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عرضنا فيما سبق لمفهوم تكنولوجيا التعليم؛ إال أن هناك بعض الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى 

ذات الصلة, ولذلك يجدر بنا إلقاء مزيد من الضوء على أهم الفروق والعالقات بينها, ومن أهم المفاهيم 

 المتداخلة مع مفهوم تكنولوجيا التعليم:

 تكنولوجيا التربية. -

 الوسائل التعليمة. -

 التكنولوجيا في التربية. -

 تكنولوجيا المعلومات. -

1Educational Technology

( ويمكن توضيح IT( ومفهوم تكنولوجيا التعليم )ETيكثر الخلط بين مفهوم تكنولوجيا التربية )

 (:Instruction( والتعليم )Educationالفرق بينهما في ضوء الفرق بين التربية )

طلح التربية أعم وأشمل من مصطلح التعليم؛ فكل عملية تربية تؤدي إلى تعليم وتعلم, إن مص

لكن ليست كل عملية تعليم تؤدي بالضرورة إلى عملية تربية, فعملية التعليم تدخل في إطار عملية 

 التربية.

نولوجيا كوبالقياس يتضح أن تكنولوجيا التربية أعم وأشمل من تكنولوجيا التعليم, فبينما تهتم ت

التربية بميدان العمل التربوي فإن تكنولوجيا التعليم تهتم بالعملية التعليمية, ووفقاً لذلك يمكن تعريف 

تكنولوجيا التربية بأنها طريقة منهجية لتحديد وتحليل المشكالت المتعلقة بجميع نواحي التعلم اإلنساني 

 للوصول إلى أهداف تربوية محددة.وتصميم وتنفيذ وتقويم الحلول لهذه المشكالت وإدارتها 

أما تكنولوجيا التعليم فهي طريقة منهجية لتصميم عملية التعليم والتعلم )العملية التعليمية( 

 وتنفيذها وتقويمها لتحقيق أهداف تعليمية محددة.

ومما سبق يظهر التداخل بين مفهومي تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم إال أن تكنولوجيا 

( أو في إطار مفهوم تكنولوجيا التربية, ويعتمد هذا Sub-Systemليم مفهوم يندرج تحت )التع

( يندرج بدوره أيضاً تحت مفهوم التربية Insrtuctionالوضع في أساسه على أن مفهوم التعليم )

(Education ,)والشكل التالي يبين مدى التداخل بينهما 
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 . ات تكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم( يوضح مناطق اهتمام4شكل )

2

Technology in Education / Technology in Instruction 

يختلط أحياناً مفهوم التكنولوجيا في التربية وتكنولوجيا التربية وكذلك مفهوم التكنولوجيا في 

 ليم.التعليم وتكنولوجيا التع

يشير مفهوم التكنولوجيا في التربية إلى التطبيقات التكنولوجية في نواحي الحياة اإلنسانية 

 )كاستخدام التلفزيون في المنازل والحاسوب في الشركات واآللة في المصانع(.

وكذلك يشير مفهوم التكنولوجيا في التعليم إلى التطبيقات التكنولوجية في عملية التعليم والتعلم 

تخدام الكمبيوتر في تعليم أو تدريس منهج الرياضيات أو منهج اللغة اإلنجليزية, وبالتالي يتضح كاس

أن التكنولوجيا في التربية/ التعليم تعبر عن استخدام األجهزة والمستحدثات التكنولوجية في ميدان 

ح أن من ذلك يتض، والطالب شؤونون اإلدارية أو ؤالتربية أو التعليم وهي تطبق هنا كنواتج في الش

لتعليم والتكنولوجيا تكنولوجيا اوالتكنولوجيا في التربية ، وبين  هناك فرقاً واضحاً بين تكنولوجيا التربية

 في التعليم.

3Insructional Media

ثيرة ك من أكثر المفاهيم تداخال مع مفهوم تكنولوجيا التعليم, مفهوم الوسائل التعليمية, ففي أحياناً 

نستخدم مفهوم تكنولوجيا التعليم كمفهوم جديد للوسائل التعليمية وال نضع حدوداً فاصلة بينهما, بل 

 نستخدمهما كمترادفين, ومن هذا المنطلق نشير إلى بعض المالحظات الهامة:

بية الرت تكنولوجيا

E T 
ام وظائف نظ

 تربوي

 طويرتوظائف 

 تربوي

 دارة إوظائف 

 ةتربوي

 ليمتعال تكنولوجيا

I T 
ظام نمكونات 

 تعليمي

  طويرتوظائف 

 تعليمي

  دارة إوظائف 

 تعليمية
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فالوسيلة التعليمية هي كل ما يستخدمه المعلم أو المتعلم أو كالهما لتحقيق غاية كتحسين 

ريس, وبالتالي فإن الوسائل ليست غايات في حد ذاتها, بل هي أدوات لتحقيق تلك الغايات, والوسائل التد

التعليمية هي المواد واألجهزة والمواقف التي تحمل الرسالة التعليمية وتنقلها إلى المتعلمين لتحقيق 

 أهداف تعليمية محددة. 

التعليمية ومنها: الوسائل البصرية,  ولقد تعددت المسميات التي أطلقت على مفهوم الوسائل

الوسائل السمعية, الوسائل السمعية البصرية, الوسائل المعينة, معينات التدريس, وسائل اإليضاح, 

 وسائل االتصال, المعينات اإلدراكية.

ولقد لقي مسمى الوسائل التعليمية قبوال لدى رجال التربية عن بقية المسميات األخرى؛ فهو 

لمفهوم الوسائل من بقية المسميات التي تعد قاصرة عن التعبير عن الدور الذي يمكن أن أكثر شموالً 

مية فقط كجهاز ليتقوم به الوسيلة التعليمية. والوسيلة التعليمية ال تقتصر على األجهزة واألدوات التع

عرض الشرائح الشفافة, أو جهاز الكمبيوتر بل تشمل أيضاً المواد التعليمية التي تحمل المحتوى العلمي 

 لعرضه على األجهزة كالشرائح الشفافة أو البرمجيات التعليمية.

 تومع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي نشهده في العقود األخيرة في مجال االتصاال

هور األجهزة اإللكترونية وأثرها على الوسائل التعليمية وظهور الكمبيوتر التعليمي, حدث تداخل وظ

بين مفهوم الوسائل التعليمية ومفهوم تكنولوجيا التعليم, واستخدم الكثيرون مفهوم تكنولوجيا التعليم 

ات وخصائص ومكون جديداً لمفهوم الوسائل التعليمية وذلك نتيجة لعدم الفهم الواضح لمفهوم مسمى

مجال تكنولوجيا التعليم, وبسبب النظرة القاصرة إلى تكنولوجيا التعليم على أنها األجهزة اإللكترونية 

 ة التي تستخدم في ميدان التعليم.أو المستحدثات التكنولوجي

سما جديدا لمفهوم الوسائل التعليمية, فالمصطلحان غير مترادفين, تكنولوجيا التعليم ليست ا -1

 وال يمكن أن يحل أحدهما محل اآلخر.

جذور كل من المفهومين مختلفة, فجذور مفهوم الوسائل التعليمية ترجع إلى القرن الخامس  -2

 عشر, في حين أن جذور مفهوم تكنولوجيا التعليم ترجع إلى بدايات القرن العشرين. 

لوجيا التعليم عملية فكرية عقلية تهتم بالتطبيق المنهجي لنظريات التعلم والتعليم تكنو -3

واالتصال ونتائج البحوث المرتبطة لتطوير العملية التعليمية, في حين أن الوسائل باعتبارها 
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أجهزة ومواد وأدوات فهي من األشياء المادية, وتأتي فاعليتها في إطار عالقتها بباقي 

 تكنولوجيا التعليم.مكونات مجال 

تكنولوجيا التعليم ميداني أكثر اتساعاً وشموالً من ميدان الوسائل التعليمية, ويتسع مجال  -4

تكنولوجيا التعليم ليشمل مجال الوسائل التعليمية. فالوسائل التعليمية )المجال األصغر( 

مجال تنتمي إلى منظومة تكنولوجيا التعليم الكلية )ال Sub-Systemمنظومة فرعية 

األكبر(, وال يشير ذلك إلى أن المفهومين غير مترابطين بل هما مترابطان في إطار 

 كامل, وهذا ما يوضحه الشكل التالي:  منظومي

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح الوسائل التعليمية كمنظومة فرعية داخل منظومة تكنولوجيا التعليم.5شكل )

 تكنولوجيا التعليم 
 

 الوسائل 
 التعليمية 

 


