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Abstract: The current study aimed to reveal how to prepare the teacher in light of the challenges of the twenty-first century
and how can he Confrontation them?, The current study is based on a descriptive approach to monitoring the current reality
of teacher preparation and the challenges it faces in the twenty-first century and How did the teacher prepare in the field of
e-learning in terms of skills and competencies necessary for that field so that the teacher can meet these challenges and new
developments In the modern era.
The study results are summarized in terms of teacher preparation in the various disciplines, adequate preparation, whether
it is before service or during it, and that the job of the teacher changes with the change of contemporary life and its
requirements and then he has to adapt these changes in order to build a new generation, Whereas, The criteria for judging
the level of education in any country is the level of teacher preparation and training programs, and this requires
comprehensive preparation for the teacher, especially with the massive expansion in the amount of scientific and human
knowledge.
The study recommends that the teacher must keep abreast of everything new in his field, whether on the scientific or
professional level, and acquire some skills and competencies that help to Keep up with the challenges of the twenty-first
century, and employ technology in the educational process.
Keywords: Teacher preparation, challenges of the times, teaching skills, educational competencies, e-learning.

املعلم العصري وتحديات القرن الواحد والعشرين
فاطمة مصطفى سويلم يوسف
كلية التربية || جامعة الجوف || اململكة العربية السعودية
 هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن كيفية إعداد املعلم في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين وكيف يمكنه مواجهتها؟:امللخص
وتقوم الدراسة الحالية على املنهج الوصفي لرصد الواقع الحالي إلعداد املعلم والتحديات التي تواجهه في القرن الحادي والعشرين وكيف
نيهئ املعلم في مجال التعليم اإللكتروني من حيث املهارات والكفاءات الالزمة لذلك املجال حتى يستطيع املعلم مواجهة تلك التحديات
.واملستحدثات املستجدة في العصر الحديث
 وأن وظيفة،وتوصلت الدراسة إلى أهمية إعداد املعلم في مختلف التخصصات اإلعداد الكافي سواء أكان ذلك قبل الخدمة أم في أثنائها
 حيث إن معايير الحكم على،املعلم تتغير بتغير الحياة املعاصرة ومتطلباتها ومن ثم عليه مواءمة هذه املتغيرات من أجل بناء جيل جديد
مستوى التعليم في أية دولة هو مستوى برامج إعداد املعلم وتدريبه وهذا يتطلب إعدادا شامال للمعلم خاصة مع التوسع الهائل في حجم
 واستنادا للنتائج أوصت الدراسة بضرورة مواكبة املعلم لكل جديد في مجاله سواء على املستوى العلمي أو،املعرفة العلمية واإلنسانية
 وتوظيف التكنولوجيا في العملية، واكتساب بعض املهارات والكفايات التي تساعده على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين،املنهي
.التعليمية
. إعداد املعلم – تحديات العصر – املهارات التدريسية – الكفايات التربوية – التعليم االلكتروني:الكلمات املفتاحية
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مقدمة
نجد في كل عصر على مر العصور أن هناك حقيقة ثابتة وهي أن املعلم يمثل حجر الزاوية لبناء أي أمة
وليس لبناء النظام التعليمي فقط ،لذا اتجهت السياسات التربوية الحديثة إلى تطوير املعلم وإعادة تأهيله ،وقيامه
بمهام وأدوار مستحدثة (الزهراني ،وإبراهيم .2012 .معلم القرن الحادي والعشرين،)http: //www.almarefh.net .
(املساعيد.)1 :2017 ،
وبالتالي فإن متطلبات العصر ،بما فيها من تغيرات وتحديات ،تحتم أن نتوجه بأنظارنا نحو املعلم الذى
نريده وفق تلك التحديات التي تواجه مجتمعنا وتستوجب تضامن ومشاركة كافة املؤسسات التعليمية والتربوية في
اإلعداد الجيد للمعلم وجعله قادرا على مواجهة هذه التحديات بما يمتلكه من معارف ومهارات وأخالقيات وكفاءات
بما يساهم في نهضة املجتمع واالرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية (حفني ،)6 :2015 ،حيث أصبح تطبيق الفكر
العلمي واألساليب التكنولوجية الحديثة في تصميم الخطط والبرامج التعليمية ضرورة تحتمها املرحلة الحالية التي يمر
بها قطاع التعليم (طنش.)173 :2000 ،
عالوة عما سبق فإن املعلم في عصر املعلوماتية يحتاج إلى إعدادا خاصا ينمى لدية نزعة التعلم ذاتيا ،حيث
البد أن يتغير دوره من مجرد كونه محتكرا للمعرفة إلى كونه مشاركا وموجها ومربيا وقائدا وناقدا ومستشارا وأهم من
كل ذلك أن يكون متمكنا من التعامل مع معطيات التكنولوجيا املعاصرة وتسخيرها لخدمه العملية التربوية (وزارة
التربية والتعليم( ،)2003 ،محافظة)5 :2009 ،
مشكلة الدراسة:
شهد العالم بداية من النصف الثاني من القرن العشرين تغييرات كبيرة ومتنوعة ،خاصة في املجاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،أثرت على حياة املجتمعات بشكل عام ،وعلى التعليم بشكل خاص .وأدى
التطور العلمي والتكنولوجي إلى إنتاج جديد في شتى ميادين الحياة والعلم والثقافة ،وتداخلت مصالح الدول واتسع
نطاق املعرفة كما ونوعا ،ولم يعد لها حدود مكانية وزمانية ،بسبب التقدم الهائل والرهيب في وسائل االتصاالت
والتقنيات الفضائية التي شملت تأثيراتها الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ،وأصبحنا نتحدث عن ثورة
املعلومات واالتصاالت واإلنترنت واإللكترونيات املعقدة واألقمار الصناعية (العادلي(Tordo & Smith, ،)6-4 :2009 ،
).2003, p. 8-9
وبحلول القرن الواحد والعشرين وما يفرضه من تحديات ومتغيرات على البلدان العربية من ضرورة اإلسراع
في عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة تنمية القوى البشرية املؤهلة واملدربة تدريبا عاليا في كافة
املجاالت ،وبصفة أخص مجال التعليم الذى يمثل املعلم أهم عناصره ومقوماته " فاملعلم هو عصب العملية
التعليمية ،والعامل الرئيس ي الذى يتوقف عليه نجاح التربية في تحقيق دورها في املجالين االقتصادي واالجتماعي"
(طنش.(Web، 2007( ،)174 :2000 ،
مما أدى أن اتخذت أدوار املعلم أبعادا إضافية تجاوزت حدود االساسيات ،فقد تغيرت بعض مظاهر التعلم
والتعليم تغيرا جذريا مما كان له وقع على األدوار املتوقعة للمعلمين ،حيث نجد أنفسنا عندما نتحدث عن التربية
والتعليم في هذا القرن فإننا نجد تربية من نوع خاص ،وتعليما من نوع جديد ،حيث تغيير دور املعلم بسبب التغييرات
التربوية الجديدة التي تفرضها الكوكبية والتطورات السريعة وثورة االتصاالت واملعلوماتية والتقدم العلمي والتطور
ً
التقني وظهور عدد من النظريات التربوية الجديدة التي تجعل من املتعلم محورا للعملية التعليمية واملعلم مرشد
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وموجه ذو أهمية فائقة ،أي أن دوره تتعدد جوانبه بحسب ما تضيفه املستحدثات التربوية التي تعد مرآة عاكسة
للتغيرات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية التي يفرزها النظام العالمي (املساعيد.)20 :2017 ،
ومن جملة ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
كيف يمكن إعداد املعلم في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين وكيف يمكنه مواجهتها؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس ي ،األسئلة الفرعية التالية
 .1ما التحديات املستقبلية التي يفرضها القرن الحادي والعشرين وكيف يمكن مواجهتها إلعداد املعلم؟
 .2ما املهارات التي البد أن يمتلكها معلم القرن الحادي والعشرين؟
 .3ما هو دور املعلم في مجال التعليم اإللكتروني؟
 .4ما الكفايات الالزمة للمعلم في ظل التعلم اإللكتروني؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1إبراز أهم التحديات املستقبلية وانعكاساتها على إعداد املعلم.
 .2التعرف على املهارات التي البد أن يمتلكها معلم القرن الحادي والعشرين.
 .3التعرف على كيفية إعداد املعلم في مجال التعليم اإللكتروني.
 .4تحديد الكفايات الالزمة للمعلم في ظل التعليم اإللكتروني.
أهمية الدراسة :ـ
هذه الدراسة قد تفيد في :ـ
 .1توضيح كيفية إعداد املعلم في ظل تحديات العصر للقائمين على نظم التعليم العربية
 .2توجيه أنظار املسئولين للقيام بمراجعة شاملة لنظم وبرامج إعداد املعلم ملواجهة تحديات القرن الحادي
والعشرين ،وتفعيل متطلباته.
 .3تزويد معلم املستقبل باألدوار والوظائف واملسؤوليات الجديدة التي تفرضها عليه تحديات العصر ،وتجعله
أكثر إسهاما في تشكيل نهضة املجتمع واملشاركة في تنميته وتقدمه.
حدود الدراسة الزمانية واملكانية:
اعتمدت الدراسة الحالية على مجموعة من الكتب واملقاالت والدراسات في بعض البلدان العربية خالل
الفترة من  2000إلى  2017م.
مصطلحات الدراسة:
 -1التحديات:
هي كل الصعوبات واملتغيرات التي تؤثر في مجتمعنا من جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية
والتعليمية والتربوية وتؤثر على سلوكنا وأنماط حياتنا وتفافتنا وحضارتنا مما ينعكس على النظام التربوي وما ينتج
عن ذلك التغيير من أدوار ووظائف جديدة في مجتمعنا.
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 -2إعداد املعلم:
هو نشاط تعليمي تربوي يقوم على أسس علمية منظمة والذى تقوم به املؤسسات التربوية املتخصصة
لتأهيل املعلم في ضوء املتغيرات املستجدة في املجتمع.

 -2منهجية الدراسة واجراءاتها
منهج الدراسة:
تقوم الدراسة الحالية على املنهج الوصفي لرصد الواقع الحالي إلعداد املعلم والتحديات التي تواجهه في
القرن الحادي والعشرين
عينة الدراسة:
تناولت عينة الدراسة مجموعة من الكتب واملقاالت والدراسات الحديثة التي تناولت وضع املعلم في العصر
الحديث وكيفية إعداده.
إجراءات الدراسة وتحليل البيانات:
تقوم الدراسة الحالية على تحليل املحتوى واملضمون من خالل وصف وتحليل االدب النظري والدراسات
السابقة وما تتضمنه من أفكار تخدم املوضوع الحالي ،وهو ال يتطلب أرقاما وبيانات إحصائية ،بل يتحدد فيه السؤال
البحثي وفقا للفلسفة التي يتبناها الباحث ،والتي توجه اهتمامه ،ويركز على الظاهرة املراد بحثها ،ثم التطرق إلى
تلخيص النتائج وفقا ملا عرض في الدراسة من االدب النظري والدراسات السابقة.

 -3الدراسات السابقة:
-

-

دراسة (املساعيد )2017 ،هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التحديات املستقبلية التي تواجه املعلم
ودور التربية والتعليم في إعدادهم لهذا املستقبل وتحديد ماهية الجهود واملحاوالت التي تبذلها الدول العربية
لتتماش ى نظمها التربوية والتعليمية مع االتجاهات العاملية املعاصرة في هذا املجال .وكانت من أهم نتائج تلك
الدراسة أن التحديات الرئيسية التي يواجهها املعلم تتمثل في تحديات معرفية ،تحديات مهارية ،تحديات املهنة.
وتتمثل تحديات القرن الواحد والعشرون في تحديات العلوم والتكنولوجيا ،تحديات التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،تحديات تطوير التعليم .وأن التعليم لم يعد يقتصر على التدريب على املهارات األساسية للطلبة
(اللغة األم والرياضيات والعلوم) بل أصبحت النظم والسياسات التربوية تسعى إلى تمكين الطلبة من كفاءات
رئيسية تؤهلهم للتعلم والعمل في املستقبل .ولذلك فإن على املعلم اإلملام بجوانب االتصال والتكنولوجيا
واكتساب العديد من املهارات التي تعدهم للمستقبل مثل مهارات االبتكار والتفكير ،مهارات التواصل ،مهارات
إدارة الذات مهارات اجتماعية والذكاء الوجداني.
دراسة (الزهراني )2016 ،بعنوان (معايير كفاءة املعلم في مجال التقنية) :واهتمت هذه الدراسة بإلقاء الضوء
على معايير كفاءة املعلم في مجال التقنية ،وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من املعايير املقترحة التي تسهم في
تعزيز كفاءة املعلم وتزيد من فاعليته مثل االطالع على الجديد في مجال التخصص ،استثمار التقدم التقني
وأدواته ،تهيئة البيئة التعليمية ،أن يكون املعلم قادرا على تحقيق التفاعل الصفي ،وأن تكون استراتيجيات
التعلم متمركزة حول املتعلم.
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-

-

-

-

دراسة (حفني )2015 ،بعنوان (مهارات معلم القرن الـ  :)21أكدت الدراسة على املهارات التي ينبغي على معلمي
القرن الحادي والعشرين امتالكها لولوج عصر االقتصاد املعرفي والتي تتمثل في :تنمية املهارات العليا للتفكير،
إدارة فن التعليم ،إدارة منظومة التقويم ،إدارة قدرات الطالب ،إدارة تكنولوجيا التعليم ،إدارة املهارات
الحياتية ،ولذلك فإن األمر يتطلب إعادة النظر وتطوير برامج إعداد املعلم قبل الخدمة ،وكذلك تطوير برامج
تدريب املعلم أثناء الخدمة.
دراسة (طامي  )2013وتناولت الدراسة كيفية إعداد املعلم ورفع كفاياته التعليمية ملواجهة تحديات العصر
الحديث والتغيرات التي تشهدها املجتمعات من جهة ،ومن جهة اخرى من خالل إعداد املعلم وفقا للتنمية
املهنية املستدامة .واعتمد الباحث في هذه الدراسة على استخدام املنهج الوصفي ،لبحث وتحليل الدراسات
السابقة واإلطار النظري وكانت من أهم نتائج تلك الدراسة أن هناك ضعف في برامج اعداد املعلمين في وطنا
العربى ،وأنه هناك عدة توجهات عاملية في تطوير برامج اعداد املعلمين قبل واثناء الخدمة.
دراسة (محافظة )2009 ،هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معلم املستقبل من حيث الخصائص واملهارات
والكفايات الالزمة إلعداده وخلصت نتائج تلك الدراسة إلى أن أهم الخصائص الواجب توافرها في معلم
املستقبل :املعرفة بموضوع التخصص ،دراسة خصائص وقدرات املتعلمين لديه ،أن يكون لديه مهارة عالية في
أساليب التدريس ،قدرته على التفاعل مع التالميذ ،واالستعداد للتنمية املستدامة ،وفى مجال الكفايات
فكشفت نتائج تلك الدراسة إلى ضرورة توفر كفايات ضرورية في املعلم مثل اإلعداد النظري والعملي للمعلم،
االلتزام بأخالقيات املهنة‘ القدرة على إجراء البحوث العلمية ،ولتحسين نوعية املعلم فتوصلت الدراسة إلى أنه
هناك إجراءات الزمة لتحسين نوعية معلم املستقبل ومنها وضع معايير جيدة الختبار املعلمين ،وتمهين املعلم
دراسة (طنش )2000 ،هدفت الدراسة إلى إبراز أهم الصعوبات التي تواجه إعداد املعلم العربي ،والتعرف على
االتجاهات العاملية املعاصرة الخاصة بإعداد املعلم ،والكشف عن مشكالت وقضايا نظم وبرامج إعداد املعلم
العربي وما يشوبها من أوجه القصور والنقص ،والتوصل إلى رؤيا مستقبلية والتي تشكل توجهات ومرتكزات
مستقبلية .واتبع الباحث املنهج املقارن كما استعان باملنهج الوصفي لرصد الواقع الحالي إلعداد املعلم بقضاياه
ومشكالته على املستويين العربي والعالمي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن هناك تحديات يواجها املعلم في
القرن الواحد والعشرون مثل النمو السكاني املتسارع ،االنفجار التكنولوجي ،التغيرات االقتصادية واالجتماعية،
العوملة وأزمة التبعية والهيمنة ،التقارب الدولي والسالم العالمي ،البيئة واختالل توازنها.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة وتفسيراتها في صياغة مشكلة وتساؤالت الدراسة الحالية ،كما تم
االستعانة بنتائج الدراسات السابقة وتفسيراتها في صياغة أهداف الدراسة الحالية ،وإعداد اإلطار النظري،
واستخالص بعض النتائج والتوصيات الهامة املستفادة من نتائج هذه الدراسات في إعداد تصور مقترح ملعلم
املستقبل ومواكبة ومسايرة تحديات القرن الواحد والعشرين.

 -4اإلطار النظري للدراسة والنتائج
أوال -التحديات التي تواجه معلم القرن الواحد والعشرين:
يمكن مناقشة أهم التحديات التي تواجه معلم القرن الواحد والعشرين من خالل الشكل التوضيحي التالي
(شكل رقم )1
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شكل رقم ( :)1تحديات معلم القرن الحادي والعشرين
التقدم العلمي والتكنولوجي وثورة املعلومات واالتصاالت:
لم تعرف البشرية مثاال لالنفجار املعرفي مثلما حدث في النصف الثاني من القرن العشرين حيث أدى ذلك
إلى إحداث العديد من التغيرات واملستجدات ،وفرض الكثير من التحديات ،خاصة في املجال التربوي بشكل عام ،وفى
إعداد املعلم بشكل خاص.
فالكم الهائل من املعارف واملعلومات في العلم والتكنولوجيا فرض صعوبات كثيرة في مجال نوعية املعرفة
التي تقدم للمتعلمين ،من خالل محتويات املناهج واملقررات الدراسية ،وفرض توجهات جديدة في نظم الدراسة،
واستخدام تقنيات لم تكن موجودة من قبل ،بل وازداد األمر صعوبة أمام املؤسسات التربوية نتيجة صعوبة التنبؤ
بالتغيير واالستعداد له ،وعليه أصبح تغيير أهداف وفلسفات نظم التعليم أمرا حتميا ملواجهة هذه التحديات
املستقبلية (حفني.)70 :2015 ،
ولقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى فرض أدوار جديدة في مجاالت متشعبة ومتنوعة ،وينبغي على
املعلم الوعى بها وتطبيقها ،خاصة في مجاالت التفكير العلمي واإلبداع والتعلم الذاتي ،واستخدام الكمبيوتر وشبكات
اإلنترنت وغيرها ،وهذا يتطلب تغييرا جذريا في نظم إعداد املعلم وتدريبة (محافظة.)6 :2009 ،
كذلك أحدث التقدم التقني ثورة في وسائل املواصالت واإلعالم األمر الذى جعل املجاالت التي يتأثر بها املعلم
أوسع وأعمق وأشمل ،وجعل الثقافات التي يتعرض لها أكثر تنوعا وتعقيدا ،مما يتطلب من املعلم تعلم العديد من
املهارات وإتقانها ،بل والتمييز بينها ،كما يقتض ى قدرة كبيرة على الفهم واالستيعاب والتحليل والتفسير والربط (طنش،
.)177 :2000
ويضيف (عبد األملعي .2011 .دور منهي جديد للمعلمين في مدارس القرن الحادي والعشرينhttp: .
 )//www.almarefh.netأن الوسائط التربوية غير الرسمية مثل الراديو والتليفزيون والفيديو ليست الوسائل
اإلعالمية وحدها في امليدان ،بل أصبحت شبكات الكمبيوتر واألنترنت واألقمار الصناعية واملحطات الفضائية والتعليم
باملراسلة تنافس مؤسسات التعليم املدرسية والجامعية في تأديتها لوظيفتها ،وفرض على املعلم أدوار جديدة ،البد أن
ً
مطالبا املعلم أن
يتفاعل من خاللها مع تالميذه ،ومع البيئة واملجتمع أيضا ،ولذلك فإن املستقبل التكنولوجي لم يعد
يكون ذلك الشخص الذي يستخدم الوسائل التقنية بإتقان وحسب ،فاملتوقع أبعد من ذلك بكثير ،بحيث يكون
مصمما لبيئة التقنية وبرامجها بل واملطور لها ً
ً
أيضا.
املعلم
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التحديات االجتماعية والثقافية:
ترتبط هذه التغيرات ارتباطا مباشرا بالعوامل السكانية والتكنولوجية والبيئية وتؤثر فيها وتتأثر بها ،فالتغير
االجتماعي – في اآلونة املعاصرة وفى املستقبل – هو نتاج الثورة التكنولوجية ،ويعنى هذا تغيرا في القيم واملعايير
والعالقات االجتماعية واألنماط السلوكية وغيرها.
وهنا يأتي دور التربية والتعليم في " التنمية الثقافية التي ينظر إليها اليوم وفى املستقبل ،على إنها وسيلة
للتنمية الشاملة وغايه لها في الوقت ذاته ،وبدونها يصعب أن تبلغ التنمية االقتصادية واالجتماعية والعلمية كامل
أهدافها ".حيث ترتكز التنمية الثقافية على التعليم والتربية والعلم والتكنولوجيا (طنش.)173 :2000 ،
بينما يشير(الزهراني ،وإبراهيم .2012 .معلم القرن الحادي والعشرين )http: //www.almarefh.net .أن
ً
مطالبا بدوره في تعميق شعور الطالب
الصراع الثقافي يهدد سلوكيات وقيم املجتمعات ،ومن هنا يصبح املعلم
بمجتمعه ويوضح له الرخيص من القيم ،مما يبث عبر وسائل اإلعالم واألدوات التكنولوجية املختلفة ،وهو األمر الذي
يفرض على املعلم أن يصل إلى استيعاب الثقافة العالية ليستطيع تحقيق هدفين أساسيين مع طالبه هما:
 -1دعم الهوية الثقافية للمجتمع العربي واإلسالمي.
 -2شرح الخطط الوطنية والقومية وتعزيز األفكار والقيم اإليجابية السائدة في املجتمع.
املتغيرات االقتصادية:
ازدادت في اآلونة األخيرة الفجوة االقتصادية بين الدول النامية والدول املتقدمة مما أدى للعديد من
املشكالت – خاصة بالنسبة للدول النامية – منها مشكلة البطالة ،ومشكلة التضخم النقدي ،وانتشار الكساد ،وبروز
صعوبات مالية حتى بالنسبة إلى التعليم.
حيث أشارت توقعات "منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بعنوان "في مواجهة املستقبل" ،أن الصعوبات
التي ستعانى منها البلدان النامية سوف تزداد بسبب التناقص الكبير في مواردها املالية ،وسوف تثير مشكلة البطالة
بوجه عام وبطالة الشباب بوجه خاص ،قلق املسؤولين عن التربية ونظم التعليم بالدرجة األولى ،ولن يكفى في حلها
توجيه التعليم وجهة فنية مهنية ،وسوف تفقد بعض املهن والحرف قيمتها ،مقابل ظهور أعمال ومهن أخرى ،مما
سيدفع نظم التعليم إلى ضرورة التحديث في برامجها بصفة عامه ،وفى مجال إعداد املعلم بصفة خاصة ملواجهة
متطلبات اإلعداد والتأهيل لألعمال واملهن الجديدة (طنش.)177 :2000 ،
وإذا انتقلنا للبالد العربية فسنجد أنها تعانى من أثار التخلف في املجال االقتصادي بنسب مختلفة من قطر
ألخر في نواحي متعددة منها البطالة ،غياب سياسات التنمية الشاملة والتكامل االقتصادي ،ضعف اإلنتاجية في
املجالين الزراعي والصناعي ،زيادة هجرة التخصصات الدقيقة ورجال األعمال ،وعجز االقتصاديات العربية عن تطوير
ذاتها في اتجاه وسائل اإلنتاج املطورة (بريقل .2015 .البطالة وأثرها على الفرد واملجتمع)https: //jilrc.com.
ولكى تتمكن البلدان العربية -في املستقبل القريب – من التخلص من هذه املشكالت التي تشكل تحديا
جوهريا في املجال االقتصادي عليها أن تحدث تغييرات جذريه في بنية التعليم ملواجهة التغير املتسارع واملتزايد في
االعتماد على التقنيات الحديثة في أساليب اإلنتاج وملواكبة سوق العمل ،وعليها أن تراجع استراتيجيات وبرامج إعداد
املعلم كي يتمكن من ممارسة أدواره الجديدة ،ويكتسب العديد من الكفايات املهنية التي تتطلبها هذه األدوار لتفي
بمتطلبات العصر ،وتواجه تحديات القرن الحادي والعشرين.
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التربية املستدامة:
وقد عرف كال من (املفرج ،وآخرون .2007 .االتجاهات املعاصرة في إعداد املعلم وتنميته مهنياhttps: .
( ،)//kenanaonline.comطامي )14 :2013 ،التربية املستدامة بأنها عملية مستمرة طوال الحياة املهنية للمعلم ال
تتوقف إال بانتهاء خدمته .وأن لها بعدين:
 البعد األول :يهتم بتنمية مستوى القدرات العقلية والنفسية واملهارية والروحية للمعلم. البعد الثاني :يرتبط باستثمار هذه القدرات في التعامل مع املشكالت املستجدة.ومن ذلك نتبين أن التنمية املستدامة للمعلم تستند على مجموعة من املبادئ التي يمكن إيجازها كالتالي:
 عملية مقصودة ومخطط لها من قبل املؤسسات والتنظيمات التربوية من أجل زيادة نمو املعلم مهنيا تستهدف تحسين أداء املعلم في كافة الجوانب املعرفية واملهارية والسلوكية. تبدأ منذ تخرج املعلم والتحاقه باملهنة وتتواصل طوال مدة خدمته. تمد املعلم بكل ما هو جديد في مجال تخصصه ،وتنمى مهاراته التدريسية ،وتؤهله ملواجهة ما يستجد منتطورات تربوية.
مؤشرات التنمية املهنية املستدامة
يشير(الكردي .2010 .مفهوم التنمية املستدامة  )http: //kenanaonline.com.إلى أن للتنمية املستدامة
مؤشرات منها:
 تحديد معوقات التنمية املستدامة في املدرسة ثم وضع خطط للتغلب عليها. تفعيل وحدة التدريب والتقويم في التنمية املستدامة للمعلمين داخل املدرسة. تطبيق أساليب التقويم الذاتي واالستفادة من نتائجه في تطوير األداء املدرس ي. تحفيز األنشطة الفردية والجماعية في التنمية املهنية املستدامة داخل املدرسة. ترسيخ ثقافة التنمية املستدامة داخل املدرسة. وضع الخطة التنفيذية التي تتسم بالواقعية لتحقيق التنمية املستدامة داخل املدرسة.إعداد املعلم وفقا ملتطلبات التنمية املهنية املستدامة
يؤكد (الغنيم )15-13 :2011 ،أنه يمكن إعداد املعلم وفقا ملتطلبات التنمية املهنية املستدامة كما يلى:
 وضع رؤية واضحة للتعليم والتدريب املبنيين على مفهوم التعلم املستدام لتتبناها كل قطاعات التعليم
وأجهزته ،فال يعمل كل قطاع بشكل منعزل.
 إعداد املعلمين وتنميتهم مهنيا وفقا ألحدث االتجاهات التربوية املرتكزة على مفهوم التعلم مدى الحياة،
ليتمكنوا من مواكبة املستجدات العلمية واملهنية ،والتفاعل اإليجابي مع متغيرات الحياة في مجتمعاتهم وعلى
مستوى العالم بفكر ناقد يناء.
 ربط التعلم مدى الحياة ببرامج التنمية املهنية للمعلمين كي يعدلوا باستمرار من سلوكياتهم وأساليب
تدريسهم.
 تنمية ثقافة املعلمين ومهاراتهم الستيعاب التطور السريع املتسارع في تقنيات االتصال واملعلومات وتوظيفها
في املقررات التي يقومون بتدريسها.
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 إيجاد التكامل بين نشاطات برامج التنمية املستدامة للمعلمين ،إشراكهم في تدريبات متنوعة تشمل القيام
بممارسات بحثية ،وإجراء تدريبات عملية ،وحضور ملتقيات عملية.
 قيام وسائل اإلعالم ومراكز البحث العلمي بدورها الداعم لترسيخ مفاهيم التعلم املستمر للمعلمين.
 غرس الوعى لدى املعلمين بحاجاتهم للتعلم مدى الحياة ملواكبة العصر وفهم متغيراته.
ً
وأضافت (الزهراني )18 :2016 ،أن املعلم حتى يصبح قادرا على مواكبة تحديات العصر فهو مطالبا بمراعاة
ثالثة جوانب لتحقيق التربية املستدامة وهى:
 -1التعلم للعمل :والذي يتضمن اكتساب املتعلم الكفايات التي تؤهله بشكل عام ملواجهة املواقف الحياتية
املختلفة ،وانتقاء مهارات العمل.
 -2التعلم للتعايش مع اآلخرين :والذي يتضمن اكتساب املتعلم ملهارات فهم الذات واآلخرين ،وإدراك أوجه
التكافل فيما بينهم ،واالستعداد لحل النزاع ،وإزالة الصراع ،وتسوية الخالفات.
 -3التعلم للمعرفة :ويتضمن كيفية البحث عن مصادر املعلومات وتعلم كيفية التعلم لإلفادة من فرص التعلم
مدى الحياة.
تمهين التعليم:
يشير (عبد األملعي .2011 .دور منهي جديد للمعلمين في مدارس القرن الحادي والعشرينhttp: .
 )//www.almarefh.netإلى أننا بحاجة لثورة تمهين التعليم ،وتتمثل تلك الثورة في اتخاذ السبل الكفيلة بجعل
التعليم مهنة ترقى ملصاف املهن املرموقة واملتميزة في املجتمعات العربية كالطبيب واملهندس ،ويتطلب التمهين توافر
ثقافة واسعة وقدرات متميزة لدى املعلم كاالستقاللية في اتخاذ القرار ،والحرية في االختيار ،واملعرفة املتميزة،
واالستخدام املتقدم للتكنولوجيا ،والتحول إلى املصمم املحترف لبيئة التعليم وأدواتها.
قيادة التغيير:
تؤكد (الزهراني )18 :2016 ،على أن املعلم هو القائد الفعلي للتغيير الجوهري في املجتمع ،وتفرض سياسة
التغيير على املعلم إتباع نموذج واضح وأسلوب تفكير عقالني منظم يساعده على استشراف آفاق املستقبل واستشعار
نتائج عملية التغيير املقترح في العملية التعليمية ،وبالتالي إدخال تغييرات مخطط لها لضمان نجاحها ،إن مهنة املعلم
في املستقبل أصبحت مزيجا من مهام القائد ،ومدير املشروع والناقد واملوجه.
ثانيا -مهارات معلم القرن الواحد والعشرين:
بين (الزهراني ،وإبراهيم .2012 .معلم القرن الحادي والعشرين )http: //www.almarefh.net .إن أهم
املهارات التي ينبغي أن يمتلكها معلمو القرن الواحد والعشرين لولوج عصر االقتصاد املعرفي لبناء مجتمع املعرفة في
ضوء التحديات املتعددة التي نعيشها تتمثل في اآلتي كما هو موضح بالشكل رقم (:)2
املهارة الولى -تنمية املهارات العليا للتفكير:
تعد مهارات التفكير العليا من العمليات األساسية في السلوك اإلنساني ،فهي السمة املميزة لإلنسان عن
غيره من الكائنات األخرى ،وأصبحت برامج تعليم التفكير وتنميته هدفا رئيسيا من أهداف املؤسسات التربوية وضمن
أولويات أنماط مهارات التفكير العليا بالقرن الحادي والعشرين وتتنبأ األدبيات بثالثة أنماط ملهارات التفكير العليا
ينبغي على معلم القرن الحادي والعشرين مراعاتها ،وهي ( :التفكير اإلبداعي -التفكير الناقد -مهارات ما وراء املعرفة )
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شكل ( )2مهارات معلم القرن الحادي والعشرين
حيث ذكرت (حفني )21 :2015 ،أن التفكير اإلبداعي هو عملية تحسس للمشكالت ومواطن الضعف وأوجه
القصور وفجوات املعرفة ،وهو إدراك الثغرات واالختالل في املعلومات والعناصر املفقودة وعدم االتساق الذى ال
يوجد له حل.
ويرى (عزمي )2006 ،أن التفكير الناقد يشمل جوانب التفكير ،حل املشكالت وأن هناك مجموعة من األدوار
التي ينبغي على املعلم أن يمارسها في سبيل تنمية التفكير الناقد مثل:
(التخطيط للمواقف والخبرات التعليمية ،املبادرة ،مشكل للمناخ الصفي ،موجة لألسئلة ،أنموذج وقدوة،
محافظ موصل).
ويضيف (عبد العزيز )34 -32 :2013 ،أن مهارات التفكير الناقد تعتبر من الضروريات امللحة ملواكبة
متطلبات العصر والتكيف معها ،لتطوير املجتمع األمر الذى يمكن الفرد من تطوير قدراته الفكرية مما ينعكس على
النجاح الدراس ي لكال من املعلم واملتعلم.
ويؤكد (الزهراني ،وإبراهيم .2012 .معلم القرن الحادي والعشرين )http: //www.almarefh.net .أن مهارات
ما وراء املعرفة تتمثل في قدرة الفرد من إصدار أحكام مؤقتة فضال عن استعداده للقيام بأنشطة أخري ،كما تساعد
الفرد على مالحظة القرارات التي يتخذها وتجعله أكثر قدرة على توليد األسئلة التي تدور في مخيلته عند بحثة
للمعلومات ثم ينتقل الفرد ملرحلة التقييم الذاتي التي ترفع من أداء الفرد وتحسن من سلوكه.
املهارة الثانية -إدارة املهارات الحياتية:
يشير(الزهراني ،وإبراهيم .2012 .معلم القرن الحادي والعشرين )http: //www.almarefh.net .أنه عند
الحديث عن إدارة املهارات الحياتية البد من تناول موضوعين في غاية األهمية:
الول :اإلدارة بالتعاقد ملعلمي القرن الحادي والعشرين ( العقود السلوكية) :ومعنى ذلك أن يكون سلوك كل
طرف خاضعا للمعايير التي يتوقعها منه الطرف اآلخر.
الثاني :مهارات اإلدارة الصفية ملعلمي القرن الحادي والعشرين :وهذا يعني وجود بعض القواعد والقوانين
لتوفير مناخ صفي صحي يساعد على التعلم ،واإلنسان بطبعه ال يحب القوانين والقواعد إذا فرضت عليه ،ولكنه
يتحمس للقواعد والقوانين إذا شارك في وضعها أو التوصل إليها ،أو إذا آمن بلزومها وفائدتها أو إذا وجد فيها منفعة
أو عامال ّ يساعده على تحقيق غاياته.
وفى شكل رقم ( )3التالي يوضح (إبراهيم )34 :2010 ،بعض املهارات الحياتية ومهارتها الفرعية والتي تراها
الباحثة من املهارات الهامة والضرورية التي البد للمعلم اكتسابها ملواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين مثل (
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مهارات التفكير – مهارات جمع املعلومات – مهارات حل املشكالت – مهارات التلخيص) حيث تعد تلك املهارات
الحياتية ضرورية لتنمية املعلم بصورة علمية وعملية ملواكبة العصر الحديث.

شكل ( )3أهم املهارات املقترحة التي يتوقع أن يكتسبها معلم القرن الحادي والعشرين
املهارة الثالثة -إدارة قدرات الطالب:
توضح (حفني )25-20 :2015 ،أن إدارة قدرات الطالب يكون من خالل:
 -1إدارة القدرات من خالل مفهوم الذكاءان املتعددة:
يختلف الناس في مقدار الذكاء الذي يولدون به ،كما يختلفون في طبيعته ،وفي الكيفية التي ينمون بها
ذكاءهم .إن نظرية الذكاءان املتعددة تسمح للشخص باستكشاف مواقف الحياة املعيشية والنظر إليها وفهمها
بوجهات نظر متعددة ،ما من شخص سوي إال ويملك إلى حد ما أحد هذه الذكاءات ،ويختلف األفراد فيما بينهم عن
طريق الكيفية التي يوظف بها كل واحد منهم كفاءته لتحديد الطريق املالئم للوصول إلى األهداف التي يتوخاها،
وتقوم األدوار الثقافية التي يضطلع بها الفرد في مجتمعه بإكسابه عدة ذكاءات ،وهذه الذكاءات هي ( :الذكاء اللغوي،
الذكاء املنطقي ،الذكاء الرياض ي ،الذكاء التفاعلي ،الذكاء الذاتي ،الذكاء الجسمي ،الذكاء الحركي ،الذكاء املوسيقي،
الذكاء البصري ،الذكاء الفضائي ،الذكاء الطبيعي).
 -2إدارة القدرات من خالل التدريس التشخيص ي العالجي:
يعرف (الزيات )17 :2006 ،التدريس التشخيص ي العالجي بأنه مجموعة من اإلجراءات التربوية التي يقوم بها
املعلم داخل الفصل باستخدام كافة األليات التدريسية التربوية ووسائط التعلم وأساليبه التي تستهدف عالج أو
تنمية املستويات املعرفية واألكاديمية للطالب لالرتقاء باملستوى التحصيلي ويؤكد (زيتون )164 :2009 ،بانه قيام
املعلم بتشخيص األخطاء التي قد يقع فيها الطالب عند تعلمهم ملوضوع ما ،ومن ثم تقديم العالج املناسب ،بغرض
مساعدتهم على تصحيح هذه االخطاء.
ويتضمن التدريس التشخيص ي العالجي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها املعلم كما في الشكل التالى رقم
(:)4
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شكل ( )4اإلجراءات التي يتضمنها التدريس التشخيص ي
ويمكن استعراض تلك اإلجراءات بصورة مختصرة كالتالي:
االختبارات التحصيلية:
تعد االختبارات التحصيلية من أكثر أدوات التشخيص استخداما في مجال التدريس التشخيص ي العالجي
حيث يمكن من خاللها تحديد مدى إتقان الطالب ملا تعلمة من معلومات أو مهارات عن موضوع الدراسة وذلك من
خالل مقارنة درجته التي حصل عليها في االختبار بمستوى أداء مطلق في االختبار يؤمل أن يصل إليه هذا الطالب،
ويأخذ هذا الشكل درجة معينة ،ومن خالل إجابة الطالب على األسئلة يسهل تعرف أخطائه املتعلقة بهذه املهارة،
للتعرف على نقاط الضعف في تعلم الطالب لعالجها ونقاط القوة لتدعيمها (زيتون( ،)164 :2009 ،السحارى:2018 ،
.)160
املقابلة:
يوضح (السحارى )161 :2018 ،أنه من خالل املقابلة الفردية للطالب يمكن الكشف عن اكبر عدد من
العالقات في بنيته املعرفية وما يرتبط بها وذلك بعرض مجموعة من االسئلة املتتابعة ليجيب عنها.
املالحظة:
أشار (زيتون )178 :2009 ،أن املعلم يستطيع تشخيص العديد من أخطاء التعلم لدى طالبه من خالل
مالحظته لهم سواء في أثناء إجاباتهم عن األسئلة املطروحة عليهم شفاهه ،أو أثناء ما يطرحونه من استفسارات كما
ان مالحظة املعلم ألدائهم إلحدى املهارات قد يكشف أيضا ما يقعون فيه من أخطاء.
ويوضح )( ،(Weiner, et al., 2003, p.261السحارى )162-161 :2018 ،أن إجراءات العالج تعقب عادة
إجراءات التشخيص وتهدف إلى رفع مستوى تحصيل الطالب في موضوع الدراسة ،ومن ثم تصحيح أخطاء التعلم
لديهم .ويوجد العديد من األساليب التي يمكن أن يوظفها املعلم إلنجاز إجراءات العالج وعادة ما يختار واحدة منها
على األقل ومن أبرزها كما هو موضح بالشكل رقم (:)5

شكل ( )5أساليب إجراءات التي يتضمنها التدريس التشخيص ي
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 إعادة التدريس :يعيد املعلم تدريس كل املعلومات أو املهارات املتضمنة في موضوع الدرس مستخدما إجراءاتووسائل تعليمية لم يستخدمها من قبل لتبسيط الشرح وتوصيل املعلومة بشكل جيد لطالبه.
 التعلم التعاوني :يتم إجراءات العالج في شكل مجموعات صغيرة تتكون كل مجموعة من ( )5-3طالب يشتركونعادة في أخطاء تعلم معينة ،حيث يتم تصحيحها لديهم من قبل املعلم من خالل تطبيق عناصر التعلم التعاوني.
 العالج الفردي :حيث يوجه الطالب لتصحيح أخطاء التعلم ذاتيا من خالل توظيف أحد تقنيات أو اساليبالتعلم الفردي مثل (التعليم املبرمج ،التعليم بالكمبيوتر الشخص ي ،الحقائب التعليمية)
 املذكرات العالجية :حيث يتضمن كل مذكرة منها اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من أسئلة االختبارالتشخيص ي الذى يغطى هدفا تعليميا معينا ،مع شرح واف لجزء املحتوى الذى يغطيه هذا السؤال مع أنشطة
تعليمية إضافية ينبغي أن يقوم بها الطالب إلتمام عالجه.
 تدريس بالقران :يتولى كل طالب متفوق في هذا االسلوب مساعدو زميلة على تصحيح أخطاء التعلم لديه أثناءالتعلم.
 النمذجة :يتضمن هذا األسلوب من العالج قيام املعلم بعرض املهارة أمام طالب واحد ن أو أمام عدد منالطالب مبينا لهم كيفية أدائها بصورة صحيحة ،وموضحا في الوقت ذاته أخطاءهم في أدائها.
 -3إدارة القدرات من خالل التدريس املتمايز:
تشير( ذوقان وأبو السميد( ،)113 :2007 ،حفني )25-20 :2015 ،إلى أن إدارة القدرات من خالل التدريس
املتمايز يهدف إلى رفع مستوى جميع الطلبة ،وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت في التحصيل ،إنه سياسة
مدرسية تأخذ باعتبارها خصائص الفرد وخبراته السابقة ،وهدفها زيادة إمكانات وقدرات الطالب ،إن النقطة
األساسية في هذه السياسة هي :توقعات املعلمين من الطلبة ،واتجاهات الطلبة نحو إمكاناتهم وقدراتهم ،ويرتبط
مفهوم التعليم املتمايز بما يلي:
 استخدام أساليب تدريس تسمح بتنوع املهام والنتاجات التعليمية. تحديد أساليب التعليم املتمايز وفق كفايات املعلمين.وقد وضح (الحليس ي(2012 ،الفرق بين مفهوم التدريس املتمايز ومبدأ مراعاة الفروق الفردية والتدريس
التقليدي فيما يلي:
 -1التدريس املتمايز ومبدأ مراعاة الفروق الفردية:
فعلى الرغم مما يبدو بينهما من تقارب إال أن الفرق يكمن في أن املعلم عندما يقصد مراعاة الفروق الفردية
فإنه يقدم املادة نفسها بالطريقة نفسها ،لكنه ال يستطيع تمكين جميع الطالب من الوصول إلى النتائج نفسها ،ألنه
ً
يراعي الفروق الفردية ،وقدرات وإمكانات الطالب فهم ال يستطيعون
جميعا الوصول إلى النتائج نفسها ،في حين
يسعى التدريس املتمايز إلى تحقيق الوصول إلى النتائج نفسها ،ولكن بأساليب وعمليات مختلفة ،ومعنى ذلك أن
التدريس املتمايز ال يغير مناهج التعليم ،وإنما يقصد به التنويع في أساليب وتنفيذ املناهج املتمثلة في عمليات
التدريس املتمايز.
 -2التدريس املتمايز والتدريس التقليدي:
من الفروق بين التدريس املتمايز والتدريس التقليدي ،أن التدريس التقليدي ال يعالج الفروق الفردية إال إذا
أصبحت مشكلة ،في حين يجعلها التدريس املتمايز أساسا للتخطيط ،كما أن التدريس التقليدي يهدف إلى الحصول
على مخرجات تعليمية واحدة من خالل مجموعة من األنشطة واإلجراءات املوحدة لجميع الطالب .ويمكن تلخيص
الفروق بين التدريس التقليدي والتدريس الذي يراعي الفروق الفردية والتدريس املتمايز في شكل رقم ()6
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شكل ( )6الفرق بين التدريس التقليدي والتدريس املتمايز
املهارة الرابعة -دعم االقتصاد املعرفي:
يوضح (طنش )173 :2000 ،أن االقتصاد العالمي املبني على املعرفة له ظواهر متعددة منها :سرعه توليد
ونشر واستثمار املعرفة ،زيادة في البيئة التنافسية العاملية ،زيادة أهمية ودور املعرفة واالبتكار في األداء االقتصادي
وفي تراكم الثروة ،تحرير التجارة ،وتزايد نسبة التكنولوجيا في الصادرات ،عوملة اإلنتاج ،زيادة دور التعليم والتدريب.
ويكمن دور النظام التربوي في تهيئة الطالب ملجتمع االقتصاد املعرفي في اآلتي :تنمية القدرة على التعلم
واكتساب املعرفة وإنتاجها وتبادلها ،تنمية القدرة على البحث واالكتشاف واالبتكار ،اكتشاف قدرات الفرد ورعايتها،
تمكين الفرد من توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تنمية القدرة على الفهم املتعمق والتفكير الناقد والتحليل
واالستنباط ،تعزيز القدرة على إحداث التغيير والتطوير ،تعزيز القدرة على الحوار اإليجابي والنقاش الهادف وتقبل
آراء اآلخرين ،تمكين الفرد من االختيار السليم الذي يحقق رفاهيته في ظل مجتمع متماسك وتوسيع الخيارات
والفرص املتاحة أمامه.
املهارة الخامسة -إدارة تكنولوجيا التعليم:
تؤكد (الزهراني )18 :2016 ،أن معلم القرن الحادي والعشرين البد أن يكون ذلك الشخص الذي يدير
تكنولوجيا التعليم فدوره ال يقتصر فقط على مجرد الحكم على جودة البرامج التعليمية ،بل يشارك في إنتاجها
باعتباره املرجعية األكاديمية للمواد التعليمية ،فاملعنى املقصود أن يشارك معلم القرن الواحد والعشرين في إدارة
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منظومة لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت
التفاعلية.
املهارة السادسة -إدارة فن عملية التعليم:
نال التعلم حظه من التربويين لعهود طويلة وقامت ألجله العديد من النظريات التي تصف التعلم والعوامل
املؤثرة فيه باعتبار انه يصف التغير الذي يحدث في سلوك املتعلم تعبيرا عن تعلمه ،وفي ظل هذا التوجه سقط سهوا
او عمدا االهتمام بالتعليم باعتبار أنه يصف العملية التي تؤدي إلى التعلم ،كما سقط أيضا االهتمام بكيفية حدوث
التعلم في عقلية املتعلم.
وشهدت نهاية القرن العشرين ما هو أشبه بالثورة من خالل ظهور النظريات التي تؤكد على العملية ال على
املنتج ،أي تؤكد على التعليم دون أن تضحي بالتعلم ،وكانت النظرية البنائية خير تمثيل لهذا التوجه ،حيث تركز
النظرية على املعرفة السابقة للمتعلم ،وكيفية وضع املتعلم في مواقف التعلم النشيط باعتبار أنه باني معرفته
بنفسه إلزالة التناقض أو إكمال النقص املعرفي ،وكيفية حدوث الترابط بين املعرفة الجديدة واملعرفة السابقة مما
يؤدي إلعادة تشكيل البنية املعرفية للمتعلم.
واملطلوب من معلم القرن الحادي والعشرين أن يراعي كيفية إدارة املوقف التعليمي دون االكتفاء برصد
النتائج ،وهو أمر يعني مزيدا من التحديات على عاتق املعلم.
املهارة السابعة -إدارة منظومة التقويم:
مع أهمية التقويم في تحقيق جودة التعليم إال أنه يالحظ في كثير من االنظمة التعليمية أنه ليس جزءا من
عملية التعليم بل هو جزء منفصل عنها ،حيث يأتي في الغالب بعد عملية التدريس ،بل وقد يختزل في االختبارات
كوسيلة أساسية أو وحيدة لتقويم التحصيل ،مع أن الهدف الرئيس ي للتقويم التربوي هو ضمان جودة العملية
التعليمية ونواتجها ن ومن هنا فإن التقويم سواء كان تقويما مستمرا تكوينيا أم تقويما نهائيا شرط رئيس ي لتحقيق
الجودة في التعليم ،وعليه أن تشهد منظومة التقويم في القرن الحادي والعشرين العديد من التحوالت (حفني:2015 ،
.)25-20
ثالثا -إعداد املعلم في مجال التعليم اإللكتروني:
املعلم في التعليم التقليدي تتوقف مهمته عند إيصال املعلومات إلى الطالب وهي معلومات سابقة التجهيز
ولكن في ضوء تكنولوجيا التعليم ال يقوم املعلم سوى إرشاد الطالب إلى كيفية اكتشاف املعلومة واالطمئنان إلى أنه
قادر في املستقبل على تعليم نفسه بنفسه واستخدام مهاراته وقدراته في اكتشاف املعلومات من غير الرجوع إلى
املعلم.
ولذلك فإن املعلم في التعليم التقليدي يقتصر دوره على اآلتي:
 املعلم هو أساس عملية التعليم ،ويعتمد التعليم التقليدي على الثقافة التقليدية والتي تركز على إنتاج املعرفة.
 املعلم هو ناقل وملقن للمعلومات ،دون االستعانة بأي وسائط مساعدة له.
 املعلم يعتمد على الكتاب كمقرر مدرس ي حيث يحتوي على نصوص تحريرية وإن زادت على ذلك بعض الصور.
 يعتبر الطالب في التعليم التقليدي سلبيا يعتمد على تلقي املعلومات من املعلم دون أي جهد في البحث
واالستقصاء ألنه يعتمد على أسلوب املحاضرة واإللقاء.
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 يحدد التواصل مع املعلم بوقت الحصة الدراسية ،ويأخذ بعض التالميذ الفرصة لطرح األسئلة على املعلم ألن
وقت الحصة ال يتسع للجميع.
 يقدم املعلم املعلومة للفصل بالكامل بطريقة وروح واحدة .وال يراعى الفروق الفردية بين املتعلمين.
أما دور املعلم في ظل تكنولوجيا التعليم فهو يتلخص كما أشارت (خوخ( ،)97 :2009 ،الزهراني:2016 ،
( ،)18اسماعيل( ،)2009 ،عزمي )2006 ،في التالي:
 باحث :وتأتي هذه الوظيفة في مقدمة الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها املعلم ،وتعني البحث عن كل ما هو
جديد ومتعلق باملوضوع ويقدمه الذي يقدمه لطالبه ،وكذلك ما هو متعلق بطرق تقديم املقررات.
 مصمم للخبرات التعليمية :هذه الخبرات مكملة ملا يكتسبه املتعلم داخل وخارج القاعات الدراسية ،كما أن
عليه تصميم بيئات التعلم اإللكترونية النشطة بما يتناسب واهتمامات الطالب.







تكنولوجي :وهي املهارات التي يتقنها املعلم للتمكن من استخدامات الشبكة في عملية التعلم ،مثل إتقان
احدى لغات البرمجة ،وبرامج تصفح املواقع ،واستخدام برامج لحماية امللفات واملستحدثات التكنولوجية
وغيرها.
مقدم محتوى :يقدم املحتوى من خالل املواقع التعليمية ،أن يتميز بسهوله الوصول إليها واسترجاعها
والتعامل معها.
مرشد وميسر للعمليات :أصبح دور املعلم األكبر تيسير وتسهيل الوصول للمعلومة ،وتوجيه وإرشاد املتعلمين
في أثناء تعاملهم مع املحتوى من خالل الشبكة ،أو من خالل تعاملهم مع بعضهم بعضا في دراسة املقرر أو مع
املعلم.
مقوم :عليه أن يعرف أساليب مختلفة لتقويم طالبه ،وأن تكون لديه القدرة على تحديد النقاط والضعف
لدى طالبه.

 قائد للعملية التعليمية :يعد املعلم في نظم التعليم اإللكتروني مديرا للموقف؛ حيث يقع عليه العبء األكبر
في تحديد عدد امللتحقين باملقرر ،ومواعيد اللقاءات االفتراضية ،وأساليب عرض املحتوى ،وأساليب التقويم،
وطريقة تحاور املتعلمين معا.
ويلخص شكل ( )7دور املعلم في ظل تكنولوجيا التعليم (التعليم اإللكتروني):

شكل ( :)7دور املعلم في ظل تكنولوجيا التعليم
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رابعا -الكفايات الالزمة للمعلم في ظل التعلم اإللكتروني:
وفي ضوء ما سبق من تحديد ألدوار ووظائف املعلم املستقبلية في ظل التعلم اإللكتروني ،يمكن تحديد
الكفايات الالزمة للمعلم في مجال التعلم اإللكتروني كما أشار (زين الدين )338-327 :2005 ،في النقاط التالية:
ً
أوال -الكفايات العامة:
 -1كفايات متعلقة بالثقافة الكمبيوترية:
مثل معرفة املكونات املادية للكمبيوتر وملحقاته ،التعرف على برمجيات التشغيل والوسائط التي يعمل بها
الكمبيوتر ،االستخدامات املختلفة للكمبيوتر في العملية التعليمية والحياتية املختلفة ،الفيروسات وطرق الوقاية
منها ،معرفة املصطلحات املستخدمة في مجال الكمبيوتر.
 -2كفايات متعلقة بمهارات استخدام الكمبيوتر:
مثل استخدام لوحة املفاتيح والفأرة ،كيفية التعامل مع وحدات اإلدخال واإلخراج ،كيفية التعامل مع
سطح املكتب وامللفات والبرامج سواء بالحفظ أو النقل أو الحذف أو التعديل ،التعامل مع وحدات التخزين،
استخدام مجموعة برامج األوفيس ،والتغلب على املشكالت الفنية التي تواجهه أثناء االستخدام.
 -3كفايات متعلقة بالثقافة املعلوماتية:
مثل التعرف على مصادر املعلومات اإللكترونية ،استخدام شبكة اإلنترنت في العملية التعليمية من بحث
وبريد إلكتروني وغيرها من استخدامات اإلنترنت التعليمية ،القدرة على تقييم مصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة
عبر اإلنترنت ،معرفة املبادئ األساسية للتصميم التعليمي ،تصميم ونشر الصفحات التعليمية على اإلنترنت،
استخدام الوسائط املتعددة في عملية التعلم ،واستخدام املصطلحات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

النتائج والتوصيات:
اهتمت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على املعلم في القرن الحادي والعشرين ،وأهم التحديات التي تواجهه في
العصر الحديث وهل املعلم فعال قد تم تأهيله بدرجة جيدة ملواجهة ذلك العصر الذى يتميز بالتطورات السريعة في
عالم التكنولوجيا ؟ وهل املعلم بمهاراته وكفاءاته التي يمتلكها حاليا قادرا على مواكبة تلك التغيرات واملستحدثات
التي تستجد على الساحة التربوية والتعليمية من حين ألخر ؟
ومن خالل عرض الدراسات السابقة واإلطار النظري استطاعت الباحثة استطاعت الباحثة التأكيد على
بعض النتائج والتوجهات التي نستطيع بها إعداد املعلم ملواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين:
من بين هذه النتائج والتوجهات الهامة أن البد من إعداد املعلم في ظل االتجاهات العاملية املعاصرة
واملستحدثات التربوية في البلدان املتقدمة ،وهذا يوجب تعاونا وتفاعال بين مؤسسات إعداد املعلم في املجتمع وأن
اسلوب إتقان الكفايات من أهم املرتكزات والتوجهات املستقبلية في إعداد معلم القرن الحادي والعشرين وهذا ما
أكدته بعض الدراسات مثل دراسة (طنش( ،)2000 ،محافظة( ،)2009 ،حفني.)2015 ،
إن النظم التطويرية في العملية التعليمية تحتاج إلى معلمين قادرين على التكيف مع هذه النظم من خالل
خالل خبراتهم وما تقوم به املؤسسات التدريبية من وضع برامج تستهدف تحسين اداء وكفاءة املعلمين وكيفية
تطبيقهم لالتجاهات الجديدة في تفعيل العملية التعليمية واستخدام التكنولوجيا وأكد على ذلك الراي دراسة (
الزهرانى( ،)2016 ،زين الدين( ،)2005 ،اسماعيل ،2009 ،إعداد املعلم في ضوء التعليم اإللكترونيhttp: .
( ،)//emag.mans.edu.egعزمي )2006 ،حيث البد للمعلم أن يكون قادرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة
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وتوظيفها بطريقة علمية وعملية وأن من أهم مهام معلم القرن الحادي والعشرين ان يكون باحثا ،ومرشدا ،ومصمما
للخبرات التعليمية ،وقائدا للعملية التعليمية.
تعتبر استراتيجية التدريس التشخيص ي املتمايز من أهم اآلليات التربوية التدريسية التربوية من وجهة نظر
الباحثة لتنمية املستويات املعرفية واألكاديمية التي قد يستخدمها املعلم مع تالميذه والتي تفيد املعلم وتكسبه القدرة
على التشخيص ومراعاة الفروق الفردية عند تقديم العالج املناسب أثناء عملية التدريس وهذا ما اكدته دراسة (
السحارى ( ،) 2018 ،زيتون.)2009 ،
هناك العديد من املهارات التي البد أن يكتسبها املعلم ملواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والتي ذكرت
بالدراسة وأكدت عليها العديد من الدراسات مثل دراسة (حفني( ،)2015 ،الزهراني ،وإبراهيم .2012 .معلم القرن
الحادي والعشرين( ،)http: //www.almarefh.net .عبد العزيز )2013 ،ونذكر من بينها (إدارة املهارات الحياتية ،إدارة
قدرات الطالب ،إدارة منظومة التقويم ،إدارة التكنولوجيا ،تنمية املهارات العليا للتفكير) وبناء على تلك املهارات فإنه
هناك بعض املعايير التي تسهم في تعزيز كفاءة املعلم وتزيد من فعاليته مثل ( التوظيف الجيد للتكنولوجيا ،مساعدة
املعلمين على التغير ،توظيف استراتيجيات التفكير النقدي وحل املشكالت والعمل التعاوني والتواصل الفعال والتعلم
باملشاريع ،تحقيق التفاعل الصفي الفعال واملؤثر)
وبناء على ما تقدم فإنه يمكن التأكيد على بعض النقاط كالتالي:
 إعداد املعلم في مختلف التخصصات واملستويات لتأهيله علميا ،واجتماعيا ،وأخالقيا ،وفنيا. إن التعليم عملية متشابكة ومتداخلة ،تؤثر فيها عناصر كثيرة تتطلب اإلعداد الكافي لها سواء أكان ذلك فيالخدمة أم في أثنائها.
 إن النظر إلى وظيفة املعلم ،ومسؤولياته قد تتغير بتغير الحياة املعاصرة ومتطلباتها ،فبينما كانت وظيفةاملعلم مجرد نقل املعلومات ،أصبحت اآلن تتطلب منه ممارسة القيادة ،والبحث والتقص ي ،وبناء
الشخصية السوية ،باإلضافة إلى املعارف واملهارات املتعلقة باإلرشاد والتوجيه ،وفن التدريس.
 إن طبيعة عمل املعلم تواجه مؤثرات خارجية وداخلية كثيرة تشكل ضغوطا عليه ،منها ما يتعلق بمطالباملجتمع وفلسفته ،وتقاليده ،والطالب واحتياجاتهم ،ومنه ما يتعلق بالسياسة التربوية ،ومن ثم عليه
مواءمة هذا كله من أجل بناء جيل جديد.
 إن التوسع الهائل في حجم املعرفة العلمية واإلنسانية ،وما يحدث في مجال املعلومات واالتصاالت ،يتطلبإعدادا شامال للمعلم.
 إن التغير الذي حدث في فلسفة التربية وأهدافها ،وطبيعة العملية التربوية واتجاهاتها قد فرض نفسه فيضرورة اإلعداد الجيد للمعلم ،ليضمن لنفسه النجاح في مهنته ،وفي تربية حديثة ومطلوبة للجيل الجديد.
 إن معايير الحكم على مستوى التعليم في أية دولة هو مستوى برامج إعداد املعلم وتدريبه وما يتبعه بشأنهامن أساليب وتقنيات ،ومدى االهتمام الذي يوليه القائمون على ذلك ،وتأكيدهم على أهمية مهنة التعليم،
ومكانة املعلمين ،واالرتقاء بمستوى إعدادهم وتدريبهم في عصر االنفجار املعرفي والتقدم التكنولوجي.
وختاما نرى من الضروري في هذا السياق أن اقدم تصورا لخصائص معلم املستقبل من خالل شكل رقم
(:)8
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شكل رقم ( )8خصائص معلم املستقبل

التوصيات:
-

ضرورة رفع الكفايات التدريسية لدى املعلم ،وإحساسه بالثقة بالنفس ،والتأكد من نموه العلمي في مجال
تخصصه.
تقويم أعمال املعلمين ،وتوجيههم باملقارنة مع املعلمين اآلخرين في املدارس األخرى ،وتدعيمهم بدورات تدريبية.
وضع معايير تساعد املدرس على االرتفاع بمستوى تدريسه باملقارنة بالتغيرات التي تحدث في املجتمع ،وضرورة
مواكبة املدرسة الحتياجات الطلبة ،واملجتمع ،والعصر الذي يعيشون فيه.
القدرة على الحكم لتأهيل املعلم ملراكز تربوية أعلى للترقية في امليدان ،وتتعدد معايير تقويم كفاية املعلم ،منها:
تقدير الكفاية بناء على مخرجات التعليم ،وتقدير الكفاية بناء على سلوك املتعلم.

قائمة املراجع
-

-
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