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يف عرص املعلوماتية .ماذا حدث؟ وماذا نريد نحن الرتبويون؟
أ.د /عبد احلافظ حممد سالمه
أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية العلوم الرتبوية ،جامعة الرشق األوسط ،األردن

ملخص
تتناول الورقة احلالية عرض ًا لتساؤالت أساسية يف جمال تطوير التعليم ،تبدأ بالسؤال لرصد ما
حدث من تطورات منذ بداية القرن العرشين وحتى اآلن ،ثم تساؤل لرصد التحوالت التي حدثت يف
أساليب وبيئات التعليم والتعلم .وتساؤل لرصد ماذا يريد الرتبويني ملواكبة هذه التحوالت يف أهداف
التعليم واسرتاتيجياته ،وختتم بتساؤل عن كيف يمكن أن يتحقق ذلك.
الكلامت الداللية :عرص املعلوماتية ،بيئات التعلم ،اسرتاتيجيات التعليم والتعلم
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Abstract:
The paper reviews addresses key questions in education development,
beginning with the question of monitoring developments since the beginning of the
twentieth century and then asking to monitor changes in teaching and learning
methods and environments. Moreover, a question to monitor what educators want to
keep pace with these shifts in the goals and strategies of education, and conclude with
a question about how these targets can achieved.
Key Words: Informatics Era, Learning Environment, Teaching and Learning
Strategies.
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مقدمة
مل يبدأ عرص املعلوماتية مع بداية القرن احلادي والعرشين امليالدي ،بل يمكن اإلدعاء بأنه بدأ
منذ اخرتاع الطباعة ،وتدرج يف انتشاره بتطور وسائل االتصال ،حيث بلغ ذروته مع بدايات هذا
القرن ،ويمكن ربط انتشار املعلوماتية بإدخال احلاسوب يف التعليم والذي بدأ يف الدول املتقدمة من
بداية الستينات من القرن العرشين خاصة يف أمريكا حيث بدأت بنظام بالتو ( )Platoالذي طورته
وسامهت فيه جامعة إيلينوي ورشكة ( .)Control Data Corporation( )CDCويف هناية السبعينات
توجت صناعة أجهزة احلاسوب اخرتاعها اجلديد وهو احلاسوب الشخيص الذي وجد طريقه برسعة
هائلة داخل املدارس والصفوف ،إال أن بعض أولياء األمور طرحوا بعض التساؤالت حول نوعية
وكيفية استخدام احلاسوب يف تدريس مواضيع دراسية خمتلفة بسبب عدم توفر برجميات تعليمية جيدة
مرتبطة باملناهج الدراسية .وقد أجريت بعض البحوث حول هذا املوضوع يف العاملني العريب والغريب
للوصول إىل طريقة أفضل وأنجع لتوظيف احلاسوب يف العملية التعليمية.
ماذا حدث؟
يف بداية القرن احلادي والعرشين شهد امليدان الرتبوي بعض التحوالت امللموسة التي
عجلت بدورها برضورة دمج التقنية يف التعليم ،واالعتامد عليه كموجه معارص عند تصميم وتطوير
الربامج التدريبية للمعلمني قبل اخلدمة وأثنائها بقصد حتسني أدائهم وتطوير نموهم الرتبوي بام
يواكب مستجدات العرص يف جمال املعلوماتية.
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ومن هذه التحوالت اآليت:
م

التحول من

التحول إىل

1

التعلم من الكتاب واملعلم كمصادر رئيسة

التعلم املعتمد عىل تعددية املصادر ()Multi Resources

التعلم األصم ( )Rote Learningللحقائق واملفاهيم

تعلم مهارات االستقصاء والتفكري وطرح األسئلة

القائم عىل احلفظ والتلقني

واحلوار حتت إرشاف وتوجيهات املعلم

2

التعلم يف بيئات مفتوحة ،مرنة ،متوافقة ،مستجيبة

3

التعلم يف بيئات مغلقة حمكمة

4

تعليم صفي مجاعي

تعليم تعاوين يف جمموعات صغرية

5

دور سلبي للمتعلم

دور إجيايب نشط

6

التدريس التقليدي السائد

التعليم الذايت والدراسة املستقلة

7

التعليم والتعلم حمددان بزمان ومكان حمددين

8

تعلم مقنن يف مراحل وسنوات حمددة (سلم تعليمي)

تعلم متنوع ومستمر مدى احلياة (شجرة تعليمية)

9

تعلم معتمد عىل االتصال أحادي االجتاه

تعلم قائم عىل االتصال التفاعيل متعدد االجتاهات

11

التعليم املجزأ للمهارات واخلربات

التعليم املتكامل للمهارات

11

اعتبار التعليم نمط تدرييس

اعتبار التعليم نمط تدريبي

12

اجلمود يف النظام الرتبوي

املرونة يف هذا النظام

13

ختريج متعلمني متشاهبني (نسخ مكررة)

ختريج متعلمني متنوعني (نسخ متباينة)

14

احلد األدنى من الثقافة

اجلودة واإلتقان يف التعليم والتدريب

15

االنبهار بالتكنولوجيا واملعلوماتية ونواجتهام

املشاركة يف التصميم والتطوير املعلومايت والتكنولوجي

16

السلبية والتواكل

اإلجيابية والتفاعل

17

تقويم نظري معتمد عىل الذاكرة

تقويم حقيقي من خالل مواقف واقعية

الحتياجات املتعلم

تعليم وتعلم عن بعد (تزامني ،وغري تزامني) يف أي
وقت ومكان
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ماذا نريد؟
هذا ما حدث وغريه الكثري و يف ضوء ما تقدم ،فإن التحوالت آنفة الذكر حتتااج بالرضاورة إىل إعاادة
النظر يف منظومة التعلايم العاام واجلاامعي بجمياع عنارصمهاا ،إضاافة إىل تغياري جاذري يف أهاداف التعلايم
واسرتاتيجياته ،وبشكل أكثر حتديد ًا فإن ما نريده يف املجال الرتبوي ما ييل:
 -1جعل التعليم أكثر رسعة وتكيف ًا.
 -2حتويل التعليم إىل عملية إنتاج وإضافة.
 -3جعل التعليم أكثر واقعية ومتاح جلميع األفراد.
 -4إثراء التعليم بمصادر ووسائط متعددة متكاملة ومتنوعة.
 -5حتسني نوعية التعليم بكليات املعلمني والرتبية من خالل التغلب عىل ظاهرة اللفظية وتشاجيع الاتعلم
والنشاط الذايت للمتعلمني ،مما ينعكس إجياب ًا عىل مستواهم العلمي.
 -6زيادة املشاركة اإلجيابية للمتعلمني يف عملية التعليم.
 -7مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني.
 -8توفري أنامط غري تقليدية من التعليم مثل :التعلم اإللكرتوين ،التعلم التعاوين.
 -9اقتصادية التعليم اجلامعي من خالل زيادة نسبة التعلم الف ّعال مقابل تكلفته املادية ،ألن اهلدف الرئيس
لتوظيف تقنيات التعليم حتقيق أهداف قابلة للتحقق والقياس واملالحظة بمستويات عالية اجلودة.
 -11التعامل اجليد مع األعداد املتزايدة من املتعلمني يف القاعات التدريسية.
 -11توفري معلومات متعددة داخل القاعات أو مراكز مصادر التعلم.
 -12إتاحة الفرصة لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني.
 -13ختفيض العبء عن عضو هيئة التدريس اجلامعي وإتاحة الفرصة له كاي يقاوم باأدوار مهماة أخارى
كالتصميم والتوجيه.
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كيف نحقق ما نريد؟
ح تى يتم حتقيق ما نصبو إليه من توظيف مستحدثات تكنولوجيا املعلومات يف جمال التعليم ال باد مان
اعتامد فلسفة تربوية واضحة تثبت صحتها من خالل التجريب يف املجال الرتبوي ،وهذا يؤدي إىل حرية التفكري
وسالمته ،وبالتايل عدم التخبط والعشوائية يف التنفيذ ،وتوفري يف الوقت واجلهد واملال.
كام أن االستخدام لتقنية املعلومات جيب أن يكون امتداد ًا طبيعي ًا للمامرساة الرتبوياة احلاا

ةه وهاذا

يعني أن االستخدام سيكون مربر ًا تربوي ًا وليس جمرد إضافة دون مناسب.
وجيب أن نراعي أن يكون تفكري املتعلم عند تفاعله مع هذه التقنيات منصب ًا عىل حل املشكالت وليس
حتصيل املعرفة وعرض احلقائق واالكتفاء باملجال املعريف لألهداف ،كام أن إعداد املعلم قبل اخلدمة ويف أثنائهاا
أمر

وري حتى ال نعتمد بالكامل عىل الربجميات املعدة جتاري ًا وتشجيع املتعلمني املستخدمني هلاذه التقنياات

عىل تسخريها خلدمة جمتمعهم ورق ّيه ،ال أن يكونوا عبيد ًا تابعني هلا وهلذا األمار أمهيتاه االجتامعياة والسياساية
واخللقية .ولضامن حتقيق األهداف املتوخاة البد من توفري اإلمكانات الفنية وبيئة تعليمية فيزيقية مناسبة.
كلمة أخرية :نحن جمتمع عريب إسالمي متحرض ومتطور وال بد من مراعاة هذا البعد االجتامعاي الاديني عناد
توظيف تقنيات املعلومات بكل أشكاهلاه ألن هلا إجيابيااها وسالبيااها فهاي كمشاارط اجلاراح يمكان أن تقتال
ويمكن أن تشفي ،وال تنقصنا العقول املخططة واملنفذة إذا توفر االنتامء واإلخالص هلذه األمة العظيمة.
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