلالتت ووذذلك بوااسطة 
مجموعاتت صغيیرةة من ااالشخاصص من ذذوويي االمهھھاررااتت االفنيیة وواالذين يعملونن من 

خاللل شكل هھھھرمي منظم “. 
٣۳- يصرحح بولل سيیتلر االمؤررخخ االشهھھيیر لتكنولوجيیا االتربيیة بأنن “كلمة تقنيیة 
ووأأصلهھھا االالتيیني Texere  ووهھھھو يعني “نسج أأوو تشيیيید” ال تتضمن بالضرووررةة 
ااستخداامم ااآلالتت كما يعتقد االكثيیروونن ووإإنما تشيیر إإلى “أأيي فن عملي يستخدمم 
االمعرفة االعلميیة “ ووقد تم تعريف هھھھذاا االفن االعملي بوااسطة عالم ااالجتماعع 
االفرنسي جاكك إإيلولل على أأنه تكنيیك أأوو أأسلوبب فني ووال شك أأنن ااآلالتت تمثل 

جزءااً بسيیطا من ااالسلوبب االفني .  
إإنن ااآلالتت ليیست فقط نتيیجة ألسلوبب فني معيین ٬، ووإإنما الستخداامم أأسلوبب 
فني يجعل تطبيیقاتهھھا االتعليیميیة متاحة . ووبالتالي فإنن االعالقة بيین علم 
االسلوكك ووتكنولوجيیا االتعليیم تماثل االعالقة بيین االعلومم االماددية وواالتكنولوجيیا 

االهھھندسيیة أأوو االعالقة بيین االعلومم االحيیوية وواالتقنيیة االطبيیة“. 
٤-لقد قامم جيیمس فن خبيیر تكنولوجيیا االتعليیم االشهھھيیر بتعريف كلمة تكنولوجيیا 
كاآلتي “ تشمل االتكولوجيیا باإلضافة إإلى ااآلالتت ٬، عمليیاتت وونظم ووإإددااررةة وو 
آآليیاتت تحكم سوااء تعمل بذااتهھھا أأوو تديرهھھھا أأيد بشرية ٬، وومحاوولة االتوصل إإلى 

حلولل فنيیة ٬، ووقيیم ااقتصاددية ٬، تتمتع بحظ أأووفر ددوونن سائر االحلولل ااألخرىى”. 
٥- وويرىى جارريي اانجليین أأنن االتكنولوجيیا هھھھي االتطبيیق ذذوو االتأثيیر االكلي 
وواالمتناسق االمنظومي Systemic وواالنظامي Systematic لنظرياتت االعلومم 

االسلوكيیة وواالطبيیعيیة وواالمعرفة ااألخرىى ووذذلك لحل االمشكالتت. 
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مفهوم تقنيات التعليم  .

خصائص االتكکنولوجيیا (سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص٣۳): 

١۱- أأنن االتكنولوجيیا علم تطبيیق االمعرفة االعمليیة على ااألغرااضض االعمليیة بطريقة 
منظوميیة(وويعني ذذلك أأنن االتكنولوجيیا ليیست عمليیة عشواائيیة وولكنهھھا تعتمد 
على تطبيیق إإجرااءااتت ووخطوااتت مدخل االنظم System Approach االقائم على 
تطبيیق االتفكيیر االعلمي في حل االمشكالتت)- وومدخل االنظم بإيجازز : منهھھج 

فكريي يرشدنا بشكل نسقي “نظامي systematic” إإلى حل االمشكالتت. 
٢۲- االتكنولوجيیا عمليیاتت في ااألساسس ووهھھھذهه االعمليیاتت هھھھاددفة ووشاملة  

وودديناميیكيیة وولهھھا مخرجاتهھھا االماددية االملموسة. 

 

شكل(١۱) 
يوضح مفهھھومم االعمليیة في االتكنولوجيیا 

(االمصدرر: سراايا٬٢۲٠۰٠۰٨۸،٬،جج٬١۱،صص٣۳) 

٣۳- االتكنولوجيیا علم مستقل له أأصوله االنظرية ووتطبيیقاته االعمليیة. 
٤- االتكنولوجيیا أأكبر من االقوىى االميیكانيیكيیة٬، أأكبر من ااإلنجاززااتت االهھھندسيیة٬، أأكبر 

من ااألجهھھزةة االملموسة. 
٥- االتكنولوجيیا عمليیاتت تؤدديي إإلى منتوجاتت في جميیع االمجاالتت. 

٦- االتكنولوجيیا ال تقتصر على مجالل ووااحد٬، وولكنهھھا تشمل جميیع االمجاالتت.. 
فهھھناكك تكنولوجيیا للزررااعة٬، ووتكنولوجيیا للصناعة٬، ووتكنولوجيیا لإلعالمم٬، ووتكنولوجيیا 

للطب٬، ووكما أأنن لكل مجالل تكنولوجيیا كذلك فإنن للتعليیم تكنولوجيیته. 
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مفهوم تقنيات التعليم  .

تكکنولوجيیا االتعليیم :

ما االمقصودد بتقنيیاتت االتعليیم ؟ قدمت - عبر االسنيین - تعريفاتت كثيیرةة٬، لكن ما 
من تعريف ووااحد من بيینهھھا حازز االقبولل االعامم بحيیث يكونن متعاررفاً عليیه. ذذلك أأنن 
لفظ تقنيیة االتعليیم يعني أأشيیاء مختلفة لمختلف ااألشخاصص. مع هھھھذاا٬، فمن 
االممكن تصنيیف معظم تعريفاتت تقنيیة االتعليیم إإلى نوعيین: أأحدهھھھما يعد تقنيیة 
االتعليیم معاددلة لمجموعة معيینة من االوسائط االتعليیميیة االتي كثيیرااً ما يشارر  

إإليیهھھا بلفظ ااألجهھھزةة االسمعيیة االبصرية. أأما االنوعع ااآلخر فيیصف تقنيیة االتعليیم 
بأنهھھا عمليیة كثيیرااً ما يطلق عليیهھھا عمليیة مدخل االنظم. 

لعل أأفضل مثالل لتوضيیح هھھھذين االنوعيین من االتعريفاتت هھھھو ذذلك االذيي يتضمنه 
االبيیانن االصاددرر عن لجنة تقنيیة االتعليیم (١۱٩۹٧۷٠۰مم) االذيي جاء فيیه: 

يمكن تعريف تقنيیة االتعليیم بطريقتيین٬، فهھھي تعني -من حيیث معناهھھھا االمألوفف 
بدررجة أأكبر- االوسائط االتي تولدتت عن ثوررتت ااالتصاالتت وواالتي يمكن 
ً إإلى جنب مع االمدررسس وواالكتابب  ااستخداامهھھا في ااالغرااضض االتعليیميیة جنبا
االمدررسي وواالسبوررةة هھھھذهه االوسائط االتي تشكل في مجموعهھھا تقنيیة االتعليیم 
تشمل: االتلفازز ووااألفالمم ووأأجهھھزةة االعرضض وواالحوااسيیب ووغيیر ذذلك من ااألجهھھزةة 

وواالمعدااتت وواالبراامج. 
أأما االتعريف االثاني لتقنيیة االتعليیم فيیذهھھھب إإلى اابعد من ذذلك؛ إإذذ ال يتقيید بأية 
ووسائط أأوو معدااتت بعيینهھھا. ووبهھھذاا االمعني٬، فإنن تقنيیة االتعليیم ووفقا لهھھذاا أأكثر من 
مجردد مجموعع أأجزاائه٬، فهھھي ووسيیلة نظاميیة لتصميیم عمليیة االتعلم وواالتدرريس 
بأسرهھھھا ووتنفيیذهھھھا ووتقويمهھھا على شكل أأهھھھداافف محدددةة توضع على ااساسس 
أأبحاثث االتعلم ووااالتصالل ووتستخدمم مزيجا من االمواارردد االبشرية ووغيیر االبشرية 
للتوصل إإلى تعليیم أأكثر فاعليیة (االشاعر وو االصالح وو االفهھھد وو االمشيیقح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٠۰، 

صص٬١۱٥، صص١۱٦). 

ووفي ما يلي سنتناوولل بعض االتعارريف ااألخرىى لتقنيیاتت االتعليیم: 

ذذكر آآررمسي(Armsey) ١۱٩۹٧۷٣۳ أأنن تقنيیة االتعليیم تتكونن من “ااألشيیاء 1.
االمتعلقة بالتعلم أأيي ااالددووااتت وواالمواادد االمستخدمة في عمليیاتت االتعلم 

وواالتدرريس “(االمشارر إإليیه في االدباسي وواالصالح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٤، صص٨۸). 

يعرفف نيیزيفتش وو آآيي (Knezevich and Eye) (١۱٩۹٧۷٣۳)تقنيیة االتعليیم هھھھي“ 2.
مجهھھوددااتت باآلالتت أأوو بدوونهھھا متاحح أأوو مستخدمم للتحكم في بيیئة لألفراادد  
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بغرضض إإحدااثث تغيیيیر في االسلوكك ووأأيي نتيیجة أأخرىى متعلقة بالتعلم“(االمشارر 
إإليیه في االدباسي وواالصالح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٤، صص٨۸). 

ذذكر االقال (١۱٩۹٩۹٥) تعريف فريق عمل بجمعيیة ااالتصاالتت االتربوية 3.
وواالتكنولوجيیا (AECT) بالوالياتت االمتحدةة ااألمريكيیة وواالذيي ينص على أأنهھھا 
“عمليیة متشابكة متدااخلة تتضمن االمشارركة االفعالة بيین عدةة عناصر 
تشمل االعنصر االبشريي ووأأساليیب االعمل ووااألفكارر ووااألددووااتت االتي يتبعهھھا 
لتحليیل االمشكالتت االتي تدخل في جميیع جواانب االتعليیم ااإلنساني ووبناء 
االحلولل االمناسبة لهھھذهه االمشكالتت ووإإددااررتهھھا ووتقويم نتائجهھھا(االمشارر إإليیه 

في االشرهھھھانن٬٢۲٠۰٠۰٣۳،٬،صص٧۷٢۲) . 

ذذكر االعقيیلي (١۱٩۹٩۹٧۷) تعريف مجلس تقنيیاتت االتربيیة في االمملكة االمتحدةة 4.
وواالذيي ينص على أأنن “ تقنيیاتت االتعليیم هھھھي تطوير ووتطبيیق ووتقويم ااألنظمة 
وواالطرقق وواالوسائل لتحسيین عمليیة االتعلم ااإلنساني “(االمشارر إإليیه في 

االشرهھھھانن٬٢۲٠۰٠۰٣۳،٬،صص٧۷٢۲) . 

ذذكر االعقيیلي (١۱٩۹٩۹٧۷) تعريف ووكالة تقنيیاتت االتربيیة بالوالياتت االمتحدةة 5.
ااالمريكيیة وواالذيي ينص على أأنن تقنيیاتت االتعليیم هھھھي “ططريقة منظمة 
لتصميیم ووتنفيیذ ووتقويم عمليیة االتعليیم وواالتدرريس٬، كلهھھا في ضوء أأهھھھداافف 
محدددةة قائمة على االبحوثث في االتعليیم ااإلنساني ووااالتصالل مستخدمة 
مواارردد بشرية ووغيیر بشرية٬، للحصولل على تعليیم أأكثر تأثيیر“(االمشارر إإليیه 

في االشرهھھھانن٬٢۲٠۰٠۰٣۳،٬،صص٧۷٢۲). 

يعرفف االصالح (١۱٩۹٩۹٨۸) تكنولوجيیا االتعليیم هھھھي االنظرية وواالتطبيیق في 6.
تصميیم االعمليیاتت وواالمصاددرر ووتطويرهھھھا ووااستخداامهھھا ووإإددااررتهھھا ووتقويمهھھا من 

أأجل االتعلم (صص٢۲٩۹). 

تعريف يونس (١۱٩۹٩۹٩۹) وواالذيي ينص على أأنهھھا “مفهھھومم ووااسع للعمليیة 7.
االتعليیميیة وويقصد بهھھا االتخطيیط وواالتصميیم للبراامج االتعليیميیة وواالمناهھھھج 
االدررااسيیة ووأأساليیب تنفيیذ تلك االمناهھھھج وواالبراامج بما في ذذلك إإنتاجج االمواادد 
االتعليیميیة ثم االموااقف االتعليیميیة ووما يدوورر فيیهھھا بيین االمعلم وواالتالميیذ ووإإددااررةة 
تلك االموااقف ٬، ثم يمتد ليیشمل أأيضا تقيیيیم االتعليیميیة بجميیع أأبعاددهھھھا 

“(االمشارر إإليیه في االشرهھھھانن٬٢۲٠۰٠۰٣۳،٬،صص٧۷٣۳). 

ووقد ااشارر تشاررلز هھھھوبانن إإلى أأنن تكنولوجيیا االتعليیم أأوو تقنيیاتت االتعليیم هھھھي 8.
تنظيیم متك يشمل على خمسة عناصر تعمل ددااخل إإططارر ووااحد ووهھھھي :  
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ااإلنسانن ٬، ااآللة أأوو ااآلالتت ٬، ااآلررااء وو ااألفكارر ٬، أأساليیب االعمل ٬، ااإلددااررةة 
(االمشارر إإليیه في االشرهھھھانن٬، ٬٢۲٠۰٠۰٣۳، صص٧۷٠۰). 

وويرىى دد.االشرهھھھانن أأنن “تقنيیاتت االتعليیم تعني أأكثر من مجردد ااستخداامم 9.
ً في  ااألجهھھزةة ووااآلالتت فهھھي ططريقة للعمل ووأأسلوبب لحل االمشكالتت متبعا
ً للنظامم يتكونن من عدةة  ً للتقويم ووأأسلوبا ً منهھھجيیا ً ووأأسلوبا ذذلك مخططا
عناصر بشرية ووغيیر بشرية تتفاعل معاً بهھھدفف تحقيیق ااألهھھھداافف االتعليیميیة 

االمنشوددةة بكفاءةة عاليیة “.(االشرهھھھانن٬، ٬٢۲٠۰٠۰٣۳، صص٧۷٣۳). 

وويعرفف االدباسي وواالصالح (٢۲٠۰٠۰٤) بأنن تكنولوجيیا االتعليیم هھھھي : االتطبيیق 10.
ذذوو االتأثيیر االكلي “االمنظومي Systemic “ وواالمتناسق “االنظامي 
Systematic “ لالسترااتيیجيیاتت ووااألساليیب االمأخوذذةة من نظرياتت االعلومم 
االسلوكيیة وواالطبيیعيیة وواالمعاررفف ااألخرىى لحلولل االمشكالتت االتعليیميیة 

(صص١۱١۱). 

يؤكد ملخص تم عمله بوااسطة لجنة تكنولوجيیا االتعليیم أأنن هھھھدفف تقنيیة 11.
االتعليیم هھھھو جعل االتعليیم أأكثر إإنتاجيیة ووأأكثر تركيیزاا على االفردد ووكذلك منح 
االتعليیم قاعدةة علميیة أأكبر ٬، ووجعل االتعليیم أأكثر قوةة وواالتعلم أأكثر سرعة 
وواالوصولل إإلى أأيي منهھھا متاحاً بنفس االدررجة “(االمشارر إإليیه في االدباسي 

وواالصالح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٤، صص٨۸). 

يرىى بريجز Brigg أأنن تكنولوجيیا االتعليیم عباررةة عن “نظامم يتكونن من ثالثث 12.
عناصر هھھھي عمليیاتت تعليیميیة ٬، أأجهھھزةة وو مواادد تعليیميیة ٬، تفاعل ااألجهھھزةة 

وواالمواادد مع االعمليیاتت” (االمشارر إإليیه في سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،صص٦). 

تعريف هھھھوبانن ااألكبر Charles F.Hoban االذيي يرىى أأنن تكنولوجيیا االتعليیم 13.
عباررةة عن “نظامم متكامل يشمل :ااإلنسانن ٬، ااآللة ٬،ااألفكارر٬، ووااآلررااء٬، 
ً في إإططارر ووااحد لتحقيیق أأهھھھداافف  ووأأساليیب االعمل ووااإلددااررةة تعمل جميیعا

محدددةة”(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،صص٦). 

عرفف عبداالحميید (٢۲٠۰١۱٠۰) تكنولوجيیا االتعليیم بأنه علم له نظرياته وومباددئه 14.
ووددررااساته٬، وويرتبط هھھھذاا االعلم بالمماررساتت وواالتطبيیقاتت االعمليیة وواالتنفيیذية 

لهھھذهه االنظرياتت وواالمباددئئ بهھھدفف حل االمشكالتت االتربوية.(صص١۱٤) 
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االتصورر االشامل لتكکنولوجيیا االتعليیم:(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،صص٨۸) 

ً شامالً  عرضت جمعيیة تكنولوجيیا االتعليیم ووااالتصالل ااألمريكيیة (AECT) تصورراا
لتكنولوجيیا االتعليیم على أأنهھھا (مجالل - عمليیة- مهھھنة): 

.I تكنولوجيیا االتعليیم كمجالل : مكونن من ثمانيیة عناصر ررئيیسيیة تتفاعل
وومتكاملة ووهھھھي : نظرياتت ووبحوثث٬، أأساليیب تعليیميیة٬، تقويم٬، أأجهھھزةة 

تعليیميیة٬، مواادد تعليیميیة٬، إإنتاجج٬، تصميیم٬، قوىى بشرية. 
.II تكنولوجيیا االتعليیم كعمليیة : فهھھي تركز على تحديد مشكالتت االتعليیم

معتمدةة على االمنهھھج االقائم على مدخل االنظم من ناحيیة ووعمليیة 
ً للمنهھھج  إإجراائيیة الستحدااثث أأساليیب معاصرةة لحل هھھھذهه االمشكالتت ووفقا

االتجريبي من ناحيیة أأخرىى. 
.III تكنولوجيیا االتعليیم كمهھھنة : من خاللل حصر مجموعة االنشاططاتت وواالمهھھامم

وواالمهھھاررااتت االتي يضمهھھا مجالل تكنولوجيیا االتعليیم٬، يتبيین أأننا بحاجة لوجودد 
أأشخاصص متخصصونن في هھھھذهه االمجاالتت٬، وومن هھھھنا ظظهھھرتت في ااألفق مهھھن 
مرتبطة بمجالل تكنولوجيیا االتعليیم منهھھا مصمم تعليیمي٬، مبرمج تعليیمي٬، 
ااختصاصي مرااكز مصاددرر االتعلم٬، مصمم ووسائل متعدددةة متفاعلة٬، أأخصائي 

تكنولوجيیا االتعليیم أأوو مدير ووحدةة مناهھھھل االمعرفة. 

أأبرزز االسماتت وواالخصائص االمرتبطةۀ بتكکنولوجيیا االتعليیم 
االمعاصرةۀۀة: (سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،صص١۱١۱-١۱٣۳) 

١۱- تكنولوجيیا االتعليیم تعتمد على محوررين أأوو قاعدتيین أأساسيیتيین هھھھما: 
االمفاهھھھيیم ووااألسس االنظرية االمستمدةة من مجاالتت علميیة عديدةة أأهھھھمهھھا -

االمجالل االتربويي. 
االتطبيیقاتت وواالمماررساتت االمعتمدةة على ااألسس االنظرية ووبالتالي فكالهھھھما -

يكمل ااألخر. 
٢۲- االنظرياتت وواالتطبيیقاتت بمنتوجاتت تكنولوجيیا االتعليیم ووتصنف هھھھذهه االمنتوجاتت 

إإلى نوعيین هھھھما: 
عمليیاتت االتعليیم : ووهھھھي عباررةة عن مجموعة من االمهھھاررااتت ووااإلجرااءااتت -

وواالخطوااتت االمنهھھجيیة االمنظمة وواالمتفاعلة وولكل عمليیة هھھھدفف ووووظظيیفة 
وومخرجج ررئيیس ووقد تكونن عمليیاتت االتعليیم: 

.A عمليیاتت ررئيیسيیة ووهھھھي ست عمليیاتت تشكل مجالل تصميیم االتعليیم االذيي
يعتبر االمحورر االرئيیس ووعصب تكنولوجيیا االتعليیم ووهھھھذهه االعمليیاتت : االتحليیل٬، 

االتصميیم٬، االتطوير٬، االتنفيیذ٬، االتقويم٬، ااإلددااررةة. 
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.B االعمليیاتت ثانوية ووهھھھي االتي تحدثث ضمناً عند تصميیم االتعليیم ووعمليیاته
االسابقة وومنهھھا: 

تحديد نمط االتعليیم(فردديي- مجموعاتت صغيیرةة- مجموعاتت كبيیرةة- جماعي). •
تحديد إإسترااتيیجيیة االتعليیم (ططراائقة ووأأساليیبه) االكرتبطة بنمط االتعليیم وومنهھھا •

إإسترااتيیجيیة االعرضض ووااإللقاء االمباشر ووااإلكتشافف وواالعرووضض االعمليیة وواالتعلم 
االتعاووني٬، وونظامم االوحدااتت االنسقيیة وونظامم االحقائب االتعليیميیة٬، وونظامم 

االتعليیم االموصوفف للفردد .. االخ. 
تحديد ااسترااتيیجيیاتت االتعلم (ااسترااتيیجيیاتت مباشرةة معرفيیة٬، ااسترااتيیجيیاتت •

غيیر مباشرةة فوقق معرفيیة). 
مصاددرر االتعلم : وويقصد بهھھا جميیع ااألنظمة وواالقنوااتت وواالمواارردد االبشرية ووغيیر -

االبشرية االتي يتفاعل معهھھا االمتعلم ددااخل موااقف ااإلتصالل االتعليیمي بهھھدفف 
إإكسابه خبرااتت تعليیميیة جديدةة في االمجاالتت االمعرفيیة٬، االمهھھاررية٬، 

االوجداانيیة. 
٣۳- االعمليیاتت االمكونة لمنظومة تكنولوجيیا االتعليیم هھھھي عمليیاتت متفاعلة 

وومتكاملة وومتدااخلة. 
٤- تكنولوجيیا االتعليیم هھھھي علم تطبيیقي يعتمد على تطبيیق االمفاهھھھيیم 

ووااألسس االنظرية إليجادد حلولل عمليیة مناسبة للمشكالتت االتعليیميیة. 
٥- تكنولوجيیا االتعليیم علم يستثمر االمصاددرر االبشرية ووغيیر االبشرية االمتاحة٬، 
ووهھھھذاا ما يلغي االفكرةة االخاططئة بأنن ااالعتمادد على تكنولوجيیا االتعليیم سوفف 
تحل محل االمعلم؛ ألنن االتعليیم ال يتم بطريقة آآليیة وولكن تكنولوجيیا االتعليیم 
ً مغايرةة للمعلم عن أأددووااررهه االتقليیدية كملقن  تتيیح االفرصة إليجادد أأددوواارراا

للمعلوماتت. 
٦- تكنولوجيیا االتعليیم عمليیة منظمة تأخذ جميیع االمتغيیرااتت ذذااتت االعالقة 
بطريقة مبدعة وومتزاامنة ووهھھھي شاملة .٧۷- تكنولوجيیا االتعليیم علم بيیني متعددد 
االمنشأةة ووااألصولل وويقصد بذلك أأنه علم لم ينبت من مجالل أأوو أأصل علمي 
ووااحد محددد ٬،إإنما ترجع جذووررهه ووأأصولل نشأته إإلى مجاالتت علميیة متعدددةة 

وومتباينة . 
٨۸- تكنولوجيیا االتعليیم عمليیة كليیة ألنهھھا تركز على االكل whole ٬،بمعنى االنظر 

للمنظومة االتعليیميیة على أأنهھھا كيیانن كلي. 
٩۹- تكنولوجيیا االتعليیم علم توظظيیفي تكاملي Integrated حيیث يرتبط 

باستخداامم مصاددرر ووعمليیاتت االتعلم. 
١۱٠۰- تكنولوجيیا االتعليیم عمليیة فكرية هھھھاددفة يقصد بذلك أأنن هھھھناكك أأهھھھداافف 

ااسترااتيیجيیة ررئيیسيیة لتكنولوجيیا االتعليیم تتمثل في : 
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تسهھھيیل إإجرااءااتت االتعليیم ووتبسيیطهھھا بهھھدفف إإحدااثث االتعلم. -
حل مشكالتت االتعليیم االبشريي لزياددةة فاعليیته ووكفاءته. -
االتكيیف مع االتحوالتت االحاددثة في ااألنموذذجج االتربويي االمعاصر. -

تكکنولوجيیا االتربيیةۀ : 

ً General System تهھھتم بمعالجة  ً عاما إإذذاا ااعتبرنا أأنن تكنولوجيیا االتربيیة نظاما
قضايا االتربيیة ووموضوعاتهھھا بصفة عامة ؛ فإنن تكنولوجيیا االتعليیم تعتبر نظاماً 
ً sub-System منهھھا أأوو االجانب ااإلجراائي لهھھا ٬، تركز ااهھھھتمامهھھا بمعالجة  فرعيیا
قضايا االتعليیم وو موضوعاته بصفة خاصة ٬، ووكيیف تتحقق أأهھھھداافف االتعليیم في 
ضوء نظرياتت االتعليیم وواالتعلم ووما نملكه من مصاددرر تعلم ٬، ووإإددااررةة مدررسيیة 
ووعلى ذذلك فتكنولوجيیا االتربيیة أأشمل ووأأعم من تكنولوجيیا االتعليیم (سراايا٬، 

٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص١۱٥). 
 

شكل(٢۲) 
شكل يوضح االعالقة بيین تكنولوجيیا االتربيیة ووتكنولوجيیا االتعليیم  

االمصدرر (سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص١۱٥) 

لقد قامم جونن دديويي في عامم ١۱٩۹١۱٦ مم بتعريف االتربيیة على أأساسس أأنهھھا:”االعمل 
االخاصص بتوفيیر االشرووطط االتي تضمن االنمو أأوو تغطيیة ااالحتيیاجاتت االحيیاتيیة 

االمالئمة بصرفف االنظر عن االسن “ (االدباسي وواالصالح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٤، صص١۱٢۲). 

وويرىى جارريي اانجليین أأنه وومن االمحاووالتت االتاليیة يمكننا ررؤؤية أأنن معنى تكنولوجيیا 
االتربيیة يعتمد إإلى حد كبيیر على االزااووية االتي يُنظر منهھھا ووعلى االشخص ذذااته:

 )االدباسي وواالصالح٬، ٬٢۲٠۰٠۰٤، صص٬٦، صص(١۱١۱
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١۱- تعرفف لجنة تكنولوجيیا االتعليیم االتابعة لألكادديميیة االقوميیة للهھھندسة 
تكنولوجيیا االتربيیة على أأنهھھا “االمعرفة االناتجة عن تطبيیق علم االتدرريس 
وواالتعلم في االعالم االوااقعي ددااخل االفصل باإلضافة إإلى ااألددااووااتت وومناهھھھج 

االبحث االتي تم تطويرهھھھا للمساعدةة في هھھھذهه االتطبيیقاتت “. 
٢۲- تقنيیة االتربيیة “تهھھتم بمناهھھھج االبحث االعامة وومجموعة ااألساليیب االفنيیة االتي 

يتم توظظيیفهھھا في تطبيیق االمباددييء االتعليیميیة “. 
٣۳-تكنولوجيیا االتربيیة تتضمن تطبيیقاتت االنظم ووااألساليیب االفنيیة وواالمساعدااتت 
من أأجل تحسيین عمليیة االتعلم االبشريي ووهھھھي تتسم بأرربعة خصائص على 
ووجه االخصوصص : تعريف ااألهھھھداافف االتي يقومم االمتعلم بتحقيیقهھھا ٬، تطبيیق مباددئئ 
االتعلم على تحيیلي ووهھھھيیكل االموضوعع االذيي سيیتم تعلمه ٬، اانتقاء ووااستخداامم 
ووسائل ااإلعالمم االمناسبة لتقديم االمواادد ٬، ووأأخيیراا ااستخداامم ااألساليیب االمالئمة 
لتقدير أأددااء االطالب من أأجل تقيیيیم كفاءةة االفصل ووكذلك فاعليیة االمناهھھھج 

وواالمواادد”. 
٤- قامم سيیلفرمانن بتقديم تصوررين لتكنولوجيیا االتربيیة . تكنولوجيیا االتربيیة االتي 
تركز على اانتسابب ااإلجرااءااتت ووااألددووااتت ٬، ووتكنولوجيیا االتربيیة االبنائيیة االتي تركز 
على تحليیل االمشكالتت االتعليیميیة ووتكوين ووااختيیارر  أأددووااتت للتقيیيیم ووااألددووااتت 

ااألساليیب االفنيیة لإلنتاجج ٬، كل ذذلك بغرضض االتوصل إإلى االنتائج االمرجوةة . 
٥-تكنولوجيیا االتربيیة هھھھي “عمليیة معقدةة وومتكاملة تتضمن ااألشخاصص 
ووااإلجرااءااتت ووااألفكارر ووااألددووااتت وواالتنظيیم ووذذلك بغرضض تحليیل االمشكالتت وواابتكارر 
ووإإنجازز ووتقويم ووإإددااررةة حلولل لهھھذهه االمشكالتت وواالتي تتعلق بجميیع أأووجه االتعلم 

االبشريي”. 

وو يعرفف جارريي اانجليین أأنن تكنولوجيیا االتربيیة هھھھي ااتحادد من تكنولوجيیاتت االتعليیم 
وواالتعلم وواالتطوير ووااإلددااررةة باإلضافة إإلى تكنولوجيیاتت أأخرىى يتم تطبيیقهھھا لحل 

االمشكالتت االتربوية. 
وويرىى أأنن “االتكنولوجيیا” هھھھي االفكرةة ااألمم وواالمرجع لكل من تكنولوجيیا االتعليیم 

 ووتكنولوجيیا االتربيیة.
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االوسائل االتعليیميیةۀ ووتكکنولوجيیا االتعليیم: 

عرفف االحيیلة (١۱٩۹٩۹٨۸) االوسائل االتعليیميیة بأنهھھا “كل ما يساعد على اانتقالل 
االمعرفة وواالمعلوماتت وواالمهھھاررااتت االمختلفة من شخص إإلى آآخر في مجالل 
االتربيیة وواالتعليیم وواالتدرريب من االمعلم أأوو االمدرربب إإلى االطالب أأوو االمتدرربب لترفع 
من االقدررةة على ااكتسابب االمهھھاررااتت ووذذلك بمخاططبة أأكبر عددد من االحوااسس 

“ (االمشارر إإليیه في االشرهھھھانن٬٢۲٠۰٠۰٣۳،٬،صص٦٧۷). 
ووعرفهھھا االشرهھھھانن بأنهھھا “ عنصر مهھھم في االعمليیة االتعليیميیة ووجزء أأساسي 
في تقنيیاتت االتعليیم تتضمن مجموعة من ااألجهھھزةة وواالمواادد يستخدمهھھا االمعلم 
لتوضيیح كثيیر من االمعاني وواالرموزز االمجرددةة ووتأكيید االنظرية االعلميیة وواالتطبيیقيیة 
باستخداامم االحوااسس من أأجل تحسيین عمليیة االتعليیم وواالتعلم ووتحقيیق ااألهھھھداافف 

االتعليیميیة االعامة وواالخاصة بالحدوودد االممكنة”. (االشرهھھھانن٬٢۲٠۰٠۰٣۳،٬،صص٦٧۷). 
ووتعتبر تكنولوجيیا االتعليیم منظومة كبرىى بيینما االوسائل االتعليیميیة تمثل 
منظومة فرعيیة مصغرةة منهھھا . كما تعتبر االوسائل االتعليیميیة جزء من مصاددرر 

االتعلم االرئيیسيیة في مجالل تكنولوجيیا االتعليیم.(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸، جج٬١۱، صص١۱٥). 

 

شكل(٣۳) 
يوضح االعالقة بيین االوسائل االتعليیميیة ووتكنولوجيیا االتعليیم 

(االمصدرر سراايا٬٢۲٠۰٠۰٨۸،٬،جج٬١۱، صص١۱٥) 
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بعض االتصوررااتت وواالمفاهيیم االخاطئةۀ االمرتبطةۀ بمجالل 

تكکنولوجيیا االتعليیم :(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص٬١۱٩۹، صص٬٢۲٠۰، صص٢۲١۱) 

١۱- االنظر لتكنولوجيیا االتعليیم على أأساسس أأنهھھا ووسائل تعليیميیة سمعيیة ووبصرية 
أأوو ووسائط متعدددةة٬، يمكن أأنن يستعيین أأوو ال يستعيین بهھھا االمعلم ٬، فهھھي مجردد 

معيیناتت لإليضاحح وواالشرحح . 
 ،٬ ً ٢۲- تكنولوجيیا االتعليیم هھھھي أأجهھھزةة االعرضض فوقق االرأأسس ووااألفالمم االثابتة قديما

ووأأجهھھزةة االحاسب ااآللي وواالعاررضض االبصريي حديثاً. 
٣۳- تكنولوجيیا االتعليیم تعني اامتالكك مجموعة كبيیرةة من أأجهھھزةة االحاسب ااآللي 

وواالسبوررااتت االذكيیة في االمدااررسس. 
٤- ااالهھھھتمامم بتوفيیر ااألجهھھزةة االتعليیميیة على حسابب االمواادد االتعليیميیة وومهھھاررااتت 

االعرضض وواالبيیئة االماددية االفيیزيقيیة. 
٥-االنظر للمتخصص في تكنولوجيیا االتعليیم على أأنه فني ووسائل تعليیميیة أأوو 
ااختصاصي ووسائل تعليیميیة أأوو ااختصاصي تركيیب أأجهھھزةة ووصيیانتهھھا ووعليیه أأنن 

يقومم بتصليیح ااألجهھھزةة ووإإجرااء عمليیاتت صيیانة لهھھا. 
٦- تكنولوجيیا االتعليیم علم بال هھھھوية ٬، علم بال أأسس نظرية أأوو أأططر فلسفيیة 

وويمكن ددمجه مع أأقسامم تربوية أأخرىى. 

إإنن ااالهھھھتمامم بتكنولوجيیا االتعليیم من قبل االمؤسساتت االتعليیميیة في االدوولل 
االمتقدمة وواالناميیة يعد من االشوااهھھھد ااالساسيیة لتطورر االتعليیم ووااتجاهھھھاته نحو 
تنميیة االفردد وواالمجتمع فكرياً ووعلميیاً لتؤهھھھله لموااجهھھة تحدياتت االعصر االحديثة .  
ووتؤكد جمعيیة ااالتصاالتت االتربوية وواالتكنولوجيیا أأنن االمستقبل االتربويي سوفف 
يؤوولل إإلى أأوولئك االذين يدرركونن بعمق أأهھھھميیة االتكنولوجيیا االتربوية وواالتعليیميیة 

(االشرهھھھانن٬، ٬٢۲٠۰٠۰٣۳، صص٧۷٤). 
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ددووااعيی ااالهتمامم ووااللجوء إإلى توظيیف تكکنولوجيیا االتعليیم 

فيی االتعليیم االعربيی االوقت االرااهن:(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱، صص٢۲١۱) 

إإنن االمتفحص لوااقع االمنظومة االتعليیميیة بالوططن االعربي سيیجد أأنن هھھھناكك 
مجموعة من االمبرررااتت االقوية تدعونا لالهھھھتمامم بتوظظيیف تكنولوجيیا االتعليیم في 

االوططن االعربي يمكن إإيجاززهھھھا في ااآلتي: 
١۱- تزاايد معدلل االنمو االعلمي وواالتكنولوجي (االثوررااتت االعلميیة وو االتكنولوجيیة). 

٢۲- االتغيیرااتت وواالتحوالتت االحاددثة في االنموذذجج االتربويي االمعاصر. 
٣۳- تضاعف االنمو االسكاني٬، ووااإلقبالل االمتزاايد من ااألفراادد على االتعليیم. 

٤- االرغبة في تطبيیق معاييیر االجوددةة في االتعليیم االعامم وواالجامعي لرفع 
مستوااهه ووززياددةة فعاليیته ووكفاءته بهھھدفف إإيجادد مخرجاتت بشرية قاددررةة على 

االتنافس في سوقق االعمل االمحلي ووااإلقليیمي وواالعالمي. 
٥- تقديم حلولل غيیر تقليیدية للمشكالتت االتعليیميیة االمزمنة وواالمعاصرةة في 

جسد االتعليیم االعربي ووأأهھھھمهھھا: 

ااإلفتقارر إإلى االربط بيین االنظرية وواالتطبيیق في مجالل االتعليیم. •
ندررةة نقل االمهھھاررااتت االمكتسبة من االتعليیم لحيیاةة االمتعلم االوااقعيیة. •
نقص االداافعيیة ووااالستعداادد للتعلم لدىى االمتعلميین. •
نقص في أأعداادد االمعلميین ببعض االمدااررسس ووأأعضاء هھھھيیئة االتدرريس في بعض •

االجامعاتت. 
قلة االكفاءااتت االتربوية في مجالل االتعليیم وواالتدرريب بالتعليیم االعامم وواالجامعي. •
مشكلة ااألميیة االمتزاايدةة في االوططن االعربي مقاررنة بدوولل االعالم االمتقدمم. •
مشكلة االدررووسس االخصوصيیة وواانتشاررهھھھا في االتعليیم االعامم وواالجامعي.. •
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فيی  ووتوظيیفها  االتعليیم  تكکنولوجيیا  ددمج  معوقاتت  أأبرزز 
االرااهن:(سراايا٬، ٬٢۲٠۰٠۰٨۸،جج٬١۱،  االوقت  فيی  االعربيی  االتعليیم  منظومةۀ 

صص٢۲٦) 

١۱- ااالعتقادد االخاططئ بأنن ااألجهھھزةة االحديثة هھھھي تكنولوجيیا االتعليیم ااألمر االذيي 
أأددىى إإلى سعي ووززااررااتت االتربيیة وواالتعليیم إإلى تأميین هھھھذهه ااألجهھھزةة مع توجيیه 

ااهھھھتمامم محدوودد ووبسيیط ووغيیر كافف للبراامج االتي تعرضهھھا هھھھذهه ااألجهھھزةة. 
٢۲- االشعاررااتت االتي ررفعتهھھا االوززااررااتت االمعنيیة في معظم االدوولل االعربيیة كدمج 
االتقنيیة في االتعليیم االعامم٬، االتعلم ااأللكترووني٬، االمدااررسس االذكيیة٬، االجوددةة 
االشاملة في االتعليیم٬، لم ترقق بعد إإلى مستوىى أأعلى من مجردد االشعاررااتت 

االرنانة وواالدعاية االتعليیميیة غيیر االمدررووسة. 
٣۳- محدووددية االبنيیة االتحتيیة٬، االمعلوماتيیة وواالتكنولوجيیا في االمؤسساتت 

االتعليیميیة. 
٤- ضعف تأهھھھيیل االمعلميین قبل االخدمة في كليیاتت االتربيیة وواالمعلميین 
بالجامعاتت االعربيیة ووعدمم تطبيیق االخطط ااالسترااتيیجيیة وومعاييیر االجوددةة في 

إإعدااددهھھھم. 
٥- ااقتصارر االتقويم على قيیاسس كم االمعلوماتت االتي حفظهھھا االمتعلم ددوونن تقويم 

مهھھاررااتت االتفكيیر االعليیا وواالمهھھاررااتت االعمليیة ااألدداائيیة لديه. 
٦- اانفصالل االتعليیم عن حاجاتت سوقق االعمل في االوططن االعربي وواالتركيیز على 

 تخريج نسخ مكرررةة غيیر متباينة االتخصصاتت.
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