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 المؤتمر إشكالية

ا عمل مروريئة الالعالم اليوم العديد من التغيرات على جل المستويات بداية باألسرة ونهاية لب لقد شهد

نها صة وأبالمدرسة التي تعد المؤسسة الرئيسية في ترسيخ الثقافات وتطوير المعارف والكفاءات خا

 .المنطلق الحقيقي لتكوين األجيال المستقبلية إنطالقا من الدور الذي يمكن أن تلعبه

ا ظائفهل وفي ظ ولقد فرض الواقع الجديد اليوم على المدرسة العديد من األدوار التي البد أن تقوم بها

عليم من ل التالمختلفة، خاصة ما تعلق بمجاالت التكنولوجيات الحديثة التي أحدثت طفرة نوعية في مجا

ة في لمدرسلحيث الوسائل والطرق والمناهج واألهداف، ولعل هذا الواقع الجديد فرض مالمح مستقبلية 

 .ظل ما تعيشه من تحوالت

ن لضما تعلم في ظل كفايات المستقبل شرطا ضرورياولعل ما حدث جعل من عملية إعداد المعلم والم

ر علق األمواء تسالمكانة الالزمة للمدرسة اليوم، في ظل تعدد أدوار األطراف الفاعلة في مجال التعليم 

نماذج  لدراسية،اهج اباإلدارة المدرسية، المعلم، المتعلم، وسائل وأساليب التعليم، البيئة المدرسية، المن

لتي تقع اهانات وكل ذلك بهدف تطوير المدرسة بما يخدم األهداف المجتمعاتية ويضمن الرإلخ، …..التعليم

 .بداععلى عاتقها خاصة وأن تطلعات الدول نحو التطوير تبدأ من المدرسة كحاضنة للمعرفة ولإل

قبل لمستات ابكفايولذا سنحاول في هذا المؤتمر أن نتناول تلك اإلشكاالت المتعلقة بواقع المدرسة من جهة 

 .من جهة ثانية في محاولة لبناء التصور حول المشهد المدرسي من خالل الحلول المقترحة

 محاور المؤتمر الدولي

 .معلم المستقبل بين الخصائص والمتطلبات.1

 .طرق إعداد وتدريب معلم المستقبل.2

 .الرؤية المستقبلية ألدوار ووظائف المدرسة.3

 .المستقبلالنماذج العالمية لمدرسة .4

 .تعزيز كفايات المعلم في مجال إستثمار تكنولوجيات.5

 .الكفايات التعليمية وتطوير األداء المستقبلي للمعلم.6

 .الكفايات المهنية لمعلم المستقبل.7

 .لالممارسات اإلدارية في مدرسة المستقب.9.المدرسة وتكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت.8

 . تعزيز كفايات المعلم المستقبليةتجارب محلية ودولية في .10
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ر عصفي  المأمولمتطلبات المهنة وواقع عداد معلم المستقبل بين إاالتجاهات الحديثة في 

 اقتصاد المعرفة 

 كركوري مباركة حنان د.

 الجزائر-بن يوسف بن خدة   -1-جامعة الجزائر  -كلية الحقوق

 

 مقدمة:

وتطوير قدرات  أن يقوم بتعليم المعلم من السامية التي تتطلب نمن بين أهم المه تعد التعليم إن مهنة

وعليه فإن  ،على كافة األصعدة والنواحي تالميذه المتعلمين حتى ينشىء جيال يهدف إلى خدمة المجتمع

ال يقتصر  المعلم أثر لقول أنكما يجدر ا العلمي، والتحصيل األخالق في لتالميذه حسنة يعتبر قدوة المعلم

 وتصرفاته أفعاله بع منالنا يمتد هذا التأثير وإنما فقط، العلمية مادته علي تأثيره في أداء رسالته لتالميذه

 يحتذون به. الذي والنموذج القدوة باعتباره تالميذه إلى ما تنتقل سرعان التي

اده مع سب إعدفالبد من إعداده وتكوينه حتى يتناوعليه حتى يقوم المعلم بأداء مهنته على أكمل وجه؛ 

الت ت واالتصاوماتكنولوجيا المعل في عصر اتسم بانتشارالتعليم وكذا التطورات الحاصلة  مهنة متطلبات

اد ل اقتصظهور مجمع المعرفة الرقمي، حيث يهدف إعداد وتكوين معلم المستقبل في ظوالتي نتج عنها 

الخبرات العملية و من المعارف عن طريق تلقينه مجموعة -لمعلما-ه الجيد ل روالتحضي المعرفة إلى التهيئة

ف في مجملها إلى والتي تهد وكذا العلمية باستخدام الوسائل المتطورة التي تحسن من نوعية وجودة التعليم

 التربوية ؤسساتالم وتتولى عملية اإلعداد التعليم، مهنة ةزاولم يستطيع كي المعلموتنمية قدرات  صناعة

 .العالقة اتذ المؤسسات من وغيرها التربية وكذا كليات إعداد المعلمين المتمثلة في معاهد المتخصصة،

طلبات واقع مت ل بينوتتجلى األهمية العملية والعلمية في دراسة االتجاهات الحديثة في إعداد معلم المستقب

 المهنة والمأمول في عصر اقتصاد المعرفة في عدة نواحي؛

 تنبع المعرفة قتصادإن عملية إعداد معلم المستقبل في ظل المتغيرات الحديثة في ظل ا ؛الناحية العملية من

اإلعداد  الحياة، ذلك أن مجاالت جميع في المتسارعة هذه المتغيرات ظل في نعيشه الذي الواقع من

 المعلمين. ونوعية مالتعلي بمهنة االرتقاء أجل من للمعلم المهني والتكوين الجيد يساهم في تحقيق االعتماد

 في المعاصرة الحديثة واالتجاهات المتغيرات أبرز على الوقوف إلى أما من الناحية العلمية فإن السعي

 ساعد كل القائمينكما ت التربوي، الميدان إمكانيات المعلم في تهدف إلى إثراءالمعلم،  إعداد تطوير مجال

رفة الرقمي مجتمع المع إليه توصل ما خالل من المعلمين إعداد سبل تطوير على المنظومة التربوية في

س إيجابا على سير في إعداد معلم المستقبل والتي تنعك توظيفها تم ما إذا منها االستفادة يكون من نتائج

 .عصر اقتصاد المعرفة متطلبات تواكب وبرامج أساليب وذلك بإتباع التعليمية العملية

المعرفي  النفجار  وا والمعلومات، االتصاالت، ثورة   مثل مهنة التعليم، تطوير   إلى أدت فكل هذه التغيرات

 عن البحث   إلى ةالحاج تزداد التغيرات لهذه ونتيجة   مصادر عبر   القيم   من العديد   تدفق   إلى أدى الذي

   ي المستقبل.معلمالعصر في عملية إعداد  يشهدها التي المختلفة التحديات الفاعلة لمواجهة   الوسائل  

ات لمتغيراإلى أي مدى ساهمت  :وعليه ومما سبق ذكره، فإن اإلشكالية المطروحة في هذه الدراسة هي

 الحديثة في عملية إعداد وتكوين معلم المستقبل في ظل عصر اقتصاد المعرفة؟
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ن خالل ميلي تحلولإلجابة على هذه اإلشكالية المطروحة تم اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي ال

ظل  بل فيوصف وتحليل مختلف المعطيات والبيانات المتعلقة بمتطلبات وكيفيات إعدادا معلم المستق

رين ى محوالتطورات والمتغيرات العلمية في ظل عصر اقتصاد المعرفة، وقد قسمت الدراسة بدورها إل

اهيم المف تكوينه المهني بينمرتكزات إعداد معلم المستقبل و أساسين؛ ركز المحور األول منها على

ات متغيرفي حين ركز المحور الثاني منها على نظم إعداد معلم المستقبل على ضوء ال ،والمتطلبات

 الحديثة في عصر اقتصاد المعرفة، وسيتم التفصيل في هذه المسائل في المحاور اآلتية:

 تلبااهيم والمتطالمحور األول: مرتكزات إعداد معلم المستقبل وتكوينه المهني: المف
ظام ف النيعتبر المعلم حجر الزاوية في المنظومة التربوية؛ حيث يعد عنصرا فاعال في تحقيق أهدا

 ان تحديدكبما  التعليمي الذي تعتمده الوزارة الوصية بنظام التربية والتعليم، لذلك أصبح من الضرورة

يام ل في القالمتمثأداء واجبه على أكمل وجه ومفهوم المعلم وكيفيات إعداده علميا ومهنيا، لكي يتمكن من 

ف ل المعارلى نقعبأعباء التعليم بغية تنشئة األجيال القادمة، ذلك أن دور المعلم اليوم لم يعد يقتصر 

لم ين المتعبتكو فحسب وإنما تحول دوره إلى مسؤول على العديد من األدوار البالغة األهمية والتي ترتبط

 و بلوغ في البالغة لدور المعلم فضال عن تنوع دوره لألهمية ، ونظرا)أوال( في شتى مجاالت الحياة

القيام  رية بغيةالخاصة والضرو المتطلبات من توفر جملة من بد ال فإنه التربوية؛ العملية أهداف تحقيق

 متعلمينتالميذ الال في مواجهة كل من االلتزامات ، فضال عن التزام المعلم بجملة من)ثانيا( المهنة بهذه

تطرق للتفصيل سن لذلك ،)ثالثا( المهنية والمنظمات المهنة نحو وكذا المدرسة و التدريس هيئات وأعضاء

 ؛في النقاط الموالية العناصر في هذه

 أوال: ضبط المفاهيم العامة: تعريف المعلم، إعداد معلم المستقبل

 تهيئة في توره ويرتكز الدراسية، الموات معظم أو كل بتدريس يقوم الذي المربي "بأنه المعلم يعّرف

الحسي،  الجمالي ،البدني، العقلي نموهم متابعة ،بهدف لتالميذه المناسبة والعلمية الظروف التعليمية

 ينجز ألنه إجرائي، ، وهناك من يعرف المعلم أيضا بأنه "رجل1النفسي واألخالقي" االجتماعي، الديني،

ويستفاد من خالل هذه التعريفات أن المعلم هو الشخص المكلف بتربية ،  "2الصف في إجرائية أعمال عدة

 األجيال وتكوين المتعلمين من خالل تهيئة وتوفير الظروف الخاصة بعملية التكوين.

يقدمها للمتعلم بغية  يمتلك قدرات ومهارات ضرورية والزمة أيضا بأنه ذلك الشخص الذي المعلم ويعرف

 المعارف توليد القائم على عمليتي التعليمي العمل إثراء في المعلومات تقنية من ةتحقيق الفائدة وكذا اإلفاد

 قائم بذاته من جديد نظام وتكوين الوجدان وتنمية العواطف باإلضافة إلى تثقيف وإنتاجها، وكذا توظيفها،

 على لمعرفةا يفرضها مجتمع التي الجديدة التعليمية النوعية والذي يهدف إلى تكوين األخالقية القيم

 .3المجتمع تحديات مع الفعال والحكيم التعامل على لتعينهم المتعلمين

وفي إطار ضبط المفاهيم التي ترتكز عليها عملية إعداد معلم المستقبل، وبعد تحديد المقصود بالمعلم ننتقل 

 التربية وفي والتحضير التهيئة اللغة في اإلعداد  اآلن إلى تحديد مفهوم عملية اإلعداد؛ حيث يعني

 بقصد  المعلمين من لمجموعة مؤسسة ما تقدمها التي المتنوعة والخبرات والمفهومات المعارف مجموعة

                                                             
 الطالب واتجاهات الفصل داخل التفاعل تنمية في وأثره الديمقراطي السلوك (،2009) علي محمد الرحمن عبد إبراهيم - 1

 تعلم،الجمعيةال ومناهج : العولمة الحادي عشر السنوي القومي المؤتمرالديمقراطية، مداخلة مقدمة في فعاليات  نحو

 .21ص  مصر، شمس،  عن جامعة ، العلوم تدريس تطوير التدريس، مركز وطرق للمناهج المصرية
 الكريم للقرآن العليا الكلية في للمعلم المهني اإلعداد برامج تقويم الشمري )2019(، علي القوي، عبد  إصباح- 2

.31ص  اليمن، ،ءصنعا جامعة الماجستير، اليمنية، رسالة مقدمة للحصول على شهادة بالجمهورية  
  عبد الوهاب حسن بنت وفاء وصائغ، سالم بن عبد الرحمن بنت نهى قاروت السبحي، عبيد، أحمد بن  - عبد الحي3

نور عبد الهادي والصبياني،  المملكة بجامعة التربية بكليات المستقبل معلم إعداد لبرنامج مقترح أنموذج ،(2016)حسين  

يالسعودية ف العربية ص  مصر، ،04األزهر، العدد  جامعة -التربية كلية - التربية مجلة  الشاملة، الجودة معايير ضوء 

365.  
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 التي التربوية وتحقيق األهداف سلوكهم تعديل أي تعلمهم، إلى يؤدي بشكل معها وتفاعلهم بها احتكاكهم

 أولية صناعة اإلعداد يعتبر بمثابة عملية، وعليه فإن 4ومتكاملة شاملة بطريقة ذلك وراء من ينشرونها

 وكليات  إعداد المعلمين معاهد مثل متخصصة، تربوية مؤسسات وتتواله التعليم، مهنة يزاول كي للمعلم

التعليم،  لنوع تبعا وكذلك فيها، المعلم يعد التي للمرحلة تبع ا العالقة ذات المؤسسات من غيرها أو التربية

 .5 الخدمة قبل أداء التعليمية مؤسسته في وتربويا وعلميا ثقافيا المعلم الطالب يتم إعداد وبهذا

عداد أن اإلبومن خالل التعريفات الواردة أعاله والتي حددت مفهوم إعداد المعلم، نتوصل إلى القول 

دريس، حيث يتم الت مهنة على أداء المهنة المتمثلة في  المعلم المقبل تكوين إلى تهدف عملية عن عبارة

وال  المهني للمعلمو البيداغوجي المستوى من أجل ترقية  والمهنية البيداغوجية إعداد المعلم من الناحيتين

 والبيداغوجية لتربويةا بكافة المعلومات والحقائق المتعلقة بالعملية تزويد هذا األخير طريق إال عن ذلك يتم

 .تعليميةال الوضعيات ومختلف تتناسب بطريقة بمهامه للقيام والتشريعية التي تؤهله العلمية وكذا

ومن وجهة نظرنا فإن أهم حقيقة متعلقة بالعملية التربوية والبيداغوجية هي العلم الكافي للمعلم بكافة 

الجوانب التشريعية والقانونية المتعلقة بالتحلي باألخالقيات المتعلقة بأداء مهنته؛ وتعرف أخالقيات المهنة 

ئ أو القواعد المحددة التي يجب احترامها، ويمكن وصفها بأنها تحليل وسائل بأنها "مجموعة من المباد

تطبيق المعايير األخالقية لألفراد في قراراتهم الملموسة المتخذة من داخل المنظمة والتي تؤثر على 

، وبناء على ذلك يقصد بأخالقيات المهنة في النظام 6قرارات الجهات الفاعلة أو على المنظمة عموما"

لتربوي أو في المنظومة التعليمية هو ممارسة المعلم لمهنته المتمثلة في التعليم وفق قوانين الشرف ا

 واالستقامة والنزاهة عالوة على االلتزام والتفرغ التام للممارسة مهنة التعليم. 

 03/06قم وتتمثل عناصر أخالقيات المهنة في الواجبات المترتبة على عاتق المعلم والتي يحددها األمر ر

، حيث تشكل األحكام الواردة في هذا مضمون هذا القانون 7المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية

إطارا أخالقيا لسلوك المعلم وأدائه لمهامه الوظيفية، ذلك أن مستوى سلوكه األخالقي مرتبط بمستوى 

 .8التزامه بأخالقيات مهنة التعليم

 ثالث إلى نسنتي بين تتراوح عادة معتبرة زمنية فترة تتطلب اإلعداد والجدير بالذكر أيضا أن عملية

 هو كما تسنوا وخمس سنوات أربع التكنولوجية، أو بالمعاهد للتكوين بالنسبة الشأن كان كما سنوات

من  يتم للمعلمين يالتحضير أن التكوين القول البديهي من لذا اليوم لألساتذة العليا المدارس في به معمول

 .الخاصة أو التربية التربوي النفس علم مثل التربوية بمختلف العلوم اإللمام خالله

 معلم كفاءات ومهارات بتطوير االهتمام أن إلى "السالم أماني عبدأشارت األستاذة " الصدد هذا وفي

 تزويده خالل من إال ي مكن تحقيقه ال وهذا المستقبل، تحديات لمواجهة أساسي متطلب ت عتبر المستقبل

 ذلك تحقيق في ت ساهم التي والمعارف في فترة زمنية كافية، ذلك أن عملية اإلعداد والتكوين هي بالخبرات

 وأنظمة برامج نحو تطوير تتوجه أن الهيئات على لزاما كان هنا من بنجاح مسؤولياته نحو تأدية وتؤهله

                                                             
المعاصرة، بحث منشور على الموقع  التحديات ضوء في مهنيا وتأهيله المعلم عزريل، تهيئة هشام  أيمن- 4

.17:58، وقت االطالع: 01/08/2021، تاريخ االطالع:   http://www.majala.educ.ma/index.phpااللكتروني:  
 للتربية، العربية للمعلم، المجلة المهني التكوين في والتكنولوجية العلمية الثورة متطلبات ،)د.س( جبرائيل بشارة -  5

 .38، ص تونس ،01العدد  ،3المجلد
والرهانات المستقبلية، مجلة  اإللزاميةبين  06/03مر قيات المهنة في المنظمة وفقا لألخالأ (،2020) لزهر بن عيسى - 6

 .223، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص 21العدد التسلسلي  -01، العدد 12االجتهاد القضائي، المجلد 
الجريدة الرسمية الصادرة عن الجمهورية الجزائرية ساسي للوظيفة العمومية، المتضمن القانون األ 03/06مر رقم األ - 7

 .2016مارس  14، المؤرخة في 46الديموقراطية الشعبية عدد 
دارة للخدمات داء اإلأالتحديات واليات التفعيل لتحسين خالقيات الوظيفة العمومية بين الواقع وأ، (2018) سهام رابحي - 8

 .792، الجزائر، ص 13، العدد 1امعة باتنة كاديمية، جالعامة، مجلة الباحث للدراسات األ
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 وكفاءة مخرجات تطوير في ي سهم بماالحالية  التغيرات وحجم مستوى مع تتناسب بصورة المعلم إعداد

 .9التعليمية العملية

مهنيا نجد جملة من المبررات  معلم المستقبل وتكوينه إعداد تطوير إلى ومن بين المبررات التي تدعو

 :10ممثلة فيما يلي

 .المعلمين تزايد أعداد -1

 .الكبير العلمي التقدم -2

 واالتصاالت.في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات  المعرفة وسائل تقدم -3

 .والتربوية النفسية العلوم التعليم وتطور في العلمية تطور الطريقة -4

 .المعلم أدوار تغيير -5

 العمل وورش التدريب خالل من المعلمين بين الخبرات تناقل -6

 .التخصص أو العمل تغيير -7
 ثانيا: متطلبات أداء معلم المستقبل لمهنة التعليم

في أداء  جملة من المتطلبات التي يجب أن تتوفر في المعلم حتى يتميزإن عملية التعليم تتوقف على تحقق 

تعتبر أساسية وضرورية حيث  المتطلبات وظيفته المهنية المتمثلة في القيام بعملية التعليم وعليه فان هذه

ا التي يقدمه المقدمة للتالميذ أو الطالب المتعلمين فالمعارف المتخصصة النظرية المعارف تشمل جملة من

المزاولة،  المهنة في مهارات ومعارف هذه المستمر لديه كما تساهم في تحقيق النمو المعلم تنمي المهارات

أهم  تتمثل و تأهيله، أو إعداده عند سواء االجتماعية القيمة فضال عن المهنية أخالقه توطيد كما تساهم في

 :11المتطلبات فيما يلي هذه

مين صال أفكاره للمعلوفنية شاسعة تؤهل المعلم ألداء وظيفة التعليم وإي مهنية ثقافة تتطلب مهنة التعليم -1

 بسهولة ويسر.

 بمهنة المرتبطة ةبالقيم األخالقي المهني فضال عن التحلي تتطلب مهنة التعليم التزام المعلم بالسلوك -2

ويساعد  يتيح أنه والزما لمزاولة هذه المهنة ومن فوائد هذا المتطلب أساسيا يعد وهذا المتطلب التعليم،

 مستنيرة أثناء أداء مهامه. له رؤية تكون في أن المعلم

 تمتع بها المعلمالحقوق التي ي فيها بحيث تتضح المهنية تتطلب مهنة المعلم توفر جملة من األخالقيات -3

 كيةلوس أنماط عتبرالتي تقع على عاتقه والجدير بالذكر أن هذه األخالقيات المهنية ت الواجبات وكذا جملة

 المؤسسة التعليمية التي يزاول بها مهنته. بها المعلم في يلتزم معروفة

التعليم  لمتمثلة فيفي أداء مهنته؛ وا في المعلم أن يتمتع بالكفاءة واالحتراف إن مهنة التعليم تستوجب -4

 في يعملون ال الذين اآلخرون عنه يعجز بشكل يجيدها تدريسية أساليب يمتلك أن بحيث يجب يؤديه الذي

 تخصصهم مجال

إدارة الهيئة  ءألعضا والذي يتيح مسؤولية ذات باستقاللية يتميز مهني تنظيم تشتمل مهنة التعليم على -5

 على تعمل و هنةالم بمستويات ترفع الضرورية التي كافة التدابير اتخاذ من خالله يباشروا أن التدريسية

 .فيها العاملين أحوال المعلمين تحسين

                                                             
 الترخيص متطلبات المهنية لتلبية باألكاديمية المهنية التنمية برامج لتطوير مقترح السالم )2019(، تصور  - أماني عبد9

مجلة، الدول بعض خبرات ضوء في ،35العدد  التربية، كلية  وما يليها. 73أسيوط، مصر، ص  جامعة    
عداد المعلم وتطوره مهنيا في ضوء بعض الخبرات إ، (2019) نصاريالتفصيل ينظر: سامر محمد األد من لمزي - 10

 .237ص ، ، الجزائر 14العالمية، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 
 دار المستقبل،ط 1، مدرسة في المعلم وأدوار التعليم مهنة ،) الخالدي )2005 األسطل، فريال يونس  - حامد إبراهيم11

وما يليها. 39المتحدة، ص  العربية اإلمارات العين، الجامعي الكتاب  
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المجتمع؛ ذلك أن التعليم هو أساس قيام المجتمعات  في حيوية أهمية ذات عامة ليم خدمةتشكل مهنة التع -6

 .12وتطورها

، ء المهنةي أدافتوفر خدمة التعليم للمعلم طابع االستمرارية الذي يتوقف على توفر الشروط المطلوبة  -7

 الجسمي. النشاط على تعتمد مما أكثر العقلي النشاط على ممارستها كما أنها تعتمد في

 العلم إليه توصل ما و تعلمه ما مع يتفق الذي العلمي القرار اتخاذ المعلم على قدرة تتطلب عملية التعليم -8

 التي األخرى المواد نبي و بينها الربط في أو العلمية المادة صياغة أو التعلم، للتعليم و نظريات من الحديث

 العلمية.للمتعلمين بغية تنمية وتطوير مكتسباتهم  تقدم

 هنةالم والمدرسة، التدريس هيئات ثالثا: التزامات المعلم في مواجهة: التالميذ، أعضاء

 المهنية والمنظمات

التالميذ  ة كل منفي مواجه االلتزامات يلتزم المعلم أثناء تأديته لمهنته المتمثلة في التعليم بجملة من

 والمنظمات التي يقوم بها المهنة أيضا تجاهكما يلتزم  والمدرسة التدريس هيئات وأعضاء المتعلمين

  المهنية؛

 ففي البداية يلتزم المعلم في مواجهة تالميذه بجملة من االلتزامات المتمثلة في:

داركهم ومكتسباتهم تنمية م طريق وذلك عن التعاونية، الحياة فن قيام المعلم بتعليم تالميذه المتمدرسين -1

في حياتهم  هاخارج و داخل المدرسة التي سيواجهونها مواجهة المواقفلتهيئتهم على  العملية و العلمية

 العملية.

أساس الجنس  الفصل وعدم التمييز بينهم على في التالميذ شخصيات يجب على المعلم أن يقوم باحترام -2

 مختلفة.ال االجتماعية فضال عن تهيئتهم لمواجهة كافة المواقف وتحت أي ظرف، و العرقأو الدين أ

 .يديه أثناء تأديته مهامه بين الموضوعية األمانة احترام لى المعلمع يجب -3

 كذا و المدرسة و المنزل من كل في المتعلمين حاجات يجب على المعلم أن يقوم بالعمل على سد -4

 المجتمع.

 فرد كل عاتق ىعل تقع التي تحمل كافة المسؤوليات التالميذ المتعلمين لديه يعلم يجب على المعلم أن -5

 واإلنسانية والوطن المجتمع على خدمة وتهيئتهم وزرع روح التكافل والتآزر في نفوسهم بحقوقه، يتمتع

 جمعاء.

 .الشجاعة و الصبر و كاألمانة الخلقية السامية المتعلمين لديه لقيم التالميذ في ينمي يجب على المعلم أن -6

 .13األخرى االجتماعية المواقف سائر في التالميذ معاملة في محايدا يكون يجب على المعلم أن -7

ات حيث تتمثل والمدرسة بمجموعة من االلتزام التدريس هيئات أعضاء أيضا في مواجهة كما يلتزم المعلم

 :في

الصادرة  ةالنهائي القرارات اعتراض وذلك عن طريق عدم األغلبية، إدارة يجب على المعلم أن يقبل -1

 .عن هيئة التدريس

 .زمالئه كل ساعدةبميجب على المعلم أن يقوم  -2

 .الجميع الءمي بشكل التدريس هيئة لمشكالت المناسبة الحلول إيجاد يجب على المعلم أن يقوم بمحاولة -3

 وجهات عن تختلف التي نظرهم وجهة عن للدفاع الالزمة األدبية يجب أن تكون لدى المعلم الشجاعة -4

 .األغلبية نظر
                                                             
 الفكر، األردن، ص 96. دار  ط 1، تدريبه، و تنميته المعلم إعداد ،) محمد حوالة )2005 سهير السميع،  - مصطفى عبد12
 المهنية، مكتبة والمنظمات مهنته نحو المعلمين شؤون في واتجاهات مسائل) )1986 معوض رياض مصطفى،  - حسن13

وما يليها. 98مصر، ص  المصرية، األنجلو  
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يضا ألتزم يبينهما كما  خالف حدوث حالة في زميله نظر وجهة ويتقبل ذهنه يفتح يجب على المعلم أن -5

 .الخاصة أو المهنية زمالئه شؤون في التدخل عن باالبتعاد

يم الدروس المتمثلة في تقد المدرسية واجباته أداء عنصر فعاال أثناء  يكون يجب على المعلم أن -6

 به.المنوطة  الواجبات أداء الكاملة عند المسؤولية للمتعلمين، فضال عن تحمل

لمدرسة، يس وابعد التطرق والتفصيل في التزامات المعلم في مواجهة كل من تالميذه وأعضاء هيئة التدر

 المنظمات إلى باإلضافة مهنته نحو ننتقل اآلن إلى الجزء األخير من التزاماته، والمتمثلة في التزامه

 :زامات فيما يليالمهنية باعتباره معلما ممارسا لمهنة التعليم وتتمثل أهم هذه االلت

وتنمية القدرات المهنية الخاصة  الشخصي النمو الدائم في يلتزم المعلم في مواجهة مهنته باالستمرار -1

 إلى توصل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه واكتساب المعارف التي اإلضافية الدراسة طريق عن

االنخراط في عملية التكوين؛ التدريس، عن طريق  هيئات أعضاء لجميع أعلى بالنسبة جامعية درجات

 المهنة يستطيع مزاولة كي للمعلم وتعد عملية التكوين المتعلقة بالمعلم بمثابة صناعة أو تأهيل أولي

 حيث تتولى هذه العملية بصفة خاصة المؤسسات التربوية المنوطة به والمتمثلة في عملية التعليم،

المباشرة  العالقة ذات المؤسسات من مين، وغيرهاوالكليات والمعاهد الخاصة بتكوين المعل المتخصصة

 .14بعملية إعداد وتكوين المعلم

مشاركة في وال الدراسية الورش متابعة طريق عن المهني تطوير النمو في يلتزم المعلم باالستمرار -2

حاجات  مواجهة ذات الطابع الوطني أو الدولي بهدف المؤتمرات الندوات والدورات التكوينية وكذا

 كافة المشكالت التي قد تواجهه أثناء مساره المهني. وحل سالمدر

 لمتعلمين لديه.لالتعليم الذي يقدمه  برنامج تحسين أجل من الجيدة يجب على المعلم أن يقوم بالدراسة -3

 و إصالح إلى تهدف يالت والقومية واإلقليمية المحلية المهنية يلتزم المعلم بمتابعة أنشطة كافة الهيئات -4

 األجيال المستقبلية. وتربية إعداد

د قتصااالمحور الثاني: نظم إعداد معلم المستقبل على ضوء المتغيرات الحديثة في عصر 

 المعرفة

لرئيسي سبب اتصنف نظم إعداد معلم المستقبل على ضوء المتغيرات الحديثة إلى نمطين رئيسيين ولعل ال

ورات التط حاجة الماسة إلى المعلمين، وكذافي ذلك يعود إلى أهمية المنظومة التربوية فضال عن ال

ظام نيث يتخذ حمين، التاريخية التي شهدتها مهنة التعليم، والتي أدت إلى ظهور أكثر من نظام إلعداد المعل

ما البد ، كثانيا()املي والنظام التك )أوال(هذا اإلعداد نمطين رئيسيين كما سلف الذكر وهما النظام التتابعي 

صاد ر اقتدور المعلم في ظل المتغيرات الحديثة التي تولدت عن ظهور ما يعرف بعص من اإلشارة إلى

 وسنشير إلى هذه المسائل بشيء من التفصيل على النحو التالي بيانه: )ثالثا(،المعرفة 

 أوال: النظام التتابعي

متمثلتين في مرحلة إن مضمون النظام التتابعي يتجلى في إعداد معلم المستقبل وفق مرحلتين أساسيتين؛ 

غير التربوية حيث يدرس فيها الطالب  –الليسانس أو البكالوريوس في إحدى الكليات أو المعاهد العليا 

العلوم التخصصية، ثم مرحلة أخرى داخل كلية التربية يدرس فيها الطالب العلوم التربوية، وقد تتخذ هذه 

العلوم التربوية النظرية والتطبيقية في سنة المرحلة األخيرة شكال مكثفا حيث يدرس الطالب جميع 

، وتشترط أن يكون الطالب متفرغا للدراسة، وقد تتخذ من ناحية أخرى شكال غير مكثف حيث 15واحدة

                                                             
العربية  المملكة رؤية ضوء في المعلم إعداد لمخرجات برامج مقترح ، تصور(2017) أحمد بن محمد التويجري - 14

عة القصيم، جام، 2030، مداخلة مقدمة في فعاليات المؤتمر: دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030السعودية 

 .207، ص العربية السعودية المملكة
، تدريب المعلمين أثناء الخدمة في دول الخليج العربي )دراسة تحليلية مقارنة(، (1984) انظر: محمد األحمد الرشيد - 15

 وما يليها. 178، ص لم بدول الخليج العربي، الدوحةإعداد المع :مداخلة مقدمة في ندوة
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توزع الدراسة للعلوم التربوية في عامين دراسيين متتاليين، وال يشترط في هذا المجال أن يكون الطالب 

 يدرس أثناء عمله بالتعليم.متفرغا للدراسة وإنما يمكن له أن 

ويستفاد من ذلك أن النظام التتابعي يدرس فيه الطالب أو معلم المستقبل جميع المواد األكاديمية التخصصية 

في كليات اآلداب وكليات العلوم وبعد االنتهاء من الدراسة والحصول على الدرجة الجامعية يتم إعداد من 

 .16امج الدبلوم التربوي لمدة عام أو عامين متتاليينيرغب بالتدريس عن طريق االلتحاق ببرن

 ومن بين أهم المميزات التي يختص بها النظام التتابعي في إعداد المعلم ما يلي:

تلف لى مخعيساعد النظام التتابعي معلم المستقبل على التعمق الجيد في تخصصه واالطالع الكامل  -1

 التربية.الجوانب المتعلقة به وذلك قبل االلتحاق بكلية 

ة في يساهم النظام التتابعي في مساعدة الدولة على سد العجز في التخصصات المختلفة وخاص  -2

 ة وغيرهالزراعاالمدارس الفنية، حيث يساعد في اإلعداد لخريجي كليات الهندسة واآلداب والتجارة وكذا 

د مواربسبب نقص ال من التخصصات مما تعجز كليات التربية عن إعدادهم في إطار النظام التكاملي

 المالية أو الكوادر واالختصاصات التعليمية.

يهدف النظام إلى تقديم التدريب األساسي للباحثين للعاملين بمهنة التعليم ممن تخرجوا في كليات أخرى  -3

 .17غير التربية

هم خبراتيتيح النظام التتابعي مجال خصب لخريجي الكليات األخرى لتعديل مسارهم واالستفادة ب -4

 لتخصصية في مجال الدراسات والبحوث التربوية.ا

صه ن تخصيتيح النظام التتابعي للطالب أو معلم المستقبل الوصول إلى المستوى المرغوب فيه م  -5

وين قيق التكلى تحإالجامعي أوال، ثم دراسة العلوم التربوية والنفسية وحدها في فترة أخرى، وهو ما يؤدي 

 واإلعداد الجيد له.

 ظام التكامليثانيا: الن

ني داد المهاإلع إن المقصود بالنظام التكاملي هو النظام الذي تتكامل فيه دراسة المقررات التخصصية مع

واحدة  كلية على مدى السنوات الدراسية في مرحلة جامعية واحدة تستغرق أربعة سنوات على األقل، وفي

التي  العصرية تربيةم تعتبر إحدى أهم مطالب الهي كلية التربية، حيث أن النظرة التكاملية في إعداد المعل

ب بعض ما ذهكترفض أن ي عد المعلم تخصصيا فقط كما ذهب التقليديون، أو أن ي عد مهنيا وتربويا فقط 

 التقدميين.

والجدير بالذكر أن النظرة التكاملية في التربية العصرية إلى جانب فرضها التكامل بين المواد التخصصية 

بوية فإنها تفرض من باب أولى التكامل الداخلي بين فروع التخصص والتكامل الداخلي بين والمواد التر

 .18فروع التربية وتخصصاتها

وتجدر اإلشارة أيضا إلى وجود اختالف بين المعاهد والكليات التربوية على كافة المستويات المحلية 

والمقررات التربوية على السنوات وكذا واإلقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بمسألة توزيع المواد 

المستويات الدراسية المختلفة، فبينما تركز بعض الكليات أو المعاهد على الدراسة التخصصية في السنتين 

، يركز برنامج التربية المهنية في السنتين األخيرتين من برنامج يستمر لمدة أربع 19األولى والثانية

التعليم المهني لمعلم المستقبل على برنامج الكلية حتى يهيئ فرصا أكثر ويوجد اتجاه حالي لتوزيع  ،سنوات

                                                             
عداد المعلمين في الجامعات إاديمي والمهني لبرامج ك، معايير مقترحة لالعتماد األ)د.س( غالبحمد منير العتيبي، م - 16

 .06، ص 58، العدد 16العربية، مجلة رسالة الخليج العربي، السنة 
 - محمود سلطان )1984(، المعلم ودوره التربوي، المدخل للعلوم التربية، مكتبة المعارف الحديثة، اإلسكندرية، ص 4 17

 وما يليها.
 .21، ص السابقمحمود سلطان، المرجع  - 18

 - روبرت ريتشي، ترجمة محمد أمين الفقي )1982(، التخطيط للتدريس - مدخل للتربية-، دار المريخ للنشر، الرياض، 19

.65ص   
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لربط المقررات المهنية بالمقررات التخصصية أو الربط بين مختلف الخبرات النظرية والتطبيقات 

 والتدريبات الميدانية.

ونس ونحن نجد صدى لهذا االتجاه في العديد من كليات التربية في الوطن العربي كالجزائر وت

ئ سس ومبادأعليم ومصر...إلخ، بحيث يقوم الطالب بدراسة المدخل للعلوم التربوية والنفسية القائم على ت

م بعد ثانية، ثنة الالتربية وعلم النفس في السنة األولى، ثم تدريس مبادئ التدريس وعلم نفس النمو في الس

 ذلك يتم تكثيف باقي المناهج التربوية في السنتين األخيرتين.

 ية:الموال في إعداد المعلم في النقاطالتكاملي وسيتم تلخيص أهم المميزات التي يختص بها النظام 

افر ة، مع توالكليبتوافر االستعداد النفسي والتكيف لدى معلم المستقبل منذ السنة األولى اللتحاقه  -1

 مدى أطول قبل الخدمة وأثنائها لتدعيم هذا االستعداد وتعزيزه.

تخصصي اد الظام التكاملي على التزامن والموازنة بين اإلعداد التربوي المهني واإلعدتوافر الن -2

 بارها منباعت األكاديمي ومن ثم تحقيق المزيد من فرص التكامل للمعرفة وشموليتها لدى معلم المستقبل

 أهم االتجاهات التربوية المعاصرة.

ارس دون المد لمختلفة لألعداد التي تفي بحاجةيسمح النظام التكاملي بالقبول في فروع التخصصات ا -3

 التعرض لمنافسة خارجية من المهن األخرى التي تجتذب الخريجين إليها. 

يسمح النظام التكاملي باتساع دائرة االختصاص ليشمل مادتين أو أكثر )كالفلسفة واالجتماع، أو  -4

في معلم المستقبل في إحدى المدارس الصغيرة  الجغرافيا والتاريخ ... الخ(، بحيث إذا عين الخريج المتمثل

 . 20وجد من العمل ما يكتمل به نصابه

يساهم النظام التكاملي في ضغط وقت اإلعداد وفترة التكوين لدى معلم المستقبل في أقصر فترة ممكنة  -5

بمتطلبات بما يجعله أكثر قدرة على توفير الجهد والتكاليف، كما يجعله أكثر قدرة على الوفاء السريع 

 .21المجتمع من المعلمين في التخصصات المختلفة وباألعداد المناسبة

 بعصر اقتصاد المعرفة  المتغيرات الحديثة ثالثا: دور معلم المستقبل في ظل

 المهنية بعد التطرق إلى تحديد النظم الحديثة في إعداد المعلم والتي تساهم بدورها في تحقيق التنمية

 الحديثة الطرق استخدام على وتدريبهم التدريسية وكذا تطوير مهاراتهم التدريس هيئة ألعضاء المستمرة

 على ننتقل اآلن إلى الحديث عن تدريبهم الغرض، هذا إلى التنمية المهنية برامج وتوجيه التدريس في

 المتنوعة في عصر اقتصاد المعرفة أو التعلم واالنترنت ووسائط كالحاسوب الحديثة التقنية استخدام

بشكل  يساعد التحول الرقمي الذي شهد بروز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو األمر الذي

 مع استخدامها منهم التي يتوقع واألساليب المستقبليون بالطرائق المعلمون الطلبة يتعلم أن كبير على

 المتنوعة والتقنيات التكنولوجية التدريس الحديثة طرق استخدام يكون أن يتطلب كما المستقبل، في طلبتهم

 .22التدريس في وقتنا الحاضر هيئة عضو تقويم محاور من أساسي محور

فقد شهد العالم ظهور ثورة التكنولوجيا التي نتج عنها بروز عصر جديد يسمى بعصر اقتصاد المعرفة، 

المجاالت ومن بينها  حيث يشهد هذا األخير انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصال واستخدامها في شتى

 كليات في الحديثة التكنولوجية التقنيات التعليم الذي أصبح ضرورة حتمية، لذلك كان البد من توظيف

من  واالنتقال تعليمية، كوسائل الحديثة التقنيات استخدام التربية، الن مواكبة التحول الرقمي يتمثل في

 في الحديثة االتجاهات أهم باعتبار أنها تعد من اللكترونيالتعليم ا إلى اعتماد طريقة التقليدي التعليم طرق

                                                             
 - لمزيد من التفصيل ينظر: نازلي صالح )1989(، مهنة التعليم - وزارة التربية والتعليم باالشتراك مع الجامعات 20

.45، ص ، دار الشعب، القاهرة-المصرية   
21 - El-Saaty H )1983(, Youth and Changing society, in youth, Intellectuals and Change Conference, in 

Mourad Wahba (ed) the Angle Egyptian Bookshop, Cairo, P 137. 
 للدراسات الجامعية والتكنولوجية، المؤسسة العلمية والثورة العربي المعلم تكوين، )1986) انظر: بشارة جبرائيل - 22

 .27والنشر، بيروت، ص 
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 االنترنت وشبكة الحديثة التقنية الوسائط المتقدمة على الدول من العديد اعتمدت حيث المعلم إعداد

 أكثر إعداده عملية ويجعل المعلم أداء على األمر وينعكس هذا المعلم، إعداد برامج لتنفيذ والحاسوب

 على القدرة لديه ينمي و التقنية باستخدام حديثة وأساليب التدريس بطرق على المعلم يشجع كما سهولة

 الذاتي. التعلم

والجدير بالذكر أن المعلم يقع عليه عاتق الحفاظ على هوية األفراد واألمة وذلك ذلك عن طريق ترسيخ 

اظ على هويتهم وتقاليدهم وفي هذه المبادئ لدى تالميذه المتعلمين، كما يتحمل أيضا مسؤولية تعليمهم الحف

، وتتمثل أدوار معلم المستقبل 23نفس الوقت يحثهم على مواكبة التطورات العالمية التي تواجههم مستقبال

أيضا في ظل عصر اقتصاد المعرفة في إتقان مهارات التواصل والتعلم الذاتي، وامتالك القدرة على 

نياته المتطورة واكتساب مهارات تطبيقها في العمل التفكير الناقد والتمكن من فهم علوم العصر وتق

  واإلنتاج.

وكذا القدرة على عرض المادة العلمية بشكل مميز، واإلدارة الصفية الفاعلة وتهيئة بيئة صفية جيدة، 

والقدرة على استخدام التقويم المستمر والتغذية الراجعة أثناء التدريس، وهذه القائمة من األدوار تمثل الحد 

األدنى لمعلم عصر اقتصاد المعرفة حتى نضمن بنسبة عالية تحسين نوعية المخرجات وكذلك نجد أن 

 .24هناك تحوالت في أدوار المعلم في عصر اقتصاد المعرفة من ملقن مرسل ومدرب للتالميذ

 ربيةالت لياتك في التكنولوجيا في ظل عصر اقتصاد المعرفة توظيف وفي األخير يمكننا القول بأنه يمكن

 إدارة يمكن كما االنترنت على مواد شكل على والصوتيات ذلك الفيديو في بما المقررات تقديم خالل من

والبريد  اشرالمب االتصال برامج طريق عن النقاش مجموعات خالل من والواجبات المنزلية النقاش حلقات

 والتي اتالمتطلب من أيضا عدد المعلم إعداد برامج في التكنولوجيا توظيف االلكتروني، حيث يتطلب

 يلي بيانه:   يماف تتمثل هذه األخيرة والتي يمكن االستفادة من خبراتها حيث  األجنبية في الدول تتوافر

العلمية  ادةالم إلعداد وتنفيذ البرامج ومصممي والبرمجيات التكنولوجيا في بالمتخصصين االستعانة -1

 من طرف معلم المستقبل.

العالمية  الشبكة في خاصة مواقع على ونقلها بطريقة مبتكرة وأكاديمية لعلميةتقديم المعلومات ا -2

 . العنكبوتية

 وشبكات قدمةاالتصاالت المت شبكات مثل التعلم وسائط مختلف الستخدام تكنولوجية تحتية بنية وجود -3

تحول الالتكنولوجية المتطورة والموجودة في عصر  التجهيزات من وغيرها والمرئي اإلذاعي البث

 .الرقمي

 المقروءة ميةالعل المادة مع التعامل في المستخدمة والبرمجيات التكنولوجيا استخدام مهارات تنمية -4

 .هيئة التدريس وعضو المعلم الطالب من كل في والمسموعة والمرئية

 في اإلعداد امجتضع بر أن ذلك يتطلب االلكتروني والتعليم التقنية توظيف من القصوى االستفادة ولتحقيق

يما يتعلق بوجه عام وعلى وجه الخصوص ف  النواحي في النواحي المعلمين تدريب ضرورة االعتبار عين

  ة.بفعالية واحترافي االنترنت شبكة وكيفيات استخدام المتعددة التقنية الوسائط باستخدام

 الخاتمة:

المستقبل بين واقع متطلبات المهنة االتجاهات الحديثة في إعداد معلم لقد عالجت هذه الدراسة موضوع 

والمأمول في عصر اقتصاد المعرفة، ففي البداية تطرقنا إلى تحديد كيفيات إعداد المعلم علميا ومهنيا، 

                                                             
، متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية (2009) علي بن حسن يعن هللا القرني - 23

ة، ي التربيروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه فطأ -تصور مقترح–السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة 

 .17م القرى، المملكة العربية السعودية، ص أكلية التربية، جامعة 
 .11، عصر اقتصاد المعرفة، مكتب التربية العربية لدول الخليج، ص (2001) يز الحرزعبد الع - 24
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التي تساهم بشكل فعال في قيامه بهذه المهنة، فضال عن تبيان جملة االلتزامات التي  المتطلبات وكذا بيان

ومن ناحية أخرى  ،هذا من ناحية المهنية والمنظمات هيئات ميذ وأعضاءالتال تقع عليه في مواجهة كل من

تم البحث في نظم إعداد معلم المستقبل على ضوء المتغيرات الحديثة والمتمثلة في النظام التتابعي والنظام 

التكاملي، كما البد من اإلشارة إلى دوره المهم في ظل المتغيرات الحديثة على ضوء عصر اقتصاد 

 وقد توصلنا بهذا الخصوص إلى جملة من النتائج نوردها فيما يلي: فة، المعر

هذه  لمعنيةا الجهات وتكوين معلم المستقبل المؤسسات التربوية التي تخولها يختص في عملية إعداد -1

 التربوية في المعاهد المتخصصة والجامعات. المؤسسات العملية وتتمثل

 المهارات،و الكفايات، على معلم المستقبل إعداد عملية في الحديثة أو المعاصرة االتجاهات تركز -2

مرجوة من وكذا توفر جملة من المتطلبات  الضرورية التي تحقق األهداف ال النظم الحديثة، وأسلوب

 اء واجبهم بأدعملية اإلعداد، إضافة إلى فرض مجموعة من االلتزامات على عاتق معلم المستقبل حتى يقو

 على أكمل وجه.

 أو واألكاديمي ربوي،الت واإلعداد العام، الثقافي اإلعداد في المعلم لجوانب الخاصة بعملية إعدادا تتمثل -3

 والتطوير دالتجدي في هاما   دورا يلعب للمعلم المهني الشخصي، ذلك أن االعتماد واإلعداد التخصصي،

 واالبتكار في أداء الوظيفة وتعليم التالميذ على الوجه الصحيح.

 د المعرفة.الحديثة المعتمدة في عصر إقتصا االتجاهات وفق تكون أ يجب المعلمين ادإن عملية إعد -4

تي، علم الذاوالت يتمثل دور معلم المستقبل في عصر اقتصاد المعرفة في اإلتقان الجيد لمهارات التواصل -5

ات تساب مهارواكة وكذا امتالك القدرة على التفكير الناقد والتمكن من فهم علوم العصر وتقنياته المتطور

 تطبيقها في العمل واإلنتاج.

 لي.لتكامتتمثل نظم إعداد معلم المستقبل إلى نمطين رئيسيين وهما النظام التتابعي والنظام ا -6

يما فت تتمثل توصياومن خالل النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة نرى أنه من المفيد تقديم جملة من ال

 يأتي:

 كبير بشكل يزمعلمي المستقبل وكذا الترك إعداد وتكوين تطوير برامج على المؤسسات التربوية تركيز -1

 جوانب الحياة. جميع في المعلم تهدف إلى تنمية قدرات التي تطوير األنشطة على

جنبية التخصصية األ مختلف الخبرات الكاملة من محاولة مختلف الدول العربية تحقيق االستفادة -2

 الخدمة. وأثناء أداء قبل التربوية تكوين معلمي المؤسساتفي مجال  والمتميزة المتطورة

 التي العمل وورش المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها المؤتمرات والندوات من اإلستفادة -3

 .التعلم والتعليم تطوير عمليتي في تساعد والتي المعلم إعداد برامج تخص

العتماد على عن طريق ا والتعلم ليتي التعليمفي عم االتجاهات الحديثة إعداد معلم المستقبل توظيف -4

 .المعلم ءةكفا المعتمدة في عصر اقتصاد المعرفة بهدف تطوير التدريب وأساليب التكنولوجية الوسائل

 ائمة المراجع:ق
 الفصل اخلد التفاعل تنمية في وأثره الديمقراطي السلوك (،2009) علي محمد الرحمن عبد إبراهيم -1

:  حادي عشرال السنوي القومي الديمقراطية، مداخلة مقدمة في فعاليات المؤتمر نحو الطالب واتجاهات

 جامعة ، ومالعل تدريس تطوير التدريس، مركز وطرق للمناهج المصرية التعلم،الجمعية ومناهج العولمة

 مصر. شمس،  عن
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 ةرؤي ضوء في المعلم إعداد لمخرجات برامج مقترح ، تصور(2017) أحمد بن محمد التويجري -2

 عودية في تفعيل، مداخلة مقدمة في فعاليات المؤتمر: دور الجامعات الس2030العربية السعودية  المملكة

 .العربية السعودية ، جامعة القصيم، المملكة2030رؤية 

 للقرآن العليا ةالكلي في للمعلم المهني اإلعداد برامج تقويم ،(2019) الشمري علي القوي، عبد إصباح -3

 ليمن.ا ،ءصنعا جامعة الماجستير، اليمنية، رسالة مقدمة للحصول على شهادة بالجمهورية الكريم

 لمهنية لتلبيةا باألكاديمية المهنية التنمية برامج لتطوير مقترح تصور(، 2019)السالم  أماني عبد -4

 .مصر، أسيوط جامعة  ،35العدد  التربية، كلية مجلة، الدول بعض خبرات ضوء في الترخيص متطلبات

ادرة عن ساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية الصالمتضمن القانون األ 03/06األمر رقم  -5

 .2016مارس  14، المؤرخة في 46الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عدد 

ور على المعاصرة، بحث منش التحديات ضوء في مهنيا وتأهيله المعلم عزريل، تهيئة هشام أيمن -6

، 01/08/2021، تاريخ االطالع:   http://www.majala.educ.ma/index.phpااللكتروني:الموقع 

 .17:58وقت االطالع: 

 الجامعية سةوالتكنولوجية، المؤس العلمية والثورة العربي المعلم ، تكوين)1986) بشارة جبرائيل -7

 .والنشر، بيروت للدراسات

 علم، المجلةللم المهني التكوين في لتكنولوجيةوا العلمية الثورة متطلبات ،)د.س( جبرائيل بشارة -8

 .تونس ،01العدد  ،3المجلد للتربية، العربية

 مدرسة في المعلم وأدوار التعليم مهنة ،) 2005)الخالدي  األسطل، فريال يونس براهيمإحامد  -9

 .المتحدة العربية اإلمارات العين، الجامعي الكتاب دار ،1المستقبل،ط 

 مهنته نحو المعلمين شؤون في واتجاهات مسائل) 1986) معوض رياض مصطفى، حسن -10

 .مصر المصرية، األنجلو المهنية، مكتبة والمنظمات

ر المريخ ، دا-مدخل للتربية -، التخطيط للتدريس (1982)ي روبرت ريتشي، ترجمة محمد أمين الفق -11

 .للنشر، الرياض

مية، في ضوء بعض الخبرات العالعداد المعلم وتطوره مهنيا إ، (2019) نصاريسامر محمد األ -12

 .، الجزائر14المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 

داء أ عيل لتحسينخالقيات الوظيفة العمومية بين الواقع والتحديات واليات التفأ، (2018) سهام رابحي -13

 .ائر، الجز13، العدد 1كاديمية، جامعة باتنة دارة للخدمات العامة، مجلة الباحث للدراسات األاإل

 حسن نتب وفاء وصائغ، سالم بن عبد الرحمن بنت نهى ، قاروت السبحي ،عبيد أحمد بن عبد الحي -14

 المستقبل ممعل إعداد لبرنامج مقترح أنموذج ،(2016)حسين  نور عبد الهادي والصبياني،  عبد الوهاب

 كلية - التربية ةمجل  الشاملة، الجودة معايير ضوء يالسعودية ف العربية المملكة بجامعة التربية بكليات

 مصر. ،04األزهر، العدد  جامعة -التربية

 .، عصر اقتصاد المعرفة، مكتب التربية العربية لدول الخليج(2001) يز الحرزعبد الع -15

لثانوية ، متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل ا(2009) علي بن حسن يعن هللا القرني -16

لحصول لطروحة مقدمة أ -تصور مقترح–بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة 

 .سعوديةم القرى، المملكة العربية الأعلى شهادة الدكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة 

والرهانات  اإللزاميةبين  06/03مر ت المهنة في المنظمة وفقا لألأخالقيا (،2020) لزهر بن عيسى -17

محمد خيضر  ، جامعة21العدد التسلسلي  -01، العدد 12المستقبلية، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 

 بسكرة، الجزائر
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ة دراسة تحليلي، تدريب المعلمين أثناء الخدمة في دول الخليج العربي )(1984) محمد األحمد الرشيد -18

 .إعداد المعلم بدول الخليج العربي، الدوحة :مقارنة(، مداخلة مقدمة في ندوة

ة، ف الحديث، المعلم ودوره التربوي، المدخل للعلوم التربية، مكتبة المعار(1984) محمود سلطان -19

 .اإلسكندرية

الفكر،  دار ،1ط   تدريبه، و تنميته المعلم إعداد ،) 2005)محمد حوالة  سهير السميع، مصطفى عبد -20

 .األردن

د عداإج اديمي والمهني لبرامك، معايير مقترحة لالعتماد األ)د.س( منير العتيبي، محمد غالب -21

 .58، العدد 16المعلمين في الجامعات العربية، مجلة رسالة الخليج العربي، السنة 

، -المصرية ت وزارة التربية والتعليم باالشتراك مع الجامعا -، مهنة التعليم (1989) نازلي صالح -22

 .دار الشعب، القاهرة

23- El-Saaty H (1983) , Youth and Changing society, in youth, Intellectuals and Change 

Conference, in Mourad Wahba (ed) the Angle Egyptian Bookshop, Cairo. 
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 :الجزائرية باإلطار المرجعي للكفاءات المهنية لألساتذة من وجهة نظر وزارة التربية الوطن

 دراسة تحليلية

 د. علي فارس

 ئرالجزا-القبة القديمة  المدرسة العليا لألساتذة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي

 

. 

 مقدمة ومشكلة الدراسة:

هني، واهم المن مستعد التكوين في المواد التربوية ضرورة حتمية لترقية أداء األساتذة والمعلمين وتحسيي  

ً أو أعرجاً،  خذ يث يتحلكن ضعف التكوين البيداغوجي أو اضطرابه أو غيابه يجعل من المعلم أعوجا

س ما يدروهي بذلك ال تخرج عن أربع بدائل أو اختيارات، إممارسات غير ديداكتيكية تكون بديلة، 

وية قديمة واعد تربتبع قيبالمحاولة والخطأ، أو ي قل ِّد أستاذاً درسه في الماضي أو زميالً له في الميدان، أو 

يبقى  ني، فإنهالثا أكل منها الدهر وشرب، فبدل من أن ي دَّرس بالمقاربة بالكفاءات الجيل األول أو الجيل

ال يبنى ورور، حبيس المقاربة التلقينية التي تعتمد على المحتويات أو المضامين، وإما يتحكم فيه الغ

لها جاهزة من األنترنيت أو من مواقع التواصل االجتماعي ا ما قد ، وهذمذكرات دروسه بنفسه بل ي حم ِّ

يزعزع هز والجملة، ما ييفضي إلى ارتكاب أخطاء علمية ابستيمولوجية أو بيداغوجية أو ديداكتيكية ب

دنا إلى ا يقومويضعضع ثقة المتعلم به، وخاصة إذا لم يكن متحكماً في مادة التخصص وتعليميتها، وهذا 

هنة مة من ال س مهنحقيقة ال ي مكن أن نحجبها أو نغطيها كما ت غطى الشمس بالغربال، وهي أنَّ التعليم لي

فٌن وظرياته، طه ونهو علٌم له أصوله وقوانينه ومبادئه وشروله، وأنَّ التدريس علٌم وفٌن على حد سواء، ف

ً أنَّ المعلم ي ولد بالفطرة  بد من ال، وإنما علما  ميعتمد على اإلبداع والموهبة والتجديد. فليس صحيح تماما

ي، لذلك لتربواتهذيب سلوكه المهني وترقيته، وهذا لن يتأتى إال من خالل التكوين البيداغوجي النفسي 

يص كنه تشخأنَّ ممارسة التعليم شبيهة بمزاولة مهنة الطب، فالطبيب ال ي م Charles Sliberman يقول

أي ي ذلك، وفرعاً المرض وتقديم الدواء إال إذا كان لديه علم ودراية بذلك المرض، فضالً على أن يكون با

ب يقود لطبيرض، وخطأ اخطأ التشخيص قد ي ؤدي إلى نتائج وخيمة، وكما يقال خطأ المهندس يقع على األ

من  .انكارهإلى تحت األرض، وخطأ المعلم يبقى يسير فوق األرض. وهذه حقيقة ال ي مكن تجاوزها أو إ

عليا رس الهذا الباب عكفت وزارة التربية الوطنية على تحرير دفتر شروط جديد يتعلق بمنتوج المدا

م لها نقي ِّ ن خالمة، الذي ي عد المسطرة التي لألساتذة يتضمن اإلطار المرجعي للكفاءات المهنية لألساتذ

 األستاذ هل يصلح لمهنة التعليم أم ال؟.

ذي ساتذة الة لألولقد جاءت الورقة البحثية الحالية لت سلط الضوء على اإلطار المرجعي للكفاءات المهني

ل ذة من خالألساتلالعليا قدمته وزارة التربية الوطنية ضمن دفتر الشروط الجديد المتعلق بمنتوج المدارس 

 اإلجابة على جملة من التساؤالت، وهي:

 ما المقصود بالكفاءات المهنية لألساتذة؟-1

 ما هي مواصفات األستاذ في ضوء أخالقيات مهنة التدريس؟-2

 المهنية فاءاتما هي النقاط األساسية التي حددتها وزارة التربية الوطنية ضمن اإلطار المرجعي للك-3

 ة؟ وهل تستجيب مجل هذه الكفاءات لجودة التعليم ومستقبل التعليم معاً؟لألساتذ

 تأصيل مفهوم الكفاءات المهنية:-1
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ع حول امع ومانجتفاق اإنَّ المتمعن جي ِّداً في أدبيات موضوع الكفاءات المهنية لألساتذة يجد أنه ال ي وجد 

 ما يلي:تعريفها، وهذا ما يسمح لنا بأن ن ورد مجموعة من التعاريف ك

وكية تشمل ( بأنها: "قدرات نعبر عنها بعبارات سل29، ص: 2003تعرفها سهيلة محسن كاظم الفتالوي )

رضِّ من عين مممجموعة مهام )معرفية، مهارية، وجدانية( تكون األداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى 

                                          ناحية الفاعلية، والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة".  

راته ( على أنها: "مجمل سلوك المعل م المتضمن معارفه ومها56، ص: 2003ويعرفها محمد خميس )

 واتجاهاته وقدراته، الذي ييسر تعليم الطلبة تعل ماً سليماً ومتكامالً ".

لتي ينبغي والخبرات والمهارات ا ( بأنها: "المعلومات111، ص: 1996ويعرفها عبد العزيز النجادي )

بط بين لية والرالجماتوافرها لدى المعل م ليكون من خاللها قادراً على معالجة النواحي التربوية والفنية و

 هذه الفروع أثناء تدريسه بما يضمن تحقيق األهداف".

ن مبها  ( بأنها: "مجموعة من القدرات وما يرتبط05، ص: 1995ويراها محمد إبراهيم الدسوقي)

فاءة كس على كا ينعمهارات يمتلكها المعلم، وتجعله قادراً على أداء مهامه وأدواره ومسؤولياته بكفاءة بم

 العملية التعليمية ككل".

ميعها التي ج( بأنها: "المعارف والمهارات والقدرات 206، ص: 1995كما يراها عبد العزيز البابطين )

  منشودة". يحتاجها المعلم في تحقيق األهداف ال

لمعارف ( بأنها: "مجموعة من المهارات األدائية وا05، ص: 1993ويعرفها علي أحمد أمة الرزاق )

لوكه، سزءاً من جتصبح األكاديمية والقدرات العقلية التي ينبغي أن يكتسبها المعل م في أثناء مد ة إعداده ل

 ويستطيع تطبيقها بنجاح في أثناء الممارسة العملية".

( بأنها: "مجمل سلوك المعلم الذي يتضمن المعارف والمهارات 23، ص: 1989ا فاروق الفرا )ويعرفه

اس ات قيواالتجاهات بعد المرور في برنامج محدد ينعكس أثره على أدائه، ويظهر ذلك من خالل أدو

   خاصة تعد لهذا الغرض".

القول بأنَّ الكفاءات المهنية هي مجمل  بعد القراءة الناقدة لمجمل التعاريف حول الكفاءات المهنية ي مكن

لتعلمات ناء ابالمعارف والقدرات أو المهارات والقيم والمواقف واالتجاهات والسلوكات التي تقود إلى 

أو  البتدائيليم اوإرساء الموارد وإنماء الكفاءات لدى المتعلمين في أي طور تعليمي سواء في مرحلة التع

 المتوسط أو الثانوي.

 ات األستاذ في ضوء أخالقيات المهنة:مواصف-2

ورشدي أحمد طعيمة وآخرون (،  2016، ب( وسعد علي زاير )2018حدَّد كل من علي فارس )

 ( مواصفات األستاذ في ما يأتي:2003عبد المجيد النشواتي )( و2008)

 :تشمل الخصائص المعرفية ما يأتي:الخصائص العقلية المعرفية والمهنية 

 معلم أي التعمق في مادة التخصص )معرفة المادة(، فال األكاديمي التخصصي والمهني:التكوين

ً الذي لطا ور اب عن حضلما غالمتفوق في ميدان تخصصه ي عد أكثر فعالية من المعلم األقل تفوقاً وإعدادا

نه ملتي تجعل اتها المحاضرات واألعمال التطبيقية والموجهة(، فالعوامل التي تجعل التلميذ متفوقاً هي ذا

ً فعاالً. فالمعلم الناجح البد أن تكون لديه كفاءة علمية تخصصية وكفاءة إبستيم ل ة في مجاولوجيمعلما

، حتى معرفةالتخصص. فعلى المعلم أن يكون طالب علم ال يكل وال يمل، وال يرغب عن االستزادة من ال

ً ما ي فيد به تالميذه. فالتلميذ يحترم كثي ها سواء كانت تي ي درسدة الراً المعلم المتمكن بالمايكون لديه دائما

 رياضيات أو فيزياء أو لغة عربية أو فلسفة ... الخ.



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 26

:ن األخرىمياديال يرتبط التعليم الناجح بتفوق المعلم في ميدان تخصصه وال الثقافة العامة الواسعة 

ً بمدى اهتماماته وتنوعها. فعلى ال خلفية  كتسابامعلم أن يضطلع في ذات العالقة فقط، بل يرتبط أيضا

د األساتذة درسوا عنيا أن ثقافية واسعة في المسائل االجتماعية واألدبية والفنية، وعليه؛ فإنَّ التالميذ يحبذو

ناك من ى. فهالموسوعيون الذين ال يكتفون فقط بالمعارف التي ي درسونها بل يتعدى ذلك المواد األخر

يزيد  وهذا ما نبية؛كنه بارعٌ في علوم الطبيعة والحياة أو في اللغات األجاألساتذة من ي درس الرياضيات ل

 في محبة التالميذ له. وهذا ما يدخل ضمن اإلعداد الثقافي للمعلم.

:نَّ لديه درسه وألذي ي  قد يعتقد المعلم أنَّ جميع التالميذ يستطيعون أن ي تقنوا المحتوى ا توقعات النجاح

ن تالميذه من ذلك. فالتوقعات التي يحملها المعلم عن نفهو نفسه القدرة على أن  ت ؤثر  تالميذه سه وعني مك ِّ

ا غير قادر لميذاً منَّ تفي سلوكه الذي ي ؤثر بدوره في تعلم التالميذ. ومثال ذلك أنه إذا كان المعلم يعتقد أ

ً أقل في العمل مع هذا ا  نصرف عنهأن يولتلميذ، على تعلم مادة الرياضيات، فمن المحتمل أن ي نفق وقتا

ز على تالميذ آخرين يعتقد أنه من المحتمل بدرجة أكبر أن ي فيدوا من مساعدته، ك ِّ ا ذه وهكذا يتلقى لير 

ماً أكبر من خر اهتماآتلقى يالتلميذ توجيهاً أكاديمياً أقل ويزداد احتمال إخفاقه وفشله في بناء تعلماته، بينما 

م أن لى المعلعلذلك لك ألنَّ المعلم يحمل عنه أفكار ومعتقدات ايجابية. والمعلم فيزداد احتمال نجاحه، وذ

ً في توقعاته كي ال ي صاب في نهاية المطاف بخيبة أمل، األهم من ذلك هو أ ذ كافة ن يتخيكون واقعيا

 األسباب واإلجراءات التي تضمن إرساء الموارد وبناء الكفاءات.

:به حلتي تجذب المعلم إلى تالميذه وتغرس في نفوسهم من القضايا ا مواصلة البحث وديمومته

صاب ت  فه لئال معار واحترامه، أن يأتيهم بالجديد دائماً، ويسعى للنمو في مهنته وتطوير ممارساته، وتحيين

نظمها لتي ي  ابالشيخوخة، وهذا ما قد يكون خالل التكوين أثناء الخدمة في إطار الندوات والملتقيات 

ي ومات التالمعلبالشديد هناك من األساتذة من ال يسعى إلى تجديد معارفه ويكتفي فقط  المفتشون. ولألسف

 سنة أو أكثر. وهذا ما يدخل ضمن ما ي سمى بالنمو المهني. 20يعرفها منذ 

:ًإعادة النظ التفكر في ممارساته وتقويمها ذاتيا ً لمهنية، مارسته امر في إنَّ المعلم الفعَّال يسعى دائما

مها، أو أسلوبه وطريقته  لمادة، أو مع يم هذه اي تقدفسواء ما تعلق األمر بالتلميذ أو المادة العلمية التي ي قد ِّ

م وطرق قسال نفسه كمعلم، وذلك بأن يطرح على نفسه أسئلة تجعله ينظر بعين ناقدة ألساليب تدريسه في

ً وي  نمو ميتعامله مع التالميذ ولذاته كمعلم. وبالتالي فمراجعة األستاذ لممارسته الصفية يجعله  ن هنيا حس ِّ

 مستواه؛ وقد يتجنب الوقوع في نفس األخطاء.

:إلى أنَّ التكوين العلمي  )2015 (ي شير علي فارس وفضيلة حناش التكوين النفسي البيداغوجي

يمتد ليشمل الشق البيداغوجي من خالل التكوين في علوم التربية، وعلم النفس التخصصي ال يكفي بل 

النمو وعلم النفس التربوي، والمناهج التعليمية، والديداكتيك العامة وتعليمية المواد، فهذا النمط من التكوين 

خصائص تالميذه يسمح بتسهيل العملية التربوية، بحيث أنَّ كمية المعلومات التي تتوافر لدى المعلم عن 

وفروقاته الفردية. إنَّ المعلم الفعال ال يعرف الكثير عن ميدان تخصصه فقط، بل يعرف الكثير عن تالميذه 

أيضاً. فالتالميذ الذين يدرسون مع معلمين يملكون معلومات وافرة عنهم، يمتازون بمستوى تحصيلي أعلى 

ن ال يعرفون عن تالميذهم إال اسمائهم وألقابهم. من المستوى التحصيلي للتالميذ الذين يدرسون مع معلمي

ولعلَّ هذا ما ينطبق على ما قاله أحد أعمدة علوم التربية: "قبل أن ت درس محمداً علوم الطبيعة والحياة البد 

عندما طرحت  Dunn (1990)أن تعرف أوالً محمداً ثم علوم الطبيعة والحياة"، إلى جانب ما أكدت عليه 

يف ي مكننا أن نعلمهم إذا كنا ال نعرف كيف يتعلمون؟. كما أنَّ شخصية المعلم ذات أثر كبير بحثاً بعنوان: ك

في التالميذ، وبالتالي على المعلم أن يتميز بشخصية قوية ومؤثرة قصد تحقيق مقاصد التعليم. وكما 

 تعرفونهم". وعليه ي خاطب جون جاك روسوا األساتذة بقوله:" ابدأوا بمعرفة تالميذكم، فإنكم بال تأكيد ال
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كيف نتوقع نجاح المعلم وهو يجهل كل الجهل تالميذه؟ ال يعرف حاجاتهم وال مشكالتهم وال أحالمهم وال 

طموحاتهم ويكتفي بالقول أنا معلم ولست أخصائي نفسي. أنا أدرس فقط، أقدم درسي وأذهب مباشرة، ال 

رسالة. وال ي مكن بناء دولة وأمة حقيقية إال يهمني أحد. وهذا خطأ، فالتعليم قبل أن يكون وظيفة فهو 

بالتعليم والتربية. ولكن الحقيقة المرة هي أنَّ أغلب األساتذة يفتقرون إلى تكوين بيداغوجي نوعي، وهذا 

 نظراً لوجود نقص فادح في المكونين من مفتشين وأساتذة ومختصين في قطاع التربية والتعليم.

:"ال عن سؤ يتردد المعلم عادة في اإلفصاح عن عدم معرفته لإلجابةقد  الشجاعة في قول "ال أعرف

م لهم إجابات ت ئة، بدل ة أو خاطضليليما في موضوع تخصصه أمام تالميذه، وغالباً ما ي راوغ التالميذ وي قد ِّ

ً م ً وأمينا ك ومع ع نفساعترافه بأنه ال يملك الجواب في هذا الوقت، لذلك يجب عليك أن تكون صادقا

ج أبداً أن تقول ال أعرف اإلجابة بل تقول دعونا نبحث عن اإلجابةتالمي ً  ذك، وال تتحرَّ ناء على ، وهذا بمعا

علم كتشف الميثيرة كبنود العقد التعليمي المبرم في الحصة األولى. إنَّ التعليم ينطوي على مواجهة مواقف 

 ً ً لدى تالميذفيها جهله، وما لم يكن مستعداً لالعتراف بذلك فإنه ي نمي اتجاها لجهل بأي اده أنَّ ه مفا سلبيا

ً وشيء ضعف ومصدٌر للخجل، ولذلك ينبغي إخفاؤه حتى ولو تطلب ذلك إدعاء المعرفة أو جعله   اجبا

ً تخطر بباله أسئلة ت فاجئ المعلم، ال تكون لديه في سا ً ألنَّ التلميذ أحيانا إنَّ المعلم ال فإلجابة، اعتها منزليا

ل إرجاؤها أو تأجيلها إلى الحصة القادمة لتمكينه من ايتسرع في اإلجابة  دة يها وإفالبحث فعنها وي فض ِّ

، ألنَّه ليس تالميذه ه عندالتالميذ الحقاً. وعليه فإنَّ عبارة )هللا أعلم( إذا قالها المعلم بثقة تزيد من قدر

ً من المعلم أو المتعلم أن يعلم كل شيء، بل ال يتكلم فيما ال ي حسن ن، يم وآخرود كر. )محمد أحممطلوبا

 (35، ص: 2003

وثق من ه أن يستك عليوعليه؛ فإنَّ المعلم الكفي يتعامل مع عقول صغيرة، ي ؤثر عليها بحكم عالقته بها، لذل

ال  ه: ﴿بقول المعرفة التي سينقلها إلى هذه العقول، ويتأكد من صحتها، فقد نبه هللا تعالى إلى ذلك ا و   ت ۡقف  م 

  ل ۡيس  ل ك  
اد  ك لُّ أ ْول    ٱۡلف ؤ  ٱۡلب ص ر  و  ۡلمٌٌۚ إِّنَّ ٱلسَّۡمع  و  سۡ ك ان  ع   ئِّك  بِّهِۦّ عِّ  [ 36﴾. ]اإلسراء: ٣٦والا   ۡنه  م 

:)( إلى:2003ي شير عبد المجيد النشواتي ) الخصائص الشخصية )االنفعالية واالجتماعية 

:بينت نتائج دراسة  اإلتزان والدفء والمودة(Boynton & Al , 1934) ين أنَّ تالميذ المعلم

تالميذ  ظهرهي  المتصفين باالتزان االنفعالي، ي ظهرون مستوى من األمن والصحة النفسية أعلى من الذي 

لسمات بدراسة مسحية صنف فيها ا (Witty, 1967)المعلمين المتسمين بالتوتر وعدم اإلتزان. وقام 

بة ، والمرتلتاليةوأسفرت نتائج هذه الدراسة عن السمات االشخصية للمعلم الفعال كما ي دركها التالميذ، 

ً حسب تفضيل التالميذ لها:)التعاون واالتجاهات الديمقراطية؛ التعاطف ومراعاة ية؛ وق الفردالفر تنازليا

بت الثا الصبر؛ سعة الميول واالهتمامات؛ المظهر الشخصي والمزاج المرح؛ الحس الفكاهي؛ السلوك

ليم ية في تعالعاد بمشكالت التالميذ؛ المرونة؛ استخدام الثواب والتعزيز؛الكفاية غيروالمتسق؛ االهتمام 

و نسأل . لذلك لقائمةموضوع ما(. والمفارقة العجيبة أنَّ التمكن من المادة جعله هؤالء التالميذ في آخر ال

ذي لمعلم الند ادرس عالعديد من التالميذ ما مواصفات المعلم الذي ت ريد أن ي علمك ي جيبك: )أريد أن أ

تدريس اً في البارع يفهمني وال يخطأ معي؛ ويكون عادالً بين جميع التالميذ؛ وي جيد التعامل معنا؛ وي كون

تفه صرخ ألوال يكون ممالً(. واألصل في العالقات أن يكون المعلم يتمتع بالنضج االنفعالي، فال ي

لمعلم سمح لء غير مرغوب، فالكفاءة الوجدانية تاألسباب، وال ي وقف درسه بمجرد رؤيته أو سماعه شي

 سامح.والت ببناء عالقة بيداغوجية أساسها االحتواء والتقبل والتفهم والتعاطف والتراحم والتواضع

:قد ينتقل حماسك بالتبعية لتالميذك، فيقبلون على التعلم ويندمجون فيه وي ثابرون على تحمل  الحماس

ً وقيمة تعكسها تصرفاتك فيشعرون بسعادة بما يتعلمون. وهذه صعوباته، ألنهم يرون فيما  يدرسون نفعا

كلها أشياء تزيد من دافعيتهم نحو التعلم، ويتحمس التالميذ للتعلم كذلك عندما يكون معلمهم حيوياً ونشيطاً، 
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ً بالعلم والمعرفة وروح المغامرة المحسوبة والدينامية وسلوكه الظاه ر وي ظهر رغبة صادقة وشغفا

والضمني ي وحي باهتمامه بمادته وبتالميذه على حد سواء. وبالمقابل فالمعلم غير النشيط سيثقل كاهل 

تالميذه، ويجعلهم يشعرون بالممل والضجر واإلحبط داخل القسم، ما ي ؤدي بهم في نهاية المطاف إلى 

الحيوية والنشاط والدافعية إثارة الشغب والفوضى. فالمعلم غير المتحمس يقتل في تالميذه روح اإلبداع و

 واإلقبال على التعلم بل يجعلهم أكثر نفوراً له وللمادة التي ي درسها لهم.

:إنَّ من معنى لكلمةاإنَّ المعلم الفعال هو المعلم "اإلنسان" الذي يتصف بما تنطوي عليه هذه  اإلنسانية .

متحمس ق والالمعلم اإلنسان، هو المعلم القادر على التواصل مع اآلخرين والمتعاطف والودود والصاد

من  بأنه ما ترافب االعوالمرح والديمقراطي والمنفتح والمبادر والقابل للنقد والمتقبل لآلخرين. لكن يج

معلم يمتلك هذه الخصائص جميعاً، فقد يتصف بعض المعلمين ببعض الخصائص الشخصية غير 

 المعلم، ال فيالمرتبطة بالتعليم. ومع ذلك يتقبل التالميذ مثل هذه الخصائص، ألنهم ال ي نشدون الكم

ً بفاع ن الرغم م ه علىلية المعلم ومهاراتوينزعون إلى التسامح في اتجاهاتهم نحوه، فقد ي قرون أحيانا

مستوى لى العقسوته وتزمته. إنَّ التلميذ ال يتوقع من المعلم أكثر من المساعدة والتفهم والتعاطف 

 اث تغييرى إحدالسلوكي، فما لم تتجسد مثل هذه الخصائص في سلوك تعليمي فلن تكون مفيدة ولن ت ؤدي إل

 في العالقات والتفاعل الصفي.

 إذا أعطيك المثال األعلى لتالميذك في مظهرك، وخلقك، وكالمك، وأفعالك، كان لذلك  الحسنة:القدوة

صدى في تالميذك، فكما الطفل مقلدٌ بارعٌ لوالديه، كذلك التلميذ مقلدٌ بارعٌ لمعلمه، فإنَّ أظهرت صدقاً، 

ً في أدائك  وأمانة في معاملتك لتالميذه انعكس ذلك على سلوك تالميذك، وإن أظهرت إهماالً  وغشا

ً على سلوك تالميذك. فكيف تطلب من تالميذ الهدوء وأنت فوضوي؟ وكيف  لواجباتك انعكس ذلك أيضا

تطلب منهم إقفال الهاتف النقال وأنت تستخدم هاتفك وتجري مكالماتك أمامهم أو حتى تستخدم مواقع 

حتشم وأنت تفعلين العكس. ومثال التواصل االجتماعي داخل القسم. وكيف تطلبين من تلميذتك اللباس الم

ذلك لقد شاهد الصحابة رضوان هللا عليهم معلمهم وقد اقترنت أقواله بأفعاله، فعلموا صدق قوله من حسن 

فعله وصنيعه، وعرفوا صدق نيته في إصالح شأنهم، فاقتدوا طائعين راغبين غير راهبين. وهذا مصداقاً 

ر  لَّق ۡد ك  لقوله عز وجل في محكم تنزيله: ﴿ ٱۡلي ۡوم  ٱأۡل خِّ واْ ٱَّللَّ  و  ن ك ان  ي ۡرج  س ن ٞة  ل ِّم  ةٌ ح  ۡسو 
ِّ أ  س ولِّ ٱَّللَّ ان  ل ك ۡم فِّي ر 

ا  ذ ك ر  ٱَّللَّ  ك ثِّيرا  [21﴾. ]األحزاب: ٢١و 

 ( خمس خصائص للمعلم الفعال، هي:2003وي ورد عبد العزيز النغميشي ) 

:ة تجاه لمهنيوهذه هي الطامة الكبرى؛ فهناك من األساتذة من ال ي خلص في أداء واجباته ا اإلخالص

 عنها، لمترتبةا األعباء على صبرت مهنتك أحببت إذافتالميذ. وعليه؛ يجب أن تتطابق أقوالك مع أفعالك، 

 تعمل فيها التيبك في المؤسسة التعليمية  المحيطين مع وتعاونت وأحببت تالميذك، مهامك في واجتهدت

ً  وجئتها لمهنتك، محب كنت غير إذا أخطائهم. أما عن وتجاوزت وإداريين، معلمين من  عليها، مدفوعا

ً  وأهملت واجباتك أداء في تكاسلت مرغماً،  والمشاحنة، الللجد األحيان أغلب في تالميذك، ونراك متهيئا

 لى نفسك، ا تركهافإذا كنت تكره مهنة التعليم فلماذا تكذب ع .وإداريين، وتالميذ زمالء، من حولك من مع

 لغيرك لربما هو أحق بها.

:في نظرتك وشرحك  العدل ً يجب أن تتحلى بالموضوعية وتكون عادالً بين المتعلمين، منصفا

واختباراتك وتقييمك، عليك أن ت عامل تالميذك بصورة متساوية، ال ت فرق بين غنيهم وفقيرهم، فأنت 

سؤوٌل عنهم أمام هللا. فال ت وجد مسألة الحسب والنسب أو القرابة أو الصداقة مكانها لدى المعلم العادل، م

فال ي فضل أحداً من تالميذه على اآلخر إال لعلم أو لذكاء أو تميز واستحقاق. فالمعلم العادل يكتسب احترام 

ال يعدل بين تالميذه؛ فإنه قد يكسب كرههم له وتقدير تالميذه داخل القسم وخارجه. وبالتالي فالمعلم الذي 
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ودائماً يفتعلون المشكالت داخل القسم ويتحدثون عنه بطريقة غير الئقة وربما يكيدون له المكائد من أجل 

 االنتقام منه.

:في تعاملك مع تالميذك وأن تبني الثقة في نفوسهم إل األمانة ً ً وأمينا  التفاعل حداثأن تكون صادقا

ً بما هو المطلوب. ً من مادتك، ملما دٌ موجو وحتى تقوم بدورك على أكمل وجه يجب أن تكون متمكنا

فايات رات والكالمهابالمنهاج والوثيقة المرافقة له ودليل األستاذ وكتاب التلميذ،ألنَّك إذا كنت مزودٌ ب

ستاذاً جعل منك أينية المهالتعليمية المطلوبة سواء كانت المعرفة المهنية أو الممارسة المهنية أو المشاركة 

 وض.. وخاصة عند بناء المذكرات واالختبارات أو الفرمتميزاً في قسمك محبوباً بين تالميذك

:رم فيعندك دخولك لمهنة التعليم فإنك ستجود بوقتك وصحتك وشبابك، ويا له من جود وك الجود 

 تعمل نت الفأ بمعروفه وسماحته. سبيل بناء أمة مجيدة. فالكريم الجواد يملك النفوس، ويأسر القلوب

ن ا إذا كاالة محبمادتك فقط وإنما بشخصيتك وتعاملك مع تالميذك. وقد يجود المعلم بالقليل من وقته في 

 متأخراً، فيعمل على برمجة حصص إضافية.

:تم ذ اليعليك أن تعطف على تالميذك وت حس بهم وتفهم حاجاتهم ومشكالتهم فهناك التلمي الرحمة

 اقة لهم،طا ال موالفقير، والتلميذ الخجول واالنطوائي والذي ي عاني من مشكالت صحية، وأال تطلب منهم 

ٖة ﴿ ألنَّ لديهم مواد أخرى يدرسونها غير مادتك. وذلك مصداقاً لقوله: ۡحم  ا ر  ِّ لِّ ٱن  م ِّ ف بِّم  ۡمۖۡ و  َّللَّ ل ۡو ك نت  نت  ل ه 

ٱۡست ۡغفِّ  ۡم و  ۡولِّك ۖۡ ف ٱۡعف  ع ۡنه  ۡن ح  واْ مِّ ۡم و  ۡر ل  ف ظًّا غ لِّيظ  ٱۡلق ۡلبِّ َل نف ضُّ ۡره ۡم فِّيه  ۡمت  ف ت   ش اوِّ كَّۡل ع ل ى ٱأۡل ۡمرِّۖۡ ف إِّذ ا ع ز  و 

لِّين   ك ِّ ت و  بُّ ٱۡلم  ٌِّۚ إِّنَّ ٱَّللَّ  ي حِّ   [ 159مران: ﴾. ]آل ع١٥٩ٱَّللَّ

 الكفاءات المهنية لألستاذ:-3

ن التحويل ع( أنَّ األستاذ مهندس للعملية التعليمية التعلمية، وهو مسؤوٌل 2020يرى بوبكر باجي )

سة فعالً، مرافٌق وسيطٌ، مرشدٌ  لية ل للعمومسه ِّ  الديداكتيكي للمعرفة الواجبة للتدريس إلى معرفة مدرَّ

 ( كفاءات هي:07عارفه ومهاراته، ي ناقش، ويتقبل النقد، متملٌك لسبع )التعليمية التعلمية، محددٌ م

بيقية، ية، التطالنظر)يعني أن يكون األستاذ متملٌك للمادة العلمية  الكفاءة المعرفية العلمية التخصصية:-1

 المهارات العلمية، أساليب تفكير علمية ...(.

بأشكال واتها خبيٌر بطبيعة مادته العلمية، ومميز يعني أن يكون األستاذ الكفاءة االبستيمولوجية:-2

ئقها مفاهيمها وكيفية تطورها، وبشبكاتها المفاهيمية، بعالقتها مع التخصصات األخرى، وبعوا

 االبستيمولوجية.

م يات، وعلداغوجيعني أن يكون األستاذ مطل ِّع على مبادئ علوم التربية، والبي الكفاءة البيداغوجية:-3

 .النفس التربوي

ا، ى أشكالهلها إليعني أن يكون األستاذ متملٌك للمادة العلمية، من خالل تحليالكفاءة الديداكتيكية: -4

لها، يصيغ أهدافها، ي صن ِّف متعلميه  ِّ ئة تفوقة، ففئة م)يجمعها، ويضبط صحتها، ي صن ِّف مفاهيمها، ي حو 

د كمية المعا رمتوسطة، فئة متعثرة(، يطل ِّع على تصوراتهم، ي حد ِّ لمية، شطة التعلألن رف المناسبة، ي حض ِّ

ِّ ناسبةوالمهمات والوضعيات التعلمية، ي قدمها بشكل جي ِّد من خالل اختيار االستراتيجيات الم مها، أي ، ي قو 

م أداء متعلميه، وأداءه حسب أسس التقويم العلمية. ِّ  ي قو 

 فظي وغير اللفظي.يعني أن يكون األستاذ متمكن من التواصل الل الكفاءة التواصلية:-5

س األستاذ بلغة التدريس والتحكم في اللغة العربية الكفاءة اللغوية:-6  .يعني أن ي در ِّ

ميه، مع متعل تعاقديعني أن يكون األستاذ ملتزٌم بأخالقيات مهنة التعليم، متعاون، م الكفاءة الشخصية:-7

 وأسرهم ومجتمعهم.
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لتوجيهي للتربية ( على ضرورة اإللتزام بالقانون ا2014ي )ي ؤكد الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانو

ساسية مختلفة أ( كفاءات 10الوطنية والمرجعية العامة للمناهج والنصوص الرسمية األخرى، وأنه ت وجد )

 تشمل جوانب مهنة التدريس، وهي: 

ها تي تتطلبت القيايتصرف بصفة موظف الدولة، في نف ِّذ المهام الموكلة إليه بمسؤولية ويتعامل باألخال

 المهنة، وي حافظ على مظهره العام وإتزانه وثباته اإلنفعالي؛

ي فاستمرار بارفه يتحكم في في المادة التي ي درسها، ويسعى في اكتساب ثقافة عامة جي ِّدة، وي حي ِّن مع

 إطار التكوين الذاتي والمتبادل والتكوين أثناء الخدمة؛

 باعتبارها اللغة الرسمية ولغة التدريس والتواصل؛يتحكم في اللغة العربية 

لدراسية؛ادة ايتصور وي نف ِّذ التعليم الذي ي ؤديه متمثالً مهنته ومحلالً قيم التعليم ومضمون الم 

م عمل القسم مصمماً خططاً فصلية ويومية منتمية للمنهاج موفراً البيئة المادة افزة في فسية الحوالن ي نظ ِّ

 ً بط ي جو منضفلجميع مهارات المناقشة والحوار لدى التالميذ بالمشاركة الفردية والتعاونية لالقسم منميا

عاً للتقنيات المستخدمة في التعليم؛ ِّ  موظفاً للسبورة كتابة وتنظيماً ومنو 

عاً أساليبه، مشخصاً مظاهر القوة والضعف منذ بداية العا ِّ م عمل التالميذ منو  ِّ  راسي؛م الدي قو 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويستعملها في التدريس؛ يتحكم في 

يعمل في فريق ويتعاون مع إدارة المؤسسة والمفتشين واألولياء وشركاء المؤسسة؛ 

يتعامل بأدب واحترام في عالقاته مع رؤسائه وزمالئه وتالميذه وأولياء أمورهم؛ 

 نصاف ة واإلقيم المواطنة ومبادئ العداليعمل على تنمية الحس المدني لدى التالميذ وتنشئتهم على

 والتساوي في الحقوق والواجبات والتسامح وروح االحترام والتضامن.

 اإلطار المرجعي للكفاءات المهنية لألساتذة:-4

لخصت وزارة التربية الوطنية الكفاءات المهنية لألساتذة في إطار مرجعي يتضمن ثالث ميادين أساسية، 

 كفاءات مهنية فرعية وفق ما هو موضَّح في الشكل األول: 10ن هذه الميادين الثالث وتدخل ضم
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خاللها يتم  التي من وطنيةبعد القراءة النقدية لميادين الكفاءات المهنية الثالث التي حددتها وزارة التربية ال

و أبتدائي ليم االسواء في مرحلة التعتقييم وتقويم األداء المهني لألساتذة في جميع األطوار التعليمية 

 المتوسط أو الثانوي، ي مكن تلخيص هذه الميادين الثالث في ما يلي:

 ويشمل نقطتين أساسيتين وهما:ميدان المعرفة المهنية: -1

بيعة لوم الطويعني ذلك أنَّ يكون األستاذ ملماً بمادة تخصصه سواء كانت عمعرفة مادة التخصص: -1-1

تطورها واريخيها تحيث  رياضيات أو العلوم الفيزيائية أو اللغة العربية أو اللغات األجنبية منوالحياة أو ال

ادة د في الملجي ِّ اوابستيمولوجيتها وطبيعة مفاهيمها وأشكال المعرفة فيها ... وهذا ما يفضي إلى التحكم 

صص ادة التخق بملها كما يتعلوأدواتها المعرفية. إذ تتعلق هذه الجزئية بالمعارف وبنائها وصعوبات تفعي

 عالقة المعرفةب المعلم عالقة من حيث مفاهيمها األساسية وخصائصها البنيوية وقدراتها الوظيفية. إنَّ 

 لقدرات مالءمتها ومدى بالمناهج، وصلتها وصحتها، مفاهيمها، وخصائصها عن وتقص تنقيب،

مثيرة  لمتعلمين،ا مستوى في لتكون تكييفها آليات عن البحث ثم والمعرفية، المتعلمين العقلية واستعدادات

 بل ذكر ما على ةهذه العالق تقتصر وال حركية، والحس والوجدانية المعرفية لحاجاتهم مشبعة الهتماماتهم،

 لدى وكفاءات راتقد إلى وترجمتها والطرائق لتفعيلها الوسائل أحسن إليجاد والسعي االجتهاد إلى تتعداها

 المتعلمين مواقف في تتجلى عملية سلوكات النظرية نجعل المعارف أن والتعلم التعليم ايةغ ألن المتعلمين،

ث عن موضوع في ومتالئمة، وتحيلنا هذه المواقف إلى الحدي إيجابية الحقيقية بصورة العملية الحياة في

قضية  عرفة نجدبالم المعلمغاية األهمية أال وهو موضوع النقل التعليمي. إنَّ من جملة العالقات التي تربط 

مي، لتعليتحليل المضمون المعرفي من طرف المعلم، وما ينتج عن ذلك من قضايا النقل أو التحويل ا

صائص ها لخفالمعلم هنا يجب عليه أن يقوم بالبحث والتنقيب عن هذه المعرفة العلمية، ومدى مالءمت

ع ناول جميفي متييفها ليجعلها قابلة للتعلم والمتعلمين وقدراتهم واستعداداتهم ثم البحث عن كيفية تك

 (38، ص: 2021المتعلمين. )علي فارس وفضيلة حناش، 

لطفل نمو: اويعني ذلك أن يكون األستاذ على دراية تامة بعلم النفس ال معرفة الفروق الفردية:-1-2

ً أنَّ تالميذه ليسو سواسية، بل ثير ن في الكتلفوهم يخ والمراهق، وعلم النفس التربوي، حيث ي درك تماما

عرفية لية ممن الجوانب سواء كانت جسمية مورفولوجية عصبية غدية أو نفسية انفعالية وجدانية أو عق

ي ك روسو فون جاجلغوية أو اجتماعية تواصلية عالئقية ثقافية أخالقية ... وما إلى غير ذلك. لذلك يقول 

على  هذا دليلوهم". يذكم، فإنَّكم بال تأكيد ال تعرفونهذا الصدد: "يا معشر األساتذة إبدأوا بمعرفة تالم

أو من  لنحيفأهمية الفروق الفردية، سواء من حيث الطول والقصر والوزن، فهناك التلميذ السمين أو ا

و ال لطبية، أاارات ناحية سالمة الحواس من عدمه، فهناك التلميذ الذي ال يرى جي ِّداً، فتجده يستعمل النظ

ً مز يسمع جي ِّداً، و السكري أمنة كفيستعمل السماعة ... وهناك التلميذ المريض أو الذي ي عاني أمراضا

ية نفعالارتفاع ضغط الدم أو مرض القلب أو الربو .... وما إلى غير ذلك. إلى جانب الفوارق اال

لغشاش املق أو تو المواالجتماعية، فهناك التلميذ الخجول، واالنطوائي، والمتنمر أو العدواني أو الثرثار أ

ئات في الث فأو المعارض أو العنيد، أو االجتماعي، وهناك الفوارق المعرفية، حيث نجد على العموم ث

 أ(2018األقسام: )فئة متفوقة، فئة متوسطة، وفئة متعثرة(. )علي فارس، 

 الممارسة المهنية: وتشمل ثالث نقاط أساسية، هي:-2

( أنَّ عملية التدريس 2003( وحسن حسين زيتون )2016يرى كل من حسن شحاتة )التخطيط: -2-1

تكون مخططة بشكل واضح، لذلك فإنَّ التخطيط للدروس بصورة ممنهجة ومعقلنة من األمور المهمة 

للمعلم حديث العهد بمهنة التعليم أو المعلم المتمرس، ذلك ألنَّ عملية تخطيط الدرس تحمي المعلم من 

ة التدريس مثل ضياع أغلب وقت الدرس في شرح نقطة معينة على الوقوع في أية أخطاء أثناء عملي
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حساب بقية نقاط الدرس األخرى أو أن يتحمس لإلجابة عن أسئلة بعض التالميذ وإهمال باقي تالميذ 

القسم، أو أن ينتهي المعلم من شرح الدرس في نصف الوقت وال يجد ما يقوله في باقي الوقت المخصص 

الذي البد للمعلم أن يضعه نصب عيناه هو الهدف الذي ي ريد أن ي حققه لدى   للدرس. ولعلَّ أهم شيء

تالميذه، والذي ي مثل جملة التعلمات التي ي راد بناؤها وتنميتها عند المتعلم )معارف، مهارات، اتجاهات، 

 ( من خالل2021قيم، ومواقف(. وتتم عملية التخطيط للدرس من وجهة نظر علي فارس وفضيلة حناش )

دها المنهاج،  ضبط مجمل الكفاءات )المرحلية، الختامية، الشاملة، المستعرضة أو األفقية( التي ي حد ِّ

ويضبط تدرج التعلمات، والوثيقة المرافقة للمنهاج، ودليل األستاذ، وكتاب التلميذ، وكذلك انتقاء المحتويات 

ستراتيجيات التعلم النشط، والوسائل أو الموارد من خالل عملية التحويل الديداكتيكي، وكذلك انتقاء ا

التعليمية، وبناء الوضعيات التعليمية التعلمية، وانتقاء األنشطة التعلمية أو المهمات، وشبكات التقويم 

وأدواته أثناء تحضير مذكرة الدرس. وعليه، البد للمعلم أن يضع إسقاطٌ عملٌي ميدانٌي لمجموعة من 

لمخطط الذي ت تحد د فيه الخطوط العريضة لما يتم برمجته خالل سنة المقاطع التعلمية المندمجة أو هو ا

 دراسية، ويكون  في شكل جدول يتضمن السيرورة العامة لتنفيذ المنهاج.

ً استشرافياً، فإنَّ التنفيذ هو التدبير وإنجاز وتطبيق وإجراء التنفيذ: -2-2 إذا كان التخطيط تصوراً نظريا

فهو عبارة عن مجموعة من العمليات والتقنيات واآلليات واإلجراءات  لهذه الخطة النظرية التنبؤية،

والتمشيات والخطط اإلجرائية التي يعتمد عليها المعلم لتنفيذ المهمات واألنشطة والتعلمات والمشاريع في 

ً من كفايات وأهداف محدَّدة مسبقاً، واعتماداً على مجموعة من الموارد  إطار زمكاني معين، انطالقا

  et Al (2013)عرفية أو المنهجية واالستراتيجيات والوسائل سواء أكانت مادية أو معنوية. الم

Franzika إلى أنَّ كفاية التنفيذ تشمل قدرة األستاذ على تسيير الوضعيات والمهمات التعلمية واألنشطة

 والتغذية الراجعة )التواصل والتفاعل الذي يستهدف بناء التعلمات(.

علمات دير التالتقويم على مستوى الممارسة البيداغوجية هو: "سيرورة منهجية تستهدف تقالتقويم: -2-3

فضل أتخاذ وتشخيص صعوبات التعلم التي ت عيق تعلمات المتعلم، وذلك بهدف إصدار الحكم المناسب وا

 أنَّ  (2017)القرارات المتعلقة بتخطيط المستقبل الدراسي للمتعلم. وي ؤكد لخضر لكحل وعلي مخلوفي 

ن المعلم من الحكم على تعلمات التالميذ قصد  داغوجية رارات بيقتخاذ االتقويم عمليةٌ ممنهجةٌ ومعقلنةٌ ت مك ِّ

أو  ي النجاحنة، أ)التحكم أو عدم التحكم في المادة( وإدارية )االنتقال إلى القسم األعلى أو إعادة الس

لتقويم اواء كان عه، سالتقويم وتقنياته وأدواته وأنواالرسوب(. لذلك على األستاذ أن يكون على دراية تامة ب

ً أو إشهادياً، وخاصة إذا ما تعلق األمر بالمراقبة  ً أو تجميعيا ً أو تكوينيا ية بناء رة، وكيفلمستماتشخيصيا

، نموذجيةبة األالفروض واالختبارات بناء على دليل بناء االختبارات. وكيفية بناء سلم التنقيط واإلجا

 ، ووضع المالحظات والتقديرات الكمية والنوعية معاً.والتصحيح

 ويشمل على ثالث نقاط أساسية:المشاركة المهنية:  -3

ات تراتيجيالتدريس يخضع للتأمل ويستجيب جيد الفرص التطور المهني لصقل االس :التعلم المهني-3-1

ما من اكتسابه ين تمة والفهم اللذوالمقاربات لتحسين تعلم المتعلمين. ويزيد نضجا وتطوراً استجابة للمعرف

 مجموعة واسعة من فرص الت طوير المهني بما في ذلك التعلم الذاتي والتغذية الراجعة.

ن وثرية منظمة بيئة داخل األنشطة يبني التدريس :التحفيز وإشراك المتعلمين-3-2  جميع اهمةمس تثم 

ع المتعلمين نفس  وفي لدراسية،ا المناهج وفق التعل م نتائج وتحقيق والفضول والدافع النشط، التعل م وتشج 

 الوقت تطوير الرغبة في النجاح.
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ً  التدريس : يشملاالتصال والتواصل-3-3  ىعل ي ساعد مما، المتعلمين بين والحوار للتواصل جي داً  نموذجا

ً  فهمهم حسينلت الحاجة عند والتوجيه المساعدة يطلب و واآلراء، عن األفكار التعبير في الثقة كسبهم  تماشيا

 التربية الوطنية. وزارة توقعات مع

 (: الكفاءات المهنية العشرة لألساتذة وفق تصور وزارة التربية الوطنية01الجدول رقم )

 الكفاءات المهنية لألساتذة الرقم

01 

Agir en fonctionnaire de l'Etat dans le cadre de l'éthique professionnelle 

et de la législation en vigueur. 

 يتصرف بصفة موظف الدولة في إطار أخالقيات المهنة والتشريعات السارية. 

: الوحدة لوطنية(ادة ايحترم القيم الوطنية والعالمية، والمبادئ األخالقية. والثوابت الوطنية، )السي-

 غرافي.الج اإلقليم الترابية، العلم الوطني، النشيد الوطني، اإلسالم، العربية، األمازيغية،

لتمييز كال اقيم الجمهورية، ونصوصها التأسيسية: )تكفاؤ الفرص، إجبارية التعليم، رفض كل أش-

 (.العنصري، المساواة بين الرجل والمرأة

رسي، يتعرف على المبادئ الكبرى في مجال الحقوق في الوظيفة العمومية، والتشريع المد-

التي تنظم  (، والنصوص التنظيمية2008بية الوطنية )جانفي والقوانين والقانون التوجيهي للتر

 مهنة التدريس.

02 

Maitriser la discipline enseignée et avoir une bonne culture générale. 

 يتحكم في المادة التي يُدرسها، ويسعى الكتساب ثقافة عامة جي ِّدة.

س، والمنهاج-  ومعايير تحقيقه.  التحكم الجيد في محتوى المادة المدَّرَّ

 التعرف على المفاهيم المهيكلة للمادة.-

 توظيف األساليب حسب الحقل المعرفي )المادة المدرسة(-

 التحكم في تعليمية المادة ...-

 البحث في إطار المادة المدرسة في إطار التخطيط البيداغوجي.-

اح المهني لتحقيق نجاستعمال مختلف الموارد والوسائل واالستراتيجيات قصد التطوير -

 المتعلمين.

 دة.و جديتطوير الكفاءات لتحسين التعلمات باستخدام تكنولوجيات جديدة ومقاربات مبتكرة أ-

03 

Concevoir, Organiser, Animer, et Gérer des situations d'apprentissage. 

م ويقود ويُدير وضعيات التعلم.  يُصمم، ويُنظ ِّ

 ...لدرس .وتنظيمها على نحو فعال من خالل تحديد األهداف، ووتيرة االتخطيط الجيد للدروس -

 انتقاء وتفسير المعارف التخصصية من أجل التخطيط الجيد للدرس في الوقت المحدد.-

 يقيم روابط بين المحتويات ومجموعة المعارف والكفاءات ...-

مختلف  تلبيةفروق الفردية لتحقيق الفرص المناسبة للتعلم مع مراعاة اهتمامات المتعلمين وال-

 حاجاتهم.

ضعيات ناء وباألخذ في االعتبار التصورات، الحاجات، االهتمامات المشتركة بين التالميذ عند -

 التعلم.

 اختيار المسعى البيداغوجي أو الدايداكتيكي )المقاربة بالكفاءات(-

 ........استعمال وسائل التقويم المناسبة  لتقويم معارف ومواقف المتعلمين -

04 Evaluer la progression des apprenissages et le degré d'acquisition des 
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connaissances des élèves. 

م مدى تقدم التعلمات ودرجة اكتساب التالميذ للمعارف والكفاءات. ِّ  يُقو 

 التعرف على مختلف التقويمات )التشخيصي، التكويني، التجميعي، اإلشهادي ...(.-

 رف على الفترات المناسبة والوقت الضروري إلجراء التقويمات.التع-

 التعرف على تقنيات التقويم التي ينبغي استخدامها وفق أنماط التقويم.-

 تقويم تدرج تعلمات التالميذ بطريقة بنائية وتكوينية.-

تهم اكتسبمبناء أو تصميم وتوظيف األدوات التي تسمح بالحكم على مدى تقدم التالميذ وقياس -

 المتعلقة بالمعارف بالكفاءات.

 تحليل مواطن القوة والضعف وتصور ووضع أنشطة المعالجة البيداغوجية ... -

 تمكين كل متعلم بالنظرة االيجابية لذاته ولغيره-

 السهر على أن يكون تلميذ واعيا بتقدماته ومجهوداته.-

05 

Communiquer de la manière claire et appropritée dans les divers 

contextes liés à la profession enseignante. 

 يتواصل بشكل واضح ومناسب في مختلف السياقات المتعلقة بمهنة التدريس. 

ً وكتابة خالل التبادالت مع التالميذ ومختلف شر- لمؤسسة كاء ااحترام قواعد لغة التدريس نطقا

 التعليمية.

 ميذ.التال خالل التدخالت بين التالميذ واألقران وأولياء استخدام اللفة اللفظية المناسبة-

06 

Maitriser les fondements de la psychopédagogie et de la psychologie de 

l'enfant et de l'adolescent. 

 يُتقن أسس علم النفس التربوي وعلم النفس الطفل والمراهق.

م داخل التعلونه يساهم في تحسين عمليتي التعليم يجدر باألستاذ أن يتحكم في أسس علم النفس أل

دافعية ، والالقسم، كما تساهم مبادؤه في فهم آليات السلوك عند الطفل والتفاعالت االجتماعية

لتعليم اليتي وعملية التواصل، كما تسمح مبادئ علم النفس معرفة آثار المثيرات البيئية على عم

 ت التقويم والقياس.والتقويم وعلى االختيار األمثل ألدوا

07 

Prendre en compte la diversité des élèves pour la mise en place de 

dispositifs evoulutifs d'aide, de remédiation et de soutien. 

عالجة والم يأخذ في االعتبار اختالف التالميذ )الفروق الفردية( لتقديم المساعدة والمرافقة

 والدعم واالستدراك.

 اسي.الدر ينبغي على األستاذ التأكد من أن لكل تلميذ الدعم الذي يحتاجه للتقدم في تحصيله

تعلم  م وضمانلتعليي مكن لألستاذ استخدام البيانات الخاصة بكل تلميذ بطريقة فعالة وهذا لعقلنة ا-

 أفضل.

 تهم علىساعدم ومإن التغذية الراجعة التي يجريها المعلم ضرورية لتوجيه التالميذ ودعم تعلمه-

 التركيز على ما ينبغي عليهم إنجازه لتحقيق المزيد من النجاح.

08 

Intégrer les technologies de l'information et de la communication aux fins 

de préparation et de politage déactivités d'enseignement et 

d'apprentissage, de gestion de l'enseignement et de dévloppement 

professionnel. 



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 35

مع  تعلم،يُدمج ويتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ويستعملها في نشاطات التدريس وال

 تسيير التدريس لتحقيق التطوير المهني.

09 

Travailler, à la réalisation des tàches favorisant le dévloppement et le 

travail en équipe dans le cadre du proget pédagogique, d'établissement en 

coopération avec les parents et les partenaires de l'école. 

ة لمؤسسيعمل على إنجاز المهام التي تعزز التطوير المهني والعمل كفريق في إطار مشروع ا

 بالتعاون مع أولياء األمور وشركاء المدرسة.

 همة في اختيار مشروع المؤسسة. المسا-

 ف.التنسيق مع شركاء المدرسة من أجل التشاور في حدود المسؤوليات المخولة لكل موظ-

 تشجيع مبادرة األولياء لإلسهام في الحياة المدرسية بإجراء لقاءات للتبادل.-

10 

S'engager dans une démarce individuelle et collective de dévelopement 

professionne. 

 ينخرط في خطة فردية أو جماعية قصد التطوير المهني.

ام استخدبإجراء عملية جرد وحوصلة لمجمل الكفاءات الذاتية وإنجاز وسائل لتطويرها، وهذا -

 الموارد المتوفرة.

من  فيها تنجز خطة التطوير المهني عن طريق عملية جرد المعارف والكفاءات التي تم التحكم-

 أجل تطويرها، وعن طريق إثارة النقاش مع الزمالء بخصوص التوجهات التي يرغبون في

 تحقيقها، 

 هذه التبادالت والتشاورات تسمح بتوسيع التفكير والتأمل في الممارسات اليومية.

(Cahier des charges de la formation des stagiares de l' ENS, 2021) 

 خاتمة:

عبير عن ة في التالثق يشمل التدريس أنموذجاً جي ِّداً للتواصل والحوار بين المتعلمين، ما ي ساعد على كسبهم

بية الترارة ات وزأفكارهم وآرائهم، ويطلب المساعدة والتوجيه عند الحاجة لتحسين فهمهم تماشياً مع توقع

ام يهم القيما علبالوطنية. لذلك بعض المتعلمين ي عب ِّرون ويتواصلون بمختلف الطرق وهم على دراية تامة 

ف ألهداابه، وما عليهم تعلمه وما ي توقع منهم. إذ يطرحون تساؤالت للحصول على توضيحات لبلوغ 

ل والتواص تكي فن بعض التقنيات لل. ويستخدموالتي ت حددها المخططات السنوية لتدرج التعلمات التعلمية

تهم عم تعلماعض لدوالدعم لتجاوز صعوبات  التعلم. وي عب ِّر القليل منهم عن أفكارهم ويناقشون بعضهم الب

يم دف التقوفة بهبناء على توجيهات األستاذ. وقد ي مارس بعض المتعلمين أعمالهم في أنشطة تواصلية مختل

 فعله يحتاجون ام يعلمون أنهم من للتأكد المتعلمين مع فعال بشكل األستاذ من أجل التعلم. لذلك يتواصل

 لمتعلمينا مع والحوار اإليجابي التواصل على يعملوا. كما ي حافظ أن يجب تعلمه وكيف يحتاجون وما

 ةوالمناقش الحوار إذ ي قحمهم في .والنجاح التقدم لتحقيق التي يحتاجونها المهارات تطوير على لمساعدتهم

وتحدي  فاءاتلديهم وإرساء الموارد وبناء التعلمات وإنماء الك والفهم المعرفة مستوى تقويم أجل من

اصة في ظل الجديدة، خ استخدام التكنولوجيات ذلك في بما المختلفة االتصال وسائل خالل تفكيرهم من

حددتها  وهذا لن يتأتى إال من خالل جملة الكفاءات التي Covid-19.تفشي فيروس كورونا المستجد 

يتضمن  الذي وزارة التربية الوطنية في دفتر الشرط ضمن اإلطار المرجعي للكفاءات المهنية لألساتذة

 ثالث ميادين: )المعرفة المهنية، والممارسة المهنية، والمشاركة المهنية(.

 قائمة المراجع:
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تكنولوجي، وزارة (، مديرية التعليم الثانوي العام وال2014الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي )-2

 التربية الوطنية، الجزائر.

 ساسيالتعليم األ (، الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم المرحلة االولى من1993أمة الرزاق علي أحمد )-3
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 لألساتذة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، القبة القديمة، الجزائر.
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دار الشروق  ،1(، كفايات التدريس )المفهوم، التدريس، األداء(، ط2003سهيلة محسن كاظم الفتالوي )-9
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ها من ميتها وتطبيق(، الكفايات التعليمية الالزمة للطالب المعلم وتقصي أه1995عبد العزيز البابطين )-10

مجلة  وجهة نظرة ونظر المشرف عليه في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، بحث منشور،

 لسعودية.(، المملكة العربية ا2ة والدراسات االسالمية )، العلوم التربوي7جامعة الملك سعود، م

لة لفنية بالمرح(، كفايات التدريس المطلوب توافرها لدى معلمي التربية ا1996العزيز النجادي ) عبد-11

 .141-111، ، ص39، ع10المتوسطة، المجلة التربوية، الكويت، م

، دار 2ين، طتربوية لآلباء والدعاة والمرب (، دراسات نفسية2003عبد العزيز بن محمد النغميشي )-12

 المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 ألردن.، دار الفرقان للنشر، عمان، ا4(، علم النفس التربوي، ط2003عبد المجيد النشواتي )-13
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 اً، مجلةنموذجأدراسة ميدانية بالمدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة -البيداغوجي في ضوء بعض المتغيرات

(، 07عة،  ع )بوزريبالبحوث التربوية والتعليمية، مخبر تعليم، تكوين، تعليمية، المدرسة العليا لألساتذة 

 .170-141ص ص: 

ية، مية التعلم(، المرجع الشامل في التعليمية: هندسة العملية التعلي2021لي فارس وفضيلة حناش )ع-17

 ، دار الماهر للطباعة والنشر والتوزيع، العلمة، سطيف، الجزائر.1ط
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اه روحة دكتور(، تطوير كفايات تدريس الجغرافيا باستخدام الوحدات النسقية، أط1989فاروق الفرا )-18

 ، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.غير منشورة

بية في (، التقويم وفق تصورات مناهج الجيل الثاني للغة العر2017لخضر لكحل وعلي مخلوفي )-19
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وار المعلم (، مهنة التعليم وأد2003محمد أحمد كريم وفارق شوقي البوهي وابتسام مصطفى عثمان )-21
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ولى اسية األساسية لدى معلمي المرحلة األس(، الكفايات التعليمية األدائية األ2003محمد خميس )-22

، 17نية، مالنساالال زمة لتدريس التربية الرياضية، بحث منشور، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، العلوم ا
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25-Franziska Bertschy, Christine Künzli, &  Meret Lehmann (2013),  Teachers’ 

Competencies for the Implementation of Educational Offers in the Field of 

Education for Sustainable Development, vol (05), , pp. 5067-5080, 

www.mdpi.com/journal/sustainability. 
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 )العراق أنموذجا( جديدة كورونا: فرص زمن في الجامعي التعليم

الحميد هايس مطر الدرويش عبد  

العراق -جامعة االنبار  

 

 المقدمة:

يجة وذلك نت ،وإصالحاتيشهد التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة تطورات وتغيرات 

لهياكل اواء في سالتغيرات السريعة والعميقة  إلى أدىاالنفتاح العالمي واتساع شبكة االتصال ،وهذا ما 

ر بب انتشازمة. بسا، ونتيجة للوضع الحالي الذي نعيش فيه التعليم وأساليبفي تصميم المناهج  أو اإلدارية

 لىإ جأتلحيث  ،العالي العراقية مثلها مثل بقية البلدانفيروس كورونا، نتكلم عن وزارة التعليم 

وتوقف  وروناكاستراتيجية التعليم عن بعد...نتيجة الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فايروس 

الطاقات وادية كبير لألنشطة العلمية والثقافية يتطلب بذل المزيد من الجهود واستثمار اإلمكانات الم

قافة وعي والثشر النلتعليم اإللكتروني واستمرار عملية التعلم والتعليم لألجيال من أجل البشرية لتفعيل ا

تي لعراق الاي في وعبور هذه األزمة. ومواجهة المشاكل التي تواجه التعليم عن بعد أو التعليم اإللكترون

ر ا النتشافاديتبيرة اتخذت لتفادي اختالط الطالب في ظل جائحة كورونا،  لتجنب االزدحام والتجمعات الك

 .(1)المرض

 ومياً،يشهرا على تفشي جائحة كورونا في العراق وما يزال البلد يسجل عدد إصابات مرتفع 24مرت 

لعملية الى سير الجتياحها العراق، بشكل أثر ع األولىاغالق تام في األشهر  إلىحيث أدت جائحة كورونا 

 يجادإ إلىة حد صعب، ما حدا ببعض المؤسسات التعليميت أمامالدراسية في الجامعات العراقية ووضعها 

 وسائل بديلة الستكمال  الفصول الدراسية.

تعلم عن بعد" " حواجز الزمان والمكان، جاءت دعوات "ال19ومثلما اجتاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 

 لتجتاح هي األخرى حواجز المكان والزمان: -التي صاحبت انتشار الفيروس–

كات طريق شب فة عنكاني جعل من غياب الحواجز المكانية الثابتة مثاًرا لالرتقاء إلى عوالم مختلاجتياح م

خرين مة اآلاإلنترنت الفسيحة، واجتياح زماني امتلك أدوات التخلص من روتين الذهاب واإلياب ومزاح

ا يمتلكه موبكل  .(2)بحثًا عن سرعة الوصول إلى حيز مكاني ربما كان أضيق مما تحتمله رحابة العقول

ن" لتلقيمن موارد سمعية وبصرية ورسوم توضيحية وصور متحركة، تحول التعليم عن بعد من أسلوب "ا

لية ة" عمإلى أسلوب "تفاعلي" مصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية، تجعل من العملية التعليمية "الجامد

هو ما وراق، عتبات رائحة األو أكثر جذبًا، وتساعد الطالب على الدخول إلى المحتوى دون التوقف عند

اصل التو سارعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العراق بالتوجه إليه من خالل مواقع

 .(3)االجتماعي كوسيلة للتغلب على تعليق الدراسة بها لمدة عامين

 :Problemمشکلة الدراسة 

أصابت العالم بالشلل التام، فقد تم تعطيل إن جائحة كورونا ضربت العالم کله دون استثناء کما أنها 

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، کما تم تعطيل اغلب المؤسسات التربوية والتعليمية بجميع مراحلها، ولم 
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فلقد توقفت فيه المؤسسات التعليمية لحين يتم إيجاد الطرق المالئمة  ،يكون العراق بمعزل عن ذلك

شي فيروس کورونا، ويعتبر التعليم اإللكتروني من النماذج الحديثة نسبياً الستمرار عملية التعليم في ظل تف

للتعليم، وبدأ ينتشر استخدامه بشکل وأسع في مختلف الجامعات والكليات ، حتى أصبحت بعض المدارس 

والکليات تقدم برامج متکاملة بطريقة إلكترونيه  وما أحدثته من إجراءات مختلفة وما صاحبها من إيقاف 

 .(4)تعليم بالطريقة التقليدية جعل التركيز منصباً على التعليم اإللكتروني بشكل اكبرلل

ية ت الدراسمقرراوأوصت العديد من الدراسات السابقة باستخدام التعليم اإللكتروني وتطبيقاته وتدريس ال

 تروني فيإللكا وفق نظام التعليم عن بعد ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لکشف عن فاعلية التعليم

 ظل انتشار جائحة كورونا.

 .Objectivesأهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

ذة في ألساتالتعرف على مدى فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة نظر ا

 الجامعات العراقية . 

 والعملية على النحو التالي:تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية 

 األهمية النظرية:

حوري في ام ومتستمد هذه الدراسة أهميتها من تناولها لمفهوم التعليم االلکتروني الذي يعد له دور ه

ما م  لکتروني م اإلالعملية التعليمية في عصرنا الحالي، حيث تبحث هذه الدراسة في أثر استراتيجية التعلي

لوقت همة في الية ممعرفة مدى تأثير استراتيجية التعليم، کما وتعتبر الدراسة الحا يعطي مؤشراً مهماً في

يق هذه ة تطبالحالي في حدود علم الباحث في البيئة العراقية التي تناولت هذا الموضوع نظراً لحداث

 .19-االستراتيجية في ظل وباء کوفيدا

 األهمية العملية:

إعطاء وة عامة، ة بصفلية في إمكانية استفادة الباحثين في مجال التربيتبرز أهمية الدراسة من الناحية العم

ا في ة وتبنيهلتقنيارؤية للجهات المعنية بتطوير التعليم المدمج في معظم جامعات العراق،لکي يتم دمج هذه 

 لتعليملوب اکل مراحل التعليم، کما و تسهم هذه الدراسة فيالکشف عن مدى تأثر الجانب المهاري  بأس

اسة من الدر اإللكتروني وبالتالي تقديم توصيات تسهم في معالجة جوانب الضعف التي تکشف عنها نتائج

 العراق. هوريةأجل التغلب عليه مستقبال في حال استمر استخدام استراتيجية التعليم اإللكتروني في جم

البرامج ية وامج محو األمأثّر إغالق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وانقطاع العديد من بر

يؤثر ذلك على  مليون متعلم في العراق. وبالنسبة لألطفال، لم 11التعليمية طويلة المدى على أكثر من 

ضافية. ي اإلقدرتهم على التعلم فحسب، بل أثر أيًضا على حصولهم على نظام التغذية وخطط الدعم الصح

إقليم  حكومةكثب لدعم حكومة العراق االتحادية و ومنذ بداية تفشي الجائحة، عملت األمم المتحدة عن

الجهود  ٍء منكردستان لتقليل تأثير االنقطاع في التعليم، ووضع إطار إلعادة فتحٍ آمٍن للمدارس كجز

 .(5)المبذولة لضمان استمرار التعليم بطريقة آمنة

لتعلم عن بعد، ومنها ووضعت وزارة التعليم العالي والتربية مجموعة من البرامج التي تساعد على ا

(، وهو تطبيق يعتمد على تصميم المقررات والمهمات والواجبات Black Boardتطبيق "بالك بورد" )
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واالختبارات وتصحيحها إليكترونيًّا، والتواصل مع الطالب من خالل بيئة افتراضية وتطبيقات يتم تحميلها 

 عن طريق الهواتف الذكية.

ةً آمنًة (، وهي منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطالب بيئEdmodoوكذلك منصة "إدمودو" )

جات ية والدرلمنزلالالتصال والتعاون، وتبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية، إضافة إلى الواجبات 

سروم" جل كالوالمناقشات. وتطبيق "إدراك"، المعني بتعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت، وتطبيق "جو

(Google Classroomل التواصل بين المعلمين والطالب سواء داخل المدرسة أ ا، و خارجه(، الذي يسّهِّ

كل جاًنا( لبه )م إلى توفير االشتراك -ومنها جامعة االنبار–وقد لجأت بعض الكليات والجامعات العراقية 

على  د الطالب(، وهو تطبيق رقمي يساعseesawطالبها كوسيلة للتعلم عن بعد، وتطبيق "سي سو" )

، ي العالمحتى فوتوثيق ما يتعلمونه في الجامعة وتقاسمه مع المعلمين وأولياء األمور وزمالء الدراسة، 

ة لى ممارسع، الذي يعتمد على نظام تعليمي تكيُّفي عبر اإلنترنت، يساعد الطالب Mindsparkوتطبيق 

 .(6)الرياضيات وتعلمها

 م العاليلتعليابيق حظر التجوال الشامل في العراق، باشرت وزارة وبعد تفشي جائحة كورونا، والبدء بتط

ئها لى احتواإضافة إالعراقية بتطوير منصتها لتشمل جميع التطبيقات الرقمية وتقديم جميع المواد الدراسية 

ي م فاء بقائهي اثنميزة إجراء االمتحانات الفصلية الكترونياً، مما ساعد الطلبة على إتمام عامهم الدراس

اسة، للدر المنزل "وفرت المنصة التعليمية الوقت والجهد والمال،إضافة إلى استكشاف تقنيات جديدة

يروس فواالهم من ذلك تمكنت الوزارة من إتمام العام الدراسي رغم حظر التجوال الذي تسبب به 

ميزة  وفر ونيكورونا". لم يخلو األمر من بعض المعوقات كضعف شبكة االنترنت، لكن التعليم االلكتر

.تضم (7)"نقطاعإعادة المحاضرات أكثر من مرة لفهمها بشكل أفضل، وإجراء االمتحانات الكترونياً دون ا

تم  المنصة محاضرات يتم تحديثها بشكل دوري إضافة إلى مرفق خاص باالختبارات االلكترونية،

ائهم في اء بقتهم الفصلية اثناستحداثه بعد تفشي جائحة كورونا بهدف تمكين الطلبة من اجراء اختبارا

 المنزل.

فذه لذي ناإن منصة التعليم االلكتروني هي جزء من مشروع دعم وتطوير اعتماد التعليم االلكتروني 

عليم زارة التمع و برنامج تحديث القطاع العام العراقي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة

قا م الحجموعة من الجامعات كنموذج أولي لتنفيذ المشروع، وتالعالي والبحث العلمي. حيث جربت م

متكامل،  جامعة عراقية، مما ساعد في وضع خطة نحو اعتماد نظام تعليم الكتروني 14تطبيقه ليشمل 

 نية.وبيان مواطن القوة والضعف في البنى التحتية والموارد البشرية المتوفرة في اللحظة اآل

 الحلول الممكنة:

ر ممكن استخدام تفشي الفيروس وحاالت اإلغالق على المستوى الوطني كأفضل اختباكان من ال

هذه  األنظمة يل منلإلجراءات التداخلية التكنولوجية من أجل التعلم عن بعد. ولكن لسوء الحظ، بلغ عدد قل

تم ولمدارس، الق االنقطة وهي على أهبة استعداد.  تُعد الصين بلدًا استمر فيه التعليم بغض النظر عن إغ

أقل  ها فكانتن ضمنذلك عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد. أما البلدان أو النظم المدرسية األخرى والعراق م

خدمات  ل علىاستعدادًا. وقد تختلف إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا لدى معظم األسر، ويرتبط الحصو

لك تُعد ة. لذدخل حتى في البلدان المتوسطاإلنترنت ذات النطاق العريض أو الهواتف الذكية بمستوى ال

عراقية وزارة الهت الالبرامج التي يمكنها استهداف األشخاص األكثر احتياًجا بسرعة أمًرا بالغ األهمية اتج

 .(8)في تنفيذها انيا
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مة مع لعاالصحة ا تعافيووالحقيقة أنه بإمكان اإلجراءات التداخلية التعليمية أثناء األزمات أن تدعم الوقاية 

ل تحوي تخفيف أثر تلك األزمات على الطالب وعملية التعلم. وعندما تندر المرافق الصحية، يمكن

لتخطيط، املية عالمدارس إلى مراكز احتجاز مؤقتة أثناء األزمات. كل هذا يجب أن يؤخذ في االعتبار في 

ل ة األطفاحماي أن يساهم في والسيما في مرحلتي التكيف والتعافي. ومن الجدير بالذكر أن التعليم يمكن

افي ت، والتعألزماوالشباب. فهو يساعدهم على التكيف أو الحفاظ إلى حد ما على األوضاع الطبيعية أثناء ا

عن  لتعلمابسرعة أكبر مع ما يُرجى من اكتساب بعض المهارات الجديدة المفيدة )أي اكتساب مهارات 

 ئات التيالبي عت الحاجة لذلك(. عالوة على ذلك، في بعضبعد، ومزيد من اتقان المهارات الرقمية متى د

يكل ي الههتقل فيها القدرات، خاصة في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء، غالبًا ما تكون المدارس 

. ويمكن زماتالحكومي الدائم الوحيد في القرى الريفية ويمكن استخدامها كمراكز مؤقتة لالستجابة لأل

إليها،  لوصولاوهم غالبًا من األشخاص األكثر تعليًما في المناطق التي يصعب  أيًضا تدريب المعلمين،

 .(9)للعمل كمتتبعين للمخالطين ومناصرين لحمالت التوعية

اصر. فحتى ننا المعي زمايشهد العالم حالياً حدثاً جلالً قد يهدد التعليم بأزمة هائلة ربما كانت هي األخطر ف

ار طفل ملي 1.6( في انقطاع أكثر من 19-ئحة فيروس كورونا )كوفيد، تسببت جا2020مارس/آذار  28

مستوى  % من الطالب الملتحقين بالمدارس على80بلداً، أي ما يقرب من  161وشاب عن التعليم في 

الب في ن الطالعالم.  وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية عالمية، فهناك الكثير م

يظهر عملية. واة ال، لكنهم ال يتلقون فيها المهارات األساسية التي يحتاجونها في الحيالمدارس والجامعات

ي سن فو الفهم أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أ –“ فقر التعلُّم”مؤشر البنك الدولي عن 

وس الفير يأن نسبة هؤالء األطفال قد بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفش –العاشرة 

 .(10)اً ة سوء%. وإذا لم نبادر إلى التصرف السليم، فقد تفضي هذه الجائحة إلى ازدياد تلك النتيج53

لة من ذه المرحفي ه ولكن ما هي اآلثار المباشرة التي تعود على األطفال والشباب، والتي تثير لدينا القلق

على أهم وجبة  . عدم حصول األطفال3راسة. . زيادة معدالت التسرب من الد2. خسائر التعلّم. 1األزمة؟ 

ان، وال ظم البلدنه معمغذائية في اليوم. واألكثر من ذلك، انعدام المساواة في النظم التعليمية، الذي يعاني 

 رادى.يهم فشك أن تلك اآلثار السلبية ستصيب الطالب الفقراء أكثر من غيرهم؛ وكأن المصائب ال تأت

و أمالي م الدراسي أو انقطاعه )بحسب مكان المعيشة في نصف الكرة الشسيؤدي التأخر في بدء العا

ثير مما ك الكالجنوبي( إلى حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من الطالب، وأهاليهم، ومعلميهم. وهنا

ن د البلدا. وتعيمكن عمله للحد من هذه اآلثار على األقل، وذلك من خالل استراتيجيات التعلُّم عن بعد

إن اكتنف لرقمي، واعليم ثر ثراء أفضل استعداداً لالنتقال إلى استراتيجيات التعلُّم عبر اإلنترنت او التاألك

ع في ن األوضا. ولكاألمر قدر كبير من الجهد والتحديات التي تواجه المعلمين والتدريسيين وأولياء األمور

 اسب، فإنالمن ذا لم نتصرف على النحوكل من البلدان متوسطة الدخل واألفقر ليست على شاكلة واحدة، وإ

ن العديد مففاقماً. سيزداد ت –الذي يبلغ حداً مروعاً وغير مقبول باألساس  –ذلك االنعدام في تكافؤ الفرص 

ً للدراسة، وال كتباً، فضالً عن صعوبة اتصالهم باإلنترنت أو متالكهم اعدم  األطفال ال يملكون مكتبا

 أمول، فيو الم، بل هناك منهم من ال يجد أي مساندة من آبائهم على النحللحواسيب المحمولة في المنزل

ما  قليلهاتأو  –حين يحظى آخرون بكل ما سبق. لذا يتعين علينا تفادي اتساع هذه الفوارق في الفرص 

 وتجنب ازدياد اآلثار السلبية على تعلُّم الطالب الفقراء. –أمكننا إلى ذلك سبيالً 

نشهد في هذا الصدد قدراً كبيراً من اإلبداع بالعديد من البلدان. فالكثير من وزارات ولحسن الحظ، فإننا 

التعليم ينتابها قلق. بالفعل ما يبرره من االعتماد على االستراتيجيات المستندة إلى اإلنترنت دون غيرها، 
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مناسبة ألكثرية البلدان في وبالتالي ال يجني ثمرتها إال أبناء األسر األفضل حاالً. وتتمثل االستراتيجية ال

استخدام جميع الوسائل الممكنة التي توفرها البنية التحتية الحالية في إيصال الخدمة. فيمكن استخدام أدوات 

اإلنترنت في إتاحة مخططات الدروس، ومقاطع الفيديو، والدروس التعليمية، وغيرها من الموارد لبعض 

ً االستعانة بالمدونات والتسجيالت الصوتية الطالب، وألكثر المعلمين على األرجح. ول كن، ينبغي أيضا

والموارد األخرى التي تستهلك قدراً أقل من البيانات. وينبغي العمل مع شركات االتصاالت على تطبيق 

سياسات تعفي المستخدمين من الرسوم، لتيسير تنزيل مواد التعلُّم على الهواتف الذكية، التي يحملها أكثر 

 .(11)الغالبالطالب في 

ن ستفادة من االكما أن اإلذاعة والتليفزيون من األدوات التي ال ينبغي االستهانة بجدواها كذلك. ويمك

 او اليو قصيرةالميزات التي توفرها لنا شبكات التواصل االجتماعي، مثل واتساب أو الرسائل النصية ال

ت رشادااألهل والمعلمين، لتزويدهم باإلتوب، في تمكين وزارات التعليم من التواصل بفعالية مع 

التعلُّم  ال يقتصرون. فوالتعليمات وهيكل عملية التعلُّم، مستعينة بالمحتوى المقدم عبر اإلذاعة أو التليفزي

سائط ن الومعن بعد على استخدام اإلنترنت فقط، ولكنه ينطوي على تعلُّم يعتمد على مجموعة متنوعة 

 .(12)عدد ممكن من طالب اليومالتي تكفل وصوله إلى أكبر 

أعلنت العديد من البلدان عن إغالق المدارس والكليات والجامعات  على المستوى الوطني. والواقع أن 

على الرغم من أنهم على ما يبدو أقل عرضة لإلصابة  -الكثيرين يشعرون بالقلق من أن األطفال والشباب 

قد يكونون حاملين للمرض، مما  -بكثير من الفئات األخرى  بالفيروس بل وتُعد معدالت الوفيات بينهم أقل

يعرض أفراد أسرهم األكبر سنًا للخطر في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم حيث تنتشر األسر 

كما لجأت الكثير من البلدان إلى التعلم عن بعد كوسيلة للحد من الوقت الضائع في  (.13)المتعددة األجيال

ر اإلنترنت( بالكامل والهواتف المحمولة أو البث التليفزيوني باإلضافة إلى البنية التحتية المدارس )عب

واالتصال، تُعد معرفة المدرسين واإلداريين باألدوات والعمليات الالزمة أيًضا عوامل رئيسية في توفير 

مع تعبئة دور النشر ألف حساب لجميع المعلمين وأولياء األمور،  800التعلم عن بعد ، وأنشئ أكثر من 

إلتاحة الكتب المدرسية والمواد التعليمية في محتوى رقمي للصفوف من األول إلى العاشر، واالستعانة 

بالقنوات في بث برامج تعليمية على التليفزيون الوطني. مع لجوء المزيد من البلدان إلى إغالق المدارس، 

المثال، يمكن أن يكون تكييف المنصات المتاحة  ستكون هناك حاجة إلى المزيد من اإلبداع. على سبيل

حاليًا لالستخدام على الهواتف الذكية أو االتفاق مع شركات االتصاالت على إلغاء تكلفة الوصول إلى 

المواد التعليمية على موقع تابع لوزارة التعليم أو كالهما جزًءا من جهود التخفيف من حدة األزمة. فينبغي 

رامج التحويالت النقدية وتطبيقها من أجل تعويض أولياء األمور من هذه الناحية. أن يتم توسيع نطاق ب

ويلزم التخطيط لذلك، على أن تكون الخطط مرنة تقبل التعديل، في ظل التغير الذي يطرأ في معلوماتنا 

جائحة حول مسارات الجائحة من يوم آلخر، في ضوء انعدام اليقين الذي يحيط بتدابير التخفيف من أثر ال

. ومن المرجح أن يعاد فتح المدارس (14)التي يتخذها كل بلد في ضوء ما يتراءى له من معطيات

والجامعات بالتدريج، حيث ترغب السلطات في الحد من التجمعات، أو إمكانية حدوث موجة ثانية من 

بما كان من األفضل الجائحة، مما قد يؤثر على بعض البلدان. وفي مثل هذه األجواء من انعدام اليقين، ر

ً أطول، وليس بالقصير. أما الجانب  اتخاذ القرار بناًء على سيناريو يفترض أن األحداث ستأخذ وقتا

المشرق في األمر، فيكمن في أن العديد من التحسينات، والمبادرات، واالستثمارات التي قد تتخذها النظم 

على سبيل المثال ال الحصر، زيادة المهارات التعليمية سيكون لها أثر إيجابي طويل المدى، ومن ذلك 

. ويجب أن تدرك محطات اإلذاعة والتليفزيون الدور المحوري (15)الرقمية لدى المعلمين في بعض البلدان

ومن ثم الدفع كما هو مأمول باتجاه تحسين جودة  –المنوط بها في مساندة األهداف التعليمية الوطنية 
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اط بها من مسؤولية اجتماعية كبيرة. وستزداد مشاركة األهل في العملية برامجها، مع استيعابها لما ين

ً أوضح للفجوات والتحديات )في إمكانية االتصال،  التعليمية ألبنائهم، وستكتسب وزارات التعليم فهما

والمعدات، ودمج األدوات الرقمية في المناهج الدراسية، وجاهزية المعلمين( الكائنة في استخدام 

جيا بفعالية، وستتخذ إجراءاتها حيال ذلك. ومن شأن ذلك كله أن يعزز منظومة التعليم المستقبلية التكنولو

 .(16)في العراق

والتصدي  حالياً، شهدهاوأمام جميع األنظمة التعليمية مهمة واحدة، أال وهي التغلب على أزمة التعلُّم التي ن

ة على ه الجائحة لهذيتلخص في الحد من اآلثار السلبي للجائحة التي نواجهها جميعاً. والتحدي الماثل اليوم

لتعلُّم تحسين ا مسار التعلُّم والتعليم المدرسي والجامعي ما أمكن، واالستفادة من هذه التجربة للعودة إلى

فية اً في كير أيضبوتيرة أسرع. ويجب على األنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه األزمة، أن تفك

يها، فاعلة نها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع األطراف الفالخروج م

طالب وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع ال

 .(17)على فرص تعليم جيد متساوية

من متين يض عليميالتعليمية وبناء نظام ت إن استخدام مناهج مبتكرة للتعليم أمر ضروري للحد من الخسائر

ت تصاالالتعليم لجميع طالب العراق. فمن الضروري أن نذكر بأن نطاق تغطية البنية التحتية لال

تعد وبير. كوتكنولوجيا المعلومات في العراق محدود، وحتى الوصول إليها يتسم بعدم المساواة بشكل 

ً لضمان التعليم للجميعالحلول المحلية المجتمعية لتقديم الخدمة  مثال، سبيل ال . فعلىالتعليمية أمرا ملحا

مكنه أن لذي ييمكن استخدام نهج يمزج بين توصيل المحتوى عبر اإلنترنت والوسائل غير اإللكترونية وا

ً القدرة على مواصلة التّعلم. ويمكن لمثل  تفادة دعم االسذا الهيوفر لدى األطفال في الفئات األكثر حرمانا

ها لتي تملكلة، اتكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األكثر انتشارا، ومنها الهواتف المحمو من

ل لمنازا% من األسر، بينما يتم تدريب مقدمي الرعاية على أفضل سبل دعم التعليم لألطفال في 99

 .(18)واالستمرار في فعل ذلك حين يُعاد فتح المدارس

 ذلك لدعمودية، ت أمان مالئمة، على سبيل المثال عبر برامج التحويالت النقكما يجب أن يتم توفير شبكا

ً ولضمان عدم تسربهم من التعليم وللتأكد من إحراز ت  وال فترةقدم طاألطفال من الفئات األكثر حرمانا

 وجودهم داخل النظام التعليمي.

 أزمة كورونا زادت من معاناة قطاع التعليم في العراق:

يروس فونات البنك الدولي" أن  العراق قادر على استخالص الدروس من أزمة جائحة يرى موقع "مد

بالد لي أن الالدو كورونا إلعادة البناء بشك أفضل والسيما في مجال التعليم. وأشار الموقع التابع للبنك

اهن. لوقت الرا ا فيتحتاج حاليا وبشكل كبير  إلى حماية التعليم من أجل الطالب األشد فقرا واألكثر حرمان

 واقترح البنك الدولي ثالث مراحل للنهوض بالتعليم في العراق تتمثل في:

 ٍن واحد.م في آ: االستجابة الطارئة للتعليم حيث ستبقي األطفال آمنين وتدعم استمرار التعليالتكيف -

لى إلطالب اتسرب : مع إعادة فتح المدارس، يحتاج العراق لضمان السالمة، وخفض إدارة االستمرارية -

 .لبشريالحد األدنى وبدء تعافي عملية التعلم الستعادة قدرة التعليم على بناء الرأس المال ا

: استغالل الفرص الجديدة إلعادة بناء األنظمة التعليمية على نحو أقوى وأكثر التحسين وتسريع الوتيرة -

 مساواة مقارنة مع الوضع في السابق.
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مية ر التعليلخسائلي إلى إن استخدام مناهج مبتكرة للتعليم أمر ضروري للحد من اوأشار تقرير البنك الدو

 التحتية لبنيةوبناء نظام تعليمي متين يضمن التعليم لجميع طلبة العراق، مشيرا إلى أن نطاق تغطية ا

 بير.ك بشكل لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في العراق محدود و الوصول إليها يتسم بعدم المساواة

ً لضمان التعليم ل بيل . فعلى سلجميعوتعد الحلول المحلية المجتمعية لتقديم الخدمة التعليمية أمرا ملحا

والذي  رونيةالمثال، يمكن استخدام نهج يمزج بين توصيل المحتوى عبر اإلنترنت والوسائل غير اإللكت

 .(19)واصلة التّعلميمكنه أن يوفر لدى الطالب في الفئات األكثر حرماناً القدرة على م

 :توصيات التباعها خالل هذه الفترة

و ألمتقدمة اوجيا فحص درجة االستعداد واختيار أنسب األدوات: اتّخذ قرارك باستخدام الحلول ذات التكنول

دام رات استخومها التكنولوجيا البسيطة استنادًا إلى موثوقية مصادر الطاقة المحلية واالتصال باإلنترنت

املة، المتك لدى المعلمين والطالب. يمكن تنسيق ذلك من خالل استخدام منصات التعلم الرقميالحاسوب 

 زيون.التلفوودروس الفيديو، والمساقات الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت، والبث عبر أجهزة الراديو 

ة ي اإلعاقهم ذوضمان إدراج برامج التعلم عن بعد: نفِّّذ التدابير الالزمة لضمان وصول الطالب، بمن في

لوصول افقط  أو من خلفيات منخفضة الدخل، إلى برامج التعلم عن بعد، إن كان بإمكان عدد محدود منهم

ت ى العائالتر إلإلى األجهزة الرقمية. خذ بعين االعتبار النقل المؤقت لهذه األجهزة من معامل الكمبيو

 ودعم اتصالها باإلنترنت.

ى شبكة ليمية إلالتع بيانات: قيِّّم أمن البيانات عند رفعها أو رفع المواردحماية خصوصية البيانات وأمن ال

قات اإلنترنت، وكذلك عند مشاركتها مع منظمات أخرى أو أفراد آخرين. تحقق من استخدام تطبي

 ومنصات ال تنتهك خصوصية بيانات الطالب.

بط متاحة لرات التدريس: اجمع األدوإعطاء األولوية لحلول مواجهة التحديات النفسية واالجتماعية قبل ال

بشرية ت الالمدارس، وأولياء األمور، والمعلمين، والطالب مع بعضهم. شّكل مجموعات لضمان التفاعال

ي قد تملة التالمح المنتظمة، وتمكين تدابير الرعاية االجتماعية، ومعالجة التحديات النفسية واالجتماعية

 يواجهها الطالب عند عزلهم.

لمحتملة المدة اجدول الدراسي لبرامج التعلم عن بعد: نّظم مناقشات مع األطراف المعنية لفحص تخطيط ال

دة أو ف جديإلغالق المدرسة وتحديد ما إذا كان يجب أن تركز برنامج التعلم عن بعد على تدريس معار

، أثرةلمتتعزيز معرفة الطالب بالدروس السابقة. ضع مخطط الجدول اعتمادًا على حالة المناطق ا

لى بناًء ع ناسبةومستوى الدراسات، واحتياجات الطالب، وتوافر أولياء األمور. اختر منهجيات التعلم الم

 وجه.لجًها وحالة إغالق المدرسة والحجر الصحي المنزلي. تجنب منهجيات التعلم التي تتطلب التواصل 

ت أو دورا وجًزارقمية: نّظم تدريبًا متقديم الدعم للمعلمين وأولياء األمور بشأن استخدام األدوات ال

 نيساعد المدرس توجيهية للمعلمين وأيًضا ألولياء األمور، إن كانت هناك حاجة إلى المراقبة والتيسير.

باشر بث م على تحضير اإلعدادات األساسية مثل حلول استخدام بيانات اإلنترنت إن طُلِّبمنهم تقديم

 .(20)للدروس

سبة والحد من عدد التطبيقات والمنصات: ادمج األدوات أو الوسائط المتاحة لمعظم الدمج بين الوسائل المنا

الطالب، في كل من التواصل والدروس المتزامنة، وللتعلم غير المتزامن. تجنب التحميل الزائد على 

 الطالب وأولياء األمور من خالل مطالبتهم بتحميل العديد من التطبيقات أو المنصات واختبارها.
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ألمور الياء قواعد التعلم عن بعد ومراقبة عملية تعلم الطالب: حدد قواعد التعلم عن بعد مع أو وضع

ول ب. حاوالطالب. صمم أسئلة تقويمية أو اختبارات أو تمارين لمراقبة عملية تعلم الطالب عن كث

 مور عبرء األيااستخدام األدوات الالزمة لدعم إرسال مالحظات الطالب، وتجنب التحميل الزائد على أول

 مطالبتهم بفحص مالحظات الطالب وإرسالها.

ع ميت يتسق ى توقتحديد مدة وحدات التعلم عن بعد استنادًا إلى مهارات التنظيم الذاتي للطالب: حافظ عل

صول في ف مستوى التنظيم الذاتي للطالب وقدراتهم ما وراء المعرفية )قدرات إدراك اإلدراك( خاصة

، وأال تزيد عن دقيقة 20ضل أال تزيد الوحدة المخصصة لطالب المدارس االبتدائية عن البث المباشر. يُف

 دقيقة بالنسبة إلى طالب المدارس الثانوية والجامعات. 40

ارس تشكيل مجموعات وتعزيز االتصال: شكل مجموعات من المعلمين وأولياء األمور ومديري المد

واجهة مف عند تبادل الخبرات، ومناقشة استراتيجيات التكيلمعالجة الشعور بالوحدة أو العجز، وتسهيل 

 صعوبات التعلم.

 الهوامش:

 .٣(   ينظر: صالح محمد التركي، التعليم اإللكتروني، جامعة الملك فيصل، ص 1)

 والتعليم العالي: اليوم وغداً. 19-كوفيد IESALC-(  ينظر: تقرير اليونسكو2)

، ٤٣طبعة روني في الجزائر والوطن العربي، مجلة، الوطن، ال(  د. سعيد معيوف، التعليم االلكت3)

 ٢٠٠٨الجزائر، 

لعالي من أجل ا: دعم التعليم 19-(  ينظر: ورقة مجموعة البنك الدولي حول االستجابة لألزمة كوفيد4) 

 االستمرارية والتكيف واالبتكار  .

 .وما بعدها 19 -(   موجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد 5)

 ،٢٠٠٩ر، (  ينظر: حسن ساوري، الثروة اللغوية الموروثة من التكنولوجيا، دار الكتاب، الجزائ6)

 .13ص

 . 2020التعليم: من االضطراب إلى التعافي  19-كوفيد IIEP-(   ينظر: اليونسكو7)

 لي(  ينظر: اليونسكو المبادئ التوجيهية للموارد التعليمية المفتوحة في التعليم العا8)

لعربية للغة اا(   د. عبد الكريم خليفة، للغة العربية والتعريب في العصر الحديث ، منشورات مجمع 9)

 . 84، 83ص ،األردن –عمان - ١٩٨٧الطبعة األولى -األردني 

لطبية العلوم ا(  د. حمزة كتاني، قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات في مجال 10)

 . ٢٠٠٨، الرباط ،  ٤٣عدد  –مجلة اللسان العربي والطبيعية، 

اإلنترنت  (. أيًضا على2008(  "تحديد موقع األدب في الوسائط الجديدة". األدب المعاصر )صيف 11)

 http://www.electronicbookreview.com/thread/criticalecologies/interpretivعلى 

الجميلة،  -روني، منشورات جامعة بابل، كلية الفنون (  ينظر: خضَت، عباس نوري، التعليم اإللكتً 12)

 .76ص  
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 لدوليلمؤتمر ا، اؿوح(  ينظر: عبد النور، إبراهيم، التعليم اإللكتروني للغة العربية بين الواقع والطم13)

 .23الثاني للغة العربية ومواكبة العصر، منشورات الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ص

 مقوماته،قاته وة بنت مساعد، التعليم اإللكتروني، توظيفه واستخداماته وسماته وتطبي(  ينظر: رافي14)

 .65، ص 9، ٔٓ الشهر7رسالة ماجستير، المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد 

 .82صمعلم اللغة العربية لغة العرب، مجلة الفيصل،  ،(  ينظر: محمد حسن باقالن، وآخرون15)

قافة ور للثظر: الحسناوي، موفق، ألية التعليم اإللكتًروني في عملية التدريس، مؤسسة الن(  ين16)

 . thtp://www.alnoor.se/article.asp?idواإلعالم، على موقع الشبكة العنكبوتية، 

 ،وجيالتكنول(  ينظر: العالج: فهم وسائل اإلعالم الجديدة. كامبريدج: مطبعة معهد ماساتشوستس ل17)

 .1999،المجلداالول، 34ص

 -ي ف عدراسة للواق (   ينظر: عكنوش، نبيل، التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية:18)

  .45ص ،2001 ،2ظل مشروع البرنامج الوطني للتعليم عن بعد، مجلة المكتبات والمعلومات، عدد

 .47-46(  المصدر نفسه : ص19)

والتوزيع،  -للنشر  التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا المعلومات، دارا إلنتاج(  ينظر: الطائي، جعفر، 20)

 .76، ص2007،العراق ،بغداد

 والمراجع: المصادر

 . بية السعودية، التعليم اإللكتروني، جامعة الملك فيصل، المملكة العر1999صالح محمد التركي،  -( 1)

ن أجل م: دعم التعليم العالي 19-لألزمة كوفيدورقة مجموعة البنك الدولي حول االستجابة -( 2)

 االستمرارية والتكيف واالبتكار

طن، الطبعة ، التعليم االلكتروني في الجزائر والوطن العربي، مجلة، الو٢٠٠٨د. سعيد معيوف، -( 3)

 ، الجزائر، ٤٣

 وما بعدها. 19 -موجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد   -(4) 

 المبادئ التوجيهية للموارد التعليمية المفتوحة في التعليم العالياليونسكو  -( 5)

 .،الثروة اللغوية الموروثة من التكنولوجيا، دار الكتاب، الجزائر٢٠٠٩حسن ساوري، -( 6)

 .  2020التعليم: من االضطراب إلى التعافي   19-كوفيد IIEP-اليونسكو -(7)

 والتعليم العالي: اليوم وغداً. 19-كوفيد IESALC-تقرير اليونسكو -( 8)

مع اللغة للغة العربية والتعريب في العصر الحديث ، منشورات مج١٩٨٧د. عبد الكريم خليفة، -( 9)

 األردن. –عمان -الطبعة األولى  -العربية األردني 

ي مجال العلوم ، قدرة اللغة العربية على مسايرة اإلبداعات والتجديدات ف٢٠٠٨(  د. حمزة كتاني، 10)

 ، الرباط  . ٤٣عدد  –الطبية والطبيعية، مجلة اللسان العربي 
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اإلنترنت  (. أيًضا على2008(  "تحديد موقع األدب في الوسائط الجديدة". األدب المعاصر )صيف 11)

 http://www.electronicbookreview.com/thread/criticalecologies/interpretivعلى 

د، ميلة، بغداالج -التعليم اإللكتًروني، منشورات جامعة بابل، كلية الفنون 2018  عباس نوري، -( 12)

 العراق.

 لدوليح ، المؤتمر االتعليم اإللكتروني للغة العربية بين الواقع  والطمو2020عبد النور، إبراهيم، -( 13)

 .23المنورة، صالثاني للغة العربية ومواكبة العصر، منشورات الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

ه، قاته ومقومات، التعليم اإللكتروني، توظيفه واستخداماته وسماته وتطبي2009رافية بنت مساعد، -( 14)

ة ، المملكة ، جد9، ٔٓ الشهر7رسالة ماجستير، المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد 

 العربية السعودية.

ار الكتب دمعلم اللغة العربية لغة العرب، مجلة الفيصل، ، 1999محمد حسن باقالن، وآخرون، -( 15)

 العربية، بغداد، العراق .

ر للثقافة ألية التعليم اإللكتًروني في عملية التدريس، مؤسسة النو2009الحسناوي، موفق،  -( 16)

 . thtp://www.alnoor.se/article.asp?idواإلعالم، على موقع الشبكة العنكبوتية، 

، تكنولوجيا: فهم وسائل اإلعالم الجديدة. كامبريدج: مطبعة معهد ماساتشوستس لل1999،(  العالج17)

 المجلداالول.

 -ع في راسة للواقد، التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية: 2001عكنوش، نبيل،  -(18)

  .2عدد ظل مشروع البرنامج الوطني للتعليم عن بعد، مجلة المكتبات والمعلومات،

 -ج للنشر ، التطبيقات االجتماعية لتكنولوجيا المعلومات، دارا إلنتا3007الطائي، جعفر،  -( 19)

 والتوزيع، بغداد، العراق.

 



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 48

 

 المدرسة وتكنولوجيات اإلعالم و التواصل : تدريس الجغرافيا أنموذجا

 التهامي التهامي

 المغرب  -أستاذ باحث بالتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط 

 مغربال- والدراسات األكاديمية في الحكامة التعليمية بالرباط نائب رئيس مركز األبحاث
. 

 : مقدمة

صب لحديثة نبية ايتضمن التعلم وجود دافع يحمل الفرد على التعلم، فال تعلم بدون دافع. لذلك وضعت التر

يق طرلك عن ة. وذأعينها ناحية أساسية. تتمثل في ضرورة استثارة دوافع المتعلمين نحو المواقف التعليمي

إلتصال جية اوتبقى تكنولومجموعة من الخبرات التي تثير دوافع المتعلمين، وتشبع حاجاتهم ورغباتهم. 

كيف فغرافيا. م الجوالمعلوميات، محفزا وبامتياز للدافعية نحو التعليم و التعلم، وباألخص في تعليم وتعل

  ذلك؟.

 دورها فيوفيا، إبراز أهميته تكنولوجية اإلعالم واالتصال في تدريس الجغرا الهدف من هذا المقال إذن،

 .تحفيز واستثارة الدافعية لدى التالميذ واإلقبال على هذه المادة

 : في تعليم وتعلم الجغرافيا  ـ التعريف بتكنولوجيات المعلوميات واإلتصال وتطبيقاتها 1

بأنها   Procter & Others يُعرفها بروكتر وآخرون : واالتصاالتـ مفهوم تكنولوجيا المعلومات  1ـ  1

العلم والنشاط في تخزين واسترجاع ومعالجة وبث المعلومات باستخدام أجهزة الكمبيوتر". كما يعرفها "

بأنها   ويُعرفها سويلم ".علم تجميع وتصنيف ومعالجة ونقل البيانات"معهد تكنولوجيا المعلومات بأنها 

 واالتصاالت المختلفة للحصول على المعلومات واختزانها ونقلها باستخدام الحاسباتالوسائل "

بأنها "جمع وتخزين ومعالجـة وبث واستخدام  Rowley  واإللكترونيات المصغرة". ويعرفها رولي

ولكن  Software أوالبرامج  Hardware وال يقتصر ذلك على التجهيزات الماديــة المعلومــات،

دور اإلنسان وغاياته التي يرجوها من تطبيق واستخدام تلك التكنولوجيات   إلي أهمية ينصرف كذلك

 . 1والقيم والمبادئ التي يلجا إليها لتحقيق خياراته "

فيما هدفت إليه من إيضاح ما يشمله مصطلح تكنولوجيا   يتضح من التعريفات السابقة أنها اتفقت

لى استخدام التجهيزات المادية والبرمجيات ودور اإلنسان المعلومات واالتصاالت من جوانب، تشتمل ع

 .2وغاياته في الحصول على المعلومات واختزانها ونقلها ومعالجتها وبثها وعرضها واستخدامها

 والتعلم التعليم مجال في يستخدم ما كل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يقصد ففي التعليم إذن،

 من المعلومات ونقل استرجاع معالجة، تخزين، بهدف والتي تستخدم واالتصاالت، المعلومات تقنيات من

 . 3الحديثة الوسائل بجميع التعليمية وتجويد العملية تطوير على يعمل مما آلخر، مكان

                                                             
(." التطبيقات واألساليب الناجحة الستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 2005ـ حسين محمد أحمد عبد الباسط )  1

ص  صمارس،  - الخامس والبشرية، العدد. مجلة التعليم باالنترنت، جمعية التنمية التكنولوجية في تعليم وتعلم الجغرافيا"

47 – 59. 
 المعرفي االقتصاد نحو التعليم تطوير لمشروع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور :( 2012الزيودي ) محمد ماجدـ  2

 اليمن، ،5 العدد ،3 المجلد التفوق، لتطوير العربية المجلة األردنية، الحكومية المدارس لطلبة المهارات الحياتية تنمية في

 .93 ص ، 2012
معوقات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مناهج المواد التجارية ( : 2007ـ عبد الباقي عبد المنعم ابوزيد )  3

صر، لجامعي، مايم قبل المؤتمر الدولي األول حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتطوير التعلبالتعليم الثانوي، 

 .9ص 
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 نشاط تعليمي تعلمي تبسيط بغرض المستخدمة الحديثة والتقنيات الطرق مجموعة أنها كذلك، على وتعرف

حواسيب،  من وتداولها المعلومات لمعالجة الضرورية األجهزة مجموعة تجمع وهي أداءه،ورفع  معين

 وعلى أشكالها بكل االتصال وسائل عبر والسلكي سلكي الكتروني ونقل استرجاع ومعدات، حفظ، برامج

 تؤمن والجماعي. إذ الثنائي التواصل من تمكن والتي والمرئي، المسموع المكتوب، :أنواعها اختالف

 .4والمفتوحة المغلقة الشبكات عبر متلقي إلى من مرسل الرسالة التربوية انتقال

لى تعدد وتنوع عترتب   : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليم وتعلم الجغرافيا  ـ تطبيقات 2ـ  1

هور ظرى أخ  أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية وسرعة تطورها وانتشارها من ناحية

دراسات يد من الالعد اهتمام كبير من قبل الباحثين والمهتمين بالتعليم عامة وتعليم الجغرافيا خاصة بإجراء

 . والبحوث بهدف االستفادة من إمكانياتها وأدواتها في تحقيق األهداف التعليمية

د من التطبيقات وقد توصلت بعض الدراسات والبحوث، إلى أن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العدي

التي يمكن توظيفها في تعليم وتعلم الموضوعات الجغرافية، والتي من أهمها قواعد البيانات 

 Databases المصادرالمرجعية،Reference Sources تقنيات التليكونفرنس ،
5Teleconferencing الوسائط المتعددة ، Multimedia ونظم المعلومات الجغرافيةGeographic  

Information Systems  يمكن تناولها بالتفصيل، مع اإلقتصار على األكثر ارتباطا بالجغرافيا، على .

 : النحو التالي 

ت مثل الكتب على الرغم من تعدد أساليب تخزين المعلومات والبيانا : قواعد البيانات   ـ 1ـ  2ـ  1

ي فرا هاما عب دوكترونية، والتي تلوالمراجع الخاصة واألدلة والقواميس واألطالس وقواعد البيانات اإلل

قدرة  وأكثرها ساليبتنظيم وعرض البيانات والمعلومات الجغرافية، إال أن قواعد البيانات تُعد أهم هذه األ

 ومناسبة على مواجهة االنفجار المعرفي الذي يشهده هذا العصر.

ل يسهل ن البيانات بشكأبنية تنظيمية لتنظيم وتخزي"هي عبارة عن  : أ ـ مفهوم قواعد البيانات

 عرضهاواسترجاعها"، أو هي عبارة عن " كمية كبيرة من البيانات يتم جمعها وتنظيمها وتخزينها 

 بطريقة يسهل استرجاعها واالستفادة منها".

بالعديد من  تتصف قواعد البيانات  ب ـ أهمية استخدام قواعد البيانات في تعليم وتعلم الجغرافيا :

 ستخداما  رها ات التي تجعلها من أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأكثالخصائص والمميزا

 في تعليم وتعلم الجغرافيا. من أهم هذه الخصائص والمميزات، ندكر: 

بطريقة يسهل  – بكل أشكالها – يتم تخزين وتنظيم البيانات والمعلومات الجغرافية حيثسهولة الوصول: 

  .استرجاعها

 إلمكاناتاتجاوز ت: إذ يتم تخزين كميات هائلة من البيانات والمعلومات الجغرافية والتي  الكبيرةالسعة 

    البشرية.

لمختلفة اعيات حيث لديها قدرة على تخزين البيانات بطريقة متكاملة، بمعنى الربط بين النو لتكامل :ا

 للبيانات والمعلومات الجغرافيةـ 

يالت ال التعدة وإدخبعة التغييرات التي تحدث في البيانات والمعلومات المخزنتتيح للمتعلمين متاالحداثة: 

  الالزمة عليها.

 . ال تتيح أية بيانات أو معلومات ألي شخص ليس لديه الحق في اإلطالع عليها إذالسرية : 

 .  ينهابتنظم البيانات والمعلومات الجغرافية بشكل يسهل إجراء المقارنات الكافية لمقارنة : ا

                                                             
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تنمية قطاع السياحة ( : 2010ـ بختي إبرهيم، شعوبي محمود فوزي )  4

 .275، ورقلة، ص 7، مجلة الباحث، العدد والفندقة
توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال الحديث في تحسين أداء التعليم : )د ن( ـ شيماء مبارك و عبيدة صبطي  5

ي، ص ص العال مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص، الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم الجامعي،

 .287ـ  275
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قواعد البيانات في هناك استخدامان رئيسيان ل: ج ـ استخدامات قواعد البيانات في تعليم وتعلم الجغرافيا 

 :  العملية التعليمية بشكل عام وتعليم وتعلم الجغرافيا بشكل خاص هما 

تعلمي ملة عن قاعدة البيانات في تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات الكام  تستخدم إدارة الفصل: 

المقررات  – الحالة الصحية – رقم التليفون  -اإلقليم التابع له – العمر – االسم  الفصل من حيث )

 .  درجاتهم فيها( لالستفادة منها في إدارة الفصل – الجغرافية السابق دراستها

ات ن البيانم يرة: تستخدم قاعدة البيانات في تخزين واسترجاع كمية كب تعليم وتعلم المقررات الجغرافية

ي تحقيق نها فموالمعلومات الجغرافية التي تدور حول أحد الموضوعات الجغرافية والتي يمكن االستفادة 

 . العديد من األهداف التعليمية المرتبطة بهذه الموضوعات

ات اناعد البيام قوويرتبط استخدام قواعد البيانات في تعليم وتعلم الجغرافيا بمستوى المتعلمين في استخد

طوير تخدام وتلى اسالقائمون على تعليم الجغرافيا، أوال  بتدريب المتعلمين، ع  نفسها، لذلك يجب أن يهتم

ام ان استخدلما كوقواعد البيانات، ثم تدريبهم على استخدام قواعد البيانات في تعليم وتعلم الجغرافيا، 

الل بيانات خعد اللتدريب على استخدام قواوتطوير قواعد البيانات يُعد عملية متعددة المراحل، لذا يتم ا

 مراحل متعددة وهى كالتالي :

د أن بع فية، لجغراالمرحلة األولى : استخدام قواعد البيانات الجاهزة في استرجاع البيانات والمعلومات ا

دم لهم قانات، يالبي يدرب المعلم المتعلمين على استرجاع البيانات والمعلومات الجغرافية المخزنة في قاعدة

مع البيانات جأو مشكلة ما. ثم يطلب منهم  – الهنود الحمر في أمريكا مثال–فكرة بسيطة عن موضوع ما 

تنجز هذه  . الموضوع، و تصنيفها وتسجيل كل صنف منها على ورقة مستقلة  والمعلومات المرتبطة بهذا

 التمارين  في مجموعات صغيرة أو كبيرة.

ن أية. بعد لجغرافقواعد البيانات الجاهزة في تخزين البيانات والمعلومات اـالمرحلة الثانية : استخدام 

نات الجاهزة، يقدم والمعلومات الجغرافية في قواعد البيا  تخزين البيانات  على المتعلمين  يدرب المعلم،

 هذابطة بلهم فكرة عن أحد الموضوعات،  ثم يطلب منهم جمع البيانات والمعلومات الجغرافية المرت

  .الموضوع وتصنيفها وتنظيمها في شكل جديد وإعادة تخزينها في قاعدة بيانات جاهزة

 افية.ات الجغرمعلومالمرحلة الثالثة : إعداد قواعد البيانات واستخدامها في تخزين واسترجاع البيانات وال

يقدم   Access أو FoxPro أو  dBase بعد التدريب على كيفية إعداد قواعد البيانات باستخدام برمجيات

مع جيطلب من المتعلمين  "،"اقتصاد أمريكا مثاللهم فكرة عن أحد الموضوعات الجغرافية مثل 

دة بيانات وتخزينها في قاع – في شكل جديد –المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع وتصنيفها وتنظيمها

 . جديدة

ن ين قادريمتعلمة بشكل خاص اليصبح البنهاية كل مرحلة من المراحل السابقة بشكل عام، والمرحلة الثالث

لدراسية اررات على استخدام قواعد البيانات في دراسة مقرر الجغرافيا الخاص بهم فقط، بل ودراسة المق

تخدامات هم اساألخرى. من ثم يمكن القول أن استخدام قواعد البيانات في تعليم وتعلم الجغرافيا من أ

 . خاص ا بشكلالتعليم والتعلم بشكل عام وتعليم وتعلم الجغرافيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

تكنولوجيا   أحد أهم تطبيقات واستخدامات ،تُعد المصادر المرجعية : ـ المصادر المرجعية 2ـ  2ـ  1

لى كم عحتوى تبشكل عام، وتعليم وتعلم الجغرافيا بشكل خاص. حيث   المعلومات واالتصاالت في التعليم

ليم ا  في تعكثير هائل ومتنوع من البيانات والمعلومات الجغرافية المتخصصة التي يحتاج إليها المتعلمون

 : وتعلم الموضوعات الجغرافية. من أهمها األتي 

يُقصد بها، كتاب أومجموعة كتب إلكترونية تحتوي على كم هائل من  : ات اإللكترونيةأ ـ الموسوع

البيانات والمعلومات المرئية والمرتبة أبجديا  وتدور حول المعرفة اإلنسانية بشكل عام أو جزء خاص 

قطة الصوت، الل الصورة، منها. كما تتضمن الموسوعات اإللكترونية بيانات ومعلومات متنوعة )النص،

الرسم البياني. ومن ثم تعد الموسوعات اإللكترونية من أهم المصادر المستخدمة في الحصول  المتحركة،

و تتيح  على البيانات والمعلومات الجغرافية المرتبطة بتعليم وتعلم العديد من الموضوعات الجغرافية.
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  لومات المحددة عن طريق قوائمالموسوعات اإللكترونية للمعلمين سهولة وسرعة استرجاع البيانات والمع

أو البحث النص، كما تتيح لهم الفرصة في تسجيل مالحظاتهم أثناء دراسة  أوملفات الصوت، الصور،

واستعراض المعلومات الجغرافية، والفرصة في حفظ بعض المعلومات الجغرافية على وسائط التخزين 

 المعلومات التي تحتويها الموسوعة  طباعة األقراص المدمجة( والفرصة في – األخرى )األقراص المرنة

. 

 جدا  من الكلمات يتضمن عددا  كبيرا    كتاب إلكتروني القاموس اإللكتروني، : اإللكترونية  ب ـ القواميس

ومات ن معلبشكل أبجدي، مع المعنى المقابل لكل كلمة سواء في نفس اللغة أوفي لغة أخرى. كما يتضم

جديدة غير تمكن القواميس اإللكترونية المتعلمين من سماع الكلمات الو عن بعض الموضوعات الخاصة.

 . يدةالمعروفة، األمر الذي يتيح لهم الفرصة في اكتساب عدد كبير من الكلمات والمعاني الجد

على الخرائط  كتاب أوكتب إلكترونية تحتوي يقصد باألطالس اإللكترونية،: اإللكترونية   ج ـ األطالس

الس المعلمين وتمكن األط  لرسوم البيانية التي توضح أو تشير إلى مواقع وجود األشياء.واإلحصاءات وا

ما كوقع. ممن التعرف على مواقع األشياء والصفات والخصائص الطبيعية والبشرية التي يتسم بها كل 

 . تتيح لهم سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات المرتبطة بكل موقع

من أهم   GIS تُعد نظم المعلومات الجغرافية والمعروفة بـ : معلومات الجغرافيةنظم ال  ـ 3ـ  2ـ  1

و  Active Hardware تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل على استخدام ملحقات نشطة

 Automated في الرسم اآللي Spatial Data وبيانات مكانية Powerful Software برمجيات قوية

Cartography ،والتحليل الواسع Extensive Analysis باألماكن. حيث تعتبر   للمعلومات المرتبطة

أحد الدعائم األساسية في دعم اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي شتى المجاالت. من هنا يتبين ان 

صبغ دراسة  في تعليم وتعلم الجغرافيا من أهمها ما يلي :  الجغرافية المعلومات هناك فؤائد واضحة لنظم

إتاحة . الموضوعات الجغرافية بالواقعية من خالل ربط دراسة هذه الموضوعات بالبيئية المحلية المحيطة

البيانات الجغرافية وعرضها   الفرصة في التعامل مع عدد كبير من برمجياتها، في جمع وترميز وتحليل

الموضوعات الجغرافية من خالل  إثارة الحماس في دراسة. في خرائط وتقارير ورسوم وأشكال بيانية

إتاحة الفرصة لطرح وتوجيه عدد كبير من األسئلة واالستفسارات الجغرافية والبحث عن اإلجابات 

إضفاء الحداثة على دراسة الموضوعات الجغرافية، من خالل حاجتها المستمرة إلى تدعيم  . المختلفة لها

إضفاء صفة العالمية على  . والمعارف الجغرافيةمحتواها بكل ما هو جديد من البيانات والمعلومات 

دراسة الموضوعات الجغرافية من خالل ربط البيانات مع بعضها البعض عبر المسافات القريبة والبعيدة 

ربط دراسة الموضوعات بالمجاالت الوظيفية المختلفة، التي . من خالل قواعد البيانات المحلية والعالمية

وخريجي الجغرافيا في المستقبل، وذلك أثناء رجوعهم إلى الهيئات والمنظمات يمكن أن يعمل بها متعلمي 

تنمية العديد من  . المتضمنة لهذه المجاالت في جمع البيانات الجغرافية المرتبطة بموضوعاتهم الدراسية

المهارات الجغرافية في دراسة الموضوعات الدراسية، وخاصة المرتبطة باالتصال، واتخاذ القرارات، 

  ...الخ.. وإنتاج الخرائط

 لومات واالتصاالتكان للتطورات السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا المع: الوسائط المتعددة  ـ 4ـ  2ـ  1

تخدام طوير اسأكبر األثر في ت  -التكلفة وظهور الذاكرات ذات السعات العالية   المرتبطة بانخفاض –

عظم مف كل أو توظي م والتدريب لما لها من إمكانيات كبيرة فيتكنولوجيا الوسائط المتعددة في مجال التعلي

 .  وسائل أو وسائط التعلم معا  في حزم برامج قوية فعالة

تكنولوجيا عرض وتخزين  مفهوم الوسائط المتعددة يشير إلى  إن :  أ ـ مفهوم الوسائط المتعددة

الحاسبات اإللكترونية، أو مجموعة واسترجاع وبث المعلومات النصية والصوتية والمتحركة باستخدام 

األنظمة المتصلة بالكمبيوتر والتي تنتج وتخزن وتنقل وتسترجع المعلومات النصية والصوتية والمصورة 

أنها "تكنولوجيا الكمبيوتر التي تعرض المعلومات في   Dyson دايسون والمرسومة والمتحركة. ويرى
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تحركة و والصوت والصورة والنص( وبدرجة عالية من صورة تمزج بين )اللقطة المتحركة والرسوم الم

 "6التفاعل مع المستخدم

 هناك نوعان أساسيان لبرمجيات الوسائط المتعددة هما : ب ـ أنواع الوسائط المتعددة :

 لبرمجية.اتويات تتبع الوسائط المتعددة السلبية مسارا  واحدا  في عرض مح الوسائط المتعددة السلبية: 

و ؤقت، أمفي التحرك أوإيقاف الحركة إيقاف   دم فيها القدرة فقط على زيادة السرعةويكون للمستخ

في عرض القصص  تستخدم الوسائط المتعددة السلبية  أو إلى الخلف. لذا كثيرا  ما االنتقال إلى اإلمام

 .واألفالم، كما يكثر تخزينها على شرائط الفيديو

ا  مختلفة طرق بية،السل : تتبع الوسائط المتعدد التفاعلية بالمقارنة مع مثيلتها الوسائط المتعددة التفاعلية

ي ه الذلعرض محتويات البرمجية. فمن الممكن أن يأخذ العرض مسارات مختلفة اعتمادا على االتجا

نها يزكما يكثر تخ يحدده المستخدم. لذا تتنوع وتتعدد استخدامات الوسائط المتعددة التفاعلية في العروض.

 . على أقراص الفيديو

ددة أداة أساسية لتحقيق تُعد الوسائط المتع : ج ـ أهمية استخدام الوسائط المتعددة في تعليم وتعلم الجغرافيا

 :ن أهمها زات مالجغرافيا بشكل عام. وذلك لما تمتاز به من خصائص وممي  العديد من أهداف تعليم وتعلم

الرسوم ومن خالل الصوت والصورة والموسيقى  ، لمتعددة قادرةفالوسائط ا  :  Fascinate المتعة-

ساب صرف حبشرط أال يكون ذلك على   خطف وجذب االنتباه إليها، واللقطات المتحركة، على المتحركة

 .  االنتباه عن الموضوعات األساسية

ئط لوسال  ROMو   CD حيث أتاحت السعة الشاسعة المتاحة على أقراص : Alternative البدائل-

ستيعاب شكل ما غير القادر على ا المتعددة توفير العديد من البدائل في الحصول على المعرفة. فالطالب

 ن الحصولكنه ممن أشكال المعرفة الجغرافية، تتيح له الوسائط المتعددة بعض األشكال البديلة التي تم

 . عليها ومن ثم التعلم

سيلة فعالة لتقديم و ة، الُمعدة باستخدام تكنولوجيا المعلومات،تُعد الوسائط المتعدد : Test   االختبار-

عدات في م مسااالختبارات الجغرافية من حيث قدرتها على االنتظار في صمت حتى يجيب المتعلم، أو تقدي

إلجابة اعزيز حالة تأخر اإلجابة عن وقت معين، كما تتبع إجابات المتعلم الصحيحة والخاطئة من حيث ت

 . جنب تكرار اإلجابة الخاطئةالصحيحة وت

جابات جميع اإل إعادة فحص : تستطيع البرمجيات الحديثة للوسائط المتعددة، Support  لتدعيم ا-

 اط القوةيم نقوالبدائل التي اتبعها المتعلم في تعلم الموضوعات الجغرافية. وذلك من اجل تحديد وتدع

 . والضعف

خص ل، وباألإلتصاهذا ونظرا لهذه األهمية، تم تبني هذا النوع األخير من تطبيقات تقنيات المعلوميات وا

 الوسائط التفاعلية النشيطة، في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة. 

 ـ تكنولوجية اإلعالم و التواصل في تدريس الجغرافيا : األهمية و اإلكراهات : 2

 ـ تقديم تجربة : 1ـ  2

 ـ عرض المشروع : 1ـ  1ـ  2

و   مورد رقمي حول : "دوران األرض حول الشمس ونتائجه". أ ـ ماذا  : أي منتوج أي مشروع ؟ :

تعرف دوران األرض حول الشمس، واستنتاج نتائج دوران األرض حول الشمس.  ماهي األهداف :

                                                             
(." التطبيقات واألساليب الناجحة الستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 2005ـ حسين محمد أحمد عبد الباسط )  6

ص  صمارس،  - الخامس باالنترنت، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، العدد. مجلة التعليم في تعليم وتعلم الجغرافيا"

47 – 59. 
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اجتماعيات )الجغرافيا( بالمدرسة  وأخيرا ماهي الفئة المستهدفة : تالميذة السنة األولى ثانوي إعدادي ـ

 المغربية.

اهرة ذه الظكيف نجعل المتعلمين )األطفال( يستوعبون ويدركون ه أي ماهي اإلشكالية ؟ : ب ـ لماذا:

 . وحيتياتها، بطرق ملموسة ؟

يل تحوتوفير مورد رقمي يشخص الظاهرة. وذلك ب ج ـ ماهي الحاجة و ماهي القيمة المضافة ؟ :

 ية تابثة إلى دعامات رقمية و متحركة حيث : دعامات تقليد

  تقرب الدعامات الرقمية )المتحركة( المتعلم من الواقع.-

  تجعل المتعلم يستوعب أكثر وبشكل ملموس ظاهرة الحركة االنتقالية للشمس.-

من نهم ذ تمكتزيل اللبس عن المتعلمين، حيث أن أغلبهم يعتقد أن الشمس هي التي تدور حول األرض. إ-

  اضية(.افتر التمييز بين الحركة االنتقالية لألرض )حركة واقعية(، و الحركة الظاهرية للشمس )حركة

ذلك ودرس، توفر عنصري التشويق و التحفيز لألطفال، مما يمكنهم من المساهمة الفعالة في بناء ال-

  بإستثارة دافعيتهم.

  تالميذ.ية لل، ولنفس السبب، أي استثارة دافعتساهم في إنجاح الطرق البداغوجية الحديثة )النشيطة(-

وضع بطاقة تقنية للمشروع تضم : المراحل، األهداف، الدعامات   مراحل اإلنجاز و هي : د ـ كيف ؟ : أي

 ،بطاقة التحليل إنجاز البطاقات الضرورية لتطوير المشروع :  المقترحة، تخطيط لتدبير األنشطة ....الخ.

توفير الدعامات المطلوبة لإلنجاز المشروع، و من مصادر مختلفة،  .بطاقة التواصل ،تصوربطاقة ال

وضع وأخيرا،   المورد المنتج. تقييم جودة تطوير، أي انجاز المورد الرقمي.  وإخضاعها لمعايير الجودة.

  لتسهيل إستثماره. البيداغوجي السيناريو

. Mediatorي، برنام التعديل و التطوير تفاعل.  حاسوب مرتبط بشبكة اآلنترنيته ـ ماهي األدوات ؟ : 

  برانم أخرى لتعديل الصور.  .WORDبرنام معالجة النصوص، 

 .PPT برنام للعرض، حاسوب )حواسيب( مرتبط بشبكة اآلنترنيت.ر ـ كيفية اإلستعمال ؟ : 

 ألستاذ.وشاشة للعرض. سبورة لتدوين االستنتاجات من طرف التالميذ أو ا  Vedeo projecteurآلة 
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 : 7ـ عرض المورد الرقمي 2ـ  1ـ  2

 

               

                    
    

    

                       

                                        

     

     
                   

                          

    
    

 

                                                             
 (2020شخصي )مشروع ـ   7



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 55

               

                     

     

    

        

    

                  

     
         

     
                   

          
                   

                   

                 

                 

                               

                      

 

 

                                   

    
    

    

     
        

           

    

      -           -        -        -      

           
         

                
         

                
         

                
         

     

              

    

              

    

                            

                                                  

                                                  

 



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 56

 

               

       

    

        

    

              
                                                                                

                                   

     
        

           

wibiographie
                          

 

 :أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وفي تعلم الجغرافيا ـ  2ـ  2

ت الثورة شكل لمين :تلعب تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال، دورا كبيرا استثارة دافعية المتعــ  1ـ  2ـ  2

ت، موعامجلاراد والمعلوماتية التي يشهدها العالم نقطة االنطالق لتحّوالت غيّرت أسس التواصل بين األف

 تمعلمجا حاجة وأثرت بعمق في طبيعة العالقات التي تربطهما. ولمواكبة هذه المستجدات واالستجابة إلى

عالي و تعليم الو ال المغربي إلى مسايرة نسق الثورة الرقمية أخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

ية تعليملومات واالتصال بالمؤسسات الالبحث العلمي بالمغرب على عاتقها ادماج تكنولوجيات المع

ئيّة و البتداايئة فضاءات لإلعالميّات بالمدارس تهوالتكوينية. وذلك لبناء مجتمع المعرفة فشرعت في 

ة طها بشبكا ورباالعداديات والثانويات والجامعات والمعاهد ومراكز تكوين االساتذة. فعملت على تجهيزه

األستاذات اتذة/نهاج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في تكوين األساألنترنيت على مراحل. وتم إدراج م

 المتدربين/المتدربات بمراكز تكوين اساتذة التعليم بكل األسالك.

وات ووسائل تعليمية تكنولوجيا االتصال والمعلومات أد تعتبر ؟ : أ ـ لماذا تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ر ية وتيسيلتربوااألهداف  لدى المتعلمين. وبالتالي تساعدهم على تحقيقجديدة، تساهم في تحفيز الدافعية 

ق بالبحث لية تتعلستقالالمواد التعليمية، وتمكين المتعلمين من ا إدماج المعارف بإزالة الحواجز القائمة بين

الشعور  لديهمشأ ين و وتوظيفها. فيتدربون على التعلم الذاتي بما يدعم مبدأ التعلم مدى الحياة عن المعلومة

 تحصيلهم، كما يتدربون على العمل التعاوني.  بالمسؤولية، والقدرة على تقييم تدرج

ير دور تغي ي :فوهي أدوار متعددة. تتجلى أساسا  التعليم و التعلم : دور تكنولوجيا المعلومات فيب ـ 

عليمية لمية التالتع أصبحت العملية من خالل تطبيق المنحى النظامي لتقنيات التعليم، حيث المعلم و التلميذ

م القيا م.لتعليإمكانات جيدة لتطوير المناهج والكتب و أساليب ا تشاركية بين المتعلم والمعلم. توفير

لمسار من اض مميز في استيعاب ما نجم عن الثورة المعرفية من خالل إدماج تكنولوجيات االتصال بدور

ـي. مما يوتر التعليمب تعليميـة متعددة كالتعليم المبرمج، و الكمبو أسالي توفير بدائل .التعلمي التعليمي

لمعلومات ووسائل متعدّدة لحفظ ا توفير ملفات .فرصـة التعليم الذاتي، و التغذية الراجعة للمتعلم أتاح

 وانبهاجالسعي إلى تنمية شخصية المتعلم من مختلف  .اتصال بمراكز البحث و التجديد البيداغوجي

 اللغوية، واالنفعالية، و الخلقية االجتماعية. الفسيولوجية، و المعرفية و
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 وهي متعددة، نذكر منها :  : ج ـ مزايا تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

لتفسير رح واالش الوسيلة البصرية و الحسية )الوسائل الحسية(، تعتبر بديال عن، لكون اختزال الوقت-

  الذي يقوم به االستاذ.

يء ا عن الشتمام األلفاظ والعبارات ال تستطيع أن تعطي المتعلم صورة حقيقية جلية ألن اإلدراك الحسي،-

 ابها.استيعولذا فان تعويضها بأشياء جلية وصور يقرب المتعلم من ادراكها  الحديث أو الشرح. موضوع

 ايفإن تكنولوج ا و ترتيبها،قدرة الفرد على تمييز المدركات الحسية و تصنيفه الفهم هو بما أنالفهم، -

 المعلومات واإلتصال تحقق له ذلك بإمتياز.

عض بيشاهد المتعلم تقنية تعلمية، فإنها في الغالب تثير فيه  أسلوب حل المشكالت، فحينما-

ن ي تنبع مالت ووالتي قد ال تكون مرتبطة مباشرة بموضوع الدرس. و قد تنمي هذه التساؤالت أ التساؤالت

  .ع أسلوب حل المشكالت لدى هذا المتعلمحب االستطال

ابها. ها واكتسبة تعلمالتقنيات التعليمية بتقديم توضيحات علمية للمهارات المطلو تقومالمهارات، إذ تنمية -

را في عب دوالصورة تل فإن معرفة بعض الجمل أو الكلمات فحينما يصعب على المتعلم، محاربة اللفظية،

 معناها. توضيح

لومات. ل للمعفترة تذكر أطو تتيح للمتعلم   مزايا تكنولوجيا المعلومات واإلتصال، انها كما انه من

يه ية ومطورة لدوتثير لديه رغبة في العمل وبدل مجهود ذاتي في التعلم منم .الدرس تشوقه وتجذبه نحو و

شخصيته  تقوي. فحسا جماليا )قدرة المتعلم على حسن العرض(. هذا، مع تنمية الميوالت االيجابية لديه

 وتنمي لديه فكرا ابداعيا.

ك تكنولوجيا تمتل : ياــ فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليم وتعلم الجغراف 2ـ  2ـ  2

ؤائد في ن الفالمعلومات واالتصاالت، بعض الخصائص والمميزات التي تجعلها قادرة على تحقيق العديد م

  : لفوائدالجغرافيا. وذلك بفضل استثارة الدافعية للتعلم لدى التالميذ. من هذه اتعليم و تعلم 

 على جعهماعلة تشتقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصال للمتعلمين، بيئة تعليمية متف إذ حيوية التعلم :-

وزيع تراعة في لزر ااالندماج في العملية التعليمية، فعلى سبيل المثال : بدال  من أن يقرءوا في الكتب دو

ن ات حية عا لقطالسكان في أقاليم العالم المختلفة أو في المغرب مثال، من الممكن أن يستمعوا ويشاهدو

مادة  رافياالزراعة، وعدد السكان الذي يعيش على كل منها. األمر الذي يجعل من دراسة الجغ  أنماط

 .التالميذ حيوية وفعالة وذات معنى. قادرة على استثارة الدافعية لدى

صادر متعددة تتيح أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمتعلمين م : زيادة تحصيل المتعلمين  -

 يم وتعلمة تعلومتنوعة للحصول على المعلومات الجغرافية. األمر الذي يسهم وبشكل فعال في تدعيم عملي

تخدام د اسبشكل أفضل عن ن يتعلمونالموضوعات الجغرافية. فقد أشارت الدراسات إلى أن بعض المتعلمي

 الصورالمصادر المسموعة أوالمرئية، ويتعلم اآلخرون بشكل أفضل من استخدام قواعد البيانات و

لم م على تعتحفزهالفوتوغرافية والصور الملتقطة باألقمار الصناعية. والسبب أن هذه التقنيات، تشوقهم و

 هذه المواضيع، وذلك بإستثارة دافعيتهم. 

بين هذه الدراسات، هي التي قام بها الباحث، أحمد بن عبد الرحمن أبوبكر الشريف والتي خلصت إلى من 

"وجود فروق دات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

م، لصالح طالب تحصيل الرسوم البيانية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستويين التذكر والفه

 .8المجموعة التجريبية"

إن إعداد واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في التعليم  تنمية المستويات العليا في مهارات التفكير :-

من الممكن أن يسهم في تدعيم المهارات العليا في التفكير. حيث أن هناك بعض البرمجيات المصممة 

                                                             
أثر استخدام برمجية تعليمية في تدريس بعض المهارات الخاصة ( : 2008ـ أحمد بن عبد الرحمن أبوبكر الشريف )  8

في  اجيستيربحث تكميلي لنيل درجة الم في مادة الرياضيات،بالرسوم البيانية على تحصيل طالب الصف األول ثانوي 

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية.
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المتعلمين في جمع المعلومات الجغرافية : تنظيمها، تحليلها واستخدامها خصيصا  لتشجيع وتنمية مهارات 

في حل بعض المشكالت الحياتية. مما يجعل من المواضيع الجغرافية وباألخص إذا لقنت بالتكنولوجية 

 .الحديثة، مواضيع حيوية معاشاة تثير دافعية المتعلمين

فة ق مختلينهم. لذا هم يتعلمون ويتطورون بطريختلف المتعلمون فيما ب مراعاة الفروق الفردية :-

معلومات يا الوبمعدالت متنوعة. لذا، فإن استخدام األساليب الشائعة غير مجد، بينما تستطيع تكنولوج

بالتقدم  مهمع السماح ل تعلم الجغرافيا المعتمد على القدرة الذاتية.  واالتصال، أن تقدم العون للمتعلمين في

إلى تعليم  ككل، ئة آمنة. كما أنها قادرة على تغيير أسلوب التعليم من تعليم الفصلبمعدل مناسب وفي بي

 . المجموعات الصغيرة أوالتعليم الفردي، حيث يجد كل فرد ضالته وحافزيته

لخاصة اياجات تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصال لذوي االحت المرونة مع ذوي االحتياجات الخاصة :-

حصيل ي التها تعديل االستراتيجيات التعليمية المقدمة لهؤالء المتعلمين من ذومميزات عديدة، أهم

أجهزة ودوات المنخفض، بما يتوافق وطبيعتهم وخصائصهم. كما تقدم للمتعلمين ذوي المشكالت البدنية أ

ي فكل هذا التنوع . الحصول على التعليم مع زمالئهم من األسوياء  تعويضية تتيح لهم فرصة

 جيات، يوفر لكل هؤالء المتعلمين ورغم اختالف حاالتهم دوافع للتعلم. التكنولو

واألساليب الحديثة لتكنولوجيا المعلومات   تعد األدوات : تنمية مهارات التعاون والعمل في الجماعة-

بين المتعلمين  والعمل الجماعي  واالتصاالت أداة أساسية في تقديم وتوفير بيئة خصبة لتدعيم التعاون

  في -المعلومات واالتصال تقدم للمتعلمين  . ذلك، أن أدوات تكنولوجيا9والمعلمين وبين المتعلمين أنفسهم

المعلومات الجغرافية وتحليلها، وعرضها،   مصادر متعددة لجمع -مجموعات صغيرة أو كبيرة 

جماعة بين المتعلمين  مهارات التعاون والعمل في  استخدامها ونقلها عبر مسافات طويلة. األمر الذي ينمي

على المستوى المحلي الوطني والعالمي. االشيء الذي يذكي فيهم الحماس وروح التنافس. فيثير دافعيتهم 

   للتعلم، مما ينعكس وبصور إيجابية على تعليم وتعلم الموضوعات الجغرافية.

قادرة التطبيقات الن األدوات وتمتلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العديد م : ـ تنمية مهارات االتصال

ن مة، وذلك لدوليعلى تنمية مهارات االتصال لدى المتعلمين سواء على المستويات المحلية أو المستويات ا

 لجغرافيااهج اخالل تضمين وسائل االتصال في المناهج الدراسية، فعلى سبيل المثال : تصميم وإعداد من

متعلمين فرصة يتيح لل أوفي شبكات الكمبيوتر واسعة النطاق، ةونشرها في شكل شبكات الكمبيوتر الداخلي

ظاهرات دراسة الببأقرانهم وزمالئهم عبر مسافات بعيدة. ومن ثم تدعيم تبادل الخبرات المتصلة   االتصال

ة ن استثارزيد ميالجغرافية فيما بينهم. بالطبع هذا التنوع في المقررات، والتعدد في األشخاص المصادر 

 المتعلمين نحو  تعلم الجغرافيا. دافعية 

ت قدرة فائقة تمتلك أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال : تدريب المتعلمين على مهارات المعلومات-

اللقطة – سمالر – الصورة – على تخزين واسترجاع ومعالجة ونقل البيانات في أشكالها المختلفة ) النص

لمختلفة. األمر أشكالها ا اإلحصائية(، وعلى تحويل البيانات بينالجداول  – الرسوم البيانية – المتحركة

مكنهم شكل يبالذي يسهم في تدريب المتعلمين على مهارات استرجاع، بث ومعالجة المعلومات الجغرافية 

 .من مواكبة طريق المعلومات فائق السرعة. الشيء الذ يزيد من دافعيتهم لتعلم الجغرافيا

تخطى تة، أن تستطيع تكنولوجيا المعلومات بعامة ووسائل االتصال بخاص ددة :التعليم من ثقافات متع-

ما كعالمية. ة والجذران الفصول الدراسية، وأن تربط المتعلمين في عالقات تبادلية على المستويات المحلي

في رى، وتتيح لهم الفرصة في التعرف على الخصائص الجغرافية وأساليب الحياة في المجتمعات األخ

ا(، مما يزيد التلوث وغيره – كوين روح كونية تجاه بعض القضايا الجغرافية العالمية الهامة )الغذاءت

 بالطبع من استثارة الدافعية لتعلم الجغرافيا.

                                                             
، ص ص التعليم في واالتصال المعلومات محاضرات حول تكنولوجيا:  )د ت(  بلعيدى قندسى فيصل، مليكة كربوعة ـ   9

 .23ـ  19
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من خالل ما سبق، يُعد حث الطلبة والتالميذ وإثارة دافعيتهم تحديا  ثابتا  في التربية، باستخدام األساليب 

طيع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تجعل من تعليم وتعلم الموضوعات الجغرافيا الشائعة. بينما تست

عملية مبهرة للمتعلمين والمعلمين معا . فالطلبة والتالميذ الذين يستخدمون األساليب التكنولوجية في التعلم، 

أن متوسط معدل   الذات، كما ويتمتعوا بثقة متزايدة في النفس واثبات وكما رأينا، يُعدون أكثر دافعية للتعلم

للنصف بعد إدخال واستخدام  غياب كل من الطلبة والتالميذ عن حضور الحصص الدراسية يتناقص

 .10األدوات واألساليب الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

وتشير مجموعة من الدراسات، إلى أنه في المتوسط، يزداد التحصيل األكاديمي للمتعلمين الذين 

تخدمون تكنولوجيات المعلوميات واإلتصال، عن أقرانهم ممن اليستخدمونها. كما أنهم يستغرقون وقتا يس

أقل في التعلم ويظهرون ارتباطا شعوريا، قويا وإيجابيا بفصولهم. وقد أوعز بعض الباحثين ذلك إلى أن 

لديهم، مما يزيد من الزمن استخدام المتعلمين لتكنولوجية المعلوميات واإلتصال يزيد من دافعية التعلم 

ارتفاع المستوى األكاديمي له في ظل نمو  وبالتالي الذي يقضيه المتعلم في ممارسة التعلم خارج الفصل

كما تشير األبحاث كذلك، إلى أن دمج تكنولوجية  ملحوظ لمهارات التعلم الذاتي ومهارات التواصل.

ن يحفز التحول النوعي في كل من المحتوى المعلوميات واإلتصال، بشكل صحيح في التعليم يمكن أ

 .11وطرق التدريس، واللذان يعتبران بمثابة الجوهر لعملية إصالح التعليم في القرن الواحد والعشرين

هذا، ويمكن تفسير زيادة دافعية التعلم لدي متعلمي الجغرافيا، بدمج تكنولوجيات المعلوميات  

  :واإلتصال في عملية التعلم، كالتالي 

تحول  .عرفةإلى مناهج تقوم على الكفايات المتعلقة بمجتمع الم تحول المناهج من محورية المحتوى،-

 .وق العملتهيئ المتعلم لس خبرات التعلم وباألخص في علم الجغرافيا إلى ممارسات واقعية متدرجة،

( فيا مثالجغرااد كالاستبدال نمط التدريس التقليدي بنمط آخر أكثر تفاعلية وتشويقا )خصوصا ببعض المو

 المعرفة أدواتيعتمد على المتعلم كشريك في تكوين المعرفة واستكشافها من خالل تعدد مصادر المعرفة و

ات ى المؤثرمد علوالوسائط التي تقدمها هذه التقنيات، مثل مقاطع الفيديو والراديو التفاعلي، الذي يعت

ين ي تجمع بة التوبرامج التلفزيون والوسائط المتعدد الصوتية واألغاني والمقاطع الدرامية والكوميدية،

فير ، لتوالنصوص والصوت والصور المتحركة الملونة، وألعاب الحاسوب التعليمية والجواالت الذكية

ت جتمعامحتوى موثوق يقوم على تحدي فكر المتعلمين. إتاحة فرص التواصل وتبادل الخبرات مع الم

ا عالمي   ت، كما توفر الشبكة العنكبوتية العالميةالتعليمية المختلفة عبر االنترن ا افتراضي ا يتيح معرض 

مين لتقديم التغذية إتاحة الفرصة للمتعل .للمتعلمين فرصة االشتراك به ويعتبر مصدرا لإللهام بالنسبة لهم

 تعليميةلا -اعيةالذاتية والجم-الراجعة ألنفسهم وللمجتمع التعليمي، ساهم في ارتفاع مستوى المسؤولية 

 .لديهم

ـ تحول مجموعة من اإلكراهات دون تحقيق األهداف المنشودة من استخدام تكنولوجيات  3ـ  2

بينت بحوث ميدانية، أن توظيف المدرسين لتكنولوجية اإلعالم المعلوميات و اإلتصال في التدريس : 

. %40اإلعدادي ال تتعدى واإلتصال بمادة الجغرافية بالمدرسة المغربية، وباألخص في السلك الثانوي 

ويعزون ذلك إلى مجموعة من الصعوبات والمعيقات التي تحول دون التوظيف األمثل لهذه التكنولوجيات. 

. أما المهيمنة هي الصعوبات البشرية وذلك 15وهي إما معيقات مادية وتقنية، لكن نسبتها التتعدى 

 من أبرز هذه المعّوقات :   .8512بنسبة 

                                                             
 ، تحتاج لدراسات ميدانية تجريبية.واقع معاش في الممارسة المهنية اليومية ـ   10
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين التعليم والتعلم، إرشادات : ا( 2018ـ أشرف عبد القادر )  11

 . 2018/07/27المجلة اإللكترونية تعليم جديد، أخبار وأفكار تقنيات التعليم،  ومفاهيم،
 ـ مشاريع وبحوث نهاية الدراسة بالمسالك التربوية، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة.  12
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ا. خاصة به يزانيةماستقاللية المؤسسات التعليمية ببالدنا، وباألخص المدرسية منها، حيث تفتقر إلى عدم -

ل بت مثال. رمجياالشيئ الذي يجعلها عاجزة عن اقتناء حاجياتها من اآلليات التكنولوجية وملحقاتها كالب

 وحتى صيانة المتوفر منها.

خصوصا أن  بالتضحية من أجل اقتناء هذه التجهيزات، الوضعية المادية لرجال التعليم ال تسمح لهم-

ة ا ترفيهيعتبرهيالبعض منهم لم يقتنع بعد بأهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في التدريس، ومنهم من 

 فقط. 

عض بوقِع عدم وجود كفاءات ُمؤهلة بشكل مناسب الستخدام األجهزة التكنولوجية في التعليم مما ي-

 استخدام مثل هذه األجهزة.الُمدرسين في خطأ 

  ما. لهم يوما  ّل محخوف بعض الُمعلمين من أن استخدام التكنولوجيا، قد يُهدد عملهم العتقادهم أنّها ستح-

 عدم القُدرة على الحصول على بعض البرامج الالزمة للعملية التعليمية.  -

الُممكن أن تشغل بال المتعلمين نحو أمور عدم الوعي بأهمية التكنولوجيا في التعليم، واالعتقاد بأنّها من -

 . 13أخرى غير التعليم

هذا، وإذا كانت األمية تقاس بالثقافة المعلوماتية، فال بد أن نعترف أن األمية في المجال المعلوماتي تمس 

نسبة مهمة من الفاعلين التربويين ببالدنا. هؤالء منهم من يعيش في اإلنتظارية، محملين الوزارة الوصية 

مسؤولية عدم تكوينهم في هذا المجال، خصوصا مع الصعوبات المادية التي يعاني منها جل رجال التعليم، 

ومنهم من يرفض التغيير وكل تجديد. هذا فضال عن عدة صعوبات يصعب تجاوزها على األقل في 

مدرسي، إذ أن الوضع الحالي للنظام التربوي المغربي. تتمثل في : اإلكتظاظ، إشكالية تدبير الزمن ال

غالبية رجال ونساء التعليم يشتكون من الغالف الزمني الثقيل لعملية التدريس. بالمقابل غياب الطاقات 

البشرية المؤهلة للتنشيط، وغياب خطة محكمة لتدبير وتسيير القاعات المتعددة الوسائط، إذ يسجل الغياب 

منهم  77من المديرين هم الذين يدبرونها، بينما صرح  33التشاركي لهذه القاعات. فقد صرح حوالي 

من المدرسين بأن عدم استثمار هذه القاعات،  10بأن المدرسين هم من يقومون بذلك. بالمقابل صرح 

 .14يعود باألساس إلى كونها تبقى غالبا مغلقة

 التعرف على دف منها،. وكان اله1991سنة  الجبروفي دراسة ميدانية قام بها الباحث والخبير التربوي 

 العربية ملكةالم في للبنين المتوسطة المرحلة الجغرافية في لمادة التدريس في شيوعا األكثر الطرائق

 والتخصص يةوالجنس الخبرة متغير من كل بين عالقة كانت هناك إذا مما الكشف إلى سعت كما السعودية.

 األكثر قالطرائ على للتعرف خاصة أداة الباحث طور البحث، ولتحقيق هدف الطرائق. تلك طبيعة وبين

 أو وقاتكمع إليها النظر تمكن فقرات ثالث على البحث أداة المعلمين. اشتملت نظر وجهة من شيوعا

 قدوالجغرافيا.  تدريس في منها الحديثة وخصوصا التدريس طرائق استخدام بعض دون تحول عوامل

 : األتي  النحو على الفقرات هذه صيغت

 . بها اإللمام عدم إلى يعود الطرائق بعض استخدام عدم-

 . عليها التدب عدم إلى يعود الطرائق بعض استخدام عدم-

 الالزمة. واألدوات والمعدات اإلمكانات توفر عدم إلى يعود الطرائق بعض استخدام عدم-

 اشارت. سابقا إليها المشار الثالث بالفقرات منها يرتبط ما إلى تشير عديدة نتائج إلى البحث توصل وقد

 يتم استخدام ال انه على عالية وبدرجة يتقفون لديهم، الخبرة مستويات باختالف المدرسين النتائج على أن

الالزمة.  والمعدات اإلمكانات توفر الجغرافيا، وباألخص الحديثة منها، لعدم تدريس في الطرائق بعض

 عليها. التدريب أو بها لعدم اإللمام الطرائق بعض استخدام يتم ال انه على متوسطة يتفقون وبدرجة وهم

 السعوديين يتفقون وغير السعوديين المدرسين معظم أن إلى النتائج اشارت الجنسية، متغير مستوى وعلى

                                                             
 . 2018عن الجريدة اإللكترونية موضوع كوم، دجنبر معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم، ( : 2018ـ إسراء ربحي )  13
 ـ نتيجة بحوث ميدانية، سلف ذكرها.  14
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 اإلمكانات والمعدات توفير لعدم يعود التدريس بعض طرائق استخدام عدم أن على عالية وبدرجة

 عالية كافة وبدرجة التخصصات مدرسو اتفق فقد التخصص متغير مستوى على وحتى الالزمة. واألدوات

  .15الالزمة واألدوات اإلمكانات توفر لعدم يعود الطرائق بعض استخدام عدم أن على جدا

  خاتمة:

، محفزا لومياتتعد تكنولوجيات اإلتصال والمعوكجواب على اإلشكالية المطروحة في بداية هذه المقالة، 

ات المعلوم لوجياتذلك أن، تكنووبامتياز إلثارة دافعية المتعلمين، وباألخص في تعليم وتعلم الجغرافيا. 

بيب دريس وتحيم وتواالتصاالت تعد أحد أهم األساليب الحديثة التي يمكن استخدامها في إعداد وتنظيم وتقد

 أخرى. ن جهةيتناسب والكفايات المستهدفة من جهة، والتقدم العلمي والتقني م مقررات الجغرافيا بما

تعليم، ربية والي التلكن، و بالرغم من وجود هذه الوسائل التكنولوجية، يجب إدارك أّن المعلم ال غنى عنه ف

ا مثال، م تنترنوله أهميته البالغة في تدريس المتعلمين سواء  في المدارس أوالجامعات. فالحاسوب واإل

 هما إاّل وسيلة لتّحسين أداء التعليم وتوجيه المتعلمين. 

 قائمة المراجع:

بعض  ( : أثر استخدام برمجية تعليمية في تدريس2008أحمد بن عبد الرحمن أبوبكر الشريف ) .1

حث ات، بالمهارات الخاصة بالرسوم البيانية على تحصيل طالب الصف األول ثانوي في مادة الرياضي

ة، لتربياميلي لنيل درجة الماجيستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات، جامعة أم القرى، كلية تك

 المملكة العربية السعودية. 

 القاهرة الشروق، دار سالمة، العزيز عبد أحمد ترجمة واالنفعاالت، ( : الدافعية1988إدوارد موراي ) .2

. 

 يةاستثارة دافع األنشطة الرياضية البدنية التربوية في( : فعالية 2017. أوزقزو هاج و حمودي أحالم )3

خوة دائية اإلابت "التعلم لدى تالميذ الطور االبتدائي"دراسة ميدانية عند تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

 اعية.الجتمجاليلي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في علم التربية، كلية العلوم االنسانية و ا

م لدى الطالب ( : التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بالدافعية للتعل2015و كنزة مرغني ). آسيا العايش 4

 الجامعي، بحث لنيل شهادة الماستر في علوم التربية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي.

 ليم والتعلم،ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين التع( : ا2018. أشرف عبد القادر )5

 ات ومفاهيم، المجلة اإللكترونية تعليم جديد، أخبار وأفكار تقنيات التعليم.إرشاد

 لطنة عمان.س( : الدافعية للتعلم، مجلة التطوير التربوي، 2006. المفرجي خليفة بن علي بن موسى )6

مية قطاع ( : دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تن2010. بختي إبرهيم، شعوبي محمود فوزي )7

 ، ورقلة.7ياحة والفندقة، مجلة الباحث، العدد الس

 جيا االتصاالت(." التطبيقات واألساليب الناجحة الستخدام تكنولو2005.حسين محمد أحمد عبد الباسط )8

رية، ية والبشنولوجوالمعلومات في تعليم وتعلم الجغرافيا". مجلة التعليم باالنترنت، جمعية التنمية التك

 العدد الخامس.

                                                             
معوقات استخدام الطرائق الحديثة لتدريس مواد اللغة العربية في المرحلة :  )د ن( ـ سلوان طالل عبد الكريم النعيمي  15

 .211ـ  188مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد الثاني والثالثون، ص ص :  اإلعدادية،
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 رحلةالجغرافيا للم مادة تدريس في الحاسوب استخدام ( : معوقات2015ض إسماعيل فاضل ). ريا9

ة )تكنولوجيا درمان، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التربي أم محلية ـ الثانوية لوالية الخرطوم

 .كلية التربيةـ  كلية الدراسات العلياـ  التعليم(، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

للغة واد ام. سلوان طالل عبد الكريم النعيمي )د ن( : معوقات استخدام الطرائق الحديثة لتدريس 10

 ثون.العربية في المرحلة اإلعدادية، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد الثاني والثال

 تحسين يف الحديث االتصال و المعلومات تكنولوجيا : توظيف )د.ت( صبطي عبيدةو  مبارك . شيماء11

مات وجيا المعلوالجامعي، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص، الحاسوب وتكنول التعليم أداء

 في التعليم العالي.

 مناهج في الواالتص المعلومات تكنولوجيا توظيف معوقات( : 2007) ابوزيد المنعم عبد الباقي ـ عبد12

 واالتصال لوماتالمع تكنولوجيا استخدام حول األول الدولي المؤتمر الثانوي، بالتعليم التجارية المواد

 مصر. الجامعي، قبل التعليم لتطوير

يرات التغ وبعض ( : الدافعية الداخلية والخارجية لطلبة كلية التربية، مستواها1995ـ عمر بدر عمر )13

 الكويت.  –المرتبط بها، المجلة التربوية

 نحو تعليمال تطوير لمشروع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور ( :2012الزيودي ) محمد ماجدـ 14

 لتطوير العربية لةالمج األردنية، الحكومية المدارس لطلبة المهارات الحياتية تنمية في المعرفي االقتصاد

 .اليمن ،5 العد3 المجلد التفوق،

أدوات  للطلبة نحو الدراسة،( : ورقة بحثية حول رفع مستوى الدافعية 2013موسى المطارنة )ـ 15

 وأساليب. الكلية العلمية اإلسالمية. عمان.

 .عة األولىالمصرية، القاهرة، الطب( : الدافعية للتعلم، مكتبة النهضة 2003ـ نبيل محمد زايد )16
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 الكفايات التربوية المعاصرة لدى معلمي مرحلة التعليم اإلبتدائي

-)دراسة ميدانية إستكشافية لدى عينة من المعلمين بالمدارس االبتدائية بمدينة تقرت 

 )الجزائر(

 أ.د. زيـــنب بـــــن رغــــدة

 الجزائر-ورقلة-جامعة قاصدي مرباح

مشكـــــــــــلة الـــــــــــــــدراسة:-1  

ن حيا  يعتبر القطاع التربوي من أهم المسارات التي تسلط عليها مختلف المجتمعاات االعاعوا الءاو  ما

ياة بوياة الترالتجهيز ااإلعداد اتسطير الموارد البعرية من الكفا ات المتخصصة لها بهدف الرقاي ااإلتتا 

لااتمكن للااء   االكااوادر التربويااة قاامن القطاااعا عااالءهور العلمااي التربااوي للكااوادر التربويااة ماان حياا  ا

االتعامال  دارة الصفالفعلي االعملي للعملية التعليمية ااإللمام بالوسائل االطرق التدريسية الفاعلة اكيفية إ

يسااهم  االمرؤاساين بالوساط الترباويامع المواقف الءاغطة اموا هة العالقات اإلتساتية قمن الزمال  

صاا اأ  بداره عي إبراز عامل التقدم ااإلزدهار التربوي اما يعكس اقعه علا  الاء   مان التالمياو  صو

ياة االقادرات واكرة الحعترة الءمو للتالميو هي الفترة الء   األال  من التعليم اإلبتدائي األال  التي تتسم بال

فاعل لتدريس ال  اإلستيعاا االفهم ععءدما تترسخ لديهم هوه اإلعتبارات من االءعطة بعيدا عن الءسيا  اسو

علماين رباوي االماالكفا ة عي تفعيل الطرق االوسائل التعليمية االقدرة عل  التعامل التربوي مان الطااقم الت

راساي فاوق الدلتما يجعلهم يمتثلو  بتلك المواقف ابولك تتر م لديهم إعتبارات التطلع العملي مان التمياز اا

ألالااي إلا  أ  التعلاايم بمرحلاة التعلايم ا ("2000" بسييوني")الترباوي  اهاوا ماا يهكااده قامن هاوا الصاادد

اس اهاي تطور ليعمل مرحلتي التعليم:)االبتدائيا المتوساط  اهاي تقابال مارحلتين مان مراحال الءماو األسا

  10-06  أا )09-06)ماان Middle Childhoodمرحلاة الطفولاة المتاة رة امرحلاة الطفولااة الوساط 

علايم مرحلاة التاسءوات كا  أ  مرحلة الطفولة المتة رة تتميز تميزا تاما عن الطفولة المبكارة التاي تسابقها 

رته علا  م تبدأ قدثالمتوسط امرحلة التعليم االبتدائي هي الفترة التي تبدأ إتفتاحه عل  العالم الخار ي امن 

  30ا ص2000لرحب )بسيوتيا الخراج من قوقع  سده إل  أعق الحياة ا

يمياة لياة التعلعإلمام المعلم بكفايات اكفا ات تربوية تتعلق بحسن عهم مرحلة ا صوصية تمو التالميو االعم

ياا  رباوي اأالاإدارة الصف اعهم للمواقف التربوية التي يعايعها الوساط الترباوي مان التالمياو االطااقم الت

دا لاه   الترباوي الساليم ايسااهم عاي الوصاود ل هاداف المر اوة األمور اهوا بداره ما يهسس إل  اإلطار

ن مراحل مإل  أ  أهمية هوه المرحلة تتمثل عي أتها أال  المراحل  ("1995"محمد منير")اهوا ما يهكده

  ساءوات   عاام ايتادر و  عيهاا لمادة ثماا14-06التعليم العام عي الساودا ا حيا  يلتحاق بهاا األطفااد مان)

 م المالما اتعتمل هوه الفترة عل  مارحلتين مان المراحال العمرياة المهماة عاي حيااة الءاياتة التاي تعاكل أها

ماين عاي لعخصية الطفل االتي تتميز بجملة  صائص اسمات يجادر اإللماام بهاا يعايلن علا  المعل األساسية

  134ا ص1995ممارسة عملهم اتفهم سلوك التالميو االمتعكل المرتبطة بها )محمد مءيرا 

 صوصااا اتحاان تااراهن الوقاام أا الاازمن المعاصاار الااوي أصااب  ماان الوا ااب بمكااا  للمء ومااة االمعلاام 

عة أعراد الطاقم التربوي بإعادة البرمجة االتسطير التربوي بما يواكب العصر التربوي الاراهن االمدير اكا

بمقراراته المتجددة االمتغيارة مان حيا  التعامال الترباوي ايخصايات الكاوادر التربوياة القائماة االمعارعة 

التربوياة المءعاودة  االتجهيز التربوي اطرائق التدريس الفاعلة بماا يسااهم عاي عادم اإل االد عان األهاداف
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االمسطرة اإستثمار ماا يساتجده العصار قامن القطااع الترباوي اهاوا ماا أمكءءاا أ  تتساةد علياه اهاو : ماا 

 مستوى الكفايات التربوية المعاصرة لدى معلمي مرحلة التعليم اإلبتدائي؟

 ا قد تم طرح تساؤالت الدراسة كاآلتي:  

 تساؤالت الدراسة:-2

 ما مستوى الكفايات التربوية المعاصرة لدى معلمي مرحلة التعليم االبتدائي؟ -1

بتاادائي هاال تو ااد عااراق دالااة إحصااائيا عااي مقياااس الكفايااات التربويااة المعاصاارة لاادى مرحلااة التعلاايم اال-2

 با تالف الجءس:)ذكور/ إتاث ؟

البتاادائي رة لادى مرحلااة التعلايم اهال تو ااد عاراق دالااة إحصاائيا عااي مقيااس الكفايااات التربوياة المعاصاا -3

 بإ تالف المههل التربوي:)التربوي/ غير التربوي ؟

الف دائي باا تتو د عراق دالة إحصائيا عي مقياس الكفايات التربوية المعاصرة لدى مرحلة التعلايم االبتا-4

   ؟15-10 ا)10-05 ا )05-01سءوات الخبرة:)) 

 أهداف الدراسة:-3

 الدراسة الحالية اإل ابة عل  تساؤالت -1

 الكعف عل  المستوى الكفايات التربوية المعاصرة لدى عيءة الدراسة -2

يم حلة التعلاالكعف عن مدى تةثير العوامل التي قد تهثر عي مستوى الكفايات التربوية المعاصرة لدى مر-3

 االبتدائي من حي :)الجءسا المههل التربويا سءوات الخبرة  

 أهمية الدراسة إل   اتبين هما: تتو هأهمية الدراسة: -4

لمعطياات ااتتمحور أهمياة الدراساة ت رياا عاي كاو  أ  الكفاياات التربوياة مان أهام األهمية النظرية: -4-1

ودة تقاا  االجااالمههالت التي تءبئ للمعلماين اطااقم األسااتوة إلا  مساتوى الكفاا ة عاي األدا  الترباوي ااإل

 عودة امن ثم الوصود ل هداف التربوية المء

يااه ا تتوصاال إلاتمحااور األهميااة العملياة التطبيقيااة للدراساة الحاليااة عااي ما األهميية العملييية التقبيقيية:-4-2

و الدراسااة ماان تتااائث اماان ثاام مااا تخلااص بااه الدراسااة الجاليااة ماان توصاايات اإقتراحااات عمليااة عااي األ اا

ربوياة تجدات التتربوياة عاي  ال المسابإعتبارات التقويم التربوي اتهيتة معطيات الرعع من اإلتتاج القيادة ال

 االتكءولو ية المعاصرة  

 التحديد اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: -5

 الكفايات التربوية المعاصرة:-5-1

 تعرف الكفايات التربوية المعاصرة إصقالحا كاآلتي:-5-1-1

 ام تربوياةهاي: قادرة المعلام اتمكءاه مان أدا  سالوك معاينا يارتبط بهاا يقاوم باه مان مها الكفايات التربوية-

مساتوى باتعليمية عي التدريسا بحي  يعمل المعارف االمهارات ااإلتجاهات المرتبطة بالتادريس اياهدي 

دين جام الاكامل اإلتقا  ايءعكس أثره عل  سالوك التالمياو بعاكل يمكان مالح تاه عاي سالوك اأدا  المعلم )ت

  75ا ص2018حسب الءبيا 
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ن هااي قاادرات مكتساابة تساام  بالساالوك االعماال عااي سااياق معااين ايتكااو  محتواهااا ماا الكفايييات التربوييية-

ا هاة معارف امهارات اإتجاهات مءدمجة بعكل مركبا كما يقاوم الفارد الاوي إكتسابها بتو يفهاا قصاد مو

  50ا ص2004معكلة ما احلها عي اقعية محددة )الدريثا 

رات بةتهااا:ا الغايااات الساالوكية المحااددة تحدياادا دقيقااا االتااي تصااف كاال المعااارف االمهااا تعييرف وكمييا-

  23ا ص2003ااإلتجاهات التي يعقد أتها قرارية إذا أراد المدرس أ  يحقق تدريسا ععاال )مرعيا 

 رهاا ألدا عالمعطيات األالية الوا اب توا وتعرف الكفايات التربوية المعاصرة إجرائيا:على أنها"-5-1-2

ويما كفاياات فاياة التقاالمعلم بمرحلة التعليم االبتدائي االتي تتجلي عي: كفاية التخطيطا كفاية تءفيو الماءهثا ك

د ليهاا أعااراعالعالقاات اإلتسااتيةا الكفايااة المهءياة االءفساايةا كفاياة إدارة الصااف اهاي الدر ااة التاي يحصاال 

   2018اصرة لـ:)تواد تجم الدينعيءة الدراسة علة مقياس الكفايات التربوية المع

 حدود الدراسة:-6

   2021تتحدد الدراسة الحالية زمءيا بالسءة الدراسية)الحدود الزمنية: -6-1

 تتحدد الدراسة مكاتيا بمدارس التعليم االبتدائي الحدود المكانية: -6-2

 تتحدد الدراسة بعريا بمعلمي مرحلة التعليم االبتدائي  الحدود البشرية:-6-3

 ة تتحدد الدراسة الحالية موقوعيا بموقوع الكفايات التربوية المعاصرالحدود الموضوعية: -6-4

 :اإلطـــــــــار المنهــــــــــجي والميــــــــداني

 المنهج المتبع:-1

  لاعاالاوي يعارف  تم اإلعتماد عي الدراسة الحالية  للمءهث الوصفي اإلرتباطي المالئم لهوا التءااادا       

أته:اطريقاة لوصااف ال اااهرة المدراسااة اتصاويرها كميااا عاان طريااق  ماع معلومااات مقءءااة عاان المعااكلة 

   130اص2001اتصءيفها اتحليلها اإ ءاعها للدراسة الدقيقة ا )بوحوش االوتيباتا

 الدراسة االستقالعية:-2

ن مرحلة م معلما امعلمة 30أ ريم الدراسة عل  عيءة قوامها )وصف عينة الدراسة االستقالعية:-2-1

 التعليم االبتدائي  بإ تالف  ءسهم امههلهم التربوية اسءوات الخبرة لديهم  

(: يوضح خصائص العينة اإلستقالعية01جدول رقم )  

التربويالمؤهل   الجنس المتغيرات المجمو سنوات الخبرة 

 ع

 

 المؤسسة

التربو )إناث( )ذكور(

 ي

غير 

 التربوي

(1-5)  (5-

10)  

(10-15)   

 

30 

 

إبتدائية أحمد 

البحري بن 

(01المنور)  

05 

 

08 

 

10 

 

04 06 

 

09 

 

04 

 

 01 07 04 02 14 11 06 إيتدائية محمد مقداد

أدوات جمع البيانات المستخدمة: -2 -2 
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اصارة مان : تام اإلعتمااد علا  مقيااس الكفاياات التربوياة المعالكفاييات التربويية المعاصيرةمقياس -2-2-1

 (06)عباارة االموزعاة علا  ساتة: (70) ا االمهلاف مان2018إعداد:)تواد تجم الادين حساب الءباي  ساءة)

ةاكفايات مهءياات الكفايات تربوية: هي: التخطيطا تءفيو المءهثا التقاويما كفاياات العالقاات اإلتسااتيةا الكفايا

اصاارة إدارة الصاافا االجااداد اآلتااي يوقاا  توزيااع العبااارات علاا  أبعاااد مقياااس الكفايااات التربويااة المع

 كاآلتي:

 (: يوضح توزيع العبارات على أبعاد مقياس الكفايات التربوية المعاصرة02جدول رقم)

 العدد العبارات األبعاد

   عبارات10) 10إلـــــــــــــــــــ   01مــن كفاية التخقيط

   عبارة18) 28إلــــــــــــــــــ   11من  كفاية تنفيذ المنهج

   عبارة14) 42 إلـــــــــــــــــــــــ  29من  كفاية التقويم

  إلــــــــــــــــــــــــ 43من  كفاية العالقات اإلنسانية

49 

   عبارات07)

   عبارات10) 59 إلـــــــــــــــــــــــ  50من  الكفاية المهنية والنفسية

   عبارة11) 70إلــــــــــــــــــــــ   60من  كفاية إدارة الصف

  190-187اص2018)تجم الدين حسب الءبيا

باااة يقاااوم المقيااااس علااا  مفتااااح تصاااحي  ثالثاااي المساااتوياتا اذلاااك تبعاااا للبااادائل اإل امفتييياح التصيييحيح: 

 السابق    )تفس المر ع01 – 02 – 03األهمية ا اية و األازا  اآلتية:) اآلتية:)مهم  داا مهما قليل

 الخصائص السيكومترية ألدوات جمع البيانات المستخدمة:-2-3

 الكفايات التربوية المعاصرة:-أ

 الصدق:  -1

حيا  تة او مجموعاة الادر ات التاي يحصال عليهاا كال  صدق المقارنة القرفية)الصدق التمييزي(: -1-1

عرد عي العيءة عل  المقياس ثم تقوم بترتيبها ترتيبا تءازلياا أي مان أعلا  قيماة إلا  أدتا  قيماة ابعادها تة او 

االااوي تاام حسااابه بالبرتااامث t-testماان كلتااا الفتتااين ثاام تقااوم بحساااا األساالوا اإلحصااائي  %27تساابة 

 االءتائث المتحصل عليها مداتة عي الجداد األتي: (،22)بءسخة  spssاإلحصائي 

(: يوضح نتائج إختبار)ت( لداللة الفروق بين متوسقي المجموعتين المتقرفتين على 03جدول رقم )

 مقياس الكفايات التربوية المعاصرة.

المتوسط  العينة الفئتين

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 )ت(

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

 مستوى

 الداللة

 القرار اإلحصائي

  5.71 316.12 08 الفئة العليا

9.85 

 

14 

 

0.000 

 

 11.94 270.00 08 الفئة الدنيا دالة

  المداتة أعاله تالحظ أ  المتوسط الحسابي للفتة العليا يقدر 03من  الد تتائث الجداد رقم) 

  00 270 ا إذ أ  المتوسط الحسابي للفتة الدتيا يقدر بـ: )71 5  اهي قيمة تءحرف بدر ة )12 316بـ:)

ة )ت    تجد أ  قيم14  ا بحساا در ة الحرية المقدرة ا: )94 11اهي قيمة تءحرف بدر ة )
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  امءه 05 0  ا هوه القيمة أصغر من )000 0  عءد مستوى داللة )85 9المحسوبة االتي تقدر ا: )

 يمكن القود أ  المقياس الكفايات التربوية المعاصرةعل  قدر عاد من الصدق 

 لمقياسللكلية تم حساا معامل اإلرتباط بين الدر ة الكلية للمجاد االدر ة اصدق اإلتساق الداخلي: -2

 كما هو موق  عي الجداد اآلتي:

(: يوضح معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لمقياس الكفايات 04جدول رقم)

 التربوية المعاصرة.

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط المجال: )البعد(

 002 0 **549 0 كفاية التخقيط

 000 0 **717 0 كفاية تنفيذ المنهج

 000 0 **699 0 التقويمكفاية 

 008 0 **476 0 كفاية العالقات اإلنسانية

 000 0 **715 0 الكفاية المهنية والنفسية

 000 0 **829 0 كفاية إدارة الصف

هاي دالاة    أعاله تالحظ أ   ل المجاالت لمقياس الكفاياات التربوياة المعاصارة04من  الد الجداد رقم) 

بع:)كفايااة  ا االمجااد الرا002 0 ا عادا المجاااد األاد:)كفيااة التخطاايط  عهاو داد عءااد)000 0عءاد القيمااة)

الت الساتة أقاال  بعااد أا المجاا ا اهاوه القايم لمساتويات الداللاة ل008 0العالقاات اإلتسااتية  عهاو داد عءاد)

 لمعاصرة  مما يدد عل  داللتها ايعبر عن مدى إتتما ها للخاصية المقيسة: )الكفايات التربوية ا 05 0

 الثبات:-2

مثاال يتاام تقساايم مقياااس الكفايااات التربويااة المعاصاارة إلاا   اازئين:  ااز  علااوي التجزئيية النصييفية:  -2-1

 ياق تام حساااسفلي يمثل العباارات ذات األرقاام الزا ياةا ابعاد التطبالعبارات ذات األرقام الفردية ا ز  

المتوصال  معامل اإلرتباط بيرسو ا اتم التعديل بمعادلة سابرما  باراا  االجاداد الماوالي يوقا  الءتاائث

 إليها 

وضح نتائج التجزئة النصفية لمقياس الكفايات التربوية المعاصرة قبل وبعد التعديلي(: 05جدول رقم )  

 معامل اإلرتباط المحسوب المؤشرات اإلحصائية

 )ر( بعد التعديل )ر( قبل التعديل

  النصف األول:)الفقرات الفردية(

0 715 

 

0 834 
 النصف الثاني:)الفقرات الزوجية(

 رقيماة   ابلغام 0.715المحسوبة قبال التعاديل ذات القيماة   ر  تالحظ أ  قيمة 05من  الد الجداد رقم)   

عاد من الثباات  امءه يمكن القود أ  مقياس الكفايات التربوية المعاصرةيتمتع بقدر، 0.834بعد التعديل بـ: 

 يجيز لءا اإلعتماد عليه 

رة اقاااادرت تتااااائث ألفاااا كراتمباااااا لمقياااااس الكفايااااات التربويااااة المعاصاااا معاميييل ألفييييا كرونمبييييا :-2-2   

 كمهير  لثبات المقياس   ا اهوه القيمة يمكن االعتماد عليها 0.810بـ:)

 الدراسة األساسية:-3
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يم رحلاة التعلامتءم عيءة الدراسة األساسية للدراسة الحالية االمتمثلة عاي معلماي  العينة ومواصفاتها: -3-1

ياة اساءوات معلما امعلمة من قمن  كال الجءساين باإ تالف ماههالتهم التربو(87)االبتدائيا االبالغ عددهم 

ة طبياق الدراساتكاتام تاوع المعايءاة المتلبعاة االمءاسابة بالطريقاة الععاوائية البسايطةا اتام الخبرة لهما حيا  

 األساسية بالمدارس اإلبتدائية بمديءة تقرت)الجزائر 

 اعيما يلي سوف يتم توقي   صائص العيءة المختارة التي تم التطبيق عليها عي الجداد اآلتي:

األساسية حسب متغير:)الجنس((: يوضح توزيع أفراد العينة 06جدول رقم)  

المجمو النسبة المئوية% الجنس المؤسسة

 ع

المجموع

% 

  إناث ذكور إناث ذكور

 

 

 

87 

 

 

 

 

99 97% 

إبتدائية أحمد البحري بن 

(01المنور)  

07 13 %8 04  %14 94  

إبتدائية أحمد البحري بن 

(02المنور)  

08 11 %9 19  %12 64  

% 15 11 إبتدائية محمد مقداد

12 64 

%17 24  

% 13 09 إبتدائية مصقفى بن بولعيد

10 34 

%14 94  

بحااري باان   تالحااظ أ  عادد معلمااي مرحلااة التعلايم اإلبتاادائي بإبتدائيااة أحماد ال06مان  ااالد الجاداد رقاام) 

مااات  ا عااي حااين بلااغ عاادد المعل%04 8 معلمااا ابءساابة متويااة قاادرت ا:)07  بلااغ الااوكور بااـ:)01المءاور)

لمعلماو  بلاغ عادد ا ا عي حين %94 14  معلمة ابءسبة متوية قدرت ا:)13اإلتاث عي ذات اإلبتدائية بـ:)

درت قااا  معلماااا ابءسااابة متوياااة 08  بلاااغ باااـ:)02الاااوكور االبتااادائي بابتدائياااة أحماااد البحاااري بااان المءاااور)

وياة قادرت   معلماة ابءسابة مت11 ا عي حين بلغ عادد المعلماات اإلتااث عاي ذات اإلبتدائياة باـ:)%19 9بـ:)

متوية قدرت    معلما ابءسبة11الوكور بـ:) ا أما عي إبتدائية مقداد محمد عبلغ عدد المعلمو  %64 12ا:)

وياة قادرت   معلمة ابءسابة مت15 ا عي حين بلغ عدد المعلمات اإلتاث عي ذات اإلبتدائية بـ:)%64 12ا:)

ياة قادرت   ابءسابة متو09 ا اعي إبتدائية مصطفي بن بولعيد بلغ عدد المعلماو  الاوكور باـ:)%24 17بـ:)

ت  معلمااة ابءساابة متويااة قااادر13لمااات عااي ذات اإلبتدائيااة باااـ:) ا عااي حااين بلااغ عااادد المع%34 10بااـ:)

 . %94 14ا:)

(: يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغير:)المؤهل التربوي(07جدول رقم )  

 المؤسسة المؤهل التربوي النسبة المئوية% المجموع المجموع%

 التربوي غير التربوي غير التربوي  

 

99 97% 

 

87 

%5 74 إبتدائية أحمد البحري بن  14 05 

(01المنور)  

%8 04 إبتدائية أحمد البحري بن  15 07 

(02المنور)  

  %9 19  إبتدائية محمد مقداد 13 08 
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بحاري باان   تالحااظ أ  عادد معلمااي مرحلاة التعايم االبتاادائي بإبتدائياة أحمااد ال07مان  االد الجااداد رقام)  

ن بلاغ  ا عي حي%09 16  معلما ابءسبة متوية قدرت ا:)14  بلغ حاملي المههل التربوي ا:)01المءور)

درت قااءساابة متويااة   معلمااا اب05عاادد المعلمااين بالمههاال العلمااي غياار التربااوي عااي ذات اإلبتدائيااة بااـ:)

  بلاغ 02 ا عي حين بلغ عدد المعلماين بالمههال الترباوي  بابتدائياة أحماد البحاري بان المءاور)%74 5ا:)

رباوي عاي  ا عي حين بلغ عادد المعلماين بالمههال غيار الت%24 17  معلما ابءسبة متوية قدرت بـ:)15بـ:)

د عبلاغ عاادد  ا أمااا عاي إبتدائيااة مقاداد محماا%04 8  معلماا ابءساابة متوياة قاادرت باـ:)07ذات اإلبتدائياة بااـ:)

المعلماين   ا عي حاين بلاغ عادد%94 14  معلما ابءسبة متوية قدرت بـ:)13المعلمين بالمههل التربوي بـ:)

عاي إبتدائياة  ا ا%19 09  معلمة ابءسبة متوية قدرت باـ:)08بالمههل غير التربوي عي ذات اإلبتدائية بـ:)

% ا عاي 54 19  ابءسابة متوياة قادرت باـ:)17علمين بالمههل التربوي باـ:)مصطفي بن بولعيد بلغ عدد الم

ة قاادرت   معلمااا ابءساابة متوياا08حااين بلااغ عاادد المعلمااين بالمههاال غياار التربااوي عااي ذات اإلبتدائيااة بااـ:)

  %19 9ا:)

 (: يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغير:)سنوات الخبرة(08جدول رقم )

الخبرةسنوات  المؤسسة  المجموع المجموع النسبة المئوية% 

% 

1-5  5-10  10-

15 

1-5  5-10  10-15    

إبتدائية أحمد البحري 

(01بن المنور)  

06 05 06 %6 89  %5 74  %6 89  87  

 

إبتدائية أحمد البحري  98% 99

(02بن المنور)  

07 09 04 %8 04  %10 34  %4 59  

79 13% 11 08 12 إبتدائية محمد مقداد  %9 19  %12 64  

إبتدائية مصقفى بن 

 بولعيد

 

09 

 

03 

 

07 

%10 34  

 

%3 44  

 

%8 04  

 

  تالحااظ أ  عادد معلمااي مرحلااة التعلايم االبتاادائي بإبتدائيااة أحماد البحااري باان 08مان  ااالد الجاداد رقاام) 

 ا عاي %89 6  معلماا ابءسابة متوياة قادرت باـ:)06  باـ:)05-01  بلغ بساءوات الخبارة ماا باين)01المءور)

معلماا ابءسابة متوياة   05  عاي ذات اإلبتدائياة باـ:)10-05حين بلاغ عادد المعلماين بساءوات الخبارة ماابين:)

   06  عاي ذات االبتدائياة قادر باـ:)15-10 ا أما عان المعلماين بساءوات الخبارة ماا باين:)%74 5قدرت بـ:)

  بابتدائياة 05-01 ا عاي حاين بلاغ عادد المعلماين بساءوات الخبارة ماابين:)%89 6ابءسبة متوية قدرت بـ:)

 ا عااي حااين بلااغ عاادد %04 8ة قاادرت ا:)  معلمااا ابءساابة متوياا07  بااـ:)02أحمااد البحااري باان المءااور)

  معلماااا ابءسااابة متوياااة قااادرت 09  عاااي ذات االبتدائياااة باااـ:)10-05المعلماااين بساااءوات الخبااارة ماااا باااين:)

  04 عاي ذات االبتدائياة  بلاغ عاددهم باـ:)15-10 ا أما عن المعلمين بسءوات الخبرة ما بين)%34 10ا:)

يااة مقااداد محمااد عبلااغ عاادد المعلمااين بسااءوات الخباارة  ا أمااا عااي إبتدائ%59 4ابءساابة متويااة قاادرت بااـ:)

 ا عي حين بلاغ عادد المعلماين بساءوات %79 13  معلما ابءسبة متوية قدرت بـ:)12   ا:)05-01مابين:)

 ا أماا عان %19 09  معلماا ابءسابة متوياة قادرت باـ:)08  عاي ذات اإلبتدائياة باـ:)10-05الخبرة ما باين:)

  ابءساابة متويااة قاادرت 11  عااي ذات اإلبتدائيااة  بلااغ عااددهم بااـ:)15-10ن)المعلمااين بسااءوات الخباارة مااا بااي

  05-01 ا اعااي إبتدائيااة مصااطفي باان بولعيااد بلااغ عاادد المعلمااين بسااءوات الخباارة مااابين:)%6 12ا:)

 ا عااي حااين بلااغ عاادد المعلمااين بسااءوات الخباارة مااا %34 10  معلمااا ابءساابة متويااة قاادرت بااـ:)09بااـ:)
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 ا أمااا عاان المعلمااين %44 03  معلمااا ابءساابة متويااة قاادرت بااـ:)03بتدائيااة بااـ:)  عااي ذات اإل10-05باين:)

  ابءساااابة متويااااة قاااادرت 08 عااااي ذات اإلبتدائيااااة  بلااااغ عااااددهم بااااـ:)15-10بسااااءوات الخباااارة مااااا بااااين)

   %04 08بـ:)

كفايااات إعتماادتا عااي  مااع البياتااات عااي هااوه الدراسااة علاا  مقياااس ال :أداة جمييع البيانييات المسييتخدمة-3-2

  عباارةا 70ايءم عي أصله لاـ:) (2018)سءة: التربوية المعاصرة  من إعداد: تواد تجم الدين حسب الءبي

 اتم التةكد من  صائصه السيكومترية عي الدراسة الحالية 

 مياي 27} أ ريم الدراسة األساسية  عاي الفتارة الممتادة ماابين: إجراءات تقبيق الدراسة األساسية:-3-3

 حياا  تاام تطبيااق مقياااس الكفايااات التربويااة (،2020/2021ماان السااءة الدراسااية:){ جييوا 10إلاا  غايااة 

  مااعي كال المعاصرة عل  عيءة من المعلمين االمعلمات بمرحلة التعليم اإلبتدائيا اأ ري التطبيق بعكل

مااع  قساام علاا  حاادا اذلااك بة ااو بءااع دقااائق ماان كاال معلاام بعااد تهايااة الحصااة الدراساايةااهوا بعااد اإلتفاااق

ات االتعليما ين امدير اإلبتدائيات اأ و مواعقتهما كما تم الحرص عل  إتباع مجموعة من التو يهاتالمعلم

 ي :)طريقاةحبالءسبة للمعلمين أعراد عيءة الدراسة من أ ال الاتحكم عاي ساير تطبياق الدراساة الميداتياة مان 

 لخبرة  اتربويا سءوات اإل ابة عل  المقياسااتسجيل كاعة البياتات عيما يتعلق : )الجءسا المههل ال

 عرض وتحليل وتفسير تساؤالت الدراسة الحالية:-4

اياات ماا مساتوى الكف عرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل األول:ينص التسياؤل األول عليى األتيي:-4-1

 التربوية المعاصرة لدى معلمي مرحلة التعليم اإلبتدائي؟

 t-test ملة ت ر عيءة الدراسة تم الحساا بمعاالمعرعة مستوى الكفايات التربوية المعاصرة من ا ه

 لعيءة ااحدة االجداد الموالي يوق  تتيجة ذلك:

في الكشف عن مستوى الكفايات التربوية المعاصرة  لدى عينة T-test(: يوضح نتيجة09جدول رقم)

 .الدارسة

 المؤشرات اإلحصائية
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 عدد
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قيمة )ت( 

 المحسوبة

 درجة

 الحرية
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 دالــــــة

  معلمااا بمرحلاة التعلاايم اإلبتاادائي 87:)ـ  أ  العيءااة المقادرة باا09تالحاظ ماان  ااالد الجاداد رقاام )           

  47 172اتالحاظ أ  قيمااة المتوساط الحسااابي  للعيءاة علاا  مقيااس الكفايااات التربوياة المعاصاارة قادر بااـ:)

 ا عءاد 80 13المحسوبة االتي تقدر باـ: ) )ت(  اقدرت قيمة 140اقيمة المتوسط الفرقي التي قدرت بـ:)

 ا امءااه تالحااظ أ  هااوه القيمااة أقاال ماان: 000 0ة قاادرت بااـ:) ا امسااتوى داللاا85در ااة حريااة قاادرت بااـ:)

 ا اتالحظ أ  متوسط العيءة علا  المقيااس أكبار مان المتوساط الفرقايا اعلياه تقاود هءااك عاراق 05 0)

دالة بين المتوساط الحساابي للعيءاة االمتوساط الفرقاي علا  مقيااس الكفاياات التربوياة المعاصارة  لصاال  

مما يادد علا  أ  مساتوى الكفاياات التربوياة المعاصارة  مان ا هاة ت ار معلماي المتوسط الحسابي للعيءةا 
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التعليم االبتدائي مرتفعاا امءه تقبل الفرر البحثي اهو: تتوقع مستوى تواعر الكفاياات التربوياة المعاصارة 

  : يوق  ذلك كاآلتي:01من ا هة معلمي  مرتفعاا االعكل رقم)

 

 السالف الوكر بمجموعة من العوامل توكر مءها كاآلتي:ايمكن تفسير تتيجة التساؤد األاد 

اقد يعود هوا إلا  تاوع التكاوين المكتساب  االد المسايرة الدراساية قبال مزاالاة الخدماة بالقطااع الترباوي  

ااإللمااام بكاعااة الجواتااب مءاا  العماال التربااوي ماان حياا  اإلسااتيعاا االااتمكن ماان عمليااات اأسااس الاادار 

ط االتءفيو االتقويم اإدارة الصف االتعامل مع عتات التالمياو بالمرحلاة الدراساية التربوي القائم عل  التخطي

اهوا بداره ما يساهم عي التةسيس العملي لداره التربوي اأدى إلا  اإلرتقاا  بالكفاياات التربوياة المعاصارة 

ايااات التربويااة لاادى المعلمااين بالقطاااع التعلاايم االبتاادائيا إقاااعة إلاا  أتااه قااد يعااود المسااتوى المرتفااع للكف

المعاصرة لدى عيءة المعلمين بمرحلاة التعلايم االبتادائي لادارات اإلعاداد االتكاوين المبرمجاة التاي تعارف 

عليها ازارة التربية االتعليم للمعلم قبل مبايرته المهءية ابعد ممارسته اذلك يساهم عي ربط الماادة العلمياة 

بالممارسااة العمليااة للاادار التربااوي اإلمامااه بخصااائص المكتساابة لااه  اارا  تخر ااه اأثءااا  مزاالتااه للمهءااة 

امتطلبات عتة الطفولة بمرحلة التعليم االبتدائي االطرق االوساائل الدراساية اكيفياة الاتمكن عاي إساتخدامها 

عبيد قمن العملية التعليمية اكيفية التخطيط اتءفيو اتقاويم ألهاداف الوحادة التعليمياة   اهاوا ماا يعاير إلياها

 اإلاا  أ  التحاارك بإتجاااه الباارامث القااائم علاا  الكفايااة كااا  تتيجااة لمطالبااة 2016لعزيييز")الصييادق عبييد ا

الجماااهير بماارداد أعءاال لعمليااة الااتعلما اتكااو  الماادارس أكثاار إسااتجابة اععاليااة للمتطلبااات اال تماعيااة 

يهم مان االفردية اأ  تحقق ما تقود أتهاا تحققاها كماا أ  بعام المادرا  بادأاا يرغباو  التعارف علا  معلما

حيا  تماتعهم بكفاياة عالياة يطبقوتهااا عاي دا ال الفصال مان حياا  المعرعاة االمهاارات ااالتجاهاات اكااولك 

طلبة إعداد االمعلمين اللوين بدأاا يرغبو  التةكد من كفايتهم التاي تمكاءهم مان األدا  الجياد عاي أاد موقاف 

لتقليدية التي تساود بارامث لدعاداد تعلمي سوف يقفوتها حي   ا ت هوه الحركة أيءا كرد ععل ل ساليب ا

لتتجااز ثغراتها اعيوبها االتي تهكد عل  الجاتب الء ري اتركز علا  المفهاوم التقليادي لتربياة المعلماينا 

االوي مهداه أ  إمداد المعلم قبل الخدمة بقدر من المعلومات االمعارف المتءوعة اإكسابه توعا من الخبارة 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ى متوسط العينة عل
ت المقياس الكفايا
رةالتربوية المعاص

يالمتوسط الفرض

ايات متوسط العينة على المقياس الكف
التربوية المعاصرة

المتوسط الفرضي

فراد العينة على مقياس الك فايات التربوية المعاصرة والمتوسط ميوضح الفروق بين (: 01)رقمالشكل
 
توسط ا

.الفرضي



 حلولالمؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات وال

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 72

ررات تربويااة تجعلااه معلمااا كفااها قااادرا علاا  تحماال أعبااا  المهءااة عااي التاادريس ماان  ااالد دراسااته مقاا

  21ا ص2016امسهالياتها )عبد الصادق عبد العزيز اآ را ا 

زمااة التاي هادعم إلاا  تحدياد الكفاياات التربوياة الال("2016أحميد عثميا  أحميد عبييد الوهياب")ادراساة ا 

لثاتويااة االمطلااوا إتفاذهااا عااي المرحلااة  لمعلاام المرحلااة الثاتويااة االتعاارف علاا  معااايير الجااودة العاااملة

ة ة الثاتوياااالتعارف علاا  آرا  المعلمااين حاود إرتباااط الكفايااات التربوياة معااايير الجااودة العااملة عااي مرحلاا

ةا اتوصااالم الدراساااة الءتاااائث أهمهاااا: تحدياااد محااااار ألربعاااة كفاياااات تربوياااة هاااي: المعرعاااة األكاديميااا

اياات واعر الكفتايسية االمهءية اعءد بلوغ الجودة العاملة اعاي قاو  األ تماعيةا اإلداريةا االكفايات التدر

ة أ  دت الدراساالتربوية  ا ت الكفايات التدريسية عي المركز األاد ااإلدارية مءها عي المركاز الثااتي اأكا

 ماايعهم    االتااي ااعااق عليهااا المفحوصااين41المحاااار األربعااة المقترحااة للكفايااات التربويااة ابعباراتهااا)

  91-90ا ص2016ة عالية عءد تواعرها يتم بلوغ الجودة العاملة ) عبد الوهااا بدر 

إقااعة إلاا  أ  هااوه الاادارات التااي تقااوم بإعاادادها الااوزارة ماان الحااين ل  اار حتاا  تستعااف مااواطن التقاادم 

ءياة االتميز لدى المعلم من  الد مكتسباته العلمية االعملية اما قد إساتوعبه مان  االد هاوه الادارات التكوي

الهوا يسااعد عاي تادارك  واتاب الخلال باألساتاذ االمعلام اإحاطتاه باالطرق االوساائل التعليمياة االمهاارات 

االكفايااات التربويااة التااي يتطلبهااا العصاار الحااالي اهااوا بااداره يساااهم عااي تثقيااف الااوعي التربااوي للمعلاام 

لمء وماة التربوياة ااألهاداف امحاالة مواكبة ما لديه من كفايات امهارات اصاقلها عاي قاو  ماا تتطلباه ا

التعليميااة االعصاار الااراهنا اعليااه أدى هااوا بدر ااة أا بااة رى إلاا  تاازاد المعلاام بالقطاااع االبتاادائي علاا  

إلا  أ  مفهاوم األدا  عاي ("1977"الخقييب، الخقييب")الكفايات التربوية المعاصارة  اهاوه ماا يعاير إلياه

هماة اهاو يقاوم علا  أسااس رعام الفكار القائال أ  تدريس اإعداد أعءاا  هيتاة التادريس مان المفااهيم الم

إعداد عءو هيتة التادريس قبال الخدماة بقادر مان المعرعاة المتءوعاة بإكساابه توعاا مان الخبارة اعاي الاتعلم 

 Teachingيجعلاااه قاااادرا علااا  أدا  مساااهالياته التعليمياااة ايبااادأ عاااي التدريساااةا الكفاياااات األدائياااة )

Performance Competencies)وة أل  تبءاا  لهااوا االتجاااه القااائم علاا  الكفايااات التعليمياااة اأ  الاادع

األدائية قائم عل  األسس مءهاا: التطاورات التكءولو ياة الهائلاة التاي سارت مصاادر  ديادة للاتعلما ا هاور 

متطلبااات احا ااات العماال الجديااد التااي تاادعوا إلاا  إعااداد طاقااات بعاارية تالئاام قاادراتها هااوه المتطلبااات 

اهيم  ديدة عي ميدا  التربية االتعلم مثل: التخطيط االتصميم ارعع مستوى الكفاياةا االحا اتا ا هور مف

الفاعليةا التدريس المتدرجا البرامث المعدلة االتطوير   إلخا تءوج مهءاة التعلايم اماا صااحبها مان دراياة 

د علااا  ااقاااحة بخصاااائص القاااائمين باااالتعليم اتوعياااات الكفاياااات االمواقاااف التعليمياااة المختلفاااةا يساااتد

كفاية)الطالب/ المعلم  مان مالح اة سالوكه اتصارعاته المهءياة اهاي أسالوا مثابرتاه اإ تهااده عاي أعمالاه 

اممارسة المتجددةا حي  يهكد عل  اإلعادة من إساتخدام مع ام المساتحدثات التربوياة تحقيقاا ألهداعاه امان 

   59-48ا ص1977ب االخطيبا هوه المستحدثات التعليم المصغر تحليل التفاعل اللف ي اغيرها )الخطي

الاوي  التاي هادعم الدراساة إلا  معرعاة الادار ("2009أبو القاسم الشيفيع حسين")اما تعير إليه دراسة ا

لخرطاوم يءطلع باه المعارع الترباوي عاي تءمياة اتطاوير الكفاياات المهءياة لمعلام مرحلاة األسااس بوالياة ا

كفايااة   55الالزمااة لمعلاام مرحلااة األساااس بلغاام)اأعءاام تتااائث الدراسااة أهمهااا: إلاا  أ  قائمااة الكفايااات 

تااائث اللمعاارف التربااوي دار كبياار عااي تءميااة اتطااوير الكفايااات المهءيااة لمعلاام مرحلااة األساااس اكساافم ت

باة يات متقارالدراسة أ  غالبية الكفايات عي المجاالت التدريسية لادى كال مان المادرا  المعلماين ذات مساتو

فايااات أاصاام بااه الدراسااة االتااي يمكاان أ  تسااهم عااي تءميااة اتطااوير الك اإ  إ تلفاام ترتيبهااا اماان أهاام مااا

ة ئث الدراساالمهءية للمعلما اقرارة إساتمرارية العمال لتءمياة اتطاوير الكفاياات للمعلام االتاي أ هارت تتاا

ا 2009حا تااه إليهااا اتفعياال دار الاادير كمعاارف مقاايم ألعءااا  المعلمااين هيتااة التدريس )العاافيع حساانا 

  104-103ص
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ميااز بهااا إقاااعة إلاا  ذلااك قااد يعااود إلاا  العاماال الااواتي ايخصااية المعلاام حياا  أ  حااب المعلاام لمهءتااه االت  

مة مان االقدرة عي تبصير هدف إتتاج  يل يعتماد علياه مان حيا  أهام أهداعاه اكاوا تمتعاه بعخصايته المتسا

العصار  ربوياة ذاتالتقبل االمراتة التي تساعده علا  التازاد ااالكتسااا العلماي عاي قاو  المساتجدات الت

 القابلياة الراهن من األعءلية لتحقيق االوصود ل هاداف التربوياة االتعليمياة هاوا باداره يسااعد عاي اقاع

عاودة عاي المفعمة بالحماسة ااإلبداع اتحدي مصاعب الدار عي سبيل الوصود إلا  األهاداف التربوياة المء

لعامال هاوا يعاد ااوي عي مرحلة التعليم االبتدائي ذاته اتالميوه)الء    اكوا الرعع من مستوى اإلتتاج الترب

بويااة المحاارر ااألساسااي لبءااا  قواعااد االكتساااا االااتمكن االتاازاد العلمااي االعملااي ماان الكفايااات التر

قاامن هااوا العااة امميزات أساالوا إعااداد اتاادريب (2003"سييهيلة الفييتالوي")المعاصاارة  كمااا ذكاارت 

عرعااو  يألساااليب اتااتلخص عااي: أ  الطلبااة المعلمااين عءاادما المعلمااين القااائم علاا  الكفايااة ماان غيااره ماان ا

لة يعو  بساهوالكفايات التي يتطلبها عملهما عإتهم يستطيعو  تجديد األهداف التي يعملو  من أ لهاا ايساتط

ي يتوقاع فايات التاأ  يعرعوا ما يءبغي أتهم أ  يتعلموه اصوال لتحقيق األهداف المتو اة االتي يتم تحديد الك

 عاد األدا م القيام بها دا ل الفصل ا ر ه عي صورة أهداف سلوكية يمكن مالح تها اقياساهاا ابمن المعل

ية عاي التدريسي للطالاب معياارا للحكام علا  مادى تجاحاه عاي التادريس اتمتااز مجموعاة الكفاياات التدريسا

 علم  علا ب/المالبرتامث بالتدرج ااالتت ام عي مجموعات يسهل تر متها إل   برات تعليمياة لعمال) الطالا

اعق ه التي توتحصيلها الواحدة بعد األ را اأ  تقدم الطالب المعلم قمن البرتامث يعتمد عل  سرعته اتقدم

ق برتاامث اعاقدرته ابعرف بها مسبقا أته ال سبيل لتخر ه من دا  إتجاز عمالياا للمهاارات التاي يحاددها ال

برتاامث  ييق الفجاوة باين التء يار االتطبياق عايمعايير موقوعية متفاق عليهاا مان الجمياعا ااالهتماام بتءا

ياة ساس العلمإعداد المعلمين عي عملية تعليمهم اتعلمهم محتوى هوا البرتامثا ابولك تتحود الء رياات ااأل

 حاظ ألتمااطإل  كفايات تدريسية ت هار أثرهاا عاي أدا  المعلام اعملاه المهءايا عاي المواقاف التدريساية اتال

لمصاادر ا  مان مختلاف Feed backا اتعديلها ااالستفادة من التغوية الرا عاة)السلوك التي أعادت تكويءه

  37-35ا ص2003ليحصل عل  معلومات مء مة مستمرة من  الد تقدمه عي البرتامث )الفتالايا 

لتدريساية االتي تهدف إل  أتها تبين أهمياة الكفاياات  ("2012"محمد حماد")اإقاعة إل  ما تهكده دراسة 

لتحصاايل ة األالاا  بمرحلااة األساااس عااي أدائااه الفعاااد اكيااف أتهااا تحقااق األهااداف التربويااة االمعلاام الحلقاا

 لحلقاة علا االدراسي للتالميو اتهدف كولك للوصود إل  تتائث امقترحات يعين عل  المهتمين بإعداد معلم 

توصاالم اتيااة االسااتفادة مءهااا عااي تءميااة مهااارات المعلاام اإتقاتااه لهااا اتر مااة مااا يتعلمااه عااي مواقااف الحيا

جابيا ها أثر إيالدراسة إل  أ  الكفايات التدريسية لمعلم الصف لمرحلة األساس تحقق األهداف التعليمية ال

ئية اللة إحصااداهءاك عالقة إرتباطية بين الكفاية التدريسية اتحصيل التالميو الدراسيا كما أ  هءاك ذات 

  99ا ص2012لتدريسية )محمد حمادا عي مستوى األدا  بين الحلقة األال  ذاي الكفايات ا

 William & Alawiye2001  Lessons Learned From ayearاإقااعة إلا  ماا تهكاده دراساةا)

Long undergraduate Teacher Education Pilpt Programe التاي هادعم إلا  الكعاف عان أثار

ا اأاقاحم الدراساة أ  إكتساا التدريب لمادة ساءة مساتمرة مهاارات أساساية عاي التادريس للطالاب المعلام

  مان األسااتوة الجاامعيين أكاداا أ  عكارة التادريب عاي المدرساة لمادة %22  من الطلبة اتسبة)%54تسبة)

سءة كاملة هي إيجابية  دا اأ  عملهم دا ل المدرسة أكسبهم أساليب مختلفة عي التادريس اأهمهاا إساتخدام 

  William & Alawiye2001.P334التقءيات التكءولو ية المعاصرة )

ق تو اد عارا هالعرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل الثياني: يينص التسياؤل الثياني عليى اآلتيي: -4-2

لمعلماات اذات داللة إحصائية بين متوسط در ات معلمي مرحلة التعليم اإلبتدائي الوكور امتوسط در ات 

 اإلتاث عل  مقياس الكفايات التربوية المعاصرة؟
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لعيءتااين غياار متجاتستين)مسااتقلتين  االجااداد "ت"  عتماااد األساالوا اإلحصااائي المعالجااة الفااراق تاام اإل

 الموالي يوق  تتيجة الفراق بيءهما 

(: يوضح داللة الفروق بين متوسط معلمي التعليم االبتدائي الذكور ومتوسط المعلمات 10جدول رقم )

 اإلناث في مقياس الكفايات التربوية المعاصرة.

 المؤشرات اإلحصائية

 متغيرات الدراسة

 العينة

) ( 

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

)ت( 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

القرار 

 اإلحصائي

  06 16 00 183 35 المعلمين الذكور

3 97-  

 

87 

 

0 000 

 

 دالة
 16 22 38 165 52 المعلمات اإلناث

  اقادر 35التعلايم االبتادائي الاوكور االاوي بلاغ  باـ:)  أ  عادد معلماي مرحلاة 10تالحظ من الجاداد رقام )

يمااة   اتءحاارف هااوه القيمااة عاان المتوسااط الحسااابي  بق00 183:)المتوسااط الحسااابي لهاام بقيمااة قاادرت بـااـ

  38 165  اقادر المتوساط الحساابي لهان باـ:)52 ا عي حين بلغ عدد المعلمات اإلتااث باـ:)06 16قدرها:)

ساااي   ايتءا  أ  قيماة اتاالمحساوبة ت16 22الحسابي بقيمة قدرها:) اتءحرف هوه القيمة عن المتوسط

مءاه ا  05 0  اهوه القيمة أصاغر مان )000 0  اقدرت مستوى الداللة يـ:)87 عءد در ة حرية:)-97 3)

وكور عهااي دالااة ا اعليااه تقااود أتااه تو ااد عااراق بااين متوسااط در ااات معلمااي مرحلااة التعلاايم االبتاادائي الاا

لعااكل لمااات اإلتاااث عااي مقياااس الكفايااات التربويااة المعاصاارة لصااال  عتااة الااوكور ااامتوسااط در ااات المع

 األتي يوق  ذلك:

 

 ايمكن تفسير تتيجة التساؤد الثاتي بمجموعة من العوامل توكر مءها كاآلتي:

اإلبتادائي اقد يعود الفاارق الاداد إحصاائيا عاي الكفاياات التربوياة المعاصارة لادى المعلماين بمرحلاة التعلايم 

اإلتاااث  لصااال  الااوكور إلاا  عاماال  صوصااية الجااءسا حياا  أ   صوصااية -بااإ تالف الجءس)الااوكور

المعلمين الوكور تختلف عن  صوصية الءوع عءها عءد المعلمات اإلتاث إل  كو  أ  المعلماين الاوكور قاد 
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المعلمين الذكور المعلمات اإلناث

المعلمين الذكور

المعلمات اإلناث

معلمين مرحلة التعليم االبتدائي الذكور ومتوسط درجات المعلمات اليوضح الفروق بين متوسط درجات (: 02)رقمالشكل
ناث على مقياس الك فايات التربوية المعاصرة .االإ
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ءااا  تجساايد اتلقااين المااادة يملكااو  عقالتيااة التجساايد لدعتبااارات التربويااة عااي التخطاايط االتءفيااو االتقااويم أث

ا التاي (2005"محمد إبراهيم الغزيوات")دراسة: "اهوا ما يعير إليه قمن هوا الصدد .التعليمية للتالميو

دارت حود تقويم الكفايات التدريسية لدى أعءا  الهيتاة التدريساية عاي كلياة العلاوم التربوياة بجامعاة مهتاة 

صالم الدراساة إلا  الءتاائث التالياة: باإلساتءاد إلا  تقاديرات من ا هة ت ر طلباة الدراساات اال تماعياة اتو

  عي تقدير الطلباة لا دا  العاام ألعءاا  05 0الطلبة: إل  ا ود عراق ذات داللة إحصائية عل  المستوى)

ا 2005الهيتااة التدريسااية تعاازى إلاا  الجااءس عااي المجااالس األدا  التقااويمي ااألدا  اإلتساااتي )الغزيواتا 

  09-08ص

زمال  إقاااعة إلاا  أتااه قااد يتجااااز ذلااك حتاا  عااي عقالتتااه عااي التعاماال مااع العالقااات اإلتساااتية قاامن الاا  

ياة ه للعقالتالمعلمين االمعلمات االتالميو لمختلف أ ءاسهم اأاليا  األمور اعاي إدارة الصافا حيا  أ  هاو

قيماة  االرعاع مان التقدم االتميازتساهم عي إبراز عامل الحسم االجد الوي يزاد العملية التعليمية بإعتبارات 

لمات تساهم عل  المع األهمية ااإلتتا ية التعليمية التربويةا إقاعة إل  أ  العقالتية التي تتسم بها المعلمو 

 التعليمياةاعي تجسيد األداار التربوية لمستوى من الءبط االتحكم اعادم اإلتحيااز عان األهاداف التربوياة 

إلدارياين لزمال  ااة االسلوكات التربوية عءد التالميو أا المعلمو  االمعلمات اعي تقويم المكتسبات التعليمي

وياة يات الترباالمرؤاسين اهوا بداره أدى إل  إبراز كفايته التربوية عل   الف المعلمات عي تجسيد الكفا

كفاياات االمعاصرة  العا عن المعلمات اللواتي تطغ  لديهن عوامل العاطفاة عاي التعامال اتجسايد  واتاب 

عم هااد ("2005"بتييول عقييية  ")التاادريس قاامن العمليااة التعليميااة االتربوية اهااوا مااا تهكااده دراسااة

سااية بيااة األساالدراسااة إلاا  تقااويم عاعليااة برتااامث عاعليااة برتااامث إعااداد معلاام اللغااة العربيااة عااي كليااات التر

ر اقاعم الدراساة تساعة عارابالجامعات السوداتية من ا هة ت ار الطلباة اأعءاا  هيتاة التادريس اقاد 

ة لتحقياق للبح  دارت حود مءاسبة مكوتات البرتامث اكفاياة عادد سااعاتها امءاسابة مقاررات اللغاة العربيا

ساة صالم الدراأهداعها امدى مساهمة البرتامث عي تحقيق اإلعداد األكاديمي االمهءي االثقااعي للمعلاما اتو

عها حقياق أهادابياة إلعاداد المعلام مرحلاة األسااس مءاسابة لتإل  تةكيد للطلبة أ  مكوتاات برتاامث كلياات التر

كتااب ماأ  ساااعاتها كاعااة لحااد ماااا اأتااه تو ااد عااراق ذات داللااة إحصااائية بااين الطلبااة المعلمااين اطلبااة 

ا   ماان معااارف امهااارات اإتجاهااات الجاتااب التربااوي لصااال  الطلبااة المعلمين )عطيااة ه%40القبااود)

  93-92ا ص2005

التاااي أ ريااام هاااوه الدراساااة عاااي Cargliuo and Bigge 1979ا)ارليو وبييييج"جييياإلااا  دراساااة 

 الكفايااات  امعااة)بولءث  بواليااة اأاهااايوا بالواليااات المتحاادة األمريكيااةا اكااا  موقااوع الدراساايةا تحديااد

الخدمااة  الالزمااة للتاادريس االكفايااات الفرعيااة التااي يعااملها كاال مجااادا تحلياال ماادى تمكاان المعلمااين أثءااا 

م الدراساة   معلام اتوصال300ه الدراسة عل  معلمي المرحلة االبتدائية بلغ عادد أعاراد العيءاة)اأ ريم هو

ية االحفا  ية االبصرإل  تحديد عدد من الكفايات التالية: إثارة داععية التالميوا اإلستفادة من الوسائل السمع

يىااة عااي المهااارات اال تماععلاا  الء ااام دا اال الفصاالا مساااعدة التالميااو علاا  اإلتءااباط الااواتيا ممارسااة 

  Cargliuo and Bigge, 1979, P122 المدرسة االمجتمع )

إقاعة إل  ذلك قد يعود الفارق لادى المعلماين لمرحلاة التعلايم االبتادائي عاي الكفاياات التربوياة المعاصارة   

امال مااع لصاال  الاوكور إلاا  كاو  المعلاام الاوكر قااد يمتلاك القادرة علاا  قابط األعصاااا االمراتاة عااي التع

المواقف التربوية االمعكالت المفا تة االطارئة المستعصاية دا ال القطااع الترباوي اهاوه العوامال الواتياة 

تساهم عي تفعيل داره من حي  عملية الترغيب االترهيبا عيصب  داره مسير من  هة امان  هاة أ ارى 

ياب بسايرارة ااسااتمرارية تساتدعي الءابط االاتحكم بجواتاب اسالوكيات غياار الالئقاة عيسااهم عامال الترغ

عوامل التقدم االتحفيز لدى التالميو اعامل الترهيب عاي قابط االاتحكم بالسالوكيات غيار المرغوباة لاديهم 

االتي ال تعكس المساتوى الترباوي المءعاودا اعلياه عالعوامال الواتياة لعخصاية المعلام الاوكر علا  المعلماة 
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بالعملياة التعليمياة االتربوياة عءاد التالمياو االمرؤاساين األتث  تساهم عاي تفعيال  واتاب الكفاياات التربوياة 

االاازمال  اعليااه ساااهم ذلااك عااي إبااراز مسااتوى الكفايااات التربويااة المعاصاارة لااديهم  العااا عاان المعلمااات 

اللااواتي بحكاام  صوصاايتهن ماان العاطفااة االلااين االتساااهل مااا قااد يساااهم عااي إهاادار  واتااب هامااة للعمليااة 

"فيييييييرانس".ي، ة االمءعاااااااودة  اهاااااااوا ماااااااا تساااااااير إلياااااااه دراساااااااةااألهاااااااداف التربوياااااااة المساااااااطر

التااي تءاالاام الكفايااات األدائيااة لمعلمااي المرحلااة االبتدائيااة بكليااة االيااةا كاراليءااا France(:1980")أس

الجءوبيااااةا بالواليااااات المتحاااادة اقااااد تكوتاااام عيءااااة الدراسااااة ماااان  ااااالد المعلمااااين المسااااجلين للعااااام 

بإعداد قائمة تكوتم من  مس اععارا  كفاياة ازعهاا علا   نس""فرا  اقد قدم1978-1976األكاديمي)

مجااالين رئيساايين هما:العالقااات االتساااتية امهااارات االتصااادا أساااليب التاادريس دا اال الفصاال اأهاام مااا 

توصلم إليه الدراسة عل  الءحو اآلتي: معرعة المعلم للماادة العلمياة اتمكاءهم مءهااا تعاويق المعلام للتالمياو 

وين عالقااات طيبااة مااع التالميااو االقاادرة علاا  إدارة الحصااة االتخطاايط للاادراس اليوميااة االقاادرة علاا  تكاا

  France.1980.P120-121االتمكن من عرر المفاهيم ااألعكار العلميةا )

ريساية أ ريم دراساته بهادف تحدياد الكفاياات التد( Zuksuki, 1980)إقاعة إل  ما تدعم ذلك دراسةا   

اماة   قائماة علمرحلاة الثاتوياة للماواد األكاديمياةا اقاد توصالم هاوه الدراساة إلاالفعلية المرغوباة لمعلماي ا

يااة إسااتخدم   كفايااة تعليميااةا االتحديااد أهميااة كاال كفا92بالكفايااات ماان  ااالد االسااتباتة التااي إيااتملم علاا )

ت مقياس ليكرات ذا الرتب الخماسا اقاد أ هارت تتاائث الدراساة إ مااع المعلماين عاي مختلاف التخصصاا

لفااراق أهميااة الكفايااات المتصاالة بالجواتااب التاليااة: تء اايم الاادراس اليوميااة اتخطيطهااا امراعاااة اعلاا  

الفردياااااةا اتكوتااااام عالقاااااات حسااااان ماااااع التالمياااااوا أهمياااااة االساااااتخدام الفعااااااد ل  هااااازة ااألداات 

   Zuksuki, 1980.p321المدرسية )

ق تو اد عارا هالاليث عليى اآلتيي: عرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل الثالث: يينص التسياؤل الث-2-3

لتربويااة ذات داللاة إحصااائية باين متوسااط در اات معلمااي مرحلاة التعلاايم اإلبتادائي علاا  مقيااس الكفايااات ا

 غير التربوي ؟ -المعاصرة تبعا لمتغير المههل التربوي:)التربوي

لجااداد قلتين  االعيءتااين غياار متجاتستين:)مساات  "ت"المعالجاة الفااراق تاام اإلعتماااد األساالوا اإلحصاائي 

 الموالي يوق  تتيجة الفراق بيءهما 

 

 

(: يوضح داللة الفروق بين متوسط معلمي التعليم االبتدائي بالمؤهل التربوي ومتوسط 11جدول رقم )

 درجات المعلمين بالمؤهل غير التربوي في مقياس الكفايات التربوية المعاصرة.
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 دالة
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28 155 75 16 91 

 : أ  عادد معلماي مرحلاة التعلايم االبتادائي بالمههال الترباوي االاوي 11تالحظ من الجداد رقام )           

  اتءحارف هاوه القيماة عان المتوساط 40 180:)  اقدر المتوسط الحساابي لهام بقيماة قادرت بـاـ59بلغ  بـ:)

  اقدر المتوسط 28ربوي بـ:) ا عي حين بلغ عدد المعلمين بالمههل غير الت52 19الحسابي  بقيمة قدرها:)



 حلولالمؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات وال

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 77

  ايتءا  أ  91 16  اتءحرف هوه القيمة عن المتوساط الحساابي بقيماة قادرها:)75 155الحسابي لهم بـ:)

  اهااوه 000 0  اقاادرت مسااتوى الداللااة بااـ:)85 عءااد در ااة حريااة:)-73 5قيمااة اتاالمحسااوبة تسااااي )

 د عراق بين متوسط در ات معلمي مرحلاة   امءه عهي دالة ا اعليه تقود أته تو05 0القيمة أصغر من )

التعليم االبتدائي بالمههل التربوي امتوسط در ات المعلمين بالمههل غيار الترباوي علا  مقيااس الكفاياات 

 التربوية المعاصرة لصال  عتة المعلمين بالمههل التربوي االعكل األتي يوق  ذلك:

 

 وامل توكر مءها كاآلتي:ايمكن تفسير تتيجة التساؤد الثال  بمجموعة من الع

ايمكن إر اع تتيجة التساؤد الثال  لدى المعلمين بمرحلة التعلايم اإلبتادائي عاي مقيااس الكفاياات التربوياة   

المعاصرة إل  أ  المعلم  ريث العهادة العلمية الجامعية يمتلك من االستفادة الء رية المزادة مان التجاارا 

التربوياة االمعاكالت التاي قاد يتعارر لهاا ماع التالمياو تعارر لهاا  ااألبحاث االءماذج التربوياة للمواقاف

أكاديميا  الد معواره الدراسي الجامعي من البح  االتقصاي ارصاد المعلوماات ليتساء  ترتياب األساباا 

ذات العامل القريب االبعيد للمعكالت امن ثام تساطير بارامث اطارق للعاالج اكيفياة التعامال ماع المواقاف 

غرعة الصف اكيفية إدارته االتعامال ماع المواقاف االسالوكيات التربوياة ماع التالمياو اهاوا التعليمية دا ل 

اغيره يقف عليه المعلام بمرحلاة التعلايم االبتادائي  االد معاواره الدراساي الجاامعي مان الدراساة الء رياة 

يتساء   االعملية من  الد الوقوف عليها كحصص امحاقرات ادراس االقيام بمعاريع عملية بحثية مماا

االحتكاااك بالمعااكلة التربويااة اعهمهااا احساان اإللمااام بةساااليب اطاارق عال هااا سااوا  كاتاام هااوه المعااكلة 

دراسااية اتعليميااةا أا تربويااة أا تو يهيااة تتعلااق بالتخصااص اطموحااات اإهتمامااات التالميااو اتو هاااتهم 

وية المعاصرة ا العاا عان المعلام المستقبلية اهوا ما ساهم عي إلمام المعلم بالمههل التربوي بالكفايات الترب

ذا المههاال  غياار التربااوي عهااو يمتلااك ماان المعلومااات ماان العمليااة التعليميااة االموقااف التعليمااي امواقفااه 

التربوية ما هو مبساط اساطحي اغيار محااط املام مان كاعاة الزااياا االجبهاات اغيار المجساد لدياه عملياا 

رباااوي المااازااد لدياااة قااامن القطااااع الترباااوي بةبحااااث امعااااريع مااان ذات الساااياق الطاااابق للااادار الت

إلا  أ  التعلايم المبءاي علا  أسااس الكفاياات هاو يتءامن  ("1978الخقييب)باالبتدائية اهوا ماا أياار إلياها
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ت يوضح الفروق بين متوسط درجات معلمين مرحلة التعليم االبتدائي بالمؤهل التربوي ومتوسط درجا(: 03)رقمالشكل
.بالمؤهل غير التربوي على مقياس الك فايات التربوية المعاصرة
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تحويل مسهالية التعلم من المعلم إل  المتعلم بفءية ااإلهتمام باالفراق االحا اات ااإلهتماام باين المتعلماينا 

لتطبيقااي عااي مجاااد التعلاايم االتةكيااد علاا  مباادأ تفريااد التعلاايم االااتعلم الااواتي اتكاماال المجااالين الء ااري اا

ااإلعتماد الواسع عل  التقءيات التربوية عاي عملياة إعاداد الطلباة االتقاويم ياتم لقياادة تعلام الماتعلم اتحسايءه 

الختاميا الاتعلم  اليس إلصدار أحكام تتعلق بالءجاح أا الفعل ايركز عل  التقويم التكويءي أكثر من التقويم

المسااتمر)التكرار  إلتقااا  األدا ا الكفايااات المطلويااة للااتعلم االتاادريس عليهااا معااتقة ماان دار المعلاام عااي 

ا 1978المواقااف التعليميااةا اإسااتخدام التغويااة الرا عااة اعااق أحااداث الء ريااات الااتعلم االتعليم )الخطياابا 

  96ص

ت الدراساة إلا  تحدياد أهام المهاارات االكفاياا التي هادعم 1986رشدي طعيمة وحسين غريب")ادراسةا

 هااما اذلاكالتي يجب أ  تتوعر عءد المعلم عي التعلم األساس بمصر حتا  يساتطيع أدا  ماا يساءد إلياه مان م

ألطاراف امن ا هة ت ر عتات مختلفة ذات الصلة بهوا الءاوع مان التعلايم اقاد قاام الادارس بإساتطالع رأي 

لا  إالدراساة  هارات التربوية التي يرا  أتها يجب أتم تتاوعر عءاده اتوصالمالمعءية بإعداد المعلم حود الم

رج يساية اتءادالعديد من الءتائث أهمها: الكفايات الالزماة لمعلام التعلايم األساساي اتتءامن تساعة محااار رئ

ي   كفايااة عرعيااةا حياا  توصاالم الدراسااة إلاا  ا ااود عااراق دالااة إحصااائيا بااين التربااويين عاا600تحتهااا)

اد يين ا امجاام ل هميااة التعليمياة للمجاااالت التدريسااية التالياة: مجاااد إعااداد الدراس)لصاال  التربااوإدراكها

 تو اد عاراقاالتقويم)لصال  الترباويين ا مجااد الكفاياات العلمياة االءماو المهءي)لصاال  غيار الترباويين ا 

  113-112ا 1986دالة تر ع لمتغير التفاعل بين مجاد العمل ااإلعداد التربوي )طعيمة اغريبا 

رر ب بماا يتعاإقاعة إل  المههل التربوي الوي قد يحمله المعلم حاليا علميا اتربويا من المههل هو مواك 

 لتكءولاو ياله المعلم قمن المواقف التربوية اإدارة الصف مع التالميو حي  أ  المعلمين  ريجي المعهد 

من الوقام تءااه ال يتعااي  قامن ااقاع التالمياو قاحاملي يهادة البكالوريا تزامءوا لازمن بعياد االاوي بمق

ا  و ااألاليااالعصر الحدي  الاراهن مان اإلمتياازات المعهاودة االمعاكالت ااآلثاار التاي قاد تخلفهاا للتالميا

لطارق لاالطاقم التربوي قامن القطاعاات اهاوا باداره ماا ياكل عامال رئايس يجعلاه يفتقار لمبادأ المواكباة 

العصار لتالمياو ااالتي يعايعها القطاع التربوي بمواقفه امعكالته الراهءة ماع  ااألساليب ااآلليات التربوية

راهن معاصار االاالحدي  اهوا ما قد تلم به المعلم بالمههل التربوي كوته يحمال للعاهادة العلمياة للتكاوين ال

عاي  ث الفاارقااالمواكب للبيتة االفتة التربوية االوقم االزمن الراهءين اهوا ماا قاد ياهدي باداره إلا  إحاد

ر غياا -تربااويالكفايااات التربويااة المعاصاارة للمعلمااين بمرحلااة التعلاايم االبتاادائي تبعااا للمههاال التربااوي )ال

التااي ا (1997"المنيييزل والعلييوا ")التربااوي  لصااال  المعلمااين بالمههاال التربوي اهااوا مااا تهكااده دراسااة

ة التعليميا تماعياة عاي ممارساة الكفايااتكاتم بعءوا  أثر برتاامث تادريب المعلماين علا  مءااهث العلاوم اال 

ن ة مكوتاة مااعالقة ذلاك بالمههال العلماي المعرعاة ذلاك األثار تام تطاوير إساتباتة لقيااس الكفاياات التعليميا

ءاام تتااائث كفايااات التخطاايط اأساااليب التاادريس اإدارة الصاافا التقااويما االداععيااة اتفريااد الااتعلما اقااد بي

 درس اإدارةإحصائية عي ممارسة الكفايات التعليمياة تعازى للتخطايط الاالدراسة أ  هءاك عراقا ذات داللة 

ن يحملاو  الصف اأ  هءاك عراقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المههل العلمي لصاال  المعلماين اللاوي

  339-338ا ص1997المههل بدر ة بكالوريوس )المءيزد االعلوا ا 

دعم البحا  للوصاود إلا  أساباا تادتي مساتوى التاي ها(" 2007عبيد المحميود حسيين عيوض")ادراسة 

طااالا التربيااة العمليااة اتءااااد البحاا  الكفايااات المختلفااة التااي يحتا هااا طالااب التربيااة العمليااة عااي كليااات 

التربية مرحلة األساس من حي  المءهث الء ري للتربية العملية االجاتب التطبيقي لها دا ال الكلياةا إقااعة 

ين يعارعو  علا  الطاالا أثءاا  أدائهام لهاا بمادارس التطبياق بجاتاب الادار الاوي إل  دار أساتوة الكلياة الاو

يمكن أ  يهديه معلموا مدارس التطبيق عي اإلرتقاا  بااألدا  المهءاي للطاالا المتادربينا كماا تءاااد البحا  

التربية البيتة المدرسية بمدارس التطبيق اأثرها عي إعداد الطالا اقد  لصم تتائث الدراسة أهمها: كليات 
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بمرحلة األساس بالجامعات السوداتية تقدم برامث تغلب عليها الجاتاب الء اري ايقال عيهاا الجاتاب التطبيقاي 

االعملاايا قصاار الفتاارة الزمءيااة المخصصااة للتربيااة العمليااة عااي باارامث كليااات التربيااة بمرحلااة األساااسا 

تربياة العملياة عاي مادارس مرحلاة اغياا دار المعلم المتعااا )معلم مدرساة التطبياق  عاي إعاداد طاالا ال

األساسا التربية العملية عي كليات التربية مرحلة األساس تعااتي العدياد مان المعاكالت مءهاا كثارة الطاالا 

المتدربين االوي يقابله تقص عي الكادر التربوي المههل لديراف عل  الطالا بجاتب القصور الكبير عاي 

  107-106ا ص2007عورا البيتة المدرسية بمدارس التطبيق )حسين 

ق تو اد عارا هالعرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل الرابع: تينص التسياؤل الثاليث عليى اآلتيي: -4-4

تربويااة ذات داللااة إحصااائية عااي متوسااط در ااات معلمااي مرحلااة التعلاايم االبتاادائي علاا  مقياااس الكفايااات ال

   ؟15-10 /)10-05 /)05-01المعاصرة بإ تالف سءوات الخبرة:))

ي عاا   15-10) - 10-05)- 05-01اللكعااف عاان داللااة الفااراق تبعااا لمتغياار سااءوات الخباارة:) )         

د عل   اإلعتمامتوسط در ات المعلمين مرحلة التعليم اإلبتدائي عل  مقياس الكفايات التربوية المعاصرة تمل 

 ي الجداد اآلتي:كما هو موق  عANOVAإختبار التباين األحادياألسلوا اإلحصائي المءاسب اهو:

( لدى كعلمي مرحلة التعليم االبتدائي في ANOVA(: يوضح نتائج إختبار التباين األحادي)12جدول رقم )

 مقياس الكفايات التربوية المعاصرة تبعا لمتغير:)سنوات الخبرة(.
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0 000 

 

68 63 

18 02 158 16 34  (01-05) 

13 47 161 68 25  (05-10) 

7 32 195 48 28 (10-15) 

  بلاغ 05-01 : أ  عدد معلمي بمرحلة التعليم اإلبتدائي بسءوات  برة ما بين:)12تالحظ من الجداد رقم )

   اتءحاارف هااوه القيمااة عاان المتوسااط16 158  معلمااا اقاادر المتوسااط الحسااابي لهاام بااـ:)34عااددهم ا:)

  25 باـ:)10-05 ا عاي حاين بلاغ عادد المعلماين بساءوات  بارة ماا باين:)02 18الحسابي بقيماة قادرت باـ:)

   اتءحاارف هااوه القيمااة عاان المتوسااط الحسااابي بقيمااة قاادرت68 161اقاادر المتوسااط الحسااابي لهاام بااـ:)

الحساابي    اقدر المتوساط28 بلغ عددهم بـ:)15-10أما عن المعلمين بسءوات  برة ما بين:) ا 47 13بـ:)

محسوبة ايتء  أ  قيمة افاال ا 32 7  اتءحرف هوه القيمة عن المتوسط بقيمة قدرها:)48 195لهم بـ:)

الاةا   امءاه عهاي د05 0  اهاوه القيماة أصاغر مان )000 0  ا اقدرت مستوى الداللة باـ:)63 68تسااي )

لتربويااة اعلياه تقاود أتاه تو ااد عاراق باين متوساط در ااات معلماي مرحلاة التعلايم اإلبتاادائي عاي الكفاياات ا

قيماة  ا كماا ايتءا  مان الجاداد أ  ال15-10)/ 10-05 /)05-01المعاصرة تبعا لمتغير سءوات الخبارة:)

   15-10المرتفعة للمتوسط الحسابي تعود المجموعة المعلمين ذات سءوات الخيرة األكبر ما بين:)

 Multipleالمعرعااااااااااااة ساااااااااااابب الفراقااااااااااااات تاااااااااااام إ تبااااااااااااار المقارتااااااااااااات البعديااااااااااااة 

Comparaisons(Scheffe:االجداد اآلتي يوق  ذلك  
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 (Scheffeئج إختبار المقارنات البعدية:)(: يوضح نتا13جدول رقم )

الكفايات التربوية المعاصرة لدى 

 عينة الدراسة تبعا سنوات الخبرة

القيمة  الفرق في المتوسقات

 اإلحتمالية

 الداللة اإلحصائية

 غير دالة 63 0 -51 3  05-10)  -  01-05)

 دالة 000 0 **32 37  01-05)– 10-15)

 دالة 000 0 **80 33  05-10) -  10-15)

ى معلماي  : أ  الفراق الدالة عاي مقيااس الكفاياات التربوياة المعاصارة لاد13يتء  من  الد الجداد رقم)

مجماوعتين ذات   اال15-10التعليم االبتدائ يتعود إل  الفرق المجموعة الثالثة ذات سءوات الخبرة ما بين:)

وساااط باااين المجموعاااة ذات ساااءوات الخبااارة ماااا   بفاااارق مت10-05 /)05-01ساااءوات الخبااارة ماااا باااين: ))

رة ماا   عي حين الفرق عي المتوسط بيءها ابين المجموعاة ذات ساءوات الخبا32 37  قدر ا:)05-01بين:)

ا بااين ماا ا عكااال القيمتااين للفاارق بااين المجموعااة المعلمااين ذات سااءوات الخباارة 80 33  بااـ:)10-05بااين: )

داللاة     كاتا دالين عءاد مساتوى10-05 ا )05-01ما بين:))  االمجموعتين ذات سءوات الخبرة 10-15:)

ات ذ ا ابيءماا ال يو اد عاراق عاي المتوساطات باين المجماوعتين 05 0  اهوه القيمة أصاغر مان )000 0)

-51 3  االاوي قادر ا:)10-05  االمجموعة ذات سءوات الخبرة ماا باين:)05-01سءوات الخبرة ما بين:)

  ااالعكل الموالي يوق  ذلك كاآلتي:05 0ه القيمة أكبر من )  اهو63 0  عءد مستوى داللة)

 

تعلاايم  : الفاارق بااين المتوساطات لصاال  المجموعااة المعلماين بمرحلاة ال04اعلياه تالحاظ مان العااكل رقام)

لبحثياة التاي  ا  امن  الد ماا سابق مان الءتاائث تقبال بالفرقاية ا15-10اإلبتدائي بسءوات الخبرة ما بين: )

غيار ساءوات يو د عراق ذات داللة إحصائية عي مقياس الكفايات التربوية المعاصرة تبعا لمتتءص عل  أته 

ن بساءوات    لدى المعلمين بمرحلة التعليم االبتادائي لصاال  المعلماي15-10)- 10-05)- 05-01الخبرة:))

 ا:  ا يمكن تفسير تتيجة التساؤد الرابع بمجموعة من العوامل االمبررات مءه15-10الخبرة:)
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نوات بين المتوسطات في مقياس الك فايات التربوية المعاصرة تبعا لمتغير بسلفروق ايوضح : (04)رقم كل الش
((15-10)-(10-05)-(05-01:))الخبرة
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مواقااف اقااد يعااود ذلااك إلاا  سااءوات الخباارة األكباار تساااهم عااي تزايااد المعلمااين بالممارسااة الرياايدة مااع ال

موا هاة  ياو اكيفياةالتربوية االطرق الفعالة عي التخطيط اتءفيو اتقويم المادة التعليمية اإدارة الصاف للتالم

د قامن لزمن الممتاإحكاما اهوا تتيجة عامل االعالقات اإلتساتية بالمواقف التربوية االتعامل معها بإلتزام 

لكفايااات الادار الترباوي بالقطااع الطاور االبتاادائيا اهاوا ماا سااهم عاي الرعااع مان مساتوى تازاده اتجسايد ل

 "فوزييةاساةالتربوية المعاصرة قمن مرحلة التعليم االبتدائي  العل هوا ما تعير اتل  عل  حا ته عاي در

ؤساا  هدعم الدراسة إل  إ را  دراسة تقويمية ياملة عي عيءة ععوائية من ر ("2001طه مهدي خليل")

ث امعرعين تربويين امديرين مدارس امعلماي امعلماات ابعءاا مان القياادات التربوياة اإ تصااص مءااه

وصالم إليهاا   اكاتم أهام الءتاائث التاي ت412عي مرحلة األساسي بوالية الخرطوم بلغ أعراد عيءة الدراسة)

العامال  ة أته لم يتم تةهيل اإعداد معلام مرحلاة األسااس كماا  طاط لاه بسابب بعام اإلعاقاات أهمهااالدراس

ديل ياتم التعا اإلقتصاديا تحتاج طرق التدريس السائدة عي المادراس إلا  التةهيال لاتالئم الماءهث الجدياد اأ 

  94-93ا ص2001بتدريب المعلمين الجدد اإعادة تدريب القدامي مءهم )مهدي  ليلا 

 التربوياة إقاعة إل  عامل الزمن الممتد ابءسبة أكبر تساهم عاي تءاث يخصاية األساتاذ االمعلام بالمرحلاة 

لا  االءءث العلمي التربوي اذلاك مان  االد تءاث  واتاب يخصايته للتقبال االصابر ااإلتازا  االقادرة ع

علاة وياة الفاالطارق التربموا هة المواقف التربوية الطارئة االمستعصية االقادرة علا  اإللماام باألسااليب ا

رحلاة عي تحقياق األهاداف التربوياة عاي  ال اإل اتالف الاوارد باين يخصايات اأ ءااس ابيتاات التالمياو بم

مان  ي ل ساتاذالتعليم االبتدائيا االءءاث العلماي الترباوي التاي تسااهم عاي زياادة االطاالع العلماي االتكاويء

دث لا  المساتحإوي االعالقاات االتسااتية اكيفياة التطلاع  الد تمر  قواه عل  اإللمام لمتطلبات الدار التربا

ادة تلقااين الماااالتربااوي عااي مجاااد العمليااة التعليميااة االطاارق االكفااا ات الفاعلااة بهااا عااي العمليااة التعليميااة 

ادة  بارة العلمية اتجسيد األهداف التربوياة اهاوا باداره ماا سااهم عاي تفعيال عوامال متعاددة تمثلام عاي زيا

ذا  عخصااي اتءاجه العلماي التربااوي اسااهم عااي إحاداث الفاارق لديااه مقارتاة بااالمعلمينالمعلام اتءاجه ال

  عاااااي مقيااااااس الكفاياااااات التربوياااااة 10-05  االمعلماااااين بساااااءوات الخبااااارة:)05-01ساااااءوات الخبااااارة:)

لمعلماين التاي هادعم إلا  تحدياد الكفاياات الالزماة ل ("1998الحمادي")المعاصرة اهوا ما تهكده دراسة ا

  معلمااا 351هم اماان ا هااة ت اار المعاارعين علاا  تااو ههم اتكوتاام عيءااة الدراسااة ماان)ماان ا هااة ت اار

ات يع الكفايامعرعا ممن يعملو  بالمدارس الثاتوية الحكومية بمديءة الداحةا اتوصلم الدراسة إل  أ   م

ساة دراهارت المهمة للمعلمين اقد إحتلم كفاية إدارة الصاف المرتباة األالا  اتالهاا كفاياة التقاويما كماا أ 

زماة عدم ا ود عاراق دالاة إحصاائيا تعازى للمههالا بيءماا  هارت عاراق دالاة إحصاائية عاي الكفاياات الال

  339ا ص1998للمعلمين تعزى للخبرة لصال  الخبرة الطويلة )الحماديا 

ماي االتاي هادعم التعارف علا  الكفاياات التعليمياة ادر اة ممارساتها عءاد معل (1993عوجا ")ادراسة ا

معلمااة ا معلمااا 440رياقااية بمرحلااة التعلاايم األساسااي عااي األرد  اتكوتاام عيءااة الدراسااة ماان )التربيااة ال

الااة داأ هارت تتااائث الدراساة أ  در ااة ممارسااة الكفاياات التعليميااة كاتام بدر ااة متوسااطة اهءااك عااراق 

لمههال ا إحصائيا لمتغيرات الجءس لصال  المعلمين االخبرة لصال  األكثار  بارة االمههال العلماي لصاال 

  564ا ص2010العلمي األعل  ) زعلي امومءيا 

ت التاي هادعم الكعاف عان أهمياة الكفاياات لادى معلماي الرياقايا ("2008أحالم عبيد الهيادي")ادراسةا

لكفاياات ابالمرحلة الثاتوية ادر ة ممارستهم لها االتعارف علا  أثار كال مان المههال االخبارة علا  أهمياة 

  ماان الدراسااة إلاا : أ  الغالبيااة ماان معلمااي الرياقاايات ال يسااتفيداالتربويااة اممارسااتهم لهااا اتوصاالم 

لكفايااات االادارات القصاايرة أثءااا  الخدمااة اللمههال االخباارة تةثيرهمااا اإليجااابي عاي أهميااة در ااة ممارسااة 

  100-99ا ص2008األكاديمية االمهءية الالزمة لمعلم الرياقيات بالمرحلة الثاتوية )عبد الهاديا 
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ا ءولاو ي اماات الخبرة األكبر تساهم عءد المعلم عي معرعة ما أتتجه العصار الحادي  االتكإقاعة إل  سءو 

طرق ليمية باالساهمم به األبحاث االدراسات عي السياق التربوي عي تفعيل األداار التربوية ااألهداف التع

طاورات بتاه للتاالوسائل المستجدة االمستحدثة اذات األعءلية اهاوا ماا سااهم عاي الرعاع مان مساتوى مواك

تءفيااوا االمسااتحداث المعاصاارة امواكبااة لهااا ماان حياا  تجساايد  واتااب العمليااة التعليميااة لهااا)التخطيطا ال

 ساتوى ممكانالتقويم  عي سبيل إستثمار  اتب األعءلية ااالمتياز اتحقيق األهداف المءعودة باةرق  تاوع م

لمتغيار  ائياة تبعاالدى معلمين المرحلة االبتد اهوا ما أدى بداره إل  الفارق عي الكفايات التربوية المعاصرة

  لاادى المعلمااين 15-10  لصااال  سااءوات الخباارة األكباار:)15-10)- 10-05)- 05-01سااءوات الخباارة:)

دعم هاالتاي  ("2007" الشفاء عبد القياد رحسين عيوض")بمرحلة التعليم االبتدائي اهوا ما تهكده دراسة

لمعلاام مااة لتاادريس مااءهث الحلقااة األالاا ا اتعريااف الطالااب اإلاا  تعريااف الطالااب المعلاام بالكفايااات الالز

: أ  ائث أهمهاابالوسائط المبايرة اغير المبايرة للمءح  التةملي متعدد الوسائط اتوصلم الدراساة إلا  الءتا

لايس ال الخبارة الكفايات التدريسية الالزمة لمعلام الصاف كفاياات:)التخطيطا التءفياوا التقاويم  متاوعرة بعاما

  93-92ا ص2007لمءخفم )حسن عورا التدريب ا

 تالية:حصائية التم معالجة بياتات الدراسة بإستخدام األساليب اإلاألساليب اإلحصائية المعتمدة:-4       

الكفاياات لعيءتين مستقلتين) غير متجاتستين ا لحساا صدق المقارتاة الطرعياة للمقياس:):t-Testeمعامل -1

 التربوية المعاصرة  

ا ة المعاصارةللتةكد من الصدق اإلتساق الدا لي للمقيااس الكفاياات التربويارتباط ) ر( بيرسو : معامل اإل-2

 امعرعة ثبات المقياس عي التجزئة الءصفية 

 لحساا ثبات المقياس)الكفايات التربوية المعاصرة   معامل ألفا كرونميا :-3

لدراساةا اة المعاصارة لادى أعاراد عيءاة لمعرعاة مساتوى الكفاياات التربويا: لعينة واحيدة:t-testeمعامل -4

 اهوا عيما يتعلق بالتساؤد األاد 

ايااات لعيءتااين مسااتقلتين) غياار متجاتسااتين ا للكعااف عاان داللااة الفاارق عااي مقياااس الكف:t-Testeمعامييل -5

يماا ترباوي  عغيار ال -اإلتاث ا المههال التربوي:)الترباوي-التربوية المعاصرة تبعا لمتغير )الجءس:)الوكور

 يتعلق بالتساؤد الثاتي االثال  

ين للكعاف عان داللاة الفاراق با(ANOVAاألسلوب اإلحصائي "إختبار تحليل التباين أحادي اإلتجيا))-6

 ا للمتغياارالمتوسااطات للمعلمااين بمرحلااة التعلاايم االبتاادائي علاا  مقياااس الكفايااات التربويااة المعاصاارة تبعاا

 عيما يتعلق بالتساؤد الرابع    اهوا 15-10)- 10-05)- 05-01سءوات الخبرة:))

 أهــــــــــم اإلقتراحات والتوصيات:

م اتعارف العمل عل  إقامة دارات اتداات من قبال ازارة التربياة االتعلايم اإدارة المدرساةا حيا  تقاو-1

ربااويا علاا  إعاادادها هيتااة تربويااة مختصااة بهاادف تءميااة الكااادر التربااوي:)المعلما الماادير ا المعاارف الت

ات ت االكفااا و يااه المدرسااي المهءااي  علاا  أساااليب القيااادة التربويااة الرياايدة اإلمااامهم بالكفايااامستعااار الت

ام الطارق التربويةا اأتماط إدارة الصف البياداغو ي اإحااطتهم باالطرائق الدراسايةا اتمكياءهم مان إساتخد

بوياة داف التربياة األهااالتقءيات االوسائل التعليمية التربوية المعاصرة اذات األعءلية من حيا  العمال اتل

لدراساة الدى الء   االمقرر الدراسي المسطر ازارياا اذالك حفا ا علا  التقادم المءعاود الاوي تصام باه 

 الحالية لمستوى المعلمين اإلمامهم بالكفايات التربوية المعاصرة 
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ية عات علمبإطال مواصلة أعءا  هيتة التدريس االطاقم المعلمين بمرحلة التعليم اإلبتدائي عل  القيام-2

 ية علياات علمتربوية عل  الصعيد الواتي اذلك بتةهيل مستواهم العلمي اترقية أتفسهم بعهادات امههال

م ع التعليالقطابمرحلة الطفولة تمكءهم من قيادة الدار التربوي الوي يزاالوته مع تالميوهم الوين هم ب

تقويم يا الاإلبتدائي إل  أقص  مستوى ممكن من الجودة ااإلتقا  من حي : اإلكتساا العلمي االتربو

    إلخ ميو السلوكي االعلميا إدارة الصفا حسن التعامل مع العالقات اإلتساتية بين الزمال  االتال

م لتعليادارات ترقبية عل  مستوى المدارس بمرحلة إيراف ازارة التربية االتعليم عل  العمل ب-3

 تربوي مناز الاالبتدائي اذلك بهدف تقييم مستوى األدا  التربوي لدى معرعيهاا امن ثم  تحفيز اإلمتي

 هة امن  هة أ رى تدارك الءقص الءا م من الطاقم التربوي:)المورد البعري  االمورد 

  ليمية  بةساليب اطرق عاعلة اعي اقم مبكر لهاالمادي:)الوسائل ااأل هزة التربوية التع

 قائمة المراجع:

 الكتب:

  امءاااهث البحاا  العلمااي اطارق إعااداد البحااوثا ط2001بوحاوشا عمااار االااوتيباتا محمااد محماودا )-

 اديوا  المطبوعات الجامعيةاالقاهرة 3

 : دار األرد-لاما عمااا  ا تقاويم التعلاايم عاي إعاداد اتةهيال المع1977الخطيابا أحماد االخطيابا رداحا )-

 العراق للءعر االتوزيع 

  ا  التدريس الهادفا اإلمارات: دار الكتاا الجامعي  2004الدريثا محمدا )-

دار  األرد :- اتقااويم التعلاايم عااي إعااداد اتةهياال المعلااما عمااا 2003الفااتالايا سااهيلة محساان كااا ما )-

 العراق للءعر االتوزيع

ا 01 ا كفاياااة ذاي المهااان التربوياااةاط2016ه المباااارك اآ ااارا ا )عباااد الصاااادق عباااد العزيااازا  ااااد -

 الخرطوم: مطبعة  امعة الءيلين -السودا 

 تاا القاهرة: عالم الك- ا اإلدارة المدرسية الحديثةا مصر1995محمد مءيرا اهيب سمعا  مرسيا )-

  للءعر االتوزيعاألرد : دار الفرقا  - ايرح الكفايات التعليميةا عما 2003مرعيا توعيقا )-

 الرسائل الجامعية:

ي جودة العاملة ع ا الكفايات التربوية امدى إرتباطها بمعايير ال2016أحمد عبد الوهااا أحمد عثما ا )-

 المرحلة الثاتويةا  امعة السودا ا رسالة ما ستير غير مءعورة   السودا  

لمهءية لمعلم اتءمية اتطوير الكفايات   ا اإليراف التربوي اداره عي2009العفيع حسنا أبو القاسما )-

 مرحلة األساسي بوالية الخرطوما  امعة الءيلينا رسالة ما ستير غير مءعورةا السودا  

التربية   االكفايات التدريسية لطالا التربية العملية بكالوريوس2007حسن عورا عبد المحمودا )-

 ءيلين بمرحلة األساسيا رسالة ما ستير غير مءعورةا  امعة ال

ءح   ا تخطيط برتامث قائم عل  الكفايات عن طريق الم2007حسين عورا العفا  عبد القادرا )-

امعة ءعورةا  مغير  التكاملي متعدد الوسائط إلعداد معلم الحلقة األال  بالتعليم األساسيا رسالة دكتوراه

 السودا  للعلوم التكءولو با السودا  

ا رسالة  ا الكفايات التربوية الالزمة لمعلم التعليم األساسي1986طعيمةا ريدي اغريبا حسنا )-

 القاهرة -دكتوراه مءعورةا  امعة حلوا ا مصر
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ات بالمرحلة  االكفايات األكاديمية االمهءية الالزمة لدى معلمي الرياقي2008عبد الهاديا أحمدا )-

 ا  السود-الثاتويةا رسالة ما ستير غير مءعورةا  امعة السودا ا الخرطوم

ية عي كليات  اتقويم عاعلية اكفاية برتامث إعداد معلم اللغة العرب2005عطية ها بتود مصطف ا )-

  سودا التربية األساسيةا  امعة السودا  للعلوم االتكءولو ياا رسالة دكتوراه غير مءعوره ال

ليم األساسي حلة التع االكفايات التدريسية الالزمة لمعلم الصف بمر2012محمد حمادـا أميرة حمادا )-

 السودا   بوالية الخرطوم من ا هة ت ر المو هين الفءيينا رسالة ما ستيرا معهد الخرطوم الداليا

 ا رسالة  ادراسة تقويمية لواقع مرحلة التعليم األساسي عي السودا2001مهدي  ليلا عوزية طها )-

 دكتوراه غير مءعورةا  امعة السودا  السودا  

رحلة األساس م ا الكفايات التربوية المعاصرة المطلوبة عي معلم 2018الءبيا توادا ) تجم الدين حسب-

لسودا  اامعة لتحصيل األهداف المعرعيةا بح  مقدم لءيل در ة الدكتوراه عي المءاهث اطرق التدريسا  

 السودا  -للعلوم االتكءولو ياا كلية الدراسات العلياا كلية التربيةا الخرطوم

 المجالت والتقارير:الدوريات و

 ين االمو هين االمهارات التدريسية الالزمة للمعلمين من ا هة ت ر المعلم1998الحمديا عبد ها )-

  263-237 ا ص ص31عي المحلة الثاتوية بدالة قطرا حولية كلية التربيةا العدد)

إتعكاساااتها معلام العرباي ا ا بعام الكفاياات التعليمياة األساساية الالزماة لاتعلم ال1978الخطيابا أحمادا )-

ي عاالمءعقاد  عل  المواد التعليميةا المهتمر الثالا  لماديري معاراعات تادريس المعلماين عاي الابالد العربياة

 يباطا بيرات 25-20بيراتا من

لعلوم سية عي كلية ا اتقويم الكفايات التدريسية لدى أعءا  الهيتة التدري2005الغزيواتا محمد إبراهيما )-

إلمارات معة اجامعة مهتة من ا هة ت ر طلبة الدراسات اإل تماعيةا مجلة كلية التربيةا  االتربوية ب

  22العربية المتحدةا العدد

لوم اإل تماعية  اأثر برتامث تدريب المعلمين عل  مءاهث الع1997المءيزدا عبد ه االعلوا اأحمدا )-

 ا ص 42دد)ههل العلميا مجلة دراساتا العالجديدة عي ممارسة الكفايات التعليمية اعالقة ذلك بالم

  190-175ص

علمات  االطفايات التدريسية لدى م2016 زعليا قاسم محمد امومءيا عبد اللطيف عبد الكريما )-

خبرة المرحلة األساسية الدتيا عي المدارس الخاصة عي قو  متغيرات المههل العلمي اسءوات ال

 دد الثال  ا الع26االتخصصا مجلة  امعة دمعقا مجلد

 المراجع باللغة األجنبية:

-Cargliuo.R.M and Bigge.F(1979): Perceived of Elementary and Special 

Education Teacher the Journal of  Education Research. Vol,72, NO 06July 

/August 1979. 

-France,E,S(1980): atow year of selected performance competencies in South 

Kaolin State College Elementary Teqcher Education Program(Md) U of South 

Carolina04(07)3966-3967. 



 حلولالمؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات وال

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 85

-William, H,S&Alwiye Osman(2001) :Lessons from a year Long undergraduate 

Teacher Education pillot Program Action in Teacher Education Journal, 

Volum23,number(04),Pp69-76. 

-Zuksuki,James,J.(1980):The Identification and Analysis of Actual and 

Designable Teaching Competencies Secondary School Academic Subjects 

Dissertation Abstract.Vol, 40:01.January. 



 والحلولالمؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات 

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 86

 

ات لكفايمن الكفايات المعرفية إلى ا كفايات التدريس في مدّرس القرن الواحد والعشرين

 التكنولوجية

 د. محمد الطحناوي

 كلية اللغات واآلداب والفنون -مختبر اللغة والمجتمع  -أستاذ باحث 

 المغرب -القنيطرة  -طفيل جامعة ابن 

 

 

 مقدمة

ن، والعشري لواحديعالج البحث قضية تربوية ترتبط بمهنة التدريس التي أصبحت متطلّبة للغاية في القرن ا

معرفة ود الإذ تفرض اليوم على من يحترفها أن يكون مؤهال بكفايات غير تقليدية، أي ال تقف عند حد

 زم اليومنما ملالتدريس، التي يصطلح عليها بالكفاية المعرفية، وإالعالمة المرتبطة بمجال التخصص أو 

نة. لمحيّ ابكفايات أخرى تمتح من الذكاء االصطناعي وتستفيد من مستجدات الحقل التربوي ونظرياته 

ا تزال ميمية وينطلق البحث من فرضية يسعى إلى تمحيصها، وهي أّن الّسواد األعظم من المؤسسات التعل

على والعشرين احد ولمدّرس المؤهل مهنيا، وأّن معظم المدّرسين يفتقرون إلى كفايات القرن الوتفتقر إلى ا

ونه كتأتي من بحث فرأسها الكفاية التكنولوجية، وهو ما كشفته بشكل جلي جائحة كورونا. أّما أهمية هذا ال

التي  رونال جائحة كويعالج قضية راهنة يواكب من خاللها مستجدات الساحة التربوية، وبشكل خاص خال

ح أكثر ا يطرمأظهرت االفتقاد إلى جانب كبير من الكفاءة والجودة في مدّرس القرن الواحد والعشرين، 

هما خضع ليمن عالمة استفهام حول معايير الولوج لمهنة التدريس وماهية التكوين والتأطير اللذان 

ومن ثمة  بوية.لتأهيل المهني والكفاءة الترالمدرسون في مؤسسات تكوين األطر، وضوابط اإلشهاد لهم با

 فإّن هذا البحث يهدف إلى:

 رصد الواقع الحقيقي لكفايات مهنة التدريس لدى مدرس القرن الواحد والعشرين. -

شكل وم وبإبراز التحديات واإلكراهات التي حالت دون كسب رهان الكفاءة المهنية لدى مدرسي الي -

 خاص خالل جائحة كورونا.

 تقبال.يس مستراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن ترفع من الكفاءة المهنية لهيئة التدراق -

 ه.إنجاز بحث يكون مرجعا تُْعتََمدُ نتائجه في التخطيطات المستقبلية المرتبطة بموضوع -

 أوال: التطور التاريخي للتدريس: من االرتجال إلى الـَمْهنَنَة   -

بكونها "مجاال محددا من مجاالت العمل الذي يستقطب جزءا من أفراد المجتمع  تُعّرف المهنة بشكل عام

المعد والمؤهل بالمهارات والمعارف التي تمكن الفرد من امتالك كفايات أدائية، يقتضيها اإلنجاز المتقن 

تمراره لهذا العمل المضبوط بمعايير وأخالقيات معينة، لتلبية حاجات المجتمع من الخدمات، بما يضمن اس

ومن أقدم المهن التي لها تقاليد عريقة في المجتمعات القديمة والمعاصرة نجد مهنة التدريس،  1وتطّوره".

                                                             
، 4ع ،28اتجاهات طلبة كليات التربية نحو مهنة التعليم، مجلة جامعة دمشق، م(،2012) عبد هللا المجيدل وسعد الشريع، -1

 .24ص
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فهي "أعظم المهن قدرا، وأكثرها أثرا في حياة األفراد والجماعات، إذ يتوقف نوع المجتمع على نوع 

ثم نوع التربية التي تلقوها وأسهمت  المواطنين الذين يتم تكوينهم في مؤسسات التنشئة االجتماعية، ومن

في إعدادهم، والمرتبطة أساسا بالمدّرس)...(فوظيفة المؤسسات التربوية ال تتوقف عند حدود بناء العقل 

والمعرفة عند اإلنسان، بل تسعى إلى بناء الجوانب األخالقية والسيكولوجية واإلنسانية، وبناء االتجاهات 

 2اعي".التي تربطه بنسق وجوده االجتم

وبالحديث عن مهنة التدريس تاريخيا في المجتمع العربي، يشير المؤرخون إلى أنّها في العصر اإلسالمي 

لم تكن حرفة للعيش، وإنما تدخل في إطار العمل الديني التطوعي الذي يسهر عليه كبار القوم ممن هم في 

احترفها من له إلمام بالقراءة والكتابة، غنى عن التكسب. غير أنها تحولت في ما بعد إلى حرفة للتكسب، 

قبل أن تصبح تخصصا ال يمارسه إالّ من كان واعيا بأهدافه ومسؤوليته تجاه الفرد والمجتمع، وبذلك تبلور 

بهذا المعنى فإّن التاريخ القديم لمهنة التدريس ال يشير إلى وجود 3المفهوم المعاصر لمهنة التدريس.

د من يتصدون للتدريس إعدادا خاصا، فمثل هذا التوجه لم تعرفه مهنة ممارسات كانت تهدف إلى إعدا

التدريس إال في تاريخها الحديث والمعاصر، حيث أصبحت مراكز تكوين المدرسين ضرورة استراتيجية 

لتخريج مدرسين بكفايات مخصوصة تضمن جودة مدخالت العملية التربوية ومخرجاتها، وهو ما لم يكن 

في الدراية بالكتابة والقراءة المتهان التدريس، كما لم يكن تعليم النشء يحتاج إلى جهد قديما، إذ كانت تك

جهيد ألّن أساليب العيش ونمط الحياة كان في مستويات دنيا، يتم التعلم فيها بالمحاكاة التي يعمل فيها 

 4الصغار على تقليد سلوكات الكبار عبر االحتكاك اليومي بهم.

التمييز بين مرحلتين في تاريخ التدريس، مرحلة ما قبل المهنية وهي ضاربة في القدم وفي هذا اإلطار يتم 

كان فيها التعليم نشاطا تلقائيا يعتمد على ما تراكم من خبرات لدى كل فرد ناضج، يعمل على نقلها إلى 

ديني من  الجيل الناشئ، وكان ذلك يتم بشكل خاص في إطار عائلي من اآلباء إلى األبناء، أو في إطار

القائمين على الشأن الديني إلى الملتحقين بحلقاتهم داخل المساجد، أي أّن التدريس هنا كان يتم بشكل غير 

أّما المرحلة الثانية فهي مرحلة المهنية، وهي ترتبط  5منظم وال تحكمه أّي معايير دقيقة أو محددات.

يات محددة ينبغي توفرها بنسب معينة باإلعداد المعاصر ألطر التدريس في مراكز التكوين وفق كفا

 6لممارسة فعل التدريس. 

د عددٌ من المشتغلين في الشأن التربوي البداية الفعلية لهذا التوجه المعاصر حول إعداد المدرسين  ويحدِّّ

وتأهيلهم بتدخل الدولة في اإلشراف على الشأن التربوي وتمويله، فهنا بدأ تدخلها أيضا في اإلشراف على 

المدرسين في المؤسسات التعليمية التابعة لنفوذها الترابي، وكان ذلك عبر سّن قوانين مخصوصة  تعيين

الجتياز مباريات هذه المهنة وإجراءات التكوين فيها للتأكد من جودة الكفايات المهنية لمن تعيّنهم من 

ت المرتبطة المدرسين، وخصصت لهذا الغرض مراكز للتكوين واإلعداد تسهر على مختلف العمليا

                                                             
مسؤولية المجتمع العربي: منظور الجامعة المصرية وأفق الحرية الديمقراطية داخل الحرم (،1995)قاسم رياض، -2

 .81، ص193الجامعي العربي، مجلة المستقبل العربي، ع

بناء وظيفي جديد لمهنة التعليم، وثيقة مقدمة لحلقة دراسية حول متطلبات استراتيجية التربية في (،1979) نبيل عامر، -3

 .9-8مسقط، ص)د.ن(، عربي، إعداد المعلم ال

 .13ص)د.ن(،  محاضرات في مهنة التعليم وإعداد المعلم، جامعة المنوفية، كلية التربية،(،2002) جمال الدهشان، -4

 .29-28صمرجع سابق، ، جمال الدهشان -5

 .24، صنفسه -6
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،"حيث ازدادت مسؤولية الحكومات تجاه مهنة التعليم وخاصة من ناحية التمويل وما صاحب ذلك 7بذلك

 8من نمو الطرق والنظريات التربوية الجديدة".

بتعبير آخر فإّن التدريس مهنة لها متطلباتها وشروطها الخاصة، ومن ثمة يتعيّن أن ال يسمح بمزاولتها إاّل 

وهذا يستلزم الحزم في اختبارات الولوج إلى مراكز التكوين أّول مّرة، حتى ال يلج إلى المهنة لمن يتقنها، 

إالّ من له القدرة على امتالك كفايات التدريس الالزمة، فمتطلبات المجتمع المتغيرة، ومعطيات الذكاء 

ي مستوى متطلبات االصطناعي، تفرض تغييرا جوهريا في برامج إعداد المدرسين وتأهيلهم حتى تكون ف

إذ يبقى المدرس ركنا من أركان العملية التعليمية التعلمية رغم اختالف المقاربات البيداغوجية  9المرحلة.

المعتمدة، فكونها متمركزة حول المدرس أو حول المتعلم، أو كونها حضورية أم عن بعد، كل ذلك ال يلغي 

، ومن ثمة فإنه ال بد أن يكون هناك تأهيل للمدرس الدور المحوري للمدرس في تدبير العملية التعليمية

لالرتقاء بكفاياته المهنية، وذلك عبر إعادة النظر في برامج التكوين والتكوين المستمر التي يقوم عليها 

إعداده، ألنه يعدّ "الفاعل المركزي في المنظومة التربوية، ومهنته تزداد تعقيدا سواء على مستوى عالقته 

نية أو من خالل تفاعالته مع العالم المهني)التالميذ، القسم، المدرسة، السلطات التربوية، باألنشطة المه

 10الشركاء االجتماعيون، األسر، المجتمع بشكل عام(".

فعلى الرغم مما عرفته العملية التعليمية التعلمية من استخدام لتكنولوجيا التعليم بهدف تيسير العملية 

لمتعلم من عناية خاصة بجعل التعليم متمركزا حوله، إالّ أّن المدرس يبقى التعليمية، وما أحاطت به ا

حضوره وازنا، ألنه المسؤول األول عن تحقيق أهداف التربية، التي تتجاوز نقل المعارف إلى التوجيه 

واإلرشاد وإكساب المهارات وتنمية الميوالت، بما ينعكس إيجابا على مختلف جوانب شخصية المتعلم. 

فإّن االضطالع بمثل هذه األدوار يفترض امتالك المدّرس لكفايات التدريس الفعالة التي تمكنه من  ولذلك

أداء التزاماته المهنية في مستوياتها العليا التي ترقى بالعملية التعليمية إلى متطلبات المرحلة الراهنة 

"مكانته الخاصة في العملية  والمستقبلية، فالمدرس من بين جميع الفاعلين في المنظومة التربوية له

التربوية، بما أنه ينفرد بتحمل مسؤولية ضمان استمرارية التربية والتكوين، لتنمية المهارات من أجل 

إعداد كفاءات المستقبل، حيث إّن إسهامه الفعال في تجديد وتنمية رصيده االجتماعي والثقافي والعلمي 

 11تياز".والتكنولوجي، يجعل من مهمته عمال نبيال بام

 ثانيا: كفايات التدريس: المفهوم وارتحاله إلى منظومة التربية والتكوين -

يؤكد المهتمون بالشأن التربوي عامة، وبمدخل الكفايات خاصة، إلى أّن مفهوم الكفايات حديث نسبيا في 

في مجال الحقلين التربوي والبيداغوجي، وفي هذا اإلطار يشيرون إلى أّن مصطلح الكفاية ظهر بداية "

اللسانيات مع تشومسكي، ثم تكيّف في ما بعد مع سياقات أخرى، حيث استعمل بشكل كبير في الخطاب 

ل هذا المفهوم إلى المجال 1984المقاولي، ووجد توظيفه اإلجرائي في مجال الشغل سنة  ، وبعد ذلك أدخِّ

زمة التي عرفتها أغلب األنظمة التربوي، ]حيث[ أصبح التكوين بواسطة الكفايات خيارا عالميا لتجاوز األ

                                                             
 .23-22، صنفسه -7

 .24، صنفسه -8

،)د.ن(، في تطوير أداء معلمي المستقبل، جامعة كركوك،كلية التربيةالكفايات التعليمية ودورها )د.ت(،عالء عسكر، -9

 .15العراق، ص

المغرب،  )د.ن(،حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها: هيئة ومهنة التدريس، (،2008) المجلس األعلى للتعليم، -10

 .13ص

 .13، صمرجع سابقالمجلس األعلى للتعليم،  -11
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ومن ثمة أصبح مفهوم الكفايات في الحقل التربوي يغطّي مجال التدريس من جهة، ومجال  12التربوية".

التكوين من جهة أخرى، فإذا كان في المجال األول يهدف إلى إكساب المتعلم مجموعة من المهارات 

ويجعل العملية التعليمية تتمحور حّل مشاكله، والقدرات والمعارف التي يجنّدها في وضعيات مختلفة ل

حول المتعلم بدل المدرس، ويقوم بتفريد التعلمات عبر االهتمام بالفروق الفردية بين المتعلمين واحتياجاتهم 

فإنّه في المجال الثاني يستهدف وميوالتهم، ويعّزز التعلم الذاتي، ويعتبِّر أخطاء التعلم ضرورة تعليمية، 

ينبغي عليه أن يمتلك مجموعة من الكفايات التي تمّكنه من التعامل مع وضعيات التدريس المدّرس الذي 

وحّل ما يتصل بها من مشاكل تخص التخطيط والتدبير والتقويم وإدارة الصف وغير ذلك مما يدخل في 

 نطاق مهامه التربوية، بما يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية التعلمية.

مهامه بمستوى معين من اإلتقان، يضمن تعّرف الكفايات المهنية بشكل عام بأنها "قدرة الفرد على أداء و  

دريس فيقصد بالكفايات أّما في مجال الت 13تحقيقه النتائج المطلوبة منه في مواقف العمل المتصلة بمهنته".

م للقيام بمهنة التدريس، عبر المهنية للمدرس تلك المدخالت التي تهدف إلى تكوين المدرسين وتأهيله

اإلعداد النفسي والتربوي الموّجه لصقلمهاراتهم، بما يكفل رفع مستوى أدائهم المهني عند تجنيد ما 

وقد قدّم لها المنشغلون اكتسبوه من تكوين مستقبال في مواقف التعليم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.

ا "القدرة على أداء عمل أو مهمة ما بفاعلية، أي بأقل ما يمكن بالشأن التربوي تعاريف عدّة، من ذلك أنّه

أو أنّها "القدرة على األداء والممارسة، ومهارات  14من الجهد والتكلفة، وبأقصى ما يمكن من األثر".

مركبة وأنماط سلوكية ومعارف تظهر في سلوك المدرس، وتشتق من تصور واضح لنواتج التعليم 

تها المقدّمة أيضا كونها "مجموعة من القدرات وما يرتبط بها من مهارات ومن تعريفا 15المرغوب". 

يفترض أّن المدرس يمتلكها، تمّكنه من أداء مهامه وأدواره ومسؤولياته خير أداء، مما ينعكس على العملية 

ة التعليمية)...(وقد يقوم المدرس بذلك عن طريق التخطيط واإلعداد للدرس وغيره من األنشطة التدريسي

كما تُعّرف باعتبارها 16اليومية، مما يتضح في السلوك واإلعداد التعليمي للمدرس داخل الفصل وخارجه".

"مجموع المؤشرات السلوكية التي تعكس الكفايات الالزم توافرها في المعلم أثناء عملية التدريس، من 

ال والتفاعل الصفي، وهذه تخطيط وتنفيذ وتقويم للدرس، وقدرته على إدارة الصف وتنظيمه وخلق االتص

وهي في 17المؤشرات السلوكية يمكن مالحظتها وقياسها من خالل شبكة مالحظة معدّة لهذا الغرض".

تعريف آخر "امتالك المدرس لقدر كاف من المعارف والمهارات واالتجاهات اإليجابية المتصلة بأدواره 

لمواقف التعليمية المدرسية بمستوى محدد من ومهامه المهنية، والتي تظهر في أداءاته وتوجه سلوكه في ا

بأنها قدرة المدرس على كّما توصف  18اإلتقان، ويمكن مالحظتها وقياسها بأدوات معدّة لهذا الغرض".

                                                             
الدار  ، الدار العالمية للكتاب،1يات التأهيل المهني للمدرس: بين المرجعيات والتطبيق، طكفا(،2016) التباري نباري، -12

 .60البيضاء، ص

الكفايات المهنية لدى رؤساء األقسام األكاديمية، رسالة ماستر، جامعة اليرموك، كلية التربية، (،2004) فهد الرشيدي، -13

 .14، ص)د.ن(

)د.ن(، ، دمشق، رسالة ماستر، جامعة عليمية التي يحتاجها معلمو المرحلة االبتدائيةالكفايات الت(،1998) ،غازي مفلح -14

 .56ص

تقدير مستوى الكفايات التدريسية، رسالة ماستر، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم (،2016-2015) خديجة بلهامل، -15

 .20، ص)د.ن(االجتماعية واإلنسانية، 

 .20، ص، مرجع سابقخديجة بلهامل -16

 .6صنفسه،  -17

 .19ص، دار الفكر العربي، بيروت، 1علم النفس التربوي للمعلمين، ط، (2000)عبد الرحمان األزرق،  -18
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"القيام باألدوار والمهام المنوطة به على الوجه األمثل وبشكل متقن، بحيث يمكن قياس هذه الكفاءة من 

 19ه المهني".خالل األداء الذي يظهر في سلوك

وفي هذا اإلطار يشير التربويون إلى أّن لهذه الكفايات شكالن، أحدهما مضمر، وفيه تكون مفهوما يحيل 

على إمكانية أداء المدرس لمهنة التدريس بفعل اكتساب المهارات والمعارف المؤهلة لذلك. أّما شكلها 

تقف فقط عند حدود اكتساب المدرس الثاني فيكون بارزا أو ظاهرا، وهي فيه تعتبر عملية، أي ال 

للمهارات والقدرات الخاصة بالمهنة، وإنما األداء الفعلي لها والتطبيق السليم لعناصرها في العملية 

مكتسبات تظل كامنة لدى المدّرس وال تصبح  -بما هي مفهوم  -بهذا المعنى فالكفايات 20التعليمية التعلمية.

وضعيات مالئمة لها، ويمكن لهذه الكفايات أن تنّمى وتتطّور لدى  عملية إالّ عندما "يتم ممارستها في

المعلم من خالل المؤهل األكاديمي لديه، ومن خالل خبرته أيضا ودرايته بمجال وشؤون 

فللكفاية إذا تصوران، "التصور السلوكي الذي يعّرف الكفاية على أنّها األعمال والمهام التي 21التدريس".

 22ا، والتصور المعرفي الذي يرى أّن الكفاية عبارة عن استعداد عقلي افتراضي".يتمكن الفرد من أدائه

لكفاية ضمر لوبتأمل التعاريف السابقة للكفايات التدريسية يظهر أّن منها ما رّكز على الجانب الم 

ن جمع بيما ي باعتبارها مفهوما، ومنها ما وقف عند الجانب المرتبط بأدائها باعتبارها عملية، ومنها

ا في رس، فإنهالمد االثنين. وسواء اعتبرنا الكفايات مفهوما نظريا كامنا، أو سلوكات عملية تظهر في أداء

عاهد أو م كلتا الحالتين تُكتسب خالل مرحلة التكوين واإلعداد الوظيفي للمدرس في مراكز التكوين

ة الل مرحلّور خالكفايات وتتط التربية، من خالل المعارف النظرية والتداريب الميدانية. ثم تنّمى هذه

 دان.العمل الرسمي بفضل نظام التكوين المستمر والتكوين الذاتي والخبرات المكتسبة في المي

 

 

 

 ثالثا: الكفايات مدخل للتأطير  والتكوين في مهن التدريس  -

التكوين شهد المجال التربوي في األلفية الثالثة مثل غيره من المجاالت تحوالت جذرية، ففي مجال 

والتأطير ظهر االتجاه القائم على الكفايات في إعداد المدرسين وتأهيلهم، بوصفه اتجاها يسعى إلى 

االرتقاء بمستوى األداء التعليمي للمدرس داخل الفصل الدراسي وخارجه عبر اعتماد أحدث نظريات 

في برامج تكوين المدرسين التعليم واستراتيجيات التدريس في القرن الواحد والعشرين، وهذه التطورات 

على أساس الكفايات جاءت نتيجة لمجموعة من المؤثرات التي ارتبطت بالبيئة االجتماعية من جهة، 

وبالتقدم التكنولوجي وتقدّم األبحاث التربوية في السنوات األخيرة. ومن ثمة أصبح تكوين المدرسين على 

 23رها شيوعا في األوساط التربوية.أساس الكفايات من أحدث مالمح التكوين المعاصر وأكث

                                                             
التنمية المهنية القائمة على الكفاءات والكفايات التعليمية، (،2016) هناء التميمي،و محمد المسعوديوسعيد األسدي  -19

 .81صر المنهجية للنشر والتوزيع، عمان، االد، 1ط

الكفايات التكنولوجية في مجال التعلم اإللكتروني، المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية، (،2015) ياسين المقطري، -20

 .78ص، 4ع

 .14، صمرجع سابقخديجة بلهامل،  -21

 .18ص نفسه، -22

 .16، صمرجع سابقعالء عسكر،  -23
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ونتيجة لذلك حظي مدخل الكفايات باعتماد كبير من قبل مراكز تكوين المدرسين، باعتباره أكثر المداخل  

حداثة في األدبيات التربوية المعاصرة، حيث تم اعتماد أول برنامج قائم عليه في إعداد المدرسين 

ات القرن الماضي، وقد كان مفهوم الكفايات في بداياته مفهوما بالواليات المتحدة األمريكية نهاية ستيني

صناعيا، حيث ظهر في مجال المقاوالت وشركات األعمال أوال، إذ كان القائمون عليها حريصين على 

انتقاء من لديهم من الكفايات ما يؤهلهم لمختلف مناصب المسؤولية، قبل أن يتبنى الحقل التربوي هذا 

على أبرز االتجاهات المعاصرة في تكوين المدرسين وتدريس المتعلمين، والذي يسعى المفهوم ليدل فيه 

إلى إكسابهما معا الكفايات الالزمة لضمان جودة العملية التعليمية التعلمية، أي ما يكفل نجاح المدرس في 

مج إعدادهم، فالحاجة إلى مدرسين أكفاء فرضت تطور معايير انتقائهم وبرا 24مهنته والمتعلم في دراسته.

وحتّمت على الدول بذل جهود مضاعفة لتعظيم هذا الجانب لما له من انعكاسات لها خطرها وأهميتها على 

نواتج التعليم ومخرجاته، ولذلك فمدخل الكفايات ظهر في إطار هذه الجهود المبذولة بوصفه أحدث أدوات 

لتعليمية "مرهون بجودة عمل المدرسين ذلك أّن جودة العملية ا 25التكوين والتعليم في العصر الحديث.

والتزامهم، وبالتكوين الرفيع والمستمر المستديم الذي يسهم في امتالكهم العديد من الكفايات والمقومات 

 26الكفيلة بالرفع من جودة العملية التدريسية".

دفعت إلى إحداث بهذا المعنى فإّن التحوالت المّطردة التي تشهد الحياة المعاصرة في مختلف مجاالتها، 

تغييرات جذرية في منظومة التربية والتكوين، ومن ذلك وضعية مدّرس اليوم، الذي لم يعد ناقال للمعارف 

فحسب، بل تغير دوره ليشمل التنشيط والتوجيه واإلرشاد إلى مصادر المعرفة والتعلم الذاتي، أي منسقا 

اللمتعلم إلى ما يتناسب مع قدراته وميوله. وأدوار لعملية التعلم ومصّححاألخطائها ومقّوما لنتائجها وموجه

جديدة مثل هذه تستلزم مدرسا من طراز عال يمتلك كفايات القرن الواحد والعشرين التدريسية، وهذا 

بدوره يستلزم تكوينا حديثا في مهن التربية والتعليم تقوم برامجه على مدخل الكفايات باعتباره أكثر 

فبعدما كانت برامج إعداد المدرسين تركز  27تحقيق جودة التربية والتكوين.المداخل نسقية وقدرة على 

على الجانب المعرفي في تكوينهم، أصبحت مع اعتماد مدخل الكفايات تشتغل على الجانب المهاري، أي 

تولي أهمية لمهارات التدريس التي ينبغي أن يمتلكها المدرس لضمان جودة أدائه، وهذا التوجه الجديد كان 

 28المدرسين إضافة إلى متغيرات المنظومة التربوية. بفعل القصور الذي ظهر في فعالية

وتمّر عملية تكوين المدرسين وإعدادهم بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة االختيار التي تحرص فيها مراكز 

التكوين على اختيار األفراد المؤهلين للقيام بمهام التدريس، عبر اعتماد معايير دقيقة تخص الشواهد 

م اجتياز مباراة باختبارات كتابية وشفوية يتم من خاللها تقييم مكتسبات المتقدمين العلمية المطلوبة لذلك، ث

المعرفية واستعداداتهم النفسية لولوج ميدان التدريس. لتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة اإلعداد 

هذه المراكز على لمن اجتازوا بنجاح مرحلة الولوج إلى مراكز التربية والتكوين، إذ يعمل المؤطرون في 

دعم التكوين المعرفي المرتبط بمواد التخصص من جهة، ثم التأهيل التربوي من جهة ثانية، ويشمل 

األخير أخالقيات المهنة والحياة المدرسية والتشريع التربوي وتدريسية المواد تخطيطا وتدبيرا، وإدارة 

                                                             
، 2، ع14مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، مكفايات المدرس الناجح وصفاته، (،2016) فرح المطلق، -24

56-57. 

ترجمة  جودة المعلمين: دراسة دولية حول كفايات المعلمين ومعاييرهم،(،2011) بالوما بورجانج وروزان ترومب، -25

 .37محمد سنوسي وعمر جلون، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، ص

التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس: مدخل لتكنولوجيا إدارة الصف، المجلة العربية للعلوم (،2020) منال إبراهيم، -26

 .24، ص15، ع4التربوية والنفسية، م

 .20صمرجع سابق، هناء التميمي، ومحمد المسعودي وسعيد األسدي  -27

 .48صمرجع سابق، هناء التميمي، ومحمد المسعودي وسعيد األسدي  -28
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م تأتي بعد ذلك مرحلة التدريب وفيه الفصل وغيرها من الكفايات المؤهلة لممارسة مهنة التدريس. ث

تحرص مراكز تكوين المدرسين على اإلدماج التدريجي لمتدربيها في بيئة التدريس، عبر تخصيص 

فترات تدريب داخل المؤسسات التعليمية لتطبيق المكتسبات التي اكتسبها المتدربون في مرحلة اإلعداد 

خل الفصول وبزيارات دورية لمؤطري المراكز. النظري، ويكون ذلك تحت إشراف أساتذة ممارسين دا

أما المرحلة األخيرة فهي مرحلة اإلشهاد بالكفاءة التربوية للمتدربين بعد اجتياز التداريب الميدانية، إذ يتم 

ترسيمهم على إثرها وتعيينهم في مقرات عمل شاغرة تصبح لهم فيها المسؤولية الكاملة عن مهمة 

في إطار الرفع من مستوى كفاياتهم للتكوين المستمر بين الفينة واألخرى، التدريس، ويخضعون بعد ذلك 

 29بهدف تحيين كفاياتهم لضمان الجودة في األداء.

بهذا المعنى فإّن كفايات التدريس "تكتسب بفضل اإلعدادي الوظيفي، ويكون ذلك من خالل اإلعداد األولي 

 30من خالل التكوين واإلعداد الوظيفي المستمر".للمدرس في معاهد التكوين أو في كليات التربية، أو 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن الكفايات التدريسية التي تسعى مراكز التكوين إلى جعلها مكتسبا مهنيا لدى 

منتسبيها، تكون مشتقة من مصادر متعددة، لعّل أبرزها مالحظة المدرس في الفصل، أي تحليل مواقف 

، إذ منه تستمد الخلفيات النظرية لبلورة الكفايات التي ينبغي إدراجها في التعليم خالل ممارسته الصفية

برامج تدريب منتسبي مراكز التربية والتكوين، فتحليل األنشطة التعليمية للمدرس يسمح بمعرفة الكفايات 

 31الالزمة ألداء مهنة التدريس بأداء مرٍض وفعالية.

 التصنيفاترابعا: كفايات التدريس: وحدة الهدف وتعدد  -

إذا كان المشتغلون في مجال التربية والتكوين يتفقون على أّن المدرس الكفء هو من يمتلك كفايات  

التدريس، فإّن المالحظ أّن هناك تباينا بينهم حين يحددون الكفايات الالزمة للمدرس، إذ يشيرون في هذا 

سية، مجال التخطيط المرتبط باإلعداد اإلطار إلى أّن هذه الكفايات ينبغي أن تغطي ثالثة مجاالت أسا

القبلي لنشاط العملية التعليمية، ومجال التدبير الذي ينتقل فيه المدرس إلى تنفيد مخططاته لألنشطة 

التعليمية، ثم مجال التقويم الذي يعمل فيه المدرس على ضبط درجة استيعاب المتعلم لنشاطات التعليم عبر 

سبات لرصد أخطاء التعلم وتعثراته بغية إجراء الدعم الالزم تقويمات تستهدف قياس نسبة المكت

وهناك من يجعلها في مستويات ثالثة هي الكفايات المعرفية، وفيها نوعان من المعارف 32لتجاوزها.

العالمة التي على المدرس ضبطها، المعارف التخصصية المرتبطة بمادة التخصص، والمعارف التربوية 

دارة الصف الدراسي. والثانية هي الكفايات األدائية المتعلقة باألداء الصفي المتصلة بطرق التدريس وإ

والالّصفي للمدرس، وتشمل عمليات التخطيط والتدبير والتقويم. أما الثالثة فهي الكفايات النتاجية، 

تعلمين المرتبطة بما يحققه المدّرس من نتائج لدى المتعلمين، وتُضبط هذه الكفايات عبر استطالع آراء الم

كما تُضبط باالعتماد على تقارير الزيارات التربوية  33حول مدرسهم ونتائج اختبارات تحصيلهم.

 للمشرفين التربويين، وتقارير مديري المؤسسات التعليمية.

وفي تصنيف آخر لهذه الكفايات، هناك من يحدد لها أبعادا خمسة، البعد األول مرتبط بالكفايات المعرفية، 

المرتبطة بمجال تخصص المدّرس، حيث ينبغي أن يكون هاضما لمادة التخصص بمختلف أي المعارف 
                                                             

 .95-94صنفسه،  -29

، .ن(د)قراءة في مفهوم الكفايات التدريسية، ملتقى التكوين في التربية، )د.ت(، محمد الشايب ومنصور بن زاهي، -30

 .20ص

 .23-22ص، نفسه -31
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عناصرها، وله معرفة عالمة بها تفوق مستوى المتعلم ومستوى ما هو وارد في الكتب المدرسية الخاصة 

عد الثاني يتعلق بالمادة المدّرسة، إذ يعتبر المدرس هنا امتدادا عالِّـما للمعرفة المدرسية المقدمة للمتعلم. والب

بالكفايات الشخصية، أي أن يمتلك شخصية المدرس التي ينبغي أن تظهر في سلوكاته داخل الفصل 

وخارجه، وهي ما يصطلح عليه في العادة بأخالقيات المهنة.  وهناك البعد الثالث المتصل بالكفايات 

ة التعليمية وتدبيرها وتقويمها من المهنية، أي امتالك المدرس لمهارات التدريس المرتبطة بتخطيط العملي

جهة، ومهارات إدارة الفصل الحضوري أو االفتراضي، وما يستلزمه ذلك من طرق تدريس 

وبيداغوجيات فعالة واستثمار لمعطيات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا التعليم. أّما البعد الرابع فمرتبط 

ين من حيث اكتسابهم لمهارات التعلم الذاتي بنواتج التعلم، أي أثر أداء المدرس في تحصيل المتعلم

والمشاركة في تدبير العملية التعليمية باعتبارهم محورها. ثم أخيرا البعد الخامس المتعلق بالكفايات 

االجتماعية، التي تعكس فاعلية المدرس في المجتمع، إذ ينبغي أن ينفتح على محيطه االجتماعي باعتباره 

بمعنى أّن عمل المدرس ال يقف عند 34حوري في التنشئة االجتماعية لألفراد.فاعال مجتمعيا له دوره الم

حدود "إنجاز الدروس، بل يعمل أيضا على توظيف خبراته ومهاراته كفاعل اجتماعي في توطيد العالقة 

 35بين المدرسة ومحيطها االجتماعي".

 وهناك من يفصل أكثر في هذه الكفايات فيجعلها بالترتيب اآلتي:

 ايات المعرفية المتعلقة بالتدريس والتكوين والثقافة العامة.الكف -

دبير تيكية وتديداكالكفايات البيداغوجية والمنهجية المرتبطة بامتالك قدرات الممارسة البيداغوجية وال -

 الوضعيات المرتبطة بالتعلمات والتداريب وأنشطة التقويم.

 يط.المح امتالك قدرات التواصل واالنفتاح علىالكفايات التواصلية المتعلقة بالتحكم اللغوي و -

 الكفايات المتصلة بالقيم، مثل قيم المواطنة ومبادئ حقوق اإلنسان. -

مال استع كفايات البحث العلمي والتربوي، وتتعلق بتنمية البحث ومواكبة المستجدات والتحكم في -

 التكنولوجيا الحديثة لالتصال واإلعالم.

 36دبير المؤسسات التعليمية وفي بلورة مشروع تنميتها وتفعيله.كفايات اإلسهام في ت -

ولعل أبرز الكفايات التي فرضت نفسها في العصر الحديث، بحيث أصبحت جزءا ال يتجّزأ من إعداد 

المدرسين، هي الكفايات التكنولوجية، التي أصبحت أبرز المداخل الحديثة المعتمدة في إعداد المدرس 

وأثناءها، إذ ترّكز على إكسابه المهارات الالزمة ألداء مهمته، خاصة ما يتعلق وتأهيله قبل الخدمة 

باستراتيجيات التعليم اإللكتروني واستخدام تكنولوجيا التعليم في تحويل المنهاج الورقي إلى منهاج 

 إلكتروني يخول له تخطيط الدروس وتدبيرها في بيئة إلكترونية. وعليه فالكفايات التكنولوجية "هي

مستوى معين من القدرات والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها المدرس ويتقن ممارستها عبر تكنولوجيا 

 37التعليم في بيئة التعليم اإللكتروني، للوصول بالعملية التعليمية إلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية".

االت الحياة المعاصرة تكنولوجياته فإذا كان لالستخدام التكنولوجي ميادين متعددة، إذ لكل مجال من مج

الخاصة، فإّن مجال التربية والتكويناستفاد من الميدان التكنولوجي إلى أبعد الحدود في تجويد المنظومة 
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التربوية وزيادة كفاءة الفاعلين فيها، بما ينعكس إيجابا على المستهدفين من نشاطاتها. وهنا يؤكد المهتمون 

يا في مجال التعليم ال تعني فقط إدخال عنصر اآللة إلى المجال، بل تتجاوز ذلك على أّن استثمار التكنولوج

إلى امتالك القدرة على خلق بيئة تعليمية وتكوينية افتراضية وإدارتها، أي يصبح الحديث فيها عن المدرس 

ل إلى االفتراضي، والمتعلم االفتراضي، والمؤطر االفتراضي والمدير االفتراضي، وبالمختصر االنتقا

 38منظومة تربية وتكوين افتراضية.

ونتيجة لهذا التركيز المتعاظم على الكفايات التكنولوجية، أصبح مدرس القرن الواحد والعشرين ملزما 

بامتالك معرفة تقنية حول وسائل التكنولوجيا الحديثة، متقنا الستخداماتها، وبشكل خاص ما ارتبط منها 

يستلزم بالضرورة أن تأخذ مراكز إعداد المدرسين وتأهيلهم هذا المعطى بمجال التربية والتكوين، وهو ما 

ضمن برامجها الموجة لألساتذة المتدربين، بحيث تدرج تكوينات مخصوصة لتكنولوجيا التعليم، ذلك أّن 

نجاح مدّرس اليوم أصبح يقاس بقدرته على التصميم االفتراضي لمجاالت التعليم واالستعانة في ذلك 

 39ئل التكنولوجيا المساعدة على تحويل العملية التعليمية  إلى بيئة افتراضية بمتطلبات عصرية.بجميع وسا

فالتعليم المعاصر أصبح يستفيد من معطيات الذكاء االصطناعي في تدبير العملية التعليمية التعلمية، بل 

أصبح في ظّل التحديات الراهنة وبشكل خاص في فترة جائحة كورونا ضرورة استراتيجية، وهو ما يعني 

نفسه في استخدام تكنولوجيا  أّن المدرس التقليدي سيفقد مكانته اليوم إذا لم يحرص على التكوين وتأهيل

التعليم ليرتقي بأدائه المهني وبمستوى كفاياته التدريسية، ذلك أّن أكثر التحديات المعاصرة التي تواجه 

مدرس القرن الواحد والعشرين، هي قدرته "على اكتشاف الطرق الجديدة في التعليم، والمستندة على 

تعليمية مناسبة للتعلم التفاعلي، واإلبداع في استخدامها وفقا  معرفة الوسائل الحديثة للتمكن من تصميم بيئة

 40لحاجات المتعلمين، وهذا ما يوفره التقدم المّطرد في مجال التكنولوجيا".

ويشير المهتمون بمجال الكفايات المهنية للمدرس، إلى كفايات فرعية متعددة داخل الكفاية التكنولوجية،  

ن منها إلتقان التدريس في بيئة التعليم اإللكتروني، وانطالقا مما ورد لديهم والتي ينبغي على المدّرس التمك

في حديث الكفايات التكنولوجية، فإنه يمكن حصرها في كفايات معرفية، مرتبطة بامتالك ثقافة معلومية 

علية حول الوسائط اإللكترونية وشبكة األنترنيت، مثل الحواسيب واللوحات اإللكترونية والسبورات التفا

ومتصفحات الويب والمنصات اإللكترونية. وكفايات مهارية ترتبط بامتالك مهارات استخدام مختلف 

الوسائط اإللكترونية وإتقان توظيفها، وبشكل خاص المرتبطة منها بتكنولوجيا التعليم. ثم هناك الكفايات 

لتدبير والتقويم اإللكترونية، التدريسية، المرتبطة بالتدريس االفتراضي، أي امتالك مهارات التخطيط وا

القائمة على استخدام تكنولوجيا التعليم في تخطيط العملية التعليمية التعلمية وتدبيرها وتقويمها، أي إنجاز 

 41المقرر الدراسي إلكترونيا وتدبيره في فصول افتراضية.

 خامسا: توصيات البحث -

لواحد القرن ت التدريس المطلوبة في مدّرس اإّن البحث بعد خوضه في مختلف الجوانب المرتبطة بكفايا

ة ع من جودالرف والعشرين، انطالقا من الكفايات المعرفية وصوال إلى الكفايات التكنولوجية، وسعيا إلى

 هذه الكفايات فإنّنا نوصي باإلجراءات اآلتية:

                                                             
لمهنية، رسالة ماستر، جامعة النيلين، كلية دور التقدم التكنولوجي في تطوير الكفايات ا(،2017) هويدا جبرا هللا، -38

 .8-5السودان، ص)د.ن(، التربية، 

 .1، صنفسه -39

 .5-2، صمرجع سابقهويدا جبرا هللا،  -40

 .79ص، مرجع سابقياسين المقطري،  -41
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 ي مهنةفللعمل ضرورة تحكيم الميول في اختيار الراغبين في االلتحاق بمراكز التربية والتكوين -

تذة خّرج أسايول يالتدريس، إذ ال يكفي الحصول على الشهادات لولوج هذه المهنة، ألّن إغفال الرغبة والم

 بدون فعالية كبيرة يلجون المهنة فقط للهروب من شبح البطالة والفقر.

ة المرتبطة يجب على مراكز إعداد المدرسين وتأهيلهم أالّ تقتصر في برامجها على الجوانب المعرفي-

بالتخصص والجوانب التربوية المرتبطة بالتدريس، وإنما أن تسهر إلى جانب ذلك على تعزيز الميوالت 

اإليجابية لمنتسبيها نحو المهنة، ألنها تكفل االنخراط اإليجابي في المهنة واالستمرار في أدائها بحماس 

كانت لممتهن التدريس ميوالت إيجابية نحو فكلما يمنع تسرب الملل والرتابة مع سنوات الخدمة المستمرة.

مهنة التدريس، كلما أسهم ذلك في االرتقاء بالعملية التعليمية، وانعكس إيجابا على أداء المدرس وفعاليته 

من جهة، وعلى أداء المتعلم من جهة أخرى، إذ يكون جّو التعليم والتعلم في هذه الحالة مفعما بالحيوية 

تعلم الذاتي، ومساعدا على تنمية ميوالت المتعلمين واتجاهاتهم،وهو ما يرقى وقائما على اإلبداع وال

 42بالمنظومة التربوية إلى تحقيق األهداف المنشودة على المستوى الفردي واالجتماعي.

ستمر ا أن يعلى مراكز تكوين المدرسين وتأهيلهم أالّ تقطع صلتها بالمدرسين بمجرد تخّرجهم، وإنم-

ى تحيين كز علؤسسات عملهم في إطار التكوين المستمر الذي تسهر من خالله هذه المراتأهيلها لهم في م

 دريس.معارف المدرسين ومهاراتهم بما يستجد في الساحة التربوية من نظريات التعليم وطرق الت

ألن شّح  ،ر المالال لهدأن تعمل الدول على االستثمار في ميدان التعليم، وأالّ يتم النظر إليه باعتباره مجا-

تحتية ات الاإلنفاق ينعكس على أداء منظومة التربية والتكوين في البلد برمتها، إذ في غياب البني

 مة.لمتقدوالمحفزات المادية لألطر يصعب تحقيق نتائج إيجابية ترقى بالبلدان إلى مستوى األمم ا

 تي أصبحت في جلأن تسهر الدول على إعادة االعتبار لمهنة التدريس ولشخصية المدرس، ال-

 م قصيرةر أفالالمجتمعات العربية تحديدا مجاال للتندر والتفّكه وتأليف قصص حول البخل والشح، وتصوي

 ه.را فيتحّط من قيمة المدرس في المجتمع وتظهره مفعوال به في المجتمع بدل أن يكون فاعال مؤث

اد إلى االستنبأهيل بنياتها التحتية على مراكز تكوين المدرسين وإعدادهم أن تعمل هي األخرى على ت--

تدربين ن الممعطيات الثورة التكنولوجية، وأن ترّكز على تحديث برامجها التكوينية الموجهة للمدرسي

تحديات مة للوالممارسين، بما يتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، بحيث تكون مخرجاتها مالئ

 الراهنة والمستقبلية.

م بما فاياتهضرورة أن ينخرط المدرسون في برامج التأهيل والتكوين المستمر الذي يسهر على تحيين ك-

نهم ال عوى أيتماشى مع ألفية القرن الواحد والعشرين، وأال يتعاملوا بمنطق اإلعراض عن كل جديد بد

فرض يالمعاصر يتقنون التعامل مع معطياته أو أّن ما لديهم من مهارات ومعارف كاف، فالتدريس 

 انخراط المدرس في المستجدات الكونية وبشكل خاص ما له صلة بالمجال التربوي. 

 خاتمة

كان هذا بحثا حول الكفايات في مجال التدريس، حاولنا من خالله استعراض مختلف التصنيفات التي قدّمها 

يوم، مدّرس القرن الواحد المهتمون بالشأن التربوي لكفايات التدريس التي ينبغي توفرها في مدّرس ال

والعشرين، والتي تعاظمت بعد اعتماد مدخل الكفايات ضمن مداخل التكوين والتأطير الموجهة إلعداد 

المدرسين، باعتباره مدخال يّركز على تمهير المدّرس بكفايات ال تقف عند حدود المعارف المرتبطة 

بالتخطيط والتدبير والتقويم وإدارة الصف  بتخصصه، بل يتجاوز ذلك إلى إكسابه مهارات وقدرات ترتبط
                                                             

 .28، صمرجع سابقعبد هللا المجيدل وسعد الشريع،  -42
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واالنفتاح على المحيط من جهة، واستحضار المستجدات الكونية وإدماج مستحدثاتها في مختلف مهامه 

 التربوية من جهة ثانية.

 يمكن الالعشرين احد وغير أنه ال بدّ في هذا اإلطار من التشديد على أّن امتالك المدّرس لكفايات القرن الو

لتربية انظومة يحقق أهدافه باالعتماد على المدرس وحده، بل ال بد من انخراط مختلف الفاعلين في مأن 

ن يبذل  معنى ألنه الوالتكوين حتى تؤتي تلك الكفايات أكلها المطلوب، فاليد الواحدة ال تصفّق كما يقال، أل

تتحيّن مته، وتراعي للمدّرس حرالمدّرس مجهودات معتبرة المتالك هذه الكفايات في منظومة معطوبة ال 

ّن أعيها الفرص للحّط من قيمته وتهميشه، وتجييش المجتمع ضدّه خدمة ألجندة الجهل واإلخضاع، لو

ك ّي امتالإّن أفدوره في التوعية له أهميته وخطره في معرفة أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم. ولذلك 

ة ية حقيقيسياس التربية والتكوين ما لم تكن هناك إرادة نظري لهذه الكفايات لن يؤتي مراده في منظومة

ح، ن تربأللنهوض بالشأن التربوي ألّن المعركة في هذا السياق معركة وعي جماعي قد ال يراد لها 

 لحسابات سياسية يُعتبر تحقيق الوعي االجتماعي آخر اهتماماتها.

 المراجع: قائمة

جلة رة الصف، المألعضاء هيئة التدريس: مدخل لتكنولوجيا إدا (،التنمية المهنية2020إبراهيم منال، ) -1

 .15، ع4العربية للعلوم التربوية والنفسية، م

 بيروت. ، دار الفكر العربي،1(، علم النفس التربوي للمعلمين، ط2000األزرق عبد الرحمان، ) -2

لكفاءات االقائمة على (،التنمية المهنية 2016األسدي سعيد ومحمد المسعودي وهناء التميمي، ) -3

 ، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، عمان.1والكفايات التعليمية، ط

 .54(،مهنة المدرس، مجلة علوم التربية، ع2013أمزيان محمد، ) -4

حمد م(،تقدير مستوى الكفايات التدريسية، رسالة ماستر، جامعة 2016-2015خديجة، ) بلهامل -5

 واإلنسانية، )د.ن(. خيضر، كلية العلوم االجتماعية

علمين (،جودة المعلمين: دراسة دولية حول كفايات الم2011بورجانج بالوما وروزان ترومب، ) -6

 .ومعاييرهم، ترجمة محمد سنوسي وعمر جلون، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم

ة ة ماستر، جامعلمهنية، رسال(،دور التقدم التكنولوجي في تطوير الكفايات ا2017جبرا هللا هويدا، ) -7

 النيلين، كلية التربية، )د.ن(، السودان.

، لية التربية(،محاضرات في مهنة التعليم وإعداد المعلم، جامعة المنوفية، ك2002جمال، ) الدهشان -8

 )د.ن(.

ر، جامعة (،الكفايات المهنية لدى رؤساء األقسام األكاديمية، رسالة ماست2004فهد، ) الرشيدي -9

 ليرموك، كلية التربية، )د.ن(.ا

(،مسؤولية المجتمع العربي: منظور الجامعة المصرية وأفق الحرية 1995قاسم ،) رياض -10

 .193الديمقراطية داخل الحرم الجامعي العربي، مجلة المستقبل العربي، ع

في  تكوينالالشايب محمد ومنصور بن زاهي، )د.ت(،قراءة في مفهوم الكفايات التدريسية، ملتقى  -11

 التربية، )د.ن(.
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ل متطلبات (،بناء وظيفي جديد لمهنة التعليم، وثيقة مقدمة لحلقة دراسية حو1979نبيل، ) عامر -12

 استراتيجية التربية في إعداد المعلم العربي، مسقط.

وك، عة كركعالء، )د.ت(،الكفايات التعليمية ودورها في تطوير أداء معلمي المستقبل، جام عسكر -13

 كلية التربية،)د.ن(، العراق.

نة التدريس، (،حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها: هيئة ومه2008المجلس األعلى للتعليم، ) -14

 المغرب.)د.ن(، 

 عليم، مجلة جامعة(،اتجاهات طلبة كليات التربية نحو مهنة الت2012عبد هللا وسعد الشريع، ) المجيدل -15

 .4، ع28دمشق، م

م لتربية وعلل(،كفايات المدرس الناجح وصفاته، مجلة اتحاد الجامعات العربية 2016فرح، ) قالمطل -16

 .2، ع14النفس، م

ر، سالة ماستر(،الكفايات التعليمية التي يحتاجها معلمو المرحلة االبتدائية، 1998غازي، ) مفلح -17

 جامعة دمشق، )د.ن(.

ربية العربية للت التكنولوجية في مجال التعلم اإللكتروني، المجلة(،الكفايات 2015المقطري ياسين، ) -18

 .4العلمية والتقنية، ع

، الدار 1ط(،كفايات التأهيل المهني للمدرس: بين المرجعيات والتطبيق، 2016نباري التباري، ) -19

 العالمية للكتاب، الدار البيضاء.
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 إستخدام تكنلوجيا المعلومات في التعليم عن بُعد

 العراق –برزان ُميّسر حــــــــامد الحميد/ جامعة الموصل أ.د 

 

 مقدمة :

المعرفة لعلم واعلى نصيبه من يُعد التعليم عن بعد أحد النماذج التي تهتم بالفرد وتساعده في الحصول 

اراتهم ير مهوالتدريس الذي يحتاجه، فهو يعمل على توفير فرص التعليم ونقل المعرفة للمتعلمين وتطو

 وبناء قدراتهم في مختلف التخصصات .

ن ن المدربي( شكل من اشكال الدراسة الذاتية المنظمة يقوم فيها فريق م1967فهو وحسب تعريف دوهمت)

 ستخدامن بعد باعذلك  اد الطلبة وتقديم المواد التعليمية لهم وتأمين مراقبة نجاحهم على أن يتمبعمليات إرش

لتعليم لية اوسائل يمكنها تغطية مساحات بعيدة.وهذا التعريف يُشير الى وجود عنصرين أساسيين في عم

ويوفر  لتعليميةالية ذه العمعن بعد هما : انفصال المعلم عن المتعلم ، والتنظيم اإلداري الذي ينظم ويدير ه

 لها متطلباتها من األدوات والوسائل التقنية المطلوبة .

مها ، ل في تقدالدو وفي عصرنا الحالي ومع تقدم البشرية أصبح التعليم هو اللبنة األولى التي تعتمد عليها

 بذلكت وفكلما تطور وتطورت وسائله ؛ سوف يتم أخراج جيل واعي يسعى لألبداع في كافة المجاال

ً يساهم في تقدّم ورقّي البالد ، فهو في نهاية المطاف أحد أولويات الدول التي تسعى دا ه بالرتقاء لئما

 باستخدام العديد من الطرق واالساليب الحديثة .

ة( لحديثالذلك سوف نتناول في هذه الدراسة نقاط اساسية تتمحور حول مفهوم التكنلوجيا)التقنيات 

اتمة، حث وخعليم عن بعد. واقتضت طبيعة الدراسة أن نقسمها الى مقدمة وثالثة مباالمستخدمة في الت

لية ودة العمجحسين تتناول المبحث األول: مفهوم تكنلوجيا المعلومات) تقنيات التعليم الحديثة( ودورها في 

خدام استة التعليمية، وخصائصها، وأثرها على ذلك، أما المبحث الثاني: فقد كُّرس للحديث عن أهمي

تقنية وجيا) اللتكنلاالتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، في حين جاء المبحث الثالث واالخير: عن دمج 

راسة ثم ليها الداوصلت تالحديثة( بالتعليم وأهدافها ومعوقاتها، بينما اشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي 

 التوصيات .

ً أهمية الدراسة لجوانب اوإبراز  حديثة وتحليالً للتعلم عن بُعد باستخدام التقنيات ال: وتكمن في تقديم وصفا

 االيجابية والسلبية فيه .

 : معرفة التقنيات الحديثة المستخدمة كوسيلة للتعلم عن بُعد . أهداف الدراسة

م ستخدا: جهل الكثير من الكوادر التعليمية والتدريسية وفي مختلف المؤسسات، ا مشكلة الدراسة

هزة االج تكنولوجيا المعلومات )التقنيات الحديثة في التعليم( ، اضافة الى عدم توفر الكثير من

 والمستلزمات المطلوبة لتحقيق ذلك .

 : اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي . منهج الدراسة

 حث األول: مفهوم تكنلوجيا المعلومات ودورها في تحسين جودة العملية التعليميةالمب

 تكنلوجيا المعلومات )تقنيات التعليم الحديثة( :
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 لى تحسينعتعمل تعرف تقنية التعليم بأنها الدراسة والممارسات األخالقية التي تسهل عملية التعليم، و

ها تخداماألداء عن طريق ابتكار مصادر تكنولوجية، وعمليات تتناسب مع عملية التعلم، ومن ثم اس

 ( . 21، ص 2009وإدارتها في تلك العملية)دعمس، 

عليمية ة التعليم الحديثة بأنها منحي نظامي يساعد على تصميم العمليوعرفت اليونسكو تكنولوجيا الت

ريق طوتنفيذها، وفق ألهداف محددة ناتجة عن أبحاث في مجاالت االتصال البشري والتعليم، عن 

، ص 2009استخدام موارد بشرية وغير بشرية لتصبح عملية التعليم فعالة بشكل أكبر وأفضل)دعمس، 

22. ) 

 نية التعليم:عناصر تعريف تق

 يوجد أربعة عناصر يعتمد عليها الباحثون عند تعريف تقنية التعليم، وهي كما يأتي: 

ل ر من خالمستم يقصد بالدراسة الفهم النظري والممارسة، ألن تقنية التعليم تتطلب بناء معرفي الدراسة:

 البحث والممارسة االنعكاسية.

 علمين فيالمت التعليمية، وفرص التعلم المتاحة، ومساعدة وهي التعرف على األدوات المعرفيةالتسهيالت:

 العثور على إجابات ألسئلتهم.

فاظ ين االحتريق ب: مفهوم التعليم يختلف عما كان عليه من قبل، ألن اإلنسان أصبح قادرة على التفالتعليم

 بالمعلومات لغرض االختبار، واكتساب مهارات دراسية جديدة. 

ع إلى البحث، والنظريات، والمشاركة في بيئات التعلم :يشير اإلبدا اإلبداع

 (.273،ص2019المختلفة)العليان،

 تعريفات أخرى لتقنية التعليم :

ها رفها بأنعآلخر اعرف البعض التقنيات الحديثة بأنها الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة، والبعض 

قنية في ج التعريف آخر بأنها أسلوب توظيف البراموسيلة من وسائل تطوير المنهج العلمي، كما ورد في ت

ا وتنفيذه ظيمهاالتربية، بهدف زيادة فعالية العملية التربوية ورفع نقاشها من خالل إعادة تخطيطها وتن

يات العملووتقويم المخرجات التعليمية وهي منظومة متكاملة من األجهزة، والبرمجيات، واإلجراءات، 

ت علومالعملية التعليمية. كما ورد في تعريف آخر بأنها مجموعة من المالتي يوظفها المدرس في ا

وسائل  وفرهاوالنشاطات المتعلقة بإنتاج وتشغيل وتخزين ونقل ومعالجة ونشر وتحليل المعلومات التي ت

 (. 24،ص 2007االتصال الحديثة)الحيلة، 

 : تطور مفهوم تقنية التعليم

طلق العالم فين أم، حيث 1920تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم في عام تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم بدأ  

وصل  ، إلى أنمفهومعليها اسم تكنولوجيا التعليم، ومنذ ذلك الحين إلى هذا اليوم تأثرت عدة مراحل بذلك ال

د مرت ل، وقإلى المفهوم المعروف بالعصر الحالي، وقد تطور ليشمل التعليم البصري والسمعي، واالتصا

 نولوجيا التعليم بعدد من مراحل التي ساهمت في تطوير مفهومها:تك

 استخدام الوسائل البصرية والسميعة في الوسائل التعليمية، من أجل عرض مضمون الدرس.• 

 استخدام المعلم للوسائل التعليمية عند حاجته لها.•  

في ظهور مفردات جديد تتمثل في  مرحلة االتصال التربوي الذي بدأ مع ظهور مفهوم االتصال، مما ساهم•  

 المعلم والمتعلم، والوسيلة التعليمية .
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،ص 2019 ليان،ظهور مفهوم االتصال والتفاعل، فإن تحقق هاذين المفهومين تحققت العملية التعليمية)الع• 

 (. 274-273ص

 : خصائص التقنية الحديثة في التعليم

داء تجويد األبيق، وتستخدم في مجال التعليم وإنما هي منهج للتطأن تكنولوجيا التعليم ليست أجهزة الكترونية 

 وتطوير العملي التعليمي. ويشمل مصطلح تكنولوجيا التعليم جانبين هامين هما :

ا من م تحويلهتي يتالمكونات المادية أو األجهزة والبرمجيات وهي ما يطلق عليه البرامج والمواد التعليمية ال

 كال تقنية جديدة.الشكل التقليدي إلى أش

 الهدف األساسي لتكنولوجيا التعليم هو االرتقاء بالمستوى وتخليصه من مشكالته.  -

عمل تخطيط للنذ المتنظر تكنولوجيا التعليم إلى العملية التعليمية ككل منذ بدايتها وحتى نهايتها، أي   -

 التعليمي وحتى التقويم ثمالتطوير.

ات ية ومعيندراس في مجال التعليم من معلم ومتعلم وإدارة ومناهج تمس تكنولوجيا التعليم كل العاملين  -

 كل. تعليمية ومصادر تعلمبشرية أو غير بشرية وأساليب اتصال بين أطراف العملية التعليمية ك

ل التفكير ليمية قبالتع المدخل الصحيح لتقنية التعليم يكمن في البدء بإعطاء األهمية إلنتاج واقتناء المواد  -

 ء واقتناء األجهزةالتعليمية. في شرا

ء في عليم سوال التتكنولوجيا التعليم تعني االستفادة من كل العلوم والمعارف وما خلفه العلماء في مجا  -

 لك. ذة وخالف لهندسإعداد المناهج أو في التصميم أو في االمتحانات أو في التقويم أو في التطوير، أو في ا

 . تهتم تكنولوجيا التعليم باستخدام كافة مصادر التعلم سواء كانت بشرية أو غير بشرية -

ستخدام امكان تهتم تكنولوجيا التعليم بتحقيق أفضل الشروط والمناخ الجيد لتحقيق تعلم جيد مثل ال -

 أفضل الوسائل التعليمية المتاحة. 

ن لعلمية عرفة او الظروف التعليمية وفق المعتكنولوجيا التعليم علم صناعة اإلنسان وتعني البيئات أ -

 حب .السلوك اإلنساني بهدف بناء شخصية اإلنسان وتكوينها التكوين النفسي واالجتماعي المست

ية قبل التعليم لموادالمدخل الصحيح لتكنولوجيا التعليم يكمن في البدء بإعطاء األهمية إلنتاج واقتناء ا -

 التعليمية. التفكير في شراء واقتناء األجهزة

ء في عليم سوال التتكنولوجيا التعليم تعني االستفادة من كل العلوم والمعارف وما خلفه العلماء في مجا -

ة وخالف لهندساإعداد المناهج أو في التصميم أو في االمتحانات أو في التقويم أو في التطوير، أو في 

 ذلك. 

 .م سواء كانت بشرية أو غير بشريةتهتم تكنولوجيا التعليم باستخدام كافة مصادر التعل -

م واستخدا لمكانتهتم تكنولوجيا التعليم بتحقيق أفضل الشروط والمناخ الجيد لتحقيق تعلم جيد مثل ا  -

 ( .274، ص 2019أفضل الوسائل التعليمية المتاحة) العليان، 

 دور التقنيات الحديثة في تحسين جودة التعليم:

 ي األمور اآلتية:ويتلخص دور التقنية في التعليم ف

تحسين العملية التعليمية، وذلك من خالل تفعيل دور المشاركة الفعالة بين المعلم والمتعلم باستخدام  -

 الوسائل التكنولوجية المتعددة.
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مقدمة خبرات اليع التنويع الخبرات المقدمة للمتعلم؛ حيث من الوسائل التعليمية المقدمة للمتعلم من تنو -

 ة.ترة ممكنفطول دة،واالستماع، والممارسة، والمساعدة على تذكر المادة التعليمية ألله، من خالل المشاه

ليمية لية التعالعم تقييم وتقويم المادة التعليمية باستمرار : حيث يضمن استخدام تكنولوجيا التعليم في -

 إدخال تحديثات دائمة بشكلمستمر وفعال ضمن فاعلية أكبر للعملية التعليمية . 

 ساليب التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. تنويع أ -

وسيع ريق تطاختصار الوقت المحدد للتعليم. تزويد المتعلم بمعلومات في كافة مجاالت العلوم عن   -

 قاعدة المعلومات الخاصة بأيموضوع دراسي. 

 تدريب المتعلم على حل المشكالت التي يواجهها.  -

لحصيلة اعليم من ا الت؛ حيث تزيد الوسائل التعليمية المستخدمة فيتكنولوجيتنمية الثروة اللغوية للمتعلم  -

 (.274،ص 2019اللغوية للمتعلم عن طريق المشاهد والمواقف التي تحتوي على ألفاظ جديدة) العليان، 

 حيث أنها : استخدام التقنية الحديثة في الفصول الدراسية :

 حيةلتوضي،وذلك عن طريق استخدام األشكال والرسوم اتساعد في عملية اإلدراك الحسي لدى الطالب -

 تساعد الطالب على فهم األشياء والتمييز بينها.   -

 تساعد الطالب على تعلم عدة مهارات منها النطق الصحيح.  -

  تساعد الطالب على التدرب على عملية التفكير المنتظم مع حل المشكالت التي تواجهه.  -

 تعمل على تنويع الخبرات لدى الطالب.  -

 نمي الثروات اللغوية، وبناء المفاهيم بشكل سليم.  -

 ب. الطال تنمية القدرة على التذوق. استخدام األساليب المتنوعة لمواجهة الفروق الفردية بين  -

 تنمية االتجاهات اإليجابية والميول لدى الطالب.  -

 م المادةهل فهروس، وتوجيه المادة العلمية للطالب، مما يستساعد المعلم على تغيير طرق تقديم الد  -

 ( . 275-274، صص2019وتعلمه) العليان، 

 أثر التقنيات الحديثة على العملية التعليمية:

ي فمتنوعة  هدافاإن التعليم التربوي اعتمد ولفترة تاريخية ممتدة على الطرائق الكالسيكية التي حققت أ

الذي  لمدرسالشروحات، التحضير المستمر للدروس التي يتم إلقاءها من طرف التحصيل العلمي، السيما ا

 كثيرا ما يبذل مجهودات مستمرة بهدف الوصول إلى التلقين الجدي للبرنامج التعليمي.

اتية المعلوم لثورةوالجدير باإلشارة أن الكتاب يعد عنصراً محوريا في تحقيق هذا الهدف، إال أن معطيات ا

تمد تعليم يعبح الر هذا الدور، فمن الشرح والتحضير المستمر إلى التخطيط والتقييم، حيث أصأدت إلى تغيي

 ح للطالبث اتيعلى مراحل مركبة تعتمد على التخطيط والتنظيم وتقاسم األدوار بين الطالب والمعلم، حي

 تمتع بهايصبح تي أالفرصة للمشاركة في إنجاح العملية التعليمية بمفهومها الحديث من خالل القدرات ال

 جاالتفي مجال االتصال والتفاعل مع التقنيات الحديثة وما توصلت إليه المعرفة في مختلف الم

 والتخصصات العلمية.
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لحديثة التقنيات دام اولكن هذا ال يعني التقليل من قيمة المعلم أو المدرس ألنه يعد محوراً جوهريا في استخ

 ه شخصااعتماده على الخبرة والتخصص العلمي الدقيق الذي يجعل منوالتحكم فيها، وهذا من خالل 

 مؤهال لتطوير البحث العلمي وتحسين جودة التعليم .

ً وهذا  ها ل اعتمادن خالموتعتمد تقنيات التعليم الحديثة على أهداف ومزايا جعلها تؤثر عليها كما وكيفا

هائل  م عددي تهدف بالدرجة األولى إلى تعلعلى عناصر جوهرية حققها عصر العولمة والمعلوماتية، فه

 ، السيماعمليةمن العقول البشرية، نظراً العتمادها على وسائل متطورة في نقل المعلومات والمعارف ال

عداد إشبكة اإلنترنت التي أصبحت تشتغل بشكل واسع في كافة مجاالت البحث العلمي، السيما في 

 المشروعات العلمية األكاديمية.

صل إلى التو بح جمع البيانات والمعلومات اسرع مما كان عليه في السابق، بحيث يستطيع الباحثكما أص

 نتائج الدراسة في فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى االقتصاد في الجهد والمال.

ني مالبعد الزاشكلة مومن الجوانب اإليجابية التي حققها استخدام التقنيات الحديثة في التعليم التغلب على 

يات ذه التقنهخدام والمكاني للوصول إلى المعرفة العلمية، باإلضافة إلى مسألة إيجابية حققتها بنجاح است

ً ما كانت تطرح بحدة في مي طوير دان توهي التغلب على مشكلة نقص التجهيزات التعليمية التي غالبا

 البحث العلمي في كافة المستويات التعليمية.

ب، يات وعيون سلبمة التي أسفر عليها استخدام تقنيات المعرفة الحديثة ال تخلو إال أن الجوانب اإليجابي

كما  نميتهفإن كان الهدف األساسي من إدخالها في مجال البحث العلمي هو تحديث وتطوير التعليم وت

ع ابات الطذصرية ونوعا، من خالل االعتماد على ما يعرف بالمكتبات اإللكترونية، واألجهزة السمعية والب

ب و من عيو يخلاإللكتروني، واستحداث األجهزة المتعلقة بعرض البيانات، فإن هذا االستعمال المتطور ال

 (.275، ص2019وسلبيات) العليان،

 توقف علىيلعصر وتعتبر التقنيات الحديثة بمثابة سالح ذو حدين والفارق بين إيجابيها وسلبياتها في ا 

ا بشكل استخدمه ذا تماالستخدام هي التي تبرز االيجابيات والسلبيات، فإ مدى استخدام الفرد لها، ألن كيفية

ا بال إن هذفإيجابي وهذا عن طريق التحكم فيها والتأكد من مصادر المعلومات المعروضة ومدى صحتها، 

 كان هذا ا إذاشك تتحقق معه جوانب إيجابية سواء للملقن أو للمتلقي لهذه المعلومات والمعارف، عكس م

 لمعلوماتلدراً ستخدام دون مراعاة الضوابط والقيود واألخالقيات التي تجعل من التقنية الحديثة مصاال

القيود  يث عنوتحسين المعارف وتطوير التعليم والسير به نحو الجودة عنها ومن هذا المنطلق يجب الحد

 .ودة التعليموالضوابط التي تجعل التقنيات الحديثة وسيلة لتطوير البحث العلمي وتحسين ج

 المبحث الثاني: أهمية استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية

دان ين في ميمشتغلإّن أهمية استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية قد علق عليها كثير من ال 

سون للتكنولوجيا لُمتحّم  ايرى و التقنيات التربويَّة آماالً واسعةً على الدور الذي تؤدّيه في العمليَّة التربويَّة

 التربويَّة أن استخدامها سوف يؤدي إلى:

 أوالً: تحسين نوعيَّة التعليم والزيادة في فعاليته، وهذا التحسين ناتج عن طريق:  

 حل مشكالت ازدحام الصفوف وقاعات المحاضرات.-

 معالجة النقص في أعداد هيئة التدريس المؤهلين علمياً وتربوياً.  -

 مراعاة الفروق الفرديَّة بين الطلبة. -
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 مكافحة األميَّة التي تقف عائقا في سبيل التنمية في مختلف مجاالتها.-

 بة. لمناستدريب الُمعلّ مين في مجاالت إعداد األهداف والمواد التعليميَّة وطرائق التعليم ا -

 ة.يميَّ حور العمليَّة التعلالتماشي مع النظرة التربويَّة الحديثة التي تعدُّ الُمتعلّ م م-

ثانياً: تؤدي إلى استثارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجاتهم إلى التعلُّم فال شك في أّن الوسائل التعليميَّة 

عة يأخذ كل طالب منها ما يحقق أهدافه  المختلفة كالرحالت والنماذج واألفالم التعليميَّة تقدم خبرات ُمتنّو 

 ( .https://ila.io/35u2i، 0182ويثير اهتمامه) الدوسري،

ً ليس ل  س ألفاظا ذ الداللة د التلميها عنثالثاً: تؤدي إلى البعد عن الوقوع في اللفظية وهي استعمال الُمدّر 

عت الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من المعنى قة من حقيب تقتر نفسها التي هي عند المدرس، فإذا تنوَّ

س األمر الذي يساعد على زيادة التطابق والتقارب بين معاني األلفاظ في ذهن كل من الُمد فخر التلميذ)وّر 

 ( . 21-16،ص ص2004الدين والقال،

ة لوسائل التعليميَّ ية. إن التربوارابعاً: تحقق تكنولوجيا التعليم زيادة المشاركة اإليجابيَّة للتالميذ في العمليَّة 

س استخدامها وتحديد الهدف منها وتوضيحه في ذهن الُمتعلّ م فسوف تؤإذا أ ة في ى الزياددي إلحسن الُمدّر 

كير باع التفة واتمشاركة التلميذ اإليجابيَّة في اكتساب الخبرة وتنمية قدرته على التأمل ودقة المالحظ

ألداء استوى مالتعليم ورفع  العلمي للوصول إلى حل المشكالت، ويؤدي هذا األسلوب إلى تحسين نوعيَّة

ر ا واختياى حلهلدى التلميذ، ومن أمثلة ذلك إشراك التلميذ في تحديد األسئلة والمشكالت التي يسعى إل

 ة، وكذلكألسئلالوسائل المناسبة لذلك مثل عرض األفالم ومشاهدتها بغية الوصول إلى اإلجابة عن هذه ا

س لهالمُ  لتجارب وغيرها، وما أكثر ما يقتصر استخداماستخدام الخرائط والكرات األرضية وإجراء ا ذه دّر 

س ف المُ الوسائل على التوضيح والشرح فقط، مع أن األفضل أن يقوم التلميذ باستخدامها تحت إشرا دّر 

ة لمعرفللوصول إلى حل بعض المشكالت التي يثيرها، فيكون له بذلك دور إيجابي في الحصول على ا

 واكتساب الخبرة. 

شكالت ل المحاً: تؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي اإلبداعي في الوصول إلى خامس

 (. 21-16،ص ص2004وترتيب األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول)فخر الدين والقال،

 لكذفةً إلى . إضاسادساً: تحقق هدف التربية اليوم والرامي إلى تنمية االتجاهات الجديدة وتعديل السلوك

خبرات قد أشار وهذه ال علُّمفإن توظيف التقنيَّة في التعليم تؤدي إلى زيادة خبرة التلميذ مما يجعله مستعداً للت

دة لُمجرَّ إليها إدجارو ديل في المخروط الذي وضعه والذي يسمى مخروط الخبرة حيث تمثل الخبرات ا

ممارسة لى العت الملموسة التي تعتمد التي تعتمد الخيال كالرموز اللفظية رأس المخروط وتمثل الخبرا

جعله يمما  الفعلية قاعدة المخروط، ومن هنا نقول كلما زادت الخبرات الملموسة زادت خبرة التلميذ

 مستعداً للتعلُّم والعكس صحيح. 

 اخل غرفةالب دهذه التقنيات تساعد كذلك على تنوع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفرديَّة بين الط

يميَّة التعل كما أضاف بعض العلماء والباحثين مهام أخرى باإلضافة إلى ما سبق وهي أن الوسائلالصف 

د في دة، وتزيستعاتساعد على تعزيز اإلدراك الحسي، وتساعد على تقويَّة الفهم، وتساعد على التذكُّر واال

راءات من ق وما يستلزمهالطالقة اللفظية وقوتها بالسماع المستمر إلى التسجيالت الصوتية واألفالم 

ابيَّة ول اإليجالمي إضافية، وتبعث على الترغيب واالهتمام لتعلم المادة واإلقبال عليها، وتشجع على تنمية

مي يها، وتنما إلولدى التالميذ من خالل الزيارات والرحالت واألفالم والتسجيالت السمعيَّة والتلفزيون 

 ( . 21-16،ص ص2004الدين والقال،القدرة على االبتكار لدى التالميذ)فخر 

https://ila.io/35u2i
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صبح بينهما فال ة التي تقويَّ إضافة إلى أنّها تعود بالفائدة على كل من الُمتعلّ م والُمعلّ م من خالل العالقة ال

به د ثقة طالم تزيثشك أّن استعمال الُمعلّ م الوسائل في شرح درسه وتبسيطه للمادة يحببه إلى طالبه ومن 

 عد ساعاتبلعمل ااصة إذا ما اعتمد على طالبه في مساعدته لعمل وسائله فإنّه خالل به فيتقربون إليه وخ

ن قد يخوضوفلدرس االدوام المدرسي يفسح المجال لطالبه للتحدث إليه بعيداً عن الرسميات التي يتطلَّبها 

ها غيرو في بحث مشكلة اجتماعيَّة أو مناقشة خبر من األخبار، ويتجاذبون أطراف الحديث من نكات

لى إمن خوف  فيها وبذلك تتحول العالقة بينهم من عالقة ُمعلّ م وطالب قائمة على االحترام التقليدي بما

ف إليها وليسهم ف ون مع ا بالتعاي حلهاحترام وحب وصداقة تساعد الُمعلّ م على تفهم مشكالت طالبه والتعرُّ

ونت في قد تكداقات تربطه ببعض من علمه وزمالئه المدرسين وأُسر الطالب وكثيرا ما يعتز كل منهم بص

 هذا النوع من الظروف أو غيرها.

س يهدف التعليم إلى تزويد الفرد بالخبرات واالتجاهات  سابعاً: ومع تطور فلسفة التعليم وتغير دور الُمدّر 

واإللقاء التي تساعده على النجاح في الحياة والتصدي لمشكالت المستقبل، وال يمكن أن يتم ذلك بالتلقين 

ولكن بتوفير مجاالت الخبرة التي تسمح له بمتابعة التعلُّم الكتساب الخبرات الجديدة ليكون أقدر على 

التصدي الُمتغيّ رات المستمرة في ُمتطلَّبات الحياة، وأنواع العمل التي يمارسها والمشكالت التي تصاحب 

تي تسمح بتنويع مجاالت الخبرة والتي تؤدي إلى ذلك، ولهذا كان من الضروري توفير الوسائل التعليميَّة ال

امتداد فرص التعلُّم واإلعداد على مدى الحياة، ومن هنا نشأ االهتمام بالتعليم لإلعداد للحياة، واستغالل 

جميع وسائل االتصال التعليمي بما في ذلك وسائل االتصال الجماهيريَّة لتحقيق هذا الهدف)الدوسري، 

2018 ،https://ila.io/35u2i .) 

س من دورها التقليدي في التلقين إلى أن أصبح ل  ئف جديدةه وظاوفي هذا اإلطار انتقلت وظيفة الُمدّر 

ر التكنولوجي ولذلك أص ار إلى بح يشيحتاج أداؤها إلى خبرات جديدة في إعداده لكي يتمشى مع التطوُّ

س أحياناً على أنه رجل التربية التكنولوجي الذي يستخدم جميع وسائ ية وأصبح مة التربلخد ل التقنيَّةالُمدّر 

لتي ولوجيا االتكننجاحه يقاس بمدى قدرته على تصميم مواقف التعلُّم باالستعانة بجميع وسائل التعليم، و

س ى الُمدّر  ار إلتساعد كل فرد على اكتساب الخبرات التي تؤهله للتعامل مع ُمتطلَّبات العصر، وأصبح يش

 ي تحقق التعلُّم. كذلك على أنه المصمم للبيئة الت

رات كثيرة في تغيي لعالمثامناً: أهمية الوسائل التعليميَّة في التصدي لمشكالت التغيُّرات المعاصرة اذ يمر ا

ن ث أصبح م، بحيتناولت جميع نواحي الحياة وأثرت في التعليم من كافة جوانبه وأهدافه ومناهجه ووسائله

بوا على تغلَّ يات العصر باألساليب والوسائل الحديثة حتى الضروري على رجال التربية أن يواجهوا تحدي

 ما يواجههم من مشكالت ويدفعوا بالتعليم لكي يقوم بمسؤوليته في تطوير المجتمع.

 المبحث الثالث/ دمج التكنولوجيا) التقنية الحديثة(  بالتعليم وأهدافها

ات والمهار لمعارفملها إلكساب المتعلم االتعليم منظومة كبيرة تسعى بمجدمج التقنية الحديثة بالتعليم: 

لحديثة التعلمية انيات الالزمة، وباألخص المعلم، فالمعلم المتميز المحب لعمله اإلنساني هو يسعى لتتبع التق

 الدمج هوفينه، التي من الممكن دمجها في شرح أحد المناهج الدراسية، أو الوحدات الدراسية، أو درس بع

 نوننوه إلى أ هارة،يس التي يمكن أن يستخدمها المعلم إليصال المفهوم أو تعليم المأحد استراتيجيات التدر

لعملي، اطبيق بعض الدروس ال تقبل الدمج )أي ال تحتاج إلى دمج التقنية( بل تتطلب نشاطات أخرى كالت

 النقاش الجماعي، أو المشاهدة .

 أهداف دمج التقنية الحديثة بالتعليم:

 فكير اإلبداعي لدى الطالب. بناء مهارات الت -1 

https://ila.io/35u2i
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 إشعار المتعلم بأنه المسئول عن التعلم.  -2

 إكساب المتعلم مهارات تعلم التقنيات الحديثة. -3

 إدخال عنصري التنوع التشويق للعملية التعليمية.  -4 

 ادخال جو من النشاط والتفاعل في البيئة التعليمية . -5

 والنقد واالستكشاف العلمي.تمكين المتعلم من عمليات البحث  -6

 ( .68، ص2020تعدد طرق التدريس وتنوعها في ايصال المعلومة لدى المتعلم)السيد،  -7

ى لتعلم لدلية ا: حيث يؤدي دمج التقنية الفعّال الى تعميق وتعزيز عممتطلبات دمج التقنية في التعليم

 -تي :حو االلتعليمية نذكرها على النالطالب ، وهناك عناصر عدة لنجاح ادخال التقنية في العملية ا

 تمكين المعلم من استخدام التقنية وإداراتها مع طالبه. -1 

 معرفة الطالب بالتقنية المستخدمة وقدرتهم على التفاعل معها.  -2 

 (.73، ص2020توفير البنية التحتية من األجهزة الحاسوبية واإلنترنت والبرامج المطلوبة)السيد،  -3

 التقنية في التعليم:أهمية دمج 

قنية دمج الت اعليةأدركت األجهزة التعليمية اآلثار اإليجابية التي أثبتتها البحوث والدراسات من جدوى وف

ف والمعار خبراتفي العملية التعليمية وانعكاسها على جودة المخرجات التعليمية واكتسابهم المهارات وال

 ية إلى العديد من األسباب أهمها:بشكل أكثر فاعلية وتطورة وترفع أهمية التقن

 تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته. -1

 حل مشکالت ازدحام الفصول وقاعات المحاضرات. -2

 مراعاة الفروق بين الطالب في مختلف الفصول الدراسية.  -3

 المساعدة في توفير فرصة للخبرات الحسية بشكل أقرب ما يكون إلى الخبرات الواقعية.  -4

م ير تعلاستخدام مجموعة من الوسائل في الموقف التعلمي، وتوظيفها بشكل متكامل يعمل على توف -5

 ( .279م، ص 2019أعمق وأكبر أثرا ويبقى زمن أطول. )العلياوي، 

 إيجابيات دمج التقنية الحديثة في التعليم :

توفر في تب أن عند الحديث عن التعليم وطرق التعليم الحديثة، تتفاوت القدرات أكانت المهارات التي يج

منها والت، المعلم والمتعلم لتوظيف اآلالت الحديثة في التعليم أم كانت لوجستية في تأمين هذه اآل

قبة المعلم ععلم ويتجاوز المت الحاسوب، والداتاشو، أو عارض الملفات الضوئي، أو اللوح الذكي، وغالبا ما

 كيفيةوالمهارة بمجرد تأمين األجهزة، فهي غالبة سهلة االستخدام تحتاج معرفة أولية بالحاسوب 

فوائد ستهانة بأو ا استخدامه،لكن مع هذا ال يستخدم كافة المعلمين ما هو متاح له من هذه التطبيقات تقصيرة

 التقنية في التعليم.

ة األساسية لتوظيف التقنية في التعليم وهو كوسيلة تعليم األوسع انتشاراً في المدارس إن الحاسوب هو اللبن

الخاصة والحكومية، وبذلك تكون المدارس قد بنت لبنة األساس التي ستنشئ عليها المدارس الحديثة، 

ل بنفس فالمدارس التي تريد أن تحقق النجاح عليها أن تواكب التطور السريع في التكنولوجيا، وتتفاع

السرعة مع المتغيرات، فاالنفجار المعرفي الذي يشهده العالم جعل األدوار تصاغ من جديد فالمعلم والكتاب 

والتلميذ لم يعودوا العناصر الوحيدة في التعليم، لكل هذه األسباب على المعلم أوال إدراك كم الفائدة التي 
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لمتعلم في المنزل والمدرسة بشكل عام للتواصل مع يجنيها من التكنولوجيا في الغرفة الصفية والمدرسة وا

 -الجميع. ونجمل ايجابيات استخدام التقنية في النقاط االتية:

 القدرة على متابعة المتعلم : -1

ون له ، مما يكي أمريمكن من خالل استخدم التقنية أن يتم متابعة المتعلم أكاديمية وتربوية من معلميه وول

 منالتعليم.االستفادة القصوى الهدف 

 تحسين بيئة التعليم : -2

لفائدة احقيق بيئة التعليم في المحيط الذي سيحتضن العملية التعليمية وهي المدرسة، فعلى المدرسة ت

 بإنشاء موقع إلكتروني وإدراج عليه الوثائق الورقية لكل متعلم ومعلم ومادة تعليمية.

 سهولة الوصول الى ملفات الطالب : -3

 ة األكبرلفائدالوج إلى ملفات الطالب، وتحديث حالة المتعلم، وعالماته، وبذلك نحقق تسهل التقنية الو

مي وحتى كاديوهي قدرة المعل واإلدارة وحتى ولي األمر على الولوج إلى حالةالطالب،ومراقبة تقدمه اال

 سلوكه التربوي.

 القدرة على الدخول إلى المكتبة اإللكترونية : -4

تب مزودة ببعض الكتب المسموعة والمحاضرات العلمية المرئية، والك بحيث تكون هذه المكتبة

الع لالط اإللكترونية مصنفة كل حسب تخصصه لتسهيل ايجادها على المتعلم، وتكون متاحة للمتعلمين

 ة. عليها من رقمهم الخاص، وللمعلمين إلضافة كل جديد على قاعدة البيانات الخاصة بالمكتب

 عن بعد : القدرة على التعليم -5

نهم على بك بيإن استخدام التقنيات الحديثة سيساعد على التواصل عن بعد مع المتعلمين على أن يتم الش

تم يم حر ويو تعلأقاعدة بيانات واحدة، غالبا هي قاعدة بيانات المؤسسة التعليمية أكانت مدرسة أو جامعة 

 عن طريق مشاهدة المتعلم للدروس عن مواقع مجانية متنوعة. 

 تشجع الطالب على تقبل االخر: -6

عاون شجيع التفي ت وذلك من خالل المشاركة في المشاريع المشتركة في العملية التعليمية مما له أثر إيجابي

 (. 42-30، ص ص 2015األكاديمي على مستوى الجامعات) منصور ،

 فوائد أخرى:

ت أثر ثاب يم ذوختلف التخصصات يبقى التعلهناك الكثير من االيجابيات للتقنية الحديثة في التعليم في م

 وباألخص في تخصصات العلوم والرياضيات.

نية تبر التق، وتعكما يقوم بدور المدرب وليس المعلم فقط، فيكتسب المتعلمون المهارات في التعليم الذاتي

ي يقو امساعد مهم جدا في تعليم بعض التخصصات التي يقل عدد المعلمين فيها كالموسيقى والخط،كم

قنية في ف التللمتعلم في قدرته على حل المشاكل، كما يسهل كتابة االختبارات وتصحيحها،كما يمكن توظي

ن ا يزيد ممقته، األلعاب التربوية لألطفال ومهم لمن يعاني من إعاقة ما فتصمم برامج مختلفة كل حسب إعا

ها طالب بالحصص الصفية وتزويد الكفاءة المعلمين، ويوفر الوقت والجهد في التعليم، ويمكن تخزين 

لل بل بالم للمراجعة أو االستفادة منها لسنوات أخرى، فتتنوع الطرق لشرح الدروس فال يصاب المتعلم

 بالعكس يشعر بالتشويق.

كة متحر كما تمكن المعلم من تنويع االساليب المستخدمة لطرح المعلومات من صور وفيديوهات ورسوم

 تشد انتباه الطالب وتسهل ووصول المعلومات. وتكنولوجيا التي بدورها

 -وتتلخص في ما يلي :سلبيات دمج التقنية الحديثة في التعليم :
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 ضعف في المهارات األساسية -1 

الب في ت الطاستخدام أجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية بدالً من الورقة والقلم أدى إلى تدني مستويا

ث دراً، حييد ناجتابة الجيدة،حيث اصبح وجود طالب يتقن الكتابة بخط المهارات األساسية في التعليم كالك

لى لعصبية عااليا أن استخدام التكنولوجيا بدالً من الكتابة اليدوية يبطئ عملية التفكير، فعدم حصول الخ

 أوامر يجعلها غير فعالة.

 تقديم معلومات غير صحيحة :  -2

جع ع ومرابمعلومات خاطئة تم نسخها ولصقها من مواقالعديد من المواقع اإللكترونية تزود األشخاص 

أصحاب  لى أنأخرى لم يتم التأكد من مدى دقتها، وبالتالي يتم تضليلهم بهذه المعلومات، وهذا يرجع إ

واقع مالمواقع اإللكترونية يحرصون على حصول مواقعهم على الترتيب األعلى ضمن قائمة تصنيفات 

 المحتوى الذي يتم نشره.اإلنترنت بدال من التركيز على 

 تقليص دور المعلم : -3

صول ل الحساهم اإلنترنت في تقليل دور المعلمين؛ فأصبح الطالب يعتمدون على شبكة اإلنترنت من أج

 وجيا شكلتكنولعلى معلومة ما بدال من سؤال المعلم عنها، كما أن التطور السريع والمتواصل لتقنيات ال

لزاما  لتي أصبحاارس ة أمام المدعائقا كبيرة أمام المعلم الذي ال يمتلك تلك التقنيات، مما شكل عائقا إضافي

مهارات، ت والعليها استقطاب خبراء التوعية التقنية من أجل تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيا

 وهذا بدوره أدى إلى زيادة النفقات. 

 تأثير التكنولوجيا على الصحة : -4

ألجهزة دام اية والبدنية؛ فاستخيؤثر استخدام التقنية بشكل غير منتظم على الصحة االجتماعية والعقل

كثر ألالشاشة  تخدامالرقمية يسبب اإلجهاد للعين العديد من األفراد يعانون من عدم الراحة في العين بعد اس

اط النش من ساعتين في المرة الواحدة"، كما أنها تؤثر على الرأس والرقبة، وتساهم في خفض مستوى

 البدني.

 زيادة النفقات -5 

مدارس بل الكنولوجيا في التعليم كبديل عن الورقة والقلم يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة من قاستخدام الت

الف فاق آوالكليات التعليمية من أجل شراء وتوفير الموارد الضرورية كأجهزة الحاسوب وغيرها، وإن

 الدوالرات من أجل تحديث البرامج القديمة التي ال تتوافق مع التكنولوجيا الحالية.

 أثير سلباً على عالقة الطالب بالمعلمالت -6 

ف هذه مما يضع نترنتوذلك نتيجة لندرة اللقاء المباشر بين الطالب والمعلم حيث أنه استبدل باللقاء عبر اال

 (.56-48، ص ص  2015العالقة) منصور، 

 معوقات دمج التقنية في التعليم والتعلم :

ا والتي خدامهلمعوقات التي ربما تحول من فاعلية استعملية دمج التقنية في قطاع التعليم يواجه بعض ا

 يمكن تصنيفها حسب الكثير من الدراسات إلى قسمين هما: 

 أوالً: معوقات مادية:

والتي يقصد بها تلك المعوقات التي ترتبط باألدوات والمواد وليست باإلنسان، نقص الموارد، قلة الوقت، 

كنولوجيا الحديثة أو مشاكل شبكات االنترنت والحاسوب. هذه ضعف االستيعاب لدى المعاهد األساليب الت

المعوقات يمكن التخلص منها بتطوير البنية التحتية التكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية وتوفير 
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االنترنت بشكل دائم، ربما زيادة وقت الحصة الدراسية للمدارس لحل مشكلة قلة الوقت لدى المعلم من 

 خدام وسائل التكنولوجيا المختلفة.تطبيق واست

 ثانياً: معوقات بشرية:

 هذا المعوقات ترتبط بالعوامل المتعلقة باإلنسان مثل:

ات انعدام الثقة بعض الدراسات وضحت أن السبب الذي جعل المعلمين يرفضون استخدام األدو - 

لفية لديهم خ لطالباالتكنولوجية الجديدة هو عدم الثقةفي استخدامها لعدم الخبرة والخوف من الفشل إذا كان 

تدريب ل الليه من خالأفضل حول استخدام الكمبيوتر وغيرها من األساليب الحديثة وهذا يمكن التغلب ع

يا تكنولوج لناجحاالمكثف للمعلم لكيفية استخدام هذه التقنيات الحديثة، الحواجز التي تحول دوناالندماج 

 المعلومات واالتصاالت في بيئات التعليم والتعلم. 

ً عن عدم الثقة بالنفس الناتجة عن عد - ا وهذ عرفةم المضعف روح التنافس لدى المعلم، وهذا ينتج احيانا

ة وبين حي الحياع مناتختلف نسبته ما بين الدواللمتطورة التي تنتشر فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة في جمي

 والدول النامية حيث االستخدام المحدود لوسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

 ام وسائلاستخدالتعليم ودعم الرغبة في التغيير لدى المعلم: حيث يرى أنه ال داعي لتغيير اسلوبه في  -

سائل وخدام حديثة. وهذ المعيق ال نجده كثيرا في الدول المتطورة والتي فيها المعلم يرى ان في است

 تكنولوجية له أكبر األثر على الطالب وتطوير العملية التعليمية. 

لبيئات رها في اتوف مكنالتكلفة المرتفعة: فبعض البرمجيات واألدوات االلكترونية تكون تكلفتها عالية ال ي -

 (.8-6، ص ص 2007االقل حظا مادياً) الغزاوي، 

 : خاتمة

 ن الطلبةذ وبياستخدام تكنلوجيا المعلومات في التعليم عن بعد أتاح تفاعل كبير بين الطالب واالستا -1

 انفسهم .

يعون ترك يستط استخدام تكنلوجيا التعليم عن بعد قد وفر فرصاً تدريبية للعديد من االشخاص الذين ال -2

 كات .الشر واقع عملهم أو ترك اسرهم مثل برامج تدريب المعلمين أو تدريب العاملين في المؤسسات أو

في  ليم سواءالتع تكنولوجيا التعليم تعني االستفادة من كل العلوم والمعارف وما خلفه العلماء في مجال -3

لك ذة وخالف لهندسويم أو في التطوير، أو في اإعداد المناهج أو في التصميم أو في االمتحانات أو في التق

 . 

ل ني للوصوالمكاوإن استخدام التقنيات الحديثة في التعليم أدى الى التغلب على مشكلة البعد الزماني   -4

ً إلى المعرفة العلمية، باإلضافة إلى التغلب على مشكلة نقص التجهيزات التعليمية التي غ تطرح  ما كانت البا

 طوير البحث العلمي في كافة المستويات التعليمية.بحدة في ميدان ت

 ت الطالبستوياإن استخدام أجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية بدالً من الورقة والقلم أدى إلى تدني م -5

، د نادراً خط جيفي المهارات األساسية في التعليم كالكتابة الجيدة،حيث اصبح وجود طالب يتقن الكتابة ب

لخاليا احصول  التكنولوجيا بدالً من الكتابة اليدوية يبطئ عملية التفكير، فعدمفضالً عن أن استخدام 

 العصبية على أوامر يجعلها غير فعالة .

 : توصيات

ها من لذلك لما وية ، توعية المجتمعات بأهمية أستخدام التقنيات الحديثة في التعليم وبكل المراحل التعليم -1

 الطلبة العملية لديهم .دور ايجابي يؤدي الى تحسين مهارات 
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لحديثة نلوجيا االتك بذل المزيد من الجهود من أجل تذليل كافة العقبات التي تقف حائالً بين نجاح استخدام -2

 في التعليم من عدمه . 

 قائمة المراجع:

ة للنشر ، دار المسير5(، تكنلوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ط2003الحيلة، محمد محمود) -1

 االردن . -عّمانوالتوزيع، 

 ، دار غيداء، االردن .1(، تكنلوجيا التعلم وحوسبة التعليم، ط2009دعمس، مصطفى نمر) -2

 .  https://ila.io/35u2i(،أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ، 2018الدوسري، حمزة) -3

، 1وتطبيقات، ط تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم... مفاهيم(، دمج 2020السيد، محمد ادم احمد) -4

 المملكة العربية السعودية . -مطبعة الحميضي، الرياض

، ارة التعليم(،إستخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية، وز2019العليان، نرجس قاسم مرزوق) -5

 المملكة العربية السعودية . -الرياض
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 معلم المستقبل بين المهارات والمتطلبات األساسية لتجويد المدرسة

 د.بحري صابر        د.خرموش منى

الجزائر/2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 مقدمة:

لمدرسة م هو امعالجته فيما يخص مجال التربية والتعليلعل من بين أهم األطروحات التي يستوجب األمر 

ل من ي تجعمن الناحية المستقبلية في محاولة لقراءة وإستشراف المستقبل، خاصة في ظل الحتمية الت

ستقبل سة بممعرفة كل ما يتعلق بمدرسة المستقبل أمرا جد ضروري على إعتبار إرتباط التعليم والمدر

 يمكن الليوم امختلفة، لذا فالرهانات والتحديات التي تطرح أمام المدرسة التنمية في جل مجاالتها ال

لتنموية عاد امعالجتها بعيدا عن مستقبل المدرسة في ظل منظور كلي شامل لبناء مدرسة رائدة وفق األب

 المسطرة والمحددة من قبل.

أهمية  ف األكثرلظرويميا لبناء اوألن المشكلة الحالية للتنمية ستظل بال حل إذا لم نجد مدخال نظريا ومفاه

)علي تكنولوجيير اللنا، والضرورية لبقائنا، ولتحقيق التوازن والتنمية الشاملة في مواجهة العولمة والتغ

ق لتي تتعل(، ولن يكون ذلك بعيدا عن بناء مدرسة المستقبل بكل معاييرها ا38، ص2004أحمد مدكور، 

لمحتملة اقعات درسية، وهو أمر جد ممكن في ظل دراسة أهم التوبالمعلم والمتعلم والمنهاج والبيئة الم

ساسي طلب أموسبل معالجتها وتعزيزها بشكل إيجابي يخدم المدرسة ويدفع بها نحو التجويد الذي يبقى 

 ألي مدرسة.

طر لعل اإلستشراف في مقصده األساسي هو محاولة لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة تضمن نجاح األ

ن أم معرفة المه فعيل األهداف وتحقيقها بما يتوافق وأبعاد المؤسسة في حد ذاتها، لذا مناألساسية في ت

احة، ارد المتللمو "إستشراف مستقبل التعليم يهدف إلى ترشيد القرارات التعليمية بهدف اإلستغالل المثالي

رات التصو بمعنى تحسين درجة مستوى الكفاءة في توظيف الموارد العامة في مجال التعليم ووضع

مة ة من أنظلقادماوالبدائل واإلختيارات التي تساعد صانعي القرار التربوي في إختيار ما يناسب األجيال 

 ياة أفضلناء حتعليمية، حي تنظر كل أمة إلى إصالح التعليم بإعتباره من أهم الوسائل التي تسهم في ب

تصاالت ت واإللهائلة لتكنولوجيا الحاسبالشعبها، لذا فمدرسة المستقبل تتطلب الكثير من اإلمكانات ا

هم لفرصة والمعلومات بكافة أنواعها والتي تعمل على تشجيع الطالب على التعلم الذاتي وإتاحة ال

ل المدرسة (، فاإلستشراف في مستقب58، ص2011لإلتصال بمصادر التعلم المختلفة)محمد سليم الزبون، 

ة د البشريلموارتاحة على مستوى المدرسة سواء تعلق األمر بايهدف أساسا لإلستغالل األمثل للموارد الم

ضمن ية ما أو المادية، ألن اإلستغالل األمثل يمنع أي هدر يمكن أن يحصل على مستوى موارد المدرس

 نجاعة الموارد وتأديتها لألهداف المنوطة بها.

المتعلم،  معلم،إن مستقبل المدرسة يتربط بالعديد من الفواعل البشرية والمادية، سواء تعلق األمر بال

 ن مكوناترها مالمناهج، البيئة المدرسية، اإلمكانات المادية المتوافرة، طرق اإلدارة والتسيير، وغي

صة ها خارات التي تعرفالمدرسة التي تعد شرطا أساسيا لتحقيق مستقبل واعد للمدرسة في ظل التغي

ي ظل فجودة مستقبال والتي يحاول رصدها من قبل المختصين والفاعلين في مختلف المجاالت بحثا عن ال

 المتغيرات والتحديات.
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عملية فذ للوألن المعلم يقوم بعدة أدوار هامة فهو من يصوغ األهداف التدريسية، وهو المخطط والمن

ن متي البد ية الكتاب المدرسي، وهو عماد العملية التعليمية والتربوالتعليمية، وهو المحلل للمنهج وال

لتربوي اي الحقل لين فتحقيقها لتحقيق التنمية، لذلك ينبغي إعداد المعلم وتأكيد هذه األهمية من جانب العام

(، 2دس، ص رشيد،والقائمين على إعداده)محمد هادي علي الفقيه، حسن عبد هللا القرني، عبد هللا محمد با

اس نجاح هو أسففيمكن القول أن اإلهتمام بمعلم المستقبل أمر جد ضروري بالنظر لألدوار المنوطة  بها 

ال بما ره مستقبينتظ العملية التعليمية والمتحكم الرئيسي فيها، لذا من المهم جدا العناية به وإعداده لما

 يضمن تحقيق الجودة الشاملة في المدرسة.

وير ي التطفالزاوية التي يرتكز عليها النظام التعليمي بكامله لحيوية دوره ولعل كون المعلم"حجر 

راسة من ت الدالمستمر ألداء المتعلمين، فمهما كانت المناهج من إعداد وتطوير جيد، ومهما كانت حجرا

تظل نها سأتنظيم وإستعدادت، ومهما زودت به هذه الحجرات من تقنيات تعليمية وإمكانات مادية إال 

ع يتفاعل منات ويمة الجدوى ما لم يتوفر بها المعلم الكفؤ المحترف القادر على توظيف كل تلك اإلمكاعد

بد عسبحي عناصر ذلك المنهج وتطويره ويستغل قدرات الطالب وإستعداداتهم لتحقيق أهداف المناهج)ل

 (.360، ص2016الحي أحمد وآخرون، 

ي معلم ففرها  في ظل معرفة أهم المهارات الواجب تواإن البحث عن تجويد المدرسة ال يمكن تحقيقه إال

باإلضافة  طار،المستقبل من أجل رسكلتها وتنميتها لدى المعلم ما يضمن القيام بما هو عليه في هذا اإل

في  ارة إليهاإلش إلدارك تلك المتطلبات األساسية لمعلم المستقبل والتي تضمن له التجويد وهو ما سنحاول

 هذا المقام.

دى معلم رها لنا سنحاول اإلجابة على تساؤل رئيسي جد مهم يتعلق بما هي أهم المهارات الواجب توافإن

 المستقبل؟ وما هي أهم تلك المتطلبات األساسية لتجويد المدرسة في ظل معلم المستقبل؟

 .المهارات الواجب توافرها في معلم المستقبل:1

ا في وافرهوجب تحديد ومعرفة أهم المهارات الواجب ت من أجل ضمان فعالية ونجاعة المدرسة مستقبال

ظل  يا فيمعلم المستقبل خاصة وأن التغيرات والتحديات الحاصلة تجعل من تغير المهارات أمر ضرور

 ما يطرأ على المدرسة مستقبال، وسنحاول اإلشارة للبعض فيما يلي:

ورفع مستوى  طلبة،يادة الفاعلية العلية لل: لما كان الهدف األسمى للتعليم هو زالجانب العقلي والمعرفي

قلي، لنمو العاعلى  كفايتهم اإلجتماعية، فإن المعلم يجب أن يكون لديه قدرة عقلية تمكنه من معاونة طلبته

ن يكون عرفة، وأم الموالسبيل إلى ذلك هو أن يتمتع المعلم بغزارة المادة العلمية، أي أن يعرف ما يعلمه أت

 نا تاما،ه تمكصه أفضل إستيعاب، ويكون متمكنا من فهم المادة التي ألغيت على عاتقمستوعبا لمادة تخص

ي فروع بحث فوأن يكون شديد الرغبة في توسيع معارفه وتجديدها، مرن التفكير يداوم على الدراسة وال

طرق  فةى معرالمعرفة التي يقوم بتدريسها وملما بالطرق الحديثة في التربية، كذلك يحتاج المعلم إل

م وتشويقه لطلبةاووسائل التعليم وتشمل هذه المعرفة المعلومات النظرية الخاصة بتخطيط التعليم وتحفيز 

، وكذلك لطلبةللتعليم وكيفية توصيل المحتوى الدراسي بإستعمال طرق فعالة ووسائل معينة تيسر تعلم ا

 المفرج، بدريةم لمزيد من التعلم)إلمامه بالمعرفة الخاصة بإدارة الصف، وتقويم تعلم طلبته، وتوجيهه

 (.16، ص2007-2006عفاف المطيري، محمد حمادة، 

فالتغيرات الحاصلة مستقبال تجعل من مواكبة تلك التغيرات من طرف المعلم أمرا ضروريا خاصة ما 

تعلق بمعرفته وإدراكه للطرق الحديثة في مجال التدريس من خالل تبنيها، باإلضافة لإللمام الكامل 

لمعارف والمعلومات المتعلقة بما يتم تدريسه، خاصة وأن المعرفة أضحت متاحة للجميع وليست حصرا با

 على المعلم أين يمكن اإلطالع عليها من قبل المتعلم بكل سهولة.
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ب وضوعه بحبه وم: فالمعلم الذي تتوافر لديه هذه الرغبة سوف يقبل على طالالرغبة الطبيعية في التعليم

م مهنة لتعليسوف ينهمك في التعليم فكرا وسلوكا وشعورا، ويشجعه على تكريس جل جهده ل ودافعية، كما

ه ه ذاتإختارها عن رغبة ذاتية يشجع من خاللها حاجات إنسانية وإجتماعية لديه، ويحقق من خالل

رات الدو اإلجتماعية والمهنية، فيسعى للتعاون واإلبتكار لصالح المهنة، كذلك أن يحرص على حضور

ري، اف المطيج، عفالتدريبية واإلستفادة منها في مجال عمله وبذلك ينمو مهنيا ويتقدم علميا)بدرية المفر

ه ه وواجبات(، فال يمكن للمعلم في المسقبل النجاح في تأدية رسالت17-16، ص2007-2006محمد حمادة، 

ي جتهاد فث واإله دافعا للبحاألساسية بدون أن يمتلك تلك الرغبة في التعليم، ألن تلك الرغبة ستكون ل

 دفعه نحوعلم لالعمل لتحقيق األهداف المنوطة بمدرسة المستقبل، لذا من المهم بعث تلك الرغبة في الم

 اإلبداع وبذل أقصى جهده لتطوير األداء المدرسي بشكل عام.

لسفة ف، يمتلك علمينالمت: أن يكون واعيا باإلتجاهات الذاتية والمدركات المتعلقة بمختلف القيم واإلتجاهات

أنماط التعلم وولقيم تعكس اإللتزام بتنمية فرص تعليمية متكافئة لجميع الطالب، يحترم كل أساليب الحياة وا

عة (، فمعرفة طبي59، ص2010اإلتصال لمختلف المتعلمين وأسرهم)سعيد طه محمود أبو السعود، 

 ة القيامعملي لمحيط والبيئة المدرسية ما يسهلاإلتجاهات والقيم يساهم في بناء تصورات المعلم حول ا

 بدوره بدون أي مشكالت تذكر.

 ي:ماتية، هلمعلواويؤكد نبيل علي ونادية حجازي إلى أربعة أنوع من المهارات الجديدة المرتبطة بالنقلة 

رات مهاات، و: كمهارات التعلم األساسية من قبيل مهارات البحث في مصادر المعلومالمهارات األساسية

يوتر تنظيم وتصنيف مواردها، ومهارات التواصل، وقد أضيف إليها مؤخرا مهارات إستخدام الكمب

 واإلنترنيت.

ت : كمهارات تصميم اآلالت واإلنشاءات والتحليل العاملي، ومراجعة الحسابامهارات التخصص

 وتشخيص االمراض

حل  هاراتخدام موارد الذاكرة، وم:  كمهارات التنظيم الذهني، وترشيد إستالمهارات الميتامعرفية

 يا.المسائل، والمقارنة بين بدائل القرارات والحلول ومهارات اإلستدالل معلوماتيا وإحصائ

، ونتخاصم تصادق: أو ما يطلق عليه أحيانا المهارات اللينة، وهي ما يتعلق بكيف نالمهارات اإلجتماعية

بو مود أتقديرنا إعجابا وإجالال)سعيد طه مح وكيف نتفق ونختلف، وكيف نهتدي ونحتذي، وكيف نظهر

 (.72-71، ص2010السعود، 

ى تحكمه ا بمديتطلب نجاح المدرسة أن تتوافر عدة مهارات أساسية في معلم المستقبل والتي ترتبط أساس

ي فتحكم في المعلومة وتمكنه منها ألن ذلك أساس نجاحه في عملية التعليم، باإلضافة لمهارات ال

اعية إلجتميجعله ال يواجه أي مشكالت في عملية التعليم، ولعل عملية بناء العالقات ا التخصص مما

 بل.لمستقوالتحكم فيها وإدارتها بما يتوافق وتحقيق أبعاد وأهداف التعليم جد مهم لبناء معلم ا

ه ديا سيؤما يمكن تأكيده أن هناك عدة مهارات يتوجب توافرها في معلم المستقبل لضمان نجاحه فيم

ناية لمهم العمن ا مسقبال، خاصة وأن اللبنة األساسية لمدرسة المسقبل ترتبط إرتباطا وثيقا بالمعلم، لذا

 لتدريبيةامج ابتطوير تلك المهارات المستقبلية من خالل التركيز على إعداد المعلم عليها في ظل البر

 ساسية.اتها األمتطلبمدرسة المستقبلية ووالتعليمية الخاصة بهذه الفئة منعا ألي مقاومة قد تحد مستقبال لل

 .المتطلبات األساسية لمعلم المستقبل لتجويد المدرسة:2
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د تتطلب لتجويإن تجويد المدرسة هو مطلب أساسي اليوم ألي مدرسة، لذا فإن عملية البحث وإرساء هذا ا

المقام  ل في هذانحاوسولعلنا  العديد من المعايير والمتطلبات المتعلقة بالمعلم والمتعلم والبيئة المدرسية،

 يأتي: فيما معرفة تلك المتطلبات الالزمة لمعلم المستقبل لتجويد المدرسة وهو ما سنشير للبعض منه

بة جعا الطلة، ومشأي يجب على المعلم أن يكون محمسا للتعليم مهنالكفايات المتعلقة بالقيم واإلتجاهات: 

أولياء الء وى نظرتهم ألنفسهم ولغيرهم، ومتعاونا مع الزمعلى التعلم وملتزما بالعمل على رفع مستو

، تنميتها ل علىاألمور والمختصين من المجتمع المحلي، ومقدرا للقيم الروحية واألخالقية للطلبة والعم

 ة والجنسإلعاقومقدرا  لقيم العدالة وتكافؤ الفرص والعمل على تنميتها وبخاصة فيما يتعلق بالعمر وا

 قدرة علىه وال، وملتزما بالنمو المهني ليكون على دراية تامة بأحد المستجدات في تخصصوالعرق والدين

مع ذوي ودرسة اإلستجابة للتطوير التربوي ومتطلباته، وملتزما بالتعاون اإليجابي مع الزمالء في الم

ه في مظهر سنةح الخبرة في المدرسة وخارجها وبروح الفريق، ومتقبال للنقد البناء في مجال عمله، وقدوة

 (.18، ص2009ومسلكه)سامح محافظة، 

القيم بطة بلكي نضمن تجويد المدرسة ال بد أن يكون المعلم متشبعا بمستوى معين من الكفايات المرت

يجابية ات اإلواإلتجاهات، ألن ذلك التشبع يساهم في بناء مدرسة ذات جودة معينة، أين تساهم اإلتجاه

ظائفه ويؤدي  رصد سلوكيات إيجابية من قبل المعلم تساهم في تعليم فعالخاصة نحو التعليم والقيم في 

 األساسية في المدرسة.

هي فإلعداد، املية : تعتبر عملية تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمثابة الجانب المكمل لعالتدريب المستمر

دد لمتجاكبا للعصر تمثل عملية النمو المستمر الذي يجعل المعلم متجددا ومتطورا في مهنته، وموا

بيعة إن ط والمتغير يوما بعد يوم في المعلومات والتقنيات في مجال تخصصه والمعرفة العامة، وحيث

 يقع على الذي المجتمعات تتغير فال بد أن يتسلح المعلم بالعلوم لمواجهة هذه التغييرات، ألنه الشخص

ليواجهوا ولمستقبل في ا فسهم رجال التعليم والتربيةعاتقه تغيير المجتمع، وألنه يعد أجياال جديدة ليكونوا أن

ة، ألن لتنميغدا ذلك العالم المتغير، ومن هنا أصبح التدريب ضروريا في كل البالد التي تسعى إلى ا

س، دتربوية، وث التدريب المعلم وإعداده يمل أهم األولويات في جميع الدول المتقدمة)المركز القومي للبح

 (.270ص

ت لتحوالالمستمر للمعلم منفذا أساسيا للتطوير خاصة في مجابهة مختلف التغيرات وا يعد التدريب

ستعدا تأهبا ومعله مالمستقبلية الطارئة على المدرسة، لذا من المهم العناية بتدريب المعلم بشكل مستمر لج

نته ة بمهألي تطورات حاصلة في مجاله، خاصة وأن التدريب يضمن للمعلم اإللمام بالمستجدات الخاص

والت التح سواء تعلق األمر بالمناهج أو طرق التدريس أو مواكبة التكنولوجيات الحديثة أو مسايرة

 اإلجتماعية والسياسية.

: يعد إستخدام التقنيات الحديثة من أهم اإلتجاهات الحدية في إعداد المعلم التحكم واإللمام بالتكنولوجيا

العلمي والتكنولوجي، وكانت نتائجه تعدد مصادر تكنولوجيا التعليم،  نظرا للتنوع الهائل الذي أحدثه التقدم

بدءا من أجهزة العرض وحتى الكمبيوتر وشبكات اإلنترنت لتنفيذ برامج إعداد المعلم، وينعكس هذا األمر 

على أداء المعلم ويجعل عملية إعداده أكثر سهولة كما يشجع المعلم على التدريس بطرق وأساليب حدية 

دام التقنية وينمي لديه القدرة على التعلم الذاتي، بما في ذلك الفيديو والصوتيات وإدارة حلقات النقاش بإستخ

عن طريق برامج اإلتصال المباشر والبريد اإللكتروني، ويتطلب توظيف التكنولوجيا اإلستعانة 

لب تقديم المادة العلمية بالمتخصصين في التكنولوجيا والبرمجيات ومصممي البرامج لتنفيذ المادة كما يتط

بصورة جذابة وأكاديمية ونقلها على مواقع خاصة في الشبكة العالمية العنكبوتية، وهذا بدوره يتطلب 

وجود بنية تحتية تكنولوجية إلستخدام مختلف وسائط التعلم مثل شبكات اإلتصاالت المتقدمة وشبكات البث 

 ).269-268، ص2017ية)الربيعة بوجالل، اإلذاعي والمرئي وغيرها من التجهيزات التكنولوج
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صال يات اإلتنولوجمن بين المتطلبات األساسية التي يحتاجها معلم المستقبل هو اإللمام بكل ما يتعلق بتك

ون ل سيكخاصة وأن التطورات الحاصلة اليوم وغدا تجعل منها أكثر من ضرورة وحتمية، ألن المستقب

لتعليم افعالية  زيادةة في ظل اإلعتماد عليها كآليات يتم إستخدامها لالتعامل بها هو الوحيد في الغالب خاص

منا ي عالبمختلف أطواره، فالتقدم والتطور التكنولوجي الحاصل يجعل منه أكثر من ضرورة وحتمية ف

 اليوم.

إلبداعي افكير : تؤكد المدارس في مجتمع المعرفة على أهمية التفكير بوجه عام، والتالتفكير اإلبداعي

ات مقرر بوجه خاص، كهدف من األهداف العامة لبرامجها، وبالتالي، فقد إستحدثت كثير من المدارس

 لى إنشاءإضافة دراسية تهدف إلى تنمية التفكير اإلبداعي وتضمينه في كثير من المقررات الدراسية باإل

ى بدولة قد أدوالناقد، معاهد ومراكز علمية متخصصة هدفها األساسي تنمية التفكير  اإلبداعي والتفكير 

ة يادة نسبغة لزمثل الواليات المتحدة األمريكية  أن تضع هدفا خامسا للتعليم يتمثل في األهمية البال

 وقت اآلنان الحالخريجين الذين يستطيعون إثبات قدرتهم وحل المشكالت التي تواجههم حال إبداعيا، وقد 

رق الل طخلقدرات اإلبداعية لدى طالبها وذلك من ألن تتجه مدارسنا إلى ضرورة اإلهتمام بتنمية ا

وا ى أن يأتهم علمتعددة منها أن يكون المعلم ذا عقلية متفتحة تعترف بالتفكير اإلبداعي لطالبه وتشجيع

ي تحقيق دهم فبالجديد والمختلف من األفكار، وحل المشكالت واآلراء، وأن يهيئ لهم الظروف التي تساع

 ل مشكالتحك في درة على التمييز بين الطالب المبدع والطالب العادي، وأن يشارذلك، وأن تكون لديه الق

رق ية بطالطالب المتفوقين والمبدعين والتي تعوق ممارساتهم اإلبداعية، وأن يكون على وعي ودرا

هم في يساعدإكتشاف الموهوبين، ورعايتهم وتنميتهم، وأن يقدمهم إلى المجتمع من خالل إبداعاتهم، و

 ذا العصرهز في ث التكامل بين أفكارهم، وقد أشارت نتائج كثير من الدراسات إلى أن المعلم المتميإحدا

 (. 131-130، ص2016هو المبدع، والذي يشجع طالبه على اإلبداع)خالد صالح حنفي محمود، 

لكتب أو في ا إن التطورات الحاصلة في مجال المعرفة والمعلومات جعلت منها متوافرة لمن يطلبها سواء

لى ععليم عن طريق اإلنترنيت، كما أن التطور الحاصل في العلوم يجعل من عملية تدريب وتركيز الت

علق اصة ما تخارئة عملية اإلبداع والتفكير اإلبداعي أمر ال بد منه لضمان التطوير ومواكبة التغيرات الط

هم في ية قدراتق تنمعلى اإلبداع عن طري بإعداد األفراد لمجابهة المشكالت مستقبال، لذا من المهم تدريبهم

ته لمن ر من حاجا أكثالتفكير اإلبداعي، فالعالم اليوم هو بحاجة لمن يحل المشكالت المختلفة ويجد حلوال له

 ر الطالبتفكي يملك المعلومة ويتقنها فاألساس الذي تنطلق منه المدارس اليوم هو حل المشكالت وتنمية

متاحة  وم هيلمعرفة في حد ذاتها عن طريق التلقين خاصة وأن المعلومة اليوليس التركيز على عملية ا

 للجميع.

رية ارات الضرروالهدف من برامج إعداد المعلم قبل الخدمة تزويد معلمي المستقبل بالمهالتعددية الثقافية: 

ا ن القضراير عروطرائق التدريس الالزمة للتعامل مع مختلف الفئرات، وتزويردهم بالقردرة علرى الفهرم والتعبير

لرررغم مررن المتعلقررة بالتفاوتررات االجتماعيررة والتعليميررة داخررل فصررولهم ومدارسررهم، وأشررارت إلررى أنرره علررى ا

هويررة تعلقرة بالوجرود بررامج إلعرداد المعلرم تعبرر عرن قضرايا التنرروع إال أن قلريالر منهرا يعبرر عرن القضرايا الم

عامرل البهرا للتي من خاللها تعد كليات التربيرة طالجنسية، قضية التنوع بين الطالب والمعلمين، والطرق الت

داد مررع التنرروع، وأكرردت علررى أن األحرروال االجتماعيررة نررادرار مررا تترررجم إلررى معررايير وممارسررات فرري إعرر

طالبرت  المعلمين، حيث ال يرزال الطرالب يعردون للتردريس فري واقرع نمروذجي خرال مرن التنروع الثقرافي، لرذا

لعجمرري، االمعلررم لررتعكس هررذا التنوع)برردر حمررد العازميررد، ناصررر محمررد الدراسررة بإعررادة بنرراء برررامج إعررداد 

 (.44، ص2016حسين مجبل الرشيدي، 

لقد أدت التغيرات التي طرأت على العالم اليوم خاصة مرا تعلرق بجعرل العرالم مجررد قريرة صرغيرة ومرا نرتج 

والتعدد اإلختالفي ما جعرل عنه من خالل بروز العديد من المشكالت واألزمات التي ترتبط بالتنوع الثقافي 
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من مسألة مواكبة تلك التطوارت الحاصلة والتعامل بشكل جيد مع التعدد الثقرافي أمرر جرد ضرروري، وألن 

المدرسرة هري جرزء ال يتجرزأ مرن العرالم الرذي نعريع فيره، فعليهرا أن تكرون عرامال مهمرا لبلرورة ذلرك التنروع 

لمهرم إعرداد المعلرم إعردادا متكرامال يجعرل منره يتعامرل واإلختالف والتعامل معه وفرق مرا تقتضريه، لرذا مرن ا

بأسلوب مناسب مع التعدد الثقافي من خالل فهم ذلك التنوع ومراعاته وهو ما يشكل عالم متناسق قائم على 

 مبدأ اإلحترام الواجب أن تعمل عليه مدارس المستقبل.

ولكي يتحقق  دريس،ونية بفعالية في الت: لكي يستخدم المعلم المدرسة اإللكترتصميم المقررات اإللكترونية

ة من لمدرساهدف إستفادة الطالب منها، فإن ذلك يلقي على المعلم دور تصميم مقرراته في ضوء طبيعة 

أن كتروني باإلل خالل اإلستفادة من مصادر اإلنترنيت المتنوعة في هذا الصدد، وال يعني إستخدام المقرر

أصبحوا لم، ود إنتهى وأن الطالب قادرون على اإلستغناء عن المعدور المعلم في العملية التعليمية ق

صدد قد ذا الهقادرين على التعلم بأنفسهم دون مساعدة أو توجيه أو إشراف منه، بل إن دور المعلم في 

لتغير يعة اتغير، فالمقرر اإللكتروني وضع أمامه تحديات أكثر من ذي قبل، تلك التحديات حديثة وسر

ري، زيد من اإلطالع والقدرة على تطوير الذات لمواكبة العصر)عوض حسين التودفرضت عليه الم

 (.17-15، ص1999

 لتي عليهها والقد فرضت التكنولوجيات الحديثة على المعلم أن يطور نفسه من خالل المعارف التي يكتسب

تم بها تي ترق الأن يطورها وفق ما تقتضيه الحاجة من جهة، باإلضافة إلى تطوير مختلف الوسائل والط

سة حو المدرتجه نعملية التعلم والتي من بينها عملية إعداد وتصميم المقررات اإللكترونية خاصة وأننا ن

ما عرفتها بيم وماإللكترونية بإمتياز، وهو ما يفرض عليه أن يكون مطلعا وعارفا لطرق إعداد تلك التصام

 يتوافق ومستقبل المدرسة ومتطلبات تلك المرحلة.

 مة:خات

اصة وأن خدرسة إن تجويد المدرسة في الحقيقية يحتاج لتظافر جهود جميع الفاعلين والمهتمين بشؤون الم

لى طرأ عمعلم المستقبل يحتاج الكثير من المهارات التي تمكنه من التعامل بشكل مناسب مع ما سي

مستقبل م المدرسة ولمعلالمدرسة من تغيرات، كما أن هناك عدة متطلبات أساسية من الواجب توفيرها لل

 دافها.ل ألهحتى ينجح في أداء مهامه وواجباته بشكل فعال يدفع المدرسة نحو التحقيق الكامل والشام

 ا وطرقهانماطهال بد أن نعي جيدا أن التغيرات الحاصلة اليوم تفرض على المدرسة أن تغير الكثير من أ

ية ات المعنالجه ينتظره مستقبال وهو رهان يقع على وهو أمر يحتاج في األساس إلعداد معلم المستقبل لما

ة شرافيلمجابهة واإلستعدد الجيد لما سيحصل وهو أمر يمكن تنفيذه في ظل تواجد الدراسات اإلست

ي بل ألن ألمستقالمستقبلية التي يمكنها أن تكون مصدرا للمعلومات ألصحاب القرار لبناء مدرسة واعدة ل

 ال محالة لفشل ذريع للمدرسة في القيام وأداء مهامها.إهمال أو تخاذل لذلك سيؤدي 

 قائمة المراجع:

م (، تصرور مقتررح لتطروير نظرا2016بدر حمد العازميد، ناصر محمد العجمي، حسين مجبرل الرشريدي).1

 ة التربيرررةإعرررداد معلرررم التعلررريم العرررام بالعرررالم العربررري لمواجهرررة المسرررتجدات المحليرررة والعرررالمي، مجلرررة كليررر

 .2016، أكتوبر 1، ج108ببنها،ع

المعلم  (، اإلتجاهات المعاصرة في إعداد2007-2006بدرية المفرج، عفاف المطيري، محمد حمادة).2

لتربوية ابحوث وتنميته مهنيا، وحدة بحوث التجديد التربوي، إدارة البحوث والتطوير التربوي، قطاع ال

 والمناهج، وزارة التربية.
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لمعرفة: ا(، أدوار المعلم المستقبلية في ضوء متطلبات عصر إقتصاد 2016ود)خالد صالح حنفي محم.3

 .2016حزيران  2، سنة 5دراسة تحليلية، نقد وتنوير، ع

، 1، محليل الخطاب( إعداد المعلم المأمول والواقع، مجلة العمدة في اللسانيات وت2017الربيعة بوجالل).4

 .1ع

اني: نحو خصائصه، مهاراته، كفاياته، المؤتمر العلمي الث(، معلم المستقبل: 2009سامح محافظة).5

ية التربية، ، كل2009أكتوبر  27-25إستثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر، 

 جامعة دمشق سوريا.

الرحمن  ه عبدالسبحي عبد الحي أحمد، الصيباني نو عبد الهادي، صائغ وفاء حسن عبد الوهاب، قارو ن.6

ربية ملكة الع(، أنموذج مقترح لبرنامج إعداد معلم المستقبل بكليات التربية بجامعات الم2016سالم )

، ديسمبر 4جزء 171السعودية في ضوء معايير الجودة الشاملة، مجلة كلية التربية جامعة األزهر، ع

2016 

بوية ونفسية ل، دراسات تر(، إعداد المعلم ومواجهة تحديات المستقب2010سعيد طه محمود أبو السعود).7

 .2010، أفريل 7مجلة كلية التربية بالزقازيق، ع

لث نحو تربوي الثا(، معلم المستقبل اإلعداد المتكامل للمعلم الشامل، المؤتمر ال2004علي أحمد مدكور).8

 .2004إعداد أفضل لمعلم المستقبل، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، 

لث نحو تربوي الثا(، معلم المستقبل اإلعداد المتكامل للمعلم الشامل، المؤتمر ال2004مدكور)علي أحمد .9

 إعداد أفضل لمعلم المستقبل، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.

ة، ورقة (،  أدوار حديثة لمعلم المستقبل في ضوء المدرسة اإللكتروني1999عوض حسين التودري).10

 .1999عمل، سلسلة التد، 

األردن،  (، مالمح مدرسة المستقبل من وجهة نظر الخبراء التربويين في2011محمد سليم الزبون).11

 .1، ملحق 38مجلة دراسات العلوم التربوية، م

محمد هادي علي الفقيه، حسن عبد هللا القرني، عبد هللا محمد بارشيد)دس( إعداد المعلم في المملكة .12

ات العالمية المعاصرة، على الرابط العربية السعودية ضو اإلتجاه

http://nebula.wsimg.com/f71779d0c83fc35f60b3f58521d82d71?AccessKeyId=2

E307E195F801D332374&disposition=0&alloworigin=1 

 المركز القومي للبحوث التربوية)دس(، إعداد المعلم وتأهيله،  القاهرة، مصر..13

http://nebula.wsimg.com/f71779d0c83fc35f60b3f58521d82d71?AccessKeyId=2E307E195F801D332374&disposition=0&alloworigin=1
http://nebula.wsimg.com/f71779d0c83fc35f60b3f58521d82d71?AccessKeyId=2E307E195F801D332374&disposition=0&alloworigin=1
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 تفعيل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت داخل المؤسسات المدرسية

 الجزائر  -الطارف  –جامعة الشاذلي بن جديد ، ط.د خنوشي شهرة

 

 المداخلة: 

عات و لمجتماإن التطور الهائل و الملحوظ في تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت الذي تشهده جميع   

عة ل مع طبيلتواصاالعالم ككل حاليا، احدث طفرة  كبيرة في مجال المعلومة و تغييرا هائال في االتصال و 

دة ت جديسائل و تطبيقاالتعامل مع مختلفة المعلومات بغض النضر عن المصداقية  خاصة مع  بروز و

قيود و رت التجسد تفعيل التبادل المعرفي المعلوماتي  و التطورات التكنولوجية المتسارعة  التي كس

 التصاالتت و االحدود الجغرافية ليصبح االتصال سريعا ، و نظرا  لما حققته ثورة تكنولوجيا المعلوما

 م الجديدإلعالاماعية الحياتية  كمظهر من مظاهر من انجازات شاملة لنواحي األنشطة و الممارسات االجت

فة، و ية كاو مصدرا رئيسيا للمعلومة، جعل منها آلية فعالة و ضرورية في مؤسسات التنشئة االجتماع

رسة قيت المدهذا لباألكاديمية البيداغوجية خاصة، في مختلف المؤسسات و المراكز التعليمية و التكوينية، 

نشئة ات التو تفعيل هذا النوع من التكنولوجيات خاصة و أنها تمثل أهم مؤسسحظا وافرا في استخدام 

عدته بقة لمساالسا االجتماعية التي يتلقى فيها الفرد معلومات و معارف و مكتسبات جديدة و مكملة لمعارفه

اج ل إدمعلى التأقلم  مع األوضاع الراهنة إضافة إلى العمل على مواكبة التطور و الرقي من خال

ة التي ولوجيتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت داخل المؤسسات المدرسية  خاصة في ظل الرقمنة التكن

ة ت الرقميمكتباوفرت مصادر لمعلومات واسعة و متنوعة مثل الكتب االلكترونية المكتوبة و المنطوقة، ال

رفة و عن المع لبحثالى النفس في ...الخ، مع السعي وراء تنمية مهارات التعلم الذاتي للتلميذ و االعتماد ع

لمدرسة ولت امصادر التعلم المختلفة  التي تساعد على كسب و معالجة المعلومة المتحصل عليها، حيث أ

ضية االفترا امعاتأهمية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت لتتشكل لنا المدارس االفتراضية و الج

يت  نترنمؤسسات التقليدية غير أنها موجودة على شبكة اال، كمؤسسات تتوفر فيها خصائص و صفات ال

ج ن اإلدمامنوع  توفر فرصا متعددة لالتصال بين المتعلمين و المعلمين و المؤسسة التعليمية ككل لتحيقي

ا مدى مالي: التعليمي و تطوير المناهج التعليمية وفق تطورات العصر، و بهذا ننطلق من التساؤل الت

 ؟ المعلومات و االتصاالت داخل المؤسسات المدرسية  تفعيل تكنولوجيا

 و يتفرع على هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:  

 هل الحاسوب مفعل كآلية تعليمية داخل المدرسة ؟ -1

 هل يعتبر التعليم االلكتروني نتاج ايجابي لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ؟ -2

 تعليمية ؟هل يقدم الهاتف الجوال خدمات -3

 و ننطلق من الفرضيات التالية:  

 *الحاسوب آلية تعليمية مفعلة داخل المدرسة .

 *التعليم االلكتروني نتاج ايجابي لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت .



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 118

 *يقدم الهاتف الجوال خدمات تعليمية .

سة و ل  المدرية حوو من خالل  ما سبق التطرق إليه حول آلية جد فعالة في المجتمع  سنقدم قراءة تحليل   

الل هذه من خ تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، و ذلك بالتركيز على أهم النقاط المحورية، و سنعمل

 المداخلة على تغطية المحاور التالية: 

لتعليم دي إلى االتقلي عملية االنتقال من التعليم –يا المعلومات و االتصاالت المدرسة في ظل تكنولوج  أوال:

 -االلكتروني 

 أهم التكنولوجيات الرقمية المرتبطة بالمدرسة كمفعل للتعليم   ثانيا:

 التكنولوجيا الرقمية في الميدان التربوي   ثالثا:

دي إلى التقلي عملية االنتقال من التعليم –أوال:  المدرسة في ظل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت 

 -التعليم االلكتروني 

 مسوقة منصعبة و الاإلعالمية، بدأت عملية االنتقال ال –المعلوماتية  –مع ديناميكية العولمة االتصالية 

 .اتها التعليم الكالسيكي إلى التعليم االلكتروني، مما يقتضي  التعرف على خصائصها و مستلزم

تمعات ي المجالديناميكية تتجه مؤسسات التربية و التعليم إلى بناء نماذج غير مألوفة فففي ظل هذه 

 نحن بصددفريس، الصناعية من حيث الهيكلة و التنظيم و اإلدارة و التمويل و التسويق و التسيير و التد

 دميين، وا اآلبداية نهاية الجامعة التقليدية بمدرجها الخراساني و قاعات دروسها المغلقة و أساتذته

ة الحكومي ليتهاتخصصاتها المجزأة المغلقة على نفسها، و إدارتها المنكفئة على وطنياتها الضيقة، و ما

زة عض األجهببة و الوحيدة المصدر، و مقرراتها و مناهجها غير التفاعلية، المقتصرة على األسانيد المكتو

 لطبشور ...الخ.اإليضاحية التقليدية البسيطة كالسبورة و الطالسة و ا

اضية الفتراإن هذا النمط من الجامعات يشهد منافسة نمط يندرج ضمن المنظومات التربوية التعليمية 

و  أكترونية االل المتكاملة يسمى: الجامعة المتفاعلة مع عصر المعلومات  و منها الجامعة االفتراضية أو

عالم ة و اإلو المعلوماتيالسيبرية، جامعة عصر المعلومات تنمو مع نمو و تجديد تكنولوجيا االتصال 

جيا ل تكنولومن خال القرية اتصاليا -كسوق و تقنية و قوة و نوعية، و تميز في األداء و تفاعل مع العالم  

يت االنترن ورانت التعليم و اإلعالم عتادا و برمجيات و اتصاالت ك: السبورة االلكترونية و شبكات االنت

غل، و البحث: " ياهو، غو رمجي  سوفت  بوت مثل محركات التي تتيح عبر الروبوت المعرفي أو الب

و  رونيةروبوتات األرشفة، مجموعة غير محدودة متجددة المضامين من المعاجم و الموسوعات االلكت

ختلفة مواقع المكتبات الرقمية بقواعد البيانات و المعطيات و االحصائات  و الخرائط و الوثائق و م

لبريد ادمات خ ية عبر العالم كله، إضافة إلى اإلفادة من حلقات النقاش و الهيئات و المنظمات الحكوم

ات محاضرااللكتروني و إمكان عقد المؤتمرات عن بعد، و إلقاء المحاضرات باألجهزة السمعية و ال

ية لجامعاتعليمية ية البالفيديو بالجهاز لعاكس للرائح و الداتاشو، و اإلذاعة التعليمية و القناة التلفزيون

نح التي تم جديدةالمتخصصة التفاعلية المفتوحة المجانية و المدفوعة المشفرة و البرامج المعلوماتية ال

امي لي الدينلتفاعالمتعلم و المدرس فرصة التعرف على المواد التعليمية من خالل الكتابة و النص أفائق ا

ة و لمدمجاضي الرقمي و األقراص التشعبي المرن، و الواقع الحالي أو االفتراضي و الباحث االفترا

 االقراص المسجلة المتنقلة، ...و غيرها  من الوسائط االلكترونية متعددة االستخدام .
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نفسها تتحول جذريا سواء من  –و منها الجامعية  –و بذلك وجدت الهياكل و النظم و السياسات التعليمية 

ائف القاعات و اإلدارات و الهيئات التعليمية و حيث تغير نمط البنايات الخراسانية أو من حيث شكل و وظ

الطلبة و الدروس المحاضرات ببساطة تغير هيكل العالقات من أعلى إلى أسفل، من الداخل و من الخارج 

من العمق إلى السطح من الشكل إلى المحتوى، مما أدى تدريجيا إلى اختفاء العديد من الوسطاء و 

 . 1ديدة تستعين بالفضاء السيبريالوظائف و األنشطة و ظهور أخرى ج

 توحة عبرسة مففمثال في الواليات المتحدة، افتتحت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، و هي تعتبر مدر 

بر عليمية عادة تاالنترنيت، تعمل باالتفاق مع الشبكة المحلية للتربية، و أصبحت تقدم أزيد من خمسين م

 08ن زيد مة عبر أزيد من أربع و أربعين والية أمريكية و أالويب تصل إلى عشرات اآلالف من الطلب

 دول .

عهدا و جامعة م 2215بالمائة من  55م، عمدت أزيد من  1997و في الواليات المتحدة نفسها، و منذ سنة 

 يبدو أن ية، وإلى تقديم خدمات تعليمية عن بعد، فأصبح أزيد من مليون طالب مرتبط بدروسها االلكترون

، في ضاعف بثالثة إلى خمسة أضعاف  خالل السنوات التالية، و قد تضمنت جامعة فوربسعددهم تت

ات معترف جامعة سيبرية تقدم خدمات تعليمية مشفوعة بشهاد 20م، قائمة تضم 1997عددها لشهر جوان 

 بها .

 االتصال و وماتإن التعميم الجاري لهذا النمط من المؤسسات التعليمية المتفاعلة مع تكنولوجيات المعل

 بصدد تحديد اتجاهات مستقبلية جديدة للمنظومات التعليمية من خالل: 

 الفرص المتزايدة للتعلم التفاعلي عن بعد .- 

 إمكانات التعلم و التدريب و التكوين و التأهيل مدى الحياة للجميع .--

 اكتساب ملكات و مهارات التعلم الذاتي التوجيه .-

 لتقيد بمكان و زمان .اقتناص فرص التعلم دون ا-
ة ذات لشبكيإمكان الخضوع لتقييم المخرجات التعليمية بوسائط آلية سريعة و شفافة عبر الحواسيب ا- 

 النظم االتصالية اآلمنة .

 نلتعاوني اعليم إتاحة برامج تعليمية تدريبية معتمدة حسب الطلب و الحاجة الفردية و الجماعية: الت   

 التوأمة و اإلدارات الحكومية و منظمات المجتمع المدني .  التعليم داخل الشركات و

سائط زايد للوالمت إعادة تشكيل األنظمة و تنويع الهياكل: التغيير في االنضباط األكاديمي و االستخدام  

 االلكترونية في التعليم و اإلدارة التعليمية .

علم و ة التب مسؤوليات اكبر في عمليتكييف الحجم الساعي التدريسي، و البحثي بحيث يتحمل الطال   

 البحث 

سرعة االستجابة التعليمية، برامج و وسائل و هيئات تدريس، لمواجهة احتياجات الزبائن و األسواق 

 .  2المتنوعة و المتزايدة، و منها سوق العمل المتحولة باستمرار

لتعليمية الجامعية و إتاحة المزيد تخفيف إجراءات البيروقراطية المركزية الحكومية في تسيير الهياكل ا 

من المشاركة و التفاعل بين الشركات و جمعيات المجتمع المدني و اإلدارة و الهيئات التعليمية، من خالل 

                                                             
عمان  ، اإلعالم و التعليم في ظل ثورة االنترنيت ، الطبعة األولى ، دار الراية للنشر و التوزيع ،  2010بوحنية قوي ،  - 1

 .  94،  93، ص  -األردن  –
 .  95،  94بوحنية قوي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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 3اإلدارة الالمركزية و احترام الحرية األكاديمية و االستقالل المؤسسي خاصة في مؤسسات التعليم العالي

. 

ن كدت أأ مرات الدولية حول التعليم و التربية في عصر المعلومات، و رغم أن الندوات و المؤت   

ض من بعالتكنولوجيات المتجددة للمعلومات ليست بالضرورة هي العالج لكل المشكالت، و أنها تتض

عالية فاءة و فرفع كت المخاطر السلوكية و العملية و االجتماعية، إال أن المتفق حوله أن تلك التكنولوجيات 

 لمنظومات التربوية، إن عمم و أحسن استخدامها من قبل أسرة التعليم .أداء ا

ي، حث العلمم البو بذلك توضع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات و االتصال في خدمة عملية التعليم و تقد

و  يمبر للتعلية اكو تساهم في إدارة أكثر فعالية ألنظمة التعليم بكل مستوياته، على أمل الوصول إلى نوع

اد كثر إليجأئمة للتقييم الداخلي و الخارجي لطرق التدريس و البحث العلمي مع إتاحة اكبر للتطبيق و مال

 حلول للمشكالت االجتماعية و تحقيق التنمية المستدامة . 

 وخالقي ، د األو من هنا تبرز أهمية تركيز نتائج تلك الندوات البحثية الدولية حول التعليم على البع

جيا، و كنولوو اإلنساني للمؤسسات التعليمية في ظل عصر المعلومات، مخافة التمحور حول الت التربوي

و  لكل امة ربويةمنه التركيز على قيم الخصوصيات الثقافية و مراعاة األوضاع االجتماعية و التجارب الت

الجودة  اييرل بمعدولة عند وضع الفلسفات و السياسات و البرامج و المناهج التعليمية من دون اإلخال

 الشاملة .

وال يمكن تحقيق اإلفادة القصوى و المتوازنة من تلك التكنولوجيات التعليمية ما لم يتم تكييف سياسات  

إدارة الموارد البشرية التعليمية و بالذات الجامعية من خالل اعتماد معايير الحكم الراشد و الديمقراطية و 

إدارة الجودة الشاملة و رفع القدرة  االستقاللية و الخضوع للمساءلة و إدارة استراتيجيات التغيير و

التنافسية و تبني الرؤية المعرفية متعدد االختصاصات و اكتساب المرونة و سالسة التفاعل: بين اإلنسان 

و  اآللة و التعاون ن بين الجامعات غبر مت يسمى ب "سلسلة االبتكار " و غرس روح المخاطرة 

 . 4ين و التطوير المستمر ...الخالتنظيمية لدى اإلدارات الجامعية و الخريج

 أهم التكنولوجيات الرقمية المرتبطة بالمدرسة كمفعل للتعليم:   ثانيا:

 الحاسوب التعليمي: -1

ه ع انتشارمة، و يعد ظهور الكمبيوتر و استخدامه في كثير من المجاالت بداية لثورة التكنولوجيا الرقمي

 دت طرقكذلك تطوير البرمجيات المختلفة، و قد تعدالواسع ساعد على تطوير هذه التكنولوجيا، و 

و  نصوصي استخدام الحاسوب فيى التعليم ن و كذلك تعددت استراتيجياته، فظهرت برامج التعليم الخ

حل  ووار، برامج التدريب و الممارسة، و  برامج المحاكاة، و برامج الذكاء االصطناعي، برامج الح

 المشكالت ...الخ . 

 رنيت:  شبكة االنت-2

االت افة المجكعلى  تعد االنترنيت األداة الرقمية الرئيسية لتبادل المعرفة و تطويرها، و قد فرضت  نفسها

 ت . و التخصصات العلمية، و ساعدت االتصال المباشر و غير  المباشر بين األفراد و الجماعا

 البريد االلكتروني: -3

                                                             
 . 96المرجع نفسه ، ص  - 3
 . 97،  96بوحنية قوي ، مرجع سابق ، ص  - 4
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تفاعل و بل الشراد الستخدام شبكة االنترنيت، حيث يسرت من األدوات الرئيسية التي دفعت كثير من األف

ية لعالم قرت من اتبادل الرسائل بين األفراد و المجموعات من مختلف دول العالم، كما جعل نقل الملفات و 

 كونية صغيرة، حيث تجاوزت حدود الزمان و المكان . 

 برامج المحادثة: -4

هي برامج توفر االتصال التزامني بين األفراد على اختالف دولهم و لغاتهم، و ساعدت على تبادل 

الحديث في أسرع وقت من خالل النصوص المكتوبة و الصوت و الصورة عندما تتوفر كاميرا رقمية، و 

 . 5تتوفر عديد من  برامج المناقشة و الحوار على شبكة االنترنيت 

 : المكتبات الرقمية-5

ية في ر األساسلمصادتعد المكتبات الرقمية إحدى المزايا المهمة التي وفرتها شبكة االنترنيت، و تعد احد ا

ة ت البحثيلخدماالتعليم و التعلم و البحث العلمي، حيث عملت على توفير وقت و جهد الباحثين من خالل ا

و هل ما يسر لهم االطالع على كالتي توفرها للحصول على المعلومات في أسرع وقت و اقل جهد، و ت

 جديد في تخصصاتهم  المختلفة. 

 المجالت االلكترونية: -6

توجد مئات المواقع للمجالت االلكترونية في التخصصات المختلفة، و التي تتضمن مقاالت و بحوث و 

 . 6دراسات في كل فرع من فروع العلم منها ما هو مجاني و منها ما هو مدفوع األجر

 اللكترونية: الكتب ا-7

مية، و العل تتوفر الكتب االلكترونية النصية و المسموعة عبر شبكة االنترنيت في مختلف  الموضوعات

 في مختلف المجاالت، و أصبحت مصدرا رئيسيا من مصادر الحصول على المعرفة . 

 لمدارس االفتراضية  و الجامعات االفتراضية: -8

دة موجو فيها خصائص وصفات المؤسسات التقليدية غير أنها المؤسسات االفتراضية هي مؤسسات تتوفر

شبكة  ا عبرعلى شبكة االنترنيت، و تتم إداراتها من خالل نظم اإلدارة االلكترونية، و تبث برامجه

 ككل . ليميةاالنترنيت، كما توفر فرصا متعددة لالتصال بين المتعلمين و المعلمين، و المؤسسة التع

 الهاتف الجوال: -9

ن مزايا الثورة الرقمية إنتاج تكنولوجيا الهاتف الجوال و تطور استخداماتها، حيث لم يقتصر فقط م 

استخدامها في االتصال بين األفراد، و إنما اتسعت لتقدم كثير من  الخدمات التعليمية و تبادل الرسائل و 

عاب التعليمية التي تنمي لدى الوسائط المتعددة التي تخدم كثيرا من المناهج الدراسية، كما تضمنت األل

 .7األطفال كثيرا من المهارات و القدرات العقلية 

                                                             
، اإلعالم الدولي ي القرن الحادي و العشرين ، الطبعة األولى ،  دار المسيرة  2011الرزاق محمد الدليمي : سنة عبد  - 5

 .  80، ص  -األردن  –للنشر و التوزيع ، عمان 
 .  81المرجع نفسه ، ص  - 6
 .  81عبد الرزاق محمد الدليمي ، مرجع سابق ،  ص  - 7
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يات ر تقنليست هناك فجوة رقمية فحسب، بل أن هنالك ثمة فجوة  أخرى بين الواقع الراهن النتشا  

 نظماتمول و دالمعلوماتية و بين طموح و أهداف القمة العالمية التي ناقشت هذا الموضوع، و قد كانت 

تي، علومااقتصادية و غير حكومية اشتركت في القمة األولى التي عقدت في جنيف بهدف بناء مجتمع م

اعي و الجتماألن التعليم و المعرفة و المعلومات و االتصاالت تعتبر مجتمعة األسس الفاعلة للتطور 

 االنتعاش االقتصادي، كما نص جدول أعمال القمة األولى في جنيف .

ع يختلف تماما عن هذه الرؤية، فشبكة االنترنيت تقع  تحت سيطرة أنظمة شمولية كثيرة، كما و لكن الواق  

يعوق حرية تبادل األفكار فيها الكثير من المعوقات، و هناك الكثير من مستخدمي االنترنيت الذين 

ما يتعارض يتعرضون للمالحقة عندما يفتحون صفحات تنتقد نظام ما من هذه األنظمة أو يقومون بكتابة 

 . 8مع سياساتها

 التكنولوجيا الرقمية في الميدان التربوي:  ثالثا:

انت كريس، عملت المدرسة كميدان تربوي على تفعيل القيادة لتدريسية من خالل التطوير في طرق التد

و  ابها،طرق التدريس في الماضي تركز على توصيل المعلومات إلى ذهن التلميذ بطريقة يسهل استيع

لدور تسع ايدخلت في مرحلة التطوير بدأت إلى جانب ذلك عن طريق النشاط و الممارسة، و بهذا  عندما

ن كونها دال مالذي تقوم به طرق التدريس و تصبح جزءا  ال يتجزأ من المنهج بمعناه الواسع المتطور ب

 يس، و كللتدررق اوسيلة لنقل المعلومات إلى التالميذ  وقد تم األخذ ببعض الطرق الحديثة في مجال  ط

 طريقة من هذه الطرق قد تصل لبعض المواد الدراسية و ال تصلح لمواد دراسية أخرى .

و حيث أننا نعيش اآلن في عصر يطق عليه عصر العلم و التكنولوجيا، و حيث أن الدول النامية تبذل  

الجانب النظري و  اآلن قصارى جهدها للحاق بركب هذا العصر ن فإن هناك إعادة نظر للموازنة بين

الجانب العلمي للمادة الدراسية أي بمعنى آخر تحديد دور كل جانب من هذه الجوانب و متى يقدم و كيف 

 .9يقدم و كيفية الربط بينهما 

و من جانب آخر تركز المدرسة على إيصال الفكرة أو المعلومة إلى المتعلم بطرق و استراتيجيات فعالة 

أهمها طرق التدريس و التي تعنى بكيفية مساعدة المدرس المتعلم على تحقيق األهداف التعليمية، مع تفعيل 

و يراد بها قيام المعلم بإلقاء   المحاضرة، و التي تعد سابقا من أقدم طرائق التدريس طريقة اإللقاء أو 

المعلومات و المعارف على التلميذ في كافة الجوانب مع تقديم الحقائق و المعلومات التي قد يصعب 

، ففي الوقت الراهن قد اتخذت تدابير و وضعت  طرائق طموحة للتوجيه، فإن مقارباتها 10الحصول عليها 

ليمي القائم و بمكانة التوجيه المدرسي و المهني في السياسات لهذه الممارسة تظل رهينة  ببنية النظام التع

االجتماعية و االقتصادية و ما تقتضيه من بنيات تنظيمية و أدوات علمية و عملية و بيداغوجية و إعالمية 

 . 11و تكنولوجية

                                                             
 .  82مرجع نفسه ، ص  - 8
، الطبعة األولى ،  دار  -رؤية معاصرة –، تصميم المنهج الدراسي الحديث  2016ق عبد الحميد السامراني ، سنة طار - 9

 . 135،  133، ص -األردن –االبتكار للنشر و التوزيع ، عمان 
 59، تصميم المناهج التعليمية ، الطبعة األولى ،  دار الخلدونية  النشر ، الجزائر ، ص  2017كمال فرحاوي ، سنة  - 10

،60  . 
، التوجيه المدرسي و اإلدماج المهني و قيم العدالة االجتماعية ، الطبعة األولى ،  مكتبة  2015خالد امجيدي ، سنة  - 11

 .  47، د.ب ، ص  زين الحقوقية و األدبية  للنشر
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يا و من جملة األمور المهمة التي  طرأت على مجاالت عمل اإلدارات المدرسية هو توظيف التكنولوج

الرقمية، في الميدان التربوي، فهي ضيف لم يطرق الباب بل تسلل إلى كل مؤسسة تربوية، ابى القائمون 

عليها بذلك أم رضوا، و ألن دخول التكنولوجيا عالم المؤسسات التربوية ليس ترفا أو فائضا أو ما شاكل 

كيفا كافة المؤسسات، فإن ذلك، بل هو دخول حتمي فرضته التغيرات المتسارعة التي اقتحمت، كما و 

الحاسوب لم يعد مادة  دراسية منزوية في قاعات الدرس، بل تسلل حتى اصب حاو يكاد في كل ثنايا و 

زوايا المؤسسة التربوية، بحيث يغطي مجاالت العملية التعليمية كافة، و في ضوء التطورات التكنولوجية، 

ألكثر إلحاحا في واقع العمل الحالي، من حيث أنها فإن تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت هي النوع ا

تسهم في تحقيق األهداف المرسومة بفعالية و كفاءة أكثر، و السبب في ذلك هو أن تجليات تكنولوجيا 

 .  12المعلومات و االتصاالت اتسعت أطيافها فشملت الجميع في المؤسسة التربوية

 لمؤسسةاأهداف التكنولوجيا الرقمية عموما في بهذا تتسق تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت مع 

 دوات، وو األ التربوية، و التكنولوجيا في مفهومها الواسع تطبيق المعرفة، و توفير المصادر المادية

 سيع قدرةا لتوامتالك المهارات في تصميم و إنتاج و استخدام المنتجات الرقمية، كما أنها تستخدم أيض

فرصا  توفر بيئة من حوله و توجيهها لصالحه بعبارة أخرى، فالتكنولوجيااإلنسان عل السيطرة على ال

 قد تقرر مة، ومهمة لتغيير بيئة المؤسسات، فهي توضح طريقة جديدة لتوزيع المعرفة في كل أرجاء المنظ

ا في بأن التكنولوجيا عنصر رئيسي في جودة  المؤسسات التربوية، حيث أن استخدام التكنولوجي

تربوية ؤسسات الي المتربوية يزيد من فاعلية العملية التربوية، و فلسفة استخدام التكنولوجيا فالمؤسسات ال

مة فقط، ل للمعلوو ناققائمة على فكرة مؤداها أن دور المعلم في العملية التربوية قد تطور كثيرا، فلم يعد ه

 بل أصبحت التوقعات المنوط به أبعد أثرا و اشمل مدى . 

منصرم، دي الت في توظيف التكنولوجيا في المؤسسات في العقد الخامس من القرن الميالو بدأت الدراسا

قد لخص  يا، وو لقد ساهمت التطورات المتسارعة في التكنولوجيا في البحث عن وسيلة إلدارة التكنولوج

 "ويس مان " ثالثة مجاالت أسهمت في تطويرها التكنولوجيا: 

 ميكنة و معالجة المعلومات . من خالل  أ: الكفاءة التنظيمية:

 من حيث تلبية االحتياجات  المعلوماتية . التنظيمية: ب: الفعالية

 من خالل التأثير على إستراتيجية المؤسسة . ج: التنافسية:

و استمرت المحاوالت في دمج التكنولوجيا في المؤسسات التربوية اعتمادا على ما طور من نماذج و 

نظم المعلومات، و من  النماذج التي أعدت للمؤسسة التربوية نموذج " تيليم "  صيغ من نظريات في إدارة

الذي يحتوي على خمسة عناصر: فنية  و وظيفية، و اجتماعية نفسية، و أهداف و قيم و إدارية، و الفلسفة 

األمر التي يقوم عليها النموذج هو أن دمج و توظيف تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التربوية ليس ب

 .  13الهين، بل هو عملية متعددة األبعاد و متداخلة

 خاتمة: 

                                                             
، دور القيادة اإلدارية المدرسية في إدارة التنمية المهنية ألعضاء الهيئة  2013عبد هللا محمد الشيخ و آخرون : سنة  - 12

 107العدد  ـ، -كمة فصلية علمية مح –التعليمية في مجاالت توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ، المجلة التربوية 

 ،16  . 
 

 .  21،  20بد هللا محمد الشيخ و آخرون ، مرجع سابق ، ص ع - 13
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ة يات جديدنولوجنظرا للتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليا في جميع المجاالت، بظهور تك

ال و عية أأتاحت خدمات متنوعة للمستخدمين، و هنا نخص بالذكر  إحدى أهم مؤسسات التنشئة االجتما

قمنة الر ور العصرنة هي المدرسة و التي أصبحت أهم ركيزة للتعلم و التربية  و التعليم، و مع ظهو

تعليمي ها الأصبحت المدرسة تسارع نحو تفعيل التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و االتصاالت في إطار

تطلبات مها و التربوي و كذا الخدماتي على مستوى إداراتها، و هذا تزامنا مع تطورات العالم و توافق

ة منظومى و جودة مدرسية عالية تسير  بالعصر لتحقيق اهداف راقية، بالحصول على متعلمين بمستو

ؤسسة معترف بها من خالل تفعيل التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و االتصاالت داخل محيط الم

نظم و ة بشكل مداريالمدرسية  للتسريع في إيصال المعلومة للتالميذ و كذا المساعدة في القيام بالمهام اإل

 يحة و معلومات يقينية . بأسرع وقت ممكن و الحصول على نتائج صح

 قائمة المراجع: 

 . - األردن – ، اإلعالم و التعليم في ظل ثورة االنترنيت، الطبعة األولى، عمان2010بوحنية قوي،  -1 

 عية، الطبعة، التوجيه المدرسي و اإلدماج المهني و قيم العدالة االجتما2015خالد امجيدي، سنة  -2

 األولى، د.ب .

، الطبعة -رؤية معاصرة –، تصميم المنهج الدراسي الحديث 2016ميد السامراني، سنة طارق عبد الح -3

 .-األردن –األولى، عمان 

لطبعة األولى، ، اإلعالم الدولي ي القرن الحادي و العشرين، ا2011عبد الرزاق محمد الدليمي: سنة  -4

 .  -األردن  –عمان 

 عليمية، الطبعة األولى، الجزائر  .، تصميم المناهج الت2017كمال فرحاوي، سنة  -5

ة ة التنمية المهني، دور القيادة اإلدارية المدرسية في إدار2013عبد هللا محمد الشيخ و آخرون: سنة    -6

 –ية لتربواألعضاء الهيئة التعليمية في مجاالت توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، المجلة 

 .107ـ، العدد  -فصلية علمية محكمة 
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 ولوجيةالتكن التطورات ظل في الهادفة التعليمية المحتويات وصناعة اإلعالمية التربية

 الرقمية االتصال ووسائل لوسائط

 بدر الدين زمورط.د 

 الجزائر -لونيسي علي 2جامعة البليدة 

 حسان حجاجد. 

 الجزائر -3قسنطينة جامعة 

  

 تمهيد 

لعام، الرأي اعرف مجال اإلعالم منذ القدم أدوات و وسائل بسيطة لنشر األفكار و تكوين اإلتجاهات و 

فقد وظف  ترات،فعلى الرغم من بساطة تلك الوسائل إال أنها قامت بأداء وظيفتها المجتمعية في تلك الف

و  بالخطيب تعانوالتبليغ الرسائل و اعالم بعضهم البعض، كما اسالبشر الحجارة، النار، األلواح الخشبية 

 المنادي في األسواق و األماكن العامة لإلعالم الجماهيري و تكوين الرأي العام.

راحل ولى مبعد التحوالت الكبرى التي عرفها العالم في مجال اإلعالم، خاصة بعد ظهور الطباعة، كأ

عة ي صنافم، حيث لعبت الصحف و المناشير و الكتب دورا كبيرا التغيير في طرق تشكيل الرأي العال

عد ل خاصة بإلتصاالرأي العام و تشكل اإلتجاهات، أما المرحلة الثانية، فتميزت بظهور و انتشار وسائل ا

ات و ألربعينيانوات الحرب العالمية الثانية، و بالتحديد بعد ظهور التيارات الفكرية و المدارس البحثية س

ام، أما لرأي العكيل اسينيات، التي تناولت بالتحليل و التفسير و التنظير لتأثيرات وسائل اإلعالم و تشالخم

مية الرق أهم مرحلة في رأيي هي التي ظهرت مع ظهور األنترنات و انتشار محركات البحث و الوسائط

 لإلعالم و اإلتصال، خاصة و أنها أبانت على قدرات عظيمة في مجالالت صناعة

 لصغيرة.رية او نقل المحتويات على أوسع نطاق، مثلما تنبأ به مارشال ماكلوهان و نظرية العالم الق 

ي راتيجمن بين المجاالت التي شهدت تحوالت عميقة مجال اإلعالم، خاصة و أنه صناعة و قطاع إست

كية، فهذا ة األمريمتحدات البالنسبة للعديد من الدول التي أثبتت سيطرتها على اإلعالم، تقنيا و فنيا كالوالي

ن الرأي تكوي المجال يمتلك من الوسائل ما بجعله محل تطوير و متابعة من طرف القائمين عليه، فعملية

تي وجية، التكنولالعام و اإلتجاهات هي إحدى أهم أهدافه و غاياته، خاصة بعد تنوع و انتشار الوسائط ال

على  لوماتهلت من عمليات تدفق و سيولة و اننشار المعأصبحت متاحة تقريبا للجميع، هذه الخاصية س

دعي ة تستأوسع نطاق، لذالك فقد صاحب هذه التحوالت في مجال اإلعالم ظهور تصورات و مفاهيم جديد

ية، اإلعالم توياتالوقوف أمامها، كالتربية اإلعالمية في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة، صناعة المح

 الم الهادف في ظل تعدد الوسائط و رقمنة الوسائل.صحافة المواطن و اإلع

 التربية اإلعالمية بين الواقع و المأمول :

لعب اإلعالم دورا محوريا منذ القدم،  حتى في شكله التقليدي، من خالل المهام السامية الملقاة على عاتقه، 

التعليم،ففي الواقت الراهن و مع تعدد من إعالم بمختلف المستجدات إلى التوعية و التحسيس و التربية و 

وسائل اإلعالم الجماهيرية، التي تعد باآلالف، القنوات الفضائية الرقمية و ومختلف وسائل ووسائط 
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اإلعالم التي تأخذ من األنترنات دعامة لبث مختلف محتوياتها، كالمنصات و المدونات و الصفحات، كل 

تماءاتها و توجهاتها اإليديولوجية، حسب رزنامات و أجندات هذه الوسائل حقيقة تعددت توجهاتها و إن

معينة، جعلت من محتوياتها مادة دسمة لتمرير رسائل و معلومات نحو جماهير معينة، حيث تعبر كلمة 

 اإلعالم عن تصورات و رئية جزئية لبعض مكونات العالم الطبيعي و اإلجتماعي الموجهة نحوجماهير

  kerneis, 2009, p8-9) .معينة)

اليا، حربوي السؤال الذي يطرح في هذا السياق هل كان لعولمة حقل اإلعالم دور في واقع اإلعالم الت

 لخصوصخاصة وأن بعد الجغرافيا أصبح خارج الحسابات التكتيكية للعديد من صناع اإلعالم، و با

طة وجدت في شبأللوبيات و أصحاب الشركات و المؤسسات و الفضاءات اإلفتراضية الكبرى، التي 

 .ة كقيمةلتربياألنترنات فضاءا خصبا لتنفيذ سياساتها و خططها الموجهة للجماهير، فعندما نتكلم عن ا

 علم، لكنع التو على اإلعالم كوظيفة البد و أن نربطها بسياقها الزماني الحالي الذي فرض على الجمي 

ات نترنالمعارف، و ربما يعتبر األ بطريقة تتماشى مع اإلنتشار الهائل لمصادر و محتويات مختلف

علم في ض للتبمحتلف مكوناته و ووسائطه المتنوعة، من منصات، مدونات، مواقع و قنوات الواقع المفرو

 اسيب.ظل وفرة وسائل اإلنصال و التواصل الرقمية، كالهواتف الذكية، اللوحات الرقمية و الحو

الذي يطرح  (، لكن السؤال22، ص 2019م) السطالي، عندما نتكلم عن إستخدام األنترنات كوسيلة للتعل

 ة من هذاعالميينفسه في هذا المقام، هل في ظل هذا التنوع في وسائل التعلم، هل إستفادت التربية اإل

ية حديد كيفع، لتالتنوع، أي هل هناك معايير محددة و موحدة في الوقت الراهن و معتمدة عالميا من الجمي

 ة ت التعليمية، األخالقية و القيمية، مع مراعات الفروقات الثقافيصناعة و نشر المحتويا

قيرة لدول الفي، كاو اإلجتماعية و اإلقتصادية، سواء للشعوب أو للفئات التي تكون جماهير التلقي اإلعالم

 وصياتو األطفال و المراهقين، حيث أشارت بعض الدراسات إلى نقص الدراسات المعمقة لبعض الخص

ة ق المدرسل سياة و الثقافة، كالدراسات الخاصة بحالة المتمدرسين و عالقاتها بالبحث و تحلياإلجتماعي

 ت الخاصةعلومانفسه كعامل مؤثر على تحليل البيانات، و كنتيجة لذلك تفتقر العديد من تلك البحوث للم

نا للقول أن يدفع (و هذا ماstocchetti, 2014, p.53باستخدام تكنولوجيا المعلومات لدى هذه الشربحة)

فئات لف الإنشاء قواعد بيانات تفصيلية و دقيقة، تشمل مختلف المعلومات العامة و الخاصة حول مخت

تبناة، ت المالمكونة للنسبج اإلجتماعي، حتى نتمكن من تقديم صورة واضحة عن طرق التفكير و السلوكا

نى و ركية، تعة تشاتبني إستراتيجية و مقاربو بالتالي إعادة صياغة سياسة إعالمية تربوية يمكن تحقيقها ب

 ليا التهتم أكثر بصناعة محتوى هادف و يراعى فيه خصوصيات كل جمهور، فمهنيو مجال اإلعالم حا

تمر، اتي المسن الذيمكنهم اإلستغناء عن توظيف التكنولوجيا، و ال يمكن لهذه المهمة أن تتحقق دون التكوي

ار انتش وشر المعلومة، ألن سلم القيم تغير مع تطور المجتمعات في كل الطرق الحديثة للتقصي و ن

صة ق، خاالمحتويات المعولمة، أي كل المهن تتغير و رئية ممارسيها أيضا تتغير حسب تغير األنسا

ية ها، فعملا علياإلجتماعية و الثقافية، التي أبانت قوة وسائل اإلعالم و اإلتصال الحديثة مدى تأثيره

مهنهم النسبة لبفراد ي المستمر تؤدي إلى التغيير المستمر في النسق القيمي الذي يستخدمه األالتكوين المهن

 (.28، ص 2012) سالطنية، 

 المياإلع حتى على المستوى المجتمعي تبنت المجتمعات الغربية مفهوم المرافقة الشخصية في الجانب

 (montoratmediatiqueأي تخصيص برامج في التربية اإلعال ،)مية، من خالل تقديم نصائح 
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ين مختص و تكوينات لمختلف الفئات العمرية، عبر تخصيص مخايدبر و منصات و مواقع تضم باحثين و 

مثال المية، فاإلع في مجال اإلعالم و ااإعالم اآللي لمرافقة األسر في تعديل طريقة إستهالكها للمحتويات

 اج ، موقع مختص في المساعدة في مجال إنتالكندي ذو التوجه الفنكفوني (l-express.ça)مخبر

لعلمي اقافية و ت الثو إخراج المحتويات الثقافية لجميع الفئات في المجتمع، بما فيها المؤسسات و التنظيما

(www.L’Express.ca( 

لقي قافة التميم ثرغم الجهود التي يقوم بها صناع اإلعالم مثال في الوطن العربي من أجل نشر الوعي و تع

لوصية ايمية السليمة، من خالل إستمرارها في تطببق سياسات التكوين المعتمدة من طرف الهيئات التعل

ى ائرية علالجز تعمل الجامعة على التكوين في المجال األكاديمي الجامعي، فعلى سبيل المثال ال الحصر،

 تحيين مختلف المعرف و المقاييس و البرامج الخاصة بمهن اإلعالم و االتصال 

ا لقضاياو السمعي البصري، من خالل إدراج محتويات و برامج  تعنى بأخالقيات العمل اإلعالمي و 

  لومةصول على المعالراهنة، إضافة إلى تعميم التكوين الميداني و الورشات الخاصة بكيفية الح

لوجيات لتكنواو معالجتها، كما تم فتح تخصصات غي الصحافة اإللكترونية، وسائط اإلعالم الجماهيري و 

ع متكيف الخاصة بمجال اإلعالم، و المالحظ لهذه البرامج يقف عند محاولة الجامعة الجزائرية ال

 التحوالت التكنولوجية في ظل إتساع رقعة الفضاءات الرقمية.

رشات دعيما لألسلوب التعليمي التقليدي الحضوري الذي يتم عبر تقديم محاضرات و تطبيقات ووت

د وظفت ة، فقتدريبية، في كيفية مثال صياغة الخبر و التحرير الصحفي و صناعة المحتويات اإللكتروني

ي يث حظأيضا وسائط التعليم عن بعد عبر منصات جامعية خاصة قبل و أثناء ظهور جائحة كورونا، ح

ختلف الم ممجال التكوين اإلعالمي بمساحة معتبرة في تلك الفضاءات الرقمية، أين يتلقى طلبة اإلع

ن مولوه الشروحات حول المحتوى التدريسي صوتا و صورة، باإلضافة إلى تطبيق معارفهم و كل ماتنا

لوسائل اتلف ي مجهز بمخطرف األساتذة األكاديميين و اإلعالميين المشاركين في استوديو إذاعي و تلفز

 الوسائل يف كلالتكنولوجية الحديثة، حتى يتسنى للدارس التكيف مع متطلبات عالم اإلعالم سواء في توظ

 الرقمية و التكنولوجية لصناعة و نشر األخبار وفق مبدأ المهنية و الرسالة الهادفة.

السمعي  وعالم التدريب في مهن اإل أما المعاهد الخاصة و األكاديميات المعتمدة، كشريك في التكوين و

 البصري، هي األخرى توجهت نحو فتح أبواب التكوين، سواء لخريجي الجامعات من الطلبة أو

 ضيعالمتربصين، أو لصالح المهنيين، من خالل برمجة دورات عادية و أخرى مكثفة، في بعض موا

نيات فويات، صحافة الموبايل، و محاور في اإلعالم و السمعي البصري، كتركيب و معالجة المحت 

كوين ل التالتحرير الخاصة باإلعالم اإللكتروني...إلخ، حيث يشرف على هذه الدورات مختصين في مجا

 عارفهمكلة ماإلعالمي، من أكاديميين و محترفين، أين يتلقى المتربصوون تكوينا ميدانيا يؤهلهم لرس

عالم ار اإلأت على مجال اإلعالم، خاصة بعد إنتشو طرق عملهم، وفق المستجدات و التحوالت التي طر 

باشرة مطنين البديل عبر األنترنات و توجه فئات جماهيرية كبيرة نحو اإلطالع على األخبار من الموا

 خاصة المتكونين في مجال اإلعالم.

 اإلعالم اإلقليمي و بعد الجوار اإلفتراضي و صناعة المحتويات الرقمية الهادفة: 
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حو افية نالجوار بعد ظهور و انتشار مفهوم الفضاء اإلفتراضي، اينتقل الخاصية الجغرتغير مفهوم 

ا تغير معهة، لتالخاصية الرقمية، الوسيط األكثر تأثيرا في تغيير منظومة، إنتاح، تدفق و نشر المعلوم

 قلبم إلم االعديد من المجاالت و النشاطات، و بالخصوص المرتبطة بعالم اإلتصال و اإلعالم، فمفهو

ذي جوار، العد الو المنطقة الذي كان يرتبط بالرقعة الجغرافية، تغير أيضا معه أسلوب نقل المعلومة و ب

ليمي الم اإلقاإلع كان يشير للقاطنين في تلك المنطقة أو المناطق المجاورة، ليتجاوزه بهذا المنطق مفهوم

ر بث عب، كاإلذاعات الرقمية التي تخاصة الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات

األنترنات و الصفحات اإللكترونبة للصحف و صفحات اإلعالم السمعي البصري عبر الشبكات 

  تعليقاإلجتماعية، خاصة و أن أغلب الوسائط التي تبث محتوياتها عبر األنترنات توفر خاصة ال

 عمان،ي. عملية صنع المحتوى ) نو التفاعل مع صناع المحتوى، ألن الجمهور أصبح شريك أساسي ف

 (.119، ص  2015

 حدد يمثلمجتمع المفهوم التقليدي لإلعالم اإلقليمي يشير إلى : عملية توجيه الرسائل اإلعالمبة إلى م

إن التصفح (.84ص  2004إقليما، يحوي عدة مجتمعات محلية، فهو إعالم ينبثق عن بيئته ) أحمد سيد، 

تهداف اإلس وإلى مالحظة توظيف كلمات مفتاحية تعبر عن العد اإلعالمي  المعمق لهذا التعريف يدفعنا

، ت و قيمدالال لوظيفة وسيلة اإلعالم، فالمحتوى اإلعالمي في الحقيقة هو رسالة أو مجموعة رسائل تحمل

ى لإيتبادل  لسياقأما اإلستهداف فهو عملية توجيه ذالك المحتوى نحو فئة أو مجتمع معين، و في نفس هذا ا

ية ذهني سؤال حول دور هذا النوع من اإلعالم اإلقليمي المحلي و الجواري في ظل تغير خصوص

 المجتمعات المحلية، التي أصبحت تتميز بوجود فضائين مختلفين، الواقعي الجغرافي

و اإلفتراضي الرقمي، فقد أشار ليشنر و هيومل أن المجتمعات اإلفتراضية هي شكل جديد من أشكال  

، حيث يشارك أفراد المجتمع المعلومات و المعرفة، من أجل التعلم المتبادلةأو حل المشكالت اإلتصال

(Ulrike & Hummel, 2002, p.41 هذا الفضاء الذي جعلت منه الخلفية التكنولوجية يحتوي على .)

مجتمات مختلفة الثقافات لكنها مرتبطة بوسائل متعددة، تخطت عائق المكان، حيث أصبحت هذه 

مجتمعات توظف المنصات المتصلة عبر الواب بحيث أنها تتمتع ببيئة أكثر ثراءا في التفاعل، على حد ال

تعبير جريدة العرب اإلقتصادية الدولية أن المنصات اإللكترونية أصبحت تشكل البيئة الجديدة لكافة 

م فيها عبرها جزءا من المجاالت، حيث بات المنتج أو الخدمة التي ال تملك منصة إلكترونية يمكن التحك

الماضي، فقد أسهمت المنصات اإللكترونية في تغير ثقافة المستخدمين ونمط الحياة خاصة للقطاعات 

(، و من بين القطاعات التي تتطلع إلى تغيير نمط نشر www.aleqt.comالتجارية والخدمية) 

ت اإلعالمية الهادفة، المؤسسات اإلعالمية، سواء العريقة التي تريد المعلومات، و صناعة المحتويا

 التكيف مع انتشار الوسائط الرقمية و دخولها سوق اإلستهالك الجماهيري، عبر توسيع مجال سوقها 

سسة المؤ و عملها عبر توظيف تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال الحديثة، أو المؤسسات التي أخذت شكل

و هي  احدة،وة التي بدأت نشاطها في شكل رقمي إلكتروني، إال أنهم يشتركون في غاية العصرية الرقمي

لى عجتماعية ة اإلتكييف محتوياتها مع التحوالت العميقة في شتى المجاالت، و محاولة إبراز بعد المسؤولي

 مختلف نشاطاتها اإلعالمية. 

يحاول بعض الفاعليين أو الشركاء في قطاع في ظل ما يمكن تسميته بالفوضى المنظمة في عالم اإلعالم، 

اإلعالم تربية و تعديل السلوك اإلستهالكي للمحتويات، خاصة عبر الفضاءات اإللكترونية لما لها من 

خصوصيات تقنية، جعلت منها األسهل و األكثر متابعة، فرهان تحقبق تعليم هادف يبدأ بصناعة محتوى 

http://www.aleqt.com/
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ية و الثقافية لكل مجتمع، فصناعة المحتويات الرقمية ترتكز تربوي، يراعى فيه الخصوصيات اإلجتماع

باألساس على نشاطات النشر التي توظف الوسيط اإللكتروني كالكتب، الجرائد، المجالت، البرمجيات، 

 organisation de coopération et deالفيديو و السمعي البصري لتأخذ الشكل الرقمي )

développement économiques, 2005, p.7.) 

 حتى نوضح الصورة أكثر، سوف نعرض بعض المنصات و القنوات، التي أخذت من صناعة المحتوى

 التعليمي الهادف مهمة لها : 

(Eduscol.éducation) - 2008 منصة تربوية فرنسيةسويسرية، تضم قناة رقمية سويسريةأنشأت سنة 

ية ى تحقيق ترب(، تعمل المنصة على أساس تعميم و ترقية التعليم الهادف إلle tempsتحت تسمية الوقت )

عليم إستهالكية و إعالمية سليمة، كعرض صور سمعية بصرية ألحداث معينة ، في قناة خاصة بالت

ات يم أساسيو يطلب من المتربصين كتابة محتوى إعالمي، ليقوم المكون فيما بعد بتقدU-TV اإلعالمي 

م ما أهأحفي،إضافة إلى تقديم محتويات في سميائية الصورة، و المحتوى، و الرقمنة، التحرير الص

 المحاور و المواضيع التي تعمل عليها هي : 

 تعلم مع الرقمنة : الممارسات التعليمية مع الرقمنة التي تحتوي على عدة بوابات  -1

- Edubase  : التي هو عبارة عن بنك وطني يحتوي على السيناريوهات التعليمي، قاعدة التربية

 ية منتتمحور حول إستعمال و توظيف األدوات الرقمية في العمل، يستهدف المحتوى الفئات العمر

يب التحضيري حتى مرحلة ما قبل الجامعة، و يهدف إلى خلق ألفة و تلقين طريقة عمل عبر تدر

 إلستهالكامل و ة و مختلف الوسائط، ليتعلم المتمدرسون التوفيق بين العالمتربصين على إستعمال الرقمن

 ارساتالمنزلي و في فضاءات العمل و أجل تنمية اإلستعمال التربوي للرقمنة، وضعت مخبرا للمم

ونين قين المكلى تلالرقمية يهدف إلى تحفيز المشاركة و اللقاءات التربوية حول المواضيع الهامة، إضافة إ

تربية كم في الالتح ساتذة لطرق كيفية إستعمال الوسائل و العتاد التكنولوجي الرقمي، حتى يتمكنوا منو األ

 الرقمية.

- Prim à bord  البوابة الرقمية للدرجة األولى و يضم برنامجscientix : يجمع البرنامج أساتذة و

ألخيرة عبارة عن شبكة باحثين و فاعلين في المؤسسات السيادية من أروبا، أصبح في  السنوات ا

تشاركية عابرة للحدود، حيث تهدف إلى تحسين األداء و تبادل المعارف في مجال التكنولوجيا و المناهج 

وزارة تربية أوروبية و  34(، الذي يضم européen school netالجديدة للتعليم، إضافة إلى برنامج ) 

ما فيها التربية اإلعالمية و كيفية التعامل مع الذي يهدف إلى الخبرات في جميع المجاالت التربوية ب

(، www.eduscol.frوسائل اإلعالم الرقمية و كيفية توظيفها لنشر الوعى، المعرفة و تحسين األداء)

 أما في مجال التعليم اإلعالمي المتخصص الهادف.

 

http://www.eduscol.fr/
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 لفائدة المتمدرسين حول التحرير الصحفي u-tvصورة لحصة تدريبية في قناة 

 

تزايد عدد المواقع و المنصات التي تهتم بمجال الرقمنة و التعليم اإلعالمي، خاصة في بعض الدول 

األوروبية كفرنسا على سبيل المثال ال الحصر، خاصة مع تشجيع السلطات الحكومية لعملية ترقية التربية 

ية، خاصة فئة المتمدرسين و المهنيين في مجال اإلعالم اإللكتروني، اإلعالمية في مختلف المراحل العمر

 les tutosو هناك العديد من القنواة التعليمية على الشبكات اإللكترونية و المنصات، و مالفت إنتباهنا قناة

de l'info     و معناها الدورات التدريبية اإلعالمية،يندرج ضمن مشروع إستراتيجي تربوي للمدرسة

 عليا للصحافة بمدينة ليل الفرنسية، يهدف إلى تقديم معارف تكوينية ال

و نصائح حول مهن اإلعالم، تأخذ طريقة التعليم شكل محتوى سمعي بصري يبث عبر الموقع و في 

اليوتوب، حول مهن اإلعالم و بالتحديد حول ثالث محاور، العمل الصحفي، التحقيق الصحفي ثم النشر و 

توى في شكل فيديو تعليمي من طرف المشرفة على البرنامج و بعض الضيوف المختصين البث، يقدم المح

في الحقل اإلعالمي، يتم تدعيم هذا المحتوى التعليمي ببطاقة تقنية تحتوي على مختلف المعلومات التقنية 

ن و أسئلة التي تناولها المكونون و معلومات حول المصادر و البيانات المتاحة، إضافة إلى تقديم تماري

 حول المحتوى، و تستهدف باألخص الشباب الذي يرغب في غوض غمار مهن اإلعالم.

 les titos de l'infoصورة لواجهة قناة الدورات التعليمية 
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 تحالة المنصا –الوسائط الرقمية المتخصصة في اإلعالم و اإلتصال في الشبكات اإلجتماعية 

 و المواقع اإللكترونية:  

الم ول العهذا المحور بعض النماذج كأمثلة لبعض المنصات و المواقع، في العديد من دسوف نعرض في 

لى ة تشدد علرقميالتي تهتم بقضايا التربية اإلعالمية، حيث أن أغلب الفضاءات التي تنشط عبر الوسائط ا

و  فالطخطورة الوضع الحالي، خاصة بالنسبة لبعض الفئات في المجتمع، من مهنيي اإلعالم إلى األ

تعاني  التي المراهقين و الفئات اإلجتماعية التي تعاني من صعوبات و ضروف معيشية قاهرة، كالبلدان

من بعض األزمات كالحروب و اآلفات اإلجتماعية، حيث يرى مثال موقع ميديا 

الموقع المعتمد من طرف https://www.mediaeducation.fr/fr/Accueil.htm)إديكاسيون)،

عديد من لى العنسية، مهمته األساسية التربية اإلعالمية و حرية التعبير، يحتوي الموقع السلطات الفر

دى بعض طىء لالمواضيع و النقاشات التي تهتم بخطورة عدم التحكم في المعلومة و سلبيات التلقي الخا

ات دونم الفئات كاألطفال، إضافة إلى مواضيع تعنى بكيفية صناعة المحتويات الهادفة و وضعها في

بناءها  رسالةخاصة وفق المعايير السليمة للعمل و التلقي اإلعالمي، حتى يتسنى لصانع المعلومة و ال

ك تعدد ى ذالبشكل سليم، و يتمكن المستقبل من تلقيها و معالجتها بطريقة واعية و صحية، و كمثال عل

كتفي ي، إذ ال الميةلف الوسائل اإلعالمحتويات التعليمية و التحسيسية لفائدة األطفال الذين يتعرضون لمخت

وى ةفهم محتطريق القائمون على برامج التربية اإلعالمية على الحماية فقط، بل يشددون أيضا على تلقينهم

 كنولوجيةل التالوسيلة، النظر إلى المحتوى بطريقة نقدية، معرفة وقت التشغيل و تعلم إستعمال الوسائ

هو  ا الموقعفي هذ و توظبفها لتحفيز اإلبداع، كما أن الملفت لإلنتباهلإلعالم و اإلتصال بطريقة مسؤولة 

بين  معرفيوجود إستراتيجية واضحة و مدروسة، من خالل وضع خارطة طريق تهتم بالتبادل العلمي و ال

تى حية و الفاعلين في قطاع اإلعالم خاصة الصحفيين، تقديم محاضرات، شهادات، محتويات سمعية بصر

 ا مثال عن عرض تقدمت به إحدى الناشطات فيتكوينات، هذ

 الموقع :  

(Je suis vidéothécaire à la médiathèque de Drancy et je recherche un(e) 

intervenant(e) spécialiste de l'information sur internet : complotisme, fake news, 

etc. Nous souhaitons projeter le film Internet "la démocratie des crédules" 

samedi 13 février et nous ferons suivre cette projection d'une discussion avec le 

public.Y aurait-il parmi vous une personne disponible et intéressée pour 

participer à cette rencontre ? ) 

يقدم لحاضر تبة اإلعالمية لمدينة درونسي، تبحث عن متقول الناشطة أنها صانعة فيديو تعمل في المك

 لكماأنها تأم مور،مداخلة حول اإلعالم عبر األنترنات، حول األخبار الكاذبة و المؤامرة و ماشابه هذه األ

 يفري،ف 13في مشاهدة الفيلم الموسوم بديمقراطية السذج، يليه فتح نقاش حول العرض، هذا يوم 

 و تسأل إكان هناك شخص مهتم و يريد المشاركة. 

بعد اإلطالع و تحاليل بعض عناصر و مكونات محتوىات الموقع، وقفنا على نتيجة مفادها أنه موقع يعمل 

على تلقين المعايير الصحيحة في مجال التربية اإلعالمية، من أجل تعميم حرية التعبير و نبذ كل مظاهر 

التي تؤثر سواء على صانعي المحتوى أو على متلقيه، بل و تطرح بدائل رقمية  العنصرية واأفكار الهدامة
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و نقاشات هادفة و تبادل للخبرات بين مختلف الناشطين في مجال اإلعمال، إضافة إلى توفير إمكانية 

التكوين و المرافقة عبر تخصيص فضاءات المبتدئين و المحترفين من اإلعالميين من أجل مواصلة 

 لتربوية عبر منصتهم أو عبر منصاتهم الخاصة شرط توفر المؤهالت المهنية لإلعالم الهادف.جهودهم ا

 

 

 

 

 

 

 

 .صورة لواجعة منصة ميديا إدوكاسيوالخاص بالتربية اإلعالمية 

 (moocالتكوين الذاتي و التأهيل اإلعالمي الرقمي عبر الواب، نموذج )

حات لى مساإالتكنولوجي و الرقمي، في توسيع المجال اإلفتراضي ساهمت التطورات الكبيرة في المجال 

 نترنات،ات األال يمكن قياسها واقعيا، و لكن قياسها إفتراضيا ببعض المتغيرات التي إستفادت من فضاء

أهيل تار و أصبحت متاحة، و هنا نقصد بمجال التكوين الذاتي اإلفتراضي. ففي مجتل اإلعالم و األخب

صر  الحي العامل في القطاع، لوحظ خاصة في بعض الدول كفرنسا على سبيل المثال الالعنصر البشىر

 انتشارا و تنوعا في مجال عرض فرص التكوين عن بعد في مهن اإلعالم خاصة الرقمي.

ر تعلبم عبيا الأما في البلدان العربية عموما و الجزائر خصوصا تعمل العديد من الدول لتطوير تكنولوج

ها، من قتصادإلكترونية المتاحة، من أجل مواكبة عملية تحيين المعرفة، و اإلعتماد على الفضاءات اإل

ان و نة عمأجل اإلستثمار فيه كقطاع إستراتبجي واعد، و من بين تلك الدول لسعودية، الجزائر، سلط

نة و الرقم معالاإلمارات العربية المتعدة، فهذه البلدان من خالل البرامج و النشاطات التب تستهدف اإل

ل م، من خالإلعالأبانت عن نواياها الستقبلية في تطوير مجال و صناعة واعدة يمكن أن تقدما دفها لمهن ا

 بر.لجماهاتبني إستىاتيجيات فعالة غي صنع المحتويات و نشرها وفق متطلبات التكنولوجيا و رغبات 

د لتي تعتمال، و مية، في العديد من الدوأشرنا فيما سبق إلى طرق التكوين المعتمدة في المؤسسات التعلي

 ن طرفباألساس على الطرق األكاديمية التقليدية، في شكل محاضرات أو تطبيقات وورشات، تقدم م

سائط ئل ووأساتذة و مؤطرين، أغلبهم تكوينهم نظري، لكن مع إنتشار تكنولوجيا الرقمنة و تعدد وسا

لعائق لطيها د، و ربما من بين أكبر إيجابياتها هي تخاإلتصال، طفت إلى السطح طريقة التعليم عن بع

ن ى التكويعد هلالجغرافي في المشاركة المتنوعة للمكونين و الخبرات من جميع دول العالم، و هذا ما سا

 الذاتي لإلعالميين و تنويع معارفهم، و بالتالي تحيين طرق العمل لتصبح أنجع و أدق.
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ي تبرمج من حين إلى آخر، في بعض المعاهد و المدارس الخاصة في فعلى غرار الدورات التدريبية الت

مهن اإلعالم، سعت مجموعة نشطة من اإلعالميين إلى تشكيل شبكة من اإلعالميين، و أطلقت عليها 

، تحت وصاية المركز الدولي للصحفيين،  تقدم هذه الشبكة عبر (ijnet)تسمية، شبكة الصحفيين الدولين

الخبرات و المعارف، تطبيقات األخبار، نصائح و تكوينات للصحفيين المحترفين،  منصتها فرصا لتبادل

المبتدئين و حتى المواطنين، في الوطن العربي و العالم، و بلغات عديدة.يوفر موقع هذه الشبكة معلومات 

عرض و معارف مهمة يمكن توظيفها في التطوير الذاتي للقدرات و الممارسة اإلعالمية المحترفة، حيث 

 Massiveأي   Mooc'sالقائمون على الموقع طريقة التعليم عن بعد التي تجمع عدد كبير من المتعلمين 

Open Online Cours . 

 ي العديدقدم فتقدم شبكة الصحفيين الدوليين معلومات عن المساقات و الدروس السمعية البصرية، التي ت

ت ؤتمرامن جامعات دول العالم، في مجال التكوين اإلعالمي و علوم األخبار، أما الفرق بين الم

 Moocsس الموك اإلفتراضية و المنصات المفتوحة للتعليم عن بعد فهي كبيرة خاصة وأن التعليم عبر

يمها و م تقييعتمد على التكوين طيلة أسابيع، مجانا عبر الفيديو و نصوص، ثم تقدم مهام و غعمال يت

 مناقشتها، و من إيجابيات هذا النوع من المنصات نذكر مايلي : 

ت عمل آليا تعليم ذو جودة و فعالية، حيث يكتسب المتكون حتى و لو كان ممارس قديم معارف جديدة و-

 تساعده في تحسين قدراته.

 الليونة و السهولة في الحصول على المحتوى التعليمي في أي وقت.-

 .19قدرة هذا النوع من المنصات على التكيف مع األوضاع الطارئة كجائحة كوفيد-

ى إلغاء فة إلتسهل عملية التبادل و الحوار بين الثقافات، وفق تصور شامل ورؤية نقدية للواقع، إضا-

 الحواجز التقليدية التي تعيق نقل المعلومة و المعرفة.

 .البقاء على تواصل مع المركز الدولي للصحفيين الذي يدعوا إلى ترقية التكوين المستمر-

(Mymooc) المنصة الفرنسية مايموك التعليمية، متخصصة في عدة تخصصات و مهن، خاصة التي 

 ولوج إلىية الالتكنولوجيا، حيث يوفر محرك بحثها إمكان تواكب التطورات الحاصلة في عالم اإلقنصاد و

ة لمدة ة الرقميلكتابأي تكوين يختاره طالب المعرفة، فمثال في مجال اإلعالم يمكن متابعة دروس الثقافة و ا

علم تلقي من ( أسابيع من طرف مكونين و مختصين في مجال اإلعالم و الرقمنة، حتى يتمكن المت06ستة )

ات جامع تابة، المشاركة، النشر و التواصل، تشرف على الدروس جامعة بورقون بمشاركةأبجديات الك

غما  طبيقيتأخرى، المحتوى كل أسبوع مقسم إلى ثالث وحدات، األولى تعنى بالعموميات، الثانية عمل 

 الوحدة الثالثة فتخصص لمناقشة طريقة التفكير و أسلوب عمل المتلقي.

رصة مين فا النموذج في اإلعالم الرقمي إلى إكساب المتربصين و المتعلتهدف هذه المنصة و عبر هذ

كما توفر  افية،تكوين ذاتي في مجال اإلعالم الرقمي المستقل، من خالل توظيف التكنولوجيا بطريقة إحتر

لتي اسائط المعارف المتاحة فرصة لتنمية الروح النقدية و تطوير أسلوب العمل عبر الفضاءات و الو

 التكنولوجيا و تنشر بواسطة األنترنات، من أجل محتوى بسيط منظم و هادف. تتيحها

 برنامج دورة الثقافة الرقمية و الكتابة الرقمية:
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 مدونة      blogتصميم و تنظيم مشروع رقمي األسبوع األول : 

 أساسيات و مبادئ الرقمنة األسبوع الثاني : 

 الكتابة الرقمية و توظيف الرموز و التحرير اإللكتروني   :األسبوع الثالث 

 المؤلف حقوق : وضع المشروع على الخد مع العمل التشاركي و قواعد الملكية الفكرية واألسبوع الرابع

 مبادئ العمل الصحفي عبر المواقع و آليات إدارة المدونات. األسبوع الخامس: 

 ية إختيار نوع الفضاءات.العمل الشبكي و كيفاألسبوع السادس: 

 صورة لواجهة منصة ماي موك التعليمية

 

، خاصة ن بعدعأما في البلدان العربية على سبيل المثال فإن بعض الدول تحاول تعمبم عمليات التكوين 

ي فعادة التأهيل إ، هذا الظرف اإلستثنائي قدم فرصا مثالية للتكوين و 19بعد ظهور و انتشار جائحة كوفيد

 ل للكاتبي مقافمن التخصصات، بما فيها مجال اإلعالم و ثناعة األخبار، فحسب موقع عمان دايلي  العديد

ي فأن ظروف الجائحة قدمت فرصا جديدة و كبيرة للتكوين  2020عمار البلوشي صدر شهر أفريل 

بعض  عد وضالعديد من التخصصات، عبر تكثيف التعليم عبر المنصات اإللكترونية. أما في الجزائر فق

لعلوم  وطنيةاألساتذة منصتين عبر الفضاء األزرق فايسبوك، واحدة سميت عن كثب، و األخرى المنصة ال

ل، و إلتصاااإلعالم و اإلتصال، كالهما يسعيان إلى مرافقة الطلبة و الباحثين في مجال اإلعالم و 

رمجة بم، إضافة إلى تزويدهم بمحتويات و كتب في اإلعالم و التخصصات القريبة من مجال اإلعال

 مداخالت مع مختصين بين الحين و اآلخر.

 خاتمة و توصيات 

لقرون اة في تعتبر التكنولوجيا الحديثة بجميع وسائلها ووسائطها أهم التحوالت التي عرفتها البشري

 اصة  أنسد، خاألخيرة، فكما غيرت و أثرت في جميع الميادين، كان لمجال اإلعالم و اإلتصال نصيب األ

بر لتواصل عاات و التشابه الوظيفي للوسيلة و المهنة أو النشاط لديهما نفس المهام، و هي إدارة المعلوم

طور هذا ين أن الوسائط، ليأتي ميدان التربية ليبسط جناحيه على مجالي الرقمنة و اإلعالم، و كيف يمك

يصل  فات المجتمعات، ومن أجل ذالك، حتى يتمكن من صنع محتوى هادف يراعى فيه خصوصيات و ثقا

 حقيقة بمجال اإلعالم إلى بر اإلعالم الهادف و المسئول، و على ضوء من سبق ذكره 
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ختلف عالم بمير اإلو من أجل تعميم ثقافة التربية اإلعالمية و توظيف الرقمنة و التكنولوجيا في سبيل تطو

 أن نطرح التوصيات التالية :  ارتأيناأنواعه، 

 بر تبادلعمية، املة وواحدة من طرف الدول العربية حول تعميم ثقافة التربية اإلعالوجوب بناء رؤية ش-

 األفكار، الخبرات و الزيارات بين الممارسين و األكاديمين.

 ية.كترونالتكوين في مجال اإلعالم الرقمي و تكنولوجيا اإلعالم و كيفية صناعة المحتويات اإلل-

 ي.شاريع في المجال اإلتصالي و اإلعالمي و المعلوماتتشجيع حركية الباحثين و تبادل الم-

 تعميم تدريس التربية اإلعالمية في المراحل األولى للدراسة.-

 تنظيم دورات تكوينية في إستخدام الوسائط الرقمية و اإلعالم الهادف.-

 .تشجيع الباحثين و الطلبة على ابتكار منصات و برامج خاصة للتكوين الذاتي في اإلعالم-
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https://eduscol.education.fr/103/j-enseigne-avec-le-numerique .10  
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دراسة سوسيولوجية لوظائف المدرسة في ضوء  الرؤية المستقبلية لوظائف المدرسة

 العصر الرقمي

 سكينة الكزولي

 المغرب -ابن طفيل  ،جامعة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 مقدمة:

ظرر    نظرر ا ممتررر رب تايرربط برراتبم يرر درفتر، م سس تترر ل لك فرر ت  ل درر د  ت ررب تررك ط متعتبررا مدرسة رر   

اما م لتعررس ت تجررتع متعنررس انترر ن مدررربمفتل ممررس راتررا مدرسة رر  تتنرراما لت اسرر  ملفررترات ةمتسررا مدتتنرر

دتر دب  ل  ل م يمدتحبالا مدتب رات   مدع دمل مه م ل  أسا رلى ررل  ل ممنعكس رلى لفتبى أ مء مألتام   مخ

ع يرنت ت دتتننا مدح صل كبنن  أ س دامميم مر م ا يعض   ابف يب لسببل ممدربع  مخخرا بعبعر  مد رام

ت اف نبرر  لرمدف رلنتل نفس مدشبء ي دجفب  دع م  مدررسة  ير درتعلمل ألا مأل ممة ادرى م نرع مدع مر ا تعر

 لرى مألممةنعكرس رلرى مدرفترر، م رمدتتنا ل ه م ل  أاسا تبتاما منرن ل لعاتن  م تايبب   مدشربء مدر ط م

مفل  ن مالنحامالمتر رن  ممدسنرن  دلرك ف  مدتعلنرن  تب تخلن   رت  يع  مظ  ف   دتتحبل ادى تض ء إلنت

 مدتعافل م مدتع فب مدرخسةما....

مدحرسب   تعتبا مدبنئ  مدرسة ن  أةضن  دكل اص ح تعلنرب ممنررب بفرت سف مدرحرنم مدتايربطل مهجر   بركرت

م ر   حربالا مدرسة رن  لرت خر ل مدتتنرا مدح صرل ترب مدرر ة ر  مدتعلنرنر  لرت م ر ل ممألتكر ة لرترت مدت

ترب تحنرل أخاىل مه م ل  بفتسرب ار  ت مدجظرا ترب مدعراا ممدرر ة ر ا ممدتفكنرا ترب مألهرسمف ممدجتر  ع مد

صررا رج  رلرى تحسررل مدتتنررا مإلبفرر يب يررسل مدفررلبب مأللررا مدرر ط بتعلررع خبرراما لنسمننرر  ررلنرر  دلكشرر  رررت

لنر  خر   ي دعرمدتتنا ممدففبت مدح ضات ينت مدجظاط ممدعرلب تب مدرر ة   مدتايبب  ممداؤبر  أم مدتجظنرا مد

 ل كرر  سرل مدثس ترمدتعلنرن  مدتعلرن ل ألا مدرسة   ل سة مدثس ت ل لرت خ د ر  تسربى مدرامميم مالمتر رنر  متجت

عراف تيسرسة لر   أا هر   مدبظر    ال بعبع ر  مدثبر ا أن   تض ء دلتجشرئ  مالمتر رنر  ممدتاينر  مألخ منر ل اال

عات رر  تتتنررام لفررترامل درر د  ت دحاكنرر  مدتررب بعات رر  مدرفتررر، انررا لجف ررل  رررت مدحاكنرر  مدتررب بجبتررب أا 

 ف  ي   مدرك مدرسة   اتى ال تبسى خ ةن ررلن  مدتحبل مد ط بعات  مدع دمل اذا ل  هب مدبظ    مدتب تسبا

دتعلنرنر  مدح صل رلرى هر   مدبظر   ؟ ملر هب مدبظر    مدترب بجبترب رلرى مدرك فر  ممدتعلنرن ؟ مل  مدتتنا 

 مدسن ا ي   لفتسب ؟

 مشكلة الدراسة

دترب متست   ممببسى مدحسب  رت مدرسة   مأهرنت   تب مدرفتر، ةهنت ي دبح  تب مدتتناما مالمتر رن  مدتب ة

  بفررا    تلبررب مدنرربا ا منرر ا مألتررام ل لرر رر هرا تررب تتنررا مأل ممة  مخل رر ل تلررم تعررس مدرسة رر  مدتسلنسبرر

 ل لرت ممب هر ي دضامةت تكنن  مدبظ    تر شن  ل، مدتحبالا مدرتف ةر  مدتب بعات   مدع دم دتتحسل مدت بر 

 اترى  ر  لفرتسب د د  بفعى ه م مدبح  ت م فبنع  مأل ممة مدتب تسبا ي   لسة   مدنبا ممدترب بجبترب مدسنر ا ي

 ممنتظ ةمت م.تفتفنع درتعلب ا مألتام  
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 ملت سم تفعى ه   مدسةم   مإلم ي  رت مدتف ؤالا مالتن :

ترب رات ر  ل  مدرسة  ؟ ل  هب أهم مظ  ف  ؟ هل م تع را مدرسة   مدنربا تكننر  أ ممةهر  لر، مدتتنراما مد

درج  ررب  ممدعرر دم؟ هررل بركررت درسة رر  مدنرربا أا تفررتفنع درتعلبرر ا لررتعلم مدرفررتسبل؟  لرر  هررب مال ررتامتنفن  

 بس مدبظ    مدفسبست دلرسة  ؟دتحس

 أهداف الدراسة

م رر  دكرل يحرر  رلرررب هرسفل ب رربب ادررى تحسنسر ل ممررس بكرربا مد رسف ررلنرر  أم رلرنرر ل مهرستج  لررت هرر   مدسة

دلرسة    مدبح  تب لبضبع مدرسة   م مدبظ    مدفسبستل دكت  ما ار  ت مدحسب  رت مأل ممة مدك  نكن 

دفسبرس ممالنفت ح رلى يام بتم  ب نبدبمب بكفا ررل مدرسة ر  م مدت ربة لت لجظبة تايبط تسمل م انر  

دلبظرر    مدتررب تاضررت   مدتتنرراما مدح صررل  رلررى لفررتبب ا رررستل ميرر د  لس ةيرر  مدربضرربع لررت لجظرربة 

ت لرر ب ررنبتايبطل كرررسخل دف ررم مدظرر هات مدرسة ررن  تررب رربلنت رر  م مالنفترر ح رلررى أ ممة مسبررست أضررحى 

ن ر  أم ترب م كر م لفر ءد  مدبظر    مدسسبرر  مدترب درم بعرس لربمفت مدنربا ترب ا مر  ادمدضامةط مالهتر ا ي   

 ا م  ادى تتنناه .

 أهمية الدراسة:

سلنسبر  تكرت أهرن  مدبح  تب لس ةي  لبضبع مدرسة   ممظ  ف   يت بة  ب نبدبمب بتف مز مدبظ    مدت

ت خر ل در  ت رم مدظر هات مدرسة رن  لرمدتب تح ا مدرسة ر  ترب فر ي، مدرح تظر  ممالنتر ال مي دتر دب لح م

 ر  برست دلرسةتحلنل مدبمم، مدتايبط مم تسر ء مدتتناما مدتب بلبح ادن   مدرفرتسبل لرت أمرل تشركنل ةؤبر  مس

 مدتب بعرح ادن   مدرفتر،. 

 أوال: اإلطار النظري:

 مفهوم المدرسة -أ

دتب تعجب ممرا مدفرامب يحنر  مدنبن نن  م SKHOLE ي دامبع ادى مدرسة   تب مدلت  مدفانفن  " لشتس  لت

يرعجرى أن ر  ت م لر، "  1ك نا لبم   ادى أيج ء مأل ا مدثاب  مد بت ك ا دسب م مما تامب دلت  بع ممدتثسن " 

مدتعسنررس مدرر ط راترر  مدرفتررر، تعلررع مأللررا اضرربة مدرسة رر  دلرفرر رست رلررى ررلنرر  مدتجشررئ  مالمتر رنرر  

يرعجرى ما  . "2ل رتا د مةكر بمن نظرام دبارست   منظ ل ر ممدرعاتن  مدشبء مد ط بتم لع  مرتب ةه  لفتر، 

مدرفرركمدن  مدتايببرر  أضررحا يجفررب  كبنررات رلررى ررر تل مدرسة رر  يحكررم تتنررا مظرر    مأل ررات دلررت مأل ررات 

 مدررتست ادى مأل ات مدجبمب ل خامن مدراأت ادى مدعرل...ن متسخل رج صا  خنل  تب مدتاين  ك إلر ا لث .

 .االجتماعيالمدرسة والتغير  -ب

بحنررل مدتتنررا رلررى لختلرر  مدتتنرراما مدتررب تح ررل تررب مدرفتررر، رلررى لفررتبب ا لتعررس تل يحنرر  بركررت 

ل مهرر م لرر  بحررس  مالخررت ف يررنت 3"ل اظت رر  م تتبرر،  ررنامةت   م تامكر ت رر  خرر ل تتررات زلجنرر  لحررس ت" 

                                                             
 .66 /14ن "مدرعفم مدرب برب دعلبا مدتاين " لجشبةما لفل  رلبا مدتاين  مدعس  2006أارس أمزط د - 1
ن "أهرن   ب نبدبمن  مدتاين "ل مدرسة   ممظ  ف  "ل مدعرلن  مدتعلنرن  م 1995خ دس مدرنال م ةبس مدس  رب مآخاما د - 2

 .49مدجف ح  لفل  مدتكببت مدتايبط  لعبع  /1مدسبسكتن   لفل  مدتكببت مدتايبط ف
ن "مدرسة   مررلن  مدتجشئ  مالمتر رن ل  ةم   تب مدثس ت  مدرسة ن  متب مألنف ا مدثس تن  2003-2004لحرس مدش ع د - 3

 س مدخ لسلع  لحرممدتايبب  مدف  ست تب مدرسة   مدرتاين "ل أفاما  دجنل  ةم   كتبةم  مدسمد  تب رلم مالمتر عل م ل

 .75مف  . لحرس مفب ل  : يإشا
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كرس مدتتنرا مدر ط ب رم لف بلب مدتحبل مد ط بعجب مالنتس ل مدف ةطل ي النتسر ل لرت مضر، ادرى آخرا مسبرسل ر

يجى ممتر رن  لحس ت يفنامةت م ااكن ل بركت من     ل، مخت ف  ةم  مدتتنا لت لفر ل ادرى آخرا ممترل 

ربملل  مخلن  مخ ةمن ل مشامف ممتر رن  مممت   ب  ممنرن ل تترسمخل تنرر  ينج ر  دحرسمي تتنرامال مهر م 

دعبملرل ممدرك فر ا مدرفر هر  ترب مدتتنرا ل  بفر هم ترب تتنرا مألمضر ع م مألارسميل ي  رتثر ة مدشرامف مم

دمدسبتل مدثس ت ل مدعبدر ل مأل اتل مدرسة  ...ن يحن  ببسى هسف هر   مدرك فر ا "الر  تفراب، مسنرات مدتتنرا 

  "4أم لس ملت 

تكرت أهرن  مدتتنا مالمتر رب تب  ةم   مدظبمها مالمتر رن ل مدتب تترنز ي دتعسس م مدتاكنعل مدشربء مدر ط 

 ر  مدتتنرا لفتر ح دف رم خ ر  و مدظربمها مالمتر رنر ل ألا كرل لفترر،  بفرنا نحرب مدتتنرال بفعل لت  ةم

 بمء يشكل يعبء أم  اب،  مخلن  اتى م اا ك نا مدفر  مدت دب  هب مدفار  تب مدتتنال كر  أكس رلى ذد  

رلى لفتبى  "مدباا لبة مدفار  هب مدفر  مدت دب  رلى مدتتنا ألن  م يل دلر اظ  لت م   م بتاك أسام

ل مدعررل ت ررم مدتتنرراما مدح صررل  يرر درفتر، مدعرر درب تررب مدفررجبما مألخنررات دررسدنل رلررى  5مدبجرر ء مالمتررر رب"

ضامةت  ةم   مدتتنا مالمتر رب كرسخل دف م  بج لن  مدرفتر،ل ه م مدتتنال مد ط ك نا ربملل  مدخ ةمنر ل 

  ببسرى ت رم مظر    مدرسة ر  لفرتسب   هب مدرحاك دكل تعبة أم نسلر ل رات ر  ترب لختلر  مدرفر الال در د

 ةهنت يترل  شامف مدتتنا مالمتر رب ممنعك    رلى مدرسة   م مدرفتر،.

 ثانيا: وظائف المدرسة بين الثابت والمتحول

 المدرسة وتعدد الوظائف -ت

اذم ك نررا مدرسة رر  لك فرر  تايببرر  ممتر رنرر  تررإا مظ  ف رر  لتعررس تل خ صرر  م أا هررست   خسلرر  مألتررام  م 

تر، لت مدج ان  مدجففن  يتجرنر  شخ رن  مدفرا  م ممتر رنر  "ي  رتثر ة مرسةما مدفرا  دخسلر  مدرفترر،ل م مدرف

ل لر، مالنفتر ح رلرى مدح ضرا م مدتتنراما مدح صرل  6ذد  ي دحف ظ رلى تامي مدر ضب دمدبظنف  مدحف ظن ن" 

رن  مي دت دب مالنفتر ح رلرى لر  رلى مدرفتبى مدكبنب  ما مالتف   فبع  ادى ار  ت انت ن نفس مدبجن ا مالمتر 

هب اسب  لرت ن انر  مدبظنفر  م مدبجنر  م مدع مر ال م دعرل مدترا  مأل   رب لرت كرل لسة ر  هرب مدتكرببت 

يحن  تسسا مدرع ةف م مدرعلبل ا دتتننا مدرفتر، ربا مدرتعلرنتل اال أا مدفكمل هب منر  ه   مدرعات  مدترب 

ممترر رب ملرسى أمراأت هر   -  مير درحنم مالمترر رب م مدفب رنبتسسل   مدرك ف  مدتعلنرن  تب ر مر  ير دفا

 مدرع ةف رلى لفتبى مدفلبك مدبممعب ي ال تف  ت لج   أم تعبباه .

 المدرسة والوظيفة السياسية -ث

ا دب  ل  تتخ  مدرع ةف ف يع  بترنز ي دتج م  ينت ل  بتم تلسنج  ممدبممر، مدرعرنل دلررتعلم مدشربء مدر ط بفعرل 

بب  لشتت  ينت ل  بس ل مل  بر ة   مخل مدرك ف  مخ ةم  ل أط ينت مرنم ملعر ةف لث دنر  مدرتعلم بكتفع ه

بررتم تلسنج رر  يعرراا لختلفرر  ميإبررسببدبمن ا لتعررس ت ميررنت مممرر، لعررنل تتخللرر  لر ة رر ا م ررلبك ا لعنجرر ل 

ضر  مانرا مي دت دب مدحكم رلى مدرك ف  مدتعلنرن  ي درث دن  لت م   مينت ممت  ةه  رلى مدخع ير ا مدفضف 

مدرفسب  دلجف،ل لت م   أخاى ممعل ل  بتلس   مدرتعلم ابنس مسةما مدف ل مدسةم بل مه م ل  بجعكس رلى 

                                                             
 .76لحرس مدش عل نفس مدرام،ل  :  - 4
م لع   مدتتنا مالمتر رب ممدتجشئ  مدفن  ن "ل لفل  كلن  مخ مب ممدعلبا مإلنف نن  ممالمتر رن لن »2008م ةح  ر ح د - 5

 2لحرس انضا  : 
ل  مدسةم  ال مدرع س مدرلكب دلسةم  ا ت ةبخ مدتعلنم ي درتاب خ ل مدع ا مدب نم"  لفن »2004مدحفنت أ ك ا د - 6

 .30  2مألل زبتن  لاكز مدسةم  ا مدت ةبخن  ممدبنئن ل مألفاما  ةمم 
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مظنفت   مدفن  رن  مدترب تفعرل لرت "مألررامف م مدسرنم مالمتر رنر  لبضربر  د ر  يترابرا مدجرربذن مدفن  رب 

فا  بتبمتل ل، لفترعر  مبتسبلر ل مدكرت ل يتبتنا مب ل  م م ابف يب بفعل مد 7متحسنل مدتعبن، مالمتر رب" 

 تب مدحسنس  نفس أا  مدرتعلم ا دب  ل  شعا ي دتاي   مخل مدرك ف  مخ ةم  .

 ا امرب يفرلبكانج  هجر  يرنت مظنفترب مدتتننرا ممدتفسبرس ملفر بات مدرك فر  دلتسرسا ممدتراسنا رلرى مدرفترر، ممد

م ل رر رب مدسر  تبعنت ر  دلجظر ا مدفن  رب ممالمتمألتام  أم أا تكبا لكا   دجفس مدبمم، ي درح تظ  لت خ ل 

 مي دت دب ببسى مدحكم رلى مدرك ف  لت خ ل مدرفتر، ملسى لف هرت   تب مدتتننا.

ت تعنل تعس ا مظ    مدرسة   متشعبا ل  ل   اتى اسا تتكفل ياالع مدر  ال اال أا مدرسة   مدرع صا

از ظربمها أزل  تب أالع مدسمل مدعاين ل كبن   تع نب لت نسو يجنبط تب لفر ل مدتاينر  ممدتكرببتل لر  أتر

   ر  مدرسة ردترب  رتتكل  يال ا ا د   دمدترللل مإل ل ال مالنحامف...نل د د  بفع مدتفكنا تب مدبظر    م

 ل مدبظنفر اتى بتفجى د   مال تف ي  دح من ا مدرفتر، يتكببت لربمفجنت ممرنرنت يحسربم م ممممبر ت مل مدعر

 فتسب . مدفن  ن  تعجب هج  مممعن  مدخع ي ا مدرسة ن  ملبمكب  مدتعبة مدثس تب ممدفن  ب مدع درب ل

 ثالثا: المدرسة والوظائف التربوية واالجتماعية.

 مدرسة التربية -ج

جبترب  ا مهج  بمدرس ب  يرسة   مدتاين  معل مدتاين  مألخ من  لت أمدبب ا مدفعل مدتعلنرب ير  بج  ع مدع

تجتع تب آخرا  دسنم مدتبممدتاكنز تب مدتاين  رلى مدسنم مألخ من ل مدفر دن ل مإلنف نن  مدرحلن  ممدكبنن ... ه   

  بركلت مدعابس  مبع لل مخخابت كر  بحع أا بع لرل هربل ترا مدرع ف لبمفت بحتاا ذمت  ممخخابت يجفس

 ي الخت ف مبعرح دلتع بل ل، مدرختل   ما تع ع أم منت ا.

لرى اابر  رتضرت مدرسة   مدج مح  مدظامف مدر  ر  درش ةك  نفس مدسنم ينت مرنر، مدرتعلررنت ي دتشرفن،  

، مدتتنرا معرل مدكف بر ا ممدسرسةما تتر شرى لرمدتعبنا مافرت م رتخسما تكجبدبمنر  مإلرر ا ممالت ر لل مكر م 

  مد ط تعات  مدرفترع ا مل  بتعلب   با مدشتلل مهب ل  بعس شاف  الزل  دلعنل  مخل مدرفتر،.

 مدرسة التفوق الدراسي واالجتماعي -ح

ع رر  اا كرر ا لررت أهررم لرر  تالررب ادنرر  مدبنررسمابمن ا مدحسبثرر ل بترثررل تررب يجرر ء شخ ررن  لجفتحرر  رلررى لحن 

ركرت بفنر  مدترب أنج  تب  ن ا مألزل  مدتب تعنش   مدرسة   مدنبا بركت دج  أا نتف ءل ررت مدكن مر اه ل اال

لررنت لرت يبم عت   أا تسربا يبظنفر  مدتجشرئ  مالمتر رنر  رلرى أترم ممر ل خ صر  لر، ررسا م رتف  ت كرل مدرتع

ل ر  لرر بت تسررسلزمبرر  مدرسة رر  يررجفس مدعابسرر ل مألرر ا هزمدرر  مضررع  مال ررتف  ت لررت مدتاينرر  ممدتكررببت مد

عر ي، ال مدرسة  ل ممس بكبا د  م ر م  ي دتسهبة مدح صل رلى لفتبى  لبك يعر  مدت لنر  مدر ط بتفرم ي

 .أخ مب

رجسل  تفر رس مدرسة ر  مدررتعلم رلرى ت رم لحنعر  متعلرم كنفنر  مدتع لرل لر، صرعبي ا مدحنر ت ممدت نرك دلحنر ت 

مدر ط ير  نسرنس رررل مدرسة ر  ملرسى أ م  ر  أل ممةهر   مدع ل  تف هم تب تتننا مدعب ع متسبل مدتنا د نرسل ن

مدتايربطل ألا مدتفربا مدسةم رب ال بعجرب مدتفربا مالمتررر ربل در د  ترسة ر  مدرفرتسبل بجبترب أا تاخر  يعررنت 

لر،  مالرتب ة مدرفتر، ممنسل ن مدفا  أم مدربمفت ترب مدرحرنم مالمترر رب اترى ماا درم بكرت لتفبمر   ةم رن .

                                                             
 .45خ دس مدرنال م ةبس مدس  رب مآخاما لام،   يل   - 7
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تلف  رر  هب لتع دبل مارع ء مألهرن  دلسنم ممدرع ةف ممدعلبا مهبل  بعجرب مدتفكنرا معل مدسنم لر ة   لخ"

 .8تب ررل مدتعلنم مدرسة ب"

 مدرسة المساواة والعدالة المجتمعية -خ

تب ةهرر  تررب ت رربة  مةكرر بم دلتاينرر  مدتررب تسررسل   مدرسة رر ل نفررس لس ةيرر  مبف ينرر  درك فرر  مدرسة رر ل ي ر 

 .تعلرنت مهب ي  م مدرعجىل تض ء دتحسنل مدعسمد مدض لج  دتك تك مدفا  ينت مدر

تل مدرتعلررن اا لفاد  تك تك مدفا  مدرسة ن  هج  تعجب ضامةت تبزب، مدتاين  ممدتعلرنم تبزبعر  لج رف  يرنت

فرع رلرى بركت ذد  لت مدتخفن  لت آس ة ار  ت انتر ن مدفراما مالمتر رنر ل ملرت أمرل يلربب هر م مد رسفل ب

بل ألا امف مدرف ممت تب  نامةت ملت ك مدرعر ةفل  ما ترننرز فبسرب أم رامرمدرسة   أا تبتا دلفرن، ش

خفر  لرت مدرسة   مدتب بابس مدرفتر، هب مدتب تتع لرل لر، كرل مدرتعلررنت يرجفس مدعابسر ل يرعجرى لسة ر  ت

 .مدفاما مدعبسن  يسل تكابف   ممدرف هر  تب تثبنت  

 ثقافي-مدرسة منفتحة على المحيط السوسيو -د

ب مدرسة ر  تر نعنل مدنبا تب ماب  كبنن ل تجظر   شبك ا مدتب  ل مدعر دربل در د  تتفلرى مظنفر  دسس أصبحج  

 مدتعربةما تبتنا تاين  تكهل مدتلرن  دن ربح لبمفجر  لحتالر  درحنعر ل م مر  ةم رلرى مدتف ررل مدعس نرب لر،

 مدتب بش سه  مدع دمل م ممرن  ي نتر    مالمتر ربل ممدثس تب..ل.

تض، تب مرتب ةه  أهرن  مدرحنم مالمتر رب م مدفب نب سسر تب م كنر  بركسا رلرى مدررتعلم اليس دلرسة   أا 

رلى مألمل لت ن ان  مأل مء مدتعلنرب ممدتعلربل مي د  ت درسة   مدج مح  هب مدتب تاى تب مدرحرنم ل رسة 

سمةك مدرجسول دلتع لل ل، مدرتعلم كر  أا كل منفت ح رلى مدرحنم مدخ   ي درتعلم هرب ترب مدحسنسر  تاصر  دتر

أم مدكش  رت مدتعثا مدر ط مرس بعر نب لجر  يعر  مدرتعلررنت كرر  أا د نفتر ح ا بر ل مهرب ان ر ا مدرسة ر  

دلش ةع ال  ي دتسببم ممدت حنح أم ي ال تف  ت ممدتاشرنس مذدر  "يترسخل مدرفترر، د لر ء رلرى مدررسة ل لرت 

مدتك لرل مالمترر ربل ألا مدرفترر،  مة   ن ان  مألتك ة م مدرش را مدتب بفع أا تتا  تب مألفف ل دتحسنل

   9تبمن  مدفعل مدتايبط متل ا ب  ممتر رن  لعنج "

 مدرسة التقدم والمواكبة الثقافية والتقنية -ذ

مرسل   اا مدرسة   مدتب تسلع مدرحلرب ي دعر دربل هرب ي دضرامةت لسة ر  م رتع را تفر مز لر  بعنرل مدفرنا 

 با مدبراملعترا م لفر هر  ترب  رنامةت مدتتنرال ي ر م مدرعجرى تكرنحب مدتجرن ل ان   لسة   تفعل لرت مدررتعلم 

ء مدشرخو مدرسة ن  ممدف لعن ل ربرا مدبنرسمابمن  م مدسبرسمكتن ل ترب خسلر  تاينر  تشرف، تعربة مدفرا  ميجر 

ل ب مدرفتررر،ترردمال ررتس دن  ممدتفكنررا م مدجسررس مدرر متبن. ممالنررسل ن مدرفترعررب يتكنرر  ما لرر ن  ررلبك ا مدفررا  

تبجرب مررب مة مالمتر رن  تب اف ة تك تك مدفا ل ممالنفت ح رلى مدرحنم مدعر درب ممدرحلرب متبزب، مأل مم

 .لبمفت مفجب مر درب

اا مأللل مدنبا تب لسة   مدرفرتسبل هرب مال رتف ي  دلبممر، ممتبر ع خعر   لر، ت رم لربمفت مدضرع  ترب أ مء 

 درنر  يتب رن، مأل مءمال ممدتاينر  مدرسة   مدح دن  متف مز ذدر  دفتضرل ان ر  لسة ر  مدبممر، ممدتعربة ممدع

                                                             
8 - jean-louis poirer «l’école et la question des valeurs « Oualili , cahier de l’école normale 

superieure de Mééknès  p :10 ,Inspecteur Generel-France. 
9  - Jean manuel de queirozد 2014 ن« l’école et ses sociologies » 2 édition Armand colin, sous 

la direction de françois de singly p 125.                                                                                     
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رلى مالختن ة لسة   تف ل دلرتعلم مدبدبن دلرعات  ممكتف ي   يامل لف رب  ميايفرم مدعراا لسة ر  لجتفر  

 دلرع ةف لشفع  رلى مإلنت ن ممدبح .

شرئ  نر ر  دلج بتعلع مدرفتسبل مدتايبط مالهتر ا ي درسة   كامدبب  لرت انر  فبنعر  مدرعاتر  مدترب بجبترب تعل

 مءل لت م   ملج فن  ملت ك مدرع ةف لت م ر  أخراى دتحسبرس لا م بر  مدرسة ر  ملرسى نف رت ر  ترب مأل

ن كف بر ا ت دح م  مدنبا ملفتسب  دنس تسم دلرعر ةف مدترب أصربحا ترب لتجر مل مدفرنر،ل مانرر  ادرى م رتسل 

   ترررب مدرحرررنملرتررست ملفتعاضررر  تتفررر مز مدرررر  ت مدرعاتنررر  مدبمارررست ادرررى لرربم  أخررراىل سرررم م رررتثر ة ذدررر

عر ةف لمالمتر ربل ألا مدرع ةف مدترب برتم تسةبفر    ما مال رتف  ت لج ر  ترب ارل مضرعن ا لختلفر  تبسرى 

 . ما مدف  ست

 بتعلع ممت    مدرعات  اذا ملت ك مدخبات تب مدتع لل ل، مدتسجن ا ممدب   ل تعات  متركج .

 مدرسة التنمية االجتماعية -ر

  لنر  مدبفجنرح  رلرى مدرفترر، مرلرى مدتتنراما مالمتر رنر  مدثس تنر  مدرحنس س يرسة   مدتجرن  لسة   لجفت 

ف  ت لرت ممدكبنن  تفرعى ادرى تشرفن، مإليرسمع مدر ط بعتبرا لرسخ  دلحر ا يرفترر، مدرعاتر ل ملرت تررا مال رت

مدربرر  ةت ممدع مرر ا دتحسنررل مدتجرنرر  ممدتسررسا مدرر ط بفررعى ادنرر  كررل لفتررر،ل ألنرر  يرر لت ك مررسةما ماليتكرر ة 

ب ررم ادررى تس دن  بفررتعن، مدرفتررر، أا بحسررل لامتررع ر درنرر  أم رلررى مألمررل مالنتسرر ل لررت مدبضرر، مدرتممال رر

 .مألتضل

لرنت د رسل تب ه م مد س  ال بركت مإلاف ل رت  مة مدرك ف  مدتعلنرن  تب اظ  ة مسةما م ل  ةما مدرتع 

حتضرت تترر رب مفجرب مكربنب لبمهب م م تتب، لش ةبع م م مهتر ل ت مل انج  أل ا لسة   تحرل لشرامع مم

ا  ار  مدنربلش ةب، شخ ن  دلرتعلرنت د ينسمابمن  مدرشامعن  متف هم تب تفعنل ر  ممدعررل رلن ر ل ألا مدر

فرر ح تررب لك فرر ا مدرربفت مدعايررب مرتر  هرر  رلررى مدعرراا مدتسلنسبرر  تررب مدتررسةبس مدسرر  م رلررى سج  نرر  مدج

تن ر   ترب تتنناهر ل در د  ت درسة ر  مدرااربب ممدا ببل مهب ل  بكرا  دتبجرب نرر ذن مر هزت  ما مدتفكنرا

 .لفتسب  هب لسة   لف هر  تب مدتجرن  ملحاك  دفنامةت   م دنس مدعكس

 مدرسة الهوية والتفرد الهوياتي -ز

اكرز  تاا مدتا  لت لسة   مدربمفج  هب  معل مدرسة   تب ملع مدرفتر، سس تت  خ بصن ت  م  ماستر ل 

تك رس  ا مدرفتر، م ةلربز ل كرر  تامررب ترب ذدر  ك تر  مالخت تر ا متب ياملف   م لج هف   رلى أمدبب 

خررو نب تنرر  بدلبارست مدعامنر  م مإلسجنر  مدتررب مرس بترنرز ي رر  مدرفترر،ل  ما اافر ل مدعر ا مدرشررتاك م مإلنفر 

دخ بصرن  مدتكجبدبمن ا م مدعلبال ان   لسة   دلتجربع مدثسر تب م مدفكراط مترب نفرس مخا لسة ر  تحتراا م

 ل لرررت مدعرررب ت ادرررى لفررر هنم دع درررر  ا تظرررا رلن ررر  مدرسة ررر  منخرررو ي دررر كا مد ببررر  مدثس تنررر يحنررر  اليرررس

 ر  تررب مدخ بصرن  مدترب مختامرا يفعرل مدعبدرر  مدعر يات دكرل مدحرسم   ما م رتئ ما  هجر  بظ را  مة مدرسة

  براى  ت ي رن تر خلل لف ل دلتبمصل ممدحبمة ينت هر   مدركبنر ا مدرتعرس ت ممدرتب بجر ل ألن ر  ي دجفرب  مدررتعلم

 .يسمعمدع دم مبجفتح رلى مدثس ت ا مألخاىل م بكتفع خباما متف ةب مبتشب، يثس ت  مالختن ة  ممإل

 رابعا: في الحاجة إلى مدرسة دينامية متغيرة

دررم نعررس مدنرربا تررب ا مرر  ادررى لسة رر  س يترر ل ألا مدحاكنرر  هررب ل ررلح  دسنرر  ت مدتتننررا ممدتفسبررس مدرعاتررب 

مدتلسنت ممدتحفن  ال بركج ر  أا تفنرع ررت أ رئل  مدنربا مكر م تبمعر ا مفربار ا  ممدتايبطل كر  أا لسة  

 مدرتعلرنت مدرجفتحنت رت كل ل  هب تكجبدبمب. 
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سه  تعر نب دعاينر  نفرهك م بتبنت أا مدجظ ا مدتعلنرب تب ا م  دلفب ت ممدرف ممت ألنج  اذم مخ ن  نر ذن مدسمل م

ف بر ا كل كرر  أا معرل مظنفر  مدرسة ر  تكرببت لرتعلم برتلر  لت تعلنم تسلنسط ل رل بع نب شك  ملضربن 

 . مدتايبب  تف رس  تب مدبصبل دلش   ت أم مدبظنف  بضفب رلى مدرسة   مدسمة مالدبل مبفاا   لت مدبظنف 

تسر ل ادرى اا ل  تفسة ل اظت  هب ا م  مدرسة   ادى اص ا ا تتر شى مفبنع  لفتر، مدرعات ل ألا مالن

 نررا لركررت مدتحسررل اذم ضررلا مدرك فرر  ابنفرر  مررسةمن    ما مالنخررامف ممدتف رررل لرر،لفتررر، مدرعاترر  ا

 ة مانررر  مدرفررتفسما مدثس تنرر  ممدرعاتنرر  مدتررب مصررلا ادن رر  أالررع مدبلررسمال درر د  ال لفرر ل دحابرر  مالختنرر

 رب.ن ا مدع دي دضامةت مالنفت ح ممدربمكب  لت أمل معل مدرتعلرنت م  ةبت رلى مدتف رل ممالنخامف تب مدف

نربا دلسمل مد دم نعس تب ا م  ادى لسة   مد سة مدرسة ب ممدبع د  ممدفشل ألا مداه ا مأل   ب مد ط بجبتب

لرى ردعبدرر تب مأا تفعل  خن ةم م تامتنفن  هب مدتكببت ممدتاين  ير  بتر شرى لر، نتر  ع مدعبدرر  ممالختراما 

ى ممدفرن ا يبج ء لشامع تايبط مسبرس بتر شرأصعست لختلف  ال  ربا اص ح مدرج هع ممدعاا مدتعلنرن ل أم 

ك فر ا مدع درب. مدعل لفاد  مد سة مدرسة ب مدبع د  مدعج  مالنحرامف ملفررل مدظربمها مدترب أضرحا مدر

حترى ماا تمدتعلنرن  تع نب لج   ةمم، ادى فبنعر  مدتكرببت مدك  رنكب مدر ط بخلر  ألنر  ترب لفر الا ررستل 

در ط ببرسم م رل مدرفرتفسما مدعلرنر  ممدتكجبدبمنر  مدفسبرستل مدشربء تركت مدرتعلم لت يع  مدرع ةف تإنر  بف

 ملن  ل، منف  ل مدتكببت رت  با مدشتل.

ال زمدا مدبلسما مدف  ات تب فبة مدجررب تفرعى دتعرببا أ م  ر  مدرسة رب ةارم اكامهر ا تسجنر  رلرنر  بحتر ن 

تر  م لفر با دلتعربة م مدعفراما ادن   مدس  رنت رلى مدشاا مدرسة ب إلنت ن لجتبن لجخاف تب لفتر، مدرعا

مدتب بعات   يشكل تف  ب كرر  أا مدتاكنرز رلرى مدكرم م سس تر  مدررف درم تعرس لفنرست مدنربا ت د رسف هرب لسة ر  

تف رس رلى مدتعلنم لسى مدحن ت تعلنم بفترا يعس مدخامن لرت مدف ربل مدسةم رن  لجخراف ترب كرل لفرتفسما 

نفت ح رلى كل ل  هب مسبس.. يحن  دم تعرس مدرسة ر  تفرتفنع مدع ال م دعل مدفست تتفلى تب مدربمكب  م مال

در  بفاض  مدرفتر، مدرحلب أم مدبفجب يل أضحا مدنبا تب ا م  د هتر ا ير  هب لعلبب كبنن     انر  "" 

 .10مدتكببت مد ط تتعلب  مألدفن  مدفسبستل نتعلم دجعاف أط نتعلم لت أمل ت م مدع دم "  

 المعرفة خامسا: مدرسة اليوم ومجتمع

نر  ممعرل ال ش  أا تعبة لفتر، لر  ةهرنت مدنربا لر  بحسسر  لرت لبر  ةت لعاتنر ل انجر  نس رس مدثربةت مدرعات

ب ممالكتفر  مدرعات  تب لتج مل مدفرن، انج  تب ر دم أضحا مدرعات  ممدبح  رج   دنس تسم لت أمل مدرتعلم

ب  هجر  ملرت ك مدرعر ةفل در د  مدحرسمانر  لت أمل تحسنل تتنا متعبة تحت م  مدرفترع ا تب  رب ا نحرب 

ر  ترب  نكبا رت  مة مدرسة   ترب اارسمي هر م مدتتنرا رلرى لفرتبى مدرجر هع مأل ممة ممالدنر ال ممدرفر ه

 دع درب.تكببت مدفا  متشكنل هبب  لحلن  مر درن  در  بف رس  تب مالنسل ن ممكتف ب سس ت  مدرفتر، م

لرى   ممر  ة ر اا لج  نشات   رلى ارسم  تا  لجسلع ممتر رناذم ك نا مدبظنف  مالمتر رن  دلرسة   مس ممت

نم فر مز مدرحرمالنخامف ل، أرض ء مدفر ر  لحسس  د نتر ء تإا مدنبا مدفا  تب ا م  ادى لسة   لجفتح  تت

 دبضر، مدر طممدرحلب ادى مدعر درب انجر  هجر  ألر ا لفترر، مدسابر ل ملسة ر  كبننر  ت درسة ر  مدترب ال تتفر مز 

تكررامة تست ررا رلرى ة رم صرربةت لجعكفر  رررت مدفر  س ترب مدرفتررر، تبسرى م يعر  تررب مدتسلنرس ممد تبمرس تنر  أم

 يعبء. خ ص  تب مدرفترع ا مدتب دم تعاف اامك  متتنام  ابع  مانر  الزمدا ااك  مدتتنا تتم يشكلل

                                                             
 4/5ن " مدرسة   ممدتكببت ملتعلب ا يج ء لفتر، مدرعات " لس ل تب لفل  مدرسة   مدرتاين  رس  2012أارس أمزطد - 10
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دفن  ر  م اا مدثبةما مدعلرن  تب لف الا ال بركت ا اه  ك ا د   مألسا تب تتننا تبمر  مدرسمل خ صر  ترب

ترب معلرا مدتايبب  اتى م اا ك نا لحتشر  يع  مدشبءل م مدرس ب  هج  لف ل مدتكجبدبمن  م مالت  ل مد

 را ل مدرى مدعمدرعات  لت ا  دلفرن، كر  مايرا مدرفر ت ا لر  بعجرب لبمم ر  مدرسة ر  مدتسلنسبر ل ألا مالنتسر 

   مدامرنر بتر شرى تكببجر  لر، مدلحظر مدامرب هب تحبل رات  مدع دم ل  بتعلع ي دضامةت تكببت لتعلم مسبس

مإليرسمع  م تعر ل كل ل هب تسجب م مدتسةبع رلى ذد  تب كل لامال مدتعلرنم مأل   رن ل م ارل مدبضرعن ا م

 تب ذد ..ن. 

ال ش  أا مدتسسا مدتسجرب مرس أارسي يعرسم ر درنر  دلتعلرنم م دلرسة ر  د خ صر  مدتعلرنم مدعر دب م لر  بفرا  لرت 

ر درنر  الر  ير د فات دلسةم ر  مم يفربع مدرشر ةب، مدبحثنر  مدترب بحرل ر  مدع درع  منخرامف ترب م لعر ا  مدنر 

مدب ا  در  بفتح أتل مدكبنب م لع ا ادكتامنن  نل يحن  أصبحا ررلن  مدتعلم م  ر  رلى شبك  مألنتاننال  

مدرعربدم"  يحن  بركت دلعلب  مدح بل رلى مدش   ت رت يعس انج  يتعبنا أنتبنب انسنز  مخرل "  ربا مدتعلرنم
يحن  أضحا مدرعات  لت ا  دلفرن، كر  منخافا اتى مدف لع ا مدترب الزمدرا تسربا رلرى تعلرنم تسلنرسط 11

 مخررل مدرررسةم ا م مدف رربل رلررى تحسبررس تضرر ءما ادكتامننرر  دلتبمصررل م مإلخبرر ةل  م نسررل مدررسةم  م 

درسمل مدترب هرب ترب فربة مدباملع دتركنت مدفرن، لت لربمة  مدرك فر  مدف لعر ل مدرس رب  هجر  مدف لعر ا ي 

 مالنفت ح رلى مدتسجب تب لف ل مدتعلنم

خراى أنكن  ادى تحتم رلنج  مدتكجبدبمن ا مدفسبست ممدرتعبةت مالنتس ل مدرعاتب ممدخامن لت مدعابس  مدك  

مدببر ا أتتعلع لعات  ممرب ي دتف صرنل مدعلرنر  مم رتثر ة م ر  ل مإلرر ا ممالت ر ل مدحسبثر  دتكربا لرت 

  مدرفتسبل اتى تبمكع مدتعبة مدع درب متحسل لك ن   مخل لفتر، مدرعات  مدفسبس. مدرسة   تب

 سادسا: المدرس والبيداغوجيات الجديدة

مدعررل  تبسى ل ر  مدرسة  مدنبا م تب مدر ضب أ   ن ل اال أا مالخت ف مدح صل هرب ترب فراا مدترسخل م

درجفلل م ب مدتتنا ت ب مدراشس  مدربم ل ميحن  ف ل  مة مدرسة  تتناما ل ر  م ال زمدا تب فابس   نح

سم  مدخبنررا لألنرر  م تر شررن  لرر،  مدتعرربةما مدتررب رات رر  مدتعلررنم أضررحى لررت مدضررامةط تجببرر، فام ررل اررر

منرر  م مدرررسة  م هرر م لرر  تجحررب ادنرر  أالررع مدررسملل اذم أخررسن  لثرر ل مدرترراب مدرر ط متفرر  ادررى رررست ينسماب

تعلرنم هنر  ررت مد ل م مدتشفن، رلى مدتعلم يبنسمابمن  مدرشامع ن  بسمكتنكن  تجحب نحب مدتعلم مد متب لت م 

 .مدامرب مد ط أي ا رت ضامةت لا فت  ألهرنت  تب مدتخفن  لت آس ة مدف  ح  م   مة  لفتسب  

ال شر  أنجرر  مدنرربا ألرر ا مممرر، مسبررس انرر  مدبممرر، مإلدكتامنرب مدشرربء مدرر ط بعجررب مالنتسرر ل لفررتسب  لررت ت رربل 

دى أمف ا متتامضن  م  ةت رلى مدتف رل م تب  ل مدرع ةفل اتى م اا  دم بكت تعبب  ت ا م  ةم ن  مممعن  ا

دم بعس مدرفتر، تب ا مر  ادرى لسة ر  مدتلسرنت م يحن    انر  مدتجبب، ينت مالتتامضب مإلدكتامنب م مدبممعبل

لاكرز مدرعاتر  م ل در  هج  بكبا مدررسة  12مدتحفن  " أم ل  بجعت  مدرجظا ي مدب تاباط ب مدتعلنم مدبجكب" 

مدفررلع  مدرعاتنرر  م مدبسمابمنرر ل ينجررر  مدرررتعلم لتلسررب  ررلبب  مة  مدحفرر  م مال ررتظ  ة   يبم ررع   لثلرر  

 بسمكتنكب ال بتم تن  مدتف رل ينت لكبن ت ل يسسة ل  بتم تكامة  مدبظ    ترب كرل لر  ت لسة ر  . دسرس أضرحا 

يربط مترتح أترل ارل مدرشر كل مدترب بتخربم تن ر  نظر ا مدبظنف  مأل   ن  دلرسة ر  هرب تحسنرل مإلصر ح مدتا

 تعلنرب ل  متحسل ذد  بتاتى ربا معل مدرتعلم ل دك  در  بجسلع ي  تب مدرفتر، لحلن  مفجن  مكبنن .

                                                             
 .554مدرجظر  مدعاين  دلتامر  يناما    1ن "رلم مالمتر ع"ل تامر  ت بز مد ن ب مدعبع  2005أنتبنب انسنز د - 11
 .138   60ن " مدرجظبل  مدتايبب  مدتكببجن  مأزل  مظنف  مدرسة  ل لفل  رلبا مدتاين  رس 2014د مر ل مدحج  دب - 12
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تفت سف مدرسة   مدحسبث  تكببت للك ا لتعس ت: مدحاب  مالختن ة مدجسرس مدرفركمدن  ألا لر  نفسهر  مدنربا لرت 

بحتر ن لعرر  مدرررتعلم ادررى مرسةما خ صرر ل لررت أمرل مدت ررجن  ممالختنرر ة مملررت ك  منتشر ة دلرعاترر  متعررس ه 

لج فن  مدتع لل ل، مدرعر ةف مدترب ال ا را د ر . در د  صر ة دزملر  " مدتاكنرز رلرى مألةكر ا مألةيعر  مدترب 

م " نرتعلم دجعرافل م نرتعلم دجعررل سر 1996ن  ى ي   تسابرا مدلفجر  مدسمدنر  دتاينر  مدسراا مدبمارس م مدعشرابت 

 .13نتعلم دجعنل ميعس  نتعلم دجكبا" 

 سابعا: المتعلم ووظيفة اختيار المعارف

دتحببرل مببسى مدرتعلم انا لتركج  لت فاا مال تف  ت لت مدرع ةف كبن   ر در  م انرا خ ضرع  د رنامةت 

رر  د  ت رجنف  مدسبسمكتنكب دلرعات  د د  ت ب تب ا م  ادى تبمن  مدرسة ل كر  أا لفاد  منتسر ء مدرعر ةف م

اما م م مالختربف هم تب مدتجشئ  مالمتر رن  تبسى لفكمدن  مدرسة  ل ممدف رلنت  مخل   خ صر  لر، تعرس  مدسرن

سراةما تر  ترب مدرمدثس تب مد ط تعات  مدرفترع ا تب اف ة مدعبدر ل د  م ال بجبتب مدتع لل ل، مدرع ةف مدرثب

 أا تعتبرا عكس لت ذد  بتعلع لت لسة   مدتسممدرج هع كبن   لع ةف لجزه  مانا م يل  دلجسسل يل رلى مد

 . مدرج هع مدسةم ن  لسخ  اللت ك للك  مدجسس ممالنفت ح

مدرعر ةف  ال نفعى لت خ ل ل   بل مدتشكن  تب مدرج هع مدسةم ن  يسسة ل  نفرت سف تكرابس سس تر  مرتبر ة

عاتر  ررت لدبمب أم يتفضرنل مدرسة ن  رتب  دلتع لل ل، مالمتر ربل مدثس تبل ممدفن  رب  ما تبمنر  ابرسبب

  أخاى يرجعل مألاسن .

لفرل مدسبل ان  لت مألتضل مدتفكنا تب يام بتم مسبس دلرر ة   مدتايبب  بامرب خ بصن  مدتحبالا مدتب 

بعات   مدع دم متل شامف لحلن  دتكببت لتعلم م  ة رلرى مدرتعلم مدر متب لرسى مدحنر تل ربرا مدتعرب  ممدترسةبع 

ممدعام لل هج  ال بتعلل مدبعس مدرعاتب ي لت ك مدرعات  ممدتركت لج  ل يسسة ل  ب رم ينر ا نسرم ل دك  دلرعات  

مدضع  ممدسبت مدتب تتخلل   كرل مدرعر ةف مدركتفرب   ما مدتشرب  ي درعاتر  ماافر ل رنبي ر ل يتنر  ترتح أترل 

 ر  بجبترب أا تكربا اا مدرسة ر  مدرااربب تن  مدرج مش  ملف ءد  لجعرل مإلمجر ع يحضربة مدحفرع ممدرسال ل.

لسة ر  دلتعلررنم ممدرتعلم دلتثسنرر  لسة ر " بحضررا تن ر  مدثسرر تب ممالمترر رب لعرر  إلاجر ء لعرر ةف مدرتعلرررنت 

ألا  14ممدتشررفن، رلررى ايررسمر ت م درر د  بجبتررب أا " بتفرر  مدتفسبررس مدبنررسمابمب دلركرربا مدثسرر تب ممدتثسنفررب"

 مدرسة   تض ء دلثس ت  مانت ن د  .

 تربوي عالمي. ثامنا: وظائف لمنتوج

دتايببر  أط ف دع نابس لفرتسب ؟ هر م هرب مدفركمل مدر ط بجبترب مالهترر ا ير  لرت فراف مدر تررنت ي دشركما م

دتكن  لر، دمدتخعنم درفتسبل مأل مء مدرسة بل مدرج هع ممدرساةمانل مكن  بركت تكببت ف دع م  ة رلى م

 شامف مدتتنا ممدتحبل مدفاب، مد ط بعات  مدع دم؟ 

فعل مدتعلنرب مس تا س رلى مدتلسنت مرلى مالكتف ب مد ط بكربا تنر  مدررسة  هرب مدف ررل ممدحلسر  اذم ك ا مد

مدضامةب  دتحسل مدفعل مدتعلنربل تإا مدرسة ر  مدنربا تتفر  ادرى تبجرب ت ربة مسبرس دلتعلرنم مر  م رلرى معرل 

مدعرلنرر  مدتعلنرنرر   مدرررسة  أم نسررل مظنفترر  لررت مدتعلررنم ادررى مدتجشررنم ممدتبمنرر ل لرر، مرتبرر ة مدرررتعلم لحرربة

مدتعلرنرر ل يحنرر  بتحرررل لفرركمدن  ل ررر  تررب مدتعلررنمل ي لت كرر  كف برر ا ل رر ةما ممررسةما خ صرر  يرر دسامءت 

مدتحلنلل مدتاكنعل مدجسسل مهرب ل ر ةما برتركت لج ر  يفعرل م رتثر ة لنبالتر  م متف ه تر  م يحرل مدبضرعن ا 

                                                             
 .141ن مدرام، نفف    2014مر ل مدحج  دب د - 13
 .46   1ن " تب مظ    مدرسة  " لفل  مدرسة   مدرتاين  مدعس  2009ربس مدحرنس رس ة د - 14



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 146

ه  ترب مضرعن ا ان تنر  يحنر  بركجر  ذدر  لرت مدرشكل  مدتب تبمم   تب لبم   ةم ن  لختلف  بتم م تحض ة

 مدتعلم لسى مدحن ت.

برسم ت ربةم مس اا مدثبةت مدرعلبل تن  مدتب بعات   مدساا مدبمارس م مدعشرابت م مدترب  رتتزمبس لفرتسب  مرسلا

ل ألا لعاتر  لسة ر -لرتعلم-رت مدع م ا مدبنسمابمن   مخل مدرك ف ل يحن  دم تعرس مدع مر  تفرر، لرسة 

درعاتر  مف م فاا مدح بل رلن   دم بعس تب بس مدرسة ل م انر  تعس ا مدسجبما كر  أصبحا تجبع مدرع ة

ةف م جر ء مدرعر تب لتج مل مدفرن،ل د د  ت دح م  مدتب بجبتب أا تامتل مدرتعلمل هب مدتعلم مدر متب م فراا ي

 رر ةما لمدرررتعلم مال رتف  ت لج رر  يحررس نسرسط ايررسمربل م مدرس ررب  هجر  تعررس  ل رر  ة مدرعاتر  ألا يرر لت ك 

  .نسسب  بفتعن، مختن ة مدرج  ع  ما مدتشب  ي إلبسببدبمن ا م مدتبم  ا مدخفن  مةمء أط لعات

 بل م مرتبان  أا لسخل مدحشب مدرعلبل تب دم بعس لج  ب  د ر م مدع رال در د  ترإا مدتبمر  مدر ط ببرسم لفنرسم 

  ي درامال مألمدن  لت مدترسة  اتى بتفرجى دلعلب  هب تكببج م ير  ةما م كف ب ا تكجبدبمن  م رلرن  يسمب

د م مدتع لل ل، مدرفتفسما مدتكجبدبمن  يكل   بد ل ل، تجرن  ل  ةت مإليسمع  ير  هب ي ر  مدرتعلم مدخ صر  

بركرررت م رررتثر ة  ترررب مضرررعن ا تعلنرنررر  م ان تنررر  " ألا ماليتكررر ة  م ماليرررسمع م مدربررر  ةت م مدتج تفرررن  م 

اابر  كرر  أا   15ت دلرتعلم أا بكتفب   ربا مضعن ا تعلنرنر  تعلرنر  لحرس ت " مال تس دن  كل   لبمم  برك

مالختن ة أم مدتاين  رلى مالختن ة م متخ   مدسامة يكل اابر  م ابفر   مدحلربل مدرج  رب  دحرل مدرشرك ا مدترب 

 تبمم  مدرتعلم تب مدحن ت مدنبلن  بركج  لت مال ترامة ممدتعبة.

 تاسعا: اقتراحات وامتدادات:

تر شررى تال شر  أا مدتفكنررا ترب لسة رر  دلرفرتسبل بستضررب مدبحر  رررت مدرنك ننزلر ا مدرج  ررب  دبجر ء لسة رر  

 ممدراال  مدرع صات مذد  لت خ ل مدبظ    مختن : 

 أا تكبا مدرسة   م فات دلتجرن  ممدتسسا. -

 لسة   لخعع  دلرفتسبل ملف بات دلتعبة مدتكجبدبمب. -

 مت    مدرعات .لسة   تتر شى ل، خ بصن  م -

 رفتر،.لسة   تاى تب مدرتعلم مدرتركت لت مدتكجبدبمن ا مدحسبث  لبمفت م  ة رلى خسل  مد -

 كبنب.لسة   تايب رلى مدسنم مألخ من  متامرب مدخ بصن  ممد بب  مدشخ ن   ما ااف ل مد -

 لسة   تامرب شامف مدتع بل ممالنفت ح رلى مدتنا.  -

متررررل  ممدتتنررررا يحنرررر  تترفرررر  يرررر دربةمي مالمتررررر رب ممدثسرررر تب مدرحلررررب مدكررررتلسة رررر  مدرح تظرررر     -

 لجظبة ااكب ببمكع ظامف مدتتنا مشامف .

رلرررى  لسة ررر  مالنرررسل ن مدرحلررربل مدررربفجب ممدعررر دربل يحنررر  تفرررعى ادرررى تكرررببت ف درررع لجفرررتح مررر  ة -

 مالنخامف مالمتر رب يشكل  مدكبنب.

 مم تثر ة مدرنبالا ممدخباما.لسة   مدكف ب ا ممدسسةما مدررتست  -

                                                             
ل لعبع  مدجف ح مدفسبست مدسمة مدبنض ء 1  ي درتاب مةه ن ا مدرفتسبل" ف ن " مدفن    مدتعلنرن1999دحفت ل  ط د - 15

 .140مدرتاب   
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  تن .لسة   تفعى ادى معل مدرتعلم ل دك  دسسةما تركج  لت ال مضعن ا لشكل  لسة ن  مان -

دع رررا ملسة ررر  ةمرنررر  ل رت ررر  ترررسةبع مدررررتعلم ال رررتف  ت لرررت مدتعررربةما ممدعفررراما مدترررب بعات ررر   -

 مدامرب.

 لسة   تزممن ينت مدتعلنم مدبممعب ممدتعلم مإلدكتامنب. -

 لسة   لشفع  رلى مدتعلم مد متب مملت ك مدخباما يعابس  شخ ن . -

 لسة رررر  بعرررررل أفاهرررر  رلررررى تبمنرررر  مدرتعلرررررنت متاشررررنسهم الختنرررر ة مدرعرررر ةف يشرررركل بحضررررا تنرررر  -

 مدجسس.

 لسة   مدربمفج  ممدفلبك مدرسنب ممدحض ةط. - 

 لسة   مدتشتنل ممال تف ي  درتعلب ا مدبمم،. - 

ء ممدحكرررم  رررب ممالمترررر رب دتتفررر مز سج  نررر  مدا ررربب ممدجفررر حل ممنررر   مأل ملسة ررر  مدتفررربا مدسةم - 

 مدلحظب رلى مدرتعلمن.

 خاتمة 

تج ررا  بحرل دجر  مدسربل اا مدت برر  لرت مدفعرل مدتايرربط هرب يجر ء لسة رر  ت رلر  ملجفعلر  ملعجررى ذدر  لسة ر 

ى ادرى ممدبظر    تفرعدلرفتر، مإلنف نب تشتتل ي درحلب متل لجظبة مدكبنبل لسة ر  لتفرس ت ترب مأل ممة 

رلرى  ة   مر  ةتتفعنل مدر  ا متعبباه  در  بلبب منتظ ةما مدرفتر، تب لف ل مدرعات  مدتاين  ممدتاهنلل لس

نخرامف فرتعست د مدتاين  رلى مدسنم يبعسه  مدكبنب تتف مز مدع ي، مدرث دب ادى مدتعبنل ممدرر ة  ل لك ف  ل

 درح تظ  رلى مدسنم مدرحلن  ممد بب  مدشخ ن .تب مدتجشئ  مدسنرن  دلرتعلرنت لفتسب  ل، م

اا لسة رر  مدرفررتسبل هررب لسة رر  ةمرنرر  لتعرربةت  بج لنرر  تكنرر  ل  ل رر  لرر، مدتعرربةما مدح صررل  رلررى  

مدرفرتبى مدكربنب تفر رس مدررتعلم رلرى مالنرسل ن ترب مدرفترر، يكرل تتنامتر  متحبالتر  مالمتر رنر ل مدثس تنرر ل 

دتسلنرس م مدتكرامة مدر ط ال بتر شرى لر، لر  تعررح ادنر  مدشرعببل" ألنر  لرت مالنزالا  نحب ممدفن  ن ...   ما 

 .16مألتضل مدتخعنم دفجبما م دعسب  لت مدزلت اذم أة ن  تع  لبمكب  مدع ا"

 ع:جقائمة المرا

 المراجع بالعربية:

 ./14ن "مدرعفم مدرب برب دعلبا مدتاين " لجشبةما لفل  رلبا مدتاين  مدعس  2006أارس أمزط د -

سة رر  ن " مدرسة ر  م مدتكرببت م لتعلبر ا يجرر ء لفترر، مدرعاتر " لسر ل ترب لفلر  مدر2012أاررس أمزطد -

  4/5مدرتاين  رس  

امررر  مدرجظررر  مدعاينرر  دلت 1ن "رلررم مالمتررر ع"ل تامررر  ترر بز مد ررن ب مدعبعرر  2005أنترربنب انررسنز د -

 يناما.

                                                             
ن " اشك دن  مدتعلنم مإلدكتامنب متحسب ت  تب ضبء م  ح  كبةمن " مامءت  ب نبدبمن  تب مسدن ا مدتف رل ممدتاسنال ف 2021رلب أ عس مفف  د  - 16

 .380ببا   ل لاكز  ةم  ا مدخلنع ممدفزبات مدعاين  مدك1
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ا مدتاينر    مأزلر  مظنفر  مدرسة ر ل لفلر  رلربن " مدرجظبل  مدتايببر  مدتكببجنر2014مر ل مدحج  دب د -  

 60رس 

 . نب نبدبمن  مدث مف  مدرسة ن  ي درتاب" كلر ا دلجشا ممدعب ر لن »2014خ دس مدعبنبط د -  

  ف رر ل ن "أهرنر   ب ررنبدبمن  مدتاينر "ل "مدرسة ر  ممظ1995خ درس مدرنرال م ةبرس مدس  رررب مآخراما د -  

 ايبط.لعبع  مدجف ح  لفل  مدتكببت مدت/1ل  مدتكببت مدتايبط فمدعرلن  مدتعلنرن  ممدسبسكتن   لف

 .1ن " تب مظ    مدرسة  " لفل  مدرسة   مدرتاين  مدعس  2009ربس مدحرنس رس ة د -

امءت ن " اشررك دن  مدتعلررنم مإلدكتامنررب متحسب ترر  تررب ضرربء م  حرر  كبةمنرر " مرر2021رلررب أ ررعس مففرر  د  -

 با.ل لاكز  ةم  ا مدخلنع ممدفزبات مدعاين  مدكب1اسنال ف  ب نبدبمن  تب مسدن ا مدتف رل ممدت

خ مب ن " مدتتنرا مالمترر رب ممدتجشرئ  مدفن  رن " م لعر  لحررس انضرال لفلر  كلنر  م2008م ةح  رر حد -

 ممدعلبا مإلنف نن  ممالمتر رن .

فسبررست  ح مدل لعبعرر  مدجفرر1ن " مدفن  رر  مدتعلنرنرر  يرر درتاب مةه نرر ا مدرفررتسبل" ف 1999دحفررت لرر  ط د -

 مدسمة مدبنض ء مدرتاب 

رع ررس ن "ترر ةبخ مدتعلررنم يرر درتاب خرر ل مدع ررا مدب ررنم"  لفررل  مدسةم رر ال مد2004مدحفررنت أ ررك ا د -  

 .2مدرلكب دلسةم  ا مألل زبتن  لاكز مدسةم  ا مدت ةبخن  ممدبنئن ل مألفاما  ةمم 

ل لعبعرر  ل  مة مدثس ترر 1مدبنسمابمنرر  ف ن " مدرسة رر  ماشررك دن  مدرعجررس"ل مدفلفررل  1998لحرررس يرربيكاط د-

 .مدجف ح مدفسبست

  مترب ن"مدرسة ر  مررلنر  مدتجشرئ  مالمتر رنر ل  ةم ر  ترب مدثس تر  مدرسة رن2003/2004لحرس مدشر ع د -

لرم سمدر  ترب رمألنف ا مدثس تنر  ممدتايببر  مدفر  ست ترب مدرسة ر  مدرتاينر "ل أفامار  دجنرل  ةمر   كتربةم  مد

 رس مدخ لس مداي ف مدرتابل يإشامف  . لحرس مفب .مالمتر عل م لع  لح

 المراجع األجنبية:

- jean-louis poirer ن 2011د «l’école et la question des valeurs « Oualili , cahier de 

l’école normale superieure de Mééknès  ,Inspecteur Generel-France 

 - Jean manuel de queiroz ن 2014  l’école et ses sociologies » 2 édition Armand  »د 

colin , sous la direction de françois de singly . 
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 الكفايات المهنية لمــعلم المستقبل

 نبيل السعيدي

بالمغر -محمد الخامس ةجامع ،علوم التربية ةكلي  

 

 

 مقدمة:

أبرزهم في الستينيات من القرن الماضي انتشرت الدعوة إلى الالمدرسية على يدعدة مفكرين وباحثين 

موت "ريمـر فـى كتابـه المفكر النمساوي "إيفان إيليتش"في كتابه "مجتمع بال مدارس"، وكذلك ايفرت

أثبتت أن المدرسة  19-المدرسة"، حيث وّجها انتقادات شديدة وعميقة للمدرسة، غير أن جائحة كوفيد

مؤسسة مركزية في المجتمع لما تقوم به من أدوار ووظائف مهمة في تربية النشء والعمل على 

ب حركي والوجداني، فبمجرد ما أوصدت المدارس أبوابها بسب-تطورهم ونموهم المعرفي والحس

، لجأت العديد من الدول لتعويض المدرسة 19-األزمة الصحية العالمية التي تسبب فيها فيروس كوفيد

بالفضاء االفتراضي وتبديل المعلم بشاشة تعليمية رقمية، من خالل اللجوء إلى التعليم عن بعد، وذلك 

رؤية بخصوص لضمان االستمرارية البيداغوجية، لكن مع توالي األيام والشهور وعدم وضوح ال

موعد القضاء على الوباء، تصاعدت الدعوات والمطالب إلعادة فتح المؤسسات التعليمية وآخرها بيان 

أكدا فيه على أنه يجب أن تكون المدارس هي آخر  ،2021سنة مشترك لمنظمة اليونسيف واليونسكو 

ون بسبب عدم وجودهم في ما يُغلق وأول ما يُعاد فتحه. "إن الخسائر التي يتكبدها األطفال واليافع

المدارس قد ال تُستدَرك أبداً. فمن خسارة التعلم، والضيق النفسي، والتعّرض للعنف واإلساءات، إلى 

نقص تطوير المهارات االجتماعية، ستظهر تبعات كل ذلك على األطفال في إنجازاتهم األكاديمية 

 1وانخراطهم االجتماعي وفي صحتهم الجسدية والعقلية"

ن فكرة هدم المدرسة التي جاء بها "إيفان إليتش" ليست فكرة مطلقة بقدر ما هي طرح نقدي صحيح أ

إلى الجوانب السلبية من التعليم المدرسي، ومن دون التخلص من تلك الجوانب السلبية للمؤسسة 

بالدور المنوط التعليمية واالرتقاء بالكفايات المهنية للمعلم مستقبال لن تتمكن المدرسة والمعلم من القيام 

بهما، وصحيح كذلك أن المجتمع في الوقت الراهن قد تجاوز المفهوم التقليدي للمدرسة باعتبارها 

المصدر الوحيد لبناء المعرفة، فالمعارف والمعلومات متعددة المصادر واألشكال، لدرجة أضحى 

إلى السعي نحو إعادة اإلحاطة بها بشكل كلي أمرا معقدا بل ومستحيال، ولعل هذا ما دفع المدرسة 

النظر في مقارباتها البيداغوجية ووسائلها التعليمية وفضاءاتها التربوية ومناهجها التدريسية، هذا 

التجديد مسألة مطلوبة وضرورية، وينبغي أن يشمل التطوير كذلك الفاعل الرئيسي في المدرسة أال 

للقيام بوظائفه المختلفة في التخطيط والتدبير وهو المعلم، الذي يحتاج إلى كفايات مهنية مستقبال، تؤهله 

والتقويم والدعم واالنفتاح على عالم التكنولوجيات الحديثة، وهو ما أكدته أودري أزوالي المديرة 

العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اجتماع عالمي لوزراء التربية والتعليم لضمان 

                                                           
يوليو www.unicef.org/ar ،12منظمة اليونيسيف، منظمة اليونسكو، ليس بمقدورنا االنتظار إلعادة فتح المدارس، 1

2021. 

http://www.unicef.org/ar
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هة األزمة الصحية العالمية إلى أن العمل مستقبال ينبغي أن يكون استناداً إلى استمرارية التعليم ومواج

 ثالثة مبادئ، هي: 

 أوال، ال بديــــل عن المـدارس كما برهنت الجائـحـة،

صدمات هة الثانيا، أننا بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى نظم مدرسية مرنة ومبتكرة لمواج

 في الحاضر وفي المستقبل،

 2ثالثا وأخيرا، ال يمكن االستعاضة عن المعلّم بأي شاشة.

وز لقد كشفت الجائحة عن حاجة أنظمة التعليم إلى أن تكون مرنة وقادرة على امتصاص وتجا

لعمل الل اخالصدمات من خالل تجديد أدواتها ووسائل اشتغالها. وهو الشيء الذي يمكن أن يحدث من 

 لمعلوماتجيا امعلم اليوم والمستقبل وذلك من خالل تعميم تكنولوعلى االرتقاء بالكفايات المهنية ل

 لواحدقرن اواالتصال بالنظام التعليمي وتنويع المقاربات البيداغوجية واالنفتاح على مهارات ال

والعشرين دون إغفال حق األطفال في وضعية إعاقة في ولوج المدرسة أسوة بباقي األطفال. وقد 

بلغت درجة تطورها وذكائها االصطناعي َمهمايمكن تعويض المعلم بشاشة كشف الوباء أيضا أنه ال

على اعتبار أن المعلم يحتل مكانة مهمة بين المسؤولين عن تنمية وإعداد العقول والشخصيات 

المستقبلية. ورغم التطور الحاصل في الميدان التربوي والمقاربات البيداغوجية التي جعلت من المتعلم 

لتعليمية التعلمية إال أن المعلم ال يزال يحظى بمكانة مرموقة ويعد ركيزة أساسية من محور العملية ا

ركائز العملية التربوية، بل هو حجر الزاوية فيها ومحورها األساسي، وإن أي إصالح أو تطوير أو 

أهم تجديد في العملية التربوية، يجب أن يبدأ بالمعلم، إذ ال تربية جيدة بدون معلم جيد، فهو من 

مدخالت النظام التعليمي، غير أن المعلم في عصر المعلومات لم يعد يشكل المصدر الوحيد للمعرفة، 

إذ تعددت مصادر المعرفة وطرق الحصول عليها، وأضحى دور المعلم وسيطاً ومسهالً بين التالميذ 

غير أن  ا للمعرفة.ومصادر المعرفة وأصبح موجهاً ومرشداً للطلبة أكثر منه ملقناً لهم ومصدراً حصري

"المعلم التقليدي هو الصيغة الغالبة في األنظمة العربية للتعليم، فهو غير مشاركفي تخطيط المناهج 

أدوات حديثة للتقويم الشامل لقدرات  لديه وليست المدرسي، النشاط ممارسة على مدرب الدراسية، غير

 مثلث إلى تطوير، فهو محشور بينومهارات التعلم، هذا المعلم تحكمه أفكار ومعتقدات تحتاج 

حجرات الدراسة، وثانيها كم هائل من المواد التعليمية، وثالثها وقت  داخل عالية كثافة أحدها األضالع،

 3الحصة الدراسية". زمن وهو يرقص

ما ستقبل؟ وم المومن هنا لنا الحق في طرح تساؤالت عديدة لعل أبرزها : ما هي الكفايات المهنية لمعل

 األدوار والوظائف التي سيلعبها في مدرسة الغد؟ طبيعة

 .مقاربة مفهومية:1

 دواعي ظهور الكفايات:-أ

أساسيا في منظومة التربية والتكوين وكل إصالح وتطوير وارتقاء بهذه المنظومة  ايعتبر المعلم عنصر

ة متطورة يمر أوال عبر المعلم الذي كانت والزالت الحاجة إليه وهو مؤهل ويمتلك كفايات مهني
                                                           

 .2021مارس  https://ar.unesco.org ،30،عاٌم مضى على انتشار الجائحة،منظمة اليونسكو2

أدوار المعلم المستقبلية في ضوء متطلبات عصر اقتصاد المعرفة: دراسة  (،2016) خالد صالح حنفي محمود،3

 .123نقد وتنوير، العدد الخامس، صمجلة ، تحليلية

https://ar.unesco.org/
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ومواكبة للمستجدات، لذلك بُذلت الجهود على مر السنين إلعداد المعلمين على النحو األمثل، ومن بين 

هذه الجهود تكوين وتأهيل المعلمين باعتماد مقاربة الكفايات،وقد تم وصف هذه المقاربة في أوساط 

الوقت ذاته في مجال إعداد  الفكر التربوي والمهني بأنها األداة األكثر تأثيرا واألكثر جدال في

، وقد ظهرت مقاربة الكفايات في مجال إعداد المعلمين خالل الستينيات من القرن العشرين 4المعلمين

وبالتحديد في الواليات المتحدة األمريكية كجزء من حركة الكفاية، ثم بدأ تطبيق هذه المقاربة في العديد 

 .القرن العشرينمن البلدان األوروبية واإلفريقية في أواخر 

لمدرسة بحت افي حين ظهرت بيداغوجيا الكفايات بدول العالم الثالث نتيجة أزمة التشغيل بعد أن أص

لة بة البطايد نسغير قادرة على تقديم تكوين للمتعلمين يتناسب ومتطلبات سوق الشغل، مما أدى إلى تزا

وين ل تكحيط وسوق الشغل، من خالبشكل كبير، األمر الذي دفع إلى التفكير في ربط المدرسة بالم

داغوجيا الكفايات هذا الواقع كان سببا في ظهور بي .المتعلمين تكوينا كفائيا لمواجهة المشكالت وحلها

بر قدر ن بأكالتي غيرت من وظيفة المدرسة، فبعد أن كان عملها يقتصر فقط على شحن أدمغة المتعلمي

ت وقدرا مع بيداغوجيا الكفايات يركز على مهاراتممكن من المعار ف، أصبح اليوم دور المدرسة 

ما هي ها؟ والمتعلمين، لتمكينهم بمجموعة من الكفايات التي يحتاجونها في حياتهم، فما هو مفهوم

 أنواعها؟

 مفهوم الكفايات:-ب

يعتبر مفهوم الكفايات من المفاهيم الحديثة التي انضمت إلى القاموس التربوي، ولذلك ال زال مفهومها 

دالالته مستعصية ومتعددة نوعا ما على المواطنين المهتمين بشؤون التربية والتكوين. والحديث عن و

الكفاية باعتبارها حديثة التداول في أدبيات علوم التربية، يجعلنا في مواجهة عدة مصطلحات ومفاهيم 

والقدرة، والهدف، تتداخل معها بشكل، أو بآخر، كما هو األمر بالنسبة إلى المهارة، واالستعداد، 

 5والسلوك واإلنجاز.

ينات من الست هذا المفهوم من "الكفايات"، بما في ذلك "الكفاية اللغوية"، ظهر ألول مرة في أوائل

تعلم تُ للغة االقرن الماضي مع عمل نعوم تشومسكي، على عكس مبادئ المدرسة السلوكية التي تؤكد أن 

نائية ث" في والتعزيز.ويستخدم تشومسكي مفهوم "الكفاية وتُكتسب بواسطة"التجربة والخطأ والتكييف

لهذه  الملموس تجسيدمع مفهوم "األداء". وتعرف األولى بأنها "المعرفة اللغوية للمتكلم". والثانية، "ال

لنظرية اعارف المعرفة اللغوية في أفعال تواصلية". وبعبارة أخرى، يعتبر "الكفاية" مجموعة من الم

ً فعاالً لهذه المعرفة في الحاالت األصلية. ووفقا لتشومسك باللغة و"األداء" ل تلك العقي، يمتطبيقا

ن البشري خصائص فطرية رسمية تسمح له بفهم وتوليد العديد من الجمل الصحيحة من نظام م

د ن القواعمموعة القواعد. وهكذا فإن الكفاية اللغوية التي يتحدث عنها تشومسكي ليست سلوكا، إنها مج

                                                                                    ا.      وعي بهتسير وتوجه السلوكات اللغوية، دون أن تكون قابلة للمالحظة وال يمكن للفرد الالتي 

بأن تصير  إن تشومسكي يعـطي للكـفاية بعدا جديدا، إذ يعتبرها ملكة "االنسجام و التالؤم"، إنها تسمح

الكلمات منسجمة و متالئمة حسب كل وضعية. وهكذا فالكفاية تكمن مع تشومسكي في التوافق مع 

اللغوية " أنها نظام ثابت  الكفاية جميع الوضعيات، إنها االستعداد لحسن الدراية والمعرفة. إذ يُعرف

                                                           

محمد  المعلمين: دراسة دولية حول كفايات المعلمين ومعاييرهم، جودة (،2011) بالومابورجانج، روزان ترومب،4

 .37صالح سنوسي، عمر بن عدنان جلون، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، ص
 .107، ص19الكفايات المهنية والتعلمية: المفهوم واألبعاد، مجلة العلوم االجتماعية ، العدد (،2014) توفيق سامعي،5
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من الجمل ذات المعنى في  من المبادئ المولدة " و التي تُمكن كل واحد منا من إنتاج عدد ال نهائي

لغته، كما تمكنه من التعرف التلقائي على الجمل، على اعتبار أنها تنتمي إلى هذه اللغة، حتى وإن كان 

 غير قادر على معرفة لماذا، و غير قادر على تقديم تفسير لذلك.

ت الكفايا لدريجوفي كتاب "الكفايات في التعليم من أجل تأسيس علمي للمنهاج المندمج" يُعّرف محمد ا

رات ومها بكونها قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك و العمل في سياق معين، ويتكون محتواها من معارف

ها ا وتوظيفجنيدهو قدرات و اتجاهات مندمجة بشكل مركب . كما يقوم الفرد الذي اكتسبها، بإثارتها و ت

 قصد مواجهة مشكلة ما و حلها في وضعية محددة.

يفيي ريبول باعتبارها " قدرة المرء على تكييف سلوكه ليتالءم مع الوضعية، في حين يعرفها أول

ومواجهة صعوبات غير متوقعة، هي أيضا القدرة على توظيف موارده من أجل االستفادة القصوى 

منها دون القيام بمجهودات إضافية ال لزوم له، وأخيرا التمكن من االرتجال لحل وضعيات مركبة في 

 6اآلخرون سوى القيام بعمليات التكرار" حين اليستطيع 

وحسن  Savoir faire)ووفقاً لدهينوت، فإن الكفاية عبارة عن "مجموعة من المعارف وحسن األداء )

 7التي تُمّكن من ممارسة الدور أو الوظيفة أو النشاط على نحو سليم" . Savoir être   الكينونة  )

ة وتحديده مرات عديدة وفقا لتقسيم المعرفة وحسن األداء ، جرى تناول مفهوم الكفايذلك الحينومنذ 

 .وحسن الكينونة.

وقد تم تعريف الكفاية "بأنها القدرة على القيام بنشاط محدد طبقا لمعيار معين"، كما فُسرت الكفايات 

م متأثرة بعل الفكرةبأنها مجموعة من المهارات العلمية المنفصلة وغير المرتبطة بنظرية معينة. وكانت

النفس السلوكي، بمعنى أنه من الممكن أن تشكل األحداث المالحظة أثناء أداء المعلمين أساسا لتصنيفهم 

معلمين جيدين أو أكفاء  وقد أجريت الدراسات لتحديد سلوكيات التدريس التي تظهر أعلى درجات 

ة على المعلمين االرتباط بنتائج التعلم الخاصة بالطلبة، ثم ترجمت فيما بعد إلى مهارات ملموس

 8اكتسابها.

عرف الكفاية بأنها "القدرة على الفعل بنجاعة داخل فئة محددة من الوضعيات، بيرنو فقد أما فيليب 

قدرة تستند إلى معارف لكنها ال تنحصر فيها، فالكفايات ليست معارف في حد ذاتها، إنها تستخدم 

ر كذلك في مؤلف آخر أن الكفاية هي وتدمج وتعبئ معارف إعالنية وإجرائية وشرطية. "وقد أشا

 9"."قدرة الشخص على تعبئة موارد معرفية مختلفة لمواجهة نوع محدد من الوضعيات

همة لقيام بمَ ليقها بناء عليه يمكن القول أن الكفاية المهنية تُكتسب وليست فطرية في اإلنسان ويتم تطب

 محددة وتشمل الكفاية المهنية أربعة عناصر رئيسية هي:

 .المعرفة ، أي المعرفة النظرية، واألساليب الضروية للكفاية-

                                                           
6OLIVIER Reboul, 1980, « Qu'est-ce qu'apprendre ? : Pour une philosophie de 

l'enseignement », in Revue Française de pédagogie, Edition : Avanzini Guy.P67. 
 

7D'HAUNAUT Louis, 1988, Des fins aux objectifs de l'éducation : un cadre conceptuel et une méthode 

générale pour établir les résultats attendus d'une formation, 5e éd., Edition : Labor, Bruxelles.P472 
(، جودة المعلمين: دراسة دولية حول كفايات المعلمين ومعاييرهم، محمد صالح سنوسي، عمر بن 2011بالوما بورجانج، روزان ترومب، )8

 .37ي التعليم، صعدنان جلون، المركز اإلقليمي للجودة والتميز ف
9PERRENOUD Philippe, 2001, Construire un référentiel de compétences pour guider une formation 

professionnelle, Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. 
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  .، أي التطبيق الملموس ، الميداني والعمليsavoir faireحسن األداء -

 .ق المعني، أي السلوك العالئقي المكيّف والمفيد في اإلطار والسياsavoir etreحسن الكينونة -

 .القدرات البدنية المتعلقة بظروف العمل--

 :نوعان من الكفايات المهنية أو الوظيفيةهناك 

لعملي؛ داء االكفايات المهنية الفنية أو التقنية )المهارات الصعبة(، التي تتوافق مع حسن األ-1

 له.قر عمموالمهارات المهنية هي المهارات التي تمكن الموظف من االضطالع بمهمة أو أكثر داخل 

ات نة والصفلكينواات اللينة(، والتي ترتبط بشكل أكبر بحسن الكفايات المهنية السلوكية )أو المهار -2

 الشخصية للفرد.

ية اة المهنالحي ويتم اكتساب الكفايات المهنية كجزء من التكوين األولي للموظف ، ولكن أيضا من خالل

يفات ن تعرأو أثناء العمل أو نتيجة للتدريب والتكوين المستمر. وتأسيسا على كل ما سبق عرضه م

 :فاية، نجد أنها تتفق في النقاط األساسية التاليةللك

 .الكفاية هى القدرة على أداء العمل بمستوى مناسب من اإلتقان-

حدث عن ن التتشمل الكفايات: المعارف والمهارات واالتجاهات و القدرات واالستعدادات، وبذلك يمك-

ها من خالل البرامج مع إمكانية إكتساب .كفايات معرفية وكفايات أدائية وجميعها قابلة لالكتساب والقياس

 .التدريسية

 مفهوم الكفايات المهنية:-ج

يمكن تعريف الكفايات المهنية للمعلم بأنها جملة ما يمتلكه المعلم من معارف ومهارات وتوجهات تتعلق 

 10بمهنة التدريس وتظهر في ممارسات المعلم وسلوكياته التدريسية.

هي عبارة عن مجموعة من المهارات والقدرات المعرفية بناء عليهفالكفايات المهنية 

تتطور ولتأهيل، ين واوالوجدانيةوالمهارية التي يكتسبها المعلم أثناء البرامج األكاديمية الخاصة بالتكو

 التعليم عمليةبوتزداد مع ممارسة مهنة التعليم وتصبح جزءا من سلوكه، األمر الذي يمكنه من القيام 

 وجودة عالية.والتعلم بفاعلية 

 أنواع الكفايات:-د

 11يمكن تصنيف الكفايات لمجموعة من األنواع: 

خصية شة من كفايات وجدانية:وتشير الستعداد الفرد واتجاهاته وميوله فهي تدل على حوانب متعدد-1

 المعلم مثل )اتجاهاته ومواقفه نحو مهنة التعليم ودرجه ثقته بنفسه(.

 ت عمله.ع مجاالللمعلومات المهارات العقلية الضرورية ألداء المعلم في جميكفايات معرفية: وتشير -2

                                                           
م العماني لدى طلبته من حيث السمات الشخصية والكفايات المهنية ، مجلة رسالة (، "صورة المعل2018عبد هللا بن مسلم الهاشمي وآخرون )10

 .6، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، جامعة الملك سعود،  الرياض، السعودية، ص60التربية وعلمالنفس،ع
للكفايات المهنية في التدريس في محافظة  (، مستوي توظيف مدرسي اللغة العربية ومدرساتها2017سالم جميل صكبان الحمداوي، )11

 .705كربالء،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،جامعة بابل، نيسان، ص
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 ة.كفايات أدائية: وتشمل كفاءة المعلم في األداء التربوي وتتضمن المهارات الحسحركي-3

 كفايات إنتاجية: وتشير ألثر الفرد ومردوديته التربوية وجودتها.-4

 خصائص الكفايات:-ه

 سم بثالث خصائص وهي:يرى لوبال أن الكفايات تت

 حسب هذه فاياتالكفايات غائية: بمعنى أننا أكفاء ألجل تحقيق عمل أو إنجاز أو هدف معين. إن الك-أ

تفادة االس الخاصية، معارف إجرائية ووظيفية تتجه نحو العمل وألجل التطبيق، أي على اعتبار مدى

 منها في تحقيق الهدف.

بعد  تتحققالتعلم في المدرسة أو في مكان العمل وغيرها، والكفايات مكتسبة: أي أنها تكتسب ب-ب

 متابعة مسارات معينة.

مجرد: بمعنى أن الكفايات داخلية ال يمكن مالحظتها إال من خالل نتائجها /الكفايات مفهوم افتراضي-ج

 12وتجلياتها والمؤشرات التي تدل على حصولها أي من خالل ما ينجزه الفرد المالك لها.

 ت المهنية للمعلم:الكفايا-2

 كفايات التخطيط:-أ

صحيح أن معلم المستقبل سيكون في حاجة إلى كفايات مهنية غير تقليدية ومتجددة في السنوات المقبلة، 

لكن ذلك ال ينفي أهمية مجموعة من الكفايات المهنية التقليدية التي كانت وال زالت مهمة إلنجاح أي 

البيداغوجي والذي يعتبر بصفة عامة، مرحلة حاسمة في نجاح فعل تعليمي تعلمي من بينها التخطيط 

أي عمل بقوم به الكائن البشري، وهو األمر الذي ينطبق على العملية التربوية حيث يكتسب التخطيط 

أهمية خاصة باعتبارها فعل عقالني ومنظم يسير وفق خطوات متدرجة وبرنامج دقيق لتحقيق أهداف 

ل. وعلى هذا األساس يمكن القول أن عملية تخطيط التعلمات وبناء خطط بيداغوجية محددة في المستقب

التدريس تلعب دورا مركزيا في نجاح العملية التعليمية التعلمية، لذلك فمعلم المستقبل مدعو أكثر من 

أكثر وقت مضى إلى االهتمام بالتكوين الذاتي في عمليات التخطيط التربوي وتخطيط التعلمات 

كن من آخر المستجدات التي يعرفها مجال التخطيط التربوي حتى يتمكن من مواكبة واالطالع والتم

التطورات والتجديد المستمر الذي يعرفه ميدان التخطيط بصفة عامة والتخطيط التربوي بصفة خاصة 

ألن التخطيط التربوي يمكن من االبتعاد الكلي عن العشوائية واالرتجالية في تقديم الدروس والتعلمات 

تى يتسنى له تحقيق األهداف التعليمية التعلمية بفعالية وجودة عالية فهو األساس البيداغوجي ح

والديداكتيكي لعمليات التعليم والتعلم. و يُعّرف بأنه "مجموعة من التدابير التربوية المحددة التي تتخذ 

 لذلك على المعلم امتالك مجموعة من القدرات أبرزها:13من إنجاز أهداف معينة"

 ة:لتالياالقدرة على القيام بتخطيط يومي ومرحلي وسنوي لبناء التعلمات بشكل يراعي العناصر -

 ية .تحديد األهداف المنشودة بدقة وأن تكون شاملة للجوانب المعرفية والمهارية والوجدان

                                                           
 www.khayma.com(، الكفايات في التعليم، من أجل تأسيس علمي للمنهاج المندمج، 2009محمد الدريج، )12
 .لتثقيف الذاتي، دار الفكر العربي، القاهرة(. التعليم المستمر وا2007علي بركات، )13
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في  لمعلمالوسائل التعليمية من عناصر المنهاج الرئيسة وهي من أهم األدوات التي يستخدمها ا-

رضها ها وعتدريسه، ويتطلب من المعلم أن يكون ذا كفاءة عالية في تصميمها  وإنتاجها واسـتخدام

رجوة، ف المداخل الفصل الدراسي وتقييمها بحيث تكون مناسبة لمستويات المتعلمين وتحقـق األهـدا

 ويمكن إنتاجها من البيئة المحلية.

طهم ومحي هم التعلمية واستراتيجياتهم المعرفيةمراعاة الخصائص النمائية للمتعلمين وإيقاعات-

 السوسيوثقافي.

 . داكتيكياها دياألخذ بعين االعتبار طبيعة المعرفة العلمية المراد تدريسها للمتعلمين وطريقة نقل-

لعام تخطيط وتصميم األنشطة والبرامج الصفية والالصفية: وتوضع في خطة السنة في بداية ا-

غيرها وداغوجية البي ك األنشـطة بدقـة: كالرحالت، الزيارات الميدانية، والمشاريعوكتابتهـا وتحديـد تلـ

 من األنشطة الالصفية.  

يلبي  س بماتنويع استراتيجيات وطرائق التدريس واستخدامها بطريقة وظيفية متكاملـة فـي التدري-

حسن أما  طرق جيدة إذاحاجات المتعلمين وقدراتهم: ال يوجد هناك طريقة أفضل من أخرى، بل كل ال

 معلم.اسـتخدامها ويتوقف تحديد نوعية الطريقة إلى طبيعة الدرس والمتعلم وتمكن وكفاءة ال

يات مستو استخدام أساليب التقويم والدعم المناسبة للتأكيد على مدى تحقق األهداف: وذلك حسب-

ً بكل أنواع وأساليب الت جرأتها روط أقويم والدعم وشوأعمار المتعلمين وعلى المعلم أن يكون ملما

 مقابلة ،، ال ليتسنى له استخدامها في األوقات والمستويات المناسبة ومن هذه األساليب : المالحظة

ارات االختبو -بكل أنواعها ومستوياتها  -البحوث ، الرسـم ، االختبـارات التحصـيلية: الموضوعية 

 الشفهية واالختبارات المقالية .

 والتنفيذ: كفايات التدبير-ب

 إن مرحلةفبير، كإذا كانت مرحلة التخطيط حاسمة في نجاح العملية التعليمية التعلمية أو فشلها يشكل 

رحلة مية عن مقل أهالتدبير والتنفيذ تُشكل فترة أجرأة وتنزيل ما تم التخطيط له، لذلك فهي مرحلة ال ت

ي وبات التوالصع التعلمات وتجاوز العراقيلالتخطيط حيث فيها تظهر الكفاءة المهنية للمعلم في تقديم 

ن يكون أي له قد تعترضه أثناء قيامه بالفعل التعليمي التعلمي داخل الفصل الدراسي، والمعلم ينبغ

 متمكنا من مجموعة من الكفايات المهنية إلنجاح هذه المرحلة أهمها:

 ن.المتعلميمعلم وإيجابيـة بـين التوظيف مهارات تنظيم إدارة الصف بما يحقق تعلماً فعاالً وعالقات -

 .التمكن من تقنيات التواصل والتنشيط المختلفة وإثارة دافعية المتعلمين-

ة على كاف علميناعتماد مبدأ التفريق البيداغوجي واألخذ بعين االعتبار للفروقات الفردية بين المت-

 المستويات.

 .متعلمينتنويع إجراءات وأساليب التدريس القائمة على نشاط ال-

قة التي الطريبواستخدام مصادر التعلم المختلفة مثل )المكتبة والوسائل التعليمية والمختبرات..( -

 تناسب الموقف التعليمي التعلمي.

 توظيف استراتيجيات التدريس المختلفة والمناسبة، ومراعاة الحاجات الفردية للطلبة وتلبيتها.-
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 ة.توظيف استراتيجيات تحسين السلوك الصفي للطلبالحفاظ على النظام داخل غرفة الصف، و-

 توفير بيئة صفية مناسبة وآمنة. -

 تشخيص الصعوبات التي يواجهها المتعلمون وإيجاد الحلول المناسبة لها.-

م، وتقييم والتعلي لتعلماتقييم أداء المتعلمين واالعتماد على النتائج إليجاد الطرق الكفيلة بتحسين نوعية -

 ر سلوكه التدريسي.ذاته وتبري

 كفايات التقويم والدعم:-ج

ويلعب التقويم  14يُعّرف التقويم بأنه "نتيجة قياس الفرق بين األهداف المسطرة والنتائج المحققة"

والدعم دورا أساسيا في النظام التربوي ألنهما يسمحان بالتشخيص والتتبع والحكم واتخاذ القرارات 

 .المناسبة. كما يحتالن حيزا زمنيا مهما في المنهاج الدراسي

يات الخلفولذلك ينبغي على المعلم أن يكون على اطالع وإلمام بالمرجعيات والمبادئ والتوجهات 

 تقويم والدعم نجد:ومن أبرز كفايات المعلم في مجال ال .غوجية التي تؤطر عمليتي التقويم والدعمالبيدا

 تعزيزها،مين والقدرة على صياغة التقويمات المناسبة والمالئمة للكشف عن نواحي القوة لدى المتعل-

 .وتشخيص نواحي الضعف ومعالجتها

 ضوء األهداف التعليمية.صياغة فقرات االختبار بأنواعه المختلفة في -

فسيرها ئج وتتحليل نتائج المالحظات واالختبارات وتبويب بياناتها في صورة تسهل اسـتخالص النتا-

 لالستفادة منها,

 .ظيفهمالتمكن من مختلف أنواع التقويم )تشخيصي،تكويني،إجمالي،إشهادي...( والقدرة على تو-

 دوري..( لعالج التعثرات والصعوبات.التمكن من مختلف أنماط الدعم )وقائي،تتبعي،-

ويني مع صي والتكلتشخياستخدام أساليب التقويم الذاتي لتنميـة مهـارات المعلـم التقويميـة، والتقـويم ا-

 التوجه تدريجياً نحو التقويم األدائي والعملي.

 المساهمة في تقويم العملية التعليمية وعناصرها المختلفة.-

 لم المستقبل:الكفايات المهنية لمع-3

ل على أكم تربويةإضافة إلى ما سبق من كفايات مهنية تبقى ضروية لمعلم اليوم والمستقبل ألداء رسالته ال

مل نشود، تشكل الموجه فإن هناك كفايات مهنية أخرى على المعلم اكتسابها لكي يقوم بأداوره المختلفة بالش

لكفايات . هذه  اثقافيةفية والتكنولوجية والبيداغوجية والهذه الكفايات المستقبلية مجموعة من المجاالت المعر

 .لمهنيةسنحاول الكشف عنها من خالل دراسة مجموعة من المراجع العلمية باالستناد إلى التجربة ا

وقد أقرت المفوضية األوروبية مجموعة من المبادئ المشتركة لكفايات المعلمين ومؤهالتهم، وقدمت هذه 

لتحديات العيش في مجتمع المعرفة وفي المجتمع األوروبي، ووضعت هذه المبادئ أيضا المبادئ استجابة 

لدعم تطوير سياسات جديدة على المستوى الوطني أواإلقليمي، ووفقا لهذه المبادئ ينبغي أن يكون المعلم 

 15قادرا على ما يلي:

 التعامل مع البيانات والتقنية والمعرفة قادرا على. 

 لبشري مثل المتعلمين والزمالء وغيرهم من الشركاء في التعليمالعمل مع العنصر ا.  

                                                           
 .55(، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي، ص2009المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، )14
سنوسي، عمر بن (، جودة المعلمين: دراسة دولية حول كفايات المعلمين ومعاييرهم، محمد صالح 2011بالوما بورجانج، روزان ترومب، )15

 .59عدنان جلون، المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، ص
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 يالعمل مع المجتمع وداخله على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني واألوروبي والعالم.  

نظمة أما في السياق اإلفريقي، فمن خالل برنامج التعليم األساسي في إفريقياالذي بادرت به م

ها المعلم، شرعت مجموعة من الدول في تحديد سبعة أدوار يجب أن يقوم ب(  2007اليونسكوودشنته عام )

  :وتصف بالتفصيل المعرفة والمهارات والقيم الضرورية لتأدية هذه األدوار بنجاح

 .وسيط للتعلم 

 مفسر ومصمم لبرامج التعلم. 

 قائد ومسؤول ومدير. 

 .عالم/خبير وباحث ومتعلم مستمر 

  والوطنييؤدي دور الراعي المجتمعي. 

 له دور اختصاصي في مجال التعلم/المجال/التخصص. 

 :16قُّسمت هذه األدوار السبعة إلى ثالث كفايات تهدف إلى التقريب بين النظرية والتطبيق

  ماالت بالقدرة على النظر في مجموعة من االحت –في األساس –الكفايات العملية، وهي تعرف

رف التص/االحتمال الذي ينبغي اتباعه، وأداء الفعل للفعل/التصرف، واتخاذ قرارات مدروسة حول

 المختار.

 دعم بحيث ي .الكفايات التأسيسية، وهي تكون حينما يظهر المتعلم فهما للمعرفة والتفكير

 الفعل/التصرف المتخذ.

 القدرة وع الفهم رار مالكفايات االنعكاسية/التأملية، وهي تشير إلى دمج أوربط األداء بعملية اتخاذ الق

 .على التكيف مع التغييرات والظروف غير المتوقعة وشرح أسباب هذه األفعال/التصرفات

،وكجزء من البرنامج طورت مجموعة من المعايير التي أطلق عليها عليها "معايير 2000بحلول عام 

األداء التدريسي الخاصة بالتدريب األولي للمعلمين عمل على تطويرها مجموعة من الخبراء تتألف من 

تتألف معايير البرنامج من أربعة عناصر مرتبطة بمعايير  .أكاديميين وممثلي مؤسسات إعداد المعلمين

 17ومؤشرات.

 العنصر )أ(  اإلعداد للتدريس: تنظيم المحتوى وفق تعلم الطلبة

 :أن يكون المعلم على دراية بمعارف الطلبة وخبراتهم السابقة. مؤشرات توضيحية 

  بالخصائص التقليدية للفئة العمرية للطلبةأن يكون على دراية 

 أن يكون على دراية بعائالت الطلبة وخلفياتهم الثقافية 

 أن يضع في الحسبان الطرق المختلفة لتعلم الطلبة. 

  طار إأن يصوغ المعلم بوضوح األهداف التدريسية المالئمة لكل طالب بحيث تكون متسقة مع

 .المنهج الدراسي الوطني

  همحتوى التدريس، وتوضيح الروابط بين المحتوى الذي تم ويتم وسيتم تدريسالتمكن من. 

 لفصل اهداف ابتكار واختيار مواد التدريس ووسائله وأنشطته المالئمة لكل طالب، والمتسقة مع أ

 الدراسي.

 .ابتكار واختيار استراتيجيات التقييم المالئمة لكل طالب، والمتسقة مع أهداف التدريس 
                                                           

 59نفس المرجع السابق،ص16
 .82نفس المرجع السابق،ص17
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 : خلق بيئة مالئمة لتعلم الطلبة:العنصر )ب(

 عل الطلبة بة أوتفاالطل توفير مناخ يتسم بالعدالة والثقة والحرية واالحترام فيما يتعلق بتفاعل المعلم مع

 :فيما بينهم. مؤشرات توضيحية

o خلق ظروف يشعر الطلبة في ظلها بقيمتهم. 

o ،واالقتصادية احترام االختالفات النوعية والثقافية، والعرقية، والمجتمعية. 

o توفير فرص التعلم لكافة الطلبة. 

 تكوين عالقة من التعاطف بينه وبين الطلبة. 

 طرح توقعات تعلم تحفز طاقة التحدي عند الطلبة. 

 إقامة معايير ثابتة لالنضباط والتوافق داخل الفصل الدراسي والحفاظ عليها. 

  الفعال.التأكد من أن البيئة المادية آمنة وتساعد على التعلم 

 العنصر)جـ(: التدريس من أجل تعلم الطلبة:

 حيةمؤشرات توضي .التأكد من وضوح األهداف واإلجراءات المتداخلة في عملية تعلم الطالب: 

o اإلشارة بوضوح إلى الغرض من الدرس. 

o اإلشارة بوضوح إلى اإلجراءات الّمتبعة، وإعطاء تعليمات دقيقة ومحددة. 

o لكتابي للغةتصحيح االستخدام الشفهي وا. 

 التأكد من أن محتوى الدرس قابل لالستيعاب من قبل الطلبة. 

 هم.فق تفكيرأيادة فيما عدا معرفة الحقائق والبيانات المجردة، ينبغي على المعلم تحفيز الطلبة على ز 

 ت علوماالتأكد من فهم الطلبة لمحتوى الدرس عن طريق الحصول على انطباعاتهم أوعن طريق الم

 .عملية التعلم التي تسهل

 .استخدام الوقت المتاح للتدريس بشكل فعال 

  العنصر )د( مهنية المعلم:

 تقييم مدى تحقيق أهداف التعلم. مؤشرات توضيحية: 

o  ليمةسالقدرة على توضيح سبب الدرجة التي تم منحها للطالب على نحومالئم وبناء على حجة. 

o  مستقبلفي ال والتأكد من وجود بيئة تعلم مناسبةاإلشارة إلى التغييرات المرجوة لتطوير التعلم. 

o طرح استراتيجيات جديدة لتحسين النتائج. 

 التقييم الذاتي لفاعلية المعلم في تحقيق النتائج. 

 حقق ذلكلتي تإظهار االهتمام ببناء عالقات مهنية مع زمالئه والمشاركة في الفعاليات المشتركة ا. 

 الطلبة تحمل المسئوليات تجاه قيامه بإرشاد. 

 التواصل مع أولياء األمور واألوصياء. 

 ت.إظهار الفهم الواضح لسياسات التعليم الوطنية وكيفة إسهام المدرسة في هذه السياسا 

غي ة ينبوالهدف من ما سبق مؤشرات هو الرفع من جودة هيئة التدريس ووضع معايير وكفايات دقيق

 ال.على المعلم امتالكها لممارسة عمله يشكل جيد وفع

أما وزارة التعليم في ماليزيا وهي المعنية بتدريب معلمي المدارس االبتدائية من خالل معاهد إعداد 

المعلمينالمعروفة سابقا  بكليات إعداد المعلمين.والهدف من إنشاء هذه المعاهد هوتحسين نوعية إعداد 

رجة الماجستير في المعلمين في ماليزيا، ويشترط لعمل األساتذة في المعاهد الحصول على د

وتتولى كل من شعب إعداد المعلمينومعاهد .تخصصاتهم، مع تشجيعهم للحصول على درجة الدكتوراه
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إعداد المعلمين ومؤسسات التعليم العالي العامة مسؤولية تخطيط وتنفيذ برامج إعداد المعلمين؛ لتلبية 

يز على ثالثة محاور رئيسة للتحقق احتياجات المدارس من المعلمين على المستوى الوطني. ويتم الترك

من إعداد معلمين ذوي كفاءة عالية، وهي قيم مهنة التعليم، والمعرفة والفهم، ومهارات التدريس 

 :18والتعلم.المعايير الوطنية الثالثة هي

 (:الممارسة وقيم مهنة التدريس:1المعيار )

تي نية الالشخصية واالجتماعية والمهوهو يوضح تفاصيل القيم والممارسات المهنية في المجاالت 

 يجب على المعلم امتالكها:

 بر، القيم الشخصية، وهي: اإليمان باهلل، والصدق، واإلخالص، والمعرفة، والعطف، والص

لصحة، ية واواللباقة، واإلنصاف، والرعاية، والمثابرة، والتنافسية، والصالبة، واليقظة، والحيو

 الشخصية واالجتماعية، وروح العمل التطوعي، والكفاءة.وامتالك مهارات العالقات 

 قا، كونه سباعي، والقيم المهنية، وهي: حب المهنة، والذكاء، والنزاهة، والقدوة، وممارسة العماللجما

 وخالقا، ومبتكرا.

 لوطنية، ة، واالقيم االجتماعية، وهي: التناسق، وتطوير المهارات االجتماعية، ووجود روح اجتماعي

 .البيئةوحب 

 ( : المعرفة والفهم:2المعيار )

 المناهجيم، ويعطي بالتفصيل مستويات الكفاية من المعرفة والفهم في التخصص المختار، ودراسات التعل

لى عتي يجب يس الالدراسية التي يجب أن ّ يمتلكها المعلم. يشرح هذا المعيار في التفاصيل كفايات التدر

  :المعلم امتالكها

 يدرسها  ادة التيم للمألهداف، والمناهج الدراسية، ونتائج التعلم، واحتياجات التعليم والتعلالفلسفة، وا 

 محتوى المادة التي يدرسها. 

 تقنية االتصاالت والمعلومات TICهج الدراسيووسائل اإلعالم والموارد التعليمية في تنفيذ المن.  

 .استراتيجيات لخلق بيئة تعليمية مالئمة 

  والتقييم، والبحوث الميدانية لتحسين التعليم والتعلمطرق التقويم. 

 إمكانات الطلبة وسبل تطويرها بطريقة شاملة ومتكاملة. 

 (: مهارات التعليم والتعلم:3المعيار )

، إلبداعيةرات اوتستخدم هذه المهارات طرقا مختلفة، وأساليب وتقنيات لدمج مهارات التفكير، والمها 

والمهارات  ات التعلم، ومهارات التواصل والمعلومات، ومهارات التيسير،ومهارات االبتكار، ومهار

  .الالزمة للتقويم والتقييم

ويحتوي دليل المعايير الوطنية أيضا على مؤشرات تتعلق بالمعايير الثالثة،فمثال فيما يتعلق بالمعيار 

ية واالجتماعية(، وفيما الشخصية والمهن(( : مدى ممارسة الطلبة المعلمين لقيم المجاالت الثالث1)

( المعرفة والفهم: أمثلة لبعض المؤشرات، وهي: درجة إتقان الطلبة المعلمين 2يتعلق بالمعيار )

للمنهج، وأساليب التقييم؛ وتقنية المعلومات واالتصاالت، واستراتيجيات لخلق بيئة تعليمية مالئمة. أما 

                                                           
 .133-ص132نفس المرجع السابق،18
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مين من خالل مهاراتهم في التخطيط، وطريقة تعاملهم فيما يخص المعيار الثالث، فيتم تقييم الطلبة المعل

 .مع االختالفات في قدرات األطفال، ودرجة إتقان الطلبة المعلمين لمهارات إدارة الصف

في حين حدّد مجلس التعليم العالي في سلوفنيا مجموعة من الكفايات التي على المعلمين التمكن منها  

رسة عملهم بالشكل المطلوب. وجاءت هذه الكفايات المهنية على حتى تكون لديهم القدرة واألهلية لمما

 19الشكل التالي:

  :التدريس الفعال-

 صياغة محتوى المادة ونقله للمتعلم بطريقة مناسبة الحتياجاته. 

 سالقدرة على الربط بين األهداف والمحتوى والمنهجية وحاجة المتعلم من خالل التدري. 

  وتنفيذ جميع األنشطة التعليمية بكفاءةالقدرة على تخطيط وتنظيم. 

 التعلموعليم التمكن من أساسيات البحث العلمي في التعليم واالستخدام الفعال لها في تعزيز الت. 

 ا وتقييمه ة بهمتشجيع التعلم النشط والمستقل، الذي يمكن المتعلمين من تخطيط عملية التعلم الخاص

 .وإدارتها

 مجموعات اح فير المهارات االجتماعية، وتمكين الطلبة من العمل بنجتشجيع التعلم التعاوني لتطوي 

 .غير متجانسة

 :التعلم مدى الحياة-

 لتعلم اتي تتيح ة والاستخدام األساليب المناسبة لزيادة استراتيجيات التحفيز وتعزيز التعلم لدى الطلب

  .مدى الحياة

  والقدرة  جديدة،مواجهة المهام والتحديات التشجيع خصائص المتعلم اإليجابية: المرونة والثبات في

 على التقييم الذاتي.

 ة الجتماعيرات ااستخدام وتنمية محو أمية تقنية المعلومات واالتصالت في المتعلمين؛ وتنمية المها

 . والتواصل لدى المتعلمين

 إدارة الصف والتواصل: -

 ابية معهمالقدرة على التواصل بفاعلية مع المتعلمين وتطوير عالقة إيج. 

 الثقة وألمن القدرة على خلق بيئة تعليمية مشجعة تقدر التنوع، ويشعر كل متعلم فيها بالقبول وا

 .بالنفس

  حتراماالقدرة على صياغة قواعد واضحة للسلوك واالنضباط داخل الفصول الدراسية، تقوم على 

 اع واستخداموالتعدي والصرالقدرة على التعامل بفاعلية مع السلوك غير الالئق  .جميع المشاركين

 .االستراتيجيات المناسبة لحل هذه المشكالت

 .توفير فرص متكافئة لجميع المتعلمين وتكييف العمل مع احتياجاتهم الفردية 

 م، دراتهالتعرف على االحتياجات الخاصة للمتعلمين، ونقاط القوة والضعف، وتكييف العمل مع ق

 والمؤسسات المتخصصة.وعند الضرورة التعاون مع المختصين 

 تقييم التقدم المحرز للتعلم:-

                                                           
 .160-159نفس الرجع السابق،19
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  م تغذية مع تقدي لتعلمااالستخدام المناسب لألساليب المختلفة لتقييم التقدم المحرز للمتعلم وفقا ألهداف

 راجعة بناءة.

 ءة ، والقراماعيةتقييم التقدم المحرز للمتعلم في مجال تطوير استراتيجيات التعلم، والمهارات االجت

 ومحوأمية تقنية المعلومات واالتصاالت.

 التواصل مع أولياء األمور وغيرهم من األشخاص المسؤولين عن تقدم المتعلم. 

 :الكفايات المهنية العامة-

 ية، والدينلغويةتطوير موقف إيجابي تجاه المتعلمين، واحترام خلفياتهم االجتماعية، والثقافية، وال. 

  األخالقية والقانون.القدرة على االلتزام بالمبادئ 

 عرض وتشجيع القيم اإليجابية واآلراء والسلوكات المتوقعة من المتعلمين. 

 التواصل الفعال مع أولياء األمور وغيرهم من األشخاص المسؤولين عن المتعلمين. 

 التعاون مع المعلمين اآلخرين والعاملين في المدرسة. 

 محلي والمحيط في مجال التعليمالمشاركة في األنشطة المختلفة في المجتمعين ال 

 .تخطيط التنمية المهنية الخاصة وتقييمها وإدارتها 

 الكفايات المهنية لمعلم المستقبل المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان:-4

فقد  ورجي،تعتبر حقوق اإلنسان بمثابة إنجيل العصر كما وصفها عالم السياسة الفرنسي موريس ديف

يد م المتزاالهتماابتدريس مفاهيم حقوق اإلنسان في  مناهجها التعليمية، ويؤكد قامت مختلف دول العالم 

ريق طبموضوعات المواطنة وحقوق اإلنسان على دور المعلم في تعزيز القيم الديموقراطية عن 

 ة اآلمنةلمدرسالتدريس التشاركي والفعال وترتبط هذه التطورات بوجهة النظر الخاصة بتكامل مفهوم ا

ب ر وأساليالبش عزز العالقات البشرية البناءة بين الجنسين، وتعزز االحترام المجتمعي لتنوعوالتي ت

درسة ي المالحياة سواء الخاصة بالمعلمين أوالمتعلمين، فموضوعات مثل: عدم المساواة، والعنف ف

 قفواروحولها، تدعو إلى النقاش حول جودة التدريس وما يعزز ذلك. وقد أظهرت األبحاث أن ال

لمناطق االسيما بين  –التعليمية الكبرى ال تكون بين الدول ولكن توجد داخل الدول والمدارس 

تبني مطالب ب ستقبلالحضرية والنائية، وبين البنين والبنات، وبين األقليات والغالبية. لذلك فمعلم الم

ح ى التسامة علن، مبنيثقافة حقوقية معاصرة في ممارسته التربوية وفي تفاعالته اليومية مع المتعلمي

 متها.ية بروالمساواة واحترام االختالف ورفض العنف والتمييز والعنصرية وذلك في البيئة المدرس

 الكفايات المهنية لمعلم المستقبل المتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال: 5-

لم تترك مجاال معينا  يتسم عصرنا الراهن بانفجار هائل في وسائل وتقنيات التكنولوجيات الحديثة التي

وإال وتدخلت في أنشطته، هذا االنفجار التكنولوجي ساهم في تغيير مالمح مجموعة من المجاالت في 

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية، والنظام التعليمي لم يُشكل االستثناء حيث يعتبر 

م واالتصال، إذ أصبحت هذه األخيرة تحتل مكانة أحد أبرز الميادين وأكثرها تأثرا بتكنولوجيا اإلعال

مهمة في المنظومة التربوية لعدد كبير من الدول، ولم يقتصر تأثيرها على الوسائل التعليمية الموظفة 

في تقديموبناء التعلمات والمهارات والمواقف والقيم لدى المتعلمين، بل تجاوزت ذلك بكثير من خالل 

ة أهداف الفعل التعليمي التعلمي برمته والمساهمة في خلق وظائف دورها في إعادة تشكيل وصياغ

جديدة على المدرسة أن تلعبها، وعلى هذا األساس أصبح المعلم مدعوا أكثر من أي وقت مضى إلى 

مواكبة هذه الثورة المعلوماتية من خالل العمل على تطوير كفاياته المهنية لتستجيب لمتطلبات العصر 
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. خاصة وأن متعلمي اليوم، نشئوا مع التكنولوجيات الرقمية الحديثة وأدواتها الحالي والمستقبلي

ومن الضروري في هذا الصدد أن يأخذ بعين "المختلفة، فهي جزء من حياتهم اليومية وثقافتهم الخاصة 

، 20 "االعتبار كون أكثر من نصف التالميذ يمكنهم الولوج إلى الوسائط المتعددة قبل االلتحاق بالمدرسة

مما يفرض على معلمي الحاضر والمستقبل استثمار هذا الواقع أوهذه الحقيقة في عمليتي التعليم والتعلم 

واالكتساب داخل الفصول الدراسية من خالل حصص التعليم الحضوري وخارجها من خالل أنشطة 

تصال في المؤسسة التعلم الذاتي والتعليم عن بعد. ولهذا، فمن الضروري اعتماد تكنولوجيا اإلعالم واال

التعليمية خصوصا، والمنظومة التربوية عموما، محاولة منها في ضخ دماء التجديد في مجال التربية 

 .والتكوين عبر تطوير وسائلها وأساليبها للرفع من قدرات االستجابة وزيادة مستوى اإلنتاجية

داخل المنظومة المجتمعية، وتنزيل هذه الدعامة المهمة في مجال التربية والتكوين، كمجال حساس 

رهين بالمعلم ومدى قدرته على تقديم هذه المادة المعولمة مع ضرورة تمكنه من آليات التنفيذ والتطبيق 

عبر امتالك المهارات والكفايات التكنولوجية الضرورية لتحقيق تلك المخرجات؛ أي ضرورة توفير 

معرفة ما،لقد حولت تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وتوافر بيئة تعليمية تكنولوجية هدفها توصيل/ ترسيخ 

أدوار العديد من األطراف التربوية داخل الحياة التعليمية، حيث قدم للمعلم دورا جديدا، تجلى في انتقاله 

من ناقل ديداكتيكي للمعرفة إلى مصصم بيداغوجي لها،داخل وخارج فضاء المؤسسة التعليمية،كما 

 21تواصل الرقمي، واالقتصاد في الجهد.تساعده على تنمية مهارات ال

اولة شرين، محن العإن العمل على إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية كان في منتصف القر

كي لديداكتيالنقل من النظم التعليمية لوضع حد للطريقة التقليدية التي كانت تسود الفعل التعليمي، وا

لمعرفة، اي عصر المقاربات والطرائق الحديثة في التعليم والتعلم، فالجاف. وذلك من أجل تجاوزه نحو 

ة لي، ضروربالتاالتعليمي، الذي تقدمه المؤسسة التعليمية، و -أصبح من الُملّح تطوير العرض التربوي

 .البحث عن آليات وتقنيات تدريس وتعليم الهدف المنشود أو باألحرى الكفاية المنشودة

مدرس مضعوط بالزمن المدرسي، أي أنه ملزم ومطالب بإكمال مكونات المقرر والمالحظ اليوم، أن ال

الدراسي، ويسارع الزمن لكن دون االنتهاء، ويتم ذلك على حساب فهم المتعليمين للدرس ومدى 

استيعابهم له. إذن، فالحل يكمن في إنشاء بنك بيداغوجي رقمي يشمل خطاطات، أشرطة من إنتاج 

ي حوزة اإلدارة المدرسية لكي تقدمه للمتعلم في مرحلة معينة من السنة الدراسية، المعلم، ....( يوضع ف

ومن األحسن أن يكون في بداية الموسم الدراسي، دون أن ننسى الضرورة التاريخية لهذه التكنولوجيا 

 22باعتبارها المحرك الجديد للعالم، وحاجة أساس فيه

المغرب الرقمي (بالنسبة لدور المدرسة ووظائفها في  واستحضارا لألهداف التي وضعتها )إستراتيجية

مجال نشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واعتبارا إلى )أن إدماج هذه التكنولوجيا في المدرسة يمثل 

اليوم شرطا حاسما في تجديدها واالرتقاء بها. كما أن من شان ذلك االرتقاء بجودة التعلمات وتنمية 

                                                           
 .34ص يات الجديدة والرهانات الثقافية،(، المدرسة، التكنولوج2014المملكة المغربية،المجلس االقتصاديواالجتماعي والبيئي) 20
(، الدليل البيداغوجي العام إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 2014المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني)21

 .11التعليم، المختبر الوطني للموارد الرقمية،ص 
22Programme de Génie Analyse des besoins et des priorités en matière de ressources pédagogiques 

numérique, Rapport final, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique, juin 2008, P 6. 
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تباره مكمال للتعلم الحضوري(. )عن وثيقة الرؤية اإلستراتيجية لإلصالح وتطوير التعلم عن بعد باع

( وبناء على ما سبق يمكن القول أن الكفايات التكنولوجية أضحت مسألة في غاية األهمية 2015/2030

 لمعلم المستقبل حيث يؤدي أدوراه ووظائفه على الوجه األمثل وتتجلى أبرز هذه الكفيات في ما يلي: 

 برمجيات رقمية إلبداع موارد تعليمية تعلمية لفائدة المتعلمين. استخدام 

 .التواصل عن بعد من خالل توظيف شبكات التواصل االجتماعي 

 .توظيف الوسائط المتعددة في عمليات التعليم والتعلم 

 ع أهداف مالقة استغالل اإلمكانيات الديداكتيكية التي تتيحها البرمجيات اإللكترونية التي لها ع

 لمنظومة التربوية.ا

 المشاركة الفعّالة للمدرسين في إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التعليم؛ 

 اإلعالم لوجياالمساهمة في الرفع من جودة التعليم والتعلم من خالل االستثمار البيداغوجي لتكنو 

 واالتصال؛

 لفصل امثل لها داخل تخصيص أدوات متعددة الوسائط، من طرف المدرسين، بغية االستخدام األ

 .الدراسي

 مالتنظيم المعقلن والمبرمج للفعل التربوي قصد إحداث تغيير ايجابي في سلوك المتعل. 

  يةالتعليم لمواداتوظيف البرمجيات االلكترونية التربوية والوسائل التفاعلية والحوامل الرقمية في . 

  التعليمية.تحديد األهداف األدائية، واختيار و تصميم المواد 

 .القدرة على توظيف وسائل االيضاح التكنولوجية والموارد الرقمية المختلفة 

 الكفايات المهنية لمعلم المستقبل المتعلقةبالتربية الدامجة:-6

اتجهت العديد من البلدان نحو تبني مقاربة التربية الدامجة بمعنى تدريس األطفال في وضعية إعاقة 

عادية إلى جانب باقي األطفال األسوياء، وذلك بدال من النمط التربوي القائم داخل األقسام الدراسية ال

على عزل األطفال في وضعية إعاقة داخل المراكز التربوية الخاصة، هذا النمط التربوي الذي كان 

ج قائما في السابق لكنه قوبل بانتقادات ذات طابع حقوقي وبيداغوجي ليتم االنتقال بعدها إلى تبني اإلدما

المدرسي لألطفال في وضعية إعاقة وذلك من خالل إدماجهم في المؤسسات التعليمية العادية لكنهم 

يبقون في أقسام خاصة ويتم تخصيص بعض الحصص الدراسية لدمجهم في الفصول الدراسية 

 النظامية، غير أن هذا النمط التربوي سرعان ما وجهت له انتقادات حقوقية وأخالقية وتربوية، كونه

قائم على العزل و الوصم والتمييز بين األطفال ويضرب مبدأ الحق في المساواة والحق في التعلم كما 

نصت عليه المواثيق الدولية، ذلك ما أسهم بشكل كبير في تبني النمط التربوي القائم على التربية 

في تربية ذات جودة تربية مبنية على حق الجميع “الدامجة، والتربية الدامجة بحسب منظمة اليونسكو 

تستجيب لحاجات التعلم األساسية، وتثري وجود المتعلمين. وألنها تتمحور بالخصوص حول الفئات 

الهشة، فهي تحاول أن تطور بالكامل إمكانات كل فرد. ولذلك يكون الهدف النهائي للتربية الدامجة ذات 

 23.”جودة هو إنهاء جميع أشكال التمييز وتعزيز التماسك االجتماعي

وقد تظافرت مجموعة من العوامل والظروف لتؤدي إلى اعتماد التربية الدامجة كخيار تربوي 

استراتيجي لتعليم وتربية وتأهيل األطفال في وضعية إعاقة منها ما هو حقوقي وقانوني، ومنها ما هو 

                                                           
التربيۀ الدامجۀ لفائدةاألطفال فی مديرية المناهج، منظمة اليونسيف،( 2019)المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،  23

 .12وضعيۀ إعاقة، دليل األسر والجمعيات،ص
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القيمية الفلسفية، وبالتالي فالتربية الدامجة ليست وليدة الصدفة وإنما بيداغوجي فضال عن المبررات 

منظمات (هي نتاج سيرورة تاريخية من العمل واالجتهاد الذي أسهم فيه مجموعة من المتدخلين 

حقوقية ودولية، منظمات األمم المتحدة، مؤسسات المجتمع المدني، علماء، سياسيون ومفكرون..(. 

الدامجة استجابة لتطور حاجة اجتماعية ومجتمعية، ولتطور فكري مرتبط بفلسفة  لذلك جاءت التربية

وقيم إنسانية، وفي نفس الوقت ونتيجة لتراكم معرفي في الوقت نفسه، أدى إلى تصورات بيداغوجية 

 .24جديدة مبنية على تمثالت جديدة للتعلم والتربية

بني تإلى  ؤسسات المجتمع المدني في الدفعوقد أسهمت الحركات اإلنسانية والمنظمات الحقوقية وم

 هشة ونبذات المقاربات جديدة في مجال الحق في التعلم، و أيضا إلى تبني فلسفة دمج األقليات والفئ

نطلق ك. وتكافة مظاهر اإلقصاء والتمييز والوصم، وبناء ثقافة احترام االختالف، والعيش المشتر

فاقيات لى اتادئ اإلنسانية واألخالقية تحولت فيما بعد إالتربية الدامجة من هذه التصورات والمب

 ومعاهدات دولية تكتسي الصبغة القانونية.

باإلضافة إلى مبررات بيداغوجية وسيكولوجية تشكل سندا موضوعيا للتربية الدامجة، على اعتبار أن 

تبط بنوعية الوساطة التعلم غير مرتبط أساسا بالفرد وما يمتلكه من قدرات ذهنية وحسحركية بقدرما تر

التربوية القائمة بين المتعلم والمعرفة، فليس هناك طفل غير قادر على التعلم واالكتساب المعرفي 

والمهاري، بل هناك وساطة بيداغوجية غير قادرة على توظيف التقنيات والوسائل والطرائق 

المتعلمين واالنتقال بالمتعلم من  البيداغوجية والديداكتيكة المالئمة لنقل التعلمات وبناء المعارف لدى

منطقة التعلمات التي يمتلكها إلى منطقة التعلمات المجاورة  من خالل التفاعالت والصراعات كما يؤكد 

لذلك فاالختالف والتنوع يشكل عنصرا معززا .25على ذلك صاحب نظرية السوسيوبنائية فيكوتسكي

 للتعلم ال عائقا يقف في وجه تحقيقه.

من لتمدرس ضفي ا لبعد القيمي واألخالقي للتربية الدامجة حيث يعتبر تمتيع األطفال بحقهمدون إغفال ا

 ها تقدير، ومنفضاءات عادية، ومن دون ميز أو وصم، أمرا أخالقيا ينم عن احترام قيم إنسانية نبيلة

مة ؤمنة بقيمفة لسفالناس وتثمين إمكانياتهم كيفما كانت قيمة تلك اإلمكانيات، وتبقى التربية الدامجة 

قاتهم، و إعامحاربة الوصم والميز، إذ ال تنظر إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلى قصورهم أ

 بل إلى إمكانياتهم وقدراتهم.

ير بشكل كب ربويةويلعب المعلم )ة( دورا حاسما في علميات التعليم والتعلم ويتوقف نجاح المنظومة الت

يتفرغ  الم ،التعليم الجودة لجميع األطفال. وفي جميع أنحاء الع على المعلمين وكفاياتهم لتوفير

ية يولوجالمدرسون بشكل كامل لضمان حق جميع األطفال في التعليم بغض النظر عن فوارقهم الفيز

 والذهنية والمعرفية والسوسيوثقافية. 

لذلك فمعلم المستقبل مدعو إلى اإليمان وتبني المقاربة الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة واالرتقاء 

بكفاياته المهنية عبر التكوين المستمر واالطالع الواسع ليس فقط على مختلف المقاربات البيداغوجية 

ية على أحسن وجه، بل كذلك والوسائل الديداكيتيكة التي من شأنها تيسيير عمله والقيام برسالته التربو

على مختلف اإلعاقات وأصنافها وأشكالها وتقنيات التعامل التربوي والسيكوبيداغوجي مع أصحابها. 

                                                           
يۀ الدامجۀ لفائدة األطفال فی وضعيۀ إعاقۀ، (، منظمة اليونيسيف، الترب2019وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، )مديرية المناهج(، )24

 .16دليل المدرسين، ص
25https://www.maghress.com/alittihad/119382 14/06/2021عليه بتاريخ : تاطلع 

https://www.maghress.com/alittihad/119382
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لذلك على معلم المستقبل أن تكون له القدرة على لعب مجموعة من األدوار الجديدة وأن يتسم بمجموعة 

 جمالها على الشكل التالي:من الصفات التي يتسم بها المدرس الدامج والتي يمكن إ

 طريقة ن بالتطوير الذات من أجل تحويل وظيفة المدرس)ة( من ملقن للمعارف والمعلومات للمتعلمي

همها رف وفنفسها، وينتظر منهم تحقيق النتائج ذاتها، إلى وسيط بشري يساعدهم على اكتساب المعا

 وتوظيفها حسب قدراتهم الذاتية.

  ات ة وحاجعلى أساس التمركز حول المتعلم )ة( وذلك بمراعاة طبيعتخطيط العمل التربوي برمته

 نجزهايجميع األطفال المتواجدين في الفصل الدراسي، وجعلها في قلب األنشطة التربوية التي 

 المدرس)ة(.

  ة بين لقائماتكييف المحتويات الدراسية وطرائق االشتغال، وتفريدها بما يالئم الفروق الفردية

 اهتماما رس)ة(ألخذ بعين االعتبار حاالت المتعلمين والمتعلمات التي تستلزم من المدالمتعلمين، وا

 .خاصا

 وترتقي  يرها،خلق الفرص المتنوعة للتعلم التي تتيح للمتعلمين استثمار إمكاناتهم الفعلية وتطو

 بناءة. ةجابيبالتعلمات بشكل تدريجي، بما يعزز تقدير الذات، ويحفز على االستزادة من التعلم بإي

  التواصل مع مختلف فرقاء المؤسسة وشركائها في اتجاه دعم مشروع الدمج المدرسي، في أفق

ضمان تمدرس ذي جودة لكل متعلم ومتعلمة، كيفما كانت وضعيته الفيزيولوجية، أو النفسية، أو 

 26السوسيوثقافية.

ر ة، الصادإعاق طفال في وضعيةباإلضافة إلى ما سبق، قدم دليل المدرسين للتربية الدامجة لفائدة األ

ات لكفايعن وزارة التربية الوطنية المغربية بشراكة مع منظمة اليونيسيف، جدوال يضم محتلف ا

ي وظائفه فوواره المهنية التي ينبغي على المعلم الدامج أن يكون متمكنا منها حتى يستطيع القيام بأد

 ة الدامجة.إطار النمط التربوي القائم على تبني مقاربة التربي

 

                                                           
(، مديرية المناهج، التربيۀ الدامجۀ لفائدة األطفال فی وضعيۀ إعاقۀ، دليل 2019المهني،)المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتكوين 26

 .30المدرسين ،ص
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ي ين المهنالتكوإن هذا الجدول الوارد في دليل التربية الدامجة الصادر عن وزارة التربية الوطنية و

 ها، خاصةكن منبالمغرب، يوضح لنا بشكل جلي الكفايات المهنية التي على معلم اليوم والمستقبل التم

فايات الك ق لم تعدوأن معظم الدول سائرة في طريق تبني مقاربة التربية الدامجة، وفي هذا السيا

لفائدة علمية، وة التالتقليدية التي تقتصر فقط على التخطيط والتدبير والتقويم والدعم للعملية التعليمي

وين ل تكمجموعة من المتعلمين "المتجانسين" أضحت في حاجة ماسة إلى التعزيز والتطوير، من خال

ة بين لفرديراسي بما يراعي الفروقات امعلمي المستقبل على التقنيات المالئمة لتدبير الفصل الد

ستمر مكوين المتعلمين على المستوى المعرفي والوجداني والحس الحركي والسوسيوثقافي وتزويدهم بت

روف ر الظيتيح لهم تطوير إمكانياتهم في مجال اإلعاقة والمشروع البيداغوجي الدامج وطرق توفي

جميع لضعية إعاقة حتى يتحقق تعلم ذو جودة المالئمة والشروط الضرورية لتعلم األطفال في و

ن كافة ععيدا بالمتعلمين بغض النظر عن قدراتهم الذهنية واإلدراكية ومحيطهم وبيئتهم االجتماعية، 

على  ادرينأشكال التمييز والوصم والعزل وذلك لبناء مواطنين صالحين ونافعين لذواتهم أوال، وق

سمى، دف األاالقتصادية ثانيا، على اعتبار أن ذلك هو الهاالندماج السلس في مجتمعهم وفي دورته 

 فالتربية الدامجة ليست إال وسيلة لتحقيق هذه الغاية الفضلى. 

 كفايات معلم المستقبل المتعلقة بمهارات القرن الواحد والعشريـن: -7

ى أبرز أضحى االهتمام بتطوير وتحسن النظم التعليمية وفق مهارات القرن الحادي والعشرون إحد

وأهم مالمح الفترة الراهنة، فقد أضحت مهارات القرن الحاي والعشرين حديث اللقاءات والمؤتمرات 

العلمية وموضوع خصب للنقاشات األكاديمية والتربوية، بل وأصبح يشكل عامال حاسما في التعبير 

ي عالم اليوم من سلطة وال غرابة في ذلك فقد تحولت السلطة ف عن إرادة التقدم والتفكير في المستقبل،

السالح إلى سلطة المعرفة، المعرفة الفاعلة والمتمكنة، فهي صاحبة القرار راهنا ومستقبال في شتى 

األمور... فهي لم تعد مسألة خيار، وإنما غدت قضية مصير وانتماء، ويشدد على أهمية المعرفة 

 27الناجحة والمتقدمة لتحقق سعادة اإلنسان.

إن عالم اليوم يعرف تغيرات متسارعة ومتالحقة قي كافة المجاالت الحياتية، وتُنبؤنا الدراسات 

المسقبلية أن العالم سيعرف تغيرات كبرى على مستوى المعرفة والمنافسة االقتصادية والتحديات 

لى التعامل مع البيئية، مما يستدعي تزويد متعلم اليوم بالمهارت الالزمة بغية بناء فرد قادر ومؤهل ع

مختلف متطلبات ومستجدات الحياة في حياته الالحقة بعد انقضاء فترة تمدرسه بالمؤسسات التعليمية. 

ولتحقيق هذه الغاية اتجهت عدة دول إلى إخضاع مناهجها التعليمية وتنقيحها بغية إدماج مهارات القرن 

تركز على تطوير المخرجات  الواحد والعشرين وعليه "فإن مراجعة المهام المنوطة بالمدرسة

التعليمية، من خالل االستناد إلى مهارات القرن الواحد والعشرين، والتي تعد من مرتكزات منهاج 

التشاط العلمي، بحيث تساهم في تمكين المتعلمين والمتعلمات من المهارات األكاديمية والحياتبة 

م والمنافسة ومواجهة التحديات واالستجابة الداعمة والتأهيالت المالئمة، وجعلهم قادرين على التأقل

 28لمتطلبات وظائف الشغل" 

لذلك  29فكل شيء تغير في الحياة المعاصرة للمجتمعات، ما عدا المدرسة فهي لم تتغيّر لتساير الركب

أصبحت المدرسة والفاعل الرئيسي فيها أال هو المعلم يواجهان تحدي الجودة، هذه األخيرة التي 

يصعب تحقيقها في ظل نظم تعليمية الزال يغلب عليها الطابع التقليدي الجامد، الذي يتبنى أساسا الحفظ 

                                                           
 .12المغرب.ص(، بيداغوجية فعالة ومجددة، كفايات التعليم والتعلم للقرن الواحد والعشرين، منشورات علوم التربية،2017أحمد أوزي،)27
 .125منهاج الدراسي للتعليم االبتدائي،ص(،مستجدان ال2020وطنية والتكوين المهني،)المملكة المغربية، وزارة التربية ال 28
 .42المغرب.ص(، بيداغوجية فعالة ومجددة، كفايات التعليم والتعلم للقرن الواحد والعشرين، منشورات علوم التربية،2017أحمد أوزي،)29
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رس المالك الحصري واالستظهار والتلقين المعتمد على الذاكرة كأساليب للتعليم ويرى في المد

للمعرفي، بدال من تبني مقاربات بيداغوجية حديثة تجعل من المتعلم محورا للعملية التعليمية التعلمية 

والمدرس ليس إال مرشدا ومنشطا لها مما وتستهدف بناء القدرات اإلدراكية األرقى لدى المتعلم 

 كالتحليل والتركيب والتفكير النقدي واإلبداعي..

مهارات القرن الواحد والعشرين على أنها مجموعة من المهارات والقدرات التي ينبغي يمكن تعريف 

على المتعلمين امتالكها لتحقيق النجاح في عصر المعلومات وفي مجتمع المعرفة، وبالتالي فهي 

ضرورية لجميع الطالب بغض النظر عن تخصصاتهم العلمية وشعبهم األكاديمية. وتصنف مهارات 

 :30د والعشرين إلى ثالث فئات رئيسيةالقرن الواح

 مهارات التعلم.-

 مهارات القراءة والكتابة أو المهارات الرقمية.-

 المهارات الحياتية.-

التي  هاراتتحتوي على مختلف الم البنسبة للفئة األولى أي مهارات التعلم فهي مهارات التعلم:-1

التعامل وشكالت الناقد الذي يتيح لهم حل المتساعد الطالب على التعلم والتفكير، واستعمال التفكير 

نمية عن ت معها وعدم تقبل األفكار والمفاهيم الجاهزة، دون إخضاعها لسلطة العقل والنقد. فضال

 ىباإلضافة إل التفكير اإلبداعي مما يؤهله للخلق واالبتكار والخروج عن النمطية والتقليد السلبي،

لجماعية ركة افي المتعلم القدرة على العمل ضمن فريق والمشا مهارات التعاون والمساعدة التي تربي

 ين تتضمنالعشراإليجابية في إنجاز المهمات المطلوبة. هذه الفئة األولى من مهارات القرن الحادي و

حدث، ل التمهارات التواصل مع اآلخرين سواًء مهارات التواصل من خالل الكتابة، أو من خال كذلك

  أو حتى االستماع.

ي محو ويتضمن هذا الصنف من مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل أساس مهارات المعرفة: – 2

لى عشتمل أمية المتعلمين في مختلف المعارف الضرورية للنجاح في الحياة الشخصية والمهنية، وت

 ماتلمعلومجموعة من المهارت هي الوعي المعلوماتي بمعنى أن تكون للطالب القدرة على اكتشاف ا

تيح مهارة ت ة وهيوتحديد مكانها وتقييمها واستعمالها بفعالية حينما يحتاج إليها، والثقافة اإلعالمي

ل معها لتعامللطالب فهم الرسائل التي يتم تمريرها من طرف مختلف الوسائل اإلعالمية وتحليلها وا

ف مختلف توظئوالتعامل  باإلضافة إلى مهارة المعرفة التكنولوجية والتي يقصد بها تعليم الطالب طرق

  الوسائط التكنولوجية بشكل مالئم ومناسب يمكن من الوصول إلى المعرفة المستهدفة.

لى عاتهم، وهي من المهارات الهامة التي تساعد الطالب في جميع أمور حي المهارات الحياتية:– 3

مل لتعاد من أجل ااألخص حينما يتعلق األمر بسوق العمل، حيث أصبحت تلك المهارات ضرورة للفر

ليم هارات تعك الممع الحياة اليومية والتقدم والنجاح في المدرسة والعمل والحياة المجتمعية، تشمل تل

ى ضافة إل، باإلالمرونة، وروح المبادرة، والمهارات االجتماعية، واإلنتاجية، وكذلك مهارات القيادة

 كيف مع التغيير.والقدرة على الت مهارات التنظيم، والتخطيط، واإلدارة.

القدرة زون بكل ما سبق يؤكد لنا أن دور المدرسة في المستقبل يجب أن يستهدف إعداد متعلمين يتمي

م اكهم لعدع إدرعلى االنفتاح على كل جديد، ولديهم استعدادات وكفايات تدبير التغيير التكيف معه، م

ستجيب حد ي فرض نفسه، وهو: إلى أيتباث ويقين كل ما يرونه في واقعهم الحالي. وهنا يطرح سؤال ي

الذي  المستمر تكوينالتكوين الذي يتلقاه المعلمون واألساتذة للدور الجديد المنوط بهم؟ ومامدى توفر ال

 يساعد على تجديد وتطوير كفايات األساتذة؟

                                                           
 .73جلة الدولية للتجديد البيداغوجي،ص(، مهارات القرن الحادي والعشرين، الم2020رافدة الحريري، )30



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 168

لعشرين" أشار أحمد أوزي في كتابه "بيداغوجية فعالة ومجددة، كفايات التعليم والتعلم للقرن الحادي وا

إلى تصور الباحثة في علوم التربية ماريس ستانسبوري لما ينبغي أن يتوفر في معلم القرن الواحد 

والعشرين من مهارات ومواصفات، توفر له حياة مهنية أفضل وبالتالي يمنح المتعلمين تعلميا يتصف 

 :31بالجودة وقد تضمن هذا التصور العناصر التالية

 ن يدرك طبيعة التغيرات السريعة. استباق وقائع المستقبل وأ 

 .يستطيع التعلم مدى الحياة،ويكون إنسانا مرنا ومنفتحا على التغيير 

 ذ التالمي ين منقادرا على تعزيز العالقات الحسنة مع زمالئه، ويتواصل بفعالي جيدة مع باقي الفاعل

 واآلباء واإلداريين.

 رة.يستطيع التمييز بين األداء الهزيل والتقنية المتعث 

لثالثة فية اويؤكد أحمد أوزي كذلك في هذا الكتاب على أن التربية عموما والمدرسة خصوصا في األل

إنما وسية، ستقوم بلعب أدوار ووظائف جديدة تتجلى أساسا في عدم التركيز فقط على المعارف المدر

ة وع لثقافالخض مع عدمربطها بقبول التعددية واالختالف الثقافي، الذي ال يتنافى مع وحدة اإلنسانية 

م سياق يقدذا الهواحدة يتم تعميمها على الجميع. وذلك من أجل بناء ما يسمى "المواطن العالمي". وفي 

 يتهم:الباحث مجموعة من الضوابط لالرتقاء باألداء المهني للمعلمين والرفع من منسوب فعال

 .إخضاع توظيف المدرسين لالختيار األنسب 

  والسيكوبيداغوجي المتين.التكوين البيداغوجي 

 .تكوين المعلمين على كيفية استخام تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 .خضوع المدرسين للتكوين المستمر والمرتبط بالبحث التدخلي 

 .اإلشادة بالممارسات الصادرة عن المدرسين والمتسمة بالجدة واالبتكار 

تتوفر نهم و"إن تالميذ اليوم يتطلعون إلى مدرسة جديدة ومتطورة، تستجيب ألسلوب تعلم كل واحد م

ديهم وقظ لعلى برامج وأنشطة مشوقة تحفزهم على االنخراط والمشاركة اإليجابية في التعلمات، وت

ة، نسانيإالرغبة في التقدم المستمر، مدرسة يجدون فيها مرافقين تربويين يربطون معهم عالقات 

ر ضم عصخويرشدونهم إلى المعلومات الجديدة واألصلية، التي تنفعهمفي الحياة"أصبح المدرس في 

لذي لعالم وارفه ااإلنترنيت يلعب أدوارا جديدة ويقوم بوظائف حديثة فالكتاب يشير إلى التغير الذي يع

يا الكا حصرره ملرئيس باعتبايحثم االنتقال من براديغم نقل المعرفة، الذي يقوم فيه المدرس بالدور ا

علمي ليمي التالتع للمعرفة إلى براديغم جديد، يجعل المتعلم يتعلم وينمي مهاراته بنفسه، وهذا النموذج

رفة اقل للمعمن ن يقتضي تغييرا محوريا في وظائف معلم المستقبل وفي كفاياته المهنية المختلفة ليتحول

 إلى:

 لتي ترتكتز وتتمحور على أنشطة المتعلم.مسهل للعملية التعليمية التعلمية ا 

 .وسيط بين المعرفة والمتعلم 

 مقارباتهليم ويوفر المعلم مناخا بيداغوجيا مالئما وفعاال للتعلم، ويعمل على تكييف وسائل التع. 

 فة لمعزوالمعلم شبيه بقائد فرقة موسيقية الذي يوجه بفطنته ومهاراته، جميع الفاعلين في ا

 الموسيقية.

                                                           
(، بيداغوجية فعالة ومجددة، كفايات التعليم والتعلم للقرن الواحد والعشرين، منشورات علوم 2017أحمد أوزي،أحمد أوزي،)31

 .32التربية،المغرب.ص



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 169

انب جة إلى على ما تقدم يمكن القول أن معلم الحاضر والمستقبل مدعو إلى تملك كفايات جديدبناء 

ره ام بأدواالقي الكفايات الشخصية والبيداغوجية والديداكتيكية والتكنولوجية األساس التي تؤهله إلى

ين ن المعلمتكوي الطالئعية في تكوين المتعلمين وبناء مهارات القرن الواحد والعشرين لديهم، من خالل

 على هذه المهارات وطرائق ومقاربات بنائها لدى المتعلم )ة(.

تسارعة مورات فعالم المستقبل ومجتمع الغد هو مجتمع المعرفة بالدرجة األولى هذه األخيرة تعرف تط

يث ن تحدمومستمرة وبالتالي فالمدرس مطالب بدوره بأن يستمر في التعلم مدى الحياة حتى يتمكن 

ادرا كون قه وقدراته وكفاياته ومهاراته ومن بينها مهارات القران الحادي والعشرين حتى يمعارف

 ومؤهال علميا ألداء رسالته التربوية بالشكل المطلوب.

 خاتمة:

لقيم، وبناء ا هاراتبأن المعلم يلعب أدورا عديدة منها نقل المعرفة والم تأسيسا على ما سبق يمكن القول

م بين معرفة األمس واليوم بما يحمله من انفجار معرفي هائل في حج حيث يشكل صلة الربط

حرص على ل الالمعلومات وتقنياتها وأدواتها المختلفة، كما يُسهم في تطوير المجتمع وتقدمه من خال

حديثة، هادفة الفة التربية األجيال المقبلةتربية سليمة وذلك عبر تقديم القدوة الحسنة للمتعلمين والمعر

تفكير رات القيم العمل التشاركي، وتعويدهم على احترام أنفسهم واحترام اآلخر وإكسابهم مهاوغرس 

عشرين، د والالنقدي واإلبداعي ومختلف المهارات الحياتية التي أصبحت ضرورة ملحة في القرن الواح

تى ح ائمولتحقيق هذه الغايات والرؤى والمضامين ينبغي إعدادالمعلمين وتأهيلهمبشكل مستمر ود

طر ل لأليتسنى لهم أداء رسالتهم التربوية والمهنية على الوجه األكمل. هذا التكوين والتأهي

مهنية ياتهم البكفا التعليميةينبغي أن يخضعلمعايير علمية وتربوية وثقافية وسيكولوجية مالئمة لالرتقاء

الحياة  يقاعء لمواكبة إكما يجب تبني مفهوم التعليم مدى الحياة للمعلمين والمتعلمين على حد سوا

 المتسارع والمتغير باستمرار. 

ذري غيّر الجر التلذلك تشير العديد من الدراسات أن إعداد وتأهيل معلم المستقبلينبغي أن يكون في إطا

يات بالكفا طيرتب الذي يجب أن يتم في بنية التعليم ومناهجه وطرائقه، وفي غاياته الكبرى، وخاصة فيما

مع  التعاون أساليبوالمستقبلفي مجاالت التعلّم الذاتي، مهارات القرن الواحد والعشرين، المهنية لمعلم 

لمات، ناء التعفي ب اآلباء والمجتمع المحلي، وتدريبه على الوسائل التكنولوجية الحديثة وأشكال توظيفها

ً مستمراً له ع ً من طراز جديد، وتدريبا جدات لمستالى وعلى التوجيه التربوي، وهذا يستلزم معلما

فة انفجار المعربفنجاح المدرسة في زمن التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتسم  .التربوية وتطوراتها

إعادة علم وومصادرها المتعددة ووسائل اكتسابها، يتوقف على قدرتها في إحداث نقلة في إعداد الم

 .ةو ريبمستجدات دون تردد أتأهيله حتى يتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومختلف ال
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 إسهامات وتجارب عالمية وعربية لمدارس المستقبل

 ط.د قعيرة وردة

 الجزائر/2جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 

 مقدمة: 

ر لتفكيإن هدف كل مجتمع في هذا العصر، عصر التكنولوجيا والتطور عصر التقنيات الحديثة،عصر ا

تعليم رك الالعلمي، هو مواكبة هذه التطورات والسير في ركبها، وربما ال يتأتى ذلك إال من خالل ت

على  لذي يقوميث الحدالتقليدي القائم على الحفظ والتلقين والتقليد  واللحاق بركب التعليم االلكتروني ا

 لدول إلىاد من استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم الذاتي والجماعي للطالب  وعليه سارعت العدي

ا  مثال دث هذتغيير مناهجها كرد فعل للتغيرات الحادثة ومواكبة للتطور العلمي والمعرفي الحاصل، وح

ت رها وظهروغي  مريكية، ودولة اإلمارات والسعوديةفي اليابان والدول اآلسيوية والواليات المتحدة األ

ودها في تت جهتحت هذه الضغوط والتحديات العلمية المتنوعة   مدارس تتالءم مع التحول العلمي  و أثب

ال استعممجال اإلصالح التربوي مدارس تقوم على التحول من النظام التعليمي التقليدي و اهتمت ب

بيئة  ت إليجادتقنياة في التعليم و تسعى للبحث عن أنسب الطرق والوسائل والالتقنيات والوسائل التكنولوجي

مه من ول اهتماوتح  تعليمية تعلمية تفاعلية تجذب اهتمام المتعلم وتحثه على اكتساب مهارات التعلم الذاتي

 .التعليم إلى التعلم ومن تلقي المعلومات إلى معالجتها 

م ل معلناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة تنطلق بإعداد وتأهيإن ظهور مدارس المستقبل يهدف إلى ب

ت حاسباوالمستقبل الذي يصبح وسيطا وموجها ومرشدا وكذا االعتماد على النظم اآللية  من أجهزة 

التنوع  ما أنومعدات عرض ونظم اتصاالت وشبكات حديثة ليظهر دور التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ك

ل والهياك لتحتيةافي غاية األهمية لتطوير المنظومة التعليمية واالهتمام بالبني في المناهج أصبح أمرا 

رس ا مداالتنظيمية والخدمات والمرافق لترقى الى مستوى أنظمة التعليم المتميزة والتي من ضمنه

 المستقبل .

من  لكثيرا وألن حلم كل دولة عالمية كانت أو عربية هو مستقبل تربوي أفضل لها وألجيالها، بادرت 

عها أنوا بلدان العالم ورغم كل العراقيل إلى إنشاء نماذج وبناء تجارب لمدارس المستقبل بمختلف

  أهدافها.صها ووأطوارها التعليمية وكذا أشكالها وسنحاول في دراستنا هذه ذكر أهم هذه النماذج وخصائ

 مشكلة الدراسة 

 

لى التركيز على مخرجات التعليم والتي لها أثر كبير  على لقد اتجه اهتمام الباحثين والمفكرين التربويين إ

المجتمع، فبعد دخولنا القرن الواحد والعشرون أصبحت التطورات السريعة في شتى المجاالت تنعكس 

بشكل واضح وكبير على األفراد والمجتمعات، وبفضل التكنولوجيا المتطورة صار العالم كقرية صغيرة، 

ين التربويين إلى طرق وأساليب جديدة تساعد في إعداد المتعلمين اإلعداد السليم لذلك توجهت أنظار الباحث

القادر على مواكبة هذا التقدم والتطور، وأصبحت المدرسة تحمل على أكتافها حمال كبيرا وعبئا ثقيال من 

ألمر من أجل البحث على سبل وطرق للرفع من كفاءتها،وزيادة الجودة في التعليم، وينبغي أن يتم هذا ا

خالل دراسة دقيقة للمدرسة كمنظومة كاملة ووضع خطط مستقبلية واستراتيجيات بعيدة المدى)حواء علي 

(، ومن هنا انطلقت مجموعة من التجارب العلمية في مجال 08،ص2014حسين،غازي عنيزان الرشيدي،
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ض عليها " مدارس المدرسة الحديثة والقادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل وأعبائه، أطلق البع

المستقبل"و ظهرت العديد من التصورات والمصطلحات الدالة على تلك النوعية من المدارس المأمولة في 

، مدارس Electronic School ،المدرسة اإللكترونيةsmart schoolعدة بلدان مثل المدرسة الذكية

 The،  المدرسة المبدعةSchool-Driven Quality، المدارس النوعية Feature School المستقبل

Ceative School  وغيرها من المصلحات التي تشير إلى محاوالت وصيغ التطوير المختلفة للمدارس

لكي تكون قادرة على إعداد طالبها إعدادا شامال ومتكامال حتى يتمكنوا من التعامل مع المتغيرات 

مستقبل المنشودة قائمة على (،خاصة وان نمط مدرسة ال2016،292المستقبلية)نجالء علي مصطفى،

التحول الجذري في النظام المدرسي الراهن بحيث تصبح هذه المدرسة مرنة ومفتوحة وتعتمد على البنية 

التحتية التكنولوجية التي تجعل المتعلم صانعا للمعلوماتية ال مستهلكا، وتجعل من المعلم  مستشارا 

ة الدراسية، إنها المدرسة التي تعقد عليها اآلمال الواسعة معلوماتيا ومرشدا أكاديميا وموجها ومصمما للماد

 .لبناء مجتمع المعلوماتية كطريق للوصول إلى مجتمع المعرفة

 

عت لك استطاذقابل لذا تبذل العديد من الدول جهودا مكثفة للوصول إلى مثل هذه النماذج التربوية ، وفي م

ي التعليم تقبلهاإلى تكنولوجيا المعلومات للنهوض بمسالكثير من الدول العالمية والعربية أيضا الوصول 

ملية عحياة لوالتربوي وتطويره، وصنعت نماذج تعليمة خرجت بها إلى أرض الواقع  لتفتح بذلك الطريق 

ؤل رح التساطت من ناجحة، ولقد جاءت دراستنا الحالية لمعرفة أهم هذه النماذج العالمية والعربية وانطلق

 التالي  

 أهم النماذج العالمية لمدرسة المستقبل؟ ــ ما هي

 ؟ــــ ماهي اإلسهامات والتجارب الرائدة لمدارس المستقبل عالميا وعربيا

 أهداف الدراسة

 بللمستقـــ الهدف من هذه الدراسة هو عرض بعض التجارب العالمية في مجال تطبيق مفهوم مدارس ا

تطوير  ارب فيعربية وعالمية لالستفادة من هذه التجــــ محاولة تقديم بعض التصورات والنماذج لدول 

 التعليم وإمكانية إقامة مدارس للمستقبل من خالل التجارب المقدمة

 أهمية الدراسة:

مدارس  ج من  اللنماذاقد تسهم الدراسة الحالية  توجيه القائمين على العملية التعليمة إلى أهم مميزات تلك 

 بها .مستقبال وتحقيق أهدافها واالستفادة من خبراتها وتجارواالقتداء بها لتطوير  مدارسها 

 

 مصطلحات الدراسة

راحل يع الممشروع يقوم على تطوير التعليم وأساليب التفكير لدى المتعلمين في جممدرسة المستقبل: 

عطاء لن على امعلميالدراسية، ويمثل تحديا حقيقيا يظهر القدرات اإلبداعية لدى المتعلمين، ويظهر قدرة ال

 (05لألجيال القادمة)قاسم بن عائل الحربي،دس،ص

 

 وجماعيا ب ذاتياهو استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية وتسخيرها لتعلم الطالالتعلم اإللكتروني:  

 وجعله محور للعملية التعليمية

ذا قد وجد هلومة وهو تعليم يرتكز على ثالثة محاور أساسية وهي المعلم والمتعلم والمعالتعلم التقليدي: 

لبحث عن الت لالنمط من التعليم منذ القدم وهو مستمر وال يمكن االستغناء عنه بسهولة رغم كل المحاو

 (198أنماط تعليمية أخرى)قدور نويبات،وردة بلحسيني،دس،ص
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(والبرمجيات HARD  WARE: يقصد بالتكنولوجيا "منظومة متكاملة من األجهزة) لتكنولوجياا

(SOFT WAREو)ة فاءاإلجراءات والعمليات التي  تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة بفاعلية وك

 (03،ص2002)ممدوح عبد الهادي عثمان،

اره من م ما يختلتعل ويعتبر أهم ما يميز النظام التعليمي الجديد بحيث يتيح الفرصة للطالب التعلم الذاتي:

اخل ن الدمموضوعات وفي الوقت الذي يتناسب مع ظروفه واحتياجاته وميوله، بدافع منه ورغبة كبيرة 

 (12،ص2007وبصرف النظر عن كون هذا التعلم  يكون في المدرسة أو خارجها )محمد وحيد صيام،

                                                                                                             اإلطار   النظري للدراسة                                                         

 مفهوم مدرسة المستقبل

إال أن  روفة،رسة ومستقبل: كلمة )مدرسة( وهي كلمة معيتكون مفهوم مدرسة المستقبل من كلمتين هما مد

ل، فيه فصو مبنى هناك اختالفا بين التربويين في معناها، فالبعض يرى أنها بمفهومها التقليدي عبارة عن

له، بأكم ومسرح، ومالعب، وما إلى ذلك، بينما يرى البعض اآلخر بأنها تطلق على النظام التعليمي

 له.بفلسفته وأهدافه ووسائ

زه عن ي يميأما الكلمة األخرى فهي كلمة ) المستقبل(، وهي التي تضيف للمدرسة المضمون الجديد الذ

 الثون،أ,ثت،أو باقي المدارس، فكلمة المستقبل هو الغد،أو يمكن أن يكون بعد سنة من اآلن،أو عشر سنوا

ل ية بشكالخطط المستقبلحتى خمسون،وكل هذا يعبر عن المستقبل بفترة زمنية محددة حتى يسهل وضع 

 (08،ص2014سليم)حوراء علي حسين، غازي عنيزان الرشيدي،

عل هام الفااإلس ومن سمات مدرسة المستقبل أنها مدرسة تسهم في تعزيز نوعية التعليم، وتمكن التربية من

متجددة فية القاوالث في بناء القدرات البشرية وتنميتها، وتربية أجيال األمة على مجابهة التحديات العلمية

نفسية ال الالتي تعززها العولمة االقتصادية والفضائية المعاصرة،وهي بيئة ملبية الحتياجات األطف

سرة ة واألوالمعرفية واألدائية ضمن فريق العمل في ساحات تعليمية أوسع تتكامل فيها بيئة المدرس

 (14،ص2012والمجتمع )نادية عبد الكريم،

 

 سة المستقبلالرؤى المصاحبة لواقع مدر

 ــــ الرؤية األولى:  المستقبل الساكن " كنموذج للمدرسة التقليدية:

حاضر يرى أصحاب هذا التصور أن النظام التعليمي يعد امتدادا غير مرتبط بتصورات الماضي وال

ف مراحل مختل ونموها مع وجود بعض المحاوالت اإلصالحية المتباعدة التي تفتقر التكامل والتنسيق بين

 ة هذا قدلنهايالتعليم حيث يترتب على ذلك إحداث تغيير في المظهر دون الجوهر، وفي معظم األحيان في ا

 يؤدي إلى الفشل ألنه يتم بشكل سطحي دون التعمق في األسباب.

 الرؤية الثانية:" المستقبل المتجدد" كنموذج للمدرسة المستقبلية الرائدة:

ئمة تطور لمالد والليمي البد أن يكون في وضع ديناميكي قابل للتجدييرى أرباب هذه الرؤية أن النظام التع

ت لعادامستجدات العصر، ومواكبة التطورات، ومواجهة التحديات، مع االحتفاظ بثوابت المجتمع وا

ويمكن  مطية،والتقاليد مع استلهام الخبرات من اتجاهات المستقبل دون الحرص على البقاء في قوالب ن

 الرئيسية لهذه الرؤية فيما يلي:بلورة المالمح 

 ــــ التركيز على التعليم الذاتي، والتعليم مدى الحياة.

 ــــ اعتماد المدرسة على شبكة المعرفة اإللكترونية.

 ــــ توجيه غالبية الطالب نحو التخصصات العملية والفنية والتطبيقية.
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 ــــ التوجه نحو خصخصة بعض برامج التعليم وأنواعه.

 (09إيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل المؤسسة التعليمية.     )إيهاب أديب كامل،دس،صــــ 

 

  

 

 

      

                                                                                  

  

 

 

  

 ( يوضح عناصر الهيكل التخطيطي لمحاور مدرسة المستقبل1الشكل رقم)

 (2013)إيهاب أديب كامل،دس،ص

 المستقبلعناصر الهيكل التخطيطي لمدرسة 

ليمية ومة التعالمنظ يعد المعلم من أهم ركائز العملية التربوية، وإن أي إصالح أو تطوير  فيــــ المعلم: 

 البد أن يبدأ  بإعداد وتأهيل معلم المستقبل.

اسبات أجهزة ح يثة فييجب االعتماد على النظم اآللية ليظهر دور التكنولوجيا الحدـــ تكنولوجيا التعليم: ـ

 صورة رو فيلم ومعدات عرض ونظم اتصاالت وشبكات حديثة في خدمة النظام التعليمي وذلك فيوميك

 مواد تعليمية إلكترونية أو برمجيات أو تطبيقات

لطالب تتطور المناهج باستمرار في ضوء التطور الحضاري لكي تتوافق مع قدرات اــــ المنهج : 

 أمرا هاما لتطوير المنظومة التعليمية. وإمكانياتهم،كما أن  التنوع في المناهج أصبح 

تي تعوق يات الوهو تضافر جهود المجتمع المحلي والمدرسة معا لمواجهة التحدــــ الشراكة المجتمعية: 

 تحقيق أهداف المنظومة التعليمية.

لخدمات اوع أو هي عبارة عن الهياكل المنظمة الالزمة لتشغيل المجتمع أو المشرــــ البنية التحتية: 

 مصممةووالمرافق حيث تعتمد أنظمة التعليم المتميزة على العمل في منشآت ومرافق آمنة وجذابة 

 خصيصا ألغراض التعليم مع االلتزام بالشروط والمعايير األكاديمية العالمية للجودة

اة مع مراع سسةلمؤهو عبارة عن اطار يحدد اإلدارات واألقسام الداخلية المختلفة لــــ الهيكل اإلداري: 

 التدرج الوظيفي بين الرئيس والمرؤوسين وإدراج كافة المهام الوظيفية لكل العاملين

عناصر الهيكل 

التخطيطي لمدرسة 

 المستقبل          

 المعلم

 البنية التحتية

 المتعلم المنهج

الخطة 

اإلستراتيجية 

 للمدرسة

تكنولوجيا 

 التعليم

 الهيكل اإلداري 

 المؤسسي

المشاركة 

 المجتمعية

 ال
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قيمى،  ي،عباحث، اجتما متعلم المستقبل البد ان تتوافر فيه المهارات والصفات التالية: مبدع،ــــ المتعلم:  

 منتج، تقني، ناقد، متأمل، رياضي.

هداف لة واألور المدرسة نحو المستقبل وذلك من خالل الرؤية والرساهي تصــــ الخطة اإلستراتيجية: 

ة)إيهاب لمتاحااإلستراتيجية خالل فترة زمنية معينة بهدف االستخدام األمثل لكافة الموارد والمصادر 

 (14ـــ 12،ص2013أديب كامل، 

 بيئة مدرسة المستقبل

 ة إلكترونية وهي البينة االفتراضيةتصمم البيئة التعليمية بحيث تصبح بيئالبيئة التعليمية: 

Environment Virtual Education)  التي تصمم طبقا لفلسفة تكنولوجية تعمل على أهداف هذه

 المدرسة وتتصف البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل بما يلي

وعة ل متنــــ تحتوي على تجهيزات بيئية تفاعلية، وفصول افتراضية موزعة بالمدرسة، وتوفير مداخ

ر لمباشالشبكات محلية وعالمية، وبريد إلكتروني ، ومجموعات بريدية واالتصال عن بعد واالتصال 

 ية عالمية( وأقمار صناعية وتلفزيونات متفاعلة ومواد تعليمية فورVODوتبادل الفيديو تحت الطلب)

جتماعات واال المؤتمراتــــ تمكن البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل هيئة التدريس والطالب من حضور 

ي فشارك تعن بعد، وإجراء المناقشات والتفاعالت السريعة األخرى مع جميع األطراف التي يمكن أن 

 العملة التعليمية.

اسعة علومات ويلة مــــ تساعد بيئة مدرسة المستقبل على نشر المعلومات والوثائق إلكترونيا مما يوفر تشك

 ومتعددة المصادر واألشكال. 

 ــ تتيح إمكانية استبدال المعلومات بأشكالها المختلفة عند الحاجة الى ذلك.ــ

 نزلمية والملتعليــــ إعطاء دور كامل لعمليات االتصال المباشر بين هيئة التدريس والطالب  واإلدارة ا

شبكات ية والونلكترــــ إدارة قواعد البيانات التعليمية عن بعد بمراكز التعلم االفتراضية والمكتبات اال

 التعليمية 

طلب في تنمية السمح بــــ تحقق التعلم النشط من خالل المتعة القائمة على اإلبداع العلمي والفاعلية مما ي

 (5ـــ 4،ص 2002ممدوح عبد الهادي عثمان،كافة الجوانب)

ة ي في خدمريادلالمدرسة مؤسسة تعليمية اجتماعية ويجب أن يكون لها دورها ــــ البيئة االجتماعية:   ا

 ا:المجتمع والتواصل معه فيما يحقق األهداف المرجوة ويتحقق ذلك من خالل عدة نوافذ أهمه

يجاد لمدرسة إعلى اــــ تطلق المدرسة رسالتها داخل المجتمع ليزيد التواصل وتتحقق اآللفة االجتماعية، و

وار عب أدمناسبات المجتمع ول برامج اجتماعية تدعو من خاللهم كل فئات المجتمع إلى المشاركة في

طويرية وية تايجابية لتفعيلها، ونشر الوعي التربوي داخل المجتمع بجميع فئاته وكذا تقديم خطط ترب

ن ن تكوللتواصل مع المجتمع، الوصول إلى كل بيت والى كل شخص  لخفض  األمية، وعلى المدرسة  أ

بد علنور لقضايا التربوية بطريقة هادفة )اذات تأثير واضح من خالل معالجة المشكالت الطارئة وا

 (08،ص2015الرحمان محمد خير،

 البيئة الحسية 
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ا عبون دورلم يليعد المبنى المدرسي أحد العناصر المهمة للعملية التعليمية حيث أنه هو والمنهج والمع

مبنى له ي للحسكبيرا في مساعدة الطالب على االستفادة من أوجه النشاط التعليمي والتربوي فالشكل ال

 لى إإسهام واسع في استقطاب نفسية الطالب وتلقيه ألية معلومة كانت وتنقسم البيئة الحسية 

خالل  وهو إحساس المدرسة بالمشكالت واالحتياجات التربوية للمجتمع المحيط منالحس التربوي: 

 دراسة الحاالت ومعرفة األسباب والشروع في حلها.

 ند تصميميلة فعمظهر العام للمدرسة وإعطاء الصورة المثلى لبيئة تربوية جم:ويقصد به الالحس الجمالي 

ة المناسب لوانمدرسة المستقبل يجب األخذ بعين االعتبار جمال التصميم الداخلي والخارجي واستخدام األ

فسية احة نلكل قسم تشجير األفنية والمالعب وتوزيع أشجار الظل في الممرات وداخل الفصول لتعطي ر

 (09،ص2015لطالب)النور عبد الرحمان محمد خير،ل

 نموذج مشروع مدارس المستقبل

عليم، وعية التلة ونتعد نموذجا لمدرسة المستقبل والتي تتبنى نظرية الجودة الشام ــــ المدرسة النوعية:1

ي الدراسل لتحصيوالتي ترتكز على مبدأ" التحسين المستمر " وفق أعلى معايير األداء العالي، سواء في ا

 المدرسة القاتأو طرق التدريس ، أو أسلوب اإلدارة المدرسية أو تطوير المناهج الدراسية، أو تنشيط ع

 (02بالمؤسسات األخرى)إيهاب أديب كامل،دس،ص

فكرة وستدامة، ة المهي المدرسة التي تتمحور حول مبدأ التربي   ــــ المدرسة دائمة التعلم ) المتعلمة(:2

لم عالطالب والم عليم،ائم التعلم(، وأن التعليم عملية مستمرة مدى الحياة، فالجميع قابل للت)مجتمع مدرسي د

ذا فهي ة ، لوالمدير واألخصائي وولي األمر ، جميعهم بحاجة إلى التعليم والتدريب والتنمية المهني

ج مع االندما حقيقر،لتالمدرسة التي يمارس فيها التعلم الفردي والتنظيمي للمعلمين واإلداريين بشكل مستم

 وحواالنطالق ن البيئة، والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية وفق رؤية واضحة في العمل الجماعي،

مد التميز واالبتكار ، وتحقيق التعلم مدى الحياة بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية)علي مح

 (.431ــــ  430،ص2011جبران،

 الوسائط ستخدامابنى هذه المدارس التعليم اإللكتروني الذي يعتمد على تتـ ـــ المدرسة اإللكترونية: 3

م وني، ويتلكترالمتعددة وشبكات المعلومات واالتصاالت)االنترنت( التي أصبحت وسيطا فاعال للتعليم اإل

  وسائلوالتعلم عن طريق االتصال والتواصل بين المعلم والطالب، وعن طريق التفاعل بين الطالب 

حمد ملدين ااإللكتروني األخرى، كالدروس اإللكترونية  والكتاب اإللكتروني وغيرها )صالح  التعليم

 (38،ص2007توفيق،هاني محمد يونس موسى،

 مشروع المدرسة اإللكترونية كنموذج لمدرسة المستقبل

 تجربة اليابان) مشروع المائة مدرسة(

تبث المواد  ، بمشروع شبكة تلفازية 1955عام بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم اإللكتروني في .

لتعليم ولى لالدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خالل) الكيبل( كخطوة أ

 عن بعد.

وتم تجهيز المدارس باالنترنت  بغرض تجريب وتطوير األنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية من 

جنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في اليابان تقريرا  لوزارة التربية خالل تلك الشبكة وقد أعدت ل
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والتعليم تقترح فيه توفير نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدى الحياة في كل مقاطعة يابانية وكذلك 

توفير مركز للبرمجيات التعليمية، إضافة إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات ووضعت اللجنة الخطط 

صة بتدريب المعلمين وأعضاء هيئات التعليم  على هذه التقنية الجديدة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الخا

التعليم  الحديث  وتعد اليابان اآلن من الدول التي تطبق أساليب التعليم اإللكتروني الحديث بشكل رسمي 

 (48،ص2007وسى،في معظم المدارس اليابانية)صالح الدين محمد توفيق،هاني محمد يونس م

ثر ا ربط أكتم فيه والتي الشبكة الوطنية للتعليمفي بريطانيا ظهرت ما يسمى ب ــــ التجربة البريطانية:  

الشبكة  ( معلم ، وفي هذه450.000ماليين طالب وطالبة، و) 9(مدرسة بشبكة اإلنترنت و32.000من )

م ،  كما تلورقيكل طالب وطالبة أعطي عنوان إلكتروني، كما يتوقع من عملية التطبيق بأنه سيقل العمل ا

ه ليمية بهذلك  تم توصيل مختلف المواقع التعآالف معلم  بأجهزة وحاسب نقال، كذ 10تدريب  وتزويد 

 مكن كذلكس، ويالشبكة ويتم إرسال المعلومات  والمواد التعليمية من موقع الشبكة الوطنية إلى المدار

ونس يالحصول على المنهج الدراسي على شكل أقراص مدمجة) صالح الدين محمد توفيق، هاني محمد 

 (49،ص2007موسى،

 "لملك حمدامشروع جاللة  "بدأ مشروع دولة البحرين لمدارس المستقبل باسم : ـــــ  تجربة البحرين

ل في االتصاهدف المشروع إلى تطوير المنظومة التعليمية من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات وــــ 

 كافة مراحل ومدارس البحرين.

 س وتبعهالمداردءا بعدد من اــــ تم تنفيذ المشروع بتطبيق إستراتيجية التطبيق التجريبي المتدرج، ب

الدين  صالح مباشرة إجراء تقييم دقيق للتجربة ليتم تعميمها على جميع المدارس في مختلف المراحل))

 ( 52،ص2007محمد توفيق، هاني محمد يونس موسى،

 م1999تم إنشاء مشروع السويد للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعدــــ تجربة السويد: 

م ، وتستخدقوية ن أكثر الدول تقدما في مجال التعلم اإللكتروني فهي تمتلك بنية تحتيةوتعتبر السويد م

ي مجال ولة فتقنيات عالية، وقد سبقت كثير  من الدول في هذا المجال، وتقريبا تعتبر السويد أفضل د

تمام الميا واهعيزة تقنيات  االتصاالت والمعلومات وتجهيز البنية التحتية لوجود الكثير من الشركات المتم

هاني  د توفيق،ن محمالسويد كذلك اهتماما كبيرا بالتعلم اإللكتروني وتطوير التعلم التقليدي )) صالح الدي

 (50،ص2007محمد يونس موسى،

 ــــ  المدرسة الذكية     4

جهزة أينظر البعض إلى المدرسة الذكية على انها عبارة عن مدارس مزودة بفصول إلكترونية بها 

ف ا تعريب وبرمجيات تمكن الطلبة من التواصل إلكترونيا مع المعلمين والمواد المقررة، كمحواس

رامج ل البانها المدرسة التي تدعم مهارات التفكير والعلم لدى الطالب من خالالمدرسة الذكية على 

الب الطن والمعلمين واإلدارة واألساليب القائمة على دمج تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، ليكو

 متعلمين قادرين على التعلم الذاتي)

 ــــكيفية تنفيذ المدرسة الذكية

 تحديد األهداف الرئيسية

 تطوير المنشآت التعليمية. ــــ1
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 إرساء قاعدة للتطوير المستمر للمناهج التعليمية.ــــ  2

 ـــ تطوير فكر ومهارات المعلم وبالتالي أساليب الشرح 3 

 لبة في استقطاب المعلومات واستخدامها.تطوير مهارات الطــــ 4

 حمود عبدعاطف متأمين التواصل والتعاون المستمر بين أولياء أمور الطلبة والمؤسسات التعليمية)ـــ  5

 (16،ص2004العال،

 مقومات المدرسة الذكية

بكل  ةعليميتكل ما يستخدمها لمتعلم من أجهزة  وأدوات ومواد أوال: الوسائل التعليمية الذكية وهي 

 أنواعها داخل أسوار المؤسسة التعليمية أو خارجها.

مختلفة شطة الفي المدرسة الذكية سواء في عملية التعلم والتدريس وحتى في األنثانيا: التعلم الذكي 

 تستخدم التكنولوجيا المعلوماتية والحاسوب واالنترنت بشكل مركز وكثف.

 .لتقليديةامدارس ملية التعلم الذكي والذي تفتقد إليه اليعد محورا مهما جدا في عثالثا: اللعب الذكي: 

يذ،  بل ه التالملقى فيتبرز أهمية المبنى المدرسي ألنه ال يشكل فقط ذلك المكان الذي يترابعا:المبنى الذكي 

 ذ.لتلمييتعدى إلى حدود أبعد من المؤسسات التربوية ويصل إلى المجتمع والبيئة التي تؤثر في ا

لعاملين ميذ واركزت المدرسة الذكية على أهمية الغذاء الصحي المتوازن للتال ية الذكية خامسا: التغذ

فظة على المحاعلى حد سواء لما يشكل الغذاء من أهمية قصوى في األداء للنشاطات البدنية  والذهنية و

ــ 826وحيويته )نوري عبد الرسول الخاتاني، ذكرى عزيز جالب حسين النماني،دس،ص طاقة الجسم

827) 

 مشروع المدرسة الذكية كنموذج لمدرسة المستقبل

ذه هقد القت ولذكية، تعد دولة اإلمارات األولى عربيا في تطبيق تجربة المدرسة اـــ التجربة اإلماراتية:  

ملية ي العالتجربة نجاحا كبيرا وكان العامل األساسي في نجاحها هم مشاركة أولياء أمور الطالب ف

 خالل حضورهم لورش العمل في الصف ومشاركة أبناءهم بها.التعليمية، من 

يم ة والتعللتربي. نشأت فكرة مشروع المدارس الذكية في اإلمارات بناء على بروتوكول تعاون بين وزارة ا

 رات.م باإلمالتعلياووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة للمشكالت الكبيرة التي عانى منها نظام 

يم لمفاهاشروع إلى تحديث أبنية المدارس وتزويدها بالمرافق الضرورية، وإكساب الطالب . هدف الم

 الب محورل الطوالمبادئ األساسية لتكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى تطوير أساليب التعلم بما يجع

 العملية التعليمية.

تعليمية  وذلك بإدخال مواد 2007.تم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث بدأ على عشرون مدرسة عام 

خرى مع أمدارس  10جديدة وطرق حديثة في التدريس، أما المرحلة الثانية فقد تم توسيع المشروع ل

 اعتماد منهج مغاير للتدريس ومواد جديدة وطرق حديثة كذلك

 ـــ  التجربة المصرية 
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ولوجيا وتكن زارة االتصاالتــــ بدأ مشروع المدرسة الذكية في مصر بناء على بروتوكول تعاون بين و

 2002وذلك سنة . المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة،

لمدارس ت باــــ هدف مشروع شبكة المدارس الذكية في مصر إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

ى تنمية فة إلتحصيل للوصول لالبتكار واإلبداع، باإلضاعلى مستوى عالمي، وزيادة المعرفة والبحث وال

 قدرات المعلمين والطلبة.

 يذ مشروعم تنفــــ تم تنفيذ المشروع من خالل ثالث مراحل على النحو التالي:  في المرحلة األولى  ت

( 50د من )(من المدارس الحكومية، والتجريبية في المرحلة الثانية تم تحويل عد38استرشادي لعدد )

لثالثة ارحلة مدرسة إعدادية تجريبية، موزعة على جميع المديريات التعليمية إلى مدارس ذكية وفي الم

( 200يها )اعتمدت هذه المرحلة على استخدام التكنولوجيا لتحسين مخرجات التعليم والتعلم وشارك ف

مد امد أحمد مح( تجريبية موزعة على عدة محافظات مختلفة)ح58مدرسة ابتدائية باإلضافة إلى)

 (533ــــ  532شحاتة،دس،ص

 ـــ التجربة السورية"الجامعة االفتراضية نموذج مستقبلي" 

ي منطقة الشرق ، والتي تعتبر أول جامعة عربية ف2002ــــ تم إحداث الجامعة االفتراضية السورية عام 

 بكة العالميةاألوسط تعتمد نظام التعليم االفتراضي أو التعليم اإللكتروني عن طريق الش

 ي، وسعياالمهنوــــ هدف مشروع الجامعة االفتراضية السورية إلى جمع نمطي التعليم العالي األكاديمي 

دنان يان علتخريج كوادر تمتلك مهارات علمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي،)ر

 (.73ص2013بابي،شذا فؤاد الغبرا،

 تب الثقيلة"تجربة لبنان" التخلص  من الك

ن وكانت فرحة في مدرسة " ستارز كولدج" بلبنا 2011ـــ  2010بدأ المشروع في بداية العام الدراسي . 

 الطالب كبيرة باستبدالهم المحفظة المدرسية بالحاسوب.

يذ بح التلمما أص. هدف المشروع إلى تنمية قدرات اإلبداع عند التلميذ وتحفيزهم نحو العلم والمعرفة، ك

لفات و المأغلى الحصول على المادة العلمية عبر الوسائط اإللكترونية، أو األقراص الليزرية  قادر

رس فذة المدل نااإللكترونية حتى أثناء تغيبه عن المدرسة، وصار بإمكان التلميذ أن يتابع دروسه من خال

 (78،ص2013وبذلك تنتهي الحاجة إلى الدروس الخصوصية)ربان عدنان بابي،شذا فؤاد الغبرا،

 تجربة الكويت

س االبتدائية في وذلك في عدد من المدار 2006ـــ 2005. تنفيذ المشروع بدأ تنفيذ المشروع ميدانيا عام 

 .2008مختلف المناطق من الكويت، حيث بلغ عدد المدارس سبعة ابتدائيات في نهاية عام

خل علم داالتلميذ كفرد في الت. فلسفة المشروع ركز مشروع مدارس المستقبل في دولة الكويت على  

ل فصل ين لكالفصل الدراسي، وكذا االهتمام بالمخرجات المعرفية والمهارات األساسية، وتوفير معلمت

الهتمام كذا اولمعرفة خصائص المتعلمين باإلضافة إلى معلمة تنمية مهارات لالرتقاء بمستوى التالميذ 

 بالمخرجات غير المعرفية وشخصية المتعلم.
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كذا ق، وف المشروع هدف المشروع إلى تعزيز مشاعر الوالء وحب الوطن، وتنمية السلوك واألخال. هد

ى ذلك ضافة إلل باإلتعزيز الثقة بالنفس  وتعزيز التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، وتركز مدارس المستقب

لي )حوراء عرحلةذ هذه المعلى االهتمام بتهيئة بيئة التعلم، واالهتمام بحل مشكلة الثقل الحقيبي لتلمي

 (15ــــ 13،ص2014حسين،غازي عنيزان الرشيدي،

 ـــ تجربة الجزائر 

مية، . بدأت فكرة المشروع منذ أربع سنوات أين أطلقت مؤسسة "أيباد" ما يسمى بالمدرسة الرق

 المخصصة لتالميذ الثانوي والمتوسط والتي حملت اسم"تربيتك"

ي وجه فرسة الرقمية على وضع برنامج خاص على شبكة االنترنت م. فلسفة المشروع ركز مشروع المد

ف ع األطرالجمي بدايته للمقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم األساسي بحيث يسمح

 الفاعلة في عملية التمدرس  بالتعليم عن بعد.

ة لرقمياسهم في هذه المدرسة . هدف المشروع إلى التحضير الجيد لالمتحانات عن طريق متابعة درو

درسة ي المسواء كانوا مسجلين في المدارس الرسمية أو  غير مسجلين، بحيث تطابق المواد المدرسة ف

ر االفتراضية مع البرنامج الرسمي المسطر من طرف وزارة التربية)لحلو حي لحسن،بوزيدي شه

 (180،ص2020زاد

 

 

 

 

 

 ــــ التجارب العالمية

 ة:التجربة الماليزي

ووضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة شاملة تجعل البالد  1996بدأت فكرة المشروع في عام . 

 the ( بينما رمز للتعليم في هذه الخطة )vision 2020في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة)

Education1996) 

فصول  االنترنت في كل فصل دراسي منهدف المشروع إلى إدخال الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة ـ 

 المدارس وتعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البالد

رية البص ــــ تنفيذ المشروع: تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة األلياف

ت عبد )طلعيديوالسريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة بالف

 (70،ص2005الحميد، وسلمى الصعيدي،

 تجربة كندا
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حدى الجامعات وكانت البداية في أ1993ــــ بدأت كندا مشروعها في استخدام االنترنت في التعليم عام 

 حيث قام الطالب بتجميع وترتيب بعض المصادر التعليمية على الشبكة

ها مور وغيرء األت التي تخدم المدارس والمدرسين وأولياـــ فلسفة المشروع يقوم بتوفير مصادر المعلوما

م من الخدمات، كما أن القطاع الصناعي وهو الراعي الرسمي للمشروع طورت برنامجا لحث ودع

 وتدريب المدرسين على األنشطة الصفية المبنية على استخدام اإلنترنت.

بجميع  تصالية االتصال به، وكذا واالــ هدف المشروع إلى المحافظة على المجتمع والسيطرة على مركز

 (73ـــ  72،ص2005المدارس العامة والمكتبات )طلعت عبد الحميد، وسلمى الصعيدي،

 تجربة استراليا

يم ة والتعللتربيـــ بداية المشروع كانت تجربة استراليا الفريدة في والية فيكتوريا حيث وضعت وزارة ا

 .1996م خطة لتطوير التعليم بإدخال التقنية عا

وأجبرت  اعية،ـــ فلسفة المشروع تم ربط جميع مدارس الوالية بشبكة اإلنترنت عن طريق األقمار الصن 

 مل.جميع المعلمين الذي ال يرغبون في التعامل مع الحاسب اآللي بالتقاعد المبكر وترك الع

ن وظفوديرون والموهدف المشروع إلى تطبيق خطة تقنيات التعليم في جميع المدارس بحيث يصبح الم

طوير كذا تووالطالب قادرين على استخدام أجهزة الحاسب اآللي واالستفادة من العديد من التطبيقات 

 74،ص2005،مهاراتهم في مجال استعمال العديد من تقنيات التعليم)طلعت عبد الحميد، وسلمى الصعيدي

 (75ـــ 

 تجربة ايرلندا

ها الخاصة لحكومة على استخدامه، وتدعم ايرلندا في تجربيوتقوم ا  IT2000اسم المشروع في ايرلندا

الل من خ بالمدارس الذكية بريد الكتروني لكل طالب، وبتدريب المعلمين على المشاركة في التعليم

يا لملتيميددام ااالنترنت، كما تستخدم شبكة االنترنت بشكل مجانيي يتيح فرصة االتصال والمشاركة باستخ

في هذه المدارس. )طلعت عبد الحميد، وسلمى ICTوتستخدم نظام من خالل الكمبيوتر 

 (74ـــ  73،ص2005الصعيدي،

 ــــ المدرسة الرائدة )مدارس تطوير(   5 

يمية ية التعللتربواهي بيئة تعلم ذاتي ، تشاركي نشط يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجمع والحياة وتوظف الخبرة 

نافس ستوى مشخصية المتعلمين العلمية واالجتماعية والحضارية بموالتقنية الحديثة في تسيير وبناء 

نهج يثة: المالحد عالميا، تهدف إلى تطوير نموذج قياسي قابل للتطوير والتقويم تتمثل فيه عناصر المدرسة

عمل حياة والط بالالمفتوح، البيئة التقنية،العالقات االتصالية، التطوير المهني الذاتي المستمر المرتب

 (292،ص2016مفاهيم الحديثة )نجالء علي مصطفى،وال

 ــــ خصائص المدرسة الرائدة  

 .قليديةمن أهم سمات المدارس الرائدة المرونة، وقابلة للتكيف،وهي نموذج مطور للمدارس التـ 1

 تتميز المدارس الرائدة باالستقاللية.ـ  2
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تعليم يتي الالتقنيات الحديثة في عمل تبنى أهدافها بما يتوافق مع متطلبات العصر، وهي تستخدمـ  3

 (375والتعلم)فهد بن سليم سالم الحافظي، دس،ص

س ي المدارفتروني يركز التعليم اإللكلتقنيات التعليمية الحديثة المستخدمة في المدارس الرائدة: ا ــــ

 الرائدة على ثالثة مصادر تقنية حديثة هي

ات، قل الملفروني، نائدة أربع خدمات أساسية هي البريد االلكتلالنترنت في المدرسة الرــــ االنترنت:    

 االتصال عن بعد بالحاسبات، المنتديات التعليمية.

ع أجهزة بط جميروهي إحدى الوسائط التي تستخدم في  المدرسة الرائدة، حيث يتم ــــ الشبكة الداخلية: 

استخدام بالب، ة الدراسية إلى أجهزة الطالحاسب في المدرسة ببعضها البعض، ويمكن للمعلم إرسال الماد

زليا، با منبرنامج خاص يتحكم المعلم بواسطة جهازه بأجهزة الطالب، كأن يضع نشاطا تعليميا أو واج

 ويتطلب من الطالب تنفيذه وإرساله إلى جهاز المعلم.

ذ إالتعلم، عليم والتهي الوسيلة الثالثة المستخدمة في المدرسة الرائدة في مجال ــــ األقراص المدمجة: 

 جة.يجهز عليها المناهج الدراسية ويتم تحميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت الحا

نستطيع  ة، والذيتعليمييعتبر التقويم من المحاور الرئيسية في العملية الــــ التقويم في المدارس الرائدة: 

رتهم لي قدقائمين على هذه المدارس، وبالتامن خالله معرفة مدى ما تحقق من أهداف وضعت من قبل ال

الم ن سليم سب)فهد يالتقويم الذاتي، التقويم العام، التقويم الخارجعلى اتخاذ القرارات المناسبة، ومنها 

 (378ــ  376الحافظى،دس،ص

 مشروع المدارس الرائدة كنموذج لمدارس المستقبل 

 أبنائه"ـــــ تجربة السعودية : مشروع الملك عبد العزيز و

 ة.، وترتكز على تطوير المناهج والمنظومة التعليمي2000كانت بداية تنفيذ المشروع عام.  

ورفع  بلية،ــ ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات الطالب وإعدادهم بما يتناسب مع المتطلبات المستق

وماتية لمعللبيئة امستوى قدرات المعلمين في توظيف المعلومات في كافة األنشطة التعليمية وتوفير ا

بمحتواها العلمي المالئم الحتياجات الطالب والمعلمين) ريان عدنان بابي، شذا فؤاد 

 (78،ص2013الغبرا،

نشطة ة األ. تم تهيئة البني التحتية لهذا المشروع الكبير  وتتضمن قاعات لتقديم وتدريب  وممارس

ن مجموعة ومختبرات افتراضية تحتوي على مالمتنوعة، وبوابة مجتمع المعرفة، باإلضافة إلى معامل 

 ما تتضمنلب، كالبرمجيات واألدوات المتصلة بالحاسوب والتي تحاكي الواقع وتيسر التعلم بالنسبة للطا

لالب هزة االفصل الذكي وهو مزود بمجموعة من التجهيزات ذات نوعية عالية مثل السبورة الذكية وأج

 (294،ص2016ي مصطفى،وطابعة وكاميرا وأجهزة عرض)نجالء عل

ذ التالمي من جعلهي المدرسة التي تتوافر فيها مجموعة من المواصفات التي تض ــــ المدرسة الجاذبة 6  

ات م بممارسالقياوأكثر متعة من التعليم حاليا وفي المستقبل مما يشجع على المشاركة واالنفتاح والحوار 

ا، مرقص حن تودريعليمية الدعم الفعال وشمولية التعليم)ديمقراطية مرغوبة للطلبة،وإعطاء المنظومة  الت

 (131دس،ص 
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 :جاذبة هيدرسة المن أهم التحوالت التي يمكن أن نراها في المــــ أهم التحوالت في المدرسة الجاذبة:  

سة في المدرفعلم، ــــ التحول من التعلم المتمركز حول المنهج أو المعلم إلى التعلم المتمركز حول المت

حول  ة التعلمأنشط الجاذبة لن تكون ا يكون هناك متعلم سلبي مهتم فقط بتلقي ما يلقي إليه، بل يتمحور كل

 التلميذ.

 م وتراعيلتعليــــ التحول من األسلوب اإللقائي ذي االتجاه الواحد إلى أساليب تدريسية أخرى تفرد ا

ل ة إلى جعإلضافبهم التعليمية المختلفة باالفروق الفردية بين المتعلمين، وتحاول أن تتناسب مع أسالي

 التعليم أكثر متعة وجاذبية للمعلم والتلميذ.

الفهم  ط إلىـــــ تتحول المدرسة الجاذبة من التدريس الذي يركز على الحفظ واستظهار المعلومات فق

 (132والتطبيق وتعلم مهارات التفكير والتعلم الذاتي.)تودري مرقص حنا،دس، ص

 تتسم المدرسة الجاذبة للتلميذ بعدة سمات أهمها:سمات المدرسة الجاذبة: 

ماعية ة واالجتلبشريــــ جودة البيئة المادية والنفسية واالجتماعية للمدرسة، وجودة العناصر والمكونات ا

 من معلمين واسر ومجتمع محلي.

 .المتعلمين والمعلمينــــ جودة المناهج والمواد التعليمية والمعايير التي تقيس جودة 

ع على وتشج وتوفر المدرسة التعليم للجميع، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، كما تفر أيضا بيئة صحية مناسبة

 (133الحوار  وإبداء الرأي)تودري مرقص حنا،دس،ص

 أهم المتطلبات الالزمة لتحويل المدرسة الحالية إلى مدارس جاذبة  للتلميذ

لمنظمة ارية اي بعض التعديالت التشريعية في القرارات والقواعد اإلدتقتضــــ متطلبات تشريعية :  1

 للعمل المدرسي.

فايات  كمتالك يقوم على اختيار مديرين وإداريين أصحاب مبادرات ويتمتعون باــــ متطلبات إدارية:  2

 اإلبداع اإلداري.

تغاير  جاذبيةة أكثر مرونة ويقتضي ذلك استحداث بنى وهياكل وتكوينات مدرسيــــ متطلبات هيكلية:  3

 تماما البيئة المدرسية التقليدية.

 .مادياإحداث التغييرات المادية الجاذبة إداريا وتعليما وتربويا و ــــ متطلبات تمويلية: 4

ة لميدانياتوفير برامج األنشطة الحرة والهوايات والرحالت، والزيارات ــــ متطلبات تربوية:   5

 م في بناء شخصيات التالميذ وتنمي إبداعاتهم.والمعسكرات التي تسه

لية ية واألهالمدن تحتاج المدرسة الجاذبة للتلميذ إلى هيئات المجتمع وتنظيماتهــــ متطلبا مجتمعية:  6

، وانخراط حقيقي في الشأن المدرسي من أولياء األمور وأسر التالميذ)تودري مرقص حنا، دس

 (137ــــ136ص

 ة كمشروع لمدرسة المستقبلتجارب المدارس الجاذب
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على  وهي مدارس تركز بصفة أساسية  magnet schoolباسم تجربة الواليات المتحدة األمريكية: 

لحياتية االتربية وولية العلوم والتكنولوجيا الهندسة والرياضيات والفنون البحتة والتطبيقية و والدراسات الد

 والتقنية والمجتمعات الصغيرة.

هرها ما لكن أشو في السعودية والمملكة األردنية وسوريافطبقت المدرسة الجاذبة  لعربيةالدول اأما في 

ث ل استحدان خالتم تطبيقه في المملكة العربية السعودية وذلك في منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وذلك م

 تغيرات جذرية أهمها:

ت والزيارات ذ،تفعيل أسلوب الرحالتلمي 25دقيقة، كثافة صفية ال تتجاوز  35ــــ حصة دراسية مدتها 

لبرامج اوضع  الميدانية، ويوم مفتوح كل ثمانية أسابيع،تدريب فعلي على الهوايات،ومشاركة الطالب في

 (135والخطط المدرسية)تودري مرقص حنا، دس،ص

 

 نموذج مدرسة المستقبل المنشودة

 العلمية لمادةافات والمقاييس لتلقين مدرسة المستقبل هي نموذج فريد لمدرسة متميزة تحمل كامل المواص

وتلقي المعلومة دون صعوبات وعوائق وهي تحمل تصورات مختلفة ورؤى عديدة تختلف من شخص 

 آلخر وتكون مدرستنا حسب تصورنا كاآلتي

ر بما واألعما لفئاتتصمم مدرسة المستقبل بمشاركة التربويين ليتوافق المبنى  تربويا وإنشائيا مع جميع ا 

احلية طقة سفي ذلك ذوي االحتياجات الخاصة حتى ال يتم عزلهم عن باقي الطالب، تكون المدرسة في من

ن مباني سة  م، تتكون  للمدرمطلة على البحر وسط طبيعة خضراء بعيدة تماما عن ازدحام المدن وتلوثها

منفصلة لكل مبنى باب خاص به وكل مبنى يضم مرحلة تعليمية معينة الشكل الخارجي  جذاب 

لوان أومميز،واغلبه من الزجاج ليتمكن من في الداخل من روية الخارج في أوقات معينة، وتكون 

 ات واسعةالحجرعصرنتها ورقيها  والدهانات الداخلية والخارجية متناسقة تعكس الطابع الفني للمدرسة و

ر أشجا ومضيئة بشكل طبيعي  ومكيفة تبعث على الراحة والسكينة،تحيط بالمدرسة حديقة كبيرة بها

عتبر تالتي وونباتات مختلفة ومساحات خضراء واسعة، تتوفر الحديقة أيضا على مسبح لممارسة السباحة 

قدم طعم يمقلي ،كما يجب ان تتوفر المدرسة على من أكثر  الرياضات التي تنمي الجهاز العصبي والع

عب ة على مللمدرساوجبات صحية لما للتغذية السليمة اثر في  الصحة الذهنية والبدنية للتلميذ،كما تتوفر 

 لعلميالبحث رياضي ، ومكتبة إلكترونية لها موقع تواصل اجتماعي مع الطالب وذلك لتشجيع القراءة وا

 نفسه ة مرنة محب لعمله ومواكب للتغيير، أما المدرس فيكون واثق منيكون مدير المدرسة بشخصي

ولديه  اسية،ويمتلك روح الدعابة والجذب وعلى دراية بالتطورات التكنولوجية، متمكنا من مادته الدر

لى عالقدرة  لديه إستراتيجية تدريس متنوعة تحفز الطالب وتحببه في مادته،أما الطالب فيتفاعل مع غيره و

 اش والحوار وبناء ذاته.النق

ومما سبق نستخلص  أن نماذج مدارس المستقبل قد تعددت واختلفت من حيث تسمياتها                 

وشكلها ومنهجها، واتفقت في المقابل على أن التعلم التقليدي لم يعد يلبي حاجات المتعلم ومتطلباته  وان 

بوية الحديثة وجعل من التقنيات المعلوماتية مصدرا للعملية التعلم اإللكتروني الذي يقوم على األساليب التر

التعليمية والتعلمية وكذا  التعاون بين المعلم والمتعلم هو السبيل  لتقديم خدمات تربوية قائمة على التعلم 

الذاتي المستمر  وهذا ما تم مالحظته من خالل طرحنا لمختلف النماذج العالمية والعربية التي تم تقديمها 
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في مختلف التجارب، وتبقى  الجهود مستمرة لتحسين و تطوير نماذج سابقة آو توسيعها أو تصور نماذج 

وبناء اقتراحات حديثة لمدارس مستقبل ذكية وجذابة ورائدة كمدارس كسر القالب األمريكية وهي مدارس 

ي مدارس شديدة غير تقليدية تستطيع مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين  ومدارس الميثاق وه

 التنوع فيما يتعلق ببرامجها التعليمية واستقاللها وخططها كذلك المدرسة المبدعة والنوعية وغيرها

 قائمة المراجع

فنون يم ال.إيهاب أديب كامل،)دت(،تصور مقترح )لمدرسة المستقبل ( في ضوء المناهج الحديثة لتعل1

 اإلبداعية المدرسية

رة للعلوم (، معايير ومواصفات مدرسة المستقبل، مجلة الجزي2015.النور عبد الرحمان محمد خير، )2

 . 02التربوية واإلنسانية، العدد

 ليم. تودري مرقص حنا، )دت (،المدرسة الجاذبة مدخل لمعالجة ظاهرة تسرب الفتيات من التع3

لمدارس عي " اتطوير مدارس التعليم قبل الجام. حامد أحمد محمد شحاتة،)دت(، االتجاهات الحديثة في 4

 الذكية نموذجا"

عد ب (، مشروع دارس المستقبل في دولة الكويت 2014. حواء علي حسين،غازي عنيزان الرشيدي،)5

  42عشر سنوات من تطبيقه: الواقع والتحديات، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد 

 معلوماتية، المجلدلمدرسة الذكية،المجلة العربية الدوليةلل،ا2013. ريان عدنان بابي، شذا فؤاد الغبرا،6

  03الثاني،العدد 

ناء مجتمع ( ، دور التعلم اإللكتروني في ب2007. صالح الدين محمد توفيق،هاني محمد يونس موسى،)7

 .03المعرفة العربي،مجلة  كلية التربية بشبين الكوم، العدد

لعشرين، ( ،المدرسة الذكية مدرسة القرن الحادي وا2005. طلعت عبد الحميد، وسلمى الصعيدي، )8 

 دط،دار فرحة للنشر والتوزيع،ألمينيا

 ،المدرسة الذكية،معهد الدراسات التربوية 2004. عاطف محمود عبد العال،9

 المعلمين، ، لمدرسة كمنظمة متعلمة والمدير كقائد تعليمي من وجهة نظر)2011. علي محمد جبران،)10

 ة اإلسالمية، العدد األولمجلة الجامع

و عودية نحة الس. فهد بن سليم سالم الحافظى،)دت(، اتجاهات معلمي المدارس الرائدة بالمملكة العربي11

 التعليم اإللكتروني" دراسة تقويمية

ة بدول لثالثا. قاسم بن عائل الحربي،)دت( ، رؤية إستراتيجية إلدارة مدرسة المستقبل في األلفية 12

 عربي، مجلة عجمان للدراسات والبحوث،العدد الثانيالخليج ال

العلوم  ،مجلة. قدور نويبات،وردة بلحسيني،)د ت(، هل غير التعلم االلكتروني دور المعلم والمتعلم13

 اإلنسانية واالجتماعية،عدد خاص

 "نموذج(، واقع التعليم اإللكتروني في الدول العربية2020. لحلو حي لحسن،بوزيدي شهر زاد،)14

 01العدد عمال،مشروع المدرسة الذكية في بعض الدول "، مجلة االقتصاديات المالية البنكية وإدارة األ
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 ل(، دور التقنيات في دعم اإلصالح المدرسي)نموذج مدرسة المستقب2007. محمد وحيد صيام،15

 ول،مأم( ، التكنولوجيا ومدرسة المستقبل بين الواقع وال2002. ممدوح عبد الهادي عثمان،)16

درسة مـ نوري عبد الرسول الخاتاني، ذكرى عزيز جالب حسين النعماني،   دراسة جدوى لمشروع 17

 ذكية ابتدائية في فضاء الكوفة،

(، ــــ نوري عبد الرسول الخاتاني، ذكرى عزيز جالب حسين 2016.نجالء علي مصطفى، )18 

 فضاء الكوفةالنعماني،   دراسة جدوى لمشروع مدرسة ذكية ابتدائية في 
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 الصفات الواجب توفرها في معلم المستقبل

قيلي  ةحليمة سالوي، مام   

 -الجزائر -جامعة أحمد دراية 

 

 مقدمة:

و ة منها ألفكريتكوين وبناء الجيل الصاعد في مختلف الميادين سواء ا إن التعليم مهنة سامية تهدف إلى

لمتعلم لمعلم واام هي العلمية أو االجتماعية أو األخالقية، باعتبار أن عملية التعليم ترتكز على أربع دعائ

 والمادة التعليمية باإلضافة إلى البيئة التعليمية.

حدياً تجال يعد ا الما يجعلنا نضع جملة من التساؤالت لماذا هذوالمتأمل في الواقع التعليمي في مجتمعنا هذ

طاء جهد والعلى الأمام الخبراء والتربويين والمهتمين؟  وهذا يعني أن هذا القطاع الحساس مازال بحاجة إ

هذا  صالحوالبحث عن الخلل الذي يعيق مساره، فهناك البعض يتساءل من أين يجب البدء واالنطالق إل

ه أن البداية الشك في ا مماعليمي هل بالمادة المعرفية أم بالمناهج أم بالميدان الممارس؟ وبالتالي هذالواقع الت

ل أصبح ا الكتكون بالنهوض بالمعلم واسترجاع هيبته التي فقدها في أوساط المجتمع بحيث في وقتنا هذ

ى سواء عل عتبارتأخذ بعين االيتقدم إلى التوظيف في التعليم بدون مراعاة جملة من الصفات التي يجب أن 

 فقط.رزق والمستوى الفردي أو الجهات المسؤولة على االنتقاء، وأصبح تقريباً مجرد وظيفة لكسب ال

ة ي المقدمفوضعه وفالمعلم هو المحور والزاوية األساسية في العملية التعليمية الذي ينبغي االهتمام به 

 ن مزاولة يمكالالله الحفاظ على العملية التربوية، لهذا وهو المنطلق الصحيح والسليم الذي يمكن من خ

ا عصرن مهنة معلم من  أي طرف كان، بل من الواجب توفر فيه جملة من السمات األساسية وخاصة في

م هذه ف أماهذا الذي يواجه جملة من التحديات الحديثة التي يجب مواجهتها بمعلم المستقبل الذي يق

 .وإعداده أهيلهتفرضها المهنة، ناهيك عن الكفاءات التي يجب تعلمها من خالل المواقف والتحديات التي ت

ها جب توفرماهي الخصائص أو المواصفات التي يانطالقاً من ذلك طرحنا تساؤل رئيسي فحواه مايلي:  

 والرقي به؟ الجيل الصاعد التي تعول عليه األمم من أجل النهوض بالمجتمع في معلم المستقبل إلعداد

نصر في عأهم  ولقد انصب اهتمامنا والتركيز  على هذه النقطة أال وهي خصائص معلم المستقبل باعتباره

ظيفة ولم أنها المع العملية التربوية التي ترتكز عليه وخاصة في وقتنا الحالي  الذي أصبح ينظر  إلى مهنة

ها فيها من المفترض تحمل غير، جاهلين أو متجاهلين األهمية الصعبة التي وفقط أي مصدر لرزق ال

 هم؟ ملوهاوخاصة أنها تتعلق بصنع رجال المستقبل الذين بدورهم سوف يحملون رسالة فكيف إذا لم يح

جل قبل من أالمنطلق كان هدفنا األساسي محاولة إلقاء الضوء على عنصر  خصائص معلم المست  ومن هذا

رة ى وزايم بصفة عامة وباألخص على مستوإعادة النظر في عملية التوظيف في مجال التربية والتعل

ألخرى ائص االتربية في اختيار معلم المستقبل األجدر  حتى يتمكن من خالل ذلك استدراك مختلف النق

لمتعلق بالمعلم؛ ايمكن البحث في الداخل من دون إصالح االعوجاج  المتعلقة بالمنظومة التربوية، ألنه ال

ومتطلع على  جملة من السمات تمد على معلم فعال وناجح وتتوفر فيهألن العملية التربوية التي ال تع

ً مستجدات الواقع ومتكيف معها ال يعد  فيه  دة النظرجب إعاي بالتمام والكمال، فهو بالعكس يعد عائقاً معلما

 وخير دليل  على ذلك واقعنا المعاش.

وهي معرفة العقبات التي تواجه معلم ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا في دراستنا على النقاط التالية: 

المستقبل ثم أسباب تراجع مكانة المعلم واهتزاز هيبته وبعدها حاولنا الحديث عن أدوار المعلم فيما تتجلى، 

كما أشرنا إلى المعلم الفعال وأبعاد التدريس الفعال ومن ثمة حاولنا أيضا التركيز على الشروط الواجب 
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م الحديث عن جملة من الخصائص  المفترض أن يتصف بها وأخيراً الحديث توفرها في معلم المستقبل، ث

 عن معلم المستقبل وعالقته بالتكنولوجيا.

تعيقه  التي قد لعقبات: إن معلم المستقبل قد تقف أمامه جملة من االعقبات التي تواجه معلم المستقبلأوالً: 

الرحمان  محسن علي عطية، عبد( بينها مايلي:في السير  الممنهج والصحيح للعملية التعليمية ومن 

 .   )46-43د.س، ص،ص :االهاشمي

 التكيف مع مدرسي المدرسة. -

 التكيف مع الطالب.-

   المشكالت اإلدارية.-

 توزيع وقت الدرس بين فعَّالياته.-

 اختيار أسلوب التدريس المناسب -

ً حيث نج أسباب تراجع مكانة المعلم واهتزاز هيبته:ثانياً:  نة راجع مكا في تد من األمور التي كانت سببا

 بتصرف(. 45 -31، ص،ص 2004)عبد هللا الحمادي :  المعلم واهتزاز هيبته مايلي:

بالتالي وزاق، : حيث أصبحت اليوم مهنة التعليم وظيفة فقط للكسب واالرتاتخاذ التدريس مهنة ال رسالة

نبل ؤديه وعلى اقتناع داخلي عميق بالعمل الذي يانحرفت عن مفهومها األصيل وهو أنها رسالة تقوم 

 الهدف الذي ينشده.

ون وهي التي استفحلت في واقعنا اليومي وأصبحت حرفة لزيادة الدخل من د الدروس الخصوصية:

لحاجز كسر اومراعاة حرمة الوظيفة، فكلما كثر ث وازداد عدد المترددين على المعلم كلما قلت هيبته 

لعالم إلى يحمله ا ة أنلميذ، فقد قال مالك بن أنس سمعت الزهري  يقول هو أن بالعلم وِذلَّ الذي بينه وبين الت

عليا خير اليد ال ته إذبيت المتعلم واألكثر من ذلك يمد المعلم يده إلى التلميذ ليأخذ أجره ويحطم بذلك كرام

 من اليد السفلى.

الد وا كان الحصول على مصلحة والسيما إذفي المعاملة جراء  محاباة بعض الطلبة وتميزهم على غيرهم

 الطالب يعمل في منصب هام كالمرور مثالً.

ون أو و اللأعلى أساس الجنسية أو القبيلة  مداهنة بعض الطلبة عند الثواب والعقاب والتفريق بينهم

 المكانة االجتماعية. 

قط من ذلك سإن لم يجدونه كحيث يعتبرونه الطالب مرجعية األولى عند التلقي و  مسألة غياب القدوة:

 ان لزاماً كهكذا أعينهم ولن يعيروه أي اهتمام؛ ألن الطالب أصبحوا يقظين  ليس كما كانوا في السابق، و

 على المعلم أن ينمي نفسه ويجدد أسلوبه ومعلوماته ويتقي القديم المكرر.

د ولفت قطة شئحته بمثابة نحيث يعد اعتناء المعلم بلباسه وهندامه ورا مسألة إهمال الشكل والمظهر:

أنف من قه وتاالنتباه واإلعجاب لدى المتعلم، والنفوس كما هو معلوم بفطرتها تميل إلى الجمال وتعش

 ضده.

لى ضبط عقدرة فعدم تمكن المعلم من إحكام السيطرة على طالبه وكذا ال الخلل القيادي في إدارة الصف:

ً إدارة الصف تجعل المعلم ال هيبة له وال شخص  بوياً. وترية ومن هنا يتطلب على المعلم تأهيله فنيا

و بين آخر أووجود نوع من الحساسية والعنصرية بين معلم مادة و التفكك وعدم الترابط بين المعلمين

 جنسية وأخرى، وهذا من شأنه أن يهتز بمكانة المعلم ويفقده من قدره.

جب أن ا، فيالتي تبرز هيبة المعلم من عدمه : بحيث تعد شخصية المعلم من أهم العواملشخصية المعلم

  يتسم بالمرونة واالتزان وضبط النفس وغيرها من الصفات الشخصية التي سيتم التطرق لها.
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نه يعد أللتربوية اعملية إن المعلم الناجح هو الذي يعي بدقة دوره الفعال في ال أدوار المعلم الناجح:ثالثًا: 

ال هو جح والفعالنا المحور األساسي  في هذه العملية، ومن ثمة هذا المعلم حجر الزاوية، بينما المتعلم هو

طط داف المخاأله الذي يمتلك القدرة على إدارة العملية التعليمية بدقة وبالشكل المطلوب الذي يحقق فيه

 (.52-49، ص،ص 2009عبد هللا العامري:  لها، وعليه فدور المعلم المتميز يكمن فيما يلي: )

ه في دة منغب طالبه في التعليم والتعلم : وذلك من خالل غرس في نفوسهم حب العلم واالستفاأن ير-

 حياتهم اليومية.

ً ممتازاً في جميع المواق-  وة صالحةف وقدالقدوة الطيبة في المدرسة أو خارجها وذلك بأن يكون نموذجا

 وصادقة.

حة فرص ل إتاالسليمة لدى الطالب من خال تنمية العديد من القيم والمبادئ وكذا الميول واالتجاهات-

 المناقشة والتعبير عن أفكارهم، ناهيك عن تعزيز بينهم مبدأ التعاون.

ً لطالبه: حيث ينظر الطالب لمعلمهم بأنه موسوعة، لهذا يقتضي أن يكون - معلم دى اللأن يكون مرجعا

قضايا براية ذلك أن يكون على د ثقافة عامة وأخرى خاصة وأن يكون هناك تكامل بينهما، باإلضافة إلى

 الساعة التي يهتم بها المجتمع.

ً بأسراره ومشاكل- علم إذا ه للممسؤول عن اكتساب ثقة الطالب وحفظ أسرارهم: فالطالب قد يبوح أحيانا

اظ على الحف وثق فيه، وهذا أكيد قصد وجود حل أو أخذ ذلك بعين االعتبار ، ومن ثمة وجب على المعلم

 األسرار.تلك 

بأن  خاطئ العمل على اكتساب الطالب المعلومات والمعارف وتعلم المهارات المختلفة: فهذا اعتقاد-

ربية فالت المدرسة تقتصر على تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات المختلفة، بل دورها يتعدى ذلك

 ية.   الحديثة تهتم بالمتعلم من جميع النواحي باعتباره محور العملية التعليم

ح هاد وكفاعلم جومن خالل ذلك يتبين لنا أن مهنة التدريس تعد من أشرف وأنبل المهن لهذا تتطلب من الم

 من أجل قيامه بواجباته ومسؤولياته على شكل المرغوب فيه.

ان لى اإلتيعلقادر يعرف المعلم الفعال على أنه المعلم االمعلم الفعال وأبعاد التدريس الفعال :رابعاً: 

د جمع ب، وقجارب وأمثلة خارجية حية للتعلم المقصود، مما يمكنه من تحقيق أهداف بناءة مع الطالبت

العطف طف، وديفيد راينر صفات المعلم الفعال في: العدل، والديمقراطية، والمسؤولية، والتفهم والل

تزن ت وموثاب والتحفيز واإلثارة، وهو مبتكر حذر، جذاب وساحر لطالبه، وسريع االستجابة، وهادئ،

 ، بتصرف(.24،25ص ،2002واثق من نفسه. )محمد محمود الحيلة: 

 

 ، بتصرف(30، ص2009)زين كامل الخويسكي:  :والتعليم الفعال ضروري لعدة أسباب منها

يق مته وتحقاء مهالتعليم الفعال يؤدي إلى التعلم الفعال: األمر الذي يجعل المعلم يحس بالنجاح في أد-

 يجعله سعيداً في عمله ويدفعه لمزيد من النشاط والنجاح والسعادة.أهدافه مما 

قصاً لطالب نااعليم تالتعليم الفعال ليس ضروريا للمعلم فقط بل للطالب أيضا: ألنه بدون تعليم فعال يكون -

 في العادة.

لغالب ؤدي في اتم عليالتعليم الفعال يوفر الوقت والجهد من طرف المعلم والطالب معاً؛ ألن عدم فعالية الت-

قت إلى إعادته من أجل الوصول إلى التعلم، واإلعادة تنطوي على بذل جهد مضاعف واستغراق و

 كن.هد مممضاعف والمعلم الناجح يختار األساليب التدريسية التي تعطي نتيجة ممتازة بأقل وقت وج
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ويق ي على تشل ينطوفالتعلم الفعاالتعليم الفعال ال يصاحبه تعلم واف فقط، بل يصاحبه تعلم سعيد أيضاً، -

ة في للطالب وتنويع األساليب وعدالة في المعاملة، ودفء اجتماعي في غرفة الصف ووسائل معين

 التدريس مما يجعل التعلم خبرة سارة للطالب.

 رات وهي:التغي إن للتدريس الفعال عدة أبعاد، وكل بعد يشمل عددا منأبعاد التدريس الفعال ومهاراته: 

 بتصرف(.. 68-64ص،ص  ،2003 ال عبد المجيد زيتون:)كم

اتيجيات الستروتعني معرفة المنهج بكل محتوياته، وفهم مستويات نمو التالميذ، واإللمام با المعرفة:

لفصل بات االتدريسية المختلفة، كما عليه أن يرغب في التعليم المستمر وأن يكيف المنهج وفق متطل

 الدراسي.

ت ق حاجاالفصل بطريقة جيدة والتخطيط المحكم للدروس، وكذا تكييف المنهج وفأي تنظيم  التنظيم:

 التالميذ وتكييف الدروس وفق الظروف الطارئة.

نثر بيئة تإيجابية بيعمل وعلى المعلم الفعال أن يخلق جوا فعاالً ومناسباً إلسعاد األطفال،  االتجاه اإليجابي:

ً جيداً وم ً ممتازاً يستخدم اللغة بقواعدها الصحيالفصل ويشجعهم، ويكون مستمتعا  دقة، وأنحة وبتحدثا

لمعلم ث يكون اي: حييكون جيد التعبير والنطق، واثقا من نفسه ويهتم بكل ما يقوله التالميذ النظام المعرف

ة على مفهوموحازماً لكن مرناً يحمل على عاتقه مسؤولية انضباط الفصل المدرسي ويجعل سلطته مقبولة 

 مة فهو يحافظ على فصله منظماً ويقمع السلوك غير االجتماعي.أساس الرح

ب (: حيث يخطط للدروس وفق حاجات التالميذ ويشرح بحماس، كما يرغب في تجربالحماس )متحمس

 وإدخال مداخل جديدة مثل مدخل المعرفة المنظمة.

ي ففرها : سنحاول ذكر بعض الشروط المفترض تو خامساً: الشروط الواجب توفرها في معلم المستقبل

تميزين المب المعلم الذي يترشح لمهنة التدريس بحيث تكون العملية انتقائية يتم اختيار فيها الطال

 راتهموالمتفوقين في ذكائهم وسماتهم الشخصية، مع تنويع وسائل الكشف عن السمات الشخصية وقد

ضمن تلكي  وضوعية، مع تحميل الطالب جزء من تكاليف الدراسةومهاراتهم، والتأكد من أنها شاملة وم

ً في مهنة التدريس، وقيام الجهات المسؤولة بجهود مكثفة م مالت حنها  قبول الطالب الراغبين فعليا

، بهدف انويةإعالمية تشمل كتيبات وملصقات وإعالنات تلفزيونية، تنظيم زيارات ميدانية للمدارس الث

لذي النبيل اولسامي المتعلقة باختيار معلم المستقبل، والتعريف بمهنة المعلم والدور اتأكيد بعض الثوابت 

بول وفق ايير القيف معيؤديه، والعوائد المادية والمعنوية المجزية لهذه المهنة، وانطالقاً من ذلك يمكن تصن

 (.381، 380س، ص ص -خالد بن محمد العصيمي: دالمعايير اآلنية الذكر: )

عليها،  متحصلمعدل الطالب في الثانوية، نوعية المادة المعرفية ال اصة بالثانوية العامة :معايير خ

 ه.إنجازاته وقدراته ومهاراته الخاصة وكذا سلوكياته ومشاركاته الصفية الالصفية ومواظبت

 اتإجراء حيث يلزم أن تنفذ المقابالت الشخصية في ضوءمعايير خاصة بالسمات الشخصية والنفسية : 

لية في التا ومعايير محددة وواضحة وتجمع بين الحس والخبرة التربوية والقياس الرقمي لتوفر السمات

س ضافة قياإجسم، المتقدم: القدرات التواصلية والقيادية والكاريزمية والمظهر العام وسالمة الحواس وال

ي فالمرونة ءة، وبالنفس والجر القدرات العقلية والنفسية والميول واالتجاهات نحو مهنة التعليم والثقة

 التعامل مع المستجدات والتأقلم معها والتسامح والتعاون.

 لتطبيقيةية وابحيث تقيس المهارات المعرفية والبحثية والفكر معايير تتعلق باالختبارات التحصيلية :

دقيقة ت الصاواإلبداعية األساسية التي يلزم توافرها في الطالب وتقيس المهارات الالزمة في التخص

 والتي تحقق المتطلبات الخاصة بالقسم .
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عد خرى بأبحيث يمكن إجراء اختبارات تحصيلية  معايير تتعلق بالقبول المشروط والمؤقت والنهائي:

ومن قدراته  مرور سنتين للطالب في الكلية لمعرفة مدى توافقه مع التخصص الدقيق والمحتوى المعرفي،

الذي  لتخصصالعقلية والنفسية العامة، والتي على ضوئها يتخذ القرار عن إمكانية بقاء الطالب في ا

 ه إلى تخصص آخر .اختاره وقبوله النهائي أو تحويل

ة م لمهنبحيث يمكن طرح وسائل بديلة لمن يثبت عدم مالءمته معايير تتعلق بتوفير تخصصات آخرى: 

حضر دة كمالتدريس والذين لم يحصلوا على القبول النهائي، بحيث يمكن إعدادهم لمهن تعليمية مساع

ي درجات المقررات التمختبر ومجهز معمل ومراقب وإداري مساعد ... الخ، أو إعطائهم كشف ب

 درسوها.

يتحلى  قبل أن:  للتغلب على مختلف المشكالت وأمثالها البد لمعلم المستصفات معلم المستقبلسادساً: 

ً على ضمان سيرورة العملية التعليمة  ينبغي و ، كمابمجموعة من الصفات المختلفة الميادين وهذا حفاظا

 ي: يمايلا غير أن مجملهم يتفقوا على أنها تنحصر فالتي اختلفت لدى الباحثين في تصنيفها وعرضه

لضعف اة من : وهي التي يكون فيها المعلم يتمتع بصحة ولياقة بدنية جيدة أي خاليالصفات الجسمانية

واألمراض  ومختلف العاهات ولديه حواس قوية سليمة وصوت جذاب وواضح بحيث يتغير وفق 

أنه أن شا من سن المظهر ولباس ورشاقة وخفة األداء ألن هذمتطلبات الموقف التعليمي وطبيعته، وكذا ح

 يؤثر على العملية التعليمية.

 (.32-26ص ص ،2013: وتتمثل هذه الصفات فيمايلي: )يوسف منافيخي: الصفات الشخصية

ة إيجابياً ة المؤثرلشخصياالثقة بالنفس، الرغبة بالتعليم، الكفاءة العلمية، تنمية الذات باستمرار، التفاؤل،  

 باآلخرين، البسمة المشرقة،  اإلخالص، المرونة.

حصيل بحيث أوضحت بعض الدراسات التي تعلقت بأثر الخصائص الشخصية للمعلمين على مستويات الت

ادرون زلية قاألطفال المراهقين الذين يواجهون بعض الصعوبات المدرسية والمنالدراسي للتالميذ أ"ن 

ً بين فعالية التعليم وخصائص المعلمين فوق فعالية ياإلن على تزويدهم بالمسؤولية وأن هناك ارتباطا قويا

 .(213، ص 2009مصطفى نمر دعمس: االرتباط بين تلك الخصائص والخصائص المعرفية للمعلمين" )

، ص ص 2012)بسام القضاة، ميسون الدويري:  وتبرز هذه الصفات في النقاط التالية:ات العقلية: الصف

25،26.) 

اء نه من أدا يمكأن يكون المعلم ذكياً فال بد له أن يصل إلى مستوى خاص بالتحصيل العلمي والمعرفي بم-

 أدوراه كاملة.

ل في تحصي ه يقصرمن نظريات؛ ألن ضعفه فيها يجعلأن يكون المعلم ذا إلمام بالمادة الدراسية وما فيها -

 التالميذ لها.

لقائه طرق إوأن يكون عارفا بالخصائص النمائية والنفسية لمن يعلمهم وذلك لتحديد الهدف من الدرس -

 .لمتعلميندات اوالوسائل المعينة لتوصيل المعارف وكذا المعلومات المقررة والمكيفة مع قدرات واستعدا

 حباً لالطالع مياالً لتنمية معارفه.أن يكون م-

 أن يكون ذا ثقافة واسعة وضرورة امتالكه قدرة عالية من التفكير العلمي اإلبداعي.-

 (.47،48، ص،ص 2009عبد هللا العامري:  : وتتمثل هذه الصفات فيمايلي: )الصفات المهنية

يمكن ياته لومعرفة قدراته وإمكاناحترام شخصية التلميذ وذلك بمراعاة حاجاته واهتماماته وحقوقه -

 توجيهه على أساس ذلك.

 القدرة على ضبط الفصل.-
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نهم ته؛ ألإتاحة الفرصة للتالميذ كي يتحدثوا هم معظم الوقت فحديثهم يفوق حديث المدرس في أهمي-

 يتعلمون من أخطائهم أكثر من تعلمهم من المدرس وهم صامتون.

ثناء تها أشاطات المدرسية؛ ألن شخصية الطفل تظهر على حقيقتشجيع التالميذ على المساهمة في الن-

 ه .انطالقه في اللعب والنشاط الحر  وذلك مما يساعد في التعرف على خلفياته وتفهم مشكالت

 مراعاة الفروق الفردية.-

 حسن التعامل مع السلوكيات غير الالئقة.-

 بالشكر والثناء. التشجيع على حسن األدب والجد واالجتهاد في الدراسة وذلك-

اطات يها النشيف إلال نكتفي بتدريس مادة الكتاب النظرية معزولة عن تطبيقاتها في الحياة العملية بل نض-

 التي يمكن بواسطتها تحويل معلومات الكتاب النظرية إلى سلوكيات عملية.

يهم فيوية وبث الحتزويد الدرس بمروحات عن النفس كالمرح والطرائف وبعض المزاح إلنعاش التالميذ -

 وتجديد نشاطهم على أن يتم ذلك بدون إسراف على أن يكون الجد هو األصل.  

على  ذا يقتضيلى، لهفكما نعلم أن مهنة التعليم مهنة إنسانية واجتماعية بالدرجة األوالصفات االجتماعية: 

م ا لزورأيه كلم المعلم بالضرورة "االتصاف بالتعاون مع زمالئه في المدرسة ومشاركتهم معرفته

لين ميذ وعامن تالوالمحافظة على عالقات إيجابية منتجة واحترام متبادل مع كافة أفراد مجتمع  المدرسة م

 ومعلمين وإداريين.

ي فلعدل كما أن المعلم الواعي هو المعلم الذي تهمه مصلحة تالميذه ووطنه ويراعي الموضوعية وا

 أو إيثار لفرد من التالميذ على آخر. معاملته وحكمه دون تحيز أو محاباة ألحد

ً قدرة المعلم على التغيير في األسلوب والمعاملة كلما لزم الموقف التعليمي د الحميد ق عب)طار وأيضا

      (.13، ص 2016السامرائي:  

 علتعامل ماألمر امزاولة التربية ال تقتصر على اتجاه واحد و ال يتم التعامل مع آلة صماء وإنما يقتضي 

 طرفين حتى يتم نجاح العملية االتصالية.

 (.33، ص 2012)بسام القضاة:   وتتجسد فيمايلي :الصفات الدينية: 

 إلخالص، الرحمة والعدل والنزاهة في تعامل مع التالميذ. ا-

 المحافظة على وقت الطالب.-

زه على تحفيولمتعلم القدوة الحسنة بحيث يطابق القول الفعل، الصبر والتواضع وحسن الخلق، ترغيب ا -

 التعلم.

 أن يلتزم اللين والسكينة والوقار والحلم ألن العلماء هم ورثة األنبياء.-

 أن يشتغل بالتأليف والتصنيف ويؤهل نفسه لذلك..-

 أن يراعي الفروق الفردية.-

 أن ال يبخل على طالبه بالعلم-

واجب ركز فيها على الصفات الTrever Kdrry باإلضافة إلى ذلك نجد دراسة قام بها ترفركيدري 

 (.18ص ،2013توفرها في المدرس الناجح وتتمثل في النقاط التالية: )يوسف منافيخي: 

 أن يجعل لنفسه هدفاً يسعى إليه.-

 أن يبين المهام المراد إنجازها بوضوح.-

 ينصت بشكل جيد ألراء جميع الطالب. -

 أن يكون متيقظاً ومتفهماً.-
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 أن يحرص على إزالة الفروق االجتماعية و المادية بين الطالب. -

 أن يبني آراء على األدلة والبراهين الموضوعية.-

 أن يسأل أسئلة تنمي قدرات التفكير لدى الطلبة.-

 أن يتجنب إصدار تصريحات وأحكام مسبقة.-

 أن يتمكن من حصر النقاش والدرس في الموضوع المحدد.-

 لى التعلم و التحصيل الدراسي.أن يشجع الطلبة ع-

 أن يوفر للطلبة المعلومات التي يحتاجونها و يتطلعون إليها.-

 أن يتجنب االعتماد على رأيه الشخصي أو العاطفي عند تقويم الطلبة-

مفهوم لك الومن خالل عرض هذه الخصائص الواجب توفرها في المعلمين يتضح لنا أن التعليم لم يعد بذ

ثر من طلب أكينحصر في مجرد نقل المعارف إلى التلميذ وإنما اتسع هذا المفهوم ليصبح يتالضيق الذي 

يحصلون  وى ماذلك؛ ألن المعلم الفعال يجعل "ما يدرسه تالميذه ذا معنى لهم، ويمكنهم من أن يروا جد

اية برعم عليه من معارف ومعلومات ومهارات ويدركون فائدته متجدرة في حياتهم فضالً عن كونه يهت

 (.237، ص2009شبل بدران، سعيد سلمان: تالميذه ويجعل تعلمهم ممتعاً". )

نع رجال مكن صومن ثمة يمكنا القول أن المعلم الفعال هو الذي يتصف بهذه السمات اآلنفة الذكر حتى ي

ي الت اعيةالجتمالمستقبل وإعدادهم على الشكل المطلوب ألنه هنالك العديد من الدارسات السيكولوجية وا

 أجمعت على وجود العالقة بين هذه الخصائص والتحصيل الدراسي. 

ة تمكن ة خاصكما يرى ابن خلدون أن التعليم مهنة من جمل المهن والتفنن في العلم واإلجادة فيه ملك

هذه و اإلجادة فنن وصاحبها من اإلحاطة بمبادئ التعليم وقواعده وأساليبه وما لم توجد الملكة ال يحصل الت

ت والملكا حذقهايلملكة شيئ غير الفهم والوعي، ألن الفهم والوعي يشترك فيهما من يحذق المهنة ومن ال ا

ة ة الدراسين مدبسواء أكانت جسدية أم عقلية هي أمور محسوسة ولذا فهي تفتقر إلى التعليم وتوجد عالقة 

، ص 2012ضاة: )بسام القطالت"  وهذه الملكة، فإذا توفرت لدى المعلم قصرت مدة التعليم وإذا لم تتوفر

14.) 

جديد  ب مع كلينبغي أن يكون معلم المستقبل معلم عصري يتواك معلم المستقبل وعالقته بالتكنولوجيا:سابعًا: 

   (.393، 392س، ص -خالد بن محمد العصيمي، دبحيث يتسم بمايلي: )

ً االتصال والتواصل عبرهاستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت ولديه أيضاً مهارات متمكن من - اً  وكتابيا شفهيا

 بلغة راقية ومفردات ثرية، والقدرة على تحويل المحتوى التعليمي إلى نشاطات تعليمية.

الدوائر رات والتدريس باستخدام تكنولوجيا التعليم وبطريقة المشروع ويعتمد على ورش العمل والمختب-

 المرئية كوسائل تعليمية. المغلقة والحقائب التعليمية واألفالم واألشرطة

ريق طة عن تدريب وتهيئة التالميذ على التعامل مع عالم المعلومات والبيانات واالتصاالت السريع-

لسابقة اومات الحاسب اآللي واإلنترنت وسائر وسائل وتقنيات تحليل المعلومات ومعالجتها، وربط المعل

 بالجديدة وتوظيفها جميعاً في الحياة العملية.
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ي ت التك ذخيرة واسعة من المهارات المعرفية والمهنية الالزمة للتعرف على مختلف الصعوبايمل-

وحاجات  مجتمعيواجهها التالميذ في التعلّم، بحيث يقوم بدور الوسيط بين حاجات المتعلمين وحاجات ال

 النظام التعليمي. 

 متخصصوالعمل في ظل المؤسسات التعليمية الخاصة والمستقلة، ووفق عقد عمل للقيام بعمل محدد -

 وضمن فريق عمل يساعده ويتكامل معه حيث يكون العمل لبعض الوقت، وقادر على خلق عالقات

 ويضعائه لى أدإنسانية سليمة وإيجابية مع أولياء األمور وأصحاب العالقة بالمدرسة، وتقبل اإلشراف ع

، أو من مهات"مناهجه ويقيم أساليبه أفراد المجتمع بمختلف شرائحه سواء من األفراد أنفسهم "أباء وأ

من هذا  لعائدالمسئولين في قطاعات العمل واإلنتاج والخدمات وكل من له مصلحة في نمو التعليم وفي ا

ات ث التقنيق أحدله التعليمية وفالتعليم متجدد في معارفه ومهاراته وخبراته باستمرار، ومتطور في وسائ

ة، ت السابقمهاراالمعلوماتية، ولديه المرونة واالنفتاح على كل جديد، وعلى تعلّم مهارات جديدة غير ال

اًء نوياً بنسيدها وعلى التعلّم مدى الحياة، وهو المعلم الحاصل على رخصة لمزاولة مهنة التدريس يتم تجد

تقدير نة وبهارية واختبار للقدرات، وهو المتحلي بأخالقيات المهعلى اجتيازه اختبارات تحصيلية وم

 المسئولية االجتماعية المترتبة على عمله.

ض العر يمتلك مهارات قيادة العمل وتحمل المسئولية والعمل تحت قيادة مهنية، ومتقن لمهارات -

 واإلقناع، وبارع في تخطيط الجهد والوقت والمال .

ق بين لتوفياب منطلقة من منهجية المستقبل، ويمتلك أكثر من لغة ويعمل على يستطيع التدريس بأسالي-

 اآلراء وبناء وجهة نظر متطورة ومتغيرة. ،

 ويراعي التعددية الثقافية في تدريسه وتقويمه. يهتم بالتفاعل مع الخصوصيات األخرى، -

والذي  لى عمله،ؤثر عأن يكون لدى المعلم الوعي الكامل بالعوامل السياسية والثقافية واالجتماعية التي ت -

ن أفراد ام بييكون له دور في نشر ثقافة السالم، وااللتزام بمبادئ العدل والتسامح والحوار واالحتر

 .فيالمجتمع والجماعات والشعوب المختلفة بتنوعها العرقي والديني والثقا

 خاتمة:  

ساسي محور األعد التعد مهنة التعليم ركيزة أساسية ومهمة في مجال تقدم األمم وفي مقدمتها المعلم الذي ي

ذا نجد سليمة لهة والوالعمود الفقري الذي يكون منه االنطالقة الفعلية و الجادة للمنظومة التربوية الصحيح

ذا سته وكفي الحروب أو نجاحها إلى المعلم وسيامن خالل بعض الدراسات أنها ترجع فشل بعض األمم 

لمية قيمة العرك التقدمهم في الحضارات والرقي بها إلى معلم المستقبل وسياسته أيضاً ومن هذا المنطلق ند

بالمجتمع  جيل الصاعد تعول عليه األمم من أجل النهوض الذي يعمل على إعداد والعملية لهذا لمعلم

 الخجتماعياً ...موجهاً وقائداً ومدرساً ومالحظاً وسيكولوجياً واالوظائف  فهو  والرقي به كونه متعدد

م جدر لمعلواأل لذلك ينبغي على الجهات المسؤولة تسخير كافة الجهود والوسائل من أجل االختيار األمثل

م توالتي  ةلدينيالذي  يتحلى بالسمات الجسمانية، الشخصية، العقلية، المهنية، االجتماعية، ا المستقبل

درا على ون قابأن يكيعرف قدر نفسه وشرف الرسالة النبيلة التي يحملها،  التفصيل فيها، والمعلم الذي

 تلميذتحقيق األهداف والنتائج بدقة ووفق معايير عصرية جديدة تركز على تنمية عقل وشخصية ال

 .عهاكيف ممسايرتها والت ومهاراته وقيمه واتجاهاته وخاصة في ظل التحديات التكنولوجيا التي يجب

 قائمة المراجع:
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 م(.،دار الفكر،)د.01(، دليل التربية العملية )معلم صف(، ط2012بسام القضاة، ميسون الدويري، ).1

ربية لعلوم التلودية خالد بن محمد العصيمي، المتغيرات العالمية المعاصرة وأثرها في تكوين المعلم،الجمعية السع.2

  التربية جامعة الملك السعود، اللقاء السنوي الثالث عشر.والنفسية، كلية 

 .(د.ممعية، )(، دار المعرفة الجاد.ط(، قطوف في علم اللغة التطبيقي، )2009زين كامل الخويسكي، ).3

 معةار الجادنية، )د.ط(،  (، معلم األلفية الثالثة في إطار معايير جودة الممارسة المه2009شبل بدران، سعيد سلمان، ).4

 .الجديدة،)د.م(

 .، دار االبتكار، عمان01(، المعلم وقيادة الصف، ط2016طارق عبد الحميد السامرائي،  ).5

 بنان.ل(، دار ابن حزم، د.ط) (، هيبة المعلم بين الواقع والطموح،2004عبد هللا الحمادي، ).6

 .والتوزيع، عمان، دار أسامة للنشر 01(، المعلم الناجح، ط 2009عبد هللا العامري، ).7

 (.د.م)عالم الكتب، ، 01ط  التدريس نماذجه ومهارته، (،2003)كمال عبد المجيد زيتون، .8

م د معلمحسن علي عطية، عبد الرحمان الهاشمي، )د.س(،  التربية العملية وتطبيقاتها في إعدا.9

 .المستقبل، دار المناهج للنشر والتوزيع، )د.ط(، )د.م(

وزيع، دار المسيرة للنشر والت ،01ط مهارات التدريس الصفي،  (،2002)ة، محمد محمود الحيل.10

 .عمان

 .(، إعداد وتأهيل المعلم، )د.ط(، دار الثقافة،عمان2009مصطفى نمر دعمس، ) .11

( والتعلم NLPتسريع التدريس باستخدام تقنيات البرمجة اللغوية العصبية) (،2013)يوسف منافيخي، .12

 .(د.م)، دار الرفاعي، دار القلم العربي،01ط المبني على العقل،
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 عرض لبعض استراتيجيات التدريب والتنمية المهنية المعلمين

 زرقان ليلىد.

 الجزائر /2دباغين سطيف لمينمحمد جامعة 

   

 مقدمة:

وبة من كن مطلتفعل أشياء لم يقول ليفين "انه ينبغي على معلمي اليوم أن يعرفوا ويكونوا قادرين على 

لمعلم اارات أسالفهم ،ينبغي إعدادهم لتعليم طلبتهم لتحقيق أعلى المخرجات ....كما ينبغي تطوير مه

 ومعارفه نوعيا إذا أردنا تطوير تحصيل الطلبة للمستوى المطلوب القتصاد المعرفة "

 لمعلم منتبر االتنمية الشاملة،ويع يعد التعليم سالح قومي استراتيجي لكل الشعوب لمساهمته في تحقيق

ين و لى التلقعقتصر العناصر األساسية المسئولة عن ذلك فهو الفاعل في العملية التعليمية الن وظيفته ال ت

عية و االجتما وفسية نقل المعرفة بل هو المسئول على تنمية وتكوين الفرد الصالح من الناحية العقلية و الن

ستجابة بين االمتسارعة فالمجتمع مطالب بتوفير معلمين أكفاء مؤهلين ومدر الجسمي، وفي ظل التغيرات

بر لمستمر عرهم الحاجة المنظومة التربوية المستقبلية و متطلبات التنمية وذلك من خالل تنميتهم و تطوي

 يوم فيري البرامج التدريب و التنمية المهنية وهو ما سنتطرق له في دراستنا هذه كعنصر أساسي وضرو

 ظل التحوالت المسارعة و التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم 

 اإلشكالية:1-1

 ستمرة منمنمية يعد المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية وسر نجاحها ،لهذا فهو بحاجة لرعاية وت

 خالل برامج تدريبية تماشيا و التطورات الحاصلة و متطلبات العملية التعليمية .

ليم عية التعلق بنوفيه اليوم أن منظومة التعليم العربية تعيش الكثير من المشكالت خاصة ما تعومما الشك 

 يد منو المخرجات لذلك وجب إعادة النظر في مكوناتها من مدخالت و عمليات ومخرجات وهو ما يز

وباحث  علمم أهمية المعلم ودوره وكفاءته لمسايرة التغيرات ويعود ذلك للدور الذي يقوم به كمربي و

لى عكزين ومكون وقيادي و مقوم للعملية التعليمية وهو ما دفعنا اليوم للخوض في هذا الموضوع مر

 الي :ل التبعض أساليب و استراتيجيات تدريب المعلمين في ضوء التغيرات الحاصلة ومنه نطرح التساؤ

 ما هي مبررات ودواعي تدريب المعلمين ؟-

 المعلمين وتنميتهم في ضوء التحوالت الحاصلة ؟ ما هي أهم استراتيجيات تدريب-

 أهمية الدراسة و أهدافها: 1-2

تهدف الدراسة الحالية للكشف عن أهم استراتيجيات  ومبررات تدريب المعلمين وتطويرهم ولهذا تحظى 

بأهمية نابعة من أهمية ما تقدمه من نماذج تدريبية كضرورة حتمية في ظل التطورات المتسارعة و 

ات العولمة خاصة أن مهنة التعليم تعتبر حجر الزاوية بالنسبة للتنمية الشاملة كونها تمدنا باإلطارات تحدي

الالزمة لذلك في مختلف المجاالت و التخصصات لهذا كان لزاما تدريب و تنمية وتطوير المعلمين 

 لمسايرة المستجدات 
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 تحديد المفاهيم إجرائيا :1-3

ج الل براممن خ  ة أو األسلوب أو المنهج المتبع في تنمية وتطوير المعلمينوهي الطريقاإلستراتيجية: -ا

 فهم .التنمية المهنية و التدريب وتحتاج لعلمية تخطيط ودراسة الحتياجات المعلمين ونقاط ضع

ت لخبراهو عملية منظمة وهادفة  تحتوي مجموعة من النشاطات والمعارف والمهارات وا التدريب:-ب

 ومنهجية علمية والتي سوف تقدم لهم  بطرائق للمعلمينشتقاقها من االحتياجات التدريبية والقدرات تم ا

 بقصد تنمية وتطوير كفاياتهم إلي مستوي الجودة والنوعية.

تي ينتج مة والهي تلك العملية التي تتضمن مجموعة من اإلجراءات المخططة، والمنظالتنمية المهنية: -ج

لهم تعلق بعمرات تمتمثال في زيادة وتحسين ما لديهم من معارف ومفاهيم ومها عنها النمو المهني للمعلمين

 .باتهاومسئولياتهم المهنية، واتجاهاتهم نحو قبول الوظيفة واالقتناع بأهميتها والقيام بواج

ية جر الزاوحربية :أشخاص من ذوي الشهادات و الكفاءة يزاولون مهنة التعليم و التكوين و الت المعلمين-د

ية و التقن علميةي العملية التعليمية يحتاجون لبرامج تطوير وتنمية تماشيا و التغيرات و التطورات الف

 الحاصلة .

 منهج الدراسة :

ين لمعلملتستخدم الدراسة المنهج الوصفي في معالجة البحث لتوضيح مبررات و بعض أساليب التدريب 

 العناصر التالية :وحاجتهم لها وعلى هذا األساس تضمنت الدراسة 

 أوال/  مبررات و اعتبارات تدريب وتنمية المعلمين :

تدريب المعلمين ( أن إعداد و1989.)البراز 1988لقد جاء في تقرير مكتب التربية للدول العربية الخليج 

 من أهم األولويات وذلك لالعتبارات التالية:

قف لذين يتوا يالنها تحدد طبيعة و نوعية األجإن قضية تدريب وإعداد المعلم هي قضية التربية نفسها أل-

 مستقبل األمة. عليهم

ي عماله ف تدريبإن التعليم في حد ذاته يندرج ضمن إطار العمل ومادام التعليم مهنة فالبد من إعداد و-

 لمصدرمختلف المستويات و المجاالت و المراحل و التخصصات ذلك أنها تسبق جميع المهن ألنها ا

 .ي يمدنا بباقي المهن و العناصر البشرية المؤهلة علميا و أخالقيا و فنيا األساسي الذ

لم يفة المعلي وظإن التعليم عملية متشابكة ومتداخلة تتغير بتغير الحياة العصرية ومتطلباتها  وبالتا-

 فن ورشاد ومسؤولياته فمن نقل المعرفة إلى الممارسة و القيادة وبناء الشخصية و المهارات و اإل

 التدريس...إلخ

 وائمة.ب المإن طبيعة عمل المعلم وما تواجهه من مؤشرات داخلية وخارجية تشكل ضغطا عليه مما يتطل-

وتدريبا    للمعلمشامال إن التوسع الهائل في المعرفة وفي فلسفة التربية و العولمة بتداعياتها يتطلب إعدادا-

 مستمرا معها 

ضان مون رمدولة هو من مستوى برامج إعداد و تدريب معلميها )عإن الحكم على مهنة التعليم في أي -

 (273-272معمري حمزة،
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لمهارات احسين : تعددت و تنوعت أساليب التدريب لت ثانيا /عرض ألهم استـراتيجيـات تدريـب المعلمـين

 اضرات أوكل محالتعليمية للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية كجزء من التعليم المستمر سواء على ش

. إال ن بعد ..علم عندوات ، ورش عمل ... حلقات البحث و النقاش ، التعلم الذاتي ، الزيارات الصفية ، الت

 همها:أأننا سنحصر الحديث هذا على بعض االستراتيجيات و األساليب الشائعة في التدريب و لعل 

بأنها " مج المهارات و : تعرف الكفايات تدريب المعلمين المبني على أساس الكفايات-1

 لهذا فانوقت "واالتجاهات،المعارف و اإلجراءات التي يحتاجها المعلم للقيام بعمله بأقل جهد و تكلفة 

ئية إجرا تدريب المعلمين على أساس الكفايات له خصائصه و التي تعتمد على أهداف سلوكية في صورة

 لسلوكي والنفس امعايير و تعتمد مبدئيا على علم يمكن مالحظتها و تقويم األداء بناء على مجموعة من ال

و  النظرية ي بينتستفيد من التقنية في تفريد التعليم و التدريب . و من أسلوب النظم في االرتباط القو

 التطبيق في استخدام التغذية الراجعة في تطويره .

عند  طبيقهاتكفايات يستطيع و نعني بتدريب المعلم المبني على أساس الكفايات أن يحصل المتدرب على 

 ضعكفايات في ب إتمامه البرنامج التدريبي بنجاح و توزع هذه الكفايات على ثالث وهي: كفايات معرفية ،

 المهارات ، كفايات في أنواع محددة من السلوك.

 : و يمكن تصنيفها إلى  خصائص و شروط برنامج التدريب المبني على الكفايات1-1

 (125-123،ص1995)ناصر :باألهداف التدريبية : الخصائص المتعلقة-ا

ع بل جميعلى أن تكون معروفة من ق بلغة سلوكيةالتحديد المسبق و الواضح لألهداف التدريبية و -

 المشتركين في برنامج التدريب و تستخدم لتقويم أداء المتدربين.

ف المواقي فديتها و التي سيتم تأ األدوار المختلفة للمعلماشتقاق  الكفايات المطلوب التدرب عليها من -

 التعليمية المختلفة 

 الخصائص المتعلقة بأساليب التدريب: -ب

 *االهتمام بالفروق بين المتدربين و االحتياجات و االهتمامات 

 *ارتباط التدريب باألهداف التدريبية المحررة 

 م *تدريب المتدربين بالطريقة التي يتوقع أن يعملوا بها في أماكن عمله

 *تفريد التعليم في البرنامج التدريبي .

 *توظيف تكنولوجيا التعليم و التدريب في البرنامج التدريبي 

 *إتمام التدريب على أساس التقدم بالسرعة الذاتية للمتدرب 

 *التركيز على إتقان الكفايات أكثر من التركيز على أنواع الطرائق.

 ب:الخصائص المتعلقة بالدور الفاعل للمتدر-ج

 *تحويل جزء كبير من مسؤولية المدرب إلى المتدرب 

 *إتمام التدريب في البرنامج على أساس نظام التعلم الذاتي الذي يمارسه المتدرب 
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 *استخدام وسائط التعليم الذاتي كالحقائق و الرزم التعليمية 

ت تتعلق راراقملية صنع *توسيع قاعدة اتخاذ القرارات بالنسبة للتدريب من خالل إشراك المتدربين في ع

 بتدريبهم

 الخصائص المتعلقة بالتقويم:-د

كل ريبهم بشيه تد*االستخدام المنظم للتغذية الراجعة كنظام يساعد على استشارة دافعية المتدربين و توج

 فعال 

ى حققها لدتطلوب *إتمام التقويم على أساس معايير مرتبطة باألهداف التدريبية المحددة للغة السلوك الم

 المتدرب

د قويم عائالل تخ*التركيز على نتائج عملية التدريب و ليس على العملية نفسها و الحكم على المتدرب من 

 أدائه عند المتعلمين ال من خالل التفاعل الصيفي 

 *التركيز على التقويم المرحلي في البرنامج و ليس على التقويم الختامي 

 .لدرجاتلمستويات إتقان مقررة ال على أساس المنحنى المعياري *اختبار المتدربين باإلشارة إلى 

 * يحدد البرنامج المستوى المطلوب للكفاية المراد للمتدربين إتقانها 

د و في عد فايةان الكو الفروق بين المتدربين تنحصر في تفاوت مقدار الوقت الذي يحتاجه كل متدرب إلتق

 المطلوب.يحاولها البلوغ المستوى  المرات التي

 (52-51،ص 1987فتتمثل في )األحمد،خالد : أما شروط البرنامج القائم على الكفايات1-2

 *أن يكون البرنامج قائم على كفايات يستطيع المتدرب تطبيقها عند إتمام البرنامج 

ب درف المتمعار *أن تكون المعايير المستخدمة في تقييم أدائه الكفايات المعينة مع األخذ في االعتبار

 ها المتصلة بالتخطيط للمواقف أو السلوك المرغوب و تحليل هذه المواقف و تسييرها و تقويم

 مرن *تفريد التدريب بمراعاة الزمن الذي يحتاجه المتدرب في اكتشاف الكفايات المحددة بشكل

 *التخطيط النظامي للبرنامج و تحديد عناصره و التأكيد على مخرجاته 

م و ما يتالءبامج البرن م القياس و البعدي و التغذية الراجعة التي تساعد على تعديل*التركيز على التقوي

 المتدربين. احتياجات

تصميم : لمينخطوات تصميم برنامج التدريب القائم على الكفايات و أهم الكفايات المقترحة للمتعل1-3

 (13-10،ص1988خيري، برنامج قائم على الكفايات البد من تتبع الخطوات التالية )عبد اللطيف

 ياته مراجعة البيان الوظيفي للمعلم المتدرب لتحديد ما يحتاجه من كفايات للقيام بمسؤول  -1

 استفتاء المتعلمين الذين سيتم تدريبهم في الكفايات التي يشعرون بالحاجة إليها   -2

  .يبي تدراستفتاء المشرفين على البرنامج عن الكفايات التي يرون أنها ضرورية للبرنامج ال  -3

مراجعة القوائم الخاصة بتصنيف الكفايات التي يجب أن تتوافر في المعلم و يتم تجزئة الكفايات   -4

لكفايات فرعية تترجم ألهداف و على المتدربين أن يبينوا تحقيقهم ألهداف الرزم كما تقوم المدربين 
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دير كل منها بالمقياس القائم على بتصميم استمارات التقويم و التي تتضمن قوائم بالكفايات التي يمكن تق

 ضعيف.  –متوسط  -ثالث درجات : جيد

روا التعليم اون في كتابه خصائص المعلم المهني و كفاياته دائرة التربية و 1988و قد حدد) عبد اللطيف 

 (. مجموعة من الكفايات األساسية للمعلمين كالتالي:13-10يوشكو، عمان، األردن ص 

صورة بليمية و تتضمن مجموعة من المهارات مثل : مهارة وضع األهداف التع للتعليم:كفاية التخطيط -1

هداف ذه األهأدائية سلوكية . و تصنيف األهداف إلى أهداف معرفية، حسية، مهارية وجدانية مع تنظيم 

 مين وتعلا للمترتيبها و تحديد المحتوى المعرفي لكل هدف من األهداف و بيان أهميته كل هذه و توضيحه

مع  لكل هدف الئمةالطريقة المناسبة لكل هدف مع اختيار أحسن الرسائل و األدوات و المواد التعليمية الم

 اختيار طرائق التقويم الجيد.

ة التي ت المسبقمتطلبا: و ترتبط هذه الكفاية بقدرة المعلم على تحديد الكفاية تحديد االستعداد و التعلم -2

اليب ت و األسألدوالم ليكون قادرا على تعلم الخبرات الجديدة مع اختيار المعلم ينبغي توافرها لدى المتعل

 .قانهاالمناسبة لذلك ووضع الخطط العالجية التي تساعد المتعلم على امتالك هذه المتطلبات إت

و  يب الحفزف أسال: و تشمل قدرة المعلم على اختيار و استخدام و توظيكفاية استثارة الدافعية للتعلم -3

في  اليجابيةااركة التعزيز التي تؤدي الستثارة دافعية المتعلم نحو التعلم و تشجيعه على التفاعل و المش

 عملية التعليم و التعلم.

ة لنفسي: و تتضمن قدرة المعلم على توفير جميع الظروف المادية اكفاية إدارة التفاعل الصفي-4

 نظام و االنضباط االجتماعية الالزمة لحدوث التعليم إلى جانب ال

  ة جيدة: بصورة فاعلة تضمن عملية تربويكفاية توظيف المواد التعليمية و المناهج التربوية -5

 : و حسن اختيارها كفاية توظيف الوسائل التعليمية-6

مات لمعلوا: و تشمل قدرة المعلم على توظيف كفاية اإلشراف على التدريبات و التطبيقات العملية-7

  نيا و اإلشراف على المتعلمين أثناء أدائهم للمهمات و التدريبات العمليةالنظرية ميدا

مين و لمتعل: و تتجلى من خالل قدرة المعلم على التعامل و العمل على اكفاية االتصال و التواصل-8

ليمي التعوقف ي المأوليائهم و الزمالء خاصة ما تعلق تشجيع المتعلمين المتعلمين على التفاعل االيجابي ف

 لطرق.ابتقبل أفكارهم و استثارة تفكيرهم و تنظيم عملية تفاعلهم باستخدام مختلف األساليب و 

 : و تتضمن قدرته على أداء بعض المهمات اإلدارية كفاية المهمات اإلدارية -9

هم إمكانات تهم و: و هي قدرة المعلم على مساعدة المتعلمين على معرفة قدراكفاية التوجيه و اإلرشاد-10

  حيطهمو مهاراتهم و مساعدتهم على تحقيق النمو المتكامل لشخصياتهم و التوافق مع أنفسهم و م

بل تق وقدراتهم بلثقة ا: بمعنى احترام المعلم لجميع أطراف العملية التربوية و كفاية العالقات اإلنسانية-11

 اختالف و جهات نظرهم و المحافظة على العالقات اإلنسانية غير الرسمية بينهم.

لم درة المعاية بق: و تتعلق هذه الكفكفاية توظيف العالقة بين المؤسسة التعليمية و المجتمع المحلي -12

ركز م صبحعلى تنظيم و تطوير العالقة بين المؤسسة التعليمية و المحيط و المجتمع المحلي بحيث ت

 للنشاط االجتماعي و القدرة على تنظيم اإلفادة من خبرات المجتمع .
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ناسبة دوات المر األ: هي قدرة المعلم على تقييم المتعلم مرحليا أو نهائيا مع حسن اختياكفاية التقويم-13

 للتقويم و حسن استخدامها و االستفادة من نتائجها في تحسين نوعية التعليم. 

 وفق المنحي التحليلي لمهارات التعليم: تدريب المعلمين-2

 ختلفة منمنواعا : مؤدي هذا المفهوم هو إن التعليم يتضمن أمفهوم المنحي التحليلي لمهارات التعليم2-1

ألنشطة هذه ااألنشطة كالشرح وطرح األسئلة ،العروض التوضيحية ،التجارب العلمية.....إلخ والمحلل ل

واقف في م م ،ومن ثم البد أن يتدرب عليها بصورة منظمة وتدريجيةيجد أنها مهارات أساسية ألي معل

 لمدخل فياهذا  تعليمية بسيطة ومعقدة ،ويمكن أن نميز المالمح األساسية في برامج التدريب التي تتبنى

 (  26-13،ص 1976)سولاير: 

 حصر المهارات التعليمية التي تتصل بأنواع األنشطة التعليمية المختلفة -

 ب على المهارات التعليمية بطريقة تدريجية منظمة .التدري-

 تقديم نموذج الستخدام المهارة في موقف تعليمي مصغر .-

 اعتماد مبدأ التقويم وتكرار التطبيق في تعلم كل مهارة لبلوغ مستوى أداء مقبول. -

قويم جعي في تر مرإطااعتماد مبدأ التغذية الراجعة الفورية ،حيث يستعين المتدرب بعد تنفيذ كل مهارة  ب-

 أدائه .

 التركيب التدريجي بين المهارات  المكتسبة والمرتبطة بنوع من ألنشطة التعليمية -

 يتقدم كل متدرب في البرنامج بالسرعة التي تناسبه .-

ى سلوك ركز علمن مزايا هذا المدخل أنه يمزايا التدريب وفق المدخل التحليلي للمهمات وأساليبه :2-2

ما ثة ،كاخل الصف ،وخلق فرص تمكن المتعلم من اكتساب المهارات و المعارف  بأجهزة حديالمعلم د

هي من لتوجييقوم على استخدام المتعلمين الحقيقيين في برامج التدريب على األداء مع وجود الدعم ا

 األسلوب د هذاالمشرفين والفنيين والمدربين وهو ما يضفي شيئا من الواقعية والتركيز والضبط لهذا يع

تدريبية عملية الة بالالذي يجمع بين التدريب على األداء والخبرة أسلوبا ،فعاال ومميزا ،وهو مرحلة انتقالي

 من التركيز على ما هو نظري إلى التركيز على ما هو أكثر واقعية وعملية .

داء عتبر األي ذيلاامي و يعد التركيز على األداء النهائي أسلوبا حديثا في التدريب ينطلق من المدخل النظ

 : النهائي جزء من المخرجات كما يحتوي هذا المنحى على مجموعة من التقنيات التي تكمن في

 يلعب المتدرب دورا فعاال بان يقوم بسلوك معين باعتباره جزءا من الطريقة  -

 يمكن مالحظة المتدرب بدقة كافية لمعرفة مدى تحقيقه ألهدافه -

نا في تساعد التغيرات التي تطرأ على سلوك المتدرب ألن مثل هذه التغيراتو بالتالي يمكن مالحظة  -

 تقرير مدى فعالية طرائق التدريب المستخدمة .

 هذا و قد تعددت أساليب التدريب المعتمد على تحليل المهارات و من أهمها :

المكونة للعملية  : عبارة عن طريقة تدريب على األداء تم تصميمها لتجربة العناصرالتعليم المصغر-1

التعليمية في غرفة الصف، لكي يتمكن المتدرب من استيعاب كل جزء الواحد تلو اآلخر منة خالل طريقة 

تعليم مبسطة و التعليم المصغر يعني صغر حجم الصف و مدة الدرس و المهارات التعليمية فدرس التعليم 
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ال تطرح خاللها إال مهارة أو مهارتين  د15( معلمين ، و يستغرق 10-5المصغر يمكن أن يضم ما بين )

 تعليميتين كاألسئلة التي يطرحها المعلم أو التهيئة الحافزة للدرس.

صة ( و هو طريقة في التدريب توفر الفر48،ص1997: )األحمد تحليل التفاعل في غرفة الصف -2

و  راقبقة وجود مللمتدرب لمالحظة أنواع التفاعالت التي تدور في غرفة الصف و تتطلب هذه الطري

رز" معه استمارة ، حيث يمكن له أن يدون تصرفات المتدرب في كل مرحلة ، و حسب نظام "فاليد

 3ث كل ا يحدمللتحليل التفاعلي الذي يعد من أشهر األنظمة في هذا المجال يقوم المراقب بمالحظة كل 

مت أو د فترة صم وجوالمعلم للمتعلم أ ثوان سواء كان ذلك كالما للمعلم و سؤاال من قبل متعلم أم سؤاال من

تكلم يدة التي ة للمفوضوي و الهدف من هذا النوع من التحليل هو تحديد المدة التي يستغرقها المعلم بالنسب

لى أفضل مين عفيها المتعلمون و تحديد طبيعة التفاعالت داخل الصف من اجل االستفادة في تدريب المعل

اص داخل األشخ النوع يساعد المتدرب على ادارك ديناميكية العالقات بينالتفاعالت الصفية كما أن هذا 

 الصف و كيفية التأثير في هذه العالقات.

 (36-32، ص 1978: )جيمس باري الدورات التدريبية الصغيرة -3

إلى ة باإلشار ليميةتصمم هذه الدورات إلتاحة الفرصة للمعلمين للتدرب أثناء الخدمة لتحسين اداءاتهم التع

 احتياجاتهم الخاصة و تعتمد الدورات التدريبية الصغيرة المبادئ التالية :

 التركيز على عدد من المهارات المتكاملة في تقدم في تسلسل معين -

ى نة و أخرت معيالتدرب الذاتي الذي يقوم على دراسة دليل المعلم و مشاهدة أفالم تعليمية حول مهارا -

بيق التط وواقف تعليمية وفق تسلسل معين و أداء تمرينات تطبيقية تقدم هذه المهارات ممزوجة في م

 العملي للمهارات المعينة و التقويم الذاتي استنادا لصحائف عمل خاصة 

و  ضيحيةالتركيز على نشاطات التدريب العملي كما تتضمن الدورة الصغيرة عددا من الدروس التو -

قها في ن يطبأيتعين على المعلم المتدرب بعد تعلمها  يقدم كل درس مجموعة من المهارات المحددة التي

لتدريب و ساعات من وقت المعلم المتدرب تخصص األولى ل 3ممارساته الصفية و يتطلب الدرس الواحد 

 التقويم الذاتي للمهارة و لهذا التطبيق .

 رة( التالي يوضح دورة نشاطات المعلم المتدرب في كل من دروس الدورة الصغي1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقرأ دليل المعلم -1  
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     يستمع  إلى أو يشاهد الدرس المعدل  -9      يشاهد الفيلم التدريسي         -  2

   يشاهد فيلم المهارة المستخدمة -3

يخطط الدرس تطبيقي للمهارة  -4

 المعنية 

لة        الدرس التطبيقي و يضع خطة معد يقوم -7

         

ي     لى أو يشاهد شريط الدرس التطبيقيستمع إ -6

          
         ينفذ الدرس التطبيقي           -5
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رد ترجمة ،اتجاهات مستحدثة في تربية المعلمين القائمة على التعلم المف1978المصدر:)جيمس باري 

 (36-32معهد التربية لالنزوا ،بيروت ،ص 

ن مبدأ مريبي ينطلق هذا األسلوب في التد تدريب المعلمين القائم على التفريد أو التعليم المفرد:-3

قدرات وي الذالفروق الفردية بين المعلمين يهدف لتشجيع التفكير اإلبتكاري اإلبداعي لدى المعلمين 

على  عدتهملتدريب إضافي سد النقص الحاصل في إعدادهم أو لمسااإلبتكارية و تشجيع الذي يحتاجون ا

و  حتياجاتهالم و مواكبة الزمالء و يركز هذا النوع على الكفايات و المهارات التي تتناسب و قدرة كل مع

 شعوره بأهميته هذه الكفايات 

 و يغزى االهتمام بمواد التدريب المفرد إلى متغيرات هي : 

 وجيا التربوية التقدم في التكنول -

 االستياء من بعض األساليب المألوفة في تدريب المعلمين.  -     

 التركيز على النمو المهني للمعلم و التدريب أثناء الخدمة  -     

ت لمشكالاالحاجة لمعلمين مبدعين من ذوي القدرات اإلبتكارية و الذي يمكن أن يساعدوا في اجل  -

 التعليمية و التربوية 

 اة الفروق الفردية بين المعلمين مراع -

 توفير الفرصة لتطوير أفكار المعلمين التربوية  -

 توفير الفرصة لتجريب األساليب التربوية الفعالة في التعلم الصفي . -

في  ( :وصممت لتوظيفها17-13ص  78جيمس باري رزم التعلم المفردة لتدريب المعلمين: )  -3-1

روعات ور مشإجراء البحوث و تطوير البرامج و المواد التدريبية و تط تدريب المعلمين و اإلسهام في

د لخدمة بعناء اتربية المعلمين في و.م.إ رزما الستعماالت متنوعة في تربية المعلمين قبل الخدمة و أث

لسلة من ذجي ستعديلها و يعرف " جيمس " " الرزمة " بأنها وحدة مستقلة من التدريب تقدم على نحو نمو

لرزم شطة المدروسة و المصممة بشكل يساعد على تحقيق أهداف مقررة محددة ، هذا و توجد ااألن

 بصورة و أشكال شتى تشمل مصطلحات فنية متنوعة و فيما يلي مكونات الرزم النموذجية :

 لرزمة اخدام نظرة شاملة توفر رؤية إضافية و تحدد األهداف كما تقترح اإلجراءات التنفيذية لالست -

ها   لن قبل و ممعلم ائمة األهداف التي سيتم تحقيقها اختبارات شخصية لتقويم المهارات التي يمتلكها الق -

 صلة وثيقة بموضوع الرزمة لتقرير أي إجراء ضروري و ألية مهارات ضرورية 

 مواد تعليمية تدريبية تكون مفتاحية بالنسبة لألهداف -

 ق األهداف اختبارات شخصية تستخدم لتبيان مدى تحقي -

نجاح لنهائي ببار اإرشادات التدريب العالجي آو البديل و توجه عادة للمتدربين الذين ال يجتازون االخت -

 تام
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ين للمتدرب يسمح و ينتظر من المتدربين جميعهم أن يكملوا مكونات الرزمة بالتتابع نفسه و لكن كثيرا مل

 ق المكونات المقررة.بان يكملوا الرزمة بالتتابع الذي يختارونه في نطا

ها التدريب ( تعد أحد األعمدة التي يقوم علي24-14، 1976) سولاير، رزم المهارات المنمذجة:  -3-2

 فكرة إلىذه الهالعملي على كفايات التعليم عن طريق التعليم المصغر قبل الخدمة وأثناءها و قد تطورت 

دم كل منها مهارات مترابطة تق 4او3ريب على إعداد رزم لمهارات ممزجة تستهدف الرزمة الواحدة التد

زمة كل ر دليل خاص يشرح له كيفية استخدام الرزمة في تنمية كفاية في كل من تلك المشكالت  و في

مية ت التعليلمهاراتعليمية تتألف على األغلب من األفالم القصيرة التي يقدم كل منها احدي اممزوجة مواد 

لمندمجة زمة ان دليل المعلم المتدرب الستخدام الرزمة كما اشرنا وللرالمنمذجة في  موقف تعليمي  وم

دة ة زياأنواع منها رزمة مهارات عرض المعلومات ،رزمة مهارة إثارة اهتمام المعلمين رزمة مهار

 و فيما يلي :إسهامات المتعلمين رزمة مهارة رصد إستراتيجية المتعلمين.  

 ة التدريبية و تطويرها:( يوضح مخطط لتصميم الرزم2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعمنشورات جام المصدر: القال ، فخر الدين ، تقنيات التعلم و الوسائل التعليمية ، مطبعة ابن حيان ،

 ( 211، 210 -1985دمشق 

إن المتتبع لهذا التصميم يستنتج أهمية هذه الرزم و ما تقدمه من فوائد تدريبية للمعلمين و المتدربين و لعل 

 من أهم هذه الفوائد: 

تالئم  لوكي كماء الساغة األهداف و التقويم النهائي و تعدد الوسائل و البدائل و األداأنها تركز على صي -

 الفروق الفردية و احتياجات المتدربين فيختارون ما يناسبهم 

تحديد األهداف 

 األدائية

لرزمة المنقحةا  

 

 

 مراجعة الرزمة

 جمع البيانات و تقويمها

تصنيع الوسائل و  تجريب الصورة األولية إجراء التقويم التجريبي

 شرائها

 تنقيح الرزمة من قبل

 المتدربين

 تصميم مشروع الرزمة إعداد مسودة الرزمة

 

تجربتها على فئة من 

 التدريب

إنتاج الطبعة التجريبية 

 األولى

تنقيح الرزمة من قبل 

 المتدربين

تصميم 

االختبارات 

البديلة  التعليمية  
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العة و المط وترشد لمصادر إضافية غير متوافرة بالرزمة مما يشجع المتدربين على البحث و التنقيب  -

حتى  متدربئل و مواد و مصادر تعليمية أخرى زد على هذا تناسب وقت الاالستماع و المشاهدة في وسا

 يسير في برامجها و تعلمها وفق سرعته الذاتية.

عليمية ارات التالمه تستخدم لمعالجة المتدربين الذين لم يتمكنوا من مسايرة زمالئهم في تعلم المفاهيم و -

الل خلملل من لجة الوماتهم و التعمق بالنشاط و معاكما يمكن أن يستخدمها المتدربون المتقدمون الغناء مع

لذكر لجدير بامن ا التدريب الجماعي و بذلك تنوع الخبرات بتعدد الوسائل و المواد التي تقدمها للمتدرب و

 ، عات)القاللمجتماهنا أن هذه الرزم ليست باألمر اليسير فهي تحتاج للجهد و المال الوقت و ال تصلح لكل 

 ( 211، 210 -1985فخر الدين 

 تدريب المعلمين بطريقة الحلقة الدراسية الميدانية : -4

 حاضرات وق المتعد الحلقات الميدانية تجديدا تربويا الن الغرض منها ليس تقديم مفاهيم نظرية عن طري

 حقيقي و عليميتالدورات التي تتم بمقتضى الوظيفة و لكن العرض هو القيام بالعمل في الميدان في موقف 

يف يم و تكيالتقوكتتنوع الحلقات الدراسية الميدانية من حيث أهدافها ووظائفها بتنوع العملية التربوية 

 ائق .محتوى البرامج حسب البيئة المحلية و المواد التعليمية و إصالح المناهج و تطوير الطر

نجاح تضمن لها ال: تتسم بمجموعة من الخصائص خصائص الحلقة الدراسية الميدانية و مراحلها4-1

 كأسلوب حديث في التدريب و فيما يلي بعضها :

كتسبون يشاركة م: حيث تتم مناشط الحلقة في بيئة حقيقية فتحقق للمشاركين حياة واقعية و  الواقعية -1

ضمن لها يو ما منها خبرات هادفة ألنها تعد تمرينات تدريبية مكثفة تنظم في ظروف العمل الواقعية و ه

 الية اكبر نجاح و فع

جهد بلحلقة ا: حيث تتم في موقف واقعي حي يكسبها قيمة اكبر الن المتدربون يسهمون في  الممارسة -2

 ايجابي في أنشطتها و يكسبون بذلك الخبرات من خالل الممارسة .

لحلقة تعتمد هذه الطريقة تقنية حل المشكالت حيث تأخذ كل مرحلة من مراحل احل المشكالت:  -3

تمد هذا ى و يعالميدانية شكل مشكلة تواجه المشاركين و عليهم حلها قبل االنتقال لمرحلة أخرالدراسة 

 األسلوب من أكثر طرائق التعلم و التدريب فعالية 

ومات ة لمعل: حيث يحتاج المتدربون خالل ممارستهم ألنشطة الحلق التكامل بين النظري و التطبيق -4

ن و هنا ل معيموقف من بين البدائل المتاحة أو ترتيب أولويات عم تساعدهم في حل المشكالت أو اختيار

دين ه في مياكتسبويلجؤون للقراءة أو استشارة الخبراء أو االستماع للمحاضرات و الندوات ثم يطيقون ما ا

 العمل المخصصة لتدريبهم و هكذا يتحقق التكامل بين النظري و التطبيقي 

ينامية دته من جمعي من أهم أساليب التعلم الجيد فهو إلى جانب إفاد: يعد العمل الالعمل الجماعي  -5

صة اركين فرللمش الجماعة يساعد على تحويل التركيز في عملية التدريب من التعليم إلى التعلم. كما تتيح

 جماعية .ية العملية للتدريب على تكوين العالقات الوظيفية من مراكز أعمالهم و تجسيد مفهوم المسؤول

واجهة مل و محيث تتيح الحلقة للمشاركين فيها أن يتدربوا بأنفسهم من خالل الع التعلم الذاتي : -6

ط مستمر ي نشاالمشكالت فمعيار نجاح أي جهد للتعلم أو التدرب هو إلى أي حد استطاع أن يجعل الفرد ف

 يدفعه توجيه ذاتي بمعنى كيف نتعلم و ليس ماذا نتعلم .
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ت و تخدم فيها طريقة تتحاشى الغموض و تسهل عملية الوصول للمعلوماحيث تس تنظيم المواد:-7

شطة و األن والمراجع و في بداية كل فترة من الحلقة تقدم بطاقة شغل تعمل على تكامل أهداف التعلم 

 ة .ل جلسالتقويم و تشكل بطاقة الحلقة و المواد المرجعية أوراق العمل في جملتها رزمة تعلم لك

 بة لمراحل الحلقة الدراسية الميدانية فتتطلب:أما بالنس-4-2

  -عمل اقع ال: تقوم بها اإلدارة المسؤولة عن التدريب و تتضمن اختيار مو مرحلة اإلعداد للحلقة  -1

 اإلعداد األساسي لهذه المواقع و اتخاذ اإلجراءات التنظيمية للحلقة 

 للجان أواكوين : يقوم بها المشاركون في الحلقة من خبراء و متدربين و تتضمن ت مرحلة تنفيذ الحلقة -2

ين للمتدرب لسماحالفرق تحديد عمل كل فرقة تذكير المشاركين بأهداف الحلقة، المرونة في تنفيذ الخطة، ا

 لحلقة .في ا بالمشاركة الواسعة تتشكل فعال في الحلقة، االستخدام الوصفي للوسائل السمعية البصرية

 فصيليا: و هو عنصر مهم يضم تسجيال دقيقا النجاز كل فريق ووصفا تمرحلة التقرير النهائي   -3

ه يق أسلوبالفر للممارسات و تحليال للمعلومات و الخبرات التي اكتسبها و تحديدا للمشكالت التي واجهت

راجعة تغذية اليق الالنتهاء لتحقفي المواجهة و من المهم أن يوزع التقرير على المشاركين في الحلقة فور ا

. 

 أساليب مميزة هي : 3: لقد برزت في هذا المجال إدارة الحلقة الدراسية الميدانية-4-3

اديين ضاء ع: حيث يوزع خبراء الحلقة على فرق العمل و يعملون كأعالحلقات التي ال تخضع للتوجيه-1

يح هذا و يت طة و يمارس نشاطه و يوجه عملهو يقوم الفريق ككل بتحديد أهدافه و أسلوب عمله و يضع خ

شرح بامهم األسلوب فرضا إلثارة روح المبادرة و االبتكار و يتميز دور الخبراء عن المشاركين بقي

لية من جة عاأساليب التدريب و طرائق سيره عند بداية العمل و يشترط هنا أن يكون المشاركون على در

 التأهيل والتخصص.

 : يقوم الخبراء بدور المستشارين الموجهةالحلقات شبه -2

ن عملهم كثر مأ: يتولى الخبراء توجيه أعمال الفرق خطوة خطوة يعملون كقادة للفرق الحلقات الموجهة-3

دريبية ائل تكموجهين و مستشارين. و لعل ما يميز الحلقات الميدانية أنها وسيلة للتدريب تستخدم وس

لية مع العم تعايشاقشا و مطبقا و قارئا منظما و معتمدا و مشاركا...للمتنوعة تجعل المتدرب مستمعا و من

 التدريبية.

الوقت  لمادية واانات إال أن ما يؤخذ عليها أنها تحتاج لخبراء في التدريب و المشرفين و اإلداريين و اإلمك

 الكافي 

 تدريب المعلمين من خالل الملتقيات التربوية :-5

هي اجتماع منظم هادف لبحث موضوع معين للوصول إلى قرار  ي و أهميته:مفهوم الملتقى التربو-5-1

معين إزاء مشكلة معينة و يشترط فيه عدد من األعضاء يتولى رئيس الملتقى تحديد المشكلة المدروسة من 

اجل الوصول لتوصيات بشان مشاكل معينة. و يدلي كل عضو برأيه في المشكلة المعروضة مما يتيح 

ل الخبرات و المعلومات و الوقوف على التطورات الحديثة و المتلقي التربوي كأي أسلوب الفرصة لتباد

تدريبي ينبغي التخطيط له بأخبار المعلمين عن الهدف منه و مدة انعقاده و مكانه و برنامج العمل فيه مع 

و يختلف عن مذكرة تفسيرية عن بعض موضوعاته و لجانه ، اختصاصاتها ، و تحضير الوسائل التعليمية 
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الدراسية الميدانية في كونه ليس نشاط تدريبيا بحتا ال يستغرق الوقت الكبير إال انه يتشابه معها في أسلوب 

 العمل الذي يمارسه المشاركون في كل منها 

 أما عن فائدتها و أهميتها فتتجلى في النقاط التالية :

 تتيح إلعداد كبيرة مما يضمن سرعة وصول المعلومات لهم -

  راطيةساعد المشاركين على تغير اتجاهاتهم من خالل المنافسات و إبداء اآلراء بصورة ديمقت -

 تنمي القدرة التحليلية و فن الطرح ، حل المشكالت... -

لنقص أو وجه ادراسة االستعدادات و التجهيزات الالزمة لتلبية متطلبات العمل التربوي و لمواجهة أ -

 العجز أو الفهم بعض المشكالت 

لملتقى اعتبر ييئ الفرصة للمعلم و المدير لتقويم عمله في ضوء ما اطلع عليه أو ما سمعه و عليه يه -

مفاهيم  راء وأتجمعا للخبرات و التجارب مما يزيد أهمية تبادل الخبرات و إكساب المعلمين معلومات و 

 إدارية جديدة 

لتي اه هي م النفس السلوكي و جذور: اشتقت نظرية النظم من علالنظام التدريبي وفق منحي النظم -6

ع و لموضوحددت الخصائص للموقف التدريبي القائم على أساس منحي النظم من حيث النظرة الشمولية ل

 لتدريب اذ عملية تنفي ترابط العناصر و حصر االحتياجات التدريبية بدقة مع االهتمام بالتغذية الراجعة أثناء

 و النموذج التالي يوضح ذلك

 (يوضح النظام التدريبي وفق هذا منحنى النظم .1م )جدول رق

 

 المخرجات العمليات المدخالت

القوى البشرية )مدربون، متدربون، إداريون،  -

 فنيون ومساعدون(

المعلومات )المواد التدريبية، النظريات،  -

 البحوث التجارب(

 ية،التقنيات)األجهزة، األدوات، المواد التدريب -

 المعرفة الفنية(أساليب العمل و 

 التمويل -

 التسهيالت التربوي -

 بيئة التدريب  -

 احتياجات تدريبية -

 أهداف  -

 إمكانات -

 مواقف تدريبية -

 خبرات تدريبية -

 أساليب نشاطات -

معارف و مهارات و  -

 اتجاهات جديدة

 ارتفاع مستوى األداء  -

ازدياد إحساس العاملين  -

بمشكالتهم و مشكالت 

 المنظمة 

االتجاهات االيجابية نحو  -

 العمل . 

 

ل البيئة عناصر فضال عن عناصر أخرى مث 3يتضح من خالل هذا الشكل أن النظام التدريبي يتكون من 

 و التغذية الراجعة و يمكن توضيح العملية التدريبية وفق منحى النظم كمايلي:     

 وفق منحنى النظم( يوضح نموذج يبين مكونات العملية التدريبية 3شكل رقم )
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 معلومات مرتدة )تغذية راجعة(

 ، دليل معهد التربية دائرة التربية و التعليم ، عمان ، األردن(1982المصدر: )االنروا يونسكو 

 و فيما يلي عرض لعناصر النظام حسب ما ورد في النموذج

جديدة لمهارات الاقد تكون مادية أو بشرية أو معلومات أو فنية تتمثل في المتدربين   input: المدخالت-1

تسهيالت ، ال االتجاهات المدربون أما المدخالت قد تشمل المخصصات المالية المباني األجهزة المعدات

متدرب ، لة باالالزمة للتدريب أما النوع الثالث من المدخالت بالمعلومات فيتمثل في البيانات الخاص

يبية يب التدرألسالاالمنظمة من حيث نشأتها ، أهدافها  هيكلتها حجمها و تحد في للمدخالت الفنية الطرق و 

 و خصائصها و تنوعها مالءمتها الموضوع...الخ

 م في ضوئها: و تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية ثم وضع األهداف التي يت processesالعمليات -2

 نا.ا أسلفو تتضمن هذه المرحلة فعاليات تنفيذ البرامج و متابعتها و تقييمها كمتصميم البرنامج 

اب و تجسدها النتائج المحققة من التدريب و تكون عادة في صورة اكتس : outputالمخرجات -3

 اء.األد المتدرب لمعلومات و مهارات و اتجاهات وفق رؤية تطورية معاصرة مما يؤدي لتحسين و رفع

  نمتدربو

 مدربون

 فنيون

 إداريون

 مدخالت بشرية

 أموال مباني 

 تركيبات

 أجهزة 

 معدات 

 مدخالت مادية 

 طرق

 أساليب

 خصائص

فنيةمدخالت   

 عمليات

 وضع األهداف

 مدخالت

م التدريبقييت  

 مخرجات

نتائج تتعلق 

 بالمجتمع

نتائج تتعلق 

ةبالمنظم  

 تصميم برامج تنفيذ الترتيب

 تتحديد االحتياجا

باألفراد نتائج تتعلق التدريبية   

(  )معلومات مهارات   

(اتجاهات  

 البيئة الداخلية و الخارجية

 مخرجات
 عمليات مدخالت



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 210

فراد و و تنقسم البيئة خارجية و داخلية و تشمل الداخلية: حاجات األ :environnementالبيئة -4

 المنظمة 

 نظريات العلوم السلوكية و التعلم الحديث  -

 الموارد المتاحة  -

 تصور متخذي القرارات في المنظمة للتدرب و درجة تحمسهم له. -

 أما البيئة الخارجية فتشمل :  

ظام ي و نو يحصر في النظام االقتصادي ، السياسي، القانوني، المستوى الحضار البعد المجتمعي :*

 تنمية الموارد البشرية .

 مهمة من دواراو يتعلق بالمنظمات القائمة التي تخدم المج كالمؤسسات التي تقدم أ البعد التنظيمي :*

لخارجية يئة االمنظمة و الب أبرزها تلبية حاجات األفراد و توظيف موارد بشرية متخصصة لتحقيق أهداف

. 

ها األنشطة : و هي معلومات عن األداء الفعلي و النتاجات التي تحقق feed backالتغذية الراجعة -5

ن المديرو تخذهاالمختلفة للنظام و تقوم بدور الرقابة و ترد إلى المدخالت او العمليات من المخرجات ي

د تحدي ظمة من ناحية و معالجة المشكالت و حلها وللحفاظ على مستويات األداء المخططة في المن

ه فيما تعراضاألنشطة و تكييفها بما يتالءم و الظروف المتغيرة من ناحية أخرى .و من خالل ما تم اس

ة أهداف صياغ ويخص مكونات العملية التدريبية و بناء البرنامج التي تتضمن تحديد الحاجات التدريبية 

ألساسي جزء او المفردات الالزمة له ووسائل تنفيذه و طرق تقويمه تعد ال التدرب و تحديد الموضوعات

 في مرحلة العمليات والنموذج التالي يوضح :
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 ( يوضح المراحل التي يجب أن يتضمنها أي برنامج تدريبي منظم.4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي:وحتى يكون التخطيط الجيد للتدريب البد أيضا من إتباع مج من الخطوات على النحو التال

 

 

 

 

 

تحديد مشكلة )مشاكل االداء ( -1  

التي لها عالقة بمشاكل  موعةتحديد المج -2

 األداء

ةو األهداف التعليمي ةتحديد الحاجات التدريبي -3  

تحديد ميزات و خصائص  -4

 المجموعة المشاركة و خلفيتها

تحديد مصادر التدريب المتوفرة و  -5

 القيود المفروضة على استخدامها

تقويم التدريب -9  

تنفيذ التدريب -8  

المناهج و األساليبتحديد  -7  

تحديد المحتوى -6  
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 ( يوضح نموذج للتخطيط المنظم للتدريب2جدول رقم )

 األهداف –أ 

 ما هي األهداف التي سيتم تحقيقها؟-

 الشروط-ب

 كيف و تحت أية شروط سيحقق المتدربون األهداف؟-

 األهداف -

 المعرفة -

 االتجاهات  -

 المهارات -

 المحتوى -

 الخبرات التدريبية 

 مع اهتمام خاص  -

 تقرير التدريب  -

 طرق التعلم و التعليم -

 التقويم 

 و التطوير

 هيئة التدريب

 التسهيالت الماديةالمواد و األجهزة و 

  -د

 إلى أي مدى تم تحقيق األهداف ؟

 ما هي التغيرات الواجب إحداثها؟

 المصادر -ج

 ما هي المصادر الضرورية للخبرات التدريبية 

 األردن ( ،، دليل معهد التربية دائرة التربية و التعليم ، عمان 1982المصدر:)االنروا يونسكو  

داف م لألهيرتكز على المتدربون و حاجاتهم و قدراتهم و مدى تحقيقهيوضح هذا النموذج أن التخطيط 

 المطلوبة لهذا يعد التخطيط للتدريب الدور األساسي لمن يقوم بالعملية التدريبية

ونروا هد االتم تطور هذا المدخل من قبل خبراء مع المدخل التكاملي متعدد األساليب في التدريب: -6

ن الجمع بيسمح بو قد صمم ليكفل تدريب المعلمين المنتسبين إليه بطريقة ت بالتعاون مع منظمة اليونسكو

التربية و التعليم  ، دليل معهد التربية دائرة1982العمل و المشاركة في برنامج التدريب )االنروا يونسكو 

عدم و  عليمي، عمان ، األردن ( فالمدخل التكاملي يقوم على بقاء المعلم المتدرب على رأس عمله الت

 الحاجة لاللتحاق بمركز التدريب .

ين بكافل هذا و يجمع المدخل التكاملي بين استراتيجيات التدريب المختلفة بصورة عضوية تضمن الت

اليب ع بين أسا يجمعناصر العملية التدريبية و الوسائط المتنوعة المستخدمة في هذه العملية التدريبية كم

درب بين الم متبادلالمتدربين ، و يقصد باألساليب المباشرة التفاعل المباشرة و غير مباشرة مع المعلمين 

صفية ات الو المتدرب من خالل األساليب التالية : الحلقات األسبوعية الدروس التوضيحية ، الزيار

 التدريبية ، البحوث اإلجرائية ، الدورة التدريبية المكثفة ، التقويم .

لتي ال تقتضي وجود المدرب التربوي شخصيا مع المتدرب و هي أما األساليب غير المباشرة و هي ا

جانب من البحث اإلجرائي في يتعلق بالعمل المنفرد  –التعيينات التدريبية ، المصادر و المراجع التربوية 

 مصادر المعلومات المختلفة . –للمعلم المتدرب 

 المتدربون
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لى تعدد قوم ععلمين نظاما تدريبيا يو يعد المدخل التكاملي متعدد األساليب في التدريب المستمر للم

نظاما  يبقى األساليب و التقنيات و المصادر نظرا العتماده على التعلم الذاتي كأسلوب أساسي و منه

 تدريبيا مفتوحا قابال للتطوير المستمر .

ج امب لبرننتسايبدأ هذا البرنامج مع بداية العام الدراسي بإعداد جدول بأسماء المعلمين المرشحين لال

ن مالتدريب و المعلومات الالزمة عنهم ، ثم يوزع هؤالء على مجموعات و تخصص كل مج بواحد 

و  تدريبالمدربين التربويين حيث يعتمد كل مدرب لالجتماع بمجموعته ليعرفهم بمكونات برنامج ال

 أساليبه و أهدافه ثم تبدأ المناشط و األساليب التدريبية المقررة في برنامج التدريب.

 التعيينات التدريبية :-7

يفيا جبا وظ: هو عبارة عن عملية تدريبية صمم خصيصا ليكون وامفهوم التعيين التدريبي و مزاياه7-1

ة سين مهارو تح للدراسة الذاتية من قبل المعلم المتدرب ، يهدف الغناء الثقافة التربوية لدى المتدرب

ثم  ،متدربين بل الول موضوعا واحدا لدراسته ذاتيا من قالدراسة الذاتية لديه و ممارساته التعليمية يتنا

ام بها درب القيالمت مناقشته في الحلقة األسبوعية الالحقة يحتوي مج من الفعاليات الفكرية و العملية يكلف

 و تكون التمرينات جزءا همام من التعيين و يشترط فيه مواكبة التطور المستمر.

 نات التدريبية في : وتتجسد الوظائف األساسية  للتعيي

 تلبية احتياجات المعلمين المتدربين في عملهم -

 المساعدة على تفريد التعليم بما يتفق واحتياجاتهم و مستوياتهم المتمايزة  -

كيز على التر توفير العرض لهم الكتساب كفايات و حقائق و مفاهيم واتجاهات و قيم تعليمية محددة مع -

 لعملية بذلكمهارات محددة كلما سمحت اعادة ا

 تشجيع المتدربين على التعلم الذاتي و تنمية المهارات و المواقف التي تسيرهم ذلك -

 تحقيق التكامل بين االفكار النظرية الموجودة في التعيين و الممارسات العملية  -

شاطات من ن تقرير ما اكتسبه المتدربون من حقائق و مفاهيم واتجاهات و كفايات من خالل ما تقترحه -

 ابعة ترتبط بها مت

 – 60 ص 1982:تحتوي التعيينات الجيدة على ) االنروا معيار كتابة التعين التدريبي و مكوناته :-7-2

65  ) 

لنشاطات صره با: و تساعد المتدرب على إدراك الكفايات المرغوبة و تب المقدمة أو النظرة الشاملة - 1

و  ،ا سبقها مبين  والرئيسية المخططة و العالقة العضوية بين النشاطات ، و تلك الكفايات من جهة و بيتها 

يمتها قية و ما يلحقها من نشاطات و موضوعات في التعيينات األخرى ، من خالل تعريفه بالمادة العلم

 التربوية 

 وتصاغ في صورة سلوك يتوقع أن يؤديه المتدرب عن طريق النشاطات المخططة  األهداف : – 2

 يب الموجهة نحو الكفايات المرغوبة ، و يشترط أن تستمد األهداف من األهداف العامة للتدر

 واآلراء  ألفكار واو يقصد بها مجموع المفاهيم و الحقائق و المادة العلمية التدريبية أو المحتوى :  – 3

ليها ترتكز ع ويبية االتجاهات  و القيم المهارات ، المراد إكسابها للمتدرب و التي تتضمنها المادة التدر

 النشاطات التدريبية المخططة ، و يشترط في المادة العملية التدريبية أن : 

 حديثة تكون أفكارها صحيحة و دقيقة و  -
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 تكون وافية ، كافية ، واضحة  -

 تراعي طرائق التفكير و البحث و مبادئ التعلم المعروفة  -

 يتم عرضها بموضوعية ، و ان تربط بين األهداف و األفكار و النشاطات من جهة أخرى  -

 تحقق التكامل بين األفكار النظرية و الممارسات العملية  -

 ستواهم تكون في مستوى المتدربين ال دون وفوق م -

ليلها و و تح تلبي احتياجات المتدرب بحيث تحفزه على ممارسة التفكير المستقل في المادة العلمية -

 نقدها 

 تساعد المتدرب على مواجهة مشكالته المهنية و محاولة إيجاد حلول لها  -

ة متابعال طاتهاتنطلق من الواقع التربوي و تنفتح على الواقع التعليمي بأمثلتها و تمارينها و نشا -

 المقترحة فيها 

ي سهم فتشمل أمثلة واقعية و رسوم و أشكال توضيحية و مقترحات لوسائل سمعية و بصرية مما ي -

 تقريب األفكار المطروحة فيها إلى التدريب

 تعد بلغة سليمة وواضحة وسهلة تخاطب المتدرب بشكل مباشر  -

 غير مألوفة  تحتوي على شروح لما يرد  فيها من مصطلحات علمية أو فنية أو -

 تعتمد توثيقا واضحا يسهل على المتدرب العودة إلى المراجع إذا رغبت في ذلك  -

لى عتبنى تنظيم في خطوات مرحلية مناسبة ،يتضمن كل منها تلخيصا مرحليا لألفكار الرئيسية ،و -

 توازن بين أقسامها 

 األساليب تتكامل أفكارها ومفاهيمها مع مضمون األساليب األخرى في المدخل متعدد  -

لوسائل وظيف اوهي مجمل النشاطات القرائية والكتابية والشفوية والعملية وتالنشاطات التدريبية : -4

من متفرقة ،معة والسمعية البصرية التي تتضمنها العملية التدريبية ،ويطلب إلى المتدرب القيام بها مجت

سائل ل المفة كمعالجة التمرينات وحأجل تمثيل األهداف المتوخاة وتتخذ هذه النشاطات أشكاال مختل

 ،االجابة عن األسئلة ،إجراء التجارب....الخ ،ويشترط فيه أن:

رهم تتيح للمتدربين فرض اكتساب الكفايات التعليمية بطرائق متدرجة ،منظمة من خالل تبصي -

مواقف  في هالبمضامينها ومواقف استخدامها ،وقيامهم بتدريبات كتابية تساعد على توظيفها ومالحظتهم 

 تعليمية كاملة أو مصغرة وممارستهم لها ممارسة فعلية أو تمثيلية .

 تنسجم مع طبيعة المادة العلمية وطرائق التفكير فيها . -

ة ة األنشطمشاهدوتتنوع وتتكامل تشمل نشاط الدراسة الذاتية ونشاطات أخرى كأداء التدريبات الكتابية  -

 التلفزيونية وتحليل التسجيالت الصوتية 

وأن تكون ،تشمل بدائل االختيار بحسب ما يتالءم واحتياجات المتدربين ومستوى قدراتهم وظروفهم  -

 قابلة للتنفيذ في مناطق التدريب وظروفه العامة 

 ل المستقب لتعلملتتيح فرصا كافية للمتدربين للممارسة والنمو الذاتي في المهارات والمواقف الالزمة  -

د يا لتحديدرب سعشاطات واألعمال التقويمية واإلجراءات التي يقوم بها المت:ويشمل  محمل النالتقويم -5

جوة من داف المراأله مستواه القياسي في إطار المادة العلمية وأهدافها التدريبية وهذا للتأكد من مدى تحقق

 التعيين ويتخذ التقويم عدة أشكال وهي 

المادة  اجه منمدى حاجته للتدريب ومقدار ما يحت:والذي يساعد المتدرب في الكشف عن  *التقويم القبلي

 التدريبية 
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م من أقسا ل قسمك:حيث يزود المتدرب بأساليب وأدوات تمكنه من التقويم الذاتي ومواكبة *التقويم المحلي

 التعيين ،كما يزود المتدرب بتغذية راجعة بعد كل مرحلة وتحفزه للتثبيت والتقدم .

ت مجاالليب وأدوات  تقويمية تساعد المتدرب على رصد مدى نجاحه و:يتضمن أسا *التقويم الختامي

 قصوره ،كما يزود المدربين بتغذية 

ارسات دف مم:وهي عملية تتضمن محمل نشاطات التطبيق والتغذية البعدية التي تسته *المتابعة العدية

 المتدربين ومهاراتهم بعد الفراغ من التعيين التدريبي 

بوعي ماع أس:من الطرق المباشرة في إطار مدخل متعدد الوسائط ،وتشير إلى اجت الحلقات األسبوعية-8

وهو .ريبي الذي يضمه المدرب التربوي لمجموعة من المتدربين لتدارس موضوع محدد في برنامجهم التد

عية مضمون التعيين التدريبي الذي وزع عليهم مسبقا وقيل وقت كاف من حضورهم الحلقة األسبو

 متدربا  20الى 15موعة من،وتشكل المج

 نها:ليب مإن تنظيم الحلقات األسبوعية وتوظيفها باعتبارها وسيط تدريبيا عملية ضرورية لعدة أسا

نات ة للتعييلذاتي*توفير الفرصة للمتدربين لتعمق في المفاهيم األساسية التي تعلوها من خالل قراءتهم ا

ي ف مبغرض مساعدتهقشتها فيما بينهم وبين قائد الحلقة ،،والتوسع في هذه المفاهيم واألفكار من خالل منا

تمد هي معفالتغلب على الصعوبات والمشكالت التي تواجهها من خالل دراستهم الذاتية لتعيين ولذلك 

 للقراءة الذاتية ال بديل لها 

لقة ك الح*توفر الحلقة الفرص لتطوير بعض المهارات المبنية على النشاطات العلمية المقترحة لتل

 األسبوعية والمتصلة بتعيين التدريب 

المشترك ،اوني *توفر الفرصة لمناقشة التطبيقات العملية المتصلة بموضوع الحلقة ،ولذلك للتخطيط التع

ر هدف تطويبربون لمتابعة النشاطات العملية المبنية على المعارف والقدرات الجديدة التي اكتسبها المتد

 ممارستهم المديرية والصفية 

 *توفير الفرصة لتطوير اتجاهات ايجابية نحو موضوع التعيين المقرر للحلقة 

و أصاحب *توفير الفرصة لدى المتدربين لقراءات أوسع حول موضوع التدريب ،وتوفر الفرصة لتعلم م

 عرض يتعلق بأساليب المستخدمة أثناء الحلقة 

 *تساعد المدربين التربويين في تخطيط توجههم للتعلم الصيغي من قبل المتدربين 

 ةوقبل المباشرمية ،*توفر تغذية راجعة للمتدربين حول فعالية الحلقات،مما يسمح لهم بتقويم المادة التعلي

 في هذه الحلقات البد من:

 *قراءة التعيين والمراجعة المتصلة به 

 سئلة او جميعها والمدرجة في التعيين *اإلجابة كتابة بعض األ

 *جمع البيانات والمعلومات المتصلة بموضوع الحلقة استعدادا لمناقشتها 

 *تحضير بعض المواد التي يمكن استخدامها في نشاطات الحلقة.
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درب (يقع التخطيط على عاتق الم83-80،ص1987:)األحمد تخطيط الحلقة األسبوعية وتنفيذها-8-1

 يقوم بـ: والذي عليه أن

 التأكد من توزيع التعيين على المتدربين قبل موعد الحلقة بفترة كافية.-

 يقرا التعيين المتصل بالموضوع.-

 نفصل.شكل ميدرس خطة العمل المتصلة بالموضوع والتي تشكل مبدائيا قسما من التعيين أو متوافرة ب-

وعات ن موضنتقاء في توزيع الوقت بييضع أهداف الحلقة بدقة ووضوح ،ويتأكد من تحقق التوازن واال-

 وأقسامها والمهارة في انتقاء المفاهيم والقضايا التي ستناقش في الحلقة لحلقةا

 تامين الظروف المادية وتذكير المتدربين بأهداف الحلقة ومراجعة الخطة المقترحة .-

 المرونة في تنفيذ الخطة وتوظيف  الوسائل  السمعية البصرية .-

 لمناقشة الحرة واستشارة دافعية المتدربين.ح باالسما-

 الخروج بمضامين وتطبيقات محددة المسؤولية التعليمية للمتدربين .-

 : وتستخدم بعض الطرائق وهي: قيادة الحلقة األسبوعية8-1

 دربين للمت هيئة النقشات :جلها من الخبراء في حقل معين تقوم باإلجابة تلقائيا على أسئلة مختارة

 لحلقة.النقاش التمهيدية :مداولة غير نظامية لفترة قصيرة حول سؤال محدد يطرحه قائد اجلسة -

ترك فيه اش يشوإجابات ونقالحديث الدراسي :حيث تقوم مجموعة من الخبراء بتقديم إفادة تتبعها أسئلة -

 والمتدربون على السواء . الخبراء

عة قضية أو مسالة معينة أمام المجموحجج تمثل وجهتي نظر بصدد  :عرض تطرح فيه المناظرة-1

 التدريبية وفق األصول الموضوعية.

ارس ن تتدأ حيث يقسم القائد الحلقة لمجموعة تدريبية إلى زمر يطلب من كل منها  النقاش الرمزي:-2

 موضوعا واحدا وتقدم بصدده تقريرا مشتركا تعرضه على باقي أعضاء المجتمع.

 بهدف تدربون في نشاط لتحسين ممارساتهم المدرسية أو الصفيةحيث يشترك المالشغل التدريبي:-3

ة لبصريامعالجة مشكلة مختارة ودراستها وتستخدم في ذلك بعض المواد لدراسية والوسائل السمعية 

 والتجارب العلمية التربوية.

 يمارس أعضاء الندوة خطابات تتناول وجهات نظر يتبعها نقاش عام . الندوة:-4

 ن.تدربيارسها قائد الحلقة عندما يتطلب األمر تقديم معلومات غزيرة وتحفيز الميمالمحاضرة :-5

 الزيارات الصفية التدريبية -9

(:تشكل جانبا مهما من النشاطات المختلفة التي يوظفها 84ص1987:)األحمد.مفهومها ومراحلها-9-1

هدف لمساعدة المتدربين على برامج التدريب المستمر القائم على المدخل التكاملي متعدد الوسائط .وت

تحسين ممارساتهم التعليمية .ورفع مستواها  ورفع مستواها في إطار مسوؤلياتهم بوصفهم منظمين للتعليم 
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ومسيرين له،إضافة إلى الهدف التقويمي الذي يسعى للكشف عن مدى التقدم الذي يحققه المعلم المتدرب 

غيرة حصة كاملة تسمح بمالحة الموقف التعليمي في إطار برنامج التدريب ،وتستغرق الزيارة الص

كامال،مما يتيح التعاون بين المدرب والمتدرب ويتراوح عدد الزيارات التي ينالها المتدرب الواحد خالل 

زيارات .ويجب أن يراعي االحتياجات التدريبية للمتدربين وتفاوت  4او3البرنامج التدريبي ما بين 

نامج التدريبي.الموضوعات التي يتولى تنظيم تعلمها في الصفوف المختلفة قدراتهم .من حيث مسافات البر

 ،كما يجب أن يراعي توزيع الزيارات الصغيرة .البد من إتباع المراحل التالية: 

 تهيئة الظروف المناسبة . -

 مالحظة الموقف الصفي. -

 تقويم الممارسة التعليمية. -

 التدريبية.التقويم النهائي للزيارة الصفية  -

 هذا العرض توصي الدراسة بـ: لمن خال

ك ال تقبل وذلالمس من أهم األولويات للدول المتقدمة تحسين وتطوير عملية التعلم و التعليم ألنها أساس-1

 يقوم بدون معلم كفء .

ت لمدخالضرورة مراجعة النظام التعليمي من حين ألخر لتحسين كفايته الداخلية باختيار أفضل ا-2

 ويرها وتط

ين لمعلملاعتماد أسلوب التدريب كمدخل يقوم على تحليل المهمات وتحديد االحتياجات التكوينية -3

 وبالتالي برامج قائمة على الكفايات األساسية لمهنة التعليم .

 قائمة المراجع:

ى ق،ملت عمون رمضان معمري حمزة،)د.س(رؤية مستقبلية إلعداد المعلم في ظل التدريس بالكفايات-1

 273-272التكوين في الكفايات في التربية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ،ص

(: تقيم برنامج التدريب المستمر لمعلمي المدارس االبتدائية في القطر العربي 1987األحمد،خالد ) -2

 84-80-52-51السوري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة دمشق،ص

( خصائص المعلم المهني و كفاياته، دائرة التربية و التعليم، اونروا، 1988عبد اللطيف خيري ) -3

 13-10يونسكو، عمان، األردن.ص

(: المنحى التحليلي للمهام التعليمية ومهارات التعليم ومغزاه لتطوير مناهج  تدريب 1976سولاير)  -4

ري مشروعات تدريب المعلمين أثناء الخدمة ،البحرين لمدي 2المعلمين أثناء الخدمة ،بحث مقدم للمؤتمر 

.13-26 

(: المعلم العربي بين الرسالة والوظيفة من المسؤولية إلى المساءلة، دراسة مقدمة 1997األحمد)  -5

 48لجمعية العلوم التربوية األردنية، عمان، األردن.

ة ، مطبعة ابن حيان ، منشورات جامعة (: تقنيات التعلم و الوسائل التعليمي1985القال، فخر الدين ) -6

 211-210دمشق ،ص.
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 (: دليل معهد التربية دائرة التربية و التعليم ، عمان ، األردن.1982االنروا يونسكو)  -7

 (:دليل  معهد التربية ،دائرة التربية والتعليم ،عمان ،األردن.1982االنروا) -8

 125-123امعة دمشق، دمشق، ص(: تدريب المعلم، منشورات ج1995ناصر يونس )  -9
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. 

-ئي بتداتوظيف المعلم  لألساليب المعرفية تجاه تالميذ ذوي صعوبة الحساب في الطوراال

 –بيجز  نظرية ضوء دراسة عيادية على

 الجزائر –2د. بكار بوبكر جامعة سطيف 

 الجزائر –2د. أومليلي حميد جامعة سطيف 

 الجزائر –ط.د. ساعد هالل راشدة جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 

 إشكالية:-مقدمة

باقي  يمتد إلىودته من الواضح أن اكتساب المعرفة يعد مطلبا انسانيا، فالنشاط العقلي مالزم للفرد منذ وال

ف الفرد د معارالمدرسة، حيث تزدامراحل عمره، ويبرز أكثر أثناء اندماجه في المسار التعليمي ودخوله 

رى رحلة ألخمن م وتتطور، وتكثر لديه األسئلة التي يحاول االجابة عنها، ويرتبط نجاح التلميذ وانتقاله

لى من األو بمعدل المعلومات التي تحصل عليها مقارنة بما تم اكسابه بها من طرف معلمه في المراحل

تطلب من لمتوسط تية واالمراحل التعليمية األخرى كالجامعة والثانو إال أن باقي -المرحلة االبتدائية-التعلم

 التلميذ تطوير معارفه بنفسه، وليس االعتماد على ما يستمده من معلمه فقط.

ن نفصاال عمثل اتوتعد مرحلة التعليم االبتدائي مرحلة هامة وحرجة في المشوار التعليمي للتلميذ كونها 

لقدرات ريق ايشه الى علم االنضباط و المثابرة و  تنمية المعارف عن طالعالم االتكالي الذي كان يع

رف ه بالمعاحيد لالمعرفية التي يحوزها، حيث يصبح التلميذ مرتبطا ارتباطا تاما بمعلمه فهو المزود الو

 مهابمفاهيرتباطافي جميع المواد، بما في ذلك مادة الحساب التي تتطلب تركيزا جيدا و تفكيرا سليما، و 

لتالميذ كوى اشعددية ومهارات هندسية ذات عالقة بسالمة المدارك، و انطالقا من ذلك  لوحظ ارتفاع في 

يث حلك . في كافة المراحل التعليمية من محتوىمادة الحساب و المرحلة االبتدائية ليستبمنأىعن ذ

لمهارة رقمية و ا( صعوبة تعلم الحساب على أنهااضطرابات في الكفاءة ال2011سنة)Habib, Noëlيرى

 (.Habib, Noël, 2011, p.70)الحسابية  .

وتتعدد  رفية،ومما ال شك فيه أن هؤالء التالميذ يختلفون فيما بينهم وتتنوع خصائصهم الشخصية والمع

لتي فردية واات الذكاءاتهم وطرائق فهمهم  واستقبالهم ومعالجتهم للمعلومات، وهذا ما يسمى بمبدأ الفروق

ل مع لتعاماضرورة إلى إختالف أساليبهم التعلمية، فلكل تلميذ أسلوب تعلم خاص به في تؤدي بهم بال

متغيرات باعتباره متغيرا من ال  Learning stylesمختلف المعارف. حيث حظي موضوع أساليب التعلم

ت يجياستراتالذاتية ذات الصلة بالتحصيل الدراسي باهتمام الباحثين في مجال علم النفس المدرسي وا

تعلم؛ وعليه في سياق ال IndividualDiffrencesالتعلم، فهو  يمثل بنية مفتاحية لوصف الفروق الفردية

ا يستخدمه التي حاول الباحثون في علم النفس تفسير أساليب التعلم بوصفها العمليات الوسيطية المتنوعة

ف ديدة تضاجليمية تطوير خبرات تعالتالميذ أثناء تفاعلهم مع مواقف التعلم، والتي تؤدي في النهاية إلى 

 (199، ص. 2013)جعفور، إلى مخزونهم المعرفي.

و يعتبر المعلم حلقة وصل بين اساليب التعليم الذي ينتهجه التلميذ و بين تحسين مستواه في حال اذل كان 

دراسي في متدنيا من الناحية التحصيلية ، حيث ان المعلم يلعب دورا بارزا في بلورة محتويات المنهج ال
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مادة الحساب خصوصا وفق معطيات تدريسية ذات عالقة بعوامل مختلفة البناء المعرفي للمادة و عامل 

الزمن المقيد به في كل حصة و كذا معضلة الحجم العددي للتالميذ بالفصل؛ ضف الى ذلك طبيعة معالجة 

بني اساليب معرفية معينة يمكن ان التلميذ للمعلومة خاصة ما تعلق منها بالحساب و قد يعمد المعلم الى ت

تأخذ اسلوب التلميذ في التعلم اي ان المعلم يبلور الفكرة بيداغوجيا على حسب قدرات التلميذ معرفيا، ومنه 

استمد هذا البحث فلسفته التي تعمل على الكشف عن مدى توظيف 

نظريةبيجزالتي تركز على المعلملألساليبالمعرفيةتجاهتالميذذويصعوبةالحسابفيالطوراالبتدائيعلىضوء

اساليب التعلم بالدرجة االولى و عليه كانت محاولة بحثية للكشف على السلوب الذي ينتهجه المعلم انطالقا 

من قدرات تلميذه او من االسلوب الذي يعتمد عليه التلميذ خاصة لدى ذوي صعوبة الحساب في المرحلة 

وجية باألسلوب الذي يفضلونه يفرض عليهم استخدام يكسبهم خبرات بيداغ المعلم حيث ان االبتدائية؛

طرق خاصة في معالجة وحل المسائل والمعادالت الحسابية التي يتلقونها وال يكون لديهم حل جاهز في 

ذهنهم حولها، ما يفرض عليه صياغة معرفية تتالءم وقدراتهم و هو ما  استدعى التركيز على اساليب 

معلم يستمد منها اسلوب تعليمه في الشق النظري للدراسة . و انطلقت الدراسة التعلم بالنسبة للتلميذ الن ال

األساليب المعرفية  التي يوظفها المعلم تجاه تالميذ ذوي صعوبة من هدف بحثي   تلخص في الكشف على

 الحساب في الطوراالبتدائي  علىضوءنظريةبيجز.

 أوال: تفصيل نظري

 :تعريف أساليب التعلم /1

من وي البحث هجهم فتعاريف أساليب التعلم بتعدد النماذج المفسرة لها، وباختالف الباحثين ومنالقد تعددت 

 بينها:

ات أو ز المعلومبأنها:" األساليب االدراكية المفضلة لدى الفرد في استقبال وتجهي (2004الزيات) تعريف

نيا تها تزاممعالجالمثيرات االدراكية عبر الوسائط الحسية من ناحية، وتجهيز هذه المعلومات والمثيرات و

 (552، ص. 2004الزيات، أو تتابعيا عبر عمليات التجهيز والمعالجة من ناحية أخرى.)

دليال  مجموعة من األداءات المميزة للمتعلم التي تمثل:" على أنهاGregor (2004)غريغور تعريف

ان، ابر، قرع)جف".على طريقة تعلمه واستقباله للمعلومات الواردة إليه من البيئة المحيطة به بهدف التكي

 (15، ص. 2004

ة التي التوقيع، وهو الطريق"أسلوب التعلم هو أسلوب فردي مثل :  Marlen (1995)تعريف مارلين 

التعلم متع بيرى بها الشخص األشياء في ظهر لها عمليات بشكل أفضل، ويتعلم الطالب بشكل أسرع، ويست

 (Marlen, 2004, p. 17)أكثر إذا تم تأكيد أسلوب التعلم الفريد لديه من خالل طريقة التدريس.

اء تناول هات الطالب نحو الدراسة في أثن: أساليب التعلم هي توجEntwisle (1981)تعريف أنتويستل

مختلفة  يجياتومعالجة المعلومات التي تحدد في ضوء أهداف ودوافع تقود إلى تبني الطالب طرق واسترات

 (203، ص. 2015، الكعبي)للدراسة.

 بأساليب التعلم :ذات الصلةوبعض المصطلحات /2

ة واالجتماعية ( بأنها:"طريقة معالجة الفرد للمشكالت التربوي2000تعرفها قطامي)أساليب التفكير:-2/1

يمكن لتعلم، واة في باالعتماد على الخبرات التي تتوافر في مخزون الفرد المعرفي والبيئة الخارجية المؤثر

علم تى طريقة عل يلالقول أن أسلوب التفكير يتكون من مجموعة من األداءات المميزة للمتعلم التي تعد الدل

 (112، ص. 2017)لعزالي، المتعلم واستقباله للمعلومات القادمة إليه من البيئة بهدف التكيف معها. 
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يقة التي ية والطرلتعليماهي الطريقة التي يتلقى فيها التلميذ مثيرا معنويا من البيئة األساليب المعرفية:-2/2

 (125، ص 2005الغافري، )الحسناوي، يعالج فيها ذلك المثير ويستجيب له.

ة التي تزود ( استراتيجيات التعلم بأنها:" الطريق2005عرف حسن والشربوجي)استراتيجيات التعلم:-2/3

 (380 ، ص2008، وقاد)الفرد بأساليب التفكير والتخطيط وأداء مهام التعليم البسيطة والمعقدة.

 ترتبط معينة، وهذه التفضيالت ال هي تفضيالت شخصية ألساليب وبيئات تعلمتفضيالت التعلم:-2/4

 (379، ص. 2015)عالم، بالذكاء والجهد.

هة، انطالقا مما سبق يمكن تحديد الفرق الجوهري بين أساليب التعلم وبعض المصطلحات المشاب

 هنه، أماذا في فاألساليب المعرفية توضح كيفية ادراك الفرد للمعلومة وكيفية االستجابة لها ومعالجته

ثناء أو تعلمها ألتي ياتفكير فهي الطريقة التي يفكر بها الفرد في المعلومات واألشياء المحيطة به أساليب ال

، أما ة التعلمو بيئبعد التعلم، غي حين أن تفضيالت التعلم فتوضح تفضيل أو اختيار الفرد ألسلوب التعلم أ

 تبر دليل تعلمه.أساليب التعلم فهي مجموعة األداءات التي يقوم بها المتعلم والتي تع

 أهمية أساليب التعلم: /3

جرات اخل حتتصف أساليب التعلم بالتعدد والتشعب حيث يمكن في ضوئها تحسين الممارسات التدريسية د

مية تكمن أه ألساسالدراسة باختيار أفضل أساليب التعليم والتعلم وفقا لما يفضله المتعلمون، وعلى هذا ا

 ل الخاص بالمعلمين والمختصين والمتمثل فيما يلي:أساليب التعلم على جانبين األو

 لتفكير.بة على االطل تفيد المهتمين بتطوير نماذج أكثر فاعلية ألساليب التعليم والتي تتعلق بتطوير قدرة 

 ي تحصيل فجابا تؤثر في معرفة المتعلمين لالستراتيجيات والمهارات التعليمية التي تنمي التفكير اي

 هم.الطلبة وتطور قدرات

 .مساعدة المختصين في تصميم برامج ومناهج تالئم أساليب تعلم الطلبة 

  .تساعد المدرسين على تقبل االختالفات بين الطلبة 

 .تساعد المدرسين في تحديد نقاط القوة والضعف في أساليبهم التقنية 

  ساليب أحظة مالتمكن أعضاء هيئة التدريس من أن يفسروا فعالية التدريس وإنتاجية المتعلم عم طريق

ويمكن أن  تعلم،التعلم الخاصة بهم، كما يمكن أن يفهموا بشكل أفضل ما يمنع أو يحيط أو يشجع عملية ال

 تساعد النعرفة بأساليب التعلم والتفكير أن يكونوا أكثر مرونة وفاعلية في التدريس.

(Ronald, 1995, p. 11) 

 ا يلي:أهمية أساليب التعلم بالنسبة لهم فيمأما الجانب الثاني فهو خاص بالمتعلمين، وتتمثل 

 نة.ة ممكمعرفة أساليب تعلم الطلبة تساعدهم على استغالل قدراتهم واستعداداتهم إلى أقصى درج 

  فاءة.كثر كأتمكن الطلبة من التغلب على الصعوبات الدراسية بشكل أفضل مما يجعل تعلمهم وأداءهم 

  الحسن  التكيفوالمتعلم والبيئة المحيطة به، وذلك بغرض فهمها تضمن استمرارية التفاعل البناء بين

 معها.

 ما يمكنهاسب بمعرفة المتعلم لمخططه التعليمي يجعله أكثر مقدرة على اختيار األسلوب التعلمي المن 

 (202، ص 2013)جعفور، من تحقيق تعلم فعال.

 العوامل المؤثرة في تباين أساليب التعلم:/4



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 222

دة يرجع لع ، وهذاأساليب التعلم لدى التالميذ يلحظ دون عناء أنها تتباين من تلميذ آلخرإن المتمعن في 

 أسباب، أال وهي:

يث تظهر حتعلم، تعتبر الفروق الفردية من بين أهم العوامل المؤثرة في أساليب ال الفروق الفردية:-4/1

ن عبارة عرعة في النمو، وهي منذ لحظة ميالد الطفل، وتكتسب درجة الوضوح والتمايز مع فترات الس

ة التي لجماعانحراف الصفات والخصائص الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية للفرد عن متوسط ا

معلومات سابهم للية اكينتمي إليها، وإذا اعتبرنا أن اختالف أساليب التعلم يفيد الفروق بين األفراد في كيف

 من منظورضتعلم مل مع البيئة، فإن الدراسة العلمية ألساليب الوطرق معالجتها واتخاذ القرارات والتعا

طة منة ألنشالمتضوالفروق الفردية يتضمن مستوى األداء الذي يبديه االفراد إزاء مواقف التعلم المختلفة 

ا ي تساعدنة التالتفكير والقدرة على حل المشكالت، حيث تعتبر أساليب التعلم أحد أهم الجوانب المعرفي

راك اس واإلدالحو هم كيفية ادراك وتعلم التالميذ وتباين مستويات التحصيل تبعا للفروق الدقيقة فيعلى ف

، 2007اودي، )ديا.والفهم والتذكر والتخيل والتصور والخبرة، وغيرها من العمليات المعرفية الدنيا والعل

 (41ص. 

 وتظهر الفروق الفردية من خالل:

ظة رد من لحيط بالفتأثير البيئة التي تشتمل على دميع المؤثرات التي تح ويقصد به. العامل البيئي: 4/1-1

يتها حكم قابلحكم بالتكوين األولى إلى غاية وفاته، حيث تسمح الشروط البيئية بتدخل العناصر والضبط والت

ه فاياتن كمتحسن وللتغير، كما أن البيئة المدرسية تعطي األثر المباشر في تكوين شخصية الفرد المتعلم، 

لتحليل، تعميم، اا )الالمعرفية وتعالج جوانب القصور لديه، وتنمي ملكات تفكيره وقدراته العقلية، والتي منه

في لجغرااالتركيب، االستقراء، االستدالل...( فضال عن الفضاء الهندسي للمدرسة من خالل موقعها 

ة ثر مناسبون أكة هندسة التعلم لكي يكوحجمها وبعدها الجمالي.. فتنظيم البيئة الصفية هو بمثابة عملي

 (382، ص. 2001)قطامي، قطامي، لراحة المتعلم

 .العامل الوراثي:4/1-2

قابلية للتعلم درات والن القتحدد الوراثة القابلية القصوى للتعلم بناء على ما جبل عليه الفرد من القابلية لتكوي

ت، ال الصفاانتق ت التي يرثها من األبوين عن طريقالمستمدة مما زود به الفرد وراثيا على أساس المورثا

عليه و،  DNAحيث أن جزءا كبيرا من مختلف الخصائص والسمات النفسية والعقلية يمر عبر ما يسمى

كوناتنا ماسطة فإن الوراثة تسمح بتكوين قابلية السلوك وقابلية االنتظام في صورة معينة، أي أننا بو

 (44، ص. 2007)داودي، قابليات األولية لتشكيل أسلوب التعلم المناسب.الوراثية يتحدد لدينا سلفا ال

 وهناك عوامل أخرى يمكن ادراجها ضمن هذين العامل على غرار:

 الفروق في الجنس: 4/1-3

على الرغم من اعتبار أن الفروق الفردية في التعلم بين الجنسين بحاجة إلى مزيد من البحث، إال أنه تجدر 

بحوث تتعلق بعامل الذكاء أو مسمى القدرات العقلية العامة وما يتصل بها من من القدرات  االشارة أنه في

األخرى، وصل الباحثون إلى نتائج تؤكد تفوق االناث على الذكور في بعض القدرات مثل القدرات اللغوية 

وعليه فإن عامل وعملية التذكر، وبالمثل يتفوق الذكور على االناث في العلوم التطبيقية والرياضيات، 

الجنس يحدد الدور الموقفي الذي يؤديه كل طرف وما تمليه عليه خصائص الذكورة أو األنوثة، وبالتالي 

فأسلوب التعلم يتشبع حسب عامل الجنس بأثر الدور والظيفة والميل واالهتمام، كما أن للهرمونات دورا 
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)علوان، صائص السلوكية عند الجنسين.فعاال في تشكيل السلوك، وتؤثر على القدرات المعرفية والخ

 (248، ص. 2002

 .الفروق في العمر:4/1-4

د عامل د تحدنظرا لتميز سلوك االنسان بصفة النمو في مختلف السمات بمرور الزمن وبطريقة منظمة، فق

إليها  نتمونالعمر الزمني واستخدم لدراسة ومقارنة الفروق بين االفراد على مستوى الجماعات التي ي

لفرد، ققه احمقارنة أدراء االفراد بمستويات نمائية متعددة، حيث يرتبط النمو بمستوى النضج الذي و

ة ترتبط لة وظيفيه دالويعتبر تراكم الخبرة الزمنية مؤشرا هاما في قياس القدرة على التعلم، وهذا المتغير ل

ا داخلي ين أحدهماتجاهن تعلم االفراد ببدرجة النمو العقلي الذي يميز االفراد، وبناء على هذه الخبرة يتباي

د طور، را بعيشمل االرتقاء الداخلي وفق عامل الزمن، واآلخر يظهر في الفروق بين األفراد ويحدث طو

ا ي يمر بهة التحيث أكد بياجيه في نظريته هذه الشرطية في النمو العقلي المعرفي تبعا للمراحل العمري

 (330 ، ص.2004)النبهان، في نفس الوقت قدراتهم التعلمية.األفراد والتي تطبع سلوكهم وتحدد 

اره لم باعتبالتع ويكتسب االفراد من تعاقب الخبرات القدرة على التكيف وتعديل السلوك، وبالتالي فأسلوب

شمل تديدة جقابلية تخضع للتشكل من خالل سعي األفراد لالستفادة من خبراتهم التعلمية وتطوير صيغ 

عمر عامل ال تأثير في بنيتهم المعرفية وقدرات االدراك لديهم وكفاءة المعالجة والفهم تحتإحداث التوازن 

 (64، ص. 2007)داودي، الزمني.

 التخصص الدراسي:-4/2

ي وح ايجابا لنزإن التجارب التعليمية المبكرة تشكل أساليب التعلم لدى األفراد، وذلك من خالل تأسيسه

 البتدائيعليم االتعليمية، ومن خالل تعلم التالميذ كيف يتعلمون، فالتنحو منظومة محددة من المهارات 

خصص في ي التيكون عاما وتبدأ عمليات التخصص في التطور في المرحلة الثانوية، وتزداد هذه الميول ف

، وينتج لتعلمسنوات الجامعة، كما أن التخصص في مجال العلوم االجتماعية يؤثر على توجه الفرد نحو ا

د، ي محدك عالقات محددة بين أساليب التعلم والتدريب المبكر في تخصص تعلمي أو مجال معرفعن ذل

ية لوم السياسأن التالميذ الذين يتخصصون في اآلداب أو التاريخ أو الع Kolb & Kolb (2005)فقد ذكر 

هندسة ب والأو علم النفس يجنحون ألن يكون لديهم أسلوب تباعدي، أما الذين يتخصصون في مجاالت الط

ن لديهم ة ما تموفعاد فيكون لديهم أسلوب تعلم تقاربي، وأما التالميذ الذين تكون لديهم أساليب تعلم تكيفية

تهم ون ميوالة فتكخبرات معرفية في التربية وعلوم االتصال، أما الذين تكون لديهم أساليب تعلم استيعابي

 (62، ص. 2008)وقاد، كيميائية.نحو الرياضيات والعلوم التجريبية والفيزيائية وال

 المناهج وطرائق التدريس:-4/3

 يب التعلمية(إن التدريس الفعال هو الذي يشجع التالميذ على انتهاج األسال2003يرى الغامدي سنة ) 

لنشط دورهم ا خالل الناجعة وذلك بمساعدتهم على معرفة كيفية االستفادة من العملية التعليمية بأنفسهم من

ختلفة ياته المترتيجملهم مع المواقف التعليمية المختلفة، لذلك فإن طبيعة التدريس وأساليبه واسأثناء تعا

لمتعلمين ( أن ما يالحظ على ا2006تجعل التلميذ يكتسب أسلوب تعلم معين دون غيره، حيث يرى تيس)

لى ع دهم عتمامن ضعف في استيعاب ما يقدم لهم من معارف ومن فتور في اكتساب المهارات يرجع إلى ا

رتي ي ظاهأساليب تعلم غير مالئمة كانت نتيجة ألساليب تدريسية خاطئة أو عشوائية وهو ما ساهم ف

 الرسوب والتسرب.
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هم لتي تقدم ات الوعليه، فإن أساليب التعلم لدى التالميذ تتأثر بمناهج وطرائق التدريس فمستوى المعلوم

شكل بلى المخ ؤثر عات العقلية المنطقية والتحليلية، والتي توالكيفية التي يتم ايصالها بها تنمي العملي

 مباشر، وهذا ما يؤدي إلى تفضيل أسلوب على آخر.

 أساليب التقويم:-4/4

يم ي من تقوألساسايتبّوأ تحصيل المتعلمين دورا مهما في التأثير على أساليب التعلم لديهم، ولعل الهدف 

 اليب التقويم( هو تنمية التفكير لديهم، فمن الضروري أن تحقق أس2009تعلم التالميذ حسب مشري سنة )

ة على الجابم بحيث تتطلب االمختلفة هذا الهدف، فإذا كانت هذه األساليب تركز على ما حفظه المتعل

ي ألن لم السطحالتع أسئلتها النسخ وفق المقولة القائمة"بضاعتنا ترد إلينا" فإن التلميذ سيلجأ إلى أسلوب

اخ من استنسغايته لن تتعدى الحصول على النقطة، وال يتطلب منه تحقيق ذلك غال الحفظ عن ظهر قلب و

 حفظه بعد ذلك في االمتحانات.

 المفسرة ألساليب التعلم:النماذج  /5

 لباحثين،انظر  لقد ظهرت عدة نماذج تحاول تقديم تفسيرات ألساليب التعلم، وهذا نتيجة االختالف وجهات

 فسعى كل منهم إلى تصنيف المتعلمين وفق أنماط التعلم لديهم، ومن بينها:

 نموذج أنتويستل:  -5/1

رد ومستوى أساس العالقة بين أساليب تعلم الف (على2015يقوم هذا األسلوب في تفصيل للعتيبي سنة )

ة يب تعلميأسال نواتج التعلم، ويحتوي على ثالث توجهات ترتبط بدوافع مختلفة لدى المتعلم، وينتج عنها

عنى و الممعينة يستخدمها في مواقف التعلم المختلفة ويؤدي إلى مستويات مختلفة، وهي: التوجه نح

 تاجية، التوجه نحو التحصيل، وهي كاآلتي:الشخصي، التوجه نحو إعادة االن

ني الضم يتميزون أصحاب هذا األسلوب بقدرتهم ورغبتهم في البحث عن المعنى أ ـ األسلوب العميق:

ديدة فكار الجط األللمحتوى، واستخدام أسلوبي التعلم والفهم معا، وكذلك استخدام التشابه والتماثل في رب

اب هذا ة أصحى استخدام األدلة والبراهين في تعلمهم، ويتسم الطلببالخبرات السابقة، كما يميلون إل

ع ة في واقطبيقياألسلوب بمستويات مرتفعة في كل من التفكيراالستنباطي والتوجه النظري ذي الطبيعة الت

 الحياة إضافة إلى الميل نحو االستقاللية في التعلم.

ذكر تعلى  يلون إلى سطحية الفهم واالعتمادإن الطلبة أصحاب هذا األسلوب يم ب ـ األسلوب السطحي:

لبة في ؤالء الطتمد هالمعلومات، فالحفظ واالستظهار يعدان من فنيات وأساليب التعلم الشائعة لديهم، كما يع

ف في دراستهم على التعليمات الواضحة، والمناهج المحددة، والملخصات دون المحتوى ولديهم ضع

التعلم  ستقالليةفي ا لية من القلق، واالندفاع نحو التعبير وكذلك محدوديةالتفكير االستنباطي، ومستويات عا

 واالستيعاب.

قدرات ية للإن الطلبة في هذا األسلوب يتميزون بامتالكهم مهارات تنظيم ج ـ األسلوب االستراتيجي:

ر طاإالعقلية، والوقت والجهد للحصول على درجات مرتفعة في تحصيلهم األكاديمي، وكل ذلك في 

 .(258، ص. 2015العتيبي، دافعيتهم الخارجية للتعلم، وعدم التركيز على مهمة الدراسة. )
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 األسلوب االستراتيجي األسلوب السطحي األسلوب العميق

التوجه نحو المعنى -

 الشخصي.

 التفكير االستنباطي.-

القدرة على التطبيق النظري -

 بسهولة.

 الميل إلى االستقاللية.-

 إعادة االنتاجية.التوجه نحو -

 ضعف في التفكير االستنباطي.-

محدودية في استقاللية التعلم -

 واالستيعاب.

 تفضيل التعليمات الواضحة. -

 التوجه نحو التحصيل.-

 لديهم دافعية خارجية للتعلم.-

الحصول على معدالت عالية -

 بأقل جهد وأوفر وقت.

 :Kolb(1984)نموذج كولب -5/2

 بع مراحلفي أر لتفسير عملية التعلم يقوم على أساس نظرية التعلم التجريبي، يتم هذاوضع كولب نموذجا 

ات فر الخبرذج تومتتاليةأو أربعة أساليب تعلم تستند على "دورة التعلم" ذات مراحل أربعة في هذه النما

 :ضيح لذلكي نولالحسية أو الفورية قاعدة للمالحظات والتأمالت، وهذه تتحول إلى مفاهيم مجردة وفيما ي

 وتعني أن طريقة إدراك ومعالجة المعلومات مبنية على الخبرة الحسية:  الخبرة الحسية:

 يتعلمون أفضل من خالل اندماجهم في األمثلة.-

 يميلون إلى مناقشة زمالئهم بدال من السلطة.-

 يستفيدون من مناقشتهم مع زمالئهم وكذلك التغذية الراجعة الخارجية.-

 تماعي إيجابي نحو اآلخرين.ذو توجه اج-

 يرون أن األساليب النظرية في التعلم غير فعالة. -

 المالحظة التأملية: 

وقف حليل متيعتمدون في إدراك ومعالجة المعلومات على التأمل والموضوعية والمالحظة المتأنية في -

 التعلم.

 لمتحيز.االمالحظ الموضوعي غير يفضلون المواقف التعليمية التي تتيح لهم الفرصة للقيام بدور -

 يتسمون باإلنطواء.-

 المفاهيم المجردة: 

 يعتمدون على تحليل موقف التعلم والتفكير المجرد والتقويم المنطقي.-

  يركزون على النظريات والتحليل المنظم والتعلم عن طريق السلطة والتوجه نحو األشياء.-

 يكون توجههم ضيقا نحو األشخاص اآلخرين.-

 تجريب الفعال: ال

 يعقدون على التجريب التجريب الفعال لموقف التعلم من خالل التطبيق العملي األفكار.-

 (176، ص. 2013)الحازمي، يتسمون بالتوجه النشط نحو العمل. -

لمجرد صور اويعكس نموذج كولب في أساليب التعلم بعدين أساسيين هما: بعد الخبرة الحسية مقابل الت

لفعال اتجريب عملية إدراك المعلومات، والبعد الثاني يتضمن المالحظة التأملية مقابل الويعتمد على 

 ويركز على عملية تجهيز المعلومات.

ألفراد ؤالء اهو القدرة على حل المواقف والمشكالت التي تتكلب إجابة واحدة وهاألسلوب التكيفي:  /1

 ادة ضيقةي العما قورنوا بغيرهم، واهتماماتهم ف عادة عاطفيون نسبيا يفضلون التعامل مع األشياء إذا

 ويميلون إلى التخصص في العلوم الطبيعية والهندسة.
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 ية وكذلكلتأملاويتميز أصحاب هذا األسلوب باستخدام الخبرات الحسية والمالحظة  األسلوب التقاربي: /2

 مية التيلتعليال في المواقف اهتماماتهم العقلية الواسعة، ورؤية المواقف من زوايا عديدة ويؤدون أفض

لفعالة نية اتتطلب أفكارا عديدة وبخاصة في مواقف الوصف الذهني حيث يتسمون كذلك بالمشاركة الوجدا

 مع اآلخرين ويهتمون بدراسة العلوم االنسانية والفنون.

 ة، وكذلكيتأمليتميزون بالقدرة على استخدام المفاهيم المجردة والمالحظة ال األسلوب االستيعابي: /3

ات معلومالقدرة على وضع نماذج نظرية إلى جانب االستدالل االستقرائي ويستوعبون المالحظات وال

 لعلومالمتباعدة في صورة متكاملة وال يهتمون بالتطبيق العملي لألفكار ويميلون للتخصص في ا

 والرياضيات.

تهم على وقدر لحسية والتجريب النشطيتميزون بالقدرة على استخدام الخبرات ا األسلوب االستيعابي: /4

 الخطأوتنفيذ الخطط والتجارب واالندماج في الخبرات الجديدة وحل المشكالت عن طريق المحاولة 

لمحسن ، بد اع)عوض هللا، معتمدين على معلومات اآلخرين ويميلون إلى دراسة المجاالت الفنية والعملية

 . (176-175ص.-، ص2009

يث يرى ين التعلم وحل المشكلة من خالل الخصائص المشتركة لكل منهما، ح( ب1984وقد ربط كولب )

ي مواقف ادئ فهذا األخير أنه يمّكن من التعرف على كيف يقوم الفرد بتعميم المفاهيم والحقائق والمب

حل وات ومراين خطجديدة، وكيف يعدّل هذه المفاهيم والمبادئ لتكون أكثر فعالية، ويمكن إظهار العالقة ب

ز دور ا يبرل المشكلة وبين مراحل التعلم كما يلي: يبدأ حل المشكلة بفهم المشكلة وتحديدها، وهنح

ق لحقائالخبرات المحسوسة والمالحظات التأملية لمكونات وعناصر المشكلة، ثم جمع المعلومات وا

 ةلثم تأتي مرح ل،والمفاهيم المتعلقة بالمشكلة، ثم يكون دور المفاهيم والتعميمات من أجل وضع خطة للح

تجريب لة الاقتراح األفكار وفرض الفروض واختبارها، ثم المرحلة الرابعة من عملية التعلم وهي مرح

 (David, 1984, p. 47)العملي للفروض، وأخيرا تطبيقها في مواقف جديدة. 

إن عجلة التعلم عند "هني وممفورد" تتم في  :Honey&Mumfordنموذج هوني وممفورد -5/3

ا، تعلم منهيوال  أربعة مراحل، ولكن كل مرحلة على حدا ال تكن ذات فعالية فالمتعلم يمكن أن يمر بتجربة

ة من دأ الدورة ليبأو يستنتج من تجربة وال يطبق استنتاجاته، لذلك فعلى المتعلم أن يمر بالمراحل األربع

ضاف جارب األخرى وهكذا تجديد، وهكذا تضاف المعلومات المكتسبة من التجربة األولى إلى الت

عظم المعلومات المعلومات المكتسبة من التجربة األولى إلى التجارب األخرى وهكذا، ويفضل م

عن  مفضل األشخاص إحدى المراحل األربعة في التعلم مما ينتج عنه أربعة أساليب وليس هناك أسلوب

 اآلخر.

ون لكل يتحمسلجديدة، يمتلكون عقل متفتح ويفضلون المتعلمون النشطون الخبرات ا أ ـ األسلوب النشط:

قب جديد، فلسفتهم في الحياة :سأجرب أي شيء مرة. هم يتصرفون أول مرة ثم يفكرون في العوا

 سهم. ويعالجون المشاكل التي تعترضهم بالعصف الذهني، اجتماعيون يركزون كل األنشطة حول أنف

جمعون يلفة، فكير في موضوع ما من جوانبه المختيفضلون أخذ الوقت الكافي للت ب ـ األسلوب التأملي:

وجهم بل خرقأكبر قدر من المعلومات عن الموضوع سواء عن طريق القراءة أو االستماع آلراء اآلخرين 

تماعات االج باستنتاج ما، لديهم عمق في التفكير، يفضلون وضع الحقائق والمعلومات في نظرة كلية في

 ستمعون لكل األفكار قبل أن يتحدثوا.يراقبون تفاعل اآلخرين جيدا وي
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ه فعلونيفضل النظريون تصور نظرياتهم وهم يحبون أن يشعروا بأن أي شيء ي ج ـ األسلوب النظري:

م مؤسس على أسباب معينة، ويفكر النظريون بمنطق الخطوة بخطوة بطريقو نظرية دون االهتما

غير لعادي الايرهم يكونون جامدين ومتعصبين لتفك بالتطبيق، ويفضلون تحليل البيانات وترتيبها عقليا، وقد

موضوعي، وفي االجتماعات يكونون هادئين ولكن يقظين، يغضبون من الثرثرة وهم حذرون من 

 المواقف غير المنظمة.

 م يفضلونا أنهالسؤال المفضل عند هذا النمط من المتعلمين للمواقف هو كيف؟. كم د ـ األسلوب العملي:

ضع ت ووكثر من االستماع النظري، يميلون إلى مواجهة تحديات جديدة وحل المشكالالمبدأ بالعمل أ

 (99-98ص.  -، ص2017)لعزالي، القرارات، ويشعرون من تطبيق أفكارهم. 

 : Bigssج بيجز:ذنمو-5/4

ية ذلك انت بدانموذجا في التعلم يعد سياقا مفيدا لفهم مداخل الطالب في التعلم، وقد كBigssوضع بيجز

بذلك لتعلم، واتج انالنموذج ناتجة العتقاد بيجز أن التنوع في مداخل التعلم يؤدي إلى اختالف في مستويات 

ي: ات همكون يكون قد توصل إلى نموذج يرى من خالله أن التعلم جزء من نظام كلي يتكون من ثالثة

لعوامل التي اتطور هذا النموذج ليشير إلى التفاعل بين  1984المقدمة والعمليات والنواتج، وفي عام 

تيجية، ستراترجع إلى الشخصية والعوامل التي ترجع إلى المؤسسات وتأثيرها على كل من الدافعية واال

عوامل التي أطلق على ال 1989عام  فقد أضاف لنواتج الدوافع واالستراتيجيات، وفي 1985أما في عام 

ح اقتر ترجع إلى الشخصية مسمى العوامل التي ترجع إلى الطالب وأضاف إليها خصائص الطالب، وقد

وضيح ن خالل تمنموذجا يمثل العالقة المنظمة بين المدخالت والعمليات والنواتج، وذلك  1990بيجز عام 

ف أساليب ، حيث أضا1992دا لهذا النموذج حتى عام مدى أهمية النفسية الراجعة، ولم يصف بيجز جدي

 (38ص ،2015)جاري، التعلم المفضلة للطالب ضمن المدخالت ليصبح نموذج بيجز بالشكل التالي:  

 

 كفاءة المعتقدات العادة التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 كفاءة المعتقدات العادة التدريس                        

 

 ( يوضح االطار التصوري لنموذج بيجز3الشكل رقم )                                        

 نواتج التعلم:

 المخرجات الكمية.-

 المخرجات الكيفية.-

 الحقائق، المهارات.-

عوامل ترجع إلى 

 الطالب:

 المعرفة األولية،

القدرات، أساليب التعلم 

 المفضلة، الذكاء.
 العمليات:

 عملية التعلم السطحي.-

 عملية التعلم العميق.-

 عملية التعلم التحصيلي-
عوامل ترجع إلى سياق 

 التدريس:

األهداف، مفهوم المعلم 

للتعلم، طريقة التقويم، 

المناخ المدرسي، 

 ت التدريسيةاالجراءا
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 ويظهر من خالل الشكل ثالثة مداخل للتعلم أال وهي:

خوف قابل الموتتمثل في اكتساب الكفاءة والطموح حيث تكون الدافعية الخارجية، األسلوب السطحي:  /1

همها من الفشل، وأصحاب هذا األسلوب يرون أن التعلم المدرسي هو طريقهم نحو غايات أخرى، وأ

ر التذكوالحصول على وظيفة، وهدفهم األساسي هو انجاز متطلبات المحتوى الدراسي من خالل الحفظ 

 القدرة على فهم المعنى كامال. ممع عد

 يز أصحاب، ويتموتكون الدافعية داخلية، ويكون الميل حقيقا للموضوعات األكاديميةاألسلوب العميق:  /2

 بالمادة هتمونهذا األسلوب بالفهم الحقيقي لما يتعلمون، والقدرة على التفسير والتحليل والتلخيص وي

تمامات لديهم اهة، وياتية اليوميالدراسية وفهمها واستيعابها، ويقومون بربط األفكار النظرية بالخبرات الح

 جادة نحو الدراسة.

وتكون الدافعية خارجية من أجل التحصيل بهدف تحقيق مكانة مرموقة وينصب األسلوب التحصيلي:  /3

تركيز أصحاب هذا األسلوب في الحصول على أعلى الدرجات ألعلى مهمة الدراسة، ويتميزون بمهارات 

 (183، ص. 2004)منشار، . دراسية جيدة وتنظيم الوقت والجهد

 االستراتيجية الدافع أسلوب التعلم

 اعادة االنتاجية.- خارجي)الخوف من الفشل( السطحي

 تعلم روتيني.-

 الكشف على المعنى.- داخلي العميق

 الربط بين المعلومات.-

 استخدام فعال للوقت والمكان.- خارجي)تحقيق الذات( التحصيلي

 :  MaCarthyنموذج ماكارثي-5/5

دفعها ورسة، الحظت ماكارثي أن بعض األطفال يظهرون ذكاء بطرائق ال تتماشى والبيئة التقليدية للمد

ن وانتهت إلى اقتراح بعدي 1984، جريجورك1984ذلك إلى دراسة أساليب التعلم لكل من كولب 

 لألساليب هما: 

 أ ـ بعد اإلدراك: ويتضمن أسلوبين للتعلم هما: 

لشخصي إذ يفضل متعلم األسلوب األول جمع المعلومات من خالل ارتباطه ا الحسي الخبرياألسلوب 

ي الحس بذاته والبيئة ويعتمد في فهمه لذاته وللعالم على اإلحساس المادي أو ما يسمى األسلوب

 . Mayerلماير

يم ل المفاهخال من بينما يفضل متعلم األسلوب الثاني: جمع البيانات والفهم األسلوب المجرد المفاهيمي:

 والمبادئ هي المجردات للخبرات الشخصية، ويتضمن أسلوبين للتعلم هما: 

 ب ـ بعد العملية: ويتضمن أسلوبين للتعلم هما: 

يماثل  ، وهو: إذن إن المتعلم الفعال النشط يميل الختيار أفكاره عن العالم الخارجياألسلوب النشط

 األسلوب الخبري أو االختياري لكولب.

وب ثل األسلو يماالمتعلم المتأمل يميل إلى بناء وتركيب المعرفة في أمر ذي معنى، وه األسلوب التأملي:

 (119، ص. 2015)إسماعيل، فكري، الخطي أو التتابعي لكولب. 
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 :Felder &silvermanنموذج فلدر وسيلفرمان  -5/6

عي السم/الحسي/الحدسي، البصرييفترض هذا النموذج وجود خمسة أساليب للتعلم ثنائية القطب وهي )

سئلة ن خمسة أابة عالنشط/التأملي، االستقرائي/االستنباطي، التتابعي/الشمولي(، تم تحديدها من خالل اإلج

فاعلية بمعلومات اك التتعلق بنوعية المعلومات التي يفضل الفرد إدراكها، والقناة الحسية التي يمكن بها إدر

 ت وطريقةعلومافرد بالراحة، وطريقة الفرد التي يفضلها في معالجة الموتنظيم المعلومات التي تشعر ال

 الفرد التي يتقدم بها نحو الفهم.

سمى مغيير تومن خالل الدراسات التي قام بها فلدر وبعض الباحثين تم االبقاء على أربعة أبعاد مع 

ه يفضل ي:وفيم )االستقرائاألسلوب البصري/السمعي بـ البصري/اللفظي، واستبعاد البعد الخاص بالتنظي

نه ألالخاص(  م إلىالفرد االنتقال من الخاص إلى العام، واالستنباطي: وفيه يفضل الفرد االنتقال من العا

 يتعلق أكثر بالتفكير.

  رمان:وفيما يلي عرض تفصيلي لألساليب األربعة ثنائية القطب التي ذكرت في نموذج فلدر وسيلف

 لومات التي يفضل الفرد التعامل معها: أ ـ أساليب التعلم حسب المع

قائق يتصف صاحب األسلوب الحسي بالميل نحو التطبيق والتوجه نحو الح األسلوب الحسي/الحدسي:

إلبداع انحو  نحو الحقائق واإلجراءات والمعلومات العيانية، بينما يتصف صاحب األسلوب الحسي بالميل

 والتوجه نحو النظريات والمعاني والمعلومات المجردة. 

ا االت، كماالحتمالمتعلم الحدسي اكتشاف العالقات وحيث يفضل المتعلم الحسي تعلم الحقائق، بينما يفضل 

اسها، ا وقييتصف المتعلم الحسي بالواقعية فهو يركز على األشياء الملموسة التي يمكن رؤية نتائجه

ت محددة جراءاويفضل النشاط الذي يؤدي إلى نتائج عملية ومباشرة، ويميل إلى حل المشكالت بأساليب وإ

 رة.تعلم الحدسي إلى حل المشكالت بأساليب وإجراءات جديدة ومبتكوروتينية، بينما يميل الم

 ومات:ب ـ أساليب التعلم حسب القناة الحسية أو الطريقة التي يفضل بها الفرد استقبال المعل

رسوم يفضل صاحب األسلوب البصري المعلومات المقدمة على هيئة صور و األسلوب البصري/اللفظي:

أو  تابياالم بينما يفضل صاحب األسلوب اللفظي المعلومات المشروحة كبيانية وخرائط ومخططات وأف

 شفويا.

 ج ـ أساليب التعلم حسب الطريقة التي يفضلها بها الفرد تجهيز المعلومات: 

ت، جموعاميفضل صاحب األسلوب النشط التعلم من خالل التجريب والعمل في  األسلوب النشط/التأملي:

حيث يعمل  تأملي التعلم من خالل العمل الفردي والتفكير في األشياء،بينما يفضل صاحب األسلوب ال

، الخطأالمتعلم النشط إلى الحصول على المعلومات وفهمها عن طريق إجراءات التعلم بالمحاولة و

علومات ر في الملتفكياباإلضافة إلى مناقشتها وتطبيقها أو شرحها لآلخرين، بينما يميل المتعلم التأملي إلى 

ال وأرى ها أودمة أوال قبل وضعها في التجريب أو التطبيق حيث يقول المتعلم النشط : دعوني أجربالمق

 كيف تعمل؟...أما المتعلم التأملي فيقول: دعوني أفكر فيها أوال؟.

 د ـ أسلوب التعلم حسب الطريقة التي يصل فيها الفرد إلى فهم المعلومات: 

تعلم يينما ب األسلوب التتابعي من خطوات دقيقة تسلسلية، بيتعلم صاح األسلوب التتابعي/ الشمولي:

 صاحب األسلوب الشمولي من خالل تكوين صورة شاملة للموضوع أو الموقف.



 المؤتمر الدولي المدرسة وكفايات المستقبل: التصورات والحلول

 Democtatic Arab Center - Germanyألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 230

حيث يكتسب المتعلم التتابعي المعلومات ويفهمها من خالل تجزئة المادة في صورة قطع صغيرة مترابطة 

مات التي تبدو غير مترابطة ويحقق الفهم من خالل القفزات بينما يفضل المتعلم الشمولي التعامل مع المعلو

الشمولية الكبيرة، كما يميل المتعلم التتابعي إلى إتباع طرق أو مسارات منطقية متسلسلة في إيجاد حلول 

المشكالت، وقد يفتقر إلى الهيكل العام للمعرفة أو العالقات المتداخلة بين الموضوعات بينما يكون المتعلم 

لي قادرا على حل المشكالت المعقدة وإيجاد الروابط بين األجزاء المختلفة، وتقديم حلول إبداعية الشمو

للمشكالت، ولكنه قد ال يستطيع الشرح بشكل واضح لماذا تلك الحلول أو كيف وصل إليها، ألن الصورة 

 (48-47، ص ص. 2002)الصباطي، الكلية هي األهم بالنسبة له وليس التفاصيل. 

 المبادئ المميزة ألساليب التعلم: /6

 تتميز أساليب التعلم بمجموعة من المبادئ أهمها:

لخاصة لنوعية االمهام تتباين تبعا لتباين مراحل الحياة، إذ تتباين األساليب تبعا لتغيير توفر المصادر وا-

 بكل مرحلة، وتبعا لتغير خصائص الفرد نفسه. 

 يب التعلم وكيفية التعبير عنها وشدتها. يختلف األفراد في قوة تفضيلهم ألسال-

 يختلف األفراد في مرونتهم األسلوبية وفي قدرتهم على التكيف مع المواقف المختلفة.-

علم تساليب ألكل فرد بروفيل من أساليب التعلم وليس أسلوبا واحدا فقط، لكن يوجد أسلوب سائد على -

 ها.لالمميز  لتعلمإجادة كل العمليات الخاصة بأسلوب ا الفرد، والحصول على تقدير عاٍل إلحداهما ال يعني

ألشخاص ق مع ايختلف األفراد في مرونة أساليب تعلمهم ، فمرونة أسلوب التعلم تمكن الفرد من التواف-

 اآلخرين، والمواقف المختلفة مع أسلوب تعلمه.

 تعليم.والبيئة وأسلوب اليمكن تغيير أساليب التعلم وتعديلها نتيجة لالهتمامات والهوايات، -

ين لتفاعل بتائج اتكتسب أساليب التعلم اجتماعيا، من خالل مشاهدة نماذج الدور للوالدين والمعلمين، ون-

 البيئة ومكونات الشخصية للفرد. 

تعلمه،  لمرغوبايمكن اكتساب أساليب التعلم وتنميتها من خالل التدريب على مهام تتطلب أسلوب التعلم -

المواقف ومهام ل تدريس النظرية التي يستند إليها، من ثم يمكن أن ينتقل أثر التعلم إلى الأو من خال

 الجديدة، ويفيد 

 (11، ص. 2015)إسماعيل، فكري، التعرف على أساليب التعلم المفضلة. -

 االجراءات المنهجية للدراسةثانيا: 

 منهج الدراسة: /1

ا ها معتمدا وسماتألنه منهج يتبع كل حالة في صفاتهالمنهج العيادي المنهج المستعمل في هذه الدراسة هو 

 شف عنعلى الدقة في المالحظة العلمية، حيث يسمح بالكشف عن أعماق الفرد ووضع صورة واضحة تك

(: هو منهج يدرس السلوك بطريقة موضوعية خاصة D. Lagacheكل جوانب الظاهرة فحسب )

لص التخ لول هذا السلوك والكشف عن الصراعات الدافعة له وطرقمحاوالت الكشق عن بنية ومعنى ومد

 (Reuchlin.M, 1979, p. 1 )منه.

اضيات علم الريبات تما دفع بنا لالستعانة بهذا المنهج في دراستنا لفهم تلميذ السنة األولى متوسط ذو صعو

موجهة صف الوالمقابلة نوأساليب تعلمه وذلك باالعتماد على وسائل جمع البيانات والمالحظة العلمية 

 ومقياس أساليب التعلم. 

 مجال الدراسة : /2
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 الجزائر–اجريت الدراسة  بمدينة سطيف المجال المكاني:

 20/05/2020تم إجراء الدراسةفيالمجال الزمني :

ميذ  من ع تالميتمثل مجتمع عينة الدراسة في معلمي الطور االبتدائي الذين يتعاملون المجال البشري: 

 صعوبة الحساب.ذوي 

 عينة البحث:/3

 المستوى  العمر الجنس 

 ليسانس سنة 35 أنثى 1الحالة

 ليسانس سنة  40 ذكر 2الحالة

 ماستر سنة 29 ذكر 3الحالة

 

 أدوات الدراسة: /4

 المالحظة: شبكة -4/1

لعلمي ا لبحثتعتبر شبكة المالحظة وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات تستخدم في مجاالت عديدة من ا

راسة هذه الد ها فيتستلزم االنتباه الشديد لرصد المعلومات المتالئمة و موضوع الدراسة، تم االعتماد علي

ها ؛ وهنا يشير اثناء المقابلة العيادية او بشكل مستقل عن ألنها تسمح باكتشاف  التصرفات، و الحركات

خل في معنى داخل المقابلة بقوله:" يتدفي مالحظة األخصائي النفساني :  (D. Lagache)دانيال القاش

ت يماءاالكلمات، األسلوب، طريقة الكالم، الصياغة، نبرات الصوت كما تضاف للتعبير اللفظي اال

بل لمنجزة قغير اواالنفعالية والمواقف والحركات واالستجابات واالنطباعات الداخلية والنشاطات المنجزة 

 (Reuchlin.M, 1979, p116)وبعد حصة المقابلة.

 المقابلة العيادية: -4/3

 ات منهي تبادل لفظي بين المفحوص واألخصائي النفساني حيث تجرى وجها لوجه بغرض جمع المعلوم

 (75ص.  ،2000)ملحم، الحالة والتعرف على مختلف التغيرات االنفعالية وآرائها من خالل حديثها. 

 االختبارات والمقاييس:-4/4

 ألحمد زكي صالح:أ/اختبار الذكاء المصور 

ابه راك التشلى إديعتبر هذا االختبار من االختبارات الجمعية غير اللفظية التي تهدف إلى قياس القدرة ع

ت ي حاالواختالف بين الموضوعات واألشياء، كما دل استخدام هذا االختبار على فائدته الكبيرة ف

سنة، والقوت  17 – 8يطبق على األطفال من  التشخيص األولى، فهو اختبار لقياس القدرة العامة لألفراد،

زائرية وتم د فقط. لقد تم هذا االختبار ضمن مجموعة من الدراسات الج15االزم لتطبيق االختبار هو 

( وهو 0.95( وقد بلغ معامل ثباته )1991، حساب ثباته وصدقه، ومن هذه الدراسات دراسة)جميلة شارف

(، ودراسة 0.90( حيث بلغ معامل الثبات )1982ة )داليحسين، (، ودراس0.01دال عند مستوى الداللة )

 (.0.01( عند مستوى الداللة )0.86( حيث بلغ معامل الثبات )2011)عباس بلقوميدي، 

 ب/ مقياس أساليب التعلم: 
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لسطحي، هذا المقياس لقياس أسلوبين من أساليب التعلم )ا (Biggs & al 2001)أعد بيجز وزمالؤه 

فرعية  ( مفردات لكل أسلوب، وموزعة على أربعة أساليب10( مفردة بمعدل )20من ) العميق( وتكون

رين ضوء عنص قة فيهي: الدافعية السطحية، االستراتيجية السطحية، الدافعية العميقة، االستراتيجية العمي

يضا ياس أ( مفردات لكل أسلوب فرعي ويسمى المق05لكل أسلوب )الدافع، االستراتيجية(، أي بمعدل )

اتي قرير الذن التمقياس عمليات الدراسة المعدلة ـ ذات العاملين لبيجز وزمالؤه، وهذا المقياس هو نوع م

غير "جابة يسأل األفراد عن طرقهم المفضلة في التعلم في ضوء مقياس خماسي االستجابة يبدأ باالست

ت ثبات عاماله السكومترية بمموافق بشدة" وينتهي باالستجابة "موافق بشدة".أثبت هذا المقياس خصائص

 (.2004مرتفعة في البيئة األجنبية، وحتى في البيئة العربية حسب الدردير )

 نتائج الدراسة على ضوء الهدف العام : /5

 طورال في الحساب صعوبة ذوي تالميذ تجاه المعلم يوظفها التي المعرفية األساليب على الكشف

 بيجز. نظرية ضوء على االبتدائي

 استعمال ية فيانطالقا من تحليل نتائج المقابالت المطبقة مع ن عينة الدراسة أبرزت النتائج عن  سطح

ن الطفال ماالى  االساليب المعرفية  من خالل توظيف آليات الحفظ و التذكر اثناء تلقين و نقل المعلومة

مة لمعلواهم في تبسيط اذوي صعوبة تعلم الحساب مع عدم التركيز على اهمية انتاج لغوي رياضي يس

لى اب  ويتجالحس الحسابية للتلميذ .و هو ما لوحظ على التالميذ حيث انهم ينفرون انفعاليا مندراسةمادة

اضافة  للتعلم، اخليةدذلك في عدم قيامهم بالواجبات المنزلية، التذمر أثناء المراجعة، مع عدم وجود دافعية 

م وجود ى  عديلهم لمواد الحفظ على مواد الفهم باالضافة إلالى غياب التحضير لالمتحانات، وكذا تفض

 هدف واضح من التعلم غير ارضاء األهل أو الحصول على عالمة جيدة  ، ويتضح ذلك من خالل

 ع وماعبارات:"مانراجعش إال إذا وصلوا االمتحانات وما نحبش كي نكون نراجع"، "ما نحبش نراج

لتعلم طحية انحبش لقراية نحب غير اللعب". وكلها دالالت على سنقراش غير إذا عيط عليا بابا"، "ما 

 الناتجة على سطحية التعليم المنتهجة من قِبل المعلم محل الدراسة الحالية .

ركز و الذي ال ي Honey & Mumfordو يتوافق ذلك مع االسلوب النظري الذي يتبناه هونيوممفورد

ية لمتأناحب هذا االسلوب يفضل السيرورة البسيطة و كثيرا على الجانب التطبيقي في بل يرى ان صا

ة ادارة ى جودإليصال المعلومة و كذا مع نموذج بيجز ايضا فيما يخص التعليم التحصيلي الذي يعتمد عل

 ة التقيدلزاميالوقت  بشكل ايجابي و هو ما استنتج من خالل استجابات عينة البحث الذين اجمعوا على إ

 لتحكم فينية افي وقتها المحدد ،و في ذلك داللة على عدم القدرة او عدم امكا بالوقت من انهاء الحصة

محتوى تاج لنبلورة قدرات التلميذ العقلية ذات العالقة بالجانب الحسابي على وجه الخصوص  ، و ذلك 

و اته بداعياا في برامج الحساب في البيئة المدرسية و التي تفرض نمذجة معينة على المعلم مما تصبح عائق

مات لمعلوخلق تصور جديد من شأنه ان يفيد به تالميذ صعوبة الحساب في خلق اطر مالئمة لمعالجة ا

 الحسابية تتوافق و قدراتهم العقلية .

تحليل نتائج مقياس صعوبات تعلم الرياضيات تم اللجوء إلى شبكة المالحظة الخاصة بهذه الصعوبة،  بعد

حيث لوحظ على جميع الحاالت معاناتهم من صعوبة تعلم الحساب من خالل النسب المرتفعة لألعراض 

ه بسهولة أثناء كذلك تشتت االنتباعلى غرار االعتماد في العد على األصابع رغم سنهم المرتفع نوعاما، 

انتقاء العمليات الحسابية  وكذا صعوبة القيام بالقيام الحسابية وبالخصوص القسمة. اي ان اشكالية االسلوب 

المعرفي السطحي  و التحصيلي  المنتهج من طرف المعلم اثر سلبا على انتاجية التلميذ و خلق لديه عائقا 
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معرفيا وفق حلقة مفرغة دون نتيجة و بهذا الصدد يرى  امام استدخال المعلومات البيداغوجية و معالجتها

ان االسلوب التعليم الجيد هو الذي يحترم خصوصية المتعلم من الناحية  2015سنة  فكري اسماعيل

المعرفية على وجه الخصوص، و ال يتعامل بأسلوب واحد وسائد فتصبح المخرجات جامدة و غير مرنة و 

 الذي يؤكد على ان بعض MaCarthyم، و هو ما نجده في نموذج ماكارثيبالتالي تكون عائقا امام المتعل

للمدرسة؛ الى عدم وجود توافق مع الطرائق و  التقليدية والبيئة تتماشى ال بطرائق ذكاء يظهرون األطفال

االساليب المقيدة زمنيا في الحصص التدريسية و هو ما يتالءم مع نتائج الدراسة الحالية التي تمخض عنها 

ن عينة البحث يوظفون تقنيات الكشف على المعنى و الربط بين مدلوالت المعلومات الرياضية بشكل ا

غير متالئم و احتياجات ذوي صعوبة تعلم الحساب اي ان األسلوب المعرفي العميق كاسلوب تعليم و تعلم 

 ال يرقى الى مستوى االحتياجات المعرفية و التعليمية للتلميذ 

رجات االسلوب دالذي تالءم محتواه مع نتائج  التحليل السابق أظهرت  ائج مقياس بيجزو هو ما اكدته نت

حت نتائجه مقارنة بأسلوب التعلم العميق  الذي تراو 29-28 -25السطحي كانت مرتفعة و متراوحة بين

و هي معروضة .لدى كل الحاالت و هو دليل قياسي كمي على التوافق مع النتائج السابقة ال15 -6-17بين 

سابية ت الحنتائج خاصة بمستويات التالميذ من ذوي صعوبة الحساب و قدرتهم على التعامل مع المشكال

قابل معلى وجه الخصوص و كانت في مجملها نتائج تميل الى استعمال االسلوب التعلم السطحي في 

ي اسلوب تبن تلقين واالسلوب العميق ، و يعتبر ذلك تحصيل حاصل لالسلوبالمنتهج من قبل المعلم في ال

 يتالءم مع المنهج او كما يشير بيجز الى العوامل ذات السياق التدريسي.

 زل عنفالتعلم يحدث بالتفاعل بين المعارف وطرق معالجتها والشك أن هذا التفاعل ال يحدث بمع

ية ت المعرفمهاراالالمهارات األكاديمية كالحساب والعجز في استخدام هذه المهارات قد يؤدي إلى استخدام 

اسبة ير منالتي تكون رتبتها منخفضة كالتذكر والشرح والوصف والترتيب وهذه االستراتيجيات تكون غ

األمر  راسة،وغير فعالة كما هو الحال في األسلوب السطحي،  المعلومات الغير متناسبة لمتطلبات الد

ى ذا ما ادة ؛ هع مختلف المواقف التعليميالذي يفسر تفضيل عينة الدراسة لألسلوب السطحي في التعامل م

مما  الدينبالتالميذ في هذه المرحلة الى عدم التحرر من هاجس الخوف من الفشل ومحاولة إرضاء الو

ذي اه اليعزز لديهم تفضيل األسلوب السطحي. و هو ما يجد تعزيزا من قبل المنهج التدريسي بمحتو

 في  يحفز  تفعيل المستوى السطحييفرض على المعلم توفير سياق بيداغوجي معر

 إستنتاج عام

ا ي يتبناهي التمن خالل ما سبق من تحليل و مناقشة للنتائج المتوصل اليها نستنتج ان االساليب المعرف

ص ال المعلم في اسلوب تدريسه لذوي صعوبات التعلم عامة  و ذوي صعوبة الحساب على وجه الخصو

 من مستوى تحكم يذ التي تحتاج الى تنمية اكاديمية و معرفية للرفعللتلالم تتالءم و القدرات المعرفية

لي لتحصياالتالميذ من هذه الشريحة في مادة الحساب ، و ان االسلوب السطحي بالدرجة  االولى  و 

ء تقديم لم  اثناالمع بالدرجة الثانية الذي نجده عن التالميذ يعتبر  نتاجا بيداغوجيا لألسلوب الذي ينتهجه

بلورة  مبدأ ى دروس الحساب بطريقة  تتسم بإعادة االنتاجية و التعليم الروتيني الذي يتنافى ومحتو

 ناء  و التفكيك و البانتاجها من طرف التلميذ بشكل ابداعي و  سليم من ناحية التحليل و ال المعلومة العادة

 .دة هيكلةى اعالك و يحتاج اليعتبر ذلك لوما للمعلم بقدر ما هو استقراء للمحتوى المنهج الذي يفرض ذ
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 النظام المدرسي بين االنتقاد لمبادئه التقليدية وإبراز مالمحه المستقبلية

 رابح شليحيد. 

 الجزائر -جامعة يحي فارس المدية

 يسمينة شعنانط.د 

 الجزائر -جامعة محمد بوضياف المسيلة

 

 البحث: مقدمة وإشكالية

ب لتجارتعتبر مؤسسة المدرسة بكل ما ينطوي عليها، بداية كونها مرحلة مهمة مليئة بالخبرات وا

جدها تي أوواكتساب المعارف والمعلومات من أهم المراحل التي يمر بها المتعلمين، فهي المؤسسة ال

لمهارات اساب عد على اكتاإلنسان واتفق عليها أفراد مجمع ما  من أجل أن تتولى تربية النشء، فهي تسا

ياة ن في الحتعلمياالجتماعية أو باألحرى إتمام اكتساب المهارات االجتماعية األساسية التي يحتاجها الم

لمهارات اتالك اليومية، كما تساهم بشكل كبير في اكتساب نوع من االستقاللية للمتعلم في المدرسة وام

اكبة جل موألقانون التغيير والتبديل والتطوير، من  الحياتية، والمدرسة كأي مؤسسة اجتماعية تخضع

خصوصيات ركب الحضارة على وجه الخصوص، ومسايرة متغيرات المجتمع  وظروفه، وتحقيقا 

 ألهداف الواقع المعيش الذي يخضع له اإلنسان في كل العصور والمجتمعات. 

بد من لتي الوالمهام واألدوار اوقد فرض هذا الواقع الجديد اليوم على المدرسة العديد من الوظائف 

لتربية جال اممارستها السيما ما ارتبط بمجاالت التكنولوجيات الحديثة التي أحدثت ثورة نوعية في م

 ي ما يخصية، فوالتعليم ونقلت بذلك التعليم من التعليم التقليدي إلى تعليم حديث له خصوصياته العصر

ذا هرضها فا أعطى بعدا آخر للمدرسة ومظاهر مستقبلية الوسائل والطرق والمناهج واألهداف، وهذا م

ي نظرهم ة التي فقليديالواقع الجديد، فالكثير من الخبراء في هذا الميدان ثار ضد أفكار ومبادئ المدرسة الت

يود قفرضه من ما ت وحسب ما يرون أنها مثبطة إلرادة المتعلم، ومحددة إلبداعاته وأفكاره االبتكارية، بكل

ا، فقد محدوديتهوومات القوانين التي ال تخدم المتعلم باإلضافة إلى ما يقدم للتلميذ من ركاكة المعلالوقت و

ن يقدمه أساته نشأت المدرسة لتغطي الكثير من هفوات التربية األسرية وكذا ما لم يستطع المجتمع بمؤس

هرت تقادات ظاالن ه األفكار أولإلنسان، وقد سايرت وواكبت اإلنسان طيلة امتداده في هذه الحياة، ومن هذ

درسة اهر منظرة أخرى للمدرسة، نظرة تختلف جذريا عن القديمة هذه النظرة هي التي تبرز مالمح ومظ

 ي: ومن هذا المنطلق يمكننا أن نطرح التساؤل التال المستقبل بحداثتها الحسية والمعنوية،

ت النتقادااأهم  ر المدرسة المستقبلية؟ ما هي_ ما هي مالمح المدرسة الحديثة؟ وما هي أهم معالم ومظاه

 الموجهة للمدرسة التقليدية؟ 

 أهمية البحث: 

ال يخفى على أي كان الدور الذي لعبته المدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية في نهضة الحضارات 

المعارف  البشرية، وتنمية المجتمعات، فهي مركزا للتربية والتعليم والتثقيف والتوعية، فهي أساس لنقل

والعلوم إلى أفراد المجتمع، وهي بذلك تلبي احتياجات كل المجتمعات بتزيدهم بما يكفل بإشباع حاجاتهم 
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الصحية والخدماتية والتعليمية .... الخ، كما تساهم في توطيد العالقات االجتماعية سواء ببناء شخصيات 

ذه الموضوع أو المجال يعد ذا أهمية بالغة األفراد أو تنظيم العالقات واألدوار، لذلك فمحاولة تناول ه

 بالنسبة للباحثين أو المعلمين أو األسر والمتعلمين، وقد أخذ بحثنا أهميته من أهمية المدرسة بحد ذاتها.

 أهداف البحث:

ديثة كما ويهدف بحثنا الحالي إلى محاولة تقديم تصور نظري شامل لمالمح ومظاهر المدرسة الح

اولة لى محإتبر استشراف لنظام تعليمي سيظهر في األفق، كما ويهدف هذا البحث والمستقبلية التي تع

 حوإبراز مالم تحليل بعض األفكار التي انطلق منها باحثين وعلماء في انتقاداتهم للمدرسة التقليدية،

 للمدرسة المستقبلية.

 الخلفية النظرية للبحث: 

 نشأة المدرسة: -1

، لحياةاحل متدرجة من حيث التعقيد والمسؤوليات تبعا لتعقد مرت المدرسة كمؤسسة اجتماعية بمرا

يه ي كانت فت الذوتراكم تراثها ومعارفها، وتعاظم مسؤوليات التنشئة في مجتمعاتها اإلنسانية، ففي الوق

ظمة اك أناألسرة تتولى مسؤولية تنشئة األبناء وتربيتهم تربية غير منظمة وغير مخططة، أصبحت هن

 ناشئين في تطورها في ثالث مراحل هي:محددة إلعداد ال

 المدرسة البيتية:  -1-1

تهم بشكل هي المسؤولة عن تربية األبناء وتنشئ –وبخاصة الوالدان  –في هذا الصنف كانت العائلة 

 عرضي غير مقصود، إذ كانت التنشئة تتم عن طريق المالحظة والتقليد والممارسة.

 المدرسة القبلية: -2-1

ستعانة ن إلى االوالدالعلى توفير  كافة احتياجات األبناء في عملية التنشئة، لجأ  ونظرا لعدم قدرة الوالدان

 خبراء أوئك البخبراء قبائلهم فيما يخص األبناء وبخاصة في بعض األمور الروحية والجسمية فأصبح ألول

 العرافين أماكن يرتادها الناشئة.

 المدرسة الحقيقية: -3-1

ها يدير لمتزايدة والمهن المختلفة، نشأت مدارس أولية كانونظرا لتشعب الحياة وظهور المعارف ا

حقيقية سة الأشخاص ذوو خبرة ودراية، ويتولون توجيه الناشئة فيها بطرق منظمة محددة، وتطورت المدر

 يدا.من صورتها األولية التي يتوالها المربون أو المؤدبون إلى صورتها الحديثة األكثر تعق

ه ي وتراكملثقافاقية وتطورها قد تأثرت بفعل ثالثة عوامل هي: غزارة التراث كما أن نشأة المدرسة الحقي

افي الثق عبر األجيال، مما يعني ضرورة وجود معلمين متخصصين يتقن كل منهم تخصصه، وتعقد التراث

لت تي سهوصعوبة فهم جوانبه دون مساعدة وتوجيه من متخصصين مؤهلين، واكتشاف اللغة المكتوبة ال

ها ينتج عن ة وماقل األفكار والتواصل بين األفراد والشعوب، فكان البد من تعليم مهارة الكتابعمليات ن

 (   13-12، ص 2008لألجيال. )ربيع محمد، طارق عبد الرؤوف عامر، 

 مفهوم مدرسة المستقبل: -2
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تلبي حاجات ل"هي المدرسة الفعالة التي يسعى التربويون إليجادها  (:67، ص 2009يعرفها )المحالوي، 

ربويين مال التآلحققة المتعلمين، وتحقيق رؤية التربويين الطموحة المحفزة للتعلم والدافعة لإلنتاجية، والم

 .  بداع"وتطلعات المجتمع، والمتمشية مع طبيعة العصر التطويرية ومواكبة ما يكتنفه من تطور وإ

 مدرسة المستقبل:  معالم -3

من أجل  يمية،في إطار جهود واهتمامات الدول وبخاصة المتقدمة منها لتطوير أنظمتها التربوية والتعل

ة لمدرسامواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها، انطلقت مجموعة من التجارب العلمية في مجال 

رسة ح "مدي أطلق بعضهم عليها مصطلالحديثة القادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل وأعبائه، الت

 المستقبل" ومن هذه التجارب ما يلي:

  :Break the Mold Schoolمدارس كسر القالب األمريكية  -1-3

طاع ، بغرض تطوير المدارس، ويقوم بتمويلها الق1991قامت بتأسيسها شركة أمريكية كبرى عام 

واحد يع مواجهة تحديات القرن الالخاص، وقد سميت بهذا االسم ألنها مدارس غير تقليدية تستط

 والعشرين، وتتلخص المالمح العامة لمدارس كسر القالب األمريكية باآلتي: 

 زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية. -

 ا.تغيير طبيعة العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي لزيادة التفاعل واالرتباط بينهم -

 الحقيقة المطلوبة.بناء التقويم التربوي بشكل يصل إلى  -

 تغيير دور المعلم من توصيل المعرفة إلى دور المرشد أو المدرب الشخصي. -

 تحقيق التكامل في المنهج التربوي وفي التعليم بين مختلف المواد الدراسية. -

 :Charter Schoolمدارس الميثاق  -2-3

 ي مؤسساتية، وهوخططها التقويموهي مدارس شديدة التنوع فيما يتعلق ببرامجها التعليمية واستقالليتها 

ق ا الميثا، وهذتعليمية اختيارية مستقلة تشتغل على أساس ميثاق تعطيها امتيازات عن غيرها من المدارس

ليم س العينعقد بين الجماعة التي تؤسس هذه النوعية من المدارس وبين راعيها الذي يكون إما مجل

ن عتميز تي عبارة عن مدارس ابتدائية أو ثانوية، المحلي، أو مجلس المنطقة أو مجلس الوالية، وه

وجب ة وبمالمدارس العامة الرسمية بمكانتها الخاصة كجسر بين المؤسسات التعليمية العامة والخاص

 التجديد.وجريب أنظمتها تتمتع بحريتها مقابل وعدها بتحسين أداء الطلبة، ولذلك فهي تقتحم ميادين الت

لى عريبا قرات المقترحة لمدرسة المستقبل والتي من المأمول أن تطبق وهناك مجموعة أخرى من التصو

 الساحة التربوية والتعليمية من بينها:

 :  The Learning Schoolالمدرسة المتعلمة  -3-3

 ن الجميعة، وأوهي مدارس تتمحور حول مبدأ "التربية المستديمة" وأن التعليم عملية مستمرة مدى الحيا

لتدريب ليم واوالمتعلم والمدير واألخصائي وولي األمر جميعهم بحاجة إلى التعقابل للتعليم فالطالب 

 والتنمية المهنية، وهي مدرسة تتمركز حول فكرة "مجتمع مدرسي دائم التعلم". 

 :The Electronic  Schoolالمدرسة اإللكترونية  -4-3
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ي مل اليدول العه التقنية محوهي نموذج لمدرسة المستقبل تسعى إلى أن يحل الحاسب اآللي وجميع تطبيقات

تية المعلومامية والروتيني، بحيث يشتمل هذا االستخدام العمليات اإلدارية والمالية واإلجرائية والتعلي

 والبحثية.

 :School – Driven Qualityالمدرسة النوعية   -5-3

اسها "جودة س" والتي أTotal Qualityوهي نموذج آخر لمدرسة المستقبل تتبنى نظرية الجودة الشاملة "

ء في الي، سواء العالتعليم" ونوعيته العالية، وتركز على مبدأ "التحسين المستمر" وفق أعلى معايير األدا

درسية ت المالتحصيل الدراسي أو طرق التدريس، أو أسلوب اإلدارة أو المناهج الدراسية، أو العالقا

 وغيرها.

 :The Collaboritive Schoolالمدرسة التعاونية  -6-3

لمتعلم، لمعلم واابين  نموذج لمدرسة المستقبل تتبنى مفهوم "التعليم التعاوني" القائم على مبدأ التعاون وهي

وضع ووالتعاون بين المتعلمين بعضهم بعضا، والتعاون بين المعلمين مع بعضهم في وضع الدروس 

 االختبارات، ومناقشة كيفية تطوير أساليب التدريس.

 :The Creative Schoolالمدرسة المبدعة  -7-3

تقد أن يث تعحوهي إحدى نماذج مدرسة المستقبل التي تسعى لتبني مبدأ "تشجيع وتنمية ملكة اإلبداع"، 

المناخ سبة وكل شخص في المدرسة لديه قدرة على اإلبداع واالبتكار، بشرط أن تتوفر له البيئة المنا

 المالئم الذي يشجع المبادرات الفردية.

 :School as Communityية المدرسة كمؤسسة اجتماع -8-3

وتسعى  ئاته،وهي مدرسة للمستقبل تتبنى مبدأ "تحطيم األسوار بين المدرسة والمجتمع" بكل شرائحه وف

الزبون، ته. )إلى إقامة عالقات مجتمعية مبنية على أسس رشيدة بينها وبين المجتمع المحلي بكل مؤسسا

 (59-58، ص 2011

 وظائف المدرسة العصرية: -4

 ( إلى وظائف المدرسة متمثلة في:26-25، ص 2017( وفي )33، ص 2009النصر في )يشير أبو 

 المدرسة إحدى المؤسسات التعليمية: -1-4

معارف م بالتعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التعليمية المسؤولة عن تدريس العلم إلى الطالب وتزويده

ساس اء على أتمع بنلممارسة العمل في المجالمختلفة إلعدادهم لالنتقال إلى المرحلة التعليمية األعلى أو 

 علمي.

 المدرسة إحدى المؤسسات التربوية: -2-4

تعتبر المدرسة إحدى المؤسسات المسؤولة عن تربية الطالب وتحسين قدراته وإعداده ألن يكون مواطنا 

وأن صالحا ومنتجا، إن وظيفة المدرسة مزدوجة: تربية وتعليم، وكما يالحظ أن التربية تسبق التعليم 

التربية الصحيحة هي المدخل السليم إلى التعليم الجيد، فإذا أحسن تنشئة الطالب خلقيا، فاألرجح أنه سيكون 
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أكثر إقباال على التعلم وأكثر قدرة عليه فالتربية الخلقية مطلوبة لذاتها، ومطلوبة كوسيلة لتحقيق التعلم 

 األفضل.

 المدرسة إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية: -3-4

لخصائص الب ار المدرسة إحدى المؤسسات المسؤولة عن التنشئة االجتماعية ألنها تحاول إكساب الطتعتب

من لمحيط، وتمع ااالجتماعية التي تمكنه من العيش والعمل واإلنتاج مع اآلخرين والتوافق معهم ومع المج

لوالء ااء، اعي، العطهذه الخصائص االجتماعية: االتصال المتبادل مع اآلخرين، التعاون، العمل الجم

 واالنتماء، تحمل المسؤولية.

 التحديات العالمية وانعكاساتها على التعليم: -5

لقول ايمكن يشهد العالم تحوالت وتحديات ومتغيرات بدأت تظهر وتتبلور منذ فترة طويلة من الزمن، و

م ، ومن أهيميةالتعل بأن عددا منها له تأثير قوي في تشكيل المجتمع ونظمه ومؤسساته بما فيه المؤسسات

 هذه المتغيرات هي:

 التوجه نحو مجتمع المعرفة: -1-5

ً فة كمأول هذه المتغيرات ظاهرة "تفجر المعرفة"، حيث شهد في اآلونة األخيرة تطورا في المعر ، اً وكيفا

معرفة ها الكما وصفت باسم الثورة المعرفية أو االنفجار المعرفي وذلك لقصر المدة التي تتضاعف في

 ف جديدة.معار د معدل تقادم المعرفة، فالمعارف سرعان ما تتالشى أهميتها وصالحيتها لتحل محلهاوتزاي

عرفة إن هذا التطور المعرفي الذي ساعده التقدم الذي حدث في أساليب وأدوات الحصول على الم

 لمتوافرةة ارفوتخزينها واسترجاعها وتحليلها، كانت له آثاره الخطيرة على المجتمعات، فعلى قدر المع

ى نشر سا علتتحدد درجة التقدم االجتماعي، ويطلق وصف "مجتمع المعرفة" على المجتمع الذي يقوم أسا

صفة بنظمة المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط االجتماعي، وبذلك تصبح األ

حصيل، على االكتساب والتعامة، مطالبة في خضم ثورة المعلومات والمعرفة، بتنمية قدرة الفرد 

بح رية. وأصبتكاواالستفادة من المعارف والمعلومات الجديدة باستمرار، وتزويده بالمهارات والقدرات اال

 لفرد علىدرة اقالتعليم الجامعي بصفة خاصة باعتباره مصدر إيداع المعارف الجديدة مطالب بأن يزيد من 

ا ذهوأن يهيئه ل ي يحتاج إليها في مستقبل حياته المهنية،مواجهة هذا التحدي، وأن يقدم له المعارف الت

 المستقبل.   

 ثورة االتصاالت: -2-5

جميع لتعليم بسبة لانطالقا من اإلنجازات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أضحت المهمة كبيرة بالن

، تصالت واالمؤسساته لمالحقة االضطراب الكبير، والسرعة الفائقة في مجال تكنولوجيا المعلوما

هدف بدمة، واالطالع على كل ما هو جديد، ويعتبر ذلك هدف تسعى إليه هذه المؤسسات في الدول المتق

ل م الوسائستخداتكوين وإعداد الكوادر الالزمة والقادرة على استخدام نظم االتصال ونقل المعلومات، وا

ويره، جتمع وتطة المها واستغاللها في تنميوالتقنيات الجديدة التي تتناسب ومتطلبات العصر، واالستفادة من

نية، وية الوطء الهوتكوين االتجاهات الفكرية الناقدة والمستنيرة، والقدرة على االختيار واالنتقاء وبنا

 والتأكيد على الذاتية الثقافية للمجتمع. 

 الثورة العلمية والتكنولوجية: -3-5
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سسات جذري في فلسفة ومحتوى وبرامج ومؤالبد من مالحقة التطور التكنولوجي مما يتطلب تغيير 

لم يم والتعالتعلوالتعليم، وتفعيل دور التقنيات التربوية التي تقدمها هذه الثورة من حيث طرق التدريس 

م واإلسها بعتهاوإكساب المهارات، بهدف إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة ومتا

مرات المؤتوالمتخصصين في مجاالت التقنية المختلفة، وعقد الندوات  فيها، وضرورة االهتمام بتدريب

هنية ة المالعلمية، واستجالب الخبراء المتخصصين للمساهمة في برامج التدريب، واالهتمام بالتنمي

 المستمرة لالستفادة من الجوانب االيجابية لهذه الثورة مثل االنترنت والكمبيوتر. 

 العولمة: -4-5

ا ستراتيجياوقعا ماته يواجه أدوار أكثر تقدما وتعقيدا لمساعدة المجتمع على أن يتبوأ إن التعليم ومؤسس

ة تخصصيعلى خريطة العولمة، التي لن تتسع إال لمجتمعات المبدعين والمتعلمين وأصحاب المهن ال

اب اكتس الدقيقة، والقادرين على تحديد وتحليل المشكالت والبحث عن حلول مبتكرة والمساعدة على

شكالت، ل المالمرونة في اتخاذ القرارات، والقدرة على اكتساب المعرفة من مصادرها وتوظيفها بهدف ح

أن  التعليم ك علىواكتساب االتجاهات وتوفير المتدربين وتأهيلهم لمهن ومهارات تستجد الحاجة إليها، كذل

لتنمية لتقدم وااضمار ملمستقبلية في يتولى مسؤولية القيادة لمواجهة هذه التحديات لتحقيق أهدافه الحالية وا

 الشاملة.    

 عالمية البيئة: -5-5

ي يمكن ية، والتالتنموالبد من االهتمام بعمليات التنمية المستدامة التي تستهدف تحقيق الترابط بين البيئة 

ن اإلنسان مكال  أن تسهم سياسات التعليم ومناهجه وبرامجه في تحقيق ذلك النوع من التنمية الذي يستهدف

 والبيئة والتنمية.

 التزايد السكاني السريع: -6-5

طالب رة من الد كبيأدت الزيادة السكانية إلى زيادة الطلب الكمي على التعليم، مما أدى إلى استيعاب أعدا

ى مجال ضافة إل، باإلتفوق اإلمكانات المتاحة بالتالي تتطلب توسعا كميا في بناء األبنية والفصول الدراسية

رامج بعداد إجيا التعليمية الحديثة ووسائل االتصال التي تتطلب نفقات كبيرة، كذلك ضرورة التكنولو

عليم المفتوح، لة، والتلمراسمنوعة لتعليم األفراد والوفاء بحاجاتهم التعليمية مثل التعليم المبرمج، والتعليم با

زيون، ة والتلفإلذاعاائب التعليمية، واستخدام كثير من الوسائل التعليمية المصاحبة لهذه البرامج مثل الحق

يادة زلامن هنا هذه  الحاسب اآللي، الفيديو، وهي من أساليب تنفيذ برامج تنمية المجتمع والتعليم المستمر،

يمية رص التعلي الففالسكانية تلقي بتبعاتها على نظام التعليم في ضرورة دعم قدراته على اإلتاحة والجودة 

 (2017المقدمة.  )العامري، 

 مناقشة وتحليل:

 االنتقادات الموجهة للنظام التعليمي المدرسي التقليدي: -6

لقد أشار "إيفان ايليتش" في كتابه مجتمع بدون مدارس إلى أن المدرسة نشأت من أجل تغطية  الكثير من 

هفوات التربية األسرية وكذا ما لم يستطع المجتمع بمؤسساته أن يقدمه لإلنسان، وقد سايرت وواكبت 

ه األنظمة المدرسية التقليدية أو اإلنسان طيلة امتداده في هذه الحياة، فهذا هو المبدأ األساس الذي بنيت علي

في وقتنا الحاضر، ولكن "إيفان إليتش" كانت له نظرة سوداوية للمدرسة التقليدية وله ما يبرر نظرته هذه، 
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فقد رأى أن تعليم األفراد أبجديات القراءة والكتابة، هو عبارة عن تحضير إلنتاج متعلم يحمل نفس السمات 

راسية في المدرسة تنتهي إلى تحويل اإلنسان إلى كائن مطواع مسلوب العملية الدوالخصائص، كما أن 

وحسبه تنتج مخرجات متشابهة تخدم ما هو موجود فقط من وظائف في سوق العمل وقد داومت  اإلرادة

هذه المدرسة على هذا الهدف طيلة وجودها وهذا ما جعلها تبقى حبيسة االعتياد على ممارسات قائمة 

في التعليم بالتطوير والتحسين في العمليات بدال من أصل الفكرة والمنظومة ككل،  وانشغال المتخصصون

فالمدرسة ال تحقق الهدف المرجو منها، ما دامت تلقينية وال تخدم القيمة التي من المفترض أن تخدمها، أال 

 وهي التعليم والتفكير

ومدن جديدة وبالتالي هذا النموذج لم  ف"إيفان إليتش" اعتبر هذا الوضع بأننا نستخدم خرائط قديمة لطرق

يعد صالحا منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد أكد فعال هذه الفكرة الوضع الصحي العالمي بسبب جائحة 

كورونا والذي أزاح الستار عن أنظمة تعليمية هشة، ال تتكيف مع ابسط الظروف والتحديات، فالمدرسة 

المنهج العام، الذي يعنى بتقديم وجبة واحدة بمكونات واحدة في صورتها اليوم قائمة على ما تم تسميته ب

بمذاق واحد، بكمية واحدة لكل الطلبة على اختالف حاجاتهم وتنوع ميوالتهم وتعدد طموحاتهم وقبل ذلك 

تفاوت استعداداتهم العامة والخاصة على حد تعبير "إيليتش"، فالمدرسة اليوم أقل تأثيرا في واقع حياة 

بلهم الوظيفي والشخصي واالجتماعي، الحياة من حولها تغيرت وتبدلت وهي في حالها تسير الطلبة ومستق

بنفس النمطية حيث المصادر من حولها أكثر فاعلية وكفاءة وجاذبية في تحقيق األهداف التي وضعت هي 

)الجغيمان، من أجلها، حتى غدت المدرسة اليوم ال تعدو أن تكون مرحلة يجب اجتيازها بهدف اجتيازها. 

2016) 

 مالمح المدرسة الحديثة -7

سيكون من أهم مالمح النظام التعليمي المدرسي المستقبلي االنخفاض الكبير في عدد الفصول الدراسية 

التقليدية من خالل اختفاء أبنية المؤسسات التعليمية، وسيكون المحتوى التعليمي ذا عالقة واقعنا المعيش 

ل هامشي وغير رئيسي حيث ومرتبط بمن حولنا، كذلك ويصبح االعتماد على االمتحانات التقليدية بشك

سيبدأ باستخدام طرق أكثر شمولية لتقييم المتعلمين، كما سيصبح التركيز على دور الخبرة والتجربة 

ينبغي أن يتم من األساسيات الجوهرية لمالمح التعليم المدرسي المستقبلي إذ اإلنسانية كأساس للمعرفة 

وأن تعمل العملية التعليمية_ التعلمية لتحقيق النمو  التركيز على دور الخبرة اإلنسانية كأساس للمعرفة،

الطبيعي السليم والمتكامل للفرد من خالل مروره بالخبرة وربطه بمفردات العالم الطبيعي وكل من حوله، 

وقد ركز الكثير من العلماء والباحثين في هذا الميدان على أحد أهم مالمح ومؤشرات النظام التعليمي 

أال وهو أن التعليم المستقبلي يجب أن يتبنى االتجاه التكاملي، الكلي، والشمولي، وأن  المدرسي المستقبلي

يتم تطوير األنظمة والمؤسسات والسياسات التربوية لكي تنسجم مع هذا الغرض. وتنطلق النظرة التكاملية 

تكاملة من فرضية أساسها أن العالم هو نظام شامل ومتكامل وأن جميع عناصره مرتبطة ببعضها وم

األدوار، كما تدعو التوجهات الحديثة التي ترتبط بالنظم التعليمية وتطويرها إلى فهم جديد لدور المعلم، 

والتركيز على مهنة التعليم كمزيج من اإلحساس والتذوق الفني، والممارسات المبنية على أسس 

ميم البيئات التعليمية التي تتالئم ومرتكزات علمية، وإعطاء المعلم الحرية واالستقاللية التي تمكنه من تص

واالحتياجات الخاصة المتنوعة للمتعلمين، كما وينبغي إيجاد برامج وأنماط جديدة لتدريب المعلمين تهتم 

بدعم النمو والتوجيه الذاتي للمعلم، وتنمية التفكير اإلبداعي، واالهتمام بالتحديات التي تواجه العنصر 

ظمية للعملية التربوية أي اعتبار العملية التعليمية التعلمية نظام منظم، البشري بشكل عام، والنظرة الن
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ويجب أن تكون مدرسة المستقبل تسير وفق فكرة أساسية مفادها أن  ضرورة خلق مجتمع مدرسي دائم 

 (2011)الزبون، التعلم ومستمر اإلبداع. 

اع أن و، إنسان ختيارن متعلم يعتمد على ذاته، له حرية التفكير في االفالتوجهات المستقبلية تسعى إلى تكوي

 الذي من لرهانالمعرفة توجد ليس فقط بين أسوار المدرسة، بل في كل مكان، بهذا الوعي يكون قد تحقق ا

 أجله وجدت المدرسة بل حتى في المؤسسات بمفهومها العام.

ليم الحر ية والتعالتربة التقليدية، اعتبره الخبراء ما يسمى بأما البديل عن هذه االنتقادات الموجهة للمدرس

ر نظام الحذا الهالذي سيجعل اإلنسان يتخلص من قهر البرامج الجامدة الموجودة في المؤسسات التعليمية، 

يه تمع ففي نظر "ايليتش" يرتكز على ورش تبادل المهارات وشبكات التعلم وهي عبارة عن مجالس يج

ذا عي. إن هإلبداهتمامات المشتركة يختارون قضايا ويناقشونها على أساس التعلم الذاتي ااألفراد ذو اال

 البرنامج يمكن أن يساهم في خلق مجتمع يستطيع اإلنسان أن يكون فيه حرا ومحققا لذاته.

 خاتمة:

ناها لتي أوردات، اإن الحديث عن النظام التعليمي المدرسي يجرنا إلى الكثير من األفكار واآلراء والتوجه

 وبمن ينادون في هذه الورقة البحثية، فالمد والجزر الواقع بين من ينادون بموت المدرسة التقليدية،

 رسي يلبيمي مدظهور نظام تعلي بضرورة تحرر المدرسة من هذه القيود، وهم نفسم الذين ينادون بإلزامية

را مساي احتياجات المتعلم شكل شامل وكامل، وليس المتعلم فحسب بل وحتى المجتمع ومؤسساته يكون

مح فمال لألوضاع والظروف التي تفرض على األفراد )المتعلمين( أن يتجنبوا مجابهة هذه التحديات

ل من بفظية، ة كبناء والكتب واإلرشادات اللال يأتي من المدرسومؤشرات المدرسة المستقبلية يجب أن 

للتعلم،  الحقيقي ميداناألمثلة والخبرة المباشرة بالناس وباألشياء، وبالواقع، وأن األسرة ال المدرسة هي ال

 وأدواته هي الحب والتعاطف والود ال القواعد والعقوبات على حد قول روسو.
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84

.pdf 

ي األردن. (. مالمح مدرسة المستقبل من وجهة نظر الخبراء التربويين ف2011محمد سليم الزبون. ) -7

. تم االسترداد 71_57(. 1)38وم التربوية. )كلية العلوم التربوية. الجامعة االردنية. المحرر( دراسات العل

 journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/download/2369/2247من 
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 أبعاد كفايات التقويم: محاولة تصنيف كفايات التقويم لدى المعلم

 صالح عتوته.د    فاروق طباع .د   يوسف خنيش . د

 الجزائر -2سطيف  جامعة محمد لمين دباغين

    

 

 مقدمة : -1

ي لر" والت"شاند والهيئات العالمية بمهنة التعليم ألنها هي المهنة األم حسب تعبيراهتمت مختلف الدول 

 بتزويده وذلك تتفرع عنها باقي المهن األخرى, وهو ما يجعل من عملية االهتمام بالمعلم عملية ضرورية

لكفايات ادخل مختلف المهارات والمعارف التي تسهل له القيام بمهامه بطريقة صحيحة وفعالة. ويعتبر م

ى قائمة علين المن أهم المداخل التي اهتمت بعملية إعداد المعلمين وخاصة بعد جهود حركة إعداد المعلم

 الكفايات منذ ستينيات القرن الماضي.

 لفرد لحلاعليها  واالتجاهات والمهارات التي يعتمد، والمفاهيم، وتعتبر الكفاية سلوكا مركب من المعارف

طبق هو ما يناتها ووإتقان كفاي، يتحقق إتقان أي مهنة إال بالتحكم في مهارات أدائهامشكالته وال يمكن أن 

وع عمق في نن للتعلى مهنة التعليم لهذا منحت حركة تربية المعلمين القائمة على الكفايات فرصة للباحثي

ن م، وم بهاتي يقلواتفقوا على كفايات تساير مختلف األنشطة ا، الكفايات التي يجب أن يتحكم فيها المعلم

اقبة هارات مرجيد لم وصوال إلى إتقان، والعمل على تنفيذ عملياتها بفعالية، تخطيط  جيد للعملية التعليمية

 مخرجات العملية التعليمة.

لعملية م داخل التقوياوتعد كفايات التقويم من أهم الكفايات التي يجب على المعلم التحكم فيها وذلك لمكانة 

سب منها ء األني تفرض عليه القدرة على التخطيط الجيد ألساليب التقويم من خالل انتقاوالت، التعليمة

 ، يهاغاء إلوالقدرة على تنفيذ عمليات التقويم وطرح األسئلة واإلص، حسب المجال الذي يريد تقويمه

ات همية كفايألظرا تفسير نتائجها واالستفادة منها. ون، وصوال إلى االستفادة من نتائج التقويم كتحليلها

قوائم  لجهودوأفرزت هذه ا، التقويم تعددت الجهود المبذولة في حصر كفايات التقويم الضرورية للمعلم

انطالق ولبحث اكفايات التقويم واختلفت العناصر والمهارات التي تتضمنها هذه القوائم باختالف زوايا 

ج ية ونماذلتربوبالتطرق إلى أهم اآلراء ا الباحثين وهو ما نسعى للتطرق إليه من خالل هذا البحث وذلك

 ن.  الباحثي ن طرفمقوائم كفايات التقويم لالستفادة منها في وضع تصور وتسهل عملية بناء قوائم للكفايات 

 مشكلة البحث: -1-1

يعتبر التقويم التربوي من المكونات الرئيسية للعملية التعليمية وال يمكن إحداث تعلم جيد بعيدا عنه لدوره 

وصوال إلى الحكم على ، مرورا بمراقبة العمليات وتصحيحها، تشخيص الفعل التعليمي قبل بدايتهفي 

لهذا احتلت كفايات التقويم صدارة االهتمام في مختلف  ، المخرجات التعليمية واتخاذ القرارات المناسبة

وقائمة مرسيال ، فلوريدا( بجامعة Dodl,1971قوائم الكفايات المرتبطة بالتقويم على غرار قائمة دودل)

 Miller et( وقائمة )ميلر وميلر, 1981(, قائمة )مرعي،Cardura,Marcela  1980كورودورا)

miller وأوضح تقرير لليونسكو حول سبل تحقيق الجودة في التعلم أن تحرير طاقات المعلمين تمر  .)

 p144 ,2011( واعتبر)51ص ،2012، حتما من خالل إعدادهم بصورة جيدة في التقويم )اليونسكو

,Popham ( انه كلما كانت عملية التقويم صحيحة أدت إلى خلق مناخ تعليمي مناسب ،

والمجلس القومي ، AFT( إلى اتفاق مختلف الهيئات كإتحاد منظمات المعلمين 37ص، 007،وأشار)عالم
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التقويم لدى  على ضرورة تطوير كفايات NEA، الجمعية القومية التربوية MCMEللقياس التربوي 

 المعلمين.

خري أمن جهة  ا لكنرغم هذه األهمية التي تحتلها كفايات التقويم لدى الخبراء والباحثين في الدوسيمولوجي

عليه  أكدت يظهر عدم الرضا عن ممارسات التقويم لدى المعلمين في مختلف المراحل التعليمية وهو ما

ي الوطن ( في وصفهما لحالة المعلم ف 166ص، 1986، وأبو زينة  الخوالدةبعض الدراسات على غرار)

ي دراسة وف، انهابإتق العربي على أن الطاقات البشرية العاملة في قطاع التعليم لم تتلقى تكوينا كافيا يسمح

سايرتها ( توصل إلى وجود ثغرات في برامج إعداد المعلمين كعدم م1986، تقييميه قام بها )جبريل

 عادها عن االحتياجات الحقيقية ألعضاء هيئة التدريس.وابت، للمستجدات العلمية

تراكم وء الضقد يعود الخلل في عدم التحكم في كفايات التقويم إلى عدم انتقاء الكفايات األنسب في 

دا عن ية بعيوتعدد اآلراء والتصنيفات أو اللجوء إلى انتقاء مجموعة كفايات بطريقة عشوائ، المعرفي

لبحث وهو ما يفرض حتمية ا، هداف لتكوين طلبة الجامعات أو المعلمينمرجعية واضحة ووضعها كأ

ات طة بكفايلمرتبوالتعمق في أبعاد هذه التصنيفات وبعد اطالع الباحث على مختلف هذه اآلراء والقوائم ا

ض عن كز البعروتنوع الزوايا التي لجأ إليها الباحثون لتصنيفها. فقد ، الحظ الباحث تعددهاالتقويم 

 ستعمالهااائدة تصنيفها وفقا الستعمالها في مراحل الدرس )قبل, أثناء, بعد( وتطرق البعض األخر إلى ف

ول منه سيحاوويم. بالنسبة للتالميذ, في حين لجأ البعض إلى توضيح مهام المعلم أثناء قيامه بعملية التق

لق علنا ننطلذي يجاعلمية وهو البحث الباحث تصنيفها وفقا لهذه العناصر إلزالة اللبس عنها وتقديم إضافة 

 من السؤال التالي:

 ما هي العناصر التي يمكن االعتماد عليها لغرض تصنيف كفايات التقويم؟ -

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي : أهداف البحث:-1-2

 الكشف عن كفايات التقويم التي يحتاج إليها المعلم . -

 في التراث النظري للتقويم.رصد كفايات التقويم والبحث عنها  -

 تصنيف كفايات التقويم وفقا ألبعاد واضحة. -

 أهمية البحث: -1-3

مكانة  توضيح وأهمية معرفة كفاياته كما تظهر األهمية من خالل، تكمن أهمية البحث في أهمية التقويم

بحث هم اليسا وضرورة التحكم فيها. كما يمكن أن، هذه الكفايات ودورها في الرقي بالفعل التعليمي

لباحثين ااعدة ومن خاللها مس ،بإعطاء تصور ألهم اإلبعاد التي يمكن أن يتخذها تصنيف كفايات التقويم

ل بمجا وتزويدهم بأكبر عدد ممكن من الكفايات التي يمكن أن تساعدهم في بناء أدوات بحث تتعلق

 الكفايات والتقويم.

 في مفهوم الكفاية وكفايات المعلم: - 2

 : فهوم الكفايةم -1-2

و أبتال زيتادة  والكفتاف وهتو مقتدار الحاجتة ، وهي االستتغناء ، الكفاية في اللّغة هي الشيء الذي يكفي سواه

 ( 35ص ، 1985، نقصان ) جبران

لشتترف. فهتتو كتتاف والكفتتاءة المماثلتتة فتتي القتتوة وا، كفتتاه استتتغنى بتته عتتن غيتتره: وجتتاء فتتي المعجتتم الوستتيط

 (791ص ، 2004 ، جمعه أكفاء.) مجمع اللغة العربيةوالكفء هو القوى القادر، و

بأقل جهد  وبمستوى من األداء، ومن الناحية االصطالحية هو القدرة على عمل شيء معين بفعالية وإتقان

 ( 343ص ، 2002، وتكلفة.)مرعي والحيلة ،ووقت
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كاملتة التتي والقتيم المترابطتة والمت ، والمهتارات ، والخبرات، والكفاية هي تجسيد لمجموعة من المعارف

 (27ص ، 2003، يتقنها الفرد ألداء عمله أو مهامه ) بلقيس

تتخذ الكفاية عدة أشكال منها ما اعتمتدت عليته رابطتة البحتث التربتوي األمريكيتة ختالل اجتماعهتا الستنوي 

وهتي مجتال ( يوضتح أنتواع وتصتنيف الكفايتات R ;routhمن خالل اقتراح قدمته )روبترت روث,  1975

 Attitudeمجتال االتجاهتات  ،Behavior Domain مجال الستلو    Domain knowledge المعرفة 

Domain  مجتتتال النتتتتائج واآلثتتتار ،Conséquences Domain  مجتتتال الخبتتترة ،expérience 

Domain   . 

 ( أن الكفاية تكون:1995وجاء في تصنيف )جاري بورش,  

( وهتتتي المعلومتتتات، المعتتتارف، الحقتتتائق، القتتتدرات، cognitive competencesكفايتتتات معرفيتتتة ) -

 المهارات الفكرية الالزمة لقيام الفرد بعمل معين.

معتين  وهي ما يظهره الفرد من أداء عنتد قيامته بعمتل (performance competences)كفايات أدائية  - 

 وتتضمن مهارات نفس حركية .

راء، ( تتعلتتتتق بالناحيتتتتة االنفعاليتتتتة والنفستتتتية متتتتن  (effective competencesالكفايتتتات الوجدانيتتتتة  -

 استعدادات، ميول قيم، معتقدات واتجاهات، تفاعل.

ايتات هو كل ما يترتب عن أداء الفرد أو ظهتور الكف (Conséquence compétences)كفايات إنتاجية  -

 لم,السابقة في الميدان، ويمكن التعرف عليها من خالل تقدير سلو  المتع

 كفايات المعلم : - 2-2

استة شكل موضوع كفايات المعلم مجال بحث واسع في مختلف الجامعات منذ ستينيات القترن الماضتي كدر

لتربيتتة ، ودراستتة كليتتة ا1977، ودراستتة مجلتتس بنستتلفانيا ستتنة 1973دائتترة التربيتتة بواليتتة فلوريتتدا ستتنة 

 .1982بجامعة عين الشمس سنة 

ا تحديد نوع إلى تحديد مجالين يمكن من خالله 1973التربية بوالية فلوريدا عام وقد توصلت دراسة دائرة 

لعالقتة بتين لتقويم، االكفايات الالزمة للمعلم، جاء في المجال األول كفايات متعلقة بعملية التعلم كالتخطيط، ا

خص المعلم كشتتتعلتق بتالمعلم والتلميذ، تكوين االتجاهات، توجيه األسئلة. وجاء في المجتال الثتاني كفايتات 

،  ص 2009وستتلو ، كقدرتتته علتتى القيتتام بكتتل الكفايتتات الستتابقة التتتي يشتتملها المجتتال األول. )المعافتتا،  

 (10-09ص

التتي والشخصتية  أما مكتب التربية لوالية كاليفورنيا  فقد أدرج مجالين رئيستيين للكفايتات : مجتال الكفايتات

لتتي احة، الحمتاس، حتب المهنتة ومجتال الكفايتات الوظيفيتة تحتوى على خصائص المعلم من االتزان، الصت

 (186، ص1984تحتوى على التخطيط للدروس، تحضير التالميذ، المهارات واالبتكار)حمدان، 

فايتات هتي ( حيتث يعتبتر أّن أهتم المجتاالت لوضتع الك1995وتتفق مع  هذا دراسة )عبد العزيز البتابطيني, 

يم. لصتف، التقتواألكاديمي والنمو المهنتي، العالقتات اإلنستانية وإدارة اخمس: إعداد الدرس، تنفيذ، المجال 

 ( 88-87، ص ص2003)المشرفي،

، ات التتعلمحدد ميدلي ثالثتة معتايير رئيستية لتقتدير كفايتات المعلتم وهتي: تحديتد الكفايتات بنتاء علتى مخرجت

 تعلم.تحديد الكفايات بناء على سلو  المعلم، تحديد الكفايات بناء على سلو  الم

 يستية يقتومويقترح الباحث دمج مختلف الكفايات التي يجب أن تكون عند المعلتم انطالقتا متن ثتالث مهتام رئ

 بها المعلم وهي: )التخطيط، التنفيذ، التقويم(.

 الكفايات المرتبطة بالتخطيط : -1-2-2
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قيتق لتحالتخطيط تصور مسبق لما ستيقوم بته المعلتم متن خبترات تشتمل أستاليب، أنشتطة، إجتراءات تقتويم، 

(. وتفتترض عمليتتة التخطتتيط الجيتتد علتتى المعلتتم ضتترورة التتتحكم فتتي 87، ص2005األهتتداف) الهويتتدي، 

-87، ص ص 2008(، و)الخطيتب، 98، ص2007مجموعة من الكفايتات منهتا متا تطترق إليهتا) الخليفتة،

ر الطريتة ( وهي:  الصياغة  الجيدة لألهداف، تحديد و تنظيم المحتوى بشكل متسلستل و متترابط، اختيتا88

يتة، تحديتد قتة التربوالتربوية المناسبة للتعلم، انتقاء الوسائل التعليميتة وفقتا لمتا يتناستب متع األهتداف والطري

اف قيتق األهتدأساليب التقويم المناسبة ومراعاة مراحله وتنوع استعمالها، تحديد المصتادر المستاهمة فتي تح

 المرجوة .

 الكفايات المرتبطة بالتنفيذ :  -2-2-2

فاعتتل، فايتات التكرتبط كفايتات تنفيتذ العمليتة التعليميتتة بالعديتد متن العناصتر المهمتة مثتتل: كفايتات التهيئتة، تت

لستابقة مكتستبات اكفايات إثارة الدافعية،  كفايات استعمال الوسائل التعليمية، التحقق من وجتود رابتط بتين ال

استتتعمال  استتتعمال الوستتائل التعليميتتة، واآلنيتتة . تشتتجيع عمتتل التالميتتذ ودفعهتتم للمشتتاركة، التنويتتع  فتتي

 الحركات والصوت وفقا لما يخدم الدرس، االستماع إلى أجوبة التالميذ ويعمل على تعزيزها.

 الكفايات المرتبطة بالتقويم:  -2-2-3

ن صحيحة وم وهي مجموعة من الكفايات التي تمنح القدرة على الحكم على مدى قيام المعلم بعملية تعليمية

م داف، القيتتاالكفايتتات نجتتد:  تقتتدير درجتتة المتتتعلم مقارنتتة بمتتا يريتتد أن يحققتته، تقيتتيم متتدى تحقيتتق األهتتهتتذه 

ل أستتاليب بمجهتود إلصتتالح العمليتتة، القيتتام بتالتحكم فتتي العمليتتة التقويميتتة فتتي كتل مراحتتل التتدرس، استتتعما

 التقويم الفعالة.

 مكانه كفايات التقويم ضمن كفايات المعلم: -3

 كفايات التقويم :مفهوم  -3-1

ا لتى أهتدافهالتقويم هو العملية التي بواسطتها يتم إصدار حكم معتين علتى متدى وصتول العمليتة التربويتة إ

قتدم ة متدى التوالكشف عن النقص الموجود فيها،  واقتراح البدائل المناسبة لمعالجتها. وهو وسيلة  لمعرفت

 (.23،  ص 2000ور، الذي يحرزه المتعلم في تحقيق األهداف التربوية )مند

ى مستايرة والتقويم عنصر من عناصر المنهاج الذي يسمح بتحديد نقطة البداية في تعلم جديتد، ويعمتل علت

حكتام عتن العملية التعليمية من خالل تعزيز جوانب القوة وتصحيح األخطاء فيهتا،  وصتوال إلتى إصتدار أ

 مدى تحقق األهداف.

ستمح لته تات واألساليب التي يقوم بها المعلتم بصتورة صتحيحة ومنه يرى الباحث أنها مجموعة من العملي

 ف استتعدادبمعرفة متدى تحقيتق العمليتة التعليميتة التتي يقتوم بهتا ألهتدافها، والتتي تظهتر متن ختالل اكتشتا

 التالميذ للتعلم، ومسايرتهم له وصوال إلى مخرجات تربوية مقبولة. 

 بقة وفي ضوء كفايات المعلم:مكانة  كفايات التقويم كما تبرزها الدراسات السا -2-3

الدراستتات تعتتد كفايتتات التقتتويم متتن الكفايتتات التدريستتية الضتترورية للمعلمتتين وتتفتتق العديتتد متتن اآلراء و

ل ذاتته داخت السابقة التي تناولت موضوع كفايات المعلم على أهميتها  وذلك ألهمية عنصر التقويم فتي حتد

 ة .ربوية الحديثة القائمة على التغذية الراجعالعملية التعليمية وخاصة في ضوء المنظومة الت

( عمليتتة التقتتويم عمليتتة ضتترورية، وان كفايتتات التقتتويم هتتي التتتي تمهتتد للعمليتتة (Kult ,1975اعتبتتر 

كبيترة  (. واحتلت كفايتات التقتويم درجتة 282-230، ص ص 1993التعليمية الناجحة ) محمد وسليمان، 

لتطتتوير مستتتوى المعلمتتين وهتتو متتا  1974جامعتتة نيويتتور   متتن األهميتتة  فتتي االقتتتراح التتذي تقتتدمت بتته

 يتوافق مع قائمتة كفايتات المعلتم بجامعتة أيتوا األمريكيتة التتي اشتتملت علتى كفايتات التشتخيص، التقتويم،

( Coburn ,1983معرفتة الطفتل، شخصتية المعلتم. وأشتار كتوبران ) إدارة الصتف، التدريس، التخطيط،
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 AFTعلى ضرورة االهتمام بإعداد المعلم في مجال التقويم. وأكدت منظمتة اإلتحتاد األمريكتي للمعلمتين 

 على ضرورة تزويد المعلمين بمهارات بناء االختبارات. NEAوجمعية التربية الوطنية

عتتن ذلتتك حيتتث أكتتدا علتتى أن ( Esterday and Smith, 1992إيستتتردي وستتميث ) ولتتم تبتعتتد دراستتة 

لدراستات اتتوفر عند المعلم. وعلتى مستتوي  ت التقويم وطرق التدريس من أهم الكفايات التي يجب أنكفايا

ئتتة ( حتتول الكشتتف عتتن الكفايتتات المهنيتتة المهمتتة عنتتد أعضتتاء هي 2006العربيتتة عبتترت دراستتة ) الناقتتة، 

لتمكن كفايات اانية، والتدريس أن كفايات التقويم تحتل مصدر االهتمام باإلضافة إلى كفايات العالقات اإلنس

 (71،  ص2012العلمي والمهني. ) أحمد وأحمد،  

ريس توصتل ( التي هدفت إلى تحديد الكفايات التعليمية المهمة ألعضاء هيئة التد1998وفي دراسة )مفلح، 

 ب أن تكتونإلى أن بعد كفايات استخدام تحليتل المحتتوى،  والقيتاس والتقتويم متن الكفايتات المهمتة التتي يجت

زمتة حديد الكفايتات الال( حول ت1998( وفي دراسة الحسماوي )72، ص2012عند المعلم. )أحمد وأحمد، 

ي الدرجتة للمدرسين  في مدارس الدوحة توصلت النتائج إلى أهمية كل الكفايات، وجاءت كفايتات التقتويم فت

( 263-237، ص ص1997الثانية من حيث األهمية بعد كفايات إدارة الصف. وأشارت دراستة الحمتادي )

 حيث األهمية. على أهمية كفايات التقويم حيث احتلت  الدرجة الثانية من 

 محاولة تصنيف كفايات التقويم: -4

صتتر نظتترا ألهميتتة موضتتوع الكفايتتات بتتادرت العديتتد متتن الدراستتات والبحتتوث بتقتتديم تصتتورات ألهتتم العنا

ا م لتطويرهالضرورية التي يجب أن تشتمل عليها،  والتي يمكن أن تكون أهدافا تسعي منظومة إعداد المعل

متن ختالل و اصتر قتوائم كفايتات المعلمتين منهتا كفاياتته فتي مجتال التقتويم، لهذا تنوعت اآلراء واختلفتت عن

 االطالع على هذه اآلراء توصل الباحث إلى تصنيف هذه الكفايات انطالقا من عدة زوايا وهي:

 :تصنيف كفايات التقويم وفقا الستعمالها حسب التخطيط لها, تنفيذها, تصحيح نتائجها  -1-4

وجتود  نطلقت من خطوات الفعل التعليمي لتصنيف هذه الكفايات متن ختاللتندرج ضمنه كل البحوث التي ا

يته ا أشتار إلثالثة مراحل رئيسية وهي: قبل، أثناء، بعد. ومن اآلراء التي تتماشتي متع هتذا التصتنيف نجتد مت

 ( حين ركز على الكفايات اآلتية:204، ص 2007الخليفة )

 معرفة إعداد أدوات تقويم مناسبة. -

 اليب تقويم شاملة للدرس.استخدام أس -

 يستعمل التقويم أثناء الدرس. -

 ارتباط التقويم بأهداف الدرس. -

 تقويم جوانب التعلم المختلفة. -

 التقويم الذاتي وتحليل النتائج وتفسيرها. -

 تشخيص صعوبات التعلم و معالجتها. -

 متابعة الواجبات المنزلية. –

 بتة، صادقة.استعمال أساليب تقويمية موضوعية، ثا -

 التقويم المناسب في أوقاته المحددة وتعديل التعلم حسب نتائج التقويم. -

 (  إلى بعض من كفايات التقويم وهي:51-47، ص ص1998أشار جردات )

 أن يعرف أنواع التقويم ويستخدم أساليبها المختلفة. -

 الذاتي.أن يقوم الجوانب المختلفة للمتعلم، ويدرب المتعلمين على التقويم  -

 أن يقوم ببناء اختبارات بصورة صحيحة. -

 أن يراعي الفروق الفردية عند بناء األسئلة. -
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 أن يقوم بالتعزيز الفوري واالستفادة من التغذية الراجعة . –

يتة ( إلى كفاية وضع خطة التقويم، كفاية وضتع األستئلة كفا370 -366، ص ص،  2001وأشار حمدان )

 ن، التصحيح وتفسير نتائج االختبارات.إلجراء االمتحا التحضير

تي اتبتع ( لتضع مجموعة من الكفايات الضرورية للمعلم في مجال التقويم وال1993جاءت دراسة )سالم، 

 فيها مراحل العملية التعليمية بطريقة متسلسلة وهي: 

يم التقتتتوكفايتتتة فرعيتتة حتتتول مفتتاهيم  25كفايتتات التخطتتتيط لعمليتتات واختبتتتارات التقتتويم وتشتتتمل علتتى  -

 واألهداف وصياغتها ومصادر التعلم واألنشطة ووسائل التقويم.

شتموليتها وكفايتة فرعيتة, حتول بنتاء األستئلة وتوجيههتا  25كفايات التحضير لعملية التقويم تشتمل علتى  -

 وتحديد شروط االختبار الجيد.

 حظة.استعمال المالكفاية  فرعية  حول  توجيه األسئلة و 20كفايات تنفيذ التقويم وتتكون من  -

 كفايات تصحيح التقويم, شروط التصحيح  وتحليل النتائج  وتفسيرها. -

 ( وضتتع نمتتوذج  لقائمتتة كفايتتات التتتي يعتقتتد أنهتتا جامعتتة لمختلتتف 42، ص2010وقتتد حتتاول المطيتتري )

 األدوار التقويمية للمعلم  وهي :

 يحدد الغرض من التقويم. -

 السلو . أن يكون التقويم شامال لكل جوانب -

 أن تكون العملية التقويمية قادرة على التميز. -

 أن ينوع في استعمال أدوات التقويم. -

 أن يقوم ببناء اختبارات جيدة. -

 أن يستعمل التقويم قبل الدرس,  أثناء الدرس, وبعده. -

 أن يجمع البيانات ويقوم بتحليلها . -

بتاري أساستا لهتذه الكفايتات وحتددها فتتي ( متن الموقتف االخت 305-304، ص  ص2006ووضتع عتوده )

 ثالثة كفايات رئيسية :

المتحتان، لكفاية التحضتير لالمتحتان وينتدرج ضتمنها: اإلعتداد الجيتد لالمتحتان، اختيتار الوقتت المناستب  -

 كالصدق والثبات في موضوع االمتحان، تحديد درجة كل سؤال امتحان. الشروط

 نها.الوقت المناسب والمحدد لالمتحان وكيفية اإلجابة عكفاية التنفيذ ويندرج ضمنها: مراعاة  -

فتتتوقين كفايتتة متتا بعتتد االمتحتتان نجتتتد فيهتتا: استتتعمال مفتتتاح التصتتتحيح واإلجابتتة النموذجيتتة، كشتتف المت -

 برنامج لمعالجة عملية التعلم. والمتخلفين وضع

 ( من أهم هذه النماذج والذي جاء في خمس مجالت: 2001ويعتبر نموذج ) جامل، 

داف مجال تحديد األهداف: صياغة األهداف بصتورة ستلوكية، يعترف مكونتات األهتداف، يميتز بتين األهت -

 والستتلوكية، أن يحتتتوي الهتتدف علتتى الستتلو  اإلجرائتتي، أن يحتتتوى الهتتدف علتتى ظتتروف القيتتام العامتتة

 بالسلو ، أن يصنف األهداف وفقا لمستوياتها.

 الختبتاراتبتين القيتاس والتقتويم  واالختبتارات، أن يعترف ا مجال قياس التحصيل الدراسي نجد: أن يميز -

ن يستتطيع أيعرف أدوات قياس الجوانب المختلفة، أن يحدد خطوات بناء االختبار ألتحصتيلي،  بأنواعها أن

 بناء االختبارات التحصيليه .

ذيتتة ديم التغبتقتت  مجتتال تقتتويم التحصتتيل نجتتد: يراعتتي االستتتمرارية فتتي التقتتويم،  يستتتفيد متتن نتتتائج التقتتويم -

 م نهائي.يستخدم اختبارات قبلية ليحدد مستوى المتعلمين، يحدد صعوبات التعلم, يستخدم تقوي الراجعة
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ري، مجتتال استتتخدام األستتاليب اإلحصتتائية نجتتد : يجتتدول التتدرجات ويصتتنفها، يستتتخدم التوزيتتع التكتترا -

 يستخدم األساليب اإلحصائية المختلفة.

حيح لتقتويم لتصتاالتقويم نجد: يفستر النتتائج تفستيرا معياريتا ومحكيتا، يستتفيد متن نتتائج مجال تفسير نتائج  -

 (59-54، ص ص2001العملية التقييمية )جامل، 

 تصنيف الكفايات انطالقا من خصائص المعلم والمهام التي يتكفل القيام بها: -4-2

ص انطالقتا متن تشتخيص الخصتائتنطلق مختلف الجهود التي حاولت إعطاء تصور عن كفايتات التقتويم  

كتن خاللته يم التي يجب أن تتوفر عند المعلم، وبناء على المهام التي يفترض عليه القيتام بهتا كمنطلتق متن

ا أشتار راء نجتد متتحديد الكفايات الضرورية االزمة له للقيام بمهامه والمرتبطة بالتقويم، ومن أهم هذه اآل

 (p p 151-153  ,2010 , Greensteinكل    من ليبولد وكارلي )  

ب نوع لتقويم حساللذين اختزال هذه الكفايات في كفاية االستعمال الذكي ألدوات التقويم،  وتكييف أدوات ا

لمهتم التذي ( أن كفايات التقويم هي العنصر ا 31، ص 2000التعلم والهدف من التقويم. ويعتبر األزرق )

تتائج ت بقيتاس نتخطيط للدرس، وتنفيذه. وتتعلق هتذه الكفايتاعلى المعلم أن يتحكم فيه إضافة إلى كفايات ال

 التعلم  وتضمنت قائمة كفاياته في مجال التقويم ما يلي :

 القدرة على صياغة األسئلة وإلقائها. -

 نهائية( -تكوينية -القدرة على إجراء االختبارات وفقا لمراحلها ) بدائية -

 القدرة على استخدام أساليب التعزيز. -

 لقدرة على كشف الفروق الفردية بين المتعلمين وتنمية مهاراتهم المختلفة.ا -

 القدرة على التقويم الذاتي وتصحيح أخطائه. -

مة ( إلى وضع قائ 39، ص2004وانطالقا من خصائص ومهام المعلم توصل كل من  ثوابتة  ومهيدات )

 وكفايات معرفية.لكفايات التقويم حيث قاما بتقسيمها إلى كفايات شخصية  

امتتل متتتع تنتتدرج ضتتمن الكفايتتات الشخصتتية : العدالتتة فتتي التقتتويم، االعتمتتاد علتتى التقتتويم التتذاتي، التع 

تقتويم ستتعمال الالمشكالت، تقديم التغذية الراجعة، إشترا  المتعلمتين فتي انتقتاء أدوات ومعتايير التقتويم، ا

 في مواقف مختلفة، توظيف التكنولوجيا في التقويم.

ت ع البيانتاج ضمن  الكفايات المعرفية : تحديد أهداف التقتويم بوضتوح، تنويتع أستاليب التقتويم، جمتوتندر

 وتفسيرها، معالجة نقاط الضعف عند المتعلم، بناء االختبارات وتحليلها.

دن ( للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعلم العتالي بتاألر18-17، ص ص2011واقترح البصيص )

ية ستئلة الصتفهام التي على المعلم أن يؤديها بإتقان وهي: القدرة على صياغة وتوجيه األمجموعة من  الم

م ، والتقتتويوالتنتتوع فتتي استتتعمال أستتاليب التقتتويم، واستتتخدام التقتتويم البتتديل ومتتنح فرصتتة التقتتويم التتذاتي

تال  القتدرة ويم، واملتقالتبادلي، والقدرة على التعامل واالستفادة من ملفات المتعلمين واللجوء إليها أثناء ا

 على توظيف التقويم خالل مراحل الدرس والتنويع في استعمال أساليب التقويم. 

م ( مجموعتة متن الكفايتات التتي يعتقتد أنهتا مهمتة وتترتبط بالمهتا62-61،  ص ص 1986ذكر الخطيتب )

 التي على المعلم إتقانها وهي:

 إعداد االختبارات بصورة صادقة وثابتة . - 

 مقارنة أداء المعلمين باألهداف المرجوة. -

 تحليل بنود االختبارات. -

 تنظيم وتلخيص البيانات المتعلقة باالختبارات. - 

 استخدام إجراءات متنوعة في التقويم . - 
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 إعالم المتعلمين بنتائج االختبارات واللجوء إلى أسئلة التفكير المنطقي. - 

 حظة وأساليب تقيس مستوى اإلتقان.التقويم المستمر واللجوء إلى المال -

 ( إلى مجموعة من الكفايات الضرورية للتقويم وهي :447، ص 2009وأشار رشوان)

 أن يعرف أنواع التقويم ووظيفة كل نوع من أنواعه. -

 أن يتقن استخدام أساليب التقويم. -

 أن ينوع في استخدام أساليب التقويم بتنوع مجاالت التعلم. -

 ميذه على التقويم الذاتي.أن يدرب تال -

 أن يتقن بناء اختبارات وصياغة األسئلة. -

 أن يستعمل التغذية الراجعة لتحسين تعلم التالميذ. -

 أن يستعمل برامج عالجية لمعالجة الضعف. -

 أن يحدد مستوى التطور في العملية التعليمية. -

 أن يتقن في استعمال التعزيز الفوري .  -

 ( بعتتض الكفايتتات الجوهريتتة وهتتي أن تتترتبط أستتاليب التقتتويم بأهتتداف 67، ص2008وذكتتر النبتتراوي )

 المحتوى، أن يناسب التقويم مستوى التالميذ وأن ينوع المعلم  في أساليب التقويم .

 ى :( مجموعة من الكفايات الرئيسية للتقويم وهي القدرة عل 101، ص2004اقترح  مرعي والحيلة ) 

 قيس األهداف وتكون صادقة وثابتة وموضوعية.وضع أساليب تقويمية ت -

 وضع أساليب تقويمية شاملة لكل مجاالت التعلم. -

 وضع أساليب تقويمية بصورة مستمرة، تكون قادرة على التمييز بين األفراد. -

 تصنيف كفايات التقويم انطالقا من خدمتها للمتعلم: -4-3

 تحكم فيهتاوتحتدد نتوع الكفايتات التتي علتى المعلتم الت هنا  من الدراسات التي انطلقت من المتعلم لتوضتح

هتتاج متتع باعتبتتار المتتتعلم هتتو الهتتدف الرئيستتي للعمليتتة التعليميتتة وبالتتتالي يجتتب أن تتكيتتف عناصتتر المن

ن خصتتائص المتتتتعلم منهتتتا متتا يتتترتبط بعمليتتتة التقتتتويم وبكفاياتهتتا وفتتتي هتتتذا الصتتتدد اتختتذ كتتتل متتتن ستتتعفا

لتى تعلم كمنطلق لتحديتد هتذه الكفايتات حيتث ذكترا انته يجتب ع( من زاوية الم 216ص،  2007ومحمود)

 المعلم أن:

ميتذ يستاعد التلوصتورة مستتمرة  يقوم بتقويم المتعلم في معلوماته، مهاراته، اتجاهاته. ويستعمل التقتويم  ب

 التقويم الذاتي وعلى التقويم التبادلي. ويسمح للمتعلم باالطالع على نتائج تقويمه. على

لتم أن فقد أشارت إلتى انته يجتب علتى المع   ( Laura Greenstein,2010 ,p 07)رينستيان أما  لورا ك

لمتين. يبسط عملية التعلم ويراقب حدوث تطور في تحقيتق أهتداف التتعلم، ويشتخص بدقتة احتياجتات المتع

 ويسمح لهم بالتقويم الذاتي.

عتة متن العمليتات والتتي علتى مجمو ) (Barbara Ischinger ,2006,p 43-44وركزت بربرا تشتينقر 

،  عيات أداءتتمركتز علتى المتتعلم منهتا استتتعمال التقتويم للتأكتد متن فهتم التالميتتذ، وجعتل التالميتذ فتي وضتت

األخطتاء  ذ يكتشتفونوالقيام بمتابعة أنشطة التالميذ وفتح مجال التقويم الفردي أمام التالميذ، وجعل التالمي

 التي وقعوا فيها.

 فقد ركزوا على:)  (Martinet,Raymond,Gauthier, 2001 ,p 143أما مارتينات وريموند 

 اكتشاف صعوبات التعلم عند التالميذ. -

 يساعد التالميذ على االكتشاف بصورة ذاتية ما يحتاجون إليه. -

 يخطط لكيفية استعمال أساليب التقويم. -
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 يستعمل أساليب التقويم المناسبة. -

 التربوي للتالميذ. يسمح لألولياء في تطوير المردود -

لم مجموعة كفايتات بنتاء علتى فائتدتها للمتتع  ((Susan Askew ,2004 ,p 23واقترحت سوزان أسكاو 

لمه دقة على تعالمعلم إلى إصدار الحكم على نجاح المتعلم في العملية التعليمية إلى أحكام صا حيث يحتاج

يميتة فانته يكتون بصتدد تصتحيح العمليتة التعلمن خالل الدقة في التقويم وشتموليته لكتل العناصتر. وعنتدما 

 ت الصتحيحةيحتاج إلى تذكير التالميذ بالتعلم الصحيح من خالل تصحيح األخطاء، تقدير نسبة االستتجابا

يتوصتلوا  واالستجابات الخاطئة، القدرة علتى اكتشتاف المهتارات التتي يتحكمتون فيهتا والمهتارات التتي لتم

 صحيح أخطاء المتعلمين.إليها, إيجاد طريقة تعلم صحيحة لت

 تصنيف كفايات التقويم انطالقا من استعمال األسئلة الصفية : -4-4

لتتم عنتتد هنتتا  متتن البتتاحثين متتن قتتام بحصتتر كفايتتات التقتتويم فتتي األستتئلة الصتتفية التتتي يتعامتتل معهتتا المع

م  على دي المعلل ممارسته للعملية التعليمية داخل القسم  واعتبار ذلك مرجعا  لوضع قوائم كقايات التقويم

 ( التي ذكرت ما يلي : 44-43، ص ص 2003غرار قائمة الفتالوي ) 

 كفايات صياغة  وتوجيه األسئلة  واستعمالها  أثناء التعلم. -

 القدرة على استخدام األسئلة الشفوية والتحريرية. -

 استعمال األسئلة وبناء االختبارات التحصيلية بأنواعها. -

 ( بالكفايات التالية :  49-47، ص ص1991)  وأيدتها في ذلك بخش

 توجيه واستعمال األسئلة بطريقة متنوعة ومناسبة وواضحة . -

 اللجوء إلى التغذية الراجعة في تقويم جوانب التعلم . -

ن متتإلتتى مجموعتتة ( متتن ختتالل اقتراحتته لمجموعتتة كفايتتات لتتوزارة التربيتتة بتتاليمن 2013أشتتار العتتدواني)

البحثيتة،  ، التقتاريرالتقويم وهي : استخدام أساليب التقتويم الشتفوية، التحريريتة، العمليتةب الكفايات المتعلقة

ويني يصي، التكتكشف القصور في التعلم عند المتعلمين ومعالجتها واستخدام التقويم الذاتي والتقويم التشخ

 والنهائي. 

 ( إلى الكفايات التالية: 111، ص 2006أشار ماهر )

 ف العمليتاتبتحديد األسئلة : أن تكون مرتبطة بالدرس، شاملة لكل العناصر، تقيس مختلكفايات مرتبطة  -

 العقلية، مناسبة للمستوى العقلي للمتعلمين، مثيرة لالنتباه.

ة( ، كفايتتات صتتياغة األستتئلة: تكتتون إجرائيتتة، واضتتحة، متنوعتتة فتتي االختبارات)المقاليتتة والموضتتوعي -

 لمغلقة، متوسطة السهولة والصعوبة .التنوع بين األسئلة المفتوحة وا

رح لمناستب لطتتكفايتات توجيته األستتئلة : التنويتع فتتي استتعمالها  شتتفهيا، تحريريتا، عمليتتا. اختيتار الوقتتت ا -

ابتات عزيتز اإلجتاألسئلة. أن تشمل أكبر عدد ممكن من المتعلمين،  منح الوقت الكافي للمتعلم لفهم السؤال. 

 الصحيحة للمتعلمين.

قتة ستئلة بطرياستقبال األستئلة : يستتمع  النشتغاالت المتعلمتين،   يستاعد المتعلمتين علتى طترح األ كفايات -

 مناسبة, يجيب بصورة جيدة عن أسئلة المتعلمين.

 الخالصة: -5

لالرتقاء بالمنظومة التربوية والمساهمة في تطوير مخرجاتها يجب البحث في العناصر المساعدة على ذلك 

العناصتر باإلضتافة إلتى تطتوير المنتاهج وانتقتاء المحتويتات المناستبة واالهتمتام بتالمتعلم نجتد ومن أهم هذه 

االهتمام بالمعلم باعتباره العنصر الذي يمثل حلقة الوصل بين المكونتات األخترى للمثلتث التعليمتي. وتكمتن 

يمارستها والتتي تفترض  طريقة االهتمام بتالمعلم بتطتوير إمكانياتته ومستاعدته علتى التتحكم فتي المهنتة التتي
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مجموعة كفايات تسمح له القيام بها بطريقة سهلة وفعالة تسمح بالوصول إلى مخرجات تربوية في مستتوى 

 تطلعات المنظومة التربوية.

هميتة قتويم متن أتعد كفايات التقويم من أهم العناصر التي يجب على المعلم التدرب علتى التتحكم فيهتا لمتا للت

ن نيات القتترذا كانتتت هتتذه الكفايتتات محتتل اهتمتتام البتتاحثين فتتي مجتتال التقتتويم منتتذ ستتتيفتتي الفعتتل التعليمتتي. لتت

، ريتدا( بجامعتة فلوDodl,1971قائمتة دودل)الماضي وهو ما يظهر في قتوائم كفايتات التقتويم علتى غترار 

 ( وقائمتتة )ميلتتر وميلتتر,1981(, قائمتتة )مرعتي،Cardura,Marcela  1980وقائمتة مرستتيال كتتورودورا)

Miller et miller.) 

لتقتتويم إن توستتع مجتتال البحتتث فتتي كفايتتات التقتتويم جعتتل متتن البتتاحثين يلقتتون صتتعوبات فتتي انتقتتاء كفايتتات ا

عتتاد منهتتا المناستتبة ألدواتهتتم البحثيتتة ومنتته جتتاءت محاولتنتتا فتتي هتتذا البحتتث لتصتتنيف هتتذه الكفايتتات وفتتق أب

ى تلخصتها لترتيتب هتذه الكفايتات والتت إمكانية االعتماد علتى خطتوات التدرس او العمليتة التعليميتة كمصتدر

ا حتتتاج اليهتتيمراحتتل التقتتويم) االولتتي .التكويني.النهتتاءي( ومتتا تحملتته متتن العديتتد متتن مهتتارات التقتتويم التتتى 

ى لمهتام التتالمعلم جسب مرحلة الدرس.كما اظهر التراث النظري في مجال التقتويم امكانيتة تصتنيفها وفقتا ل

قتويم ساليب التغرفة الصف منها التحكم في التخطيط اللجيد له وانتقاء ا يجب على المعلم ان يقوم بها داخل

فقتتتا المناستتتبة ومراعتتتاة الفتتتروق الفرديتتتة عنتتتد التقويم.كمتتتا أظهتتتر التتتتراث النظتتتري امكانيتتتة التصتتتنيف و

 ى. واراداو التذات لخصوصيات المتعللمين كاشراكهم في عملية التقويم والسماح لهم باالقيام بالتقويم التبتادلي

يف الباختتث ان يجعتتل متتن زاويتتة استتتعمال االسءلتتة الصتتفية كعنصتتر يمكتتن الللجتتو ء اليتته فتتي عمليتتة تصتتن

 الكفايات.

ميتتة اعتتداد لفتتت انتبتتاه المعنيتتين بتاألمر فتتي منظومتتة تكتتوين المعلتتم إلتتى أهيمكتن لهتتذا البحتتث ان يستتاعد فتتي 

يم ودعتتوة عديتتد متتن كفايتتات التقتتوالمعلتين فتتي مجتتال التقتتويم .كمتتا يمكتن المستتاهمة فتتي القتتاء الضتتوء علتى ال

مقتاييس المشرفين على التكوين علتى المستتوي الجتامعي التى استتهداف الكفايتات المهمتة و ادراج  بعتض ال

ويم امتة والتقتالمرتبطة بتقتويم العمليتة التعليميتة فتي مقتررات وبترامج .ونعتوا البتاحثين فتي مجتال التربيتة ع

في مجتال   يعاني منها المعلمون وضبط احتياجاتهم التدريبيةخاصة القيام بدراسات لكشف الصعوبات التي 

 املة.شالتقويم اقتراح قوائم للكفايات التي يحتاج إليها معلم المدرسة الجزائرية من خالل دراسة 

 المراجع :قائمة 

كتبة مطرابلس: ، (. علم النفس التربوي للمعلم مفاهيم نظرية2000) عبد الرحمن صالح، األزرق -

 طرابلس العلمية. 

، هاطرق تنميتو(.الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية 1991هالة )، بخش -

 الرياض: دار عكاظ.

ة ايات األدائيضمان جودة األداء التدريسي في التعليم الجامعي تطوير الكف» (. 2011حاتم )، البصيص -

لعالي ، التعليم بحث  مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة ا. « ير الجودةللمعلم على ضوء معاي

  ماي . 12-10جامعة الزرقاء 

بجامعة  ريس تقويم الكفايات المهنية ألعضاء هيئة التد » (.2012عبد الرحمن ) ،صالح وأحمد، أحمد -

 .82-65, ص ص 01مجلة جامعة كسال، العدد. «كسال من وجهة نظر طالبهم

 مفتوحة . الكويت : منشورات الجامعة العربية ال، (. كفايات التعلم الذاتي2003أحمد )، بلقيس  -

االختبارات,  (.استراتجيات التقويم وأدواته.عمان: مديرية2004عبد الحكيم) ،أحمد ومهيدات ،ثوابتة -

 الفريق الوطني للتقويم باألردن. 
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لذاتي. بها بالتعلم  ا(.الكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسا2001عبد الرحمن عبد السالم)، جامل -

  عمان: دار المناهج.، 2ط

  بيروت: دار العلم للماليين.، (. الرائد1985مسعود )، جبران -

 معية.بيروت: المؤسسة الجا ، (. تكوين المعلم العربي والثورة العلمية1986بشارة )، جبريل -

 عمان : دار الفكر.، (. التدريس الفعال1998) عزت  و خرون، جردات -

 (.الكفايات الالزمة للمدرسين من وجهة نظرهم.1998حسماوي )ال -

 http://kenanaonline.com/users/sn1/links/484 الموقع االلكتروني   

  18:23على الساعة:  8/11/2017بتاريخ:    

 .ة القاهرة : دار التربية الحديث ، (. تقييم التعليم والتحصيل2001محمد زياد )، حمدان -

ن المطبوعات الجزائر: ديوا، (. قياس كفاية التدريس طرقه ووسائله الحديثة1984محمد زياد) ، حمدان-

 الجامعية.

الكفايات المهنية للمعلم ، إشراف عبد الرزاق األشول. الموقع ( 2013خالد مطهر العدواني)  -

بتاريخ:    http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492644 االلكتروني:

 .22:20. الساعة 4/8/2018

 دق.الرياض: دار الفرز، (.اتجاهات حديثة في التدريب1986رداح )، أحمد والخطيب ، الخطيب -

 عمان :عالم الكتب.، (.إعداد المعلم العربي نماذج واستراتيجيات2008أحمد )، الخطيب -

 الرياض: مكتبة الرشد.، (. مدخل إلى المناهج وطرق التدريس2007حسن جعفر)، خليفةال -

سابق للتعليم    كليات التربية في تطوير التعليم الدور » (. 1986محمد وأبو زينة، فريد )، الخوالدة -

 .170-154ص ص، المجلد السادس ،االنسانيةالمجلة العربية للعلوم . «العالي

ستجدات (. ر ية مقترحة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في ضوء بعض الم2009أشرف طه ) ،رشوان -

، عمان :مكتب 2العلمية، ر ى مستقبلية ,الجزءالعالمية .في ربعي مصطفى عليان .)محرر(.كتاب التربية 

 المجتمع العربي للنشر.

تربية العامة (. المعلم إعداده ومكانته وأدواره في ال2007السعفان، محمد أحمد ومحمود، سعيد طه ) -

  القاهرة  : دار الكتاب الحديث . ، والتربية الخاصة واإلرشاد النفسي

ان: دار عم ، لقياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية(. ا2007صالح الدين محمود)، عالم -

 المسيرة. 

 .لجامعيدار الكتاب ا :اإلمارات المتحدة، إعداد معلم المرحلة األساسية(. 2006) عوده، محمد -

 دار الشروق.عمان :، (. كفايات التدريس المفهوم التدريب األداء2003الفتالوي، سهيلة محسن كاظم ) -

 رشد.الرياض: مكتبة ال، (.التدريس مبادئه ومهاراته2006يوسف إسماعيل صبري محمد ) ، ماهر -

 القاهرة : مكتبة الشروق.، 4(. المعجم الوسيط. ط 2004مجمع اللّغة العربية ) -

لة التربية مج. «برنامج تدريبي مقترح إلعداد معلم الجامعة» (. 1993سعيد)، فتحية وسليمان، محمد -

 . 282 -230ص ص،  01العدد، 06اإلسكندرية م 

، سها وعملياتهامفاهيمها وعناصرها وأس (.المناهج التربوية الحديثة2004أحمد)، توفيق والحيلة، مرعى -

 .عمان: دار المسيرة 

ي ضوء في األردن (. الكفايات التعليمية األدائية عند معلم المدرسة االبتدائية ف 1981توفيق ) ،مرعي -

امعة عين ، ج,كلية التربية غير منشورة   ح برامج لتطويرها. أطروحة دكتوراهتحليل النظم و اقترا

 الشمس.

http://kenanaonline.com/users/sn1/links/484
http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492644
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 فكر عمان: دار ال، 2(. تفريد التعليم .ط 2002محمد محمود ) ، مرعي، توفيق أحمد والحيلة -

ي تفكير اإلبداع(. فاعلية برنامج مقترح لتنمية كفايات تعليم ال2003انشراح إبراهيم محمد) ،المشرفي -

معة جا ،ةكلية التربي ،لدى الطالبات المعلمات بكلية رياض األطفال. أطروحة دكتوراه غير منشورة 

 .االسكندرية

ها ة ومدى توفر(.الكفايات الالزمة للتقويم المستمر للمرحلة االبتدائي2010عيسى بن فرج )، المطيري -

 رى.كلية التربية .أم الق ،لدى معلمي منطقة المدينة المنورة. أطروحة دكتوراه غير منشورة

لمرحلة االكفاءات التدريسية الالزمة لمعلمي الجغرافيا في »(. 2009محمد يحي حسين)، المعافا -

  .13- ص 1،ص23،العدد 14السنة، مجلة البحوث و الدراسات التربوية  باليمن. « الثانوية

 ولي.الرياض: دار النشر الد ، (. التقويم التربوي2000فتح هللا ) ، مندور -

ة دى أعضاء هيئفعالية الوحدات النسقية في تطوير كفايات  التقويم ل » (.1993محمود )، سالم المهدي -

 .164-129ص ص ، المجلد  ،. مجلة التربية بالزقازيق «التدريس بأقسام العلوم  بكليات المعلمين

ضية لذوي التربية الريا(. برنامج مقترح إلعداد معلمي 2008إيهاب سعد عبد العزيز )، النبراوي -

امعة ج ،ضية كلية التربية الريا، االحتياجات الخاصة في ضوء الكفايات. أطروحة دكتورة  غير منشورة

  حلوان.

 معي. العين: دار الكتاب الجا، (.األساليب الحديثة في تدريس العلوم2005زيد ) ، الهويدي  -

  لتحقيق الجودة للجميع.(.التقرير العالمي حول التعلم 2012اليونيسكو) -

 www.unesco.org/publishing  /www.efareport.unesco.orgالموقع االلكتروني: 

  سا. 22.55الساعة:   2018_4_11بتاريخ:
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 إلصالحات التربوية والتنمية في الجزائرا

 السعيد رشيديد.  فالحي كريمةد.

 الجزائر -2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 

 مقدمة:

ه طور هذأهمية بالغة في تيحتل موضوع التنمية أهمية بالغة في المجتمعات المعاصرة، لما له من 

ة المتقدم بلدانالمجتمعات ورقيها، واستحوذ ألجل ذلك على اهتمامات الجميع، من باحثين وسياسيين في ال

عود لتي توحتى النامية، وظهرت العديد من الكتابات والتحليالت التي تخوض في الموضوع وأهميته ا

ك ا بعد ذلر جليالته وجوانبه المختلفة. وهو ما ظهبالنفع على الفرد والمجتمع على حد سواء، مبرزة مجا

 في برامج وأنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية.

ل إلى ة والوصوستداموإلى جانب ذلك، فقد لوحظ في الفترة األخيرة، إهتمام متزايد بالحاجة إلى التنمية الم

لى ر، وما إلتصح  ، واتساع نطاق امستقبل مستدام، نتيجة تزايد النمو السكاني، وفقدان التنوع البيولوجي

من  لتي تمكنانمية التذلك من المشكالت البيئية، وهو ما يؤشر على االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية. 

ؤدي مع يه أن وهو ما من شأن ،النهوض بالمجتمعات وإشباع حاجيات أفرادها )بما في ذلك الفقراء منهم(

 .ا وقدرتها على العيش المشتركالوقت إلى افتقاد المجتمعات تماسكه

عبئها  تحمل ومن ثم، فإنه ما من شك في أن تمويل التنمية قضية مجتمعية، وإن كان النصيب األكبر في

جاد يإوتوجيهها، و يقع على عاتق الدول. بما تملكه من سلطات، تستطيع من خاللها تعبئـة الموارد المحلية،

 مية. ما يضع على كاهلها العبء األكبر في قضية التنالبيئة االجتماعية المالئمة لإلنطالق، 

ية الجزائر ةلدولولذلك يعد ربط مخرجات اإلصالحات التربوية بالتنمية من أهم القضايا التي اهتمت بها ا

ادي، القتص، باعتباره الخيار الرئيسي والوحيد للنهوض والخروج من التخلف اخالل مسيرتها الطويلة

 رية قضيةلجزائاته مباشرة بعد نيلها استقاللها. ومن هذا المنطلق وضعت الدولة وهو الخيار الذي اعتمد

بعض أهم ده الللتعليم من دور محوري في العملية التنموية، حتى ع "التنمية" على رأس أولوياتها، لما

 ية. تماعو اجفية أوسيلة يتسنى من خاللها فعليا تحقيق أهداف التنمية، سواء كانت اقتصادية، سياسية، ثقا

ة في تحقيق اإلصالحات التربوي تكيف أسهم على ضوء ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية الجوهرية التالية:

 التنمية في المجتمع الجزائري ؟

 مدخل مفاهيمي:

يتعرض مفهوم التربية لتفسيرات متباينة، ألن العمل التربوي محوره األساسي هو تنشئة اإلنسان  التربية:

اإلنسان في تغيير مستمر وفق عاملي الزمان والمكان كما جاء في قول لستر سميث  وتكوينه، باعتبار

" Lester Smith."1": " إن معنى التربية ال يتأثر بمرور السنين فحسب، بل يتأثر باختالف المكان 

ى عليحافظ لتسبة فالتربية هي مجموع العمليات، إذ من خاللها يستطيع المجتمع نقل المعارف وأهدافه المك

 بقائه.

ببساطة شديدة يعرف التعليم على أنه العملية المنظمة والتي تهدف إلى تلقى الشخص لمختلف التعليم: 

المعلومات البنائية للمعرفة، ويتم ذلك بطريقة دقيقة التنظيم، ذات أهداف محددة ومعروفة أو ببساطة أكثر 

إلى المتعلم سواء أكان مواد دراسية أو صنعة هو نقل للمعلومات األساسية ألي علم من العلوم من المعلم 

                                                             
جبالي فتيحة، المنظومة التعليمية في الجزائر)قراءة في المنهاج والتقويم(، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب واللغات  1

 . 4، ص.2014/2015والفنون، قسم اللغة العربية، جامعة الجاللي اليابس، سيدي بلعباس، 
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)حرفة(، حيث يقوم بتوجيه المتعلم إلى طرق اكتساب المعرفة وطرق توظيفها في بناءاته المعرفية أو في 

ومنه فالتعليم هو عملية إيصال الحكم إلى المتعلم الذي يتلقى العلم من معلمه سواء كان  2حياته اليومية.

 علما أو صنعة.

نظرا ألهمية النظام التربوي ضمن مجموعة األنظمة االجتماعية، تتعدد المفاهيم كل وفق  لتربوي:النظام ا

الرؤية التي يتصور من خاللها النظام التربوي، حيث يعرفه معجم علوم التربية ومصطلحاتها: بأنه 

والسوسيو ثقافية "مجموعة من العناصر والعالقات التي تستمد مكوناتها من النظم السياسية واالقتصادية 

 3وغيرها، لبلورة غايات التربية وألدوار المدرسة ونظام سيرها ومبادئ تكوين األفراد الوافدين إليها".

فيعرفه على أنه: النسق االجتماعي الذي يشمل األدوار والمعايير االجتماعية التي تعمل  عاطف غيثأما 

لقيم وأنماط السلوك(، والنظام التربوي ال يشمل على نقل المعرفة من جيل إلى جيل آخر)المعرفة تتضمن ا

فقط على التنظيمات الرسمية المخصصة للتربية، وإنما يشمل باإلضافة إلى ذلك على األدوار والمعايير 

االجتماعية التي تعمل على نقل المعرفة من جيل إلى جيل، كما ينطوي على تعليم مهارات وقيم أساسية 

  4الزمة الستمرار المجتمع.

هو مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف مدخالت العملية التربوية، التي ترمي إلى اإلصالح التربوي: 

تحسين المردود التربوي)مخرجات(، من خالل التغيير الجذري أو التدريجي ضمن إطار مجموعة من 

ي المجال التربوي األهداف واالتجاهات والمبادئ، التي يقوم عليها النظام التربوي وتجنيد كل الفاعلين ف

وعليه فاإلصالح التربوي مفهوم يرتبط بمفاهيم متعددة منها التجدد والتغير والتطور  5لتحقيق ذلك.

  والتحديث.

يتضمن نمو الناتج والدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي أساسا دون ضرورة حصول النمو االقتصادي: 

به سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو  تغييرات مهمة وملموسة في الجوانب األخرى ذات الصلة

 6غيرها من الجوانب االقتصادية.

قة الطا وهو الزيادة في الدخل القومي الحقيقي من فترة إلى أخرى وهو يعكس التغيرات الكمية في

لجميع  متاحةاإلنتاجية ومدى استغالل هذه الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية ال

 القطاعات االقتصادية ازدادت معدالت نمو الناتج القومي والعكس صحيح.

التنمية هي عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق إرادة وطنية مستقلة من أجل إيجاد تحوالت  التنمية:

هيكلية، وإحداث تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع 

ستمر لنوعية الحياة، كما تعرف على أنها:" العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو وتحسين م

بطريقة سريعة ضمن خطط مدروسة وفي فترات زمنية معينة، وتخضع لإلرادة البشرية وتحتاج إلى دفعة 

تقدم، كما أنها قوية تفرزها قدرات إنسانية بإمكانها إخراج المجتمع من حالة السبات إلى حالة الحركة وال

 7تتطلب حكما تسير نحوه إلى األفضل".

 بناء عليه يمكن التمييز بين التنمية والنمو في النقاط التالية:

                                                             
 .10ص.،2018قف للنشر والتوزيع، ، الجزائر: دار المث1عدنان مهدي، التعليم في الجزائر أصول وتحديات، ط 2
 . 308، ص.1994عبد اللطيف الغاربي وآخرون، معجم علوم التربية ومصطلحاتها، المغرب،  3
 .153، ص.2005محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، مصر: دار المعرفة الجامعية،  4
في الجزائر)أساتذة متوسطات أوالد جالل وسيدي اببراهيم هياق، اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي  5

 .68، ص.2010/2011خالد نموذجا(، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة: قسم علم االجتماع، 
 .65، ص.2007خلف فليح حسن، اقتصاديات التعليم وتخطيطه، األردن: عالم الكتب الحديث،  6
ة المستدامة، الملتقى الدولي حول: الجزائر وحتمية التوجه نحو محمد دهان، مريم زغاشو، دور التعليم في تحقيق التنمي 7

 .3، ً.10/11/2018االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة، يومي 
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ي حين فما،  النمو مفهوم كمي محض فهو يدل على الزيادة المستمرة في المنتج من السلع داخل اقتصاد-

 األفراد في شتى المجاالت.التنمية مفهوم كمي ونوعي يسعى إلى الرفع من مستوى رفاه 

ريعة في سصورة بيحدث النمو بشكل تلقائي بينما التنمية عملية إرادية مقصودة، تسعى إلى إحداث النمو -

 إطار خطط مدروسة وخالل فترات زمنية معينة.

 على العكس من التنمية النمو ال يتناول مختلف نواحي الحياة.-

 األبعاد. ر متعددةمعايي بالمقابل التنمية تكون شاملة وبالتالي تحتاج إلىيقاس النمو بالدخل الحقيقي الفردي -

 :في تغير مفهوم التنمية

تغير مفهوم التنمية مرات عدة خالل العقود الستة األخيرة. ففي عقدي الخمسينات والستينات من القرن 

وم إلى مؤشرات كمية خالصة بشكل واسع. ولقد استند هذا المفه ”التنمية االقتصادية“ العشرين ساد مفهوم

أبرزها متوسط دخل الفرد الذي حظي بأكبر قدر من القبول من االقتصاديين وتم استخدامه في عقد 

 8المقارنات الدولية بين الدول المتقدمة واألقل تقدماً.

وى فمؤشر متوسط دخل الفرد رغم بعض أوجه القصور فيه حيث أنه ال يعكس مدى التفاوت في مست

يشة بين ت المعبين فئات السكان ضمن المجتمع الواحد إال أنه يدل على مدى التفاوت في مستوياالمعيشة 

ي لمعيشة فاويات البلدان المختلفة رغم الصعوبات الفنـية التـي تحـول دون إجراء مقارنات سليمة عن مست

 .نزوالً  ة تتحي زخيرهذه األ كل من البلدان المتقدمة والنامية ألن األرقام المنشورة عن مستويات المعيشة في

مفهوم  ء علىفي أوائل عقد السبعينات من القرن العشرين ظهر اتجاه جديد بين االقتصاديين يسلط الضو

على بنى المجتمع  يأخذ بعين االعتبار انعكاس السياسات التنموية ”التنمية االجتماعية“ جديد للتنمية هو

 خل الفرددتوسط ا االتجاه معياراً آخر لقياس التنمية غير موأنشطته االقتصادية، ولقد اعتمد أصحاب هذ

عيار مفضل من ولقد اعتبر هؤالء أن المعيار الجديد أ”. إشباع الحاجات األساسية“وهو ما سمي بمعيار 

 :متوسط دخل الفرد في الحكم على مدى نجاح أو فشل التنمية لسببين

و تلك. أالحاجة  وزيادة الدخل قد تستخدم إلشباع هذه عدم تساوي الحاجات اإلنسانية في األهمية. :األول

شباع إلى حساب الً عفقد ينتج عن زيادة الدخل إشباع حاجات قليلة األهمية لتلبية مطالب الفئات المترفة مث

 ن(.الئميحاجات أكثر أهمية لقطاع واسع من الناس )كتوفير الغذاء الضروري أو اللبس والمسكن الم

الدخل ولكن تزداد معه   الحاجات اإلنسانية ما ال يدخل في حساب الدخل. فقد يزيد إن هناك من :الثاني

 9معدالت البطالة أو يقل وقت الفراغ فال تدل زيادة الدخل على ارتفاع مستوى الرفاهية.

ية دوى وأهمكثر جتجدر اإلشارة أخيراً إلى أن مؤيدي معيار إشباع الحاجات األساسية رغم اعتبارهم أنه أ

 .تهن أهميمعيار متوسط دخل الفرد إال أنهم لم يتنكروا لهذا األخير أو يعمدوا إلى التقليل ممن 

 جديداً لقياس الذي اعتمد معياراً  ”التنمية البشرية“ في مطلع التسعينات طُرح مفهوم جديد للتنمية هو

د ار الجديلمعياقد كان التنمية غير المعيارين القديمين: متوسط دخل الفرد وإشباع الحاجات األساسية. ل

 :معياراً مركباً يتكون من ثالثة عناصر

 .مستوى التعليم -3 –العمر المتوقع عند الوالدة  -2 –متوسط دخل الفرد 

ً لمدى نجاحها أو  ي فشلها فووفق هذا األساس جرى ترتيب دول العالم بعضها فوق البعض اآلخر وفقا

ن المقيدي نسبة متوقع عند الوالدة وفي محو األمية وزيادةاالرتفاع بمتوسط دخل الفرد وزيادة العمر ال

 .بالمدارس

                                                             
 10كليب سعد كليب، دور التربيية في تحقيق التنمية المستدامة،   8

 .18h53min، 22/05/2021تاريخ الولوج:           archive.anbaaonline.com/ ?p=415226،2016مارس
 10كليب سعد كليب، دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة،   9

 .18h53min، 22/05/2021تاريخ الولوج:           archive.anbaaonline.com/ ?p=415226،2016مارس
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ائد له وراح يصدر منذ مفهوم التنمية البشرية والمعيار الع (undp) لقد تبنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .لجديداتقريراً سنوياً عن التنمية البشرية يصن ف بالد العالم تبعاً لهذا المعيار  1990سنة 

ً رغم أنه يستبعد عدداً من التنمية البشريةالقى مفهوم  لقد الة صر كالبطالعنا شهرة كبيرة وقبوالً واسعا

ياسية ت السوالعمالة وحجم وقت الفراغ ونمط العالقات االجتماعية ومدى الشعور باالستقرار والحريا

 .وغير ذلك… والفردية ومدى انتشار الجريمة

 1990سنة  ي منذية البشرية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائوعند استعراض تطور تقارير التنم

ث تم حي 1993 لعام وصعوداً يتضح أن مفهوم التنمية البشرية لم يتبلور بشكل كامل إال  في التقرير السنوي

 …ألهليةاعيات إبراز معايير المشاركة، المساءلة، التمكين، الالمركزية، األسواق الرؤوفة، ودور الجم

 .وغير ذلك

و تحسن نوعية يُعنى بربط النمو االقتصادي بهدف أكبر ه التنمية المستدامة ويعتبر التقرير أن مفهوم

 .حياة الناس مع توزع سليم للدخل وعناية أكبر بشؤون البيئة

طبيعة ودرجة العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية  1996ويبحث تقرير التنمية البشرية لعام 

التي تم تحديدها على أنها توسيع لخيارات الناس بتوفير الفرص لهم في مجاالت العمل والدخل والصحة 

. وبهذا التنميةأما الغاية فهي  النمو االقتصادي هو وسيلةوالتعليم والحقوق األساسية. ويؤكد التقرير أن 

السياق يركز التقرير على أهمية المشاركة بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية 

 .10في قضايا إدارة هذه العملية

 التي األدوارتدامة دور التعليم في تحقيق التنمية المس في مقاله الموسوم بعنوان: كليب سعد كليب أكدوقد 

 :يلي والتي يمكن تلخيصها فيما المستدامة التنمية تحقيق إطار في بها يقوم أن للتعليم يمكن

 زيادةو الديمقراطية المشاركة هامش وتوسيع والمجتمع والمؤسسة األسرة في المشاركة حس تنمية -

 .العامة الحياة في الناس مشاركة

 في اإلنسان حقوقل الدولية المواثيق إلى استناداً  االختالف وبحق باآلخر يعترف الذي المواطنة حس تنمية-

 . ذلك وغير …االنتقال وحرية الرأي وإبداء والعمل القول حرية

  الجماعاتو لألفراد حياتية كإستراتيجية المستقبلي التخطيط واعتماد للمستقبل االنتماء حس تنمية-

 . الناس بين والرأفة واإلنصاف العدالة مشاعر تنمية-

 . الدولية المشاكل لحل والمفاوضات السياسية السبل الالعنفي واعتماد السلوك تنمية-

 راري،الح االحتباس :برمته والكون البشرية الحضارة تهدد بيئية أخطار حول البيئي الوعي نشر-

 . وغيرها…المياه نقص التصحر،

 . ئفيوالطا والعرقي العنصري التمييز أشكال كل عن بعيداً  اإلنسانية إلى االنتماء حس تنمية-

 البيئي حيطالم وتدهور التلوث عن والناتجة البشري بالعنصر المحدقة الصحية األخطار عن الوعي نشر-

 . وغيرها … على المخدرات واإلدمان

 المقام في الندرة مشكلة وضع إعادة من بد ال إذ االقتصادية المشاكل قائمة في األولويات ترتيب إعادة-

 مشكلة أزيحت بينما األول المقام في التوزيع مشكلة إحالل األخيرين القرنين خالل جرت حيث األول

  .11الثاني المركز إلى الندرة

 مرحلة تقرير القيمة االقتصادية للتعليم:

                                                             
 10كليب سعد كليب، دور التربيية في تحقيق التنمية المستدامة،   10

 .18h53min، 22/05/2021تاريخ الولوج:           archive.anbaaonline.com/ ?p=415226،2016مارس
 كليب سعد كليب، المرجع السابق.  11
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( وقد كانت Adam Smithكان أول من تطرق لألهمية االقتصادية للتعليم في هذه المرحلة آدم سميت )

متأثرة بمنهجه االقتصادي واالجتماعي، فمعلوم أنه كان عالم اقتصاد وفيلسوفا معالجته لموضوع التعليم 

في ذات الوقت. وفي معرض حديثه عن األبعاد االقتصادية للتعليم في كتابه ثروة األمم، يؤكد على 

ضرورة توجيه نفقات معينة لألغراض التعليمية، والتي ستؤدي إلى تكوين نوع خاص من رأس المال 

لمتمثل في المعرفة والعلم وكيفية استخدامها من قبل اإلنسان. فهذه األموال المخصصة للتعليم الدائم وا

سوف تسهم في تكوين رأس المال المتكون من المعرفة والمهارة، واللذان يشكالن جزاءا من ثروته 

 12الخاصة إلى جانب كونهما جزءا من ثروة المجتمع.

تعلم باآللة المتطورة التي تسهل العمل وتختزل الجهد والوقت. فضال عن ذلك فإن سميث يشبه العامل الم

يرى سميث أن هناك فوائد مباشرة وغير  وبعيدا عن االعتبارات المالية للتعليمومن الناحية االجتماعية 

مباشرة، فالتعليم يعد أداة فاعلة في القضاء على الفساد، لذلك طالب الحكومة بالعناية بالتعليم ليس بإقامة 

ام تعليمي حكومي، بل بتقديم مساعدات للمدارس الخاصة التي يجب في األصل أن يتحمل أعباءها نظ

المستفيدون من خدماتها، فالدولة هي المسؤولة أخالقيا على ضمان حق التعليم ألفرادها، على أن ذلك ال 

لكفاءة والفعالية، يعتبر تناقضا في طرحه، إذ أنه يرى بضرورة إخضاع التعليم للمنافسة من أجل ضمان ا

وفي ذات الوقت يرى بضرورة حضور الدولة كمنظم ومساعد ألنه إلى جانب ما سبق ذكره من مزايا 

 13فالتعليم يعمل على إضعاف التعصب الديني ويحقق االنسجام االجتماعي.

ة، فقير عيشأن ت أما الفريد مارشال في كتابه، أصول االقتصاد فيقول:" إن فئة متعلمة من الناس ال يمكن

لخلق اعلى  ذلك ألن اإلنسان بالعلم والمعرفة والوعي الطموح والقدرة على العمل واإلنتاج والقدرة

وفير حه وتواإلبداع يستطيع أن يسخر كل قوى الطبيعة ومصادرها وما في باطن األرض وما فوقها لصال

 البشر. الحياة الكريمة له، ويشير إلى أن أثمن ضروب رأس المال هو ما يستثمر في

ية رات الفنالمهاتتمتع ب قوة عاملةأما جونسون يقول: تتوقف التنمية االقتصادية بدرجة حيوية على تكوين 

ولوجي التكنوالالزمة لإلنتاج الصناعي الحديث وتتخلق بفلسفة تدعو إلى استيعاب التغيير االقتصادي 

 والتحريض على استحداثه.

 أس المالفي ر مة رأس المال البشري وبين بأن مردود االستثمارأما السير وليم بيتي فقد حاول قياس قي

فيما  عليم،البشري كان عاليا جدا وطالب االقتصاديين من بعده بضرورة تخصيص رؤوس أموال كبيرة للت

انبا جلى تركه لون إاعترف معظم االقتصاديين الذين جاءوا بعد آدم سميت بأهمية التعليم، ولكنهم كانوا يمي

 نظرياتهم في النمو االقتصادي حتى جاء مارشال. عند بناء

 التعليم في الجزائر قبل االستعمار الفرنسي:

لقد كان التعليم في الجزائر مزدهرا ازدهارا واسعا قبيل االحتالل الفرنسي بين أبناء الجزائر، ولعل ما 

ب الجزائريين تقريبا م خير ذليل على ذلك بقوله:" إن كل العر1845" عام falriكتبه الجنرال فالري "

  14يعرفون الكتابة والقراءة، حيث أن هناك مدرستان في كل قرية".

يقول ديتشي وهو المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر بعد احتالل فرنسا للجزائر: كانت المدارس 

دينة بالمدن الداخلية وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد وزاخرة بالمخطوطات، ففي م

الجزائر كانت هناك مدرسة بكل مسجد يجري فيها التعليم مجانيا ويتقاضى أساتذتها أجورهم من واردات 

                                                             
فيصل بوطبة، العائد من التعليم في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد ـــ تلمسان، كلية العلوم االقتصادية،  12

 .17، ص2009/2010التسيير والعلوم التجارية، 
 .18فيصل بوطبة، المرجع السابق، ص  13
جبالي فتيحة، المنظومة التعليمية في الجزائر)قراءة في المنهاج والتقويم(، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب واللغات   14

 .28، ص.2014/2015والفنون، قسم اللغة العربية، جامعة الجاللي اليابس، سيدي بلعباس، 
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ومع ذلك فكل هذا تم طمسه   15المساجد وكان من بين أساتذتها المعون تنجذب إلى دروسهم عرب القبائل"

 سنة من االستعمار. 132ومحيت معالمه من قبل االستعمار الفرنسي طيلة 

 صالحات التعليمية في الجزائر منذ االستقالل:اإل

لقد وجدت الجزائر نفسها غداة استرجاع السيادة الوطنية أمام وضع اقتصادي وثقافي واجتماعي وتحديات 

تفشي األمية والجهل وانتشار األمراض ونقص في الموارد المالية والبشرية، وأمام منظومة تربوية أجنبية 

من حيث الغايات والمبادئ والمضامين، فالوضعية التي ورثتها الجزائر بعد  بعيدة كل البعد عن واقعه

استقاللها متدهورة في جميع الميادين، ونخص بالذكر الجانب التربوي وما آل إليه من جهل وأمية والتي 

 16٪.90قدرت ب

 مراحل إصالح المنظومة التربوية:

حافظة على ات التي كانت تخدم االستعمار، م، وارثة الهياكل والتنظيم1962استقلت الجزائر في صيف 

للغة ا، وكانت ليميةفلسفة المدرسة وتقاليدها، اتسمت فترة ما بعد االستقالل بقلة الهياكل والمؤسسات التع

قص في اه  نالفرنسية هي السائدة آنذاك وكان التعليم ينحصر على فئات دون األخرى، وهذا العجز مؤد

ف ق األهداتحقي ة. ليس هذا فقط بل ورثت الجزائر منظومة تربوية ال تستطيعاإلمكانيات البشرية والمادي

حث يجب الب ك كانالمنشودة لالستقالل نظرا لتعارضها مع قيم ومبادئ الشعب الجزائري دينيا وثقافيا ولذل

 عن إصالحات جذرية وتغيير تام للمنظومة الموروثة.

يمة ل بمراحل ومحطات عديدة شهدت تغيرات عظولقد مر إصالح المنظومة التربوية بعد االستقال

 وأساسية من أجل هيكلة نظام تربوي جديد يتماشى وطموحات الهوية الجزائرية.

 حيث 15/09/1962نصبت أول لجنة وطنية إلصالح التعليم في:  (:1962/1970المرحلة األولى)

ر ادة النظك بإعل التعليمية وذلعمدت هذه اللجنة إلى مضاعفة ساعات تعليم اللغة العربية في كل المراح

وقتئذ  عتبرتافي لغة التدريس، حيث كانت األهداف المسطرة إلصالح التعليم تمثل كبرى التحديات التي 

 قيما جوهرية ال مناص من تجسيدها والتي تمثلت فيما يلي:

 ديمقراطية التعليم، أي عدم اقتصار التعليم على فئة معينة.-

 إحالل اللغة العربية محلها الطبيعي كلغة للعلوم.تعريب التعليم، أي -

 جزأرة التعليم.-

 إعطاء عناية خاصة للعلوم والتكنولوجيا.-

إللغاء  التي رسمت 1963/1964كما شهدت هذه المرحلة تنصيب اللجنة العليا إلصالح التعليم سنة: 

س ، كما كروطنيةالنظام التعليمي الموروث من االستعمار الفرنسي واستبداله بآخر يتماشى مع السيادة ال

 مجانية التعليم وإلزاميته لكل طفل بلغ سن الست سنوات. 

ى األول بعد بلوغه ست سنوات ويقضي خالله أيضا ست سنوات كانت تسمى السنةفقد كان الطفل يلتحق 

التعليم  لى مرحلةتقل إوالثانية بالتحضيري متبوعان باالبتدائي األول والثاني فالمتوسط األول والثاني ثم ين

 المتوسط التي كانت تدوم أربع سنوات وكانت مرحلة منفصلة عن التعليم االبتدائي.

توجه اطية واليموقرالثانوي فقد شهد هو بدوره تحويرات نوعية تطبيقا الختيارات التعريب والد أما التعليم

 العلمي والتقني وذلك طبق للنصوص األساسية لألمة)المواثيق(

وقد تميزت هذه الفترة بتعميم استعمال اللغة العربية وتعريب بعض المواد، دون إصالح شامل، بدأت 

عربية كمادة في برامج التكوين بكل المراحل، ثم بعد ذلك تعريب المواد ذات الطابع العملية بإدخال اللغة ال

                                                             
 .19،ص.8201، الجزائر: دار المثقف للنشر والتوزيع، 1ر أصول وتحديات، طعدنان مهدي، التعليم في الجزائ  15
 .54جبالي فتيحة، مرجع سابق، ص.  16
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الثقافي واأليديولوجي)التاريخ _ التربية المدنية واألخالقية والدينية_ الفلسفة_ الجغرافيا(، كان التعليم في 

هادة خاصة، وتتمثل المرحلة األولى لالستقالل مهيكال في ثالث أنماط من التكوين تؤدي كل منها إلى ش

 17في:

 اكالورياة البالتعليم الثانوي العام:يدوم ثالث سنوات ويحضر لمختلف الشعب التي تحضر المتحان شهاد-

 معة.الجا في الشعب الثالث: رياضيات، علوم تجريبية وفلسفة وهي شهادات تتيح لحاملها الدخول إلى

ة حان األهلية في الدراسات الصناعيالتعليم الصناعي والتجاري: وهو يحضر التالميذ المت-

(BEl) (واألهلية في الدراسات التجاريةBECتدوم الدراسة خمس سنوات وقد تم تعويض هذ ،) ا النظام

بشهادة  ويجهاقبل نهاية المرحلة األولى بتنصيب الشعب التقنية الصناعية " والتقنية والمحاسبة" وتت

 باكالوريا تقني.

دة التحكم، خالل ثالث سنوات من التخصص بعد الحصول على شهادة الكفاءة التعليم التقني:يحضر لشها-

( من أحد مراكز التعليم التقني، أما من حيث المناهج واالنتقال من طور إلى طور آخر فقد CAPالمهنية)

أبقيت السلطات الجزائرية على برنامج الموروث، مع إنشاء لجنة تقوم بإعادة النظر في البرامج 

والمواد ولغة التعليم، الن الشغل الشاغل في تلك الفترة هو إقامة المنشآت التعليمية وتوسيعها  والمواقيت

٪ 70إلى  1962٪ في سنة 20إلى المناطق النائية، انطالقا من هذه السياسة ارتفعت نسبة التمدرس من 

 1970.18في سنة 

جعت نهائيا للغة العربية مكانتها في كونها استر 1969"لقد تميزت المرحلة األولى التي استمرت إلى سنة 

النظام التعليمي واهتمت بتدعيمها في المرحلة االبتدائية حيث أصبحت لغة التعليم في كل المواد وغيرت 

بصفة جذرية البرامج التعليمية الموروثة وتركت الكتب المستعملة في عهد االستعمار، األمر الذي حث 

ة تماشى واالختيارات األساسية من تعميم التعليم وتعريبه وطابعه على وضع أكبر عدد من الكتب الجزائري

 )هذا الكالم غير مؤسس أو ال ينطبق على كل سنوات الدراسة حيث(: 19الديمقراطي والعلمي.

من أجل  تميزت هذه المرحلة بنقص الكوادر والمؤطرين، واستنجاد بعض القطاعات األخرى بالكوادر،

 على مستوى قطاع التربية، حيث تميز القطاع ب:توظيفهم ضمنها، أحدث نزيفا 

 الهشاشة في الطاقات المؤطرة ذات مضمون تعليمي غريب عن المجتمع بصفة واضحة. (1

 نقص المتمدرسين مقارنة بما كان يجب أن يتوفر بالنسبة لحاجات مجتمع يبنى من جديد. (2

 20فئة عريضة جدا من الجزائريين كانت تعانى األمية. (3

ي لغة أس فيهما  تدرالمرحلة أالبتدائية كانت السنة األولى والثانية معربتين تعريبا كامال وعليه نجد في ال

باللغة  العلمية لموادأجنبية، وكانت تدرس في السنة الثالثة إلى السادسة المواد األدبية باللغة العربية وا

سنتين السابعة سبوع أما الساعة في األ 20و 10الفرنسية ويتراوح توقيت المواد باللغة العربية ما بين 

 لعربية.اساعات مواد التدريس باللغة  10ساعة بالفرنسية و 20والثامنة فكان التوقيت موزعا إلى 

أما المرحلة المتوسطة، فقد كانت من السنة األولى وحتى السنة الرابعة متوسط كل المواد األدبية تدرس 

س بالفرنسية، أما عن التوقيت فكانت المواد المدرسة بالعربية عدا الجغرافيا أما المواد العلمية فتدر

متوسطة معربة، باإلضافة  15ساعات في األسبوع، إذ كانت توجد حوالي  10و 8بالعربية يتراوح ما بين 
                                                             

فرج هللا صورية، تقويم مردود اإلصالحات التربوية لمرحلة التعليم الثانوي من وجهة نظر الفاعلين التربويين)دراسة   17

ماعية، االجت توراه، جامعة محمد خيضر ـــــ بسكرة، قسم العلومميدانية في بعض ثانويات مدينة ورقلة(، أطروحة دك

 .389، ص.2016/2017
 .390فرج هللا صورية، المرجع السابق، ص.  18
فيصل بوطبة، العائد من التعليم في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد ـــ تلمسان، كلية العلوم االقتصادية،   19

 .67، ص2009/2010رية، التسيير والعلوم التجا
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إلى أقسام عديدة معربة أيضا في المتوسطات المزدوجة، أو االنتقالية وهي تسمية أطلقت على المؤسسات 

  21المواد باللغة األجنبية.التي تدرس فيها أغلبية 

إناثا،  700.924، منهم: 1.851.416من التالميذ المسجلين  1970أما عدد التالميذ فإنه بلغ في أكتوبر 

التعليم  24.10ذكورا، وكان توزيع المنتمين للتعليم المتوسط كما يلي: التعليم المعرب:  1.150.494و

 8.51122والزراعي: 32.29، التعليم التقني:85.450المزدوج:

 23(1969ــــ  1967جدول يقارن بين ميزانية الدولة وميزانية قطاع التربية في سنوات)

 1969 1968 1968 1967 السنوات

ميزانية 

 الدولة)م.دج(

01.821 02.035 05.309 09.16 

ميزانية قطاع 

 التربية)م.دج(

0.24 0.17 0.78 01.19 

 ٪12.99 ٪14.69 ٪08.35 ٪13.8 النسبة المؤوية

 196324 – 1962سلك التعليم سنة 

 المجموع بالفرنسية بالعربية النوعية السنة

 األجانب الجزائريين األجانب الجزائريين

 3286 2265 856 4 161 المعلمون 1962-1963

 9366 4093 3643 83 1547 المساعدون 

 7256 744 4855 23 1634 الممرنون 

 19908 7102 9334 110 3342 المجموع 

ذلك ظهرت لفي هذه المرحلة ظهر التعليم المتوسط بازدواجية اللغة،  (:1970/1980المرحلة الثانية)

عي سربية مع ة العأقسام مزدوجة اللغة، وهذا راجع لقلة اإلطارات في التعليم القادرة على التدريس باللغ

 للمدرسة اغوجيا يخص التأطير البيدالدولة إلبرام عقود تعاون مع الدول الشقيقة لتقديم يد العون فيم

 الجزائرية.

ثل لوثائق مات واكما تم االهتمام بتفعيل األعمال المكملة للنشاط المدرسي من أجل توفير مختلف المستند

ي فجتاز تالكتاب المدرسي والمناهج والنشرات المدرسية والحوليات كذلك، كما أصبحت الباكالوريا 

 داب وهذا بالنسبة لثانويات التعليم العالي.شعب: الرياضيات، العلوم، اآل

"كما تم فتح التعليم اإلسالمي في شكل معاهد إسالمية تعمل على تعليم التالميذ اللغة العربية والحساب 

، والذي 31/12/1971المؤرخ في  299ـــــــــ  71والعلوم الشرعية بكل فروعها بموجب المرسوم

مولود قاسم وكانت هذه المدارس تابعة لألستاذ  والشؤون الدينيةوزارة التعليم األصلي يتضمن إنشاء 

المؤرخ في  139ـــ  77بعدها الحق التعليم األصلي بوزارة التربية بموجب المرسوم نايت بلقاسم، 

حيث جاء فيه تعهد وزارة التربية جميع الصالحيات التي كانت تمارسها وزارة التعليم  08/10/1977

الدينية، ونشير أن هناك إنقسام لآلراء في قضية إلحاق التعليم األصلي لوزارة التربية األصلي والشؤون 

                                                             
 .154فرج هللا صورية، مرجع سابق، ص.  21
 .46، ص.1993الطاهر زرهوني، التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل، الجزائر: موفم للنشر،  22
 .153فرج هللا صورية، مرجع سابق، ص. 23

  43.24، ص.1993الطاهر زرهوني، التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل، الجزائر: موفم للنشر،  
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فالمؤيدون كانوا مع فكرة ضرورة توحيد النظام التربوي أما المعارضون فلقد رأوا فيه محاربة للغة 

  25العربية واإلسالم ومحاصرة تعليم الدين من أجل التشجيع لعلمانية الدولة.

طط ( والمخ1973 -1969المرحلة مخططين رباعيين، هما المخطط الرباعي األول) ولقد شهدت هذه

دى تطبيق أ( فبالنسبة لألول كان التطور كميا مع محدودية النوعي وقد 1977 -1974الرباعي الثاني)

لتعليم اربط  سياساته إلى إلغاء دور المعلمين وتعويضه بالمعهد التكنولوجي للتربية أما الثاني فقد

 دريس.الحه بالتخطيط من أجل إعطاء األولوية للنوعية التي يجب إن تشمل المناهج وطرق التوإص

بيرا رسمت كشهد التعليم أثناء المخطط الرباعي األول تطورا  (:1973 -1969المخطط الرباعي األول )

 له، بناء على مبدأ تعميم التعليم االبتدائي، أهداف ترمي إلى:

٪ 75تعادل  وبلغ نسبة مئوية 1974-1973في المجموع أثناء السنة الدراسية تلميذ  2.600.000تسجيل -

 على المستوى الوطني.

 لسنوية.امعلم لتغطية الحاجيات العادية  4800سكن وظيفي سنويا وتكوين  2000قسم و 40.00انجاز -

 24000تكوين معلم كل سنة لجزأرة المناصب المشغولة من طرف المعلمين األجانب أي  1200تكوين -

 للثانوي. أستاذ من حملة الليسانس 1000أستاذ للتعليم المتوسط و 8000في  المجموع لمدة المخطط و

ومن اإلجراءات البيداغوجية التي اتخذت ضمن هذا المخطط تلك التعديالت التي أدخلت على البرامج 

يس توجيه التالميذ وتقييمهم على والمناهج التعليمية وعلى الخريطة المدرسية التربوية واإلدارية ومقاي

 26أسس علمية ومنطقية حتى ال تكون هناك تسربات كثيرة وفادحة في صفوف التالميذ.

تمثل وي 1974رسم هذا اإلصالح في خطوطه العريضة سنة (: 1977 -1974المخطط الرباعي الثاني )

 في النقاط التالية:

طتها وفر بواسات وتوم الدراسة االلزامية فيها تسع سنواعتمد إصالح التعليم المدرسة األساسية كقاعدة تد-

 تربية عامة بوليتيكية.

المدى  قصير ترتبط بهذه المدرسة األساسية مؤسسات تعليمية ثانوية عامة أو مؤسسات تكوين مهني إما-

 من المستوى الثالث أو طويل المدى من المستوى الرابع.

لمدرسة ال في لة التعليم اإللزامي أي التعليم الذي يزاوويحتوي الهيكل التعليمي الذي يتفرع عن مرح

 األساسية على:

تفرع إلى تالبنية  وهذه بنية تعليمية ثانوية تقوم أساسا بإعداد التالميذ لإللتحاق بالتعليم العالي والجامعة

 فرعين رئيسيين وهما:

 تعليم ثانوي عام يعد الطالب إلى الباكالوريا في ثانوية تعليم عام.-

تعليم ثانوي متخصص وهذا يقوم بإعداد الطلبة إلى بكالوريا التعليم الثانوي العام وفي آن واحد يقوم -

بتكوين إضافي متخصص يهدف إلى دعم وتفتيح المواهب والمهارات الخاصة ويفيد هذا التكوين اإلضافي 

 27الذي يقصد أساسا تزكية المهارات التي تعود على التالميذ بفوائد جما.

متمثل أساسا في هذه المرحلة تم التركيز على إصالح الجيل الجديد وال(: 1990-1981لة الثالثة)المرح

لق بتنظيم المتع 16/04/1976المؤرخ في  35-76في التعليم األساسي بداية الثمانينات بموجب األمر 

 ة.الجامعي سساتمؤالتربية والتكوين، أما فيما يخص تكوين المعلمين واألساتذة فقد أسندت المهمة إلى ال

 ولقد هيكل النظام التربوي وفقا لألمرية وفقا لما يلي:
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 التعليم التحضيري: موجه لألطفال الذين لم يبلغوا السن اإللزامي للتمدرس.

لطور ثالثة، انة الالتعليم األساسي: مقسم إلى ثالث أطوار رئيسية )الطور األول من السنة األولى حتى الس

 اسع(.ف التابعة حتى السنة السادسة والطور الثالث من السنة السابعة حتى الصالثاني من السنة الر

 ي مهني.ي تقنالتعليم الثانوي وحتى هو مقسم إلى تعليم ثانوي عام، تعليم ثانوي متخصص  وتعليم ثانو

كل لكوين أما عن مميزات المدرسة الجزائرية في هذه المرحلة هي: مدرسة ديموقراطية موحدة تضمن ت

 نوات.تسع سلاألطفال الجزائريين وتربية متكاملة تساعد في تكوين شخصية وطنية مع إلزامية التعليم 

اف المسطرة هذه المرحلة كانت امتداد للمرحلة السابقة من حيث األهد (:2012-1990المرحلة الرابعة)

فريل أقر أ 30ن في األمر نفسه وفق المدرسة األساسية ذات التسع سنوات بكل أطوارها المختلفة، ولك

ن مكونة مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات وبعد تنصيب رئيس الجمهورية للجنة مت

من شخصيات وطنية بارزة نظرا لكفاءاتهم في المجال التربوي، وكان  2000عضو في ماي 157

 المنتظر من اللجنة القيام بعمليتين كبيرتين:

تجري  التي تشخيص الشامل ألوضاع المدرسة والجامعة، وتحليل النشاطاتالعملية األولى وتتمثل في ال

الحظ تفي هاتين المؤسستين من خالل دراسة موضوعية ومركزة لبعض مظاهر النقص واالختالل التي 

 أخرى. تارة هنا وهناك، والتي دفعت البعض إلى الحكم على المدرسة والجامعة باإلفالس تارة وبالفشل

ة وتتمثل في اقتراح تصور جديد للسياسة التعليمية والفلسفة التي توجهها، من خالل إعادة العملية الثاني

النظر في مكونات النظام المدرسي والنظام الجامعي، وإعادة صياغة عناصر المنظومة التربوية من 

حضارية منظور وطني وفق المعطيات السياسية واالقتصادية الجديدة، وعلى أساس المستجدات العلمية وال

  28التي يعيشها العالم المتطور، الذي يطمح مجتمعنا ليكون متساوقا معه.

 29أما عن القرارات التي اتخذتها اللجنة جاءت كالتالي:

 إصالح مجال البيداغوجيا:

 إصالح البرامج التعليمية.-

 إعداد جيل من الكتب المدرسية.-

دوجة من غة مزة وإدخال المصطلحات العلمية بلاستعمال الترميز الدولي في العلوم الدقيقة والتجريبي-

 مرحلة التعليم المتوسط.

 إعادة تأهيل شعب االمتياز في الرياضيات األساسية وتقنيات الرياضيات والفلسفة.-

 تعديل برامج التربية اإلسالمية والتربية المدنية.-

 إعادة تأهيل تدريس التاريخ والفلسفة في جميع المستويات.-

 التربية الفنية في جميع المستويات.تعميم -

 إعادة تأهيل التربية البدنية والرياضية وتكريس طابعا اإللزامي على جميع التالميذ.-

 تعزيز تدريس اللغة العربية.-

 ترقية وتطوير تدريس االمازيغية.-

 إدخال تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثانية من التعليم االبتدائي.-

 لغة االنجليزية في السنة األولى من التعليم المتوسط.إدخال تدريس ال-

 إعداد وتنفيذ إستراتيجية لمحو األمية في صف الكبار.-

 تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة.-

                                                             
 .331،ص.0132، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، 2عبد القادر فضيل، المدرسة في الجزائر)حقائق وإشكاالت(، ط  28
 .27، ص.2009لنشر، بوبكر بن بوزيد، إصالح التربية في الجزائر)رهانات وانجازات(، الجزائر:دار القصبة ل  29
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 30إرساء منظومة متجددة للتكوين وتحسين مستوى التأطير البيداغوجي واإلداري:

ى مستوى لك علدائي في مدة ثالث سنوات بعد شهادة الباكالوريا وذتكوين معلمي مرحلة التعليم االبت -

 معاهد تكوين المعلمين.

 ة.ساتذتكوين أساتذة مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي العام على مستوى المدارس العليا لأل -

  تقني.يم التكوين أساتذة التعليم الثانوي التكنولوجي على مستوى المدرسة العليا ألساتذة التعل -

ليم التع إعادة بعث مسابقة التبريز.)تسمح شهادة األستاذ المبرز بتحسين وتطوير مستوى أساتذة -

 لمجال(بإعادة فتح التكوين في هذا ا 2005الثانوي، حيث بادرت وزارة التربية الوطنية في سنة 

 إعداد مخطط وطني لتحسين وترقية مستوى التأطير. -

 إعادة تأهيل األسالك التعليمية. -

 ة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية:إعاد

 التعميم التدريجي للتربية ما قبل المدرسة لفئة األطفال البالغين خمس سنوات.-

 تخفيض مدة التعليم في المرحلة االبتدائية من سنة سنوات إلى خمسة.-

 تمديد مدة التعليم في المرحلة المتوسطة من ثالث سنوات إلى أربعة.-

 التعليم ما بعد اإللزامي في ثالث فروع كما يلي: إعادة تنظيم مرحلة-

 التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.*

 التعليم التقني والمهني والتكوين.*

 التعليم العالي.*

 إضفاء الطابع القانوني على مدارس التعليم التابعة للقطاع الخاص.-

ل ما الح وكتوصيات اللجنة الوطنية لإلصينبغي التوضيح أن هذه التحديدات متطابقة بصورة حرفية مع 

بعض  في األمر أن مجلسي الحكومة والوزراء اكتفيا بإدخال بعض التصحيحات الطفيفة أو بتعميق

 الجوانب العلمية المرتبطة باإلصالح.

للغة ولعل أهم اإلصالحات هي إدراج ا 2004-2003تم تنصيب لجنة إصالح التعليم االبتدائي في 

 2007نة داء من سة ابتبة للسنة الثانية ابتدائي وأعيد النظر فيها لتصبح تدرس بالسنة الثالثالفرنسية بالنس

 ليم الثانوي.كلة التعدة هيوإدارج مادة التربية العلمية ابتداء من السنة األولى والتكفل بالبعد األمازيغي وإعا

ات على جميع المستوي (: هذه المرحلة عرفت إصالحات أخرى جديدة2018-2013المرحلة الخامسة)

لمدرسة للعام الدراسية انطالقا من األطوار األولى حتى التعليم الجامعي، حيث تغيرت مالمح التوجه ا

لحركة لعل االجزائرية في محاولة منها مواكبة التغيرات الحاصلة في الميدان على الساحة الدولية و

ور التط صال استوجبت حتمية مواكبة هذاالرقمية واإلعالمية خاصة فيما يخص وسائل اإلعالم واالت

 بصورة قريبة جدا، فلقد تغيرت السنوات الدراسية بالشكل التالي:

 المرحلة االبتدائية يدرس بها لخمس سنوات.

 المرحلة المتوسطة: ويدرس بها لمدة أربع سنوات.

 المرحلة الثانوية: يدرس بها ثالث سنوات مع إلغاء شعبة العلوم الشرعية.

لتكون اختيارية ثم عممت  2004ابتداء من سنة  LMDالجامعية: أدخلت عليها تعديالت نظام الـ  المرحلة

 31بعد ذلك نهائيا.

 

                                                             
 .29بوبكر بن بوزيد، مرجع سابق، ص.   30
 .37عدنان مهدي، مرجع سابق، ص.  31
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 201532إلى  1962جدول يوضح تطور المؤسسات التعليمية من 

 المجموع الثانوي المتوسط االبتدائي السنوات

1962-1963 2263 364 39 2666 

2008-2009 17552 4579 1591 23722 

2010-2011 17790 4801 1749 24340 

2011-2012 17945 5025 1883 24853 

2012-2013 17995 5086 1956 25037 

2013-2014 18143 5159 2043 25345 

2014-2015 18333 5239 2141 25713 

 

يث تم ضية حالمالقد عرفت المنشآت المدرسية الجزائرية قفزة نوعية من حيث العدد خالل الخمسين سنة 

التي  ، وهو رقم يعبر عن مدى األهمية2014/2015مؤسسة تربوية حتى العام الدراسي  25713بناء 

 التلميذ طلعاتتتوليها الدولة لقطاع التعليم وحجم االستثمار فيه، ولكن يا ترى هل هذه المنشآت تلبي 

 م يقدمهاأرقا ان وفقط، أنجزت لتكونالجزائري بمعنى هل تحترم معايير جودة المنشأة أم أنها مجرد جدر

 المسئولون ألصحاب المعالي؟؟؟؟.

 33جدول بين التالميذ المسجلون في التعليم االبتدائي والمتوسط

 2008/2009 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 3886773 3730460 3580151 3429361 3251519 التعليم االبتدائي

 2575994 2605540 2870006 2921331 3155365 التعليم المتوسط

 

 2014/2015و 2008/2009عرف تعداد التالميذ المسجلين في التعليم االبتدائي خالل الفترة الممتدة بين 

 2008/2009تلميذا، كما عرف تالميذ التعليم المتوسط خالل العام الدراسي   635254ارتفاعا قدر ب

نوات إلى من ستة س 2008/2009ة التعليم االبتدائي سنة ارتفاعا ملحوظا، وهذا راجع إلى تخفيض مد

ز حيث ي مميخمسة، وتمديد مدة التعليم المتوسط من ثالث سنوات إلى أربعة، مما انجر عنه دخول مدرس

حوز اضطرت مؤسسات التعليم المتوسط إلي استقبال صنفين من التالميذ في آن واحد، حيث صنف ي

 مستوى الخامسة ابتدائي.مستوى السادسة أساسي وآخر يحوز 

وفي األخير يقول عدنان مهدي في كتابه: التعليم في الجزائر أصول وتحديات:" إن المتتبع للشأن التربوي 

يلمس بشدة الطريق المراد رسمه للمدرسة الجزائرية وهو االتجاه نحو الخصخصة وهي النقطة التي ألحت 

ألن المدرسة الخاصة ستوفر الجو المالئم للمتعلم ويجعله مضطرا للتعلم بعمق نظرا بن زاغو عليها لجنة 

الذي ألف كتاب في هذه  رابح خيدوسيألنه يدفع بالمقابل ولكن أغلبية المتتبعين للشأن التربوي مثل السيد 

دولية  يقرون بأن هذه النقطة فتح مدارس "-مذكرات شاهد –المدرسة واإلصالح النقطة تحت عنوان: "

                                                             
جامعة  ،13، العدد 04ياسين نصري، مناجلية الهذبة، التنمية في النظام التعليمي الجزائري، مجلة آفاق للعلوم، المجلد   32

 .7، ص.2018الجلفة، سبتمبر  -زيان عاشور
 .8جلية الهذبة، المرجع السابق، ص.ياسين نصري، منا  33
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وهذا يعني أن دولة معينة ستفتح مدرسة في الجزائر وتعلم األطفال الجزائريين بلغتها وتربطهم بالخارج 

  34ولعلهم يريدوا أن يكونوا نخبة المستقبل من المسؤولين من هذه الشريحة بالذات".

 خاتمة:

ة، إقتصادي كانتملة )سواء أمن المعلوم أن التعليم يضطلع بدور محوري في عملية التنمية المجتمعية الشا

ه م على أنلتعلياأم اجتماعية...(، فهو وسيلتها، لتحقيق ذلك كله. وعلى هذا األساس، ينظر لإلنفاق على 

 استثمار في رأس المال البشري له عوائد جمة على مستوى األفراد أو الجماعات.

ن فرنسي بيل الواسعا قبيل االحتال وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التعليم في الجزائر كان مزدهرا ازدهارا

 رنسي علىر الفأبناء الجزائر، فالمدارس كانت منتشرة في كل قرية وهي مقترنة بالمساجد. فعمل المستدم

عليمية، ت التطمس معالمها ومحو وجودها. ولهذا اتسمت فترة ما بعد االستقالل بقلة الهياكل والمؤسسا

 خرى.   وأصبح التعليم ينحصر على فئات دون األ

رات ت تغيومن هذا المنطلق مر إصالح المنظومة التربوية بعد االستقالل بمراحل ومحطات عديدة شهد

 عظيمة وأساسية من أجل هيكلة نظام تربوي جديد يتماشى وطموحات الهوية الجزائرية.

لى فئة معينة ه ع(: بديمقراطية التعليم، وعدم اقتصار1962/1970ولهذا كانت البداية في المحطة األولى )

اية اء عندون أخرى. وذلك من خالل تكريس مجانيته وإلزاميته لكل طفل بلغ سن الست سنوات. مع إعط

 خاصة للعلوم والتكنولوجيا.

طط ( والمخ1973 -1969(: من خالل المخطط الرباعي األول )1970/1980لتأتي المحطة الثانية )

طاء في دعم التطور الكمي في األول، مع إع ( من خالل االستمرار1977 -1974الرباعي الثاني)

 األولوية للنوعية التي تشمل المناهج وطرق التدريس في الثاني.

ين مانينات، في ح(: كان التركيز على إصالح التعليم األساسي بداية الث1990-1981وفي المرحلة الثالثة )

 أسند تكوين المعلمين واألساتذة إلى المؤسسات الجامعية.

يا من خالل (: فقد شكل اإلصالح شقين األول في مجال البيداغوج2012-1990لمرحلة الرابعة )أما في ا

ثاني وجة. والة مزداستعمال الترميز الدولي في العلوم الدقيقة والتجريبية وإدخال المصطلحات العلمية بلغ

الث ثزامي في اإلل ما بعدشمل إعادة التنظيم الشامل للمنظومة التربوية وذلك بإعادة تنظيم مرحلة التعليم 

 ئر.فروع. وفي األخير، فإن االتجاه نحو الخوصصة هو أهم ملمح يتجه نحوه التعليم في الجزا

 المراجع:

توسطات ماتذة إبراهيم هياق، اتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائر)أس .1

، 2010/2011معة قسنطينة: قسم علم االجتماع، أوالد جالل وسيدي خالد نموذجا(، رسالة ماجستير، جا

 .68ص.

، 2009 لنشر،لبوبكر بن بوزيد، إصالح التربية في الجزائر)رهانات وانجازات(، الجزائر:دار القصبة  .2

 .27ص.

ه، كلية كتورادجبالي فتيحة، المنظومة التعليمية في الجزائر)قراءة في المنهاج والتقويم(، أطروحة  .3

، 2014/2015نون، قسم اللغة العربية، جامعة الجاللي اليابس، سيدي بلعباس، اآلداب واللغات والف

 . 4ص.

 .65، ص.2007خلف فليح حسن، اقتصاديات التعليم وتخطيطه، األردن: عالم الكتب الحديث،  .4

 .46، ص.1993الطاهر زرهوني، التعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل، الجزائر: موفم للنشر،  .5

                                                             
 .41عدنان مهدي، مرجع سابق،ص.  34
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التوزيع، ، الجزائر: جسور للنشر و2فضيل، المدرسة في الجزائر)حقائق وإشكاالت(، طعبد القادر  .6

 .331،ص.2013

 . 308، ص.1994عبد اللطيف الغاربي وآخرون، معجم علوم التربية ومصطلحاتها، المغرب،  .7

توزيع، ، الجزائر: دار المثقف للنشر وال1عدنان مهدي، التعليم في الجزائر أصول وتحديات، ط .8

 .10، ص.2018

فاعلين ظر النفرج هللا صورية، تقويم مردود اإلصالحات التربوية لمرحلة التعليم الثانوي من وجهة  .9

ــــ يضر ـخالتربويين)دراسة ميدانية في بعض ثانويات مدينة ورقلة(، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد 

 .389، ص.2016/2017بسكرة، قسم العلوم االجتماعية، 

ن، ــ تلمساايد ـمن التعليم في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلق فيصل بوطبة، العائد .10

 .16، ص2009/2010كلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، 

، 2016مارس 10كليب سعد كليب، دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة،  .11

archive.anbaaonline.com/ ?p=415226 :18، 22/05/2021تاريخ الولوجh53min. 

ول: ولي حمحمد دهان، مريم زغاشو، دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، الملتقى الد .12

 .3، ً.10/11/2018الجزائر وحتمية التوجه نحو االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة، يومي 

 .153، ص.2005محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، مصر: دار المعرفة الجامعية،  .13

لد وم، المجللعل ياسين نصري، مناجلية الهذبة، التنمية في النظام التعليمي الجزائري، مجلة آفاق .14

 .7، ص.2018الجلفة، سبتمبر  -، جامعة زيان عاشور13، العدد 04
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 الرؤية المستقبلية ألدوار ووظائف المدرسة

 د. نــاجـيــة دايلي        د. روفــيـــة زارزي

 الجزائر2- جامعة محمد لمين دباغين سطيف
 

 مقدمة:

ل  صر الفاعالعن إن التعليم  هو السبيل األساسي  والرئيس لمواجهة  تحديات التكنولوجيا  والعولمة وهو

العالم لمجتمع وافالتغيير السريع الذي يطرأ على والفعال في مواكبة ركب الدول والحضارات المتقدمة،   

  تهاستراتيجياو عليم في أهداف الت  اينتيجة التقدم العلمي والتقني يفرض على المدرسة الحديثة تغييرا مواز

 داف.ومناهجه،  وهذا يعني تحديد  ورسم أهداف جديدة ومناهج جديدة تستطيع أن تحقق تلك األه

وعيه  ، لزيادةلمعلممن هنا تدعو الحاجة إلى إعادة النظر في البنى المعرفية والهياكل التربوية، السيما ا

في  لعولمةالمجتمع، إضافة إلى قدرته على توظيف تقنيات عصر االثقافي واستعادة دوره الريادي في 

مية يحقق رفة العلللمع حياته اليومية والعملية، وإعداده لعالم لم يعد كما كان من أجل إنتاج جيل مبدع مبتكر

 .نقلة حضارية نوعية متقدمة

 اشكالية الدراسة: -1

فيها  ل الطالبيتحو يجاد بيئة تعلم تكنولوجية غنيةلقد أصبحت المدرسة الحديثة اليوم مطالبة بالعمل على إ

بيانات يل الإلى مستخدمين بارعين للتقنية والمعلومات، وأن يكونوا مؤهلين وقادرين على تناول وتحل

يدة من الجد والخروج باستنتاجات ذكية، ولن يتحقق ذلك دون أن يتعرفوا على كيفية استعمال التقنيات

 .مصادرها األصلية

لصدد يجب وفي هذا ا تجسيدها،  من أجل وتعمل جاهدة  لبلوغها   الطموحات التي تسعى الدولهذه هي 

 تلقين في  همم دور لها اجتماعية كمؤسسة  المدرسة "دوركايم" االجتماعي المفكر حسب أنهإلى أن نشير 

حيث  مجتمع كلب ةخاص تكون التعليمية المعايير وهذه المجتمع لها يخضع التي األطفال القيم األخالقية 

 أطفالنا ن نربيأ نستطيع ولهذا ،إليها يخضع أن ينتمي اليه فرد كل على يجب والتي له العام للسير تخضع

 في ليهاع التي سيكون االجتماعية للوضعية الفرد تهيئ  المدرسة فإن يكونوا وبالتالي أن يجب كما

 .المجتمع الطفل في إدماج مهمة المدرسة تؤخذ وبالتالي المستقبل

( لمتعلم..لم، اوالمدرسة كمؤسسة اجتماعية يشارك فيها أطراف عدّة ) المجتمع، الدولة، األولياء، المع

 أهدافها.تعتمد على مجموعة من المعايير التي تحدد 

ممة فة مصومن المعلوم أن تربية اإلبداع تتطلب وجود مدارس حديثة ذات تقنيات عالية، ومناهج هاد

ل عي من خالاإلبدا مع تقديم نشاطات مرغوبة في التعليم الطلبة اإلبداعية التي تزداد نموا  لتنمية قدرات 

جريبية ف التاستخدام أساليب البحث واالستكشاف وتشجيع األسئلة وطرح األفكار التي تنبثق من المواق

هم ية وتشجعبداعاإلووضع الخطط العملية لتوليد األفكار المتجددة دائما  التي تساعدهم في تفجر طاقاتهم 

 ، على التقصي واكتشاف الحقائق بغرض الوصول إلى حلول متميزة للمشكالت القائمة

 واعتمادا على ما سبق نستطيع طرح التساؤالت التالية:

 ما هو دور المدرسة كمؤسسة من أهم المؤسسات االجتماعية في حياة الفرد والمجتمع؟

 الفرد والمجتمع؟ هسة تجاما هي أبرز الوظائف التي تقوم بها المدر
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 كيف تكون رؤية المدرسة المستقبلية التي تتطلع لها كل المجتمعات؟

ها دور لماعية في أهمية الموضوع بحدّ ذاته، أي أهمية المدرسة كمؤسسة اجت دراسةأهمية الهذا وتتمثل 

ا ألهمية ممن ا فعال في حياة الفرد والمجتمع، كما أن الوظائف التي أسندها المجتمع لهذه المؤسسة لها

 يّحدد مستقبل أجيال ومجتمعات وحضارات.

 فهي كالتالي: أهداف الدراسةأما عن 

 ور ووظائف المدرسة بالنسبة للتلميذ، المعلم والمجتمع.الوقوف على أهمية د -

وير جل تطاالشارة إلى االصالحات التي يقوم بها أصحاب القرار في مجال التربية والتعليم من أ -

 المنظومة التربوية ومسايرة الثورة التكنولوجية والمعرفية السائدة مؤخرا.

 ع إلى تجسيدها على أرض الواقع.وضع تصور للمدرسة المستقبلية التي يسعى الجمي -

 :المفاهيم تحديد-2

 أوال: مفهوم المدرسة:

    لغة:

  الموضع الذي يتعلم فيه التلميذ.

  اصطالحا:

فاروق ) املة.هي مؤسسة أنشأها المجتمع عن قصد، ووظيفتها األساسية تنمية شخصيات األفراد تنمية متك

 (21، ص 2004عبده فلية، أحمد عبد الفتاح زكي: 

 ويمكن تعريفها أيضا بأنها: 

 (:Josette .,1988,p 446Rey de Bové)مؤسسة أين يتم تلقين تعليم جماعي )عام أو خاص(

 ـي:فالمدرسة إذن ه -

 األجيال تنشئةوالمنشئة التي تضم طالب علم ومدرسين إلتمام العملية التعليمية، والمساهمة في تنمية  

لعناصر لدرسة وإرشادهم ليتفاعلوا في المجتمع من أجل تنميته وتدعيمه وتطويره، لهذا يخضع مفهوم الم

 (46، ص 2005جرجس ميشال جرجس: ، متعلم، وبناء صالح. )علم إدارةاألساسية التالية: 

 : تعريف المدرسة -

 هناك عدّة تعاريف للمدرسة  لذلك سوف نقوم بعرض بعض التعريفات  وهي كالتالي:

 : يعرفها محمد صقر

ي في لنواحا" إنها مؤسسة اجتماعية من مؤسسات التنشئة االجتماعية دورها تكوين األفراد من مختلف 

 (93جمال صقر: د.س، ص محمد )االجتماعي. إطار منظم وفق مبادئ الضبط 

 ويعرفها إميل دوركايم: 

تماعية قية واجوأخال " هي عبارة عن تعبير امتيازي للمجتمع الذي يوليها بأن تنقل إلى األطفال قيما ثقافية

 (16، ص 1974)مصطفى محمد الشعبيني:  يعتبرها ضرورية لتشكيل الراشد وإدماجه في بيئته ووسطه

 .(15، ص  2007)خالد أحمد شلتوت، التربية.  في المتخصصة المؤسسة هي :المدرسة -

 تعريف علي أسعد وطفة:  -
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 وظائفال بعض الذي يؤدي المنظم اإلنساني السلوك من ورمزيا ومكثفا تشكل المدرسة نظاما معقدا

 ( 18، ص 2004الشياب،  جاسم وعلي وطفة اسعد )علىاالجتماعية.  البنية داخل في األساسية

 : ابراهيم ناصرتعريف  -

محددة  مناهجإن المدرسة هي المؤسسة التي تنفّذ األهداف التي يريدها ويرسمها المجتمع وفقا لخطط و

 والفنية  ةالدراسي جميع المستويات وعمليات تفاعل وأنشطة مبرمجة داخل الفصل الدراسي وخارجها على

 (71، ص  1996ناصر،  )ابراهيموغيرها.  والرياضية واالجتماعية والثقافية

 ثانيا: تعريف الدور:

 : لغويا  

ى ا ، بمعندورانويمكن فهم كلمة) الدور( بداللة الحركة في محيط أو بيئة معينة من الفعل)دار(، دورا ، 

اهيم إبر )طاف حول الشيء، ويقال أيضا  دار حوله، وبه، وعليه، وعاد إلى الموضع الذي أبتدأ منه 

 (302، ص1972مصطفى، وآخرون، 

 New) )وبيستر( مصطلح الدور لغويا  بأنه الجزء الذي يؤديه الشخص في موقف محدد  قاموس  يعرفاذ 

websters Dictionary, 1993, p 862) 

ان محمد )إحسوكذلك هو المركز أو المنصب الذي يحتله الفرد، والذي يحدد واجباته وحقوقه االجتماعية

 .(289، ص1999حسن،  

رسة ي مماسم بطابعها سلوك األفراد فرطرق الحركة في مجتمع ما التي ت كذلك فإن الدور هو مجموعة

 (.123، ص1990األسود، )صادق وظيفة خاصة 

ن أيرى  نه السلوك المتوقع من شاغل أو العب المركز االجتماعي، كما إن هناك منأوهناك من يرى 

 .الدور أنموذج منظم للسلوك ومتعلق بوضع معين للفرد في تركيبة تفاعلية

 ثالثا: تعريف العملية التعليمية:

ا، ق أهدافهتحقي العملية التعليمية عبارة عن تنشئة اجتماعية وتربية سلوكية تعتمد على عملية اتصال في

ا على منهم تعتمد أساسا على التفاعل القائم بين المدرس )المرسل( والتالميذ )المستقبل( فيحرص كل

ن ه، وليكودر عنهيئة سلوك يصتوجيه رسالة يفهمها اآلخر ونتيجة لهذا الفهم تنشأ استجابة المستقبل على 

 (.66، ص 1999را: عبد هللا عمر الف)التفاعل موفقا البد من توفير جّو تتوافر فيه عوامل مادية ومعنوية. 

منها  " إلى أن العملية التعليمية تتضمن عددا من المكوناتW. Logan" " ويلسون لوجانويشبر "

 هي:تعلم ووالمتعلمين ومكونات تتعلق بنشاط التعليم والالمتعلقة بالتعليم والمتعلقة بالمعلمين 

 : توجيه نشاط التعليم.األهداف واألولويات -

 : تعليمهم قصد تحقيق الهدف األساسي للتعليم.التالميذ -

 : توجيه وتنسيق وتقييم النظام.اإلدارة التعليمية -

 فة.أنواع التعليم المختلتوزيع الوقت والتالميذ على  :البناء التعليمي والجدول الزمني -

 خالصة ما سوف يحصل عليه التلميذ. المحتوى: -

 : مساعدة التالميذ في الحصول على المحتوى.المدرسون -

 تتمثل في كتب، خرائط.... الوسائل التعليمية: -
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 قصد تسهيل العملية التعليمية. مدى توفر اإلمكانيات الفيزيقية -

 تتمثل في كل األساليب التكنولوجية المستهدفة في أداء أعمال محددة. التكنولوجيا: -

 ، قواعد القبول واالمتحانات.ضوابط التحكم في نوعية التعليم -

 لتحسين األداء الوظيفي للنظام وتطوير المسؤولية. البحوث العلمية - 

 . (2009ساسي، الدراسي للتعليم األوزارة التربية الوطنية، المسار ). التكاليف ومؤشرات النظام وفعاليته -

 تطور المدرسة: مراحل-3

 لالمراح هذه عرض وسيتم اليوم عليه هي ما على أصبحت حتى مراحل بثالثة المدرسة مّرت لقد

 :باختصار

 :أولى كمدرسة أوال: األسرة

كان  البدائية عاتالمجتم ففي والتنشئة، الرعاية إلى تمتد ولكن فقط اإلنجاب على األبوين وظيفة تقتصر ال

والمحاكاة  بالتقليد كذل ويتم ذلك، يفعالن إنهما يدركا أن وبدون تخطيط بدون األبناء بتعليم يقومان األبوان

في  األساس هي سرةفاأل أمها، لذلك لمساعدة بالمنزل تمكث الصيد، والبنت وأ الرعي إلى أباه يرافق فالولد

 (73، ص  1996ناصر،  )ابراهيمتربية األبناء وتنشئتهم. 

 كمدرسة: ثانيا: القبيلة

 يستقر بدأو ،الزراعة مرحلة إلى ثم الرعي، إلى الصيد مرحلة من اإلنسان وانتقل الحياة ظروف تغيرت

 .فيها تقروتس لتعيش جغرافية بقعة األخيرة هذه وتختار ،القبيلة أو العشيرة تسمى مجموعات في شكل

، لطبيعية للناشئةتفتقر إلى الخبرة التي تمكنها من تفسير الظواهر ا بأنها األسرة شعرت المرحلة هذه في

ئها كل ما ليم أبنال لتعوقد عرفت هذه القبائل فئة من الناس كانت تسمى بـ )العّرافون( لجأت اليهم هذه القبائ

نسان حيث اال الدينية والظواهر الطبيعية والقوى الغيبية وأثرها في حياة والطقوس بالمعتقدات يتعلق

 (74. )نفس المرجع، ص سيطرت الخرافات واألساطير في هذه المرحلة

 الحديث: شكلها في ثالثا: المدرسة

 في ساهم ، ياةللح الجديد النمط فرضها التي المهنية التخصصات إلى والحاجة المجتمع متطلبات تعقّد إن

 قرر ومعرفة برةخ ذات فئة شؤونها إدارة على وقام ، منّظما شكال   فيها التدريس أخذ التي المدارس إنشاء

 رجال في األمر ايةبد في الفئة هذه وتمثلت ، وقيمته فلسفته تحمل ألنها الدور هذا إليها يسند أن المجتمع

 مهم يتولىس لمن خاص إعداد صار هناك الوقت ومع والحكمة، المعرفة امتلكوا الذين الشيوخ أو الدين

  (75)نفس المرجع، ص المعلم  في المتمثلة الجديدة التسمية وظهرت التعليم،

 المجتمع: في للمدرسة التاريخي التطور -4

ور ظه مع البشرية المجتمعات في المدرسة ظهورو األولى للنشأة السوسيوتاريخي التحليل يكشف

الفراعنة  هتامإ المثال سبيل على فنجد والبابلية، والصينة والهندية الفرعونية، مثل القديمة الحضارات

منف"  " نم كل في المدارس من كبيرا عددا أنشأوا العالم، حيث في ظهرت التي المدارس أولى بإنشاء

 التي ريةواإلدا الفنية اإلطارات إلعداد المدارس تهدف هذه وكانت وغيرها، "سايس"و "وهليوبوليس"

 .تحتاجها الدولة

وحضارة  علوم وٕاحياء والتأهيلي التعليمي دورها وأدت الشرقية، الوسطى العصور مدارس ازدهرت كما

 المسلمون منذ اهتم كما المثال، سبيل على اإلسكندرية مدرسة في واضحا ظهر ما وهذا الغربية، الدول

 "البصرة" من كل في منها العديد فأنشئت ، المدارس بالجوامع عرفي ما بإنشاء اإلسالم ظهور بداية

 "جامع دور نكري أحد ال كما وغيرها، "قرطبة" "القيروان"و "الفسطاط"و "الشام بالد"و ،"الكوفة"و
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 التي ركزت الملك نظام بمدارس عرفي ما بإنشاء األموية الدولة واهتمت ،المدارس من كنوع "األزهر

 األساسية إلنشاء النواة المدارس هذه وكانت الدولة تحتاجها التي واإلدارية الفنية اإلطارات إعداد على

مختلفة  إسالمية مدارس أربع جمعت التي "المستنصرية" جامعة مثل قوية إسالمية عربية جامعات

 من بمساهمة العديد المتخصصة العلمية التنشئة في عموما وأسهمت مميزا، تعليميا منهجا لها وانتهجت

 المناهج نوعية وتطوير التالميذ إعداد بعمليات العريض الهتمامها نظرا اإلسالمية وعلماء الخالفة رواد

 (31 ص ،  2001الرحمان، عبد محمد هللا )عبدالمختلفة  من العلوم والتخصصات العديد التي شملت الدراسية

 مالنظا أن Sociology of school" المدرسة سوسيولوجيا كتابه في Shipman شيبمان يعرض كما

 مليةالع طبيعة على الكنيسة سيطرت حيث ،الوسطى العصور خالل إال أوروبا في يظهر لم المدرسي

 والديانة العامة قافةوالث الكالسيكية اللغات تدريس على والتركيز األغنياء أبناء على واقتصارها التعليمية،

 التحول فترات في التصنيع مالمح زيادة والتفاهم، ومع االتصال إلى الطبقة هذه أبناء تؤهل التي المسيحية

 بصورة زداد ي التعليم على تالميذال كان إقبال الحضرية المناطق ونمو الرأسمالي الغربي المجتمع نحو

 .العشرين للقرن األولى البدايات مع التعليم نظام واتسع سريعة،

 والقومية، ألهليةالمحلية، ا السياسات من العديد ظهرت والعشرين الواحد للقرن األولى المالمح بداية ومع

 المجتمع في درسةاألساسية للم الوظيفة بل وتغيير ،المدرسية الحياة ونظم برامج تغيير بضرورة تهتم التي

 التغيرات أدت اكم نفس الوقت، في والمدرسية األسرية االجتماعية التنشئة عمليات تهدمت أن بعد والسيما

 الدور تصدع لىإ االجتماعية العائلية لحياةا عن والبعد الخصوصية روح وزيادة واالقتصادية االجتماعية

 المتقدمة، أو النامية في الدول سواء األساسي التعليم أزمات عموما وظهرت للمدرسة، والبنائي الوظيفي

 بضرورة عليميةالت للعملية والمخططين التربويين قبل العاملين من القومية النداءات ظهرت السبب ولهذا

 نفس المرجع( :الرحمان عبد محمد هللا .) عبدالمجتمع في للمدرسة الرئيسي بالدور االهتمام

 :المدرسة سوسيولوجية  -5

 نظمها دعوىب الذات على االنغالق لنفسها تدعي وقدالبشرية  الموارد لتكوين معمل هي بمثابة المدرسة

 أو شعورية فيةبكي االجتماعية التيارات مختلف تعكس اهفقط ألن ظاهري االنغالق هذا أن ،غير وقوانينها

 تبعا والمدرسة، مدرسية كمؤسسة تمثلها التي وفق الثقافة والتكوين التربية إلى تعمد ،ولكنها شعورية ال

 بقدر هابلورت و أفكارها وصهر االجتماعية مختلف الطبقات وجمع مّ ل توحيد، عامل عامل تشكل لهذا

 على مكني ،ةخاص بميزات تتميز نجدها المدارس الحاضرة نحلل وعندما التربوي خطابها عبر اإلمكان

 :هي الميزات  وهذه  مستقلة اجتماعية كوحدات ندرسها أن أساسها

 .والتالميذ المدرسون هم معينين أفراد تضم المدرسة أوال 

 .التحديد السياسي الواضح تكوينها لها المدرسة ثانيا

 .االجتماعية للعالقات مركزا تمثل أنها :ثالثا

 .بالنحن شعور يسودها أنه :رابعا

 . بها  الخاصة ثقافتهالها  :خامسا 

 الفرد إنسانا ابه يصبح التي الوسيلة وهي أيضا فيه مؤثرة و مجتمعها في يجري ما بكل متأثرة المدرسةو 

 .تمعجالم في فاعال وعضوا اجتماعيا

 عالية رجةد تكون النتيجة فإن المجتمع في الموجودة النشاط أوجه كل تعكس أن المدرسة تحاول وعندما

 المستقبل في رهاتأثي من قيمتها تستمد ال حقيقية حياة المدرسية التمثيل، والحياة من ونوعا السطحية من

 (85، ص 1976: يحالنجي لبيب )محمد التلميذ فيه يعيش الذي الحاضر من أهميتها تستمد فحسب، ولكنها
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ة تدريب ى إمكانيية إلوالنفسأما بالنسبة لدور المدرسة في تنمية التفكير اإلبداعي فتشير األدبيات التربوية 

دة مع لفة وجدية مختبداعياويكون ذلك بتشجيع الطلبة على اإلتيان بأفكار  ،وتعليم الطلبة التفكير اإلبداعي

يس اليب تدرة وأسوتوفير برامج وأنشط ،التسامح مع األخطاء التي يرتكبها الطلبة وعدم اإلكثار من نقدها

ن لى موجهيوما  إدوتبقى الحاجة قائمة  ،يوافق ميوله وحاجاته بحيث ينتقي منها الطالب ما ،متطورة وذكية

لفنية اوهبة ومعلمين ومرشدين تربويين ومختصين أكفاء لتوجيه الطالب نحو الحس اإلبداعي وتنمية الم

ة ة المبدعلشخصياوإعطائهم الفرصة لإلبداع واالبتكار ومحاولة التعبير عن الطاقة الحقيقية الكامنة في 

 .التي يمتلكونها

ة، الوجدانيومية، لذلك تهدف المدرسة الحديثة إلى نمو شخصيات التالميذ في جوانبها العقلية كافة، والجس

نشطة يئ األواإلبداعية، وتراعي ميولهم وحاجاتهم، وتتيح فرص التعبير عن أنفسهم، وته  االجتماعية

اعي الجتماصحيح مع بيئاتهم, وتجعلهم قادرين على التوافق والفعاليات التي تمكنهم من التفاعل ال

 .والنفسي

 المدرسة: مكونات-6

 :المعلم: أوال

ه توفر لديتجب أن يأو المدرس أو المرشد أو الموجه: يعتبر الركيزة األساسية في العملية التعليمية حيث  

هداف ق األالمساهمة في تحقي مجموعة من الكفاءات والمؤهالت، وأن يكون لديه رغبة في التعليم قصد

 التعليمية بنجاح ويسر وذلك من خالل:

ويقوم  تدريسفهم العملية التعليمية وخصائص المرحلة العمرية التي يتعامل معها من خالل عملية ال -

 باإلشراف عليها.

ومختلف  كاءهمدراسة سلوكات التالميذ وخلفياتها من خالل التعرف على استعداداتهم للتعلم ومستوى ذ -

 مشكالت التّكيف لديهم.

المتعلم  نبغي علىلتي ياإللمام بالمادة الدراسية ومختلف جزئياتها وتنظيم معدالتها وأهدافها والمستويات ا -

 (103، ص2000محمد الدريج:  )الوصول إليها. 

 : ثانيا: المتعلم

ء على مين وبناالمتعل التعليم وفقا ألعمارالتلميذ أهم مدخالت العملية التعليمية، ويتم تقسيم مراحل  يعتبر

ن حيث ملتالميذ لة باذلك فاإلدارة الفعالة لبيئة التعليم تتطلب من المدرس أن يقف على كافة النواحي المتص

 لتعلم لنقة، وا" إن المعرفة تكتسب اذا ربطت بالمعارف الساببياجيهالمعرفي....وحسب "  نمّوهم النفسي

عتبار ن االي شبكة من ذي قبل في نسق معرفي، وفي كل تعلم البد أن يؤخذ بعييحدث إالّ إذا اندمج ف

ة طبيع التصورات الموجودة في التلميذ وفي نظامه المعرفي، فعلى البيداغوجي )المدرس( أن يحلل

 التصورات الخاطئة حتى يتغلب على عوائق التعلم .

لمدرس أن نات الفعل التعليمي أن على ا"أهمية لجانب مهم من مكو Mialaret" "مياالريكما وأعطى "

لية، يضع في حساباته خصائص المتعلمين من حيث ) السن، الجنس، الوسط المعيشي، القدرات العق

 الفروق الفردية...(.

 ععلم االجتما وهذا أمر صعب ال يستطيع المدرس أن يدركه إالّ إذا كان ملما بمبادئ علم النفس النمو،

 مادة تدريسه. باإلضافة إلى تخصصه في

 ثالثا: المادة التعليمية: 

هي المحتوى المتنوع من المعلومات التي تصاغ من أسلوب منهجي إذ تحتوي على مجموعة من 

األنشطة، والتي تتماشى مع درجة نمو قدرات التالميذ، وهي عبارة عن مجموعة من الرموز واإلشارات 
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التالميذ من قبل المدرس بعد تخطيطها واإلعداد لها والعبارات التي تصاغ في منهج علمي يقترح على 

مسبقا، وتحتوي المادة التعليمية على المقررات والبرامج التي يتم صياغتها حسب مميزات كل مرحلة 

 (44-43محمد عبد الباقي أحمد: د.س، ص . )عمرية يمر بها التالميذ

 

 المدرسة: وظائف-7

 أوال: المحافظة على التراث الثقافي: 

م وما مها العامفهوفالثقافة ب ،تقوم المدارس بعملية نقل ثقافة المجتمع والحفاظ عليها بين أجيال المجتمع

ان ة سواء كلمدرستشمله من عادات وتقاليد ورموز أو ما يسمى عموما المحتوى الثقافي يتم نقلها بواسطة ا

 (.37ان، مرجع سابق، ص عبد هللا محمد عبد الرحم)ذلك المحتوى ثقافة مادية أو ال مادية. 

رات ق وقدوتعمل المدارس على تبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار وتقديمها في نظام تدريجي يتف

 (.47مراد بوقطاية، مرجع سابق، ص )التالميذ 

لى فكيكها إها وتفالحضارة معقدة التركيب ومن الصعب اتخاذها واالستفادة منها كما هي بل البد من تبسيط

  (.213، ص 2005سامية محمد فهمي، )أجزاء. 

ى وس إلوهكذا يتدرج التلميذ في تعليمه من البسيط إلى المركب ومن السهل إلى الصعب ومن المحس

 المجرد.

 ثانيا: تطهير التراث الثقافي: 

منه ع ي للمجتملثقافاال تكتفي المدرسة بالمحافظة على التراث الثقافي فقط، بل تقوم بتصفيته أيضا فالتراث 

التطور وغّير ومنه ما يبلى وتنتهي صالحيته نتيجة الت ،ما يصلح ويستمر نقله بين األجيال المتعاقبة

مر في ر وتستوأفكار ومعارف ستتغي المستمر، إذن فعناصر الثقافة القائمة على قيّم وعادات واتجاهات

أو  ضافةيجة عمليات اإلتغيرها مادامت المجتمعات في تغير مستمر، بل ستتغير حتى في المستقبل نت

 (.39محمد سالمة محمد غباري، مرجع سابق، ص . )التغيير الذي يجعلها غير مناسبة للمجتمع الجديد

ؤثر في ال ي فالمدرسة تخلق للتالميذ بيئة مصفاة وتحذف كل ما هو غير مالئم من البيئة الخارجية كي

 عادات التلميذ واتجاهاته 

ن رسة أخرافات الماضي وتقاليده العقيمة المتحجرة، وواجب المد من المعروف أن كل مجتمع تميزه

ن يقاوم طاع أتتخلص من كل هذا وأن تنشئ الطفل على معرفة الحقائق، فإذا ما خرج للحياة العملية است

لصحة، ضر بامويواجه الخرافات وأن يسمو بمجتمعه، فالتلميذ الذي يتعلم في المدرسة أن الماء العكر 

 ة علىج إلى مجتمع على جعل من يشرب الماء العكر يتخلص منه، وهكذا تعمل المدرسيعمل حين يخر

 حفظ التراث واستمرار تعديله لتنقل إلى النشأ ما يساعده على التوافق مع المجتمع. 

 ثالثا: إعداد العنصر البشري القادر على اإلنتاج:

لتطور اة هذا سساته االجتماعية لمسايرإن المجتمع يتطور ويتغير بصورة سريعة، لذلك فهو يجند كل مؤ 

 تمد عليهال يعوالتغير السريع وخاصة المؤسسات التي تهتم ببناء القوى البشرية التي تعتبر أعظم رأسم

دية قتصاالبناء، ألن المجتمع يحتاج إلى القوى البشرية القادرة على تحمل مسؤوليات التنمية اال

تاج اإلن على إعداد وتنمية القوى البشرية القادرة على واالجتماعية، والمدرسة أهم مؤسسة قادرة

نصر ة هو العتماعيوالمساهمة في مجاالت التنمية المختلفة فأهم عنصر في عملية التنمية االقتصادية واالج

 ( .37-36محمد سالمة محمد غباري، مرجع سابق، ص )البشري.

 رابعا: إقرار التوازن: 
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ن قيود متحرر يويكون إقرار التوازن بين مختلف عناصر البيئة االجتماعية وإتاحة الفرصة لكل فرد حتى 

يفة ذلك  فوظللفة، الجماعة التي نشأ فيها ويتصل ببيئة أوسع منها، فكل تلميذ قد نشأ في جماعة وبيئة مخت

م على نشئتهتشتركة إضافة إلى المدرسة هو خلق التوافق بين التالميذ وإيجاد التقارب وتكوين صفات م

 (.215سامية محمد فهمي، منال طلعت فهمي، مرجع سابق، ص )أسلوب سليم من التفكير العلمي. 

 خامسا: إحداث التغير والتجديد: 

 تقتصر لتي الالعل من أهم السمات التي تتصف بها المجتمعات المعاصرة هي التغيرات السريعة والكثيرة 

لية مسؤو الت الحياة اإلنسانية، وال شك أن هذه الظاهرة تلقي على المدرسةعلى مجال واحد من مجا

صبح أذلك ول ،متابعة هذه التغيرات وأن يسايرها حتى ال تكون بمعزل عما يحدث في المجتمع من تطور

مات لمعلومن وظيفة المدرسة إعداد البناء للتكيّف مع المجتمع المتغير وذلك من خالل تزويدهم با

ة لتنميات والخبرات، كما تستطيع المدرسة أن تقوم بإحداث بعض التغيرات التي تتطلبها والمهارا

لسلوك. انماط االقتصادية واالجتماعية ومن تلك التغيرات، التغيير في اتجاهات األبناء وتغيير بعض أ

 (18، ص 1998محمد بهجت جاد هللا كشك، )

 سادسا: النمو المتكامل للشخصية:

غيير تا نحو لمدرسة وأصبح لها وظائفها االجتماعية بدأت تركز أهدافها وتوجه جهودهبعد أن تطورت ا 

، فقد ذا الهدفقيق هولكي تنجح في تح ،االنسان ألنه يمثل القوة البشرية التي سوف يعتمد عليها في التنمية

فسية النالجسمية، العقلية وجهت عنايتها واهتمامها إلى أنماط الشخصية من جوانبها األربعة: 

 ،بعةاألر ، لذلك فإن النمو المتكامل لشخصية التلميذ هو الذي ينصب على هذه الجوانبواالجتماعية

ص  فس المرجع،ن. )وتستطيع المدرسة بما يتوفر لها من إمكانيات وموارد وبرامج وأنشطة أن تهتم بتالميذها

مل و المتكان النمأي عملية التنمية حيث وأن تكون الشخصية النامية المتكاملة التي تستطيع المشاركة ف (22

 للفرد ال يمكن أن يتم إالّ بتفاعل الذات مع البيئة االجتماعية المحيطة.

 المدرسة: أهداف-8

ف ناك أهداهليس  تشتق التربية أهدافها من أهداف المجتمع ولذلك فليست هناك أهداف ثابتة للتربية مادام

 والتطور الذي يصيب المجتمع بصفة مستمرة.ثابتة للمجتمع وذلك نظرا للتغير 

"  أهداف المدرسة كما حددها   "Glasgow et Easton" و ايستون جالسجومن جهة أخرى يقدم "

Boocock :(.14محمد بهجت جاد هللا كشك، مرجع سابق، ص )" في أربعة أهداف هي 

 المعرفة اإلدراكية: -أوال:

مبريقية ارف االأو تخريج األفراد الذين يكونون مزودين بالمعالهدف األساسي األول للمدرسة هو إنتاج  

 والمهارة والتفوق التكنولوجي.

 : المواطنة-ثانيا: 

 .اطيديمقرإنتاج مواطن مزود بالمهام المناسبة واالتجاهات القيّمة للمشاركة في بناء المجتمع ال

 االجتماعية:  التنشئة-ثالثا: 

شخصية  مهاراتبوإعدادهم للمشاركة في التنظيمات الرسمية وتزويدهم تهدف المدرسة إلى تنشئة التالميذ 

 لتكوين العالقات االجتماعية.

 االجتماعي:  الحراك-رابعا: 
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حاسما  ليميامساعدة الفرد على تحقيق أو إنجاز التحسن االجتماعي، فالحراك االجتماعي يمثل هدفا تع

 خاصة في إطار التغير التكنولوجي السريع.

خاصة، افها الهدأإضافة إلى ذلك فلها  المدرسة الجزائريةتتضح األهداف العامة للمدرسة، أما مما سبق 

ليها كدت عأحيث تنبع مرجعية النظام التربوي في الجزائر من مرجعية الدولة وخصوصية المجتمع التي 

 1976ل أفري 16المؤرخ في  35-76كل النصوص والمواثيق فأول نص تشريعي المتمثل في األمر رقم 

 ركز على:

ة ه الروحيقيّم الجزأرة من خالل تأصيل الروح الوطنية والهوية الثقافية لدى المجتمع الجزائري ونشر -

 وتقاليده الحضارية واختياراته األساسية. 

 ديمقراطية التعليم انطالقا من عملية تعميم التعليم وضمان الحق فيه وكذا مجانيته. -

 (.29ة، ص باتن ، د.سمحمد أ رزقي بركان: )تكريس مبادئ التعريب والديمقراطية والتوجيه العلمي والتقني.  -

 ة هي:ئيسيأهداف ر ةهناك تقسيم أخر ألهداف المدرسة بجانب آخر ونظرة خاصة ومميزة مقسمة إلى ثالث

  أهداف وقائية: -

 يا وعقليا، روحيا ونفسيا.وهي التي تقي النشأ من كل ما يعيق نموه السليم جسم

  أهداف إنشائية: -

دواره لقيام بألهيئه توهي األهداف التي تزود النشأ بالخبرات اللفظية والحركية واالجتماعية والمهنية التي 

 المستقبلية بكفاءة.

  أهداف عالجية: -

 ا قبلموهي األهداف التي تعمل على تصحيح وتقويم الخلل الذي يكون قد اكتسبه الطفل في مراحل 

زعيمي:  مراد). ك بهاالمدرسة، أو قد يكتسبه أثناء التمدرس من خالل األوساط االجتماعية المختلفة التي يحت

 (143، ص 2002

 المستقبلية لدور ووظائف المدرسة: الرؤية-9

ارقة خرفية لمية والتكنولوجية في عصر االنفجار التكنولوجي المعاصر إلى قدرات معوصلت الثورة الع

 وذات مستويات مذهلة لم تشهدها الحضارة اإلنسانية على مر العصور

حديثة مدرسة اللى الفالتغيير السريع الذي يطرأ على المجتمع والعالم نتيجة التقدم العلمي والتقني يفرض ع

مناسبة  ال تكون ثال قدمأهداف التعليم واستراتيجياته فاألهداف التي كانت سائدة قبل عقد تغييرا  موازيا  في 

تحوالت ومتالحقة مواجهة التغيرات ال  إذ لم يعد في مقدرة دول العالم، لمطالب المجتمع الحالي وحاجاته

خالل   ال منإ اإلنسانية، الحضارة   في تاريخ  العصر الحديث وحركة تطوره السريع غير المسبوق

ة دخال ثورتربوية وإيمكن تطوير القدرات الو المتطورة والتقنيات الحديثة األمثل للتكنولوجيا  االستخدام 

ن ع الحديث  ردناوإذا  أ  في طرائق التلقين والتعليم والتدريس من أجل مجاراة تحدي الثورة التكنولوجية

 ى من خالل:يتجل لية  نستطيع  أن  نقول أن ذلكرؤية  مستقبلية  لكيان المدرسة  الحديثة  والمستقب

 المدرسة واألسرة: أوال: عالقة

إذا كان ترابط المجتمع البنائي وتساند مؤسساته الوظيفي من شأنه النهوض بالمجتمع واإلسراع بنمائه، 

حيث أن وظيفتيهما متداخلتين ومتشابكتين في  األسرة،فإن أقرب هذه المؤسسات جميعا للمدرسة هي 

جوانب متعددة أهمها تربية النشأ وتعليمه وإعداده للحياة، وقد سبق القول بأن األسرة القديمة كانت تقوم 

بكل هذه الوظائف وحدها حين كانت تنقل ألبنائها تجارب الماضي وتراثه الثقافي ولكن ظهرت المدرسة 

مجتمع لمقابلة االحتياجات المتزايدة لألفراد والجماعات ولم يكن يقصد بذلك كمؤسسة اجتماعية أقامها ال

نقل وظيفة التربية والتعليم كليا من األسرة إلى المدرسة، وإنما أراد أن  تشارك بعد أن أعجزها التطور 
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)محمد عن أداء وظائفها السابقة وبعد أن زادت مسؤولياتها وتعقدت أدوارها وناءت بهذا العبء الكبير. 

 (76سالمة، محمد غباري مرجع سابق، ص 

رة وتخصصت المدرسة في تحمل المسؤوليات التي تتماشى مع أهدافها وأغراضها، بحيث يظل لألس

ن لمدرسة ماتمكن بعض األدوار التي تؤديها نحو أبنائها، وبذلك تتكامل األدوار وتتساند الوظائف بحيث ت

اجزة عن عألسرة مع المجتمع الذي يتغير بسرعة كبيرة مما يجعل اأداء وظائفها االجتماعية التي تتناسب 

ركة يم إلى شالتعلمسايرة هذا التغير الحضاري الكبير بجهودها المحدودة، لذلك استندت مسؤولية التربية و

 تساهم فيها كل من األسرة والمدرسة بنصيب أوفر.

 واكسابه اجاتهحة قدراته ومهاراته وإشباع فاألسرة تقوم بتنشئة الطفل وتطبيعه اجتماعيا عن طريق تنمي

تصبح  عندئذوكثيرا من الخبرات التي تعده للتفاعل مع الحياة إلى أن يحين وقت االلتحاق بالمدرسة، 

وتستمر  مدرسةللمدرسة مهمتها وتساعد األسرة على تحقيق رسالتها، ثم تستمر األسرة في تعاونها مع ال

رسة من المد وتحاول جاهدة تهيئة أفضل الظروف وأحسنها حتى تتمكن في أداء مسؤولياتها نحو األطفال،

بير في ألثر الكلفة اأداء وظائفها واستكمال عملية التنشئة االجتماعية التي يكون للمدرسة بجماعاتها المخت

، ص 2005 منصور، )إبراهيم عبد الهادي المليجي، سمير حسنتدريب الطفل وتهيئته للتعامل مع المجتمع الكبير. 

62) 

ن مالكثير  ية منوكلما كان هناك اتصال مستمر بين المنزل والمدرسة، كلما زاد التفاعل بينهما في الوقا

شلهم فة أو المشكالت الخطيرة التي تعترض الكثير من التالميذ والتي كانت سبب في كراهيتهم للمدرس

 بطهماولذلك فال بد من ترا فيها، وكثيرا من هذه المشكالت تعجز المدرسة بمفردها عن عالجها،

 وتساندهما حتى تنجح عملية التنشئة االجتماعية بجزئيها األسري والمدرسي.

ها ئ، إذ أند خاطإن اعتقاد األسر أن دور المدرسة يقتصر على حشو أذهان التالميذ بالمعلومات فقط اعتقا

يل، حة للتشكة صالسرة كخامة أوليتعلمه كيف يتفاعل مع الحياة وكيف يتوافق مع المجتمع بعد أن قدمته األ

توافق هي ال مهمة للمدرسة وعلى المدرسة استمرار تشكيله واستكمال إعداده، فالعلم ليس غاية وأخطر 

 مع المجتمع.

 والمجتمع:ثانيا: عالقة المدرسة 

ددة لقد أصبحت المدرسة في العصر الحديث مؤسسة رسمية ذات كيان مستقل وأهداف ومسؤوليات مح

لمدرسة ي تطور اسهم فتهدف إلى إعداد تالميذ المجتمع للحياة االجتماعية واالسهام الفعال في التقدم، وقد أ

خصص ي التوالحاجة فبوضعها الحالي   كل من تراكم التراث الثقافي، والتقدم المعرفي والتكنولوجي 

اعية ومبدأ ة االجتملعدالاالدقيق، وإدراك الدور الهام للتربية والتعليم في تحقيق تنمية المجتمع، وكذا انتشار 

يمكن  الميذتكافؤ الفرص، وهكذا يمكن القول أن المجتمع له دور لكونه يقدم مواقف تربوية غنية للت

  .للمدرسة االستفادة منها

 كثير من لة فيعنى ال تقتصر على ما يقدمه المجتمع فقط، بل تساهم أيضا مساهمة فعاوالمدرسة بهذا الم

لهيئات عدة في االمساالخدمات منها إدارة مكتبات يستعير منها أهالي التالميذ حاجتهم في مساعدة أبنائهم، و

 االجتماعية وغيرها من الخدمات.

لمدرسة كة، فامن تالميذها وعادات وتقاليد مشتروبهذا ال يمكن فصل المدرسة عن المجتمع لكونه يتكون 

فرديا  دادهمتتلقاهم من هذا المجتمع لتهيئهم حتى يصبحوا صالحين، بتنمية قواهم وقدراتهم وذلك بإع

 يذ.كإتاحة الفرصة للنمو الكامل، وإعداد اجتماعيا يوجه النمو لينسجم مع نمو بقية التالم
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اشتراك  لمجتمعاة هي تنظيم عملية اشتراك الفرد مع بقية أفراد : "إن التربيجون ديوي"من هنا نجد قول 

لى أساس يره ععن وعي وقصد...وال يمكن التأكد من أي إصالح اجتماعي إالّ إذا وجهنا نشاط الفرد وتفك

 (.153عبد الرحمان العسوي: دون تاريخ، ص )أنه سيخرج ليشترك مع المجتمع في حياته وإنتاجه. 

تمع المج ع يمكن اصالح ما فيه من عيوب عن طريق التربية، ولهذا فإن استقرارمعنى هذا أن المجتم

ت اير حاجاتى تسحيعتمد على المدرسة ألنها تكّون له أفرادا صالحين، فهي تّحسن مناهج التعليم وطرائقه 

ذها الميذيب تالمجتمع ونمّوه االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وهي تعمل على رفع مستوى المجتمع بته

يها حدد فوتوصيل رسالتها التربوية، ومن ثم فإن اصالح المجتمع يتوقف على اصالح المدرسة التي ي

 مستقبل كل تلميذ.

 سلبياته،ئصه وكما ويجب أن تكون المدرسة مثاال للمجتمع وليس صورة له كما هو في الواقع بعيوبه ونقا

 .(155مراد زعيمي، مرجع سابق، ص )بل كما يجب أن يكون حتى تساهم في رقيّه والنهوض به.  

لتفكير، تنمية اأن مدارس المستقبل يجب أال تتميز بالمحتوى العلمي وإنما باهتمامها ب "تورانس "ويؤكد

 ”رانستو“أكد  . كماوتصميم برامج مبتكرة لتعليمها في سنوات الدراسة المختلفة ليقود األفراد إلى اإلبداع

لى دته عأن أهمية التدريب والتوجيه للشخص المبدع وتشجيعه على اإلنتاج اإلبداعي من شأنه مساع

تها تبط بقدرثة يرإذ أن نجاح المدرسة الحدي ،ممارسة التفكير اإلبداعي بصورة تلقائية ودون خوف أو تردد

قول ل العفة، حيث تعموالتكنولوجيا، وتوظيفها في بناء مجتمعات المعر  وتفوقها في إدارة المعرفة

ي ظل موس فوالتكنولوجيا معا ، وبذلك يجري تحويل سياسات التنظيم، وأهدافه، ومراميه إلى واقع مل

 تكنولوجي معرفي تام.

 خاتمة:

ماتي أن لمعلوافي ظل الثورات المعرفية والتكنولوجية أصبح لزاما  على كل مجتمع يريد اللحاق بالعصر 

عالم ن دول الثير ملم المعرفي بكل أطيافه ومجاالته، وفي هذا المجال قامت الكينشئ أجياله على تعلم العا

لمنهج ا في بوضع خطط معلوماتية إستراتيجية من ضمنها جعل تقنية الحاسوب واالنترنت عنصرا  أساسيا  

 التعليمي.

 لزيادة وعيه معلم،الواليوم تدعو الحاجة إلى إعادة النظر في البنى المعرفية والهياكل التربوية، السيما 

بتكر ل مبدع متاج جيوإعداده لعالم لم يعد كما كان من أجل إن  الثقافي واستعادة دوره الريادي في المجتمع

 .للمعرفة العلمية يحقق نقلة حضارية نوعية متقدمة

 :توصيات الدراسة

علم ى التمعينة عليجب النظر في مدرسة المستقبل إلى برامج الحاسوب واإلنترنت على أنها وسائل  -

 الذاتي، وال يمكن االستغناء عنها جنبا  إلى جنب مع المعلم.

 االستفادة من تجارب الدول الرائدة في انتاج المعرفة. -

 انبها.كل جواستغالل كل االمكانيات المادية منها والبشرية في سبيل تطوير المنظومة التعليمية ب -

 ية ومدروسة حسب خصوصية المجتمعات.يجب أن يكون للمدرسة برامج شاملة وقو -
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