
 التزاوج بين تقنية المعلومات والنمودج التعليمي وسيلة ناجحة للنهوض بالتعليم 
 
 كلية التربية الرياضية -جامعة بابل–د محمود داود الربيعي -ا
 

ان العصر المعلوماتي بمعطياته الحاضره وامكاناته المستقبلية يمثـل تحـديات تمـس    

وبعبـارة اخـرى مدخالتـه    عصب المشروع التربوي اهدافه واستراتيجياته ونظمـه  

وعملياته ومخرجاته وفرض هذا العصر او يفرض حالياً ضـغوطاً متزايـدة لتغييـر    

اولويات المشروع التربوي المرتبطة بمخرجاته من المتعلمين هـذا المـد المعلومـاتي    

مصحوباً بموجة العولمة وانفتاح السوق والتنافس االقتصادي المتنامي بين المجتمعـات  

يشكل هاجساً للقيادات السياسية والتربوية فـي العديـد مـن دول العـالم     البشرية بات 

" ته بتقنية التعليم او حوس" الصالح نظمها التربوية شكالً ومضموناً اصالحاً يقوم على 

اذا جاز التعبير وبعبارة اخرى اصالحاً يقوم على دمج التقنية في التعليم دمجاً يهدف الى 

ال التي تتطلبها الحياة كمهارات التفكير العليـا والبحـث   تطوير مهارات التعلم واالعم

  .والعمل الجماعي والمبادرة واالتصال واالبتكارية 

وقد غزت التقنيات الحديثة معظم مجاالت حياتنا ، واصبحت جزءاً اليتجزأ من واقعنا ، 

وغدا االخذ بهذه التقنيات شكالً من اشكال التحديث ومواكبة العصر ، كما غـزت هـذه   

  .التقنيات من ضمن ما غزته مجال التعلم والتعليم 

ان الضغوط التي تواجهها العديد من الدول الصالح نظمها التربوية ليسـت نتاجـاً      

للتغير التقني فقط كما يعتقد الكثيرون وانما هي في الحقيقة نتاج لقوى متنوعه ومتفاوته 

نب الثورة المعلوماتيـة التغييـر   في طبيعتها وتاثيرها وهذه القوى الموثرة تشمل الى جا

المفاهيمي حول الكيفية التي يتعلم بها الفرد فاساليب التعليم والتعلم الحديثة المعتمدة على 

تطلبات الحياة والعمل في االلفية الثالثة مـن  مر تتناغم مرتكزاتها ومبادئها مع يهذا التغي

ين المتغيـريين تقنيـة   جهة ومع امكانات التقنية من جهة اخرى واذا اضفنا الـى هـذ  

التعلم فان النظام التربوي التقليدي يعجز عن االستجابة  اتالمعلومات والتحول في نظري

لمتطلبات الحياة في االلفية الثالثة وان التزاوج بين تقنية المعلومات والنموذج التعليمـي  

تربوي مـن  الحديث يفتح الباب واسعاً امام اصالحات تربوية جديدة لم يعهدها النظام ال

  .قبل 



وسائل التقنيات التعليمية من العناصر االساسية التي تستخدم ويمكن استثمارها فـي   ان

حاجـة فـي    من مخاطبة جميع حواس المتعلم فهي تقوم في اساسها على اشتراك اكثر

تكوين التصور الذهني والمدركات والمفاهيم بصورة افضل من االسلوب التقليدي القائم 

على االلفاظ واداء النموذج لدى المعلمين ،اضافة الى ذلك فانها تقدم خبرات حية وقوية 

التاثير وتؤدي الى زيادة بقاء اثر ما تعلمه المتعلم مما ينعكس على التعلم وجعلـه حيـاً   

اً وهذا يعطي للمتعلمين مجاالً اوسع للمالحظة والتفكير والفهـم واالكتشـاف   ومحسوس

  .واالبتكار وترسيخ المعلومات في اذهانهم

ولما كان المعلم او المدرس هو العنصر الفاعل في عملية تنفيذ المناهج فال بد مـن      

وخصائصها  ان يكون على بينة من حركة التطور في وسائل وتقنيات وتكنولوجيا التعليم

وعناصرها لكي يكون قادراً على التعامل معها ووضع الخطط الفاعلة الستخدامها فـي  

ـ نالواقع العملي التطبيقي ، وانطالقاً من هذه الحقيقة  ضـع بـين ايـدي    تم ورى  ان ي

المدرسين والمعلمين والطلبة ما يمكن ان يفيدهم في االلمام بمفهـوم الـتعلم والتعلـيم    

ة وتقنيات وتكنولوجيا التعليم ، واالسس التي تقوم عليها وذلك لمسايرة والوسائل التعليمي

التغيير الدائم والسريع وتقييم ادائهم بواسطة معايير دقيقة تشدد على تحقيـق انجـازات   

اساسها الكفاية والفاعلية مما سيكون لهم الدور الفاعل في تهيئة المناخ المناسب النجاح 

  .نبتغيه من مستوى بناء ونافع  اعمالهم والوصول بهم الى ما

م احدث األساليب والوسائل والتقنيات وتكنولوجيـا التعلـيم   يقدتمن هنا تأتي اهمية     

وحينما نخطط لتطوير مؤسساتنا التعليميـة   تعليمالو والتي يمكن تطبيقها في حقل التربية

ـ   ؤهلهم للقيـام  التي يقع على عاتقها مهمة اعداد المعلمين والمدرسين اعداداً خاصـاً ي

بمهامهم التعليمية على افضل وجه ، علينا ان نضع نصب اعيننا هذه العناصر االساسية 

في عملية التطوير والبناء واالهتمام والحرص على ان يكون المستقبل وهاجاً من خالل 

العناية بهذه العناصر وبما يتالئم مع طموحاتنا في التغيير وتطلعاتنا للغد القريب والبعيد 

حققً لبعض ما نرجو ، امالً في الوقوف امام ذلك التطور المتسارع في هذا نونأمل ان .

  . العالم المتغير ومحاولة اللحاق بابداعات العقل االنساني ومواكبة كل ما هو جديد ومفيد 

  ومن اهللا التوفيق
                                                               


