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املًد
نتيجة لمثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم مؤخ ارً ،ظيرت العديد من المصطمحات

التي ترتبط بيا ،وتعبر عنيا ،ومنيا مصطمح االتجاىات الرقمية  ،Digital Trendsوالذي
ظير كرد فعل طبيعي لمتحول الرقمي ،الذي انعكس بدوره عمى كافة مناحي الحياه ،ومنيا
التعميم ،الذي تحول ىو اآلخر إلى تعمم ،وأصبح طالب اليوم مسئوالً عن إيجاد مصادر تعممو
بنفسو ،فمم يعد لبلعتماد التقميدي عمى المعمم كمصدر وحيد لممعرفة مكاناً في ظل ىذا

التحول ،وأضحى لزاماً عمى الطالب في ظل التحول الرقمي البحث عن مصادر التعمم
التكنولوجية بنفسو ،إال أن ذلك لم يعني التخمي أبداً عن دور المعمم في تحقيق نتاج ىذا
التعمم في عقول الطبلب.

وتتنوع االتجاىات الرقمية التي عمى المعمم التمكن منيا ،لتمكين طبلبو منيا ،لما ليا
من دور في تحقيق أىداف التعمم الرقمي وفقاً لمتطمبات مجتمع القرن الحادي والعشرين،
ومنيا الحوسبة السحابية ،والتعمم المتنقل ،واتجاه احضر جيازك معك ،وتحميبلتية التعمم،
والمحتوى المفتوح ،والطباعة ثبلثية األبعاد ،والمعامل االفتراضية بعيدة المدى.
ولقد ىدف البحث إلى التوصل لعدد من السيناريوىات المقترحة لتدريب معممي
المرحمة الثانوية العامة في جميورية مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية والدراسة
المقارنة وبما يتبلءم مع طبيعة المجتمع المصري ،ولتحقيق ىذا اليدف ،استخدم البحث
أسموب السيناريو.
وفي ضوء ما تقدم فإن البحث الحالي سار وفقاً لمخطوات التالية:

 .1إطار نظري حول تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .2وصف وتشخيص جوانب القوة والضعف في تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بـ
ج.م.ع .في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .3وصف وتشخيص جوانب القوة والضعف في تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا بكندا
في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .4وصف وتشخيص جوانب القوة والضعف في تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا
بأستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .5تحديد االتجاىات العامة البازغة بجميورية مصر العربية ،وكندا وأستراليا.
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 .6تحديد القوى المحركة والدافعة المؤثرة عمى تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا
بجميورية مصر العربية ،وكندا واستراليا.
 .7طرح مجموعة من السيناريوىات المقترحة لتطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية
العامة في جميورية مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية والدراسة المقارنة وبما
يتبلءم مع طبيعة المجتمع المصري.

الكلمات المفتاحٍة:
المعلمون – المرحلة الثانوٌة – االتجاهات الرقمٍة  -مصر – كندا – استرالٍا.
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Research Abstract
Suggested Scenarios for Training General Secondary Stage Teachers
in A.R.E. in the Light of Digital Trends in Canada and Australia
Lately, as a result of the technological revolution that invaded the world,
many terms related to it had appeared to express about it, one of them was the
term of Digital Trend, that appeared as a natural reaction for Digital
Transformation, which was reflected on all life aspects, and especially
education, which was transformed also into learning, as today student is
responsible for finding his learning resources by himself, so the traditional
reliance on teacher is no longer the only source of knowledge, it was an
obligation on students shoulders to search for his technological learning
resources by himself, but without giving up teacher’s role in achieving the
ultimate outcome of learning inside students minds.
Digital trends that teachers should use effectively, were varied, to
empower students benefiting from them, as they have a role in achieving
digital learning aims, according to 21st century requirements, some of them are:
Cloud Computing, Mobile Learning, bring your Own Device, Learning
Analytical, Open Content, 3D Printing, and Virtual and Remote Laboratories.
The research aimed at reaching some suggested scenarios for training
general Secondary Stage teachers in A.R.E. in the Light of the comparative
study and what is suitable for the Egyptian society.
To achieve this aim, the research used the Scenario Technique.
According to the above mentioned, the research followed these steps:
8. A theoretical frame about training general Secondary Stage teachers in
the light of the digital trends.
9. Describing and diagnosing points of weaknesses and strengths at
training general Secondary Stage teachers in A.R.E. in the light of the
digital trends.
10. Describing and diagnosing points of weaknesses and strengths at
training High Secondary Stage teachers in Canada in the light of the
digital trends.
11. Describing and diagnosing points of weaknesses and strengths at
training High Secondary Stage teachers in Australia in the light of the
digital trends.
12. Determining The general distinguished trends in A.R.E., Canada, and
Australia.
13. Determining the motivation and impressive power that affect training
High Secondary Stage teachers in A.R.E., Canada, and Australia.
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14. Reaching some suggested scenarios for training general Secondary
Stage teachers in A.R.E. in the Light of the comparative study and
what is suitable for the Egyptian society.
Key Words: Teachers – Secondary Stage – Digital Trends – A.R.E –
Canada – Australia
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ايكضِ األوٍ
اإلطار ايعاّ يًبخح
َكدَة:
يشيد العالم اليوم ثورة معرفية وتكنولوجية ىائمة ،انعكست آثارىا عمى كافة مناحي الحياة ،ما

دفع دول العالم لمتفاعل مع تمك الثورة ،بإنشاء جيل من الشباب يقوم عمى إنتاج المعرفة وتوظيفيا
وليس استيبلكيا وحسب ،فالعالم اليوم يسعى لتنمية ثروتو البشرية من أجل قيادة العالم المحيط من

خبلل امتبلك المعرفة ،وتوظيفيا لبناء المجتمع وتطويره.

ونتيجة لتمك الثورة التكنولوجية ،ظيرت العديد من المصطمحات التي ترتبط بيا ،وتعبر عنيا،

ومنيا مصطمح االتجاىات الرقمية  ،Digital Trendsوالذي ظير كرد فعل طبيعي لمتحول
الرقمي  ،Digital Transformationالذي انعكس بدوره عمى كافة مناحي الحياه ،ومنيا
التعميم ،الذي أصبح فيو طالب اليوم ىو محور العممية التعميمية بدالً من المعمم ،ومن ثم

أصبح الطالب مسئوالً عن إيجاد مصادر تعممو بنفسو ،فمم يعد لبلعتماد التقميدي عمى المعمم
كمصدر وحيد لممعرفة مكاناً في ظل ىذا التحول ،وأضحى لزاماً عمى الطالب في ظل التحول

الرقمي البحث عن مصادر التعمم التكنولوجية بنفسو ،إال أن ذلك لم يعني التخمي أبداً عن

دور المعمم في تحقيق نتاج ىذا التعمم في عقول الطبلب ،وأضحى لو أدوا ارً أخرى ،يمكن

النظر إلى أىميا فيما يمي:

()0



إدارة وقت طبلبو وترشيد فرص التعمم التي يتطمعون إلييا.



االندماج مع العالم المحيط ،والتفاعل مع مصادر التعمم المتنوعة المتاحة ،وعرضيا
عمى الطبلب ،ليختاروا منيا ما يبلئم كل منيم ،وفقاً الحتياجاتيم وقدراتيم ،ويحسن من
مخرجاتيم النيائية ،بناء عمى اختياراتيم الشخصية.



إرشاد الطبلب لمحصول عمى مزيد من مصادر التعمم المتاحة ،خارج نطاق وقت
الدراسة الرسمي.



التعاون مع طبلبو من أجل تحويل المفاىيم المجردة إلى واقع معاش وعممي ،واتاحة
الفرصة ليم الستخدام تمك المفاىيم بالشكل الذي يتراءى لكل منيم في حياتو العممية.



تشجيع الطبلب عمى ابتكار واستخدام العديد من الطرق اإلبداعية وغير التقميدية
لمحصول عمى مصادر التعمم ،ومحتوى المعرفة المنشودة.
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تحفيز الطبلب عمى الوصول لمحتوى عممي إبداعي ومتميز ،والحرص عمى نشر ما
وصموا إليو من معارف انتجوىا بأنفسيم ،لتبادل الخبرة مع زمبلئيم ،وأقرانيم في بيئات
تعمم أخرى ،وتسجيميا بأسمائيم ،لمحفاظ عمى حقوقيم الفكرية في انتاج المعرفة،
ومساعدتيم عمى دمجيا واستخداميا في مواقف تعمم متعددة تفيدىم ،وتفيد اآلخرين.



ميسر ومسيل لحدوث التعمم من خبلل تييئة البيئة التعميمية المبلئمة لمتعمم ،وتوجيو
طبلبو لمنقاط العامة التي تمكنيم من الحصول عمى المعمومات ،دون التحكم فييا
والسيطرة الكاممة عمييا ،ومن ثم المرونة في التعامل مع الطبلب والمحتوى التعميمي
الذي يحصمون عميو.
وبالنظر لما سبق ،يتضح أن التحول الرقمي ال يركز فقط عمى استخدام التكنولوجيا في

التدريس ،فالتكنولوجيا من خبلل العرض السابق ليست غاية في حد ذاتيا ،بل ىي وسيمة
لتحقيق التعمم المتمركز حول الطالب  ،Student –Centered Learningوتمكينو من
انتاج المعرفة  ،والعمل الفريقي ،والتفاعل مع البيئة المحيطة ،والتكامل مع اآلخرين ،والسعي
لمحصول عمى المعرفة من مصادر تعمم متنوعة يحاول إيجادىا بنفسو ،وافادة اآلخرين منيا،
والعمل المستمر لتحويل ما ىو نظري إلى واقع عممي قابل لمتطبيق ،وىو ما يتسق مع
ميارات خريج القرن الحادي والعشرين ،وتحقيق التعمم العميق  ،Deep Learningوالذي
يركز عمى االتصال ،واإلبداع ،وشخصية الطالب ،والتفكير الناقد والتمكن من ميارات حل
المشكبلت ،والتعاون ،والمواطنة.

()1

إال أن الوصول بالمتعمم لتحقيق ىذه األىداف واتقان تمك الميارات ،يتطمب توافر
معممين عمى درج ة عالية من التأىيل ليس في مجاالت تخصصيم وطرق تدريسيا فحسب،
وانما في مجال التكنولوجيا الرقمية أيضاً ،األمر الذي يجعل من المعمم قائداً ال يمكن
االستغناء عنو لقيادة قاطرة التقدم ،وإلعداد الطبلب لموفاء بمتطمبات عالم اليوم ،ومجتمع

المعرفة ،ونتيجة لذلك أصبح تدريب المعممين عمى القيام بتحقيق ىذه األىداف ،ىو الشغل
الشاغل الذي تكرس لو المجتمعات جل اىتماميا ،إذ أنو المسئول األول عن تحقيق ما تتطمع
إليو المجتمعات تجاه أبنائيا ،واظيار نتائجو في صورة مخرجات تربوية ترتضييا المجتمعات
تحقيقاً لما تطمح إليو.

()2
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وبناء عمى ما سبق ،دارت المناقشات حول ضرورة البحث عن اآلليات التي تمكن
المعممين من مواكبة التطورات التكنولوجية ،وتوضيح مفيوم التعمم الرقمي في أذىانيم ،بما
يساعدىم عمى فيم دورىم الحالي والمستقبمي في تمكين الطبلب من ميارات المستقبل ،والتي
منيا :اإللمام الرقمي ،والعمل الجماعي ،وادارة المعرفة ،والميارات التقنية والتحميمية ،وفيم
حدود التكنولوجيا ،واإللمام بمجال االنترنت ،وغيرىا من الميارات التي أصبحت مطمباً ىاماً ال
يمكن التغاضي عنو أو تجاىمو.

()3

وبناء عمى ما سبق ،يمكن القول إن المعمم مطالب بالتمكن من العديد من الميارات،
واتباع سموكيات مغايرة عن تمك التي كان يتبعيا ،بل عميو أن يتقبل تغيير بعض اتجاىاتو،
ليتبنى بدالً منيا اتجاىات حديثة تتبلءم ومتطمبات مجتمع القرن الحادي والعشرين ،األمر

الذي فرض عمى المسئولين التربويين ضرورة تبني برامج تدريبية غير تقميدية ،من شأنيا
تمكين المعمم من كل ما ألقي عمى عاتقو في اآلونة األخيرة ،والتي يأتي عمى رأسيا التعامل
مع تكنولوجيا المعمومات المتطورة وتحقيق متطمبات التعمم الرقمي ،وذلك لكي يشارك بفاعمية
في تحسين قدرات وميارات مخرجات نظام التعميم البشرية ،وتمكينيم من انتاج المعرفة

وامتبلكيا.
وتتنوع االتجاىات الرقمية التي عمى المعمم التمكن منيا ،لتمكين طبلبو منيا ،لما ليا
من دور في تحقيق أىداف التعمم الرقمي وفقاً لمتطمبات مجتمع القرن الحادي والعشرين،
ومنيا الحوسبة السحابية  ،Cloud Computingوالتعمم المتنقل ،Mobile Learning

واتجاه احضر جيازك معك  ،Bring your Own Deviceوتحميبلتية التعمم Learning
 ،Analyticalوالمحتوى المفتوح  ،Open Contentوالطباعة ثبلثية األبعاد

3D

 ،Printingوالمعامل االفتراضية بعيدة المدى ،Virtual and Remote Laboratories
وغيرىا من االتجاىات األخرى(.)4

وتعد كندا من أكثر الدول استجاب ًة لمتطمبات التعمم في القرن الحادي والعشرين؛ إذ

تمكنت من تحقيق التحول الرقمي السريع ،اعتماداً عمى حمول تكنولوجيا التعميم المتعددة
 ،Multiple Education Technology Solutionsمن أجل تسييل تحقيق التحول

الرقمي المنشود ،وكان من أبرز االستراتيجيات التي تبنتيا ،استراتيجية يطمق عمييا أنظمة
إدارة التعمم ) ،Learning Management Systems (LMSوىي عبارة عن مجموعة
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األنظمة التكنولوجية التي تتفاعل عبر شبكة االنترنت ،موفرة منصة لئلبداع المعرفي ،أو
إلدارة المقرر أو الوحدة التعميمية ،وتحتوي تمك األنظمة عمى عدد من األدوات التي يمكن
لمطبلب والمعممين الولوج من خبلليا إلى كم متنوع من البيانات والمعمومات ،في أي وقت،
وفي أي مكان ،وعبر أي جياز تكنولوجي متاح ليم.

()5

وعمى الرغم من سيولة الوصول إلى البيانات والمعمومات عبر نظام إدارة التعمم ،إال أن
المعمم في حاج ة إلى التمكن من الفنيات األساسية لمتعامل مع تمك األنظمة واستغبلليا بشكل
أمثل في التواصل مع طبلبو إلكسابيم الميارات المنشودة ،وتحقيق التعمم ،وعميو تنفذ
المقاطعات المختمفة بكندا أساليب تدريب متنوعة لممعممين لمتمكن من تمك الفنيات ،ففي
سبيل تمكين المعممين من ميارات التكنولوجيا الحديثة ،يتمقى أشكاالً مختمفة من التدريب

منيا المدرسة المفتوحة ) ،Open School (OSوالخدمات عبر الشبكة

Online

 ،Servicesومصادر المقررات المفتوحة  ،Open Courses Resourcesوالمصادر
عبر الشبكة  ،Online Resourcesوجميعيا يوفر لممعمم العديد من مصادر التعمم،
كالكتب ،والفيديوىات ،واألفبلم التعميمية ،والمقررات الدراسية ،التي تمكنو من الميارات
األساسية البلزمة لمتعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أىداف التعمم ،كما تتيح لو
التواصل مع األقران ،وتبادل الخبرات ،وتناقل المعرفة ،وتوجيو األسئمة واالستفسارات إذا احتاج
أن يستوضح أم ارً معيناً في إطار ىذا التدريب الذاتي.

()6

كما تمثل استراليا نموذجاً يحتذى بو في مجال التعميم عمى وجو الخصوص ،إذ أنيا

حققت معدالت متفردة ،فاقت بيا التوقعات والمعايير التي وضعتيا منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ) ،(OECDوالبرنامج الدولي لتقويم الطبلب

Program for International

) ،)7(Students Assessment (PISAاألمر الذي يؤكد عمى تفرد شكل التعميم بالمجتمع

االسترالي ،والذي جعمو يحتل تمك المكانة المتميزة ،األمر الذي انعكس عمى بدييية استجابة
ىذا المجتمع لمتطمبات مجتمع المعرفة ،والتفرد أيضاً عند تحقيق تمك المتطمبات ،إذ تخصص

السمطات التربوية بأستراليا ىيئات خاصة لتدريب التربويين بشكل عام ،والمعممين بشكل
خاص لمتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ،ومن تمك الييئات ،المجمس االسترالي الستخدام
الكمبيوتر في مجال التعميم

The Australian Council for Computers in

 ،Educationوالجمعية االسترالية لمكمبيوتر ،The Australian Computer Society
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والجمعية الدولية لتعميم التكنولوجيا

International Society for Technology

 ،Educationحيث تقدم تمك الييئات عدداً من البرامج التدريبية لممعممين لتمكينيم من

متطمبات مجتمع المعرفة ،منيا مقرر لتدريب المعممين عمى التمكن من التحول الرقمي،
واستخدام التكنولوجيا داخل قاعات الدراسة انطمق منذ عام  ،1100بعنوان التكنولوجيا

الرقمية .Digital Technology

()8

وفي مصر سعت وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني بجميورية مصر العربية ،لتحقيق
متطمبات مجتمع المعرفة ،من خبلل خطة التطوير الشاممة التي طرأت عمى نظام التعميم،
والتي ظيرت توجياتيا في إطار الخطة االستراتيجية لمتعميم في جميورية مصر العربية ،حيث
أعمنت الدولة البدء التدريجي في خطة رقمنة المناىج التعميمية ،من خبلل البدء في توزيع
ابتداء من العام
مميون جياز تابمت تعميمي عمى طبلب الصف األول الثانوي كخطة تجريبية
ً
()01
الدراسي  ،1108-1107وقد تم توزيع األجيزة مجا ًنا عمى طبلب المدارس الحكومية.
كما تم االنتياء بالكامل من تعديل نظام التقييم بالثانوية العامة لمعام الدراسي 1111

ابتداء بالصف األول الثانوي ،بحيث تبقى مناىج الثانوية العامة كما ىي دونما
،1110ً
تغيير إال في طريقة التقييم؛ حيث سيؤدى الطالب اثنا عشرة امتحانا خبلل ثبلث سنوات،
يختار منيا أفضل أربع امتحانات من حيث الدرجات التي حصل عمييا ،كما ستعتمد
االمتحانات في النظام الجديد عمى الفكر والتحميل واإلبداع ،لقياس الميارات الفكرية والمعرفية
لمطالب ،ولن تكون قومية عمى مستوى الجميورية ،بل لكل مدرسة أن تمتحن طبلبيا في
التوقيت الذي يناسبيا لمنع الغش والتسريب.

()00

كما تم تنفيذ عدد من البرامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ،حيث تم تدريب عدد
كبير من المعممين عمى استخدامات بنك المعرفة المصري ،وتدريب قرابة  021ألف معمم عمى
منظومة التعميم الجديدة ،بنسبة تقدر بـ  %26.4من إجمالي عدد معممين المراحل المختمفة،
ونسبة تقارب  %68من جممة معممي مرحمة التعميم الثانوي العام ،وذلك وفقاً لتقديرات عام
()01

.1107
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َغهًة ايبخح.
عمى الرغم من الجيود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعميم في إطار تطوير نظام
التعميم المصري ،استجابة لمتطمبات عالم المعرفة ،إال أن الخطة االستراتيجية لتطوير التعميم
قبل الجامعي  ،1121-1103رصدت العديد من أوجو القصور في سبيل تحقيق ىذا اليدف،
ويمكن تمخيص ذلك بالنظر لمنقاط التالية:


()02

أن معممي المرحمة الثانوية عمى وجو الخصوص غير مؤىمين تربوياً ،وتقترب نسبة

غير المؤىمين منيم لحوالي  ،%21األمر الذي ينعكس سمبياً عمى مدى جودة العممية

التعميمية ،وخاص ًة في ظل برامج تنمية مينية ضعيفة ،وتأىيل تربوي غائب تماماً،

باإلضافة إلى ضعف االتساق بين المؤىبلت والتخصصات واالحتياجات التدريسية

الفعمية.


أن بعض المناىج الدراسية المقدمة لمطبلب تعاني من الجمود عن مسايرة االتجاىات
الحديثة وارتباطيا بمجتمعات التعمم ،واقتصاد المعرفة ،حيث ال يتيح لمطالب فرصاً
كافية لبلبتكار واالبداع والتفكير الناقد ،أو تبني داخمو القدرة عمى المبادرة الفردية،
واحتراميا ،والتنافس البشري ،والعمل في فريق ،إضافة إلى وجود قصور في إتاحة
البرامج التدريبية القائمة عمى التعمم الذاتي ،وتنمية الميارات طبقاً لمتغيرات سوق
العمل ،وتحديد الميارات المطموبة ،وتوصيف المين.



ضعف انتقال أثر تدريب المعممين إلى القاعات الدراسية ،فمازالت طرائق التدريس
تستند في معظم األحيان عمى المفيوم التقميدي لمتدريس ،والذي يظير فيو المعمم
كمصدر وحيد لممعرفة والسمطة ،وىي أساليب تكرس الحفظ والتمقين.



زيادة الطمب عمى الكتب الخارجية المتاحة في األسواق ،والتي ينتجيا القطاع الخاص،
وتستخدم جنباً إلى جنب مع الدروس الخصوصية ،وال تضيف شيئاً سوى تكريس ثقافة

الصمت ،وىدر الموارد ،واالقتصار عمى جانب واحد من جوانب تحصيل المعرفة.


أن ىناك قصو ارً في توفير البنية التحتية لمتكنولوجيا بالمدارس ،باإلضافة إلى أن مجرد

تجييز معامل لمكمبيوتر بالمدارس غير كافي لتحقيق الجودة التكنولوجية بالتعميم ،إذ

يتطمب األمر توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالشكل األمثل ،وبما يدعم
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التعميم والتعمم بالفصل المدرسي ،األمر الذي ما زال غائباً ببيئة المدرسة المصرية عمى
الرغم من كافة الجيود المبذولة لتوفير التكنولوجيا الحديثة بالمدارس.

كما رصد الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء حال البنية التحتية لممدارس في
مصر فيما يخص دعم التكنولوجيا ،وأوضح أن  9 88.1من المدارس تحصل عمى خدمة
الكيرباء ،وحوالي  9 21.3من المدارس بيا أجيزة حاسوب بغرض التعميم في عام ، 1107
بينما سجمت المدارس التي بيا شبكة اإلنترنت نسبة  %08.5فقط وفقاً إلحصاء عام

 ،)03(1107األمر الذي ينعكس عمى صعوبة ،بل واستحالة تطبيق النظام التعميمي الحديث
بما يتطمبو من توفير المتطمبات التكنولوجية البلزمة لتحقيقو.
كما أن عزوف طبلب التعميم الثانوي عمى وجو الخصوص عن الحضور لممدرسة،
مرجعين السبب في ذلك إلى أنيم ال يرون أية جدوى من حضورىم ،ألن المعممين بالمدارس
ال يمتمكون الميارات المعاصرة في التدريس والتقويم التي تجذبيم لمحضور ،وأن المناىج ال

تراعي التوجيات التربوية المعاصرة ( ،)04األمر الذي يمقي بعبء جديد عمى المعمم ،الذي عميو
تحويل المدرسة لبيئة تعميمية جاذبة لمطبلب بدالً من كونيا طاردة ومنفرة ليم.

وبناء عمى ما سبق ،يحاول البحث الحالي اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي:

ما السيناريوىات المقترحة لتطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في جميورية
مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية بناء عمى الدراسة النظرية ،وخبرات كل من كندا
استراليا؟
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق ،األسئمة الفرعية التالية:
 .0ما اإلطار النظري لتدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في ضوء االتجاىات الرقمية
في األدبيات التربوية المعاصرة؟
 .1ما واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية مصر العربية في ضوء
االتجاىات الرقمية؟
 .2ما واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بكندا في ضوء االتجاىات الرقمية؟
 .3ما واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بأستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية؟
 .4ما االتجاىات العامة البازغة بجميورية مصر العربية ،وكندا وأستراليا فيما يخص
تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في ضوء االتجاىات الرقمية؟
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 .5ما أىم القوى المحركة والدافعة المؤثرة عمى تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في
ضوء االتجاىات الرقمية بكل من جميورية مصر العربية وكندا وأستراليا؟
 .6ما السيناريوىات المقترحة لتطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في جميورية
مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية باألدبيات التربوية المعاصرة وكندا واستراليا
وبما يتبلءم مع طبيعة المجتمع المصري؟

أٖداف ايبخح.
 .0الوقوف عمى اإلطار النظري لتدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في ضوء االتجاىات
الرقمية باألدبيات التربوية المعاصرة.
 .1التعرف عمى واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية مصر العربية في
ضوء االتجاىات الرقمية وفي إطار نظام التعميم الحديث.
 .2التعرف عمى واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بكندا في ضوء االتجاىات
الرقمية.
 .3التعرف عمى واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بأستراليا في ضوء االتجاىات
الرقمية.
 .4الوقوف عمى االتجاىات العامة البازغة بجميورية مصر العربية ،وكندا وأستراليا فيما
يخص تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .5الوقوف عمى أىم القوى المحركة والدافعة المؤثرة عمى تدريب معممي المرحمة الثانوية
العامة في ضوء االتجاىات الرقمية بكل من جميورية مصر العربية وكندا وأستراليا
 .6التوصل لعدد من السيناريوىات المقترحة لتدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في
جميورية مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية باألدبيات التربوية المعاصرة وكندا
واستراليا وبما يتبلءم مع طبيعة المجتمع المصري.

أُٖية ايبخح.
تتجمى أىمية البحث فيما يمي:


أنو يتماشى من توجيات الدولة ممثمة في وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني في
التوجو نحو التعمم الرقمي.
- 0410 -

سيناريوهات مقترحة لتدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة ..........................................................



أن البحث من الممكن أن يسيم في تدعيم تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في
مصر في ضوء االتجاىات الرقمية بما يدعم تعمم الطبلب ،وتحقيق توجو الدولة في
تطوير التعميم المصري ،واالنتقال بتعمم الطبلب من مرحمة التمقين إلى مرحمة االكتساب
واإلنتاج لممعرفة



أن التعام ل مع برامج التدريب الموجية لمعممي تمك المرحمة ،قد يسيم من الناحية
التطبيقية في التغمب عمى بعض المشكبلت التي واجيت تطبيق نظام التعميم الحديث،
حيث يسيم التدريب في التغمب عمى بعض المشكبلت التي تصاحب التنفيذ ،ومن ثم
المساىمة في أن يؤتي التطوير بثماره.
التعامل مع إحدى المراحل التعميمية الحرجة ،والتي تضم طبلباً في مرحمة عمرية تعتبر

مرحمة انتقالية تنقميم لمرحمة الشباب ،كما أنيا المرحمة الدراسية التي القت مؤخ ارً تطوي ارً
ممحوظاً في إطار عمل وزارة التربية والتعميم المصرية ،كما أن خريجي تمك المرحمة ىم

المخرجات التعميم ية األقرب التي سيظير عمييا أثر التطوير الذي تم تطبيقو ،والنتائج
المتوقعة منو خبلل السنوات القبلئل القادمة.
أن التعامل مع برامج التدريب الموجية لمعممي تمك المرحمة ،قد يسيم من الناحية
التطبيقية في التغمب عمى بعض المشكبلت التي واجيت تطبيق نظام التعميم الحديث ،حيث
يسيم التدريب في التغمب عمى بعض المشكبلت التي تصاحب التنفيذ ،ومن ثم المساىمة في
أن يؤتي التطوير بثماره.

َصطًخات ايبخح.
يتضمن البحث المصطمحات التالية:
.1

تدريب املعًُني Teachers’ Training
ىو العممية التي تيدف إلى إمداد المعممين بعدد من المؤىبلت التي تمكنيم من

االضطبلع بمياميم الحالية والمستقبمية ،والتي تفي بالحد األدنى من معايير ومواصفات
المعمم المتمكن والمؤىل ،وىناك العديد من األساليب التي يمكن تبنييا لتدريب المعممين ،ولعل
أكثرىا شيوعاً برامج تدريب المعممين لكل الوقت ،وىي التي تقدميا الجامعات ومؤسسات
التعميم العالي المختمفة ،والتي يمنح بعدىا المعممون شيادات عميا بعد اتماميا ،كما أن ىناك

برامج أخرى لبعض الوقت ،والتي يحصل عمييا المعممون أثناء فترة زمنية قصيرة خبلل العام
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الدراسي ،ويدرس فييا المعممون موضوعات متنوعة تتعمق بأساليب التدريس ،وممارسة
المينة ،وميارات استخدام التكنولوجيا الحديثة ،والتمكن من المحتوى الخاص بالمادة الدراسية
التي يعتبر المعمم متخصصاً فييا ،كما أن قدرة المعمم عمى التواصل مع طبلبو ،وزمبلئو،

وأعضاء المجتمع الخارجي ،والمدرسي ،بعض الموضوعات اليامة التي يتعامل معيا البرامج

التدريبية المقدمة لممعممين.

()05

كما يعرف التدريب بأنو عممية التأثير في السموكيات اإلنسانية الفردية المطبقة
لمحصول عمى ميارات محددة ومرتبطة بالعمل ،أو ىو جيد منظم ومخطط لتزويد المتدربين
بمعرف معينة وجديدة ،وتطوير قدراتيم ،ومياراتيم ،وتغيير سموكيم واتجاىاتيم بشكل إيجابي
بناء ،وىو بذلك يعتبر العممية التي يتم من خبلليا تطوير الميارات ،وتأمين المعمومات،
وتعزيز المواقف ،لمساعدة العاممين ليصبحوا أكثر فاعمية وكفاءة في أداء عمميم ،ومن ثم
يعتبر التدريب تمك العممية المنظمة والمستمرة ،التي يعتبر الفرد محورىا ،وىي بذلك تيدف
إلى إحداث تغيرات محددة حالية أو مستقبمية ،يتطمبيا الفرد ،والعمل ،والمنظمة بشكل
عام.

()06

كما يعرف تدريب المعممين بأنو تمرين منتظم لتحقيق ميارة في مجال معين.

()07

ويعرف أيضاً بأنو منظومة تتضمن مجموعة من العناصر المرتبطة تبادلياً والمتكاممة

وظيفياً ،والتي تعمل وفق خطة تستيدف التنمية المينية الشاممة لمفرد ،مما يمكنو من أداء

عممو بفاعمية وكفاءة.

()08

وىو كذلك جيد مخطط لتغيير سموك وميارات العاممين وتوجياتيم وآرائيم باستخدام
طرق تدريبية وارشادية مختمفة لتييئتيم ألداء األعمال المطموبة وفقاً لمعايير العمل بشكل

مقبول.

()11

وبالنظر لما سبق ،يمكن استنتاج أن تدريب المعممين:
 عممية منظمة ومستمرة ومخططة.
 تيدف لتنمية قدرات المعمم ومياراتو ،وتعديل اتجاىاتو وسموكياتو ،ليتمكنوا من أداء
مياميم الحالية والمستقبمية بشكل أفضل.
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 ي تناول العديد من الموضوعات الموجية لممعممين منيا ما يتعمق بتخصصيم
األكاديمي ،والتواصل مع الطبلب والزمبلء واإلدارة وأعضاء المجتمع الخارجي،
واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
 أنو عممية تسيم في تنمية استعداد المعمم لمتعامل مع كل ما ىو جديد ،وما يط أر عمى
الساحة التربوية لممساىمة في تحقيق األىداف.
 أنو منظومة متكاممة تتفاعل أجزائيا باستمرار من أجل تحقيق اليدف منيا ،وىو
الوصول بأداء المعمم لمكفاءة والفاعمية.
 ييدف التدريب لتنمية جميع جوانب شخصية المعمم ،نظ ارً لمتكامل بين جوانب
شخصيتو المختمفة ،واعتباره كل متكامل ال يمكن تجزأت.

وبناء عمى ما سبق ،يمكن التوصل لمتعريف اإلجرائي التالي لتدريب المعممين:
ىو تمك العممية المنظمة والمستمرة التي تيدف إلى تحقيق التنمية الشاممة لجميع جوانب
شخصية المعمم ،وتتنوع أساليبو بين برامج كل الوقت ،وبعض الوقت ،التي تتولى الجامعات
ومؤسسات التعميم العالي تقديميا ،كما تتنوع موضوعاتو فتتعامل مع الجانب األكاديمي،
والثقافي ،والتربوي ،والتكنولوجي ،مع التركيز عمى أىم المستحدثات في مجال التخصص،
وفي مجا ل التدريس بشكل عام ،األمر الذي يساعد المعمم عمى القيام بميامو الحالية
والمستقبمية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعمية ،مما ينعكس عمى جودة البيئة المدرسية
التي يعمل بيا ،وينعكس عمى أداء طبلبو بشكل إيجابي.
.2

االجتاٖات ايزقُية :Digital Trends
تشير االتجاىات الرقمية إلى التطور والتغير الذي ط أر عمى مجتمعات اليوم نتيجة

لمتغير والتحول والثورة اليائمة في مجال تكنولوجيا المعمومات ،ومن ثم فإن تمك االتجاىات
ىي التي تمكن الدارسين في عصر تكنولوجيا المعمومات ،ومجتمع المعرفة من الدخول عمى
محتويات مقرر دراسي معين ،خارج حدود الفصل الدراسي وباستخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة ،األمر الذي يتيح مزيد من فرص التواصل والتفاعل بين المعمم وطبلبو من جية،
والطبلب وبعضيم من جية أخرى ،إذ أن ىذا التواصل غير مرتبط بتواجدىم في ذات المكان،
وغير مرتبط بوقت معين لحدوثو)21(.
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كما تشير االتجاىات الرقمية في التعميم إلى تأثر األنظمة التعميمية في اآلونة األخيرة
بالتطور اليائل في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،األمر الذي جعل الحصول عمى المعارف
أكثر يس ارً من خبلل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة ،وقد حددت األدبيات سبعة

اتجاىات رقمية في مجال التعميم ،وىي :التعمم من بعد  ،Online Educationوالتقييم

الرقمي الشامل من بعد ،Digital and Comprehensive Online Assessment
وتكنولوجيا سمسمة الكتل  ،Blockchain Technologyوالتعمم القائم عمى االحتياجات
الشخصية  ،Personalized Learningوالثورة في إدارة االمتحانات من بعد
)22(.Revolution in Managing Remote Exams
وبالنظر إلى المصطمحين السابقين يتضح أن االتجاىات الرقمية عبارة عن:
 موجو من التطور ظيرت في كافة مناحي الحياة نتيجة الثورة التكنولوجية اليائمة،
وانعكست عمى المجال التعميمي.
 مجموعة من االتجاىات المتعددة ،التي اعتمدت عمى عدم وجود مكان موحد لحدوث
التعمم ،أو التفاعل بين المتعممين ،فالتعمم من الممكن أن يحدث في أي مكان وفي أي
وقت.
 سبل لتيسير حدوث التعمم ،وتبادل الخبرات بشكل أسرع ،وأسيل من الطرق التقميدية.
وبناء عمى التحميل السابق ،يمكن التوصل لمتعريف اإلجرائي التالي لبلتجاىات الرقمية بأنيا:
شكل من أشكال التطوير التي نتجت عن التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع في
اآلونة األخيرة ،وانعكست آثارىا عمى المجتمعات بشكل عام ،واألنظمة التعميمية بشكل خاص،
والتي من شأنيا تيسير حدوث التعمم ،واعطائو مزيد من الحرية واالنفتاح ،حيث لم يعد مقيداً
بمكان لحدوث التعمم ،أو زمان محدد لمتواصل بين الدارسين وبعضيم ،أو بينيم وبين معمميم،

وعمى الرغم من تعدد اتجاىاتو وتباينيا ،إال أنيا في المجمل تدور حول الحصول عمى فرص
التعمم بما يتبلءم وظروف المتعمم ،األمر الذي يسيم في تحقيق وانشاء مزيد من مجتمعات
التعمم ،نظ ارً لبلعتماد عمى تبادل الخبرة ،والتواصل والتفاعل بين المتعممين.
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حدود ايبخح:
يتحدد البحث الحالي فيما يمي:

أوالً :بايٓضبة يًُزحًة ايدراصية:
يتعامل البحث مع معمم مرحمة التعميم الثانوي العام ،نظ ارً لما القتو تمك المرحمة من

محاوالت لمتطوير في اآلونة األخيرة ،حيث ركزت تمك المحاوالت عمى تبني بعض االتجاىات
الرقمية في محاولة لتمبية متطمبات مجتمع المعرفة ،كما أنيا الفئة األولى التي سيظير عمييا
أثر محاوالت التطوير التي انتابت تمك المرحمة ،إذ أن مخرجاتيا سرعان ما سيقيدون
بالجامعة ،ومن ثم سيمتحقون خبلل فترة وجيزة بعالم العمل.

ثاْياً :بايٓضبة يتدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية:
سيتعامل البحث الحالي مع الحدود التالية لبلتجاىات الرقمية في ىذا اإلطار:
 .0الحوسبة السحابية .Cloud Computing
 .1استخدام األجيزة التكنولوجية المساعدة  /التكيفية Assessing or Adaptive
Technology.
 .2احضر جيازك معك ).Bring your Own Device (BYOD
 .3تحميبلت التعمم .Learning Analytics
 .4المحتوى التعميمي الحر .Open Educational Content
 .5الطباعة ثبلثية األبعاد .3 - D Printing
 .6المعامل االفتراضية وعن بعد .Remote and Virtual Laboratories
 .7تكنولوجيا سمسمة الكتل .Blockchain Technology
 .8التعمم القائم عمى االحتياجات الشخصية .Personalized Learning
 .01التقييم الرقمي الشامل من بعد،Digital and Comprehensive Online ،
 ،Assessmentوالثورة في إدارة االمتحانات من بعد

Revolution in

.Managing Remote Exams
وذلك كونيا أكثر االتجاىات الرقمية انتشا ارً ،وأكثرىا استخداماً في المجال التربوي في

اآلونة األخيرة ،ولعل االىتمام بدراستيا مجتمعة ينبع من االىتمام باستخدام تمك االتجاىات
في مجاالت أخرى غير التعميم ،وغير البيئة المدرسية حتى وقت قريب ،ونظ ارً لحداثة دخوليا
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لمحقل التربوي ،يرى البحث ضرورة التركيز عمييا مجتمعة ،خاص ًة في ظل التحول الرقمي

الذي شيده العالم بشكل عام ،والمجتمع المصري عمى وجو الخصوص ،والذي اقتحم مجال

التعميم بشكل مفاجئ ،األمر الذي دفع البحث لتناول قضية تدريب المعممين بشكل خاص،
والتركيز عمى جممة االتجاىات التي عمى التدريب االىتمام بيا ،والتي أصبحت من صميم
عمل المعمم الحالي في إطار التطورات التي انتابت نظام التعميم المصري.

ثايجاً َٔ :حيح دوٍ املكارْة:
يتعامل البحث مع خبرتي كندا واستراليا ،وذلك لؤلسباب التالية
كندا حيث استطاعت تحقيق التحول الرقمي السريع ،اعتماداً عمى حمول تكنولوجيا التعميم
المتعددة  ،والتي تبنت من خبلليا العديد من االتجاىات الرقمية ،من أجل تسييل تحقيق
التحول الرقمي المنشود ،كما أنيا تبنت استراتيجية يطمق عمييا أنظمة إدارة التعمم،
األمر الذي جعل خبرتيا متميزة ويمكن االستفادة منيا لتطوير برامج التدريب التي تدعم
االتجاىات الرقمية لدى المعمم.
استراليا :ذلك أنيا حققت معدالت متفردة ،فاقت بيا التوقعات والمعايير التي وضعتيا منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،والبرنامح الدولً لتقوٌم الطالب ،األمر الذي ٌؤكد على
تفرد شكل التعلٍم بالمجتمع االسترالً.

َٓٗج ايبخح:
اعتمد البحث عمى أسموب السيناريو  ،Scenario Techniqueوذلـك مـن أجـل التوصـل
لســيناريوىات مقترحــة لتطــوير تــدريب معممــي المرحمــة الثانويــة العامــة فــي جميوريــة مصــر
العربيـــة فـــي ضـــوء االتجاىـــات الرقميـــة والدراســـة المقارنـــة وبمـــا يـــتبلءم مـــع طبيعـــة المجتمـــع
المصري ،ويسير ىذا األسموب وفقاً لمخطوات التالية:

()12

 وصف الوضع الراىن وتحديد االتجاىات العامة البازغة.
 فيم ديناميكية النسق والقوى المحركة لو.
 تحديد فضاء البدائل أو السيناريوىات البديمة.
 فرز السيناريوىات البديمة واختيار عدد محدود منيا.
 كتابة السيناريوىات المختارة.
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خطوات ايبخح:
في ضوء ما تقدم فإن البحث الحالي سار وفقاً لمخطوات التالية:

 .1إطار نظري حول تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في ضوء االتجاىات الرقمية
باألدبيات التربوية المعاصرة.

 .2وصف وتشخيص جوانب القوة والضعف في تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بـ
ج.م.ع .في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .3وصف وتشخيص جوانب القوة والضعف في تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا بكندا
في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .4وصف وتشخيص جوانب القوة والضعف في تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا
بأستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية.
 .5تحديد االتجاىات العامة البازغة بجميورية مصر العربية ،وكندا وأستراليا.
 .6تحديد القوى المحركة والدافعة المؤثرة عمى تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا
بجميورية مصر العربية ،وكندا واستراليا.
 .7طرح مجموعة من السيناريوىات المقترحة لتطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية
العامة في جميورية مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية باألدبيات التربوية
المعاصرة وكندا واستراليا وبما يتبلءم مع طبيعة المجتمع المصري.
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ايكضِ ايجاْي
تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية ايعاَة يف ضوء االجتاٖات ايزقُية باألدبيات ايرتبوية
املعاصزة( :إطار ْعزي)
متٗيد:
نال التعميم الثانوي العام اىتماماً ممحوظاً في فترات زمنية سابقة ،وتزايد االىتمام بو في

اآلونة األخيرة بشكل كبير؛ أل نو البوابة التي عمى الطالب المرور من خبلليا لمدخول إلى
الجامعة ،أو االلتحاق بالحياة العممية ،التي من شأنيا تحقيق إنتاجية عالية لمفرد والمجتمع
في آن واحد ،إذ يعمل التعميم الثانوي عمى إعداد الطبلب وتييئتيم لبللتحاق بالمراحل
التعميمية األعمى ،أو لبللتحاق بعا لم العمل إذا اكتفى الطبلب بتمك المرحمة ،باإلضافة إلى
إعداد الفرد لممواطنة العالمية ،وتقبل التغير الذي يواجيو العالم المحيط.

()13

وييدف التعميم الثانوي إلى تحقيق عدداً من األىداف يمكن تمخيص أىميا والتي ترتبط

بموضوع البحث فيما يمي:


()14

تحقيق متطمبات جودة الحياة لؤلفراد بالمجتمع من خبلل إتاحة فرص التعمم التي تتيح
ليم االرتقاء بمستوى تفكيرىم.



تمكين الخريجين من ميارات حل المشكبلت والتفكير الناقد واإلبداعي.



تقديم مناىج تعميمية تتبلءم مع متطمبات العصر ،وتمبي متطمبات سوق العمل العالمي.



تمكين الطبلب من العيش في مجتمع متعدد ثقافياً من خبلل التمكن من مفاىيم



التمكن من ميارات التكنولوجيا الحديثة ،والتعامل مع مفردات العالم الرقمي ،والتحوالت

التواصل ،والتفاىم ،واالعتماد المتبادل ،والتقبل ،والنقد البناء ،واالنسجام.

التي انتابتو.
ويبلحظ بالنظر إلى األىداف السالفة ،أن من بين أىداف التعميم الثانوي ،ما يؤكد عمى
ضرورة االستجابة لمتطمبات مجتمع القرن الحادي والعشرين ،والتي تركز في مجمميا عمى
التمكن من ميارات التكنولوجيا الحديثة ،والتعامل مع التباين ،واالستفادة منو ،ومن ثم التمكن
من متطمبات سوق العمل العالمي ،األمر الذي ينعكس عمى جودة الحياة في المجتمع المحمي
والعالمي ،من خبلل مشاركة أعضاء المجتمع في حل مشكبلتو من خبلل التمكن من ميارات
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التفكير كاإلبداع واالبتكار كمتطمبات أساسية لمعيش في مجتمع المستقبل ،وتحقيق متطمبات
مجتمع المعرفة.
ويعتبر التطور التكنولوجي أحد السمات األساسية لمجتمع المعرفة؛ حيث يعمل عمى
قيامو وتدعيم خصائصو ،ومقوماتو ،نظ ار لما يتسم مجتمع المعرفة من سرعة اكتساب القدرات
أداء ،واألرخص
والمعارف الجديدة باإلضافة إلى توافر نمط من التكنولوجيا األحدث واألحسن ً
سع ارً ،واألصغر حجماً ،واألخف وزناً ،واألكثر تقدماً وتعقيداً ،التي تتطمب نمواً متزايداً في
القدرات البشرية التي تضم العمماء ،والمعممين ،والمطورين ،والتقنيين ،ومجتمع المعرفة ىو

مجتمع قادر عمى إنتاج البرمجيات ،وأشكال المعرفة المختمفة ،وليس فقط استخدام أو حتى
إنتاج المعدات الصمبة أو األجيزة التي تستخدم في الحصول عمى المعرفة.

أوالًْ :غأة االجتاٖات ايزقُية وأٖدافٗا ،ودواعي األخذ بٗا بايٓعاّ ايتعًيُي.
يتطمب تفعيل االتجاىات الرقمية في التعميم ،واإلفادة منيا في تحقيق النيضة
المجتمعية المرغوبة ،الوقوف عمى نشأة تمك االتجاىات وأىدافيا ودواعي أو مبررات األخذ بيا
في النظم التعميمية ،لذلك تحاول النقاط التالية الوقوف بيان ذلك.

.1

ْغأة االجتاٖات ايزقُية:
ظير مفيوم مجتمع المعرفة لممرة األولى في منتصف عقد الستينيات من القرن

الماضي ،وقدم العديد من الباحثين رؤى متنوعة حول طبيعة ىذا المجتمع وخصائصو وأبعاده
ومكوناتو ،والسمات العامة لو ،وتبين الوظائف واألدوار المعرفية ألعضائو ،واضعين في
اعتبارىم أن المعرفة أضحت تمثل عنص ارً من عناصر اإلنتاج غير التقميدية والتي يمكن أن

تحل محل رأس المال النقدي .ومن ثمّ بات ينظر لمجتمع المعرفة عمى أنو برنامج متكامل
يتضمن التعميم والعموم والثقافة والتكنولوجيا واالتصال في وحدة متكاممة ومتماسكة ،ما جعل
مجتمعات المعرفة ذات تأثير قوي وكبير عمى مختمفة جوانب الحياة ،خاصة في ظل التطورات
االقتصادية ،والتكنولوجية ،واالجتماعية ،والطفرات التكنولوجية ،والثورة المعموماتية ،التي
حدثت في العقود األخيرة.

()15

وفي عقد السبعينيات من القرن الماضي ،تم التعامل مع التكنولوجيا ،واالقتصاد،
والمجتمع عمى أنيا األقطاب األساسية لمجتمع المعرفة ،والتي تؤثر بشكل أو آخر عمى تطور
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مفيوم مجتمع المعرفة ،فبالنسبة لمتكنولوجيا الحديثة ،سنجد أن توفير أدواتيا المختمفة يعد
()16

متطمباً أساسياً من متطمبات إنشاء مجتمع المعرفة ،ودعم تطوره.

وخبلل عقدي الثمانيات ،والتسعينيات من القرن الماضي ،ظير مصطمح المجتمع

الشبكي  ،Network Societyوالذي يعتبر إحدى المرادفات األكثر شيوعاً لمجتمع المعرفة،
والذي ولد بدوره العديد من المتردافات المرتبطة بالمصطمح مثل المجتمع الرقمي Digital

 ،Societyوالفجوة الرقمية  ،Digital Gabحيث تم التركيز في تمك الحقبة عمى كيفية
الحصول عمى المعمومات من المصادر التكنولوجية الحديثة المتاحة ،والتغمب عمى صعوبة
تحديد أنسبيا في ظل الخضم اليائل من المصادر المتاحة لمحصول عمى المعمومات ،األمر
الذي انعكس عمى ظيور مصطمح إدارة المعرفة  ،Knowledge Managementمن أجل
ترشيد استخدام المعمومات والمصادر المتاحة ،والتحول من مجرد الحصول عمى المعمومات
إلى تكوين المعرفة وامتبلكيا.

()17

وربما اىتمت تمك الحقبة باألدوات والمصادر وسبل الحصول عمى المعمومات ،وكيفية
تقنين تمك المصادر ،حتى ال يصاب الباحث عن معمومة في مجال معين بالتشتت من جراء
كثرة المعمومات ووفرة مصادرىا ،إذ تمثمت الصعوبة في تقنين استخدام تمك المصادر،
واستغبلليا االستغبلل األمثل لمحصول عمى المعمومات في أقل وقت وبأقل جيد تكمفة ممكنة.
وفي نياية عقد التسعينيات من القرن الماضي بدأ التركيز عمى الوسائط التكنولوجية
المتاحة لمحصول عمى المعمومات ،والتي كان أبرزىا في ىذا الوقت ،شبكة االنترنت
 ، Internetوالذي ساىم ظيورىا في تضاعف المعرفة والمعمومات المتاحة في كل المجاالت
والتخصصات ،األمر الذي أظير لمعالم مصطمحات جديدة في ىذا السياق ،أال وىي تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ،التي أدت إلى ظيور سبل التواصل االلكتروني كالبريد االلكتروني E-
 ،mailsوالشبكات الداخمية  ،Inner Networkوأجيزة الفاكس ،وظيور تطبيقات الحاسب
التي تيسر االتصال بين أجزاء العالم في مدة ال تتجاوز الثواني ،األمر الذي جعل التواصل ال
يحتاج إلى مكان أو زمان محدد إلتمامو ،باإلضافة إلى ظيور مصطمح العوالم االفتراضية
 ،Virtual Universeوالذي ي مكن المطمع عميو من االنتقال من عالم آلخر ،بل من زمن
آلخر دون االنتقال من مكانو ،وذلك من أجل تسييل حدوث التعمم ،وتبادل الخبرات ،مما نتج
عنو ظيور ما يسمى بالمنظمات المتعممة ،كرد فعل طبيعي لتبادل الخبرات بين األشخاص من
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مختمف التخصصات ،ومن مختمف الثقافات ،حيث برزت عمى الساحة مصطمحات ترتبط بكون
العالم قرية صغيرة ذابت الفوارق بين أجزائو ،كالكونية  ،Colonizationوالعولمة
.Globalization

()29

وقد ألقت تمك التطورات بظبلليا عمى كافة مناحي الحياة ،ومنيا مجال التعميم ،والذي
استفاد من ظيور االنترنت ،ومحركات البحث المختمفة في إتاحة التعميم ،وظيور مصطمح
انفتاحية العموم  ،Open Scienceوالذي اتاح الفرصة لظيور المقررات عن بعد Distance
 ،Coursesوالجامعات االفتراضية  ،Virtual Universitiesوالتعاون الدولي في البحوث
 ،International Cooperation in Researchوالحراك الطبلبي

Students

 ،Mobilityوتدويل التعميم  ،Internationalizationوغيرىا من المصطمحات األخرى التي
ارتبطت بإلغاء الفواصل بين بمدان العالم ،وأدى إلى مزيد من التقارب والتبادل الثقافي بين
أجزائو.

()21

وقد ساىمت كافة المراحل السابقة في االنتقال التدريجي من النظم التقميدية ،إلى
استخدام أدوات تتفق وطبيعة التكنولوجيا الحديثة ،وىو انتقال نتج عن التحول الحادث في
كافة مناحي الحياة ومجاالتيا ،إذ القى مصطمح التحول الرقمي

Digital

 ،Transformationذات المصير؛ حيث ظير في مجال الصناعة ،وارتبط بمصطمح الثورة
الصناعية الرابعة  ،The Forth Industrial Revolutionوالتي بدأت منذ عام ،1104
واستمرت حتى وقتنا الحالي ،وركزت عمى غزو التكنولوجيا لممجال الصناعي ،ومراحل
التصنيع ،والعرض ،والتسويق ،والبيع ،واعتمدت عمى مجموعة من التقنيات الرقمية مثل
أجيزة الياتف المحمول ،والمنصات اإللكترونية ،والحوسبة السحابية ،والواقع االفتراضي،
والتفاعل متعدد المستويات مع العمبلء ،وجمع البيانات والمعمومات حول اىتماماتيم
واحتياجاتيم وتحميميا ،واالعتماد عمى أجيزة االستشعار الذكية ،والتفاعل المتقدم بين اإلنسان
واآللة ،وتكنولوجيا كشف المواقع ،وتكنولوجيا كشف عمميات االحتيال.

()20

وفي المقابل كان لمصطمح التحول الرقمي انعكاسو في التعميم؛ فبدراسة لطبيعة العممية
التعميمية ونظميا واحتياجات الطالب والمعمم والمجتمع ،ظيرت اتجاىات حديثة في التعميم
قائمة عمى ىذا التحول الرقمي مثل التعمم من بعد  ،Online Educationوالتقييم الرقمي
الشامل من بعد ،Digital and Comprehensive Online Assessment
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وتكنولوجيا سمسمة الكتل  ،Blockchain Technologyوالتعمم القائم عمى االحتياجات
الشخصية  ،Personalized Learningوالذكاء االصطناعي ،Artificial Intelligence
والثورة في إدارة االمتحانات من بعد ،Revolution in Managing Remote Exams
والحقائق االفتراضية .Virtual Realities

.2

أٖداف االجتاٖات ايزقُية يف ايتعًيِ.
ييدف تطبيق االتجاىات الرقمية بالمؤسسات التعميمية إلى تحقيق ما يمي:

()21

 تيسير سبل حصول الدارسين عمى البيانات والمعمومات والمعارف باستخدام سبل
التكنولوجيا المتطورة.
 مساعدة الطبلب عمى انتاج المعرفة ،وتبادليا مع اآلخرين ،وتشجيع االعتماد المتبادل
واالستفادة من اآلخرين.
 إكساب الطبلب ميارات التعمم الذاتي ،والتفكير اإلبداعي ،والناقد ،وحل المشكبلت،
واستخدام طرق غير تقميدية في التعامل مع المواقف والمشكبلت التي يواجييا الطبلب
بالمجتمع المدرسي أو خارجو.
 نشر فكر التعمم المتمركز حول الطالب ،وتقميل االعتماد عمى المعمم ،واعتباره المصدر
الوحيد لممعرفة.
 تنمية قدرة الطالب عمى البحث واالستقصاء والتقصي ،والتفكير المنطقي والعممي.
 التمكن من ميارات التواصل مع اآلخرين لتبادل الخبرة معيم.
 تعزيز حدوث التعمم بأي مكان وفي أي وقت ،ومن ثم إلغاء المعوقات التي قد تحول
من حدوث التعمم كالبعد المكاني ،والحد الزماني.
 تعزيز التعمم مدى الحياة ،والذي يمكن الدارسين من مبلحقة كل ما ىو جديد في كافة
التخصصات ،وتمكن المعمم من مبلحقة كل جديد في مجال تخصصو.
 االستغبلل األمثل لقدرات الطبلب التكنولوجية ،وتوظيفيا داخل البيئة المدرسية،
لتحقيق أىداف التعمم.
 الم ساىمة في بناء مجتمعات تعمم مستدامة داخل أسوار المدرسة وخارجيا ،األمر
الذي يجعل الدارس في حالة من التعمم والبحث المستمرين.
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 تنمية شعور الدارس بالمسئولية تجاه تحديد محتوى المعارف التي يدرسيا ،ومن ثم
دوره في تصميم وادارة محتوى التعمم.
 تحويل المدرسة لبيئة جاذبة لمطبلب بدالً من كونيا بيئة منفرة ،يقوم فييا الدارسون
بممارسات غير تقميدية.

 التخمص من االعتماد عمى الحفظ والتمقين في التدريس ،وتغيير المحتوى التقميدي
لبلمتحانات ،واالعتماد عمى سبل مختمفة لمتقييم والتقويم ،تعتمد عمى تنمية جميع
جوانب شخصية الدارس.
 االعتماد عمى كفاءات الطبلب ،واحتياجاتيم في الحصول عمى المحتوى التعميمي،
األمر الذي يساعدىم عمى تقبل المحتوى والتفاعل معو.
 التقميل من سمطة المعمم في التعامل مع الدارسين ،واعتباره مدي ارً لمموقف التعميمي
فحسب ،فيتحول دوره إلى ميسر ،ومرشد ،وموجو ،ومراقب لحدوث التعمم.

 دعم العمل الفريقي بين الطبلب وبعضيم وبينيم وبين معمميم.
وبرؤية تحميمية ألىداف تطبيق االتجاىات الرقمية في التعميم ،سنجد أنيا تتسق مع
طبيعة المرحمة الثانوية والخصائص العمرية لطبلبيا؛ والذين تمكنيم قدراتيم العقمية،
وامكاناتيم التكنولوجية من اكتساب الميارات البلزمة إلنتاج المعرفة ،وتبادليا مع اآلخرين،
في وقت قصير ،األمر الذي يسيم في تحويل بيئة المدرسة التقميدية إلى مجتمع تعمم ،يعتمد
عمى التفاعل ،والتعاون ،وتبادل الخبرات ،والبحث المستمر ،والتعمم الذاتي ،والتعمم مدى الحياة
لمبلحقة كل جديد
وعمى الرغم من األىداف السابقة تشير إلى تحجيم سمطة المعمم في كونو المصدر
الوحيد لممعرفة ،إال أنو ال يمكن إغفال أن تمكن الطالب من التعامل مع تمك االتجاىات،
واستخداميا في الحصول عمى المعرفة ال يمكن أن يتم بدون تمكن المعمم نفسو من تمك
الميارات ،إذ إنو ىو المسئول عن تحويل مياراتو الشخصية في التعامل مع تمك االتجاىات
لطبلبو ،ولكن في حدود معرفتو بقدراتيم العقمية ،وطبيعة المرحمة العمرية التي يمرون بيا،
فعميو نقل مياراتو ليم ،ولكن في إطار تأكيده ليم ممارس ًة وقوالً أنيم األساس في انتاج

المعرفة ،وانو مجرد ميسر لمساعدتيم عمى الحصول عمى المعرفة ،وتحقيق أىداف التعمم

المنشود.
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وتزامناً مع دخول تمك االتجاىات في مجال التعميم ،أصبح من الضروري ،تمكين المعمم

منيا ،ألنو المسئول األول عن استخداميا وتوظيفيا في تحقيق تعمم الطبلب من ناحية ،ونقل
ميارات التمكن منيا لمطبلب ،والذين سيقومون باستخداميا من أجل الحصول عمى المعرفة،
وانتاج المزيد منيا ،وتبادليا مع اآلخرين من ناحية أخرى.

.3

دواعي األخذ باالجتاٖات ايزقُية يف ايتعًيِ.
أدت التحديات التي فرضت ذاتيا عمى الساحة العالمية ،إلى تبني الغالبية العظمى من

النظم التعميمية لبلتجاىات الرقمية ،ولقد أضحت تمك التحديات دواعي ال يمكن إغفاليا في
تبني النظم التعميمية لتمك االتجاىات ،ويمكن إبرازىا فيما يمي:


ايتطور ايضزيع يتهٓويوجيا املعًوَات واالتصاالت وضزورة اصتجابة ايٓعِ ايتعًيُية هلذا ايتطور
شيد العالم تطو ارً ممحوظاً وسريعاً في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،فرض

عمى كل مؤسسات المجتمع العالمي بكافة قطاعاتو ،االستجابة ليذا التطور ،وقد نال التعميم
جانباً ال بأس بو من ىذا النمو المتسارع لمتكنولوجيا ،باعتبارىا السبيل األمثل لمحصول عمى
المعارف والخبرات ،التي تسعى النظم التعميمية ألن يكتسبيا الطبلب ،بل وتشجيعيم عمى

بل ،كما أنيا الوسيمة التي من خبلليا يتم تناقل
االستزادة منيا ،في سبيميم لقيادة العالم مستقب ً

وتبادل الخبرات بين األفراد ،والمؤسسات وبعضيا ،سواء من داخل نفس المجتمع ،أو من

مجتمعات متباينة ،قد تكون متباعدة في المسافة ،إذ لغت التكنولوجيا ووسائل االتصال
الحدي ثة الحدود والمسافات بينيا ،فسيمت التواصل وتبادل المعرفة ،وحولت العالم لقرية كونية
صغيرة ،يسيل التواصل بين أعضائيا.

()22

ومن ثم أصبحت المدرسة مؤخ ارً المكان الذي تنطمق منو الشرارة األولى لمتواصل بين

أجزاء العالم ،فم طبلب اليوم الشغف والرغبة في استخدام األجيزة التكنولوجية الحديثة،
واستخداميا في اكتشاف عوالم جديدة ،وثقافات متباينة ،من شأنيا المساىمة في جعميم أكثر
انفتاحا عمى العالم ،ولعل المعمم ىو الشخص القادر عمى المساىمة في ترشيد طاقات الطبلب
وتوجياتيم ،واندفاعيم نحو استخدام التكنولوجيا في ما ىو مفيد فحسب ،األمر الذي يتطمب
منو القدرة عمى تحديد ما ىو مفيد ،وما ىو غير مفيد في كل ما ىو مطروح عمى الساحة
التكنولوجية ،كما أنو يجب أن يكون بارعاً في استخدام تمك الوسائل ،وأكثر عمماً من طبلبو

باستخداميا االستخدام األمثل ،فعميو من خبلل قدراتو وامكاناتو في ىذا الصدد ،أن يبير
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طبلبو من خبلل ما يتمكن منو من ميارات ،األمر الذي سينعكس عمى تأثرىم بو ،وانصياعيم
لتوجيياتو ،التي من شأنيا توجيو طاقاتيم التكنولوجية نحو االستغبلل األمثل.


اْتغار ظاٖزة ايعوملة ،وصيطزة االقتصاد ايعاملي املفتوح ،وصيادة ايتجارة ايدويية بني بًدإ ايعامل.
أدى التوسع في استخدام التكنولوجيا وتوظيفيا في القطاع االقتصادي إلى تحول

العبلقات بين الدول من عبلقات سياسية إلى عبلقات اقتصادية تحكميا الشراكات متعددة
الجنسيات ،واالتفاقيات االقتصادية الدولية ،األمر الذي أدى إلى ظيور مصطمحات ارتبطت
بالسوق العالمي ،كالتسويق االلكتروني  ،Electronic Marketingومواقع التسوق عبر
شبكة االنترنت  ،Online Shopping Websitesوالتي لم يعوقيا بعد المسافات عن
عمبلئيا من نشر منتجاتيا ،وشحنيا إلى جميع دول العالم ببساطة ،دون أن ينتقل العميل
من مكانو ،وذلك بناء عمى دراسات اقتصادية دقيقة جمعت بين احتياجات السوق والعمبلء
واىتماماتيم المختمفة( ،)23وىو ما أضاف إلى المتطمبات التي يحتاج إلييا سوق العمل
متطمبات جديدة ،ترتبط بالعولمة ،وبسوق العمل العالمي ،ومنيا الميارة في التعامل مع
األجيزة اإللكترونية والوسائل المتاحة لتسويق المنتجات ،وجمب المنتجات المتميزة التي تجذب
انتباه العمبلء ،والتفوق في منافسة المواقع ،والصفحات التي تقدم ذات النشاط والخدمة

لمعمبلء( ، )24ومن ثم كان عمى النظام التعميمي ،االستجابة لتمك المتطمبات الجديدة ،وصقل
طبلب اليوم بيا ،تمييداً لمتمكن منيا في المستقبل ،ونتيجة لذلك ،كان البد عمى المعمم

التمكن من تمك الميارات ،حتى يستطيع نقميا لطبلبو ،وضمان تمكنيم منيا مستقببلً ،عمى
اعتبار أنيا المتطمبات األساسية لممستقبل الوظيفي لمخريجين.



ظٗور َصطًح اإلبداع ايزقُي  Digital Creativityعًى ايضاحة ايرتبوية
كان التمكن من القراءة والكتابة والحساب ،ىي الغاية األساسية لمتعميم ،ولكن مع

التطور الحادث عمى كافة األصعدة ،أصبحت ميارات التفكير العميا ىي الفيصل بين الخريج
التقميدي ،الذي بالكاد يحصل عمى وظيفة تقميدية تتفق وامكاناتو التقميدية ،وبين الخريج الذي
تسيطر عمى تفكيره المبادرات اإلبداعية  ،Creative Initiativesوالحمول غير التقميدية
 ،Non-Traditional Solutionsواالستقبللية  ،Independenceاألمر الذي ال يستقيم
بوجود منيج تقميدي ومعمم يعتمد عمى منيج ثابت ،فكان االعتماد عمى المناىج المرنة
متداخمة التخصصات  ،Flexible Interdisciplinary Curriculaوتيسير الحراك الطبلبي،
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والبعثات التعميمية ،والدراسات الدولية ،مما ييسر عمى الطبلب الحصول عمى فرص التعمم،
واالستزادة من الخبرة التعميمية الدولية ،حتى يتمكن من تحقيق االبداع الذي يتيح لو فرصاً

في عالم اليوم والغد ،فمن خبلل اإلبداع تتحقق نتائج التعمم المتوقعة في مجتمع المستقبل،

ومن ثم ال يجب أن تكون ىناك قيود تقيد التفكير ،كالمناىج الثابتة ،والمعممين المقبولين وفقاً

لقوالب ثابتة ال تتغير( ،)25ومن ىنا كان البد من االتجاه نحو التعمم الرقمي الذي يتيح
مجاالت أوسع لمحصول عمى المعرفة وفق مناىج مرنة ومعممين ذوي إمكانات تكنولوجية
عالية ،وجب عمييم التدرب عمييا واكتسابيا.



تػري عهٌ وحمتوى فزص ايتعًِ املتاحة إلعداد وتدريب املعًُني.
غني عن البيان أن التغير والتطور المعرفي السريع الذي انتاب كافة مجاالت الحياة،

قد انعكست آثاره عمى التعميم ،وىي آثار لم تمقي بظبلليا عمى الطمبة فحسب ،وانما امتدت
لتشمل المعممين ومعممييم أيضا؛ ذلك ان قدرة المعمم عمى مواكبة ذلك التطور وتوظيفو
لصالح تعمم الطبلب ،يقتضي منو أن يكون عمى اطبلع بكل ما ىو جديد في تخصصو ،سواء
عند إعداده الجامعي ،أو عند تدريبو أثناء عممو كمعمم ،وىو ما انعكس عمى شكل ومستوى
التعمم المقدم لممعمم ،ليتمقى محتوى يتسم بالمرونة والجدة ،ينطمق من متطمبات الواقع ،ويتفق
مع احتياجات الطبلب ،ويركز عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصول عمى المعرفة

()26

واتساقاً مع ما سبق ،فإنو في ظل التحول التكنولوجي وشيوع االتجاىات الرقمية في

نشر المعرفة واكتسابيا وتوظيفيا ،فإن برامج تأىيل وتدريب المعممين البد وأن تتسق مع ىذا
التغير الحادث ،وأن تخرج عن النمط التقميدي التي تسير عميو ،وأن تعمل عمى تعزيز ميارات
المعممين في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية لممعمومات وتوظيفيا وتشغيميا وتدريب الطبلب
عمى التعامل معيا ،بما يمكنيم تطويع المعرفة التي يتم الحصول عمييا وفقاً لمتطمبات الواقع،

وتحويميا لتطبيقات عممية وواقع معاش وتناقميا سواء بين الطبلب أو المعممين داخل نفس

المجتمع ،أو مع مجتمعات أخرى متباينة،



ايتأنيد عًى ايدَج بني أعهاٍ ايتهٓويوجيا ايزقُية.
لم يعد مقبوالً من خريج اليوم ،أي كان تخصصو ،التمكن من استخدام شكبلً واحداً من

أشكال التكنولوجيا الرقمية المتاحة عمى الساحة العالمية ،فأصبح من ضروريات االنضمام
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لسوق العمل العالمي ،التمكن من ميارات استخدام أكثر من وسيمة من وسائل التكنولوجيا
الحديثة في الحصول عمى المعرفة ،وانتاجيا وتناقميا ،األمر الذي أكدت عميو المنظمات
الدولية في تحديد المواصفات المطموبة في معممي اليوم ،والتي كان أىميا تمكن المعممين من
استخدام العديد من أشكال التكنولوجيا الرقمية ،والتي أطمق عمييا االتجاىات الرقمية ،بل
ومعرفة كيفية استخداميا داخل حجرة الدراسة ،وأيضاً تمكين الطبلب من ذات الميارات،

وتحفيزىم عمى انتاج المعرفة بأنفسيم وباستخدام تمك االتجاىات مجتمعو دون التركيز عمى

إحداىا دون اآلخر ،األمر الذي فرض عمى مؤسسات إعداد وتدريب المعممين تقديم برامج
مكثفة ومتخصصة ،تمكنيم من تمك االتجاىات ،وتساعدىم عل استغبلليا االستغبلل األمثل
داخل حجرة الدراسة ،وتحديد أنسبيا وفقاً لنوع المعرفة التي يسعى لمحصول عمييا ،أو

استخداميا مجتمعة في مواقف أخرى ،األمر الذي فرض ضرورة تمكن المعمم من كفايات

استخدام التكنولوجيا المتعددة ،إعداداً وتدريباً.

()38

وبناء عمى العرض السابق ،يتضح أن أشكال التكنولوجيا ،وانتشارىا ،وتنوعيا،

وتطورىا المتسارع ،واسياميا في تضاعف المعرفة ،ساعدىا عمى غزو كل مناحي الحياة ،إذ
أصبحت السبيل الوحيد المتبلك المعرفة ،التي أصبحت مصدر قوة عالم اليوم ،وحمت محل
الثروة ،فمثمت تحدياً لبرامج إعداد وتدريب المعممين في اآلونة األخيرة ،عمى اعتبار أنيم

المسؤولون عن نقل المعرفة لمطبلب ،واثراء قدراتيم ،وتمكينيم من الميارات األساسية التي
يتطمبيا منيم عالم الغد ،وىي ليم بمثابة بوابة العبور لممستقبل الميني المنفتح عالمياً،
والذي تزايدت فيو أشكال المنافسة ،بناء عمى جدارات المرشحين لتولي قيادة العالم.

ثاْياًَ :تطًبات تطبيل االجتاٖات ايزقُية باملدارظ ايجاْوية
أظير العرض السابق أىداف االتجاىات الرقمية في التعميم وكيف أن تحقيق تمك
األىداف يتسق مع طبيعة المرحمة الثانوية وخصائص طبلبيا ،إال أن تيسير استخدام الطبلب،
والمعممين لبلتجاىات الرقمية داخل المدرسة الثانوية ،يحتاج إلى توافر العديد من المتطمبات،
والتي يمكن إبراز أىميا فيما يمي:


()28

البنية التحتية :والتي يتطمب توافرىا الستخدام التكنولوجيا المتطورة في الحصول عمى
المعرفة ،كأجيزة الكمبيوتر ،وشبكات االنترنت ،والشبكات الداخمية ،والقاعات المناسبة
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الحتواء تمك األجيزة ،والتطبيقات المبلئمة واألصمية التي تثبت عمى األجيزة لتيسير
الحصول عمى المعرفة.


الميارات التقنية :والتي يجب أن يتمتع بيا المعمم والطبلب في استخدام كافة تمك
االتجاىات والتعامل معيا ،واختيار أنسبيا.



توافر الرؤية ال مشتركة بين المعمم والطبلب واإلدارة المدرسية ،وأولياء األمور ،حول
االتجاىات الرقمية ،وأىمية استخداميا ،بما يسيم في اشتراك مختمف الفئات في
التطبيق والتنفيذ.



توافر برامج لمتنمية المينية المستمرة لممعممين لضمان تمكنيم من الميارات األساسية
لمتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،واالتجاىات الرقمية.



نشر الثقافة اإل لكترونية :بحيث يدرك كافة أعضاء المجتمع المدرسي من معممين،
وطبلب ،واداريين ،وأولياء أمور ،أىمية استخدام االتجاىات الرقمية ،وأنيا مجرد وسيمة
لتحقيق غاية أكبر ،أال وىي إنتاج المعرفة المتقدمة ،وامتبلك عناصر القوة الخاصة
بمجتمع اليوم والمستقبل.



تحقيق األمن المعموماتي :وذلك لمطبلب والمعممين وكافة مستخدمي المعمومات بالبيئة
المدرسية ،بحيث يتمكنوا من حماية معموماتيم ،وتنظيميا ،واستدعائيا وقت الحاجة
إلييا الستخداميا في إ نتاج مزيد من المعرفة ،بل وتسجيميا بأسمائيم ،الحتفاظيم
بحقوق الممكية الفكرية ،عمى اعتبار أنيم أصحاب السبق في انتاجيا.



ثقافة توجو نشاط الطبلب نحو البحث عن المعمومات المفيدة ،التي تثري عقمياتيم،
وتبني عمى خمفياتيم المعرفية ،وتحفزىم عمى االستغبلل األمثل لقدرتيم عمى التعامل
مع التكنولوجيا في كل ما ىو مفيد ،وحظر المعمومات غير المفيدة التي ال تضيف إلى
معارفيم مفاىيم ومفردات إيجابية ،تعمل عمى تعزيز التعمم لدييم.



قسم لمخدمات الرقمية :يسيم في تطبيق االتجاىات ،ومتابعة كيفية التطبيق ،وتوفير
الخدمات البلزمة لمتطبيق بشكل مثالي ،واقتراح برامج التنمية المينية البلزمة لتطوير
ميارات المستخدمين واثرائيا ،والمساىمة في تنفيذىا ،وتوفير متطمبات تنفيذىا،
والمشاركة في قياس أثر التدريب المقدم لممتدربين بعد انتيائو ،لمتأكد من جدوى
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البرنامج  ،والفوائد المحرزة منو ،والبرامج األخرى المقترحة بعد ذلك البرنامج بناء عمى
الميارات التي أحرزىا المعممون.
ويتضح مما سبق ،أن ىناك عدد من المتطمبات التي تسيم في توفير البيئة البلزمة
لتطبيق االتجاىات ،بحيث يصعب تنفيذىا دون وجودىا ،فيي األساس الذي ال يستقيم البناء
إال بوجوده ،ويمكن أن تتوافر تمك المتطمبات بالمدارس الثانوية في شكل مجموعة من
العناصر البشرية كالمعممين المتمكنين من استخدام األدوات واألجيزة والتقنيات الحديثة،
والطبلب الذين يتمقون تمك الميارات من المعمم مما يزيد من مياراتيم في استخداميا ،واإلدارة
ا لمدرسية التي من شأنيا اقتراح وتيسير حصول المعممين عمى مزيد من البرامج التدريبية في
ىذا الصدد ،والمدربين المتخصصين في مجال التكنولوجيا الحديثة ،كما أن ىناك المتطمبات
المادية ،والتي من الممكن أن تتضمن الحجرات المخصصة لؤلجيزة المستخدمة في تطبيق
االتجاىات ،واأل جيزة ذاتيا ،وتجييزات الشبكات الداخمية والخارجية ،والبرمجيات البلزمة
لتيسير االستخدام وتخزين المعمومات والحفاظ عمييا حين الحاجة إلييا ،باإلضافة إلى
المتطمبات التشريعية التي تنظم العمل في إطار قانوني ومعمن كوجود الرؤية المشتركة،
والرسالة ،واألىداف المعمنة ،واإلطار القانوني الذي يعمل الجميع في إطاره ،كما أنو يمكن
تصنيف العمميات التي تتم في ىذا اإلطار بالمتطمبات التشغيمية التي يتم التنفيذ في إطارىا،
وال يستقيم إال في وجودىا ،والذي يعد التدريب إحداىا ،األمر الذي يؤكد أن ىذه المتطمبات
يمكن النظر إلييا في إطار الفكر المنظومي المتكامل الذي تتفاعل فيو المدخبلت والعمميات
من أجل الوصول إلى األىداف النيائية ،أال وىو إنتاج المعرفة المنشودة بمستوى الئق ،األمر
الذي يتبلءم مع بيئة المدرسة الثانوية بما فييا من عناصر بشرية من الطبلب ،وما يعرف
عنيم من تمكنيم العالي من استخدام كافة األجيزة التكنولوجية الحديثة بميارة ودقة ممحوظة،
األمر الذي يفرض عمى معممييم أن يكونوا أكثر ميارة في التعامل مع تمك األجيزة ،وتطبيق
االتجاىات المختمفة إلنتاج المعرفة ،والوصول إلى االحترافية ،واإلضافة إلى معارف الطبلب،
فمن غير المنطقي أن يكون الطبلب أكثر ميارة من معممييم في ىذا الصدد ،مما يؤكد عمى
ضرورة تدريب المعممين عمى تمك الفنيات والتقنيات ،واستقطاب األفضل من المتخصصين
لتقديميا لممعممين ،باإلضافة إلى االىتمام بمحتواىا ،وتقويمو باستمرار ،لتحسينو من آن
آلخر ،وخاص ًة في ظل التطور السريع لمميارات الرقمية والتكنولوجية المطموب التمكن منيا.
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ثايجاًَ :عايري بزاَج تدريب َعًِ املزحًة ايجاْوية يف ايعصز ايزقُي.
يتعامل ىذا الجزء من البحث مع المعايير العالمية الموضوعة لتحديد المواصفات
القياسية لبرامج تدريب المعممين خبلل العصر الرقمي ،وسيادة تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت عمى الساحة التربوية ،األمر الذي ساعد عمى تغيير شكل ومحتوى تمك البرامج
عن ذي قبل ،استجاب ًة لما ف رضو ىذا التحول الرقمي عمى المؤسسات التعميمية بشكل عام،
والمعممين بشكل خاص ،عمى اعتبار أنيم المسؤولون في المقام األول عن تحقيق األىداف،
وقبل التعرض لتمك المعايير ،سيتعرض البحث لؤلدوار التي فرضيا العصر الرقمي عمى معممي
القرن الحادي والعشرين ،والتي يمكن تمخيصيا فيما يمي:


()31

التمكن من ميارات التواصل الشبكي  ،Networking Skillsوالتي تعتمد في المقام
األول عمى التعمم التعاوني ،فالتعمم أصبح عممية تعاونية تتم ليس فقط بين المعمم
وطبلبو ،ولكن أيضاً بين المعمم وزمبلئو لتبادل الخبرة ،وبينو وبين المسئولين اإلداريين
والتربويين داخل المدرسة وخارجيا ،وممثمي الحكومة ،ومجتمعات الممارسة

 ،Communities of Practiceوكذلك الباحثين في الميدان التربوي أو األكاديمين
المرتبطين بتخصص المعمم الدقيق ،األمر الذي يحول الموقف التعميمي لمجتمع تعمم.


القدرة عمى استخدام البرمجيات الحديثة ومحركات البحث اإللكترونية ،األمر الذي
يساعد المعمم في الحصول عمى المعمومات ،والتواصل مع الفئات المختمفة.



ديمومة التواصل المستمر مع الزمبلء من داخل المدرسة وخارجيا ،األمر الذي يتيح
لممعمم فرصة االنفتاح عمى بيئات تعمم جديدة ،وممارسات تتم في بيئات مختمفة،
وكذلك التواصل مع معممين من تخصصات أخرى ،لممساىمة في تشجيع األنشطة
والممارسات

التي

تتم

بين

المعممين

في

إطار

التخصصات

البينية

 ،Interdisciplinary Specializationsوكذلك الحفاظ عمى قنوات اتصال مفتوحة
مع أولياء أمور الطبلب لبلستفادة منيم ،وافادتيم بأىم الطرق التي يمكن بيا إثراء
تعمم أبنائيم.


التمكن من الميارات األساسية لمتواصل الفعال مع اآلخرين كالقراءة السريعة ،والكتابة
الدقيقة والمخت صرة في عرض محتوى أو رسالة معينة ،أو حتى لمتعميق عمى بعض
المحتويات التي يعرضيا الطبلب عمى المعمم ،وكذلك ميارات الحديث المنظم والعرض
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الفعال ،والتي من الممكن أن يستخدميا في تسجيل مقطع صوتي لمطبلب لعرض
تكميف ،أو لتوضيح جزء معين ،أي الميارات التي تمكنو من مشاركة المعمومات مع
اآلخرين بسيولة ويسر.


التمكن من ميارات التفكير العميا كالتفكير اإلبداعي ،والناقد ،وأسموب حل المشكبلت،
وحفز وتوجيو الطبلب لموصول إلى مستويات متقدمة منيا ،خاص ًة وأنيم جميعاً ،المعمم
والطبلب ،مسئولون عن إنتاج المعرفة ،واالطبلع عمى عدد كبير من مصادر المعرفة،

ودورىم ال ينحصر في نقميا من مصادرىا كما ىي ،وانما في تحميميا ،ونقدىا،
واإلضافة إلييا ،وتوليد أفكار جديدة مرتبطة بيا ،األمر الذي يحوليا لشكل جديد،
ويساعدىم عمى اإلبداع في إعادة انتاجيا.


الحفاظ عمى الوازع األخبلقي والتربوي لديو ،ولدى الطبلب ،فمازال لممعمم دور تربوي
في تنشئة طبلبو وفقاً لمعايير أخبلقية تسيم في تشكيل شخصياتيم السوية ،فتجعميم

يحافظون عمى حقوق الممكية الفكرية لآلخرين ،ويحترمون آراء بعضيم البعض،

ويحافظون عمى مستوى راق من النقد البناء ،ويرفضون محتوى إلكتروني معين ألنو ال
يراعي المعايير األخبلقية التي تربوا عمييا ،كما أنيم يتعاونون مع بعضيم البعض،
ويتبادلون المعارف بحرية ،ويرفضون السموك األناني في التعامل مع بعضيم البعض،
والذي قد يدفع بعضيم إلى إخفاء بعض المعمومات عن اآلخرين.


إدارة المعرفة المتاحة بميارة ،حيث يستطيع أن يحدد المصادر المتاحة المفيدة
لممعمومات ،وفي المقابل يحدد غير المفيد منيا ،وبالتالي يوجو الطبلب لبلستفادة من
المفيد منيا واالنصراف عن اآلخر ،فالمصادر أصبحت مفتوحة ،وال نيائية ،وىو بحكم
خبرتو كمعمم ،يستطيع أن يتولى ارشاد الطبلب ألفضميا وأكثرىا دقة ،ومصداقية
لمحصول عمى المعمومات ،وبناء المعرفة المطموبة.



االطبلع الدائم عمى كل ما ىو جديد في مجال تخصصو األكاديمي ،وكذا مجال
التكنولوجيا المتطورة ،ليكون مواكباً لكافة التطورات التي تتصل بصميم عممو ،ومن ثم

فعميو االلتحاق ببرامج التنمية المينية المبلئمة لتحقيق احتياجاتو ،واالعتماد عمى
استراتيجيات التعمم الذاتي ،وتبادل الخبرات مع األقران ،وغيرىا من األساليب التي

تجعمو مواكباً لكل جديد.
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ومما سبق يمكن القول إن ما ألقي عمى أكتاف المعممين من أدوار ومسئوليات جديدة،
ما ىو إال شكل من أشكال التكيف مع متطمبات عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،
غيرت من شكل
فبالرغم من أن المستجدات التي تعيشيا النظم التعميمية في عالم اليوم قد ّ
العبلقة بين المعمم والمتعمم بعض الشيء ،إال أن المعمم سيظل محتفظاً بدوره في تربية

األجيال ،ولكن مع اختبلف المنيج؛ فيو المسئول عن تشكيل عقمياتيم الرقمية وفقاً لمتطمبات

المجتمع ،األمر الذي يتطمب منو التمكن من كل ما ىو جديد ،واالستفادة منو في نقل

المعمومات والمعرفة لطبلبو بأسموب جديد ،ومساعدتيم عمى إثرائيا ،وانتاج المزيد منيا ،األمر
الذي ال يستقيم إال بالتدريب المستمر.
ومن ىنا ،نالت برامج التدريب الموجية لممعممين في العصر الرقمي جانباً من

التطوير ،وفقاً لؤلدوار والمسئوليات التي أضيفت إلى المعمم مؤخ ارً ،وعميو اىتمت الدراسات

التربوية التي أجريت في ىذا الصدد ،بتحديد المعايير األساسية لبرامج تدريب المعممين في

العصر الرقمي ،والتي يمكن تمخيص أىميا فيما يمي:


ايتعزيف بايجكافة ايزقُية يطُإ االقتٓاع بطزورة ايتخوٍ ايزقُي ،وتهوئ اجتاٖات إجيابية
جتاٖ٘:
الشك أن األفكار الجديدة تواجو بالمقاومة من قبل بعض الفئات المطالبة بتطبيقيا،

وخاص ًة وىم ال يعممون عنيا الكثير ،األمر الذي قد يكون بسبب الخوف من الفشل ،أو

الخوف من تعمم شيء جديد قد ال تتمكن تمك الفئة من النجاح فيو ،مما ييدد استقرارىا
الميني الذي كان قائماً في ظل الممارسات التقميدية ،فتكون النتيجة الطبيعية تكوين اتجاىات

سمبية تجاه كل ما ىو جديد ،ينعكس عمى أداء المعممين ،فتنتقل االتجاىات السمبية لقطاع

أعرض من األفراد ،ك زمبلء العمل ،والطبلب ،فتتعقد األمور ،ويستحيل تحقيق اليدف ،ومن ثم
فإن نشر الثقافة الرقمية ،والتعريف بيا ،وبأىميتيا ،وأىدافيا ،وضرورة التحول إلييا ،من
شأنو التقميل من حدة مقاومة التغيير ،ويتيح الفرصة لممعممين لبلقتناع بضرورة التغيير،
والسعي لتحقيق أىدافو ،ونقل اتجاىات إيجابية بخصوص كل ما ىو جديد لمزمبلء ،والطبلب،
األمر الذي ييسر التطبيق ،ويسيل تحقيق نتائج عالية من التطبيق.
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ايرتنيش عًى املٗارات األصاصية اييت يتطًبٗا ايعصز ايزقُي:
تنقسم الميارات التي يتطمبيا العصر الرقمي إلى نوعين أساسيين ىما :الميارات

الرقمية  ،Digital Skillsوميارات التصفح الرقمية  ،Digital Navigation Skillsحيث
تركز األولى عمى الميارات الفنية البلزمة الستخدام التكنولوجيا الرقمية ،بينما تركز الثانية
عمى التمكن من ميارات أكثر عمقاً ،تتيح لمفرد االستمرار واالستفادة مما ىو متاح عبر

الشبكات الدولية لممعمومات ،والمواقع االلكترونية المختمفة المتاحة بالعالم الرقمي ،كإدارة

المعرفة ،وادارة التغيير ،والتعمم الذاتي ،والتعمم مدى الحياة ،يضاف إلى ذلك الميارات
األساسية  ، Basic Skillsمثل القدرة عمى االتصال ،والكتابة ،وصياغة ما تم التوصل إليو من
معمومات ومعارف ،والتفكير الناقد ،وحل المشكبلت ،والحكم عمى الموضوعات ،لمعرفة
المحتوى الذي يمكن االستفادة منو ،والمحتوى الي يجب تجاىمو لتدني مستواه ،أو قمة
جدواه.


()31

دَج َوضوعات املكزرات ايدراصية يف بزاَج ايتدريب ايزقُية.
ويشير ىذا المعيار إلى ضرورة تركيز برامج تدريب المعمم عمى تطبيق الميارات الرقمية

التي تمكن منيا خبلل البرامج التدريبية لو داخل الفصل ،بمعنى أن يوظف ما تعممو في تعمم
طبلبو واكتسابيم لممعرفة ،واظيار ذلك في شرحو لمموضوعات المختمفة ،بحيث ينقل لطبلبو
حقيقة مؤداىا أن طبيعة المقررات الدراسية التي يتعاممون معيا اختمفت ،ومن ثمّ البد وأن
تختمف الطريقة التي يتعاممون بيا مع محتويات تمك المقررات ،وفعمييم دمج التكنولوجيا
الحديثة داخل المقررات الدراسية المختمفة
وعميو فإن البرنامج التدريبي الذي يحضره المعمم البد وأن يتحول إلى واقع وخبرة
عممية وممارسة حقيقية ،بحيث تتغير نظرة الطبلب لطبيعة المقرر ،وطرق التعامل معو في
ضوء متطمبات العالم الرقمي ،فمثبلً يتدرب المعمم عمى كيفية استخدام الزيارات االفتراضية
لبعض الببلد األجنبية حين التعامل مع جغرافية تمك الدول بدالً من سماع أو قراءة بعض

الحقائق عنيا بالكتب ،األمر الذي يحفز الطبلب عمى البحث عن مزيد من وسائل التكنولوجيا

الحديثة لمتعامل مع موضوعات مشابية ،أو استخدام وسائل أخرى تتفق وطبيعة كل مقرر،
وتساعد الطبلب في الحصول عمى المعمومات والمعارف المرتبطة بموضوعاتو.
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ايرتنيش عًى َعزفة طبيعة نٌ َزحًة دراصية وَتطًبات تطويزٖا يف إطار املتطًبات ايزقُية.
ييتم ىذا المعيار في برامج التدريب ،بتعريف المعممين بطبيعة كل مرحمة ،والسمات

األساسية التي تجعميا متفردة عن غيرىا من المراحل الدراسية ،األمر الذي يساعد المعمم عمى
معرفة متطمبات التطوير في كل مرحمة ،وكيفية إحداثو ،وفقاً لمتطمبات الفترة اآلنية ،وكذلك

احتياجات الطبلب ،وقدراتيم العقمية ،الذي يجب أن يتم التطوير في إطارىا ،بحيث ال يقوم

المعمم بتقديم ما يفوق أو يقل عن قدرات الطبلب العقمية ،مما يفقد التطوير جدواه ،ويعجز
عن تحقيق أىدافو ،كما يسيل األمر عمى المعمم كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة داخل
المقررات الدراسية ،حسب محتوياتيا ،والفئة العمرية المستيدفة منيا ،مما يؤدي إلى توظيف
التكنولوجيا إيجابياً ،وتحويميا إلى واقع يمكن تطبيقو داخل حجرة الصف.


()33

اصتُزارية بزاَج ايتدريب املوجٗة يًُعًُني يف إطار تهٓويوجيا املعًوَات واالتصاالت
يؤكد ىذا المعيار عمى ضرورة استمرار تقديم برامج تدريب في إطار متطمبات العصر

الرقمي ،والتمكن من أساليب التكنولوجيا الحديثة ،واستخدام االتجاىات الرقمية المختمفة في
انت اج المعرفة المنشودة ،وذلك لكثرة المعمومات والميارات المرتبطة بيذا المجال ،فيي في
حالة من التطور السريع ،الذي يجب عمى المعمم مبلحقتو باستمرار ،فبل يمكن أن تتوقف
سمسمة البرامج التي تقدم لممعممين ،فكل برنامج جديد يبنى عمى آخر ما قدمو البرنامج
السابق عنو ،وطالما استمر التغيير والتطوير في ىذا الصدد ،فعمى برامج التدريب االستمرار
في ذات المسار بالتوازي ،فعندما يتمكن المعمم من الميارات األساسية لتكنولوجيا المعمومات،
يستطيع أن ينقل كافة الميارات التي تعمميا لطبلبو ،فيمكنون ىم أيضاً من تمك الميارات،

ويستخدمونيا في انتاج المعرفة ،وكما أن التدريب مستمر في ىذا الصدد ،يصبح تعمم الطبلب

أيضاً مستم ارً ،مما يطور من مستوياتيم التكنولوجية شيئاً فشيئاً ،وينمي من قدراتيم عمى

انتاج المعرفة.


()34

مشويية بزاَج ايتدريب املكدَة يًُعًُني
يشير ىذا المعيار إلى ضرورة أن تعمل برامج التدريب المقدمة لممعممين عمى تنمية

مياراتيم ليس فقط ليتمكنوا من توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،في التدريس وانتاج
المعرفة بالتعاون مع طبلبيم ،وانما أيضاً أن تشمل تمك البرام تدريب المعممين عمى توظيف
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تم التدرب عمييا في كافة العمميات التي تتم في إطار
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عممو كمعمم ،فمثبلً عميو استخداميا في التقييم والتقويم مثل استخدام االختبارات عن بعد

خبلل الكاميرات الشبكية  ،Remote Tests through Web Camerasبحيث تقدم برامج
التدريب لممعمم العديد من الطرق التي يمكن أن يقوم بيا طبلبو في إطار متطمبات العصر

الرقمي ،كاأللعاب الرقمية  ،Digital Gamesوالعوالم االفتراضية ،Virtual Worlds
والمعامل االفتراضية  ،Virtual Labsوممفات اإلنجاز اإللكترونية  ،E-Portfoliosفجميعيا
أساليب يستطيع المعمم من خبلليا تقويم اكتساب طبلبو لميارات التفكير اإلبداعي ،والتفكير
الناقد ،واكتساب ميارات حل المشكبلت ،والعمل الفريقي.

()35

ومما سبق ،يتضح أنو في ضوء المسئوليات الجديدة التي ألقيت عمى عاتق المعمم،
نتيجة لمتطور الذي ط أر عمى العالم بشكل عام ،واألنظمة التعميمية بشكل خاص ،تغيرت طبيعة
ومحتوى برامج الت دريب المقدمة لممعمم في إطار التمكن من الميارات التكنولوجية المطموبة،
لمساعدة الطبلب عمى إ نتاج المعرفة ،بناء عمى الخبرات التي ينقميا المعمم ليم في ىذا
الصدد ،فكمما استطاعت البرامج التدريبية المقدمة لممعمم مقابمة الحد األدنى من المعايير
سالفة الذكر ،كان ذلك فرصة ال بأس بيا ،تتيح لممعمم ليس فقط التمكن من الميارات
المطموبة ،لكن أيضاً توظيفيا وتطبيقيا داخل حجرة الصف.

رابعاً :فًضفة تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية يف إطار ايتخوٍ ايزقُي وأٖداف٘ وَواصفاتٗا يف
إطار ايتخوٍ ايزقُي.
تنطمق فمسفة تدريب المعممين في إطار التحول الرقمي من ضرورة إكساب المعمم
الكفايات التي تمكنو من دمج التكنولوجيا في ممارساتو التدريسية ،مع االىتمام بضرورة بناء
ثقافتو المعرفية حول أىمية استخدام التكنولوجيا ودورىا في انتاج المعرفة في العصر الرقمي،
األمر الذي يحتاج لبرامج تدريبية مستمرة ،تقدم لممعمم بانتظام ،وتتيح لو ممارسة ما تم
التدرب عميو داخل الفصل مع الطبلب ،اعتماداً عمى المحاولة والخطأ ،والممارسة والتطبيق

الفعمي ،والتعاون مع الطبلب وزمبلء العمل ،لتبادل الخبرة ،وتوليد مزيد من األفكار اإلبداعية

الجديدة ،وغير التقميدية.

()36

ويشير ما سبق إلى ضرورة أن تتسم البرامج التدريبية المقدمة لممعممين في ضوء
ثم
االتجاىات الرقمية بالطابع العممي فبل تكون مجرد برامج صماء عديمة الجدوى ،ومن ّ
يكتسب المعممون الميارات التطبيقية لمتعامل مع التكنولوجيا ،واستخداميا في توليد المعرفة
- 0415 -

سيناريوهات مقترحة لتدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة ..........................................................

بل
الجديدة وانتاجيا ،ونقل تمك الميارات لمطبلب ،مما يعطي تمك البرامج التدريبية أىمية وثق ً

تربوياً.

وفي ىذا السياق ،تيدف برامج تدريب المعممين في إطار التحول الرقمي لتحقيق عدد

من األىداف ،يمكن إبراز أىميا فيما يمي:


()37

تمكين المعممين من التعامل مع كافة األجيزة التكنولوجية الحديثة ،وتوظيفيا داخل
الفصل الدراسي.



القدرة عمى استخدام تمك األجيزة في الدخول عمى مصادر المعرفة المختمفة،
وتصفحيا ،واالستفادة من محتواىا ،واستخدامو في انتاج مزيد من المعرفة بالتعاون
مع الزمبلء والطبلب.



اكساب المعمم القدرة عمى التفريق بين مصادر التعمم المختمفة ،وما فييا من محتويات
مبلئمة وأخرى غير ذات قيمة ،ومن ثم الحكم عمييا ،وادارة المحتوى لتحقيق االستفادة
القصوى منو.



تشجيع المعمم عمى التعاون مع كافة المعنيين بالعممية التعميمية من أجل تبادل
المعرفة ،وتوسيع دائرة االستفادة منيا ،واإلضافة إلييا ،من خبلل االحتكاك والتواصل
مع اآلخرين في إطار التعمم التعاوني ،مثل الزمبلء ،والطبلب ،والباحثين ،والمسئولين
التربويين ،وأعضاء المجتمع الخارجي ،األمر الذي يسيم في إثراء المعرفة.



تحفيز المعمم عمى انتاج محتويات رقمية ومشاركتيا مع اآلخرين.



تعريف المعمم بإجراءات السبلمة الرقمية  ،Digital Safetyوالتي تجعمو يمجأ لممواقع
والصفحات اإللكترونية ،ومصادر التعمم اآلمنة ،والحفاظ عمى المعمومات التي تم
الحصول عمييا من السرقة أو السطو ،والحفاظ عمى حقوق الممكية الفكرية لآلخرين.



تمكين المعمم من ميا ارت التفكير اإلبداعي ،والناقد ،والتمكن من ميارات حل
المشكبلت ،واستخدام تمك الميارات في مواقف فعمية داخل الفصل الدراسي ،وتشجيع
الطبلب عمى استخدام ذات الطرق في التعامل داخل السياق المدرسي ،وخارجو.



تنمية االتجاىات اإليجابية لدى المعمم نحو ضرورة استخدام اشكال التكنولوجيا الرقمية
المتطورة إلنتاج المعرفة ،األمر الذي يجعمو مقتنعاً باألمر ،ومتجياً ىو وأعضاء
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العممية التعميمية نحو تحقيق األىداف بكفاءة وفاعمية ،ودائم المحاولة لتذليل كافة
العقبات والصعوبات التي قد تعوق التنفيذ ،وتحقق نتائج مرضية.


حث المعمم عمى استمرارية التواصل والتفاعل مع اآلخرين ،حيث إن تحقيق األىداف
في عالم اليوم يعتمد عمى التعاون المتبادل بين األفراد ،والتفكير المشترك ،الذي يسيم
في انتاج مزيد من األفكار والمحتوى المعرفي غير التقميدي.
ومن ثم ،يتضح أن األىداف التي تسعى إلييا البرامج التدريبية الموجية لممعممين

بالمرحمة الثانوية عمى وجو الخصوص ،تركز عمى الممارسة والتطبيق ،فمم يعد األمر منصباً
عمى تقديم مجموعة من البرامج النظرية الصماء ،إنما الممارسة ،والتطبيق داخل البيئة

الصفية ،بل وخارجيا أيضاً ىي معايير النجاح ،كما أن التركيز عمى التطبيق ،يسيل قياس

أثر ا لتدريب فيما بعد ،ويجعل من السيل تقويم البرامج التدريبية ،والوقوف عمى نقاط الضعف
والقوة فييا ،وتعديميا ،وتحسينيا ،بناء عمى االحتياجات التدريبية لممعممين ،وطبيعة المرحمة
الثانوية وطبلبيا ،واالحتياجات التكنولوجية لمطبلب ،وقدراتيم العقمية ،ومتطمبات عصر
التكنولوجيا الرقمية ،ومن ثم سوق العمل العالمي.
وبناء عمى ما سبق ،اتضح أن ىناك ضرورة ال يمكن إغفاليا لتدريب المعممين عمى
التمكن من االتجاىات الرقمية ،وتوظيفيا إلحداث التعمم لمطبلب ،وخاص ًة وأنيا االتجاىات

التي تستيوي الطبلب بشكل عام ،وطبلب المرحمة الثانوية بشكل خاص ،ومن ثم كان ىناك

عدد من المواصفات التي عمى البرامج التدريبية المخصصة لممعممين في تمك المرحمة أن
تتصف بيا لتمكين المعممين من تحقيق األغراض التكنولوجية البلزمة لتحقيق التعمم المنشود
في عصر المعرفة ،ومن تمك المواصفات ما تبنتو المفوضية األوروبية

European

 Commissionمن مواصفات خاصة ببرامج تدريب المعممين عمى تمكن معممي المرحمة
الثانوية العميا من الميارات التكنولوجية الحديثة واالتجاىات الرقمية ،وىي الفئة التي يتم
تدريبيا بمؤسسات التعميم العالي ،ويمكن اختصار تمك المواصفات فيما يمي:

()38

 أن تصمم البرامج التدريبية المخصصة لممعممين في ىذا الصدد بناء عمى الحوار
الفعال بين المعممين أنفسيم ،ومؤسسات التعميم العالي المناط بيا تقديم تمك البرامج،
والحكومات والمسئولين التربويين بو ازرات التعميم المختمفة ،والتي بناء عمى
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المناقشات التي تتم بينيم ،يتم تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين ،ومن ثم تحديد
الموضوعات التي سيتم التدرب عمييا ،وتحديد محتواىا وفقاً لتمك المتطمبات.

 أن تركز البرامج التدريبية عمى رفع كفاءات وقدرات المعممين والقادة التربويين عمى
حد سواء ،فالعصر الرقمي والرقمنة  ،Digitalizationليست في حاجة فقط لمعمم
يتمكن من استخداميا بفاعمية داخل الفصل ،وتوظيفيا داخل محتوى التعمم المقدم
لمطبلب ،لدعم تمكن الطبلب من االستخدام الرشيد ليا ،وانتاج مزيد من المعرفة من
خبلليا ،بل ىناك حاجة أيضاً لتمكين القادة التربويين بالمدارس ،واإلدارات ،وحتى

بالو ازرات عمى استخداميا ،والتمكن منيا ،لتسييل عمميم من ناحية ،ولتشجيعيم

عمى رقمنة ا لمجاالت اإلدارية لمعمل من ناحية أخرى ،األمر الذي يسيم في تيسير
األعمال ،وسيولة إنجازىا ،وسيولة قناعة القادة والرؤساء بأىمية الرقمنة ،وضرورة
البحث عن مصادر لمتمويل والدعم.
 أن تتوافق الرؤية الرقمية لبرامج التدريب مع رؤية الوزارة والمدارس بشكل عام،
وتتوافق مع المخرجات التعميمية المستيدفة والتي يجب أن يتمكن منيا الدارسين من
الطبلب.
 أن تقبل البرامج التدريبية الموجية لممعممين القياس ،لمتأكد من قدرتيا عمى تحقيق
األىداف ،وتمكين المعممين من الميارات التكنولوجية البلزمة لبلستفادة من
االتجاىات الرقمية وتوظيفيا لمتدريس بفصول المدارس ،وخاصة لمطبلب في المراحل
الدراسية العميا.
 أن تراعي الجيات المختمفة المالكة لمحتوى البرامج التدريبية المقدمة لممعممين
بشأن التمكن من الميارات التكنولوجية البلزمة لبلستفادة من االتجاىات الرقمية كافة
اآلليات التي من شأنيا مراعاة حماية حقوق الممكية الفكرية الخاصة بيا ،من خبلل
تخصيص كممة مرور لكل برنامج تدريبي عبر الشبكة ،واسم مستخدم خاص بكل
دارس ،وحساب خاص بكل دارس أيضاً من شأنو الدخول واالستفادة من المحتوى

باستخدامو.

 أن يتاح بكل برنامج تدريبي الفرصة الكاممة إلحداث التواصل بين الدارسين من
المعممي ن المتدربين ،وبعضيم ،وبينيم وبين األساتذة المقدمين لمحتوى البرنامج،
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لضمان تبادل الخبرات ،وتييئة الفرصة لمحوار والنقاش الذي من شأنو توليد مزيد
من فرص اإلبداع
ويبلحظ عمى ما سبق ،أن المواصفات التي وضعتيا المفوضية األوروبية لمبرامج
التدريبية لتمكين معممي المد ارس الثانوية من االتجاىات الرقمية ،وتوظيفيا من أجل إحداث
التعمم المنشود لدى الطبلب من شأنيا أن تعتبر مواصفات قياسية لممسئولين عن تصميم
محتوى تمك البرامج ،فيي النقاط اإلرشادية ،التي تعتبر الطريق نحو التخطيط لتمك البرامج
تمييداً لتنفيذىا ،األمر الذي يسيم في تحقيق الفائدة لممعمم ،وجميور الطبلب في تمك
المرحمة الدراسية الحرجة ،التي ييتم فييا الطبلب في المقام األول باستخدام التكنولوجيا
الحديثة في مختمف مناحي الحياة ،األمر الذي يجب أن يستغمو المعمم لصالح عممية التعمم،
فيوجو جيود الطبلب نحو استغبلل قدراتيم في انتاج المعرفة ،والتوجو نحو التعمم مدى
الحياة.

خاَضاً :االجتاٖات ايزقُية يتدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية.
تتعدد االتجاىات الرقمية التي ظيرت عمى الساحة العالمية مؤخ ارً ،والتي عمى معمم

اليوم التمكن من استخدام الغالبية العظمى منيا ،إن لم يكن جميعيا ،في الحصول عمى
المعرفة ،وانتاج المزيد منيا ،بالتعاون مع طبلبو ،وزمبلئو ،وكافة المعنيين بالعممية
التعميمية ،لضمان مشاركة تمك المعرفة ،وتعميم االستفادة وتبادل الخبرات ،وتحقيق االستفادة
من التواصل الدائم والمستمر بين المعنيين بالعممية التعميمية كافة ،والحفاظ عمى المعمومات

التي تم الحصول عمييا ،والمعرفة التي تم انتاجيا( ،)41األمر الذي فرض نفسو بشده عمى
فمسفة وأىداف ،ومحتوى برامج التدريب الموجية لمعممي القرن الحادي والعشرين ،وفي ىذ
الصدد يتعرض البحث ألىم االتجاىات الرقمية التي غزت برامج التدريب الموجية لممعممين،
وذلك بالتعرض لم ختمف مسمياتيا سواء في السياق التعميمي ،أو في سياق االتجاىات
الرقمية بشكل عام ،وذلك لما لبلتجاىات الرقمية من استمرارية في غزو المجال التعميمي،
والتي مازالت مراحل ومؤسسات التعميم كافة في سبيميا الستيعابيا وتبنييا واستعاراتيا من
مختمف المجاالت التي نشأت وظيرت بيا ،إلى داخل المؤسسات التعميمية المختمفة ،ومن أىم
تمك االتجاىات ما يمي:
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 .1احلوصبة ايضخابية :Cloud Computing
تمثل الحوسبة السحابية إحدى االتجاىات الرقمية التي تقوم عمى استخدام شبكة
االنترنت ،لتيسر تخزين كم ضخم من المعمومات ،بحيث يمكن لجامع تمك المعمومات الوصول
إلييا من خبلل أي جياز إلكتروني متاح ،من شأنو توصيمو إلكترونياً بالسحابة التي تم

استخداميا لتخزين المعموم ات عمييا ،وىي بذلك عمى خبلف جياز الكمبيوتر الخاص؛ الذي
يتعذر الدخول عمى المعمومات المخزنة عميو ،إال من خبلل الجياز ذاتو ،ىذا وتعدد محركات

البحث التي يمكن إنشاء الحوسبة السحابية عمييا ،المحرك البحثي جوجل
.Drive

Google

()40

وتتيح الحوسبة السحابية العديد من الخدمات مثل توفير البرامج البلزمة لمدخول عمى
االنترنت ،ويطمق عمييا برامج الخدمة ) ،Software as a Service (SaaSومن أمثمتيا
البرامج التي تقدميا شركة جوجل  ،Googleأو ميكروسوفت  ،Microsoftكما تتيح
الحوسبة السحابية خدمة منصات التعمم ) ،Platform as a Service (PaaSوفييا يكون
لممستخدم الفرصة الكاممة لتصميم برامجو الخاصة ،كما تتيح لو تقديم تكميفات أو مشروعات
بحثية متنوعة ،أو أداء االختبارات عن بعد عبر الشبكة ،أو إجراء األبحاث اإللكترونية ،أو
تقديم ممف اإلنجاز االلكتروني  Electronic Portfolioالخاص بو ،األمر الذي يتطمب من
الجية المضيفة  Hostingتوفير البرامج والنماذج االلكترونية البلزمة لتقديم كافة األعمال
لمجية المستفيدة ،وىو ما يوفره عمى سبيل المثال المحرك البحثي  ،Google Engineوالى
جانب الخدمات التكنولوجية السابقة التي توفرىا الحوسبة السحابية ،توجد خدمة البنية
التحتية لممستخدم ) ،Infrastructure as a Service (IaaSوفييا يكون عمى الجية
المضيفة توفير البنية التحتية التي يمكن من خبلليا استقبال انجازات المستخدمين وأعماليم
المختمفة ،والتي منيا توفير المساحة البلزمة ،وقواعد البيانات ،وسبل إداراتيا بشكل يسيل
من خبلليا إعادة االستفادة من المعمومات المتاحة بيا ،وتعد خدمات الشبكة المتاحة عبر

موقع أمازون مثاالً لذلك األمر  ،)41(Amazon Web Servicesوبناء عمى ما سبق ،يتضح
أنو من خبلل خدمات الحوسبة السحابية يمكن لممؤسسات التعميمية تقديم برامج التعميم

االلكتروني لمدارسين المتواجدين بأماكن مختمفة داخل مدينة واحدة ،أو عبر ببلد متعددة ،مما
يدعم التوسع في مشروع المدارس الذكية  Smart School Projectويتيح إنشاء المزيد من
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الجامعات االفتراضية  ،Virtual Universitiesاألمر الذي ييسر حدوث ونشر التعمم ،دون
االلتزام بقيود المكان ،أو الزمان ،أو األشخاص بعينيم ،أو حتى أجيزة الحاسب األلي التي
يتم تخزين المعمومات عمييا ،ذلك أن األمر من خبلل الحوسبة السحابية أصبح أكثر
سيولة.

()42

ويرى مما سبق ،أن ظيور الحوسبة السحابية كإحدى االتجاىات الرقمية الحديثة،
ساعد بشكل كبير عمى تطور الوسائل التي يستخدميا الباحثون والدارسون لمحصول عمى
المادة العممية ،وتخزينيا ،والبناء عمييا أيضاً ،األمر الذي سيل طرق البحث والتخزين ليس
فقط لمباحثين المتخصصين ،وانما أيضاً لمطبلب ،في سعييم المستمر لمحصول عمى المعرفة

الحديثة ،التي تمكنيم من انتاج المزيد منيا مستقببلً ،األمر الذي يتطمب التمكن التام من قبل
المعمم من ميارات استخدام تمك االتجاىات الرقمية المستحدثة ،بشكل عام ،ومعمم المرحمة

الثانوية عمى وجو الخصوص ،لما لو من ارتباط بطبلب في مرحمة عمرية تجعميم في حالة
شغف مستمر بالتكنولوجيا الحديثة ،وتوظيفيا في إنتاج كل جديد من المعارف التي تنسب
إلييم ،فتزيد من تقديرىم لذاتيم وقدراتيم.

 .2اصتدداّ األجٗشة ايتهٓويوجية املضاعدة  /ايتهيفية Assessing or Adaptive
Technology:
يدعم ىذا االتجاه الرقمي تحقيق نوعين من الخدمة التعميمية وىما المواءمة (التكيف)،
والتقييم؛ إذ أنو عمى مستوى المواءمة ،يدعم ىذا االتجاه استخدام األجيزة التكنولوجية التي
تتبلءم وحاجات المتعممين وظروفيم الخاصة ،والتي من الممكن أن تكون ظروف صحية،
تجعميم غير قادرين عمى تحصيل التعمم ،كاإلعاقات الجسدية ،أو العقمية ،أو صعوبات التعمم،
لذا يعتبر ىذا االتجاه من أكثر االتجاىات التي تدعم تعمم ذوي االحتياجات الخاصة؛ حيث
تتيح ليم إدخال المحتوى التعميمي عمى أجيزة تتبلءم ونوع اإلعاقة التي يعانون منيا ،فيسيل
عمييم ذلك التعامل مع ذلك المحتوى ،كالطابعات التي تتبلءم وذوي االحتياجات الخاصة من
فاقدي البصر ،أو األجيزة الصوتية التي تتعامل مع المحتوى العممي الذي يتعامل معو الطبلب
من ذوي اإلعاقات السمعية ،باإلضافة إلى السبورة التفاعمية ،التي تحفز إحداث مزيد من
التفاعل بين المعمم وطبلبو  ،والمحتوى العممي المعروض ،الذي يتعامل كبلىما معو من خبلل
جياز الكمبيوتر ،أو جياز العرض المتصل بالسبورة ،كما يتعامل ىذا االتجاه مع القراءات
اإللكترونية  ،E- Readingsوالكتب اإللكترونية  ،E- Booksالمتاحة عمى الشبكة
- 0421 -

سيناريوهات مقترحة لتدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة ..........................................................

الدولية لممعمومات ،األمر الذي سيل الحصول عمى المادة العممية ميما كان مكان نشأتيا،
دون أن يتحرك الباحث من مكانو ،مستخدما في ذلك جياز الكمبيوتر ،أو تميفونو المحمول،
كبيرً من المعرفة لو ،في حيز صغير ،وبعيداً عن
قدرً ا
أو جيازه الموحي  ،Tabletمما يوفر ا

المصادر الورقية والكتب ،التي تتقادم المعمومات الموجودة بيا بسرعة كبيرة .كما أنو عمى
مستوى التقييم يمكن استخدام تمك األجيزة في أداء الطالب لتكميفاتو اليومية
 ،Assignmentsواختباراتو الفصمية والنيائية

Daily

،Mid and Final Term Exams

ولتمبية المتطمبات النيائية لتقويم الطبلب ،وتستخدم أيضاً في مساعدة الطالب عمى إنياء
ممف اإلنجاز اإللكتروني الخاص بو  ،E-Portfolioوزيارة المكتبات االفتراضية واالستفادة

من محتوياتيا  ،Virtual Librariesواجراء التجارب العممية بالمعامل االفتراضية Virtual
 ،Laboratoriesواستخبلص النتائج ،والتعديل فييا.

()43

ويتضح مما سبق ،أن ىذا االتجاه الرقمي يدعم تحقيق المواءمة التكنولوجية
لممتعممين عمى اختبلف قدراتيم وظروفيم؛ وذلك من خبلل توظيف الوسائل التكنولوجية
الحديثة في توصيل المعمومة لممتعممين وتيسير حصوليم عمييا بشكل بسيط وميسر ومتناسب
معيم ،محققا بذلك مبدأ المساواة في الحصول عمى فرص التعمم ،كما أنو في ذات الوقت
القدرة العالية عمى التخزين التي تمتمكيا تمك الوسائل التكنولوجية في تخفيف عبء الحصول
عمى مصادر التعمم الورقية والوصول إلييا ،بل إنو يعالج احتمالية تقادم المعمومات المتواجدة
بتمك المصادر الورقية ،باالتصال الدائم بشبكة المعمومات والتحديث المستمر ليا ،مما يوفر
عمى المتعمم الوقت والجيد والتكمفة المادية ،وعمى الجانب اآلخر يدعم ىذا االتجاه تيسير
عمميات تقييم التعمم وأيضا بما يناسب قدرات المتعممين وظروفيم الخاصة من خبلل توفير
آليات ووسائط متنوعة لمتقييم.

 .3احطز جٗاسى َعو ):Bring your Own Device (BYOD
وىو من أكثر االتجاىات المتبعة ،وخاصة في الببلد حديثة التحول الستخدام
التكنولوجيا داخل المؤسسات التعميمية ،ويعد وسيمة مناسبة لمتغمب عمى مشكمة عدم توافر
األجيزة اإللكترونية داخل المدرسة ،مما يحول دون استخدام تكنولوجيا التعمم الحديثة وتطبيق
االتجاىات الرقمية بيا ،إذ يقوم ىذا االتجاه عمى احضار الطالب لجيازه الشخصي معو
ليستخدمو بالمدرسة بدالً من انتظار توفير المدرسة لو ،فالمدرسة في بداية التحول قد تكون
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غير قادرة عمى توفير جياز خاص بكل طالب لمعمل عميو ،ومن ثم فإن إحضار الطالب لجيازه
معو ،يشعره أنو يشارك في تحقيق أىداف التعمم باستخدام أدواتو الشخصية ،ويشجعو عمى
استخدام ما يممكو من أجيزة تكنولوجية حديثة في تحقيق تعمم فعال لذاتو.

()44

ويبلحظ أن االتجاه السالف اتجاىاً يراعي الظروف االقتصادية لممنظمات التعميمية التي

تسعى لتحقيق التحول الرقمي بيا ،لما تواجو من أعباء متعددة في بداية تحقيق التحول
المنشود ،وتسييبلً عمى المنظمة من جية ،وحرصاً عمى تمكين الطالب من المشاركة في

تحقيق أىداف العممية التعميمية من جية أخرى ،من خبلل االستغبلل األمثل إلمكانات الطالب

المادية ،وقدراتو التكنولوجية ،فإنو ال توجد مشكمة من بدء التحول ،مع محاولة التقميل من
النفقات قدر المستطاع ،والتركيز عمى األولويات والضروريات في بادئ األمر ،ثم استكمال
باقي المتطمبات تدريجياً ،لحين اتمام باقي متطمبات التحول ،والتخمص من االتجاىات
التقميدية التي لم تعد مبلئمة لمتطمبات العصر الحالي.

 .4حتًيالتية ايتعًِ :Learning Analytics
ويقصد بيا النظر في نوعية البيانات والمعمومات ،التي تعتبر محور اىتمام كل طالب،
فعندما يدخل الطبلب لموقع معين ،أو يستخدم المحركات البحثية لمتعامل مع موضوع معين،
فيو بذلك يرسم صورة كاممو عن اتجاىاتو ،واىتماماتو البحثية ،والموضوعات التي تستيويو،
بل وقدرتو البح ثية ،والصعوبات التي يواجييا عند البحث عن موضوعات معينة ،وبالتالي فإن
المعممين المسئولين عن ىذا الطالب باطبلعيم عمى ممفو الشخصي ،وتاريخ البحث الخاص
بو ،يستطيعون تكوين فكرة كاممة ورسم خمفية مفصمة عنو ،عن طريق تحميل البيانات الرقمية
الخاصة بممفو الشخصي  ،Personalized Profileبناء عمى تاريخو البحثي Research
 Historyعمى محركات البحث ،األمر الذي يفرض عمى المعمم ضرورة مؤداىا معرفة مفصمة
بكيفية متابعة الطبلب عمى المحركات البحثية المتاحة ،وتحميل البيانات الرقمية الخاصة
بالتاريخ البحثي لكل منيم ،في محاولة لموصول لدالالت عن تمك البيانات الرقمية الخاصة
بكل طالب ،ومن ثم معرفة اىتماماتو البحثية ،والصعوبات التي يواجييا كل منيم ،ومياراتو
البحثية التي يمكن استغبلليا في العديد من المشروعات البحثية الرقمية ،باإلضافة إلى معرفة
البرامج البحثية التي تستيوي الطبلب ،ومن ثم توفير األدوات البحثية المبلئمة لمطبلب عمى
اختبلف احتياجاتيم ،األمر الذي يتطمب من المعممين ،قد ارً من المرونة التي تمكنيم من
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التعامل مع مختمف االحتياجات والميارات واالتجاىات التي تستيوي كل طالب عمى حدة،
والتي بتوفيرىا يتمكن الطالب من تحقيق التعمم المنشود ،والخبرة المرغوبة باالستفادة من
االتجاىات الرقمية المتاحة.

()45

ويبلحظ مما سبق أن ىذا االتجاه يتيح الفرصة لممعممين لتغيير طرائق التدريس،
ومصادر التعمم المتاحة لمطبلب من آن ألخر لتتبلءم واحتياجاتيم وقدراتيم ،كما أن مثل ىذا
االتجاه الرقمي يمكن المعممين من تحديد المجاالت البحثية المختمفة التي تستيوي الطبلب،
ثم إمكانية توجيييم نحو التخصصات التي تناسبيم عند االلتحاق بالجامعة.
ومن ّ
كما أن ىذا االتجاه يدعم قدرة المعممين عمى توفير المعارف والمعمومات والمصادر
المعرفية المختمفة التي تبل ئم قدرات الطبلب واحتياجاتيم ،األمر الذي يشجعيم عمى الحصول
عمى مزيد منيا ،وأن المعممين يقدرونيم ويتفيمون احتياجاتيم ويقدمون المعارف التي
تناسب قدراتيم.

 .5احملتوى ايتعًيُي احلز Open Educational Content
يشير ىذا االتجاه إلى قدرة طبلب العمم بالمراحل التعميمية المختمفة عمى االنفتاح
واالطبلع عمى مختمف المعارف ،واالستفادة من زخم المعمومات التي أصبحت متاحة عمى
مختمف المواقع التعميمية وبدون قيود ،األمر الذي جعل التعمم ميس ارً وسيبلً ،ومن الممكن أن

يحدث دون أي مج يود يبذلو المتعمم ،بشرط أن يتقن انتقاء المصادر ،ويجيد االستفادة من
المصادر المتنوعة ،ويفرق بين الموثوق وغير الموثوق فيو ،ويبنى عمى ما يحصمو من
معارف ،فتكون لو القدرة عمى إ نتاج ما ىو جديد ،ومن ثم لم يعد المعمم ىو مصدر التعمم
الوحيد كما كان سابقاً ،بل أصبح مسئوالً عن إكسابيم ميارات التعامل مع مصادر التعمم إلى

الطبلب ،وميارات إنتاج الجديد منيا ،كما أضحى محف ازً لمتعاون بينو وبين الطبلب من ناحية،

وبين الطبلب وزمبلئيم من ناحية أخرى إلنتاج المعرفة المنشودة ،مع الوضع في االعتبار

البناء عمى ما سبق لآلخرين أن توصموا إليو ،واالعتراف بحقوقيم المعرفية وفقاً لقوانين
الممكية الفكرية ،وحماية حقوق المؤلف ،وقواعد التوثيق العممي ،بحيث تنسب المعمومة إلى

مكتشفيا األول ،بما يشجع الباحثين عمى إنتاج المزيد من المعرفة وتسجيميا بأسمائيم،
والمساىمة في تحديث الكتب االلكترونية ،ومحتوى المقررات التعميمية االلكترونية المتاحة
عبر شبكة االنترنت ،والتي يداوم الباحثون عمى االطبلع عمييا.
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ومما سبق يمكن مبلحظة أن ىذا االتجاه الرقمي في التعميم والتعمم ،يمكن من التغمب
عمى مشكمة تؤرق الكثير من الباحثين عن المعرفة ،أال وىي الوصول لمصادرىا ،والتي قد
ثم فأن المحتوى التعميمي الحر أو المفتوح أتاح
تكون بعيدة أو نادرة أو باىظة الثمن ،ومن ّ
لمباحثين عن المعرفة من المتعممين سيولة الوصول إلييا ،إال أن التعامل مع ذلك المحتوى
التعميمي الحر يتطمب أن يكتسب المتعمم ميارات التعامل معيا والوصول إلييا والتمييز بين
ثم نقميا
المفيد والضار منيا ،وىي ميارات يجب عمى المعممين اكتسابيا أوال واتقانيا ومن ّ
لطبلبيم.
وبالنظر لطبلب المرحمة الثانوية سنجد أنيم وفقا لما يتمتع بو طبلب ىذه المرحمة من
خصائص لدييم الرغبة والفضول في الحصول عمى المعرفة طالما توافرت أماميم بشكل شيق
وجذاب ،ومن ىنا فإنو يجب عمى المعممين توظيف ذلك في مساعدتيم في الوصول إلى
المحتوى العممي المفيد ،واإلفادة منو ،كما يجب عمى المعممين تدريب الطبلب عمى األمانة
العممية في نسب مصادر المعرفة ألصحابيا واالعتراف بحثيم ،واإليمان بان المعرفة تراكمية
وأنيم كما نقموا عن الخرين بأمنة سنقل عنيم من بعدىم بنفس األمانة بما يساىم في بناء
المعرفة ودعم قدرات الوطن في تحقيق الريادة العممية الدولية.

 .6ايطباعة ثالثية األبعاد :3D
يحاكي ىذا االتجاه ما كان يراه الطبلب في أفبلم الخيال العممي من الرؤية المجسمة
لؤلشياء ،والشعور بيا كأنيا حقيقة مرئية؛ فالطباعة ثبلثية األبعاد ،تساعد الطالب عمى لمس
األشياء بدل من تخيميا في مخيمتو ،والتعامل معيا عمى أنيا حقيقة يراىا بعينيو ،وىو ما
يطمق عميو التعمم القائم عمى الممس  ،Hands-on Learningفيمكن لمطالب مثبلً عن

طريق ىذا االتجاه طباعة تصميم ىندسي في مخيمتو ،أو تركيب داخمي إلحدى الكائنات الحية
المنقرضة ،أو القيام بتشريح لجزء أو لكامل الجسم البشري ،أو فك مكونات مادة معينة
لمركباتيا األولية ،أو تصور لحياة الجنين داخل رحم األم ،أو تصور كامل لمحياة بالغابات ،أو

الصحاري ،أو أعماق البحار ،فبدالً من مجرد القراءة عن مثل ىذه األشياء نظرياً ،وتخيميا،

يمكن لممتعمم رؤيتيا ومعايشتيا ،ولمسيا ،مما يحفز لديو التعمم ،ويشجعو عمى تحويل

النظرية لتطبيق ،يسيل التعامل معيا ،واكتشاف مكوناتيا ،بدالً من تصورىا بشكل نظري ،قد
يعجز بعض المتعممين عن تخيل األمر ،مما يصعب عمييم التعمم.
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ومما سبق ،يتضح أن ىذا االتجاه من شأنو المساىمة في تحويل الحقائق المجردة،
ألشياء ممموسة ،يسيل التعرف عمى مكوناتيا ،والتعامل معيا ،والتعرف عمى كيفية االستفادة
منيا ،األمر الذي يسيل من إحداث عممية التعمم ،وييسر من المعمومات التي تتسم
بالصعوبة ،ويحفز قدرة الطبلب عمى التخيل ،واإلبداع ،لكنو ال يمغي وجود المعمم ،ألن تمكن
الطبلب من التعامل بحرفيو مع التقنيات المرتبطة بيذا االتجاه ،ىي وظيفة المعمم األساسية إذ
يتجمى دوره في توضيح فائدتيا وآلية تنفيذىا والتعامل معيا واإلفادة منيا.

 .7املعاٌَ االفرتاضية وعٔ بُعد .Remote and Virtual Laboratories
يجمع ىذا االتجاه بين ميزتين تساعدان في تعمم الطبلب ،أوالىا تتمثل في إمكانية
تعامل الطبلب مع المعامل الموجودة بالكميات إلجراء التجارب واستخدام الخامات والمواد
واألدوات المختمفة المتاحة بالمعمل ،عن طريق االستعانة بكامي ار جياز الكمبيوتر المتصل
بشبكة االنترنت ،واستخدام أجيزة التحكم عن بعد المخصصة ليذا الغرض ،وذلك بعد
تسجيميم بالبرنامج التعميمي لمتعمم عن بعد ،والذي يتيح ليم بعض البرامج االلكترونية التي
تسيل ليم دخول المعمل واستخدام أدواتو ،كأنيم في الواقع الفعمي .أما ثانييا فيم المعامل
االفتراضية والتي تقوم بتييئة بيئة تتطابق مع بيئة المعمل الحقيقي؛ فاألمر ىنا عبارة عن
محاكاة لوجود الطالب في المعمل ،لكن بشكل افتراضي ،بما يييئ لمطالب الفرصة الستخدام
أجيزة افتراضية مماثمة لؤلجيزة الموجودة بالمعمل الحقيقي ،وعميو أيضاً أن يستخدم المواد
التي يستخدميا في الواقع الحقيقي ولكن بشكل افتراضي ،وبذلك يتم توفير الكثير من الجيد
والمال ،فالطالب ال يحتاج لبلنتقال الفعمي لممعامل التي قد تكون بعيدة عن مقر سكنو أو
عممو ،كما أنو ال يستخدم المواد الحقيقية في إجراء التجارب ،والتي قد تكون غالية وال يكون
الطالب قاد ارً عمى توفيرىا ،أو قد تكون خطرة ،وال يمكن تداوليا ،كما أنو ال يضمن نجاح

التجربة من المرة األولى التي يجرييا فييا ،األمر الذي يتطمب منو إعادتيا أكثر من مرة،

واستيبلك الكثير من المواد الكيمائية باىظة الثمن في الواقع الفعمي.

()59

ومن ىنا يتضح أن ىذا االتجاه من شأنو التخفيض من تكمفة شراء المواد الخام ،التي
يحتاجيا الطبلب بالمعامل ،ويحد من االزدحام والتيافت عمى المعامل ،وجداول االنتظار التي
يضطر الطبلب لبلنتظار فييا ،حتى تييئ ليم فرص الدخول لممعمل واجراء تجاربيم ،لموفاء
بمتطمبات المقرر الدراسي ،لكن ىذا االتجاه ال يعتبر عوضاً عن المعمم ،فالمعمم ىو المسئول
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عن تقنيات وفنيات التعامل مع أجيزة ،وأدوات المعمل عن بعد ،كما أنو يراقب الخطوات التي
يقوم الطالب بيا ،ويتدخل في حالة خطئو أو مواجيتو ألي مشكمة تحول دون إكمال التجربة،
إذاً فاألمر يحتاج من معمم المرحمة ال ثانوية بجانب التمكن من الفنيات والتقنيات المرتبطة
بذلك االتجاه ،أن يكون عمى دراية بالفترة المبلئمة لمتدخل والتعديل في اإلجراءات المعممية

التي يجرييا الطالب ،كما أن عميو الربط بين الواقع المعممي الحقيقي واالفتراضي ،فيوجو نظر
الطالب باستمرار لئلجراءات المرتب طة باألمن والسبلمة التي ال تعرض الطالب وزمبلئو ألية
أخطار في حالة وجودة بمعمل حقيقي ،وجمييا أمور يجب أن توضع في الحسبان عند تدريب
المعمم عمى التمكن من تمك التقنيات في التعامل مع تمك االتجاىات ،وربطيا بالواقع الفعمي،
فميس من المنطقي أن يتعامل الطبلب باستم ارر مع البيئات االفتراضية ،وال يتعرض لمبيئات
الحقيقية.

 .8تهٓويوجيا صًضًة ايهتٌ :Block chain Technology
يعـد البمـوك تشـن) (Block chainأو سمسـمة الكتمـة أكبـر سـجل رقمي مـوزع ومفتوح
يسـمح بنقـل أصـل الممكيـة مـن طـرف إلى آخـر في الوقـت نفسـو دون الحاجة إلى وسـيط ،مـع
تحقيـق درجـة عالية مـن األمان لعممية التحويـل في مواجية محاوالت الغش ،أو التبلعب.
ويشتـرك في ىـذا السـجل جميـع األفراد حـول العالم ،ويمكـن اعتبار البمـوك تشـن حاليـاً أكبـر
قاعدة بيانـات موزعـة عالمياً بيـن األفراد.

()51

وقد تــم اســتخدام نظــام ”البمــوك تشــن“ ألول مـرة في عـام  ، 1117وذلــك باعتبــاره

المنصــة الرئيســية لعممــة البيتكويــن االفتراضية ،والتــي اسـتمدت قوتيـا وثقـة المتعاممين
فييـا ،بفضل ذلـك النظام .ويخمط كثيــر مــن النــاس بـيـن البيتكويــن و”البمــوك تشــن“،
ويعتبرونيا كيانــاً واحــداً ،إال أن البمـوك تشـن ىــو العمــود الفقــري لعممــة البيتكويــن ومثبلً تـم

اسـتخداميا في تحويـل العمبلت االفتراضية ،ويمكن أيضـاً اســتخداميا في العديــد مــن
التطبيقــات األخرى ،مثــل تســجيل الممتمكات وتوثيــق المعمومات وأعمــال الوســاطة ،وتتكون
البموك تشين من العناصر التالية:

()50

 الكتمـة  :Blockوت مثـل وحـدة بنـاء السمسـمة ،وىـي عبـارة عـن مجموعــة مــن العمميــات
أو الميــام المرجــو القيــام بيــا ،أو تنفيذىــا داخــل السمســة ،مثل :تحويــل أمــوال ،أو
تســجيل بيانــات ،أو متابعــة حالــة أو مخالفــة ،وعــادة مــا تســتوعب كل كتمــة مقــدا ارً
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محــدداً مـن العمميـات والمعمومـات وال يتم قبول عمميات أخرى حتـى يتـم إنجـاز
العمميـات بداخميـا بصـورة نيائيـة ،ثـم يتـم إنشـاء كتمــة جديــدة مرتبطــة بيــا ،واليــدف

الرئيـسـي ىــو منــع إجـراء معامبلت وىميـة داخـل الكتمـة تتسـبب في تجميـد السمســمة،
أو منعيــا مــن تســجيل وانيــاء المعامبلت .
 المعمومة :ويقصــد بيــا العمميــة الفرعيــة التــي تتــم داخـل الكتمـة الواحـدة ،أو ىـي األمر
الفـردي  ،Single Orderالـذي يتـم داخـل الكتمـة ،ويمثـل مـع غيـره مـن األوامر
والمعمومــات الكتمــة نفســيا .
 اليــاش : Hashوىــو عبــارة عــن الحمــض النــووي المميــز لسمســمة الكتمــة ،ويرمــز
إليــو البعــض أحيانــاً بــ ”التوقيـع الرقمـي  ،Signature Digitalوىو عبـارة عـن كـود
يتـم إنتاجـو مـن خـبل ل خوارزميـة داخـل برنامـج سمسـمة الكتمـة يطمـق عمييـا آليـة

اليـاش  ، Hash Functionوبقوم بأربـع وظائـف رئيسـية ىـي :تمييـز السمسـمة عـن
غيرىـا مـن السبلسل ،وتحديــد ومعرفــة كل كتمــة وتمييزىــا عــن غيرىــا داخــل السمسـمة،
ووسم كل معمومة داخل الكتمة نفسيا بياش مميز ،وربــط الكتــل بعضيــا البعــض
داخــل السمســمة ،حيــث ترتبــط كل كتمــة باليــاش الســابق ليــا واليــاش البلحق عمييـا،
مـا يجعـل اليـاش يسيـر في اتجـاه واحـد فقـط مـن الكتمــة األصمية البلحقة عميــو
وىكــذا ،ويبلحظ ىنــا أن اليـاش ال يسـمح بالتعديـل عـمى الكتـل التـي تـم إنشـاؤىا.
ويمكن استخدام سمسمة الكتل في مجال التعميم ،في تسجيل المعرفة الجديدة التي
ينتجيا كل طالب باسمو ،لحماية حقوق الممكية الفكرية ليا ،كما يمكنو االستفادة من المعرفة
التي انتجيا اآلخرون بنفس الطريقة ،مع الحفاظ عمى ممكيتيم الفكرية ليا ،كما يمكن تسجيل
المنتجات الفكرية ليم بتمك السبلسل ،واالستفادة من المنتجات الفكرية التي يسجميا
اآلخرون ،حيث يسيل تبادليا معاً دون إغفال ذكر صاحب المعمومة األساسي ،كما يمكن

تسجيل الطبلب أنفسيم ببعض المشروعات البحثية الجماعية ،أو األعمال الفصمية الجماعية،

أو المقررات اإللكترونية عن بعد ،األمر الذي يسيم في دعم تأسيس مزيد من مجتمعات
التعمم المستدامة ،وذلك باستخدام تكنولوجيا سبلسل الكتل.
ومن الواضح أن تكنولوجيا سمسمة الكتل عبارة عن تكنولوجيا متخصصة ،تحتاج
لميارات محددة في التعامل معيا واالستفادة منيا ،األمر الذي يفرض عمى المعمم ضرورة
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التمكن من تمك الميارات ،وتبسيطيا ،وتدريب الطبلب عمى استخداميا واالستفادة منيا ،األمر
الذي جعل تكنولوجيا سمسمة الكتل تنتقل مثل غيرىا من االتجاىات التكنولوجيا األخرى من
العوالم التي نشأت بيا مثل عالم اإلدارة واألموال ،إلى مجال التعميم لتعميم االستفادة من
وجودىا داخل مجال التعميم.

 .9ايتعًِ ايكائِ عًى االحتياجات ايغدصية :Personalized Learning
وفي ىذا االتجاه ،يتم مراعاة االحتياجات الخاصة بكل طالب عمى حدة سواء داخل
الفصل التقميدي ،أو عند استخدام برامج التعميم عن بعد ،أو الجمع بينيما فيما يطمق عميو
التعمم المدمج  ، Blended Learningويعتمد التدريس في ىذا االتجاه عمى مبدأ أساسي
وىو التعمم المركز حول الطالب ،وضرورة مراعاة الفروق الفردية لكل طالب عمى حدة ،ليشعر
كل منيم بقيمة ما يتعممو ،ولتحقيق ذلك يوفر المعمم عدد كبير من استراتيجيات التدريس،
واألساليب المعينة لتقديم المحتوى التعميمي ،والوسائل التكنولوجية المختمفة التي يمكن من
خبلليا تقديم المعمومة من خبلليا ،فيمكنو توفير مقاطع مصورة ،وأفبلم تعميمية ،وبرامج
تعميمية ،وصور متحركة ،وعروض توضيحية ،ورسوم بيانية ،ومذكرات ممخصة ،ومراجع
إضافية ،ومقاالت مرتبطة بموضوع التعمم ،وأسئمة تحفيزية ،ومشروعات مشتركة ،وغيرىا من
األساليب ،وعمى كل طالب أن يتخير من جممة ما سبق ،ما يتبلءم مع قدراتو ،واحتياجاتو،
وقدراتو العقمية ،كما يمكن لممعمم أن يخصص بعض المقاءات المباشرة بينو وبين الطبلب،
يقوم خبلل تمك المقاءات بالشرح المباشر ليم بشكل تقميدي ،ليطمع عمى مستوياتيم الحقيقية،
ويتيح ليم فرص النقاش ،وطرح األسئمة التي يرغبون في إيجاد إجابات ليا.

()51

ويفيم مما سبق أن المعمم مطالب بأن يوفر لمطبلب المصادر والسبل واالستراتيجيات
التي تمكنيم من تحصيل التعمم بالشكل الذي يبلئم قدراتيم واحتياجاتيم ومستوياتيم العقمية،
كما يمكنو تنظيم عدد من المحاضرات النظرية المصغرة التي يقابل فييا الطبلب عن بعد
لعرض بعض المفاىيم ،ولمقاء المباشر بينو وبينيم ،لمتغمب عمى عائق بعد المسافة بين
الطرفين ،والذي قد يكون حائبلً في سبيل إحداث التعمم في بعض األحيان ،فيكون عامل الدمج

بين مزايا العمم عن بعد والتعمم المباشر ،سبيبلً لتحقيق األفضل لمطبلب ،بناء عمى االستخدام

األمثل لمشكل التقميدي في التدريس ،والشكل المستحدث القائم عمى استخدام التكنولوجيا

الحديثة.
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 .10ايتكييِ ايزقُي ايغاٌَ عٔ بُعد،Digital and Comprehensive Online ،
:Assessment
يركز ىذا االتجاه عمى طبيعة نظام تقييم الطبلب المقيدين في األ نظمة والبرامج
الدراسية عن بعد ،فإذا كانت البرامج تقدم عن بعد ،فالطبيعي أن يتم التقييم عن بعد أيضاً،
ولعل أنسب الطرق المستخدمة لمتقييم عن بعد ،والتي تعتبر ثورة عمى أنظمة التقييم
التقميدية ،ىو أسموب االختيار من متعدد ) ،(MCQsوالذي يعد من أنسب أساليب التقييم
الحديثة المبل ئمة لممجموعات الكبيرة ،والمجموعات التي تدرس عن بعد ،كما يعتبر تقييم
األقران لبعضيم البعض  ،Peer Assessmentأسموباً آخر يستخدم في اتجاه التقييم الرقمي

عن بعد ،بل ومن شأنو أيضاً تعزيز التواصل والتعاون بين المجموعات الدراسية ،ومن ثم
التغمب عمى عدم قدرتيم عمى التواصل المباشر مع بعضيم البعض ،خاص ًة وأن كل منيم في

مكان مختمف عن اآلخر ،وفي ىذا األسموب ،يسمح لكل طالب أن يقيم أعمال زميمو الفصمية،

بناء  ،بغرض تعديميا لؤلفضل ،األمر الذي يحفز لدى الطبلب ما يسمى بالتعمم
وينقدىا نقداً ً
بالفعل  ،Action Learningأو التعمم بالممارسة  ،Practice Learningوبالتأكيد ال يتم
االعتماد عمى أسموب واحد فقط من أساليب التقييم المتاحة عن بعد ،وانما يتم االعتماد عمييا
مجتمعة بغرض الوصول لحكم موضوعي عمى أداء الطالب وتكميفاتو التي قدميا عبر الشبكة
في مقر ارً بعينو.

()52

وليحصل الطبلب عمى درجات يم وتقييميم النيائي يتم تجميع الدرجات التي حصموا عمييا

من تقييم األقران ،وتقييم أسئمة االختيار من متعدد ،بل وتقييم الطالب لنفسو ،وغيرىا من
األساليب إلصدار الحكم النيائي عمى أداء الطالب ،والتي تكتب وتخزن في قواعد بيانات
خاصة بكل طالب عمى حدة ،ويجيز لكل طالب ممف كامل بعدد ما يدرسو من مقررات،
ودرجاتو في كل مقرر ،كما يخصص لكل مقرر بنكاً من األسئمة ،يخزن فييا األسئمة

الموضوعية والمقالية بأشكاليا المختمفة لممقرر بأكممو ،والتي تستخدم في كل فصل دراسي
لوضع نماذج امتحانات الطبلب ،عمى أن يتم تحديثيا باستمرار وفقاً لكل جديد تم إدراجو
بالمقرر ،كما يتم تغذية الكمبيوتر في كل فصل دراسي بنماذج اإلجابة الخاصة باألسئمة

المعطاة لمطبلب باالختبار ،ليقوم الكمبيوتر بتصحيحيا وفقاً لنموذج اإلجابة المدرج ،مما يوفر

الوقت والجيد ،ويضمن الدقة في الوصول لدرجات الطالب النيائية ،ويستطيع الطالب
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الحصول عمى درجتو في االختبار بإدخال كود خاص بو ،يمكنو من التعرف عمى كل ما
يخصو في البرنامج الذي سجل بو.

()53

وفي ضوء ما سبق وجب االنتباه إلى أن تغذية الكمبيوتر بنماذج اإلجابة ،وتحديث بنك
األسئمة ،وغيرىا من األمور المعروضة سالفاً ،ال يمكن أن تتم بمنأى عن مجيودات المعمم،
فيو المتخصص الوحيد القادر عمى القيام بمثل تمك األمور ،حتى معايير التقييم ،والدرجات
النيائية التي تكتب لمطبلب ،والبرامج العبلجية المقترحة لتحسين مستويات الطبلب ،تكون
جميعيا عمل المعمم األساسي ،والذي ال يستقيم بدونو أي عمل قد يتم القيام بو في إطار
التكنولوجيا المتقدمة.

صادصاً :أْعُة إدارة تعًِ االجتاٖات ايزقُية
يقصد بأنظمة إدارة تعمم االتجاىات الرقمية ،تمك األنظمة المتاحة عبر الشبكات،
كالمواقع ومنصات التعمم اإللكترونية ،التي يمكن من خبلليا تقديم وادارة وتجديد محتوى
الوحدات التعميمية ،وأنظمة التعمم المختمفة التي تقدم لمدارسين من مختمف الفئات عن بعد،
حيث يتم تزويد كل وحدة دراسية ،بعدد من األدوات التي من شأنيا تمكين المتعممين من
استخدام المحتوى التعميمي لموحدة التعميمية في الزمان والمكان المبلئمين ليم ،وباستخدام
أي جياز متاح ،وتتنوع تمك األنظمة ما بين أنظمة مفتوحة ،Open Accessed Systems
وىي تمك األنظمة التي يستطيع كافة المتعممين الدخول إلييا دون قيود من الجية المضيفة
لموحدة التعميمية ،وذلك عمى خبلف األنظمة المغمقة  ،Closed Accessed Systemsالتي
ال يسمح بالدخول دون كممة مرور واسم المستخدم ،وىي الوحدات التعميمية التي تمتمكيا
المدارس ،والكميات ،والمقاطعات ،والو ازرات المختمفة ،ومن أىم األدوات التي يمكن لممتعممين
استخداميا لمدخول لمحتوى تعميمي معين في حالة األنظمة المختمفة ،ما يمي:
أ-

()54

الوصول البلسمكي لمطبلب  :Wireless Student Accessوالذي ال يشترط الطبلع
الطبلب عمى المحتوى التعميمي المرغوب ،إال توافر شبكة إنترنت السمكية ،لتمكن
الدارس من الدخول لمموقع الذي يحتوي عمى المحتوى العممي المرغوب ،واالطبلع عمى
محتواه ،وتنزيل محتوى التعمم المرغوب لبلستفادة منو في وقت الحق.

ب-

الدخول المنفرد لمطالب ) : ingle Sign On (SSOوتعني أن يكون لكل دارس كممة
مرور ،واسم مستخدم خاص بو ،حيث إن تحجيم دخول األفراد عمى موقع معين ،يقمل
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التحميل عمى موقع بعينو ،األمر الذي قد يصعب من االطبلع عمى المحتوى ،وتنزيل
المصادر ،أو التواصل مع الزمبلء واألساتذة عندما تقتضي حاجة الدراسة ،ومن ثم
يصبح تقميل وتحجيم عدد المستفيدين ،والمطمعين عمى الموقع من شأنو تخفيف الحمل
عمى الموقع ،واتاحة الفرصة لمدارسين والمستفيدين من المصادر والخيارات المتاحة
عمى الموقع دون انقطاع االتصال ،أو صعوبة تحميل إحدى مصادر التعمم التي يحتاج
الدارس ليا لبلستفادة منيا عند عدم االتصال بالشبكة.
ج-

إدارة التكميفات  :Assignments Administrationوفييا يتاح لمدارس تسميم
التكميفات والواجبات التي يكمف بأدائيا عبر موقع الوحدة التعميمية الممتحق بو ،ومن
ثم تضمن لمدارس تسميم تكميفاتو لؤلستاذ ،وسرية محتواىا ،بحيث ال يطمع عمييا إال
األستاذ فحسب ،وفي المقابل تضمن لمدارس أيضاً أن مبلحظات األستاذ عمى المحتوى
لن تصل إال لمطالب المقصود فحسب.

د-

التعمم التعاوني  :Collaborative Learningوفيو يتم تبادل الخبرات بين المتعممين
بعضيم البعض ،عبر قنوات التواصل اإللكتروني ،فتواصميم معاً وىم من خمفيات ثقافية

متباينة من شأنو تحقيق مجتمع تعمم فعال ،األمر الذي يييئ ليم عمل المشروعات،
ومشاركة األفكار ،والتوصل لمنتائج البحثية الجماعية ،والمشاركة في المنتديات البحثية

الجماعية ،وغيرىا.
ه-

برامج جوجل لمتعميم  :Google Applications for Educationيذكر في ىذا
الصدد عمى سبيل المثال موقع جوجل لؤلغراض التعميمية ،ويطمق عمييا فصول جوجل
 ،Google Classroomsوالتي تعتبر مجموعة من البرامج المجانية المتاحة لممدارس
وطبلب المدارس لبلستفادة من خدماتيا اإللكترونية ،ومن ثم تتاح العديد من برامج
التدريب لمعممي ال مدارس لتدريبيم عمى استخدام تمك البرامج لمتعمم ،من خبلل
مجموعة من ورش العمل التي تعقد وتنظم تحت رعاية المسئولين عن موقع جوجل،
والتي تركز في مجمميا عمى تمكين المعممين بالمدارس من استخدام البرامج التفاعمية،
وبرامج التواصل التي يمكن أن يستخدميا المعمم إلحداث التعمم المنشود ،مثل برنامج
جوجل لمبريد االلكتروني  ،Gmailوالتقويم  ،Calendarوالمحركات البحثية
 ،Research Drivesويتاح التدريب عمى استخدام تمك البرامج وغيرىا عبر الشبكة،
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ويستطيع المعممون الدخول عمييا بسيولة ،ومن أي جياز متاح لبلستفادة من
محتواىا ،بمجرد إنشاء حساب لممتعمم  ،Accountوتحديد كممة مرور ،Password
واسم مستخدم .User Name
وبالنظر لما سبق ،يتضح أن األدوات المتاحة لحدوث التعمم ،واالستفادة من االتجاىات
الرقمية متعددة ،ومن شأنيا تحقيق اإلفادة الكاممة لممعمم بالمرحمة الثانوية عمى وجو
الخصوص ،لمتمكن من ميارات التعامل مع االتجاىات الرقمية ،والتي تتاح في الغالبية
العظمى منيا عن بعد ،لتسييل استفادة المعممين منيا ،دون الحاجة لبلنتقال من أماكنيم إلى
مواقع تدريب فعمية ،األمر الذي ينعكس عمى سيولة الحصول عمى البرنامج التدريبي ،بالشكل

الذي ال يؤثر عمى وقت المعمم ،وجدولو الدراسي ،أو التزاماتو الرسمية المختمفة.

صابعاً :جتارب رائدة يتبين املدارظ ايجاْوية يالجتاٖات ايزقُية بٗا:
تعددت المحاوالت التي قامت بيا المدارس الثانوية لتبني االتجاىات الرقمية في
التعميم ،ومن ىذه المحاوالت تجارب رائدة منيا:
تجربة مدرسة مقاطعة فيرفاكس العامة بوالية فيرجينيا األمريكية Fairfax Country
 ،Public School in Virginiaوالتي عممت عمى تمكين الطبلب من المشاركة في تغيير
الثقافة التقميدية السائدة بالمدرسة ،وتحويميا إلى ثقافة تؤمن بضرورة التحول نحو تبني
االتجاىات الرقمية داخل الفصول الدراسية ،وذلك في إطار االستجابة لمتطمبات عصر
التكنولوجيا الرقمية ،حيث رأت إدارة المدرسة أن الطبلب ىم أقدر الفئات عمى تحديد الطريقة
المثمى التي يمكن أن يتعمموا بيا بشكل أفضل ،والفائدة التي من الممكن أن تعود عمى شكل
التعمم الذي يحصمون عميو ،إذا ما تم توظيف االتجاىات الرقمية داخل الفصول ،األمر الذي
شجع إدارة المدرسة عمى تأسيس مجمس استشاري من الطبلب ،تتحدد وظيفتو في إعطاء
الفرصة لمطبلب لمتعبير عن وجيات نظرىم فيما يخص كيفية تطبيق وتوظيف االتجاىات
الرقمية داخل البيئة المدرسية ،وقيادة المبادرات التكنولوجية بيا ،ومن الجدير بالذكر ،أن ىذا
المجمس االستشاري كان لو دور فعال في اقتراح وتفعيل اتجاه "احضر جيازك معك" ،واقتراح
استخدام بعض برامج الياتف في الحصول عمى بعض المقررات الدراسية عن بعد.
تجربة مدرسة مقاطعة مانور المستقمة

()55

Manor Independent School

 ،Districtبوالية تكساس األمريكية ،والتي استخدمت العديد من استراتيجيات االتصال مع
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أولياء األمور والمجتمع المحمي المحيط ،من أجل التعريف باالتجاىات الرقمية ،والفائدة التي
ستعم عمى الطبلب ،والمجتمع المحيط في حالة دعم التوجو نحو توظيفيا في تعمم الطبلب،
بل قامت المدرسة أيضاً بإعبلم أعضاء المجتمع المحمي وأولياء األمور بخطوات التحول أوالً
بأول ،من خبلل الخطابات المكتوبة ،والبريد اإللكتروني ،وارشاد أولياء األمور ،أو أعضاء

المجتمع المحمي إلى موقع المدرسة اإللكتروني ،الذي يجرى تحديثو باستمرار ،وتكتب عميو
التفاصيل الخاصة بإجراءات التحول ،واالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعمومات ،وتوظيف
االتجاىات الرقمية داخل الفصول الدراسية باستم ارر ،واعتماد الطبلب عمى أنفسيم في التحدث
مع أولياء األمور ،وأعضاء المجتمع المحمي في الفائدة التي نالوىا كطبلب من أثر تطبيق
االتجاىات الرقمية في برامج التعميم والتعمم الموجية ليم.
وينظر لما سبق ،عمى أنيا جيوداً متنوعة من قبل مدارس فعمية ،قامت من خبلليا

بتوظيف االتجاىات الرقمية داخميا من خبلل تغيير الثقافة التقميدية التي سادت بيا من قبل،
اعتماداً عمى الطبلب أنفسيم في محاوالت التغيير المتنوعة ،ومستفيدين من المستوى العمري

لمطبلب ،ومستوياتيم العقمية ،واتجاىاتيم اإليجابية نحو التكنولوجيا الحديثة ،األمر الذي يسر
السبيل نحو تحقيق متطمبات تطبيق االتجاىات الرقمية بالمدارس الثانوية العميا عمى وجو

الخصوص.
كما أكدت السمطات التربوية الفنمندية في تقريرىا السنوي عن الميارات التكنولوجية
البلزمة لممعممين لدييا ،وخاص ًة مرحمة الثانوية العميا ،ضرورة تمكن المعممين في تمك

المرحمة من التمكن من ميارات استخدام االتجاىات الرقمية الحديثة ،ومنيا تحميبلت التعمم،

لما ليا من دور ممحوظ في التعرف عمى الخمفية التكنولوجية لكل طالب ،وكذلك تذليل
الصعاب والعقبات أمام الطبلب عن طريق المعمم ،وبمساعدتو ،لتسييل الطرق الرقمية التي
يستطيع المتعمم استخداميا لمحصول عمى مصادر التعمم المختمفة ،بل وجعمت من ىذا األمر
أولوية تصمم عمى أساسيا برامج إعداد المعممين الجدد ،وتدريب القدامى منيم ،وذلك بناء
عمى استبيانات طبقت عمييم ،حددوا خبلليا االحتياجات التدريبية ،التي يرغبون في التمكن
منيا ،وتمك التي يريدون اإلعداد وفقاً ليا ،بناء عمى متطمبات العصر الحالي التي تركز في
الغالبية العظمى منيا عمى المتطمبات الرقمية ،والتي تمكنيم في المقام األول من تغيير طرائق
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التدريس ،واالعتماد عمى وجود بيئات جديدة يتم في إطارىا التعمم ،من خبلل وجود االتجاىات
الرقمية ،ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

()56

وفي المدارس الثانوية بتنزانيا ،اىتمت السمطات التربوية بعمل حمبلت توعية واسعة
المدى ،تنتشر في أرجاء تنزانيا ككل ،تيدف إلى توعية طبلب المدارس الثانوية ومعممييم
بماىية الحوسبة السحابية ،وأىميتيا ،وكيفية استخداميا ،وضرورة وجودىا لدعم حدوث
التعمم اإللكتروني لمطبلب ىناك ،حيث يتم الدمج بين كل من التعمم التقميدي الذي يتم
بالمدرسة ،وبين التعمم اإللكتروني ،الذي يستطيع فيو المعمم توجيو الطالب لممزيد من مصادر
التعمم ،وتوجييو نحو مزيد من األفكار ،والموضوعات المتخصصة لمتوسع فييا ،حيث ال يوجد
قيود ترتبط بالوقت في التعمم اإللكتروني ،الذي يتميز بحرية النقاش ،وانفتاح فرص التواصل
بين المعمم والدارسين ،وفي خبلل تمك البرامج اإلرشادية الموجية لمطبلب بالمرحمة الثانوية
ومعممييم ،تم توجيو أنظار الطبلب لممحركات البحثية األساسية التي يمكن استخداميا لدعم
فرص التعمم اإللكتروني من خبلليا ،حيث وجد أن الطبلب والمعممين يقومون بالدخول عمى
المحركات البحثية المختمفة ،لتنزيل الموسيقى ،أو مشاىدة األفبلم ،باستخدام أجيزة التميفون
المحمول التي يممكونيا ،أو باستخدام أجيزة الكمبيوتر المتاحة بالمدرسة ،األمر الذي يمكن
استغبللو لخدمة األغراض التعميمية ،باالستفادة من األجيزة والشبكات المتاحة ،ومن الخدمات
التي تقدميا المحركات البحثية ،لدعم تقديم تعميم إلكتروني لمطبلب ،يساعدىم عمى زيادة
فرص التعمم المتاحة خاص ًة بالمرحمة الثانوية ،ومن ثم تم التركيز عمى تدريب المعممين عمى
الميارات البلزمة لمتمكن من التواصل مع الطبلب عن بعد ،واستخدام محركات البحث المتاحة

والمختمفة من أجل دعم فرص التعمم ،توفي ارً لمنفقات واقتصاداً لمتكمفة التي تطمبيا التكنولوجيا

المتقدمة.

()57

وفي المدارس الثانوية العميا بإسكتمندا ،تتركز األىداف التعميمية المراد تحقيقيا في تمك
المرحمة عمى تحقيق التميز  ،والذي لخصتو السمطات التربوية ىناك في أربعة مبادئ أساسية
وىي :الثقة  ،Confidenceالنجاح  ،Successوالمسئولية ،Responsibility
والمساىمة بفاعمية  ،Effective Contributorوخصت بتمك المبادئ المتعمم بالمرحمة
الثانوية العميا ،إذ أنو عمى أعتاب مرحمة الشباب ،التي سيشارك من خبلليا في بناء مجتمعو
الفاعل ب إنجازاتو في الحياة العامة ،وركزت السمطات التربوية في دعميا لتحقيق ىذه المبادئ،
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وتشجيع تحقيق التميز المنشود عمى االىتمام بمجال تكنولوجيا المعمومات ،واتاحتيا ،والبحث
المستمر عنيا والقراءة المستمرة لبلستزادة منيا باستمرار ،والبناء عمى الخبرة ،والمساىمة
بفاعمية في بناء المجتمع االسكتمندي وتحسينو من خبلل المناقشة ،والحوار البناء ،وايجاد
حمول لممشكبلت الحالية ،األمر الذي ال يمكن أن يحدث إال من خبلل السعي الدائم لمحصول
عمى المعرفة ،والقراءة المفتوحة ،والحرة ،غير المقيدة بمنيج أو بمقرر معين ،األمر الذي
يتطمب العديد من المراجع والمصادر ،والتي من المستحيل عمى المتعمم حمميا باستمرار،
لبلستفادة منيا في كل األوقات ،مما دفع السمطات االسكتمندية إلى دعم وتشجيع الطبلب منذ
الصغر الستخدام األجيزة التعويضية والتكيفية من أجل تحقيق المبادئ المنشودة لتحقيق
التميز ،وذلك بالنسبة لمطبلب العاديين أو ذوي االحتياجات الخاصة ،ونتيجة لذلك يتبنى
النظام التعميمي االسكتمندي نظاماً لتدريب المعممين بشكل عام ،ومعممي المرحمة الثانوية عمى
وجو الخصوص ،عمى التمكن من ميارات استخدام األجيزة التكنولوجية التكيفية لكافة الطبلب

لدعم تمكنيم من االطبلع والقراءة وانتاج المعرفة ،وتحقيق التميز المنشود ،من خبلل التعامل
مع بعض األجيزة لتمكين طبلبيم من استخداميا بفاعمية مثل أجيزة الترجمة والقواميس
الناطقة ،وأجيزة القارئ االلكتروني ،والكتب المسموعة  ،Audio Booksوالروابط المتاحة
لمحصول عمى مزيد من المعمومات.

()58

وفي النرويج ،ييتم التربويون اىتماماً خاصاً بمبلحظات المعمم داخل الفصل ،تمك

المبلحظات التي تمكنو من معرفة الفروق الفردية بين طبلبو ،واالحتياجات التعميمية لكل
منيم ،ومن ثم االىتمام بتمبيتيا ،بناء عمى اتجاه التعمم القائم عمى االحتياجات الشخصية
 ،Personalized Learningومن ثم االىتمام باستخدام البنية التكنولوجية المتاحة
بالفصول ،بشكل مختمف يتبلءم مع احتياجات كل طالب ،فيناك من يفضل األلعاب
التكنولوجية ،ومنيم من يفضل المعضبلت الرياضية ،وآخرون يفضمون سرد الحكايات ،ومنيم
من يفضل المشاريع التعاونية مع األقران  ،Peer Collaborative Projectsوغيرىا من
التفضيبلت ،األمر الذي يجعل المعممين ييتمون عند تحديد احتياجاتيم التدريبية بالتركيز عمى
استراتيجيات المعب  ،Gamingواستراتيجيات التفاعل االجتماعي

Socio-Cultural

 ، Interactionوبالتالي ال يرتبط األمر بتحديد استراتيجية واحدة يستخدميا المعمم طوال
الوقت ،بل األمر يتعمق بالموقف التعميمي داخل الفصل الدراسي ،والذي يحدد من خبللو
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المعمم كيفية تمبية االحتياجات المختمفة لطبلبو  ،من خبلل الدمج بين عدد من االستراتيجيات
التي تصمح إلدارة الموقف التعميمي.

()61

واىتمت شركة مايكروسوفت العالمية – عمى اعتبار أنيا من أىم الشركات الداعمة
لفكر التحول الرقمي في اآلونة األخيرة – بعقد عدد من الشراكات مع المدارس بالمراحل
التعميمية المختمفة ،من خبلل تقديم إطار عمل يركز عمى مساعدة تمك المدارس لتنفيذ فكر
التحول الرقمي إجرائياً ،بحيث تستطيع كافة الدول االستعانة بذلك اإلطار ،مع تطويعو وفقاً لما
يتراءى مع فمسفتيا وسياستيا من أجل تحقيق التحول المنشود ،وفي ىذا اإلطار ،ركز

المسئولون عن وضع ىذا اإلطار عمى المعممين ،وكيفية دعميم لتعمم الطبلب ،ليس عن
طريق تقديم تعميم ثابت ،أو معمومات جامدة ،عمى الجميع تعمميا كحقائق صمبة ،بل من
خبلل دعم المعمم لطبلبو ليحصموا محتوى تعميمي حر ،يستطيعون تجميع محتواه ،وأىدافو
بأنفسيم ،معتمدين في ذلك عمى أنفسيم ،من خبلل تحديد الفمسفة ،واألىداف المتوقعة،
ومصادر التعمم البلزمة ،وغيرىا من السبل ،عمى أن يكون المعمم ىو المساعد ،والمدعم،
والموجو ،والمصحح لممسار ،في حالة انحراف الطبلب عن السير في الطريق الصحيح ،ومن
ثم حدد إطار العمل الذي قدمتو شركة مايكروسوفت -سالف اإلشارة -عدداً من األدوار التي
عمى المعمم أن يولييا االىتمام األكبر ليساىم في التحول الرقمي المنشود ومنيا:


()60

تحقيق فيم أكبر عن تبلميذه ،واحتياجاتيم المختمفة ،بل والقيام بدور الموجو ليم في
أي من الميام التي يقومون بيا ،عندما يحتاجون لمساعدتو.



تمكينيم من إثراء المحتوى التعميمي الحر الذي يقومون بصياغتو من خبلل االستعانة
بخبرات أي من الخبراء في مختمف المجاالت ،ومساعدتيم عمى دعوة ىؤالء الخبراء،
واستقطابيم لبلستفادة من خبراتيم ،وتزويد معارفيم في مجاالت متنوعة اعتماداً عمى
الخبرات العممية لممتخصصين.



مساعدة الطبلب عمى فتح العديد من الفرص التدريسية المختمفة ،والتي يتولونيا
بأنفسيم في إطار البيئة الصفية ،اعتماداً عمى أدوات تكنولوجية ،ومعينات تدريسية،
وأدوات مختمفة ،يقترحونيا ،ويعممون بيا إجرائياً أثناء قياميم بالميام التدريسية

المختمفة.
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االىتمام بالتنمية المينية الذاتية ألنفسيم ،Self-Professional Development
وخاص ًة في إطار التحوالت الحالية والمستقبمية المنشودة في شخصيات المتعممين

البلزمين لقيادة المستقبل ،من خبلل التركيز عمى تبادل الخبرات مع الزمبلء ،خاص ًة

المتدربين حديثاً ،واالىتمام بالتشبيك معيم ،ومع المدارس التي يعممون بيا ،الكتساب

الخبرة المنشودة في أطار منظم ومخطط لو مؤسسياً.

كما استخدمت المدارس الثانوية العميا باليابان ،اتجاه الطباعة ثبلثية األبعاد 3D
 ، Printingمن أجل تبسيط العموم المقدمة لمطبلب داخل المدرسة في مختمف المواد
الدراسية ،وذلك إلنتاج نماذج ومواد دراسية تساعد الطالب عمى تخيل بعض األمور المجردة،
وتحويميا إلى شيء مرئي يمكن تخيمو بسيولو ،مما يسيل تعممو إلى درجة كبيرة ،فاستطاع
الطبلب بمساعدة المعمم إنتاج نماذج ثبلثية االبعاد  ،3-D Modelsعن بعض أجزاء جسم
االنسان الداخمية ،كالقمب ،واألمعاء ،والشعيرات الدموية ،وكرات الدم الحمراء ،والجياز
المناعي ،كما أ نتج الطبلب بعض النماذج عن بنية البروتين ،تصميم الكمبيوتر الداخمي ،بناء
المدن والكباري ،مكونات النباتات الداخمية ،وتحميل المعادالت الرياضية ،والمتبلزمات العددية،
ونماذج التراث الثقافي الياباني ،وتسوس األسنان ،وغيرىا من النماذج التي كان ليا دو ارً

ممحوظاً في تنمية تذكر وتصور الطبلب لبعض األمور التي يصعب تخيميا بالفعل ،عمى

اعتبار أنيا غير مألوفة بالنسبة ليم ،وغير ظاىرة ليم في الواقع الفعمي.

()61

وتعتبر بعض المشروعات التي تستخدم تكنولوجيا سمسمة الكتل ذات الصبغة العالمية
 ،International Blockchain Technology Projectsمثاالً حياً عمى تطبيق مثل

ىذا االتجاه في النظام التعميمي ،حيث ال يمكن ربطو بمدرسة ،أو مؤسسة تعميمية بعينيا،
فيو اتجاه أوسع من مجرد ربطو بمشروع يتم في مدرسة بعينيا ،حيث استخدمتو مؤسسة
فوجستو سيمنس  ،Fujesto Seminesفي مشروع ربطت فيو بين أىداف تريد المؤسسة
تحقيقيا ،وبين عدد من المؤسسات التي من شأنيا مساعدة المؤسسة في تحقيق تمك
االىداف ،حيث كان من ضمن أىداف تمك المؤسسة معرفة مستوى طبلقة التبلميذ األجانب
في التمكن من المغة اليابانية ،من خبلل التعرف عمى مستوياتيم الدراسية عند الدراسة بالمغة
اليابانية ،ومستوى الطبلقة في التعامل بالمغة اليابانية ،ودرجات االختبارات الخاصة بيم في
مختمف المواد الدراسية ،ومستوياتيم في مادة المغة اليابانية عمى وجو الخصوص ،والدورات
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التدريبية التي تم الحصول عمييا ،ومستوياتيم المختمفة في تحصيل محتوى تمك الدورات،
ولتحقيق ىذا الغرض كان يجب أن تكون ىناك شراكة بين عدد من المؤسسات ،والمدارس،
ومراكز التدريب ،حتى تتاح مثل تمك البيانات التفصيمية ،ومن ثم المساىمة في تحقيق اليدف
النيائي لممنظمة ،والتعرف عمى درجة الطبلقة الحقيقية لمطبلب األجانب في تمكنيم من المغة
اليابانية ،األمر الذي يعد بمثابة عمل قاعدة بيانات موسعة عن الطبلب ،وكل ما يخصيم من
بيانات ومعمومات من أكثر من جية.

()62

ومما سبق يتضح مدى االرتباط بين تكنولوجيا سمسمة الكتل والتقييم والتقويم الرقمي،
إذ يمكن االحتفاظ بسجبلت كاممة عن مستويات تحصيل وتقدم عدد كبير من الطبلب في
مختمف مراحميم التعميمية ،ودرجاتيم في مختمف المواد ،والدورات التدريبية التي حصموا
عمييا  ،وما يتميزون بو من كفاءات ،كما يمكن ربط كل تمك األمور بعدد من المؤسسات
الصناعية ،ومنظمات رجال األعمال ،والشركات ،وغيرىا من القطاعات التي يمكنيا تتبع
حاالت ومستويات العديد من الطبلب والمتخرجين ،ومعرفة مستوياتيم المختمفة ،ومن ثم
استقطاب األفضل منيم ،أو اقتراح تأىيل البعض اآلخر منيم لموفاء بمتطمبات مثل تمك
المؤسسات.
وتطبيقاً عمى استخدام العديد من االتجاىات الرقمية بالمدارس الثانوية ،طبقت اإلمارات

العربية المتحدة اتجاه " احضر جيازك معك" ” ،“Bring your Device with youعمى
طبلب المدارس ،بإمارة دبي ،في مختمف المراحل الدراسية ،وعمى وجو الخصوص بالمرحمة
الثانوية ،بيدف استغبلل وجود العديد من األجيزة االلكترونية مع الطبلب ،كالكمبيوتر
المحمول ،وأجيزة التميفون المحمول الحديثة ،واألجيزة الموحية المتقدمة ،فشجعت المدارس
الثانوية ىناك الطبلب ،عمى استخدام تمك األجيزة ،ألغراض التعمم ،وربط ا بشبكة االتصال
البلسمكي الموجودة بالمدرسة  ،Wi-Fiلمحصول عمى ما يشاؤون من معمومات أو مصادر
تعمم متاحة ،من أجل زيادة انجازىم في مختمف فروع المعرفة ،وأشارت الدراسات اإلحصائية
المقارنة بين إنجاز الطبلب قبل استخدام ذلك االتجاه في التعمم ،وبعد استخدامو ،إلى زيادة
قدرة الطبلب التكنولوجية ،والبحثية ،وسرعة اإلنجاز في المجاالت التي تم استخدام التكنولوجيا
الرقمية فييا ،وأوضحت تمك الدراسات اإلحصائية أيضاً أنو كمما زادت قدرة المعمم التكنولوجية،

وخبرتو في استخدام األجيزة التكنولوجية الحديثة واستغبلليا لتوسيع خبرة الطبلب الرقمية
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وتوظيفيا في تحصيل التعمم المنشود ،أدى ذلك إلى زيادة قدرة الطبلب ومياراتيم في ذات

االتجاه( ، )63األمر الذي يوضح ضرورة رفع ميارات المعممين في ىذا الصدد ،من أجل ضمان
إنجاز أكاديمي أعمى لمطبلب يتبلءم مع متطمبات العصر الرقمي.
كما اىتمت المدارس الثانوية باإلمارات العربية المتحدة باستخدام اتجاه المعامل
االفتراضية ،والمعامل عن بعد ،والتي من شأنيا دعم تعمم الطبلب لمميارات العممية ،والمعممية
المطموبة مثل المبلحظة والقياس والدقة واالستفسار والتخطيط ،باإلضافة إلى المساىمة في
تنمية قدراتيم العقمية كالتفكير الناقد ،وصنع القرار ،وحل المشكبلت ،وتنمية االتجاىات
اإليجابية نحو إنجاز التجارب العممية ،واالىتمام بتعمم العموم ،وتحقيق المتعة العممية
والعممية ،والربط بين الحقائق العممية وبين الممارسات المرتبطة بيا في الحياة العامة،
وتحقيق أقصى درجات التفاعل بين الطبلب ،والتوجو نحو التجديد والرغبة في االبداع،
والسعي نحو تحقيق مزيد من التطبيقات العممية لمتجارب والخبرات المعممية عمى أرض
الواقع.

()64

وقد يكمن السبب في تحقيق المعامل االفتراضية وتمك المعامل عن بعد لكل تمك
المميزات ،في قدرة الطبلب من خبلل برامج الكمبيوتر المتاحة ليذا الغرض لمتواصل مع زمبلء
آخرين من مدارس أخرى ،بل من بمدان أخرى ،فيتبادلون الخبرات ،ويوضح كل منيم توقعاتو
والنتائج التي توصل إلييا من خبلل إجراء ذات التجربة في سياقات أخرى ،كما أن كون
التطبيق افتراضيا ،شجع الطبلب  -خاصة الذين يعانون من التخوف من التعامل مع المواد
الكيمائية ذات اآلثار غير المعروفة بالنسبة ليم أو ىؤالء الذين يخافون من المخاطرة  -عمى
إجراء التجارب المقررة عمييم دون خوف من خطر المواد المستخدمة ،كما أتاحت تمك
المعامل لمطبلب فرصة إجراء كافة التجارب ،حتى وان كانت المواد المستخدمة إلجراء تمك
التجارب باىظة الثمن ،األمر الذي جعل المعممين في الواقع الفعمي يحجمون عن تطبيقيا،
نظ ارً لصعوبة توفير المواد البلزمة إلجرائيا ،ومن ثم صعوبة تخيل الطبلب لمنتائج النيائية
لمتجربة ،ومن ثم تحقيق االستفادة منيا ،كما أن تمك البرامج تتميز بالعديد من المؤثرات

الصوتية ،وتمك المرئية أيضاً من خبلل ألوان وأشكال ،وأدوات جاذبة لبلنتباه األمر الذي يجعل

الطبلب أكثر شغفاً ،واىتماماً باستخداميا أكثر من المعامل التقميدية ،كما أن شكميا المثالي،
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وتجييزاتيا المبيجة ،والتي ال تتوافر في الكثير من المعامل الحقيقية ،تجعل من المعامل
االفتراضية ،بيئة مثالية لمطبلب ،تشجعيم ،وتجذبيم نحو دراسة العموم بطريقة شيقة.
ويتطمب التعامل مع المعامل االفتراضية من المعمم ،أن يكون عمى دراية بالتعامل مع
الكمبيوتر ،والبرامج اإللكترونية ،وكيفية تشغيميا ،ونقل تمك الميارات والخبرات لمطبلب،
ليتمكنوا من إجراء تمك التجارب بمفردىم ،وتحت إشراف المعمم ،وتوجيياتو البسيطة  ،ومن ثم
يتمكنون من ميارات إجراء التجربة ،وأيضاً الميارات التكنولوجية البلزمة لمتمكن منيا،
والتوصل إلى النتائج المترتبة عمييا ،ومن ثم أصبح برامج التدريب البلزمة لممعمم في اآلونة
األخيرة في حاجة إلى التركيز عمى مثل ذلك االتجاه ،وغيره من االتجاىات سالفة الذكر،
خاص ًة في إطار انتشار العديد من أنماط المدارس الجديدة ،التي انتشرت نتيجة االىتمام
بميارات التكنولوجيا واليندسة والرياضيات بمدارس العموم والتكنولوجيا ،واليندسة،

والرياضيات )Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM
 ،Schoolsوالتي يتطمب العمل بيا كمعمم التمكن من االتجاىات الرقمية كافةً ،لتمكين
الطبلب من الميارات البل زمة لمعمم القرن الحادي والعشرين.

ثآَاً :اصتدالصات ْعزية حوٍ تدريب َعًِ املزحًة ايجاْوية عًى ايتُهٔ َٔ االجتاٖات
ايزقُية:
خمص البحث الحالي لبلستخبلصات النظرية التالية في إطار تدريب معمم المرحمة الثانوية
عمى التمكن من االتجاىات الرقمية:
 .0فرضت متطمبات عصر المعرفة وتكنولوجيا المعمومات الحالي عمى المعمم العديد من
األدوار التي غيرت من شكل مينة التدريس وجعمتيا أكثر اعتماداً واىتماماً بالطالب
عمى اعتبار أنو أصبح مسئوالً عن تعميم ذاتو ،أكثر من اعتماده السابق عمى المعمم
كمصدر وحيد من مصادر المعرفة.

 .1أصبح لممعمم دور جديد يدعم من خبللو تعمم الطبلب ،باعتباره ميس ارً وموجياً وداعماً
ثم فإن االتجاىات الرقمية ليست بداية
ومصححاً لمسار التعمم لدى الطبلب ،ومن ّ
لمتخمص النيائي من دور المعمم في التواجد بين الطبلب ،والتدريس ،ونقل المعرفة ،بل
أن وجود المعمم داخل المدرسة ،وداخل الفصل ،أمر حتمي ال يمكن االستغناء عنو،
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باعتباره الموجو ،والمصحح لممسارات التي قد ينساق إلييا الطبلب عمى سبيل الخطأ،
فبل غنى عن المعمم تحت أي ظرف ،وىوما أكدت عمييا التجارب السالف عرضيا.
 .2ركزت برامج التنمية المينية ،ومن ثم برامج تدريب المعممين في اآلونة األخيرة عمى
تمكن المعمم ،وبالتالي الطبلب ،من ميارات تبني واستخدام االتجاىات الرقمية لدعم
تحقيق التعمم الذي يستيدفو القرن الحالي ،وتحقيقاً لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعة،
وتوافقاً مع متطمبات سوق العمل العالمي في إطار التحول الرقمي.

 .3ظيرت العديد من األنماط الجديدة لممدارس التي تدعم الميارات التي يتطمبيا القرن
الحالي في خريجي المؤسسات التعميمية كالتكنولوجيا والرياضيات والعموم واليندسة،
عمى اعتبار أنيا الميارات التي من شأنيا قيادة العالم نحو التقدم من خبلل اإلبداع،
والعمم ،والتكنولوجيا ،وامتبلك المعرفة ،األمر الذي استوجب معو معمماً عمى دراية

باالتجاىات الرقمية المختمفة وكيفية توظيفيا لتحقيق األىداف الجديدة لمتعمم ،وذلك في
مختمف التخصصات.
 .4اعتمدت العديد من التجارب الحالية في تدريب المعممين عمى تبادل الخبرات بين
الزمبلء ،من خبلل التشبيك بين المدارس داخل نفس البمد ،وأخرى ببمدان أجنبية
لتوسيع دائرة االستفادة ،بشرط موائمتيا مع البمد المستفيدة.
 .5أكدت معظم التجارب المعروضة عمى أن التحول الرقمي واستخدام االتجاىات الرقمية
غير مكمفة؛ إذ أن ىناك العديد من االتجاىات الرقمية تيدف في المقام األول لترشيد
االستيبلك ومنيا المعامل االفتراضية ،والمعامل عن بعد ،واتجاه احضر جيازك معك،
وىي اتجاىات تدعم تقميل النفقات.
 .6استخدمت العديد من التجارب المعروضة بعض االتجاىات لمربط بين مؤسسات قطاع
األعمال ،والمؤسسات التعميمية ،والتعرف عمى إمكانات المتخرجين ومياراتيم،
وتاريخيم التعميمي ككل ،ومن ثم كانت الشراكة بين الجانبين أكثر يس ارً ،فمن خبلل

اتجاه سمسمة الكتل كان توفير قاعدة بيانات كاممة عن التاريخ التعميمي لكل طالب
بمثابة مرآه تجعل المؤسسات اإلنتاجية المختمفة تطمع بسيولة ويسر عمى المخرجات
التعميمي ة المتوفرة ،ومن ثم تستطيع تكوين صورة كاممة عنيا ،واستقطاب أفضميا،
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فكانت تمك االتجاىات بمثابة السبيل لمتشبيك بين القطاعات المختمفة بالمجتمعات،
فجعمت االنفصال بينيا أم ارً مستحيبلً.

وسوف يقوم البحث في خطوتو القادمة بعرض عممي لواقع تدريب معممي المرحمة
الثانوي ة العميا بـ ج.م.ع .في ضوء االتجاىات الرقمية ،وما بيا من جوانب قوة ،وجوانب
ضعف ،مع تحديد أىم القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فييا.

ايكضِ ايجايح
واقع تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية ايعاَة بـ ج .ّ .ع .يف ضوء االجتاٖات ايزقُية.
يتناول ىذا الجزء من البحث وصف وتشخيص الوضع الراىن لتدريب معممي المرحمة
الثانوية العامة بـ ج.م.ع .في ضوء االتجاىات الرقمية من خبلل البحوث والدراسات والتقارير
التي صدرت في ىذا الشأن ،وذلك لبيان جوانب القوة في تدريب معممي المرحمة الثانوية
العامة بـ ج.م.ع .في ضوء االتجاىات الرقمية ،وجوانب الضعف في ىذا الصدد ،والتي تعتبر
تحديات تواجو تدريب معممي تمك المرحمة في ضوء االتجاىات الرقمية ،وخاص ًة في خضم

التغييرات الجذرية التي طرأت عمى نظام التعميم المصري ،خاص ًة بتمك المرحمة التعميمية

الحرجة ،والتي استوجبت تغيي ارً مكافئاً ببرامج تدريب المعممين ليكونوا قادرين عمى الوفاء
بالمتطمبات الجديدة لمتحول الرقمي ،الذي أصبح واقعاً حتمياً يجب التعامل معو.

.1
أ.

جواْب ايكوة:
قيام قطاع االتصال وتكنولوجيا المعمومات بصياغة الخطة االستراتيجية -1101
 1106المعنونة بـ" المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة" ،وتم تنفيذ
االستراتيجية من خبلل عدد من المحاور شممت :محور تطوير البنية التحتية
لبلتصاالت والخدمات البريدية ،ومحور تطوير وتحديث الخدمات الرقمية المعموماتية
والبنية المعموماتية لمو ازرات والييئات الحكومية ،ومحور تعزيز القدرات البشرية
القومية ،ومحور تفعيل المواطنة الرقمية ،ومحور تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا
المعمومات ،ومحور تشجيع اإلبداع ،ومحور التعاون الدولي ،كما شممت تمك المحاور
مجموعة من المبادرات النوعية ذات األولوية منيا :مبادرة تطوير التعميم باستخدام
تكنولوجيا الحوسبة السحابية والحاسب الموحي التعميمي ،وقد تم تحديد البرامج
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والمشروعات التنفيذية الخاصة بكل محور وكل مبادرة والتي تعدت في إجماليا أكثر من
 40برنامج و 011مشروع.

()65

ب .قيام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال
المحتوى اإللكتروني بالتنسيق مع الجيات ذات العبلقة محمياً مثل وزارة الثقافة ووزارة
()66

اإلعبلم ووزارة التربية والتعميم وغيرىا.

ج .قيام العديد من الييئات العامة والشركات الخاصة ،فضبلً عن وزارة التربية والتعميم و
17جامعة مصرية ،بتطوير المحتوى الرقمي في مجال التعميم ،حيث قامت وزارة

التربية والتعميم بتحويل جميع المناىج في صورة رقمية واتاحتيا من خبلل موقع
قرص المدمجة لجميع الطمبة بالمدارس ،كما تقوم وزارة التعميم العالي
الوزارة ،وعبر األ ا
من خبلل المركز القومي لمتعمم اإللكتروني بتطوير المقررات الدراسية بالتعاون مع
أساتذة الجامعة.
د.

()67

تنفيذ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمعديد من البرامج والمشروعات وبرامج
البنية التحتية الطموحة التي سمحت لمصر لمتحرك من أقل من  411ألف مستخدم
لئلنترنت في عام  2000إلى ما يقرب  31.8مميون مستخدم لئلنترنت في عام

 ،)68( 1108وتبنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاون مع وزارة التربية
والتعميم ،ووزارة التعميم العالي ،ووزارة البحث العممي وضع العديد من االستراتيجيات
والمبادرات الداعمة لتطوير منظومة التعميم بالدولة ومن ىذه المبادرات :مشروع شبكة
المدارس الذكية ،ومبادرة تطوير التعميم المصرية ،ومشروع تطوير التعميم الفني
المتقدم ،ومشروع مساندة الطبلب المعاقين سمعياً وبصرياً ،وتطوير شبكة الجامعات
والمعاىد البحثية ،وبوابة العموم والتكنولوجيا المرحمة األولى والثانية ،وشبكة معامل

إنتاج المقررات اإللكترونية ،ومركز النانو تكنولوجي ،ومشروع توفير مقررات إلكترونية،
وبرنامج قيادة الحاسب اآللي.
ه.

()71

تنفيذ نموذج مقدمي الخدمات التعميمية  Education Service Providerداخل
المؤسسات التعميمية من خبلل شراكة بين الشركات المحمية والعالمية العاممة في مجال
تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات وتطبيق نظم المتابعة من داخل المؤسسات التعميمية،

لمتأكد من تطبيق التكنولوجيا داخل نظام التعميم حسب المعايير الموضوعة( ،)70ولقد
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استمر تطبيق ىذا النموذج في المدارس التجريبية الحكومية لعدد  91مدرسة حوالي 6
سنوات ،حيث كانت تقع المسئولية عمى مقدمي الخدمات التعميمية في تطوير البنية
التكنولوجية ،وتنمية القدرات البشرية ،وتوفير وبناء المحتويات اإللكترونية ،وتوفير
نظم اإلدارة المدرسية المميكنة ،وبناء بوابات إلكترونية لممدارس المشاركة في
المشروع ،وتوفير نظم التعمم اإللكتروني ،والربط والمشاركة بين جميع العناصر
المساندة لممنظومة التعميمية) مدرسين ،وطبلب ،واداريين ،وأولياء أمور(.

()71

و .إدخال تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات كوسيمة لتدريس المواد الدراسية داخل المدارس
والجامعات الحكومية وتوصيل اإلنترنت لعدد  2000مدرسة عمى مستوى الجميورية
وقيام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بتطوير عدد  2367مدرسة عمى مستوى
الجميورية ليصبح إجمالي عدد المعامل المطورة بتمك المدارس  1451معمل حاسب
آلي وعدد الحاسبات المستخدمة 73838حاسب وعدد الفصول المطورة  6971فصل
مطور وعدد األجيزة في مرحمة رياض األطفال  88جياز حاسب وتنمية القدرات
البشرية ألكثر من  70000معمم واداري وتطبيق نظم اإلدارة المدرسية في عدد
()72

2367مدرسة عمى مستوى الجميورية.
ز.

إطبلق الحكومة المصرية االستراتيجية القومية لممحتوى الرقمي العربي لمدة ستة
سنوات من  1111-1103لبناء محتوى رقمي عربي يحافظ عمى اليوية المصرية،
بما يخدم التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد المعرفة عن طريق تمكين المحتوى
الرقمي وتعزيزه كجسر لمتواصل مع الحضارات والثقافات المختمفة .بحيث تتضمن
استراتيجية الوزارة دو ارً استراتيجياً وآخر تنفيذياً فالدور االستراتيجي ييدف الى إيجاد
البيئة المواتية لتعزيز مختمف أنواع المحتوى الرقمي العربي وفقاً لممعايير الدولية،

إضافة إلى أىداف أخرى تخرج من تحت ىذه العباءة أىميا الحفاظ عمى اليوية
المصرية ،وتعزيز الثقافة العربية ،كما تتمثل تحديات المحتوى الرقمي في البنية
التحتية والكوادر البشرية والثقافة المجتمعية وتتمخص فرص مواجية ىذه التحديات في
()73

ثراء المحتوى العربي والتطور التكنولوجي واالتجاه العالمي.

ح .قيام استراتيجية إصبلح نظام التعميم المصري عمى النماذج القائمة عمى التواصل ،من
خبلل استحداث نظام متكامل إلدارة وتقديم مرئيات واتاحة موارد بنك المعرفة المصري،
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وتعميقات تقييمية عمى كل مستويات اإلدارة ،وتقديم الخدمات لممعممين والطبلب،
ولتحقيق ىذا اليدف ،عمدت الوزارة لتوفير البنية التحتية الرقمية عمى مستوى
المدارس والمديريات والوزارة ،باإلضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لمطبلب واآلباء
والتي تحتوي عمى حقيبة متكاممة لكل فصل دراسي تضم حاسوب لوحي لكل فصل،
وجياز محمول ،وتجييزات التواصل البلزمة عمى مستوى الفصل الدراسي .وترتبط ىذه
البنية التحتية الرقمية بعناصر أخرى لبرنامج اإلصبلح تشتمل عمى تصميم المحتوى
بين موارد بنك المعرفة المصري والمناىج ،والتطوير الميني المستمر لممعممين ومديري
()74

المدارس والقيادات التربوية واإلداريين من خبلل الموارد الرقمية.

ط .تركيز الخطة االستراتيجية إلصبلح التعميم المصري  1121-1103عمى إعداد الخريج
المؤىل والقادر عمى التعمم مدى الحياة ،والمنافسة بالسوق العالمية والمحمية،
باإلضافة إلى ضرورة استخدام نظام تكنولوجي لتحقيق جودة أفضل لمعممية

التعميمية( ،)75األمر الذي ال يستقيم تحققو إال من خبلل التمكن من الميارات
التكنولوجية التي تساعد المتعممين عمى التعمم مدى الحياة ،وتمكنيم أيضاً من اتقان
ميارات التعمم الذاتي ،التي تجعميم قادرين عمى مبلحقة كل جديد.

ي .االىتمام بزيادة كفاءة المعممين والقيادات التربوية ومساندة برنامج الوزارة لتحسين
فاعمية المعممين والقيادات التربوية في مرحمة التعميم قبل الجامعي وذلك عن طريق:
وضع إطار شامل لمتطوير الميني المستمر لممعممين ،واعداد وتنفيذ برنامج لمتطوير
الميني لمديري المدارس والمشرفين التعميميين عمى مستوى اإلدارات والمديريات
التعميمية ،وتصميم وتعميم برنامج م َّحدث لمتعريف بميام العمل لممعممين الجدد،

ومديري المدارس ،والمشرفين ،وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لممشرفين لضمان اتساق

مياراتيم مع التوجييات الجديدة ال تباع نظام النصح والتوجيو ،بدالً من الزيارات

المدرسية غير السميمة من الناحية التربوية والتي تتم بغرض التفتيش ،واعداد

واستخدام مواد تدريس وتعمم لمصفوف المختمفة من أجل تعزيز قدرة المعممين عمى
تقدير خمفيات الطبلب واحتياجاتيم ،باإلضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية التي
ت ِّمكن المدارس من االستغبلل الكامل لموارد بنك المعرفة المصري وتطبيق وبناء قدرات
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المعممين عمى استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات نشطة لمتعميم
والتعمم.

()76

ك .استمرار العممية التعميمية بالمدارس المصرية أثناء فترة تعميق الدراسة بالمدارس
والجامعات المصرية بسبب جائحة كورونا من خبلل بنك المعرفة المصري ،والمنصة
التعميمية التي قامت الوزارة بإنشائيا ،والتي اشتممت عمى حوالي  44ألف مدرسة
لمساعدة المعممين عمى التواصل بأمان مع الطبلب ،وأولياء األمور ،وتييئة الفرصة
لعمل فصل افتراضي عبر االنترنيت لمطبلب ،وذلك بالتعاون بين الوزارة ،وبين البنك

الدولي( ،)77األمر الذي أوضح أىمية الخطى المبدئية التي اتخذت بشأن تدريب بعض
المعممين عمى التعامل عبر المنصات االلكترونية إلحداث التعمم المنشود في إطار
المتطمبات والظروف الحالية والمستقبمية.

.2

جواْب ايطعف:
عمى الرغم من جيود التطوير سالفة الذكر في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،

وخاص ًة في ظل توجيات وزارة التربية والتعميم لتطوير نظاميا التعميمي ،واستخدام التكنولوجيا

المتطورة في ىذا الصدد ،إال أن الواقع الفعمي يشير لمعديد من أوجو القصور والتحديات،

ونقاط الضعف التي ال يزال نظام التعميم المصري المطور يعاني منيا ،ومن أبرزىا:
أ.

أن تطوير خدمات التعميم باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في مصر ،يواجو
عددا من التحديات؛ فعمى مستوى اإلتاحة وامكانية االتصال يوجد عدد كبير من
المتعممين ال يتوفر لدييم قنوات اتصال باإلنترنت ذات سرعات عالية ،باإلضافة إلى
ضعف فرص توافر الحاسبات المحمولة بأسعار تتناسب مع متوسط دخل الفرد ،وفيما
يخص المحتويات اإللكترونية والتطبيقات فإن عدد التطبيقات اإللكترونية بالمغة العربية
محدودة لمغاية ،باإلضافة إلى قمة المحتويات والتطبيقات العممية بالمغة العربية

ب .تدني حالة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس المصرية ،إذ يحصل عمى خدمة
الكيرباء  988.1من المدارس ،وأن  9 21.3من المدارس بيا أجيزة حاسوب بغرض
التعميم ،بينما سجمت المدارس التي بيا شبكة اإلنترنت نسبة  %08.5فقط

)89( .

ج .أن نسبة معممي التعميم الثانوي العام الحاصمين عمى الحد األدنى من التدريب المنظم
ال تتجاوز  %68من جممة معممي المرحمة( ،)81وعمى الرغم من التحسينات التي
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طرأت عمى مؤىبلت المعممين ،والبرامج التدريبية الموجية إلييم ،إال أن الممارسات
التربوية ال تزال تشجع عمى التعمم القائم عمى الحفظ والتمقين ،كما أن مينة التدريس
تصور عن ِّ
تدني
ال تجتذب بدرجة كافية الطبلب المتفوقين ،ويشيع بين الخريجين ُّ
وضعيا ، .كما أنو ال يوجد حافز كافي لدى المعممين يشجعيم عمى تحسين معارفيم
وممارساتيم في التدريس التي ال تزال تقوم في جانب كبير منيا عمى الطرق التقميدية
التي يكون المعمم محورىا.
د.

()80

أن مادة الحاسب اآللي بالمدارس المصرية أصبحت مجرد مادة لمنجاح والرسوب ،بعد
أن كانت مادة أساسية تضاف لممجموع وذلك لعدم توافر المعامل وأجيزة الحاسب األلي
لتدريسيا بشكل تطبيقي ،باإلضافة إلى الكثافات العالية لمطبلب في الفصول.

ه.

()81

فقر اإلنفاق الحكومي عمى التعميم ،والذي يخصص معظمو (حوالي  )%71لبند
األجور ،مما يترك القميل من المخصصات لبلستثمار في تطوير التعميم أو بناء

المدارس أو تزويدىا باألدوات التي تستمزميا العممية التعميمية الفعالة والممتعة (،)82

األمر الذي يضعف من فرص توفير البنية التكنولوجية البلزمة لتحقيق البيئة الرقمية
بالمدارس ،ويضعف من فرص تدريب المعممين عمى التمكن من الميارات البلزمة
لموفاء بالمتطمبات الرقمية ،وتحقيق أىداف النظام التعميمي المطور.
و.

ضعف فرص تدريب المعممين الحاليين عمى االضطبلع بمياميم المستقبمية ،في ضوء
متطمبات عصر المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،باإلضافة إلى ضعف فرص معرفتيم

بتمك األدوار( ،)83األمر الذي ينعكس عمى ضعف كفاءتيم في تحقيق المتطمبات التي
تسعى مناىج التعميم المطورة إلييا.
ز.

شكوى المعممين والمعممات العاممين بمرحمة التعميم الثانوي من تطبيق المناىج
المطورة دون تطوير مصاحب لممعممين والمعممات عن طريق تقديم دورات تدريبية ليم
أثناء الخدمة ،ليكونوا قادرين عمى تقديم ىذه المناىج المطورة لمطبلب بالصورة
المحققة ألىداف التطوير ،باإلضافة إلى أن التدريب الذي يتم حالياً يقتصر عمى

الجوانب النظرية ،وال يقوم في الغالبية العظمى منو عمى تحديد االحتياجات التدريبية
لممعممين والمعممات ،وال يستيدف توفير المتطمبات التدريبية التي يحتاجيا المعمم
لتطبيق المناىج المطورة بكفاءة عالية ،وحيث أن المناىج التعميمية المطورة بتمك
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المرحمة بنيت وفقاً لبعض االتجاىات الحديثة مثل :الكتاب اإللكتروني ،وبنك المعرفة،
والميارات التكنولوجية الحديثة ،وتطبيق أسموب التعمم الذاتي ،واالمتحانات اإللكترونية،
والتصحيح اإللكتروني ،والنظام التراكمي لمتقويم ،وتغير دور المعمم من كونو ناقل
لممعرفة إلى ميسر لمحصول عمييا ،ومساعد عمى تحقيق أىدافيا ،األمر الذي يتطمب
من المعمم التمكن من الميارات التي ترتبط بتمك االتجاىات واالجراءات المترتبة عمييا،
والتي يتم عمى أساسيا تطوير نظام التعميم الجديد بالمدرسة الثانوية العامة.

()84

ح .ضعف وقصور في الدافع لدى العاممين والمعممين في المشاركة في البرامج التدريبية
التي يتم توفيرىا ،إضافة إلى انخفاض مستويات الوعي بأىمية التدريب وطبيعة
أىدافو ،األمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات متابعة تنفيذ ما تم التدريب عميو،
ونقص توافر العديد من مداخل التقويم لتقويم المتدربين ،وتقويم التدريب ككل.

()85

ط .حداثة التجربة المصرية في مجال االتجاىات الرقمية واستخدام تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،األمر الذي يسفر عن اتساع الفجوة الحضارية بين المجتمع المصري،
ومجتمع المعمومات ،كما أن نظم التعميم بالمجتمع المصري مازالت تتسم بالتقميدية ،وال
تتناسب مع متطمبات التربية في عصر المعموماتية.

()86

ي .ضعف وعي المعممين بأىمية التعميم اإللكتروني وفائدتو لمطبلب ،وضعف اىتماميم
بالمشاركة في وضع المقررات بما يتناسب مع خصائص واحتياجات وميول الطبلب،
كما باإلضافة إلى ضعف وقصور قدرة المعمم عمى تضمين المقرر لصور تعميمية
ووسائط متعددة وأفبلم تعميمية تعمل عمى ترسيخ المفاىيم واألفكار والمعمومات لدى
الطبلب.

()87

ك .قصور المسئولين عن التعميم في الحرص عمى تدريب المعممين عمى ما يستجد من
ميارات تكنولوجية.

()88

يضاف إلى ما سبق انخفاض مستوى المدربين القائمين بميام تدريب معممي التعميم
الثانوي العام ،وعدم وضوح أىداف برامج التدريب لدى المعممين والموجيين والقائمين عمى
التدريب ،كما أن ىذه البرامج تعقد في أوقات غير مناسبة لممتدربين من المعممين ،خبلل العام
الدراسي األمر الذى يؤثر عمى سير العممية التعميمي.
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وبناء عمى ما سبق عرضو فيما يخص واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة في
ضوء االتجاىات الرقمية في جميورية مصر العربية ،وتطبيقاً عمى الحدود الموضوعية
المختارة لمبحث ،يتضح ما يمي من نقاط ضعف:

 .0محدودية البرامج التدريبية التي تعاممت مع االتجاىات الرقمية موضوع البحث.
 .1غياب الجانب التطبيقي لمبرامج التدريبية التي يتمقاىا المعممون ،وتركيزىا عمى الناحية
النظرية فحسب عمى الرغم من شدة االحتياج لمجانب التطبيقي العممي ،نظ ارً لكون

المعمم في حاجة ماسة لمتطبيق داخل الفصل في ظل متطمبات النظام التعميمي

المطور.
 .2غياب فرص االستعانة باألجيزة الشخصية الخاصة بالطبلب واالقتصار عمى األجيزة
الموحية التي وفرتيا الوزارة لمطبلب في إطار مشروع تطوير التعميم ،األمر الذي يمثل
عبئاً مالياً عمى الوزارة ليس في خبلل ىذا العام الدراسي فحسب ،وانما في األعوام

الدراسية القادمة ،عمى الرغم من توافر حل بديل لم تحاول الوزارة المجوء إليو وىو

اتجاه احضر جيازك معك.
 .3ضعف الثقافة التكنولوجية لدى المعممين سواء النظرية أو العممية ،وكذا بالنسبة
لمطبلب ،ومحاولة استغبلل ما يعرفونو من ميارات تكنولوجية محدودة خارج اإلطار
التعميمي ،وفي األمور الشخصية التي تحقق ليم المتعة والترفيو خارج إطار الدراسة،
ومن ثم تضعف فرص االعتماد عمى تكنولوجيا الحوسبة السحابية ،أو االعتماد عمى
تكنولوجيا متقدمة مثل تكنولوجيا سمسمة الكتل.
 .4ضعف فرص تحديد محتوى تعميمي يبلئم احتياجات الطبلب نظ ارً لمنمط الذي تغمب

عميو الممارسات المركزية ،والتي جعمت تحديد محتوى المقرر الدراسي ،من سمطات
الييئات اإلدارية العميا ،ومن ثم ال يكون لممعمم الحق في إضافة أو إزالة جزء من
المنيج بناء عمى احتياجات الطبلب ،ونتيجة لذلك ال تكون لو أي فرصة لتشكيل

المنيج الحر المشار إليو سمفاً ،وتغيب فرص مراعاة االحتياجات الشخصية لمدارسين
من الطبلب.

 .5ضعف اإلمكانات المادية المتاحة لممدارس ،ومن ثم ضعف فرص توفير األدوات
التكنولوجية ،والبنية التحتية البلزمة الستخدام االتجاىات الرقمية بالمدارس الثانوية
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العامة ،إضافة إلى اقتصار توافر اإلمكانات التكنولوجية بالمدارس عمى أجيزة
الكمبيوتر المتقادمة ،والشبكات التي تتسم بالضعف والتحميل الزائد الذي ال يوفر فرصة
لكافة الطبلب لمدخول عمى الشبكة ،خاص ًة في األوقات الحرجة ،والتي تتطمب دخوليم

الستكمال متطمبات االختبارات االلكترونية ،األمر الذي يؤثر سمباً عمى توافر المعامل

االفتراضية عن بعد ،واستخدام نظام الطباعة ثبلثية األبعاد كمساعدات لتيسير التعمم.

 .6قمة المتخصصين والمتمكنين من المعممين من استخدام نظام االختبارات االلكترونية
والتقويم عن بعد ،والتصحيح االلكتروني وغيرىا من النظم االلكترونية المستخدمة
لتقويم أداء الطبلب في إطار النظام المعتمد عمى إحدى االتجاىات التكنولوجية ،مما
يقمل من فاعمية نظام التقييم الرقمي الشامل من بعد ،ويحد من آثار الثورة في إدارة
االمتحانات من بعد.

ايكضِ ايزابع
واقع تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية ايعاَة بهٓدا يف ضوء االجتاٖات ايزقُية.
يتناول ىذا الجزء من البحث وصف وتشخيص واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية
العميا بـكندا في ضوء االتجاىات الرقمية ،وذلك بتحميل ما جاء في البحوث والدراسات
والتقارير التي صدرت في ىذا الشأن ،لبيان جوانب القوة في تدريب معممي المرحمة الثانوية
العامة بـكندا في ضوء االتجاىات الرقمية ،وجوانب الضعف في ىذا الصدد ،والتي تعتبر
تحديات تواجو تدريب معممي تمك المرحمة في ضوء االتجاىات الرقمية ،وخاص ًة في خضم

التغييرات الجذرية التي طرأت عمى نظام التعميم الكندي ،خاص ًة بتمك المرحمة التعميمية

الحرجة ،والتي استوجبت تغيي ارً مكافئاً ببرامج تدريب المعممين ليكونوا قادرين عمى الوفاء

بالمتطمبات الجديدة لمتحول الرقمي ،الذي أصبح واقعاً حتمياً يجب التعامل معو.

تيتم كندا بوصفيا من الدول الغنية والمتقدمة بإدخال التكنولوجيا في المدارس بشكل

عام ،وفي المدارس الثانوية العميا عمى وجو الخصوص ،وذلك نظ ارً إليمانيم بدور التكنولوجيا
في تيسير عممية التعمم ،وصقل خبرات الطبلب في تمك المرحمة ،وتمكينيم من الميارات
البلزمة لخريجي العصر الحالي ،ومن ثم ترى السمطات التربوية الكندية ضرورة تدريب
المعممين الكنديين عمى التمكن من استخدام وتوظيف التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي،
وعميو تركز برامج تدريب المعممين في ىذا الصدد عمى ما يمي:
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َٗارات اصتدداّ األجٗشة :Instrumental Skills
ب حيث يمتمك المعمم الميارات الوظيفية واإلجرائية التي تمكنو من استخدام األجيزة

التكنولوجية الحديثة داخل المدرسة ،وداخل الفصل في المواقف التعميمية المختمفة.


املٗارات املعًوَاتية :Information Skills
أي أن يمتمك المعمم الميارات البلزمة لمعرفة الخمفية النظرية المرتبطة باستخدام

التكنولوجيا الحديثة ،والفوائد المترتبة عمى استخداميا داخل المدرسة والفصل.


األصاصيات ايعاَة يطزم ايتدريط :General Pedagogies
وفييا يتمكن المعمم من استخدام األساليب التكنولوجية المبلئمة لتقديم الدروس

لمطبلب ،وكذلك الدمج بين األساليب الرقمية وغير الرقمية لجعل التعمم أكثر فاعمية وجدوى
لمدارسين ،فيستخدم ىذا األسموب المدمج في تقديم الدرس ،والتواصل مع الطبلب ،وتحفيز
المشاركة معيم وفيما بينيم في الميام الصفية ،أو توجيو بعضيم لمعمل بشكل منفرد في
بعض الميام ،عندما تقتضي الحاجة لذلك ،وتقويم الطبلب واصدار حكم عمى أدائيم من خبلل
االختبارات التقميدية ،أو االختبارات الرقمية ،ويتم ذلك باستخدام الطرق التقميدية ،أو الطرق
التكنولوجية ،أو الدمج بين النوعين.


ايتصُيِ وايتطويز :Designing and Developing
بحيث يتمكن المعمم من إعادة تصميم أو تطوير المحتوى التعميمي الحالي ،بأي من

الطرق التقميدية أو التكنولوجية ،بل والدمج بين ما ىو تقميدي ،وما ىو تكنولوجي من إنتاج
وسائل تعميمية جديدة.
ويتضح من النقاط األربع السابقة أن تدريب المعممين في كندا يتناول صقل ميارات
ا لمعمم في التعامل مع التكنولوجيا من جوانبو المختمفة ،إذ يحرص عمى أن يكون ممما
بالخمفية النظرية لؤلجيزة التكنولوجية التي يتعامل معيا ،وكيفية تشغيميا وتوظيفيا لخدمة
العممية التعميمية ،بما يناسب طرق التدريس المختمفة ،وال يقف االمر عند ىذا الحد ،بل
ويتجاوز ذلك إلى امتبلك ميارات توظيف التكنولوجيا في تصميم وتطوير المحتوى التعميمي
الذي يساىم في تحقيق تعمم الطبلب بفاعمية ،فإذا ما أتقن المعمم تمك الميارات تمكن ليس
فقط من مساعدة طبلبو عمى التعمم واكتساب المعارف والميارات التي يحتاجونيا ،وانما
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مساعدتيم عمى توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحصول عمى تمك المعارف وتطويرىا
وتبادليا مع االخرين.
وعمى الرغم من االقتناع بالحقيقة سالفة الذكر ،إال أن الواقع الكندي يشير إلى بعض
جوانب السمب في ىذا الصدد ،وذلك بجانب جوانب القوة التي اتسمت بيا الجيود الكندية،
األمر الذي سيتم رصده فيما يمي:



جواْب ايكوة:
تتجمى أبرز جوانب القوة في تدريب المعممين بكندا فيما يمي:

 .0تركيز برامج التنمية المينية المستمرة لممعممين حديثي التخرج أو ذوي الخبرة عمى عدد
من الموضوعات التي تضمن تنمية كفاياتيم وقدراتيم عمى تحقيق األىداف التعميمية

ومنيا الدمج بين موضوعي التنوع بين فئات الطبلب

Diversity among

 ،Studentsوالتكنولوجيا الحديثة  ،Modern Technologyاألمر الذي يتيح
لممعمم التركيز عمى احتياجات طبلبو ،واستخدام االتجاىات الرقمية ،واألدوات
التكنولوجية التي تتبلءم مع كل فئة منيم.

()011

 .1التأكيد عمى تفعيل التكنولوجيات المتطورة ،واالتجاىات المستحدثة في مجال التعمم،
األمر الذي دفع السمطات التربوية الكندية لتبني مزيد من برامج التنمية المينية

المستدامة لممعممين ،لتمكينيم من تفعيل تمك االتجاىات داخل البيئة الصفية.

()012

 .2تقميل الوقت المخصص النفراد المعمم بالشرح وتوصيل المعمومات لمطبلب ،والتأكيد
عمى إشراك الطبلب في الشرح ،وتوظيف األجيزة اإللكترونية ،واالتجاىات الرقمية

المتنوعة ،التي أصبح لكل منيا دو ارً ال يمكن إغفالو في تنوع مصادر التعمم التي يمكن
لمطبلب المجوء إلييا من أجل إثراء معارفيم.

()013

 .3استخدام معممي المدارس الثانوية العميا لمعديد من التكنولوجيات الرقمية في التدريس،
والتي تساعدىم عمى تنويع مصادر التعمم التي يمجؤون إلييا لمساعدة الطبلب
لمحصول عمى الخبرة التعميمية المنشودة ،ومنيا :الفيديوىات التعميمية المتاحة عمى
 ،YouTubeواالستعانة بالمواقع اإللكترونية التعميمية ،واستخدام أدوات ومواقع
التواصل االجتماعي المختمفة لمحصول عمى مصادر تعمم ،وتبادل الخبرات مع متعممين
أو معممين آخرين.

()014
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 .4حرص السمطات التربوية الكندية ،عمى تقديم عدد متنوع من برامج التنمية المينية
المستدامة لمعممي المرحمة الثانوية العميا عمى وجو الخصوص ،بوصفيم معممي فئة
من الطبلب ،ىم أنفسيم عمى درجة عالية من الكفاءة التكنولوجية ،عمى أن يخصص
الجزء األكبر من برامج التنمية المينية المذكورة إلى المعممين الذين حصموا عمى
الشيادة الجامعية في تخصص التدريس من خارج كندا ،وذلك الختبلف طرق ومستوى
()015

اإلعداد في كندا ،وأي من الدول األخرى.

 .5تأكيد السمطات التربوية الكندية عمى التنمية المينية لمعممي المراحل الدراسية
المختمفة ،من خبلل تقديم عدد من األساليب التي يمكن من خبلليا تحسين أداء
المعممين عند القيام بمياميم التدريسية باستخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية ،وذلك
باتباع استراتيجية محددة لتصميم األساليب المبلئمة لتنمية المعممين مينياً ،تتمخص
تمك االستراتيجية في:

()016

 تحديد األشياء األساسية التي يجب ان يقوم بيا المعمم ،بناء عمى تشخيص
الوضع الراىن ،وتحديد الفجوة بين ما يجب أن يكون بناء عمى متطمبات الوجود
الرقمي بالمؤسسات التعميمية ،والوضع الفعمي بالمدارس.
لممعممين ،مع مراعاة أن يتم تحديثو
 تبني نظام عام لمتنمية المينية بالنسبة
ً
باستمرار ،واستقطاب عدد من المتخصصين لتنفيذ برامج التنمية المينية في
مجال التكنولوجيا الحديثة وكيفية توظيفيا بما يخدم تخصص كل معمم عمى
حدة ،وذلك باالستعانة بالمتخصصين من وحدات تعمم التكنولوجيا Learning
 ،Technology Unitsالمنتشرة عبر المقاطعات الكندية ،باإلضافة الى
المتخصصين بمكاتب التنمية المينية

Professional Development

.Offices
 تحديد عدد من المعايير التي يمكن الحكم عمى مستوى أداء المعممين من
خبلليا ،عمى أن تتضمن تمك المعايير جانب المعرفة ،وجانب الميارات التي
يجب أن يتمكن منيا المعمم والمتعمم في العصر الرقمي ،وذلك لممعممين
المرشحين لمعمل كمعممين بعد التخرج مباشرة ،أو لممعممين أثناء الخدمة ،والذي
يتم التركيز معيم عمى تحديث معارفيم ،والتمكن من كل ما ىو جديد في
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التخ صص ،وتوظيف التكنولوجيا من أجل تمكينيم من تقديم المحتوى العممي
لمطبلب بشكل أكثر كفاءة ،وذلك وفق خطة منتظمة ومحددة ،واجبارية ،عمى
المعمم االنخراط فييا ،لتمبية متطمبات البقاء في الوظيفة بالمستوى المطموب.
 البحث عن الجيات الداعمة لتمك البرامج مالياً ،وذلك بجانب التمويل الحكومي
الرسمي ،كما أن الجيات الحكومية تشترط عمى المؤسسات المعنية بتدريب
المعممين أن تتبع المعايير الموضوعة لمتدريب ،وباقي أساليب التنمية المينية،
لكي يكون ليا الحق في الحصول عمى تمويل حكومي ،األمر الذي يضمن جودة
األساليب المحددة لرفع كفاءة المعممين.
 تحقيق الدمج الكامل بين التنمية المينية التكنولوجية ،والتنمية المينية في
التخصص ،فبل تقدم برامج لمتنمية المينية تفصل بين المجالين ،فبل يقدم
المحتوى التدريسي بمعزل عن األساليب الرقمية المتاحة ،حيث ال يمكن الفصل
بين المجالين.

 .6االىتمام بالتنمية المينية المستدامة لممعممين واإلداريين العاممين بمدارس المراحل
التعميمية المختمفة ،ودعم أساليب التعمم مدى الحياة ،والتعمم عن بعد ،لرفع كفاءتيم

لمعمل باستخدام االتجاىات التكنولوجية الحديثة ،دون أن يؤثر ذلك عمى التزاماتيم
الوظيفية ،ويحول دون حصوليم عمى البرامج المتاحة لتنميتيم مينياً ،باإلضافة إلى

ضرورة االستفادة من تبادل الخبراء ،والمعممين المتدربين حديثاً بين المدارس وبعضيا،

لنشر األثر الجيد لمتدريب من ناحية ،ولتبادل الخبرات بين المتخصصين من المعممين،

ودعم تحقيق مجتمعات تعمم مينية.

()017

 .7تحقيق كندا لنسبة  %011من استيعاب المدارس لمتكنولوجيا الحديثة فعمياً بالمدارس
الثانوية العميا بحمول عام  ،1108واستخدم المعمم تمك التكنولوجيات المتاحة في

التواصل مع الطبلب تكنولوجياً ،بديبلً من االعتماد عمى التدريس التقميدي ،واالعتماد

عمى المعمم كمصدر وحيد لتقديم المحتوى العممي ،ومن ثم يستخدم المعممون البريد
اإللكتروني ،والتطبيقات اإللكترونية عن بعد والتي تتيح لمطبلب والمعممين تخطي حدود

أسوار المدرسة ،بل إن بعض المعممين بدأ في تفعيل اتجاه " احضر جيازك معك"

( ، )018باإلضافة إلى تزويد المدارس الثانوية باألجيزة التكنولوجية المختمفة البلزمة
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لتطبيق االتجاىات الرقمية المختمفة ،واستخداميا فعمياً من قبل الطبلب والمعممين في

التدريس ،والحصول عمى المعمومات ،وتكميف الطبلب بالتكميفات والواجبات المنزلية،
والتواصل مع اآلخرين لتبادل الخبرات مع الزمبلء من المعممين والمتعممين عمى حد

سواء.

()001

 .8تصريح السمطات الكندية لمطبلب بأحقيتيم في تنزيل المصادر التعميمية من االنترنت

كالكتب ،والمقاالت ،واألبحاث ،واستخداميا داخل الفصول وتبادليا مع الزمبلء كمصادر

لمتعمم الفعال داخل حجرة الدراسة ،وخارجيا ،تحقيقاً لثراء المعرفة.

()000

 .01تزايد نسب معممي المرحمة الثانوية الذين يفضمون استخدام المعامل االفتراضية،

والتدريس عن بعد ،وشبكات التواصل االجتماعي ،واليوتيوب ،حيث تجاوزت نسبتيم الـ

 % 40من جممة معممي المرحمة الثانوية العميا بالمقاطعات الكندية كافة ،وفي سبيميا
إلى تحقيق معدالت نمو ممحوظة في ىذا الصدد.

()001

 .00الحفاظ عمى قنوات التواصل اإللكترونية التي تربط بين المدرسة والمنزلSchool ،

 ،Home Communicationحيث تجعل المدرسة أولياء األمور في حالة تواصل
مستمر مع بيئة المدرسة ،والفصل ليكونوا عمى دراية بكل ما يحدث داخل الفصل ،من
خبلل الصفحات الخاصة بكل معمم ،أو حساب المعمم الشخصي عمى الفيس بوك

 ،Facebookأو تويتر  ،Twitterاألمر الذي يسيل عمى بعض أولياء األمور
التواصل واالندماج داخل بيئة أبنائيم المدرسية ،في حالة عدم قدرتيم عمى التواصل
المباشر مع المدرسة ،نظ ارً لظروف عمميم.

()002

 .01تدشين المزيد من المنصات اإللكترونية التعميمية لطبلب المراحل الدراسية المختمفة،
بحيث تضم المصادر التعميمية التي يحتاجيا الطبلب ،وبعض العناوين لمواقع أخرى قد

تدعم معرفة الطبلب وخبراتيم ،وترشدىم لمزيد من مصادر التعمم ،التي تسيم في دعم
التعمم الذاتي لدييم.

()003

 .02إعطاء مزيد من االىتمام بالتعميم المزدوج الذي يجمع بين التعمم عن بعد ،والتعمم
وجياً لوجو ،وذلك لمجمع بين إيجابيات النوعين ،واالستفادة منيما ،األمر الذي ييسر

عمى الطبلب الحصول عمى خبرات التعمم ،والتنويع بين األساليب التي تقدم بيا مصادر

التعمم ،ومراعاة الظروف واالحتياجات المختمفة لمدارسين.
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 .03تعزيز االىتمام باالتجاىات واالستراتيجيات الجديدة في التدريس ،والتي تعتمد عمى
االتجاىات الرقمية بالمدارس الكندية بمراحميا الدراسية المختمفة ،ومنيا استراتيجية

التعميم المعكوس ،Flipped Leaning ،والذي يعتبر أحد الحمول التقنية الحديثة
التي تتيح لممعمم قضاء وقت أكبر لمنقاش والحوار مع الطبلب ،بدالً من الطرق
التقميدية التي تعتمد في الجزء األكبر منيا عمى استيبلك الغالبية العظمى من الوقت

في توصيل المعمومة لمطبلب ،ويتم ذلك من خبلل ارسال المعمم لمطبلب مقاطع فيديو،
أو مقاطع صوتية لممحتوى التعميمي وذلك لبلطبلع عمى المحتوى ،قبل الموعد المحدد
لمنقاش ،والذي يتم عبر الشبكة ،ليكونوا جاىزين في الوقت المحدد لمنقاش وتبادل
األسئمة ،والتي يتم فييا أيضاً إعطاء واجبات وتكميفات ليم ،وتقيميم في المحتوى
المقدم بناء عمى المناقشات التي تتم بينيم وبين معمميم.

()005

 .04تطوير معايير المعرفة الرقمية  ،Digital Literacy Standardsباستمرار وبشكل
منتظم ،بحيث تركز عمى كل ما يجعل الطبلب قادرين عمى حماية أنفسيم عبر

الشبكات ،وحماية ما يحصمون عميو من معمومات ،أو ما يتبادلونو مع اآلخرين ،ومن
ثم تكون لدييم القدرة عمى االستخدام المثمر لمشبكات والتواصل مع اآلخرين ،باإلضافة
إلى إعطاء الحرية الكاممة لممدرسة والعاممين بيا عمى اختيار المنتجات الرقمية التي
تتبلءم واحتياجاتيم المختمفة ،والتي منيا تدشين استخدام الممفات الرقمية لمطبلب
 ،Students Digital Filesوالتي يدون بيا بيانات الطبلب بداي ًة من دخوليم
مرحمة رياض األطفال ،وحتى المرحمة الجامعية.

()006

 .05قناعة الغالبية العظمى من المعممين بأن االتجاىات التكنولوجية من شأنيا المساىمة
في مراعاة االحتياجات المختمفة لمطبلب داخل الفصل الدراسي ،مما جعل الغالبية

العظمى منيم يرون أن برامج التنمية المينية المخصصة ليم في مجال التكنولوجيا
الرقمية غير كافية لمتابعة كل ما ىو جديد ،مما دفعيم لمحصول عمى مزيد من الفرص
لتنمية ذاتيم في ىذا المجال.



()007

جواْب ايطعف:

 .1عمى الرغم مما تمت اإلشارة إليو سابقا في نقاط القوة من أن بعض المعممين قد بدأ
في تطبيق اتجاه " أحضر جيازك معك" ،إال أن التقارير إلى أن ذلك لم يتعدى نسبة
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 % 41من جممة طبلب المدارس الثانوية.

()008

ويرجع السب في ذلك إلى أن بعض

المعممين ليس لدييم قناعة بأىمية اصطحاب الطبلب ألجيزتيم الموحية ،أو حتى
أجيزة الياتف المحمول الخاصة بيم ،لبلستعانة بيا في التعمم ،والنظر ليذا األمر عمى
أنو ضياع لوقت التعمم.

 .2تخوف بعض المعممين الكنديين بالمرحمة الثانوية العميا من استخدام التكنولوجيا
الرقمية الحديثة ،وتفضيميم االعتماد عمى االستراتيجيات التقميدية في التدريس ،حيث
يتركون الحرية لمن يرغب من الطبلب في استخداميا لغرض الدراسة ،وال يقبمون ىم
أنفسيم عمى استخداميا داخل البيئة الصفية.

()011

 .3قناعة مديري المدارس الثانوية العميا أن تجييز المدرسة بالوسائل التكنولوجية التي
تدعم استخدام االتجاىات الرقمية وتطبيقيا في المدرسة ،يحتاج لتمويل ضخم،
وميزانية كبيرة ،قد تؤثر عمى الميزانية المخصصة لممدرسة ،وذلك عمى الرغم من
المستوى االقتصادي المرتفع لدولة كندا ،إال أن المديرين يروا أنو ال داعي لممصروفات
المبالغ فييا ،طالما من الممكن تحقيق األىداف بتكمفة أقل ،وباتباع األساليب
التقميدية ،األمر الذي يوضح مقاومة بعض المديرين لمتغيير ،بالرغم من تصنيف كندا
اء.
عمى أنيا من أكثر الدول تقدماً وثر ً

()010

وبناء عمى ما سبق عرضو فيما يخ ص واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية العميا بكندا

في ضوء االتجاىات الرقمية ،وتطبيقاً عمى الحدود الموضوعية المختارة لمبحث ،يتضح ما يمي

من نقاط قوة:


أن ىناك اىتمام رسمي عمى مستوى الدولة الكندية بتضمين التكنولوجيا في العممية
التعميمية؛ وىو ما يمكن مبلحظتو من تركيز برامج التنمية المينية المستمرة لممعممين
بالمراحل الدراسية المختمفة ،ومعممي المرحمة الثانوية العميا بصفة خاصة ،بمجال
التكنولوجيا الحديثة بشكل عام ،بوصفيا القضية المحورية ،التي تشغل بال الميتمين
بالتعميم في كندا.



قناعة المعممين بصفة عامة ،ومعممي المرحمة الثانوية العميا عمى بصفة خاصة،
بضرورة االلتحاق ببرامج التنمية المينية ،إدراكاً منيم بالتطور المتسارع لمتكنولوجيا،
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والذي عمييم مبلحقتو ،وتوظيف ما يحصمون عميو بتمك البرامج من معارف وميارات
داخل الفصل.


التركيز من خبلل برامج التنمية المينية ،وبعد االنتياء من الحصول عمييا ،عمى
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعرف عمى احتياجات الطبلب المختمفة ،ومراعاة
الفروق الفردية بينيم.



تأكيد السمطات التربوية الكندية عمى التنمية المينية لمعممي المراحل الدراسية المختمفة
ضمن منظومة متكاممة تبدأ بتحديد جوانب الضعف أو الحاجات التدريبية لممعممين ،ثم
تبني نظام عام لمتنمية المينية يتسم بالتطور المستمر ،وتحديد معايير لمحكم عبى
مستوى النمو الحاصل في أداءات المعممين ومياراتيم ،وتوفير تمويل تمك البرامج من
الجيات الحكومية والخاصة والجيات الداعمة ،والتأكيد عمى أن تتضمن برامج التدريب
الدمج بين الجوانب التكنولوجية والتعميمية.



اىتمام السمطات التربوية الكندية بتدريب المعممين عمى العديد من االتجاىات الرقمية
الحديثة كاتجاه احضر جيازك معك ،وتغيير اتجاىات بعضيم السمبية تجاه استخدام
الطبلب ألجيزتيم التكنولوجية داخل الفصل ،مما عمل عمى زيادة نسبة المعممين الذين
اقتنعوا بجدوى وفاعمية ىذا االتجاه عند استخدامو داخل الفصل الدراسي ،ومن ثم
يساعد في تخفيف العبء المالي عمى السمطات التربوية ،من خبلل االعتماد عمى
توفير الطبلب لمبند الخاص باألجيزة بدالً من السمطات التربوية ذاتيا.



تمكين المعمم من استخدام وسائل واتجاىات التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ عمى

التواصل بين المدرسة والمنزل ،من أجل تحقيق الصالح العام لؤلبناء ،والتعرف عمى
احتياجاتيم ومحاولة الوفاء بيا مما يدعم اتجاىات المعمم اإليجابية نحو تطبيق اتجاه
التعمم القائم عمى االحتياجات الشخصية ومراعاة احتياجات الطبلب واستخدام
التكنولوجيات التي تدعم ىذا االتجاه.


تأكيد برامج التنمية لمينية لممعممين عمى تمكينيم من التواصل المستمر مع الطبلب
داخل وخارج أسوار المدرسة ،محققة بذلك تفعيل االتجاىات الرقمية التي أتاحت لممعمم
فرصة التواصل مع طبلبو لتوجيييم وارشادىم ،كما عممت تمك البرامج عمى تأىيل
محور لمتعمم،
ا
المعممين لمقيام بأدوارىم الجديدة في تيسير التعمم ،وجعل الطالب
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والخروج من دائرة المصدر الوحيد لممعرفة المتمثل في المعمم ،كما أتاحت البلمركزية
التي تنتيجيا السمطات التربوية الكندية لممعمم الفرصة في التنويع والتغيير في
المحتوى وفقاً لحاجات الطبلب ،وىو ما يدفع كل من المعمم والمتعمم لتحقيق فرص
التعمم مدى الحياة ،وتدعيم اتجاه التعمم الحر ،والتعمم القائم عمى االحتياجات

الشخصية.


تدشين المزيد من المنصات اإللكترونية ،التي يستطيع الطالب والمعمم االستفادة من
محتوياتيا ،والتبادل الحر لمحتواىا ،لتحقيق األغراض واألىداف اإليجابية لمتعمم وتبادل
الخبرات مما يدعم اتجاه الحوسبة السحابية ،كما أن لمطالب حق االستفادة من
المعمومات المتاحة ،مع االحتفاظ بحق اآلخرين كمبادرين لنشر فكرة جديدة ،واالحتفاظ
بمجيود كل طالب مسجل باسمو ،مما يدعم االىتمام بدعم اتجاه سمسمة الكتل في
تدريب المعممين وتوجيو الطبلب ألسس االستفادة من مجيود بعضيم البعض عبر
الشبكات.



االىتمام بتدريب المعمم عمى استخدام كافة التطبيقات التكنولوجية كاستخدام الممفات
االلكترونية ،والتي تيسر الحصول عمى أية بيانات تخص الطالب بداي ًة من دخولو

مرحمة رياض األطفال وحتى الجامعة ،األمر الذي يسيل معرفة تاريخو الدراسي،
وقدراتو ،واحتياجاتو الدراسية ،وكذا مساره الوظيفي المتوقع في المستقبل بناء عمى ما

اتيح عنو من بيانات ،األمر الذي يعزز اتجاه تحميبلتية التعمم ،وكذلك اتجاه التعمم
القائم عمى االحتياجات الشخصية.


االعتماد عمى أنماط جديدة لمتعمم يتم فييا الدمج بين التعمم وجياً لوجو والتعمم عن بعد
مثل التعمم المزدوج والمعكوس وغيرىا من األساليب األخرى ،وذلك بناء عمى الظروف

المختمفة ،وتيسي ارً عمى الطا لب والمعمم ،ومن ثم الحصول عمى مزيد من فرص التعمم،
والتغمب عمى الظروف التي قد تحول دون تحقيق التعمم من خبلل الذىاب لممدرسة،

األمر الذي جعل السمطات التربوية الكندية تركز في تصميم برامج التنمية المينية
لممعممين عمى تمكين المعممين من الميارات البلزمة لتحقيق التعمم عن بعد ،واستخدام
المعامل االفتراضية عن بعد ،والتقييم الرقمي الشامل من بعد.
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ايكضِ اخلاَط
واقع تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية ايعاَة بأصرتاييا يف ضوء االجتاٖات ايزقُية.
يتناول ىذا الجزء من البحث وصف وتشخيص الوضع الراىن لتدريب معممي المرحمة
الثانوية العميا بأستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية من خبلل البحوث والدراسات والتقارير
التي صدرت في ىذا الشأن ،وذلك لبيان جوانب القوة في تدريب معممي المرحمة الثانوية
العامة بأستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية  ،وجوانب الضعف في ىذا الصدد ،والتي تعتبر
تحديات تواجو تدريب معممي تمك المرحمة في ضوء االتجاىات الرقمية.
وقد حددت السمطات التربوية االسترالية عدد من المعايير لممعممين االستراليين ،حيث
تركز برامج إعداد المعممين ،وبرامج التنمية المينية المستدامة عمى الوفاء بتمك المعايير،
والتي يمكن تمخيصيا فيما يمي:

()011

 .0التعرف عمى الطبلب وكيفية تعمميم وحصوليم عمى فرص التعمم المتاحة.
 .1التمكن من التخصص والمقرر الدراسي ووسيمة تدريسو لمطبلب بشكل يحقق األىداف
المنشودة.
 .2التمكن من التخطيط لمتدريس الفعال التعمم.
 .3توفير بيئات تعمم فعالة وداعمة لمطبلب لمساعدتيم عمى تحقيق التعمم المنشود.
 .4تقييم وتقويم أداء الطبلب باستمرار ،وكتابة التقارير المستمرة عن ذلك األداء لضمان
المتابعة المستمرة
 .5االنخراط في التعمم المستمر والتنمية المينية المستدامة لموقوف عمى آخر المستجدات
العالمية.
 .6التعاون مع الزمبلء وأولياء األمور ،والمعنيين ،والمجتمع المحيط من أجل تحقيق
أىداف التعمم.



ْكاط ايكوة:

 .0االىتمام الحكومي بتضمين التكنولوجيا في التعميم وذلك من خبلل تأسيس المجمس
األسترالي لمكمبيوتر في التعميم The Australian Council for Computers
 ، in Educationوالذي يعمل بو كافة الميتمين بمجال التكنولوجيا ،ويختص بتقديم
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الدعم التكنولوجي لمعاممين في مجال التعميم ،لتمكينيم من استخدام الكمبيوتر في
مجال التعميم ،وتتمخص ميمتو في:

()012

 توفير ىيئة متخصصة لتحقيق التواجد التكنولوجي وتمكين العاممين بقطاع التعميم مناستخدام التكنولوجيا الحديثة.
 اإلعبلن عن األنشطة التكنولوجية المستقبمية لمييئة ،من خبلل المنتديات والمؤتمرات. التعاون مع الييئات اإلقميمية والدولية الميتمة بذات المجال ،لموقوف عمى آخرالمستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة ومتطمباتيا.
 توفير اآلليات والمعمومات واألدوات والبرامج البلزمة لدعم تعمم التكنولوجيا الحديثةوالتمكن منيا لمعاممين في مجال التعميم.
 تقديم الدعم البلزم ألعضاء المجمس والعاممين في قطاع التعميم ،لمتمكن من المياراتالتكنولوجية البلزمة ليم.
 تنظيم المؤتمرات والفاعميات ومختمف األنشطة التي من شأنيا تحقيق أىداف المجمسودعم التمكين التكنولوجي.
 العمل عمى زيادة وعي واىتمام المجتمع المحيط بشكل عام وقطاع التعميم بشكل خاصبأىمية التكنولوجيا ،أىمية التمكن منيا.
 .1تخصيص المعيد القومي لمتربية بأستراليا

The National Institute of

 Education in Australiaلعدد من برامج التنمية المينية لممعممين ،بجانب
مسئوليتو عن إعدادىم ،حيث يقدم برامج متنوعة شممت برامج عن طرق التدريس
الحديثة ،واحداث الترابط بين المقررات الدراسية المختمفة ،والتي تبدأ منذ لحظة تخرج
المعمم من المعيد ،وقبل توليو مينة التدريس ،وتستمر حتى بعد توليو مينتو رسمياً
من أجل الحرص عمى استمرار نموه الميني ،والوفاء بمتطمبات مينتو.

()013

 .2اىتمام برامج التنمية المينية المستمرة لممعممين االستراليين بتشجيعيم عمى بناء
مجتمعات تعمم مينية ،لتسييل تبادل الخبرات وفرص التعمم بينيم وبين بعضيم
البعض ،من خبلل االعتماد عمى الميارات التكنولوجية المتطورة ،التي من شأنيا
تسييل حدوث التعمم ،وتسييل تبادل الخبرات المنشود.

()014

وىو ما حرص عمى تحقيق

عدد من المعاىد االسترالية منيا المعيد األسترالي لمتدريس وقيادة المدرسة The
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 ،Australian Institute of Teaching and School Leadershipوالذي
ركز عند تصميم برامجو عمى تشجيع المعممين عمى االنخراط في برامج تدريبية تعاونية
تجمع بينيم وبين زمبلئيم من مختمف التخصصات ،من أجل دعم الفكر التعاوني
وتبادل الخبرات بين المعممين من مدارس ومقاطعات مختمفة عبر استراليا بأسرىا.

()015

 .3حرص برامج التنمية المينية لممعممين األستراليين عمى أن يتمكن المعممون من
استخدام االتجاىات الرقمية التي تناسب الطبلب األسوياء وكذا الطبلب من ذوي
االحتياجات الخاصة

كاالعتماد عمى التكنولوجيات البديمة والمساعدة ،التي تبلءم

الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة ،وتمبي احتياجاتيم التعميمية بأقل مجيود ممكن ،وأن
يقوم المعممون بتبني تمك االتجاىات ،وتعديل خطط الدروس ،وىو ما يستمزم أن يتعرف
المعمم عمى احتياجات طبلبو بشكل دقيق.

()016

 .4تأكيد برامج التنمية المينية لممعممين عمى تمكينيم من التعامل االحترافي مع
التكنولوجيا الحديثة ،واالتجاىات الرقمية لتحقيق ما يمي:

()017

 تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس لمطبلب داخل الفصل الدراسي ،مع
التركيز عمى الدروس التي يمكن تضمين التكنولوجيا فييا بشكل مباشر ،وتوجيو
انتباه الطبلب إلى كيفية استخدام التكنولوجيا في الحصول عمى مزيد من فرص
التعمم.
 التركيز عمى استخدام الميارات التكنولوجية ،في إدارة المدرسة.
 توفير التمويل البلزم لتمبية االحتياجات التكنولوجية الضرورية لتبني االتجاىات
الرقمية المتاحة والمستقبمية داخل المدرسة من أجيزة ،وسرعات مبلئمة لشبكات
االنترنت ،وتوفير الدعم الفني المبلئم والصيانة المستمرة ليا ،بما يتيح لممعممين
والطبلب الحصول عمى فرص التعمم وتبادل الخبرات.
 .5االىتمام المتزايد بإثراء البنية التحتية لممدارس االسترالية من خبلل توفير األجيزة
التكنولوجية البلزمة والبرامج التكنولوجية التي يحتاج الييا الطبلب والمعممين من أجل

توظيف التكنولوجيا في التدريس والتعمم.)018( ،

 .6حرص الدولة عمى توفير بيئة تعميمية متميزة وجاذبة لمطبلب ،عبر توفير األجيزة
المتطورة،
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والمعممين المدربين ،األمر الذي أدى إلى ارتباطيم بالمدرسة ،وانتظاميم في الدراسة،
وانخفاض معدالت الغياب ،وتحقيق المدارس االسترالية لمعدالت عالية من
التميز.،

()021

 .7تأكيد الحكومة االسترالية عمى تمكين الطبلب من الميارات التي يتطمبيا عالم اليوم
ليكونوا قادرين عمى المحاق بركب المنافسة العالمية وغزو سوق العمل العالمي،
معتمدين في ذلك عمى التكنولوجيا الحديثة ،وتوظيفيا في العممية التعميمية ،من خبلل
احتكاكيم بمعممييم ،األمر الذي جعل تنمية المعممين االستراليين مينياً من أولويات
الحكومة االسترالية لما ليا من تأثير مباشر عمى مستوى المخرجات البشرية.

()020

 .8اىتمام السمطات التربوية االسترالية بأن يكون المعمم ممماً باحتياجات طبلبو المختمفة
ومجاالت اىتماميم المعرفية ،وطرق تفكيرىم من خبلل تطبيق االستبيانات والمقاييس

والستطبلعات ،والبيانات المتاحة عنيم ،والتقارير والمسوح التي أجريت عن أنشطتيم
المختمفة وانجازاتيم المتنوعة ،والمشروعات التي اشتركوا فييا ،األمر الذي يساعد
الطبلب عمى:

()021

 اكتساب الطبلب لميارات التعمم المنشودة بسبلسة ويسر نظ ارً لحرص المعمم عمى
تقديم المحتوى بالطريقة والشكل التي يرغبيا الطبلب.

 مساعدة الطبلب عمى إبراز أفكارىم واالشتراك في أنشطة العصف الذىني والتفكير
الناقد ،نظ ارً ألن الموضوعات المتاحة تمس احتياجاتيم وتقدم ليم بالشكل الذي
يرغبونو.

 زياد دافعية الطبلب عمى المشاركة والتعاون وانتاج المعرفة؛ فقد ىيء ليم المعمم
فرص االشتراك فيما يرغبونو من فرص التعمم والموضوعات والتقنيات التي
تستيوييم.
 تحفيز الطبلب عمى الحصول عمى مزيد من المعرفة والتوسع فييا ،كون
الموضوعات المشتركين فييا تمس موضوعات وتقنيات يرغبون في التوسع في
مزيد من المعارف بشأنيا ،ويندفعون في ىذا األمر من منطمق دافع ذاتي يحفزىم
نحو مزيد من المعرفة التعمم.
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 .01االىتمام بتقديم فرص التعمم بطرق متنوعة تتبلءم واحتياجات الطبلب ،والدمج بين
أساليب التعميم التقميدي ،والتعميم المدمج ،والتعميم المعكوس ،والتعميم عن بعد ،والتعميم
التكيفي ،والتعميم التعاوني ،بما يتيح لمطبلب الحصول عمى فرص التعمم بأكثر من
است راتيجية ،والحصول عمى معمومات حرة وغير مقيدة بمنيج محدد ،ومن ثم تحقيق
عدد من الفوائد لمطبلب ،يذكر منيا :المرونة والحرية في تحديد محتوى التعميم الذي
يستيوي الطبلب ،واالىتمام بأن يكون الطالب ىو محور العممية التعميمية ،وتقديم
تعميم يتبلءم مع احتياجات الطبلب وقدراتيم وعقمياتيم ،باإلضافة إلى تدعيم دخول
الطبلب عمى الشبكة الدولية لممعمومات من منازليم ىم وأولياء أمورىم من أجل
الحصول عمى فرص التعمم المتاحة ،واالطبلع عمى موضوعات تتحدى عقمياتيم
وأفكارىم ،وال تتقيد بخطة دراسية.

()022

 .00النظر لكل طالب من الطبلب االستراليين عم ى أنو متفرد ومتميز في حد ذاتو ،ومن ثم
وجب التعامل مع كل منيم عمى حدة ،وتوفير احتياجات كل منيم من أجل تحقيق
أىداف التعمم بناء عمى احتياجاتيم ،ومن ثم يكون الطالب محور العممية التعميمية ،لذ
عمى المعمم أن يقوم بالخطوات التالية:

()023

 استخدام أساليب التقييم الرسمية من أجل تحديد المستوى األكاديمي لكل طالب عمى
حدة ،ومبلحظة الطبلب وأعماليم ،ومراجعة نماذج من أعمال الطبلب ،وتقديم تقارير
بشأنيا ،وتقديم تقارير مشتركة مع معممين آخرين عن أداء الطبلب في مختمف
التخصصات الدراسية ،إلصدار حكم شامل عن أداء الطبلب.
 تبادل اال ستشارة بين المعممين وأولياء األمور لمتعرف بدقة عمى اىتمامات الطبلب
واحتياجاتيم ،والوصول لتصور حول شكل التعمم الذي يبلئم احتياجات الطبلب بناء
عمى ما تم جمعو من معمومات عنيم وعن احتياجاتيم ،والتخطيط ليا تمييداً

لتطبيقيا.

 تنفيذ الخطط التي تم التوصل ليا بناء عمى اتجاه التدريس القائم عمى االحتياجات
الشخصية لمطبلب ،مع الوضع في االعتبار التنويع بين أشكال التعميم بناء عمى
احتياجات الطبلب ،وما يتبلءم معيم.
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 إصدار الحكم النيائي عمى ما تم القيام بو من خطوات ،واكتشاف نقاط القوة والضعف
في القيام بالخطوات السالفة ،والتعديل فييا بناء عمى احتياجات الطبلب.
 .01قيام مجمس التعميم األسترالي بسمسمة من المبادرات لتبني التكنولوجيا الحديثة،
واالتجاىات الرقمية في التعميم لتحقيق أىداف التعمم ،وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في

تقييم الطبلب عن بعد ،)024(.باإلضافة إلى تضمين المناىج الخاصة بالمرحمة االبتدائية
والثانوية الميارات التكنولوجية المتطورة ،واالعتماد عمى الكمبيوتر ،واكتساب ميارات
تصميم التكنولوجيا الحديثة ،والتوصل لحمول إبداعية لممشكبلت التي من الممكن
مواجيتيا.

()025

 .02تبني المدارس األسترالية عدد من االتجاىات الرقمية ،تمشياً مع اتجاه السمطات

التربوية األسترالية لتبني التكنولوجيا الحديثة ،لموفاء بمتطمبات عالم الغد ،ويتضح ذلك

من خبلل ما يمي:
 التأكيد عمى توظيف الجياز الموحي الخاص بالطالب في العممية التعميمية ،األمر الذي
اطمق عميو في نظام التعميم األسترالي التابمت الصديق  ،Tablet as a Friendحيث
يستخدم الطالب جيازه الموحي في التعمم والتواصل وتبادل الخبرات ،واالطبلع عمى

محتوى المقررات بل وتنفيذ األنشطة المصاحبة والحرة أيضاً.

()026

 تفعيل تطبيق اتجاه "احضر جيازك معك" داخل المدارس االسترالية ،إيماناً من الدولة

بأىمية استغبلل امتبلك معظم الطبلب لؤلجيزة الموحية ،وأجيزة التميفون الحديثة ،ومن

ثم إمكانية استخداميا في التدريس ليم داخل المدرسة( ،)027وىو ما دفع الدولة إلى
االىتمام بتدريب المعممين عمى توجيو الطبلب لبلستخدام الرشيد لؤلجيزة في مجال
التعمم ،والحصول عمى المعمومات ،ومراسمة الزمبلء ،وتبادل الخبرات ،والقيام باألنشطة
الخاصة بالمقررات المختمفة.

()028

 تدريب الطبلب والمعممين عمى استخدام اتجاه الحوسبة السحابية لتخزين بيانات الطبلب
والمعمومات التي يريدون االحتفاظ بيا عمى المنصات إلكترونية كجوجل ،Google

وأمازون ، Amazonوأبل ، Appleوالتي توفر مساحات تخزينية مبلئمة ،وتمكين
الطبلب من الدخول لتمك المنصات في أي وقت ومن خبلل أي جياز متاح ،من أجل

الحصول عمى معموماتيم المخزنة عمى تمك المنصات( ،)031ومن ىنا تركز برامج
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التدريب لممعممين عمى تم كينيم من التعامل مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية ،والخول
إلى المنصات االلكترونية باستخدام األجيزة المتاحة ،واستدعاء المعمومات (.)030

 تشجيع الطبلب والمعممين عمى استخدام اتجاه التعمم عن بعد ،واستخدام شبكة االنترنت
في الحصول عمى فرص التعمم مدى الحياة ،لكون التعميم عن بعد مفيد لتحقيق أىداف
التعمم لنظام التعميم األسترالي ،كما أنو يدعم التحول التكنولوجي في نظام التعميم الذي
تبنتو الحكومة االسترالية ،ومن ثم ساعد ىذا التوجو في التركيز عمى اكساب الطبلب
ميارات القراءة الرقمية ،وانتقاء المعمومات المرغوبة التي تتبلءم واحتياجاتيم من فرص
التعمم المتاحة ،األمر الذي نتج عنو التركيز في برامج التنمية المينية لممعممين عمى
اكساب الطبلب لمثل تمك الميارات.

()031

 تفعيل اتجاه الطباعة ثبلثية األبعاد داخل الفصول الدراسية ،كإحدى االتجاىات الرقمية
ذات التأثير عمى تحقيق أىداف التعمم لدى الطبلب ،من خبلل إنتاج نماذج تعميمية
تحاكي الواقع في مجاالت متعددة ،يشترك في انتاجيا الطبلب والمعممين بعد تدريبيم
عمى إنتاجيا ،األمر الذي يجعل الفصل الدراسي بيئة تعمم تفاعمية يشترك فييا المعمم

والطالب في تحقيق التعمم الفعال( ،)032وقد قامت السمطات التربوية االسترالية في سبيل
تدعيم قدرات المعممين والطبلب عمى القيام بيذا األمر بتقديم مجموعة من الدرات
التدريبية والتوعوية عبر برامج اسكاي بي  ،Skypeوتزويدىم ببعض الروابط
االلكترونية عبر البريد االلكتروني لكل من الطبلب والمعممين لمتمكن من إنتاج المصادر
والمجسمات التعميمية المطبوعة.

()033

 اىتمام السمطات التربوية األسترالية بتطبيق اتجاه المعامل االفتراضية ،اتساقاً مع اتجاه
التعمم عن بعد ،وتحقيقاً لمفوائد التي يمكن جنييا من وراء االعتماد عمى ىذا االتجاه

والمتمثمة في :تنمية شعور الطبلب باألمان من خبلل التعامل االفتراضي مع األدوات
واألجيزة والمواد الكيميائية التي قد تثير خوف بعض الطبلب من التعامل المباشر معيا،

وتوفير وقت التعامل المباشر مع المعامل الحقيقية في البحث عن األدوات والمواد
الكيماوية ،والوصول لمنتائج النيائية لمتجارب بأقل نسبة خطأ.

()034

 .03االعتماد عمى أساليب التقويم االلكتروني عبر الشبكة بدالً من األساليب التقميدية،

وتدريب الطبلب والمعممين عمى استخداميا ،حيث يقوم الطبلب ،بناء عمى توجييات
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المعمم ،بالتنقيب عن البيانات  ،Data Miningفي تخصص معين ،وكتابة تقرير
مفصل عما توصموا إليو من معمومات ،وارساليا لممعممين عبر المنصات االلكترونية،
باإلضافة إلى الخضوع لبلختبارات عبر الشبكة  ،Online Testingمع توخي كل
اإلجراءات التي تضع الطالب في بيئة االمتحان ،كما يتم تقييم الطبلب من خبلل
البورتفميو اإللكتروني  E-Portfolioلممعممين عبر الشبكة ،والذي يضعون فيو كافة
إنجازاتيم التي جمعوىا عبر الشبكة استجاب ًة لتوجييات المعمم( .)035وفي سبيل ذلك
تتيح األجيزة المختصة لممعممين فرص الحوارات المينية ،عن أفضل سبل التقويم

األكثر مبلئمة لمطبلب ،وتبادل الخبرة بين الزمبلء ،حول أنسب األساليب لتقييم وتقويم
الطبلب عبر الشبكات ،ونوعية األسئمة المبلئمة الستخداميا في تقويم الطبلب
باستخدام الكمبيوتر ،والتعاون بين المعممين في وضعيا وتغذية أجيزة الكمبيوتر بيا
وبإجابتيا لبلستعانة بأجيزة الكمبيوتر وبرامجو المتاحة لتصحيحيا.

()036

ْ كاط ايطعف
 .0تفضيل المعممين االستراليين استخدام التكنولوجيا الرقمية في انجاز األنشطة
المصاحبة لممقررات الدراسية ،أو استخداميا في استراتيجيات المعب بغرض تحقيق
التعمم المنشود ،بدالً من استخداميا بشكل مباشر في تحقيق أىداف التعمم.

()037

 .1اقتناع الغالبية العظمى من المعممين االستراليين أن اصطحاب الطبلب لؤلجيزة
التكنولوجية من شأنو المساىمة في ضياع وقت الطبلب ،وتحفيزىم عمى المعب بدالً

من حصوليم عمى فرص التعمم ،وذلك عمى الرغم من تأكيد الدولة عمى أىميتيا

والسماح بيا داخل المدارس وفي الفصول.

()038

ومما سبق يتضح ،أنو عمى الرغم من تطبيق السمطات التربوية األسترالية لمغالبية
العظمى من االتجاىات الرقمية في تدريب المعممين وتنميتيم مينياً نظ ارً لبلىتمام بتطبيق تمك

االتجاىات داخل المدارس األسترالية بشكل عام ،والمدارس الثانوية عمى وجو الخصوص ،إال

أن قناعات المعممين ىناك تمثل عنص ارً ،وجانباً من جوانب الضعف ،األمر الذي قد يؤثر
بشكل طفيف عمى فاعمية تمك االتجاىات داخل المدارس األسترالية.
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ايكضِ ايضادظ
االجتاٖات ايعاَة ايباسغة جبُٗورية َصز ايعزبية ونٓدا وأصرتاييا
وفقا لممنيجية المتبعة ،يتناول ىذا الجزء من البحث إجمال االتجاىات العامة البازغة في
جميورية مصر العربية ،وكندا ،وأستراليا ،باعتبارىا اتجاىات عامة تشير إلى ارىاصات التغيير في
المجتمع العالمي بشكل عام ،والتي تؤثر عمى واقع تدريب معممي المرحمة الثانوية بالدول محل

الدراسة ،ويمكن إجماليا فيما يمي:
 .0االتجاه المتسارع نحو المجتمع الرقمي في كافة المجاالت بشكل عام ،وفي المجال
التعميمي عمى وجو الخصوص ،خاصة وأن المجتمع العالمي يعيش عصر السماوات
المفتوحة ،والتواصل غير المحدد ،واليوية العالمية ،والتعاون العالمي المتبادل في
مجال التعميم.
 .1انتشار جائحة كورونا عمى الصعيد العالمي ،األمر الذي وجو أنظار العالم ،لضرورة
التوجو نحو بديل لمتعميم التقميدي ،الذي أصبح يمثل مشكمة في اآلونة األخيرة.
 .2زيادة طمب السوق العالمي عمى الميارات الرقمية ،األمر الذي تطمب من النظم
التعميمية إفراز مخرجات تعميمية ذات ميارات تكنولوجية عالية ،لتتمكن من الوفاء
بمتطمبات السوق ،وتستطيع المنافسة في ظل عالم ال يعترف بوجود خطود أو فواصل
جغرافية بين أجزائو.
 .3التغيير الذي ط أر عمى شكل األنظمة التعميمية ،شكبلً وموضوعاً ،األمر الذي تطمب
تغيي ارً مماثبلً في محتوى المناىج ،وطريقة تناول ذلك المحتوى ،وسبل تعامل المعمم مع

تمك المعطيات ،ليتمكن من الوصول لمشكل المتوقع من المنتج النيائي وتحقيق

األىداف.
 .4االىتمام بمبلحقة كل جديد في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،والحصول عمى
أحدث األجيزة المتاحة في السوق العالمية ،األمر الذي دفع العاممين في مجال التعميم،
والمسئولين عنو ،إلى استغبلل ذلك الشغف التكنولوجي في تطوير سبل الحصول عمى
فرص التعمم.
 .5تزايد الرغبة في تبادل الخبرات بين الطبلب وبعضيم ،وبين الطبلب والمعممين ،وبين
المعممين وبعضيم ،حيث االقتناع بجدوى الممارسات العممية التي تتم عمى أرض
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الواقع ،أكثر من تمك المتداولة بشكل نظري ،مما يتطمب وسائل وسبل تيسر تحقيق ىذا
التبادل دون قيود تتعمق بزمان ومكان لقاء األطراف المعنية.
 .6انتشار ظاىرة العولمة بشكل أوسع من ذي قبل ،األمر الذي تتطمب االستجابة
لمتطمباتيا ،وا لتوسع في التواصل ،والتفاعل ،والتعاون بين أعضاء المجتمع العالمي
باستخدام وسائل من شأنيا تيسير التفاعل بغض النظر عن جنسياتيم ،وأماكن
تواجدىم.
 .7تزايد االعتماد عمى محركات البحث اإللكترونية في الحصول عمى المعمومات المنشودة
في كل المجاالت المتاحة ،وانتشار البرامج االلكترونية التي تسيم في ذلك األمر ،ومن
ثم تيسير التواصل من خبل ل برامج التواصل االجتماعي ،والحصول عمى المعمومات
المرغوبة بسيولة ويسر ،ودون أدنى مجيود يتطمب االنتقال الفعمي من مكان آلخر،
نظ ارً النتشار المحركات البحثية ،والبرامج االلكترونية التي سيمت تمك األمور ،ويسرت
مزيد من التبادل والتعاون واالنفتاح.

 .8التوجو لمحصول عمى فرص التعمم بدون قيود الزمان والمكان ،األمر الذي ساعد عمى
انتشار أشكال التعميم المفتوح ،والتعميم االلكتروني ،والتعمم عن بعد لطافة فئات
بل لمبلحقة كل جديد في
المجتمع ومنيم المعممين ،الذين أروا في تمك األشكال سبي ً

مجال التخصص ،وفي أي مجال آخر  ،األمر الذي توافق مع التغير الذي ط أر عمى
شكل برامج التنمية المينية ليم ،والذي ساعدىم عمى االستجابة لمتطمبات تمك

البرامج ،دون أن يكمفيم األمر مجيوداً في الحصول عمى مصادر التعمم ،أو االنتقال
ألماكن معينة لمحصول عمى تمك الفرص أيضاً ،مما قد يضر بقياميم بمياميم
األساسية داخل مواقع عمميم الفعمية.
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ايكضِ ايضابع
حتديد ايكوى احملزنة وايدافعة املؤثزة عًى تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية ايعاَة جبُٗورية
َصز ايعزبية ونٓدا واصرتاييا يف ضوء االجتاٖات ايزقُية
تعرض ىذا القسم من البحث لمقوى المحركة والدافعة المؤثرة عمى تدريب معممي
المرحمة الثانوية العامة بجميورية مصر العربية وكندا واستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية،
والتي يمكن تقسيميا إلى متغيرات داخمية ،وأخرى خارجية تعبر عن البيئة التي يعمل فييا
النسق.

أوالً :ايكوى وايعواٌَ املؤثزة داخٌ املدرصة:
توجد بعض القوى والعوامل الموجودة داخل المدارس بالدول محل الدراسة ،والتي من
الممكن أن تسيم في تطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية مصر العربية
وكندا واستراليا في ضوء االتجاىات الرقمية ،ومن ىذه العوامل ما يمي:

.1

توافز ايبٓية ايتختية ايالسَة يتطبيل االجتاٖات ايزقُية:
يعد توافر البنية التحتية البلزمة لتطبيق االتجاىات الرقمية – سواء بالمدارس الثانوية،

أو بمراكز تدريب المعممين -عامبلً ىاماً من العوامل الميسرة لتطبيق ىذا األمر ،فتوافرىا

يساعد المعممين في استخداميا مع الطبلب لتوصيل المعمومات ،وتحقيق األىداف التعميمية،
ومن ث م أدركت الدول الثبلث ،أىمية ىذا العامل في دعم تطبيق االتجاىات الرقمية بمدارسيا،
ولكن بنسب متفاوتة ،األمر الذي قد يرجع إلى تفاوت المستوى االقتصادي بين الدول محل
الدراسة ،ففي جميورية مصر العربية ،تعرض االقتصاد المصري لمعديد من الصدمات الداخمية
والخارجية السمبية ،والتي تسببت في تباطؤ النمو االقتصادي بالجميورية ،مما قد أثر في
االستثمار والسياحة والتجارة المحمية ،كما أسيم تدىور الوضع األمني الداخمي في ثقة
المستثمرين والسائحين( ،)041ولعل الظروف االقتصادية التي يعاني منيا المجتمع المصري في
اآلونة األخيرة ،كانت سبباً من األسباب التي أضعفت قدرة الحكومة المصرية ،ووزارة التربية

والتعميم عمى المساىمة في توفير الحد األدنى من متطمبات تطبيق االتجاىات الرقمية

بالمدارس الثانوية العامة ،كما أنيا أضعفت من فرص توفير برامج تدريب مبلئمة وفعالة
لممعممين لمتمكن من االتجاىات الرقمية ،ونقل ذلك التمكن لمطبلب ،واالستفادة منو في توفير
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فرص متنوعة لمتعمم ،وتشجيع التعمم مدى الحياة ،وتحفيز رغبة المعممين والمتعممين من
التعمم الذاتي.
بينما تعتبر كندا من أعمى بمدان العالم في المستوى االقتصادي ،نظ ار لثرواتيا المتعددة

واقتصادىا القوي ،والذي يعد من أبرز أشكال النمو االقتصادي المتسارع( ،)040األمر الذي

انعكس عمى قدرة كندا عمى توفير قدر كبير من البنية التحتية البلزمة لتبني العديد من
االتجاىات الرقمية التي تبنتيا كما سبقت اإلشارة ،والتي مازالت تمكنيا من تحقيق أكبر قدر
ممكن من الوفرة التكنولوجية ،استجابة لمتطمبات المجتمع الرقمي ،ويتضح ذلك من خبلل
النظر لمميزانية التي تخصصيا الحكومة الكندية لتوفير البنية التحتية البلزمة لتبني االتجاىات
الرقمية في المدارس ،والتي قدرت بنحو  867.3بميون دوالر كندي بتقديرات عام ،1111

والتي تقدر بنحو  %1.6من إجمالي الدخل القومي لمحكومة الكندية( ،)041األمر الذي يوضح
االىتمام بتوفير بنية تحتية مبلئمة وتتميز بقدر من الجودة ،وعمى مستوى عال من الحداثة،

كما ينعكس عمى الحرص الشديد لتطبيق المعممين لما تم التدرب عميو في ىذا الصدد عممياً
داخل المدرسة مع الطبلب بخصوص االتجاىات الرقمية.

وعمى جانب آخر ،تتميز أستراليا بقدرتيا عمى تمكين العديد من القطاعات المجتمعية
لممساىمة في دعم التوجو نحو مزيد من التكنولوجيا داخل المدارس االسترالية ،ومن ثم
تخفيض النفقات المطموبة لتوفير البنية التحتية البلزمة لتطبيق االتجاىات الرقمية بمدارسيا
المختمفة ،إذ ترحب السمطات التربوية االست ارلية بدعم القطاع الصناعي ،والقطاع التكنولوجي
متمثبل في رواد التعميم التكنولوجي  EdTech Entrepreneursبالمجتمع األسترالي لدعم
توفير متطمبات العصر الرقمي بالمدارس من خبلل توفير األجيزة والبرمجيات البلزمة ،بما
يمكن المعممين من تطبيق آخر مستحدثات القطاع التكنولوجي من جانب ،وتوفير قدر ال بأس
بو من نفقات توفير تمك المتطمبات التكنولوجية( ،)042وعمى الرغم من اىتمام السمطات
االسترالية بشراكة قطاعات أخرى لتوفير المتطمبات التكنولوجية ،والبنية التحتية البلزمة
لممدارس ،إال أنيا تصنف من أغنى الدول ،وأكثرىا ارتفاعا في المستوى االقتصادي ،كما
تتميز باستمرارية تزايد الدخل القومي لدييا بزيادة تقدر بـ  %1.7وفقا لتقديرات -1106

 ،)043(1107وذلك بسبب اعتمادىا عمى عدد من القطاعات المتنوعة كالتعدين ،والسياحة،
واالستثمارات ،والتصدير ،وغيرىا من األنشطة االقتصادية التي وضعتيا في الصدارة
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اقتصادياً( ،)044األمر الذي ساىم في تمكن القطاع التربوي أيضاً ،بجانب القطاعات األخرى

المساىمة في ىذا األمر ،من المساىمة في توفير البنية التحتية البلزمة لتحقيق المتطمبات

التكنولوجية البلزمة لتطبيق االتجاىات الرقمية بالمدارس.

.2

دعِ اإلدارة املدرصية يٓغز ثكافة االجتاٖات ايزقُية باملدارظ
لئلدارة المدرسية دور ال يمكن إغفالو في دعم األفكار والتطبيقات الجديدة التي ترغب

المدرسة في تبنييا ،واقناع المستفيدين والمطبقين بأىمية استخداميا ،وتطبيقيا ،والفائدة التي
من الممكن أن تعود عمى أعضاء المجتمع المدرسي ككل من وراء استخداميا ،ومن ثم كان
إلدارة المدرسة بالدول محل الدراسة دور محوري في دعم التواجد الرقمي لبلتجاىات
التكنولوجية والرقمية داخل المدارس ،وفي ىذا الصدد يذكر أن صعوبة تطبيق بعض
االتجاىات الرقمية بمدارس التعميم الثانوي العام المصرية ،قد يرجع إلى العامل اإلداري ،حيث

يغمب عمى إدارة التعميم المصري النمط المركزي( ،)045وىو ما يمكن مبلحظتو من أن لمسمطات
والييئات اإلدارية العميا بالوزارة ،مسئولية وضع مناىج موحدة لمطبلب بجميع أنحاء
الجميورية ،األمر الذي يستحيل معو أن يكون لممعمم المصري السمطة في تغيير ،أو حذف،
أو إضافة أي محتوى عممي قد يرى أنو مناسب ،أو غير مناسب الحتياجات طبلبو ،ونتيجة
لذلك أصبح من الصعب ،بل من المستحيل تطبيق بعض االتجاىات الرقمية ،سالفة اإلشارة،
والتي ركزت عمى المحتوى الحر ،أو مراعاة االحتياجات الشخصية لمدارسين من الطبلب.

وفي كندا ،ونظ ارً لغمبة النمط البلمركزي عمى إدارة التعميم ىناك( ،)046فإن اإلدارة

المدرسية ال تممك السمطة إلجبار المعممين – وتحديدا غير المقتنعين منيم بأىمية االتجاىات
الرقمية  -عمى استخدام األجيزة التكنولوجية داخل الفصول الدراسية ،من أجل دعم تطبيق
االتجاىات الرقمية في التعميم التعمم ،إذ ينظر بعض المعممين الكنديين – وكما سبقت
اإلشارة -إلى اصطحاب الطبلب ألجيزتيم الموحية ،أو حتى أجيزة الياتف المحمول الخاصة
بيم ،لبلستعانة بيا في التعمم ،عمى أنو مضيعة لوقت التعمم ،وأنو أمر ال ييسر حدوث التعمم،
بل قد يمثل عائقاً لو ،األمر الذي انعكس عمى ضعف االىتمام بدعم بعض االتجاىات الرقمية،

حتى وان تم تدريب المعممين عمى استخداميا ،كما أدى تخوف بعض المعممين الكنديين
بالمرحمة الثانوية العميا من استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة ،وتفضيميم االعتماد عمى
االستراتيجيات التقميدية في التدريس ،إلى ترك الحرية لمن يرغب من الطبلب في استخداميا
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لغرض الدراسة ،وال يقبمون ىم أنفسيم عمى استخداميا داخل البيئة الصفية ،مما يدل عمى
ضعف الدور الذي تتواله اإلدارة المدرسية في تغيير قناعاتيم السمبية تجاه ىذا األمر.

أما في استراليا ،فعمى الرغم من غمبة النمط البلمركزي عمى إدارة التعميم ىناك(،)047

واالىتمام بتطبيق نمط اإلدارة الذاتية بالمدارس االسترالية ،لتصبح المدرسة مسئولة عن اتخاذ

قرارتيا بناء عمى احتياجاتيا وظروفيا( ،)048إال أن ىناك ضعفاً ممحوظاً لدى اإلدارة المدرسية

في نشر ثقافة االتجاىات الرقمية لدى المعممين ىناك ،ويتضح ذلك كما سبقت اإلشارة في

تفضيل المعممين االستراليين استخدام التكنولوجيا الرقمية في إنجاز األنشطة المصاحبة
لممقررات الدراسية ،أو استخداميا في استراتيجيات المعب بغرض تحقيق التعمم المنشود ،بدالً
من استخداميا بشكل مباشر في تحقيق أىداف التعمم ،نظ ارً لقناعتيم الشخصية أن اصطحاب
الطبلب لؤلجيزة التكنولوجية من شأنو المساىمة في ضياع وقتيم ،وتحفيزىم عمى المعب بد ًال

من التعمم.

ثاْياً :ايكوى وايعواٌَ اخلارجية:
ىناك عدد من القوى والعوامل التي تحيط بالمدرسة ،أي العوامل الخارجية ،والتي تؤثر
عمى تدريب المعممين عمى التمكن من االتجاىات الرقمية بالدول محل الدراسة ،والتي يمكن
إبرازىا فيما يمي:
.1

األحواٍ ايضياصية واْعهاصٗا عًى عهٌ ايعالقات ايداخًية واخلارجية:
من الجدير بالذكر في ىذا المقام ،التغير الذي ط أر عمى الحياة السياسية بجميورية

مصر العربية منذ ثورة يناير  ،1100والذي انعكس بدرجة كبيرة عمى شكل الحياة
االجتماعية ،وتغير السمة الغالبة لمشخصية القومية المصرية والتي كانت تفضل التمسك
بالماضي ،والرغبة في االستقرار ،ومحاربة التغيير ،وتفضيل البقاء عمى ما ىو عميو ،إلى
الرغبة في التجديد ،وتبني كل ما ىو جديد ،واالنسياق وراء تطبيق ما يتسم بسمات العصر
الحديث ،وذلك استجابة لبلتجاه نحو التغيير ،وتبني فكر الثورة عمى القديم ،وتبني األفكار
والنظم الجديدة ،التي نظر إلييا عمى أنيا تمبي احتياجات مجتمع اليوم ،ومجتمع المستقبل

بناء عمى رؤية أبنائو( ،)051كما تبعت ثورة يناير ثورة أخرى ال يمكن إغفال دورىا في تشكيل

الشخصية المصرية الجديدة ،أال وىي ثورة يونيو  ،)050(1102والتي سارت في اتجاه خطى

التجديد  ،واالعتراض عمى سياسات لم تروق لممجتمع المصري ،بعد أن أصبح واعياً بما لو
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وما عميو ،فأصبح متطمعاً باستمرار لمتغيير والتجديد ،ورافضاً لتقبل الوضع عمى ما ىو عميو،

كما كان األمر فيما مضى ،األمر الذي انعكس عمى تبني مصطمحات العالم التكنولوجي ،وفتح
الباب عمى مصراعيو لتطبيق االتجاىات التكنولوجية بكافة مناحي الحياة ،دون استثناء ألي
منيا ،ومن ثم غزوىا لمبيئة التعميمية ،ال سيما دون دراسة كافية ،وتدريب كافي لمتمكن من

االستفادة من وجودىا ،األمر الذي حال دون االستفادة من آثارىا اإليجابية ،بل حوليا لعبء
تعميمي جديد يقع عمى عاتق الطالب والمعمم ،واألسرة المصرية ككل.
أما في كندا ،تجدر اإلشارة إلى االىتمام بتعزيز االنفتاح عمى المجتمعات األخرى ،ذلك
اليدف الراسخ في خططيا االستراتيجية السالفة ،والذي مازال راسخا في خططيا الحالية
والمستقبمية ،واألكثر برو از في خطتيا اإلجرائية  ،1111-1107حيث أن االنفتاح عمى
المجتمعات ،والتعامل مع دول العالم من منطمق أنو ال حدود بين أجزاء العالم المحيط ،وأن
العالم قرية صغيرة ،ىو السبيل نحو توطيد العبلقات السياسية بين الدول ،بل أنو السبيل نحو
تحقيق السبلم العالمي ،والتبادل ،واالعتماد المتبادل في شتى المجاالت بين الدول ،وبناء عمى
ما سبق ،اختيرت كندا لعضوية المجنة الموجية لمحكومات المفتوحة

Steering

 ،Committee of the Open Government Partnershipوالتي من شأنيا دعم
التواصل المستمر بين الحكومات من خبلل عدد من دول العالم ،من أجل دعم التواصل الدائم

بينيا في كافة المجاالت( ،)051األمر الذي ال يستقيم دون تبني العديد من االتجاىات الرقمية،
بل ودعم التمكن من التعامل مع تمك االتجاىات لدى األفراد ،وذلك من خبلل التعميم ،ومن ثم
كانت ىناك ضرورة ال يمكن تجنبيا تتمخص في تدريب المعممين عمى ىذا األمر ،حتى يسيل
عمييم استخدام آلياتو داخل الفصل الدراسي ،ونقل ما يتطمبو من خبرات إلى الطبلب ،فيتمكنوا
من متطمباتو المختمفة ،ومياراتو المتنوعة.
وفي استراليا ،أدى التنوع الثقافي والمغوي ،نظ ار لوجود العديد من المغات والجنسيات،
إلى أن ترفع استراليا شعار التبادل الثقافي ،والتعايش السممي بين األجناس المتباينة ،ونظ ار
لمتباعد بين أجزائيا والتنوع في أقاليميا وأ راضييا ،والتباعد بين تمك األجزاء ،ورغبتيا في
التقريب بين وجيات النظر الخاصة باألجناس القائمة عمى أراضييا ،فقد كانت االتجاىات
الرقمية ىي السبيل نحو تحقيق ىذا التقارب الفكري ،بالرغم من التباعد المكاني ،عن طريق
استخدام األجيزة التكنولوجية المتاحة من أجل الحوار ،والنقاش ،وتقريب وجيات النظر،
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وتوفير االحتياجات التعميمية لكل فئة عمى حدة ،لضمان التعايش السممي ،واليدوء بين

األجناس المتباينة( ،)052حيث تؤمن أستراليا بشكل عام بضرورة التعايش السممي واالعتماد
المتبادل بين الدول ،من أجل تييئة السبل لمتبادل االقتصادي والعبلقات التجارية المفتوحة،
األمر الذي يدفعيا التباع سياسة الحياد ،ودعم الحفاظ عمى التعايش السممي ،واالعتماد
المتبادل بين الدول وبعضيا.
.2

()053

ايغزانات بني اجلٗات احلهوَية وايتغزيعات املدعُة يتبين ايتوج٘ ايزقُي:
ساىمت خطط الشراكة والمبادرات التي قامت بين وزارة التربية والتعميم بجميورية مصر

العربية من ناحية ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات و 06جامعة مصرية من ناحية
أخرى ،والتي منيا مبادرة المحتوى الرقمي العربي ،في نشر تبني فكر االتجاىات التكنولوجية
بالمدارس المصرية إلى حد كبير ،حيث قامت وزارة االتصاالت بتقديم الدعم التكنولوجي ،من
خبلل توفير الحد األدنى من البنية التكنولوجية بمدارس الجميورية ،وذلك من أجل تحقيق
أىداف نظام التعميم المطور ،والمساىمة في إنتاج المحتوى التعميمي الرقمي ،وتوفير

البرمجيات الداعمة لتحقيق األىداف التكنولوجية المرغوبة( ،)054األمر الذي دعم الوجود
الرقمي بالمؤسسات التعميمية المصرية ،وساىم في دعم التوجو التكنولوجي ،وتبني الحد
األدنى من التوجيات الرقمية بنظام التعميم المصري عموماً ،ومدارس المرحمة الثانوية العامة

المستيدفة بالتطوير ،عمى وجو الخصوص ،وقد كان لذلك أبمغ األثر في تغيير خطط تدريب

المعممين لمساعدتيم عمى استيعاب ىذا التطور ،واالستجابة لو ،حيث دارت غالبية برامج
التدريب الموجية لممعممين حول التعامل مع التكنولوجيا الحديثة تمييداً لتبني االتجاىات
الرقمية عند التعامل مع الطبلب.

وعمى الجانب اآلخر ،كان إلصدار الحكومة الكندية لميثاقيا الرقمي

Canada’s

 Digital Charterعام  ،1107أبمغ األثر في دعم تبني االتجاىات الرقمية ،والتأكيد عمى
أىمية االنفتاح عمى العالم ،مع الحفاظ عمى خصوصية وأمان المجتمع الكندي ،حيث أصدرت
عشرة بنود في ىذا الصدد ،وىم :االنفتاح العالمي ،واألمن والسبلمة ،والقدرة عمى التحكم،
والشفافية ،واالنفتاح والتحديث المستمر ،والوصول لمستوى متميز من التشغيل ،واستخدام
البيانات الرقمية من أجل الصالح العام ،والتحرر من الكره والعنف ،وتعزيز المحاسبية

الحقيقية ،واالعتماد عمى الديمقراطية( ،)055األمر الذي أضفى مزيداً من الرسمية ،واالىتمام
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بضرورة تبني االتجاىات الرقمية في شتى مجاالت الحياة ،ومن ثم مجال التعميم ،وكذا برامج
التدريب الموجية لممعممين.
وتحرص أستراليا عمى عقد الشراكات المتنوعة بين و ازراتيا المختمفة ،وبين الجيات
التكنولوجية المختمفة كمايكروسوفت  ،Microsoftواي أم سي  ،EMCوأي بي إم ،IBM
وغيرىا ،التي من شأنيا دعم التكنولوجيا والمساعدة عمى انتشارىا ،من خبلل توفير
البرمجيات البلزمة ،واحداث التكامل بين األنظمة المختمفة ،ودعم شبكات االتصال ،وتوفير
التمويل ،وتذليل العقبات ،وغيرىا من األمور التي من شأنيا دعم تبني االتجاىات الرقمية
بمختمف القطاعات بشكل عام ،وفي مجال التعميم عمى وجو الخصوص( ،)167ولعل تصريحات

أستراليا في خطتيا االستراتيجية بأنيا ستكون من الدول الرائدة بتكنولوجيا بحمول العام
 ، 1111كان بمثابة االعتراف بأنيا ستسخر كل قطاعاتيا من أجل تحقيق ىذا اليدف،
وباألخص قطاع التعميم ،والذي عن طريقو ستكون كافة القطاعات األسترالية في مختمف
التخصصات قد تسمحت بالقوى البشرية المتمكنة تكنولوجيا لتحقيق تمك االستراتيجية ،والتي
بدورىا تستطيع تحقيق اقتصاداً رقمياً رائداً عمى مستوى العالم ،من خبلل تبني التعميم الرقمي
القائم عمى استخدام االتجاىات الرقمية التي من شأنيا دعم ىذا التوجو.

()057

وبناء عمى ما سبق ،يتضح أن ىناك عدد من العوامل التي تؤثر عمى االىتمام بتبني
االتجاىات الرقمية ب الدول محل الدراسة ،واالىتمام بتدريب المعممين بالمرحمة الثانوية عمى
التمكن منيا ،بحيث ينعكس ذلك التمكن عمى قدرات الطبلب ،الذين يعتبرون ىم المسئولون
بل ،تمك العوامل التي تنوعت بين ما ىو داخل
عن تولى مسئولية المجتمع الرقمي مستقب ً

المدرسة ،وما ىو خارجيا ،وما ىو اقتصادي ،واجتماعي ،وسياسي ،وتشريعي ،وكانت بمثابة
الدعم لضرورة التوجو نحو مزيد من تبني االتجاىات الرقمية في النظم التعميمة المختمفة،
ونظم تدريب المعممين ،نظ ار لمتوجيات الرقمية المختمفة لممجتمعات ،والتي يتضح أنيا

التوجيات الحالية والمستقبمية ليم ولغيرىم من المجتمعات المحيطة ،وذلك استجابة لممتطمبات
العالمية في اآلونة األخيرة من ناحية ،والتوجيات والتطمعات المستقبمية لتمك المجتمعات من
ناحية أخرى.
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ايكضِ ايجأَ
ايضيٓاريوٖات املكرتحة يتطويز تدريب َعًُي املزحًة ايجاْوية ايعاَة يف مجٗورية َصز
ايعزبية يف ضوء االجتاٖات ايزقُية باألدبيات ايرتبوية املعاصزة ونٓدا واصرتاييا
في سياق تدريب معممي المرحمة الثانوية في ضوء االتجاىات الرقمية بجميورية مصر
العربية ،من خبلل استكشاف الوضع الراىن وفيم ديناميكية النسق الخاص بتدريب معممي
المرحمة الثانوية في ضوء االتجاىات الرقمية ،والقوى والعوامل المؤثرة فيو ،يمكن عرض
السيناريوىات المقترحة لتطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية مصر العربية
في ضوء االتجاىات الرقمية نظرياً وتطبيقياً.

ومن ثم تتوزع تمك السيناريوىات بين ثمثا مسارات ىي :السيناريو المرجعي ،الذي يمثل

استمرار الوضع القائم دونما تغيير ،والسيناريو المتفائل الذي يعتمد عمى التغير الجذري في
األحوال بشكل إيجابي ،والسيناريو المتشائم ،الذي يمثل تدىور األوضاع إلى األسوأ ،بما
يساعد عمى ظيور المزيد من المشكبلت ،ويمكن تناول ذلك بشيء من التفصيل في سياق ما
يمي:



ايضيٓاريو األوٍ( :ايضيٓاريو املزجعي):
يطمق عمى ىذا السيناريو أيضاً سيناريو الوضع القائم ،Status quo Scenario

حيث يقوم عمى افتراض استمرار األوضاع القائمة أو الراىنة عمى ما ىي عميو ،وأنو لن
تحدث أي تغيرات جوىرية في تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية مصر العربية
في ضوء االتجاىات الرقمية ،ويمكن تفسير توقع ذلك من خبلل عرض االفتراضات التي يقوم
عمييا السيناريو ،وتداعياتو المحتممة ،باإلضافة إلى مبررات تحققو.
.1

االفرتاضات األصاصية اييت يكوّ عًيٗا ايضيٓاريو املزجعي:
يقوم السيناريو المرجعي لتطوير تدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية

مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية ،عمى عدة افتراضات ،تنبع من جوىر ىذا
السيناريو ،الذي يتسم بالحفاظ عمى األوضاع الراىنة ،وينطوي عمى اإلبقاء عمى كافة
الظروف واألحوال الخاصة بالواقع التقميدي لتدريب معممي المرحمة الثانوية العامة بجميورية
مصر العربية في ضوء االتجاىات الرقمية ،والبقاء عمى ما ىو عميو ،دون الحاجة لمتجديد
والتطوير ،ويتضح ذلك من خبلل ما يمي:
- 0478 -

سيناريوهات مقترحة لتدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة ..........................................................

أ -استمرار تردي األحوال االقتصادية بجميورية مصر العربية ،األمر الذي يصعب معو
توفير المتطمبات الرقمية والتكنولوجية التي تحتاج إلييا المدارس ،ومراكز تدريب
المعممين ،واألكاديمية المينية ،وكميات التربية ،عمى اعتبار أنيا الجيات المسئولة عن
توفير برامج تدريب المعممين ،ومن ثم تفضيل تقديم برامج التدريب التقميدية ،التي ال
تحتاج لتوفير تمك االحتياجات باىظة التكمفة.
ب -استمرار األثار السمبية لجائحة كورونا لفترة من الوقت ،مما يصعب معو تحسن االقتصاد
المصري ،حيث أنيكت تمك الجائحة العالم بأسره اقتصادياً ،األمر الذي ينعكس عمى
صعوبة توفير البنية التحتية البلزمة لتطبيق االتجاىات الرقمية ،كما انو في ظل تمك

الجائحة يصعب تنفيذ أية برامج تدريبية لممعممين نظ ارً لمتأكيد عمى التباعد االجتماعي،
وان مثل ىذه النوعية من البرامج التدريبية لممعممين تحتاج إلى قدر كبير من التواصل
المباشر الذي يوضح فيو المدرب كيفية التعامل مع تكنولوجيا االتجاىات الرقمية ويتابع
أداء المعممين المتدربين.
ج -استمرار توجو بعض المعممين ،وبعض أولياء األمور نحو مقاومة التغيير ،وتفضيل بقاء
الوضع التقميدي لمدراسة ،والنظام التقميدي القديم الذي كان سائداً من قبل ،ورفض

االتجاىات الحديثة التي تنادي بنشر التكنولوجيا ،والتعمم من خبلليا ،وتقديم فرص

التعمم باالعتماد عمييا.
د -ضعف قدرة الخوادم التكنولوجية المتاحة بجميورية مصر العربية عمى استيعاب ىذا
العدد الضخم من الطبلب والمعممين واإلدارات التعميمية ،مما يؤثر عمى ضعف شبكات
االنترنت بالمدارس والمنازل ،األمر الذي يضع الطبلب والمعممين تحت ضغط عصبي
شديد ،ويؤثر عمى قدرتيم عمى تحصيل التعمم ،والخضوع لبلختبارات التكنولوجية ،أو
الدخول لمصادر التعمم المتاحة واالستفادة منيا.
ه -قمة المتخصصين في مجال التكنولوجيا ،والقادرين عمى توظيفيا واالستفادة منيا في
مجال التعميم ،ومن ثم صعوبة ترجمة االتجاىات التكنولوجية المتعارف عمييا التجاىات
تربوية يستطيع نظام التعميم المصري تبنييا ،وتدريب المعممين عمى استخداميا ،ونقل
ميارتيا المختمفة لمطبلب.
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و -ضعف المستوى االقتصادي لؤلسرة المصرية ،األمر الذي يقف عقبة في سبيل توفير
األجيزة والبرمجيات التي يحتاج إلييا الطبلب لمتعامل مع معممييم تكنولوجياً ،ويضعف
من قدرة المعمم عمى تطبيق ما تدرب عميو بخصوص االتجاىات الرقمية ،ومن ثم تفضيل

اعتماده عمى األساليب التقميدية في نقل المعرفة.
ز -استمرار غمبة النمط المركزي في إدارة نظام التعميم المصري ،األمر الذي يجعل المعمم
مكببلً بالعديد من القيود التي تمنعو من تطبيق عدد من االتجاىات الرقمية ،ومن ثم

يضطر التباع األساليب التقميدية ،نظ ارً لمقيود التشريعية التي تحتم عميو البعد عن بعض

االتجاىات التي تتطمب قدرتو عمى اتخاذ قرار فرددي ،يخص مصمحة الطبلب

واحتياجاتيم الشخصية.
ح -استمرار قانون التعميم المصري دون تغيير ،وبقاء بنوده دون أدنى تعديل ،األمر الذي
يفقد االتجاىات الرقمية الدعم التشريعي الذي تحتاج إليو ،ويصعب من تطبيقيا ،عمى
الرغم من تدرب عدد من المعممين عمى استخداميا ،لكنيم يفضمون اإلبقاء عمى الوضع
التقميدي ،نظ ارً لغياب البعد التشريعي الداعم لوجود االتجاىات الرقمية بالبيئة المدرسية
المصري في الوقت الحالي.

ط -استمرار مراكز التدريب ،وكميات التربية المصرية ،واألكاديمية المينية لممعممين ،في
العمل بنفس سياستيا وفمسفتيا السابقة ،ومن ثم تقديم ذات البرامج التدريبية التقميدية
لممعممين ،تمك التي ال تركز في مجمميا عمى إكساب المعممين الحد األدنى من الميارات
الذي يمكنيم من تبني االتجاىات الرقمية عند التعامل مع طبلبيم داخل الفصل.
وفي ضوء ما سبق من افتراضات تدعم حدوث السيناريو ،فقد يرى البعض أنو ال توجد
مشكمة من حدوث ذلك السيناريو ،األمر الذي يفرض إدراك التداعيات المحتممة عند حدوث
ىذا السيناريو ،والتي يمكن إبرازىا فيما يمي:
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.2

ايتداعيات احملتًُة يًضيٓاريو املزجعي:
ىناك عدة تداعيات محتممة عند حدوث السيناريو المرجعي ،واالتجاىات السائدة التي

يفترضيا ،وتشمل ىذه التداعيات ما يمي:
أ-

صعوبة إكساب المعممين الميارات التكنولوجية البلزمة لتبني االتجاىات الرقمية ،نظراً

لتدنى المستوى االقتصادي الذي يحول دون تجييز مراكز التدريب – باختبلف
أنواعيا -بمتطمبات تمك البرامج التدريبة.
ب-

ضعف فرص الممارسة الفعمية لممعممين الحاصمين عمى تدريب فعمي في ىذا اإلطار
داخل المدرسة والفصول الدراسية ،نظ ارً لعدم توافر البيئة المناسبة لمممارسة والتطبيق

عمى أرض الواقع ،ومن ثم انطفاء أثر التدريب لدييم ،وضياع المجيود والتكمفة التي
بذلت من أجل تدريبيم ببل جدوى.
ج-

ىدر الموارد المادية والبشرية التي تتم لتدريب المعممين في ىذا السياق؛ نظ ارً لبلفتقار
لمبنية التحتية التي تحتاجيا مراكز التدريب والكميات لتنفيذ التدريب عمى االتجاىات

ثم تصبح تمك البرامج مجرد برامج صورية ،وفي حال توافرت لمراكز
الرقمية ومن ّ
التدريب والكميات ،البنية التحتية المناسبة ،فسوف يكون ىناك ىدر يتمثل في عدم قدرة
المعممين عمى تنفيذ ما تدربوا عميو داخل مدارسيم وفصوليم الدراسية ،وذلك الفتقار
الكثير من المدارس المصرية لمبنية التحتية البلزمة لتفعيل االتجاىات الرقمية في
التعميم.
د-

صعوبة نقل الميارات التكنولوجية لمطبلب عن طريق معممييم ،عمى الرغم من أنيا
الميارات المرغوبة لبلنخراط بسوق العمل العالمي ،وفق المتطمبات العالمية لعالم اليوم،
نظ ار لبلفتقار لمدعم التشريعي داخل منظومة التعميم ،ومن ثم خروج الطبلب المصريين

ه-

من دائرة المنافسة العالمية عمى الوظائف ،نظ ارً الفتقارىم المعايير العالمية الموضوعة.

استمرار تفشي ظاىرة الدروس الخصوصية ،نظ ارً لكونيا الوسيمة الوحيدة لحصد

الدرجات ،والتمكن من المحاق بسباق الكميات المرموقة ،فب ظل الفمسفة التعميمية

القائمة.
و-

نظرً لفشل المدرسة المصرية عمى إمداد
استمرار نسبة البطالة عمى ما ىي عميو ،ا

المجتمع المحيط بالمخرجات البشرية بالمواصفات التي يرغبيا محمياً وعالمياً.
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ز-

صعوبة التعامل مع األزمات غير المتوقعة ،والتي قد تحول دون انتظام الطبلب
بالمدارس ،استمرارية العممية التعميمية عن بعد ،ومن ثم توقف الحياة التعميمية،
وضياع السنة الدراسية دون جدوى.

ح-

االستمرارية في اعتبار المعمم ىو محور العممية التعميمية ،وليس الطالب ،مما يجعل
نظام التعميم يصمم بعيداً عن مراعاة االحتياجات األساسية ليذا الطالب ،وال يمبي

متطمباتو األساسية ،فيكون التعميم عبئاً عميو ،وممبلً بالنسبة لو ،وال يحقق جدواه.
.3

َربرات تٓفيذ ايضيٓاريو املزجعي:
ىناك عدة مبررات يعتمد عمييا تنفيذ السيناريو المرجعي ،وتشتمل تمك المبررات عمى

ما يمي:
أ-

استمرارية عمل المؤسسات المسئولة عن تدريب المعممين وفقاً لخطط تقميدية ،ورؤى

قديمة ،ال تتفق والمتطمبات الحالية ،حتى مع تغيير المناىج بالمراحل المختمفة ،وتبني

نظام تعميمي مطور ،يستوجب التغيير في فمسفة وأىداف تمك المؤسسات.
ب-

استمرارية مقاومة نسبة كبيرة من أولياء األمور ،والمعممين ،والطبلب أنفسيم لكل ما
ىو جديد ،ويعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة.

ج-

استمرار الصورة الذىنية عن االمتحانات النيائية ،خصوصاً اختبار شيادة الثانوية

العامة ،والذي ظل تقميدياً كما ىو ،ومن ثم أضعف من قناعة المعممين واىتماميم

بالحد األدنى والطفيف الذي تم تدريبيم عميو بخصوص االتجاىات الرقمية والميارات

التكنولوجية.
د-

غمبة النمط المركزي عمى إدارة التعميم المصري ،األمر الذي أضعف صوت المعمم
المصري ،وىمش دوره في اإلعبلن عن حاجات طبلبو التعميمية ،واالستجابة ليا حتى
وان رغب في ذلك.

ه-

كثرة أعداد المعممين في مقابل المؤسسات المؤىمة والقادرة والمجيزة عمى تقديم
التدريب البلزم لممعممين كافة في مجال االتجاىات الرقمية ،أو حتى التعامل مع المنيج
التعميمي الجديد الذي تم إقراره مؤخ ارً.
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و-

تفضيل المعممين والطبلب استخدام األجيزة التكنولوجية المتاحة ليم سواء كانت أجيزة
كمبيوتر ،أو أجيزة تميفون محمول ،أو غيرىا في ممارسة األلعاب اإللكترونية ،وندرة
استخداميا لتبادل الخبرات التعميمية ،أو الحصول عمى فرص التعمم.

ز-

تردي المستوى االقتصادي لمعديد من األسر المصرية ،خاصة تمك التي تتواجد بصعيد
مصر أو األماكن النائية بالجميورية ،وتمك ضعيفة الخدمات ،مما يجعل توفير تمك

ح-

المتطمبات اإللكترونية ،أم ارً شبو مستحيل.

رفض بعض المعممين تطبيق تمك االتجاىات الرقمية الحديثة مع طبلبيم ،حتى وان
تمكنوا منيا ،نظ ارً ألنيا تمثل تيديداً لوضعيم االقتصادي بتطبيقيا ،ومن ثم يفضموا
االبتعاد عن استخداميا لمحفاظ عمى مستوياتيم االقتصادية التي اعتادوا عمى تحقيقيا.

ط-

ضعف الميزانية المخصصة لمتعميم ،والتي تؤثر سمباً عمى قدرة الوزارة عمى توفير البنية

التحتية البلزمة لتبني االتجاىات الرقمية ،سواء بتجييز المدارس لضمان تطبيق

المعممين لما تم التدرب عميو بمؤسسات التدريب المتخصصة ،أو تجييز تمك
المؤسسات باألجيزة البلزمة إلتمام التدريب بالشكل المرغوب ،والذي يغمب عميو الطابع
العممي الذي يكسب المعممين الميارات العممية المطموبة في السياق التكنولوجي.



ايضيٓاريو ايجاْي( :ايضيٓاريو املتفائٌ):
يقوم ىذا السيناريو في المقام األول ،عمى حدوث تغيرات جذرية إيجابية في األحوال

والظروف المحيطة ،بحيث تؤدي تمك التغيرات لحل المشكبلت القائمة ،والتخمص من السمبيات
التي اعترت الظاىرة محل الدراسة ،ويمكن إيضاح ذلك من خبلل عدد من االفتراضات ،التي
يقوم عمييا السيناريو ،وتداعياتو المحتممة ،باإلضافة إلى مبررات تنفيذه.
.1

االفرتاضات األصاصية اييت يكوّ عًيٗا ايضيٓاريو املتفائٌ:
ىناك عدد من االفتراضات التي يقوم عمييا السيناريو المتفائل ،والتي تقوم عمى أساس

تحسن الوضع الحالي ،ويمكن إبرازىا فيما يمي:
أ-

مرور المجتمع المصري عممياً بأزمة جائحة كرونا العالمية ،تمك التي أثرت عمى

المجتمعات كافة ،المتقدم منيا والنامي ،واقتناع العديد من أبناء المجتمع المصري ،أنو

ال مجال الستمرارية العممية التعميمية ،إال من خبلل االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة،
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وتبني االتجاىات الرقمية ،حيث أنيا السبيل لمتغمب عمى األزمات التي تحول دون
المقابمة الفعمية بين المعممين والطبلب.
ب-

لجوء العديد من المعممين ،غير الحاصمين عمى دورات تدريبية تمكنيم من التعامل مع
األجيزة التكنولوجية واالتجاىات الرقمية ،إلى تبادل الخبرة مع الزمبلء المتمكنين من
الميارات التكنولوجية ،حتى يتمكنوا من الوفاء بالميام التي أوكمت إلييم وقت األزمة،
األمر الذي أتاح ليم التدريب في موقع العمل ،وتبادل الخبرة مع الزمبلء.

ج-

استخدام المعممين والطبلب عمى حد سواء ،كافة األجيزة التكنولوجية الشخصية وغير
الشخصية المتاحة تحت أيدييم من أجل الوفاء بالتكميفات واألعمال التي تم تكميفيم
بيا في إطار التعميم عبر الوسائل التكنولوجية المختمفة ،ومن ثم استخدام تمك األجيزة
في أغراض أخرى غير المعب ،واعتبارىا وسائل مفيدة وغير مضيعة لموقت.

د-

إتاحة وزارة التربية والتعميم ،بالشراكة مع و ازرات أخرى لمطبلب والمعممين العديد من
المصادر البلزمة لحدوث التعمم من خبلل بنك المعرفة المصري ،أو مزيد من مصادر
التعمم ،وا لمواقع اإللكترونية ،والمجبلت ،والمكتبات ،ودوائر المعارف العالمية ،التي
يمكن الدخول عمييا ،والحصول عمى كافة المراجع والكتب المتاحة مجاناً ودون أي

تكمفة مادية.
ه-

توفير وقت العمل الفعمي الذي كان يحضره المعمم بالمدرسة ،واالعتماد في التواصل مع
الطبلب عمى السبل الحديثة والتكنولوجية في التفاعل ،ومن ثم إمكانية التواصل بين
المعمم والطبلب في أوقات قد تفوق الوقت المحدود الذي كان متاحاً ليم خبلل اليوم

الدراسي ،مما يعزز ويميد الطريق لمتعمم المفتوح ،وعدم التقيد بوقت أو مكان محدد

لحدوث التعمم.
و-

إتاحة مزيد من فرص المقاء االلكتروني بين أولياء األمور والمعممين ،من خبلل
االعتماد عمى البرامج اإللكترونية ،ووسائل التواصل االجتماعي ،تمك التي جعمت المقاء
االفتراضي بين الطرفين أكثر من المقاء الفعمي بينيما ،والذي كان يتم في وقت محدد،
أو ال يتم عمى اإلطبلق ،األمر الذي كان يحول دون معرفة ولي األمر لمستوى أبنائو
أو مشكبلتيم ،ويضعف فرص التواصل والتعاون وتبادل الخبرة بين المنزل والمعمم.
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ز-

فتح باب الشراكات بين وزارة التربية والتعميم ،والعديد من القطاعات المحيطة
كمؤسسات رجال األعمال ،وأعضاء المجتمع المحمي ،والشركات المسئولة عن دعم
التكنولوجيا ،والسماح ليا بالمساىمة في التمويل ،وتوفير البنية التحتية البلزمة
بالمدارس ،ومؤسسات تدريب المعممين ،ومن ثم التوجو نخو تخفيف حدة المركزية،
والسماح لتمك الجيات باإلعبلن عن مقترحاتيا بشأن الدعم التكنولوجي داخل المدارس
وبرامج التدريب بالمؤسسات المعنية ،األمر الذي من شأنو تعديل فمسفة تمك
المؤسسات ،وتمكين الفكر التكنولوجي من غزوىا ،والسيادة فييا ،والمساىمة في
تحديد المحتوى المبلئم في برامج التدريب لخدمة ىذا الغرض ،ومن ناحية أخرى توفير
متطمبات تطبيقو في البيئة التي يجب أن يتوافر فييا من خبلل الدعم المادي الذي قد
توفره تمك الجيات.

ح-

إعطاء المزيد من الصبلحيات لممدرسة المصرية ،والمعمم المصري ،في إطار دعم فكر
اإلدارة الذاتية لممدرسة ،ومن ثم إعطاء فرصة لممعمم المصري في التصرف وفقاً لما

يراه مبلئماً الحتياجات طبلبو ،وعميو ي قبل الطبلب عمى فرص التعمم عندما يشعرون
أنو يمس احتياجاتيم ،األمر الذي يتيح لممعمم أيضاً تطبيق االتجاىات الرقمية بحرية
وسبلسة.

ط-

تحسين األوضاع االقتصادية لممعمم المصري ،ومن ثم ضمان عدم مقاومتو لتطبيق
االتجاىات الرقمية الحديثة ،واعتبارىا تيديداً لوضعو االقتصادي ،الذي يحصل عميو
نتيجة انخراطو في تقديم الدروس الخصوصية لطبلبو.

ي-

اعتبار رأي المعمم في تحديد االحتياجات التدريبية التي يرغب في التمكن منيا ،ىي
األساس في تصميم البرامج التدريبية ،سواء بوحدة التدريب والتقويم والجودة
بالمدرسة ،أو خارجيا ،ومن ثم يقبل عمى تمك البرامج ،ويكون اتجاىات إيجابية نحوىا،
نظ ارً لشعوره بأىميتيا وجدواىا.
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ايتداعيات احملتًُة يًضيٓاريو املتفائٌ:
ىناك عدة تداعيات مستقبمية محتممة عند حدوث السيناريو المتفائل ،واالتجاىات

السائدة التي يقترضيا ،وتشمل ىذه التداعيات ما يمي:

أ.

تمكن المعممين بشكل عام ،ومعممي المرحمة الثانوية عمى وجو الخصوص من
الميارات التكنولوجية البلزمة لتطبيق االتجاىات الرقمية المبلئمة عند التعامل مع
طبلبيم داخل الفصول والمدرسة ،وخارجيا.

ب .تزايد اعتماد كل من الطبلب والمعممين وأولياء األمور عمى التواصل عن بعد ،األمر
الذي ييسر حدوث التعمم في أي وقت ومكان ،ويتيح ألولياء األمور المتابعة المستدامة

لمستويات تقدم أبنائيم في الدراسة ،والحرص عمى حل مشكبلتيم أوالً بأول من خبلل

التفاعل مع المعممين.

ج .التركيز عند تصميم برامج التنمية المينية والتدريب لممعممين عمى البرامج التي تتعامل
مع االتجاىات الرقمية لضمان تمكن المعمم منيا ،وتوظيفيا في تعمم الطبلب والتواصل

مع أولياء أمورىم.

د .اىتمام كميات التربية ،بوصفيا إحدى المؤسسات المسئولة عن تدريب المعممين،
وتنميتيم مينياً ،بتقديم برامج تدريبية تمس ىذا األمر ،وتتم عمى أيدي المتخصصين
من أساتذة الجامعة.

ه .تحفيز أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية عمى القيام بأبحاث ودراسات ،يعرضون
فييا الممارسات األفضل  ،Best Practicesفي مجال تدريب المعممين عمى التمكن
من االتجاىات الرقمية ،تمييداً لبلستفادة منيا في وضع البرامج التدريبية المبل ئمة
ليم ،وبما يتوافق مع السياق الخاص بالمجتمع المصري.

و .تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى اقتراح تعديل البرامج الدراسية لمطبلب المعممين

أثناء إعدادىم بالبرامج الدراسية المختمفة ،ليضم إعدادىم مقررات دراسية تركز عمى

التمكن من االتجاىات الرقمية ،نظرياً وعممياً داخل معامل الكمية.

ز .التغمب عمى مشكبلت الغياب التي تعاني منيا المدارس المصرية بشكل عام ،ومدارس
المرحمة الثانوية بشكل خاص ،وذلك بعد أن يصبح شرط الحضور الفعمي بالمدرسة

ليس أساسياً ،ويصبح الحضور عن بعد ىو شرط إتمام التعمم المرغوب.
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ح .التخفيف من حدة التوتر والقمق الذي ينتاب الطبلب وأسرىم ،خاصة في مرحمة الثانوية
العامة ،إذ تتنوع في ظل استخدام االتجاىات الرقمية ،سبل التقويم ،واالختبارات ،وال

تعتمد عمى الشكل التقميدي لبلختبارات.

ط .جعل بيئة التعمم أكثر جذباً لمطبلب المعممين في ذات الوقت ،حيث يحرص المعمم عمى

التركيز عمى القضايا التي تتصل باحتياجات الطبلب واىتماماتيم ،وتضمن تفاعميم
اإليجابي ،بينما يمثل التفاعل المستمر بين المعمم والطبلب فرصة لتبادل الخبرات،
واثراء المعمم مينياً ،وفرصة لمزيد من التدريب والممارسة عمى مزيد من االتجاىات

الرقمية.

ي .تقميل عبء العمل عمى المعممين ،حيث يتاح لممعمم العمل أثناء وجوده بالمنزل،
والتفاعل مع الطبلب عبر الشبكات ،األمر الذي يقمل من الجيد المبذول ،والوقت الذي

قد يضيع بالنسبة لمطبلب والمعممين دون جدوى بالنسبة لمفئتين ،وخاص ًة في ظل
تكس الطبلب داخل الفصول.

ك .زيادة إقبال المعممين عمى حضور البرامج التدريبية ،واالىتمام بمحتواىا ،خاصة وأنيا
ترتبط بالعديد من االحتياجات التدريبية التي حددوىا بأنفسيم ،ألنيم في احتياج لمتمكن
منيا ،ويغمب عمييا الطابع العممي الذي يمكنيم من االستخدام الفعمي لما تم التدرب
عميو داخل الفصول الدراسية.

ل .توطيد الصمة بين وزارة التربية والتعميم ،والو ازرات والقطاعات األخرى المعنية،
ومؤسسات المجتمع المدني ،والشركات التكنولوجية المعنية ،األمر الذي يحدث قدر من

التكامل بين مؤسسات المجتمع بمختمف تخصصاتيا ،ويعطي الفرصة لكل منيم لمعمل
كل في تخصصو ،من أجل المساىمة في االستثمار في طاقة البشر ،واعداد القوى
البشرية المصرية المبلئمة لقيادة عالم الغد.

م .تحسين المخرجات النيائية لنظام التعميم المصري ،من خبلل تحسين الفئة القائمة عمى
إعدادىم ،ومن ثم إمدادىم بالميارات التي يتطمبيا سوق العمل العالمي ،األمر الذي

يدخميم في مضمار المنافسة العالمية ،بعد أن كانوا بعيدين عنيا.
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.3

َربرات تٓفيذ ايضيٓاريو املتفائٌ:
ىناك عدة مبررات يعتمد عمييا تنفيذ السيناريو المتفائل ،وتشتمل تمك المبررات عمى ما

يمي:

أ.

تزايد توقعات أولياء األمور بالنسبة لما يستطيع نظام التعميم تقديمو ألبنائيم ،وتطمعيم
الدائم لضرورة تمكين أبنائيم من عدد من الميارات التي يتطمبيا عالم اليوم.

ب .التغير الذي يط أر عمى المجتمع ككل في فترات زمنية متقاربة ،والذي غير في شكل
مؤسسات المجتمع بشكل عام ،والمؤسسات التعميمية بشكل خاص ،تمك التي يجب أن
تستجيب لتمك المتغيرات ،وتستجيب لممتطمبات التي يممييا عمييا.

ج .تزايد متطمبات سوق العمل العالمي لخريجين عمى درجات عالية من الميارة العممية

والفكرية ،كشرط اللتحاقيم بعالم العمل ،وضرورة االستجابة لتمك المتطمبات ،واالنخراط
في المنافسة العالمية لمحصول عمى فرص عمل أفضل.

د .كثرة األزمات العالمية ،والكوارث غير المتوقعة ،والتي فرضت عمى العالم شكل جديد من

أشكال التعمم ،لم يكن موجوداً من قبل ،والذي بدوره فرض متطمبات جديدة عمى أعضاء
المجتمع المدرسي ككل ،عمييم الوفاء بيا لضمان استمرارية فرص التعميم.

ه .تزايد التقارب بين دول العالم ،وزيادة التأكيد عمى كون العالم قرية كونية صغيرة ال فروق

بين أجزائيا ،األمر الذي حفز من التواصل واالعتماد المتبادل ،وتبادل الخبرة بين دول

العالم ،وعدم االنتباه إلى الفواصل الجغرافية بين الدول ،حيث ال مجال لوجودىا بالمجتمع
الرقمي.

و .ارتفاع مستوى المعايير التي يتم الحكم عمى كفاءة المعمم من خبلليا ،فالمعمم التقميدي،

والطرق القديمة التقميدية في إعداده ،وتنميتو مينياً في طريقيا لبلنقراض لتحل محميا
طرقاً وأساليباً مختمفة تماماً ،من ثم أصبح لممعمم معايير مختمفة لمحكم عمى أدائو،
ومغايرة لتمك التي كانت سائدة من قبل؛ حيث تركز في الغالبية العظمى منيا عمى

ز.

التمكن من األساليب التكنولوجية الحديثة ،تمييداً لمتعايش في عالم أكثر رقمية.

تسارع التواجد الرقمي عمى الساحة العالمية ،بمفاىيمو ،واتجاىاتو ،وممارساتو،

وضرورة االستجابة لو ،والتم كن من استخدام تقنياتو بمختمف القطاعات ،وخاصة القطاع
التعميمي.
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ح .تسارع إف ارزات التكنولوجيا يومياً ،وذلك من خبلل إنتاج األجيزة التكنولوجية ،والتي
أصبحت في أيدي الجميع ،ومن ثم أصبح استخداميا ،واستغبلل شغف مواطني العالم

عمى امتبلكيا في القطاع التعميمي فرصة ال يمكن تعويضيا ،بدالً من ترك األمور ليم،
واستغبلليا فيما ىو ليس مفيد.

ط .تقادم األساليب التقميدية التي غمبت عمى أساليب إعداد المعممين وتنميتيم مينياً ،وعدم

صبلحيتيا لعالم اليوم ،والتعامل مع طبلب اليوم ،األمر الذي استوجب ثورة في نظم

إعداد وتدريب المعممين تتماشى واالتجاىات العالمية لتدريب المعممين.

ي .الرغبة في التخمص من العديد من المشكبلت المدرسية التي تعاني منيا المدرسة
المصرية كتكدس الفصول مثبل ،والذي يعد التواصل االلكتروني بين المعمم الطبلب أحد

سبل عبلجو.
ومن الجدير بالذكر ،أن ىذا السيناريو يتبلءم مع الرغبة في إصبلح المشكبلت التي
تتصل بتدريب المعممين ،وخاص ًة في ظل ظيور نظام التعميم الجديد بجميورية مصر العربية،
والذي تطمب قد ارً من التدريب لتمكين المعممين من الوفاء بمتطمباتو األساسية ،وتحقيق

أىدافو ،إذ تطمب األمر في المقام األول ،تمكن المعممين من عدد من الميارات التكنولوجية
لمتعامل مع طبلب المرحمة الثانوية عمى وجو الخصوص ،ومن ثم يعتبر ىذا السيناريو ىو

األصمح ،خاص ًة وأنو يتبنى إصبلحات جذرية في أساليب التدريب التقميدية التي سادت بالنظام

المصري من قبل ،فتبنيو يعد ثورة عمى كل ما ىو تقميدي في برامج التدريب التي ظمت سائدة

لفترة من الزمان ليست بالقصيرة ،لكنيا أصبحت غير مناسبة لمعصر الحالي ،وخصوصاً أن

المعممين المصريين مازالوا في حاجة لمزيد من التدريب عمى التمكن من الميارات

التكنولوجية ،تمييداً لتبنييم االتجاىات الرقمية بالمرحمة الثانوية ،في ضوء نظام تعميمي
مطور يعتمد في المقام األول عمى التكنولوجيا الحديثة.



ايضيٓاريو ايجايح (ايضيٓاريو املتغائِ):
ينطمق ىذا السيناريو من افتراض تدىور األحوال إلى األسوأ ،ومن ثم ظيور مشكبلت

عميقة تترتب عمى ىذا التدىور ،فالتغير الذي ينتاب الظاىرة محل الدراسة ىنا ،ىو تغير
سمبي شامل في كافة جوانبيا ،ويمكن إيضاح ذلك من خبلل عرض االفتراضات التي يقوم
عمييا السيناريو ،وتداعياتو المحتممة ،باإلضافة إلى مبررات تنفيذه.
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أ.

االفرتاضات األصاصية اييت يكوّ عًيٗا ايضيٓاريو املتغائِ:
استمرارية تردي الظروف االقتصادية السيئة بالمجتمع المصري ،من ثم سوء أحوال
الميزانية المخصصة لمتعميم ،وفشميا في تحسين أوضاع المعمم المصري االقتصادية،
أو توفير البنية التحتية التكنولوجية البلزمة لممدارس المصرية ،أو المؤسسات
المسئولة عن تقديم البرامج التدريبية لممعممين.

ب .سوء حالة شبكات االنترنت المتاحة عبر المجتمع المصري ،األمر الذي يتعذر بو

االتصال عبر االنترنت ،أو استخدام أي من التطبيقات التكنولوجية المخصصة
لمتواصل ،األمر الذي يستحيل من خبللو التواصل بين المعممين وأولياء األمور
والطبلب ،أو حتى المعممين وأقرانيم.

ج .االنفصال بين قطاعات المجتمع المصري كافة ،وسير كل منيم في اتجاه مستقل عن
اآلخر ،األمر الذي يجعل التكامل بينيم مستحيبلً ،ومن ثم غياب فرص الشراكة ،وكذلك
قدرة كل منيم عمى الوفاء بالمتطمبات اإللكترونية التي تحتاجيا المدارس لتبني

االتجاىات الرقمية.

د .االستمرارية في صعوبة تحقيق متطمبات المجتمع الرقمي من خريجي النظام التعميمي
المصري ،األمر الذي يقصييم من المنافسة عمى الحصول عمى أفضل الوظائف مقارن ًة
بزمبلئيم القادرين عمى الوفاء بتطمعات المجتمع العالمي.

ه .تزايد مقاومة الطبلب وأولياء األمور لموفاء بالمتطمبات التكنولوجية التي يتطمبيا نظام
التعميم الحديث ،ومن ثم ضعف جدوى البرامج التدريبية التي يحصل عمييا المعممون

في مجال التكنولوجيا ،نظ ارً لرفض الطبلب وأولياء األمور الستخداميا.

و .استيتار الطبلب في الحفاظ عمى األمن المعموماتي وحقوق الممكية الفكرية لممصادر
والمنتجات اإللكترونية المتاح ليم استخداميا ،من ثم تشويو رسالة االتجاىات الرقمية،

التي تنطمق من االستفادة المتبادلة واعطاء كل فرد حقو األدبي.

ز .استغبلل األجيزة التكنولوجية المتاحة الحالية في برامج األلعاب اإللكترونية ،ورفض
استغبلليا فيما يخص الجوانب التعميمية واالستفادة منيا تعميمياً.

ح .استمرارية تقديم المحتوى المتقادم ببرامج إعداد المعممين وتنميتيم مينياً ،ومن ثم
االنفصال عن الواقع الرقمي ،وعدم االستجابة لمتطمباتو.
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ط .غمبة النمط المركزي في إدارة التعميم المصري ،وتزايد نفوذ اإلدارة العميا داخل المدارس،
دون االنتباه آلراء المعممين حول احتياجات طبلبيم وقدراتيم العقمية.

ي .تجاىل رأي المعممين حول تحديد االحتياجات التدريبية التي يحتاجون لمتدرب عمييا،
والحاقيم ببرامج تدريبية ال تستيوييم ،وال تعبر عن اىتماماتيم واحتياجاتيم.

ك .استمرارية االعتماد عمى أجيزة مقمدة ،وبرامج إلكترونية ليست أصمية ،األمر الذي
يضعف من القدرة عمى تطبيق االتجاىات الرقمية ،أو يحقق جدواىا.

ل .تراخي اإلدارة المدرسية عن أداء دورىا في نشر الثقافة التكنولوجية ،وضرورة تبني
االتجاىات الرقمية داخل المدرسة ،ومن ثم استمرارية المقاومة من قبل الطبلب

والمعممين وأولياء األمور.

م .ظيور مزيد من الكوارث العالمية التي تحول دون حصول الطبلب عمى فرص التعمم
وجياً لوجو مع معممييم ،ومن ثم توقف العممية التعميمية ككل في ضوء رفض استخدام
التكنولوجيا الحديثة ،وتطبيق االتجاىات الرقمية.

ن .استمرار سير أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية وفقاً لذات السياسة التقميدية في
إعداد المعممين وتنميتيم مينياً من خبلل برامج الدراسات العميا المتاحة ليم ،أو

البرامج التدريبية المخصصة ليم ،ومن ثم االستمرارية في تقديم المحتوى التقميدي

الذي ال يتبلءم مع العصر الرقمي ومتطمباتو.

س .ع زوف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ،عن إنجاز أبحاث عممية تيتم باالطبلع
عمى الخبرات الناجحة لبعض الدول في مجال تطبيق االتجاىات الرقمية ،ومن ثم غياب
الرؤية المستقبمية لدييم ،حول أفضل المقررات التي يمكن تقديميا لممعممين الجدد
والقدامى في ىذا الصدد.
.2

ايتداعيات احملتًُة يًضيٓاريو املتغائِ:
ىناك عدة تداعيات مستقبمية محتممة عند حدوث السيناريو المتشائم ،واالتجاىات

السائدة التي يفترضيا ،وتشمل ىذه التداعيات ما يمي:

أ.

فشل المؤسسات المعنية بإعداد وتدريب المعممين في توفير البنية التحتية البلزمة
لتقديم برامج تدريبية ترتبط بأساليب التكنولوجيا الحديثة ،وتتبنى االتجاىات الرقمية.
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ب .غياب الرؤية الرقمية لدى مؤسسات إعداد وتدريب المعممين المصريين ،من ثم
استمرارية الوضع التقميدي لبرامج اإلعداد والتدريب عمى ما ىو عميو ،مما يفقد

التدريب جدواه في وقوف المعمم عمى كل ما ىو جديد.

ج .االنفصال بين اإلدارة المدرسية والمعممين ،واقتصار دورىا عمى نقل األوامر والتوجييات
والنشرات لممعممين من أجل تنفيذىا فقط ،ومن ثم غياب دورىا التوعوي ،الذي من

شأنو اإلعبلن عن األفكار الجديدة ،ونشر ثقافة التكنولوجيا ،والتوعية بأىميتيا ودورىا
في الوقت الحالي.

د .انخفاض الروح المعنوية لممعممين ،إذ يتنامى لدييم الشعور المستمر بأنيم مجرد
تروس في اآلالت ،وليس ليم الحق في استكشاف قدرات طبلبيم ،التعرف عمى

احتياجاتيم ،ومحاولة الوفاء بيا.

ه .تسمل الشعور بالممل لنفوس المعممين ،واالقتناع بعدم جدوى برامج التنمية المينية،

والبرامج التدريبية الموجية إلييم ،نظ ار لغمبة الطابع النظري عمييا ،وتصميميا بعيداً
عن مراعاة االحتياجات التدريبية ليم ،وانفصاليا عن متطمبات الواقع.

و .انخفاض نسب اإلقبال عمى االلتحاق بكميات التربية ،نتيجة لمنظر لممعمم عمى أنو قميل
الحيمة ،وليس لديو القدرة عمى تمبية احتياجات الطبلب ،في ظل القيود اإلدارية
والتشريعية الممقاة عمى عاتقو ،ومن ثم عزوف الكثير من خريجي المرحمة الثانوية
العامة عن االلتحاق بكميات التربية بمحض اراداتيم ،التجاىاتيم السمبية نحو مينة
التدريس.

ز .تدني مستوى الخريجين من الطبلب سواء من المدارس أو من كميات التربية ،نظ ارً
لضعف قدرتيم عمى الوفاء بالحد األدنى من المعايير التي اشترطيا سوق العمل

العالمي في الخريج ،من ثم ضعف قدرة الخريجين عمى المنافسة العالمية ،سواء
لحصول عمى وظيفة كمعممين ،أو أي وظيفة في أي مجال آخر.

ح .استمرار مواجية المدرسة المصرية لمعديد من المشكبلت ،وخاصة بالمرحمة الثانوية
العامة ،إذ مازالت تعاني من كونيا بيئة طاردة لمطبلب ،ومن ثم ارتفاع معدالت الغياب،

وانخفاض الناتج التعميمي من اليوم الدراسي.
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ط .ضعف قدرة المجتمع المصري عمى مواجية األزمات والفواجع المفاجئة التي قد تتطمب
التباعد االجتماعي ،وتوقف خط سير الدراسة ،األمر الذي يترتب عميو توقف العممية

التعميمية ككل ،وفشميا في تحقيق أىدافيا ،نظ ارً لعدم االستعداد لمثل تمك األمور،
باستخدام أنماط التعميم عن بعد.

ي .تفشي مزيد من الظواىر التعميمية غير المرغوبة ،مثل ظاىرة الدروس الخصوصية،
التي يعتبرىا ولي األمر السبيل الوحيد لموصول إلى كميات القمة عن طريق حصد
الدرجات بغض النظر عن الميارات التي قد يتعمميا ابنو نتيجة التحاقو بالنظام
التعميمي.

ك .انييار العديد من القيم األخبلقية الخاصة باألمانة العممية ،ومراعاة حقوق الممكية
الفكرية ،والحفاظ عمى أمان المعمومات وعدم سرقتيا ،أو نشرىا ،مما يؤثر سمباً عمى

العديد من القيم المجتمعية المسئول عن ضياعيا تعامل بعض الطبلب مع الفضاء
المعموماتي دون مراعاة لمقيم المطموبة ،وترشيد االستخدام لمصادر التعمم المتاحة ،بل

ومراعاة المعايير المرغوبة لبلستخدام اآلمن لممعمومات والمصادر.

ل .تعتيم رؤية المعممين بالمحتوى اإللكتروني والرقمي الذي البد من معرفتيم بو ،والمعنى

الذي تشير إليو االتجاىات الرقمية ،وجدواىا ،كيفية استخداميا داخل الفصل مع
الطبلب ،ومن ثم ضعف قدرتيم عمى تحديد االحتياجات التدريبية التي يريدون التعرف

عمييا ،الستخداميا داخل الفصل.

م .استمرارية نظرة بعض المعممين لموسائل التكنولوجية الحديثة ،واالتجاىات الرقمية
باعتبارىا ميددات لو لقطع رزقو ،والتقميل من مستواه االقتصادي ،نظ ارً لتوجييا نحو

التخمص من ظاىرة الدروس الخصوصية ،وخاصة في ظل تردي الوضع المالي لبعض

المعممين ،األمر الذي يدفع المعممين لتكوين اتجاىات سمبية نحو تطبيقيا داخل
الفصل ،حتى إذا تييأت الفرصة لذلك.

ن .استمرار حالة الرعب والرىاب الذي تسببو االمتحانات التقميدية لمطبلب ،خاص ًة لطبلب
المرحمة الثانوية العامة ،نظ ارً لطبيعة االمتحانات الي تركز عمى القدرة عمى التذكر
وتركز في الغالبية العظمى منيا عمى الجوانب العقمية فقط.
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.3

َربرات تٓفيذ ايضيٓاريو املتغائِ:
ىناك عدة مبررات يعتمد عمييا احتمالية حدوث السيناريو المتشائم ،ومن ىذه المبررات

ما يمي:

أ.

استمرار تعرض المجتمع المصري لمعديد من الظروف والمشكبلت واألزمات والكوارث،
التي بدورىا تسيم في سوء حالة المجتمع المصري اقتصاديا ،مما ينعكس عمى ضعف
قدرة بعض القطاعات ،ومنيا قطاع التعميم عمى الوفاء بالمتطمبات األساسية ،كتوفير
التجييزات التكنولوجية ،والبنى التحتية بالمدارس ،والمؤسسات التعميمية المسئولة عن
التدريب.

ب .تصاعد االعتراضات والمقاومات من قبل المجتمع الخارجي ،وأولياء األمور ضد كل
فكرة جديدة ،تمس التغيير في شكل ومحتوى تعميم األبناء.

ج .استمرارية قناعة أولياء األمور والطبلب بأن الحصول عمى مكان متميز بالكميات
المرموقة يرتبط بالحصول عمى درجات عالية في االختبارات التحريرية ،وخاص ًة اختبار

إتمام الشيادة الثانوية العامة ،األمر الذي يدفع ولي األمر نحو االنصياع إلى ضغوط

بعض المعممين لحصول الطبلب عمى حصص لمدروس الخصوصية باىظة الثمن،
وتجاىل األفكار الجديدة التي يقدميا النظام التعميمي لمتغمب عمى مثل ىذه األمور.

د .ضعف الخدمات التكنولوجية الموجودة في بعض القرى والنجوع واألماكن النائية ،األمر
الذي يتعذر معو قدرة المعمم عمى استخدام أي من االتجاىات التكنولوجية الرقمية ،التي

يعتمد استخداميا في المقام األول عمى جودة الخدمة التكنولوجية ،وقوة شبكات
االنترنيت المتاحة.

ه .ضعف قدرات بعض المعممين ومياراتيم في استخدام التكنولوجيا الرقمية ،نظ ارً لرفضيم
تعمميا ،أو لعدم توافر البرامج التدريبية التي تساعدىم عمى التمكن منيا.

و .ضعف الشراكات بين وزارة التربية التعميم والقطاعات األخرى التي يمكنيا المساىمة في

التمويل وتوفير البنية التحتية التكنولوجية لممدارس والمؤسسات المسئولة عن إعداد

المعممين وتنميتيم مينياً

ز .االنفصال بين وزارتي التربية والتعميم ،والتعميم العالي وخاصة في تحديد الرؤية الرقمية
المرغوب تنميتيا لدى طبلب المدارس ،والطبلب المعممين ،والمعممين المعينين بالفعل.
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ح .عزوف المدرسة المصرية عن تقديم بعض السيمنارات البحثية أو الندوات التعريفية
المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحديثة ،واالتجاىات الرقمية ،وجدواىا ،وأىميتيا،

ومن ثم جيل بعض المعممين والطبلب بيا.

ط .اقتصار وحدات التدريب والتقويم والجودة بالمدارس عمى تقديم برامج تقميدية،
وانصرافيا عن أخذ آراء المعممين حول االحتياجات التدريبية التي يرغبون الحصول
عمى تدريب بشأنيا ،ومن ثم فقدىا لجدواىا ،وفقدىا لقدرتيا عمى تحقيق األىداف التي
أنشئت من أجميا.

ي .غياب الوعي التشريعي والقيمي لدى بعض المعممين والطبلب المصريين حول قانون

الممكية الفكرية ،أو الحفاظ عمى األمن المعموماتي ،مما يجعل التعامل مع االتجاىات

الرقمية يفتقد لؤلخبلقيات ،ويخرجيا من العباءة الشرعية واألخبلقية.

ك .استمرار القيود التشريعية واإلدارية المفروضة عمى المدرسة المصرية ،ومن ثم
استحالة اتخاذ بعض الق اررات الفردية التي تخص احتياجات الطبلب ،نظ ارً لحدة

المركزية ،وصعوبة أن يتدخل المعمم في أي أمر يخص احتياجات طبلبو ،إذ أن مثل
ىذا األمر يقع في يد اإلدارة العميا لمتعميم ،التي تمثميا الوزارة ،ومحدودية تدخل

المدرسة في مثل تمك األمور.
من خبلل عرض السيناريوىات السابقة ،يتضح أننا نطمح نحو تحقيق السيناريو
المتفائل ،لمتخمص من اآلثار السمبية لغمبة الطابع التقميدي عمى شكل برامج التدريب الموجية
لممعممين بشكل عام ،ومعممي المرحمة الثانوية العامة عمى وجو الخصوص ،ذلك أن استمرار
الوضع الراىن عمى اتباع الطرق التقميدية ،أو تحولو لوضع أسوأ ،قد يودي بكافة الجيود
المبذولة ،والتي سارت بخطى حذرة نحو اتباع نظام جديد لم يكن موجوداً من قبل ،األمر الذي

قد يؤدي إلى ىدر في الوقت والجيد والمال ،كما قد يودي بمستقبل جيل بأكممو ،ويضع ثروتنا

البشرية في ميب الريح ،ومن ثم يصبح تغيير الوضع الراىن لؤلفضل ىو السبيل الستمرار
طريق التقدم ،والتطوير الذي بدأنا في خوضو بالفعل منذ إقرار نظام التعميم الحديث منذ
بدايات العام الماضي.
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