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األسس النفسية و الرتبوية يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليم
الدكتورة :مجيلة سليماني ،جامعة اجلزائر 2
امللخص:
نظرًا ألهمية املوقع الذي احتلته الوسائل واالسرتاتيجيات التعليمية
وخاصة التكنولوجية منها يف البحوث الرتبوية احلديثة والعملية التعليمية أصبح
من الواجب معرفة اجلذور اليت نشأت منها واألسس النفسية والرتبوية
الستخدامها .جاءت هذه الورقة البحثية لتجيب على االسئلة التالية :ماهي أهم
األسس النفسية و الرتبوية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف
التعليم؟ ماهي العالقة املوجودة بني علم النفس و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال؟

Abstract:
Given the current emphasis on educational and technological
means and strategies, especially in modern educational research and
the educational process; It is necessary today to know the ins and outs
and the origin of the psychological and pedagogical bases of their use.
This research paper comes to answer the following questions: What
are the most important psychological and educational bases in the use
of information and communication technologies in education? What is
the relationship between psychology and information technology and
?communication
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مقدّمة:
تعترب تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،مسة من مسات العصر احلديث،
فلم تعد هذه األخرية مقتصرة على اجملاالت املتخصصة فحسب ،بل أصبحت متس
كافة جماالت احلياة وشتى العلوم .إذ شهد القرن املاضي ثورة معلوماتية عارمة،
ساهمت يف إجياد تقنيات اتصال حديثة ساعدت على تقريب جمتمعات العامل من
بعضها البعض ،وربطها يف منظومة كونية واحدة .وتبلورت تقنيات االتصال
احلديث يف قنوات عديدة ،مثل تقنية البث الفضائي ،وشبكة اإلنرتنت ،واهلاتف
النقال مع تطور التطبيقات اليت تدعمها .ممّا أثر بشكل فعال يف إعادة صياغة أمناط
التفاعل االجتماعي بني األفراد ،وتغيري صور العالقات االجتماعية ،ومن ثم
تشكل منط جديد للتصورات واألفكار لدى األفراد حول الظواهر اإلنسانية.
كما برز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية التعليمية منذ
منتصف القرن العشرين ،فهي تساعد املعلمني على التخطيط والتحضري
لدروسهم ،وذلك لتقدميها كما تساعد الطلبة على التعلم الفعال للطلبة بصورة
مشوقة وفاعلة (.)0
وبنظرة موجزة للدراسات السابقة يشري( ،)7إىل أن هناك عدداً من
الدراسات والتقارير اليت تؤكد تأثري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف
حتصيل الطلبة وزيادة دافعيتهم للتعلم ،وتنمية قدرات التفكري االبتكاري ،والقدرة
على حل املشكالت ،وتقليل زمن التعلم ،وتنفيذ عدد من التجارب الصعبة،
وتثبيت املفاهيم وتقريبها ،وحفظ احلقائق التارخيية ،وتعزيز مبدأ التعلم اجلماعي،
فضالً عن اخلدمات والتسهيالت اليت تقدمها للمعلمني مثل :اإلدارة وحفظ
جالت الطلبة وعالماتهم ،باإلضافة إىل التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم ،كما
أنها مصدر من مصادر وسائل االتصال مع زمالئه املعلمني ،وذوي اخلربة يف جمال
ختصصه(.)4( )3
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إن تعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية من خالل تعزيز قدرات اجملتمع
يبقى رهني قدرة التعليم على تزويد األفراد باخلربات الضرورية الستعمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل فعّال وخالّق .ذلك أن جتهيز املدارس
بالكمبيوتر ليس كل شيء ،فاملهم هو استخدامه كأداة بيداغوجية يف األقسام .إنّ
العديد من وزارات التعليم يف البلدان النامية تنظر للكمبيوتر على انه أداة مستقلة
تتطلب برناجما يهدف لتعليم مبادئ الكمبيوتر وفقط ،غري أن تعليم هذه املبادئ
ليس إال شرطا مبدئيا ،فاملطلوب أساسا هو دمج الكمبيوتر واالنرتنت يف العملية
التعليمية ،النّ ذلك سيسهم عمليا يف إحالل التعلّم  Learningحمل
التدريس  ،Teachingوهو ما يصبو إليه اإلصالح القائم على التكنولوجيا
احلديثة.
ويؤكد لنا ذلك قضية التكامل بني العلوم ،اليت تربط بني جماالت خمتلفة،
كعلم النفس وغريها من العلوم األخرى .خاصة أنّ البحث العلمي يربط بني تلك
اجملاالت ،ويستخدم طرقا وأساليب خمتلفة لدراستها .وما أحوج اإلنسانية إىل
استخدام التكنولوجيات احلديثة يف كافة اجملاالت العلمية لفائدة الفرد واجملتمع،
والوقوف على مدى فعالية هذه األخرية يف العلوم اإلنسانية .وهكذا ارتأينا أن
تتضمن هذه املداخلة حماور خمتلفة تدور حول عالقة علم النفس بالتكنولوجيات
احلديثة لإلعالم واالتصال ،واملعلوماتية عموما .تكمن أهمية املوضوع يف إبراز
كيفية تعامل علم النفس مع التكنولوجيات احلديثة ،من حيث التحديات اليت
تنتظر هذه العلوم يف استغالل التكنولوجيا إجيابيا ،من أجل تطوير اجملتمعات
وإمكانية توظيف العلوم اإلنسانية واالجتماعية للتكنولوجيا يف ظل الطرق
التقليدية وتغيري هذه األخرية لصاحلها.
 بعض الدراسات حول استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليم:
 .1دراسة كل من ثورب ويونغ  ، )2001( Thorpe & Youngأثر
استخدام الوسائط املتعددة يف األجهزة احملمولة يف تعاون املعلمني
والطالب يف املدارس األساسية وأظهرت نتائج الدراسة أن التعاون
( )5
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واملشاركة قد ازدادا بني الطالب وبني املعلمني يف شتى اجملاالت وأن ثقة
املعلمني بأنفسهم زادت خاصة يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلمني
بأنفسهم زادت خاصة يف جمال استخدام تكنولوجيا التعليم والوسائط
املتعددة وأن الطلبة أصبحوا أكثر ثقة واستقاللية وقدرة على البحث عن
املعلومات بواسطة االنرتنت .كما أن األجهزة احملمولة سهولة نقلها
سهلت العمل اجلماعي.
()6
 .2دراسة أجنيلو وغوي  ) 2004( Angelo & Guy,حول فاعلية
عروض الوسائط املتعددة يف حتسني دافعية طلبة الصف الرابع يف تعلم
مفاهيم العلوم الفيزيائية .جاءت النتائج للتأكد أن عروض هذه الوسائط
زادت من دافعية الطالب ومنحتهم حرية التعبري كما شعروا باملتعة
الرضى أثناء تطبيق الدراسة وبعدها ،كما أن العروض دعمت الوسائل
العملية لتقييم تعلم الطالب من قبل املعلمني.
 .3دراسة بوليزو  )2( )2005( Polyzouيف تطوير معرفة املعلمني أثناء
تعلمهم كيفية التدريس باستخدام الوسائط املتعددة وقد أظهرت الدراسة
أن استخدام الوسائط املتعددة أدى إىل تعديالت يف بعض جوانب املعرفة
لدى املعلم كما أنها غريت نظرة املعلمني لألسلوب التقليدي وولدت
لديهم دافعية لتبين األساليب احلديثة وتطبيقها يف التعليم.
 .4دراسة أجراها جي سي شارب ( Sharp, )2007( )8أثبتت فاعلية
استخدام بيئات التعلم االفرتاضية يف تعليم العلوم نظرًا للنتائج اإلجيابية
اليت حصل عليها الباحثون ،وكذلك إثارة الدافعية حنو حل املشاكل
الشيء الذي يسهم يف تطوير مهارات التفكري العليا لدى الطلبة وقد
أوصى الباحثون بتطوير بيئات تعلم افرتاضية على الشبكة العنكبوتية
كطريقة فعالة إلجراء التجارب من قبل الطلبة.
يتبببني لنببا مببن خمتلببف النتببائج املتوصببل اليهببا مببن هببذه الدراسببات أن
تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف اجملال التعليمي ،تقدم خدمة كببرية للمبدرس
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حتى يؤدي عمله جبهود أقل وقدرة أكثر ،ويكون نشباطه منظمبا ومقننبا وفعباال،
وأيضا تساعد الطالب على أن يتعلم وأن تشد انتباهه للدرس واملدرس.
 عالقة علم النفس بتكنولوجيا املعلومات و االتصال:
إذا كان علم النفس قد اهتم حديثًا بدراسة الشخصية اإلنسانية بكافة
أبعادها ،وأوضح بأنها تضم جمموعة من القدرات العقلية ،وتتكون من جمموعة من
املشاعر واألحاسيس ،وهلا من الدوافع والغايات ما جيعلها تسعى إىل حتقيقها وال
تكون الشخصية سوية إال بقدر ما تكسبه قدرات العقلية والوجدانية من معارف
ومعلومات هلا أكرب األثر يف تكوينها والوصول بها إىل حتقيق األهداف اليت تطمح
إليه(. )9
فإن التعليم هو اآلخر يكسب اإلنسان تغريًا دائمًا يف سلوكه نتيجة ما
تبقى يف ذهنه من معارف ومعلومات بعد زوال املوقف التعليمي ويؤثر يف أدائه،
فاكتساب املعارف واملعلومات مبختلف أنواعها ال يتم إال عن طريق التعليم
وممارسته عن كثب والسعي فيه ،فالتعليم يعين الطرق العديدة اليت يستخدمها
املعلم لتقديم املادة العلمية لتالميذه يف قالب مالئم الستعداداتهم ،وحاجاتهم،
واهتماماتهم ،وتتضمن عملية التعليم كل املصادر الالزمة لشرح املادة العلمية
نظريًا وعمليًا ،وكذلك كل الوسائل التقنية املساعدة على ذلك والتعليم هو أيضًا
عملية تربوية تقتضي تبليغ جمموعة من اخلربات واملهارات املعرفية وكذلك من
اآلليات الثقافية يف إطار مؤسسي حمدد ،غالبًا ما ختضع جل تلك املعارف
واخلربات إىل عملية تنظيم وتصنيف وهيكلة وفقًا ملعايري متنوعة منها ما هو
منهجي ،وما هو اجتماعي ،وما هو نفسي ،وذلك حتى تصبح قابلة للفهم
واالستيعاب من طرف التلميذ.
وإذا كان التلميذ قد ارتبط أكثر بالنموذج املعريف فإن االجتاهات املعاصرة
يف هذا اإلطار قد برزت أيضًا أهمية اجلوانب الوجدانية واحلركية يف هذه العملية،
ومن ثم جاءت دعوة العديد من الرتبويني إىل إدماج هذه معًا يف الفعل التعليمي،
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وهكذا فالتعليم له أسسه وقواعده وقوانينه اليت تنظمه وجتعل منه فائدة تعود على
اإلنسان املتعلم بالنفع وتيسر له أمور حياته.
وبالتالي فإن التعليم يف العصر احلديث قد تغري كمًا وكيفًا .عما كان عليه
يف املاضي حيث أعد لذلك معلمون مؤهلون نفسيًا وتربويًا من أجل جناح أدائهم
التعليمي يف توصيل املعرفة إىل تالميذهم ،كما أصبح ملزاولة هذه املهنة مكانة
خاصة بها ،هلا شروطها النفسية والصحية لضمان سالمة األداء املعريف وذلك مبا
يسمى (باملدرسة) وما حتتوي عليه من فصول دراسية ومعامل وخمتربات ومرافق
عامة وساحات ملزاولة خمتلف أنواع األنشطة التعليمية ،وغري ذلك من متطلبات
العملية التعليمية اليت أوالها علماء النفس والرتبية كل عناياتهم ،مؤكدين بأن
التعليم ال يتم إال بوجود أربعة دعائم أساسية هي :املدرسة ،واملعلم ،والتلميذ
والكتاب.
وإذا تغيب أحد هذه العناصر يكون له أكرب األثر يف إدارة العملية
التعليمية فتصاب بالتوقف ،لذلك حرص املخططون الرتبويون للتعليم يف خمتلف
دول العامل على العمل على ضرورة تواجدها معًا باعتبارها تشكل أهم الدعائم
األساسية إلمتام العملية التعليمية حصول املتعلم على املستوى التعليمي الذي
يرغب فيه ويتناسب مع استعداداته وقدراته اخلاصة.
وهكذا فالنظام الرتبوي له أسسه ومكوناته اليت يرتكز عليها من مناهج
دراسية ،ووسائل تعليمية ،ومباني ،وإعداد معلمني ،ومتمدرسني جيدين وغري
ذلك من اإلمكانيات اليت من شأنها أن تعمل على رقي وتقدم اجملتمع ،ومع هذا
وذاك فإن هذا العصر قد زخر بثورة علمية كبرية مستخدمة تكنولوجيا املعلوماتية
واليت عرفت على أنها تعمل على إتاحة األدوات والوسائل الالزمة لتسهيل
احلصول على املعلومات وتبادهلا وجعلها يف متناول طالبيها بسرعة وفاعلية.
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كما يسعى علم النفس الوسائط  Media Psychologyإىل تفسري وتأثري
وسائل اإلعالم واالستخدام املتزايد للتكنولوجيا على إدراك الناس ،كيفية
استجابتهم وتفاعلهم مع عامل الوسائط الغنية( .)01يركز علماء النفس على حتديد
الفوائد احملتملة والعواقب السلبية ألشكال خمتلفة من التكنولوجيا وتعزيز تنمية
وسائل اإلعالم اإلجيابية .حيقق جمال علم النفس هذا أنواع التأثري النفسي على
البشر النامجة عن طائفة واسعة من وسائل اإلعالم مثل وسائل االعالم
االجتماعية ،والتعليم عرب اإلنرتنت ،والفصول االفرتاضية (. )00
فالعالقة بني علم النفس و تكنولوجيا املعلومات و االتصال عالقة
تبادلية ،ال ميكن الفصل بني اجزائها مادام االنسان هو حمور هذه العالقة التكاملية.
 األسس النفسية والرتبوية لإلعداد واالستخدام اجليد لوسائل تكنولوجيا
املعلومات و االتصال:
من األمور اليت جيب مراعاتها من قبل املستخدم أو املهتم بتكنولوجيا
التعليم حتى يتأكد أنها تليب الغاية املطلوبة معرفة األسس النفسية للوسائل
التعليمية ،حيث تتضمن األسس السيكولوجية التالية :اإلدراك واالتصال و
التعلم.
 اإلدراك :و يعرف بأنه نشاط نفسي يقوم به الفرد ويعين أن يعي االنسان
ما حوله يف هذا العامل باستخدام احلواس ليفهم األشياء واألحداث ومتثل
حواس االنسان أدوات اإلدراك الذي يسبق عملية االتصال.
أما بالنسبة لعالقة اإلدراك بالوسائل التعليمية فهي أن الوسائل التعليمية توفر
األساس املناسب من اخلربات احلسية الضرورية لإلدراك والتعلم(.)07
 االتصال :عملية تفاعل مشرتك بني طرفني (شخصني ،أو مجاعتني ،أو
جمتمعني) لتبادل فكرة أو خربة معينة عن وسيلة ما ومهمات تعددت
أشكال عمليات االتصال وامكاناتها وجماالتها جند أن عناصرها تكاد
تكون ثابتة يف هذه العملية ،وهذه العناصر هي:
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التعلم :هناك بعض األسس النفسية والرتبوية على مستخدم الوسيلة التكنولوجية
يف التعلم أن يراعيها ،ومن هذه األسس:








الفروق الفردية.
عدم تشتيت جهد املتعلم باستخدام العديد من الوسائل اليت ال فائدة
منها.
انتقاء وتنظيم طرق استخدام الوسائل التكنولوجية يف التعلم.
جتربة الوسيلة قبل استخدامها.
املوضوعية يف استخدام الوسيلة.
حتديد الغرض من استخدام الوسيلة.
التقويم للوسيلة.

من هنا ميكن املالحظة أن الوعي النفسي الستخدام تكنولوجيا التعليم
يساعد على استخدامها بطريقة صحيحة تضمن احلصول على أفضل النتائج
وتقدم املعلومات يف أطر نفسية مقبولة ومناسبة.
و ميكن حتديد األسس النفسية والرتبوية إلعداد استخدام هلذه الوسائل يف
اجملال التعليمي يف تسع نقاط تكمل بعضها البعض ،وليست بالضرورة أن تكون
مرتبة كما هو موضح بالشكل رقم ( )0التالي:
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الشكل رقم ( )0ميثل األسس النفسية والرتبوية لوسائل تكنولوجيا املعلومات و االتصال
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 .1حتديد األهداف الرتبوية:
إن الوسائل التكنولوجية يف التعليم ليست هدفا يف حد ذاتها ،وإمنا هي
وسيلة لتحقيق هدف تربوي ،ولذلك جيب صياغة هذه األهداف على املستوى
السلوكي ،ويتطلب حتديد هذه األهداف بدقة ووضوح.
.2مراعاة ارتباط الوسيلة باملنهج:
لكي يتم إعداد وتصميم وسيلة تعليمية متكاملة مع املنهج فإنه جيب أن
تتم عملية اإلعداد واإلنتاج حتت إشراف خرباء املادة واملناهج وطرق التدريس
وعلم النفس والوسائل التعليمية ،وهذا يتمثل يف ثالثة حماور رئيسية كما هو
موضح بالشكل رقم (:)7

الشكل رقم ( )2ميثل احملاور األساسية لتصميم الوسائل التعليمية
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 .2مراعاة خصائص املتعلم:
إن معرفة طبيعة املتعلم وعمره وقدراته ومستوى معرفته وحاجاته وميوله
وخرباته السابقة ،أمور الزمة إلعداد واستخدام الوسائل التكنولوجية يف التعليم
بطريقة فعالة.
 .3مراعاة خصائص املدرس:
من حيث قدرته على استخدام الوسائل يف تدريسه للمادة التعليمية،
وهذا يتطلب معرفته واقتناعه بأهمية الدور الذي تلعبه الوسائل التكنولوجية يف
العملية التعليمية.
 .4جتربة الوسيلة:
جيب على مصمم الوسيلة أن جيربها خالل مرحلة اإلعداد وقبل مرحلة
االستخدام .واملعلم الذي جيرب الوسيلة قبل استخدامها هو الذي يستطيع أن
يتخذ قرارا سليما بشأن استخدامها.
 .2توفري اجلو املناسب الستخدام الوسيلة:
وهي مراعاة الظروف الطبيعية احمليطة باستخدام الوسيلة كاإلضاءة والتهوية وتوفري
األجهزة وطريقة وضعها.
 .6عدم ازدحام الدرس بالوسائل:
املعلم الناجح هو الذي يستطيع أن خيتار الوسيلة أو الوسائل املناسبة
لدرسه وتالميذه ،وهو الذي يقرر استخدام وسيلة أو أكثر يف ضوء األهداف
الرتبوية احملددة من قبل ،وحتديد دور كل وسيلة ونسبتها يف حتقيق هذه األهداف.
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 .7تقويم الوسيلة:
من األسس اليت جيب أن تراعى سواء عند إعداد الوسيلة أو عند
استخدامها هو عملية تقويم الوسيلة وتشمل مرحلتني رئيسيتني هما :تقويم
داخلي ،وتقويم خارجي.
 مكونات العملية التكنولوجية و عالقتها باخلصائص النفسية للفرد:
يُحبدد اخلرباء ثالثة مكونات متفاعلة للتكنولوجبيا متثل ثالثة أضبالع ملثلث واحد
وهي اإلنسبان واملواد واألدوات( ، )03كمبا يوضحبها الشبكل ( )3التالي:

الشكل رقم ( )2يمثل مكونات العملية التكنولوجية

(أ) اإلنسـان :ميثل اإلنسبان الضلع األول واألهم يف التطببيق التكنولوجبي
باعتبباره احملرك احلقيقي هلذا التطببيق والقائم بتصميمه وتنفيذه واملتحكم يف
إخضباع عملية التطببيق لتحقيق أهدافبه ،واإلنسبان هو مكتشبف املواد ومبتكر
وظبائفها وهو املصمم لألدوات واملنفذ هلا.
إن استقبال املتعلم للمعلومة واستجابته للتفاعل يف درسه ،تتم بتنوع األساليب
الوجدانية و النفسية ،كما أن أنشطة املتعلم يف مشاركته تعزز عالقاته مع نفسه
واآلخرين ،وتكسبه مسات الشخصية ،مما يؤدي إىل جناحه يف مسرية حياته(.)04
(ب) املواد :متثل املواد الضبلع الثاني يف التطببيق التكنولوجي ،وتأتي بعد
اإلنسبان يف األهمبية ،فاإلنسبان حينما وجد على سبطح األرض فكر يف املواد
وكلما وجد مادة زراعية أم علمية أم معدنبية تهمبه ،فكبر يف أدوات تصبنيعها
ووضبعها موضبع االستخدام الفعلي لتفي مبتطبلباته ،فوجبود مادة احلديد جعلت
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اإلنسان يفكبر يف أدوات صبهرها ،وكذلك فإن وجود مادة تعليمية جعلت
اإلنسبان يفكبر يف أدوات توصبيلها لآلخرين ،فوجود األدوات مرهون بوجود
املواد ،هذا هو السببب يف أن تكون املواد يف املستوى الثاني بعد اإلنسان مباشرة
وقبل األدوات.
(ج) األدوات :متثل األدوات الضبلع الثالث يف عملية التطببيق التكنولوجبي،
وتشمبل األدوات مجبيع العدد واآلالت واألجهبزة الالزمبة لصبياغة املادة
وإخراجها بشكبل صاحل لتحقيق أهداف اإلنسبان ،واألدوات وإن كانت تأتي يف
املرتبة الثالثة من حيث األهمبية يف العالقة املثلثبية للعملية التكنولوجبية إال أنها
جانب له أهميته القصبوى يف احملصلة النهائية للتطببيق.
واخلالصبة أن التكنولوجبيا هي حمصبلة التفاعبل ببني اإلنسببان واملبواد
واألدوات ،وإن جمرد وجود اآللبة ال يعبين وجبود التكنولوجببيا ،ولكببن عمليبة
استخدام اآللة أو تصبنيع املواد من قبل اإلنسبان هي بداية عمليبة التكنولوجببيا.
وميكن متثيل مكونات العملية التكنولوجبية من خالل املعادلة التالية:
تفاعل إنسان  +مواد  +أدوات = تكنولوجـيا
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خامتة و اقرتاحات:
اتضح من العرض السابق أن تكنولوجيا املعلومات و االتصال هلا عالقبة
متينة بالتعلي م حيبث إن االتصبال بأركانبه لبه وظيفبة ال يسبتهان بهبا يف العمليبة
التعليمية ،كما أن التكنولوجيا يف اجملال التعليمي تسهم يف إثراء العملية التعليميبة
وإجنازها ،وهذا يدل على أن كليهما يعمل لتحقيبق هبدف واحبد .لبذلك و مبن
خالل ما سبق نقرتح مجلة من النقاط ميكن االنطالق من خالهلا وبشكل جدي يف
إعادة النظر يف املنظومة الرتبوية يف بلداننا بشكل عام وهي:
 تطويع التقدم التكنولوجي وكافة وسائل االتصال احلديثة للمساهمة يف
العملية التعليمية وتطويرها وذلك بطرح مناذج جديدة يف التعليم ،كالتعليم عن
بعد ،التعليم املربمج والتعليم االلكرتوني...إخل.
 وضع منظومة تربوية متطورة تواكب حركة العصر (عصر املعلوماتية) بكل
متطلباته وتهدف إىل إعداد جيل جديد يعرف حرية التعليم والبحث العلمي
ويسري يف طريق اإلبداع والتألق واالبتكار.
 ضرورة تدريب الطالب و املدرسني على استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصال يف التعليم ،من خالل تزويد املدارس بالتجهيزات والربجميات التعليمية
الالزمة لذلك.
 إن تدريب املدرسني على قيادة احلاسوب ليس كافياً ،بل جيب أن يتعدى
ذلك إىل إشراكهم يف دورات متخصصة يف توظيف هذه التكنولوجيا واستخدامها
يف أغراض التدريس.
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