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  ملخص

وذلك استجابة , عناصرھاتشھد النظم التربوية في العصر الحالي تغيرات عميقة في مختلف 
التي غيرت الكثير من جوانب الحياة اإلنسانية، فھدفت  لثورتي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المعلم والطالب وعملية التدريس والمنھاج : إلى تحليل عناصر النظام التربوي التاليةھذه الدراسة 
االتصاالت، وطرح تصور مستقبلي والقيادة التربوية في ضوء تكنولوجيا المعلومات و ،الدراسي

لمھارات الثقة االلكترونية التي يظھرھا المتعاملون بالعملية التربوية وفق ھذه التكنولوجيا، 
 اعتمد الباحثان المنھج النظري التحليلي للوصول إلى التصور المستقبلي، وخلصت الدراسة إلىو

وال بد أن  ،المرشد والميسر لتعلم الطلبة سيتغير دوره فيصبح: بالنسبة للمعلم*   :النتائج التالية
من مجرد  سيرتقى دوره: وبالنسبة للطالب*   .يمتلك مجموعة من الكفايات والمھارات الجديدة

متلق للمعلومات إلى مشارك وفاعل ومبدع ومنتج للمعرفة ومشارك في صياغتھا، قادر على 
يجب أن يمتلك كفايات جديدة لم تكن  التفاعل مع مجتمعه ومع العالم بما فيه من تغيرات، ولذلك

معروفة من قبل تتعلق باستخدام التقانات الجديدة للحصول على المعرفة ومعالجتھا وتبادلھا مع 
ً وفاعلية باستخدام تكنولوجيا *  .اآلخرين وبالنسبة لعملية التدريس ستصبح أكثر تشويقا

لتعلم، ويشرع الطلبة بالتعلم مستخدمين المعلومات واالتصاالت حيث يھيئ المعلم البيئة المناسبة ل
أجھزة الحاسوب ببرمجياتھا المختلفة، ومتصلين بمصادر التعلم، وقائمين بعملية جمع البيانات 
وتقييمھا وتفسيرھا، والبحث في المواقع اإللكترونية، والتواصل والتفاعل والتعاون مع الزمالء 

إلى ظھور ما يسمى بالتعلم المتمازج،  وستؤدي. في الصف، وطالب من مناطق وبلدان مختلفة
المعلومات  تكنولوجياوبالنسبة للمنھاج سيؤدي إدماج . *وإعادة تشكيل التعلم المبرمج

في عملية التعليم والتعلم إلى إعادة تشكيل المناھج التعليمية وفق التكنولوجيا  واالتصاالت
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ا استراتيجيا بالتغيير نحو إدماج تكنولوجيا وبالنسبة للقيادة التربوية فال بد أن تتخذ قرار* .الجديدة
النظام التربوي، وإعادة ھندسة ھذا النظام وفق المعطيات الجديدة، وال  المعلومات واالتصاالت

مھارة نشر الرؤية في فكر العاملين، : بد أن يمتلك قائد التغيير مجموعة من المھارات، مثل
اتيجية للتطوير التربوي المعتمد على اقتصاد وتحديد المسار الحالي للتطبيق، ووضع خطة إستر

ستتحول عمليتا التعلم والتعليم في *  .المعرفة، والتقييم المستمر لمراحل تنفيذ ھذه الخطة
المستقبل من المحتوى العلمي إلى عمليات تعليمية، ومن الدروس الجماعية إلى دروس شخصية، 

علم باستخدام مواضيع مختلفة إلى تعلم ومن األعمال الفردية إلى أعمال تشاركية، ومن الت
باستخدام المشاريع، ومن الفصول الدراسية القصيرة إلى تعلم مفتوح مستمر، ومن التعلم في 

وخصوصا -وأوصى الباحثان األنظمة التربوية العربية  .المدرسة إلى التعلم في أي مكان وزمان
بضرورة وضع خطة إستراتيجية  - فة التي لم تبدأ بعملية التطوير المعتمد على اقتصاد المعر

شاملة لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع عناصر النظام التربوي، وتوفير ما يلزم 
  .إلنجاح ھذه الخطة

 
Abstract 

The educational system is currently witnessing profound changes in 
its various elements in response to the information and communication 
technology revolutions which have changed many aspects of human life. 
This study aims at analyzing the following elements of the educational 
system: the teacher, the student, the process of teaching & curriculum, 
the educational leadership in light of information and communication 
technology, and future vision of the skills displayed by the confidence of 
electronic users in accordance with this technology of the educational 
process. The researchers adopted the theoretical analytical approach to 
reach out to a future scenario and the study was concluded by the 
following results:  * For the teacher: His role will change to become the 
leader and facilitator of student learning, but must possess a range of 
know-how and new skills.  * For the student: His role will be upgraded 
from just a receiver of information to a participant and an active and a 
creative producer of knowledge participating in its formulation, capable 
of interacting with society and the changing world with a definite 
possession of new skills that were not known before related to the use of 
new technologies for processing and sharing knowledge with others. * 
The process of teaching will become more interesting and effective using 
information and communications technology where the teacher creates 



 ٨٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدالزبون، وصالح عبابنه 

  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

the proper environment for learning, while students begin to learn using 
computers with their different programs with online learning process, 
collecting, evaluating and analyzing data, researching different electronic 
sites, interacting and collaborating with colleagues in class and students 
from different regions and countries. This activity will eventually lead to 
the emergence of the so-called interactive learning resulting in the 
restructuring of programmed learning. * For the curriculum, the 
integration of information and communication in the process of teaching 
and learning will lead to the restructuring of the educational curricula in 
accordance with the new technology. * The educational leadership will 
then be obliged to adopt a strategic decision to change towards the 
integration of information and communications technology with the 
education system, and re-engineering of the system according to new 
data. The leader of change will have to possess a set of skills, such as the 
skill of spreading vision in the minds of the workers, and determining the 
current path of the application and to develop a strategic plan for the 
educational development of knowledge-based economy, and the ongoing 
assessment of the implementation stages of this plan. * The learning and 
teaching processes in the future will be transformed from its scientific 
content to participation activity and from learning using different subjects 
to learning using projects, and from short classroom sessions to an open, 
unlimited and continuous learning process and from learning at school to 
learning anywhere and at any time. The researchers recommended that 
the Arab educational systems - in particular those that have not started 
the process of development of knowledge-based economy – must 
develop a comprehensive strategic plan for the integration of information 
and communication technology in all elements of the educational system 
and to provide all that is needed for the success of this plan. 

  
  تمھيد

نوات ا ھدت الس د ش ات واالتصاالتلق ا المعلوم تخدام تكنولوجي را الس ارا كبي رة انتش  ألخي
Information and Communications Technology (ICT)  ،وي ام الترب ي النظ ف

ك لالنخفاض المستمر  دارس، وذل املين في الم ة والع فأصبح من الشائع استخدامھا من قبل الطلب
ة ات المادي ة المكون ي تكلف ة ل  Hardwareف ا الالزم ل لمكوناتھ ا، وللتطور الھائ ذه التكنولوجي ھ
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ة  ات(الالمادي ين Software) البرمجي ارات اإلداري ى مھ رأ عل ذي ط ر ال ن الكبي ، وللتحس
أثيرٍ  ى إحداث ت رٍ  والمعلمين والطلبة الحاسوبية، ھذه العوامل مجتمعة ساعدت عل ع  كبي ى جمي عل

  .جوانب ومكونات وعناصر النظام التربوي

ان الھدف من في بداية تسعين ات ) ت م ص(يات القرن الماضي ك ھو مجرد إدخال المكون
ة  تم النظر  Hardwareالمادي زة حواسيب ي دارس، وبشكل خاص وجود مجموعة أجھ ى الم إل

ة  ين والطلب ى ضرورة تعريف المعلم ادت إل إليھا على أنھا عالمة لتطور المدرسة، ھذه النظرة ق
ة بھذه التكنولوجيا، أكثر من استخدامھا اھج المختلف ة في المن ة تعلمي أداة تعليمي م . ك ذا الفھ اد ھ وق

تية، وعدم الفي ) ت م ص(إلى إيجاد حواجز الستخدام  دريس، حيث سببت الصعوبات اللوجس ت
ا ذه التكنولوجي ين  ؛توفر الوقت الكافي، وعدم وجود تخطيط الستخدام ھ تثمار المعلم ى عدم اس إل

ات  ل ا). ت م ص(اليجابي ا إن الفص ادر كم ين مص ائي ب دريس  ) ت م ص(لفيزي ادر الت ومص
ى أن  ة إل ين والطلب اد من ) ت م ص(العادية، أدى إلى اعتقاد المعلم ى المعت ھي مجرد إضافة إل

ھا) ت م ص(التعليم، ال إدماج  يم نفس ة التعل رة موجودة في بعض . في عملي ذه الفك ا زالت ھ وم
ة ة عدم وجود البني ي حال يم، خاصة ف ذه  مؤسسات التعل ة والبشرية الضرورية لھ ة المادي التحتي

  .التكنولوجيا

ل  ذ أوائ ي المجاالت األخرى من تخداماته ف ع اس ق م يم تراف ي التعل تخدام الحاسوب ف إن اس
،  Personal Computer (PC)ثمانينيات القرن الماضي عندما تم تطوير الحاسوب الشخصي

ة دة في العملي ة جدي اھيم عالمي وم التعل مما أدى إلى بروز مف ا مفھ ة، ومنھ   يـم االلكترونـالتربوي
 e-Learning ًالذي عده الباحثون حال ،  ً دما  ناجعا لثغرات األنماط التعليمية التعلمية السائدة، وعن

دريس وفق منحى ورة االتصاالت، أصبح الت ات الحاسوب مع ث رز ) ت م ص(تم دمج إمكاني أب
رن الماضي، و ة الق ذ نھاي ة من ا التطورات التربوي وم تكنولوجي ات شموالً لمفھ ر التعريف لعل أكث
ادي د الھ ف عب االت تعري ات واالتص رى أن ) ٢٠٠٧(المعلوم ذي ي ة )ت م ص(ال ي مجموع ھ

ات ة تخزين المعلوم وفر عملي ذلك  األدوات واألجھزة التي ت م استرجاعھا، وك ا ومن ث ومعالجتھ
ة ان  توصيلھا بعد ذلك عبر أجھزة االتصاالت المختلف ى أي مك تقبالھا من أي إل الم، أو اس في الع

ة ) ت م ص(مكان في العالم، ويعرف الباحثان  ا عملي وي بأنھ لغرض ھذا البحث في السياق الترب
ع عناصر  ا في جمي ا واسترجاعھا وتبادلھ ارف ومعالجتھ ات وسائل حفظ المع ة ممكن إدماج كاف

ا، وأش ا وفاعليتھ يالمنظومة التربوية بما يساعدھا على زيادة كفاءتھ ات ) ٢٠٠٦(ار الزك أن تقني
اد ي عدة أبع ة ف ات القديم ز عن التقني دة  تتمي فھي تستطيع دمج : المعلومات واالتصاالت الجدي

ى . وسائل إعالمية متعددة في تطبيقات تعليمية واحدة درة عل ك الق كما أنھا متداخلة التفاعل، وتمل
إلى مرونتھا وتحررھا من المعلومات باإلضافة . المراقبة والمناورة واإلسھام في بيئة المعلومات

ى  ا، الوصول إل الجامدة، ومن حدود الزمان والمكان، كما يمكن من خالل روابط االتصاالت بھ
ات  ى مئ ذلك الوصول إل ت، وك ه تسھيالت االنترن أي شخص آخر على ظھر الكوكب يكون لدي

حسب رأي الفرجاني  اآلالف من ملفات المعلومات، وإلى ماليين من صفحات الشبكة، مما ساھم
ة ) ٢٠٠٢( و المعرف ي نم انيةف رن  اإلنس اني من الق ي النصف الث ارع، وخصوصاً ف بشكل متس
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ة  ةالعشرين وبداي اريخ البشرية  األلفي ر مسبوق في ت ة غي ا في المعرف ذي شھد طوفان دة ال الجدي
  .كلھا

اسوب إلى أنه يمكن استخدام الح /http://www.unescobkk.orgوأشار موقع اليونسكو
ارات  في التعليم كأداة للتعلم باللعب وكمعلم خصوصي وللبحث ولالتصال وللتدريب ولتطوير مھ

ا عد واتسون ى ) ت م ص(إن  (Watson, 2001)التفكير ولتعلم الحاسوب نفسه، بينم تساعد إل
ة، وتھدف  ى المعرف تعلم وفي الوصول إل داخل ال يم وفي م اط التعل إحداث التغيير؛ تغيير في أنم

ر ات واالتصاالت ب ا المعلوم ال تكنولوجي ي ) ت م ص(امج إدخ املين ف دريب الع يم، وت ي التعل ف
  :تحقيق الغايات التاليةإلى النظام التربوي عليھا 

تعلم .١ ون الم ا  أن يك ات وتبادلھ ي إدارة المعلوم ة ف ا الحديث ف التكنولوجي ى توظي ادراً عل ق
 .واستثمارھا

 . لبحث العلميأن يكون المتعلم متمكناً من مھارات ا .٢

 .أن يكون المتعلم فاعالً ونشطا بالعملية التعليمية .٣

 ).العمل التعاوني(أن يكون المتعلم قادراُ على العمل بروح الفريق   .٤

 .أن يوظف المعلمون استراتيجيات متنوعة في التدريس ويطّوروھا .٥

 . أن يعد المتعلم للحياة .٦

 ).٢٠٠٢كانادو وزمالؤه، (لي الناقد على البحث واالستكشاف والتفكير التحلي حفز الطلبة .٧
  

  مشكلة الدراسة

ل  احثين مث رين والب ن المفك ر م د الكثي د أك ي،  (Smeets,1999)لق  )٢٠٠١(وعل
رزوق، ل، )٢٠٠٥(وم  Wang, 2008و Muwanga-Zake, (2007)و )٢٠٠٦(و الطوي

على العمليات على التأثير الھائل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )٢٠٠٩( والطويل وعبابنة،
تعلم  ،، ومختلف عناصرھاالتربوية في جميع مستوياتھا يم وال ومساھمتھا الكبيرة في تحسين التعل

د استجابت  نظم وتنمية الموارد البشرية للعيش في بيئة التنافس العالمي، ولق دول وال ر من ال الكثي
ع لھذه التوجھات العالمية فوضعت ثورة المعلومات واالتصاالت وا التربوية ى جمي اتھا عل نعكاس

ة  ي سياس ار ف ذ باالعتب ي تؤخ رات الت ى المتغي ة أول اء اقتصاد المعرف ب، وبن اة الطال جوانب حي
وي ة، تط ا العلمي ديث محتواھ اھج وتح تمر المن م ي ة ل ذه السياس ا إال إن ھ د ترجمتھ ى خطط  بع إل

ومنھا الجماھيرية بعض الدول تطويرية تطبيقية في النظام التربوي ككل، حيث إن استخدامھا في 
ة  إحجامما زال دون الطموح، بل ھناك  الليبية ذه التقان دارس عن استخدام ھ لدى العاملين في الم

دارس،  ن الم د م ي العدي زات ف وفر بعض التجھي ن ت الرغم م ة ب ة محاول ذه الورق اءت ھ د ج وق
رات المنتظرة وذلك بتقديم إطار نظري للتغي) ت م ص(لمساعدة النظام التربوي في سعيه  لتبني 
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ة األخرى في  في جوانب العملية التربوية بتأثير ھذه التقانة، ة العربي وتشجيع المؤسسات التعليمي
  .في أنظمتھا التربوية) ت م ص(إدماج 

  
  ھدف الدراسة

ة دريس : ھدفت الدراسة إلى تحليل عناصر النظام التربوي التالي ة الت م والطالب وعملي المعل
ي والقي اج الدراس ات واالتصاالتوالمنھ ا المعلوم ي ضوء تكنولوجي ة ف ، )ت م ص(ادة التربوي

  .وطرح تصور مستقبلي لمظاھر الثقة التي تبديھا عناصر النظام التربوي لھذه التقانة
  

  أھمية الدراسة

ة  تقبلية المتوقع ر المس تأتي أھمية ھذه الدراسة بأنھا تحاول تقديم إطار نظري لمظاھر التغي
يفيد ) ت م ص(وي في ضوء إدماج لعناصر النظام الترب ذلك س ة، وب ة التعلمي ة التعليمي في العملي

اھج  وي والمخطط االستراتيجي وواضعي المن د الترب م والطالب والقائ ھذا البحث كل من المعل
  .  الدراسية
  

  منھجية البحث

ان  د الباحث د اعتم ائقيلتحقيق ھدف الدراسة فق نھج الوصفي الوث ك بدراسة األدب ،  الم وذل
ى  يم البحث إل م تقس ة، وت تنتاجات ومالحظات نھائي ديم اس التربوي المتوفر في ھذا المجال، ثم تق

  : المحاور التالية

 المعلم :المحور األول.   

 الطالب:المحور الثاني.   

 عملية التدريس: المحور الثالث.  

 المنھاج الدراسي :المحور الرابع.  

 التربويةقيادة ال: المحور الخامس.  

 اجات والمالحظات الختاميةثم االستنت.  

  المعلم  :أوالً 

ل  ي عم ائال ف اً ھ دث انقالب يم أح ي التعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي إن اس
المعلم، فقد حدث تحول دور المعلم؛ من المعلم التقليدي الذي ينحصر دوره بأنه الملقن والمسيطر 

  :عصر المعرفة الذي يقوم باألدوار التالية والمصدر الوحيد للمعرفة والناقل لھا، إلى معلم في
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ة  .١ ا  ):(Presentation uses of Technologyدور الشارح باستخدام الوسائل التقني وفيھ
ة  ائل التقني ة والوس بكة العالمي تخدماً الحاسوب والش تعلم مس ادة ال ب م م للطال يعرض المعل

ا من م اء فيھ ا ج ا ولتوضيح م ا والبصرية إلغنائھ م يكلف السمعية منھ ارف غامضة، ث ع
  .الطلبة بعد ذلك باستخدام ھذه التكنولوجيا كمصدر للبحث والقيام بالمشاريع

ة  .٢ ة التعليمي ة التعلمي ي العملي ل ف ى التفاع جع عل  Interactive uses of(دور المش
Technology:(  ا ة و التفاعل معھ وفيھا يساعد المعلم الطالب على استخدام الوسائل التقني
ق ت ة عن طري ى كيفي ه، وعل ق بتعلم اط تتعل ئلة واالستفسار عن نق ى طرح األس شجيعه عل

ن  ره م ى االتصال بغي جيعه عل ة، وتش ة المتنوع ى المعرف تخدام الحاسوب للحصول عل اس
ي  د االلكترون ت والبري ق اإلنترن ن طري وب ع تخدمون الحاس ذين يس ين ال ة والمعلم الطلب

  .أو خطأوتعزيز استجابته من خالل تزويده بكلمة صح 

داع  .٣ ة واإلب د المعرف ى تولي جع عل : Generative uses of Technology)(دور المش
ار وإنشاء  ى ابتك ه وعل وفيھا يشجع المعلم الطالب على استخدام الوسائل التقنية من تلقاء ذات
راء  رين وإج ة اآلخ ع الطلب اث م ة واألبح ام بالكتاب ه والقي ة لتعلم ة الالزم رامج التعليمي الب

ت المناقش ر االنترن ار عب ى اإلبح ي وعل د اإللكترون ة والبري رامج المحادث ق ب ات عن طري
  ).٢٠٠٢كانادو وزمالؤه، (الكتشاف وتوليد معارف جديدة يوظفھا في تعلمه 

وع مصادرھا وطرق  ة وتن ذي يتسم بتضخم المعرف إن قدرة المعلم في عصر المعلومات ال
ة األولو ا تسبق في قائم ائط تعلمھ ابھا ووس تعلم اكتس ة نزعة ال ه، فيجب تنمي درات متعلمي ات ق ي

اھج  ا بمن ا عميق م المام الذاتي لدى المعلم، مما يستوجب على المعلم تنمية قدراته ومعارفه، وأن يل
التفكير وأسس نظرية المعرفة، وان يكتسب مھارات إدارة الصف والموارد التعليمية المختلفة في 

دير المشروع إن مھمة المعل. بيئة الوسائط المتعددة د وم ي والقائ م أصبحت مزيجاً من مھام المرب
  ). ٢٠٠١علي، (البحثي والناقد والمستشار والمخرج السينمائي ومدير المسرح 

ي  ي ) ٢٠٠١(ويضيف عل بكات االتصال الت يزداد بفضل ش الواقع س اط المدرس ب إن ارتب
ي ة الت اة الرقمي ا، وبفضل نظم المحاك الواقع خارجھ ى داخل قاعات  ستربط المدرسة ب تنقل إل س

ع، الدينامكيةالدرس النماذج  ذا الواق د من  الحية لتحاكي ھ د فال ب دوره الجدي م ب وم المعل ى يق وحت
ويم أداء  ديمھا وعرضھا، وتق ادة الدراسية، وأسلوب تق ار الم ة في اختي دا من الحري إعطائه مزي

   .طلبته

ي يجب أن  مجموعة من Smeets et al. (1999)واقترح سميتز وزمالؤه  االتجاھات الت
ل دة مث م الجدي ق أدوارھ رت واقتصرت : يتحلى بھا المعلمون لتحقي د تغي م ق ان أدوارھ اع ب االقتن

ذلك يتجه  ة، ول ئلة الطلب ات ألس ع اإلجاب على اإلرشاد وتسھيل تعلم الطلبة، وإنھم ال يمتلكون جمي
تع تعلم في عصر دورھم نحو تشجيع الطلبة على تحمل مسؤولية تعلمھم، وتدعيم ال ردي للم لم الف

  .اقتصاد المعرفة
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ى النجاح في استخدام  ة عل ة إدخال ) ت م ص(لعل من أكثر األمثل دريس ھو مرافق في الت
ة ا المادي ذه التكنولوجي وازم ھ ة  Hardwareل رامج  Softwareواللين وفير ب دارس بت ى الم إل

ى ضرورة تدريب مناسبة للمعلمين الستخدام ھذه التكنولوجيا في المواقف  التعليمية، فباإلضافة إل
ة الامتالك  امج  الرخصة الدولي ل برن ة مث رامج تدريبي ا ب ي توفرھ ارات الحاسوبية الت معلم  للمھ

لومبادرة ، ICDLلسياقة الحاسوب يم، Intelإنت ى استخدام  للتعل ين عل دريب المعلم د من ت فال ب
ا  ذه التكنولوجي يةھ ة التدريس ي العملي ى المف ھل عل ا يس ات ، مم ل لإلمكاني تثمار كام ين اس علم

  .المتوفرة

ة  رامج الحاسوب التعليمي ق ب اً في تطبي ياً ومحوري م أساس د دور المعل  Educationalويع
Computer Programmes (ECP)  دريس، حيث أشار  ,Muwanga-  Zake) في الت

ه في يعتمد على مقدار استخدام المعلم لھذه التكنولوج ECPإلى أن أثر تطبيق   (2007 ا وكفاءت ي
ا ائج دراسة ھسو وزمالؤه .إدارتھ ين في  Hsu, et.al.(2008) وأشارت نت ى أن أداء المعلم إل
ى ) ت م ص(إدماج  د حصولھم عل يزداد لدى المعلمين الذكور، وعند زيادة تأھيلھم العلمي، وعن

ـ ة مرتبطة ب ات إداري ديھم واجب دما يكون ل ا، وعن ، )ت م ص( التدريب المرتبط بھذه التكنولوجي
ا، وخلصت  ذه التكنولوجي ين لھ تخدام المعلم ى اس ر عل ر أي أث ن للعم م يك ى أن ول ة إل الدراس

  .في التدريس) ت م ص(المعلمين بحاجة إلى خبرات تكنولوجية وتعليمية حتى يحسنوا إدماج 

ة  دريس، ھي معرف ا بالت ذه التكنولوجي اج ھ ين  من إدم ين المعلم إن الخطوة األولى في تمك
ال الواق ي مج ة ف ات التدريبي د الحاج ين أي تحدي الي للمعلم ار )ت م ص(ع الح م اختي ن ث ، وم

ين  ارات المعلم يم مھ ن تقس ين، ويمك ة معلم م أو مجموع ل معل ب لك دريبي المناس امج الت البرن
ى ة إل ات: المطلوب ة بالبرمجي ارات مرتبط ة، ومھ ات المادي ة بالمكون ارات مرتبط ن . مھ ويمك

  .ملة من ھذه المھارات من المواقع االلكترونية المتخصصةالحصول على حزم متكا

م إن ال ه معل ذا فان ددة، ول ة مح ة عمري ين لفئ اج مع دريس منھ ي ت ابقة ف ه الس يوظف مھارات
ا المعلومات  د الغني بتكنولوجي ارات أخرى تناسب الموقف الصفي الجدي تالك مھ بحاجة إلى ام

تعلم، واإلدارة واالتصاالت، وتشمل ھذه المھارات قدرته على ر بط النشاطات الصفية بنتاجات ال
ذه  ديھم باستخدام ھ ر ل ة التفكي ة وتنمي ا، وتشجيع مناقشات الطلب الصفية باستخدام ھذه التكنولوجي

ا المعلومات واالتصاالت وكل منءمالوسائط الجديدة، أي ضرورة الموا اط تكنولوجي : ة بين أنم
  .وأنماط األنشطة الصفية واإلدارة الصفية المحتوى العلمي وأنماط التعلم لدى الطلبة

م في سعيه الستخدام (John &Sutherland, 2004)وأشار جون وسذرالند  إلى إن المعل
ا أم : في تدريسه لمبحث معين يجب أن يميز بين الثنائيات) ت م ص( التعليم باستخدام التكنولوجي

ايز ا ة التعليم عن التكنولوجيا، تسارع تراكم المعرفة أم تم ذي يدرسه أم الثقاف ة، المبحث ال لمعرف
ز ) ت م ص(التكنولوجية الالزمة لمبحثه، ويمكن القول أن المعلم في سعيه الستخدام يجب أن يمي

ة  ة التكنولوجي ى الثقاف األول يشير إل ا؛ ف يم بواسطة التكنولوجي ا والتعل يم عن التكنولوجي بين التعل
دريس  التي يجب أن تتوافر لديه، والثاني يشير إلى ة في ت ة التكنولوجي ذه الثقاف إمكانية توظيف ھ

ة(مادة التعلم دريس المعرف ل متطلب سابق )ت يم يمث ا عن التعل يم عن التكنولوجي ذلك أن التعل ، وب
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م في عصر ) ٢٠٠٥(لتوظيفھا في مجال التعليم، وأشار الخطيب  ر دور المعل ه نظرا لتغي ى أن إل
ه  ذا يتطلب من ان ھ بة، ف مأ(المناھج المحوس ارات ) ي المعل ات والمھ تالك مجموعة من الكفاي ام

  :الجديدة، وھي

 ).ت م ص(تمكنه من استخدام أدوات  .١

 .حرصه على إبراز دور الطالب المحوري في العملية التربوية، واالرتقاء به .٢

تعلم  .٣ ة ال ذي ييسر عملي بة بالشكل ال ة المحوس واد التعليمي ى توظيف الم ة عل درة الواعي المق
 .ويدعمھا

رأي تعاو .٤ رة وال م الخب نه مع زمالئه ضمن المبحث الواحد أو المباحث المختلفة، فيتبادل معھ
 .بشكل مستمر، مما يسھم في إثراء عملية تعلم الطلبة

 .سعيه للوصول إلى مصادر تعليمية جديدة .٥

 .اھتمامه بالنمو المعرفي والتطور المھني له ولطالبه .٦

 .يمامتالكه مھارات حديثة في استراتيجيات التقو .٧

ين .٨ ه المعلم ة وزمالئ ع الطلب ه م م : عالقات ين المعل ي ب ى اتصال أفق ة إل ذه العملي اج ھ وتحت
ى )تعلم منظمي(وزميله كما تقوم على تبادل الخبرات ة عل ي مع الطالب مبني ، واتصال أفق

  .االحترام المتبادل، ويكون لديه استعداد ألن يتعلم من بعض تالميذه بعض الخبرات

ا المعلومات إن توفر ھذه الكف ة لتكنولوجي ة التحتي وفر البني ايات المھارات لدى المعلمين، وت
اج  رورة إدم ي بالض ال ال يعن ن ) ت م ص(واالتص د م ون العدي ه المعلم دريس، فيواج ي الت ف
عدم توفر الوقت الكافي لتحضير المادة العلمية للحصة، :العوائق لتحقيق االندماج المنشود، ومنھا

ة  درة المدرس دم ق ع وع ات ولجمي ع األوق ي جمي ي ف ام االلكترون ى النظ دخول إل وفير ال ى ت عل
دوى  ين بج دى بعض المعلم افي ل اع الك دم االقتن ين، وع ات )ت م ص(المعلم ود اتجاھ ل وج ، ب

دعم  رق ال زمالء وف سلبية لدى بعضھم نحوھا، وعدم توفر الدعم الكافي من اإلدارة المدرسية وال
  .(Marrack, 2006)الفني 

ة ذات الطباشير ال أن الغ ى المقاعد والسبورة الحائطي وي عل ي تحت رفة الصفية التقليدية الت
ة الصفية  إن الغرف الي ف تقبل، وبالت تناسب متطلبات التدريس في العصر الحالي ناھيك عن المس

    .بمفھومھا الجديد تحتاج من المعلم إلى إدارة صفية جديدة لبيئة التعلم الجديدة

ى تھدف اإلدارة الصف تعلم عل ية إلى تحقيق التعاون بين الطلبة وجعلھم ينھمكون في عملية ال
لذا فان التحكم في البيئة المادية لغرفة الصف ال يھدف فقط إلى تقليل احتماالت ظھور . نحو نشط

نجح في  ة صفية ت ة، بيئ التشويش أو الفوضى، بل يتجاوز ھذا إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للطلب
اتھم  باع حاج ع إش ذبھم ورف ي ج نجح ف ث ت ويق بحي ة والتش ن الجاذبي ات م ى درج تمل عل وتش
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ة ). ٢٠٠٣ھارون، (دافعيتھم ى وظائف البيئ ويمكن وصف اإلدارة الصفية الجديدة بالمحافظة عل
  :، كما يلي)٢٠٠٣(المادية للغرفة الصفية كما أوردھا ھارون

 ي دي والنفس ن الجس وفير األم دة تحت: ت فية الجدي ة الص دد إن الغرف ر تھ ى عناص وي عل
ة  زة الكھربي د من األجھ ى العدي وي عل السالمة الجسدية أكثر من أي وقت مضى، فھي تحت
ة  ة المنتشرة في مختلف أرجاء الغرف ام واألشكال وتوصيالتھا الكھربي المختلفة في األحج
ل  د تعم زھم، فق تويات تركي ة ومس اه الطلب ى انتب ر عل ا الكبي ى تأثيرھ الصفية، باإلضافة إل

اع . كعوامل تشتيت لالنتباه ى ارتف ؤدي إل بيا ي إن تشغيل األجھزة الكھربية لفترات طويلة نس
رة في مستوى اإلضاءة نتيجة تشغيل  درجة حرارة الغرفة الصفية، وقد تحدث تغيرات كبي
بعض األجھزة مثل عارض البيانات والحاسوب نفسه، ومن المسلم به أن تشغيل عدة أجھزة 

ى في غرفة مغلقة سيئ تعلم، فعل ى ال ر مساعدة عل ة التھوية سيؤدي إلى وجود بيئة صفية غي
ة  المعلم االحتياط المسبق لحدوث أي من ھذه المتغيرات ومعالجتھا فورا مع المحافظة الدائم

ي . على المستويات المناسبة من درجة الحرارة ومستوى اإلضاءة والتھوية ومن األمور الت
ة يجب االنتباه إليھا ضرورة تنظي واد المستخدمة في الغرف م العدد المتزايد من األجھزة والم

ذاء  ى ال تسبب في إي ة حت ة الحرك ة حري ة تعطي الطلب ا بطريق الصفية، حيث يجب ترتيبھ
زة ذه األجھ ى ھ م المحافظة عل ات . الطلبة أنفسھم، ومن ث ر النفسي الستخدام التقان ا األث أم

ديھم مشاعر ) ناتأي التقا(العديدة فھو شعور بعض الطلبة أنھا د ل ا يول اتھم مم تتحكم في حي
 . النقص أو الرغبة في التحرر منھا

 ة في أساسھا، فھي ال : التواصل االجتماعي انية اجتماعي إن عملية التعليم والتعلم عملية إنس
ة  ين الطلب ة وب ه من جھ م وطلبت ين المعل ول ب اعي المقب تتم إال في جو من التواصل االجتم

ة أخ ن جھ ھم م تعلم، أنفس ة ال ابي الضروري لعملي اخ الصفي االيج يوفر المن ا س رى، مم
الغرفة ) ت م ص(إن دخول تقانات . وبالتالي زيادة استمتاع الطلبة بالتعلم وتحسن تحصيلھم

اعي  ن التواصل االجتم ل م ى التقلي ؤدي إل ة ي م التقليدي بعض أدوار المعل ا ب الصفية وقيامھ
ل االج ول بعض التفاع ث يتح في، حي ا الص ھا وربم ات نفس ع التقان ل م ى تفاع اعي إل تم

ن  اب، ويمك ور بعض أعراض االكتئ االنعزال وظھ ة ب ى الرغب ة إل بعض الطلب الوصول ب
ل د من اإلجراءات مث ة بالعدي ة الصفية الحديث اعي في الغرف : للمعلم زيادة التواصل االجتم

تالءم م ا ي ة، تغيير ترتيب المقاعد أكثر من مرة خالل الحصة الصفية بم ع النتاجات التعلمي
ى شكل تجمعات بحيث  يمكن ترتيب المقاعد عل ة، ف ات المختلف ومقدار االعتماد على التقان
اوني في مجموعات،  دريس التع ل إستراتيجية الت ابلين، وتفعي يجلس كل عدد من الطلبة متق
اظ ادة فرص الحوار والمناقشة والمن م، وزي رة وان يقوم الطلبة بعرض تعلمھم أمام زمالئھ

م في التشارك  ة، والسماح لھ ين الطلب فيما بينھم، وأن يوجه المعلم أسئلة تولد آراء مختلفة ب
ة  بعض في حل المسائل أو تأدي في األدوات واألجھزة، والحصول على مساعدة بعضھم ال

 . المھام التعلمية، وأن يكثر المعلم من التجوال بين الطلبة
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 ة : إبراز الھوية ة الصف، بحيث ويقصد به قدرة الغرف ة طلب ر عن ھوي ى التعبي الصفية عل
ة  عور الطلب د ش ا يول الھم، مم رض أعم نھم وتع ات ع وفر معلوم اتھم وت ن اھتمام ر ع تعب

ة اء للصف والمدرس يس االنتم ديھم أحاس ور ل ة، ويط ب . بالقيم ي تناس ار الت ن األفك وم
ة  ارات ترحيب مكتوب ا وضع عب ة بالتكنولوجي ة الصفية الغني أو صوتية أو شخصنة الغرف

ا، أو مجاالت  اموا بھ ل نشاطات ق زة، ووضع صور تمث تح األجھ د ف فيديوية بالزائرين عن
زة  ى أجھ ب عل طح المكت ات لس ة كخلفي يرھم الذاتي ازاتھم، أو س رز انج وقھم، أو أب تف

 .الحاسوب

 ة ال: تيسير تأدية المھام ا ترتيب البيئ صفية إن المعلم الفعال يفكر في الكيفية التي سيؤثر فيھ
ه ) ت م ص(في عمليات التعليم والتعلم، ولكي ينجح المعلم  المستخدم  في التدريس؛ فان علي

ي  زة الت ا ھي المصادر والوسائل واألجھ أن يقرر أثناء مرحلة التخطيط للحصة الصفية م
ق النتاجات  يتم استخدامھا لتحقي ي س دريس الت سيتم استخدامھا، ويحدد كذلك إستراتيجية الت

االخاصة ب ا أم جماعي ة فردي م الطلب يكون تعل ل نشاط .الحصة، وھل س ه أن ك لم ب ن المس م
ة د األخذ باإلرشادات التالي ة، ومن المفي ة معين ات مادي وضع : تعليمي تعلمي يتطلب ترتيب
ا وتعريف . األجھزة والمواد والمصادر التي يكثر استخدامھا في أماكن يسھل الوصول إليھ

يتم استخدامھا في الحصة الطلبة بأية أجھزة أو مواد  وتنظيم المساحات . الدراسيةجديدة س
ة  اكھم مع بعضھم من جھ ل من احتك ة تقل الفارغة بحيث يسھل على الطلبة المرور بطريق

م . ومع التجھيزات المادية من جھة أخرى ي سيستخدمھا المعل زة الت ع األجھ اة توزي ومراع
ق بطريقة يسھل عليه الوصول إليھا، وأن يكون بمقدو ا يتعل ر كل طالب رؤية وسماع كل م

 .بعملية التعلم

 ات اليستطيع : المتعة ة بتقني دريس الغني ت م (معلم أن يعرف بسھولة فيما إذا كانت غرفة الت
ى )ص الھم إل د انتق ة والسرور عن ة بالمتع ا يشعر الطلب ، توفر المتعة للطلبة أم ال، وغالبا م

ة،  ى مكان آخر غير الغرفة الصفية االعتيادي ة إل ذه المتع م أن ال تتحول ھ اة المعل مع مراع
ه أن ال  ل علي وفرة، وبالمقاب ات المت ى سالمتھم الجسدية، وسالمة التقني ؤثر عل فوضى قد ت
ة في نفوسھم من  ديھم، وتسبب الرھب يكثر من التعليمات والتحذيرات التي قد تفسد المتعة ل

 .استخدام التقانات المتوفرة

 تدريس  مكانا لنمو الطلبة في مختلف المجاالت، مثل نمو الن غرفة ويقصد به أن تكو: النمو
ل واكتساب  و العق تعلم، باإلضافة لنم ة ال ا لعملي دة وتوظيفھ ات الجدي مھارات استخدام التقان

ب وم كل طالب باستخدام . مھارات التفكير العلمي واالستقصاء والتجري ذا يتطلب أن يق وھ
التعليم التقانات المتوفرة، ولتحقيق ذلك ف ا ب ال بد أن يكون المعلم  قادرا على دمج التكنولوجي

ى استخدامھا في الوقت المناسب وم اإلدارة الصفية في . بحيث يشجع الطلبة عل اي أن مفھ
ا  من إدارة التكنولوجي بح يتض ر، وأص د تغي ة ق ادر المعرفي ات والمص دد التقان ر تع عص

  .المستخدمة في البيئة التعليمية التعلمية



 "......تصورات مستقبلية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الطالب  :اً ثاني

إن تكنولوجيا المعلومـات واالتصاالت أداة تعليمية تجذب الطلبة وتشجعھم ليكونوا متعلمين 
كما . مستقلين، حيث تساعدھم على الوصول إلى المعلومات بسرعة من مصادر عالمية واسعة
  :تحقق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العناصر اآلتية من التعلم المتمركز حول الطالب

للطلبة، سواء أكانوا فرادى أو في مجموعات صغيرة، أن ) ت م ص(تسمح : التعلّم الفّعال .١
  .يشتقوا البيانات ويفسروھا، وأن يرصدوا المعلومات ويحللوھا

ألنماط متعددة من المتعلمين الحرية في ) ت م ص(يتيح استخدام : مركزية الطالب .٢
ً ألنماط التعلم لديھم؛ فبعض االستقاللية في انتقاء مواد التعلم، كما تتيح لھ م التعلم وفقا

المتعلمين سمعيّون، وبعضھم اآلخر بصريون، وآخرون يتعلمون أسرع باستخدام لوحة 
للمتعلم ألن ) ت م ص(ويتيح استخدام . أكثر من استخدام الورقة والقلم) الحاسوب(المفاتيح 

بية وتأليف الموسيقى، كما يعبر عن أفكاره من خالل كتابة القصة والرسم والعمليات الحسا
  .تتيح البرمجيات التربوية للطلبة العمل بسرعات متفاوتة وفقا لقدراتھم 

يستطيع المعلمون والمتعلمون، باستخدام : نمذجة المواقف الحياتية الحقيقية ومحاكاتھا .٣
البرمجيات التربوية، أن يتعرفوا على مواقف حياتية بطريقة أكثر ديناميكية مقارنة بتلك 

فعلى سبيل المثال يستطيع الطلبة استخدام اإلنترنت لعمل . لتي تسمح بھا الكتب التقليديةا
  .  رحلة افتراضية إلى الكواكب، أو مشاھدة تمثيل  خائلي لمعركة اليرموك، وغيرھا

مصدراً آخراً من المصادر الجديدة ) ت م ص(لقد أصبحت : التعلم القائم على المصادر .٤
) ت م ص(إذ إن . لمعلمين على حد سواء إضافة إلى المصادر التقليديةللتعلم لدى الطلبة وا

ستزود المعلمين والطلبة بمصادر دائمة مثل الموسوعات وقواعد البيانات على أقراص 
  ).CD-ROM Encyclopedias(مدمجة 

  :وفيما يأتي أمثلة على استخدام التكنولوجيا بوصفھا أداة تعلم

  .نتالوصول إلى معلومات في اإلنتر .١

  .عمل رسومات من المعلومات والبيانات .٢

  .استخدامھا وتطويرھا للبرمجيات التعليمية .٣

  .تطوير عروض تمثيلية متعددة الوسائل .٤

 .البحث عن مراجع الموسوعات على األقراص المدمجة .٥

تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة فاعلة لتطبيق المنھاج، ولذلك سيحتاج الطلبة إلى 
  :قادرين على إنجاز المھّمات التعليمية اآلتيةأن يكونوا 
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  . تسجيل العروض وتنظيمھا وتقديمھا باستخدام النصوص والرسومات متعددة الوسائط .١

  .جمع البيانات وتقييمھا وتفسيرھا .٢

  .البحث عن المواقع اإللكترونية باستخدام عناوين معينة ومتصفح المواقع ومحركات البحث .٣

  .ن مع زمالء الصف، وطالب من مناطق وبلدان مختلفةالتواصل والتفاعل والتعاو .٤

  .نفسه المتعلم قدرات حسب الفردياستخدام برمجيات للتعلم  .٥

ة، ولحل المشكالت .٦ اة مواقف حقيقي ادو (وضع مجموعات من تعليمات الحاسوب لمحاك كان
  .)٢٠٠٢وزمالؤه، 

ى دور د ارتق ا فق ن ھن ن وم اج المحوسب م د المنھ تعلم المعتم ي ال ب ف ق  الطال رد متل مج
ى التفاعل  ادر عل للمعلومات إلى مشارك وفاعل ومبدع ومنتج للمعرفة ومشارك في صياغتھا، ق
ى  ي عل تعلم االلكترون تراتيجيات ال ذلك تفرض اس رات، ول مع مجتمعه ومع العالم بما فيه من تغي

ل ى استخدام أدوات الت ،الطالب أن يمتلك كفايات لم تكن معروفة من قب درة عل ل المق ا مث كنولوجي
ك من خالل  ه، وذل ا حسب قدرات ارف واالستزادة منھ المتاحة والتعامل معھا، والبحث عن المع
ي تخدم  ذ المشاريع واألبحاث الت تعلم أخرى، كاالنترنت وتنفي االطالع المستمر على مصادر ال

  .تعلمه، وتفيده في فھم الموضوعات الدراسية المختلفة بتكامل وشمولية

تزداد لدية مھارات القراءة والكتابة، وتزداد ثقته ) ت م ص(تعلم باستخدام إن الطالب الذي ي
ة  ة الرغب زداد لدي ذاتي، وت تعلم ال ة ال ة نزع زداد لدي المجتمع، وت ا ب اً وإدراك زداد وعي ه، وي بنفس
ل  د وح ر الناق ة التفكي ى ممارس ه عل زداد قدرت يمھم، وت رين وتعل ع اآلخ ارك م بالتش

   .(Marrack, 2006)المشكالت

  تدريسعملية ال  :ثالثاً 

للمعلم استخدام استراتيجيات التدريس بكفاءة أكثر من ذي قبل ) ت م ص(لقد أتاحت ممكنات
اعي(التعلم في مجموعات : وخصوصاً استراتيجيات تعلم من خالل النشاطات، )العمل الجم ، وال

د ر الناق تراتيجية ويجب أن . والتعلم باالستقصاء وحـل المشــكالت، واستخدام التفكي تتصف اإلس
تعلم ة ال ي بيئ وافرة ف تعلم المت ادر ال ة مص ف كاف تخدمة بتوظي درات . المس خير ق ل تس ن أج وم

دريس  د أھداف الت دريس فمن الضروري تحدي ة الت ا المعلومات واالتصاالت في خدم تكنولوجي
 ,McFarlane and Sakellariou)المناسبة لتحقيق تلك األھداف ) ت م ص(ثم استخدام  ،بدقة

2002).  

د استخدام  ر عن دريس تصبح أكب ة الت ة عملي ر من الدراسات أن فاعلي ت م (لقد أكدت الكثي
ر )ص ات اث ا لدراس د مراجعتھم ثالً بع دريس) ت م ص(، فم ي ت وم ف وتن  العل ص ني خل

  :إلى ما يأتي  (Newton and Rogers, 2001 )وروجريس

  ليمفي التعلم والتع) ت م ص(وجود أثر ايجابي الستخدام. 
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 يندمج الطلبة في التعلم بشكل أكبر، ويزداد اھتمامھم، وتزداد فترة انتباھھم. 

 بالدخول إلى مصادر متنوعة من المعرفة العلمية تسمح. 

  ة م حول كيفي ل والفھ تعلم من التخي ددة تمكن الم توفر الدخول إلى مصادر ذات وسائط متع
 .لوجيا األبعاد الثالثةحدوث الحاالت العلمية المعقدة، وخاصة باستخدام تكنو

  يم تراتيجيات التعل وع اس تزيد من مصادر التعلم باإلضافة للكتاب المدرسي، مما يزيد من تن
 .والتعلم، وبالتالي زيادة فاعلية التعلم

 توفر بيانات ومعلومات حديثة لمختلف موضوعات وبأشكال متعددة ومن مصادر مختلفة. 

 ة ف التعليمي رار المواق ة تك وفر إمكاني اً ذوي  ت ة وخصوص اعد الطلب ا يس تعلم مم واد ال وم
 .التحصيل األقل من تحسين تعلمھم

  ان، فتجعل ان والمك ل محددات الزم تعلم مث ة لل يمكن باستخدامھا التغلب على القيود التقليدي
ة  ر الغرف ان غي التعلم مستمراً في أي وقت يناسب الطلبة خارج اليوم المدرسي، وفي أي مك

 .الصفية

 يم عالي توفر إمكا اذج من التعل وفر نم ؤھلين، وت ين الم نية التغلب على مشكلة نقص المعلم
 .المستوى وخاصة للمعلمين الجدد

 توفر الفرصة للمعلمين أن يكونوا أكثر إبداعا في تعليمھم، والطلبة أكثر إبداعا في تعلمھم. 

دريس،  التي تھتم بكل) االنترنت(لقد ازداد عدد المواقع على الشبكة العنكبوتية  ما يتعلق بالت
ة،  ع المراحل العمري ة للطالب ولجمي م، ومصادر معرفي ة للمعل فھي تضم مصادر معرفية ومھني
ا  ة م ود العربي ا الجھ ة، بينم ة االنجليزي دة باللغ ع الجي م المواق ية، ومعظ واد الدراس ف الم ولمختل

د زالت مبعثرة وشخصية ويغلب عليھا البساطة وعدم التجديد المستمر، وبالر غم من تطوير العدي
ل  ن قب ا إال م دخول إليھ ن ال ه ال يمك بة، إال ان اھج محوس ة من ة العربي ات التربوي ن المؤسس م

وم والرياضيات . مدارسھا فقط ل العل واد مث بعض الم من (ومن حسن الحظ أن المحتوى العلمي ل
ات وانين ونظري ادئ وق اھيم ومب ائق ومف ذلك ل) حق الم، وك ات الع ع لغ ه بجمي و نفس م ھ دى معظ

ة  ع األجنبي ادة من المواق ى اإلف معلمي ھذين المجالين من المباحث  في الوطن العربي المقدرة عل
ين،  اتين اللغت دى ھ ب إح ي الغال انھم ف ية، إلتق ة أو الفرنس ين االنجليزي دى اللغت ا بإح وخصوص

  .وبإمكانھم نقل ھذه المعارف إلى طلبتھم

ين وتوجد مواقع انترنت شاملة ومجانية للتدر ع المعلم يس على الشبكة العنكبوتية يمكن لجمي
ك  ددة وذل ة لمواضيع مح ة العلمي ى المعرف ا الحصول عل ن خاللھ تخدامھا، ويمكن م ة اس والطلب

، بينما تنتھي المواقع ac.بالبحث في االنترنت حيث تنتھي المواقع التعليمية في بريطانيا بـالمقطع 
  .edu.ول العالم بالمقطع التعليمية في الواليات المتحدة ومعظم د
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وم  ى الي ارف متجددة وحت ه ذو مع از بأن  up toإن االنترنت مخزن ضخم للمعلومات يمت
date  ن ل، ويمك ن تلسكوب ھاب ى صوراً م ة األوزون أو حت ات حول طبق دنا ببيان ه تزوي فيمكن

ل ائعة، مث ث الش ات البح د محرك تخدام أح ھولة باس ه بس ة من ة المطلوب ى المعرف : الحصول عل
Yahoo،  Google، AltaVista ،Ask Jeeves ا د . ، وغيرھ ى تحدي درة عل م ھو المق المھ

الموضوع المراد الحصول على معارف حوله، فال بد أن يمتلك المعلمين والطلبة مھارات البحث 
  .الالزمة

  :إن استخدام اإلنترنت كأداة أساسية في التعليم يحقق الكثير من اإليجابيات، مثل

  . الوقت والمكان المرونة في .١

  . إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الجمھور والمتابعين في مختلف العالم .٢

ل  .٣ ن قب تخدمة م غيل المس ة التش وب وأنظم زة الحاس ابق أجھ ى ضرورة تط ر إل دم النظ ع
  . المشاھدين مع األجھزة المستخدمة في اإلرسال

  ). CD-Rom(جة سرعة تطوير البرامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص المدم .٤

  . سھولة تطوير محتوى المناھج الموجودة عبر اإلنترنت .٥

  . قلة التكلفة المادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية ومحطات التلفزيون والراديو .٦

  . تغيير نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط .٧

  . ج من اإلطار المحليإعطاء التعليم صبغة العالمية والخرو .٨

تخدام  .٩ ين باس ت المخصص للبحث عن موضوع مع إن الوق ر ف ى آخ يم وبمعن رعة التعل س
 .اإلنترنت يكون قليالً مقارنة بالطرق التقليدية

الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين في مختلف المجاالت في أي  .١٠
  . قضية علمية

  . سرعة الحصول على المعلومات .١١

  . تغير دور المعلم إلى الموجه والمرشد وليس الملقي والملقن .١٢

  . مساعدة الطلبة على تكوين عالقات عالمية إن صح التعبير .١٣

  . تطوير مھارات الطلبة على استخدام الحاسوب .١٤

تطيع  .١٥ ت ويس ر اإلنترن ة عب ادة العلمي ن وضع الم ث يمك ية حي اعات الدراس د بالس دم التقي ع
 . )٢٠٠٩عبابنة، ( مكان وفي أي وقت الطالب الحصول عليھا في أي
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، وعلى )ت م ص(لقد أصبح من الشائع استخدام أدوات وأنماط تكنولوجية عديدة في تطبيق 
ع أن تلعب  ذه األدوات والمتوق أھم ھ الرغم أنھا ليست مجال ھذه الورقة، إال انه يمكن التعريف ب

، لقد  Interactive Whiteboardsالسبورة التفاعليةدورا متعاظما في السنوات القادمة، وھي 
اء  واح بيض ات وأل تخدمت شاش رض الصور Screens and Whiteboards اس دة لع عدي

تخدام  ة اس ن فاعلي ذه األدوات م د زادت ھ ات، وق ن عارضات البيان ي ) ت م ص(الصادرة ع ف
ن الصورة المتج ة، ولك ا القليل تخدامھا وتكلفتھ ھولة اس ارھا س ن انتش ا زاد م دريس، ومم ة الت مع

عليھا ذات سطوع أقل، وال يمكن التعامل مع محتويات الشاشة إال بالرجوع إلى جھاز الحاسوب، 
الي  ة، وبالت ين الطلب مما يستوجب وقوف المعلم الدائم أمام جھاز الحاسوب ويحرمه حرية التنقل ب

د مناسب لي ى بع م عل وا من التفاعل المباشر معھم أثناء التعلم، ويجب أن يكون الطلبة والمعل تمكن
ذه  ى بعض ھ ى التغلب عل لكية ساعدت عل ارة الالس الرغم من أن الف رؤية الشاشة بوضوح، وب
راع  ى اخت اد إل السلبيات إال أن الحاجة إلى نظام أكثر سھولة في االستخدام بقي مطلباً ملحاً، مما ق

ات مع شاشة  از الحاسوب مع عارض البيان ا دمج جھ م فيھ ي ت العرض، السبورة التفاعلية، الت
م، ويمكن استخدام  بحيث يتم التعامل مع ھذه السبورة مباشرة باستخدام األصبع أو أداة تشبه القل

ات  ر مالحظ وير دفت م تط ام، وت ذا النظ ي مخصص لھ م الكترون له  notepadsقل ن وص يمك
بالسبورة التفاعلية يتيح للطلبة المشاركة في الحصة، أو تسجيل وحفظ ما يحتاجونه من موضوع 

  ):١(درس، وتم تطوير البرمجيات الحاسوبية المالئمة لھذا النمط من التكنولوجيا، الشكلال

  

  .السبورة التفاعلية  :)١( شكل
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  :ومن مزايا السبورة التفاعلية

 يمكن الدخول من خاللھا إلى المصادر االلكترونية دون الرجوع إلى جھاز الحاسوب. 

 لل ذلك من جودة الصورةيمكن االقتراب كثيرا من ھذه السبورة وال يق . 

  د تخدم عن ة تس ه طابع لھا بآل ن وص ا، ويمك ه عليھ درس ويحفظ م ال ن أن يحضر المعل يمك
 .الحاجة

 يمكن التحكم بسرعة العرض، والرجوع إلى أية خطوة من الدرس بسھولة. 

 ٢٠٠٩عبابنة، (يمكن التحكم بھذه السبورة من أي مكان من الغرفة الصفية(. 

ا ع ذه المزاي اعد ھ ة، تس ر مرون م أكث ل تعلمھ درس، وتجع ة بموضوع ال دماج الطلب ى ان ل
  .وتساعد الطلبة على التعلم الفردي كالً حسب قدراته ورغباته

  المنھاج الدراسي :رابعاً 

ة ) ت م ص(إن إدماج  اھج التعليمي ادة تشكيل المن ى إع تعلم سيؤدي إل يم وال ة التعل في عملي
ذا الم دة، وأدى ھ ة وفق التكنولوجيا الجدي رامج الحاسوب التعليمي ى ظھور ب م ECPنظور إل ، فل

يعد الكتاب المدرسي المصدر الوحيد للمعرفة، فقد ظھرت المادة العلمية على األقراص المدمجة، 
ي العروض  وبية  ف رامج الحاس تخدام الب م اس ة، وت ى المعرف ت للوصول إل تخدام االنترن م اس وت

ادة من التقديمية، وتم استخدام الحقائب التعليمية ا من أشكال اإلف دريس،  (ECP)، وغيرھ في الت
اھج ) ٢٠٠٥(وبلغت ھذه التحوالت ذروتھا بتوفير المناھج المحوسبة، ويعد الخطيب  حوسبة المن

اب  ا الكت ن خالل ثناي تعلم م ة للم ة الصامتة المقدم ة المطبوع ادة الورقي اء بالم ة االرتق ھي عملي
ة وي مجموع ة تحت ادة تفاعلي ى م ي إل ور  المدرس ل الص ددة مث ائط المتع ن الوس  Graphsم

ة  Virtual Experimentsوالتجارب االفتراضية  ة التصويرية الحركي  Animationواألمثل
اة  اذج والمحاك ة النم ديو  Simulationsوأمثل ات الفي وان Videoولقط ى األل افة إل ، إض

ادة الدرا امي للم ة واألصوات المرافقة للنصوص والتقويم التكويني والخت ية، واألنشطة االثرائي س
  .اإلضافية، وغيرھا

اةإن  ة والمحاك ة  Simulations  and Animationsالحرك ادة العلمي ايير الم م مع من أھ
ة  ورقي، فالحرك اج ال المحوسبة، وتستخدم لتوضيح الظواھر العلمية بطرق غير متوفرة في المنھ

ا، توضح الظاھرة وتبسط عملية حدوثھا م Animations التصويرية ى فھمھ ما يساعد الطلبة عل
ى  ات، ويمكن الحصول عل مثل حركة االلكترونات في موصل أو عملية التمثيل الضوئي في النب

اة دم المحاك ا تق ع الفالش، بينم ة من مواق ة للحرك ر   Simulationsالبرمجيات الالزم ة تغي كيفي
اة لعرض مواقف الظاھرة العلمية بتغير الظروف الطبيعية أو التجريبية، ويمكن استخد ام المحاك

ل ة أخرى، مث ة ال يمكن عرضھا بطريق ة: علمي ة بطيئ ات( تسريع حرك و نب ل نم ئ )مث ، وتبطي
ات( حركة سريعة ه)مثل تصادم الجزيئ ا ال يمكن رؤيت ة م ذرات أو ( ، ورؤي ين ال ل التفاعل ب مث

ا) مثل النشاط اإلشعاعي( ، ورؤية كيفية حدوث التجارب الخطرة)الجزيئات ة واستكش ف األنظم
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دة  رة والمعق ة(الكبي ة البيئي ي، واألنظم ام الشمس ل النظ ات الصناعية)مث اة العملي ن محاك  ، ويمك
ومحاكاة المجھر بتوفير صور ھائلة مأخوذة من الشرائح ) مثل ما يتم داخل أفران صھر المعادن(

 :ة عديدة مثلالمجھرية الحقيقية، ويمكن الحصول على نماذج محاكاة متنوعة من مواقع الكتروني
hitachi.com-www.cambridge )،٢٠٠٩ عبابنة(.  

وھي مقررات دراسية  modulesوتتوفر حزم تعليمية للمناھج  يطلق عليھا اسم موديوالت 
د من المؤسسات الت د قامت العدي ة، وق دى واسع من المصادر االلكتروني ى م وي عل ة تحت عليمي

ع  ية ولجمي ل الدراس ع المراح بة لجمي اھج محوس داد من ة بإع ركات متخصص ع ش اون م بالتع
وات، ال ور، وأص ديو، وص ات في اة، ولقط ة، ومحاك ة، وحرك اً تقديمي ث، تتضمن عروض مباح

بة،  ع االنترنت المناس ة، وروابط لمواق ويني  وأشكالوأوراق عمل للطلب ويم التك ددة من التق متع
  . والختامي

  :د ساھمت المناھج المحوسبة في ظھور أو تطوير عدة اتجاھات تعلمية، مثللق

  التعلم المتمازجBlended Learning  أو التعلم المھجنHybrid Learning 

اج  المحوسب مع  وفي ھذا النوع من التعلم يستطيع المعلم أن يمزج التعلم االلكتروني للمنھ
المزج لصالح أي من الطريقتين، ويمكن اعتبار التعلم أي طريقة اعتيادية أخرى دون تحديد نسبة 

تعلم المباشر  ين حدي ال ى متصل ب دما يحقق أي نسبة عل اً عن اً متمازج  (Face to Face)تعلم
 ):٢(الكامل، كما في الشكل )  Computer based learning( والتعلم االلكتروني المحوسب

  التعلم المحوسب                                                                   التعلم المباشر

  

  التعلم المتمازج

  .موقع التعلم المتمازج :)٢( شكل

اء  ورة أثن ون عرض ص د يك ة، فق اً مختلف كاالً وأحجام اً وأش ازج ألوان تعلم المتم ذ ال ويأخ
امالً محوس اً ك د يكون درس ة، وق باً، حصة، أو عرض تقديمي لنشاط قامت به مجموعة من الطلب
ات  ادة من ممكن ت (والواقع أن التعلم المتمازج ليس بديال للتعلم المباشر ولكنه تحسين للتعلم باإلف

  .، فھو طريقة لتعزيز التعلم بضم جوانب القوة بين طرق التعلم المباشر والتعلم االلكتروني)م ص

  التعلم المبرمجProgrammed Learning 

المادة العلمية المحوسبة للطلبة مقسمة على شكل وحدات وفي ھذا النوع من التعلم يتم تقديم 
ا الطالب ) modules sub(صغيرة  وبسيطة ومرتبة ترتيبا متسلسال ومنطقيا، بحيث يستجيب لھ

وم  تعلم يق ان الم الي ف ي، وبالت ويم مرحل تدريجيا، ويتبع كل خطوة تعزيز الستجابته من خالل تق
ذا بالتعلم بنفسه، ويتقدم في تعلمه بشكل تد ه، ومن خصائص ھ ه واحتياجات ريجي يتناسب وقدرات
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تعلم تعلم لل ة الم تثارة دافعي ى اس ل عل تعلم، ويعم الزم لل ت ال ه يختصر الوق تعلم أن ن ال وع م  الن
 . )٢٠٠٩ عبابنة،(

) ت م ص(إلى أن أسباب نجاح المعلمين في استخدام  Marrack (2006)وخلصت دراسة 
  :يعود إلى العوامل التالية

 ).ت م ص(الشخصية السابقة لكل منھم في مجال الخبرة  .١

 .الرغبة واالھتمام الشخصي الستخدام األدوات الجديدة .٢

 .في التدريس) ت م ص( توفر فرص المشاركة والنقاش مع الزمالء حول استخدام .٣

 ).ت م ص( توفر نماذج عملية ألنشطة في تدريس مبحثه باستخدام .٤

ق ت .٥ ية وفري ن اإلدارة المدرس دعم م وفر ال ة ت ة أو المنطق ي المدرس ات ف ا المعلوم كنولوجي
 .التعليمية

  :في التدريس) ت م ص(ومن األسباب التي تقلل من استخدام المعلمين 

  اتھم ا ال تطابق حاج ا يجعلھ عمومية البرمجيات المتوفرة في شبكة المدرسة الحاسوبية، مم
 .التدريسية

 المادة العلميةانشغال الطلبة معظم وقت الحصة بالحاسوب نفسه، وليس ب. 

 وجود مشاكل في األنظمة الحاسوبية، مما يضيع الكثير من الوقت. 

  والمنھاج) ت م ص(عدم وجود ارتباط وثيق بين  . 

 قلة الوقت المتوفر للمعلمين لالطالع على مصادر المعرفة المتوفرة. 

 سرعة التغير في المعرفة العلمية نفسھا. 

 ت م ص(وخصوصا كبار السن تجاه  وجود اتجاھات سلبية لدى بعض المعلمين.( 

 دة م الجدي ب ألدوارھ وجي المناس دريب التكنول ين الت ي المعلم دم تلق  Baggett) .ع
,McFarlane and Brawn,2003 و(Smeets et al. 1999. 

 القيادة التربوية: خامساً◌ً 

د أدت ى إن قوة التأثير الھائلة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ق ادةق ضرورة وجود إل  ي
ادةالتغيير في النظام التربوي في شتى مجاالته، فال بد أن تتخذ  إحداثقادرة على  ذه القي رارا  ھ ق

اج  و إدم التغيير نح تراتيجيا ب ة ) ت م ص(اس ر الخط ل عناص ن تمثي دريس، ويمك ي الت ف
  :التالي) ٣( اإلستراتيجية الالزمة بجبل الجليد الموضح بالشكل
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في ) ت م ص(العوامل التي تعتمد عليھا إستراتيجية التغيير الرامية إلى إدماج :  )٣( شكل
  .)٢٠٠٧( وزارة التربية والتعليم: المصدر. التدريس

  :أن العوامل التي تتكون منھا إستراتيجية التغيير تنقسم إلى قسمين) ٣( يالحظ من الشكل

 اھرة ل الظ ة : العوام ة تربوي ع سياس دأ بوض اج وتب ى إدم وم عل دة تق ي ) ت م ص(جدي ف
ة  دد الطلب ين ع بة ب ون النس ث تك ة بحي ة الالزم ة التحتي وفير البني ى ت ل عل دريس، والعم الت

ة از حاسوب لكل (وأجھزة الحاسوب ضمن النسب المقبول ة ١٥-٥جھ وفير )من الطلب ، وت
 .المصادر الالزمة مثل التمويل والتدريب

 ة ل الخافي ديم وتشمل تشجيع الم: العوام يم وتق ي التعل ا ف ذه التكنولوجي اج ھ ى إدم ين عل علم
ار ة، واعتب ز الطلب م، وتحفي دعم لھ ي ) ت م ص(ال تعلم ف يم وال ي التعل ات عمليت م مقوم أھ

ي  ائدة ف ة الس ادر، والثقاف ار والمص ي األفك اعي ف ارك الجم من روح التش ة، ض المدرس
 .المجتمع

 تشجيع المعلمين و قابلية الطلبة

 البنية التحتية نسبة التالميذ مقارنة بعدد أجھزة الحاسوب

 لمتوفرةالمصادر ا

الثقافة 
 السائدة

  التشارك
 في المصادر

 السياسات التربوية

 التركيز على التعلم و التعليم

 التحفيز و الدعم

 التشارك في األفكار
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تم تطوي ر وي حة للتغيي ة واض اك رؤي ون ھن ب أن تك ا يج ا ومعرفتن الل فھمن ن خ ا م رھ
ومھاراتنا ثم نقوم بالمراجعة والتقييم والتخطيط للتغيير، أي أن إدارة التغيير تتلخص في المخطط 

  :التالي

  إعداد الخطة                             مراجعة وتقييم                              فھم الرؤيا 

وع ى كل ن ق عل تراتيجية تطب ذه اإلس ة  وھ ر داخل المدرسة، حيث تستمر العملي من التغيي
  ):٤(ويمكن قيادة تنفيذ خطة التغيير كما في الشكل. بشكل دورة

  

   .في التدريس) ت م ص(خطة التغيير االستراتيجي إلدماج  : )٤(شكل 

  ).٢٠٠٧( وزارة التربية والتعليم: المصدر

د  اإلدارةشكل ومضمون تغير ) ٢٠٠٥( وتوقع مرزوق اجالتربوية عن ا  إدم ذه التكنولوجي ھ
  :في العملية التعليمية التعلمية لتصبح

  قواعد البيانات والمعلومات لتساھم بشكل فاعل في حسن اتخاذ القرار وإدارةمھتمة ببناء.  

 ين  إدارةذاتية ال  إدارة ينمركزية أو المركزية بخطوط اتصال مفتوحة ب ين اإلداري  والمعلم
 .والطلبة وأولياء األمور

 مھتمة بالجودة الشاملة لجميع مكونات المنظومة التعليمية. 

تخطيط 
تحفيز 
غرس 
 إدامة

تنظيم 
إدارة 
  منھاج

موارد 
استراتيجيا  بشرية

  ت تعلم

مراجعة 
مالحظة 
 تقييم

فھم 
  الرؤيا
  معرفة
  مھارات
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 في تدريسه، ) ت م ص(ه واستخدامئتقيس كفاءة المعلم بقدرته وقابليته للتدريب وتطوير أدا
  .المھنية لممارسة التعليم مدى الحياة إجازتهولن تستمر صالحية 

ر  ووعب ق أب د الح ة عب اش وزھري ديري ) ٢٠٠٧(ري ا الخاصة بم ايير التكنولوجي ن مع ع
  :المدارس بطريقة أخرى بحيث تشمل

ا : الرؤية والقيادة .١ يطور مديرو المدارس رؤية مشتركة حول مسائل دمج شامل للتكنولوجي
 .لتلك الرؤية إدراكھمفي مدارسھم، وإيجاد بيئة وثقافة توصل 

ة  يؤكد قادة التعليم أن تصميم المناھج: التعليم والتعلم .٢ ات التعليمي واستراتيجيات التعليم والبيئ
 .يتم بدمج التكنولوجيا المالئمة لتحقيق الحد األعلى من التعليم والتعلم

يطبق مديرو المدارس التكنولوجيا من أجل تحسين ممارساتھم : والممارسة المھنية اإلنتاجية .٣
 .اآلخرين إنتاجيةومعدل  إنتاجياتھمالمھنية وزيادة معدل 

ة : العملياتو اإلدارة .٤ دعم أنظم ا ل ات  اإلدارةيضمن مديرو المدارس دمج التكنولوجي والعملي
 .المدرسية

يم .٥ يم : التقي املة للتقي ة ش ذ أنظم ا من أجل تخطيط وتنفي دارس التكنولوجي ديرو الم يستخدم م
 .والتقدير الفعال

ة  .٦ ة والقانوني ايا االجتماعي ةالقض ايا  واألخالقي ذه القض دارس ھ ديري الم تفھم م ذ ب وتنفي
  .القرارات ذات العالقة

ي توظف  ة الت اً، ) ت م ص(إن المدرس ا واضحاً جلي ر أثرھ ذه يويظھ ى أن ھ ك عل دل ذل
اً، ويمكن أن  ة الكتروني ا أي متمكن ا وتوظيفھ المدرسة تتمتع بالثقة في مجال استخدام التكنولوجي

ي  ة ف ذه الثق ة، مجاالت تظھر ھ ادة التربوي ية والقي ة،الواإلدارة المدرس رامج التعليمي اج والب  منھ
يمو تعلم والتعل ويم،، وال املينو التق ي للع ور المھن تعلم،و التط ة لل رص المتاح ادر و الف المص

  .األثر على نتاجات الطلبةو المتوفرة،

  :معايير الجودة إلدماج لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظومة التربوية 

ادرة مما سبق نخلص إلى التصور التالي لعن اً، أي الق ة الكتروني وي الواثق اصر النظام الترب
  :في النظام التربوي بكفاءة واقتدار) ت م ص(على إدماج 

  :، ويظھر المؤشرات التاليةالمعلم  :أوالً 

 المقدرة على تحديد ايجابيات مستجدات التكنولوجيا الحديثة. 

 يستخدم التكنولوجيا بفعالية على المستوى الشخصي والمھني.  

 درة على استخدام وسائل التعلم عن بعدالمق.  
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 المقدرة على إصدار األحكام واتخاذ القرار فيما يتعلق بالتكنولوجيا.  

 المقدرة على توظيف التكنولوجيا بفاعلية في عملية التعلم.  

 النظرة المستقبلية لدور التكنولوجيا في إغناء العملية التعليمية.  

 ذات من أجل الطلبةالمقدرة على التعلم المستمر وتطوير ال.  

 تشجيع الطلبة في تنويع الخيارات الستخدام التكنولوجيا.  

 لديه المقدرة على تطوير خبرات الطلبة فيما يتعلق بالتكنولوجيا.  

 لديه مستوى عال من الثقافة المعلوماتية.  

 المقدرة على اإلدارة الصفية الغنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  

  :سيظھرون المؤشرات التاليةو ،الطلبة  :ثانياً 

  ً  .في مھارات التكنولوجيا المختلفة كبيراً  يمتلكون تنوعا

 يمتلكون المقدرة على تعلم المھارات التكنولوجية الجديدة وحسب الحاجة.  

 لديھم المقدرة على انتقاء الوسائل التكنولوجية  المناسبة إلتمام المھام و الواجبات المطلوبة.  

 حدث عن الطرق التي سھلت بھا التكنولوجيا تعلمھميمتلكون المقدرة للت.  

 لديھم المعرفة حول متى توظف التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية.  

 يمتلكون ثقافة معلوماتية واسعة. 

  دى م لتتح ى لھ ام تعط الل مھ ن خ ة م دراتھم التكنولوجي تعراض ق ى اس درة عل ديھم المق ل
 .قدراتھم

 ا المناسبةيحسنون اختيار مصادر التكنولوجي. 

  ت م ص(لديھم االستقالل في استخدام.( 

 لديھم المقدرة على أداء االختبارات التي تستخدم التكنولوجيا.  

 ٢٠٠٢كانادو وزمالؤه، (يستخدمون التكنولوجيا للتعلم خارج المدرسة(.  

  :، وھو قائد التغيير فيظھر المھارات التاليةمدير المدرسة  :ثالثاً 

 ر العاملينمھارة زرع الرؤيا في فك. 

 متابعة تطوير وصيانة مھارات العاملين. 
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  ت م ص(تبادل الخبرات حول رؤية توظيف.( 

 تحديد المسار الحالي للتطبيق ووضع رؤية وخطط للمستقبل. 

 تطوير وتطبيق الخطط. 

  ت م ص(مالحظة وتقييم فعالية.(  

تعل ي ال راد دائم وين أف ى تك دف إل تقبلية تھ ة المس نظم التربوي ا أن ال اء وبم إن دور أولي م، ف
ائھم، ) ت م ص(األمور ال يقل عن دور المعلم ومدير المدرسة في التعامل مع  م أبن ة تعل ومتابع

  :حيث ينتظر منھم امتالك الثقة االلكترونية، وإظھار المؤشرات التالية

 االعتياد على استخدام االنترنت والبريد االلكتروني. 

  التكنولوجيا الحديثةلديھم المقدرة على التكيف مع مستجدات.  

 المقدرة على توعية أبنائھم على استخدام التكنولوجيا وتحذيرھم من مخاطرھا.  

 لديھم المقدرة على مناقشة ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا.  

 ليھم مقدرة على استخدام مصادر االنترنت اآلمنة بشكل مناسب.  

 لديھم ثقافة معلوماتية واسعة.  

 ى التوا ا وشبكة لديھم المقدرة عل ادر التدريسي باستخدام التكنولوجي صل مع المدرسة والك
  .نتااالنتر

 يستخدمون شبكة االنترنت بشكل متكرر في البحث عن المعلومات وتحميل البيانات.   
  

  االستنتاجات والمالحظات الختامية

وي، يمكن الوصول إ ى بعد مناقشة التغيرات المستقبلية المتوقعة ألھم عناصر النظام الترب ل
  :االستنتاجات والمالحظات التالية

 م بة للمعل ة: بالنس تعلم الطلب ر ل د والميس بح المرش يتغير دوره فيص يطر س د المس م يع ، ول
ه  ب تأھيل دور يج ذا ال وم بھ ة، وليق د للمعرف در الوحي ة والمص ة التربوي ز العملي ومرك

د ا يتناسب ودوره الجدي ه بم ر اتجاھات ك مجمو ,تكنولوجيا، وتغيي ات وأن يمتل عة من الكفاي
  .والمھارات الجديدة

 ب بة للطال يرتقى دوره: وبالنس دع  س ل ومب ارك وفاع ى مش ات إل ق للمعلوم رد متل ن مج م
ومنتج للمعرفة ومشارك في صياغتھا، قادر على التفاعل مع مجتمعه ومع العالم بما فيه من 
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ق ل تتعل ن قب ة م ن معروف م تك دة ل ات جدي ك كفاي ذلك يجب أن يمتل رات، ول تخدام  تغي باس
  .التقانات الجديدة للحصول على المعرفة ومعالجتھا وتبادلھا مع اآلخرين

  ة باستخدام ر تشويقاً وفاعلي دريس ستصبح أكث ة الت ئ )ت م ص(وبالنسبة لعملي ، حيث يھي
ا  زة الحاسوب ببرمجياتھ المعلم البيئة المناسبة للتعلم، ويشرع  الطلبة بالتعلم مستخدمين أجھ

ة، ومتص يرھا، المختلف ا وتفس ات وتقييمھ ع البيان ة جم ائمين بعملي تعلم، وق ادر ال لين بمص
ي الصف،  زمالء ف ع ال اون م ة، والتواصل والتفاعل والتع ع اإللكتروني ي المواق والبحث ف

ادة . وطالب من مناطق وبلدان مختلفة ازج، وإع التعلم المتم وستؤدي إلى ظھور ما يسمى ب
  . تشكيل التعلم المبرمج

 بة ل اج وبالنس يؤدي إدم اج س كيل ) ت م ص(لمنھ ادة تش ى إع تعلم إل يم وال ة التعل ي عملي ف
اھج  ة، والمن رامج الحاسوب التعليمي دة، وظھور ب ا الجدي ة وفق التكنولوجي المناھج التعليمي

ة : المحوسبة التي تتضمن ة وأمثل الصور والتجارب االفتراضية واألمثلة التصويرية الحركي
اة ولقطات اذج والمحاك ة للنصوص،  النم وان، واألصوات المرافق ى األل ديو، إضافة إل الفي

  . اإلضافية، وغيرھا اإلثرائيةوالتقويم التكويني والختامي للمادة الدراسية، واألنشطة 

 في ) ت م ص(بالتغيير نحو إدماج  وبالنسبة للقيادة التربوية فال بد أن تتخذ قرارا استراتيجيا
ذ ادة ھندسة ھ وي، وإع د النظام الترب ك قائ د أن يمتل دة، وال ب ات الجدي ا النظام وفق المعطي
د المسار  :التغيير مجموعة من المھارات، مثل املين، وتحدي ة في فكر الع مھارة نشر الرؤي

ة،  ى اقتصاد المعرف د عل وي المعتم الحالي للتطبيق، ووضع خطة إستراتيجية للتطوير الترب
 .والتقييم المستمر لمراحل تنفيذ ھذه الخطة

 ة ) ت م ص(دف تھ تثمار البيئ ا اس دارس، وإنم ى الم ة إل ات المادي ليس مجرد إدخال المكون
ات  ية اليجابي تالك ) ت م ص(المدرس ى ام ادرة عل رية ق وارد بش اء م ى بن اعد عل ا يس بم

ين المجتمعات  ة ب ل الفجوة الرقمي الي تقلي داعا، وبالت ناصية المعرفة استخداما وتطويرا وإب
  .  دمة في ھذا المجال، والتحول إلى اقتصاد المعرفةالعربية والدول المتق

  كل اآلن ي ) ت م ص(تش ياً ف زءاً أساس وي، وج وير الترب ي اإلصالح والتط ر ف وة التغيي ق
  .السياسات والخطط التربوية الوطنية

 ع راد المجتم يم أف ى تعل ات واالتصاالت إل ي عصر المعلوم ة ف ة(تھدف التربي كيف ) الطلب
تعلم يتعلمون، وكيف يواصل وين المجتمع الم ك تك ى ذل ون ھذا التعلم مدى الحياة، والسبيل إل

 ً   .الواثق الكترونيا

 م، وجدول : قد تتحول عناصر المدرسة في المستقبل كما يلي الغرف الصفية إلى مراكز تعل
ة،  ى أنشطة مكثف امج دراسي شخصي، والحصص األسبوعية إل ى برن ة إل الدروس اليومي

ى  واجتماع أولياء األمور  اليوم إل إلى حلقة نقاش عبر االنترنت، ومواعيد الدراسة المحددة ب
  . ساعة، والمدرسة من مركز التعلم إلى المجتمع مركز التعلم ٢٤يوم مفتوح 
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 ي ا يل تقبل كم ي المس يم ف تعلم والتعل ا ال ول عمليت د تتح ات :وق ى عملي ي إل وى العلم المحت
ال تشاركية، تعليمية، والدروس الجماعية إلى دروس شخصية، وا ى أعم ة إل ال الفردي ألعم

والتعلم باستخدام مواضيع مختلفة إلى تعلم باستخدام المشاريع، والفصول الدراسية القصيرة 
  . إلى تعلم مفتوح مستمر، والتعلم في المدرسة إلى التعلم في أي مكان وزمان

  ه بمجرد  اإلسرافيجب عدم اؤل ان اجفي التف و) ت م ص( إدم ي ستزول في النظام الترب
يم  ىجميع مشكالته، ويرتقي التعل ل  إل ى المستويات، ب دد  أنأعل أثران بع تعلم  يت يم وال التعل

  .االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع العواملكبير من 

 يس إ ا ول د أمامن وي يوج ام الترب ي النظ ات واالتصاالت ف ورة المعلوم ي لث أثير الحقيق ن الت
ؤدي  خلفنا، فالقادم من األيام د ي سيشھد المزيد من التغيرات في كافة عناصر ھذا النظام، وق

  . إلى إعادة النظر في البنى المادية والوظيفية وھندسة المدرسة نفسھا

ة التطوير -وأخيراً يوصى الباحثان األنظمة التربوية العربية  دأ بعملي م تب ي ل وخصوصا الت
ة  اد المعرف ى اقتص د عل ة إس -المعتم ع خط رورة وض ا بض دمج تكنولوجي املة ل تراتيجية ش

  .المعلومات واالتصاالت في جميع عناصر النظام التربوي، وتوفير ما يلزم إلنجاح ھذه الخطة
  

  واألجنبية المراجع العربية

 اش أبو د الحقو .حسين .ري ة .عب وي للطالب الجامعي   ).٢٠٠٧(. زھري نفس الترب م ال عل
  .عمان. دار المسيرة .١ط  .والمعلم الممارس

 األردن. عمان. )٤-٣(. ٤٣. رسالة المعلم ."حوسبة المناھج" ).٢٠٠٥( . قاسم ،الخطيب.  

 ي اح  ،الزك د الفت د عب ر "  ).٢٠٠٦( .احم ي عص ة ف رورة ملح ي ض يم االلكترون التعل
االت ات واالتص ا المعلوم دول . "تكنولوجي ة الجن ع  .)٣(٢٨ . مجل ى الموق وفر عل مت

 http://www.ulum.nl/b128.htm#_edn2 :االلكتروني

 ل رحمن ،الطوي د ال اني عب ا. )٢٠٠٦( .ھ ة وقيادتھ نظم التربوي ي إدارة ال دال ف اإلدارة . أب
  .األردن. عمان. نشر بدعم من الجامعة األردنية. باإليمان

 ل رحمن ،الطوي د ال اني عب ة .ھ د ،وعبابن ة ا. )٢٠٠٩( .صالح أحم ة مدرس ة المتعلم لمدرس
  .األردن. عمان. دار وائل للنشر. ١ط. المستقبل

 وم إدارةقضايا حديثة في . )٢٠٠٩(. صالح أحمد أمين ،عبابنة مؤسسة  . موارد تدريس العل
  .دبي. محمد بن راشد آل مكتوم

 -اني تكنولوجيا المعلومات". )٢٠٠٧(. زين ،عبد الھادي . "واالتصاالت في السياق البرلم
 http. //www.eaddla.org/parlaman/peper_21.doc .وفر على الموقع االلكترونيمت
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