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 : مقدمة
الثقافية اككثير    يتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيي صصيرنا الضا ير  ي     إن   

وأصييتضم مقوليية أن العييال  غرييية صييًير  واغعييًا   ، لنمييو المجتمييط وت ييو     إلضاحييًا

 بجميط أشكالها . اإلصالمحقيقيًا نلمسه في كل لضظة من خالل تعاملنا مط وسائل 

تتنيي أنمياو وبيدائل تعليميية مت يو   ، وتيوفير       إلي   اكمر الذي حيدا بيالتربويين      

  الميتعل   لشيد انتتيا   ؛بيئة تفاصلية وحيويية صلي  د جية صاليية مين المرونية والكفيا          

 . إليهاوتجذبه 

رض ذلييد د اسيية أبيير  بييل واغييط التيئيية الجامعييية بواغييط افترا ييي تيسيير      فييوي   

 صل  مجانية التعلي  واغتصادياته . إيجابًاالمع يات التقنية الضديثة مما ينعكس 

ة وتتضيييمن  يييذ  المع ييييات تقنييييات االتصيييال بميييا فيهيييا مييين أغميييا  صيييناصي          

نترنيييم وخ يييوو اكلييييا  الضيييوئية ، كميييا  وتقنييييات اإلوشيييتكات اتصيييال  ييياتفي 

( وبعيييد Data Base Systemأجهيييز  الضاسيييع وغواصيييد التيانيييات   تتضيييمن 

( والييييذكا  االصيييي ناصي  Multi User Dissentionتعييييدد المسييييت دمين   

 Artificial intelligence) . 

فإذا توفرت كل  ذ  المع يات وأدت الهد  المرجو مين صمليية التعليي  واليتعل          

ال لتيية صليي  التجمييط فييي غاصييات صييفية كالسيييكية أو تضميييله    إلصييرا فييال متيير  

الجامعات في مواغط بعييد  صينه  أو دفعهي  للتسيابى صلي       إل  أصتا  وتكاليف السفر 

 الكتع المضفوظة بالمكتتات .

 ةمد سييييتتدال الد اسييية صييين الرييييى االنتظيييام فيييي صيييفو     إن اليييدصو  السييي     

ال نترنم ومها   الضاسع اإلتعلي  وتعل  تعتمد االتصال بواس ة شتكة  بإستراتيجية

دصو  لتجريد المجتمط من المدا س والجامعات ، بل منادا  بضرو   الجمط التعني 

الضاسع اآلليي  بين االنتظام في المؤسسة التعليمية من جهة وبين االتصال بواس ة 

 من جهة أخرى .

 ،بالمشيكلة  اإلحسياس لعدم التوغيف صنيد حيد     كافة لتربويينو ذ  الد اسة دصو  ل    

بل السير غدمًا في خ وات مد وسة لضلها صن الريى است دام اسيتراتيجيات اليتعل    

 صن بعد كما ترس  الد اسة مالمضها .

 مشكلة الدراسة : 1-1
 اسييتراتيجيات الييتعل  المناسييتة باسييت دام التقنيييات الضديثيية    يمثييل صنييوان الد اسيية  

 للمعلومات واالتصاالت(.
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 الصتًة التقريرية للمشكلة والتي يمكن صر ها تضليليًا في اكسئلة اآلتية :

 ما المقصود بمفهوم التقنيات الضديثة للمعلومات واالتصاالت ؟ 

  التكنولوجيا في نظ  التعلي  ما  ي التًيرات اكساسية التي أحدبتها منتجات

 وأنماو التعل  وأبر ذلد صل  ت و  النظ  التربوية ؟

    ما  ي اك مية التربوية للتقنيات الضديثة للمعلومات واالتصاالت في إفيرا

 نهج جديد للتعلي  وأبر ذلد في تضقيى تجديدات تربوية لنظ  التعلي  والتعل  ؟

  الت دو  فيييي بنيييا  وتوظييييف  يييل للتقنييييات الضديثييية للمعلوميييات واالتصيييا

 استراتيجية تعليمية موحد  تتوافى ونسى التقنيات الضديثة للمعلومات واالتصاالت؟

 فرضيات الدراسة : 1-2
تمثل كل فر ية من الفروض التالية إجابة مضتملية صين واحيد مين اكسيئلة       

 المضو ية السابقة والفر يات  ي :

   مّيية أكثير شيمواًل وأوسيط تيًبيرًا      إمكانية صياغة اسيتراتيجيات تعليميية ت تعل

ت الضديثييية للمعلوميييات  يمكنهيييا التعاميييل بيييوصي م  يييل ميييط الت يييو  فيييي التقنييييا    

 واالتصاالت 

       إمكانييية تشييكيل بنييية تضتييية معلوماتييية تييدص  غييد   الفييرد صليي  الييتعل  دون

 اصتتا  لمضددات الزمان والمكان .

   ة تنتييب بظهييو  الت يو  فييي وسييائل االتصيياالت وتقنييات المعلومييات الضديثيي

 أنماو جديد  من النظ  التربوية التعليمية التقنية .

 :أهمية الدراسة  1-3
والتيي ييت  فيهيا     ، اليتعل  المناسيتة   تيجياتااسيتر فيي أنهيا تًخيذ    تًتي أ مية الد اسية  

، كمييا تضيياول الد اسيية إيجيياد  واالتصيياالت ، اسييت دام التقنيييات الضديثيية للمعلومييات

 إسييهامآلييية منهجييية صلمييية إجرائييية تقنييية للتعلييي  وأنماالييه ، والتضيي  صيين كيفييية       

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حل غضايا التعل  واال تقا  بمستوى خدماتيه  

التيي تتتنا يا    سيتراتيجية االكما تؤالر للدص  المنهجي للمشا يط وال  ل التعليمية ، 

شير بقافية   مثيل مشيروم مضيو أميية الضاسيع ون      كافية  سيات النظ  التعليمية في المؤس

 وتعزييز المعلوماتية مط خلى وتعزيز وصي في الق اصات التعليمية الم تلفة بً مية 

وصيييي فيييي الق اصيييات التعليميييية الم تلفييية بً ميييية تعزييييز وتوظييييف تكنولوجييييا        

التعليميية ، وأخييرًا الكشييف صين نقياو القييو      المعلوميات واالتصياالت فيي ال ييدمات    

والضعف في معال  التنيية التضتيية لتكنولوجييا المعلوميات واالتصياالت فيي التليدان        

لتو يي    إ يافة فيي خدمية غضيايا اليتعل       وإسيهامها الناميية لتضدييد ميدى جا زيتهيا     

ضيول دون اسيتفادته   وتالصعوبات والمعوغات التي تواجه الو ط التعليميي اليرا ن   

مييين مع ييييات مصييياد  تكنولوجييييا المعلوميييات واالتصييياالت ميييط اغتيييرا  الضليييول  

 المناستة.
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 أهداف الدراسة : 1-4
تمثيل كيل فر يية مين فر يييات الد اسية فيي حالية التضقييى مين صيضتها  يدفًا ميين           

أو تقييدي  مييا تمثلييه   بتييات صييضتها  لد اسيية سييوا  كييان لجهيية مناغشييتها وإ    أ ييدا  ا

 . (مو وم الد اسة الفر ية من مفا ي  وحقائى ذات صلة بالمشكلة 

 منهجية الدراسة : 1-5
 لقد اصتمدت الد اسة صل  منهجين  ما :

ذات العالغيية ب تيعيية وذلييد بعييرض الد اسييات السييابقة   المنننها النيننر  : 

 .الد اسة

باصتتييا  أنييه أسييلوي منهجييي مو ييوصي ال     المنننها الويننلت التحليلننت :   

التضليييل والتفسييير  إليي  يمضييي  وإنمييايقتصيير صليي  جمييط التيانييات وتتويتهييا فقييل     

د  منهييا فييي معالجيية   نتييائج وتعميمييات يمكيين االسييتفا   إليي  والمقا نيية بيي  التوصييل   

 .مو وم الد اسة

 حدود الدراسة  1-6
الت تيقية التي يشتمل صليها  يةتنضصر الد اسة في الضدود الوصفية المفهوم 

التضديد التالي " للتقنييات الضديثية للمعلوميات واالتصياالت دو  وا ي  فيي تكيوين        

مفييا ي  حديثيية للييتعل  وأسيياليع الييتعل  " ويت لييع ذلييد ت ييوير مؤسسيياتنا التعليمييية    

 . ميى مفا ي  نوصية لنمل تعلمي معّمىوت وير نهج التعلي  والتعل  لتع

 ة بالضدود المفهومية التي ترد في تعريف مص لضاتها .كما تتضدد الد اس

 مصطلحات الدراسة : 1-7
صليي  صييدد ميين المصيي لضات الفنييية المت صصيية وتضييت    انتظمييم الد اسيية  

بصو   صلمية ميوجز  ودغيقية    تعريفي لكل منها إالا منهجية التض  العلمي و ط 

 و ي :

 Information Technologyتقنية المعلومات 

وظائف  ئيسية  ي : ت يزين   تقوم بثالث لكترونيةذات التيعة إ ي وسائل  

أو غيري  يذ  المسيافات    المعلومات ومعالجتها ونقلها مين مكيان آلخير أي كيان بعيد      

لكترونييي لهييا يشييتمل صليي  بالبيية أجييزا   ئيسييية  ييي الجييز  المييادي     والتكييوين اإل

والجز  الترمجي والجز  المعلوماتي .
 1)

 

 : Learningالتعلم 

نشاو نسقي ملتزم في شيكل مجهيود ذاتيي فيردي يقيوم بيه الميتعل  ت المتعلميون          كل

حاجييات أو دوافييط أو لتنمييية بعييا المهييا ات والقييد ات التييي        إشييتاملتضقيييى أو 

أ دا  العملية التعليمية نسقيًا . واأوجد ا تقدم تقني أو تربوي ليضقق
 2) 
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 : Strategy ستراتيجيةاال

 ي صتا   صين ت  ييل الوييل اكميد تو يط فييه الًاييات واك يدا  وتوظيف فييه           

اكمثل لتضقيقها ونميل تفاصلهيا ميط التيئية ومضي هيا       اكسلويال اغات ، ويت  تضديد 

وخالصة الفكر االستراتيجي  و القد   صل  صنط المستقتل .
 3)

 

 : الدراسات السابقة 1-8

حيييددتها التسيييامالت المضو يييية وصلييي    إذا اغتصييير الضيييدي  صلييي  المشيييكلة كميييا    

نه من الصعوبة بمكيان أن نعثير مهميا    ت التي اشتقم من  ذ  التسامالت فإالفر يا

بضثنا صلي  د اسية تناوليم د اسيتنا  يذ  مين حيي  النسيقية المرجعيية أو مين حيي             

، فمعظ  الد اسات التي تناولم  يذا   ذا حسع صلمي  س  معال  التوجه المستقتلي 

تناوليم الواغيط التقرييري أو الما يي التيا ي ي       إنميا ، م بذات العنيوان ليسالمفهوم 

الت لييط إلي   للتجييا ي الضييقة والمضييدود  لهيذا النسيى دون أن يت  ييا     اليذي ييؤ     

استراتيجيات التعل  المناستة التي تست دم التقنيات الضديثة المستقتلي المضتمل كخذ 

فر يه  ه الم تلفية بيالمعن  اليذي ت   بمراحلي  في نسيى التعليي   للمعلومات واالتصاالت 

  ذ  الد اسة .

و يوم أو  لهذ  الد اسات التيي تناوليم النسيقية المفهوميية لهيذا الم      اإلشا  ويمكن 

 تماسم معها و ي كاآلتي :

المعلوماتية فت التعليم إلى عليم المعلوماتية تمن  1-8-1
(4)

 

والتعلييي  ميين  النسييقية المرجعييية للتربييية  إليي  يفتييرض فييي  ييذ  الد اسيية أن تشييير   

النواحي المفهومية والت تيقية اآلتية مط تو ي  الت لعات المستقتلية لها مين خيالل   

 دو  المعلوماتية في التعلي  .

 ييدفًا صييضي  أن الد اسيية تركييزت حييول التقنيييات الضديثيية للمعلوماتييية فييي التعلييي   

 ووسيلة وماد  صلمية تد س في القنوات التعليمية .

الرق دمج التقنيات الضديثة والمعلوميات واالتصياالت فيي نهيج     صن إال أن الضدي  

ن مين  كي التعلي  بًرض إحيداث نقلية نوصيية مين خيالل تقيدي   مى وأفكيا  جدييد  تم        

ة وتضييدي  نظيي  التعلييي  بم تلييف مراحلييه  ييو واغييط تفادتييه  ييذ  الد اسيية أو        نيينكم

 تييى  تجاو ته  بما كغلع الظن بصيعوبة وتعقييدات الواغيط المو يوصي الميراد ت     

  ذ  التجربة صليه .

التييييوت إلييي  وصلييي  اليييرغ  مييين ذليييد  كيييزت الد اسييية صلييي  دخيييول الضواسييييع  

ال ييالي ميين تتييادل  والمييدا س وت ييو  شييتكات المعلوماتييية الداخلييية التييي مكنييم    

 المشتركة .نجا  مشا يط غواصد التيانات الرسائل بينه  وإ

تقنية المعلومات وتطبيقاتها العلمية والعملية  1-8-2
(5)

 : 

تعر م  ذ  الد اسة ك مية التكنولوجيا وتقنية المعلومات واالتصاالت في حييا   

وتضسييين مسييتوى معيشييته وت ييو  أسييلوي حياتييه وتفكييير  وتًبيراتهييا فييي   اإلنسييان

التنمية وأ   تًبيراتها في نظ  التعلي  والنظ  التقنية والثقافية و كزت  يذ  الد اسية   
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بشيييكل خيييات صلييي  تقنييييات نظييي  المعلوميييات الجًرافيييية كمثيييال ت تيقيييي لتقنيييية      

ون شييياملة حيييول المعلوميييات ودو  يييا فيييي التعليييي  ، و يييي د اسييية ت مييي  أن تكييي  

مفهوميييًا مرجعيييًا لييدو   إالييا ًامو ييوصها الم ييرو  ، ولقييد  سييمم  ييذ  الد اسيية  

فييي مراحييل التعلييي  الم تلفيية واشييتملم  التقنيييات الضديثيية للمعلوماتييية واالتصيياالت  

للنسيج النسقي المفهومي لمو وصات التعلي  وأشكال  مفهومي الد اسة صل  تضليل

 المعلوماتية .

المفييا ي  تضديييدًا مرجعيييًا كمييا  اجعييم  ييذا النسييى المفهييومي فييي  وحييددت  ييذ      

اسييتراتيجيات صملييية  غييّدممالما ييي والضا يير و سييمم دالالتييه المسييتقتلية ، بيي    

مسييتقتلية تتعلييى بًشييكال المعلوماتييية فييي التعلييي  العييالي فييي المنظييو  المسييتقتلي         

نقياو التقيا  ميط    إل  وتقترحها صل  التربية في التلدان النامية والتالد العربية لتصل 

 .التربية في توجهها من حي  المنظو  العالمي 

مفهوميتهيا ونسيقيتها صلميًا بًنهيا لي        القائمية فيي  ، الد اسية   يذ  الد اسية    خدمملقد 

 لمعلوماتية .االتعد االفترا ي في التعلي  في ظل بعا أشكال إل  تشر 

 :اإلطار النير  
 ثة وأثرها على التعليم والتعلم :التقنيات الحدي 

فيييي مجيييال االتصييياالت والصيييناصات الترفيهيييية وظيييرو   إن التقيييدم السيييريط      

إليي  التنييافس فييي سييوق التجييا   العالمييية فييي مجييال الضاسييع صوامييل أساسييية أدت    

 Virtualت ييو  تقنييي كتييير بلييب ذ وتييه بظهييو  " تقنيييات الواغييط االفترا ييي "  

Reality  والشتكة العنكتوتية العالميية )World Wide Web     فيي التسيعينات مين

( الذي وصيفها  Tim Berners Leeلي   -عشرين حي  أبدصها تي  برنر القرن ال

صالمية يتقابل فيها الناس ويتشا كون اآلمال واكحالم وتتط ذليد  بًنها غرية صًير  

ه  فييي تشييكيل بنييية تضتييية  يييد  ميين ال تييرات والمعييا   التييي تسيي  ظهييو  أنميياو جد

صل  اإلحساس والعمل والتعل  دون اصتتا  لمضيددات   اإلنسانمعلوماتية تدص  غد   

الزمان والمكان وتشكل التن  التضتية المعلوماتية أدا   ذا الت و  مثلما كانيم اآللية   

الت ا ييية أدا  إحييداث الثييو   الصييناصية وتشييكل أدوات الييتعل  وسييائل فعاليية لنقييل       

أوسط حجمًا وأكثر شريضة إل  نترنم تيسر الوصول ، فشتكة اإلال ترات التعليمية 

ن الصو   غد تعادل أليف  ديد  من ال ترات التعليمية   إذ إتنوصًا كما توفر أشكااًل ج

كلمة من ناحية تًبير يا ( وصمليية اليتعل  تشيكل وفيى نميل المضتيوى التعليميي اليذي          

استراتيجيات  تتاما ييسر الذيوفي مقدمتها الواغط االفترا ي يقدمه المعل  ل لتته، 

أوسييط شييمواًل وأكثيير تييًبيرًا ، كمييا ييسيير ذلييد اصتميياد نمييل التعلييي      علمّيييةت تعليمييية

المرتتل بالضرم الجامعي الذي يعتتر التواجد داخله اليلة الوغم غير أساسي ، بيداًل  

صل  نمل اليتعل  المقتصير صلي  الضيرم الجيامعي اليذي يعتتير الكتياي          االغتصا من 

د يس صناصيير أساسييية للعملييية والم تتيير والتواصييل المتاشيير مييط صضييو  يئيية التيي  

التعليمية .
 6) 
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اسنننتراتيجيات النننتعلم المناسنننبة للطلبنننة فنننت عصنننر التقنينننات واالتصننناالت      

 : المتطورة

امل الداخليية  غسمين  ئيسيين : العوإل  العوامل المؤبر  في صملية التعل  تقس       

و  ييا  صيين   اإلد اكيييوتتضييمن ش صييية ال الييع وسييلوكه    المتعلقيية بال الييع   

تراتيجيات الييتعل  وتشييمل الميينهج واسيي  والعوامييل ال ا جييية   ، ( العملييية التعليمييية 

 كافية ...  ( ، وإذا كان ال الع  و نفسيه المشيا ف فيي صملييات اليتعل      والتيئة الصفية

فإن المتًيرات الرئيسية  ي المنهج بما فيه من خترات تعليميية مين جهية والتفاصيل     

اسيييتراتيجيات تعليميييية تتناسيييع وغيييد ات ال لتييية      ميييط المعلييي  بميييا يتضيييمنه مييين    

 واستعداداته  وفي جو ديمقراالي من جهة أخرى .

وي صل  التفاصل بيين المعلي  وال اليع    التعلمّية التي تنظوتًخذ العملية التعليمية     

واحد  من صو  شت  فإذا كان التفاصل المنشود يًخذ مسا ًا باتجا  واحد من المعل  

ال الع المتلقي بصو   سلتية ، يمكن االكتفا  بت  المضا يرات صتير شاشيات    إل  

ال الع بالتريد إل  أو أن ترسل المضا رات الم توصة  اإلذاصةالتلفا  أو مض ات 

مين ال اليع    ًاوإذا كيان مسيا  التفاصيل المنشيود يًخيذ مسيا        ، لكترونيةإأو كرسائل 

عيين فييمكن اسيت دام الهياتف أو     المعلي  لييتمكن مين االستفسيا  صين مو يوم م      إل  

لكتروني ، ولكن التفاصل المرجو يشمل فيوق كيل ذليد تفاصيل ال اليع ميط       اإلالتريد 

لل لتية فرصية   تتيي    تعلميية  مالئه ال لتية ويسيتلزم تضقييى ذليد ت يوير مجتمعيات       

ن تفريييد م تقنيييات االتصييال ميين تضقيييى ذلييد فييإ  التضيياو  حيثمييا كييانوا ، وإذا تمكنيي 

كنيييًا إذ ييييتمكن ال اليييع مييين متابعييية د اسيييته بًيييا النظييير صييين التعليييي  يصيييت  مم

 الزمانية والمكانية والظرفية . تالمضددا

والواغط أن  ناف أ بط ديناميات تضدد الصيب التعليمية   ومن بينهيا اليتعل  الميو م    

التي تعتميد  كافة كنموذج تعلمي حدي  ( مط اكخذ في االصتتا  أن الضلول التعليمية 

صليي  التقنيييات الضديثيية ترتكييز صليي  أسيياس فييد اال تتيياو بييين المضتييوى التعليمييي      

 :وأساليع تعزيز التعلي  و ذ  الديناميات  ي 

الشيييتكات المعلوماتيييية كمصييياد  لليييتعل    و يييي تضييي  المعلييي  والمراجيييط      

 اكساسية والثانوية والمكتتة وغير ا أيضًا ( .

ل معها كميتم  للعالغية الصيفية المتنيية صلي       المجتمعات االفترا ية والتفاص 

 المواجهة .

ال ترات في التيئيات االفترا يية المصي نعة مميا ييسير اليتعل  صين الرييى          

 العمل في مواغف حياتية واغعية .

الضسي الذي يساصد المتعلمين صل  فه  الواغط . اإليهام 
 7)

 

 تعلميية والعمليية التعليميية ال  وتجد  د اسة  ذ  الديناميات وانعكاساتها صل  المنهج 

التعل  صن بعد فهي أساس ت و  يا مثلميا كانيم     ستراتيجيةاوأساليع التد يس وفى 

 اآللة الت ا ية أساس الثو   الصناصية .
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 مالمح النيم التربوية فت العصر الرقمت : 

إلييي  مييين المتوغيييط خيييالل السييينوات القادمييية أن يصيييت  مييين السيييهل الوصيييول         

 الرغمية كي فرد في أي مكان في العال  .التكنولوجيا 

التًييير فيي الييرق    إحييداثن  يذ  التقنيية الرغميية الجديييد  سيتكون غياد   صلي        وإ   

اكفكييا  والييرمى  إليي  وأسيياليع والتيعيية نظيي  التعلييي  والييتعل  ، وسيينضتاج صندئييذ      

واكسييياليع المتتكييير  حيييول غضيييايا التعليييي  واليييتعل  وفيييى ت  ييييل منهجيييي بنسيييى   

 .تكنولوجيا العصر الرغميوإمكانات 

لذا نضتاج وبشكل أساسي إلصاد  النظر في أساليتنا التعليمية ، وفي أفكا نا و مانيا  

الت تيقية حول كيفية غيام التكنولوجيا الجديد  بتعزيز ا ، ويتوغط جميط المضللين أن 

 يجابيًاإهج التعلي  في المستقتل كتيرًا ويكون تًبير تقنية المعلومات صل  التعلي  ، ون

حي  من المتوغط حسع اكوساو التربوية أن ي رأ تًيير خيالل السينوات القادمية     ، 

بضييي  يشييمل : المعليي  ، والتلميييذ ، وأدوات الييتعل  ، وشييكل المييدا س ، ومالميي          

 القنوات التربوية .

 : مناقشة اللرضيات
 مناغشة الفر ية اكول  :

أكثر شمواًل وأوسط تًبيرًا تمكن  تعلميةتعليمية ت  استراتيجياتصياغة   إمكانية    

ات الضديثيييية للمعلومييييات ميييين التعامييييل بييييوصي م  ييييل مييييط الت ييييو  فييييي التقنييييي  

الدافعة للتضدي  والت وير في نمل التعل  ونشر التعلي   االتجا ات( إن واالتصاالت

وت وير   ي في حالة استمرا ية مط حركة ت و  تقنيات المعلومات واالتصياالت  

التفكيير القيميي واليرمى السيليمة لمسيتقتل توظييف واسيت دام         نفيإ التيالي  وبالضديثة 

وسائل االتصال وتقنيات المعلومات في غضايا التعلي  والتعل  وتفعيل صمليات التعل  

 تعتير صن   امة الفكر المنظومي وبعد النظر المستقتلي . إالما  ي 

التعلييي  والييتعل  وفييى  وبنييا  صليي  ذلييد فييإن أ يي  التًيييرات التييي سييتضدث ليينظ          

اسيييتراتيجيات المسيييتقتل الناتجييية صييين تيييًبير ت يييو  التقنييييات الضديثييية للمعلوميييات   

 : واالتصاالت  ي

  نهامكاومة جدولة أوغات الد اسة مرونة ومال . 

 صداد الكتير  والمتتاصد  جًرافيًا .اكإل  الوصول  إمكانية 

  سرصة ومرونة العمليات الت ويرية للترامج التعليمية. 

  مكتفية ذاتيًا . تعلميةتنوم المواد التعليمية مط جود  وغن  لماد  تعليمية ت 

تعل  االفترا يية  وغد بتم أن تعل  ال الي صن الريى اسيت دام اسيتراتيجيات الي       

، أخييرىاسييتراتيجيات نترنيم أكثيير فعالييية مين تعلمهيي  باسيت دام    بمسياصد  شييتكة اإل 

تسييت دم اكفييالم والموسيييق   عليمييية ت تعلميييةت                تييوفر لهيي  ختييرات  فهييي

النشياو  والصوت والصو   والنص المكتوي و ي أيضًا تعيامله  كيًفراد مين ذوي    

 لتضقيى اك دا  المرجو  . التفاصلي
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تتفاصل بوصي م  ل  اغة استراتيجيات تعليمية ت تعلميةصي إمكانيةوأخيرًا ستتي  

 مط الت و  في التقنيات الضديثة للمعلومات واالتصاالت .

 نظيي  تعلييي  ترتكييز صليي  أسيياس التعامييل مييط النشيياو الييذ ني وتعميييى    إنتيياج

متادئ العمل الفكري من خالل ابتيدام المعرفية واال تميام بت يوير النسيى التعليميي       

القيميي  العلميي    التفكيير  االجتماصي واالغتصادي من خالل منا ج جدييد  تتني  صلي   

 المنظومي .

 :مناقشة اللرضية الثانية 

تشكيل بنية تضتية معلوماتية تدص  غد   الفيرد صلي  اليتعل  دون اصتتيا       إمكانية     

 لمضددات الزمان والمكان(

اليتعل   تشكيل بنية تضتية معلوماتية تدص  غيد   الفيرد صلي      إمكانيةفي الواغط أن     

والمكان ستتواتر بدو  ا مط الت و  فيي نظي  التعليي      لمضددات الزماندون اصتتا  

 واكخالغييات والتعل  في العصر الرغمي والذي سيتن  صل  موا ين جديد  من القي  

التضتيية   التنيي غييام مجتميط معلومياتي متناسيى صتير مجموصية مين         إلي  التي تؤسس 

ة وبنيييوف لمكتتيييات الرغميييي الم تلفييية ، والتقنييييات الضديثييية الفائقييية ودو  النشييير وا   

بنشر التعليي  أواًل وتجياو     نوصيتًير جذ ي  إحداث المعلومات وسيؤدي ذلد إل 

ال صائص المجتمعية بانيًا ،  وسيسه  ذليد فيي تشيكيل مكونيات السياسية التعليميية       

 الوالنية في أبعاد ا المستقتلية .

ميي مين فهي     بضيى العصير الرغ  ولقد تمكن بعا الالي  ذا العصر الذي يدص      

( Multi-User dimensionعييد متعييدد المسييت دمين    واسييتيعاي مييا يييدصي   ب   

ل تشيكيل  التفاصيل ميط اآلخير مين خيال      وإمكانيةواكتستوا مها   االتصال باآلخرين 

 World Wideنترنيم   مجتمعات تعليمية ت تعلمية صتر المسافات صلي  شيتكة اإل  

Web interface    كما تمكنوا من تشكيل واغط افترا ي صلي  شاشيات الضاسيوي )

صلي  أصيدغا  جيدد ويسيرت لهي  ال يوض       وأص ته   ذ  المها ات فرصة التعير   

التعر  صليها إال من خالل القرا   والكتابية صلي     باإلمكانفي بيئات جديد  ل  يكن 

وأبيرًا أبليب وغعيًا    ، شاشة الضاسوي فًكسته  ذلد فهمًا أكثر صمقًا لألفكيا  والمفيا ي    

يعيوض   التيئية التعليميية ت التعلميية   فيي  اماتها وبيرا   لسضر الكلميات واللًية واسيت د   

 من حرمان كستاي اغتصادية واجتماصية وبقافية .آخر بعا ما يعانيه فريى 

 مناقشة اللرضية الثالثة :

بظهيو  أنمياو    تنتيب   الت و  في وسائل االتصال وتقنييات المعلوميات الضديثية       

 جديد  من النظ  التربوية والتعليمية التقنية (

ال يات بمالمي  الينظ  التعليميية فيي العصير        اإلاليا   إلي  في  ذا الصدد يرجط     

لتضدييد تيًبير    تتاصهيا االرغمي للتعر  صل  ال  وات التنظيمية والتضليلية التيي ييت    

لضديثية فيي تشيكيل التني      واغط الت و  في وسائل االتصياالت وتقنييات المعلوميات ا   

ليم فيي   التضتية لنظ  التعلي  وأساليع إصاد   يكلتها في العصير الرغميي ، والتيي تمث   
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الييتعّل  وانعكاسييات  ييذا  و  ت يالتعليي نظيي التًيييير الجييذ ي ل ييرق وأسيياليع والتيعيية  

ن التًيير  ع واكدوات وشيكل الميدا س ، بضيي  إ   التًيير صل  و يط المعلي  وال الي   

كمييا   لمعييدات التيي كانييم تسييت دم فييي صملييات التعلييي  ت والييتعلّ  سيي ال اكجهييز  وا 

بفاصلييية حييي  سيصييت    تعليمييية ت تعلّميييةإليي  بييرامج تًييير بيئيية ونوصييية التييرامج  ت

 أن تشترف في تنفيذ ا أكثر من جهة واحد  . باإلمكان

، أيضًا كما أن أدوات الد اسة نفسها سيصًر حجمها وتزداد سعتها وشموليتها     

كما أن دو  المعل  ، المنا ج الد اسية ستتًير باتجا  مواكتة الت و  التقني الضدي  

علييي   ي والتكنولييوجي الميسيير والمسييهل للت   دو  االختصاصييي المهنيي   إليي  سيييتًير  

 . وسيظل كذلد بابتًا من بوابم أ كان العملية التعليمية

 االستنتاجات :
االتصاالت والتقنيات الضديثة للمعلوميات ونضين   لقد  ادت أ مية ومكانة وسائل  .1

لكترونييية ممييا أبيير صليي  ت واكليييا  الضييوئية والتقنيييات اإلنعييايث بييو   اآلليييا

 المتعل  وغّير بالتالي من اتجا  وأنماو التعلي  . اإلنسانيالسلوف 

سيزداد االصتماد صل  نهج التعلي  ت والتعل   المتنيية صلي  منضي  النشياو اليذ ني       .2

 ري وال ا عة للمواصفات القياسية .والفك

 تًييير مفييا يمي إلىإن تييًبير التقنيييات الضديثيية للمعلومييات واالتصيياالت سييتؤدي  .3

جذ ي في الرق التعلي  وأسياليع التيد يس ونظي  التقيوي  وسييؤدي ذليد بيدو          

تقدي  بيرامج   إل مشكلة ند   المعلمين في بعا الت صصات الناد   و إل  حل

كن لكييل مييتعل  وتييير  ؛ توى تتناسييع وغييد ات المتعلمييين أكاديمييية  فيعيية المسيي

 إلي  معينة لتلقي وفه  المعلومات ، وبالتالي نيل اليد جات العلميية دون الضاجية    

 اال تتاو المستمر بالضرم الجامعي .

ديييدات تربوييية ميين خييالل توظيييف تقنيييات المعلومييات ووسييائل        نجييا  تجإن إ .4

الييييات تعليميييية بم تليييف مراحيييل التعليييي  يمييير فع رياالتصييياالت الضديثييية لت يييو

 أساسية  ي : ةببال بمضامين

 المضتوى التعليمي . .5

 معالجة المعلومات . .6

 تسل  المعلومات . .7

 بثهيا وبعتا   أخرى  ي صتا   صن صملية ميدخالت وم رجيات ومعالجيات ييت       .8

 وتوصيلها .

تقنييييات إن التفكيييير القيميييي واليييرمى العلميييية السيييليمة للنظييير لمسيييتقتل تيييًبير      .9

يا التعلييي  ت والييتعل  الم تلفيية  المعلومييات واالتصيياالت الضديثيية فييي مجمييل غضييا  

ميا  يي إال شيكل مين أشيكال التعتيير صين  ي امة الفكير           ةنتاج نظ  تعلي  فعالإل

المنظييومي ، وبعييد النظيير المسييتقتلي حييي  يعتتيير كييل ذلييد ميين أساسيييات صليي      

 الفضائيات في النظر للتعلي  من أجل التعل  .
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التعلميية أو جودتهيا وبليوه أ يدافها فيي العصير       و تيميية  كفا   ال يدمات التعلّ ن إ .11

الرغمي لن يتًت  بدون ت  يل صلمي في  و  ت و  مع يات نظ  المعلوماتية 

 . ستراتيجيةاالصلمية والنية ترتتل ب  ل الدولة  ستراتيجيةامستندًا صل  

والنيية للمعلوماتيية فيي التعليي       سيتراتيجية اسيؤدي و ط خ ية منهجيية  يمن     .11

صصر المعلوماتية بصو   تد يجيية التيعيية وستضيمن ترشييد      إل االنتقال  إل 

اسييت دام الوغييم والجهييد والمييال حتيي  تصييت  المعلومييات مندمجيية ب لييية صمييل      

 المؤسسات التعليمية الوالنية بشكل التيعي .

كيون  ( وتنشيي ه لين ي  Knowledge Economyاسيتضداث اغتصياد المعرفية      .12

 ممكنًا إال باستكمال التنية التضتية في غ ام االتصاالت والمعلومات .

بنشر بقافة المعلوماتية والعمل صل   اإلسهامللق اصات التعليمية دو  حيوي في  .13

اكمير اليذي سييرفط مين      اإلصالميية ل ميية التقنيية باسيت دام شيت  الوسيائ     مضو اك

 إليي عليمييية وسيييؤدي ذلييد معييدل الييوصي لترو  ييا فييي  فييط كفييا   ال ييدمات الت 

والعييالي باتجييا  بقافيية المعلومييات وتضييدي    والمتوسييلتوجيييه التعلييي  اكساسييي 

 أساليع التد يس باصتماد وسائل االتصال الضديثة .

 التوييات :
صل  الدول النامية والدول العربية خاصة أن تولي غد ًا من اال تميام المسيتقتلي    .1

بالمعلوماتييية ونظيي  االتصيياالت الضديثيية وتعميي  اسييت داماتها فييي بييرامج التعلييي   

بالشييتكة الدولييية للمعلومييات   الم تلفيية وت ييو  خييدمات االتصيياالت المرتت يية     

ي مجييال المعلوماتييية صيين اسييت دام اللًيية العربييية فيي إشييكاالتوالعمييل صليي  حييل 

الريى إغرا  القوانين والتشريعات الال مة لتسهيل صمليات االتصيال والتراسيل   

مجتمييط  إليي الكفييا ات لالنتقييال   ميينوتهيئيية الجامعييات لتكييوين مكييّون والنييي     

 المعلوماتية  من أنظمة تربوية ديمقراالية .

م مرحلية جدييد    إن الواغط المستقتلي يفرض صلينيا التسيلي  واالصتيرا  بًننيا أميا      .2

خليييى نميييوذج مجتمعيييي جدييييد سيييتهيمن فييييه المعرفييية ومصييياد     إلييي سيييتؤدي 

فكييير بإصييداد ل مفا يمهييا وأبعاد ييا ويت لييع ذلييد منييا الت كييالمعلومييات الضديثيية ب

كيييون مشيييا كين منتجيييين ال مسيييتو دين مسيييتهلكين     الظيييرو  واإلمكانيييات لن 

 للمعرفة والمعلومات .

ماتييية كونهييا ظييا ر  حضييا ية سييتقتنا إليهييا   أن ال تكتفييي بتشييجيط التقنييية المعلو  .3

اكميييي  والضضييييا ات اكخييييرى دون أن نهييييت  بفعاليتهييييا التعليمييييية والتنظيمييييية 

بضييي  بالتييالي مؤسسييات ومنظمييات تتعامييل مييط  ييذ  التقنييية  وننشييب واإلنتاجييية

 تنتجها وتعلمها وتتدصها .

ال يكفييي أن ت صييص أي دوليية صربييية متييالب واصتمييادات مالييية  يي مة لشييرا    .4

التضتييية اال تكا ييية   التنيي المعييدات واكجهييز  والترمجيييات دون تركيييز صليي     

 الم لوبة لتنمية  ذ  التقنية .
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صييييال  الفضييييائيات وتكنولوجيييييا المعلومييييات   إليييي المعتيييير الرئيسييييي للييييدخول   .5

العصير الفكريية    إيقاصيات رييى معرفية   المعرفية ييت  صين ال    وإبيدام واالتصاالت 

والفهيي  الكييافي لواغعنييا الفكييري والمعرفييي      واإللميياموالتقنييية وصالمييية الثقافيية   

 التراكمي الثقافي .

إصاد  الهيكلة التنيوية للنظام المؤسسي بكيل غ اصاتيه ، والتعليميي بوجيه خيات       .6

ات تقنييييات المعلومييي إحييياللميييط اال تميييام ب ليييية التضييي  العلميييي والعميييل صلييي   

، وصييدم ّلمييية بالعملييية التعليمييية ت التع دمجهيياواالتصيياالت الضديثيية صيين الريييى 

 يكي واليير  بييدائل تعليمييية ت تعّلمييية   االكتفييا  بالسييير فييي نهييج التعلييي  الكالسيي    

كالتعلي  المستمر ونظ  التعلي  الذاتي والتعلي  االفترا ي المتنيية صلي  اسيت دام    

 الذكا  االص ناصي .

 ماصية ونشر بقافة المستقتل معّربة سهلةوالعوائى النفسية واالجتإ الة الضواجز  .7

وغياد   صلي     للجدييد وصميقة وصيريضة وإنسيانية فيي كيل تصيو اتها مسيتوصتة       

كنها لًة حضا   مت و   مط كل حدث جدييد متناغمية ميط    ؛ التوافى مط اآلخر 

 حركة االتصاالت والمعلوماتية الضديثة .تسهيالت 

تعاون والتد يع للوصول للمعلومات والتتادل بين مؤسسيات  التنسيى وتعزيز ال .8

وتقاسيي  المعلومييات ال اصيية   إلنتيياجتكنولوجيييا المعلومييات ومؤسسييات التعلييي   

 بالمؤسسات التعليمية .

و ط آلية صملية إليجياد شيراكة فعليية بيين مؤسسيات التعليي  والق يام ال يات          .9

ات واالتصيياالت فييي تضمييل بعييا تكيياليف تكنولوجيييا المعلوميي    إسييهامهبهييد  

 القوانين المنظمة لهذا الق ام وت صيص الموا د الال مة لذلد . وإصدا 
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