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 :تقديم  

ييسد   يمكين أن في  المسسسيات التعليميية تدريس الستراتيجيات ج واإن تطوير المناه      
المجتمييم ميين وايتياجييات اإلعييداد المينيي  والتربييو  للمعلمييين طبلييا  لمتطلبييات إليي   تيسييين 
قييادرين عليي   المتعلمييينالتعليييم والييتعلمج ويجعيي   تيي عملي يسيياهم فيي  نجييا الخييريجين بمييا 

لييدم العلميي ج واانفجيار المعرفيي ج الييذ  ياليييد  ميواكبين لمسيييرل التوييي  المالييك ت  التفكيير
يخيدم يمكين أن العالم ف  هذا العصرج فيذا التطور السريم الذ  يوظي  النظرييات التربويية 

 .تعلمالتعليم و العمليت  

 المسيييتمر التطيييوير إلييي ييتييياج اليييذ  يعييييل العيييالم فييي  عصييير تيييدف  المعلوميييات و       
في  أدا  لطي   اليدور الناليط ل يظيير فيييا التي  ام اسيتراتيجيات التيدريس المناسيبةاستخدو 

 .ف  مجتمم دائم التغير المتنوعة تعليميةال الميام

 والتييي التكنولوجييييا أييييد العناصييير الرئيسييية فييي  ثيييورل المعلوميييات  مسيييتيدثات تمثييي و       
مجياات تربويية  كيان لييا دورا  هاميا  في  التطور العلم  والتربيو   ييي واقعيا عل   فرضت
 .ة عديدلوتعليمي

علي  اسيتخدام برمجييات الكمبييوتر التي   ف  ضيو  هيذا التطيور وا يلتصر دور المعلم     
تلدم له الثلافة الكمبيوترية فلط ج  بي  ينبغي  توظيفييا في  ممارسية مياميه التدريسيية بيد  

 .للتدريس يت  اانتيا  بالتلويم من التخطيط

التييدريس مطلبييا  أساسييا  لتطييوير التعليييم  تكنولوجيييا في لوقيد أصييبس اسيتخدام المعلمييين ل    
بيد ال  فينن اسيتخداميا أصيبس ضيرورل اوبالتي  التعليميةجوتيلي  األهدا  التربوية للعملية 

  .المعلومات والتكنولوجيا اليديثةمنيا ف  عصر 

في  كثيير  Information Technology المعلومياتتكنولوجيا  ويمكن ااستفادل من     
يتطلي  توظيفييا باليك  يتناسي  ميم أهميتييا في   وهيذا التعلييمجمنيا مجيا  من المجاات و 

 .المت يلةوذلك لمواكبة المستيدثات التكنولوجية  التعليميةجالعملية 



 .للمهن التعليمية في ضوء احتياجات المجتمع تربوي والتكنولوجيالتطوير ال

- 61 - 

وتكنولوجيا المعلومات سريعة التطور والتغير يي  أنيا تتوق  علي  عوامي  عدييدل في      
متمثلية في  أجييال الكمبييوتر ومليلاتييا  مجا  التعليم والتعلم بما تالمله من مكونيات ماديية

(Hard ware   ) ج ومكونيييات  يييير ماديييية متمثلييية فييي  برمجييييات النظيييام والبرمجييييات
ج وكييذلك بكيي  مييا يتصيي  بالمكونييات المادييية و ييير المادييية ميين (  Soft ware)التطبيلييية 

 .أفراد ومتخصصين و يرها

 :عملية التطويرمتطلبات  

سيوا  الليائمين علييه أو  األطيرا المسيتمر لجمييم  التنيوير إلي التطيوير  عمليية يتاجت     
ج وا يتوقيي  عنيد يلبية معينييةج بعينيه عصيرا  ميين العصيور صا يخي فيييو منيهجالمسيتفيدين 

ومسيييرل ا تتوقيي  فيي  لعملييية التطييوير فييالتنوير يركيية مسييتمرل  جفلكيي  عصيير سييراج تنييوير 
 .تاريخ البالرية

ن اختلفت صور و       وهيو  أساسي يبلي  ليه هيد   ومجتمعيهجاله ومواضيعه وأالكالتنوير ا 
 التربويييية والتكنولوجيييية التييي  تسييياعد فييي  عمليييية التطيييوير فييي  المجييياات المعرفيييةب التييياود

  (. 9002 ج1 ) المختلفة

رتبط تييي تعنييي  الطميييو  فييي  يييييال أفضييي ج فيييي  بييي  منتيييييةجليسيييت  التطيييويرعمليييية و      
أيضييا  وثيلييا   رتبط ارتباطييا  تييكمييا أنيييا  ججتماعيييةوالظييرو  اا الفردييية والجماعيييةبالطمويييات 

  (. 9002 ج9 )بمفيوم التربية للجميمج ولمدى الييال 

دورا  اليديثيية  االتكنولوجيييويالييك  التييراكم المعرفيي  النيياتج عيين البييي  العلميي  واسييتخدام     
 دائميا   تييديا  يمثي   ألقي  أهميية في  عمليية التطيويرج ييي اني  األكثير واالجو  ف  تيديد هاما  
ج وتلييويم تلييك البييرامج بصييورل مسييتمرل لجعليييا التعليمييية للدرتييه عليي  تنويييم برامجييه لليينظم

 .مسايرل لما يعياله المجتمم المعاصر من ثورات علمية وتلنية
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ج وقد ظيرت عدل مصطليات للتنوير والمتعللة بعملييات التطيوير التربيو  والتكنوليوج 
  :منيا
ج Cultural Literacyالثليياف   التنييويرو  جLiteracy Scientificالعلميي   التنييوير     

 Literacy التكنوليييييييييوج والتنيييييييييوير  جLiteracy Educationalالتربيييييييييو   التنيييييييييويرو 
Technological. 

التكنولوجيية و التربوية الميارات يعن  اليد األدن  من  ف  يل  التربية والتعليم التنويرو      
السيليمة  تخياذ الليراراتا  اسيتفادل منييا وتطبيليياوا ساسيةاألالمعرفة من مصادرها ب للتاود

 .اومناهجي اوف  أساليبي العملية التعليميةف  إطار 

  :ف (  9001ج  60)  والتكنولوج  والتربو  العلم  التنويرمعايير وتتمث       
 .فيم الع قة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمم وأهمية دور للعلم[ 6]
 .فيم ووع  بالتطبيلات العلمية والتكنولوجية[ 9]
 .إدراك خصائص المعرفة العلمية وطبيعة العلم وقابليتيما للتغير والتطور[ 3]
 .اإللمام بااكتالافات واألفكار العلمية الت  كانت نلطة تيو  ف  تاريخ البالرية[ 4]
لييييتعلم والمعلومييييات إدراك المسييييتيدثات العلمييييية والتكنولوجيييييا والرجييييو  إليييي  مصييييادر ا[ 5]

 .المختلفة
اللدرل عل  استخدام األجيال المتاية ف  الييال اليومية والتعام  مم أجييال ااتصياات [ 1]

 .والمعلومات

  : يف ضوء حاجات اجملتمع التكنولوجيوالرتبوي  التطوير

بعض يمكن أن يلوم بعض مصمم  برمجيات الكمبيوتر أو المعلمين بنعداد وتصميم      
دون مراعال الجوان  بصورل جيدل من النايية  التكنولوجية  الملررات الدراسية من دروس

التربوية والنفسية للط   ج وقد يتمكن آخرون من إعداد هذ  الدروس ف  صورل تلليدية 
أو ااقتنا  بتصميم أو تطبي  الوسائط التكنولوجية  ج يي  ا توجد لدييم الميارلروتينية 

 .لعملية التعليميةالمناسبة لتدعيم ا
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 : ج كما يل التكنولوجيةالناييتين التربوية و  تطوير التعر  عل  جوان يمكن و  

 أواًل اجلانب الرتبوي

ال امية ف  ضو  ياجات المجتميم ج و متطلبات المينية للمعلم ال بعض يمكن التعر  عل   
 : من خ  لواقم عملية التدريس ج وذلك  ةالتربويجوان  ال نجا  ل
 :التخطيط  -أ 

 :ه  . من خ   اإلجابة عن األسئلة التالية  نجا  المعلمى مدتضس ي 
 خطيوات اليدرس  -ألهيدا  متناسيبة ميم اليامن ا - أهدا  الموضو  ميددل بصورل إجرائيية

 مخطط استخدام أنالطة تعليمية ؟ -بالدرس أمثلة متنوعة  -متسلسلة 
 :التنفيذ   -ب  

 :ه  يتم .من خ   اإلجابة عن األسئلة التالية  مدى نجا  المعلم تضسي 
  اسييتخدام لغيية مبسييطة ومصييطليات  - المجييا  فيي بالييدروس السييابلة  اليييال ربييط الييدرس

ربيييط اليييدرس بتطبيلاتيييه  - التعليمييي تنوييييم أسيييالي  التيييدريس يسييي  الموقييي   - صييييية
 - اما  جييدا  اسيتخدام السيبورل اسيتخد - التأكد من فيم الط   لموضو  اليدرس - الوظيفية

تركييا  :استخدام السلوك المدعم لعملية التيدريس ج مثي   - استخدام المثيرات أثنا  العرض
 تيوي  التفاع ؟  -التعايا والتلميس  -استخدام األمثلة  - الصمت – اانتبا 

 :  العلميالتمكن  -جـ 

 :المعلمه   .من خ   اإلجابة عن األسئلة التالية  مدى نجا  المعلمتضس ي
 يفيييد ط بييه  - يييرد عليي  أسييئلة ط بييه بكيي  ثليية - سييتخدم مصييطليات علمييية صيييييةي

 ؟ العلم مجا  تخصصه يس  مستواهم  ف بالجديد 
 : األنشطة التعليمية  -د 

 يطيور المعليم قيدراتهي   . السيسا  التيال مين خي   اإلجابية عين  يتضس مدى نجيا  المعليم
 :مث بعض األنالطة عل  الليام ب ينعلمتالم
  كتابيية  -جميم المعلوميات  -الملياات كتابية  -اللييام بعمي  التيدريبات  - الملخصياتكتابية

 الري ت والايارات الميدانية ؟ -التجار  إجرا   -البيو  
 : الوسائل التعليمية  - هـ
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 :ه   .من خ   اإلجابة عن األسئلة التالية ف  تيلي  األهدا  مدى نجاييا تضس ي
 تعييرض فيي  الوقييت  - ضييية و ييير معلييدل ومتفليية مييم فكييرل الييدرسالوسييائ  المسييتخدمة وا

 يالارك الط   ف  فيصيا إذا تطل  الدرس ذلك ؟ - يالاهدها جميم الط   - المناس 
 :  اإلنسانيةالنظام والعالقات  - و

 :المعلم ه   .خ   اإلجابة عن األسئلة التالية المعلم مدى نجا  تضس ي
 يعامي  ط بيه دون تفرقية - يكون ع قيات طيبية ميم ط بيه - ييتم بالميافظة عل  النظام 

تتفي  ألفاظيه ميم اللواعيد  - عنيد ظييور ماليكلة أثنيا  اليدرس اانفعيال يييتفظ بيااتاان  -
 ؟يالجم ط به عل  ااستفسار - األخ قية

 : التقويم  - س

 :ه   .من خ   اإلجابة عن األسئلة التالية مدى نجايه تضس ي
 تتنييو  بييين السيييولة والصييعوبة واللييدرل عليي  التفكييير - ر الييدرستغطيي  األسييئلة عناصيي - 

 يعالج المعلم نلاط الضع  عند ط به ؟ - يجي  المتفوقون فلط عن ك  األسئلة

 اجلانب التكنولوجي: ثانيًا 

يينجس دون أن يكييون إلدخييا  التكنولوجييا في  التعليييم ا يمكين أن  التطيوير المطليو ن إ    
م التكنوليييوج  والمبيييرمج الليييادر علييي  إعيييداد وتصيييميم الميييواد التعليميييية المعلييي علييي  رأسيييه

  .( 6224ج  66)باستخدام برمجيات الكمبيوتر المناسبة 
مين  لبعض الميواد الدراسيية المتعللية بمينيية المعليم التكنولوج  التطوير نجا  ويظير

  :(9001ج  1)ما يل  خ   
 فين اليذين باسيتطاعتيم مسياعدل المتعلميين الموظبي وه  خاصة تخطيط البنية التيتيةج -6

 .المواد الدراسية المبرمجةسة درا أثنا الفنية ف  النايية 
 .البرمجية الملترية لنجا  بالك  فعا  هذ  الموادال امة لدراسة األجيال  -9
تسيتخدم بعيض و ج   ييتم ااسيتعانة بييا في  تصيميم هيذ  الميوادوهي  التي   البرمجيات ج -3

 .الت  تدعم دراسة الموضوعات الخاصةلكترونية اإل روابط  ال
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واختيييار أفضيي  السييب  ل سييتفادل ميين تطبييي   اسييتخدام الكمبيييوتر عليي  يلتصيير األميير او    
نتاج  تصميم ف  كيفيةأيضا  ب    التعليمجف   برمجياته وتطبيلاتييا في   الكترونيةبرمجيات وا 
 . التعليم والتعلمعملية 

ميين تطبيلييات الكمبيييوتر فيي  العملييية التعليمييية ابييد ميين اإلعييداد ولكيي  يييتم ااسييتفادل       
 ج برمجيات المناسبة ف  تدريس ميادل التخصيصالاستخدام تصميم و الجيد للمعلم ف  مجا  

 .التعليم والتعلم  ف  عمليت ومواقم اانترنت لات تكنولوجيا المعلومات مم ااستعانة بتطبي
المتطيورل  التكنولوجييةمكانيات اإل باسيتخدام المت امة ةالتعليميعملية اليمكن أن تنجس و     

 يكييون عليي  رأسيييا المعلييم اللييادر عليي  إعييداد وتصييميم المييواد التعليمييية عنييدمافيي  التعليييم 
 . المتنوعة واانترنت برمجيات الكمبيوترل المناسبة

 ي  جميييم النييوا فيي التطييورات العالمييية  التطييور التربييو  والتكنولييوج يجيي  أن يواكيي  و    
فيي   تطبيلييات المسييتيدثات التكنولوجييية ييير تلليييد  ج وذلييك ميين خيي   اسييتخدام  بالييك 

 .المجاات المتنوعة 
اسيييتخدام بعيييض البرمجييييات المناسيييبة فييي  العمليييية التعليميييية مثييي  برمجييييات ويمكييين    

: األو  ج برمجيييياتهيييذ  الأسيييلوبان اسييتخدام ييييي  يوجييد  ج (  9001ج  4) التطبيلييات  
   Microsoft Officeمجيييييات التطبيلييييات بصييييورل مسييييتللة مثيييي  ياميييية  اسييييتخدام بر 

 اإلنترنيييت واليصيييو  علييي  المعلوميييات ج لإلبييييار عبييير اليييبكة   Internet Explorerو
ضييمن البرمجيييات التعليمييية األخييرى مثيي  برمجيييات التييدريس الخيياص  وبرمجيييات : والثييان  

 .و يرها التدري  والمران و المياكال 
ج اانترنيت عيالم نطا  الكمبيوتر ودخيو  لخروج منل التطويرمعايير  عضب ويمكن وضم   

 -بيييرامج الميادثييية  -البرييييد االكترونييي   :بعيييض البيييرامج المتايييية مثييي  اسيييتخدام  ومنييييا
تفعييي  الييبكة يمكيين ج وبالتييال  (  9001ج  4)  اللييوائم البريدييية -المجموعييات اإلخبارييية 
األكثيير  االكترونييية اسييتخدام بعييض المسييتيدثاتج كمييا يمكيين التطييويراانترنييت فيي  عملييية 

ج  Semantic Webج والويي  اليدال  ( Web Quest) اليري ت المعرفيية :  تطورا  مث 
  .و يرها Cloud Computingواليوسبة السيابية 
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 املراجع

 

ج تكنولوجيييا المعلومييات وتيييدي  التعليييم ج الليياهرل ج ( 9006) إسييماعي ااهيير الغرييي   -6
 .  عالم الكت

 . التنوير العلم ج (  9002مارس )   اليرل ج ويكيبيديا الموسوعة  -9
تنميية مييارات اسيتخدام الكمبييوتر ليد  " ج ( 9000ميايو)أم  نصر الدين سليمان ج   -3

مجلييية ج " طييي   الفرقييية الرابعييية بلسيييم تكنولوجييييا التعلييييم بكلييييات التربيييية النوعيييية 
 .بية لتكنولوجيا التربيةعية العر ج اللاهرل جالجم تكنولوجيا التربية

ج عييرض  "التيدريس بالتلنيية"ج ( 9001ينياير 61) يسيين ميميد أيميد عبيد الباسيط   -4
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