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امللخص:
يتسم العصر الرقمى الذى نعيش فيو بتغيرات كثيرة تتمثل فى أدوات مختمفة،

اتصاالت مختمفة ،عموما مختمفة ،ومين مختمفة .وفى الواقع تمثل ىذه تحديات

بالنسبة لمتعميم ،فالتكنولوجيات الجديدة لم تؤثر فى قطاعات المجتمع فقط ،بل إنيا

أثرت أيضا عمى التعميم ،ىذه التكنولوجيات سوف تحدث ثورة في التعميم وتحول جذري
في سوق العمل ،خاصة مع وجود تكنولوجيا إنترنت األشياء والبيانات الضخمة ،فحسب

ما نشره موقع " "weforum.orgيتوقّع أنو بحمول  0606ستندثر بعض الوظائف

أو المين ،لتح ّل محميا وظائف ومين أخرى أكثر تطو ار تتطمب من التعميم إعداد
مواطنين متعممين قادرين عمى شغل ىذه الوظائف والمين.

ىؤالء المواطنون يتم إعدادىم داخل المؤسسات التعميمية المختمفة عمى أيدى فئة

من المعممين المعدين داخل كميات التربية ،األمر الذى يستمزم التوجو نحو اإلرتقاء
بمستوى أداء كميات التربية عن طريق تطوير برامجيا من أجل تخريج فئة من

المعممين القادرين عمى مواكبة العصر الرقمى واإلسيام في إعداد الكوادر البشرية التى
تمبى احتياجات سوق العمل ،من بين ىؤالء المعممين معممى العموم ،حيث تعد قضية
إعداد معمم العموم من القضايا الميمة التى تشغل بال الميتمين بالتربية العممية
وتدريس العموم ،فقد تعالت الصيحات في مصر وغيرىا من الدول العربية بالمطالبة

بتطوير كميات التربية من أجل إعداد وتأىيل معمم العموم الذى يستطيع أن يقوم
بتدريس العموم فى ىذا العصر.

إن دخول التكنولوجيا فى العممية التعميمية غير كل شئ ،فبدال من التعميم داخل

المدرسة فى فصول معينة أصبح يحدث فى أى مكان ،وبدال من أن يكون فى وقت
محدد ،أصبح يحدث فى أى وقت .ومن ىنا نالحظ أن التكنولوجيا تقدم إمكانيات بال

حدود ،كما توفر اختيارات ال حصر وال نياية ليا ،لذا كان البد من االستفادة من

التكنولوجيا وتوظيفيا بشكل مينى فى التعميم ،لذلك كان عمى المعمم ميمة الربط بين

التكنولوجيا ومحتوى العموم وفى الواقع فإن ىذا ال يحدث فى برامج إعداد المعمم ،لذلك
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وجب العمل عمى تطويرىا من خالل إطار عمل جديد يساعد عمى فيم المعارف
والميارات التي يحتاجيا المعممون لتوظيف التكنولوجيا بفاعمية في التعميم.

وفى ظل التعميم اإللكترونى ،فقد توقع كثير من األفراد أن مينة المعمم ستنتيى،

وفى الحقيقة ستظل مينة التدريس قائمة ،فكل ما حدث ىو تغيير فى دور المعمم فقط،

فبعد أن كان محور العممية التعميمية والمسؤول عن تعميم الطالب ،أصبح الطالب ىو

محور العممية التعميمية ،ودور المعمم ىو التوجيو والتحفيز وتصميم التدريس بطرق
مختمفة يراعى فييا الفروق الفردية بين الطالب ،وىنا نقول أنو فى ظل التعمم الرقمى

زادت مسؤوليات المعمم ،ألن كل طالب سيدرس وفقا لمستوى ذكائو وبأسموب التعمم

الذى يفضمو ،وعمى المعمم أثناء تصميم التدريس أن يراعى ذلك .وبالتالى فإن أدواتو

التى كان يستخدميا فى التدريس من قبل لم تعد تكفى فى العصر الرقمى ألنو سيحتاج
مجموعة أخرى من األدوات.

فى الواقع نحن نحتاج إلى معمم معد بأساليب متطورة تواكب متغيرات العصر

الرقمى ،والذى يشير إلى أن الطريقة التي تعمم بيا المعممون (خالل فترات تعميميم)
ليست ىى الطريقة التي يجب أن يعممون بيا طالبيم في ىذا العصر ،العالم اليوم في
تغير مستمر ،كل ىذا ألقى عبئا كبي ار عمى كاىل كميات التربية المسؤولة عن إعداد

المعمم وتأىيمو لكى يساىم في صناعة الفكر ويواجو تحديات العصر الرقمى ،لذا يجب
عمى كميات التربية أن تقوم بتطوير برامجيا سواء األكاديمية أو المينية أو الثقافية من

أجل إعداد معمم العصر الرقمى ،فقد ثبت أن ىناك عالقة بين مستوى كفاية وجودة
برامج كميات التربية ومستوى جودة أداء خريجى ىذه الكميات.

ىذا التطوير يجب أن يتم في ضوء رؤية واضحة ورسالة تترجم إلى مجموعة من

األىداف يتم صياغتيا في ضوء الواقع وتنطمق منو إلى المستقبل ،ولدى الحكومة

المصرية رؤية لمصر لتكون دولة متقدمة بحمول عام  .0636وىذا يعني ضمناً أن
البالد بحاجة إلى قوة عاممة مجيزة بميارات رقمية تمكنيا من المنافسة وتكون قابمة

لمتسويق عمى الصعيد العالمي .من ىذه الرؤية تنطمق الدعوة بضرورة العمل عمى
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تطوير كميات التربية ،ومن ىنا كان اليدف من ىذه الورقة البحثية ىو تطوير برنامج

إعداد معمم العموم الذى يحتاجو التعميم فى العصر الرقمى والذى يعمل عمى تحقيق

رؤية مصر  ،0636وذلك من خالل مناقشة عدة محاور تناولت مبررات التطوير
والوضع الراىن لمتعميم فى مصر ودراسة متطمباتو لمتطوير ،وخصائص التعميم فى

العصر الرقمى وأدوار معمم العموم فى ىذا العصر وأدوات التعميم أو التقنيات الحديثة
التى يجب أن يستخدميا فى تعميم العموم ،وأىم االتجاىات الحديثة فى تطوير برامج

إعداد المعمم فى العصر الرقمى (إطار تيباك) ،وانتيت الورقة بتقديم بعض المقترحات
من أجل تطوير برنامج إعداد معمم العموم بكميات التربية.

الكممات المفتاحية :تطوير ،برنامج ،معمم العموم ،العصر الرقمى ،إطار تيباك.
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