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ات و   تر

ن التقنيات دمان مان ب   و

تت          ــــــا العــــــصر ــــــ التقنيــــــات رطــــــو ا ا ال رتطــــــو يــــــاة، مجــــــاالت جميــــــع وغــــــزت ،مــــــذ  وال ا

ــا ينكــر أن أحــد ـستطيع مي ــا أ ــب ــ رودو ــ والتغلــب ،املــسافات تقر ن العقبــات، ع ة وتخــز  روإدا

ــة ــام وأداء املعلومــات، ومعا يــة دقــة ــ الــصعبة امل ــل ممكــن، وقــت أقــصر ــ أخطــاء ندو متنا  و

ديد لنا تقدم يوم واء، املاء وأصبحت املجاالت، جميع  ا ا وال ميـع ستخدم ولة ا ـسر ـس  و

ــ نوافــذ فاتحــة ــشودة، ضــالتھ فيــھ يجــد ــل ، أجمــع العــالم ع بعــھ تقنيــات لفــظ وأصــبح امل  جميــع ي

اعة، تقنيات املجاالت؛ كذا .. التعليم تقنيات الصناعة، تقنيات رالز   .و

عـــــد        ـــــ مـــــن التعلـــــيم و ـــــات فتعـــــددت ،التقنيـــــات توظيـــــف مجـــــاالت أك ليـــــات والنمـــــاذج النظر  و

دوات امج والتطبيقـــات و ـــ ـــ وال ش فأصـــبحنا ذلـــك؛ وغ ـــ زحـــام ـــ عـــ  العناصـــر فيـــھ تـــداخلت تق

ونـــات ـــسميات واملـــسميات وامل يم، وال ـــد مـــن ـــل وأصـــبح واملفـــا ط التعلـــيم مجـــال يـــدخل أن ير  يـــر

ل بالتقنيـات نفـسھ يح بـآخر أو ــش ــ أو ـ يح، غ ـ ـ ـ مـر وصــل ح  التقنيــات عـالم أن حــد إ

نة أصبح نة ال من م   .التخصصات وتداخل املرجعيات لغياب لھ م

نــاء         ــ و ل التقنيــات اســتخدمت ســبق مــا ع ــ مــن صــارخ ــش ــ أســاس غ ــا ألن ،عل ــ توظيف  ع

ـــ يــدي ن غ ال لــدينا فأصـــبح املتخصـــص ـــ إســـ  مـــن بـــالكث التقنيـــات مـــستخدمي أصــاب ،مـــزمن تق

ــزال ي وأصـــبحنا العــالج، ال املـــرض ــ التقنيـــات وأصــبحت ،والـــضعف ال ة ســـلبية آثــار مـــن عــا ـــ  كب

ياتيــة التعليميــة املواقــف مختلــف ــ التقنيــات اســتخدام ــ فــراط جـراء ي وصــرنا ،وا  اليــوم عــا

جتماعيــــة التعليميــــة مــــراض مــــن العديــــد مــــن خالقيــــة والنفــــسية و ــــ و تفاقم ال ر مــــع ســــ  ومــــر

ا نتصد لم إذ الوقت افيـة، علـم ل ن واح نـا أمـام واضـع ـد عـن زاد مـا إن: "مقولـة أعي ـ انقلـب ا  إ

  ."الضد

نوع يل فع التقنيات؛ استخدام  فراط مشكالت وت صر ال املثال س   :ا

عزال اجتماعية مشكالت         م  طفال ا ا عامل م عن ف م والد ـم ومجتمع  نعـانو ف

جتمــا ياللغـو النمــو ــ اتصــعو مـن ــتج الــذي و م خـالل مــن ي م مــع تفــاعل م، أســر  ومجتمعــا

بنـــــاء عـــــالم ـــــ الوالـــــدان فأصـــــبح ـــــشعر آخـــــر، عـــــالم ـــــ و ونـــــوا أن ـــــادوا أطفالنـــــا أن و  يذو مـــــن ي

ــم العقليـــة عاقــات م معـــك ف نمـــا  بأجــساد م ب م عقــول ــ بالعـــالم معلقــة ومـــشاعر ا  بمـــا ف

ات ألعــاب مـــن فيــھ ـــ عـــزال اليـــوم، طــوال جاذبـــة ومث ن وا اج بــ ـــل وز مـــا ف مــك م  أصـــدقائھ مـــع م

ـــ ات ع م التواصــــل شــــب ــــرت ،املــــسافات فـــزادت الــــصامت، بــــالطالق ـــس فيمــــا ذلــــك وســـا  وت

س ،الدفء وغاب العواطف، ف وا   .باآلخر املر
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ـــر وقـــد ـــ باإلدمـــان ـــس فيمـــا لـــھ ذلـــك ظ  أفــــراد جميـــع قـــضاء عليـــھ ترتـــب والـــذي التق

م أغلــــب ســــرة ــــ التقنيــــات عــــالم ــــ وقــــ ــــ مــــر وصــــل ح م إ م اصــــطحا ــــز  عنــــد املحمولــــة ألج

م ات دخـــــول ـــــذا ،امليـــــاه ردو بھ لـــــھ و مـــــال العمـــــر وضـــــياع الوقـــــت ـــــدر يـــــ  والتعلـــــيم ســـــرة وإ

ر والعمل ات والس اد الليل من متأخرة لف ج تب الذي الذ و   .مدمرة جسدية أضرار عليھ ي

داد  طرة لعاب سيطرة سوء مر زوا طفـال الـشباب توجـھ ال ا  للقيـام عـد عـن و

ـ ـ يـودي والـذي التحـدي مـن كنوع خطرة بأفعال ـ حيـان مـن كث  مـن عـد عـن بتوجيـھ نتحـار إ

م ع الوقت مع سيطر ال اللعبة ا م رأف   .ومشاعر

انــــب عــــن أمــــا  ــــ ا ــــ تواصــــل ؛حــــرج وال فحــــدث خال ن شــــر غ ــــساء، الرجــــال بــــ  وال

ات ع ار ليل عرض إباحية ومواد نـت شـب ـة مواقـع خـالل مـن ن ـ ضـمنيا ذلـك تقـدم موج  ع

ا ا التعامل أثناء صفحا عالن الدعاية من نوع أنھ ع مع   . و

ملــت فقــد التعليميــة املؤســسات ــ أمــا س أ ــت راملــدا ــ التعلــيم لوتحــو لالفــصو وخر  إ

ن آلية عملية ـغ ـ اتيجيات ومنـصات مواقـع خـالل مـن للمعلومـات وتفر  صـرفة تقنيـة علـيم واسـ

ــشياخ " ، ـــ قـــال" التقنيـــات اس ـــشيخ مــن:" الغزا يفة اس نا" العلـــم نـــصف منــھ ضـــاع الـــ ـــس  أن و

س التعلــيم ات وإنمــا معلومــات فقــط لــ ــا ــسب رم يــة بالنمذجــة تك ب ا ســة روالتــد ــة رواملما  املوج

ي وتفاعــل املعلــم، قبــل مــن ــسا  واملــشاعر والعــادات والتقاليــد والــسلوكيات القــيم خاللــھ مــن تنقــل إ

ــا مــن ونــتعلم ات خالل ــا يــاة مــع الــواق بالتفاعــل وحياتيــة واجتماعيــة عقليــة رم ســة داخــل ا  راملد

ــا ج ي جــو ــ روخا ــسا ــة مفعــم إ يو ــشاط، با ه ومــصنعا معلبــا التعلــيم فأصــبح وال ــ رضــر  مــن أك

غـة علبـا نقـدم وأصبحنا ، نفعھ ـا تخـدعنا التقنيـات مـن رفا ا ـا، بمتغ ق ر نا و ـس س أنـھ و  مـا ـل لـ

با يلمع   . ذ

ونيـــــــا الكتـــــــاب وأصــــــبح يقـــــــھ فاقـــــــدا إليك ــــــدناه الـــــــذي ل ـــــــا ـــــــا نـــــــأتلف كنـــــــا الـــــــذي ع  فكر

جــدانيا، ــشعر وو حــدثنا نحدثــھ ــ ــائن كأنــھ و نــا، فــتالمس صــفحاتھ نقلــب ، و ه ونقــرأ قلو  رســطو

ــسمو احنـــا، ف نـــا، تنمــو وأر ا ه عنــا، غـــاب إن ونفتقــده رأف  الـــشعراء فيـــھ وكتــب إلينـــا، عــاد إن رونحـــاو

دباء ايات؛ القصائد و   :شو أحمد ليقو وا
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أنا                    
َ

َبدل َمن  َّ ِبالكتب َ
ُ

ابا ِ ِأجد لم                     .ِال
َ

وافيا  
ً

إال ِ
ّ
  اباـــــــِالكت ِ

ٌصاحب                     ُعبتھ ِإن ِ َ
أو ِ

َ
لم 
َ

ِعب 
َ

س              .         َل َ
ِبالواجد  ِ ِللصاحب ِ ِ   عابا ِ

لم                     
َّ ُ

أخلقت اـــــــــــــ
ُ َ َ

ـَجد ُھــــــــــــــ
َّ

ي د
َ

ي    .                    وكسا
َ ِالفضل ِح ِمن َ

َ
  ِثيابا 

َب                     ةــــــــُ
ٌ

لم 
َ

أش 
َ

ا ُك بة ِم
ً َ داد            .           ر ٌو ل ِوَ

َ
لف مـــــــــــــــــ ِي

ّ َ   اــــــابــــــــــــِعت ُ

ـت لــذا التعلـيم؛ منظومـة ببقيـة بالنـا فمــا الكتـاب ـ ـذا ـان وإذا              مــؤخرا املتقدمـة لالـدو انت

ذا ا العديد فاتخذت مر ل ات م س داخل التقنيات استخدام بتعليق حاسمة رقرا ـًبـدء راملـدا  مـنا

اســبة لــة ــاء ا اء بتطبيقــات ان ؛ الــذ ــشغيل التالميــذ عــود ــي صــطنا م ل م عقــول ح  روجــوا

ة فعـــــادت ؛ ىأخـــــر مـــــرة ـــــساب وعـــــداد والطباشـــــ الـــــسوداء رالـــــسبو  الواقعيـــــة واملعامـــــل ياليـــــدو ا

ـــــــشطة ـــــــ الـــــــصفية و ســـــــو وانطلـــــــق الـــــــصفية، وغ نالدا ـــــــ ر ع والبحـــــــار ـــــــار شـــــــواطئ إ  واملـــــــصا

ار ســـــو يوالـــــ نيد اضـــــيات والعلـــــوم اللغـــــة واقعيـــــا ر ســـــو والر ما نو ـــــشطة ر ـــــ حيـــــة أ ات تن ـــــا  رامل

ة ياتية والعقلية اليدو جتماعية، وا يف  املقدمة بذلك فاحتلت و  ثـم للتعلـيم، العـال التـص

ية آثار نبدو ذلك عد التقنيات الطالب ستخدم   .جان

ـــــ             يجــــــة ونمــــــوه قتــــــصاد اســــــتفادة فــــــرغم ؛حــــــرج وال حــــــدث أيــــــضا قتــــــصادي املجــــــال و  ن

ي أنـــھ إال للتقنيــات ا ـــ ســـراف جـــراء مـــن عـــدة مـــشكالت مـــن أيـــضا عـــا ـــا واعتمـــاده اســـتخدام  عل

ــ الــسطو مــن بــدء ليــة، اعتمــادا ــاء فــراد حــسابات ع مــات ان انية بال ا ؛الــسي  باألعطـــال ورمــر

وسات التقنية از والف ب ـار فقـد قتـصادية؛ املعـامالت ع والتجسس و  أو مؤسـسة أو بنـك ي

وم شركة ي ب ا كـر جماعـات مـن سي ات أو معاديـة لدو أو زال ا لفتتحـو منافـسة شـر ا ثما  راسـ

مة ـــ الـــ ــــسة ســـراب إ ، بك ـــا لـــذا رز ــــو أن عل شـــفة مـــستعدة نت  مــــن كنـــوع منـــة املطبوعــــة رباأل

   .واحدة سلة  لھ البيض تضع الف الضياع، من املؤسسة ع حفاظا حتياط

ــــ مـــر وصــــل بـــل            ــــ ـــستخدم مــــشفرة رقميــــة عمـــالت وجــــود ا ــــا يــــصعب واســـع نطــــاق ع بع  ت

ـــا ـــ ومراقب ة مـــوال غــــسيل ـــ ـــستخدم ف ة روالتجـــا تفعـــت وقــــد املـــشبو ـــا را ل قيم ي ـــش   جنــــو

  .والعال املح قتصاد دد

ع التقنيات ردو من يقلل ال سبق ما ل إن           يل ـ الرا يـاة، مجـاالت جميـع ـس  ـشرط ولكـن ا

شــيد ن ال عتــدال، والتوظيــف والتقنــ ن وســط الفــضيلة " نإفالطــو ليقــو فكمــا و ن بــ  وان" رذيلتـــ

ــــ عتمـــاد ل التقنيــــات ع ـــ ــــش ــــو ال ك ة عنــــد الإ ني ونــــا كجائحـــة ورالــــضر ــــا، رو  تــــوف مــــع وغ

اة تفاعلية أك تقنيات   . للواقع ومحا
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كفــي            ن ســـالم وســطية مــن نأخــذ أن املجـــال ــذا ــ نأخــذ أن و ط فــراط بــ  منطلقـــا والتفــر

يــــــاة، مجــــــاالت جميــــــع ــــــ وفعاليــــــة باعتــــــدال التقنيــــــات لتوظيـــــف  اســــــتخدام أن "دائمــــــا ولنتــــــذكر ا

ب التقنيات دمان مان "يرا أن ي   ."و
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عرفان/ د.أ محمد محمود   خالد

ل رةعميد القا ن بن بية ال   ية

  

  

  

  


