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4Information Technology

 

رجع تكنولوجيا المعلومات في األساس إلى الثورة الصناعية الثانية التي اعتمدت على ت

 والدوائر المرتبطة بالتصوير, والترانزيستور, Electromagneticالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية 

التي تدخل في صناعة  Micro-chips, والرقائق الدقيقة Integrated Circuitsالمتكاملة 

وقد شكلت هذه  Satellites, واألقمار الصناعية Fiber-Opticsالحاسبات, واأللياف الضوئية 

 نها:م التكنولوجيات مجتمعة ما يطق عليه تكنولوجيا المعلومات, التي تتمثل في عدة صناعات متقدمة

 وبرمجيات.، : أجهزة صناعة الحاسبات -

 : كابالت, وأقمار صناعية, وأجهزة وبروتوكوالت, وبرامج انبثق منهاصناعة االتصال -

 .البث اإلذاعي والتليفزيون... الخ

الخاصة بالمطبوعات, والجرائد, والدوريات, واألقراص الضوئية  والنشرصناعة الطباعة  -

بكت تكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت, مسهلة وتشا توارتبط CD-ROMsالمدمجة 

عملية نقل كميات ضخمة من كل أنواع المعلومات, التي صارت متاحة لكل من المعلم 

 Flexibleوالمتعلم في أي مكان وفي أي وقت؛ مما بزغ عنه بيئة التعلم المرن 

Learning.("44) 

طح وجد مكان بعيد أو منعزل على سوقدمت تكنولوجيا المعلومات الكثير إلى البشرية, فلم يعد ي

الكرة األرضية عن شبكات المعلومات واالتصاالت, فأصبح العالم أجمع قرية صغيرة أو كما يقال 

قرية إلكترونية. وأصبح العصر الذي نعيشه يطلق عليه مسميات كثيرة: عصر المعلومات, عصر 

 االنفجار المعلوماتي, عصر المعلوماتية.... الخ.

شكال لتكنولوجيا المعلومات تتمثل في: االتصال باألقمار الصناعية, واإلرسال وتوجد عدة أ

اإلذاعي والتلفزيوني األرضي والفضائي, وشبكات التليفون الرقمية, وأجهزة الكمبيوتر متعددة 

الوسائط, ومؤتمرات الفيديو التفاعلية, واألقراص المدمجة, وشبكات الكمبيوتر المحلية والعالمية, 

 االفتراضي, والمؤتمرات الكمبيوترية... الخ. والواقع
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( تكنولوجيا المعلومات بأنها: )تطبيق التكنولوجيا اإللكترونية 4991وتعرف منظمة اليونسكو )

مثل الحواسيب واألقمار الصناعية... الخ للمساعدة في إنتاج وتخزين واستعادة المعلومات الرقمية 

 (41)والتناظرية وتوزيعها(.

المعلومات تعنى الحصول على المعلومات بصورها المختلفة: النصية, والمصورة, وتكنولوجيا 

والرقمية, ومعالجتها وتخزينها واستعادتها وتوظيفها عند اتخاذ القرارات, وتوزيعها بواسطة أجهزة 

 تعمل إلكترونيا. 

ن وموشهد القرن الحادي والعشرين مرحلة جديدة من التغيرات في كثير من ميادين الحياة, 

أبرزها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تولد عنها ما يطلق عليه الموجه الثالثة والتي أدت إلى 

 والذكاء االصطناعي. تغييرات جذرية في المعلومات والحاسبات

ونتيجة لالنتشار الواسع لألجهزة واآلالت, توالت النداءات التي تدعو إلى التعلم الذي ال يحده 

, ودعوة البعض إلى إلغاء المدارس, ونتيجة االجتياح السافر لتكنولوجيا المعلومات, مكان أو زمان

 (41(:فلقد تولد نموذج التعلم التكنولوجي المعاصر الذي يقوم على مجموعة االفتراضات اآلتية

ولكنها تكمن في مدى مالئمتها للطالب وحاجاته, بحيث يستطيع  المعرفة ليست الحقيقة, -4

 المعلومات بطريقته الخاصة, مستخدما ما لديه من خبرات ومهارات. الطالب أن ينظم

 وحاجاته هي األساس في التعليم وجمع المعلومات. الطالب هو محور العملية التعليمية, -1

من قبل الطالب ضرورة أساسية, تساعده على مواجهة  حرية اختيار المهارات وتطبيقها -3

 ثة, وليسو حفظة وكتبة.المشكالت؛ ألن الطالب هم جماعة فاعلة وباح

على أشكال مختلفة منها الكتب والدوريات واألفالم  يتعلم الطالب حقيقة توافر المعلومات -4

 والشرائح وبرامج الحاسوب وغيرها. 

, وهناك تركيز على اآللية أو كيفية التوصل يتوصل المتعلم للمعرفة بجهوده الخاصة -1

 للمعرفة.

إليه من معارف, ومن خالل مقارنة أدائهم  ايكون تقويم الطالب من خالل ما توصلو -6

 بذواتهم, ال بغيرهم من الطالب. 

والمتعلم في عصر المعلومات واإلنترنت, يصبح هو المسئول عن تعلمه, وأن يتعلم كيف يتعلم, 

 (46)وأن يعمل على اكتساب بعض المهارات التالية:

 تحديد متى تكون هناك حاجة للمعلومات. 
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 معلومات المطلوبة في موضوعات معينة.لقدرة على تحديد الا 

 والوصول إلى المعلومات المطلوبة.البحث  

 المعلومات واختيار المناسب منها.تقييم  

 ترتيب المعلومات وتنظيمها. 

 استخدام المعلومات بصورة فعالة ومحققة لألهداف المرجوة. 

أن وأهمية المعلم أو االستغناء عنه, فالدور الذي ال تعنى تكنولوجيا المعلومات التقليل من شو

يمكن أن يقوم به المعلم في ظل مدرسة المستقبل هو تطبيق تكنولوجيا المعلومات وأن يكون ناصحاً, 

ومرشداً, وموجهاً, ومديراً, وقائداً ومستشاراً, وناقداً, ومسهالً, ومصمماً للمواقف التعليمية, ومساعداً 

م المرن والتعلم الذاتي والمستمر من خالل تطويره وتصميمه لبرمجيات تعليمية في توفير بيئة التعل

من منظور متطور وبتطبيق معايير تتناسب والعصر الحالي من جهة, وعقيدتنا اإلسالمية من جهة 

 أخرى.

لبحث الكامل إلى ا واإلنصاتوكذلك سيختلف الدور الذي سيقوم به المتعلم من مجرد االستقبال 

اء بالتعامل مع تكنولوجيا المعلومات المتطورة حتى تنمو لديه القدرة على التجديد, واإلبداع, واالستقص

 واالعتماد على النفس, والتعاون, والتفكير الناقد, والتفكير االبتكاري. 

إن الوضع التقليدي للعملية التعليمية والذي يقوم على التلقين واإللقاء من قبل المعلم والحفظ 

من قبل المتعلم ما زال مستمراً ومالزماً للتطورات العلمية والتكنولوجية في القرن الحادي  واالستظهار

والعشرين, ومع أن شكل الحياة بدأ يأخذ طابعاً مغايراً عن الماضي, مازالت العملية التعليمية تسير في 

تكنولوجيا واالتصاالت, و ثوبها القديم, دون التكيف التام مع التكنولوجيا الجديدة: تكنولوجيا المعلومات

 التعليم...

ونحن بحاجة إلى ثورة في التعليم حتى يأخذ التعليم شكل المنظومة التعليمية, ونستبدل بذلك 

الثوب القديم ثوباً جديداً ليس في درجة جاذبيته الشكلية فقط ولكن فيما يكمن وراءه, أي في جوهر 

ير عصر ثورة المعلومات؛ ولذلك أصبح من الضروري المنظومة التعليمية بمكوناتها المختلفة حتى نسا

استخدام التكنولوجيا الحديثة القائمة على تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من حاسبات وشبكات 

 Flexible Learningنقل المعلومات المحلية والدولية لننتقل من حالة التعليم الجامد إلى التعلم المرن 

ات بنفسه بهدف اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتفكير بأشكاله المختلفة ليبحث المتعلم عن المعلوم

 والقدرة على حل المشكالت واستخدام أدوات التكنولوجيا التي ستقابله في حياته اليومية.
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والتي غيرت من شكل البيئة  

 التعليمية, نذكر بعض المؤشرات التالية:

 .الزيادة في كم وكيف الحاسبات األولية 

  ظهور التكنولوجيا الرقميةDigitalization التي أتاحت إمكانية تخزين كم كبير من ,

المعلومات في أشكال متعددة: النص المكتوب, لقطات الفيديو, والحركة, والرسومات 

 Interactiveة التوضيحية, والبيانية, وظهور تكنولوجيا الوسائط المتعددة التفاعلي

Multimedia  .التي تعرض األشكال السابقة بطريقة تفاعلية 

 يتطور الشبكة العالمية للمعلومات )اإلنترنت( وظهور الشبكة العنكبوتية الدول( .ةwww )

World Wide Web 

 .ظهور البرمجيات الحديثة التي تسهل التفاعل بين المستخدم وأجهزة الحاسوب 

 ت وتكنولوجيا التعليم: الحدود والتداخالت: تكنولوجيا المعلوما :ب(

يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات أشمل وأعمل من مجال تكنولوجيا التعليم ويعتبر األخير  -4

 جزءاً أو مكوناً من مكونات تكنولوجيا المعلومات كما يوضحه الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومات ( يوضح عالقة تكنولوجيا التعليم بتكنولوجيا المعل6شكل )

إن عملية الحصول على المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها ونشرها باستخدام  -1

األجهزة اإللكترونية كالكمبيوتر وأجهزة االتصاالت من بعد, هي ما يطلق عليه تكنولوجيا 

 تكنولوجيا المعلومات 
 

 تكنولوجيا 
 التعليم
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المعلومات, وذلك يمثل جزءاً في المواقف التعليمية, وبالتالي يظهر التداخل بين كال 

 نولوجيا التعليم, وتكنولوجيا المعلومات: المفهومين: تك

فعند تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المواقف التعليمية نجدها تعد جزءاً من تكنولوجيا التعليم 

القائمة على المدخل المنظومي, أما إذا استخدمت تكنولوجيا المعلومات في جوانب الحياة األخرى, 

خدم الشكل التالي يوضح عالقة تكنولوجيا المعلومات عندما تستفهي تبتعد عن إطار تكنولوجيا التعليم. و

 في العملية التعليمية: 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح مكانة تكنولوجيا المعلومات عندما تستخدم في إطار منظومة تكنولوجيا التعليم.7شكل )

 إن النظرة إلى تكنولوجيا التعليم على أنها استخدام األجهزة الحديثة داخل الصف الدراسي -3

هي نظرة محدودة وقاصرة, ألن تكنولوجيا التعليم ال تقتصر على استخدام األجهزة الحديثة 

كما هو الحال في تكنولوجيا  –للحصول على المعلومات وتخزينها واسترجاعها ونشرها 

ولكنها تمتد إلى العملية التعليمية بالكامل من تصميم وتنفيذ وتقويم لها, وبالتالي  –المعلومات 

 تخدام األجهزة ليس إال جزءاً أو مكوناً من مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم. فإن اس

 تكنولوجيا التعليم 
 

 تكنولوجيا 
   المعلومات

 


