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 املقدوة:

تكنولوجية يتسم العصر الرقمى الذى نعيش فيو بتغيرات كثيرة تتمثل فى أدوات     
ومين مختمفة. وفى الواقع تمثل ىذه مختمفة، اتصاالت مختمفة، عموما مختمفة، 

تحديات بالنسبة لمتعميم، فالتكنولوجيات الجديدة من وسائل اإلعالم واالتصال 
الحوسبة السحابية، األجيزة الذكية المتنقمة، أجيزة المراقبة وأجيزة  االجتماعية

كاء الذاالستشعار، إنترنت األشياء، البيانات الضخمة، النمذجة الحاسوبية المتقدمة، 
وغيرىا لم تؤثر فى االصطناعي، التعمم اآللي، تكنولوجيا النانو، الطباعة ثالثية األبعاد، 

التكنولوجيات سوف ىذه قطاعات المجتمع فقط، بل إنيا أثرت أيضا عمى التعميم، 
خاصة مع وجود تكنولوجيا تحول جذري في سوق العمل، تحدث ثورة في التعميم و 

اإلنتباه لذلك، عن  المصرى ولذا عمى المجتمع ،لضخمةإنترنت األشياء والبيانات ا
طريق تطوير التعميم من خالل التخطيط بعيد المدى واستشراف المستقبل في ضوء 

 التطورات الحالية.
ستندثر كثير من المين  ٖٕٓٓوتشير التوقعات العالمية إلى أنو بحمول عام     

األطفال الممتحقين ىذا العام بالصف األول االبتدائى وأن وتظير بدال منيا مين أخرى، 
أى بعد  ٖٕٓٓ/ٜٕٕٓسوف يتخرجون من المدرسة الثانوية في عام  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

سوف عاما، أى أنيم  ٙٔأى بعد  ٖٕٗٓ/ٖٖٕٓعاما، ومن الجامعة في عام ٕٔ
في حيث ستؤّدي اإلنجازات المحّققة  يعممون مستقبال في وظائف لم يتم بعد ابتكارىا،

 ل جذري في سوق العمل،عمومات واالتصاالت إلى إحداث تحومجال تكنولوجيا الم
سيختفي ما  ٕٕٓٓ عام يتوّقع أنو بحمول   "weforum.org"فحسب ما نشره موقع

تتطمب من التعميم إعداد يقارب من خمسة ماليين وظيفة، لتحّل محميا وظائف أخرى 
 قادرين عمى شغل ىذه المين.ال األشخاص
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يتم إعدادىم داخل المؤسسات التعميمية المختمفة عمى أيدى فئة  األشخاصىؤالء     
من المعممين المعدين داخل كميات التربية، األمر الذى يستمزم التوجو نحو اإلرتقاء 

من أجل تخريج فئة من بمستوى أداء كميات التربية عن طريق تطوير برامجيا 
قمى واإلسيام في إعداد الكوادر البشرية التى المعممين القادرين عمى مواكبة العصر الر 

تعد قضية تمبى احتياجات سوق العمل، من بين ىؤالء المعممين معممى العموم، حيث 
إعداد معمم العموم من القضايا الميمة التى تشغل بال الميتمين بالتربية العممية 

بالمطالبة  وتدريس العموم، فقد تعالت الصيحات في مصر وغيرىا من الدول العربية
بتطوير كميات التربية من أجل إعداد وتأىيل معمم العموم الذى يستطيع أن يقوم 

 بتدريس العموم فى ىذا العصر. 

التقنيات اإللكترونية المستندة إلى  توظيفتعميم العموم إلى  يتجويجب أن     
الوصول إلى المعمومات تتيح إنيا حيث  في سياق مقررات العموم ودمجياالكمبيوتر 

التفاعل االجتماعي المستمر، ويمكن لممعممين االستفادة من أيضا و وقت  أى فى
، فمم لممتعممينالتكنولوجيا إلنشاء بيئة جذابة وشخصية لتمبية االحتياجات التعميمية 

يعد التعميم يجب أن يكون مقاس واحد يناسب الجميع. يجب استخدام الفرص التي 
فيناك عديدا من  لتطوير العممية التعميمية في المدارس والجامعاتتوفرىا التكنولوجيا 

الوسائل التكنولوجية التي يمكن لممعمم دمجيا في التعميم مثل استخدام الحواسيب 
ف الذكية، شبكة االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي اليوات الشخصية، الالبتوب

 .المختمفة وغيرىا من التقنيات الحديثة

إن أىم ما يجب أن يتميز بو المعممون فى العصر الرقمى ىو القدرة عمى توظيف     
أن معظم المعممون ال يممكون المعرفة التكنولوجيا بفاعمية فى التعميم، فقد ثبت 

وأن التدريب عمى استخدام تمكنيم من توظيف التكنولوجيا في التعميم،  والميارات التى
التكنولوجيا والذى يعد ىدفا من أىداف برامج تدريب المعممين سواًء قبل الخدمة أو 
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 .أثنائيا يركز عمى التكنولوجيا في حد ذاتيا بداًل من التركيز عمى توظيفيا في التعميم
 . فى الوقت الراىنويرجع ىذا إلى قصور في برامج إعداد المعممين 

إن دخول التكنولوجيا فى العممية التعميمية غير كل شئ، فبدال من التعميم داخل     
أصبح يحدث فى أى مكان، وبدال من أن يكون فى وقت  ،المدرسة فى فصول معينة

ات بال كنولوجيا تقدم إمكاننالحظ أن التمحدد، أصبح يحدث فى أى وقت. ومن ىنا 
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 

لذلك ، وفى الواقع فإن ىذا ال يحدث فى برامج إعداد المعمم، العمومالتكنولوجيا ومحتوى 
إطار عمل جديد يساعد عمى فيم المعارف وجب العمل عمى تطويرىا من خالل 

 والميارات التي يحتاجيا المعممون لتوظيف التكنولوجيا بفاعمية في التعميم.

وفى ظل التعميم اإللكترونى، فقد توقع كثير من األفراد أن مينة المعمم ستنتيى،     
من التعميم؟ ىل ىو منح شيادة أم أنو بناء وىنا نطرح السؤال التالى: ما اليدف 

ففى  الشخصية؟ فإذا كان اليدف من التعميم منح شيادة، إذن ال داعى لوجود المعمم
ظل التعميم اإللكترونى يمكن لمشخص أن يتعمم بمفرده ويحصل عمى أعمى الشيادات، 

التعميم ىو كما ىو حادث فى المدارس والجامعات اإلفتراضية، ولكن إذا كان اليدف من 
بناء اإلنسان المتكامل، الذى يستطيع أن يعمل وينتج ويتفاعل مع المجتمع، نقول إنو 
فى ىذه الحالة إرتبط التعميم بتكوين شخصية اإلنسان، عندئذ يكون وجود المعمم 

 ضروريا وال غنى عنو. 

 فى 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 
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نو فى ظل التعمم إالفردية بين الطالب، وىنا نقول  بطرق مختمفة يراعى فييا الفروق
م، ألن كل طالب سيدرس وفقا لمستوى ذكائو وبأسموب الرقمى زادت مسؤوليات المعم

وبالتالى فإن  التعمم الذى يفضمو، وعمى المعمم أثناء تصميم التدريس أن يراعى ذلك.
أدواتو التى كان يستخدميا فى التدريس من قبل لم تعد تكفى فى العصر الرقمى فيو 

 يحتاج مجموعة أخرى من األدوات. 

بما لدييم من  القيام بعممية التعميم مرتبط إرتباطا وثيقاّن نجاح المعممون في إ    
فى سياقات وظروف وشخصية واجتماعية وثقافية، وميارية ووجدانية كفايات معرفية، 

الحصول عمى  عمى تقتصر معينة، وفى عصر المعرفة لم تعد الكفايات المعرفية
دارة تدفقيىذه المعرفة، ولكن في عممية التعامل مع  بطريقة تساعد ا اليائل المعرفة وا 

نتاج المزيد من المعارف واألفكار الميمة فميمة المعمم ، المتعممين عمى تطبيق وا 
ليست فى حشو أدمغة الطالب بالمعمومات، بل ميمتو الرئيسة ىى فى صناعة الفكر 

فالمجتمع المصرى حاليا ال يحتاج إلى حفظة، إنو يحتاج إلى باحثين ومفكرين لدييم. 
 جتمع جية التقدم والتطور.ا الميأخذو 

فى الواقع نحن نحتاج إلى معمم معد بأساليب متطورة تواكب متغيرات العصر     
أن الطريقة التي تعمم بيا المعممون )خالل فترات تعميميم( الرقمى، والذى يشير إلى 

العالم اليوم في ليست ىى الطريقة التي يجب أن يعممون بيا طالبيم في ىذا العصر، 
بتطوير كى تقوم عمى كاىل كميات التربية بالمسؤولية تغير مستمر، كل ىذا ألقى 

برامجيا سواء األكاديمية أو المينية أو الثقافية من أجل إعداد معمم العصر الرقمى، 
توى أن ىناك عالقة بين مستوى كفاية وجودة برامج كميات التربية ومس منطمق من

ىذا التطوير يجب أن يتم في ضوء رؤية واضحة ، ىذه الكمياتجودة أداء خريجى 
ورسالة تترجم إلى مجموعة من األىداف يتم صياغتيا في ضوء الواقع وتنطمق منو 

ولدى الحكومة المصرية رؤية لمصر لتكون دولة متقدمة بحمول عام إلى المستقبل، 
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بميارات رقمية  . وىذا يعني ضمنًا أن البالد بحاجة إلى قوة عاممة مجيزةٖٕٓٓ
 .ابمة لمتسويق عمى الصعيد العالميتمكنيا من المنافسة وتكون ق

تطوير برنامج إعداد  فى:اليدف من ىذه الورقة البحثية  ما سبق تحدد ضوء فى    
معمم العموم الذى يحتاجو التعميم فى العصر الرقمى والذى يعمل عمى تحقيق رؤية 

تعريف بالمصطمحات محاور تناولت ، وذلك من خالل مناقشة عدة ٖٕٓٓمصر 
فى ىذا العصر وأدوات التعميم  العموم معممأدوار خصائص التعميم فى العصر الرقمى و و 

والوضع الراىن لمتعميم أو التقنيات الحديثة التى يجب أن يستخدميا فى تعميم العموم، 
وأىم االتجاىات الحديثة فى  لتطوير،االتطوير ودراسة متطمبات  ودواعىفى مصر 

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

 التعزٖف باملصطمحات:

ثة التطوير: تحديث برنامج إعداد معمم العموم بكميات التربية بجوانبو الثال 
األكاديمى والمينى والثقافى بيدف تخريج معمم العموم الذى يستطيع أن يحقق أىداف 

 النظام الجديد لمتعميم فى مصر والذى يتمشى مع طبيعة التعميم فى العصر الرقمى.
المعمم الذى يدرس بكمية التربية شعبة التعميم األساسى معمم العموم: 

تمنح كميات التربية درجة البكالوريوس فى العموم والتربية ويتخصص فى العموم، حيث 
شعبة التعميم األساسى )الحمقة األولى( تخصص العموم، وتيدف شعبة التعميم األساسى 

إلبتدائى ومعمم مادة لمسنوات األخيرة إلى إعداد معمم فصل لمسنوات األولى من التعميم ا
 من التعميم اإلبتدائى.

عموم بكميات التربية: إلعداد معمم العموم يدرس طالب برنامج إعداد معمم ال
 ثالثة جوانب كما يمى:كمية التربية عمى مدار أربع سنوات برنامجا يتكون من 
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الجانب األكاديمى: المسؤول عن اإلعداد التخصصى، حيث يدرس الطالب ما يقرب  -ٔ
 % مقررات تخصصية تشتمل عمى جميع فروع العمم المختمفة.٘ٚمن 

جانب التربوى أو المينى: المسؤول عن إعداد الطالب لممارسة مينة التدريس، ال -ٕ
% مقررات تربوية متنوعة، باإلضافة إلى ٕٓقرب من حيث يدرس الطالب ما ي

التربية العممية أو التدريب الطالبى والى ييدف إلى إعداد المعمم لمقيام بالوظائف 
داريا.  المينة لمتعميم فنيا وا 

ثقافة عامة، خصص ليا ما يقرب قافى: المسؤول عن تثقيف الطالب الجانب الث -ٖ
% من برنامج اإلعداد وتكون عمى صورة برامج ثقافية تتناول األحداث ٘من 

 الجارية فى مناحى الحياة المختمفة وتقدم لمطالب ضمن برنامج اإلعداد.
اآللية ، منذ ظيور الحاسبات الحديثطمق عمى العصر مصطمح أالعصر الرقمى: 

الرقمية،  كل األجيزة التي تتعامل بالطرقتشتمل عمى   تقنية اتتطور  وما تالىا من
( ، وىو ما ٔ/ٓقائم عمى الرقمين ) الحاسب الرقمي، ألن مبدأ عملبوسمي 
التي  الدوائر الكهربائية في التعامل مع (Binary System) بالنظام الثنائي يسمى

 .يتكون منيا جياز الحاسب
المعرفة أنواع  لمتكامل بين  نموذج عممىأ:  (TPACK Framework)إطار تيباك

 Technological Pedagogical) والتكنولوجيا والبيداجوجياالمحتوى  الثالثة،
And Content Knowledge Framework)   كفاياتالييدف إلى توضيح و 

تمكنيم من  فى العصر الرقمى والتى لممعممين الالزمة المينية وعمميات إدارة المعرفة
    .التعميمفى  ءةبكفادمج التكنولوجيا 

 :التعمٗي فى العصز الزقىى خصائص

  MacArthurبمرحلة انتقالية تعرفها مؤسسة إيلين ماك آرثر  12تقوم المدارس فى القرن 

Foundation)  (   لى ...،  من المعرفة إلى عمى أنيا "التحوالت الكبيرة"، من ... وا 
الفعل أو العمل أو الميارة، من المعمم إلى المتعمم، من الفرد إلى الفريق أو الجماعة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a
https://twitter.com/macfound
https://twitter.com/macfound
https://twitter.com/macfound
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من استيالك المعمومات إلى إنتاج المعمومات، من المدارس إلى الشبكات )األقران 
ري ىذه التحوالت، فإننا نعيد تعريف التعميم في والخبراء عبر اإلنترنت(، وبما أننا نج

حول "النتائج" التي تعني شيًئا ما، وليس حفظ المعمومات الجتياز االختبار  ٕٔالفصل 
)ألن الوصول الفوري إلى اإلصدارات الحالية من كل شيء عمى اإلنترنت يجعل ذلك 

 النتائج أو مخرجات التعميم فى:  وتتمثلعديم الفائدة(، 
 بداع: والذي يبدو أنو يموت في المدرسة منذ الصف الرابع. اإل -أ
 التواصل: الطالقة في الكتابة والخطابة والتكنولوجيا.  -ب
كما ىو واضح في التعمم القائم عمى المشروعات،  المدرسة بعدالتعاون: كفريق  -ج

 المناىج الدراسية. لدراسة الفصل فىوليس فقط كفريق 
 في ذلك ميارة اإلنترنت في تنظيم وتقييم وتركيز المعمومات. التفكير الناقد: بما  -د
الشخصية: القيم العالمية الرئيسة لجميع الثقافات، كاألمانة العممية، الصدق،  -ه

 إحترام اآلخر و...   اإلنصاف، التسامح ،التعاطف، العدالة
 العالمية: عبر الكفاءة الثقافية، يجب أن يكون التعميم إلثراء العقل إلثراء الحضارة.  -و

أربعة جدران. إنيم  لوليس في فصل دراسي عالمي القرن ىذا يتعمم الطالب في     
أكثر مياًل لمعثور عمى المعمومات عن طريق الوصول إلى اإلنترنت عبر اليواتف 

قع التواصل االجتماعي. ا، أو الدردشة مع األصدقاء عمى مو المحمولة وأجيزة الكمبيوتر
 فتراضية. عبر الفصول اإل ليملواجبات ا ورفع مراقبتيم ممعممينل يمكنوبالمثل 

تطور التعمل بيئة التعمم االفتراضية بشكل طبيعي عبر اإلنترنت، مستفيدة من و     
يائل في تقنيات االتصاالت وانتشار خدمة الوصول السريعة لإلنترنت وتسابق مزودي ال

خدمات اإلنترنت عمى تقديم العروض التنافسية لممشتركين وظيور خدمة االتصال 
انتشار اآليفون واآليباد، و  - Wifi 3Gباإلنترنت عبر اليواتف المحمولة وتقنيات 

 ،عمت العالم مرتبًطا بشكل كبير بكل ما ىو تقنيوغيرىا من األجيزة والتطبيقات التي ج
ميزات جديدة في ىذه موما تقدمو من  ٖ,ٓوالويب  ٕ,ٓكما ساىمت تطبيقات الويب 

وغيرىا من مئات التطبيقات التي  wikis ،blogs ،RSSالنظم والتطبيقات تشمل 
 .تتسم بالتفاعل والتواصل مثال الفيسبوك والتويتر
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التطبيقات األكثر استخداما في التعميم ىي العوالم االفتراضية ثالثية األبعاد  ومن     
(3D virtual learning spaces)  والتي أوجدت نوعا جديدا من التعمم وبيئة تعمم

فالطالب مثاًل يمكنيم الذىاب افتراضية جديدة تجعل من التعميم تجربة أكثر تفاعمية. 
جراء تجارب افتراضية مثل مزج في رحمة تعميمية افتراضية، وال سفر إلى مواقع بعيدة، وا 

مركبات كيميائية خطيرة، وتعمم أداء ميام معينة دون التعرض لخطر استخدام الشيء 
الحقيقي. ويمكن من خالل التعميم االفتراضي إجراء العمل تعاونيــًا بـين الطالب بواسطة 

تروني. باختصار يمكن لمواقع شبكات الواقع االفتراضي والمشاركة في الحيز اإللك
( شيئًا مشابيًا لمحياة الحقيقية بدرجة Simulation) المحاكاة االفتراضي أن يجعل من

 كبيرة.

 أدٔار املعمي فى العصز الزقىى:

من قبل عديد من المؤلفين لوصف نوع معين  الميسر"" مصطمحيستخدم و ميسر:  -ٔ
فى القيادة( ديمقراطي )حيث يشارك المعمم بعض الطالب وىو المن المعممين، 

حيث يتحكم المعمم في كل ما يدور في الفصل الدراسي(، ) وتوقراطياأل  وليس
فقط من الشخص الذي يعزز استقاللية المتعمم )حيث ال يتعمم الطالب الميسر ىو ف

تمقاء أنفسيم، ولكن أيًضا يتحممون مسؤولية ىذا التعمم( من خالل استخدام العمل 
لمعرفة أكثر ا كمرشد وموجو لمحصول عمىومن خالل عممو  .الجماعي والزوجي

ويحرر  ،من كونو مرساًل ليا. تيسير التعمم أعطى سمطة لكل من المتعمم والمعمم
 سنضمنالمعمم  وجود ىذا وفىخبيًرا بيا.  المعمم من األعباء التي يجب أن يكون

 لمطالب.النمو الشخصي 
 المعمم ألحد طالبو عندما يسألو سؤال معين ويرد قائال: يقولكان عندما باحث:  -ٕ 

منكم اإلجابة؟"، كان ُينظر إليو  اىل يعرف أي "ال أعرف دعنا نكتشف" أو "ال أعرف
يجب أن ، الزمن قد تغيروقتنا ىذا ف فىلكن  ،عمى أنو ضعف أو قصور من المعمم

مبدعين داخل الفصول الدراسية بداًل من أن يكونوا باحثين و يكون معممو ىذا القرن 
 .تقميديين

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
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 ،التعميمية التكنولوجياتعمى دراية جيدة بأحدث المعمم  يجب أن يكونتكنولوجى:  -ٖ
دارتيا وتوظيفيا في عممية التعميم،  ياأن يكون قادرًا عمى استخدامو  نو أ كماوا 

ومياراتو التي تمكنو من القدرة عمى استيعاب  معموماتومطالب بأن ُيحدث 
تقانيا لكي يتمكن من استخدام و التكنولوجيا الحديثة  م يفي عممية التعم اإلنترنتا 

اية استخدام برامج حم، برامج تصفح المواقع، إتقان إحدى لغات البرمجة يا،ومن
 .، ..الممفات

د ُيقصد بالمقرر اإللكتروني كل األنشطة والموا :المقررات اإللكترونية مصمم  -ٗ
تحديد األىداف يجب مقرر، ال تصميم ىذاوعند  مبيوترالتعميمية التي تعتمـد عمى الك

 وتحديد المناسبة ليا التعمموالواجبات والمناقشات اإللكترونية، واختيار طرق 
 جذابومحتوى بطرق الاألدوات واألجيزة والوسائل الالزمة، وأساليب عرض 

واستخدام الوسائل الخاصة  إلكترونيا ، وتصميـم االختبـارات التقويميـةلممتعممين
 .الفورية بتنفيذ التغذية الراجعة

من حق كل متعمم فى الفصل ميما كان مستواه أن يتحصل عمى دعم قائد:  -٘
من أستاذه، فالمدرسة مطالبة بإعداد المتعمم نفسيا لمواجية المشكالت  شخصى

وذىنيا إلبتكار الحمول، لذا يجب أن يتمتع المتعمم بقدر كبير من اإلستقاللية داخل 
الفصل الدراسى وحرية الحركة والتحاور مع أستاذه وتعاونو مع زمالئو لتشكيل فرق 

و أقل واحد يتحدث فى الفصل، ألن عمل جماعية، ولذا يجب أن يكون المعمم ى
الفصل المثالى ىو الذى يقوم فيو الطالب بالمناقشة وطرح األسئمة والتحاور مع 
بعضيم البعض ومع المعمم والتعبير عن آرائيم بحرية وطالقة دون خوف وتوتر، 
فدور المدرسة أكبر من أن تحكم عمى طالب من خالل ورقة إمتحانية، فالتعميم 

 ليس لمتقييم.
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 العمًٕ فى العصز الزقىى: ٕمسات وعمى

 .مغامرون، مبدعون، خياليم واسع أو متخيمون أو لدييم القدرة عمى التخيل -ٔ
 .ن عن أنظمة التعميم التقميديةوخارج -ٕ 
في التكيف مع الطرق الجديدة لكيفية تعمم الطالب في الفصل الدراسي في  مرنون -ٖ

 .عصر الرقمىال
 .توقع المستقبل والتخطيط لو العصر الرقمىيستطيع المعمم في  مفكرون، -ٗ
 متنورون عمميا وتكنولوجيا.  -٘
م حتى يتمكن جميع الطالب من التعمم باستخدام أسموبيم يتفريد التعمقادرون عمى  -ٙ

  يم.اتتيم أو استعدادابمستوى قدر و  المفضل
 الكمبيوترالحالية ) المستحدثات التكنولوجيةوتوظيف ماىرون فى استخدام  -ٚ

فى تعميم  (اإلنترنت والرسائل النصية والشبكات االجتماعية والوسائط المتعددةو 
 العموم وتعمميا. 

 ماىرون فى إبراز وحدة المعرفة والربط والتكامل بين مجاالت العمم المختمفة. -ٛ

 الطالب فى العصز الزقىى: مسات

غيرىا من األنشطة التي يقومون بيا في قل اىتمام بالقراءة مقارنة مع أإنيم  -أ
فقد أثبتت  ،كالتفاعل الكبير مع وسائل التواصل االجتماعي ،حياتيم اليومية

ساعة في ممارسة العاب الفيديو المختمفة، بينما  ٖٓٓٓٓالدراسات أنيم يقضون 
 ساعة في القراءة قبل دخوليم الجامعة. ٓٓٓ٘يقضون 

يد أن تكون يرغبون في أن يكونوا في الصدارة. جيل األلفية الثالثة ال ير  إنيم -ب
لدراسية لمتعمم إنيم ال يريدون أن يجمسوا في أحد الفصول اىناك جداول تقميدية، 

بدال من ذلك، فإنيم يفضمون استخدام التكنولوجيا لمدراسة في و  أو في مكتب لمعمل
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بعد من أي مكان في العالم، ومراعاة أي وقت من النيار أو الميل، والعمل عن 
 التوازن في الطرق الفردية الخاصة بيم.

، جيل األلفية الثالثة المشروعاتإنيم يحبون االختيار في البيئات القائمة عمى  -ج
 يجيدون استخدام التكنولوجيا إلنجاز المشروعات والميام بطرق جديدة ومبتكرة. 

الجماعى. يتشاركون بال ىوادة مع العالم  إنيم يتجيون نحو المجموعات والعمل -د
عبر وسائل اإلعالم، جيل األلفية الثالثة يفضمون التعمم والتسوق والمعب معا عبر 
 االنترنت، والبحث عن فرص لمتعرف عمى أفراد آخرين خارج نطاقيم الصغير
واإلنضمام إلى المجتمعات والتواصل مع نظرائيم في جميع أنحاء العالم، فيم 

وىذا يساعدىم حقيقة فى إنشاء  ،ن التعاون وتشارك ما تعمموه مع اآلخرينيفضمو
 اليويات الشخصية الخاصة بيم.

واستخدام  ،جميع أنحاء العالم منإنيم يستخدمون االنترنت لمبحث عن المعمومات  -ه
 يايبرتكست لمتنقل من البحث األصمي والتعرف عمى الموضوعات الجديدة.الوصالت 

مون التكنولوجيا الرقمية. جيل األلفية الثالثة تكنولوجيا المعمومات إنيم يستخد -و
واالتصاالت دائما جزءا من حياتيم، إنيم يتوقعون أنيا تدعم تعمميم وتفعل ما 
يحتاجون أن يفعموه. في الواقع، يمكنيم أداء المزيد من الوظائف باستخدام 

ية األخرى مع أجيزة الكمبيوتر اليواتف النقالة واألجيزة المحمولة واألجيزة الالسمك
التقميدية. باإلضافة إلى استخداميا فى عمل جدول زمني لتحديد األولويات وجدولة 
حياتيم، ىم أطفال العصر الرقمي، تكنولوجيا اليوم تسمح لجيل األلفية الثالثة 

 بالتعبير عن آرائيم.
مدىشة ليذا الجيل إنيم يفكرون بطريقة مختمفة. التكنولوجيا في حد ذاتيا ليست  -ز

، ىذا الجيل ال حديثةيم كيفية عمل التكنولوجيا المثل األجيال السابقة التى تحاول ف
نتعجب منو، ألنو تقبل التكنولوجيا ببساطة، وتكيف معيا واستخدميا. عمى سبيل 
المثال، عند البحث عن موضوع ببساطة يدخل عمى جوجل، فيو يستخدم كأداة 
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التي يحتاجون إلييا، لذا فيم غير قمقين من نقص لمحصول عمى المعمومات 
 المعمومات.

إنيم أكثر عرضة لتحمل األخطاء، فمع ظيور الدوت كوم )امتداد الموقع( فى  -ح
م يسر ليم ذلك، فإذا كان ىذا الموقع ال يعمل، إذن نحاول مرة أخرى ٜٜٓٔأواخر 

 موقع آخر. فىأو أن نبحث 
كونيم مواطنين رقميين، أن يصبحوا معممين  في العصر الرقمي يمكن لمطالب،    

ألنفسيم. فقد أقر الطالب بأنيم في كثير من األحيان أكثر دراية بالتكنولوجيا من 
أو العروض التقديمية أو  اآليباد آبائيم وأجدادىم، حيث يعممونيم كيفية استخدام أجيزة

أو حتى إرسال النصوص أو التقاط الصور. ىذا الناشر أو برنامج الكتابة المراسمة أو 
االنعكاس في األدوار يبدو شائًعا أيًضا في الفصول الدراسية. يدرك الطالب أن 
المعممين ال يتمتعون بنفس الكفاءة ومستوى الميارات الرقمية التي يتمتعون بيا. 

بيم غالًبا ما يطمب المعممون من غير مستخدمي التكنولوجيا الميرة من أحد طال
أو ألواح الكتابة التفاعمية أو استخدام العروض التقديمية مساعدتيم في استخدام 

أجيزة العرض الرقمية. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الطالب، فإن ىذا ال يقمل من دور 
في االتجاه الصحيح. ومع ذلك، في  يوجيونيمالمعممين، فيم يرون أساتذتيم مرشدين 

خطير، ومع زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، بعض الحاالت يعد رأى الطالب 
 ستصبح العالقة مع معمميم أقل قرًبا.

كل ىذا يفرض عمى التعميم ضرورة التطوير، من الميم مخاطبة المتعممين بالمغة     
ىذا التطوير البد وأن يستند إلى فمسفة واضحة، إلى  التى يفيمونيا وىى التكنولوجيا،

من نتائج البحوث والدراسات الحديثة فى مجال التربية وعمم أفكار ونظريات مستمدة 
النفس حتى تأتى نتائجو محققة لمغايات المنشودة من التطوير. من ىنا جاءت فكرة 
تطوير برامج إعداد المعمم بكميات التربية وذلك إلعداد المعمم الذى يراعى ميول 

 وحاجات المتعممين.
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 فى تدريس العموم: ةتكنولوجيال المستحدثاتأىمية استخدام 
بيرة في تطوير إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعميم والتعمم لو أىمية ك    

المعمومات عمى  الحصولحيث إنو يزيد من التفاعل بين الطالب في ، العممية التعميمية
كما  الدراسية الفصولبسيولة دون الحاجة لمتواجد في نفس المكان أو داخل  وتبادليا

كما سيل عممية التواصل بين الطالب أنفسيم من ، التقميدية الفصولفي  متبع ىو
المعمم من جية أخرى، وىناك عديدا من الوسائل التكنولوجية التي  يم وبينجية وبين

والموحات البيضاء التفاعمية  المجير الرقمياستخدام  مثل العموم تعميمفي  يادمج تم
توب، اليواتف الذكية، شبكة االنترنت ووسائل التواصل الحواسيب الشخصية، الالبو 

الطالب عمى  تساعدالتى  الحديثة التكنولوجياتاالجتماعي المختمفة وغيرىا من 
ميارات  وتطوير المعرفية وتكوين بنيتيمالمشاركة النشطة في اكتساب المعرفة العممية 

 والعمل بشكل تعاوني.  لدييم المشكالت وحلوالتفكير التحميمى  الناقد التفكير
في توفير األدوات التي تسمح لمطالب بتجاوز  ةطويم فتراتقطعت التكنولوجيا لقد و     

 تشتمل المجسات ، حيثالحسابات المتكررة والرسومات اليدوية والرسم التخطيطى
الرقمية والمجاىر الرقمية اليوم عمى وظائف التصوير الفوتوغرافي والفيديو التي تمكن 

تكنولوجيا المعمومات  تمكن، كما الطالب من الحصول عمى المعمومات والصور
تسجيل العروض وتنظيميا وتقديميا باستخدام النصوص من  المعممواالتصاالت 

 .لتعمم المستقل حسب سرعة المتعممايات استخدام برمجو ، والرسومات متعددة الوسائط
البحث عن المواقع اإللكترونية ، و وتقييميا اجمع البيانات وتفسيرىتمكن الطالب من و 

التواصل والتفاعل ث، و وين معينة ومتصفح المواقع ومحركات البحاباستخدام عن
  .، وطالب من مناطق وبمدان مختمفةالفصلوالتعاون مع زمالء 

 (Pura, 2012; Lea, 2009 العموم تدريس التربوي في مجال ويشير األدب    
Formalejo, 2014;) استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تدريس أن  إلى

واىتماميم تعمم العموم ل ىمتحفيز و  العممية لممفاىيمفي تحسين فيم الطالب  ساعد العموم
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تحصيل الطالب لممعمومات وزيادة والتعمم،  التعميمباألفكار العممية، وسيل عممية 
العممية واإلحتفاظ بيا من خالل استخدام األمثمة التصويرية ونماذج المحاكاة وتبسيط 

المجردة وتقريبيا إلى أذىان المتعممين عن طريق تمثيميا  العمميةالمفاىيم والقوانين 
والبراكين  بواسطة رسوم وأشكال ثالثية األبعاد، وتمثيل الظواىر الطبيعية كالزالزل

  ، وبالتالى توفير وقت وجيد المعمم.وحركة النجوم
التي يسيطر  التقميدية التعمم ةبيئيعمل عمى نقل ي التعميم إن دمج التكنولوجيا ف    

معمم لكى يكون لم الفرصةتتيح التى  المرتكزة عمى المتعمم مالتعم بيئةعمييا المعمم إلى 
متمييز أو ل تقديم الدروس، حيث تتاح لو الفرصة فى تصميم مواد التعمم مبدعا فى

بشكل أكثر كفاءة من خالل توفير مجموعة واسعة من طرق  التفريق فى التدريس
مما يزيد من فيميم  اليب التعمم المفضمة لدى الطالبالتعمم التي تصل إلى جميع أس

نتقال أثر التعم التكنولوجيا فعالة بشكل ولذلك تعد م، لممعمومات، بل واإلحتفاظ بيا وا 
 خاص مع الطالب المعرضين لمخطر وذوي االحتياجات الخاصة. 

تكنولوجيا في التجربتيا حول أىمية استخدام  معممات العموم إحدى وضحتو     
المغناطيسية  ماىيةشرح ن قادرة عمى وأكدت أنيا لم تك ،رباء والمغناطيسيةتدريس الكي

الكيرباء والمغناطيسية.  دون مساعدة من أشرطة الفيديو والعروض التقديمية حول
التي ال يمكن  لممفاىيم المجردة سيل تعمم الطالبتكنولوجيا الاستخدم وأضافت أن 

 .مثل تدفق اإللكترونات في سمك رؤيتيا بالعين المجردة

 الٕضع الزاَِ لمتعمٗي فى وصز:

إلى وجود مواطنين ماىرين جاىزين لمتحديات الحرجة  المصرى مجتمعاليحتاج     
التي نواجييا لتنشيط االقتصاد وتحقيق االستقالل في مجال الطاقة بتكنولوجيات 

وىذا ال يتحقق إال من  ،ظائف جديدة وتعزيز نظام الرعاية الصحيةو خضراء وشغل 
ة، ومع ذلك ىناك إجماع واسع خالل نظام تعميمى متميز يتمشى مع نظم التعميم العالمي

النطاق عمى أن أنظمة التعميم لدينا لم تنجح في إعداد جميع الطالب بشكل كاٍف 
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باستخدام المستوى المناسب من أساسيات المعرفة والميارات الالزمة لمنجاح فى القرن 
سواء في المينة أو فى الحياة عامة. ومما يؤكد ذلك أن طالب مصر أخفقوا  ٕٔ

نظرائيم في التقييمات الدولية، أى إنخفاض مستوى الطالب فى امتحانات مقارنة ب
، وحتى مقارنة ببعض الدول العربية  (PISA) البرنامــج الدولــي لتقييــم الطالب

 األخرى. 
 OECD)فقد أشار تقرير التنافس الدولى الصادر عن المنتدى االقتصادى العـالمى     

 ,The Global Competitiveness Report)عمـى مـدار ثالث سنوات  (
إلى أن ترتيب مصر في عام  (2016/2017 ,2015/2016 ,2014/2015

دولة "أي خارج  ٓٗٔمن إجمالى  ٔٗٔجاء في المرتبة رقـم  ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ
أي "خارج التصنيف" في  ٔٗٔوالمركز  التصنيف" في مؤشر جودة التعميم االبتدائى

فـي جـودة تعمـيم العمـوم والرياضـيات. وفي  ٖٙٔركـز جودة التعميم العام والعالى، والم
دولة في  ٓٗٔمن إجمـالي  ٜٖٔ، جاءت مصر في المرتبة رقم ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓعام 

فـى جـودة التعميم العام والعالى، والمركز  ٜٖٔمؤشر جودة التعميم االبتدائى، والمركز 
ارتفع ترتيب   ٕٚٔٓ /ٕٙٔٓفي جودة تعميم العمـوم والرياضـيات، وفى عام   ٖٔٔ

 .دولة في مؤشر جودة التعمـيم االبتدائى ٜٖٔمن إجمالي  ٖٗٔمصر لممرتبة رقم 
ويالحظ من خالل التقـارير الـسابقة ضعف مستوى التعميم فى مصر، وبالرغم من      

، لذا فالحاجة ماسة إلى اطفيف اإال أنو تقدم ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓتقدم ترتيب مصر فـى عـام 
التعميمـى فى مصر، واإلفادة من تجارب وخبرات الدول فى تطبيق تطوير النظام 

مستويات معيارية عالية الجودة لتطوير التعميم، كذلك اإلفادة من نتائج اختبارات 
التقييم الدولية لتوجيو السياسة التعميمية بمصر باعتبارىا مد خال ميما إلصالح 

ميمة ( PISA)  ـي لتقييــم الطالب وتعد امتحانات البرنامــج الدولـ وتطوير التعميم.
 بالنسبة لجميع دول العالم ألنيا:
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ترّكــز عمــى قــدرة الطالب عمــى تطبيــق معرفتيـم ومياراتيـم فـي مواقـف الحيـاة  -أ
الواقعيـة. وىـذه ىـي المعرفـة كمـا يحددىـا اقتصـاد المعرفـة السـائد فـي القــرن 

 الحــادي والعشــرين.
مح بمقارنـة أداء طالب الدولـة مـع الـدول المختمفـة مـن أجـل قيـاس جـودة تسـ -ب

أنظمـة التعميـم، كمـا تسـمح بالمقارنــة داخميــا بين أنظمــة التعميــم المّتبعــة فــي 
 مصر.

تقيــس بدرجــٍة عاليــٍة مــن الصحــة والمصداقيـة تغيــر اتجاىــات األداء مــع  -ج
والنظــام  البكيفيــة تطــور ميــارات الطالوقــت، فتقــدم بذلــك معمومــاٍت عــن 

 التعميمــي.
مـن يمكـن اسـتخدام البيانـات التـي تجمعيـا فـي تكويـن نظـرٍة شـاممٍة عـن التعميـم  -د

 خـالل مـا تقدمـو مـن معمومـاٍت عـن إنجـاز الطالب والعوامـل المؤثرة فـي نتائجيم.
معمومــات تثــري صنــع القــرار المبنــي عمــى األدلــة التــي مــن شــأنيا أن  تقــدم -ه

تســاعد الطالب عمــى التعمــم بطريقـٍة أفضـل، والمعمميـن عمـى التعميـم بطريقـٍة 
 .ـل، والمــدارس عمــى العمــل عمــى نحــو أكثــر فاعميــةأفض

  PISA: المجاالت المعرفية المستيدفة في امتحانات البرنامج الدولي لتقييم الطالب
المعرفة بالرياضيات: وىي قدرة الفرد عمى تحديد وفيم الدور الذي تمعبو الرياضيات  -أ

استخدام الرياضيات والتعامل لمتوصل إلى أحكام تقوم عمى أسس سميمة وعمى 
 .معيا بحيث تفي باحتياجات الفرد الحياتية كمواطن فعال ومسؤول ذي تفكير سميم

 وىي قدرة الفرد عمى فيم واستيعاب واستخدام النصوص المكتوبة معرفة القراءة: -ب
مكانياتو ويشارك في مجتمعو  .كي يحقق أىدافو وينمي معرفتو وا 

القدرة عمى استخدام المعرفة العممية لتحديد القضايا المعرفة العممية: وىي  -ج
المطروحة والتوصل إلى األدلة المعتمدة عمى النتائج واإلثباتات القاطعة كي تصبح 
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جراء التغييرات  مفيومة، ولتساعد عمى اتخاذ القرارات الخاصة ببيئتنا الطبيعية وا 
 المتعددة. فييا من خالل النشاطات البشرية

وىي قدرة الفرد عمى استخدام الميارات المعرفية لمواجية  :المشكالتميارات حل  -د
المواقف العممية ذات التخصصات المتداخمة، عندما ال تظير طرق الحل بوضوح 
وسيولة وحينما ال تكون مجاالت المعرفة أو المناىج قابمة لمتطبيق ضمن مجال 

ق تمك الميارات لمتوصل واحد من الرياضيات أو العموم أو القراءة مما يتطمب تطبي
 .إلى الحمول المناسبة

وىذه النتائج ليا دالالت اقتصادية كبيرة. فقد أظيرت البمدان التي تعمل بشكل جيد     
، والتي تقيس ميارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي وحل  PISAفي 

المشكالت، حققت زيادات أعمى في الناتج المحمي اإلجمالي، لذلك من الضروري أن 
يكون الفرد قادرًا عمى التفكير النقدي، حل المشكالت، التواصل، التعاون والحصول 

عمى نحو فعال، ىذه الميارات ليست واستخدام التكنولوجيا  عمى المعمومات بسرعة
ميمة فقط من أجل النجاح الوظيفي، ولكن أيًضا من أجل جودة الحياة الشخصية، 

 نستنتج مما سبق أن نظام التعميم فى مصر يستحق التغيير وبشكل جذري.

 وا وٕقف ٔسارة الرتبٗة ٔالتعمٗي فى وصز وَ ٌتائج ِذٓ اإلوتحاٌات؟

مبادرة لبدء خطة استراتيجية لمتنمية   2018 عام في الحكومة المصريةأطمقت     
أول اسراتيجية يتم صياغتيا وفقًا لمنيجية  ٖٕٓٓ، وتعد رؤية مصر الشاممة في

التخطيط االسراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادىا بمشاركة 
وزارات والييئات مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص وال

األمر الذي  ،الحكومية، كما القت دعمًا ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين
وزارة وقامت  .جعميا تتضمن أىدافًا شاممًة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية

المصرية بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة  التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
والتي تستيدف تطوير وصياغة رؤية لتنمية  ٕٗٔٓمنذ يناير  ٖٕٓٓرؤية مصر 

ادة من طريق تعظم االستف ، لتكون بمثابة خارطةٖٕٓٓمصر الجديدة حتى عام 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/2018
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
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وتعمل عمى إعادة إحياء دور مصر  ،ات المتاحة وترفع من ميزة التنافسيةاإلمكان
 .التاريخي فى ريادة اإلقميم وعمى توفير حياة كريمة لممواطنين

محور التعميم والتدريب والذى  ،وتناولت ىذه االستراتيجية عدة محاور من بينيا     
 ٖٕٓٓالرؤية االستراتيجية لمتعميم حتى عام لقد استيدفت  جاء عمى الصورة التالية:

إتاحة التعميم والتدريب لمجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، 
وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزًا عمى المتعمم والمتدرب القادر عمى 

الشخصية  بناءالتفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وأن يساىم أيضًا في 
طالق إمكان ومبدع،  ومستنير اتيا إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاتوالمتكاممة وا 

ومسئول، وقابل لمتعددية، يحترم االختالف، وفخور بتاريخ بالده، وشغوف ببناء 
واشتملت  .مع الكيانات اإلقميمية والعالمية قبميا وقادر عمى التعامل تنافسيامست

 عمى األىداف التالية: االستراتيجية
 حتضني جٕدة ٌظاً التعمٗي مبا ٖتٕافق وع الٍظي العاملٗة كىا ٖمى:أٔال: 

 بالٍضبة لمتعمٗي العاً األصاص٘ )قبن اجلاوع٘(: -1
 .تمكـين المتعمـم مـن متطمبـات وميـارات القــرن الــواحــد والعشــريـن  -أ
 .التنمية المينية الشاممة والمستدامة المخططة لممعممين  -ب
تطوير المناىج بجميع عناصرىا بما يتناسب مع التطّورات العالمية والتحديث  -ج

المعموماتي مع مراعاة سن المتعّمم واحتياجاتو البيولوجية والنفسية، بحيث تكون 
 .المناىج متكاممة وُتسيم في بناء شخصيتو

الصيغ التكنولوجية األكثر فعالية، في عرض المعرفة المستيدفة التوصل إلى   -د
 .وتداوليا بين الطالب والمعممين

تطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أىداف التعميم وأىداف المادة العممية،  -ه
وجدانيًا( دون التركيز عمى  –مياريًا  –والتركيز عمى التقويم الشامل )معرفيًا 

 .ي فقطالتقييم التحصيم
 :بالٍضبة لمتعمٗي اجلاوع٘ أٔ العال٘ -2

 .تمكـين المتعمم من متطمبـات وميـارات القــرن الحادي والعشــريـن  -أ
 .دعم وتطوير قدرات ىيئة التدريس والقيادات -ب
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تطوير البرامج األكاديمية واالرتقاء بأساليب التعميم والتعمم وأنماط التقويم مع  -ج
 .ذلك االبتكار والتنوع في

كترونية األكثر فعالية في عرض المعرفة وصل إلى الصيغ التكنولوجية واإللالت -د
المستيدفة والبحث العممي وتداوليا بين الطالب والمعممين ومن يرغب من أبناء 

 .المجتمع
 إتاحة التعمٗي لمجىٗع دُٔ متٗٗش التعمٗي العاً األصاص٘ )قبن اجلاوع٘(:ثاٌٗا: 

 .الديناميكية بين مخرجات التعميم ومتطمبات سوق العملتفعيل العالقة  -أ
تحسين مستوى تعّمم العموم والرياضيات وميارات التواصل وتوظيف التكنولوجيا  -ب

 .لُتصبح منافسة دولياً 
اتخذت الدولة ممثمة في وزارة التربية والتعميم عددا من اإلجراءات والقرارات ىذا وقد     

التي ساىمت في بناء اإلنسان المصري وتطوير التعميم والمادة العممية المقدمة، لقد 
كان تطوير مناىج رياض األطفال بداية الموجة األولى من عممية تطوير شاممة تم 

ل حتى نياية المرحمة الثانوية، ووفق رؤية شاممة التخطيط ليا بدًءا من رياض األطفا
 . ٖٕٓٓلما يجب أن يكون عميو خريج التعميم قبل الجامعي عام 

 والوح ٌظاً التعمٗي اجلدٖد فى وصز:

تيدف إلى  ،وطريقة تدريس مبتكرة ،مناىج جديدة لمتعميميستيدف النظام الجديد  -ٔ
أن يمغي من ذاكرتو الحفظ والتمقين، ويكون شخصية مبتكرة مفكرة  المتعممأن يتعود 

أن يكون أكثر انتماء و طموحة تستطيع حل المشكالت، والتفكير خارج الصندوق، 
لوطنو ويحترم اآلخر ولديو روح التعاون مع الجميع، ويتمحور كل ذلك حول بناء 

 . الشخصية المصرية
معارف وقيم وميارات الحياة في اكتساب  المتعمم من تمكن المناىج التعميمية -ٕ

رات القرن الحادي والعشرين، التي تجعمو أكثر نجاًحا وأكثر قدرة عمى اتخاذ القرا
تطوير اإلطار العام لمناىج التعميم العام  وبالتالى تم الصائبة في منافسة اآلخرين،

ف، تعمم لتعمل، فى ضوء أبعاد التعمم األربعة "تعمم لتكون، تعمم لتعر  (قبل الجامعي)
، والميارات الحياتية والتحديات التي تواجو المجتمع "تعمم لتتعايش مع اآلخرو 
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المصري والعربي والعالمي، واالتجاىات التربوية الحديثة، وذلك بيدف االرتقاء 
عداده لمحياة    .بشخصية المتعمم وا 

 فى خاصة تتمثل ليا طبيعةفي المرحمة االبتدائية  التالميذالمواد التي يدرسيا  -ٖ
شقين، األول مواد متصمة ببعضيا، فمثال سوف تكون ىناك مادة تجمع المغة 

الحياتية  اتة والمفاىيم والميار اتيالعربية بالمفاىيم العممية والمفاىيم الرياضي
الثاني، و كل مرحمة،  لممتعممين فىالفنية، وىذه تكون دروسيا وفق القدرات العقمية و 

، ل المغة اإلنجميزية والتربية الدينية واألنشطة بشتى أنواعوفيي مواد منفصمة، مث
أخرى خاصة بالرياضيات طوال صفوف و ولن تكون ىناك مادة خاصة بالعموم، 

ة اتيالمرحمة االبتدائية، بل ستكون ىناك مادة تشمل المفاىيم العممية والرياضي
ية، أما عندما يصل والجغرافية البسيطة، وىذه المفاىيم سيتم تدريسيا بالمغة العرب

وأخرى  بالعمومسوف تكون ىناك مادة خاصة فإلى المرحمة اإلعدادية،  المتعمم
  .اإلنجميزيةبالمغة ا ميتم تدريسيو ، لمرياضيات

المواطنة مثل، تضمنت المناىج القضايا والتحديات ذات األىمية المحمية والعالمية  -ٗ
لسكان، ونبذ العنف والتعايش مع والعولمة والتمييز والبيئة والتنمية والصحة وا

 وكافة القضايا المعاصرة التى تواجو المجتمع. ،خراآل
خاصة فى رياض  دراسة المواد سيكون فى شكل وحدات متداخمة التخصصات -٘

نما ىناك  األطفال والتعميم االبتدائى، فمن تكون ىناك مواد دراسية منفصمة، وا 
 يظير بيا الفروق بين المواد الدراسيةوحدات من أنشطة متداخمة التخصصات ولن 

ن المتعمم سوف يدرس مختمف المجاالت إحيث  ،وبعضيا قائمة عمى الميارات
وكافة المواد فى شكل وحدة قائمة عمى األنشطة  ياتورياض لغة عربيةالعممية 

عربية، المغة ل اعموم وكتابلم اوأيضا لن يكون ىناك كتاب ،والبحث لتنمية مياراتو
 المواد ستكون فى وحدات متعددة التخصصات.ولكن كل 

 الطفلإلغاء الفواصل بين المواد الدراسية وتطبيق المجاالت الدراسية، حيث يدرس  -ٙ
المغة العربية والرياضيات والعموم والدراسات  :االبتدائيةالمدرسة فى رياض األطفال و 

تتضمن و  تماعيةوالتربية الفنية والموسيقية والمسرحية والتربية الشخصية واالج
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والعموم البيئية، إضافة إلى أنشطة زراعية وتجارية وفندقية ودينية  المنزلى االقتصاد
 فى وحدات متعددة التخصصات. المتعمموصحية فكل ىذه المجاالت سوف يدرسيا 

فى مقرر المشروعات مبادئ ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة،  يدرس المتعمم -ٚ
من خالل فيمو لريادة  يا،أو صناع ياأو تجار  ياسواء زراع امشروع المتعممويقدم 

 األعمال حتى يستطيع اجتياز االمتحان.
بالنسبة لتقييم المتعممين فمن تكون ىناك امتحانات من الصف األول حتى الثالث و  -ٛ

االبتدائي، بل سوف يتم تقييميم عن طريق التطبيقات البسيطة التي تقيس 
أما من ، يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل متعمممستوياتيم العممية، حتى 

سوف تكون ىناك امتحانات بشكل فالصف الرابع وحتى السادس االبتدائي، 
 مأو رسوبي متتحكم في نجاحي وال القدرات العقمية لممتعممين، تناسبمختمف، 

، سوف يتم اعتماد نظام التقديرات الممونة "ممتاز، جيد جدا، جيدف بالمعنى الحرفي،
ضعيف" وكل تقدير من ىؤالء بمون معين، لتحديد البرامج الالزمة لرفع  مقبول

 .خاصة برامج اليجائية والقرائية والحسابية المتعمممستوى 
 :دٔاعى تطٕٖز بزٌاوج إعداد وعمي العمًٕ بكمٗات الرتبٗة

معمم معد إعدادا  طبيق المناىج الجديدةيتطمب ت :يدةمتطمبات تطبيق المناىج الجد -ٔ
جيدا ومدرب تدريبا جيدا، يستطيع أن يحقق أىداف نظام التعميم الجديد فى العصر 

، عمييا تنمية الكفايات الرقمى، وبالطبع ىذه ىى مسؤولية كميات التربية فى مصر
المينية التى يجب أن تتوفر فى معمم العموم والتى تؤىمو لمتكيف مع العصر الرقمى 

م قادرين متقدمة تجعمي بمستوى الطالب لمستويات  واإلرتقاءومواجية تحدياتو 
 .عمى المنافسة العالمية وليست المحمية فقط

نتيجة التقدم الذى يشيده العالم فى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وظيور  -ٕ
فقد ظيرت عموما حديثة أكثر تطورا من العموم  ،االنترنت والذكاء اإلصطناعى

الحالية مثل، اليندسة الكيميائية، تقنية المعمومات، عمم البيانات، البيولوجيا 
التخميقية، عموم الروبوت، عموم الكمبيوتر، ىندسة الكمبيوتر، ىندسة البرمجيات، 

، تحميل ىندسة أمن الشبكات والمعمومات ىندسة الميكاترونكس،ىندسة المعرفة، 
 التكنولوجياالبيانات، ىندسة الفضاء، القياسات الحيوية، الشبكات السحابية، 
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دسة طبية حيوية، نالحيوية، ى النانو وتكنولوجيا الحيوية المعموماتية الحيوية،
، عموم البيانات الضخمة الواقع االفتراضي والواقع المعّزز، الطاقة المتجّددةىندسة 

نترنت األشياء وغيرىا.   وا 
ختفاء بعض المين الموجودة،      ىذه العموم تبعيا ظيور مين جديدة متطورة وا 

في قطاع التصنيع تّمت فمثال تصير آلية، س% من الوظائف الحالية ٗٚحوالى 
حوسبة كثير من جوانب ىذا المجال واالستعانة باآلالت والروبوتات الختصار الجيد 

ترنت األشياء، مما جعل ىناك حاجة والوقت، إضافة إلى تتويج ىذه التطورات بإن
فيناك وظائف جديدة مستقبمية ستظير خالل العشر سنوات لمخبرة التكنولوجية، 

مستشار تكنولوجيا إخصائي نظم المعلومات، المقبمة مثل، محمل بيانات، 
ىذه الوظائف أو المعمومات، مطور الويب، خبير الجغرافيا المكانية، مصمم جرافيك. 

المين تحتاج من التعميم إعداد وتأىيل نوعية خاصة من األفراد لشغميا تمتمك 
ميارات رياضيات والعموم والتكنولوجيا، ميارات المعمومات وميارات متقدمة مثل، 
النقدي، ميارات حّل التفكير التفكير التحميمي و   تراالتخطيط، ميارات التواصل، ميا

التنمية االىتمام بالقضايا البيئية و و ميارات التعامل مع اآلخرين،  ،المشكالت المعّقدة
وىذا ال يحدث إال عمى أيدى فئة من المعممين الممتمكين ليذه ، ستدامةمال

  . الميارات
من األطفال الذين يدخمون المدرسة االبتدائية اليوم سوف يعممون مستقبال  كثير -ٖ

ر بسرعة مذىمة، وُتحِدث  في وظائف لم يتم بعد ابتكارىا. فالتقنيات الرقمية تتطوَّ
تحوُّالت سريعة في طبيعة العمل. والتحدي الذي تواجيو البمدان في أنحاء العالم ىو 

يد، والحرص عمى تزويد كل جيل جديد بالقدرات التكيُّف مع االقتصاد الرقمي الجد
عمى البنك الدولى أكد تقرير ، ولذا فقد التي ُتمكِّنو من اقتناص الفرص التي يخمقيا

أىمية االستعانة بالتكنولوجيا لتعزيز التعميم، وتجييز الطالب لعالم ذى طبيعة رقمية 
 .متزايدة

تشكل و  كانت وستكون دائما جزءا من التعميم الذي نقوم بو. التكنولوجيا -ٗ
والعشرين تحدًيا مستمرًا لممعممين، ألنيا دخمت  حادىالتكنولوجيا الرقمية لمقرن ال
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إعداد المعممين لتفريد التعميم لموصول إلى جميع لذا يجب  ،إلى قمب عممية التعميم
 الفشل الدراسي.، وخاصة أولئك األكثر تعرًضا لخطر المتعممين

في  الرقمى العصرتمبية متطمبات االقتصاد العالمي من خالل تضمين ميارات  -٘
التعميم مثل التفكير الناقد وحل المشكالت والتواصل والتعاون واإلبداع واالبتكار، مع 
تطبيق التكنولوجيا لدعم أساليب تعميمية أكثر قوة وفيم العالقة بين المحتوى 

 كنولوجيا.وطرق التدريس والت
التدريب عمى دمج المستحدثات التكنولوجية فى تعميم العموم يحتاج المعممون إلى  -ٙ

. األمورالذي يتطمب كثير من  العصر الرقمىالتكيف مع وتعمميا، وذلك من أجل 
 يمبتدريس المتعممين الذين ال يمكنالمعممون قوم يلممرة األولى في تاريخ التعميم، 

غير المتوقعة لتكنولوجيا المعمومات  إلمكاناتابسبب  ،وصف مستقبميم
 واالتصاالت. 

وتعد الميارات  .تتغمغل المصادر الرقمية عبر اإلنترنت في جميع مجاالت الحياة -ٚ
إلى معرفة  ونحتاجيجميًعا  فيم، معا والمعممينالرقمية ميمة بالنسبة لمطالب 

 دقيقة وموثوق فييامحصول عمى معمومات لكيفية استخدام األدوات الرقمية 
دراسة  أوصتفقد ، األدوات والمصادر والتعامل معياىذه اإلبداع في استخدام و 

 تدريبفي  يدور رئيسبالمدارس  تقوم كما وأنب  (Clement, 2011)كميمنت 
 الكفايات اكسابيم عمييا أيضا القراءة والكتابة والحساب، فإن مياراتعمى الطالب 
مخاطر المحتممة التجنب ل ،بشكل فعال وآمن الرقمية المصادرالستخدام  الالزمة

 .يااستخدام التى قد تنتج عن سوء
أساليب المعممين واستراتيجياتيم في التدريس تؤثر عمى أداء المعموم أن  من -ٛ

عمى منسوخة يقتصر بعض المعممين عمى المحاضرة )كتابة مالحظات و الطالب. 
طرق  وكميا(، وقراءة الكتب المتعممينخالت االسبورة(، والمناقشة )المزيد عن مد

في تعميميم، فإن المعمم  ةتكنولوجياألدوات الوعندما يستخدمون  ،تقميدية لمتدريس
الكمبيوتر وليس الطالب، فى حين يجب ترك الطالب  يستخدموحده ىو الذي 

يتصفحون الويب لمحصول عمى المعمومات، من الميم والحيوي أن يكون معمم 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ألنو تطبيقات ىاًل جيًدا في استخدام العموم مؤ 
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ىم أنفسيم ببساطو كيف يمكن لممعممين تعميم ىذه الميارات لمطالب، إذا لم يكونوا 
  ؟يامؤىمين تماًما الستخدام

ىى نقص  ،من المشكالت الرئيسة التي تواجو معممى العموم حالًيا في التدريس -ٜ
. ىذه المصادر أصبحت متاحة عمى شبكة المعممية ومصادر التعمم اإلمكانات

اإلنترنت ويمكن تحميميا بسيولة باستخدام الياتف المحمول كجياز تخزين 
، حيث يوجد المحتوى الرقمى، والمعامل اإلفتراضية، ونظًرا ألن المصادرلمختمف 
وصول بسيولة بنقرة واحدة فقط يمكنيم الفليواتف المحمولة ا يستخدمونالطالب 

أصبح معمم العموم مسؤوال عن إعداد المواد التعميمية ولذلك واستكشاف الويب، 
األدوات التكنولوجية  باستخدام، كالمجمعات التعميمية، ورزم التعمم الذاتي الالزمة

 .المفتوحة، والتي يسيل الوصول إلييا ليتمكن الطالب من ممارسة عممية التعمم
اآلن حول أىمية استخدام تكنولوجيا اليولوجرام التى تمكن  يتحدثونالعمماء  -ٓٔ 

ذلك ورغم تعميم العموم،  أثناءالمتعمم من رؤية الجسم من جميع الجوانب أو األبعاد 
نظرا لعدم معرفتو  ،فمم يتمكن معمم العموم من استخداميا وتوظيفيا فى تعميم العموم

 فى الوقت الذى كانوتعمميا،  بيا وتدريبو عمى كيفية توظيفيا فى تعميم العموم
تكنولوجيا  تطبيقاتيجب أن يكون قادًرا عمى استكشاف مجموعة كبيرة من إمكانات 

المعمومات واالتصاالت عبر مناىج العموم وتصميم أنشطة تعمم الطالب التي تدمج 
، أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي تراعي أساليب التعمم المختمفة ليم

 .عداد معمم العموم بكميات التربيةقصورا فى برنامج إىذا يعد لذا 
تطوير برنامج إعداد معمم العموم بكميات التربية لكى لكل ىذه األسباب البد من     

تدريب الطالب يتمكن من تدريس العموم فى ظل ظروف وتحديات العصر الرقمى، و 
 .وتعمم العموم تعميمفى ودمجيا المعممين عمى كيفية توظيف التكنولوجيات الحديثة 

  االجتاِات احلدٖجة فى تطٕٖز بزاوج إعداد املعمي فى العصز الزقىى:

دخول التكنولوجيا غير كل شئ فى حياتنا ومنيا التعميم، فبدال من التعميم داخل     
المدرسة فى صفوف معينة، أصبح يحدث فى أى مكان، وبدال من التعميم فى المدرسة 

نالحظ أن التكنولوجيا دد أصبح التعميم يحدث فى أى وقت. ومن ىنا يكون وقت مح
ات بال حدود، كما توفر اختيارات ال حصر وال نياية ليا، لذا كان البد من تقدم إمكان
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االستفادة من التكنولوجيا وتوظيفيا بشكل فنى فى التعميم بحيث يشعر المتعمم بأىميتيا 
يتطمب العصر الرقمى معمم عموم يتميز بمقدرتو لذا و ، وقيمتيا فى المواقف التعميمية

من مستحدثات التكنولوجيا فى تعميم العموم، فالعموم تعد من أىم عمى اإلستفادة 
المجاالت التى تتطمب بل وتستمزم استخدام التكنولوجيا فى التعميم والتعمم، فيناك 

ية من الصعب المفاىيم المجردة التى يصعب فيميا عمى المتعمم، وىناك ظواىر طبيع
عرضيا خبرة مباشرة عمى المتعمم، وىناك مشكالت وقضايا كثيرة متضمنة فى مناىج 

توظيف العصر ىذا فى المعمم  ميام العموم تحتاج إلى استخدام التكنولوجيا، ولذا من
 . العموم أثناء تدريس بفاعمية التكنولوجيا

بل  ،استخداميا فقط ليس المقصود من توظيف التكنولوجيا تدريب المعمم عمى    
المقصود ىو تدريب المعمم عمى كيفية دمجيا مع محتوى العموم وأصول تدريس 

ولكي يتم تحقق ىذا الربط أو التكامل، ولكن الشاىد أن برامج إعداد المعمم ال ، العموم
استخدام التقنية عمى نحو ناجح في العممية التعميمية، البد لممعممين أن يمتمكوا 

التقنية، باإلضافة إلى المعرفة بمحتوى التخصص، والمعرفة بطرق التدريس المعرفة 
وبالطبع ىذه مسؤولية كميات  والربط بين ىذه المعارف الثالث عند التخطيط لمتدريس

 .التربية
تحديد  بيدف  (Voogt, & et al, 2013) أجراىا فوجات وآخرون دراسةوفى     

. لمعممينلمطالب ا  المعرفة بالمحتوى والمعرفة بأصول التدريس والمعرفة بالتكنولوجيا
 وأقميافي المعرفة بالمحتوى والمعرفة بأصول التدريس، كانت أن أعمى الدرجات  وجدوا

لممارسة الفعمية أما ا، وذلك بناء عمى التقارير الذاتية كانت في المعرفة التكنولوجية
بدرجات متدنية بمقارنتيا  ،د تمت اإلشارة إلييا من خالل عمميات اإلشراففق لمتدريس

 ,S. ,& J.(Voogtوأشار فوجات ومكاني   .فى المعارف الثالث مع التقارير الذاتية
)6McKenney, 201  إلى أن المعممين قبل الخدمة يعانون من نقص واضح في

مجموعة من األطر ، ومن ىنا نبعت فكرة البحث عن مدارسيمالخبرة المتكاممة في 
 :والنماذج التي تيدف إلى دمج التقنية في التعميم ومنياأ
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 :إطار تٗباك لدوج التكٍٕلٕجٗا فى التعمٗي 

من منطمق أن المعرفة قوة جاءت فكرة التكامل والترابط بين جميع أنواع المعرفة 
 & Mishra)فقد طور كل من ميشرا وكوىمر الفعال، التى يحتاجيا المعمم لمتدريس 

Koehler, 2006)   المعرفة  ثالثة أنواع من المعرفة ىى: يربط بين ياديناميك اإطار
جاء ، و المحتوى التخصصى أو األكاديمىالمعرفة بو  ،والبيداجوجيالمعرفة و  ،ةالتكنولوجي

ىذا يعنى أنو لكى يقوم المعمم  "."TPACK Framework بالصيغةىذا اإلطار 
 بتدريس العموم بفاعمية يجب عميو معرفة ما يمى: 

معرفة العموم. لتدريس العموم بفعالية، يحتاج معممو أى المحتوى: ماذا ندرس؟  -ٔ
العموم إلى معرفة كافية بالعموم. وبالتالي، يجب عمى معممي العموم تحديث معرفتيم 

 . لمحتوى العموم طالبال فيم لتعميقبالعموم 
( تعنى عمم ٕٔٔٓوالبيداجوجيا فى معجم المغة العربية )البيداجوجيا: كيف ندرس؟  -ٕ

الذى ييدف إلى تنشئة األطفال وتعميميم حسب مناىج وأصول وطرق  التربية
 ,Dewey, J)عممية محددة، وفى قاموس أكسفورد جاءت بمعنى عموم التربية 

العموم األوائل يعانون من وضع خطط الدروس الفعالة. ومن  ومعظم معمم. (2015
أجل وضع خطط الدروس التي تمبي جميع احتياجات الطالب، يحتاج المعممون إلى 
فيم عميق لكيفية تعمم الطالب واالستراتيجيات التي تساعدىم عمى بناء المعرفة 

وتنظيميا أحد أكبر . وتعد إدارة الفصول الدراسية لدييم وتحسين الميارات والقدرات
التحديات التي تواجو معممي العموم. وتصبح ىذه التحديات أكثر تعقيًدا عند دمج 
التكنولوجيا في التدريس، فمثال إذا حدثت مشكمة فى جياز الكمبيوتر أثناء الدرس 

فى ىذا  وبالتالى عدم القدرة عمى اصالحيا ،ولم يتمكن المعمم من اكتشاف المشكمة
ولم يستطع تنظيم الفصل. وىنا يأتى دور واإلرتباك  بالحرجمعمم الموقف يصاب ال

األساتذة فى تقديم إرشادات مكثفة لمطالب المعممين لمساعدتيم فى التغمب عمى 
ويمكن  ،ثناء تدريسيم فى التربية العمميةمشكالت إدارة الفصل التي يواجيونيا أ

 لمطالب تبادل الخبرات بينيم عبر اإلنترنت. 
المصادر التكنولوجية مثل الكمبيوتر، البرمجيات، الموبايل، المعرفة بلوجيا: التكنو  -ٖ

 . وغيرىا واالنترنت،
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ىو مساعدة المعممين عمى دمج أدوات التكنولوجيا من ىذا اإلطار اليدف الرئيس و 
 في فصوليم الدراسية أثناء التدريس. 

 األصاظ الذى بٍى فى ضٕئْ إطار تٗباك:

 Pedagogical Content)  إطار المعرفة الخاص بالتربية والمحتوى ىو 
Knowledge) والذى اقترحو شولمان (Shulman,1986) المعرفة  صنف الذى

 ىما المعرفة بمحتوىإلى مجالين متمايزين  إلعداد المعممينالالزمة 
 أن التدريس الناجح يتطمبمعتبرا  ،والمعرفة بطرق تدريس ىذا المحتوى التخصص

، لذلك بالضرورة فيم المعمم لطرق وأساليب التدريس التربوية المناسبة لمجال تخصصو
ونتج عن تمك  ما يحتاجو المعمم من معارف وأدوات لتدريس محتوى معين تحديدحاول 

، (PCK) ممحتوىل البيداجوجيةالمحاوالت ما اْصُطِمح عمى تسميتو بإطار المعرفة 
المعمم من تمثيالت وشروحات وأمثمة مفيدة لجعل  ما يستخدمو"كل عرفو بأنو الذى و 

واعتبر إطار شولمان تكنولوجيا التعميم ، "الفكرة أو موضوع الدرس سيال وقابال لمفيم
  :طارىذا اإليوضح  (ٔ) والشكل التاليأدوات تسيل التدريس، 

 
 
 

 

  PCK والمحتوى بالتربيت الخاص المعرفت إطار (1) شكل

المعرفة 

البيداجوجية 

 للمحتوى

PCK 

معرفة 

 المحتوى

CK 

المعرفة 

 البيداجوجية

PK 

أنا أدرس 

 علوم

أنا أدرس 

 العلوم للتالميذ
أنا أدرس 

 تالميذ
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ويتكون نموذج شولمان من سبعة أنواع من المعارف يحتاجيا المعمم لمنجاح 
 فى عممية التدريس وىى:

العامة: ويقصد بيا المبادئ األساسية التى ترتكز عمييا  المعرفة البيداجوجية -ٔ
دارة الفصل، وزمن التعمم األكاديمى  عممية تنفيذ التدريس مثل ميارات التدريس وا 

 ووقت اإلنتظار والتفاعل االجتماعى فى الفصل.
العموم من الحقائق والمفاىيم  بنيةممحتوى: ويقصد بيا معرفة المتعمقة لالمعرفة  -ٕ

ئ والقوانين والنظريات، والعالقات األفقية والرأسية التى تربط مجال العموم والمباد
بالمجاالت األخرى، وطريقة تنظيم محتوى العموم والمراجع العممية المستخدمة فى 

، ومدى حداثة إعداده، ومدى إمكانية تطوير المحتوى سواء باإلضافة أو بالحذف
 يا.المعمومات والموضوعات العممية التى يتضمن

المعرفة اإلجرائية لممحتوى: ويقصد بيا معرفة طرق البحث وعمميات العمم التى  -ٖ
 يستخدميا العمماء فى التوصل إلى البناء المعرفى لمعمم.

فة المحتوى البيداجوجى: ويقصد بيا معرفة المعمم لمممارسات التعميمية لكيفية معر  -ٗ
جيات وأساليب التعميم والتعمم تنظيم موضوعات العموم وكيفية تمثيميا، واستراتي

التى تجعل المتعمم إيجابى ونشط فى الموقف التعميمى من خالل العمل والبحث 
والتجريب واإلكتشاف واإلستقصاء، وتتيح لو بناء المعرفة بنفسو واكتساب 

 الميارات وطرق التفكير واالتجاىات والقيم 
كما تتضمن معرفة المعمم باستراتيجيات مواجية ومعالجة صعوبات التعمم التى يواجييا 
الطالب وآليات الكشف عنيا وكيفية عالجيا، ىذا إلى جانب استراتيجيات التقييم 

 .وأدوات التقييم
معرفة خصائص المتعممين: ويقصد بيا معرفة المعمم بالفروق الفردية بينيم من  -٘

ئيم وأساليب التعمم المفضمة لدى كل منيم، واىتماماتيم حيث مستويات ذكا
 وحاجاتيم ومعتقداتيم حول عممية التعمم، والخبرات العممية السابقة لدييم.

معرفة السياق أو البيئات التعميمية: ويقصد بيا معرفة المعمم لمسياق االجتماعى  -ٙ
والبيئة المحيطة لممتعممين وخمفياتيم الثقافية والبيئة التعميمية بالمدرسة 

 بالمدرسة واإلستعانة بالخبراء إلثراء عممية التعمم.
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معرفة المعمم بفمسفة التربية وغاياتيا وأىدافيا، والتى ينطمق منيا لتحقيق  -ٚ
 .مخرجات التعمم

واستنادًا إلى ىذا النموذج الرائد والذي وجو عمميات إعداد المعممين بكميات التربية     
ميشرا وكوىمر بإضافة بعد ثالث لثنائية المعرفة بمحتوى التخصص، لفترة طويمة، قام 

األمر الذي أثمر  (التعميم التكنولوجية )تقنياتوالمعرفة بطرق التدريس، وىي المعرفة 
المعمم الفعال بما يتالءم خصائص و وميارات معارف نموذج أكثر شمواًل لتحديد أعن 

 اسمنموذج المعدل أطمق عمى ىذا األ مع متطمبات القرن الحادي والعشرين، وقد 
  .TPACK تيباكأو إطار نموذج أ

من التركيز عمى  الىتمام في برامج إعداد المعممينوكان اليدف من ذلك تحويل ا    
ماذا يجب أن يتعمم معمم ما عن التكنولوجيا، إلى التركيز عمى طريقة تفاعل 
التكنولوجيا مع المعارف األخرى وتوظيفيا في السياق التعميمي، من خالل إشراكيم في 

فية تكامل معرفة لتوضيح كي وأيضاوىادفة،  جذابةتصميم دروس وأنشطة بطريقة 
تدعم العممية  لمحتوى باستخدام أدوات تكنولوجيةبمعرفة اوجية، جالمعممين البيدا

دارتو لعممية التعمم التعميمية & ,Chai, Koh) بطريقة تعكس حكمة المعمم وفيمو وا 
).3, 201Tsai 

 اخلمفٗة التارخيٗة إلطار تٗباك:

بعد ظيور التعميم اإللكتروني حاول كل من كوىمر وميشرا     
توسيع نطاق المعرفة   ),Peruski, 2004) Mishra, Koehler & سكىوبيرو 

التكنولوجية الالزمة لممعممين، فيم يرون أن المعمم إذا أتيحت لو فرصو تصميم درسو 
ن فيما أوسع حول كيفية  إلكترونيًا سيكون ضمنيًا قد طور معرفتو التكنولوجية، وكوَّ

وكان من نتائج  ،ضتأثير كل من المحتوى والتربية والتكنولوجيا عمى بعضيم البع
أن خرجوا بصورة أوضح عن فكرة استخدام الدروس اإللكترونية التي تدمج  محاوالتيم

بين المحتوى والتربية والتكنولوجيا كوسيمة لتطوير معارف المعممين ضمن ىذه 
 .المحاور الرئيسة

( كإطار TPCK، تم تقديم مصطمح المعرفة التكنولوجية التربوية )ٕ٘ٓٓفي عام و     
من قبل  عمل مفاىيمي لوصف قاعدة المعرفة لمتكامل الفعال لمتكنولوجيا في التدريس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
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(، TKيتكون من المعرفة التكنولوجية ) TPCKإلى أن  ، وأشاراميشراو كوىمر كل من 
: المعرفة بينيم ( والمجاالت المتداخمةCK(، معرفة المحتوى )PKالمعرفة التربوية )

(، ومعرفة TPKوالمعرفة التربوية التكنولوجية )(، PCKالبيداجوجية لممحتوى )
في و (. TPCK(، ومعرفة المحتوى التربوي التكنولوجي )TCKالمحتوى التكنولوجي )

ليعكس بشكل أفضل الترابط بين مجاالت  TPACKإلى  TPCK، تم تغيير ٕٚٓٓعام 
 . الرئيسةالمعرفة الثالثة 

ألنو قيل إن التدريس مع  ،تمت إضافة "سياق" إلى اإلطار ٕٛٓٓوفي عام     
التكنولوجيا ال يتم بمعزل عن غيره، ولكنو يقع في كل مرة في سياق تعميمي معين. منذ 

من قبل عديد من  (Venn)فى شكل مخطط فن  TPACKذلك الحين، تم اعتماد إطار 
الباحثين والممارسين لوصف المعرفة والميارات الالزمة لمتكامل الفعال لتكنولوجيا 

( في التدريس. وأن المعممين الذين يرغبون في دمج ICTالمعمومات واالتصاالت )
 التكنولوجيا في ممارساتيم التعميمية يحتاجون بالتالي إلى الكفاءة في المجاالت

 . الثالثة المعرفية
  ة:ٔوكٌٕاتْ املعزفٗ تٗباك إطار

 TPACK المكونة لمجممة اإلنجميزيةمن الحروف األولى لممصطمحات األربعة  يتكون :
Technological Pedagogical and Content Knowledge تفاعل  ويمثل

عمم التربية، المعرفة بالمحتوى، و المعرفة بلمعرفة ىي: ا أنواع من ةمعقد بين ثالث
ىذا التفاعل ُينتج جوانب نظرية وعممية جديدة باإلضافة إلى و . ةالتكنولوجيالمعرفة و 

تيباك  .أنواع مرنة من المعرفة الالزمة لنجاح دمج استخدام التكنولوجيا في التدريس
إطار مفاىيمى يصف أنواع المعرفة المطموبة من قبل المعمم لدمج التكنولوجيا بصورة 

الدراسية، وىذه  الفصولالتعميم من أجل التخطيط لعممية التدريس داخل  فعالة فى
ذات طريقة منيجية و  إطار عملتيباك يوفر و  .المعرفة البد وأن تحدد فى سياق معين

معنى لتطوير الميارات المناسبة الستخدام تكنولوجيا التعميم لتمبية احتياجات جميع 
 اإلعاقة. ىذو العاديين و  الطالب
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مبدأ الدمج المناسب لمتكنولوجيا ضمن سياق تعميمي معين  إلى ويستند إطار تيباك    
 الفيمىذا يتطمب من المعمم و  ،ثةلممعارف األساسية الثال  الشاملم ينطمق من الفي

 ،ببعضيا والعالقات بينيا دمجيا، وكذلك طبيعة هكل عمى حد ةمعارف الثالثمل الكامل
دارة ىذه المعارف وتوليد أربع حتى يتسنى لو دمج  ،منبثقة عنيا أخرىمعارف  وا 

 .التعميمية األىداف تحققالتكنولوجيا في ممارساتو التعميمية بطريقة 
ن كما يعتقد البعض، ميم ليس باألمر الييوفي الحقيقة فإن دمج التكنولوجيا بالتع    

ألنو يحتاج من المعمم فيم التكنولوجيات التعميمية وفيم محتويات المنيج وفيم 
كماىو معين تعميمى األساليب البيداجوجية وكيفية التفاعل أو التكامل بينيم فى سياق 

عمى التكامل وىو أحد النماذج المعاصرة والذي يؤكد  (2شكل ) نموذج تيباكأ واضح فى
بين جوانب إعداد المعمم الثالثة، فيناك ثالثة أنواع من المعارف رئيسة  والتداخل

وميمة عند إعداد المعممين وىي، المعرفة بالمحتوى التعميمي والمعرفة التربوية 
والمعرفة التقنية، وعمى نفس القدر من األىمية المعرفة بالتفاعالت بين ىذه العناصر 

لمعرفة التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي، الثالثة والتي تولد عناصر جديدة ىي ا
والمعرفة التقنية المرتبطة بالمحتوى التعميمي، والمعرفة التقنية التربوية، باإلضافة إلى 

والتي تعد شكل من  (TPACK) المعرفة التقنية التربوية المرتبطة بالمحتوى التعميمي
، التدريس الفعال مع التقنية أشكال المعرفة تتجاوز كل المكونات الثالثة وتعد أساس

ويجب مالحظة أن نموذج تيباك لم يركز عمى الجمع بين المجاالت الثالثة عمى ىذا 
نما نظر إلييا عمى أنيا مجاالت مترابطة  أنيا مجاالت منعزلة عن بعضيا البعض، وا 

 .يؤثر كل منيا عمى اآلخر ويتأثر بو
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   (Mishra & Koehler, 2006) ( إطار تيباك ومكوناته المعرفيت2شكل )

المحتوى، المعممين:  لمعارفة رئيس أنواعىناك ثالثة أن ، (ٕ)شكل يتضح من 
 المعارف معالتفاعالت بين ىذه قدر من األىمية بنفس الو  ،والتربية، والتكنولوجيا

الجزء الظاىر من الدائرة الموجودة فى ، وذلك فى ضوء سياق معين ،بعضيا البعض
إطار تيباك يعنى أن الطالب المعمم فى كمية التربية يدرس فروع العموم  اليمين فى

المختمفة ولكن بشكل متكامل،  الجزء الظاىر من الدائرة الموجودة فى اليسار فى إطار 
تيباك يعنى أن الطالب المعمم فى كمية التربية يدرس فروع التربية المختمفة أى المناىج 

نفس تعميمى وأصول التربية و...، ويمثل الجزء  وطرق تدريس محتوى التخصص وعمم
الظاىر من الدائرة الموجودة فى األعمى فى إطار تيباك أن الطالب المعمم يدرس 

كما  فى المنتصف فيمثل التداخل بينيم تكنولوجيا التعميم والتعمم، أما الجزء الموجود
 يمى: 

والتقدم اليائل فى  فى عصر اإلنفجار المعرفى: (TK)المعرفة التكنولوجية  -ٔ
النظريات كثيرا ما نسمع عن ميارات القرن الحادى والعشرين ومتعمم القرن الحادى 
والعشرين، واإلختالف بين تفكير المعمم وتفكير الطالب، فالطالب لدييم أنماط تفكير 
قد تتفق وقد تختمف مع أنماط تفكير المعممين، األمر الذى يستوجب توفير معمم 

الطبع ال يوجد نظام تعميمى يستطيع أن يوفر معمم لكل طالب، ومن لكل طالب، وب
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 والحاجة إلى دمج التكنولوجيا فى التعميم لتييئةىنا جاءت فكرة التعميم اإللكترونى 
أو التعمم  بيئة تعمم عمى مقاس كل طالب فيما يسمى ببيئة التعمم الشخصية

 .المشخصن
 األدوات التكنولوجية بالمحتوى المعرفى لبعضاإللمام التكنولوجية المعرفة ويقصد ب    

فى التعميم  ياوبكيفية دمجتعميم العموم يستخدميا المعمم في يجب أن ، التي الحديثة
فى  لياة، بحيث ال يشعر المتعمم بأنو ال لزوم ليا أو ال قيمة يالدراس الفصولداخل 

أي ن إ   (Koehler, & Mishra, 2009) يرى كوىمر وميشراو  الموضوع.
نظرًا ألن المعرفة التكنولوجية تتطور  ،تعريف ليا اآلن قد يبدو قديما بعد فترة

ويجب ،  TPACK باستمرار وتؤثر في عدة جوانب بالمحتوى التربوي التكنولوجي

االطالع عمى جميع المستحدثات التقنية واآلليات الجديدة التي تناسب  على المعلم
 .الممارسات التعميمية

ينطوى  المحتوى المعرفى التربوى الذى: ويقصد بيا (PK)لبيداجوجية المعرفة ا -ٕ 
طرق التعميم والتعمم،  التدريسية وتشملالعمميات والممارسات مجموعة  عمى

وتخطيط األغراض واألىداف ونواتج التعمم، واستراتيجيات وأساليب التعميم والتعمم، و 
نظريات التعميم والتعمم مثل ، و أساليب تفكير الطالبالدروس، وخصائص الطالب، و 

وأساليب وأدوات التقويم المعتمدة عمى اآلداء،  الذكاءات المتعددة، وأساليب التعمم
فى  وأساليب إدارة التعمم، والبيئة التعميمية التى يجب أن تتوفر لكى يحدث التعمم

اتيجيات االستر  وما. وكيف يتعمم الطالب وكيف يخطط المعمم درسو، العصر الرقمى
 تمكنومعرفة تربوية كافية معمم العموم لإن امتالك  .لتي اتبعيا، وكيف يقيم طالبوا

يستخدم المعمم الذي يتمتع بمعرفة تربوية قوية  العموم بفاعمية،تدريس من 
استراتيجيات تعميمية فعالة، ويضع خطًطا مصممة جيًدا لمدروس ويطبق تقنيات 

  إدارة الصف بنجاح، ويطور فيًما حول تعمم الطالب.
المعرفة.  إنتاجىو المعدل الذي يتم من خاللو عصر الرقمى لمقمق في ال إن ما يثير    

 الطالباستناًدا إلى اإلفتراض بأن المعرفى بتدريس المحتوى  معممونالقوم ياليوم 
ض الميارات. يمتمكون بع الفصليعرفون كيف يتعممون أو عمى األقل ىم يأتون إلى 

، فى حين أنو يجب يمية الالزمة لتعمم ىذا المحتوىاألدوات المفاى ولذا ال يتم تدريس
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وم، وفيم أنواع المفاىيم الالزمة لدعم األدوات العقمية الالزمة لبناء المفي تدريس
التى يتم فى ضوئيا جميع اختيارات مختمف أشكال التفكير إلى جانب النظرة الفمسفية 

يتطمب و . يم وعالج جوانب القصور لدى الطالبعمميات تعميم وتعمم وتقي من المعمم
ميارات ل ، إلى جانب اكتسابوتعمميكيف  المتعمم معرفة الرقمى العصرالنجاح في 

 التفكير النقدي وميارات التواصل. 
اإللمام بالييكل البنائى أو : ويقصد بيا (CK)المعرفة بالتخصص األكاديمى  -ٖ 

ببنية العمم من حقائق ومفاىيم وتعميمات وقوانين ونظريات وبالعالقة بينيا وبين 
 المجاالت الدراسية األخرى.

، TK ،PK) يمكنو بسيولة إدارة ىذه المعارف المعمم المتمكن من إطار تيباكو 
(CK  كما ىو واضح تختمف فى مضمونيا عمى المعارف الثالث توليد معارف أخرىو ،

 ىناك أربع أنواع أخرى من المعارف كما يمى: (ٕفى شكل )
ٔ- TCK المعرفة التكنولوجية لممحتوى األكاديمى، بجانب امتالك المعمم لممعرفة :

 المستحدثةالتكنولوجيات بيحتاج إلى المعرفة فيو ، ليا متعمقالعممية والفيم ال
الطالب عمى تعمم  ه فى تعميم العموم وتساعدميا لكى تساعدالتى يمكن استخدا

 .مرتبطة بالمحتوىالمعمومات اللبحث عن مصادر عن طريق ا العموممحتوى 
ٕ- PCK: وتتضمن المعرفة بمحتوى المعرفة البيداجوجية لممحتوى األكاديمى ،

 محتوى العموم فى تخطيط التى تساعده التربويةالتخصص األكاديمى والمعرفة 
وتكييفو وفقا الحتياجات الطالب والمعرفة المسبقة لدييم، بمعنى تحويل المحتوى 

وأصول وتربط ىذه المعرفة بين المحتوى  ،بطريقة معينة تسمح لمطالب بتعممو
. البد وأن يكون المعمم عمى معرفة تامة بالمحتوى الدراسى لتحديد ما التدريس

يناسبو من استراتيجيات وطرق وأساليب تعميم بل وما يناسبو من أدوات تقويم، 
ليس ىذا فقط بل يجب تحديد بيئة التعمم التى تناسب وتيسر عمى الطالب تعمم ىذا 

ىذه البيئة. لذلك يجب أن يكون المحتوى، إلى جانب كيفية إدارة عممية التعمم فى 
المعمم عمى دراية كاممة بالمعرفة بالمحتوى والمعرفة التربوية التى تناسب وتالئم 

 ىذا المحتوى، فيناك محتوى معين تناسبو طرق بعينيا.
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ٖ- TPK:  المعرفة البيداجوجية التكنولوجية، ويقصد بيا توظيف المعمم لألدوات
ستراتيجيات وطرق وأساليب التدريس المختمفة التكنولوجية التى تتناسب مع وا

، بمعنى ىل يكفى أن يكون ىناك كمبيوتر واحد العمومالمستخدمة فى تدريس 
، أم البد من وجود أكثر من كمبيوتر لتقسيم الطالب إلى ؟بالفصللجميع الطالب 

، ىل من الضرورى ؟، أم البد وأن يكون ىناك كمبيوتر لكل طالب؟مجموعات
. وأيضا توظيف التكنولوجيا بشكل مناسب في تقييم أداء الطالب ؟نترنتاستخدام اال 

ىذا إلى جانب فيم المعمم لمكيفية التي ُيمكن أن يتغير بيا التعميم  م،التعم ونواتج
والتعمم عند استخدام تكنولوجيات ُمعينة بُطرق ُمعينة. ويشمل ذلك معرفة الجوانب 
التربوية والقيود المفروضة عمى األدوات التكنولوجية بحيث ُتصمم وفقًا 

أن يطور مياراتو لكي يتمكن  ويجب على المعلم .لالستراتيجيات التربوية المالئمة
إن التكامل  .العموم أىداف تدريسلتحقيق  ستخدام كل التكنولوجيات الُمتاحةمن ا

يمكن المعمم من ابتكار طرق تدريس جديدة، فمثال بدال من بين التكنولوجيا والتربية 
أمكن عن طريق مستندات جوجل إجراء تعمم تعاونى  ،التعمم التعاونى داخل الفصل

د، وعن طريق الكمبيوتر تمكن المعمم من استخدام التعمم المدمج، وعن عن بع
طريق اإلنترنت أمكن استخدام المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر 

(MOOCs). 
ٗ- TPCK  المعرفة البيداجوجية التكنولوجية لممحتوى األكاديمى، وتشير إلى تدريس

لجعل عممية تعميم  ةالتكنولوجي والوسائلباستخدام األساليب البيداجوجية  العموم
أثناء الفيم سيمة  المجردةفعالة وسيمة. إنيا محاولة لجعل المفاىيم  العموم تعممو 

المعرفة السابقة الموجودة  فى ضوءوتدعيم الطالب لبناء معموماتيم العموم، تعمم 
ليا نولوجية لدييم. الحظ أن المعرفة بالمحتوى والمعرفة البيداجوجية والمعرفة التك

 تأثير كبير عمى قرارات واختيارات المعمم وطالبو.
إن معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي ينبع من فيم التفاعالت بين المحتوى 

يؤدي  (TPACK) . معرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى المعرفياالتكنولوجيوالتربية، 
تعميم إلى تترابط فيو كل ىذه المكونات وتندمج لتؤدي  تعميم حقيقيإلى بدون شك 

لمعموم ىو أساس التعميم الفعال والتفاعل  الدمجيتوافق مع متطمبات العصر، ىذا 
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. هكل مكون من ىذه المكونات عمى ِحديختمف عن تطبيق ، وىو التكنولوجياب والمرتبط
ة بالتكنولوجيا وعموم دمج المعرفلذا عند تدريس العموم يجب عمى معمم العموم لكى ي

 (TPACK).  إلى إطار أو نموذج البد وأن يرجعالتربية والمحتوى، 
أنو من أجل التكامل ( إلى (Koehler, & Mishra, 2008أشار كوىمر وميشرا و     

الفعال لمتكنولوجيا، يجب أن توجد جميع عناصر المعرفة الثالثة )المحتوى، عمم 
  (Niess,  2008)ومع ذلك يرى نيس  توازن ديناميكي،والتكنولوجيا( في التربية، 

إنيا طريقة تفكير  ،ىي طريقة لمتفكير أكثر من كونيا قاعدة معرفيةتيباك  أن
استراتيجي أثناء المشاركة في التخطيط والتنظيم والنقد والتجريد، لمحتوى محدد 

الدراسي المحددة، في نفس الوقت الذي  الفصلواحتياجات الطالب المحددة، ومواقف 
 يتم فيو التفكير في عديد من تقنيات القرن الحادي والعشرين لدعم تعمم الطالب.

أربع قواعد معرفية  ىناك أنفيشير إلى ( McCrory, 2008ماكروري )أما     
حيث  ،ي المحتوى الطالب، التكنولوجيا، والتربيةىضرورية لتطوير معممي العموم 

  :معممو العموم إلى يحتاج
مفاىيم المتعمق لفيم الامتالك المعرفة الكافية بالعموم لمساعدة الطالب عمى  -ٔ

العموم إلى معرفة كافية  معممولتدريس العموم بفعالية يحتاج ، العموم المختمفة
تعمم  لتعزيزبالعموم. وبالتالي، يجب عمى معممي العموم تحديث معرفتيم بالعموم 

  طالبيم. 
من أجل تمبية االحتياجات  تعمم الطالبكيفية معرفة وفيم عميقين لييم أن يكون لد -ٕ

تطوير استراتيجيات لمعالجة تيسر ليم معرفة المعممين بالطالب ف، ليمالخاصة 
 الفيم الخطأ لبعض المفاىيم العممية الموجودة سابقا لدى الطالب.

لفعال لمفيوم عممي معين بالتدريس ا ليمامتالك معرفة تربوية كافية يسمح  -ٖ 
لمجموعة معينة من الطالب. يستخدم المعمم الذي يتمتع بمعرفة تربوية قوية 

ويضع خطًطا مصممة جيًدا لمدروس، ويطبق تقنيات  ،استراتيجيات تعميمية فعالة
معظم فقد وجد أن  .تعمم الطالب كيفية إدارة الصف بنجاح، ويطور فيًما حول

من أجل وضع لذلك  ،نون من وضع خطط الدروس الفعالةمعممي العموم األوائل يعا
خطط الدروس التي تمبي جميع احتياجات الطالب، يحتاج المعممون إلى فيم عميق 
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تعمم الطالب واالستراتيجيات التي تساعد الطالب عمى بناء المعرفة وتحسين لكيفية 
 .لدييم الميارات والقدرات

في تعميميم في الفصول الحديثة دمج التقنيات ل ة المتطورةالمعرفة التكنولوجي -ٗ
 ،تطوير المعرفة والميارات الالزمة لدمج التكنولوجيا لتدريس العموم، أى الدراسية

إنشاء خطط الدروس فى  ياىناك حاجة إلى فيم عميق لمتكنولوجيا الستخدام
 الفصلفعال في المتعميم لاالستقصاء، المدعومة من التكنولوجيا القائمة عمى 

تخاذ، وحل المشكالت، والتواصل  .اتالقرار  وا 
( وجدا أن من أكبر التحديات Roehrig, & Luft, 2004وفى دراسة لرورج ولفت )

إدارة الفصول الدراسية  التى تواجو المعممين عند دمج التكنولوجيا في التدريس ىى
وتنظيميا، فقد ذكرت إحدى المعممات أنيا واجيت صعوبة في إدارة الفصل الدراسي 
عندما واجيت مشاكل مع جياز الكمبيوتر الخاص بيا، نظًرا لعدم قدرتيا عمى 
صالحيا، فقد أصيبت بالذعر ولم تستطع  استكشاف المشكمة المتعمقة بالكمبيوتر وا 

، التكنولوجيا معرفة، ومن ىنا جاءت ضرورة التى حدثت الفصلالتغمب عمى الفوضى 
 مساعدة المعممين عمى دمج أدوات التكنولوجيا في فصوليم الدراسية. بيدف 
أن يشترك الطالب في تعمم تطمب يفى العصر الرقمى  التعميميتضح مما سبق أن     

لممفاىيم ولكن كتفيم شامل  العموم ال كحفظ لمحقائق المرتبطة بشكل فضفاض
ومثيرة لالىتمام لجميع الطالب من  التعمملجعل العموم سيمة ، المتكاممة والمترابطة

شراك الطالب و  ،خالل ربط التعمم عبر سنوات متعددة وعبر التخصصات  فى أنشطةا 
التدريس القائم عمى . إن لألفكار األساسيةيم لتعميق فيم المتشابكةتطبيق المفاىيم 

، نحن نحتاج التفكير بمفردىم وحل المشكالت والتواصل والتعاون يمّكنيم من المتعممين
ال تشمل أحدث األبحاث والنتائج العممية فقط، بل ، إحداث ثورة في تعميم العمومإلى 

 تشمل أيًضا أحدث األبحاث حول كيفية تعمم الطالب.
ممارساتيم نحو كيفية تعمم الطالب بشكل أفضل في بيئة المعممون  يجب أن يوجو    

التفكير و  االستفسار واالكتشافالتساؤل و عممية وتعاونية ومتكاممة متأصمة في 
استخدام يجب أن يتقن الطالب اآلن  واالستدالل، بداًل من الحفظ عن ظير قمب.

ن يطمب منا وواطنكمفنحن  ،التفكير النقدي والميارات التحميميةميارات التكنولوجيا و 
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ومصادر بشكل متزايد اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن قضايا تتراوح بين الرعاية الصحية 
التي تؤثر عمى أنفسنا وعائالتنا ومجتمعاتنا. وتغيرات المناخ الطاقة  التموث ونقص
أمر  المعموماتالعممية والقدرة عمى تطبيق  والممارساتلممفاىيم  متعمقوجود فيم 
  ضروري.

 ٗي إطار تٗباك لدى املعمىني:تقٗ

من والمعممين الممارسين  المعممين الطالبكل من  لدى TPACKتقييم إطار يتم     
ومالحظات المقابالت، انات التقييم الذاتي، استبتشمل خالل مجموعة من األدوات 

، وما إلى ذلك. وتقييم المنتجاتاألسئمة مفتوحة اإلجابة، و ، اآلداء داخل الفصول
والتقييمات ، : مسح التقييم الذاتيىما التمييز بين فئتين رئيسيتين من األدواتيمكن و 

فى لميام محددة وأداء المعممين  المستندة إلى األداء مع التركيز عمى تخطيط الدروس
دراكيم لـ وبالنسبة لمفئة األولى لتقييم، سيةالفصول الدرا  ،تيباكالذات لدى المعممين وا 
، وزمالئيادينيس  ا، طورتي"The TPACK Survey" ىىأداة معروفة استخدمت 

حيث يقوم الطالب المعممون والمعممون الممارسون بالتعبير عن تصوراتيم لمثقة في 
TPACK  عمى مقياسLikert  نقاط مع عناصر تعكس جميع المجاالت  ٘من

 وىى:  تيباك السبعة في إطار
"يمكنني تكييف أسموب التدريس مع ، (TK"أتماشى مع التقنيات الجديدة الميمة" )    

، "يمكنني اختيار (CK، "لدي معرفة كافية عن العموم" )(PKمتعممين مختمفين" )
،" أعرف عن (PCKأساليب تدريس فعالة لتوجيو تفكير الطالب والتعمم في العموم ")

 يمكنني اختيار التقنيات التي"، (TCK) "التقنيات التي يمكنني استخداميا لفيم العموم
يمكنني تدريس الدروس التي تجمع بشكل "( وTPK) "تعزز تعمم الطالب لمدرس

الباحثين  معظماعتمد و  (.TPCK) "مناسب بين العموم والتقنيات وأساليب التدريس
TPACK Survey" "  ونتائجفى ثقة ال أثبتتألن معظم الدراسات (Petra, et al, 

2015).  
ل تقييم تخطيط تعتمد عمى األداء مثتيباك الفئة الثانية من األدوات لتقييم و     

الدروس. وعادة ما يستخدم ىذا النوع من األدوات لمعممي المواد الذين يتعين عمييم 
بشكل عام يتم تقييم وثائق خطة الدرس الخاصة و إعداد الدروس المعززة بالتكنولوجيا. 
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تم القياس بسؤال ما إذا كان المحتوى يثال فم،  TPACKو  TCKو  TPKبيم عمى 
مًعا ضمن الخطة التعميمية تتوافق االستراتيجيات التعميمية المقترحة والتقنية المختارة و 

،  TPKذج تقييم: يمكن تسجيل المعايير امعظم ىذه األدوات في شكل نم ؟ممةالشا
TCK  ،TPCK  ،وثائق نقاط بجانب  ٘ى إل ٖمن  مدرج يتكون مقياس يصحبيا

  .خطة الدرس
ميام التصميم )الدرس معزز بتقنية لتصميم : الميام التي يمكن تقييمياأمثمة ومن     

، والمناقشات (TPACKموضوع معين ونيج تربوي محدد( وميام الفيم )شرح مفيوم 
في مجموعة وناقش كيف ستظير التكامل التكنولوجي في  TPACK)ناقش مفيوم 

لى أي  اترسيمكن تقييم مماو الدرس(.  الفصل الدراسي عن طريق مالحظة كيف وا 
مدى يدمج المعمم التكنولوجيا في دروسو. يتم تقييم الميام والممارسات الصفية من 
خالل تحديد المكونات الرئيسة وتحديد المعايير وتسجيل ىذه المعايير عمى أساس 

الموضوعات التي يتم ئيسة الميمة المراد القيام بيا. عادة ما تتضمن المكونات الر 
والتقنيات التي  ،أنشطة التعمم التي يتم استخدامياواالستراتيجيات التعميمية و  تناوليا

  .سغرار دراسة تخطيط الدر  عمى يستخدميا المعمم
ما إذا كانت حول يظل السؤال لكن و ، معا غالًبا ما يتم استخدام مجموعة األدواتو     

التقييم الذاتي، والتقييمات القائمة عمى األداء كافية لقياس ميارات تكامل  إستبانات
؟ من الدراسات المتعمقة بالتكامل التكنولوجي في أم ال التكنولوجيا لدى المعممين

التعميم، نحن نعمم أن المعرفة والميارات عامالن ميمان وأن موقف المعممين من 
وليذا ، ئيسا في نجاح تكامل التكنولوجياب دوًرا ر التكنولوجيا ومعتقداتيم التربوية تمع

نما يجب قياس معتقدات  عند التقييم يجب أال نكتفى بمعارف وميارات تيباك، وا 
 المعممين وقدرتيم عمى التفكير االبداعى لدمج التكنولوجيا فى التدريس.

 املقرتحات:

تكنولوجيا العصر  فى ضوء العرض السابق الحظنا أن ىناك تغيرات كثيرة فى    
فى  يجب أن تمقى صداىا فرضت عمى التعميم والعموم والمين سمة التغيير، الرقمى

يجب عمى برامج كميات التربية لذا ، إلعداد معمم العموم فى العصر الرقمى كميات التربية
القادرين عمى  معممى العموموضع ىذه التغيرات فى الحسبان عند إعداد وتأىيل 
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، من ىذا المنطمق نقدم فيما لتمبية متطمبات نظام التعميم الجديد بمصرم ممارسة التعمي
فى ضوء إطار تيباك  برنامج إعداد معمم العمومتطوير يمى بعض المقترحات الخاصة ب

 كما يمى:
 أٔال: فمضفة الربٌاوج

يجب أن يبنى برنامج إعداد معمم العموم بشعبة التعميم األساسى بكميات التربية فى     
ء فمسفة التكامل التى تدور حول فكرة وحدة المعرفة وتكامميا، وأن ىناك عالقات ضو 

وترابطات بين مجاالت المعرفة وبعضيا البعض، ومن منطمق أننا فى كمية التربية 
ىدفنا واحد وىو إعداد المعمم المؤىل عمميا وتكنولوجيا ونفسيا واجتماعيا وثقافيا 

تنمية بين جميع جوانب إعداد المعمم، من خالل  وأخالقيا، لذلك يجب تفعيل التكامل
 لتوسيع خبرات المعمم بعممياتأنواع المعرفة الثالثة وىى المعرفة بالمحتوى األكاديمى 

عمى إنتاج المعرفة وتبادليا ونشرىا ليس  إدارة ىذه المعرفة، بيدف مساعدة طالبو
بدول مختمفة، مما الطالب عمى المستوى المحمى بل والعالمى، من خالل التواصل مع 

العممية والرقمية التى  مياراتال واكسابيم، ينمى لدييم االتجاه اإليجابى نحو العموم
تتيح ليم التعامل السميم مع جميع األدوات التكنولوجية، واستغالل ىذه الميارات فى 

  إتاحة الفرصة لمتعمم لكل طالب حسب مستوى ذكائو وأسموب التعمم المفضل لديو.
دمجيا في جميع بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوظيف والمعرفة التكنولوجية     

أصول التدريس )تنوع الدارسين الممثمة فى  عموم التربيةالمعرفة بو  ،العموم مجاالت
التقييم ، و التنظيم واإلدارة )بيئة التعمم والروابط المجتمعية(، و والمناىج الدراسية(

التطوير الميني لممعمم )النمو الشخصي ، و (والعالجوالتقويم )التخطيط والتقييم 
والقضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية واإلنسانية )االحترام  والتطوير الميني(
وبعض القيم اإلنسانية الميمة فى العصر الحالى مثل قبول م(. ياالجتماعي لمتعم

  ى وتقبل النقد والتعاون.اآلخر، وقبول اإلختالف فى الرأ
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وٕاصفات خزٖج كمٗات الرتبٗة املضتّدفة وَ تطٕٖز بزٌاوج إعداد وعمي  :ثاٌٗا

 العمًٕ

بطريقة العموم لمساعدة الطالب عمى فيم العموم محتوى مقررات  متمكن من -ٔ
  وظيفية.

بين و  والعالقات التكاممية بين مجاالت العموم بفروعيا المختمفةوحدة المعرفة يدرك  -ٕ
 والتكنولوجيا. من المجاالت األخرى غيرىا

 عمميات إدارة لتنميةاألنشطة العممية والتطبيقية  لديو القدرة عمى تصميم وتوظيف -ٖ
 .لدى طالبو المعرفة

عمم لمتعرف عمى أساليب الت، لتشخيص القدرات المختمفة لمطالب أدوات جيدة يمتمك -ٗ
 .المفضمة لدييم

تعميم في الفصول الالمعرفة التكنولوجية المتطورة لدمج التقنيات الحديثة في يمتمك  -٘
 ليصل الطالب إلى الفيم المتعمق لممحتوى.، الدراسية

موصول إلى جميع لتفريد التعميم لالتكنولوجيا  استخدامالقدرة عمى  يمتمك -ٙ
 .المتعممين

معرفة يو لدالعموم، و  لمقرربالتدريس الفعال  لوسمح تمعرفة تربوية كافية  يمتمك -ٚ
 .يمكل منعميقين لكيفية تعمم الطالب من أجل تمبية االحتياجات الخاصة ل اوفيم

 القدرة عمى تبني التغييرلديو  .ال يخشى من التغيير أو خوض التجارب الجديدة -ٛ
 ويتواصل بيامع التغيرات السريعة في التكنولوجيا والطريقة التي يتعمم والتكيف 
 .يشارك أفكاره مع اآلخرينمع اآلخرين، ويستطيع العمل فى فريق و  الطالب

لديو قدرة عمى إستشراف المستقبل فى ضوء المستحدثات العممية والتكنولوجية  -ٜ
فى ضوء ما لديو من تفكير  المستقبلفى  يتنبأ بما سيحدث أنيستطيع الحالية، و 

 .والتخطيط لو ثاقب وبعد نظر،
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تحكم عممو وتعاممو مع الطالب،  وأخالق ومبادئ إنسانيةقيم ضمير و لديو  -ٓٔ
   .الفصلالذين يجمسون في  الطالبتعاطف وحساسية جيدة لجميع ويتمتع ب

بداع اناقد الديو فكر و تواق لممعرفة، مفكر و  -ٔٔ محب لمتجربة، وقادر عمى تنفّيذ و  ياوا 
ويسمح بالتدفق الحر يقّدر اإلبداع و فيم الممارسات اإلبداعية، مبتكر ويو  ،ما تعممو

القدرة لديو و  .منفتح عمى أي أفكار جديدةمثقف لألفكار المختمفة من الطالب، و 
يتّطمع دوما عمى الجديد في مجال تخصصو ، و عمى تطوير اإلبداع لدى الطالب

 .ليكتشف األفكار المبتكرة
أن يتصف  من المعمم ميارة مكتسبة إال أنيا تتطمبوىى  ،خارج الصندوق يفكر -ٕٔ

واالنفتاح عمى األفكار الجديدة حولو، وبقدرتو عمى  ، والثقة بالنفسبحب االستطالع
االبتكار وحل المشكالت التي تواجيو، من خالل التفكير خارج الصندوق يمكن أن 

 يساىم في نجاح أعمالو.

  :: أصط تطٕٖز الربٌاوجثالجا

 ،رسالة الشعب العممية بكميات التربية إعداد المعمم المؤىل عمميا تتضمنأن  -ٔ
 ،جميع المستحدثات التكنولوجيةب والممموالمتمكن من أحدث المعمومات العممية 

عمى تطبيق كل ما درسو أكاديميا وتكنولوجيا وتربويا بعد التخرج أو أثناء  والقادر
    الخدمة.

التكامل بين جوانب برنامج إعداد معمم العموم أى الجانب األكاديمى، الجانب  -ٕ
التربوى أوالمينى والجانب الثقافى حول ىدف واحد وىو إعداد معمم العموم 

 الرقمى. 
التكامل بين فروع العموم المختمفة التى يدرسيا طالب كمية التربية شعبة التعميم  -ٖ

تجريب ، قوية متعددة التخصصات تقديم مقرراتاألساسى خالل األربع سنوات ل
 المبنىالتقييم أو البحث، و  مدخل االستقصاء، عممى مترابط وعمى نطاق واسع

 .عمى األداء القائم عمى المعايير المينية
التكامل بين فروع البيداجوجيا أى بين المناىج وطرق التدريس، عمم النفس  -ٗ

 لك بيدف:ذية والتربية المقارنة، و التعميمى، الصحة النفسية، أصول الترب
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أى في يحدث التعميم والتعمم فى العصر الرقمى تييئة البيئة التعميمية المناسبة،  -أ
لمطالب حرية الحركة،  ، بيئة تتيحفى بيئة إفتراضية عبر االنترنت مكانأى و  زمن

 ـممشكالت التي يطرحيا المعمم ويتواصمون بحريةلألسئمة واعن إجابات  والبحث
ويمكن لممعمم مراقبة عمل الطالب عن طريق التواصل معيم من ، مع أقرانيم

 خالل الشبكات االجتماعية واليواتف الذكية.
 التعامل ُمتطمبات مع تتناسب التدريس في جديدة واستراتيجيات أساليب استخدام -ب
 مع جيد بشكل والتعامل الحاسوب استخدام عمى القدرة من اإللكترونية، المقررات مع

 الذاتي، التعمم إلى المتعمم ُترشدو  ،اإلنترنت مع الجيد التفاعل عمى والقدرة برمجياتو،
 .المسؤولية وتحمل النفس عمى االعتماد عمى وتعوده

التكامل بين المعرفة العممية األكاديمية والمعرفة التربوية والمعرفة التكنولوجية،  -٘
 وذلك بيدف:

 والتى ،لمجميع ةُمتاحوال المصدر مفتوحة ةاإللكتروني اتالُمقرر  وتصميم إعداد -أ
 أى العممى أو النظرى سواء امحتواى عرضوي اإلنترنت عبر المعمم الطالب يدرسيا
 .تفاعميةال سائطالو  باستخدام آمنة بيئة في العممية التجارب

 التواصل من الطالب تمكن بطريقة التعميم في اإللكترونية العممية المقررات توظيف -ب
 اإللكتروني. بالمقرر الخاصة التواصل وسائل عبر بحرية وزمالئو معممو مع

 سائلو  وأ اإلنترنت عمى أكاديمية مواقع خالل من التعميم، في التكنولوجيا توظيف -ج
 من المتعمم يتمكن وبذلك وتسجيميا، الدروس ومشاىدة االجتماعي، التواصل
 ات.لممعموم أعمق فيم عمى ىذا اعدهُيس مما مرة، من أكثر سو الدر  ُمشاىدة

 ومخزونو المعمم مستودع ُتمثل التيو  تعميمية إلكترونية مواقع وتصميم إعداد -د
 إثرائيا خالل من الدراسي بالمقرر الخاصة واألنشطة التعميمية المصادر من المتنوع

 .دروسو فيم عمى الطالب ُتعين التي واألنشطة بالمعمومات
تدريب الطالب عمى القيام لالتكامل بين األكاديميين والتربويين والتكنولوجيين  -ٙ

 والتى تتطمب: بممارسة مينة التدريس بطريقة متكاممة
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التكنولوجية  المستحدثاتأىداف التعمم المناسبة وتحديد  تحديدمساعدة الطالب في  -أ
 من خالليا تمك األىداف.ون التي يحقق المناسبة

 الدعم وتقديم الحديثة لمتكنولوجيا استخداميم في الطالب ميارة مستوى معرفة -ب
 .باستمرار وُمتابعتيم ليم، الفني

من مواقع الُمستيدفة،  العمميةمعمومات ال الحصول عمىطالب إلى كيفية ال توجيو -ج
 اإلنترنت الموثوق فييا.

لدى كال منيم،  التعاون مع أولياء أمور الطالب لمعرفة أسموب التعمم المفضل -د
وذلك حتى يتمكن من مخاطبة كل منيم والتعامل معو فى ضوء ىذا األسموب لدعم 

 المتعمم ومساعدتو فى اإلقبال عمى التعمم وتنمية الدافعية لمتعمم لديو.
 تعاوني،جماعى مع مجموعة المعممين في المدرسة لتكوين فريق عمل  التعاون -ه

تمكنيم من المشاركة فى تقديم  التىالتعميمية المبتكرة والوسائل مناقشة الطرق ل
 المقررات المتكاممة لمطالب.

  والموضوعية. بالدقة تمتاز إلكترونية تقييم أدوات إعداد -و
التكامل بين كمية التربية ووزارة التربية والتعميم ومدارس التعميم األساسى بيدف  -ٚ

 يمبى حاجة الميدان.تحقيق التكامل فى إعداد معمم العموم الذى 
 لمربٌاوج )املعزفة مبحتٕى العمًٕ(: : بالٍضبة لمجاٌب األكادميىرابعا

 وتنميةتصميم سمسمة من المقررات التأسيسية لتعميم العموم بطريقة متكاممة،  -ٔ
وعي الطالب بأىمية العموم في المجتمع والطبيعة متعددة التخصصات أو البينية 

  ائج. النتو  العممياتمن خالل التركيز عمى  ،لمعموم
 عموملتشمل  بعض فروع العموم المختمفة التى يدرسيا طالب كمية التربية استحداث -ٕ

 النانو وتكنولوجيا الحيوية والمعموماتية الحيوية التكنولوجيا مجاالت ،المستقبل
 واستيداف الفيم المتعمق ليا. ،وغيرىا
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 بعض المشكالت تضمين المقررات العممية التى يدرسيا طالب كمية التربية -ٖ
عمى رأسيا البيئة والتنمية و القضايا والتحديات ذات األىمية المحمية والعالمية و 

تتطمب دراستيا رجوع الطالب إلى  خضراء، والتىوالطاقة ال والصحة والسكان،
مجاالت العمم المختمفة والربط بينيا من أجل التوصل إلى حمول إبداعية ليذه 

 المشكالت.
ويقدميا تحقيق التكامل بين فروع العموم المختمفة التى يدرسيا طالب كمية التربية  -ٗ

ى الربط أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين بكمية العموم، وذلك لتعويد الطالب عم
 بين فروع العموم المتعددة لتدريس المنيج الجديد متعدد التخصصات.

المستحدثات التكنولوجية فى تعميم فروع العموم المختمفة التى يدرسيا طالب  دمج -٘
أو إنتاجيا،  ياإلى عممية استحداث المعموماتتخطى عممية نقل بية، وذلك لكمية التر 

  . استنباط وتوليد المعرفةالتركيز عمى قدرة الطالب عمى و 
دراك العالقات  العموم والرياضياتفروع تحسين مستوى تعمم  -ٙ لطالب كمية التربية وا 

 .تحسين مؤشرات التعميم في تقارير التنافسية الدوليةل، بينيم
 ومتطمبات سوق العملاألكاديمى تفعيل العالقة الديناميكية بين مخرجات التعميم  -ٚ

 .الرقمى()معمم العموم 
التواصل المستمر بين أساتذة كمية العموم المسؤولين عن إعداد ىذا البرامج وبين  -ٛ

المسؤولين عن وضع مناىج العموم بفروعيا المختمفة بوزارة التربية والتعميم وذلك 
لمتغمب عمى الفجوة الموجودة بين ىذه البرامج  وبين الكفايات التى ينبغى أن تتوفر 

 التربية لمقيام بتدريس ىذه المناىج.في خريجى كميات 
عمل لألساتذة القائمين عمى تدريس البرنامج األكاديمى لطالب كميات  عقد ورش -ٜ

 التربية مع المسؤولين عن التعميم بوزارة التربية والتعميم لتعريفيم بواقع ومتطمبات
ىذا  بمتطمباتفي مصر. وتوعية العاممين بكمية التربية الجديد  ىالتعميم النظام
 النظام.

 شعبة التعميم األساسى تخصص العمومإضافة مقرر العموم المتكاممة لمطالب فى  -ٓٔ
 الفيزياء. بكمية التربية عمى غرار قسم
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 :)املعزفة بأصٕه التدرٖط( مربٌاوجلبالٍضبة لمجاٌب الرتبٕى أٔ املٍّى : خاوضا
 :تدريب طالب كمية التربية عمى

خاصة فى التعميم االبتدائى،  شكل وحدات متداخمة التخصصات المواد فى تدريس -ٔ
نما ىناك وحدات من أنشطة متداخمة  فمن تكون ىناك مواد دراسية منفصمة، وا 

وبعضيا قائمة عمى  ، بلالتخصصات ولن يظير بيا الفروق بين المواد الدراسية
 .الميارات

التكنولوجيا والقائمة عمى االستقصاء، في ب المعززةخطط الدروس  إعدادكيفية  -ٕ
يقدمون  لكى ،األساتذة عبر موقع الويبمقرر التدريس المصغر، ومشاركتيا مع 

وبذلك يحتوي موقع الويب عمى عديد  إذا لزم األمرخطط ىذه الاقتراحاتيم لتحسين 
 من خطط الدروس التي يمكن لمطالب المعممين استخداميا في الفصول الدراسية. 

عتمد عمى تقديم المحتوى التعميمي التى تو  التعمم فى العصر الرقمى نماذج استخدام -ٖ
 ،ترونياالنترنت والبريد االلكو  الكمبيوتر تقنيات الحديثة مثلاللممتعمم باستخدام 

بشكل يتيح لمطالب التفاعل النشط مع المحتوى والزمالء والمعمم بشكل متزامن أو 
 المعكوس التعممج، و التعمم المدم ومنيا: ،غير متزامن في أي وقت وأي مكان

 المساقات الضخمة المفتوحة عمى االنترنتالتعمم اإلفتراضى باستخدام و 
(Massive Open Online Courses: MOOCs)   توفر كل عناصر والتى

، ممفات صوتية، تغذية لمموضوعاتالمساق العممي من خالل فيديوىات مصورة 
لمجميع  النترنتعبر ا متاحةوىى اختبارات وامتحانات تعطي لتقييم الطالب، ، راجعة

التعمم المعكوس  ختمف عنجعميا توىذا ما  ،فيياوأي شخص يمكنو التسجيل 
ب ببس يم عالقة بالمساق،لمن ممن الطالب  محدودعبر اإلنترنت لعدد  المتوفر

تحتاج سوى اتصال  ال فيي فعميا ،سيولة الوصول لممادة العممية بالنسبة لممتعمم
  Coursers.رىامن أشيو توب، باالنترنت والب
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تأثير كبير من ليا  المتعممين، لماأساليب التعمم المفضمة لدى كيفية الكشف عن  -ٗ
ضوء معرفة المعمم ألساليب التعمم المفضمة لدى فى و عمى سموكيم وتعمميم، 

وتخطيط م المناسبة ليذه األساليب، يختار استراتيجيات التعميمكنو أن  ،طالبو
وتنفيذ الدروس باستخدام اآليباد والالبتوب وتسجيل شرح الدروس من خالل فرق 
ام عمل تعاونية من المعممين وتحميميا عمى موقع عمى شبكة االنترنت، واالستخد

وتحديث معموماتو حول  (المناسب لوسائط التواصل االجتماعى )الفيسبوك وتويتر
 إلدارة الفصول المدرسية. المناسبةاألساليب 

استخدام أساليب التفكير التأممى الذاتى والبحث والقراءة والعمل فى فرق تعاونية  -٘
إحداث ترابطات عن طريق  ،دائوأفكار والمناقشات المنتجة لتطوير وتبادل األ

عمى  مما يساعده ،جوىرية بين المعمومات الجديدة ومحتوى بنيتو المعرفيو
التوصل إلى حمول لممشكالت التى  فى استيعاب المعمومات الجديدة وتوظيفيا

 يواجييا.
 ميتفريد التعماستخدام استراتيجيات التدريس التى تناسب العصر الرقمى من حيث،  -ٙ

 المفضلباستخدام أسموبيم  ذاتي بشكلحتى يتمكن جميع الطالب من التعمم 
الطالب يتعممون بشكل ، ففى استيعاب العموم يماتتيم أو استعدادابمستوى قدر و 

ومن استراتيجيات تفريد أفضل عندما يتم تعميميم بأسموبيم وقدراتيم الفريدة. 
، الحقائب التعميمية، التعميم بمساعدة الحاسوب، الموديوالت ،التعميم: التعمم لإلتقان

جدول كيمر )تكنولوجيا إدارة التعمم(، خرائط المفاىيم اإللكترونية، خطة عقود التعمم، 
KWL . 

ختيار والتى يمكن لممتعمم اإلإعداد بعض الميام أو األنشطة التعميمية اإللكترونية  -ٚ
الطالب يمكنيم الوصول إلى أي معمومات منيا وفقا لميولو وإلحتياجاتو، نظرا ألن 

 ،بمعرفة أو محتوى يناسب الجميع لتزويدىم، فميس ىناك حاجة من شبكة اإلنترنت
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لدى الطالب شخصيات وأىداف واحتياجات مختمفة، وتقديم تعميم شخصي ليس 
 فيو.  اممكًنا فحسب بل مرغوب

من خالل  لعمل بالتدريسكيفية الربط والتكامل بين فروع العمم المختمفة أثناء ا -ٛ
مدخل التصميم التعميمى، مدخل التعمم القائم ومنيا:خل التكامل امدأحد استخدام 

، مدخل النواتج التكنولوجية، مدخل العمم والتكنولوجيا والمجتمع، عمى المشروع
 مدخل العمم التطبيقى، مدخل حل المشكالت، مدخل المفاىيم والتعميمات والنظريات.

 : بالٍضبة لمرتبٗة العىمٗة أٔ التدرٖب الطالبىصادصا

أن يشترك فى اإلشراف عمى طالب التربية العممية فريق مكون من مشرف  -ٔ
أكاديمى ومشرف تربوى ومشرف تكنولوجى وذلك لتدريب الطالب عمى توظيف 
المستحدثات التكنولوجية ودمجيا مع محتوى العموم وأصول التدريس بيدف خمق 

تكنولوجية تناسب كل متعمم عمى حده من أجل الوصول إلى ما يسمى  بيئة تعميمية
 بالتعمم ذى المعنى.

استخدام أدوات تقييم إطار تيباك فى تطوير األدوات المستخدمة فى تقييم طالب  -ٕ
 كمية التربية أثناء فترة التربية العممية.

كمية العموم فى أن تقوم كمية التربية بتكميف الطالب بمشروع تخرج عمى غرار  -ٖ
صورة تصميم إحدى وحدات العموم بمرحمة التعميم األساسى بصورة متكاممة يتضح 
فييا فيم الطالب المعمم لمفيوم التكامل بين مجاالت العمم المختمفة لتحقيق وحدة 
المعرفة، وأيضا التكامل بين محتوى موضوعات الوحدة وأصول التدريس 

ول التعميم لكل متعمم حسب مستوى ذكائو بيدف وص، والمستحدثات التكنولوجية
يشرف عميو جميع أعضاء ىيئة ، و وقدراتو العقمية وأسموب التعمم المفضل لديو
   التدريس أكاديميين وتوبويين وتكنولوجيون.
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 )املعزفة التكٍٕلٕجٗة(: مربٌاوجل : بالٍضبة لمجاٌب التكٍٕلٕجىصابعا

فى تدريس العموم، لكى  التقنيات الجديدة تدريب طالب كمية التربية عمى استخدام -ٔ
 .يكون لدييم فرصة إلختيار المناسب منيا تبعا لطبيعة الموقف التعميمى

التكنولوجيا أصبحت قوة أساسية في تشكيل كثير من ممارساتنا من منطمق أن  -ٕ
 ميارات العصر الرقمى لتدريسعمى طالب كمية التربية تدريب لذا يجب  التعميمية،

 :الميارة فى ومنيا العموم
 .تسجيل وتحرير مقاطع الصوت -أ
 .تفاعمي وجذابإنشاء محتوى فيديو توضيحي  -ب
 .، واكتشاف محتوى جديدالتواصل فىاستخدم مواقع الشبكات االجتماعية  -ج
 .استخدم المدونات والمواقع إلنشاء مساحات تشاركية لمطالب -د
 .إنشاء عروض تقديمية جذابة -ه
 .الرقميةوالمستودعات الممفات  إنشاء -و
 .إلكترونيةإنشاء اختبارات  -ز

  :ٔوٍّا عمى أدٔات تعمٗي العمًٕ فى العصز الزقىى كمٗة الرتبٗةطالب تدرٖب  -3

:Edmodo - في شبكة اجتماعية.  ، ويتم دمجياة تعميمية تربط المعممين والطالبأدا
دارة وتوفير المواد  ،اء مجموعات تعاونية عبر اإلنترنتإنش يمكن لممعممين وا 

 .ل مع أولياء األمور، والتواصالتعميمية، وقياس أداء الطالب
 :Thinglink -تعميمية تحفز فضول الطالب من خالل  أنشطةلممعممين إنشاء  يتيح

الموسيقى واألصوات ب مصحوبةصور تفاعمية  المحتوى التفاعمي، باستخدام
مثل  ويب أخرى أو عمى شبكات اجتماعية يمكن مشاركتيا عمى مواقعو  ،والنصوص

  فيسبوك وتويتر.
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:CK-12 -  ع تتيح إنشاء وتوزي ،موقع ويب يحتوي عمى واجية مفتوحة المصدر
وتحتوي عمى مقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية  المواد التعميمية عبر اإلنترنت

 التفاعمية.  والتطبيقات
:Socrative -  نظام يتيح لممعممين إنشاء تمارين أو ألعاب تعميمية يمكن لمطالب

حميا باستخدام األجيزة المحمولة سواء اليواتف الذكية أو أجيزة الكمبيوتر 
 المحمولة أو األجيزة الموحية. 

:Participate -  التعميمية.  والمقرراتلممعممين والطالب تبادل المراجع  تتيح منصة
تنظيم المعممين من  وتمكنالمقرر، ر سجل رقمي لما حققو الطالب خالل يوفوت

نشاء  ،فصل افتراضي مع طالبيم التى محفظة يتم تخزين كل األعمال مستودع أو وا 
 .فييا أنجزىا الطالب

-  :Teachertubeالدروس التعميمية المجانيةالفيديوىات و  يوجد عمييا بعض. 
وىنا ، كأدوات قيمة تدعم المعرفةالذكية أجيزتيم  استخدامتشجيع الطالب عمى  -ٗ

 فىاألولى  فى السنوات تذكر إحدى معممات العموم موقفا حدث معيا عندما كانت
ن أشرح كل عندما كنت ال أسمح لميواتف المحمولة في الفصل وأحاول أ :التدريس

لقد  -اليوموىو شيء ال أفكر فيو  -كل سؤال بنفسي  أجيب عن كممة جديدة أو
عندما يتعمق األمر  ،لدييم احتياجات مختمفةو ن فومختمتعممت أن الطالب 

ىناك حاجة إلضاعة  ، لذلك ليستالمصطمحات أو األسئمة الجديدةبالمساعدة في 
، فإن ذلك واحد أو اثنان فقط. بداًل منربما يستفيد منو طالب  الوقت وشرح شيئا

اإلجابات التي يحتاجون  مستقمين ومعرفة كيفية العثور عن تدريس الطالب ليكونوا
مطالب ل سمحتلقد رأيت تغييرات إيجابية منذ أن  ا يجعل الفصل بيئة مختمفة،إليي

أسئمة الطالب  نتكون إجابتى ع وحالياومفيدة. كأدوات مساعدة باستخدام أجيزتيم 
من فرق في ردود يا لو و  "،وأخبرنا جميًعا Googleاستخدم بالقول: "ال أعرف، 
 أفعاليم ونتائجيم.

https://www.teachertube.com/
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لدى طالب اليوم أحدث وأكبر كمية التربية عمى إنتاج محتوى رقمى، طالب تدريب  -٘
األدوات التى يستخدمونيا فى التواصل مع العائمة واألصدقاء عبر الدردشة أو 

من أن الطالب ُينظر إلييم اآلن عمى  الرسائل النصية أو المكالمات. وعمى الرغم
أنيم مواطنون رقميون، إال أن كثيرا منيم بعيدون عن إنتاج أي محتوى رقمي. إنيم 
يمتمكون أجيزة ليا إمكانات إلنتاج المدونات والرسوم البيانية والكتب ومقاطع 

مدونات، نتاج إل  لدييمالفيديو اإلرشادية والبرامج التعميمية، لذا يجب إتاحة الفرص 
 ومشاركتيا مع زمالئيم. بموضوعات العموم ترتبطقصص رقمية و أفالم و 
نظرًا ألن أقالم الرصاص (، (HTMLلغات البرمجة  تدريب طالب كمية التربية عمى -ٙ

معمم اليوم قادًرا ال، فيجب أن يكون التدوين فى القرن العشرينأدوات  ىى كانت
 القمم اليوم. تمثل  والتىعمى العمل باستخدام أجيزة كمبيوتر 

الخاص  الرقميةدوات األ مستودعلتوسيع  تدريب طالب كمية التربية عمى االبتكار -ٚ
، مثل التدريس باستخدام الوسائط جربيا من قبلجربة طرق جديدة لم يوت بالمعمم

 االجتماعية أو بموارد الويب.
، عن طريق تكنولوجياال باستخدام التدريسكيفية تدريب طالب كمية التربية عمى  -ٛ

تصفح اإلنترنت ل وتدفعيم بالموضوعاتتزويد الطالب بأسئمة توجييية تتعمق 
 يا.تقييمو  وماتلموصول إلى المعم

فى طالب شعبة التعميم األساسى لمساعدة مع شركة مايكروسوفت  التواصل -ٜ
الشركة من أدوات تعميمية لتمكينيم  ميارات متقدمة في استخدام ما تتيحواكتساب 

 من ميارات دمج األدوات التكنولوجية فى التعميم داخل وخارج الفصول الدراسية.
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 : بالٍضبة لمجاٌب الجقافى وَ الربٌاوج:ثاوٍا

 :المعمم بثقافة عامة تتيح لوالطالب ييتم ىذا الجانب بتزويد يجب أن 
بيدف دراسة العالقات الموجودة بينيا التعرف عمى عموم أخرى غير تخصصو  -ٔ

 وتحقيق وحدة المعرفة وتكامميا.
مواجية المواقف العممية المختمفة الحياتية وذلك لمساعدتو عمى الخبرات  سابتإك -ٕ

 ،المصرى المجتمعالتعرف عمى مشكالت  -ٖ .التي تدعو المعمم إلبداء الرأي فييا
التى تتطمب تضافر و  والكيرباء وغيرىا،، نقص الطاقة االجتماعية ،الصحية ،البيئية

  العموم المختمفة لمتوصل إلى حميا.
القضايا والتحديات ذات األىمية المحمية والعالمية عمى رأسيا المواطنة مناقشة  -ٗ

وحقوق اإلنسان والسالم خر والعولمة والتمييز، ونبذ العنف والتعايش مع اآل
 .تواجو المجتمع وكافة القضايا المعاصرة التى العالمي

 التطور المعموماتى والتطور التكنولوجى والوعى بكل مستحدثات العصر الرقمى. -٘
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