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التطوير التربوي والتكنولوجي للمهن التعليمية في ضوء احتياجات المجتمع.

تقديم :
إن تطوير المناهج واستراتيجيات التدريس في المسسسيات التعليميية يمكين أن ييسد
إلي

تيسييين اإلعييداد الميني والتربييو للمعلمييين طبلييا لمتطلبييات وايتياجييات المجتمييم ميين

الخييريجين بمييا يسيياهم ف ي نجييا عمليت ي التعليييم والييتعلمج ويجع ي المتعلمييين قييادرين عل ي
التفكيير ويي المالييك ت ميواكبين لمسيييرل التلييدم العلمي ج واانفجيار المعرفي ج الييذ ياليييد
العالم ف هذا العصرج فيذا التطور السريم الذ يوظي

النظرييات التربويية يمكين أن يخيدم

عمليت التعليم والتعلم.
ويعييييل العيييالم فييي عصييير تيييدف المعلوميييات اليييذ ييتييياج إلييي التطيييوير المسيييتمر
واستخدام اسيتراتيجيات التيدريس المناسيبة التي يظيير فيييا اليدور الناليط للطي

في أدا

الميام التعليمية المتنوعة ف مجتمم دائم التغير.
وتمثييي مسيييتيدثات التكنولوجييييا أييييد العناصييير الرئيسييية فييي ثيييورل المعلوميييات والتييي
فرضت واقعيا عل التطور العلم والتربيو

ييي كيان لييا دو ار هاميا في مجياات تربويية

وتعليمية عديدل.
وا يلتصر دور المعلم ف ضيو هيذا التطيور علي اسيتخدام برمجييات الكمبييوتر التي
تلدم له الثلافة الكمبيوترية فلط ج بي ينبغي توظيفييا في ممارسية مياميه التدريسيية بيد
من التخطيط للتدريس يت اانتيا بالتلويم.
وقيد أصييبس اسيتخدام المعلمييين للتكنولوجيييا في التييدريس مطلبييا أساسييا لتطييوير التعليييم
وتيلي األهدا

التربوية للعملية التعليميةج وبالتيال فينن اسيتخداميا أصيبس ضيرورل ابيد

منيا ف عصر المعلومات والتكنولوجيا اليديثة.
ويمكن ااستفادل من تكنولوجيا المعلوميات  Information Technologyفي كثيير
من المجاات و منيا مجيا التعلييمج وهيذا يتطلي توظيفييا باليك يتناسي ميم أهميتييا في
العملية التعليميةج وذلك لمواكبة المستيدثات التكنولوجية المت يلة.
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وتكنولوجيا المعلومات سريعة التطور والتغير يي أنيا تتوق

علي عوامي عدييدل في

مجا التعليم والتعلم بما تالمله من مكونيات ماديية متمثلية في أجييال الكمبييوتر ومليلاتييا
(  ) Hard wareج ومكونيييات يييير ماديييية متمثلييية فييي برمجييييات النظيييام والبرمجييييات
التطبيلييية ( ) Soft wareج وكييذلك بكي مييا يتصي بالمكونييات المادييية و ييير المادييية ميين
أفراد ومتخصصين و يرها.

متطلبات عملية التطوير:
تيتاج عمليية التطيوير إلي التنيوير المسيتمر لجمييم األطي ار

سيوا الليائمين علييه أو

المسيتفيدين منيهج فيييو ا يخيص عصي ار ميين العصيور بعينيهج وا يتوقي

عنيد يلبية معينييةج

فلك ي عصيير س يراج تنييوير ج فييالتنوير يركيية مسييتمرل لعملييية التطييوير ومسيييرل ا تتوق ي

في

تاريخ البالرية.
وان اختلفت صور التنوير وأالكاله ومواضيعه ومجتمعيهج يبلي ليه هيد

أساسي وهيو

التييياود بالمعرفييية التييي تسييياعد فييي عمليييية التطيييوير فييي المجييياات التربويييية والتكنولوجيييية
المختلفة ( 1ج .) 9002
وعمليييية التطيييوير ليسيييت منتيييييةج بييي تعنييي الطميييو فييي يييييال أفضييي ج فيييي تيييرتبط
بالطمويييات الفردييية والجماعييية والظييرو ااجتماعيييةج كمييا أنيييا تيرتبط ارتباطييا وثيلييا أيضييا
بمفيوم التربية للجميمج ولمدى الييال ( 9ج .) 9002
ويالييك التيراكم المعرفي النيياتج عيين البيي العلمي واسييتخدام التكنولوجييا اليديثيية دو ار
هاما ف تيديد الجواني األكثير واألقي أهميية في عمليية التطيويرج ييي يمثي تييديا دائميا
لليينظم التعليمييية للدرتييه عل ي تنويييم برامجييهج وتلييويم تلييك الب يرامج بصييورل مسييتمرل لجعليييا
مسايرل لما يعياله المجتمم المعاصر من ثورات علمية وتلنية.
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وقد ظيرت عدل مصطليات للتنوير والمتعللة بعملييات التطيوير التربيو والتكنوليوج ج
منيا:
التنييوير العلم ي Scientific Literacyج والتنييوير الثليياف Cultural Literacyج
والتنيييييييييوير التربيييييييييو Educational Literacyج والتنيييييييييوير التكنوليييييييييوج Literacy
.Technological
والتنوير ف يل التربية والتعليم يعن اليد األدن من الميارات التربوية والتكنولوجيية
للتاود بالمعرفة من مصادرها األساسية وااسيتفادل منييا وتطبيلييا ا تخياذ اللي اررات السيليمة
ف إطار العملية التعليمية وف أساليبيا ومناهجيا.
وتتمث معايير التنوير العلم والتربو والتكنولوج (  60ج  ) 9001ف :
[ ]6فيم الع قة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمم وأهمية دور للعلم.
[ ]9فيم ووع بالتطبيلات العلمية والتكنولوجية.
[ ]3إدراك خصائص المعرفة العلمية وطبيعة العلم وقابليتيما للتغير والتطور.
[ ]4اإللمام بااكتالافات واألفكار العلمية الت كانت نلطة تيو ف تاريخ البالرية.
[ ]5إدراك المسييييتيدثات العلمييييية والتكنولوجيييييا والرجييييو إليييي مصييييادر الييييتعلم والمعلومييييات
المختلفة.
[ ]1اللدرل عل استخدام األجيال المتاية ف الييال اليومية والتعام مم أجييال ااتصياات
والمعلومات.

التطوير الرتبوي والتكنولوجي يف ضوء حاجات اجملتمع :
يمكن أن يلوم بعض مصمم برمجيات الكمبيوتر أو المعلمين بنعداد وتصميم بعض
دروس من الملررات الدراسية بصورل جيدل من النايية التكنولوجية دون مراعال الجوان
التربوية والنفسية للط

ج وقد يتمكن آخرون من إعداد هذ الدروس ف صورل تلليدية

روتينية ج يي ا توجد لدييم الميارل أو ااقتنا بتصميم أو تطبي الوسائط التكنولوجية
المناسبة لتدعيم العملية التعليمية.
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ويمكن التعر عل جوان تطوير الناييتين التربوية والتكنولوجيةج كما يل :

أوالً اجلانب الرتبوي
يمكن التعر عل بعض المتطلبات المينية للمعلم ف ضو ياجات المجتميم ج وال امية
لنجا

الجوان التربوية لواقم عملية التدريس ج وذلك من خ

:

أ  -التخطيط :
يتضس مدى نجا المعلم من خ
 أهدا

اإلجابة عن األسئلة التالية  .ه :

الموضو ميددل بصورل إجرائيية  -األهيدا

متناسيبة ميم اليامن  -خطيوات اليدرس

متسلسلة  -بالدرس أمثلة متنوعة  -مخطط استخدام أنالطة تعليمية ؟

ب  -التنفيذ :
يتضس مدى نجا المعلم من خ

اإلجابة عن األسئلة التالية  .ه يتم:

 ربييط الييدرس اليييال بالييدروس السييابلة ف ي المجييا  -اسييتخدام لغيية مبسييطة ومصييطليات
صييييية  -تنوييييم أسيييالي التيييدريس يسييي الموقييي
الوظيفية  -التأكد من فيم الط

التعليمييي  -ربيييط اليييدرس بتطبيلاتيييه

لموضو اليدرس  -اسيتخدام السيبورل اسيتخداما جييدا -

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

جـ  -التمكن العلمي :
يتضس مدى نجا المعلم من خ

اإلجابة عن األسئلة التالية  .ه المعلم:

 يسييتخدم مصييطليات علمييية صييييية  -يييرد عل ي أسييئلة ط بييه بك ي ثليية  -يفيييد ط بييه
بالجديد ف مجا تخصصه يس مستواهم العلم ؟

د  -األنشطة التعليمية :
يتضس مدى نجيا المعليم مين خي

اإلجابية عين السيسا التيال  .هي يطيور المعليم قيدرات

المتعلمين عل الليام ببعض األنالطة مث :
 كتابية الملخصيات  -اللييام بعمي التيدريبات  -كتابية الملياات  -جميم المعلوميات  -كتابيية
البيو  -إج ار التجار  -الري ت والايارات الميدانية ؟

هـ  -الوسائل التعليمية :
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يتضس مدى نجاييا ف تيلي األهدا

من خ

اإلجابة عن األسئلة التالية  .ه :

 الوسييائ المسييتخدمة واضييية و ييير معلييدل ومتفليية مييم فكييرل الييدرس  -تعييرض ف ي الوقييت
 -يالارك الط

المناس  -يالاهدها جميم الط

ف فيصيا إذا تطل الدرس ذلك ؟

و  -النظام والعالقات اإلنسانية :
اإلجابة عن األسئلة التالية  .ه المعلم :

يتضس مدى نجا المعلم خ

 ييتم بالميافظة عل النظام  -يكون ع قيات طيبية ميم ط بيه  -يعامي ط بيه دون تفرقية
 يييتفظ بيااتاان اانفعيال عنيد ظييور ماليكلة أثنيا اليدرس  -تتفي ألفاظيه ميم اللواعيداألخ قية  -يالجم ط به عل ااستفسار؟

س  -التقويم :
يتضس مدى نجايه من خ

اإلجابة عن األسئلة التالية  .ه :

 تغط ي األسييئلة عناص ير الييدرس  -تتنييو بييين السيييولة والصييعوبة واللييدرل عل ي التفكييير -
يجي المتفوقون فلط عن ك األسئلة  -يعالج المعلم نلاط الضع

عند ط به ؟

ثانياً  :اجلانب التكنولوجي
إن التطيوير المطليو إلدخييا التكنولوجييا في التعليييم ا يمكين أن يينجس دون أن يكييون
علييي رأسيييه المعليييم التكنوليييوج والمبيييرمج الليييادر علييي إعيييداد وتصيييميم الميييواد التعليميييية
باستخدام برمجيات الكمبيوتر المناسبة ( 66ج .) 6224
ويظير نجا التطوير التكنولوج لبعض الميواد الدراسيية المتعللية بمينيية المعليم مين
خ

ما يل ( 1ج :)9001

 -6تخطيط البنية التيتيةج وه خاصة بيالموظفين اليذين باسيتطاعتيم مسياعدل المتعلميين
ف النايية الفنية أثنا د ارسة المواد الدراسية المبرمجة.
 -9األجيال ال امة لدراسة هذ المواد بالك فعا لنجا البرمجية الملترية.
 -3البرمجيات ج وهي التي ييتم ااسيتعانة بييا في تصيميم هيذ الميواد ج وتسيتخدم بعيض
الروابط اإل لكترونية الت تدعم دراسة الموضوعات الخاصة.
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وا يلتصيير األميير علي اسييتخدام الكمبيييوتر واختيييار أفضي السييب ل سييتفادل ميين تطبيي
برمجياته ف التعليمج ب أيضا ف كيفية تصميم وانتاج برمجيات الكترونية وتطبيلاتييا في
عملية التعليم والتعلم .
ولكي يييتم ااسييتفادل ميين تطبيلييات الكمبيييوتر في العملييية التعليمييية ابييد ميين اإلعييداد
الجيد للمعلم ف مجا تصميم واستخدام البرمجيات المناسبة ف تدريس ميادل التخصيص ج
مم ااستعانة بتطبيلات تكنولوجيا المعلومات ومواقم اانترنت ف عمليت التعليم والتعلم .
ويمكن أن تنجس العملية التعليمية المت امة باسيتخدام اإلمكانيات التكنولوجيية المتطيورل
ف ي التعليييم عنييدما يكييون عل ي رأسيييا المعلييم اللييادر عل ي إعييداد وتصييميم الم يواد التعليمييية
المناسبة لبرمجيات الكمبيوتر واانترنت المتنوعة .
ويج ي أن يواك ي التطييور التربييو والتكنولييوج التطييورات العالمييية ف ي جميييم الن يواي
بالييك

ييير تلليييد ج وذلييك ميين خيي

اسييتخدام تطبيلييات المسييتيدثات التكنولوجييية فيي

المجاات المتنوعة .
ويمكييين اسيييتخدام بعيييض البرمجييييات المناسيييبة فييي العمليييية التعليميييية مثييي برمجييييات
التطبيلييات (  4ج  ) 9001ج ييييي يوجييد أسيييلوبان اسييتخدام هيييذ البرمجيييياتج األو :
اسييييتخدام برمجيييييات التطبيلييييات بصييييورل مسييييتللة مثيييي ياميييية Office
وExplorer

Microsoft

 Internetلإلبييييار عبييير اليييبكة اإلنترنيييت واليصيييو علييي المعلوميييات ج

والثييان  :ضييمن البرمجيييات التعليمييية األخييرى مثي برمجيييات التييدريس الخيياص وبرمجيييات
التدري والمران و المياكال و يرها .
ويمكن وضم بعض معايير التطوير للخروج من نطا الكمبيوتر ودخيو عيالم اانترنيتج
ومنييييا اسيييتخدام بعيييض البيييرامج المتايييية مثييي  :البرييييد االكترونييي  -بيييرامج الميادثييية -
المجموعييات اإلخبارييية  -الل يوائم البريدييية (  4ج  ) 9001ج وبالتييال يمكيين تفعي ي الييبكة
اانترنييت ف ي عملييية التطييويرج كمييا يمكيين اسييتخدام بعييض المسييتيدثات االكترونييية األكثيير
تطو ار مث  :اليري ت المعرفيية ( )Web Questج والويي اليدال  Semantic Webج
واليوسبة السيابية  Cloud Computingو يرها.
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املراجع
-6

الغريي ااهيير إسييماعي ( )9006ج تكنولوجيييا المعلومييات وتيييدي التعليييم ج الليياهرل ج
عالم الكت .

-9
-3

الموسوعة اليرل ج ويكيبيديا ( مارس  ) 9002ج التنوير العلم .

أم نصر الدين سليمان ج (ميايو )9000ج " تنميية مييارات اسيتخدام الكمبييوتر ليد

طييي

-4

تكنولوجيا التربية ج اللاهرل جالجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.

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

تلديم
-5

الفرقييية الرابعييية بلسيييم تكنولوجييييا التعلييييم بكلييييات التربيييية النوعيييية " ج مجلييية

ج كلية التربية بلنا ج جامعة جنو الواد .

رضا مسعد السيد ( )9004ج " أسالي توظي

تكنولوجييا المعلوميات وااتصيا في

تطوير أدا المعلمين بمراي التعليم العام من واقم بعض الخبرات العالمية المعاصيرل "

ج المييستمر العلم ي السييادس عاليير (تكييوين المعلييم ) ج جامعيية عييين الييمس ج المجلييد

الثان ج  99 – 96يوليو .
-1
-1

الاكر النابلس ( ديسمبر  ) 9002ج "التنوير يركة مستمرل ومسييرل ا تتوقي

جريدل الوطن السعودية ج العدد  3311ج السنة العاالرل.

"ج

عماد ثابت سمعان ( مايو  “ ) 9001فعالية استخدام برمجيات الكمبيوتر ف إعداد
ويدل تكنولوجيا المعلومات ف

التيصي المعرف

وتنمية ميارات ط

الدراسات

العليا ف تصميم دروس مبرمجة بالكمبيوتر” ج مستمر جامعة اإلس ار بالمملكة

-1

األردنية الياالم .

عماد ثابت سمعان ( أبري

 ) 9060ج “التنوير والعلم  :مجااته التربوية

والتكنولوجية “ ج مستمر ثلافة التنوير ف الوطن العرب

للتكنولوجيا  -األردن 9060/4/92 - 91م.
-2

– جامعة األميرل سمية

كميييا عبيييد اليمييييد ايتيييون ( )9009ج تكنولوجييييا التعلييييم فييي عصييير المعلوميييات

وااتصاات ج اللاهرل ج عالم الكت .
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.التطوير التربوي والتكنولوجي للمهن التعليمية في ضوء احتياجات المجتمع

 )ج " التنييوير العلم ي بييين صييعوبة التيديييد وضييرورل9001  ميسيين ف يراج ج ( مييارس-60
التطبي " ج ملالة عن رسالة الدكتو ار بعنوان "تلويم مناهج العلوم بيالتعليم العيام في
." ضو متطلبات التنوير العلم

) ج " العييير و عصييير المعلوميييات " ج عيييالم المعرفييية ج الكوييييت ج6224(  نبيييي علييي-66
. )614( المجلس الوطن للثلافة و الفنون واإلدارات ج العدد
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