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 إلى األصول واألسس النظرية السابقة: Silber( 1891ويضيف سيلبر )

 .نظريات المعلومات

 .التعليم وتطوير المناهجاإلدارة, وإدارة التجديدات التربوية, ونظريات ويضيف آخرون: علم 

 والشكل التالي يوضح األصول واألسس النظرية لمنظومة تكنولوجيا التعليم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األسس واألصول النظرية لمنظومة تكنولوجيا التعليم2)شكل 

التعليم السمعي 
 البصري

 نظريات االتصال

نظريات التعلم 
 اإلنساني
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تزخر األدبيات التربوية بالعديد من تعريفات مفهوم تكنولوجيا التعليم وسنعرض منها التعريفات 

 الدالة على أن تكنولوجيا التعليم منظومة تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية لهذا العلم.

 يا التعليم وجريكية تكنولعرفت اللجنة الرئاسية لتكنولوجيا التعليم في الواليات المتحدة األم

طريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقويم العملية التعليمية في ضوء أهداف محددة, وعلى بأنها: "

م اإلنساني, وذلك بتوظيف مجموعة متآلفة من نتائج البحوث في االتصال والتعل أساس

 .أكثر فاعلي" المصادر البشرية وغير البشرية للوصول إلى تعليم

 ويرى هوبان (Hoban ) منظومة متكاملة تضم اإلنسان تكنولوجيا التعليم عبارة عن: "أن

واآللة واألفكار واآلراء وأساليب العمل بحيث تعمل جميعاً داخل إطار واحد لتحقيق هدف 

 ."أو مجموعة أهداف محددة

 ب تطوير وتطبيق النظم واألساليبأنها: " ويعرفها المجلس البريطاني لتكنولوجيا التربية

 ."حسين عملية التعلم اإلنسانيوالوسائل لت

 ويعرفها جالبيرث (Galbraith بأنها طريقة في التفكير أو منهج في العمل وأسلوب في )

حل المشكالت يعتمد على مدخل النظم لتحقيق األهداف المحددة له ويستند إلى نتائج البحوث 

تقتصاد من الكفاءة واال في كل الميادين اإلنسانية والتطبيقية حتى يحقق األهداف بأعلى درجة

 في الكلفة.

 طريقة منهجية تقوم أن تكنولوجيا التعليم عبارة عن: "( 8991) ويرى على عبد المنعم

على تطبيق المعرفة القائمة على أسس علمية في مجاالت المعرفة المختلفة لتخطيط وتصميم 

 .محددة"ية التعليمية في ضوء أهداف وإنتاج وتنفيذ وتقويم وضبط كامل للعمل

( ونفس الكلمة بالفرنسية Technologyفي المعاجم العربية تم ترجمة الكلمة اإلنجليزية )

(La Technologie.)( إلى كلمة )تقنية وتقانه 

ة( أو ي )تقنيوفي األدبيات التربوية العربية, اختلط األمر حول استخدام ترجمة هذه الكلمة وه

 تعريبها وهي )تكنولوجيا(, فنتج عن ذلك التوجهات التالية:

 :استخدمت بعض األدبيات كلمة )تكنولوجيا( كتعريب للكلمة األجنبية. التوجه األول 
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 استخدمت بعض األدبيات الترجمة العربية لكلمة تكنولوجيا وهي )تقنية( أو  :التوجه الثاني

 جمعها وهو )تقنيات(.

 يات(. ين: )التكنولوجيا( و )التقنجمعت بعض األدبيات بين استخدام المترادف ثالث:التوجه ال

 وكذلك كان الحال بالنسبة إلى المصطلحين )تكنولوجيا التعليم( و )تقنيات التعليم(.

التربوية في الوطن العربي فقد أخذت بعض الدول العربية أما على مستوى المؤسسات 

مسمى ألتقسام علمية في جامعاتها ومعاهدها وكذلك مسمى لمقررات ( تكنولوجيا التعليمبمصطلح )

السؤال ، اتر( مسمى لهذه األتقسام والمقرتقنيات التعليمتربوية فيها, والبعض اآلخر تقد تبنى مصطلح )

 الذي يطرح نفسه اآلن: 

  أو هل تكنولوجيا التعليم هي تقنيات التعليم؟  هل التكنولوجيا هي التقنيات؟

( ليست ترجمة دتقيقة ألن التقنيات Technologyكلمة )التقنيات( كترجمة لكلمة ) إن استخدام

ال ترادف التكنولوجيا؛ فإذا كانت التقنيات تشير إلى أساليب التطبيق, فإن التكنولوجيا تشير إلى االستفادة 

وعلى  ,العلوم المختلفة من أجل أغراض عملية لخدمة البشرية تمن نظريات ونتائج البحوث في مجاال

ذلك فيمكن القول أن التقنيات تشكل جانبا من جانبي التكنولوجيا وهو الجانب التطبيقي وبمعنى آخر 

 فإن التقنيات والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة. والشكل التالي يوضح ذلك:

 

 

 ( يوضح العالتقة3شكل )

 بين التكنولوجيا والتقنيات 

 

 

من أو تحل محل كلمة )وسائل( ووفقاً لهذا المعنى ومما سبق يتضح أن كلمة )تقنيات( تقترب 

قي( لمنظومة يفإن )تقنيات التعليم( تعتبر بديالً )للوسائل التعليمية( ألنها ترتبط بالجانب المادي )التطب

 تكنولوجيا التعليم.

 

 

 التكنولوجيا
 (التطبيقات –المعارف )

 

 التقنيات
 )أساليب التطبيق(
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ن مإن عملية تعريب كلمة أجنبية وإدخالها إلى العربية ال يقلل من شأن اللغة العربية, فبدال تعليق:

اللجوء إلى ترجمة كلمة أجنبية إلى أكثر من كلمة عربية يفضل تعريبها عندما ال تؤدى كلمة واحدة 

 نفس الغرض. ويمكن االستدالل على ذلك من خالل األمثلة التالية:

 – Algebra- Alcoholأخذت اللغة اإلنجليزية من العربية الكلمات اآلتية: ) المثال األول:

Cadday.) 

 – Algebreوأخذت اللغة الفرنسية من اللغة العربية الكلمات التالية: ) ني:المثال الثا

Canape.) 

وأخذت اللغة العربية من اللغتين اإلنجليزية والفرنسية الكلمات التالية: )تليفزيون,  المثال الثالث:

 راديو, تليفون, تاكسي, تايير, باص, كمبيوتر(. 

مصطلح )تكنولوجيا التعليم( كتعريب للمصطلح وينطبق نفس الحال على إمكانية استخدام 

( بدال من استخدام مصطلح )تقنيات التعليم( والذي ال Instructional Technologyاألجنبي )

 يعبر عن نفس داللة المصطلح األول.

, يؤكد عبد العظيم الفرجاني على الفرق بين التكنولوجيا والتقنيات بقوله: )إن وفي هذا الصدد

لوجيا بأطرافها الثالثة: اإلنسان والمادة واألداة, هي عملية التفاعل بين هذه األطراف مفهوم التكنو

للوصول إلى تطبيق فعال, هذا المفهوم الذي هدفه تجويد التطبيق ال يتم إال بعد التخطيط ثم تقويم 

ن التطبيق االتطبيق في عملية كاملة, وهذا لمفهوم أوسع مما تدل عليه كلمة تقنيات التي ترمى إلى إتق

فقط. وهكذا فإن مسمى تكنولوجيا التعليم هو ما نجده مالئما في الوتقت الحاضر حتى نصل لمرحلة 

 أخرى من التطور(.


