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املة مع بعضها بأنها )مجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة والمتكالمنظومة  تعرف

بحيث يؤثر كل منها في اآلخر من أجل أداء وظائف وأنشطة تكون محصلتها النهائية تحقيق الناتج 

الذي يراد تحقيقه من خالل هذه المنظومة, وتتصف المنظومة بأنها ليست مجموعة من العناصر الثابتة 

ظروف أن تحققها المنظومة والولكنها تتبع إستراتيجية عامة تتغير وفقا لطبيعة األهداف التي تريد 

( وتحتاج Sub-Systemsالبيئية التي تطبق فيها, ولكل منظومة تعليمية, منظومات فرعية )

 (81) المنظومة إلى معرفة العناصر التي تكونها وتحديد الترتيب لهذه العناصر.

الرسالة  نقللقد تغيرت النظرة إلى تكنولوجيا التعليم من مجرد أدوات وأجهزة أو قنوات اتصال ل

التعليمية إلى كونها منظومة, واتساقاً ولذلك تم تعريفها بأنها طريقة منظومية لتصميم وتنفيذ وتقويم 

على أهداف محددة, وعلى أساس البحث في االتصال والتعلم  وإدارة وتطوير المنظومات التعليمية بناءاً 

ر وغير البشرية للوصول إلى تعلم أكث اإلنساني وذلك باستخدام مجموعة متكاملة من المصادر البشرية

 اتقانا وفعالية.

ونتيجة لتعدد وكثرة التعريفات لتكنولوجيا التعليم, كانت هناك صعوبة في تحديد مكونات 

تكنولوجيا التعليم كمنظومة ووضع حدود لها, وعدم تداخلها مع منظومات أخرى, مما أدى ذلك إلى 

تربوية  والمتخصصين في مجاالتمجال تكنولوجيا التعليم وجود نقاط عدم اتفاق بين المتخصصين في 

أخرى كالمناهج وطرق التدريس حول طبيعة البحوث في كالم المجالين, وعدم تحديد مجال عمل 

تكنولوجيا التعليم, ولذلك كانت هناك محاوالت عديدة لتحديد مكونات منظومة تكنولوجيا التعليم, 

ار عام لمكونات هذه المنظومة من خالل االتجاهات الثالث ونحاول أن نقدم بعضها للوصول إلى إط

 التالية:

 الذي يصنف منظومة تكنولوجيا التعليم إلى ثالثة مكونات :  : 

 اإلنسان واآلالت التعليمية والمواد التعليمية كما يمثلها مثلث تكنولوجيا التعليم في الشكل اآلتي : 
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 ات منظومة ( يوضح مكون8شكل )

  تكنولوجيا التعليم وفقاً لالتجاه األول

    

 

 

 

 

وهي العنصر األول ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم وهي )  :  -أ

محتوى تعليمي مصاغ بشكل مكتوب أو مصور أو مجسم أو مخطط أو مسموع أو يجمع 

 ء حقيقي ( .بين أكثر من شكل من هذه األشكال كما قد يكون متضمناً في شي

 وتنقسم المواد التعليمية إلى األقسام التالية: 

 مواد تعليمية بسيطة مثل نموذج للمسجد األقصى أو صورة للعصفور . -8

 مواد تعليمية معقدة مثل الشفافيات أو الشرائح الشفافة أو األفالم الثابتة . -2

 مواد تعليمية مبرمجة : مثل برمجة كومبيوترية أو أشرطة فيديو. -3

وهي العنصر الثاني ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم وهي )كل ما  :  -ب

 يستخدم لعرض أو توضح أو تفسير المحتوى المتضمن في المادة التعليمية ( .

 وتنقسم اآلالت التعليمية إلى ثالثة أنواع أيضاً : 

 .: مثل المؤشر الخشبي , أو القلم المعدني   -8

ة , أو جهاز العرض : مثل جهاز عرض الشرائح الشفاف    -2

 العلوي.

 : مثل مسجالت الفيديو كاسيت أو الكمبيوتر .     -3

وهو يمثل العنصر الثالث المتفاعل ضمن منظومة تكنولوجيا التعليم وهو ) كائن  : 

ما في المنظومة التعليمية , ويشمل ذلك المعلم والطالب , كما يشمل أيضاً الفنيين بشرى يلعب دوراً 
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واختصاصي الوسائل التعليمية , المسئولين عن تصميم وإنتاج الوسائل التي يستخدمها المعلمون , 

 أو يستخدمها الطالب في ا لتعلم سواء في مجموعات أو فرادى ( . 

(  AECTريف جمعية االتصاالت التربوية  والتكنولوجيا ) والذي يمثله تع 

 لتكنولوجيا التعليم يقوم على تحديد خمسة مكونات لمجال تكنولوجيا التعليم هي: 

8-     2-   

3-     4-   

5-  . 

 ريف الجمعية :ويلخص الشكل التالي مكونات تكنولوجيا التعليم كما ورد في تع

 يا التعليم وفقاً لالتجاه الثاني( يوضح مكونات تكنولوج 9شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوسائل .استخدام ا-
 نشر االبتكارات .-

 تنفيذذذ االبتكذذار وتثبيتذذه-
 في البنية القائمة 

 السياسات واألنظمة . -

 
 

 تقنيات الطباعة  .-
تذذذقذذذنذذذيذذذذات الذذذمذذذواد -

 السمعية البصرية . 

التقنيذذذذات المعتمذذذذدة -
 على الحاسب اآللي 

 التقنيات المدمجة  . -

 

تصذذذذذذذذذمذذذيذذذم الذذذنذذذظذذذم -
 ليمية  .التع

 تصميم رسالة .-

 تإسذذذذذذذذذتذذذراتذذذيذذذجذذذيذذذذا-
 تعليمية.

 خصائص المتعلم . -
 

 تحليل المشكلة  .-
الذذذقذذذيذذذذاس مذذذحذذذكذذذي -

 المرجع.

 التقويم التكويني.-

 التقويم اإلجمالي.  -
 

 إ دارة المشروع  .-
 إدارة المصادر .-

إدارة نذذذظذذذم نذذذقذذذذل -
 الرسالة. 

 إ دارة المعلومات . -
 

النظرية 
 تطبيقال
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والعالقة بين المكونات الخمسة السابقة ليست عالقة خطية بل عالقة تكاملية وعالقة تفاعل وتأثير 

 ضحها الشكل التالي :: مستوى النظرية ومستوى التطبيق كما يو وتأثر على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح العالقة بين مكونات مجال تكنولوجيا التعليم وفقاً لالتجاه الثاني01شكل )

 

 حيث نولوجيا التعليم الخمسة السابقة ؛ونقدم فكرة موجزة عن كل مجال ) مكون ( من مجاالت تك

 تطبيقاتها وذلك كما يلي: يتكون كل مجال من فئات فرعية تندرج تحته يهتم بها ويعتنى ب

ويهتم مجال التصميم بتصميم النظم التعليمية وتصميم المواد واإلستراتيجيات  : -8

 التعليمية وكتابة النصوص التعليمية ومراعاة خصائص المتعلم . 

وهو عملية تحويل مواصفات التصميم إلى صيغة مادية فيهتم باإلنتاج والتطوير مثل  :

المطبوعة , وإنتاج البرامج السمعية والبصرية , وتطبيقات تكنولوجيا الكمبيوتر مثل : تكنولوجيا  المواد

 

 ريالتطو

 

 االستخدام
النظرية 
 التطبيق

 

 التصميم

 

 اإلدارة 
 

 التقويم 
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( وغيرها  )  الوسائط المتعددة  ,  والتعليم بمساعدة الكمبيوتر , وتكنولوجيا الوسائط الفائقة

 تحقيق األهداف التعليمية . من التكنولوجيات المتكاملة التي تتفاعل فيما بينها ل

ة , كما التعليمي ذا المجال بتوظيف الوسائطتهتم تكنولوجيا التعليم في ه : -2

تهتم بنشر التجديدات التربوية ومتابعتها , وتأسيس النظم والسياسات الالزمة للتطبيق في 

 العملية التعليمية .

لمصادر اإلدارية , ونظم التبادل : ويهتم هذا المجال بإدارة المشروعات وا -3

 والتواصل اإلداري , وإدارة المعلومات والمعارف وتنظيم مصادرها . 

ويهتم هذا المجال بتحليل المشكالت التعليمية وعالجها , كما يعتنى بالقياس   -4

 محكي المرجع , والتقويم التكويني والتقويم النهائي. 

التصور الشامل لتكنولوجيا التعليم والذي قدمته رابطة االتصاالت والذي يمثله  

. وينظر هذا التصور  8999( عام  AECTالتربوية والتكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكية )

 إلى تكنولوجيا التعليم على أنها ثالثة أجزاء رئيسة مترابطة ومتكاملة وال يمكن فصلها وهي: 

     –   


