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معلم العصر الرقمى  :الطموحات والتحديات.
يشيد العصر الحالي تطو ار تكنولوجيا فرض نفسو عمى جميع مجاالت الحياة بما فييا
مجال التعميم  ،حيث تغيرت أىدافو ،وطرقو وأساليبو وظيرت مصطمحات ومسميات جديدة
لطرق التعمم الحديث منيا :التعمم االلكتروني و التعمم عن بعد والتعمم الرقمي ،وجميعيا
تبحث في توظيف التكنولوجيا الرقمية في عممية التعميم والتعمم.
وىذا التحول الرقمي في التعميم مع إيجاد حمول لجميع مشكالتو  ،وتطويره بشكل عام
يتمشى مع رؤية مصر  0161التي يتكاتف الجميع عمى تحقيقيا.
ويمكن اعتبار التعمم الرقمي أسموبا جديدا من أساليب التعميم الذي يقدم المحتوى التعميمي
وايصال الميارات والمفاىيم لممتعمم من خالل تقنيات المعمومات واالتصاالت ووسائطيما
المتعددة بشكل يتيح لممتعمم التفاعل النشيط مع المحتوى ،ومع المعمم  ،وفي ظل ىذه
التطورات السريعة والمتالحقة لمتكنولوجيا في العصر الرقمي ،كان البد أن تتغير أدوار المعمم
التقميدية التي كانت تركز عمى التمقين ،وتعتبره المصدر الرئيسي لممعمومات ،إلى أدوار جديدة
تتناسب مع تغيرات العصر الرقمي.
ومن أىم أدوار المعمم التي فرضيا عميو العصر الرقمي ما يمي ( :دور الشارح باستخدام
الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات المختمفة لعرض الدرس ،وكذلك دور
المحفز عمى توليد المعرفة واإلبداع فيو يحث الطالب عمى استخدام الوسائل التقنية وابتكار
البرامج التعميمية التي يحتاجونيا)  ،ولكي يقوم المعمم بدوره عمى أكمل وجو ال بد أن يتقن
عدة ميارات أىميا ( :إعداد وتصميم مواقع إلكترونية ،و توظيف التكنولوجيا في التعميم  ،و
إستخدام المقررات اإل لكترونية) ،ولكن ىناك عدة تحديات تواجو المعمم في العصر الرقمي
أىميا ( :التحديات التي تتعمق بكيفية تطوير مياراتو والمحافظة عمييا ،وحتمية مواكبة
المتغيرات من أجل البقاء ،وكذلك ضعف البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات ،وضعف
انتشار تقنيات االتصال السريع و قمتيا وعدم كفاءتيا بالمقارنة بوسائل االتصال بالدول
الغربية المتقدمة) ،وخمصت ورقة العمل لعدة توصيات أىميا (:العمل عمى نشر ثقافة التعميم
الرقمي بين المعممين والمتعممين وجميع فئات المجتمع من أجل ترشيد االستيالك وتوفير
الوقت والجيد وتحقيق رؤية مصر  ، 0161و تشجيع البيئة التعميمية الرقمية الجاذبة
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والمحفزة عمى اإلبداع وذلك من خالل إعادة ىيكمة المقرر الرقمي بكل محتوياتو مع القضاء
عمى التحديات التي تواجو المعمم والتي تعرقل سيره قدما نحو تحقيق التعمُم الرقمي ).
الكممات االفتتاحية :العصر الرقمي  -التعميم الرقمي  -معمم العصر الرقمي  -تحديات
العصر الرقمي
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مكدمة:
يشيد العصر الحالي تطو ار تكنولوجيا فرض نفسو عمى جميع مجاالت الحياة بما فييا
مجال التعميم  ،حيث تغيرت أىدافو ،وطرقو وأساليبو وظيرت مصطمحات ومسميات جديدة
لطرق التعمم الحديث منيا :التعمم االلكتروني و التعمم عن بعد والتعمم الرقمي ،وجميعيا
تبحث في توظيف التكنولوجيا الرقمية في عممية التعميم والتعمم.
وىذا التحول الرقمي في التعميم مع إيجاد حمول لجميع مشكالت التعميم ،وتطويره بشكل
عام يتمشى مع رؤية مصر  0161التي يتكاتف الجميع عمى تحقيقيا.
ويمكن اعتبار التعمم الرقمي أسموبا جديدا من أساليب التعميم الذي يقدم المحتوى التعميمي
وايصال الميارات والمفاىيم لممتعمم من خالل تقنيات المعمومات واالتصاالت ووسائطيما
المتعددة بشكل يتيح لممتعمم التفاعل النشيط مع المحتوى ،ومع المعمم .
يجمع التعمم الرقمي كل األشكال اإللكترونية لمتعميم والتعمم ،حيث تستخدم أحدث الطرق
في مجاالت التعميم  ،مما يزيد من ترسيخ مفيوم التعميم الفردي أو الذاتي ،حيث يتابع المتعمم
تعمّمو حسب طاقتو وقدرتو وسرعة تعممو ووفقا لما لديو من خبرات وميارات سابقة.
وفي ظل ىذه التطورات السريعة والمتالحقة لمتكنولوجيا في العصر الرقمي ،كان البد أن
تتغير أدوار المعمم التقميدية التي كانت تركز عمى التمقين ،وتعتبره المصدر الرئيسي
لممعمومات ،إلى أدوار جديدة تتناسب مع تغيرات العصر الرقمي.
فأصبح من الميم إعداد المعمم بطريقة تمكنو من اكتساب ميارات جديدة تعينو عمى
القيام باألدوار والمسئوليات المتجددة التي يفرضيا تعميم العصر الرقمي ،وحتى يستطيع
تقديم تعميم متميز يتناسب مع احتياجات ىذا العصر باعتباره أحد المحركات اليامة في
العممية التعميمية والمرشد اإليجابي لطالبو في التعامل مع متغيرات التكنولوجيا الحديثة،
والمراقب الفعال لسير العممية التعميمية من خالل تمك التقنيات الحديثة.
وسوف يتم في ىذه الورقة تناول عدة أمور عمى النحو التالي:
تعريف التعميم الرقمي ،وأىدافو  ،أدوار المعمم في العصر الرقمي ،ميارات المعمم في
ظل العصر الرقمي ،و التحديات التي تواجو معمم العصر الرقمي ،وأخي ار تقديم عدة توصيات.
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تعريف التعليم الرقمي:
ىو التعميم الذي يحدث في بيئة رقمية تعتمد عمى استخدام التكنولوجيا الرقمية
بمختمف أنواعيا في إحداث التعمم المطموب وتقديم المحتوى التعميمي وما يتضمنو من أنشطة
وميارات واختبارات وغيرىا بشكل إلكتروني ،وتحقيق األىداف التعميمية المنشودة ،مع وجود
االتصال المتزامن وغير المتزامن بين عناصر العممية التعميمية .

أيداف التعليم الرقمي :
ييدف التعميم الرقمي إلى تحقيق العديد من األىداف عمى مستوى الفرد والمجتمع
منيا:
يساعد المتعمم عمى الفيم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع لمدرس في أي
وقت ،كما يساعده عمى القيام بواجباتو المدرسية بالرجوع إلى المادة االلكترونية التي يزوده
وغيرىا من وسائل االبيار والتشويق  ،أومصادر

بيا معممو مدعمة بالصوت والصورة
المعمومات المتنوعة عمى شبكة االنترنت.

يعمل عمى تواصل المدرسة مع المؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة
وسيمة.
إدخال االنترنت في التعميم يؤدي إلى رفع المستوى الثقافي العممي لممتعممين ،و
زيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمي لدييم القدرة عمى اإلبداع بدال من إىداره عمى مواقع ال
تؤدي إال إلى تدني المستوى األخالقي والثقافي.
الوصول إلى مصادر المعمومات والحصول عمى الصور والفيديو و أوراق البحث عن
طريق شبكة االنترنت واستخداميا في شرح وايضاح العممية التعميمية ،وتوفير المادة التعميمية
بصورتيا اإللكترونية لمطالب والمعمم.
يساعد عمى تحسين مستوى فاعمية المعممين وزيادة الخبرة لدييم في إعداد المواد
التعميمية.
وىذا يتطمب ضرورة إعداد وتدريب المعممين عمى كيفية توظيف ىذه التقنيات في
العممية التعميمية  ،وامتالك استراتيجيات التدريس والتقويم المناسبة لمتعامل مع تعميم العصر
الرقمي.
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أدوار املعلم يف العصر الرقمي:
موجو ومدرب وميسر
في ظل العصر الرقمي تحول دور المعمم من مقدم لممعمومات إلى ّ
لمتعمم ،ومن المعمم الممقن إلى المرشد األكاديمي لطالبو ،وتحول المعمم من العمل الفردي إلى
عضو في فريق تعاوني ،ومن مصدر لممعمومات إلى مستشار معموماتي  ،ويمكن تمخيص
أدوار المعمم فيما يمي:
 -0دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات
المختمفة لعرض الدرس ،من ثم يعتمد الطالب عمى ىذه التكنولوجيا لحل الواجبات
وعمل األبحاث.
 -0دور المشجع عمى التفاعل في العممية التعميمية عن طريق تشجيع طرح األسئمة
واتصال المتعممين بغيرىم من الطمبة والمعممين في مختمف الدول.
 -6دور المحفز عمى توليد المعرفة واإلبداع فيو يحث الطالب عمى استخدام الوسائل
التقنية وابتكار البرامج التعميمية التي يحتاجونيا ،ويتيح ليم التحكم بالمادة الدراسية
بطرح آراءىم ووجيات نظرىم

.

 -4دور الوسيط التعميمي المنظم لمتواصل  ،و يقتصر عمى األعمال التي ال يمكن لغيره
من الوسائط أداءىا بنفس الكفاءة  ،ومن ذلك سعيو لتنظيم التواصل الفعال بينو
وبين تالميذه.
 -5دور الموجو لتنمية الميارات العميا لمتفكير لدى المتعممين  ،واكسابيم الميارات
الحياتية  ،ودعم االقتصاد المعرفي ،واستخدام وادارة تكنولوجيا التعميم ،والقدرة عمى
التفكير الناقد.
ولكي يقوم المعمم بيذه األدوار يمزم لو أن يتحمى بعدة ميارات تناسب التعميم في العصر
الرقمي و توجيات مصر  0161منيا :

 - 1إعداد وتصميم مواقع إلكرتونية :
التعميم الرقمي يتطمب إلمام المعمم وتعممو بعض لغات البرمجة واتقان التعامل مع برامج
تصميم المواقع اإللكترونية التعميمية  ،باإلضافة إلى تدريبو عمى كيفية إدارة ىذه المواقع،
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وارشاد المتعمم وتوجييو لمتعامل معيا ،وكيفية التعامل مع الفضاء اإللكتروني ،وخاصة فيما
يتعمق بإعداد وتصميم مواقع إلكترونية تعميمية.

 - 2إرشاد وتوجيه املتعلمني للتعلم الرقمي ذاتياً:
مع التحول نحو التعميم الرقمي أصبح من الضروري إتاحة الفرصة لممتعممين بأن يتعمموا
بشكل ذاتي ،وبدافع منيم فيما يختارونو من موضوعات تتناسب مع ظروفيم واحتياجاتيم
وميوليم واستعداداتيم  ،ولذلك أصبح من األىمية إعداد المعممين وتدريبيم بطريقة مغايرة
إلعدادىم الذي كان يتناسب مع التعميم التقميدي  ،وذلك حتى يكتسبوا ميارات تزويد المتعممين

بأساليب واستراتيجيات التعمم الذاتي الذي أصبح ركيزة أساسية في تعميم العصر الرقمي.
 - 3توظيف التكهولوجيا يف التعليم:

بتطور التكنولوجيا وظيور التعميم الرقمي كان لزاما عمى المعمم أن ُيواكب ىذا التطور،
من خالل امتالكو لميارات متطوره تُمكنو من التعامل مع ىذه التقنيات الحديثة التي أفرزىا
العصر الرقمي وفرضت نفسيا عمى العممية التعميمية  ،فأصبحت ىي المرشد الحقيقي لممعمم،
ويسرت لممعمم تقديم المادة التعميمية لتالميذه بسيولة أكبر .ولم يعد دور المعمم ُمقتص ارً عمى

قرر فقط ،بل قاد ارً عمى توجيو المتعمم لممعمومة الصحيحة وفيميا بكل سيولة
الم َّ
المحتوى ُ
من خالل مواقع أكاديمية أو وسائل التواصل االجتماعي ،ومشاىدة الدروس وحفظيا وعادة

عرضيا .

 - 4إستخدام املكررات اإللكرتونية :
إستخدام المقررات اإللكترونية في العممية التعميمية ال يعني أن دور المعمم قد انتيى،
وأن المتعممين يمكنيم االستغناء عنو ،بل إن دوره قد تغير حتى يستطيع مواكبة التغيرات
التكنولوجية التي أفرزىا العصر الرقمي
ولعل أىم ما ُيميز المقرر اإللكتروني أنو يتيح لممتعمم إمكانية عرض محتواه بأشكال
مدعمة بوسائط تفاعمية ،وعرض التجارب العممية بكل سيولة في بيئة آمنة ،إضافة إلى
العديد من المميزات التي تجعل العممية التعميمية أكثر متع ًة وتشويقاً .وىذا يدفع المعمم إلى
توظيف ىذا النوع من المقررات يجعمو بحاجة لميارات استخدام أساليب واستراتيجيات جديدة

في التدريس ،تتناسب مع ُمتطمبات التعامل مع ىذه المقررات اإللكترونية.
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تمك ىي أىم الميارات التي يجب أن يتقنيا المعممون لكي يكونوا قادرين عمى القيام
بمتطمبات التعميم في العصر الرقمي  ،والتي ينبغي عمى المؤسسات المعنية بإعداد وتدريب
المعممين أن تكون نصب أعينيم في كل برامج التطوير التي تنشدىا ىذه المؤسسات.

التحديات اليت تواجه املعلم يف العصر الرقمي:
إن أكثر التحديات التي تواجو المعمم في العصر الرقمي ،تتبمور في كيفية تطوير مياراتو
والمحافظة عمييا ،وحتمية مواكبة المتغيرات من أجل البقاء ،حيث أصبحت مينة المعمم مزيجاً

من ميام التأىيل والتعميم والتوجيو واإلشراف والنقد ،ولكي يكون دوره فعاالً يجب أن يجمع
التخصص

بين

.

والخبرة

يحتاج المعمم إلى العديد من الدورات التدريبية التي تعقد في بداية العام الدراسي لتطوير
ذاتو وكفاءتة المينية ،ويحرص عمى مزيد من التطور من خالل القراءات المتخصصة وتصفح
اإلنترنت ،والتواصل مع المعممين اآلخرين واالستفادة من خبراتيم وتجاربيم  ،وىذا التدريب إن
ُوجد فيو غير كاف.
من التحديات التي تواجو المعمم في العالم الرقمي أيضا تكمن في كون المعمم مطالباً

بإعداد جيل متعمم في عصر المعرفة ،وينبغي إحداث تغيير في عمق العممية التعميمية ،و
بناء السياسات االستراتيجية والتطبيقات الفاعمة لتأسيس كفايات المعمم  ،فالعممية التعميمية
تحتاج إلى كثير من التطوير وتنمية الميارات ،وبيئة جاذبة وعناية متفانية بتدريب القوى
العاممة

بالمدرسة

وفرق

التعميم

.

الشك أن دور المعمم في ظل العصر الرقمي ،أصبح أكثر صعوبة من السابق ،ألن المعمم
ىو جوىر العممية التعميمية فيواجيو تحد ثقافي واجتماعي بستوجب عميو أن يكون منفتحاً

عمى كل ما ىو جديد ويتمتع بمرونة تمكنو من اإلبداع واالبتكار ،ليكون قاد ارً عمى مجابية
التحديات والوقوف أمام متطمبات العصر وتحدياتو وما يسمى بالعولمة وما تشكمو من تحد

ثقافي واجتماعي واقتصادي .
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ضعف البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات ،وضعف انتشار تقنيات االتصال السريع و
قمتيا وعدم كفاءتيا بالمقارنة بوسائل االتصال بالدول الغربية المتقدمة يشكل تحد لممعمم
يعوقو عن تطبيق التعمم الرقمي بشكل جيد.
مشاكل التقنية والتي تتمثل في صعوبة الوصول لممعمومات في نفس الوقت وانقطاع
الشبكة المفاجئ نتيجة لضعف شبكة االنترنت ،وخير مثال لذلك ما حدث في اختبارات الصف
األول الثانوي لمعام الماضي 0109-0108م من إقنطاع مفاجيء وضعف لشبكة اال نترنت
بما أثر بالسمب عمى عممية سير االختبارات االلكترونية والرجوع لالختبارات الورقية كحل بديل
في عدد كبير من المدارس.
عدم توافر األجيزة الكافية لمطالب في المدارس ،حيث يعتبر استخدام الحاسوب مكمفا ،
كما أن التعميم الحديث يتطمب أجيزة ذات مستوى عال ليال ئم البرامج المتطورة  ،مع نقص
الخبرة لدى األشخاص القائمين عمى البرامج التعميمية وعدم التحاقيم بالدورات و المؤتمرات
في الدول العالمية والمتطورة.
من أكبر تحديات المعمم ىو إيجاد سبل واقعية إلقناع أولياء األمور أن يتركوا أبناءىم
لالعتماد عمى أنفسيم خالل أيام الدراسة ،حيث أن االىتمام الزائد منيم يحمل دعوة لألبناء
من أجل التراخي والتواكل ،فما يحاول المعمم زرعو في نفوس الطمبة ،قد يفسده بعض أولياء
األمور بسبب الدالل المبالغ فيو ،الذي يؤثر وال شك في سموكيات األبناء مستقبالً .

التوصيات:

في ضوء العرض السابق يمكن تقديم مجموعة من التوصيات منيا :
 العمل عمى نشر ثقافة التعميم الرقمي بين المعممين والمتعممين وجميع فئات المجتمعمن أجل ترشيد االستيالك وتوفير الوقت والجيد وتحقيق رؤية مصر .0161
 إعداد وتدريب المعممين عمى ميارات اعداد وتدريس المحتوى الرقمي وفق الضوابطوالشروط التربوية.
 االىتمام بالبنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات  ،والتغمب عمى ضعف وانقطاعشبكات االنترنت.
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معلم العصر الرقمى  :الطموحات والتحديات.
 ضرورة مواصمة عقد المؤتمرات والندوات واألنشطة العممية المشتركة التي تخصالتعميم الرقمي بوجو عام والمعمم الرقمي بشكل خاص.
 تشجيع البيئة التعميمية الرقمية الجاذبة والمحفزة عمى اإلبداع وذلك من خالل إعادةىيكمة المقرر الرقمي بكل محتوياتو المتمثمة بواجية المستخدم ،خيارات التنقل،
باإلضافة ألدوات التواصل والتعاون بين المتعممين والمعممين لما لو من أثر كبير
عمى نواتج التعمم.
 القضاء عمى التحديات التي تواجو المعمم والتي تعرقل سيره قدما نحو تحقيق التعمُمالرقمي.
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