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!تكنولوجيا التعليم يف امليزان   
الرســـــالة يحمــــل كوســـــيط التعلــــيم لتكنولوجيــــا الوظيفيـــــة ميــــة مـــــن الــــرغم ــــ ع

الغايـات محـل لتحـل الوظيفـة تلـك يتجاو أال يجب ا دو أن إال للمتلقي التعليمي زواملحتو ر ي

التكنولوجيـــا وفرتــھ بمــا الوســـيلة دو عــاظم جانــب فـــإ ، الــتعلم عمليــة مـــن ا دف ــس ــ رال

وســــــر ولة ســــــ مــــــن مــــــصممياملتقدمــــــة ك ــــــشا ــــــ ف ، ن للمتعلمــــــ تاحــــــة و تــــــصال ــــــ رعة

العمليــــــة أطـــــراف ـــــل ل ي ــــــا ال ـــــ املبت ـــــ الرســــــالة لتبقـــــي ، الرســـــالة تقــــــديم أمانـــــة املنـــــا

مم انة م يحدد الذي العظيم الشأن ذا ع ن قائم أو ن معلم أو ن متعلم   .التعليمية

التكنولوجيا   :حسنات

ان ـ ا يل ســ مــن س صــيدولـ عظــيم ـ م الــ ا ام واســ التكنولوجيـا جاذبيــة رــار

بوقــت ـاءا وان ـا أدا نفيـذ ب ا ومـر املنـا بتــصميم بـدءا مدخالتـھ ـاليف ت وتخفـيض ورالـتعلم

ســــة املد ة وادا راملعلـــم مــــن. ر تحملــــھ بمـــا التعليميــــة املـــواد اتاحــــة ــــ التكنولوجيـــا ام اســــ ولعـــل

أســا ــة ز جا ــ ا اضــافة ، ق ــشو ــاعناصــر وتنوع م التقــو ــ(ليب ع املتاحــة التقيــيم ملفــات

ــست ل ز ــسة بك الطــالب ف م تقــو يجــة ن علــن الــذي ــي و ليك يح والتــ نــت رن

مثلــة د) عـض ــش ناصـع ــان بر ـو ل والطالــب املعلـم ن بــ وسـرعتھ التواصــل قـوة عــن فـضال

التعلم مخرجات عظيم التكنولوجيا   .بكفاءة

واملــــشاركةنــــصافومــــن التفاعــــل ت عــــز التكنولوجيــــا أن بيــــة ال جــــاالت يقــــر زأن ر

لالنجــــــاز م ودافعيـــــ الطــــــالب حمـــــاس مـــــن ادت كمــــــا م أمـــــو وأوليـــــاء والطــــــالب ن املعلمـــــ ن زبـــــ ر

سـال ا يـتم حيـث الـتعلم، ة مـس خطوه حسب ل ار وال الليل ساعات مدار ع ا رالد ر

يــــد ال ــــ ع ليــــة امل ــــالواجبــــات م أســــ الــــذي مــــر مــــا، وغ ــــساب الوا ــــرامج و ــــي و لك

ئــة الب ــ ع فــاظ ا ــ م ــسا ممــا أحيانــا، ــر ا ــ ع اق و مــن بــالتخلص التلــوث قتقليــل . ر

امل حيـــث التكنولوجيـــا منجـــزات احـــد ـــو اللعـــب ـــق طر عـــن الـــتعلم ان ـــ ا ة شـــا تعـــةروتجـــدر

التقليديـــــــة اســــــة الد جمـــــــود معـــــــدلروكــــــسر رفـــــــع و التحــــــصيل منخفـــــــ يــــــدمج الـــــــذي مــــــر ،

ا الد م رانجا   ..ز

التكنولوجيا استخدام ئات   :س

ــــا م وســــلبيات نقــــص ا واســــتخدام التكنولوجيــــا ــــ ع يــــاة ا رات ظــــا ــــل يومثــــل

ــــــ ع وقــــــت اي ــــــ ــــــا التاح اســــــية الد املـــــواد واتقــــــان عــــــة متا ــــــ ديــــــة ا مــــــستو رانخفـــــاض ي

عنھ ينجم مما نت بالقليلةن ست ل احيانا متحانات أداء   ..الفشل
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الذكيــة واتــف ال مثــل التكنولوجيــا اســتخدام أن بــو ال بالــشأن املعنيــو رصــد يو ن

، يـــدة ا الكتابــة ساســية ات ــا امل ـــ بــالطالب أضــر قــد والقلـــم قــة الو مــن بــدال روالتابلــت ر

أخطـاء بـال حـسن بخـط نـصا يكتـب ص ـ ـ ع ـصو ا بـات عـنلفقد يبحـث كمـن امالئيـة

قـــش كومـــة ـــ ـــ.. ابـــرة اليـــد خـــط مـــن بـــدال التكنولوجيـــا ـــ ع عتمـــاد ان ـــ ا اء ـــ ا ـــش و

التفك عملية يبطىء لقـراء... الكتابة دقيقـة ـ غ معلومـات تقـديم التكنولوجيـا ئات سـ ومن

ضلو و فيضلو تمحيص دو ا ناولو ي اء ا غ نمن ن   .ن

عمــــــ ميــــــة أ يقــــــل توال ــــــ ك فقــــــد جتماعيــــــة، و ــــــسمية ا ية الــــــ ضــــــرار ذكــــــر ا

فـــان ة الــ اء ــ خ حــسب و ــر والظ الرقبــة ـــ أالم مــن اســوب ا ــزة اج مــستخدمي او يشــ

ة خط أمراض ا ت ت وقد وجفاف اد واج ن الع باحمرار تبدأ قد ن الع   ..أضرار

ان علينا التعليم التكنولوجيا من فادة ـاولتعظيم ل ي يجـا سـتخدام زعز

ــــة ومعا ســــتخدام ذلــــك ايقــــاع ضــــبط مــــع املــــستخدم يــــد ــــ القيــــادة لــــة تكــــو ان ــــ نع

ضرار و الفوائد ن ب التواز عدم يجة ن شأ ت قد ال السلبية   .نالنواتج

 

 


