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  أ
 

ب ل  لقخ

 یشهد الواقع العالمي الذي نعیشه تقدما هائال في مجال تكنولوجیا المعلومات و االتصال، ففي كل

یوم یكتشف العدید من الوسائل و األسالیب التي لها دور فعال في خدمة اإلنسان و زیادة معلوماته و 

الوظیفیة؛ ألننا نعیش في عصر معارفه ورفع مستوى قدراته و مهاراته و حتى تسهیل عمله و ممارساته 

ألن و  تسابق علمي و صراع تكنولوجي تقاس فیه قوة األمم بقدر ما تحرزه من تقدم على المستوى العلمي،

التعلیم من أهم المنظومات التي یقوم علیها أساس أي مجتمع في العالم، فكل الدول المتقدمة من أسباب 

جعلها من أولویاتها من أجل حاضر مضيء و مستقبل یتمیز تقدمها هو اهتمامها بالمنظومة التعلیمیة و 

التكنولوجیا و وسائلها غزت مختلف جوانب الحیاة و اهتمت خاصة بالجانب التعلیمي  إنبالتقدم و الرقي، 

. وفي الوقت حریة وبشكل مستمرالعصر بكل  تهاو هذا ما یتطلب منا متابعة هذه التطورات و مواكب

في تطویر العلم و العمل و تسهیل مسار  هتكنولوجیا التعلیم " نظرا ألهمیت" بالحاضر ظهر ما یسمى 

میة وٕاثرائها والتأثیر على المتعلم الذي یعد محور هذه العملیة و یستفید منها في رفع العملیة التعلیمیة التعلُ 

 وجهد. مستوى تحصیله الفكري و المعرفي و تسهیل وصول المعلومة بسرعة و بأقل وقت

استثمار كافة اإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة لنظام  يرفع كفاءة مرحلة التعلیم الجامعیتطلب 

التعلیم العالي ، واستخدامها االستخدام المثل الذي یحقق أفضل مخرجات من الناحیة الكمیة والكیفیة ، 

ى لتحقیقها بجهود بأقل تكلفة ممكنة وفي أقصى وقت ممكن ، ومن المؤكد أن للجامعة أهدافا عدیدة تسع

، وبقدر ما توفر لها من ظروف مالئمة تستطیع ةطلبالصهم لها من أساتذة وموظفین و العاملین فیها وٕاخال

المتضمنة الرقي بالبحث العلمي والرفع من مستوى خریجیها الذین یعتبرون ثروة  في هدافتحقیق هذه األ

تبني تكنولوجیا التعلیم للعمل على استحداث بشریة هامة للمجتمع، ومن بین األسالیب المتبعة محاولة 

 جامعات حدیثة تعمل على مواكبة التطورات العلمیة العالمیة في هذا المجال.

لذلك طبقت هذه التقنیات التي تتضمن تكنولوجیا المعلومات بهدف مواكبة الجامعات العالمیة في إطار 

لزم ضرورة تطبیق تكنولوجیا المعلومات في مشروع عالمي یدعو إلى المنافسة في امتلك المعرفة ولذلك 

 تعزیز استخدام الطرق الحدیثة للتدریس الجامعي واتجاهات مدرسي الجامعات نحو توظیفها.

الموضوع"واقع استخدام وسائل تكنولوجیا االعالم و االتصال  لهذا اختیارنا سبب كان هنا ومن

 لتطویر طرق التدریس لدى اساتذة جامعة البویرة"



  ب
 

 م تناولنا هذه الدراسة في جانبین، وهما:وقد ت 

 الجانب النظري؛ ویتضمن ثالث فصول: .1

، ثم تطرقنا والفرضیات الفصل األول الفصل التمهیدي وفیه تطرقنا الى إشكالیة البحث .1.1

الى اسباب اختیار الموضوع وأهداف وأهمیة الدارسة كما تناولنا تعریف المصطلحات األساسیة 

 الدراسات السابقة التي تم تناولها.؛ وأخیرا للدراسة

والذي تناولنا فیه مفهوم تكنولوجیا  واالتصالوسائل تكنولوجیا اإلعالم  الثانيالفصل  .1.2

وخصائص تكنولوجیا  واالتصالثم تطرقنا الى أنواع تكنولوجیا اإلعالم  واالتصالاإلعالم 

 اإلعالم واالتصال،ووظائفه.

حیث انتقلنا الى  التدریسم واالتصال وطرق وسائل تكنولوجیا اإلعال الثالثالفصل  .1.3

تعریف شامل لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال في التعلیم العالي،وأهمیته في التعلیم العالي،ودواعي 

وذلك بعرض  التدریساستخدامه في التعلیم العالي،ثم تطرقنا الى شمل التكنولوجیا الحدیثة بطرق 

وللمادة التعلیمیة، كما یتناول الفصل أهم طرق التدریس  تاذلألس للمتعلمأهمیة التكنولوجیا الحدیثة 

 المستخدمة؛ كطریقة المحاضرة، طریقة الحوار، العصف الذهني، والطریقة اإلستقصائیة.

 الجانب المیداني: ویتضمن فصلین: .2

الفصل الرابع: الفصل المنهجي: وفیه تطرقنا الى الدراسة اإلستطالعیة، ومنهج البحث،  .2.1

ث، ومجاالت؛ الدراسة المتمثلة في المجال المكاني، الزماني، والبشري، أما أدوات ثم عینة البح

 البحث فتمثلت في االستبیان، كیفیة تصمیمه، وقیاس ثبات األداة، وأخیرا المعالجة اإلحصائیة.

الفصل الخامس: عرض النتائج ومناقشتها: وفیه عرضنا نتائج اختبار الفرضیات كل  .2.2

 حدة تلوى األخرى.على حدا، وتفسیرها وا

 وختمنا هذه الدراسة باستنتاج عام ومجموعة من اإلقتراحات والخاتمة.
 



 الصفحة فهرس المحتویات 

 أ إهداء 

 ب  شكر وتقدیر 

 ج ملخص الدراسة 

 د فهرس المحتویات 

  العام للدراسة راإلطا األول:الفصل  

 11 اشكالیة البحث 

 12 فرضیات الدراسة 

 13 اسباب اختیار الموضوع 

 14 أهداف الدراسة 

 14 أهمیة الدراسة 

 15 مصطلحات الدراسة 

 18 الدراسات السابقة 

  تكنولوجیا االعالم واالتصال: الفصل الثاني 

 25 تمهید 

 25 ماهیة تكنولوجیا االعالم واالتصال 

 27 مفهوم وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال 

 31 أنواع تكنولوجیا االتصال واستخداماتها 

 35 خصائص تكنولوجیا االتصال 

 36 وظائف تكنولوجیا االتصال 

 41                                               خالصة الفصل 

  تكنولوجیا االعالم واالتصال في التعلیم العالي: الفصل الثالث 

 45 تمهید 

 45 تعریف تكنولوجیا االعالم واالتصال في التعلیم العالي 

 44 أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي 

 46 مكانة تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي 

 49 فوائد استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي 

 50 تكنولوجیا التعلیم وطرق التدریس 



 53 التعلمیة التعلیمیة الوسائل أهمیة 

 54 التعلیم تكنولوجیا معیقات 

 55 التدریس طرق 

 56 التدریس طرق أنواع 

 62 خالصة الفصل 

  للدراسة المیداني الجانب :الرابعالفصل  

 71 تمهید 

 71 منهج البحث 

 71 مجتمع الدراسة 

 72 عینة الدراسة 

 72 مجاالت الدراسة 

 73 ادوات البحث 

 73 تصمیم وتحكیم االستبیان 

 74 ثبات االداة 

 75 المعالجة االحصائیة 

  عرض وتحلیل نتائج الدراسة.   :خامسالفصل ال 

 77 مقدمة  

 77 حلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى 

 81 تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة 

 84 تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة 

 86 االستنتاج العام للدراسة 

 87 االقتراحات 

 88 الخاتمة 

  المالحق 

  قائمة المراجع 
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  :البحث شكالیةإ

اكثر حیویة وقوة  وسیلةیا المعلومات واالتصاالت یعد اصبح التعلیم في عصر تكنولوج

محركة لنجاح اي تغییر، وقد نتج عن هذه الحركیة ظهور العدید من المصطلحات الحدیثة في 

والتعلم الذاتي،  كالمدارس بال جدران، والتعلم عن بعد، والتعلم المتلفز، مجال التربیة، اصبحت

. وفي ظل هذا المناخ الفكري المعاصر، توالت العدید من االبحاث والدراسات التربویة وغیرها

المهتمة بمجال استخدام وسائل وتقنیات تكنولوجیا االعالم واالتصال في العملیة التعلیمیة التعلمیة 

 .  ةالجامع هافی بها لتعمیمها على كافة أطوار التعلمفي محاولة 

كدت العدید من الدراسات على اهمیة االخذ بتكنولوجیا االعالم واالتصال في المجال أ

التعلیمي  نظرا للتقدم التكنولوجي  الكبیر الذي یشهده العالم  والذي اصبح یفرض اضافة اسس 

جدیدة للعملیة التعلیمیة التعلمیة، وقد اطلقت الجزائر جملة من االصالحات التربویة حتى تسایر 

شرعت وزارتي التربیة الوطنیة والتعلیم العالي في تنفیذ عملیة ادراج تكنولوجیا  إذغیرات العالمیة، الت

الجزائریة الى أعلى  تاالعالم واالتصال في مؤسساتها التعلیمیة وذلك بغیة االرتقاء بالمؤسسا

امج مختلف مؤسسات التعلیم العالي من على تجسید العدید من البر  حیث حرصتالمستویات، 

وذلك من اجل التنویع في اسالیب التعلیم والتعلم  وكما عرفت ایضا الجامعات سلسلة من المشاریع 

التعلیم الجامعیة بغیة  منظومة الهادفة إلدراج وسائل التكنولوجیا االعالم واالتصال بكل انواعها في

 اثرائها و تنویع عروض التكوین التي تتوافق وسوق العمل.

ل التكنولوجیا واإلتصال واالعالم كافة القطاعات المجتمعیة جعلها وسائل إن انتشار الوسائ

طبعة في أیادي كل شرائح المجتمع بما فیها الشباب على األخص وطلبة  الجامعة وأساتذتها أكبر 

الشرائح إستعماال لها ، لذلك أصبحت هذه الوسائل تفرض نفسها بقوة من حیث االنفتاح على 

لها وفي أي مكان كانت، ومن حیث المتعة التي یشعر بها مستعملها. لذلك المعرفة بمختلف أشكا

الى استثمار في الوسائل التكنولوجیا حتى تكون عنصر أساسي دعت الكثیر من مقاربات التعلیم 

من طرق التدریس النشطة، وتعزز ذلك بتوفیر كل اإلمكانیات حتى یتأهل األساتذة أي معنیون في 
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في أداء مهنة التدریس وبلوغ األهداف المسطرة في برامج ومشاریع التكوین   استعمال هذه الوسائل

 الجامعي.

ونظرا ألهمیة العملیة التعلیمیة في منظومة التعلیم العالي كقاعدة اساسیة لباقي الوظائف 

وما یتركه استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال من تاثیرات ایجابیة في تحسین وتطویر العملیة 

لیمیة وما حققه من ایجابیات و تغیرات جذریة في التعلیم العالي خاصة والعملیة التعلیمیة بصفة الع

اخص جاءت دراستنا هذه لتحاول ان تظهر واقع استعمال وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال في 

ا في تطویر طرق التدریس ومدى قدرة هذه التكنولوجیا في تفعیل العملیة التعلیمیة ومدى كفاءته

 :ةالتالی تالتساؤالتطویر طرقها، ویمكن صیاغة هذه االشكالیة في 

لوسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر طرق  لجامعییناما مدى استخدام االساتذة  .1

 ؟التدریس

تطویر طرق التدریس في التعلیم لما مدى مساهمة وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال  .2

 ؟الجامعي

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في استخدام االساتذة الجامعیین لوسائل تكنولوجیا  .3

 ؟ة التكوینشعب متغیراالعالم و االتصال تعزى الى 

 

 الفرضیات:
یستخدم االساتذة الجامعیین وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال في عملیة التدریس بنسبة  .1

 .متوسطة

 تطویر طرق التدریس في التعلیم الجامعيلوسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال  تساهم .2

  بنسبة عالیة.

م توجد فروق ذات داللة احصائیة في استخدام االساتذة الجامعیین لوسائل تكنولوجیا االعال .3

  متغیر شعبة التكوین.و االتصال تعزى الى 
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 :اسباب اختیار الموضوع

 
 االسباب الذاتیة: 

 اهتماماتنا الشخصیة  بتكنولوجیا االعالم واالتصال  •

محاولة التعرف على وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال المستخدمة من طرف اساتذة  •

 التعلیم العالي (اساتذة جامعة البویرة)

الرغبة في التعرف على مدى استخدام االساتذة الجامعیین لوسائل تكنولوجیا االعالم  •

 .رق التدریسواالتصال لتطویر ط

 

 االسباب الموضوعیة:

 الدور المهم والفعال الذي تلعبه وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال في التعلیم العالي •

ندرة البحوث العلمیة التي تتناول واقع استعمال وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر  •

 طرائق التدریس وتحسین جودة التعلیم في الجامعات الجزائریة 

تقدیم معلومات واقعیة حول واقع استعمال اساتذة جامعة البویرة لوسائل تكنولوجیا االعالم  •

  .واالتصال
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 هداف الدراسة:أ
جیا ان الهدف الرئیسي لهذه الدراسة یتجلى في الكشف عن واقع استعمال وسائل تكنولو  .1

 ق التدریس لدى اساتذة جامعة البویرة ئاالعالم واالتصال لتطویر طرا

لوسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر  لجامعییناالتعرف على مدى استخدام االساتذة  .2

 طرق التدریس

التعرف على مدى مساهمة وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال في تطویر طرق التدریس  .3

 في التعلیم الجامعي

فروق ذات داللة احصائیة في استخدام االساتذة الجامعیین لوسائل  الكشف عن وجود .4

 متغیر شعبة التكوین.م و االتصال تعزى الى تكنولوجیا االعال

 

 أهمیة الدراسة:
فمن الجانب البحثي: تزود الطالب واألساتذة ’ تكتسي هذه الدراسة اهمیتها من عدة جوانب 

وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال واستخدامها والباحثین بشكل عام بأساس نظري حول اهم 

لتطویر طرائق التدریس وتحسین جودة التعلیم، اما من الجانب التطبیقي: فتوفر  مقترحات 

 وتوصیات وانسب السبل لتوظیف هذه الوسائل في التعلیم الجامعي

واالتصال كما تساهم هذه الدراسة في التعرف على واقع استعمال وسائل تكنولوجیا االعالم 

 في جامعة البویرة

لیبني علیها معارف  ینالدراسة بما تضمنه من معلومات ومراجع قد تفتح المجال للباحثف

 .جدیدة
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 :تحدید المصطلحات اجرائیا

 اإلعالم واالتصال:تكنولوجیا  :اوال 

 :التكنولوجیا -1

 لغة:  -1-1

كان في ألمانیا  technologieورد في بعض المصادر أول ظهور لمصطلح تكنولوجیا 

وتعني باللغة الیونانیة "الفن"أو "صناعة یدویة"، و  technoم، وهومركب من مقطعین 1770عام 

logie  وتعني "علم" أو "نظریة"، وینتج عن تركیب المقطعین معنى "علم صناعة المعرفة النظامیة

عربیة بل عربت بنسخ في فنون الصناعة أو العلم التطبیقي ولیست لدیها مقابل أصیل في اللغة ال

 )165،ص 2013(نور الدین زمام و صباح سلیماني، لفظها حرفیا تكنولوجیا".

وتعرف التكنولوجیا على أنها: " األدوات أو الوسائل التي تستخدم ألغراض علمیة  

وتطبیقیة، والتي یستعین بها اإلنسان في عمله إلكمال قواه وقدراته، وتلبیة تلك الحاجات التي 

 إطار ظروفه االجتماعیة، وكذا التاریخیة". تظهر في

 :اصطالحا -1-2

یعتبر مفهوم التكنولوجیا من المفاهیم التي ناقشها الكثیر من الباحثین والمفكرین , واختلفوا 

، 2010(فضیل دلیو،التكنولوجیا نفسها  تخصصهم وتطور خصائص في نظرتهم له بسبب

 )19ص

یتعامل مع العلم والهندسة وتطبیقاتها  وعرفها عبد الحمید بهجت بأنها :" فرع من المعرفة 

التكنولوجیا في مجرد آالت ووسائل  حصر في المجال الصناعي فهي تطبیق العلم، وهذا التعریف

 فقد انحاز إلى التعاریف الموجودة في القوامیس.

"حسین كامل بهاء الدین" رؤیته لمفهوم التكنولوجیا قائال: "إن التكنولوجیا فكر  ویلخص

 قبل أن تكون مجرد اقتناء معدات."  وأداء وحلول للمشكالت

یعرفها عبد األمیر فیصل على أنها مجموعة من النظم والقواعد التطبیقیة وأسالیب العمل التي 

(عبد الدراسات المبتكرة في اإلنتاج والخدمات.تستقر لتطبیق المعطیات المستخدمة للبحوث و 

 ) 80،ص 2005الباسط محمد عبد الوهاب،
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 االعالم  -2

 لغة : -2-1

اإلعالم في اللغة یعرف بأنه "مصدر" أعلم وأعلمت ویقال استعلم لي خبر فالن واعلمنه حتى  

 واستعملني الخبر فأعلمته إیاه. اعلمه

 اصطالحا:  -2-2

تعني العلم الذي هو ضد الجهل، وتعني األخبار أو اإلنباء بشئ، ویعني أیضا بث رسائل واقعیة 

أو خیالیة موحدة على أعداد كبیرة من الناس یختلفون فیما بینهم من النواحي االقتصادیة 

 واالجتماعیة

 على تنویریعمل  المضمونوالثقافیة، ویمكن القول بان األعالم یقصد بالمعلومات واألخبار أي 

(محمد محمود المستقطبین ورفع غشاوة عن أعینهم ومساعدتهم على صناعة القرار المناسب.

 ) 7،ص 2007ذهبیة،

 

 االتصال  -3

 :لغة -3-1

وفي اللغة العربیة لفظ اتصال من فعل اتصل یتصل اتصاال الشيء بالشيء أي التصق  

 ) 12، ص2007فرحاني لویزة،به.

 اصطالحا: -3-2

أو جماعة إلى عبارة عن  انتقال المعلومات أو األفكار أو االتجاهات أو العواطف من شخص

شخص أو جماعة أخرى من خالل الرموز، واالتصال هو أساس كل تفاعل اجتماعي فهو یمكننا 

 ) 12،ص 2008(رحیمة الطیب عیساني، من نقل المعارف والتفاهم  بین األفراد. 

ئیة والنفسانیة، التي من خاللها تقوم ( تحدث) عملیة تبادل هو مجموع العملیات الفیزیا

شخص یسمى الباعث إلى شخص یسمي المستقبل، وذلك لتحقیق أهداف  وتمریر معلومة من
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وثمة اتفاق على أن االتصال یتضمن خمسة عناصر أساسیة تتمثل في: المرسل، الرسالة،  معینة

 ) 71،ص 2008الخلیفي،(طارق سید احمد الوسیلة، المستقبل والتأثیر.

 

 :تكنولوجیا االعالم واالتصال -4

 :اجرائیا 

یقصد بها في هذه الدراسة بانها مختلف البرامج التطبیقیة التعلیمیة الحدیثة (البرید               

االنترنت، الوسائط المتعددة، معالج الصور والفیدیو)،و  االلكتروني، معالج النصوص والجداول،

المواد واالجهزة الحدیثة مثل مخابر الحاسوب ، السبورة الذكیة،اجهزة العرض االلكترونیة) التي 

 تستخدم في العملیة التعلیمیة والهادفة الى رفع كفایاتها وبلوغ االداء المتقن.

 

  :ثانیا: طرق التدریس
 :لغة .1

، ي الشيء التدریس من جذر درس یدرسالسیرة ، الحالة ، المذهب ، الخط فالطریقة  

 درس تدریس التلمیذ الكتاب جعله یدرسه.

 اصطالحا: .2

مجموعة النشاطات التي یقوم بها المعلم في " بد الرحمان عبد السالم جامل بأنه:عرفه ع 

قاسي (موقف تعلیمي لمساعدة تالمیذه في الوصول إلى أهداف تربویة محددة".

 )97،ص 2014اونیسة،

 لیساعد التالمیذأو األسلوب الذي یختاره المدرس  تعرف كذلك طریقة التدریس بأنها الكیفیةو 

على تحقیق األهداف التعلیمیة السلوكیة و هي مجموعة من المهام واإلجراءات و الممارسات و 

یهدف إلى توصیل  األنشطة العلمیة التي یقوم بها المعلم داخل الفصل التدریس درس معین

 ) 79،ص2009عاطف الصیفي، .(معلومات و حقائق و مفاهیم للتالمیذ
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 إجرائیا :

 تحقیقها المرجوّ  األهداف تحقیق أجل من األستاذ یّتبعه الذي األسلوب هو التدریس طریقة

یستعملها فیها األستاذ الوسائل  التي واإلجراءات األنشطة من عدد ویتضمن التعلیمي، الموقف من

 .بالدرس المتعلقة والمفاهیم الحقائق مجموعة للطالب لیوصل التكنولوجیا

 

 : الدراسات السابقة

تعد الدراسات السابقة من بین الوسائل او المراجع الهامة التي یعتمد علیها في انجاز 

من موضوع بحثنا وان اختلفت البحوث وقد اعتمدنا بعض الدراسات التي تلقي الضوء على جانب 

زاویة واهداف التناول في بعض الدراسات اال انها ساعدتنا في انجاز موضوع دراستنا ومن 

  :الدراسات التي استفدنا منها وكانت منطلقا لدراستنا هي

 

تحت عنوان "التعلیم االلكتروني بالجامعة الجزائریة  ،2012حلیمة الزاحي  دراسة :الدراسة االولى 

 مقومات التجسید وعوائق التطبیق دراسة میدانیة بجامعة سكیكدة"

 وقد اشتملت هذه الدراسة على بعض المباحث المهمة منها

 تكنولوجیا التعلیم ووسائلها

 التعلیم االلكتروني

 تصمیم التعلیم في البیئة االلكترونیة

 احثة في هذه الدراسة التوصل الى جملة من النتائج من خالل الفرضیات التالیةولقد حاولت الب

بسكیكدة یعتمد على اعتماد  1955الفرضیة االولي  تطور وارتقاء العملیة التعلیمیة بجامعة اوت 

االساتذة و الطلبة على الوسائل التعلیمیة و التكنولوجیة ، وقد تحققت هذه  الفرضیة  كون  اغلب 

 العینة بینت انهم ال یواجهون اي صعوبة  في استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات . اجابات
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ان التوجه نحو التعلیم االلكتروني یتوقف على مدى توظیف االساتذة لال نترنت    الفرضیة الثانیة

للتواصل مع طلبتهم  وقد تم اثبات ، صحة هذه الفرضیة من خالل اجابات افراد العینة فاالساتذة 

 یعتمدون بصفة كبیرة على هذه التكنولوجیا ابتداءا من تحضیر الدرس الى تقدیمه .

بسكیكدة یعزى الى مدى  1955اوت  20الفرضیة الثالثة ان نجاح العلیم االلكتروني بجامعة 

استعداد االساتذة و الطلبة ووعیهم باهمیة العلیم االلكتروني وهذا ما اكد علیه افراد عینة الدراسة 

 اتذة وطلبة  حیث یستخدمونه بصفة یومیة وهذا ما یؤكد تحقیق الفرضیة .من اس

 

 

،جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي  2016-2015ولید  بوخوش دراسة: الدراسة الثانیة

(الجزائر)،تحت عنوان "واقع استخدام تكنولوجیا االعالم و االتصال التعلیمیة  من وجهة نظر 

اساتذة جامعة ام البواقي ، حیث سعت هذه الدراسة الى الكشف عن واقع استخدام تكنوتوجیا 

من وجهة نظر االساتذة الجامعیین ولتحقیق ذلك تم االعالم و االتصال التعلیمیة في الجامعة 

اقسام بجامعة ام  5استاذ من  140استخدام المنهج الوصفي التحلیلي على عینة متكونة من 

مستخدمین االستمارة كاداة للدراسة متالفة  2016-2015خالل السنة الجامعیة  -الجزائر–البواقي 

لدراسة  الوصول الى جملة من النتائج من خالل من ثالثة محاور،  وقد حاول الباحث في هذه ا

 الفرضیات التالیة

 یتقن االساتذة الجامعیین استخدام تكنولوجیا االعالم و االتصال التعلیمیة −

 یستخدم االساتذة الجامعیین تكنولوجیا االعالم و االتصال التعلیمیة في عملیة التدریس  −

ق تكنولوجیا  االعالم و االتصال توجد صعوبات تواجه االساتذة الجامعیین في تطبی −

 التعلیمیة
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،صباح سلیمان،مقالة في مجلة العلوم االنسانیة 2013نور الدین زمان جوان  :الدراسة الثالثة

واالجتماعیة بعنوان  تطور مفهوم التكنولوجیا و استخداماتها في العملیة التعلیمیة ،جامعة محمد 

خیضر بسكرة، ،شملت هذه المقالة على ابراز العملیة التربویة و كذلك مفهوم تكنولوجیا التعلیم و 

التعلیمیة و مكانتها في العملیة التعلیمیة و من المنطق كان الواجب اعداد اجیال قادرة  الوسائل

 على التعامل مع ثقافة التكنولوجیا و على مواجهة المشكالت التي یطرحها التقدم العلمي و الثقافي.

 

 

علوم ، اطروحة مقدمة لنیل شهادة  دكتورا في  2017-2016ضیف اهللا نسیمة :الدراسة الرابعة 

التسیر شعبة تسییر منظمات تحت عنوان "استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصال واثره على 

تحسین جودة العملیة التعلیمیة ، دراسة عینة من الجامعات الجزائریة "خالل السنة الجامعیة 

حیث سعت الباحثة من خالل دراستها الى  ابراز مدى تاثیر استخدام تكنولوجیا  2016-2017

 لمعلومات و االتصال  على تحسین جودة العملیة التعلیمیة وذلك من خالل الفرضیات التالیةا

توجد عالقة تاثیر ایجابیة ذات داللة احصائیة بین استخدام تكنولوجیا المعلومات  :الفرضیة االلى

 و االتصال و تحسین جودة العملیة التعلیمیة .

سلبیة ذات داللة احصائیة بین معیقات استخدام تكنولوجیا  توجد عالقة تاثیر  :الفرضیة الثانیة

 المعلومات واالتصال بمختلف اصنافها وجودة العملیة التعلیمیة.

بین متوسطات  0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى دتاتة  :الفرضیة الثالثة 

جودة العملیة التعلیمیةتعزى تقدیرات عینة الدراسة حول تاثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصال على 

 للمعلومات الشخصیة للمستجوبین.
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، مقالة في مجلة العلوم  2013إعداد نور الدین زمان ، صباح سلیمان الدراسة الخامسة:

اإلنسانیة و االجتماعیة بعنوان : تطور مفهوم التكنولوجیا واستخداماتها في العملیة التعلیمیة ، 

، شملت هذه المقالة على إبراز العملیة التربویة وكذلك 2013ان جامعة محمد خیضر بسكرة ، جو 

التعلیمیة ومن هذا المنطق كان  مفهوم تكنولوجیا التعلیم والوسائل التعلیمیة ومكانتها في العملیة

الواجب إعداد أجیال قادرة على التعامل مع ثقافة التكنولوجیا وعلى مواجهة المشكالت التي یطرحها 

 والثقافي .التقدم العلمي 

 

 

:سالم بن مسلم الكندي ، واقع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة مذكرة ، قسم  الدراسة السادسة

الدراسات االجتماعیة ، سلطنة عمان ، كلیة التربیة بنزوي ، تهدف الدراسة إلى إیضاح واقع 

توظیف التقنیات الحدیثة في خدمة التعلیم العام بمدارس سلطة عمان كما تهدف إلى تسلیط الضوء 

ت توظیف هذه التقنیات جمع الباحث معلومات من أبحاث مختلفة تختص بالموضوع على صعوبا

معلما من  31من مقاالت مع بعض مدیري المدارس واستبیان استند إلى عینة عشوائیة مكونة من 

طالبا وطالبة من مدرستین بالمنطقة الداخلیة  60بعض مدارس التعلیم بالمنطقة الداخلیة ومن 

 نتائج التالیة : وأظهرت الدراسة ال

 وعي المعلمین بأهمیة استخدام الوسائل التعلیمیة بشكل مستمر -1

 عدم توفر الدورات التدریبیة للمعلمین التي تدربهم بكیفیة إنتاج المواد التعلیمیة وتطویرها .  -2

 ازدیاد وعي الطالب بمعنى الوسائل التعلیمیة وأهمیتها . -3
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 : مناقشة الدراسات السابقة

 

 هدفت معظم الدراسات السابقة إلى إعطاء صورة للمستقبل في مجال العملیة التعلیمیة -1

 وخاصة مرحلة ما بعد التعلیم العام التعلیم الجامعي) وذلك من خالل ولوج التقنیات الحدیثة

 في مجال التعلم والتعلیم بشكل كبیر وواسع. 

أجریت معظم الدراسات والبحوث السابقة على عینات مختلفة فمنها ما ركز على طالب  -2 

ركز على القائمین على  ركز على الطالب في التعلیم العام ومنها ما المرحلة الجامعیة ومنها ما

 مدخل الدراسة )  األنشطة وأعضاء هیئة التدریس ممن سبق لهم العمل في مجال األنشطة الطالبیة

أعتمد في الدراسات السابقة على مناقشات ومالحظات ورؤى الخبراء في مجال التعلیم  -3

الواسعة في  والتقنیات إلظهار المالمح المستقبلیة التي سوف یكون علیها التعلیم من خالل خبرتهم

 مجال التعلیم.

 ات المقننةأتبعت الدراسات والبحوث السابقة المنهج الوصفي التحلیلي من خالل االستبیان -4 

الوصفي في حین اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في المنهج الواسعة في مجال التعلیم. 

 . ل استبانهالالتحلیلي من خ

 استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في: -5

 

 التعرف على أهم الخصائص المنهجیة، والطرق الالزمة لدراسة مثل هذا الموضوع  -1

 بناء أدوات الدراسة  -2

 اختیار المنهج المالئم والمناسب لهذه الدراسة (المنهج الوصفي).  -3

 معرفة األسالیب اإلحصائیة المناسبة لمعالجة نتائج الدراسة الحالیة.  -4
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دراستنا من حیث المشكلة والهدف عن هذه الدراسات السابقة حیث أن مشكلة دراستنا  وتختلف

لتطویر طرق  واالتصالتتمثل في التعرف على واقع استخدام وسائل تكنولوجیا اإلعالم 

  .ةئالبیهر االختالف كذلك من حیث ظوی .التدریس والهدف منها تقییم الواقع الداخلي للمؤسسة
 



االتصال و االعالم تكنولوجیا وسائل: الثاني الفصل   
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 تمهید:
یشهد العالم الیوم ثورة تكنولوجیة، خاصة فیما یتعلق بتكنولوجیا االعالم واالتصال، 

خالل تسخیر مختلف التقنیات والوسائل المتطورة في مجال تنفیذ كافة األنشطة  وذلك من

باالتصاالت، وبالتالي أصبح العالم وعلى الرغم من اتساع  التسییریة وخاصة فیما یتعلق

 الجغرافیة یعیش وكأنه قریة صغیرة.رقعته 

ولفهم تكنولوجیا اإلعالم واالتصال سنتطرق في هذا الفصل  معرفة ماهیتها وٕالى التطور 

 التاریخي لها، تعاریفها، انواعها ، خصائصها، واهم وظائفها .

 

 :ماهیة تكنولوجیا االعالم واالتصال 
 طیع ان نلمس مالمحهاتحیث نستعتبر ظاهرة االتصال قدیمة قدم المجتمعات االنسانیة  

اذ كان البد من وجود وسائل یعبر بها االنسان   ،لبدایات االولى للتواجد االنسانيمنذ ا 

عن افكاره لالخرین وینقل لهم خبراته، لذا ابتكر االنسان  وسائل بدائیة حسب ما اتیح له 

صوته وكانت تلك المرحلة االولى لالتصال او ما یطلق علیها بالمرحلة  فاستخدم بدایة

الشفافیة الكلیة او مرحلة ما قبل التعلم ، وكانت وسیلة االتصال الرئیسیة فیها هي الكلمة 

المنطوقة والحاسة االساسیة هي حاسة السمع، ثم اتى تطور اللغة لیعطي قوة لالتصال 

قترب الناس من بعضهم البعض واتسمو بالعاطفیة وكانت االنساني ونتیجة لهذا التطور ا

الشائعة هي اول شكل من اشكال االعالم واالتصال حیث كانت االخبار تنتقل من الفم 

الى االذن وبانتقالها كانت تضخم وبل كانت تتغیر وتشوه حیث تضیع حقیقتها في كثیر 

 ) 43،ص 2008(حسن عماد مكاوي ومحمود علم الدین ،من االحیان 

 وبعدما حول االنسان تلك الرموز واالشارات الى حروف هجائیة منظمة انتقل االنسات الى 

مرحلة جدیدة وهي مرحلة اللغة المكتوبة واستطاع ان یحفض من خاللها ما ابتكره خالل  

الزمان ویوزعه عبر المكان في سجالت مادیة اكثر فعالیة من الحدیث والكالم ، وتعد هذه 
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یة في مجال االتصال وكانت اقرب وسیلة حینها هي الحجارة والعظام والخشب الثورة الثان

  اسالیب اخرى میسور اال انه استطاع ان یستحدث وعلى الرغم من هن نقلها كان غیر

لتحدي هذه العقبة وكان افضلها التواصل عن طریق النار والحمام الزاجل والمرایا العاكسة 

 والطبول وغیرها.

 إال ان العقل البشري ظل یتطلع للمزید من التطور حتى وصل الى به ذلك الى اختراع 

الخامس عشر حیث سهل بتلك الوسیلة سبل المعرفة  منتصف القرن الطباعة في  

 لإلنسان وبفضلها انتشرت الصحف في العالم .

وتعد هذه الثورة الثالثة في مجال االتصال االنساني التي مهدت لمیالد وسائل          

اخرى تعتمد غالبیتها على وجود اشیاء مصاحبة لها یستطیع من خاللها االنسان نقل 

رسائله المبسطة الى االخرین والتي سماها "دانیل بیل" بمرحلة االتصال السلكیة والالسلكیة  

 ) 145، ص1997الدین،(محمد تیمور ومحمود علم 

وفي هذه المرحلة تم  فیها اختراع  الكثیر من التكنولوجیات االتصال على غرار الهاتف، 

التلغراف، المذیاع ، حیث كانت اكثر قدرة على تلبیة حاجیات االنسان من خالل الوصول 

مع الى االطراف النائیة فتحققت بها الثورة الرابعة في مجال االتصال االنساني وخاصة 

ظهور تكنولوجیا أخرى حدیثة كالكامیرا، السینما، اإلذاعة اشرطة الكاسیت المسموعة 

 والمرئیة...الخ. 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة شهدت تكنولوجیا التلفزیون تحسنا في تقدیم صور اكثر دقة  

ومن ووضوحا وحتى یومنا هذا ال یزال منافسا قویا لغیره من الوسائل االعالمیة االخرى، 

اهم اختراعات القرن العشرین بل وكل العصور، وما زاد الوضع اكثر تطورا هو اختراع 

الحاسوب االلكتروني وكذا االقمار الصناعیة التي جعلت من نقل الحدث لحظة وقوعه 

على شاشة التلفزیون في اي مكان في العالم امرا ممكنا وتعد هذه الثورة الخامسة في مجال 

 ).90،ص2005عبد الباسط محمد عبد الوهاب،(االتصال االنساني.
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 :مفهوم وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال

قبل التطرق الى مفهوم وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال من الضروري  اوال تقدیم مفهوم 

 للتكنولوجیا واالتصال

 

 : اوال تعریف التكنولوجیا

) من المصطلحات التي تواجه الكثیر من االلتباس و technologie(تعد كلمة التكنولوجیا 

التاویل، قد یستخدمها البعض كمرادف للتقنیة في حین یرى البعض االخر اختالفا بینهما ، 

) وتعني  techno(هذ یرجع اصل التكنولوجیا الى الیونانیة التي تتكون من مقطعین

.(محمد الصیرفي، هج ) وتعني العلم هو المن(logos التشغیل الصناعي ، والثاني

 ) 13،ص2009

كما ان التكنولوجیا متغیر ظرفي اساسي  یؤثر في تصمیم الهیكل  وتعني عموما عملیة 

تحویل المواد االولیة الى سلع جاهزة من خالل الطرق ، االسالیب ، االدوات والمعدات، 

)  78ص ،2008(مزهر شعبان العاني، شوقي ناجي جواد، وكل ما له عالقة بهذا التحویل

لتمتزج التكنولوجیا بمفهوم العلم لتفاعلها في المیادین التطبیقیة ، فهي عبارة عن معرفة 

الكیفیة او الوسیلة بینما یمثل العلم معرفة االسباب، اذ یاتي بالنظریات والقوانین العامة 

(غسان قاسم الالمي، وتحولها التكنولوجیا الى اسالیب و تطبیقات في مختلف النشاطات

 ) 22، ص2007

 وكما یحدد الدكتور زاهر محمد مصطلح التكنولوجیا في ثالث مفاهیم اساسیة هي:
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  اوال: التكنولوجیا كعملیة:

وهو التطبیق المنظم للمحتوى العلمي او المعلومات بغرض اداء محدد یؤدي            

 في النهایة الى حل مشكلة معینة.

 

  ثانیا: التكنولوجیا كمنتج:

 محصلة تطبیق االسالیب العلمیة یكون في المساعدة في انتاج االالت والخدمات، فالفیلم 

 .كمادة خام وآلة العرض نفسها هما نتاج للتطبیق التكنولوجي للمفاهیم واألسالیب العلمیة 

 

  :ثالثا: التكنولوجیا كمزیج لألسلوب والمنتج

من هنا یتضح ان عملیة االختراع تصاحبها عملیة االنتاج، وبالتالي ال یمكن         

فصل التكنولوجیا عنها كمنتج واوضح مثال عن ذلك هو الحاسب االلي ، فنفس الجهاز 

(عبد الباسط محمد عبد یصاحبه دائما تطور في انتاج البرامج وتوسع كبیر فیها 

 ) 252، ص 2005الوهاب،

 

 تعریف االتصال 
االتصال فهو تبادل االفكار والمعلومات واالراء بین طرفین او اكثر عن طریق اسالیب 

ووسائل مختلفة مثل  اإلشارة، الكالم، القراءة والكتابة، وبالتالي نعني بتكنولوجیا االتصال  

اي اداة او جهاز او وسیلة تساعد في انتاج، توزیع ، تخزین، او عرض واستقبال البیانات 

 ) 25، ص 2010(فضیل دلیو، ا في الوقت المناسب واسترجاعه

 

  :تعریف وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال
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) ویعني  technologie (نجد مصطلح وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال          

جمیع انواع التكنولوجیا المستخدمة في تشغیل ونقل وتخزین المعلومات في شكل الكتروني 

مثل الحاسبات االلیة وحاسبات االتصال وشبكات الرابط واجهزة الفاكس وغیرها من  ،

 ) 253، ص 2002(معالي فهمي حیضر، المعدات التي تستخدم في االتصاالت 

وهناك مصطلح اخر هو تكنولوجیا المعلومات واالتصال الحدیثة  حیث یستخدم هذا 

التكنولوجیا المتجددة والمتطورة وتعرف على انها المصطلح للداللة اكثر على طبیعة هذه 

استعمال التكنولوجیا الحدیثة للقیام بالتقاط ومعالجة و تخزین واس.ترجاع ایصال 

 على یترتب ما كل هي  المعلومات سواء في شكل معطیات رقمیة ،نص،صوت او صورة

 واإللكترونیات الالسلكیةو  السلكیة والتكنولوجیا اإللكتروني الحاسوب تكنولوجیا بین االندماج

إنتاج  على فائقة قدرات ذات لتكنولوجیا جدیدة أشكال من المتعددة والوسائط الدقیقة

 یعتمد مسبوق غیر واسترجاعها، بأسلوب ونشرها ومعالجتها وتخزینها وجمعها المعلومات

.(حسن رضا معا  والشخصي الجماهیري التفاعلي االتصال مؤتمرات من مجموعة على

 ) 495،ص 2009النجار،

واالتصال وفقا للتطورات الحادثة شكال جدیدا من االعالم وكما تعتبر تكنولوجیا  

أشكال الوسائل المواكبة للتطورات والمسارات العدیدة؛ إذ یمكن تعریفها على أسس عدة 

 منها:

التكنولوجیا التي عرفت تطورات كبیرة مرتبطة جدا بالتطورات االلكترونیة (بطاقات  أنها

 الذاكرة، التخزین، تكنولوجیا االتصاالت الالسلكیة).

أما المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات ألحمد محمد الشامي 

ها الحصول على وسید حسب اهللا فیعرف تكنولوجیا المعلومات أو تقنیة المعلومات بأن

المعلومات واختزانها وبثها وذلك باستخدام تولیفة من المعدات المیكرو الكترونیة الحاسبة 

 )19،ص2009.(محمد الصریفي،واالتصالیة عن بعد 
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 :1998 األوروبي اإلتحاد تعریف
قائمة النشاطات الشاملة لثالث قطاعات المعلوماتیة بما فیها من صناعة           

األنترنت أساسا واإللكترونیك  حواسیب وبرمجیات االتصاالت عن بعد الشاملة لشبكات 

 )  65، ص2011(فضیل دلیو،

وكما عرفت ایضا بأنها  مجموعة من االفراد والبیانات واإلجراءات والمكونات        

والبرماجیات التي تعمل سویة من اجل الوصول الى االهداف المنظمة  حیث یشیر المادیة 

 هذا التعریف الى اهمیة العنصر البشري في ادارة وتشغیل هذه التكنولوجیا

انطالقا من هذه التعاریف یمكن القول أن مفهوم تكنولوجیا المعلومات واالتصال یستند إلى 

 مجموعة من العناصر هي:

وهو جهاز إلكتروني مكون من مجموعة آالت تعمل مًعا، مصمم لمعالجة  الحاسوب: -أ

وتشغیل البیانات بسرعة ودقة، ویقوم هذا الجهاز بقبول البیانات وتخزینها آلًیا، ثم یجري 

علیها العملیات الحسابیة والمنطقیة، وفًقا لتوجیهات مجموعة تفصیلیة وتعلیمات تسمى 

مسبًقا، ویقوم الحاسب بأداء مثل هذه العملیات على  برامج، وهذه البرامج معدة ومخزنة

،ص  2003نادیة جبر اهللا وعثمان حسین عثمان، (البیانات الرقمیة واألبجدیة أو علیها مًعا

273 ( 

: تتمثل في التقنیات الحدیثة (أقمار صناعیة، فاكس، هاتف، تكنولوجیا االتصال -ب

بغرض التأثیر   واإلعالم بها،  ا وٕاذاعتهاشبكات ...إلخ)، مهمتها نقل المعلومات وتبادله

 في سلوك األفراد والجماعات، وتوجیههم وجهة معینة.

 هي عبارة عن جمیع التعلیمات الخاصة بمعالجة المعلومات.البرمجیات: -ج

 ویمكن تصنیفهم إلى: األفراد : -د
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* المتخصصین : من محللي ومصممي النظام، المبرمجین، مختصو تشغیل األجهزة 

 2006(غریب عبد السمیع،.صیانتها وهؤالء یطلق علیهم برأس المال الفكري في النظامو 

 ) 12،ص

* مدیرو النظام: وهم الموظفون المستخدمون ألنظمة المعلومات من محاسبین، مدراء 

 ورجال البیع...الخ.

 من مجموعة من مكون نظام: فإنها المعلومات لتكنولوجیا الجزئي المفهوم تبني ومع 

 البیانات، البشریة، الموارد البرمجیات، األجهزة، على یشتمل والمتفاعلة؛ المترابطة الموارد

 المفهوم وهذا الحاسب، على المعتمدة المعلومات نظم تستخدم التي واالتصاالت الشبكات

 وتزوید معالجة في تساعد التي األدوات من حزمة المعلومات تكنولوجیا یعتبر الجزئي

 ) 9،ص2011الدین، حسام لیلى(. بالمعلومات األفراد

 

 :: أنواع تكنولوجیا االعالم و االتصال واستخداماتهارابعا 
فإننا نذكر أنها متعددة من حیث  عندما نتحدث عن آلیات االتصال الفضائي ،

األشكال واألسالیب، ومن حیث األدوات والقنوات المستخدمة وسنتحدث في هذا الجزء عن 

 أهمها و األكثر تواترا في االستخدام الهاتف النقال ، االنترنیت، القنوات الفضائیة التلفاز.

 التلفون السلكي و الهاتف النقال واستخداماتهم: -4-1
من أهم وسائل االتصال الصوتي ومن أقدمها وأكثرها انتشارا بین الناس، التلفون 

لدرجة أنه من النادر أن تجد بیتا أو مؤسسة ال تمتلك خطا هاتفیا وخاصة في المجتمعات 

المتقدمة والغنیة، والهاتف لیس أداة للتواصل بین األفراد والجماعات ولكنها أداة تلعب 

و إیصال الخدمات للكثیر من المؤسسات وتنتشر االتصاالت دورها في اإلنتاجیة والتسویق 

الهاتفیة التقلیدیة في كل بالد العالم حالیا وتتبع مؤسسات االتصاالت القطاع العام 

(الحكومي) في معظم الدول النامیة، وقد تطور الهاتف في حجمه وشكله ومزایاه وٕامكاناته 

 ل المتقدمة.عدة مرات وأصبح هناك شبكات هاتفیة في بعض الدو 
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من أحدث االبتكار في عالم االتصاالت الهاتفیة، الهاتف الصوري أو الهاتف الفیدیو الذي 

یستطیع نقل الصورة مع الصوت بسرعة هائلة، والجهاز مزود بذاكرة تؤهل خزن الصورة 

واسترجاعها عند الحاجة ومشاهدتها على الشاشة أو طباعتها على الورق وینتشر حالیا 

لنقال بشكل واسع. ویستخدم الهاتف كوسیلة اتصال بالهواتف األخرى المنتشرة التلفون ا

 جغرافیا بطریقتین أساسیتین:

 

) إلى متحدث آخر على الهاتف Aمن متحدث على الهاتف ( طریقة االتصال المباشر:

)B.سواء كان الهاتفان في نفس المدینة أو متباعدان ،( 

 

طریق ربط الخط الهاتفي مع وسیلة أخرى  وذلك عن :طریقة االتصال غیر المباشر

(محمد منیر حجاب ،  من وسائل االتصال ونقل المعلومات مثل: التلكس والحواسیب و غیرها

 )195، ص.2001

 

فیما یخص الهاتف النقال سمیت النقالة بالخلویة نظرا العتمادها على تقسیم 

قطاع أو خلیة) لموجة مناطق التغطیة إلى مجموعة من الخالیا، تخصص كل منها (أو 

ذات تردد معین، وهذا المبدأ في تقسیم مناطق التغطیة إلى قطاعات یستخدم في محطات 

البث اإلذاعي، إذ تقوم كل محطة إذاعیة بالبث على أكثر من موجة إلى مناطق مختلفة 

ن محطة أخرى كي تضمن وضوح بثها، ومن أجل عدم اختالط بثها مع بث إذاعي م

ذاته. اما فیما یخص جهاز الهاتف النقال فهو عبارة عن جهاز  ىالموحتستخدم النطاق 

اتصال صغیر الحجم مربوط بشبكة لالتصاالت الالسلكیة و الرقمیة تسمح ببث واستقبال 

الرسائل الصوتیة والنصیة والصور عن بعد و بسرعة فائقة، ونظرا لطبیعة مكوناته 

ب: " الخلوي " أو " النقال " أو " الجوال " أو اإللكترونیة و استقاللیة العملیة، فقد یوصف 

" المحمول"، ومعروف أن الهاتف النقال الحالي هول الشكل المتطور للهاتف التقلیدي " 

 . )130، ص2003( فضیل دلیو ، "الثابت 
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 الحواسیب إللكترونیة واإلنترنت واستخداماتها: -4-2

 Computerإن كلمة  تعریف الحاسوب اإللكتروني و استخدامه: -4-2-1

بمعنى یحسب، ویعرف الحاسوب بأنه آلة حاسبة إلكترونیة ذات  Computeمشتق من 

سرعة عالیة ودقة متناهیة یمكنها معالجة البیانات وتخزینها، و استرجاعها وفقا لمجموعة 

 . )74ص 2001(محمد نبهان سویلم ، من التعلیمات واألوامر للوصول للنتائج المطلوبة. 

ئص الحاسوب سرعة إنجاز العملیات سرعة دخول البیانات واسترجاع من خصا

المعلومات القدرة على تخزین المعلومات، دقة النتائج والتي تتوقف أیضا على دقة 

المعلومات المدخلة للحاسوب، تقلیص دور العنصر البشري خاصة في المصانع التي 

المتشابكة ، إمكانیة عمل الحاسوب  تعمل آلیا ، سرعة إنجاز العملیات الحسابیة والمنطقیة

وبشكل متواصل دون تعب، تعدد البرمجیات والبرامج التي تسهل استخدام الحاسوب دون 

الحاجة إلى دراسة علم الحاسوب وهندسة الحاسوب، إمكانیة اتخاذ القرارات وذلك بالبحث 

لمتطلبات عن كافة الحلول لمسألة معینة وأن یقدم أفضلها وفقا للشروط الموضوعة وا

 )16، ص 1999(محمود علم الدین ، الخاصة بالمسألة 

 

اإلنترنت كلمة مشتقة من شبكة المعلومات الدولیة  اإلنترنت واستخدامه: -4-2-2

) ویطلق علیها عدة تسمیات منها: International networkاختصارا لالسم اإلنجلیزي (

) أو الطریق The webالعنكبوت () أو الشبكة العالمیة أو شبكة The netالشبكة (

اإللكتروني السریع للعلوم وقد تم التعریف بها في الكتاب الصادر عن برنامج التنمیة التابع 

، أنها:" شبكة اتصاالت دولیة تتألف من مجموعة من شبكات 1994لألمم المتحدة عام 

العالم، ألف شبكة، من مختلف شبكات الحاسوب في  35الحواسیب، تربط بین أكثر من 
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ملیون مستخدم بین المجامیع أو الرمز، وهناك أكثر من  33وتؤمن االشتراك فیها حوالي 

عبد المالك (دولة في العالم لدیها نوع من االرتباط في إمكانیة الوصول إلى الشبكة"  100

 ).33، ص 2002 ردمان الرناني،

 

عندما نتحدث عن آلیات االتصال الفضائي الجدید،  القنوات الفضائیة التلفاز: -4-3

فإننا نذكر أنها متعددة من حیث األشكال واألسالیب، ومن حیث األدوات والقنوات 

المستخدمة وسنتحدث في هذا الجزء عن األقمار الصناعیة والبث الفضائي واالتصال 

 الكابلي كما یأتي:

 

 و استقبال برج عن عبارة بأنه الصناعي القمر یعرف :الصناعیة : األقمار4-3-1

 یوضع) میل 300,  22(  لحوالي األرضیة الكرة خارج االستواءط خ على یوضع إرسال

دوران األرض، بحیث یظل مغطیا القمرمع دوران تزامن نقطة اقرب كونه االستواء خط على

یبث من بقعة الكرة الجغرافیة التي حددها، أي یظل دورانه كأنه ثابت ویستطیع كل قمر أن 

%) من سطح الكرة األرضیة. تستخدم األقمار الصناعیة في بث 40هذه النقطة إلى (

العدید من القنوات التلفزیونیة التي أصبحت في بعض الحاالت قنوات مخصصة من أجل 

بث برنامج یعالج مشكل محدد، كقنوات مخصصة للتاریخ، الجغرافیا، للرسوم المتحركة، 

 للموسیقى، لألفالم،. الخ.

 

یعد الكابل أحد الوسائط التي تستخدم في عملیة نقل  االتصال الكابلي: -4-3-2

) أو Analogiqueالوسائط الصوتیة والمرئیة والنصوص إما باألسلوب التماثلي (

 )173عبد الهادي ، ص ( محمد فتحي) Numériqueباألسلوب الرقمي (

وبسبب عدم قدرة الخط التلفوني التقلیدي على نقل آالف الرسائل والكمیات الهائلة 

من المعلومات المكتوبة أو المصورة أو المسموعة و إلى مسافات جغرافیة متباعدة، 
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والحاجة إلى وقت طویل لتوصیلها إلى مجموعة المستفیدین، ظهرت طریقة استخدام الكابل 

)cableألسالك النحاسیة العالیة التحمیل، أي القادرة على نقل) الذي یضم عددا من ا 

كمیات هائلة من الرسائل والمعلومات. أما فیما یخص استخدامات اإلتصال 

) في نقل المعلومات بین الحواسیب في حالة عدم cableالكابلي: " یستخدم الكابل (

والبرامج التلفزیونیة وخاصة في  استخدام الهاتف. * یستخدم في نقل المعلومات و الصور

). * ویستخدم الكابل على مستویات محلیة CableTelevisionالتلفزیون الذي یسمى (

 (داخل المدینة)، أو على مستوى الدولة وهناك الكابل البحري الذي یربط بین

  ).107(ربحي مصطفى علیان، المرجع السابق، ص الدول والقارات 

و كما أنه یتیح خدمات برامجیة تتناسب وظروف الجماعات المستهدفة وٕاتاحة 

 خدمات من داخل المنزل (شراء،البنوك، الخدمات الطبیة، التعلم).

 

 : خصائص تكنولوجیا االعالم و االتصال: 5 

 

: وذلك لوجود سلسلة من األفعال االتصالیة، فالمرسل یستقبل ویرسل التفاعلیة -5-1

 فسه، وكذلك المستقبلفي الوقت ن

ومثال ذلك بعض الوسائل التي یوجد فیها تفاعل بین المستخدم والمرسل مثل الهاتف، 

التلفاز التفاعلي والمؤتمرات عن بعد والكمبیوتر الشخصي الذي یستخدم في االتصال 

 وكذلك البرید االلكتروني... الخ.

 

وتعني إمكانیة إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد  :الالتزامنیة -5-2

أن یستخدموا النظام في الوقت نفسه فمثال في  المستخدم وال تتطلب من كل المشاركین

نظم البرید االلكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت 

 دون الحاجة لتواجد المستقبل للرسالة.
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هناك وسائل اتصالیة كثیرة یمكن لمستخدمیها االفادة منها في  :قابلیة الحركة -5-3

النقال، جهاز الفیدیو یوضع في الجیب، وجهاز  االتصال من أي مكان مثل الهاتف

 فاكسمیل یوضع في السیارة وحاسب آلي نقال مزود بطابعة.

 

ومات من وسیط إلى وهي قدرة وسائل االتصال على نقل المعل :قابلیة التحویل -5-4

الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس،  آخر كالتقنیات التي یمكنها تحویل

واألفالم السینمائیة التي یمكن عرضها في دور السینما وعلی أشرطة الفیدیو وعلى 

 األسطوانات المدمجة على الرغم من اختالفها في الشكل.

 

شار المنهجي لنظام االتصال حول العالم وفي : ویعني به االنتالشیوع واالنتشار -5-5

وال یكون حكرا على األثریاء فقط وٕانما یشمل كل  داخل كل طبقة من طبقات المجتمع

 فئات وطبقات المجتمع.

 

البیئة األساسیة الجدیدة لوسائل االتصال في بیئة عالمیة دولیة حتى  الكونیة: -5-6

المعقدة، كتعقد المسالك التي یتدفق علیها رأس المال  تستطیع المعلومة أن تتبع المسارات

،  20، 19، ص 1997(أحمد زاهر، إلكترونیا عند الحدود الدولیة في أي مكان في العالم 

21.( 

 

 وظائف تكنولوجیا االتصال: -6
إن تكنولوجیا اإلعالم واالتصال أدت وظائف عدیدة لألفراد واألمم والشعوب جعلت منها 

 الشعوب، ومن هذه الوظائف:مقیاس قوة هذه 
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لعبت تكنولوجیا االتصال المتمثلة بالحاسوب واألقراص  :وظیفة التوثیق -6-1

 المضغوطة، وآالت التصویر

دورا كبیر في توثیق اإلنتاج الفكري في مجال االتصال واإلعالم وذلك بتناول  الرقمیة

البحوث والدراسات األكادیمیة والتطبیقیة والعلمیة والمعلومات المتخصصة في فروع 

اإلعالم بتناولها العملیات التجمع ووضع النظام واألسالیب الفنیة الكفیلة باسترجاع 

 خالل فهرسته وتصنیفه، ثممضمون هذا اإلنتاج وتحلیله من 

شطاح محمد، واخرون،ص (اإلعالم عنده لتحقیق االستخدام األمثل لهذا الرصید الفكري. 

28.( 

 

 informationتعمل تكنولوجیا االتصال واإلعالم الحدیثة على تقدیم المعلومات ( -6-2 

االتصال الرقمي تتمیز بالضخامة بشكل غیر مسبوق ذلك أن  ) المتعددة والمتنوعة التي

واالنفجار المعلوماتي والمعرفي جاء نتاجا للتطور غیر المسبوق في تكنولوجیا االتصال، 

 وتكنولوجیا المعلومات وأهمها سعة التخزین.

عملت تكنولوجیا االتصال واإلعالم الجدید على الزیادة في سرعة إعداد الرسائل  -6-3

تحویلها إلى أشكال مختلفة من مطبوعة إلى مرئیة العالیة من حیث  اإلعالمیة وفي القدرات

 على نشرها وتوزیعها وتخطي حاجز الزمان والمكان.  ومن مرئیة إلى مطبوعة، وفي القدرة

 

ظهور الحاسب الشخصي والتوسع في استخداماته ویتیح هذا الحاسب قائمة  -6-4

 ضخمة من الخدمات .

االستفادة من المعلومات التي تقدمها  والمعلومات سواء لالستخدام الشخصي أو إمكانیة

شبكات المعلومات، كما یحتوي الحاسوب اآللي على كمیة كبیرة من المعلومات یمكن 

استرجاعها بسرعة فائقة مثل برامج النشر المكتبي والصحفي وقواعد البیانات، والبرید 

خطوط   االلكتروني، كما أصبحت أداة ووسیلة اتصال، حیث یمكن للحاسوب اآللي عبر

) واالتصال ببعضها وهو یطلق علیه أنظمة الحاسوب modemالهاتف االستعانة (
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االلكتروني التي تتضمن النصوص المتلفزة، البرید االلكتروني، عند الندوات عن بعد)، 

وتبادل المعلومات واألحداث بین المراكز والمعاهد العلمیة على نطاق عالمي واسع، وأیضا 

ذل في التعلیم الفردي والتعلیم الذاتي ك من خالل برامج تسمح التحكم واالستكشاف و 

 المتغیرات .  للطالب بإجراء التجارب وتصمیم المواقف وتحلیل

 

باإلضافة إلى ما سبق یستخدم الحاسوب اآللي في التعلیم وانتشار االستراتیجیات  -6-5

 الخاصة بتوظیف

الحاسوب وبرامجه في التعلیم واعتماد التعلیم علیه خصوصا في التعلیم الفردي أو التعلیم 

الذاتي، الذي یقوم على االعتماد على تصمیم وانتاج البرامج التعلیمیة ونسخها على 

 ) الستفادة منهاcdاألسطوانات المدمجة (

 

عامل الفرد ساعات تجاوز قیود العزلة التي یفرضها االتصال الرقمي، حیث یت -6-6

الشخصي بعیدا عن االتصال باآلخرین في الواقع الحقیقي، حیث ال  طویلة مع الحاسب

یتم االتصال وجها لوجه ولكن من خالل المحدثات والبرید االلكتروني والحوارات مع آخرین 

ال یعرف بعضهم البعض وال تمیزهم سمات خاصة سوى ما یفرضه هذا الموقع وحاجاته 

إلى االتصال بهدف الثقافات  لصداقات الجدیدة مع اآلخرین من ثقافات مختلفةبدءا من ا

 ذاتها والتجول بما یلي حاجة الفرد . 

 

وفي إطار الوظیفة السابقة ینتج ما یسمى بالمجتمعات االفتراضیة  -6-7

communites virtual أفرادها حول أهداف أخرى قد تكون غائبة في  التي یجتمع

 أو تحدید الجنس والنوع.  الحقیقیة لهؤالء األفراد مثل مناهضة العنصریةالمجتمعات 

 

قدمت تكنولوجیا االتصال الحدیثة ومن خالل األجیال الجدیدة للهاتف والفاكس،  -6-8

الندوات خالل طرح تساؤالت أو مناقشة بعض الموضوعات كما  فرصة المشاركة في
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ن بعد التي بدأت بالجامعات وتقدیم المحاضرات اتسعت دائرة التعلیم المفتوح أو التعلیم ع

 من خالل االنترنت.

 

) لألجیال الجدیدة من أجهزة االستقبال منحت  tele - tascمنحت أنظمة (  -6-9

الجمهور فرصة متابعة األخبار واألحداث وملخصات الكتب وبرامج القنوات وأهم عناوین 

التلفزیون في إطار سمة من سمات تكنولوجیا  الصحف والمجالت المطبوعة على شاشة

 االتصال الحدیثة وهي قابلیة التحویل. 

 

أدى امتزاج وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة مع تكنولوجیا الحاسوب  -6-10

الكلمات على شاشة التلفزیون أو وسیلة العرض المتصل  االلكتروني، حیث یتم طباعة

لمستفید في منزله أو مكتبه، حیث یقترب مستخدمو بالحاسب االلكتروني، لكي یتسلمه ا

یرغبون فیها وفي األوقات التي  النصوص االلكترونیة من المعلومات بالكمیة والنوعیة التي

  .تناسبهم

 

ظهور العدید من خدمات االتصال الجدیدة مثل الفیدیو والبرید االلكتروني  -6-11

التي مكن من خاللها تخزین مكتبة عمالقة على قمة  )cdالمدمجة الصغیرة ( واألقراص

 مكتب صغیر. 

 

هناك اختراعات جدیدة یبدو أنها ستغیر من شكل التسلیة المنزلیة بشكل أكبر  -6-12

نتیجة االنتقال من الفونغراف إلى الرادیو والنصف األول من  من االنقالب الذي حدث

الفیدیو، العاب الفیدیو، الفیدیو الرقمي أقراص  القرن العشرین، ومن ذلك الفیدیو كاسیت

dvd  . 
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بجانب المواقع اإلعالمیة المعروفة على شبكة االنترنت تقوم اآلالف أو مئات  -6-13

التي تقدم الخدمة اإلعالمیة حول الوقائع واألحداث التي تتم في  أالف من المواقع األخرى

اإلخباریة والتعلیقات علیها في إطار  ریربقاع كثیرة من العالم وكتابة التقاریر وكتابة التقا

 الخدمة اإلعالمیة المتكاملة نراها هذه المواقع.

 

التكنولوجیا الجدیدة في مجال الخدمة التلفزیونیة مثل خدمات التلفزیون  ظهور -6-14 

التفاعلي عن طریق الكابل یقدم خدمات متعددة، ویتیح التلفزیون الكابلي العدید من القنوات 

التلفزیونیة، كذلك محطات اإلذاعة المباشرة عبر األقمار الصناعیة، قدرا هائال من 

تطورات كبیرة في جودة الصورة  المنازل مباشرة، وحدثتالمعلومات والترفیه لمشاهدي 

  التلفزیونیة من خالل ما یعرف بالتلفزیون عالي الدقة.

 

كذلك اإلعالن والتسویق والدعایة والدعوة أصبح لها صدى كبیرا لدى المعلنین  -6-15 

ها. والدعاة وخصوصا بالنسبة للمواقع التي تحقق نسبة أكبر في االستخدام والدخول علی

 ).14-11(محمد الفتاح حمدي وآخرون، 
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 :خالصة الفصل
وفي األخیر نستنتج أن تكنولوجیا اإلعالم واالتصال هي مجموعة من األجهزة التي 

تختص بجمع المعلومات وتخزینها وسرعة نشرها واسترجاعها وقت الحاجة إلیها كما 

تعددت وسائلها من األنترنت ـ البرید اإللكتروني ـ وغیرها كما أن لهذه التكنولوجیا عدة 

ئقة والمرونة حیث تمكنت من اقتحام جل المجاالت  خصائص نجد منها السرعة الفا

 كدخولها مجال التعلیم العالي الذي سنتطرق الیه في الفصل القادم . 
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 تمهید
تعتبر تكنولوجیا المعلومات واالتصال من المكونات األساسیة لنظام المعلومات ومن 

الوسائل التي عملت ضجة كبیرة في هذا العصر في مختلف القطاعات خاصة الخدماتیة منها، 

یعد والتعلیم العالي نموذج مهم جدا إلدراج التكنولوجیا في عملیاته سواء اإلداریة أو التعلیمیة؛ إذ 

في ظل تكنولوجیا االعالم واالتصال سلعة أكثر حیویة وقوة محركة للتغییر بهدف تحقیق األهداف 

 بصورة الئقة أكثر من السابق

واالهتمام بها اصبح  ضرورة ال مفر منها في مؤسسات التعلیم العالي خاصة في العملیة التعلیمیة 

طلبات العدیدة من جهة سوق العمل (تنمیة لما لها من تأثیر على الجوانب األخرى من تحقیق للمت

المجتمع ومن جهة أخرى تدعیم البحث العلمي؛ حیث سنتطرق في هذا الفصل الى التعریف 

 .بتكنولوجیا االعالم واالتصال و طرق التدریس في العلیم العالي 

 

 : تعریف تكنولوجیا االعالم واالتصال في التعلیم العالي - 1

 

االعالم واالتصال في التعلیم العالي بعدة توجهات وبآراء مختلفة عرفت تكنولوجیا 

 منها :
تعتبر تكنولوجیا االعالم واالتصال في التعلیم العالي التكنولوجیا المتعلقة بتخزین، 

استرجاع، تداول المعلومات ونشرها مع إنتاج البیانات الشفویة، المصورة، النصیة والرقمیة بالوسائل 

 .خالل التكامل بین أجهزة الحاسوب االلكتروني ونظم االتصاالت المرئیةااللكترونیة من 

 ) 93،ص2012(ماجد محمد الزیودي،                                                          

كما یقصد بها كل ما یستخدم في مجال التعلیم والتعلم من تقنیات المعلومات واالتصاالت، 

والتي تستخدم بهدف تخزین، معالجة، استرجاع ونقل المعلومات من مكان آلخر، مما یعمل على 

تطویر وتجوید العملیة التعلیمیة بجمیع الوسائل الحدیثة كالحاسب اآللي وبرمجیاته، تقنیات شبكة 
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النترنت كالكتب االلكترونیة، قواعد البیانات، الموسوعات، الدوریات، المواقع التعلیمیة، البرید ا

االلكتروني، البرید الصوتي، التخاطب الكتابي، التخاطب الصوتي، المؤتمرات المرئیة، الفصول 

التعلیم عن بعد، الدراسیة االفتراضیة، التعلیم االلكتروني، المكتبات الرقمیة، التلفزیون التفاعلي، 

 .الفیدیو التفاعلي، الوسائط المتعددة، األقراص المضغوطة، البث التلفزیوني الفضائي

 ) 6،ص2007عبد الباقي عبد المنعم ابوزید،(                                                   

وتعرف كذلك على أنها مجموعة الطرق والتقنیات الحدیثة المستخدمة بغرض تبسیط نشاط  

معین ورفع آداءه؛ وهي تجمع مجموعة األجهزة الضروریة لمعالجة المعلومات وتداولها من 

حواسیب، برامج ومعدات حفظ، استرجاع ونقل الكتروني سلكي وال سلكي عبر وسائل االتصال 

ختالف أنواعها : المكتوب، المسموع والمرئي، والتي تمكن من التواصل الثنائي بكل أشكالها وعلى ا

 والجماعي وتؤمن انتقال الرسالة  من مرسل إلى متلقي عبر الشبكات المغلقة والمفتوحة

 ) 275،ص2010بختي إبراهیم، شعوبي محمود فوزي،(                                      

 

 : المعلومات واالتصال في التعلیم العاليأهمیة تكنولوجیا  -2
من كون تكنولوجیا المعلومات واالتصال أدوات ووسائل تستخدم لجمع المعلومات،  انطالقا

تصنیفها تحلیلها، خزنها وتوزیعها فان تكنولوجیا المعلومات واالتصال لم تكن ولیدة فترة زمنیة 

معینة، كما أنها لم تكن مقتصرة على قطاع دون آخر؛ والدلیل استفادة قطاع التعلیم العالي منها. 

 : سنتطرق الى مدى اهمیتها من خالل التعرف على مبررات استخدامها في التعلیم العالي  لذلك

 

 دواعي استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي :2-1
تعتبر تكنولوجیا المعلومات واالتصال من أهم الوسائل المتطورة التي وجدت المنظمات نفسها  

د مكانتها التنافسیة في األسواق، وهذا لما لها من انعكاسات ایجابیة على مجبرة لمواكبتها وال تفق

الخدمات المقدمة سواء من خالل شكلها النهائي أو من طرف مستقبلیها؛ فمنذ الخمسینیات أفضي 

التسارع المتضمن التقارب بین األجهزة االلكترونیة واالتصاالت السلمیة التي تستطیع تحدید 

تكنولوجیا المعلومات واالتصال وتطور اقتصادیات المؤسسة على المعرفة ؛ بین العالقات السببیة 
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لتتمثل مبررات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي بالتحدید في ما أورده 

حول  1995من الدراسة المستفیضة التي قام بها كل من هوكریبج ورفاقه عام  1997طوالبة عام 

ل تكنولوجیا المعلومات واالتصال إلى التعلیم العالي في دول العالم الثالث خاصة وقد مبررات إدخا

): The social rationaleتم تلخیص هذه المبررات في األربعة التالیة: و المبرر االجتماعي (

الذي یؤكد على ضرورة تعریف الطلبة باستخدامات ومحددات تكنولوجیا المعلومات واالتصال، 

عیة الحاسوبیة بینهم لیتكیفوا مع التغیرات الجدیدة التي جلبتها إلى حیاة الناس في مختلف ونشر التو 

 )95-93، ص 2017-2016.(نسیمة ضیف اهللا،  المیادین الحیاتیة.

 ): The Vocational rationaleالمبرر المهني ( .1
یهدف إلى المساعدة في تأهیل الطلبة للحصول على فرص عمل في المستقبل  الذي 

تتعلق بأحد مجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصال مثل استخدام التطبیقات المختلفة 

 كمعالجة النصوص والبیانات المجدولة وقواعد البیانات.

 ):The pedagogical rationaleالمبرر التعلیمي( .2
كنولوجیا المعلومات واالتصال تسهم في تحسین العملیة التعلیمیة الذي ینص على أن ت

التعلمیة، وأنها تتمیز عن كثیر من الوسائل التقلیدیة األخرى بمساهمتها في إثراء، تحسین، 

تطویر وتوفیر طرق جدیدة في تقدیم المعلومات للطلبة؛ ما یوفره استخدام تكنولوجیا 

التعلیم والتعلم؛ والذي یتمثل في تعلیم وتعلم  المعلومات واالتصال في المساعدة على

 موضوعات دراسیة مختلفة بواسطة الحاسوب إما بشكل مكمل أو یحل مؤقتا محل األستاذ. 

  ):The catalytic rationaleالمبرر الحاث أو المحفز على التغییر ( .3
أن تكنولوجیا المعلومات واالتصال تفید في تغییر أسلوب تعلم  ینص هذا المبرر على

الطلبة من حفظ واستذكار المعلومات من التعلم المعتمد على األستاذ والكتاب الجامعي 

بالدرجة األولى إلى أسلوب أخر یتطلب منه معالجة المعلومات وحل المشكالت مع إعطاء 

علم من خالل المشاركة أو من خالل كل فرصة للطالب لیتحكم بتعلمه، وتشجعه على الت
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" ولیس active learningوالتعلم النشط  cooperative learningمن التعلم التعاوني " 

 من خالل المناقشة الفردیة فقط ". اضافة الى:

وذلك بتهیئة الطلبة لعالم یتمحور حول  الحاجة إلى تحسین فرص العمل المستقبلیة: -5

 المتقدمة التقنیات حول یتمحور لعالم الطلبة ،التقنیات

مثل حل المشكالت، التفكیر وجمع البیانات،  ضرورة تنمیة مهارات معرفیة عقلیة علیا: -6 

 .تحلیل وتركیب البیانات

 

 مكانة تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي: 3 
أصبحت تكنولوجیا المعلومات واالتصال موضع اهتمام الساهرین على تطویر وتحسین منتج 

العملیة التعلیمیة التعلمیة وركیزة من الركائز األساسیة في اإلبداع التقني المعاصر، كما أنها 

حقیق الوسیلة األوسع انتشارا واألكثر تأثیرا في جامعة المستقبل؛ ذلك أن نجاح التعلیم العالي في ت

أهدافه یقاس بسرعة استجابتها وتفاعلها مع المتغیرات في المجتمع، وعلیه فان استخدام تكنولوجیا 

المعلومات واالتصال في التعلیم العالي یعتبر استجابة لهذه المتغیرات من منطلق مكانتها المهمة 

 المبینة في: 

 : موضع تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي -
قبل التطرق إلى معرفة موضع تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي البد من التفریق  

 بین ثالثة مصطلحات أخذت كمرادف لبعضها البعض وهي: التعلیم، التكوین والتدریب؛ فنجد:

ب) تعتبر عملیة التدریب في مجال التعلیم العالقة التي تجمع بین الطالب المتدر  عملیة التدریب:

 وعملیة اكتساب المعرفة.

لطالب المتدرب) واألستاذ تعبر عملیة التكوین عن العالقة التي تجمع بین ا عملیة التكوین: 

 . المكون)
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هي تلك العملیة التي تجمع بین األستاذ (المكون) والمعرفة سواء الحصول علیها عملیة التعلیم: 

أو من خالل توصیلها إلى الطالب من خالل من خالل عملیة التدریب وتحول األستاذ إلى متدرب، 

 عملیة التكوین.

 :ما یوضحه الشكل التالي 

 موضع تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي المخطط

  

  

 عملیة التكوین  عملیة التدریب            

  

 

 

 عملیة التعلیم 

 

 

فالعملیات الثالثة متكاملة مع بعضها البعض؛ إذ تأخذ الترتیب التالي: التعلیم، التكوین ثم التدریب، 

حیث عملیة التكوین عملیة تدریب في حد ذاتها والعكس غیر صحیح إطالقا والتعلیم یشمل 

 النوعین .

ات الثالثة للعملیة ویبین المخطط التالي موضع تكنولوجیا المعلومات واالتصال وعالقتها بالمكون

 التعلیمیة التعلمیة: المعرفة، الطالب واألستاذ.

 

 

 

 

 

الطالب 
 (المتدرب)

 المعرفة االستاذ (المكون)
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 موضع تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العملیة التعلیمیة التعلمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلومات واالتصال في التعلیم،المختبر الوطني المصدر: الدلیل البیداغوجي إلدماج تكنولوجیا 

 .8ص، 2012المملكة المغربیة، الرباط،  للموارد الرقمیة

 

فحسب الشكل فان تكنولوجیا المعلومات واالتصال وسیلة مهمة جدا؛ إذ تتوسط كل من األستاذ،  

ي كل عملیات الطالب والمعرفة المتبادلة بینهما أو ألطراف أخرى خارجیة من منطلق أهمیتها ف

 )91-89، ص2017-2016(نسیمة ضیف اهللا، . التعلیم والتكوین والتدریب

 

 

 

 

 

 

 

 

تكنولوجیا 
االعالم و 

 االستاذ الطالب 

 

 

 المعرفة
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 :فوائد استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي  -4 
حصر فوائد استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي صعب بعض الشيء  إن

 وهذا التعدد أدوارها كوسیلة مهمة ذات مزایا عدیدة؛ إال أنها تعمل على:

وهذا استجابة إلى احتیاجات مجتمع المعلومات المعاصر، عالوة على  إعادة هیكلة التعلیم:- 1

مها سیؤدي إلى تقلیص الفجوة القائمة بین الواقع االجتماعي االقتصادي ذلك فهو یعتقد أن استخدا

 من جهة ونتائج أنظمة التعلیم العالي من جهة أخرى.

إن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال من شانه أن یساعد في زیادة  زیادة فرص التعلم: -2 

علیم باستخدام أسالیب تعلیم متقدمة؛ فرص الوصول للتعلم، كما یمكن أن یساعد على رفع نوعیة الت

 مع تحسین نتائج التعلم وٕاصالح أو تحسین إدارة النظم التعلیمیة. 

 

تساهم تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تحسین عملیة التعلیم  تحسین عملیة التعلیم التعلم:- 3

ات الفنیة مع توفیر التعلم من خالل إصالح أنظمة توصیل التعلیم التقلیدي، تسهیل تكوین المهار 

دیمومة التعلم مدى الحیاة وتحسین إدارة مؤسسات التعلیم العالي؛ دون غض النظر عن تحسین 

المناهج التعلیمیة ونوعیة نتائج األنظمة التعلیمیة وتحقیق اإلصالح التعلیمي من جهة وتوظیف 

 . الطلبة وتنوع مهارات الحیاة من جهة أخرى

 

یهدف تطویر مؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي إلى  مراقبة التقدم:- 4

مراقبة التقدم الذي تحرزه الدول نحو تحقیق أهداف أساسیة كتلك التي وضعتها القمة العالمیة 

 لمجتمع المعلومات وأهداف التنمیة لأللفیة والتعلیم للجمیع مع فتح المجال أمام شراكات خاصة.

 

إذ بإمكانها تقویة عملیة االحتفاظ بالمعرفة مع  بة وتقویة عملیة االحتفاظ بالمعرفة:و الرقا - 5

التقلیل من الخاصیة المتعلقة بإعادة االمتحان القلق لدى الطلبة من جهة ومن جهة أخرى تسمح 

(هندریك فان دیر .لألساتذة من تمضیة وقت أطول مع الطلبة ووقتا اقصر في تصحیح االمتحانات

 )11،ص 2009بول،
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 تكنولوجیا التعلیم وطرق التدریس: -5
إذا أضفنا إلى ما تقدم أن التربیة تسعى اآلن إلى تحقیق األهداف المعرفیة والحركیة 

واالنفعالیة مستخدمة في ذلك تكنولوجیا التعلیم، ألدركنا أهمیة إعادة إعداد المعلم إعدادا جیدا 

و بهذا یستطیع إتقان مادته العلمیة ویراعي الدقة في یرتبط ارتباطا مباشرا بتكنولوجیا إعداده، 

تحدید موضوعاتها، ویعرف أیضا المواد التعلیمیة والوسائل المعینة المختلفة، وأسالیب التدریس 

الحدیثة، ویعرف كذلك خصائص المتعلمین، والفروق الفردیة بینهم، وطرق تعزیز دوافعه، و 

 تجاه المرغوب فیه.أسالیب تغیر اتجاهاتهم، ومیولهم نحو اال

أكدت تكنولوجیا التعلیم ضرورة إتباع المدرس األسلوب األنظمة في التدریس بحیث طالبته 

برسم مخطط اإلستراتیجیة الدرس تعمل فیه طرق التدریس والوسائل التعلیمیة لتحدید أهداف 

ثل إعداد حجرة محددة، مع األخذ بعین االعتبار جمیع العناصر التي تؤثر في هذه اإلستراتیجیة م

الدراسة وطریقة تجمیع التالمیذ .... الخ ، واالبتعاد عن الطرق التقلیدیة في التدریس مثل الشرح 

 اإللقاء.

ء) في كتابهما عن  lie &Guillardولقد أوضح كل من األساتذة "إیلي وجیرالك" (  

ددة التي یسعى لتحقیقها التدریس والوسائل، أهمیة اختیار الوسائل التعلیمیة في ضوء األهداف المح

وأكدا أهمیة الربط بین الهدف والوسیلة ، وأهمیة استخدام المدرس األسلوب األنظمة في تحقیق 

 أهدافه.

وقد أكد هذا االتجاه غیرهم من أساتذة الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، هذا ما ذكره د. 

التعلیم"، ولقد أوضح في كتابه السابق  الطوبجي" في كتابه " وسائل االتصال و التكنولوجیا في

 عناصر خطة التدریس األربع وهي:

 أ. تحدید أهداف الدرس السلوكیة .

 ب. التقدیر المبدئي لخلفیة التلمیذ، والمجال الذي یتم فیه التعلم.  

 ت. رسم الخطوات التي یعتزم المدرس إتباعها.
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 ث. تقییم جمیع عناصر هذا النظام  

وجیات الجدیدة من طریق التدریس، ولم یعد الحضور الشخصي ضروریا للتواصل لقد غیرت التكنول

مع مرسلي أو مستقبلي المعلومات المتعلقة باألنشطة التربویة، التعلیمیة والبحثیة. كما تغیرت 

طریقة تعاملنا مع مواد هذه األنشطة استقباال، معالجة، تخزینا، وتوزیعا، وذلك باالتجاه االیجابي. 

یمكنه إنكار القیمة المضافة لهذه التكنولوجیا المعلوماتیة على العملیات التعلیمیة. ولكننا ال  وال أحد

یمكن أن نجعلها تقتصر على الجانب الكمي (عدد الحواسیب والشبكات المدخلة)، ألن األهم هو 

سائل فیم تستعمل وكیف تستعمل. فقد تستعمل لمجرد الزینة المكتبیة، لتدعیم ممارسات قدیمة بو 

رقمیة أو التجدید وٕاعادة هندسة العملیات التربویة. |وهناك من المربین من یعتبر هذه التكنولوجیا 

متعددة الوسائط فرصة جیدة یجب استغاللها لتوسعة دائرة مستقبلي رسائله المعرفیة وجعلها أكثر 

 تشویقا. ومنهم من یرى بأن اإلعالم اآللي وسیلة مستقلة مكملة لما 

في قاعة الدراسة، ولذلك فهو یأخذ المتعلمین بین الحین واآلخر إلى قاعة اإلعالم اآللي یقوم به 

(معالجة النصوص، لغات البرمجة، اإلبحار في االنترنت، ألعاب..) وفي هذه الحالة تتحول أجهزة 

صباح  (دراسة الدكتور نور الدین زمام والدكتتورة .اإلعالم اآللي إلى هدف دراسي بدال من وسیلة عمل

 ) 170-169سلیماني،ص

ومن هذه الزاویة یكون استعمال الوسائط التكنولوجیة من طرف المتعلمین مرتبطا بالمقاربة 

التربویة المعتمدة من طرف المعلم في سبیل تفعیل نشاطهم باستعمال موارد رقمیة، وأصبح المهم 

االتصالیة التعلیمیة والتفاعل معها هو توفیر وسط تعلیمي تدریجیا للمتعلمین؛ بالتحكم في الوسائط 

مباشرة، بالتجربة والخطأ مع زمالئهم ومعلمیهم. ویسمح من جهة أخرى للذین لدیهم إمكانات 

قاعدیة معتبرة في مجال اإللكترونیات (وهم أغلب األطفال والشباب)، من استغاللها لدفعهم للقیام 

األلعاب االلكترونیة، مع االنترنت بمهام تعلمیة مهمة ومفیدة. فهم یقضون وقتا أطول في 

ص  ،فضیل دلیو (والحواسیب من الذي یخصصونه للمدرسة، كما أثبتت ذلك العدید من الدراسات

126.( 
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 أهمیة الوسائل التعلیمیة التعلمیة: -6
تكمن أهمیة السائل التعلیمیة التعلمیة، وفائدتها من خالل تأثیرها  في العناصر الرئیسیة 

على النحو اآلتي  الثالثة من عناصر العملیة التعلیمیة ( المعلم، المتعلم،  والمادة العلمیة)

 : )1993( العمري، 

 

 أوال : أهمیتها للمعلم:
ملیة التعلیم تفید المعلم وتساعده وتحسن أداءه إن استخدام الوسائل التعلیمیة التعلمیة في ع

 في إدارة الموقف التعلیمي، وذلك من خالل اآلتي:

 تساعد على رفع درجة كفایة المعلم المهنیة، واستعداداه. −

 تغیر دور المعلم من ناقل للمعلومات، وملقن الى دور المخطط، والمنفذ، والمقوم للتعلم. −

 ة، وتقویمها، والتحكم بها.تساعد المعلم على حسن عرض الماد −

 تمكن المعلم من استغالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل. −

توفر الوقت، والجهد المبذول من قبل المعلم، حیث یمكن استخدام الوسیلة التعلیمیة مرات  −

عدیدة، ومن قبل أكثر من معلم، وهذا یقلل من تكلفة الهدف من الوسیلة، ومن الوقت 

 قبل المعلم في تحضیر واإلعداد للموقف التعلمي.والجهد المبذولین من 

تساعد المعلم في اثارة الدافعیة  لدى الطلبة، وذلك من خالل القیام بالنشاطات التعلیمیة  −

 لحل المشكالت، أو اكتشاف الحقائق.

تساعد المعلم على التغلب على حدود الزمان ، والمكان في غرفة الصف، وذلك من خالل  −

عن ظواهر بعیدة حدثت، أو حیوانات منقرضة، أو أحداث وقعت لعرض بعض الوسائل 

في الماضي، أو ستحدث في المستقبل، كما یمكن للمعلم التغلب على الحدود الزمانیة 

والمكانیة لغرفة الصف، وذلك باستخدام الوسائل الحدیثة، إللقاء المحاضرات عن بعد 

 تسمح ببث المحاضرة من جامعة اخرى.
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 :أهمیتها للطالب أو المتعلم ثانیا:
تتمثل أهمیة استخدام الوسائل التعلیمیة التعلمیة في الفائدة التي تعود على الطالب،  

 وهي كمایلي:

 تنمي في المتعلم حب اإلستطالع، والرغبة في التعلم. −

 تقوي العالقة بین المتعلم والمعلم، وبین المتعلمین أنفسهم. −

 فیها المتعلم.توسع مجاالت الخبرات التي یمر  −

 تعالج اللفظیة والتجرید، وتزید ثروة الطلبة وحصیلتهم من األلفاظ. −

 تسهم في تكوین اتجاهات مرغوب فیها. −

تشجع المتعلم على المشاركة، والتفاعل مع المواقف الصفیة المختلفة، وخصوصا إذا كانت  −

 الوسیلة من النوع المسلي.

ما یزید من دافعیته وقیامه بنشاطات تعلیمیة لحل تثیر اهتمام المتعلم وتشوقه الى التعلم، م −

 المشكالت، والقیام باكتشاف حقائق جدیدة.

 تجعل الخبرات التعلیمیة أكثر فعالیة، وأبقى أثرا، وأقل احتماال للنسیان. −

 تتیح فرصا للتنویع والتجدید المرغوب فیه، وبالتالي تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردیة. −

 للمادة العلمیة:ثالثا: أهمیتها 
 تكمن أهمیة الوسائل التعلیمیة التعلمیة للمادة التعلیمیة في النقاط التالیة: 

تساعد على توصیل المعلومات والماقف واالتجاهات، والمهارات المتضمنة في المادة  −

التعلیمیة الي المتعلمین، وتساعدهم على ادراك هذه المعلومات إدراكا متقاربا، وٕان اختلفت 

 ویات.المست

 تساعد على بقاء المعلومات حیة وذات صورة واضحة في ذهن المتعلم. −

تبسیط المعلومات واألفكار وتوضیحها وتساعد الطلبة على القیام بأداء المهارات كما هو  −

 مطلوب منهم.
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تزید في سرعة التعلم واكتساب الخبرات عبر اشراك أكثر من حاسة لدى المتعلم في ایصال  −

بت علماء النفس التربوي أن اشراك أكثر من حاسة من حواس المتعلم المعلومة، حیث اث

 تسرع عملیة اكتساب الخبرات.

 

 

 تكنولوجیا التعلیم: معیقات  -7
تكنولوجیا التعلیم، مشاكل ومعوقات استخدامها حیث هناك من یرى أن  معیقاتنقصد 

االعتماد على تكنولوجیا التعلیم سوف یؤدي الى تحویل كل من المعلم والمتعلم الى نوع من 

اإلنسان اآللي ، والى قتل القدرة على اإلبداع والتخیل وكذلك موقف المدرس السلبي من تكنولوجیا 

بعض الدرسین على هامش العملیة التربویة ولیست في صمیمها وأن ما یقوم  التعلیم، حیث یعتبرها

به أي المعلم من شرح وتفسیر وقراءة وغیر ذلك من األنشطة اللفظیة هو جوهر العملیة التعلیمیة 

 وأن استخدام بعض التقنیات التعلیمیة هو مضیعة للوقت.

علم لكن هذا ألن اآللة أوجدها إذن هناك من یرى أن تكنولوجیا التعلیم أخذت دور الم 

اإلنسان لتسهیل مهامه، إال أن بعض الدراسات المسحیة التي أجریت في البلدان العربیة اثبتت أن 

معظم المؤسسات والجامعات تفتقر الى األجهزة التعلیمیة، وٕان هذه األجهزةفي بعض المئسسات اال 

الت المادیة ونقص متخصصین في انها ال تفي حاجات الطلبة، بما في ذلك نقص في التسهی

 التكنولوجیا واإلعالم اآللي.

 

یعد التدریس مهنة بالغة األهمیة، فمع تطور علم التربیة الحدیثة أصبح التدریس قد تجاوز و 

حدود العلم الى مستوى آخر هو الفن، فالبعض یرى ان التدریس بمفهومه الحدیث أصبح مزیجا 

فن یتطلب قدرات ومهارات وأسالیب وجمالیات ورؤى من علم یقوم اسس ومجاالت محددة، و 

 واحاسیس،...الخ

و قد مر التدریس بمراحل تطوریة عدیدة، ارتبطت تلك  المراحل بمدى تطور مفهومي التربیة 

عموما، و التعلیم على وجه الخصوص، لذا نرى تباینا واضحا في طرق وأسالیب  التدریس، فتارة 
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لها، وتارة تتخذ المعلم لها، وتارة اخرى تتخذ من المتعلم محورا لها،  تتخذ من المادة التعلیمیة محور

 أو تتخذ من التفاعل بین المعلم المتعلم محورا لها.

ومع ظهور علم النظم وتطبیق هذا العلم في مجال التعلیم بدأ التدریس یدخل مرحلة جدیدة حیث 

 ها، عملیاتها، ومخرجاتها.أصبحنا نراه منظومة فرعیة ضمن أكبر، لتلك المنظومة مدخالت

وجاءت نظریة االتصال الحدیثة بما صاحبها من تكنولوجیا اإلتصاالت والتكنولوجیا المعلومات، 

فأدخلت التدریس عصرا جدیدا وهو عصر التدریس عن بعد، حیث یمكن للمعلم ان یتواصل مع 

شبكة االنترنت، شبكة  المتعلمین خارج حدود الزمان والمكان، عبر وسائل اإلتصال الحدیثة؛ مثل

 اإلجتماع بالفیدیو، والهاتف التعلیمي، والقنوات الفضائیة.....الخ.

و ظن البعض ان ظهور تكنولوجیا اإلتصاالت الحدیثة، تطبیقاتها في المجال التعلیمي یعني انتهاء 

ه في دور المعلم في عملیة التدریس لكن هؤالء مخطئون تماما، في ظنهم هذا، فموقع المعلم ودور 

 منظومة التدریس ثابت ال یقبل جداال وال مناقشة فال یمكن إلیة منظومة تدریس أن تقوم دون معلم.

، سلسلة الكتاب 2009، 2( ماهر اسماعیل صبري محمد یوسف، مدخل الى مناهج وطرق التدریس، ط

 )45الجامعي العربي، المملكة العربیة السعودیة، ص

 

 

  :رق التدریسط -8
  :طرائق التدریس على انها عرف كالفكي

اسالیب وٕاجراءات التشكیل المخطط والمنظم لعملیات العلم، وهي كذلك أسالیب تنظیم وتنفیذ للتعلم 

 .والتعلیم

: انها نظام من االفعال الواعیة والهادفة من أجل تنظیم نشاط 1978اما دانیلوف فعرفها سنة 

للمحتوى التعلیمي، وبصیغة اخرى فان طرائق معرفي وتطبیقي للمتعلم، وتأمین اكتسابه الذاتي 

التدریس تشترط التأثیر المتبادل المستمر بین المعلم والمتعلم، أي ان المعلم ینظم نشاط المتعلم 

عبد الوهاب عوض ( .بموضوع التعلم، ومن خالل هذا النشاط یكتسب المتعلم المحتوى التعلیمي

 ) 41ص ,2001،  كویران
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 :Knochel 1984وعرف كنوشل 

طرائق التدریس انها االسالیب واإلجراءات المساعدة في تحقیق تفاعل المعلمین  

و منه نستنتج ان طرائق التدریس خطة متكاملة لتنفیذ .والمتعلمین بمحتوى الدرس وتحقیق اهدافه

جزء او اجزاء من المحتوى التعلیمي الوارد في المنهج مع فئة محددة من المتعلمین في موقف 

یمي، ترصد فیه االهداف التربویة الخاصة ویحدد لكل هدف اإلجراءات، او النشاطات، التي تعل

یقوم بها المعلم والمتعلم. وكذلك تحدد الوسائل التي تساعد على تفعیل اإلجراءات واألنشطة في 

تحقیق األهداف التربویة الواردة في المحتوى التعلیمي، وكذلك تقیس مدى فعالیة اإلجراءات و 

ألنشطة في الوصول الى األهداف المخططة واكتساب المتعلمین لها وتكییف كل تلك األدوات ا

 والوسائل في سبیل بلوغ األهداف.

یقصد بالقواعد العامة في التدریس مجموعة من المبادئ والحقائق التي یجب ان یعرفها المعلم، 

علم النفس التي توضح  ویمارسها مع التالمیذ، وهي مشتقة من األبحاث التربویة وتجارب

الخصائص العقلیة والنمائیة للمتعلم، وتؤكد البنیة المنطقیة، والترتیب السیكولوجي للمادة التي یراد 

تعلیمها، وتحدد الممارسات الصحیحة للمعلم كي یكون التعلم فعاال، ومحققا لالهداف المراد 

 )33، ص  2005،أ.ولید احمد صابربلوغها.( 

 

 التدریسأنواع طرق  -9

 المحاضرة: .1
تعریف: هي عرض لفظي أو شفهي للمعلومات من المعلم الي المتعلمین، وقد یتخللهما       

عرض األسئلة أو المناقشة، وبهذا فإن الحواس المشاركة في استالم المعلومات من قبل المتعلم 

 هما حاستا السمع والبصر بصورة رئیسیة.

 )149ص، 2000(العائي طارق علي والجمیلي، 

و في تعریف ثاني هي عرض شفوي ال یسمح للمستمع بالسؤال أثناء المحاضرة و إنما بعد 

 االنتهاء منها.
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و في تعریف آخر هي ایضاح للمادة الغامضة بألفاظ واضحة مثل ایضاح كلمة او مصطلح 

بمفردات علمي، او جملة، او نص، او مقال بعبارات قریبة من مدارك المتعلمین، وال یجوز الشرح 

 غریبة ال یقل صعوبة من المشروح.

 )75, ، ص2000، (العائي طارق

وقد غلب اسم المحاضرة نظرا انها استعملت في تعلیم الطلبة في المرحلة الثانویة وفي 

الجامعة، ومازال عدد البأس به في مدارس العالم العربي یستخدمها، في هذین المستویین، ولیس 

من حیث المبدأ ، ولكن العیب ان تكون هي الطریقة األكثر استخداما العیب كامنا في استخدامها 

في هاتین المرحلتین دون اعتماد غیرهما من الطرق التي یشترك فیها كل الدارسین في تعلیم 

 أنفسهم بأنفسهم!.

المراد بها الطریقة التي تعتمد العرض وٕالقاء بأساس ،إذ أن أسلوب إلقاء هو أسلوب 

 الذي  خباراإلوالذي كثیرا ما یتضمن عنصر  الدرجة أولى بالتوضیح والتفسیر،العرض الذي یهتم ب

 الحوادث والحقائق.  یكون الغرض منه أساسا تجهیز الطالب بجملة من المعلومات عن 

 

 عیوب المحاضرة:
 قد تحتاج لوقت طویل لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة. -

 المعلم.تحتاج الى لغة وألفاظ واضحة وتعابیر جزلة من  -

 مملة للمتعلمین. -

 قلة أو عدم مشاركة المتعلمین. -

 غالبا ما یكون التركیز فیها على المعلومات دون المتعلمین. -

 ال تراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین. -

 یصبح المعلم هو المصدر الوحید للمعرفة، یقدمها المتعلمین جاهزة فیستمرون في الكسل. -
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 مزایا المحاضرة:
االقتصاد من وقت التدریس ؛ فنظرا لطول المقررات الدراسیة في معظم المناهج، فان قیام  −

المعلم باستخدام تلك الطریقة یضمن تغطیة أجزاء المقرر في زمن محدد، ومن ثم اكساب 

 .المتعلمین لحد معقول من المعارف المرغوبة

مجموعات كبیرة من تعلیم عدد كبیر من المتعلمین في زمن محدود حیث یمكن تدریس  −

 . المتعلمین،.... ویتالءم ذلك مع التدریس في الجامعات

االقتصاد من التجهیزات الخاصة حیث توفر طریقة المحاضرة في استخدام التجهیزات.  −

 واالدوات، كما تقلل من عدد المختبرات الالزمة والتي یعتمد علیها في التدریس.

 توفیر الوقت والجهد.- −

 الدراسیة كالتاریخ و االدب.تناسب بعض المواد  −

 مناسبة في المواقف التي یكثر فیها عدد المتعلمین. −

 مناسبة للمناهج الطویلة. −

 تنمي في المتعلمین حب االستماع وحب القراءة. −

 

 

 :طریقة الحوار او المناقشة .2
یمكن لهذه الطریقة أن تكون أساسا لمعظم طرق التدریس الحدیثة حیث تراعي االهتمام بالتفاعل    

واالتصال اللغوي الذي یتم في غرفة الصف، عن طریق الحدیث الموجه من المعلم للمتعلم، وعن 

طریق اإلجابات التي یؤدیها الطلبة في الصف، أو عن طریق األسئلة واالستفسارات التي یوجهها 

الطلبة إلى زمالئهم أو الى معلمهم. من هنا نالحظ أن عملیة التفاعل اللفظي وتبادل المواقف بین 

المتعلمین ومعلمهم، تسمح بالمشاركة والحوار الدائم، واحترام الرأي ورأي اآلخر. كما یجعل عملیة 

 )152-154، ص2000(العائي طارق علي والجمیلي،  .التعلم والتعلیم أكثر متعة
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المناقشة هي ان یشترك المدرس مع المتعلمین في فهم وتحلیل وتفسیر وتقویم موضوع او و    

فكرة أو حل مشكلة ما، وبیان مواطن اختالف، واالتفاق بینهم من أجل الوصول الى قرار، وعلى 

 .هذا فهي من أهم ألوان النشاط التعلیمي للكبار والصغار على السواء

 

 :عیوب المناقشة
  :اقشة ما یأتيومن عیوب المن

تتطلب معلمین ذوي مهارات عالیة من ضبط الصف ولدیهم قدرة عالبة على استخدام  −

األسئلة الصفیة وتوجیهها بشكل جید، كما یمكنهم صیاغة أسئلة بعدة أشكال بما یتماشى 

 .مع الفروق الفردیة للمتعلمین

دور الخبرات المباشرة من التعلم، إذ غالبا ما تتناول موضوعات لفظیة، وتتم دون  تستبعد −

 .استخدام مواد تعلیمیة محسوسة

تتحول أحیانا الى جلسة خالیة من االثارة اذ تعتمد على قراءة الدرس وتحضیر محتواه من  −

یث جانب المتعلم قبل موعد عرضه في الفصل، مما یجعل موقف التدریس أقل إثارة ح

 .یألف الطالب عناصر الدرس

 

 مزایا المناقشة في التعلیم والتعلم:
یرى كثیر من المربیین أن هذه الطریقة من أفضل الطرق التي یمكن ان یخطط فیها المعلم ، لتنفیذ 

بعض المواقف التعلیمیة ویتناول بعض األهداف المحددة، ویهیئ اإلجراءات واألنشطة والوسائل 

 :مالئمة للتحقق من حدوث التعلم، وذلك عائد لألسباب التالیةوأسالیب التقویم ال

ه الطریقة في إظهار الدور اإلیجابي للمتعلم، وعدم اقتصار دوره على التلقي، بل ذتساهم ه −

 .تجعل منه مساهما حقیقیا في عملیة التعلیم

ثقة المتعلم یقود كال من المعلم والمتعلم على احترام أحدهما اآلخر ، مما یقود الى تعزیز  −

بنفسه، وهذا یساهم في اشعاره بأن له دور في عملیة التعلم، ویقود الى رفع وتیرة حماسه 

 .لما یتعلم
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تساعد هذه الطریقة على اكتساب مهارات االتصال ، وخاصة مهارات االستماع والكالم  −

رصة لألفراد وٕادارة الحوار، كما أنها تكسب الدارس النقاش القائمة على النظام، كما تتیح الف

 .من ذوي االستعدادات القیادیة لتنمیة هذه االستعدادات القیادیة

وفي مرحلة الدراسة العلیا، فإن طریقة المناقشة تساهم في تعویض الطلبة على تحدید  −

وتحلیل المشكالت التي یشعرون بها بطریقة البحث العلمي، وبذلك تسهم في تنمیة مهارات 

 .ت لدى المتعلمینالتفكیر الناقد وحل المشكال

 

 

  :العصف الذهني .3
هو عبارة عن موقف ؛ یزود الطلبة بمجموعة من القواعد لتولید األفكار في جو یجب ان یخلو من 

إصدار األحكام على اآلخرین وعلى مقترحاتهم، ویدور حول مشكلة، یكون تعاونیا ویكون مفتوحا 

 .لتقبل أفكار كل الطلبة

ر االبداعي الموجه نحو حل المشكالت، وفي نفس الوقت عدم و في الوقت نفسه تشجیع التفكی

 .تشجیع المالحظات التهكمیة على اآلخرین أو على أفكارهم

دلیل المهارات لتدریب المعلمین، إعدادوفریق التطویر التربوي العالى ، ( :وتتم اجراءات العصف الذهني

1993 ,93( 

 تقسیم المشاركین الى مجموعات −

أفراد، ومراقبة جمیع المجموعات للتأكد من أنها جمیعها  8الى  5تكوین مجموعات من  −

 .تطبق  قواعد العصف الذهني

 .ذكر المشكلة المطروحة للنقاش، وتوضیحها بعنایة −

 .التأكد من أن كل طالب یفهم المشكلة موضوع النقاش −

 .تشجیع كل طالب على المشاركة برأیه لحل المشكلة −

 .علق على اقتراحات اآلخرینالتوضیح أنه ال ینبغي ألحد أن ی −

 .تكلیف طالبین بتدوین المالحظات −
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 .تحدید الوقت وٕاعطاء إشارة للبدء واالنتهاء −

 .الطلب الى المتعلمین أن یجیبوا عن األسئلة التي تتبع النشاط −

عندما ینتهي الوقت المحدد للنشاط، یطلب الى االطلبة ان یعودوا الى مجموعاتهم وأن  −

 ن النشاط واإلجراءات.یقدمو تقریرا شفویا ع

  

 

 

 :الطریقة االستقراطیة .4
ق. م)، وكان أول من  399 -461تنسب هذه الطریقة الى الفیلسوف الیوناني سقراط ( 

استعمل هذه الطریقة حیث تقوم على مرحلتین: المرحلة األولى هي مرحلة التهكم، بواسطتها یتمكن 

سقراط من أن یزعزع ما في نفس صاحبه الیقین الذي یعتقده والذي ال أساس له، وفي هذه الطریقة 

راط یدور حول المباحث الفلسفیة في هوادة وتأن، إلى أن یجد مسلكا ینفذ منه الى نتیجة كان سق

یریدها، فكان سقراط یجوب أنحاء أثینا  وفي طرقاتها مدعیا الجهل، وأن شعوره بجهله یدفعه الى 

لة أن یلتمس المعرفة من أهلها، فیتناول مسألة معینة ویحللها، ثم ینتهز الفرصة ویتحدث في المشك

مع صاحبه فیحاور ویناقش حتى یتبین لصاحبه خطؤه، ومازال سقراط في حواره هذا حتى ینتهي 

الى حقیقة ثابتة ال تحتمل الشك وال النقد وال الجدال، ومن ثم یصل  مع صاحبه الى مرحلة توكید 

تى األفكار، وبعد أن یبین لصاحبه مقدار عجزه عن كشف الحقیقة، یأخذ في إلقاء أسئلة أخرى ح

تنكشف بواسطتها الحقیقة النهائیة، ومن هذه الطریقة نرى أن سقراط كان یولد األفكار، وهذا ما 

دفعه الى القول  بأنه كان یولد األفكار من محاوریة كما كانت أمه تولد الجنین من الحوامل، من 

(العائي طارق  .ذلك تبین لنا كیف كان للبیئة التي نشأ فیها سقراط األثر األكبر في توجیه فلسفته

 )2000علي والجمیلي، 
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 خالصة الفصل 
بعد التطرق امفهوم تكنولوجیا المعلومات واالتصال  واهمیتها في التعلیم العالي و كذا 

فوائدها على عناصر التعلیم العالي كوسیلة جد مهمة لتحسین جودتها  والتعرف على مكانتها  

مفادها ضرورة االهتمام بهذه الوسیلة ودمجها بالصورة  وعالقتها بطرق التدریس توصلنا إلى نتیجة

الصحیحة في التعلیم العالي ومواكبة التطورات الحادثة التي مست كل المجاالت مع تحسین مكانة 

مؤسسات التعلیم العالي بین مؤسسات التعلیم العالي سواء العربیة أو األجنبیة مع اخذ الحیطة 

ة وأنها جسر عبور للتوجه إلى قطاعات أخرى اجتماعیة خاصة والحذر من تأثیراتها السلبیة خاص

 واقتصادیة (سوق العمل) بصورة اخص.
 



للدراسة المیداني الجانب:  الرابع الفصل   
 

71 
 

 

 

 :تمهید
؛ منهجیة البحث واختیار المنهج المناسب للدراسة، وفي من أهم خطوات الدراسات العلمیة 

هذا الفصل تطرقنا الى أهم الخطوات التي مرت به الباحثتین من أجل التوصل الى الحقیقة عن 

 طریق اختبار الفرضیات، واهم االسالیب اإلحصائیة المستخدمة في هذه الدراسة.

 

 

  :البحث منهج
من المؤكد أن البحث العلمي ما هو اال سلسلة منظمة من المراحل المضبوطة بجملة من 

القواعد، والتي تسعى وفي كل العلوم إلى الوصول الى حقیقة، سمتها الموضوعیة، والدقة والترتیب، 

، االجتماعيو ولقد تعددت المناهج العلمیة للبحث تبعا لتعدد مواضیع الدراسة في العلوم اإلنسانیة 

فمنهج الدراسة هو الطریقة الموضوعیة التي یسلكها الباحث عند قیامه بالدراسة أو عند تتبعه. 

بأسبابها  وتمییزه أبعادها بشكل شامل وحتى یتمكن من التعرف علیها، لظاهرة معینة من أجل تحدید

 ) 22,ص 1996، ، خالدي وآخرون(ومؤشراتها والعوامل المؤثرة فیها للوصول الى نتائج محددة. 

وكما سبق و أشرنا انه تختلف مناهج البحوث وتقنیاتها باختالف موضوع وطبیعة البحوث 

 .والدراسات وقد ارتأینا أن یكون المنهج الوصفي المنهج المناسب إلجراء هذه الدراسة

 

 :سةامجتمع الدر 
ان موضوع الدراسة یتناول واقع استعمال تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر طرق 

التدریس لدى أساتذة جامعة البویرة، وبالتالي فمجتمع البحث یمثل جمیع أساتذة جامعة والیة 

 مدیریة الجامعة.  أستاذ حسب المعلومات المتحصل من 700حوالي  البویرة، والذي یبلع عددهم
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 :الدراسةعینة 
ان الموضوعیة في البحث العلمي هو ان نستقصي الحقیقة لدى كل عناصر المجتمع الذي 

نهتم بدراسته، إال ان اتساع العدد االجمالي لهذه العناصر مع عدم قدرة الباحث على الوصول إلى 

ل من كل أفراد، یفرض علیه أخذ عینة ممثلة للمجتمع الكلي تتناسب وطاقته اذا كان الحصر الشام

  .أهدافه

 .واستعمال العینة في البحوث االجتماعیة یسمح باالقتصاد في الجهد والوقت معا

من  ℅ 10البحوث الوصفیة االختیار العینة والتي تتمثل في  عینة من كما ان هناك حد ادنى في

 استاذ من مختلف 70المجتمع الكلي، فاقتصرت هذه الدراسة على اساتذة الجامعة المتمثلین في 

 .ینانیة، التطبیقیة، او االقتصادیة ،او معاهداالنس، سواء من العلوم بطریقة عشوائیة الكلیات

 

 :مجاالت الدراسة

  :المجال المكاني
 .كلیات مختلفة 8اجریت هذه الدراسة في جامعة البویرة، عبر 

 :المجال الزمني
قد انطلقت في بدایة  تمثل المجال الزمني للدراسة في المدة التي استغرقتها، والتي كانت

، والمتزامن مع مرحلة جمع المعلومات، اما مرحلة البحث المیداني فكانت مع 2019شهر مارس 

بدایة شهر جوان من خالل صیاغة االستبیان، وقد استغرقت مدة توزیع االستبیان مدة اسبوعین 

لى الباحث لتوزیع على االقل، نظرا لتزامن هذه المدة مع فترة االمتحانات التي زادت صعوبة ع

 .االستبیانات لعدم توفر الوقت الكافي لملء االستبیان من طرف االساتذة

 :المجال البشري
 .استاذ من مختلف الكلیات، من جامعة البویرة 70وهو یمثل مجتمع البحث والمتمثل في 
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 :ادوات البحث

 :االستبیان
یعرف االستبیان على انه نموذج یظم مجموعة اسئلة توجه الى أفراد مجتمع البحث، من 

أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ویتم بتنفیذ االستمارة إما عن 

طریق المقابلة الشخصیة أو أن ترسل الى المبحوثین عن طریق البرید التقلیدي أو البرید 

 .االكتروني

االستبیان لجمع البیانات المیدانیة التي یتیسر على الباحث جمعها عن طریق  ویستخدم

أدوات جمع البیانات االخرى، وكان االستبیان االداة المناسبة إلجراء هذه الدراسة وتضم مجموعة 

 .من االسئلة المغلقة وبعض االسئلة المفتوحة

 

 تصمیم وتحكیم االستبیان:
سؤال موجه ألساتذة جامعة البویرة، مقسم  27استطالعیة مكونة من  تم تصمیم االستبانة

الى محورین رئیسین، وتم توزیعه على مجموعة من االساتذة للتحكیم بهدف معرفة مدى صالحیة 

تم عرضها على اساتذة   الفقرات التي اعدتها الباحثتین، ومدى ارتباطها بالهدف العام للدراسة،حیث

أستاذ، وبعد اجراء التعدیالت الالزمة على االستبانة،   11عددهم  من االختصاص الذین بلغ

سؤال  24وحذف بعض االسئلة ، اصبحت االستبیانة جاهزة في صورتها النهائیة متكونة من 

 .-انظر المالحق -،منقسمة الى محورین 
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 ثبات االداة:
استاذ، وقمنا  11قمنا بتطبیق األداة على عینة مكونة من  للتأكد من ثبات أداة البحث،

، الجدول  SPSSعن طریق برنامج بتطبیق اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة،

 ) یبین نتائج االختبار:01(

 

 معامل ألفا كرونباخ بنود اإلستبانة
24 0,73 

   

 الثبات مقبولة احصائیا. وتعد هذه الدرجة  ),0,73وتراوحت درجة الثبات (
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 :المعالجة االحصائیة
لتوثیق موضوع الدراسة من الناحیة التطبیقیة، فقد اعتمدت الباحثتین على بعض الطرق  

ثم معالجة البیانات اإلحصائیة، التي نستطیع من خاللها الوصول الى نتائج أكثر دقة ووضوح، و 

 :مایلي بلستعمال،

  SPSS :االحصائیة في علم النفس وعلوم التربیةبرنامج الرزمة  −

 صائي حیث یستخدم من طرف الباحثینمن البرامج المهمة في التحلیل اإلح SPSS یعتبر برنامج

 هو SPSS في المجاالت التربویة، االجتماعیة، الفنیة، الهندسیة، والزراعیة، ومختصر

 Statstical Package for Social Science ا البرنامج بادخال بیانات،وٕاجراء، ویستخدم هذ 

حسابات إحصائیة ، باستخدام التوزیعات التكراریة، النسب المئویة،االوساط الحسابیة، واالنحراف 

 .المعیاري...الخ، وعرض النتائج وتحلیلها

للكشف  (Standerd Deviation) ، واالنحراف المعیاري(MEAN)المتوسط الحسابي −

 .وجیا االعالم واالتصال من طرف اساتذة الجامعةعن درجة استخدام وسائل تكنول

للكشف عن مدى    )Pearson's Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسن  −

 .مساهمة وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر طرق التدریس

وذلك بهدف الكشف عن    )One-Way ANOVA ( معامل التحلیل التباین االحادي −

 .شعبة التكوین االعالم واالتصال تبعا لمتغیرالفروق في استخدام وسائل تكنولوجیا 
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 المقدمة:

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على واقع استعمال تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر 

ونسعى في هذا  طرق التدریس لدى اساتذة الجامعة، وذلك عن طریق ثالث فرضیات ثانویة ،

الفصل عرض االجوبة عن االسئلة التي سبق وتطرقنا الیها في الفصل االول، باالضافة الى شرح 

كیفیة اختبار الفرضیات باالعتماد على البیانات االحصائیة، وذلك قصد الوصول الى نتائج تثبت 

 صحة الفرضیة أو نفیها.

 :ولىأوال: تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األ 

لوسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال في عملیة  لجامعیینا م االساتذةستخدی  الفرضیة األولى:

 التدریس بنسبة متوسطة.

وللتحقق من صحة أو نفي هذه الفرضیة تم تحدید درجة استخدام وسائل تكنولوجیا االعالم 

الذي یتناول فقرات حول  واالتصال حسب مجموع الدرجات المتحصل علیها في المحور األول،

 استخدام وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال.

درجة االستخدام التي تم حسابها عن طریق المتوسط الحسابي  )02الجدول رقم (یوضح 

 .ثالثي الدرجات     Likertبناءا على خیارات المقیاس المصمم حسب مقیاس لیكرت 

ثالثي  Likertرجا وفق سلم لیكرت وأعطي لكل فقرة من فقرات االستبیان وزنا متد

) علي 3,2,1الدرجات، (غالبا، احیانا، نادرا) وقد تم اعطاء التدرج الرقمي لتلك التقدیرات كما یلي (

 التوالي.
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     التالیة: وتم تحدید مستوى المؤشرات باستخدام المعادلة

 

 حساب المدى  2=3-1

 0,66=2\3حساب طول الفئة: حیث : 

 یمكننا تفسیر قیم المتوسط الحسابي على النحو التالي: منه،

 استخدام ضعیف لتكنولوجیا االعالم واالتصال.   1,66الى  1من 

 استخدام متوسط لتكنولوجیا االعالم واالتصال 2.33الى  1.67من 

 استخدام عالي لتكنولوجیا االعالم واالتصال 3الى  2.34من 

محور، وكذا مجموع ففرات االستبیان، كما هو في وتطبق هذه القیم على عدد فقرات ال

 )02الجدول رقم (

 

 ) المحك الذي یستند إلیه أداة جمع البیانات02الجدول رقم (           

درجة 
االستخد

 ام

محور استخدام تكنولوجیا 
 االعالم واالتصال

 11 = ف

 الفقرات

18,26الى  11 ضعیف 1,66الى  1من    
25,63الى  18,37 متوسط 2,33الى  1,67 من   
30الى  25,74 عالیة 3الى  2,34من    

 

قامنا باستعمال المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمعرفة مدى استخدام االساتذة 

الجامعیین لوسائل االعالم واالتصال في عملیة ألتدریس وذلك باالستعانة باالستبیان المصمم لهذه 

 الغایة.
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ودرجة استخدام وسائل تكنولوجیا  )03رقم (الجدول 

 االعالم واالتصال

الر
 قم

مجموع  الفقرات
 الدرجات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 االستخدام

في اعداد دراسات والبحوث  Excelیساعدني برنامج  10
 وتسهیل األعمال

 متوسطة 2,197 3,828 268

یساهم استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في  9
 تشجیع الطلبة لإلقبال على الدروس

 متوسطة 2,031 4,128 289

أثناء تقدیم  Data Showاستخدم جهاز العرض  4
 الدرس

 متوسطة 2,077 4,314 302

یزید استخدام وسائل التكنولوجیا واالتصال في  8
 دافعیتي نحو التعلیم

 متوسطة 2,087 4,357 305

یساهم استخدام تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في زیادة  5
 قدراتي التحلیلیة

 متوسطة 2,121 4,5 315

یمكن استخدام  البرید اإللیكتروني في عملیة ایصال  11
 المعلومات للطلبة

 متوسطة 2,124 4,514 316

على تنفیذ الدروس   Wordیساعدني البرنامج  3
 والمذكرات

 متوسطة 2,151 4,628 324

تساهم استخدام وسائل تكنولوجیا اإلعالم واالتصال  7
 في تنویع طرقي التدریس

 متوسطة 2,181 4,757 333

تساهم  استخدام وسائل تكنولوجیا اإلعالم  واالتصال  6
 في تطویر أسلوبي التدریس

 متوسطة 2,239 5,0142 351

 متوسطة 2,302 5,3 371 تساعدني التكنولوجیا الحدیثة في عملي   1
 متوسطة 2,32 5,385 377 یساعدني الحاسوب في توفیر الوقت و الجهد 2
 متوسطة 23,83 50,728 3551 المجموع 
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 تفسیر النتائج :

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة استخدام 03یوضح الجدول رقم (

فقمنا بترتیب درجات الفقرات من اكبر قیمة الى اصغرها،  وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال،

 5,38و  3,82فیبین الجدول اعاله یعبر ان جمیع الفقرات المحور االول تنحصر بین القیمتن 

وهي قیم المتوسطات الحسابیة التي تدل على درجة استخدام متوسطة لوسائل تكنولوجیا االعالم 

انه في وقتنا الحاضر أصبحت تكنولوجیا االعالم واالتصال فتعزوا الباحثتین هذا الى  واالتصال.

من أهم السائل المتطورة حیث وجدت المنظمات نفسها مجبرة على مواكبة هذا التقدم، فكما ورد  

، حول مبررات استخدام تكنولوجیا االعالم  1995في الدراسة التي أقام بها هوكریبج ورفاقه سنة 

دول العالم الثالث، حیث استنتج أربعة مبررات أساسیة، تتمثل في  واالتصال في التعلیم العالي في

المبرر االجتماعي، الذي یؤكد على نشر توعیة  الطلبة فیمل بینهم على استخدامات الحاسوب 

وذلك للتكیف مع التغیرات الجدیدة في مختف المیادیین الحیاتیة، المبرر المهني الذي یهدف الى 

مل في المستقبل متعلقة بأحد مجاالت تكنولوجیا االعالم واالتصال، تأهیل الطلبة على فرص الع

المبرر التعلیمي، الذي ینص على تحسین العملیة التعلیمیة، حیث من حیث توفیر طرق جدیدة في 

تقدیم المعلومات للطلبة، وأخیرا المبرر المحفز على التغییر، حیث تفید تكنولوجیا االعالم 

تعلم الطلبة، من حفظ واستذكار المعلومات، وٕاعطاء الطالب فرصة واالتصال في تغییر أسلوب 

، إال أن هناك موعوقات تحول دون   autodidactللتحكم في تعلمه، وتشجیعه على التعلم الفردي 

 استخدامها واعتمادها، وهي مرتبطة بعدة جوانب، منها: معوقات مالیة وتشمل تكالیف وتوفیر

ونالحظ بعض الدول النامیة التي تعجز عن توفیر البنى التحتیة من  التجهیزات وكذا توفیر البرامج

تجهیزات ومعدات أكثر مما تشهده الدول المتقدمة، المعوقات الزمنیة حیث تقل قیمة وسیلة 

تكنولوجیا االعالم واالتصال إن لم تستخدم في الوقت المناسب وللغرض المناسب، أما المقوقات 

معلمین والمتعلمین، ویتمثل في مقاومة بعض في استخدام التكنولوجیا البشریة فیقصد بها كل من ال
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الحدیثة وعدم استعدادهم واندفاعهم نحوها، وهذا یبرر استخدام وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال 

 بدرجة متوسطة.

 

 :ثانیا: تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

لتطویر طرق التدریس في التعلیم  تساهم وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال الفرضیة الثانیة: 

 الجامعي بدرجة متوسطة.

وإلختبار هذه الفرضیة قمنا باستعمال معامل ارتباط بیرسن، وذلك بهدف الكشف عن   

العالقة اإلرتباطیة بین استخدام وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال، ومساهمتها لتطویر طرق 

  عامل ارتباط بیرسن) ادناه نتائج م04تدریس بالجامعة، ویمثل الجدول رقم (ال

 معامل ارتباط بیرسن ) الذي یمثل نتائج04الجدول رقم (

 **426,  معامل ارتباط بیرسن 

 70 70 عدد األفراد

 0,01قیمة داللة عند مستوى الداللة ** 
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 تفسیر النتائج : 

فأظهرت النتائج المتعلقة بهذه الفرضیة وجود عالقة إرتباطیة  طردیة ضعیفة بین استخدام 

ان التصور  ة، وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال، ومساهمتها لتطویر طرق التدریس بالجامع

ولم یحقق  القاصر لمدلول الوسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال جعلها تسیر في دائرة ضیقة،

داخل نظریة شاملة، تنظر للعملیة  الحدیثة یمیةلالغرض من استخدامها: ألنه ال یضع الوسیلة التع

التعلیمیة نظرة متكاملة منهجیة لتسیر في خطوات متسلسلة، ولتؤثر كل منها في االخرى، بحیث 

ي یتبعها المعلم تصبح الوسائل التكنولوجیة الحدیثة جزءا متكامال من استراتیجیات التعلیم الت

لتحقیق اهداف محددة، یصوغها في صورة أنماط سلوكیة یمارسها المتعلم، أو المتدرب، أو 

الطالب، ویمكن مالحظتها، وقیاسها بطریقة موضوعیة. إن أهمیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ال 

 وتعلیمیة تكمن في الوسائل في حد ذاتها، ولكن فیما تحققه هذه الوسائل من أهداف سلوكیة

محددة، ضمن أسلوب متكامل یضعه المعلم،أو األستاذ، لتحقیق أهداف الدرس النظري، 

أوالحصص المخبریة. ویأخذ بعین اإلعتبار معاییر اختیار الوسیلة، أو انتاجها، وطرق استخدامها 

 وتوظیفها، ومواصفات المكان الذي تستخدم فیه، ونتائج البحوث العلمیة حولها، وغیر ذلك من

أو الحدیثة ، وهذا ما یحققه مفهوم التقنیات التعلیمیة ةالعوامل التي تؤثر في تحقیق األهداف المحدد

 .تكنولوجیا التعلیم

ومكا سبق وذكرنا في الفصل الثالث أن هناك من یرى أن االعتماد على تكنولوجیا التعلیم 

آللي ، والى قتل القدرة على سوف یؤدي الى تحویل كل من المعلم والمتعلم الى نوع من اإلنسان ا

اإلبداع والتخیل وكذلك موقف المدرس السلبي من تكنولوجیا التعلیم، حیث یعتبرها بعض الدرسین 

على هامش العملیة التربویة ولیست في صمیمها وأن ما یقوم به أي المعلم من شرح وتفسیر وقراءة 

وأن استخدام بعض التقنیات التعلیمیة وغیر ذلك من األنشطة اللفظیة هو جوهر العملیة التعلیمیة 

 هو مضیعة للوقت.
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إذن هناك من یرى أن تكنولوجیا التعلیم أخذت دور المعلم لكن هذا ألن اآللة أوجدها  

اإلنسان لتسهیل مهامه، إال أن بعض الدراسات المسحیة التي أجریت في البلدان العربیة اثبتت أن 

مؤسسات في بعض الجهزة التعلیمیة، وٕان هذه األجهزة معظم المؤسسات والجامعات تفتقر الى األ

اال انها ال تفي حاجات الطلبة، بما في ذلك نقص في التسهیالت المادیة ونقص متخصصین في 

 التكنولوجیا واإلعالم اآللي.

تعزو  ومن خالل اجابة العینة على السؤال المفتوح یمكن تفسیر النتائج على النحو التالي، 

الباحثتین عدم مساهمة تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر طرق عائد الى بعض الصعوبات التي 

 منها: تواجه األساتذة ونذكر

 عدم توفر جهاز الحاسوب للطلبة. −

 نقص أوعدم توفر شبكة االنترنت على مستوى الكلیات وكذا المكتبات. −

 انقطاع التیار الكهربائي. −

 ت المتواجدة على مواقع االنترنت.نقص مصداقیة المعلوما −

 في الكلیات.  DATA showنقص توفر جهاز العرض  −

 عدم صالحیة وصیانة األجهزة العاطلة والقدیمة. −

 عدم تشجیع الطلبة على استعمال وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال. −

 بالنسبة للطلبة. غیاب الثقافة الرقمیة في التعامالت سواء بالنسبة لألساتذة، سواء −

رداءة مواقع الجامعة المخصصین لألساتذة والطلبة، الى جانب نقص النتسیق بین القسم  −

 والكلیة، وادارة الجامعة.
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 :ثا: تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثةلثا

توجد فروق ذات داللة احصائیة في استعمال االساتذة الجامعیین لوسائل  الفرضیة الثالثة: 

تكنولوجیا االعالم واالتصال في العملیة التعلیمیة تعزى متغیر الشعب (العلوم التطبیقیة، العلوم 

 اإلنسانیة واإلجتماعیة، اإلقتصادیة، كلیة اللغات)  .

لتحقق من صحة هذه ل   One-Way ANOVAقامت الباحثتین باستخدام معامل  

 )) :05الفرضیة، وكانت نتائج اإلختبار كما في الجدول التالي (الجدول رقم (

االساتذة في استعمال وسائل  ة التكوین) تحلیل التباین األحادي لمتغیر شعب05الجدول رقم (

 تكنولوجیا االعالم واالصال في عملیة التدریس

 

 

 

 

 

 

الداللة    

 قیمة  (ف) اإلحصائیة

متوسط 

 درجة الحریة ربعات الم

مجموع 

 مصدر التباین الربعات

 بین المجموعات 43,886 24 1,82 0,856 غیر دال

 داخل المجموعات 96,114 45 2,13  

 المجموع الكلي 14,00 69   
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  ر النتائج : تفسي

وهي أكبر  ،0,85یة (قیمة (ف)) هي ئنالحظ في الجدول أعاله، أن قیمة الداللة اإلحصا

وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة بعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في استخدام  0,05من 

. وتعزو الباحثتین ة التكوینشعبفي عملیة التدریس تبعا لمتغیر  وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال

الى اخرى وذلك  ذلك الى أن استعمال االساتذة لتكنولوجیا االعالم واالتصال ال یختلف من شعبة

أنه بفضل التطور التكنولوجي الحدیث حدثت تغیرات أساسیة في البنیة االجتماعیة عائد الى 

واالقتصادیة، ودائما ما تكون هذه التغیرات دافعا اساسیا لتطویر نظم التعلیم وتحدیثها، فالتغیرات 

ي الى مفهوم التعلیم للجمیع التي حدثت في التعلیم سمحت بتطویر مفهوم التعلیم من المفهوم التقلید

 ومستمر مدى الحیاة، وهذا ما یستجیب لحاجات األفراد في عصرنا الراهن.

فاستخدام التكنولوجیا الحدیثة تمنح امتیازات في التكوین المتواصل مدى الحیاة، ولتطویر 

یدة وتغییر قدراتهم، وتحقیق رغباتهم في التقدم الوظیفي والمهني، باإلضافة الى اكتساب مهارات جد

االتجاهات المهنیة، وال  یقتصر ذلك على فئة معینة، أو وظیفة معینة، أو حتي تخصص معین، 

فكل العلوم، وكل المیادین معنیة بهذا التطور، فتكنولوجیا االعالم واالتصال مكنت الشمولیة 

 والمرونة في توفیر التعلیم للجمیع ولجمیع المستویات. 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الخامس: عرض وتحلیل النتائج
 

86 
 

 

 للدراسة:االستنتاج العام 

لقد تطرقنا في هذا الفصل الى عرض وتحلیل النتائج التي تم جمعها عن طریق االستبیان 

 المصمم لهذا الغرض، فتناولنا فیه اختبار الفرضیات وتحلیل نتائجها.

واقع استعمال وسائل تكنولوجیا االعالم  توصلت دراستنا التي كانت تحت عنوان؛و 

واالتصال لتطویر طري التدریس لدى أساتذة جامعة الیویرة، الى أن األساتذة یستخدمون تكنولوجیا 

االعالم واالتصال ولكن بدرجة متوسطة وذلك راجع لعدة أسباب منها نقص توفر الوسائل، أو 

، وفیما یخص مساهمة ونقص المیزانیةاإلداري  نقص الكفاءات في استخدامها،وسوء التنسیق

تكنولوجیا االعالم واالتصال لتطویر طرق التدریس، فقد كانت النتیجه عكس ما توقعناه حیث 

توقعنا أن تكون درجة مساهمتها عالیة إال أنه توصلنا لنتیجة درجة استخدام وسائل تكنولوجیا 

ئد الى نقص الوسائل، والنظرة االعالم واالتصال لتطویر طرق التدریس درجة ضعیفة وذلك عا

وغیاب الثقافة الرقمیة، السلبیة حول وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال في الحصص التعلیمیة، 

 مما أدى الى استخدام سلبیات التكنولوجیا أكثر من استخدام محاسنها. 

أما في نهایة الفصل تناولنا اختبار الفرضیة الثالثة التي تنص على وجود فروق  

ات داللة إحصائیة في استعمال وسائل تكنولوجیا االعالم واالتصال حسب متغیر شعبة التكوین، ذ

، ة التكوینوأثبتت النتائج نفي هذه الفرضیة إذ ال توجد فروق في استعمالها حسب متغیر شعب

ذلك یعود وفسرت الباحثتین ذلك بعدم وجود عالقة بین شعبة التكوین واستعمال التكنولوجیا وٕانما 

الى مدى تفتح الفرد الستخدام التكنولوجیا، وطموحاته ورغباته في التقدم المهني، الوظیفي، 

 والثقافي.

 

 



  الفصل الخامس: عرض وتحلیل النتائج
 

87 
 

 

 اإلقتراحات 

والدراسة التي اجریت بهدف الكشف عن مدى استخدام  لیها،ائج المتوصل إنتمن خالل ال

نسعى من تكنولوجیا االعالم واالتصال في التعلیم العالي توصلت الباحثتین الى مجموعة اقتراحات 

 خاللها رفع مستوى التدریس في التعلیم العالي عامة، وجامعة البویرة خاصة:

تكنولوجیة االعالم واالتصال،  القیام بحصص تثقیفیة للطلبة حول أهمیة استخدام وسائل −

 لمواكبة التغیرات الحاصلة في وقتنا الحاضر.

االلي في مختلف  واإلعالماالتصال ة مختصین في تكنولوجیا االعالم و توظیف أساتذ −

 االجهزة االلیكترونیة العاطلة. إلصالحالكلیات، مع مساعد 

 تذة حدیثي التوظیف.نشر الثقافة الرقمیة لدى الطلبة واألساتذة ذو خبرة و األسا −

 إدراج الوسائل التكنولوجیة ضمن المناهج وجعله أحد أهم العناصر في العملیة التعلیمیة. −

برمجة فترات تكوینیة لألساتذة سواء حدیثي التوظیف أو األساتذة الجامعیین الموظفین  −

 سابقا.

 تشجیع الطلبة على اإلقبال على دروس تكنولوجیا اإلعالم االلي. −

 على استعمال التكنولوجیا في التعامالت.حث الطلبة  −
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