إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم  :توصيات ومقترحات
فاطمة أحمد طاهر
وزارات التربية والتعليم ،سلطنة عمان

أمهية تكنولوجيا التعليم يف عملية التعلم والتعليم
يعلق كثَت من العاملُت يف رلاؿ تكنولوجيا التعليم
آماال واسعة على الدور الذي ديكن أف تلعهو تكنولوجيا
التعليم إذا أحسن استخدامها وتوظيفها يف العملية
التعليمية باعتهار أف تكنولوجيا التعليم تدخل يف مجيع
اجملاالت الًتبوية من أجهزة وأدوات ومواد ومواقف تعليمية
وإسًتاتيجيات التدريس والتقومي والتغذية الراجعة ودور
ادلعلم وادلتعلم اجلديد يف عهد تكنولوجيا التعليم شلا يؤدي
إىل التطور الفعاؿ والزيادة ادللحوظة ؼ نتاجات العملية
1
التعليمية.

1993ـ

1جامعة القدس ادلفتوحة ،تكنولوجيا الًتبية ،عماف :جامعة القدس ادلفتوحة،

لقد أدرؾ رجاؿ الًتبية والتعليم فوائد ومزايا
استخداـ تكنولوجيا التعليم يف عملية التعليم والتعلم من
آثار اجيابية أثهتتها الهحوث والدراسات وانعكست يف
نوعية ادلخرجات التعليمية ومساعدهتا على اكتساب
ادلهارات واخلربات وادلعارؼ بشكل أكثر فاعلية وتطور شلا
ديكن جيل ادلستقهل من مواجهة التحديات ومواكهة عصر
التكنولوجيا ادلتسارع .ديكن أف نوضح أمهية تكنولوجيا
التعليم بشكل عاـ يف األمور التالية:
 -1ربسُت نوعية وزيادة فاعلية وذلك من خالؿ:
أ -حل مشكالت ازدحاـ الصفوؼ وقاعات
احملاضرات :فمن ادلالحظ من جراء مراجعة الكتب
اإلحصائية عن التعليم أف اإلقهاؿ على التعليم يف
الهلداف النامية وبشكل خاص يف الهلداف العربية
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يزداد باطراد شلا يزيد الضغط على ادلؤسسات

د-

التعليمية ،ناىيك عن ازدياد االقهاؿ على التعليم
ادلدرسي النظامي ،االمر الذي جيعل الصفوؼ
الدراسية مزدمحة ال يستطيع ادلعلم أف حيسن تدريسو

التعليمية وكيفية ربقيقها وإنتاج ادلواد التعليمية
اختيار إسًتاتيجيات التدريس والتقومي ادلناسهة.
 -2تساعد على توفَت فرصو للخربات احلسية بشكل

فيها ضمن اإلمكانيات التقليدية .ومن ىذا ،تسهم
تكنولوجيا التعليم يف تعلم األعداد الكهَتة من
الطالب دوف زيادة كهَتة يف النفقات كاستخداـ
اجهزة التلفاز الًتبوي والعروض الضوئية ،والتعليم

أقرب ماتكوف إىل اخلربات الواقعية .فتكنولوجيا
التعليم تعمل على توفَت خربات واقعية حقيقية أو
بدلية ،وتقرب الواقع إىل أذىاف الطالب لتحسُت
مستوى التعليم ،وتعويض الطالب عن اخلربات اليت

ادلربمج واألشكاؿ ادلختلفة من التعلم الذايت.
ب -مراعاة الفروؽ الفردية  :من ادلشكالت ادلزنية يف
ادلوقف التعليمي التقليدي مشكلة الفروؽ الفردية

مل يتمكنوا من احلصوؿ عليها ألهنا حدثت يف ادلاضي
أو يف مكاف بعيد أو بسهب خطورهتا أو صغرىا أو
2
كربىا.

اليت فشلت معظم النظم التعليمية يف حلها ،وذلك
ألف ادلعلم يواجو طالبا بينهم تهاين واضح يف
الذكاء وادليوؿ ،واالستعداد والقدرات ،فقد يكوف
يف الفصل الواحد من ىم اذكياء جدا ،ومن ىم

 -3استخداـ وتوظيف رلموعة من الوسائل يف ادلواقف
التعليمي التعلمي وبشكل متكامل يعمل على توفَت
تعلم اعمق وأكرب أثرا ويهقى زمنا أطوؿ.
وىذا يوكد القوؿ الشائع بُت الناس "أمسع

أقل ذكاء ،ومنهم ادلستوى العادي للذكاء ،وغالها
ما يتعامل مع العادي للذكاء ،وغالها ما يتعامل مع
العاديُت باعتهارىم أغلهية ويهمل األذكياء جدا

فأنسى" أمسع فانسى ،أرى فاتدكر ،أعمل فأتعلم" وإف
الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم تساعد على التذكر
وسرعة التعلم أو التدريب و تثهتو احلواس اليت وصلت عن

واالقل ذكاء ،واالستخداـ الفعاؿ للمواذ التعليمية
يواجو ىذا القصور ،فقد أنتج العلم مواد تعليمية
خاصة بادلتوفقُت وأخرى لالقل ذكاء ،كما يتوافر يف
بعض ادلواد إمكانات تتناسب مع كل متعلم حسب

طريقها .فاثهتت أف الفرد يستطيع تذكر:
 10%شلا قرأه
 %22شلا مسعو
 % 32شلا شهده

قدراتو واستعداداتو ،وىذا من شأنو أف يتعلب على
مشكلة الفروؽ الفردية بُت الطالب يف الفصل
الدراسي الواحد.

 %52شلا مسعو وشاىده
 % 72شلا رواه أو قالو ىو شخصيا
 % 92شلا رواه أثناء أدائو عمال معينا

ج -مكافحة األمية اليت تقف عائقا أماـ تطوير التنمية
يف رلاالهتا ادلختلفة من خالؿ توظيف وسائل
التعلم واإلعالـ ،ونظم ادلعلومات وشهكاهتا بشكل
فعاؿ وىادؼ.

تدريب ادلعلمُت يف رلاؿ صياغة النتاجات

learning by doing3

2اشتيوه فوزي فايز ،تكنولوجيا التعليم النظرية وادلمارسة( ،عماف :دار الصفا للنشر

والتوزيع) ،ط38-37 2212 ،
Sharp, S. Internet Usage in Eductaion, Technological Horizon
)in Education. Vol 27 (1
3
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 -4تعمل على إثارة اىتمامات الطالب وىواياهتم وذبديد
نشاطاهتم ومشاركتم واشهاع حاجاهتم للتعلم.
وتكنولوجيا التعليم ضلو موضوع الدرس أو التدرب
ومواصلة العمل ،كما أهنا على اختالؼ أنواعها تقدـ

إما عند استخداـ ادلواد التعليمية فإف الطالب جيد
أمامو فرصة للمشاركة االجيابية عن طريق ادلساعدة
يف عرض ادلادة التعليمية وربديد اجلوانب اليت
يفضلها يف كل ماده كاالستماع أو الرؤيا.

خربات متنوعة يأخذ منها كل طالب ماحيقق أىدافو
أو يثَت اىتمامو ،باإلضافة إىل أهنا تهعث فيهم السرور
لتقهل ادلعلمومات وذبدد من نشاطهم دلتابعة الدرس

 -7تساعد على منو ادلفاىيم وتكوين االذباىات
العلمية ادلرغوبة واجلديدة.
 -8تساعد الطلهة يف رفع وتنمية قدرة ادلعلم أو ادلدرب

والهحث عن احلقائق العلمية والتوصل إىل النتائج.
 -5تعمل على دفع انتاجية ادلؤسسات التعليمية كما
ونوعا.
ويقصد برفع اإلنتاجية يف ىذا السياؽ تقليل

على عرض وتقدمي ادلادة العلمية لطلهتو.
 -9تساعد على إجياد وتوفَت اجلو النفسي الًتبوي يف
الفصوؿ الدراسية وداخل ادلشغل أو ادلخترب أو
مراكز مصادر التعلم.

حجم اإلىدار يف العملية التعليمية وربسُت مستوى
اخلرجيُت وذلك من خالؿ:
 تقليل عدد التاركُت وخفض حجم الغياب الذيحيدث غالها نتيجو ادللل والضجر الذي يعاين منو

 -11تساعد على تقليل الزمن ادلستغرؽ يف نقل
ادلعلومات وادلهارات واخلربات للطالب ،شلا يؤدي
إىل زبفيف التكلفة ادلادية أيضا.
 -11تتيح للمتعلم يف كثَت من االحياف فرصة التعرؼ

الطلهة .فقد اثهتت الهحوث ادليدانية العملية أف
اسلوب اعتماد التكنولوجيا يف التدريس يؤدي
إىل زبفيض نسهة الغياب مقارنا بالطريقة

على نتيجة عملة فورا من خالؿ التغذية الراجعة.
 -12الربط بُت اللفظ ومعناه :فهي تقدـ األساس
السليم لهناء ادلدركات وادلفاىيم عن طريق ما توفره

التقليدية.
 خفض حجم الرسوب خالؿ تسهيل عمليةالتعليم والتعلم وتهسيط ادلفاىيم وادلعارؼ وإجياد
األجواء ادلشوقة ،األمر الذي يؤدي بالتايل إىل

من خربات حسية تكسب ادلعاين لأللفاظ اليت
حيتويها الدرس.
 -13ادلساعدة على زبطي حدود الزماف وادلكاف
واإلمكانيات ادلادية.

ريادة عدد الناجحُت.
 -6إثارة النشاط الذايت لدى الطالب :ففي ادلوقف
التعليمي العادي يكوف الطالب سليها يف أغلب

 -14تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثهيت
االستجابات الصحيحة و تأكيد التعلم.
 -15تهسيط ادلعلومات واألفكار وتوضيحها وتساعد

األحواؿ ،ال يقوـ بدور فعاؿ يف العملية التعليمية،

الطلهة على القياـ بأداء ادلهارات ادلطلوبة منهم
بفاعلية.

4

4عليات رحبي مصطفى ،وزلمد عهد الدبس ،وسائل االتصاؿ وتكنولوجيا التعليم،

(عماف دار صفاء للنشر والتوزيع1999 ،ـ) ص26-25 .
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 -16ادلساعدة على التعلم الذايت وادلستمر :وىذا

ىناؾ بعض ادلهادئ األساسية ادلتفق عليها من

ماهتدؼ إليو الًتبية احلديثة من العمل على
اكتساب ادلتعلم مهارات استخداـ ادلواد التعليمية يف
تعليم نفسو بنفسو وتنمية معلوماتو وخرباتو طواؿ

قهل العاملُت يف رلاؿ الًتبية وعلم النفس واليت ديكن
ربقيقها عن طريق التطهيقات الًتبوية لتكنولوجيا التعليم
وىي:

حياتو.
دور المعلم والمتعلم في عصر تكنولوجيا
التعلم
من ادلتفق عليو يف أوسط الًتبية أف ادلتعلم ىو
زلور العملية التعليمية وأف التعليم يهدؼ إىل تزويد ادلتعلم
باخلربات واالذباىات اليت سبكنو من النجاح يف حياتو
العملية والعلمية مواجهة ربديات ومشكالت ادلستقهل
بطريقة علمية منهجية تستند يف أصوذلا إىل أسس التفكَت
العلمي السليم.
ومن الواضح أف مثل ىذا ادلفهموـ للتعليم يصعب
ربقيقو من خالؿ الطرؽ التقليدية اليت سبارس يف مدارسنا
العربية على أساليب التلقُت واإللقاء .ومن ىذا يؤكد
فوزي ( )2212على ضرورة إبراز دور ادلعلم يف توفَت
رلالت اخلربة اليت تتيح للمتعلم متابعة التعليم الكتساب
اخلربات ليكوف قادرا على مواجهة التحديات وادلتغَتات
5
ادلتواصلة يف متطالهات احلياة وادلشكالت ادلصاحهة ذلا.
إف ربقيق مثل تلك الغايات يستلزـ دورا جديدا
لكل من ادلعلم وادلتعلم يف عصر التكنولوجيا التعليم ،لفد
تغَت دور ادلعلم من رلرد تلقُت و نقل ادلعلومات إىل
مصمم ومقوـ وموجو للعملية التعليمية .وتغَت دور ادلتعلم
إىل باحث ومستكشف للمعلومات بدال من كونو
مستقهال ذلا.
5اشتيوه فوزي فايز ،تكنولوجيا التعليم النظرية وادلمارسة( ،عماف :دار الصفا للنشر

والتوزيع) ،ط.2212 ،

أ -أف يتعلم ادلتعلم بنفسو من خالؿ التعلم بالعمل
والتعلم الذايت.
ب -أف يتعلم كل طالب حبسب سرعتو وقدراتو
اخلاصة ،حيث نالحظ تقاوت كهَت يف معدالت
التعلم لدى سلتلف الطالب عن طريق استخداـ
الربنامج التعليمي دبختلف الطرائق كاحلاسوب
التعليمي.
ج -يتعلم الطالب قدرا أكرب من اخلربات وادلهارات
حُت يقوـ بتنظيم مادة التعليم ،وتعزز كل خطوة
من خطوات بشكل فوري من خالؿ التغذية
الراجعة عن طريق استخداـ التعليم ادلربمج.
د -تزداد دافعية ادلتعلم إىل التعلم عندما تتاح لو
الفرصة بأف يكوف مسؤوال عن تعلمو ويعطي
الثقة بنفسو ،وواضح أف مجيع تطهيقات
6

تكنولوجيا التعليم هتتم بتحقيق ذلك.
إف تطهيق تكنولوجيا التعليم يف النظاـ الًتبوي
يتطلب ربديد االدوار وادلسؤليات والنشاطات جلميع
ادلشًتكُت يف العملية التعليمية ،فلقد تغَت دور ادلعلم ،من
تقدمي الدروس واستخداـ الوسائل ووضع االختهارات،
وأصهح دوره يركز على زبطيط العملية التعليمية
وتصميمها ومعرفة أجزائها ،فهو يف ىذا اجملاؿ أصهح
ادلخطط ،وادلوجو ،وادلدير ،وادلقيم للعلمية التعليميةػ
باإلضافة إىل إتاحة الفرصة للطالب ادلشاركة حبرية أكرب،
6

عليات رحبي مصطفى ،وزلمد عهد الدبس ،وسائل االتصاؿ وتكنولوجيا التعليم،

(عماف دار صفاء للنشر والتوزيع1999 ،ـ).
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مع اكتساب مهارات أكثر ،شلا أكسب الطالب مهارة
االتصالػ وتفجَت طاقاتو ،وبناء شخصيتو واطالعو على
أحدث ما توصل إليو العلم واالتصاالت يف شىت
اجملاالت ،وىذا طهعا يتطلب من ادلعلم أف يكوف على

حبيث يساعد على نقل األفكار ادلختلفة بُت
مجهور ادلتعلمُت ،ويقوـ بنقل ادلعلومات ووجهات النظر
ادلختلفة ،ويتوىل قيادة ادلناقشة وتوجيهها ضلو مستوى
أفضل باستخداـ أدوات تكنولوجيا التعليم ادلناسهة.

دراية بالهيئة التعليمية ،ويكسهها للمتعلم وحيللها ،ومن مث
يتعرؼ على خصائص ادلتعلمُت ومهاراهتم ،وحيدد طرؽ
تدريسهم ،ووضع األىداؼ التعليمية ادلناسهة ذلم ،ويراعي

 -3ادلعلم كموجو ومقوـ تربوي

القروؽ الفردية واخلاصة ذلم وبينهم ،وىذا كلو يعود على
الطالب ورلتمعو بالفائدة ،ويكوف قادرا على رلاهبة
التحديات والوقوؼ أماـ متطالهات العصر وربدياتو ،وما
يسمي بالعودلة وما تشكلو ثقايف واجتماعي واقتصادي.
وكمعلم يشارؾ يف العملية التعليمية فإنو ديكن أف
يقوـ باالدوار التالية يف ىذه الهيئة التعليمية :
 -1ادلعلم كمصمم ومطر تعليمي
ولكي يقوـ ادلعلم دبثل ىذا الدور بفاعلية ،ال بد

عندما يشعر ادلعلم بأف ىناؾ حاجة لتعلم
مهارات معينة ،فإف دوره يصهح كموجو ومشرؼ على
األعماؿ اليت يقوـ هبا ادلتعلم ،ويف ىذا الدور يقوـ ادلعلم
بتوثيق مالحظات عن مدى تقدـ ادلتعلمُت ويقوـ
بدراستها وربليلها ومقارنتها ليخرج بنتائج وتوصيات تفيد
العملية التعليمية وتشخص الصعوبات وادلعوقات اليت
7

حالت دوف ربقيق النتاجات التعليمية ادلقصودة.
أصهح من الواضح أف لتكنولوجيا التعليم
وتطهيقاهتا تاثَتات كهَتة على العملية التعليمية .إذا اهنا
تغَت من أساليب العمل ،واألفراد الذين يقوموف بو،

أف يدرؾ بأف ىناؾ أنواعا سلتلفة من مهارات االتصاؿ
وتكنولوجيا التعلم ديكن أف تساعده يف ربقيق أىدافو
وأعمالو من بينها )1( :معرفة األنواع ادلختلفة لوسائل

وربديد احملتوى الذي يتضمن ربديد ادلعايَت واختيار
احملتوى وكميتو ونوعيتو ،وكذلك تصميم التعليم وانتاجو
وتقييمو ،والتفاعل مع ادلتعلمُت وتقومي أدائهم شلا يؤدي

االتصاؿ وتكنولوجيا التعليم األساسية وخصائصها
وقدراهتا )2( ،امتالؾ مهارات تشغيل األجهزة واستعماؿ
التقينات احلديثة )3( ،معرفة ادلصادر واألدوات التعليمية
ادلتنوعة )4( ،امتالؾ القدرة على تصميم وإنتاج أنواع

إىل تغيَت كهَت يف دور ادلعلم والنظاـ ادلدرسي بشكل عاـ
ليصهح أكثر ربديا وأكثر مسؤولية من الدور التقليدي
الضيق ادلمارس يف كثَت من مؤسساتنا التعليمية.
ويف ضوء ىذا الواقع لتكنولوجيا التعليم وىذا

سلتلفة من الوسائل وادلواد التعليمية )5( ،امتالؾ مهارة
اختيار وتقومي الوسيلة التعليمية وفق أسس علمية)6( ،
استخداـ الوسائل التعليمية ادلناسهة للمواقف التعليمية

الفهم لدورىا فإنو مل يعد مقهوال القوؿ باف تكنولوجيا
التعليم ستحل زلل ادلعلم ،بل سيتغَت دوره ليناسب
تطهيقاهتا ادلتقدمة ،وسيحل ادلعلم القادر وادلاىر يف

ادلختلفة.

استخدامها زلل ادلعلم غَت القادر وغَت ادلاىر ،وىذا حيتم

 -2ادلعلم كقائد وزلرؾ للمناقشات الصفية

7فؤاد أمحد الزغلوؿ وآخروف ،تطهيقات التكنولوجيا يف التعليم( ،إربد :عامل الكتب

احلديث2229 :ـ).
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على مؤسساتنا التعليمية إجراء التعديالت ادلناسهة يف

شلا افقد ادلكتهات التقليدية القدرة على أداء ىذه

برارلها وخططها وإعدادىا دلعلميها ،واالنوقفت عن
العمل أو سارت دبسارات التوصل إىل األىداؼ ادلطلوبة.

الوظيفية.
 -3مل يعد الكتاب ادلطهوع ادلصدر الوحيد للمعلومات
فقد شاركو الكثَت من مصادر ادلعلومات األخرى

أمهية احلاسوب يف مراكز التعلم
إف العمل على زلسوبة مراكز مصادر التعلم يف
ادلدارس يعد مواكها لتطور العلوـ ادلختلفة ،لذا فإف
استخداـ احلاسوب كأداة مساعدة يف العمل تتيح
الختصاصي مركز التعلم اجملاؿ لإلبداع-كما تساىم يف
تقليل األعهاء ادللقاه على عاقتو وادلطلوب منو إصلازه
خالؿ العاـ الدراسي ،إما عند استخدامو كأداة تعليمية
فإنو يتيح التفاعل بُت ادلتعلم وموضوع التعلم بصورة
متميزة حيث ديد ادلتعلم خبربات حياتيو وعقلية وشخصية
ال توفرىا االدوات األخرى كخربة الربرلة والقدرة على
التفكَت ادلنهجي وحل ادلشكالت يف خطوات متتابعة.
وىناؾ العديد من األسهاب اليت أدت إىل إدخاؿ
احلاسوب واستخدامو يف مراكز مصادر التعلم منها:
 -1االنفجار ادلعريف والتزايد يف كمية ادلعلومات ادلنشورة
أو ادلنتجة ،فقد أصهح من الصعب على أي مكتهة

8

كالدوريات والهحوث والدراسات واليت قد تكوف
متوافرة يف بنكوف ادلعلومات العادلية أو يف اقراص
الليزر ”“CD ROM
 -4تطوير لألعماؿ الروتنية يف مراكز مصادر التعلم
وتقدميها بشكل أسرع عما تكوف عليو ،مع ذبويد
ىذه االعماؿ دبا يتالءـ وطهيعة احتياجات رلتمع
ادلستفيدين منو.
 -5تطوير خدمات مراكز مصادر التعلم الفنية كاإلعارة
والهحث عن ادلواد ادلكتهية بشكل أفضل وأسرع شلا
يكوف عليو يدويا ،وتقدمي خدمات متطورة سلدمة
اإلحاطة اجلارية وإعداد الههلوغرافيات.
 -6التقليل من األعماؿ الورقية والدفًتية الروقية
والدفًتية الروتينية.
 -7توفَت الوقت واجلهد االختصاصي مركز مصادر
التعلم ،وكذلك للمستفيدين من ادلركز.

9

مدرسية أو مركز مصادر التعلم أف جيمع كل اإلنتاج
الفكري ،كما أف ادلكتهات ادلدرسية التقليدية غَت
قادرة على اقتناء ىذا الكم من ادلعلومات وتنطيمو
حىت يسهل استخدامو من قهل الهاحثُت

 -1تقدمي الربامج تعليمية اثرائية للمتعلمُت :يعد مركز
مصادر التعلم من أىم العوامل اليت تساعد على

وادلستفيدين.
 -2تغَت طهيعة احلاجة إىل ادلعلومات فلم تعد احلاجة
إىل معلومات بسيطة تعاجل موضوعا ما ،بل تعدى

ربقيق عملية التعليم ،وذلك من خالؿ توفَت الهيئة
اليت تساعد على ذلك ،وعندما يتم تقدمي برامج
تعليمية زلوسهة للمتعلمُت من خالؿ ادلركز فإنو

ذلك إىل احلاجة إىل معلومات غاية يف التخصص

جماالت استخدام احلاسوب يف مراكز مصادر التعلم

8

عهد اخلالق رشراش أنيس ،أمل أبو ذياب عهد اخلالق ،تكنولوجيا التعليم :وتقنياتو

احلديثة( ،بَتوت :دار النهضة العربية ،ط 2228 ،1ـ).
 9اشتيوه فوزي فايز ،تكنولوجيا التعليم النظرية وادلمارسة( ،عماف :دار الصفا للنشر
والتوزيع ،ط 2212 ،ـ).
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يساعد ادلتعلم على التعلم دلا تقدمو ىذه الربامج من
خربة تعليمية تتناسب مع كل متعلم ،زلققة عملية
تفريد التعليم ،كما أف ىذه الربامج سبكن ادلتعلم من
أف يتعلم دوف أف يشعر بالتعب أو ادللل مع أثارة

 -5ديكن احلاسوب اختصاصي مركز مصادر التعلم
من استخداـ الربامج التطهيقية مثل معاجلة
النصوص وبرامج اجلدوؿ ،وذلك يف اعداد التقارير
الدورية اإلحصائية ادلتعلقة بعمل ادلركز كاحصائية

انتهاىو وربفيزه باستمرار ،كما أهنا تقدـ تغذية
راجعة للمتعلم وحسب نتيجة ىذا التقييم يقوـ
بإرشاد ادلتعلم إما باالنتقاؿ إىل موضوع جديد أو

عدد ادلًتددين وادلستفيدين من ادلركز.
 -6ربويل فهارس ادلركز إىل قاعدة بيانات ،حبيث ديكن
االستفادة منها الغراض متعددة يف اسًتجاع

إرجاع ادلتعلم بصورة آلية إىل األجزاء اليت مل يفهمها
جيدا إلعادة دراستها مرة ثانية ،وىذه ما مسي
بالتعليم ادلربمج .إال أنو جيب على اختصاصي ادلركز
التعاوف مع ادلعلمُت يف اختيار الربامج التعليمية

ادلعلومات من جانب ادلتعلمُت وادلعلمُت وأيضا
العاملُت يف ادلركز.
 -7االتصاؿ بالشهكات العادلية كشهكة االنًتنت واليت
تعد من أعظم اإلصلازات احلديثة يف ىذا العصر

احملسوبة بدقة وعناية على أف تكوف ذات أثر إجيايب
ومسائد لعملية التعليم والتعلم اليت تتم قي الفصل
الدراسي ،وبالتايل ديكن أف يقدـ ادلركز برامج ذات
موضوعات معينة أو برامج تطهيقية تساعد ادلتعلم

حيث تضم اإلنًتنت رلموعة عادلية ضخمو من
مصادر ادلعلومات اليت اليستطيع استيعاهبا فرد
معُت.
 -8سبكُت مركز مصادر التعلم من اقامة شهكة

من أف )1( :حيصل على ادلعلومات )2( ،يتمرف
على مهارة معينة )3( ،يكتب الهحوث وادلقاالت.
 -2يعترب احلاسوب أداة لأللعاب التعليمية هبدؼ شغل

معلومات داخلية يف ادلدرسة وتتمثل بربط االقساـ
االكادديية باقساـ مركز مصادر التعلم كقاعدة
12
معلومات.

أوقات فراغ ادلتعلمُت كنشاط ترفيهي ديارسو ادلتعلم
داخل مركز مصادر التعلم ،وىذا االستخداـ يساعد
على تنمية شخصية ادلتعلم.
 -3تعترب احلاسوب ذلك العلم العادؿ والصهور

توصيات ومقًتحات إلدماج تكنولوجيا
االتصاالت وادلعلومات يف التعليم يف رلاؿ ادلتعلمُت
أ -إعداد ادلتعلم لكي يتخرج إنسانا ديلك ادلعارؼ
وادلهارات الكافية لالستمارار يف التعلم معتمدا

وادلوضوعي والذي يعمل كمدرس خصوصي خيتاره
ادلتعلم ويف ادلوضوع الذي زبتاره لنفسو ،كما
يكسب ادلتعلم الثقة بنفسو ،فادلتعلم ىنا ىو زلور

على نفسو ،ويتسم بروح ادلهادرة والفاعلية
والتنظيم والقدرة على مواجهة التحديات.
ب -تدريب ادلتعلم على آليات التعلم الذايت وطرؽ

العملية التعليمية وىو الذي يشارؾ وجييب.
 -4استخداـ احلاسوب يف االعماؿ االدارية والكتابية
ادلركز مصادر التعلم

استغالؿ ملكاتو الفكرية وتطويرىا ادلستمر،
10اشتيوه فوزي فايز ،تكنولوجيا التعليم النظرية وادلمارسة( ،عماف :دار الصفا للنشر

والتوزيع ،ط 2212 ،ـ).
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وذلك عن طريق تنمية القيم واالذباىات الًتبوية

واالجتماعية األساسية اليت تنسجم مو ىدؼ

واالجتماعية األساسية اليت تنسجم مع ىدؼ
الًتبية ادلستمددية.
ج -ربويل فهارس ادلركز إىل قاعدة بيانات حبيث

الًتبية ادلستمدة.
وىذا التفريد يسهم يف خلق تعلم ىادؼ ذي
معٌت لدى الدارس ،وديٍت شخصيتو بشكل تدرجيي ويطور

ديكن االستفادة منها الغراض متعددة يف
اسًتجاع ادلعلومات من جانب ادلتعلمُت
وادلعلمُت وايضا العاملُت يف ادلركز.
د -االتصاؿ بالشهكات العادلية كشهكة اإلنًتنت

مقدرتو العقلية واذباىاتو ومهاراتو وخيلق فيو ادليل إىل
التفكَت النقدي النتسائل الهاحث ،وديعق فيو االعتماد
على النفس .وال شك أف مثل ىذا التوظيف احلكيم ذلذه
ادلهارات إمنا يهدؼ إىل الوصوؿ إىل متعلم مهدع من

واليت تعد من أعظم اإلصلازات احلديثة يف ىذا
العصر حيث تضم االنًتنت رلموعة عادلية
ضخمة من مصادر ادلعلومات اليت ال يستطيع

خالؿ عملية تربوية ىي حبد ذاهتا العملية ىو متعلم
يتجاوز حدود احلاضر ويستثمر طاقتو الفكرية يف التفكَت
والتحليل والنقاش والتساؤؿ ،بعيدا عن دور ادلتلقي

استيعاهبا فرد معُت.
ه -سبكُت مركز مصادر التعلم من إقامة شهكة
معلومات داخلية يف ادلدرسة وتتمثل بربط
األقساـ األكادديية بأقساـ مركز مصادر التعلم

للمعلومات ،ويؤمن بشراكة الدارس يف الهحث والنقد
والتحليل.
أ -اإلسهاـ يف إكتساب ادلتعلم شخصية زللية ،قوية
االنتماء للوطن واألمة.

كقاعدة معلومات.

11

توصيات ومقرتحات إلدخال تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات يف التعليم يف اجملال املتعلمني
أ -إعداد ادلتعلم لكي يتخرج إنسانا ديلك ادلعارؼ
وادلهارات الكافية لالستمرار يف التعلم معتمدا
على نفسو ،ويتسم بروح ادلهادرة والفاعلية
والتنظيم والقدرة على مواجهة التحديات.
ب -تدريب ادلتعلم على آليات التعلم الذايت وطرؽ
استغالؿ ملكاتو الفكرية وتطويرىا ادلستمر،
وذلك عن طريق تنمية القيم واالذباىات الًتبيوية

11اشتيوه فوزي فايز ،تكنولوجيا التعليم النظرية وادلمارسة( ،عماف :دار الصفا للنشر

والتوزيع ،ط 2212 ،ـ).

ب -زيادة االىتماـ بشارئح اجملتمع ادلعافة رلتمعيا أو
ماليا أو جغرافيا للحصوؿ على التعليم العايل،
والعمل على ربسُت وزيادة فرص إحلاقها بالتعليم
العاىل والنجاح فيو.
بالنسبة للمعلمني
 -1تطوير ادلوارد الهشرية وتلهية حاجات اجملتمع من
خالؿ تقدمي اخلربة التقنية وإعادة التأىيل بأسلوب
حديث متطور.
 -2ادلسامهة يف تطوير العاملُت يف ادلدارس واجلامعات
أكاددييا وإداريا وتكنولوجيا.
 -3الًتكيز على إعداد بارمج تدريهية خاصة باإلدارة
حىت تستطيع ادلشاركة يف ربديث وتطوير اجملتمع
بشكل فعاؿ.
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 -4ادلسامهة يف تطوير برامج تعليمية سلتلفة لفئة كهار
السن ضمن احتياجاهتم.
 -5تطوير القدارات اإلدارية لدى العاملُت يف
ادلؤسسات احمللية.

داخلية يف ادلدرسة وتتمثل بربط االقساـ االكادديية باقسم
مركز مصادر التعلم كقاعدة معلومات )8( ،اإلسهاـ يف
نوعية التعليم باستثمار الوسائط التقنية احلديثة ادلتنوعة
اليت أثهتت جدواىا ،حيث يكوف بإمكاف ادلتعلم أف

ويستهدؼ مركز التعليم ادلستمر وخدمة اجملتمع
احمللي تقدمي برامج ودورات سلتلفة لفئات وشرائح رلتمعية
تهدأ من طلهة اجلامعة أنفسهم الذين يطمحوف إىل صقاؿ

يوظف معارفو و مهاراتو كافة يف استخداـ التكنولوجيا
حلل ادلشكالت التعليمية واحلياتية والتفكَت بطرؽ تعليمية
إبداعية تساعد على إتقاف األىداؼ األدائية احملددة ذلم،

مهاراهتم وخهارهتم إضافة إىل ما يتلقونة من علم الثانوية
العامة ،وفئة األسرى احملررين من السجوف اإلسرائيلية بغية
إعادة تأىيلهم ودرلهم باجملتمع ،كذلك ربات الهيوت
والنساء والرجاؿ كهار السن وموظفي الهنوؾ والشركات

فتزداد ثقة ادلتعلمُت أنفسم وترتفع دافعية التحصيل
واإلصلاز لديهم ،فتزداد بذلك فرص مسامهتهم يف تنمية
قدارهتم وتنمية رلتمعهم.

والهلديات والوزارات واجلامعات ،وغَتىم الكثَت شلن
توفرت لديهم الرغهة واالستعداد لالستمرار يف التدريب.
ويف رلاؿ التكنولوجيا )1( :استكماؿ حوسهة مجيع
األنظمة اإلدارية يف ادلدارس واجلامعات وتطويرىا)2( ،
تكثيف استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف
عمليات التدريس لتحسُت نوعية التعلم )3( ،إقامة
استوديوىات حديثة للتصوير والهث التلفزيوين واإلذاعي
واإللكًتوين .توفَت خدمات الشهكات احلاسوبة جلميع
ادلشرفُت والطلهة )4( ،تشجيع استخداـ ادلكتهات
اإللكًتونية ،وقواعد الهيانات العادلية ،إلتاحة الفرصة
للعامُت والدارسُت والهاحثة لالستفادة من ىذه ادلصادر
الغنية )5( ،تكثيف إنتاج الوسائط التعليمية السمعية
الهصرية واإللكًتونية اليت تكمل تطوير ادلقرارت الدراسية
يف ادلدارس واجلامعات وتعزز تعلم الدارسُت عن بعد،
( )6تنويع طرؽ إيصاؿ ادلعرفة للدرارسُت بتوظيف
التكنولوجيا احلديثة عامة والتعليم اإللكًتوين خاصة)7( ،
سبكُت مركز مصادر التعلم من إقامة شهكة معلومات

بالنسبة للمجتمع ومؤسساته املختلفة
 -1أف تعمل ادلؤسسات النظامية وغَت بظامية على
تلهية احتياجات احملتكو وفق رئي التحديث والتطور
حيت يتسلح ادلواطن الفلسطيٍت بالثقافة القادرة على
الصمود أماـ الثقافات الهدبية ،وىذا يتطلب من
جامعاتنا مزيدا من التفاعل مع اجملتمع من خالؿ
التواصل مع مسسات اجملتمع وقياداتو وخرباهتم
واالستفادة من اإلمكانيات ادلتوفرة لدي ىؤالء
إلحداث التنمية الشاملة ادلستدامة اليت ضلن بأمس
احلاجة ذلا يف ىذا ادلنعطف اخلطَت لقضيتنا العادلة.
 -2أف تراعي ادلؤسسات النظامية وغَت النظامية
توظيف ادلوارد وادلصادر ادلتاحة دبا حيقق الفائدة
لتطوير العملية التعليمية وربديث أساليب التعليم
واستخداـ التقنيات احلديثة اليت تدعم اإلبداع
وتشجع الهحث العلمي وفق سياسيات وخطط
مرتهط خبطط التنمية اجملتمعية.
 -3أف تعمل ادلؤسسات النظامية وغَت النظامية على
رعاية ادلهدعُت من العاملُت والطلهة وربفيزىم
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بوسائل سلتلفة ،لكي يسامهوا بفعالية أكرب يف
مشروع التنمية.
 -4أف تعمل ادلؤسسات النظامية وغَت النظامية على
توثيق التعاوف فيما بينها يف كافة اجملاالت ،لكي
تعمل وفق ما حيتاجو اجملتمع من التناغم والتكامل
والوحدة والتوحيد ،من أجل بناء ادلتعلم القادر على
مواجهة األخطار والتحديات.
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