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 مقدمة

خصوصًا تقنيات اجليل الثاين من الشبكة  تقنيات املعلومات واالتصاالتانتشرت يف السنوات اآلخرية تطبيقات 
، (Mobile Technology)، نظرًا لسهولة استخدامها وتوافرها من خالل التقنية املتنقلة  (Web 2.0)العنكبوتية 
استخداماهتا شائعة يف احلياة اليومية للناس على املستوىني الشخصي و املهين. ويف عصر العوملة واالقتصاد وأصبحت 

، تنظر دول العلم أمجع تقريباً إىل التعليم بكونه مفتاح املنافسة من جهة آخرى ، ويف ضوء شح املصادرمن جهة املعريف
 احلديثة . يف هذا السياق، حتاول النظم الرتبوية دمج هذه التقنياتاالقتصادية، وتوفري حياة ذات جودة عالية ملواطنيها

يف التعليم، وإحداث حتول حقيقي يف النظام التعليمي يف جوانبه املختلفة: منهجاً، وتدريسًا وتعلمًا وإدارة، وبيئة 
 تعليمية. 

 إىل دور التقنية احلديثة يف احلياة املعاصرة (2015)يف ورقة حول دمج التقنية احلديثة يف تعليم اللغة العربية، يشري الصاحل 
الوظائف اليت تؤديها التقنيات احلديثة يف حياة البشر اليومية سواء يف بيئات العمل ال ميكن االستغناء عن  "بقوله: 

بني األفراد على مستوى األسرة أو اجملتمع احمللي أو الدويل، إضافة إىل اتصال الفرد املستمر  اليومياملختلفة أو التواصل 
"التقنية هي  (Stevenson, 2010)مع مصادر املعلومات املختلفة"، ويضيف: " ولعل العبارة اليت قاهلا ستيفنسن   

ية يف احلياة اليومية. ويف هذا السياق، يقول إيدي املستقبل واملستقبل هو التقنية" تلخص األمهية املتنامية لدور التقن
" لقد أصبح التعلم من خالل التقنية احلديثة جوهرياً يف مدرسة اليوم. وتعَترب  (: Eady & Lockyer, 2013)ولوكيار 

حامسًا يف  احلكومات يف العامل أمجع ونظم التعليم والباحثون وقيادات املدارس واملعلمون وأولياء األمور، التقنية جزءاً 
فاملدارس متصلة ببعضها  ،تعليم الطفل."  ويضيفان: " لقد غريت األدوات التقنية والشبكات مدارسنا وقاعاتنا الدراسية

البعض وبالعامل من خالل اإلنرتنت وبسرعة عالية، وأصبحت التقنية يف املدرسة متحركة وأجهزة لوحية وهواتف ذكية، 
 اق التعليم والتعلم".ومجيعها أصبحت اآلن جزءاً من سي

يف  ( ICT)تقنية املعلومات واالتصاالت ل توفري البنية التحتيةالنظم الرتبوية اليوم يف العامل أمجع تقريبًا  حتاولهلذ، 
املدارس وربطها بشبكات احلواسيب واالتصال عن بعد وحماولة دجمها يف التعليم هبدف إعداد املتعلمني لعامل موّجه 
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األكرب هلذه اجلهود هو مدى حدوث حتول حقيقي يف تقاليد التدريس والتعلم الصفي. وبعبارة أخرى،  بالتقنية. التحدي
 مدى تأثري التقنية على حتصيل املتعلمني وتغيري أساليب التعليم والتعلم.                                                

أن أي حماولة الستشراف مستقبل التقنية عمومًا ويف جمال الرتبية والتعليم خصوصاً، اإلشارة إىل لعل من نافلة القول 
ليت تتغري هبا التقنية وتطور بأنواعها اتعين حماولة حمكومة بصعوبة بالغة إن مل تكن مستحيلة، ويعود ذلك إىل السرعة 

 التخطيط أصبح هلذا، ،الرتبوية مقارنة بنظم آخرىمقاومة التغيري اليت تتميز هبا النظم إضافة إىل ووظائفها وإمكاناهتا ، 
 إىل صعوبة معرفة ( ,2011Grantham) ميشري جرانثا يف هذا السياق، .سنوات 5-3 بني يرتاوح التعليم يف التقين

م  بان "الكتب سوف ختتفي من 1913أن توماس أديسون تنبأ يف العام  ، ويضيف:التقنيات اليت ستغري التعليم 
عام و ال زالت  100مضى حوايل ولكن سنوات"،  10املدارس، وأن النظام املدرسي األمريكي سوف يتغري متاماً خالل 

ورغم هذه الصعوبات اليت تكتنف حماوالت استشراف مستقبل التقنية يف الرتبية . "الكتب شائعة يف أغلب املدارس
 ألدبيات ذات العالقة تزخر بالعديد من تلك احملاوالت.والتعليم، إال أن مراجعة ا

ويرى الكاتب، أن املنطلق األساس واجلوهري يف حماولة استشراف مستقبل تقنية التعليم ينبغي أن يكون من املصطلح 
يف هناية تسعينيات  (Roblyer, et   al.,1997) نفسه: التقنية والتعليم. يف هذا السياق، يصبح تأطري روبلريوآخرون 

 ,Roblyer)القرن املاضي لالجتاهات املؤثرة مبستقبل تقنية التعليم من األمهية مبكان الرجوع إليه.  حيدد روبلريوآخرون  

et   al.,1997, p.55)   :اجتاهـــني غري مسبوقي التأثري على جمال تقنية التعليم مها 

 افرة.الزيادة يف عدد وأنواع املصادر التقنية املتو  .1
 يف االعتقادات املرتبطة باألهداف واالسرتاتيجيات اجلوهرية للرتبية ذاهتا. القويالتحول  .2

 
-read”،قراءة فقطللشبكة كالخرتاقات التقنية املتتالية، فمن تقنيات اجليل األول خبصائصها  بايرتبط االجتاه األول 

only web”عن املعلومات وقراءهتا،  وال يتوافر سوى القليل جدًا من فرص التفاعل مع  فيها املستخدم ، يبحث
إىل تقنيات اجليل الثاين وشبكات التواصل االجتماعي ،  (Naik & Shivalingaiah, 2008, p. 500)املستخدم 

كونه مستهلكاً للمحتوى   أن يكون متصاًل بالعامل اتصااًل حلظياً، وأن يتجاوز للمستخدموالعوامل االفرتاضية اليت أتاحت 
 يف سنوات قليلة أنه (Prensky, 2005) التقين إىل أن يصبح مسامهًا بفاعلية يف إنتاج هذا احملتوى، حىت توقع البعض

يتضاعف هذا احملتوى بالساعات. أما االجتاه الثاين، فإنه يشري إىل التحول يف الفكر الرتبوي حول ما ينبغي أن يتعلمه س
 وكيف ينبغي أن يتعلموه.الطالب، ومىت 

استشرافية ملستقبل التقننية   رؤى اليت تناولت لبعض األدبيات موجزة مراجعةهذه الورقة  تقدم :اوتنظيمه هداف الورقة
تأثري التقنية يف املستقبل على املنهج ب تتعلقالورقة يف حماور رئيسة وآخرى فرعية  نِظَمتو قد  .يف الرتبية والتعليم،

   ، ودور األسرة حنو هذه التأثريات.وأساليب التعليم والتعلم وخصائص طالب اإللفية الثالثة وبيئات التعلمالدراسي 
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ميثل املنهج ركناً جوهرياً يف النظام التعليمي، حيث يعمل النظام املدرسي على ضمان  التقنية والمنهج: المحور األول:
ة واحلركية( اليت تّكون منهج ما. السؤال املهم هنا هو  ما تأثري التقنية أن يتقن املتعلمون املهارات )املعرفية والوجداني

املتوقع على املنهج؟ لإلجابة عن هذا السؤال، ينبغي حتديد طبيعة التأثري أواًل، وبعبارآخرى، التأثري يف احملتوى، أم 
انبني،  فالتقنية ال تعمل يف فراغ، وإمنا الصيغة؟ يعتقد الكاتب أن تناول تأثري التقنية يف املنهج ينبغي أن يشمل كال اجل

يف سياقات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية مما يشري إىل تأثريها املتداخل على مجيع هذه اجملاالت. وهذا يعين 
 بالضرورة تناول التأثري اخلاص مبحتوى املنهج ، وبعبارة آخرى، طبيعة املهارات اليت هتيءاملتعلمني للعمل واحلياة يف

ثالث اجتاهات للتقنية ستشكل    (Barseghian, 2014, p. 1) اإللفية الثالثة. يف هذا السياق، يلخص بارسيجيان
ومهارات تقنيات اجليل الثاين  واملنهج املعتمد على اهتمامات املتعلم  ، للمنهج، الوصول الرقميمستقبل املنهج هي: 

 للشبكة العنكبوتية. فيما يأيت تعريف موجز هبذه االجتاهات.

 للمنهج الرقمي لوصولا  Digital delivery:   لكتاب املدرسي بكونه بالن يبقى الرتبويون مقيديني
در عديدة على اإلنرتنت، مصادر قيمة وحديثة و امصدرهم الوحيد، وإمنا هم وطالهبم سيستخدمون مص

و ، توفر آآلف املصادر على فيديو  ((Khan Academyتتميز باملصداقية. إن مواقع مثل أكادميية خان 
تشمل حمتوى يغطي مجيع املوضوعات الدراسية.     ومن اجلدير بالذكر أن هذه املواقع متّكن املعلمني 

 التعديل يف حمتوى وترتيب تلك املصادر لتالئم حاجاهتم اخلاصة. والطالب من اإلضافة أو احلذف و 
  المنهج المعتمد على اهتمامات المتعلم Interest-Driven:   أصبح تصميم منهج يقابل اهتمامات

ليست  Learner- Centered Approach))املتعلمني أمراً شائعاً. إن فكرة التعليم املتمحور حول املتعلم 
جديدة، فقد بني البحث منذ تسعينيات القرن املاضي وجود ارتباط قوي بني التحصيل الدراسي للطالب 
وبني اهتماماته. إن الطريقة املثلى لتعلم الطالب هي حّفز الطالب ليتعلم من خالل شغفه مبوضوعات معينة 

 Forest Lake))رست ليك  وبالطريقة اليت يفضلها. يف هذا السياق، صممت مجيع مكونات مدرسة فو 
االبتدائية يف جنوب كاروىينا على سبيل املثال حول التعلم الشخصي. كما أن الدراسة كلها يف املدارس يف 

 .(Project-      Based)بورتالند بوالية مني األمريكية تعتمد على املشروع   
 مهارات تقنيات الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية Skills 2.0 :  لقد أصبحت عبارة " مهارات القرن

مل ااحلادي والعشرين" متداولة على نطاق واسع لوصف ما حيتاج املتعلمون تعلمه لكي يكونوا جاهزين للع
احلقيقي. لقد أصبحت مهارات التفكري الناقد وتقنية املعلومات واالتصال واالعمل يف فريق وغريها من 

تزيد عن أمهية حمتوى املادة الدراسية بغرض هتيئة املتعلم للحياة والعمل املهارات العملية تساوي يف أمهيتها أو 
 يف اإللفية الثالثة.

 أن هذه االجتاهات هلا مضامني مهمة منها:  ( Barseghian, 2014, p. 1)ويضيف بارسيجيان 
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م ومع مع بعضهم البعض ومع طالهب اً يعمل الرتبويون تعاوني التعاون والشراكة في تصميم مناهج مرنة: -
 خرباء آخرين يف تصميم حمتوى املنهج وتكييفه حلاجاهتم اخلاصة.

 يتعلم الطالب كيف حيصلون على حمتوى التعلم بفاعلية ومييزون احملتوى املوثوق. التفكير الناقد: -
يتيح توافر اإلنرتنت وسهولة الوصول إليها، لألطفال الفقراء احلصول على فرص  ديموقراطية التعليم: -

 اوية مع الطفال األكثر ثراًء.تعلم متس
من تلبية  اً يبحث ناشروا الكتب الدراسية عن طرق جتعلهم أكثر قرب تغيير صناعة الكتاب المدرسي: -

 احتياجات زبائنهم الرقميون.
رات عملية ايركز املنهج يف العصر الرقمي على إتقان مه التشديد على المهارات مقابل الحقائق: -

 مقابل تعلم حقائق نظرية.

. يّعرف  بعض االجتاهات األخرى ذات العالقة بالتقنية واملنهج املصادر املفتوحة وملف اإلجناز اإللكرتوينوتشمل 
 كما يأيت:  هذين االجتاهني (Thompson, 2015)ثومبسون 

 للعامة مقدمة تربوية مواد أي هي املفتوحة الرتبوية املصادر :Open Educational Resourcesالمصادر المفتوحة 

 من املصادر هذه وترتاوح. فيها املشاركة ويعيد يّكيفها أو يستخدمها أو وينسخها إليها الوصول شخص ألي ميكن حيث مقابل، بدون
   فيديو أو بصرية أو مسعية وومواد ومشاريع، واختبارات، وواجبات وحماضرات، الدراسية، املقررات ومفردات املناهج إىل الدراسية الكتب

(UNESCO, 2014.)  يقول ميوري(Murry, 2015, cited in: Thompson, 2015)  لقد أصبحت هذه املصادر"
 طريقةحياة، ويتوقع الطالب مصادر مفتوحة بدون مقابل وذات جودة عالية ومرتبطة بدراستهم وحّتدث باستمرار".

مجع معلومات عن أعمال الطالب وإجنازته )ملف اإلجناز اإللكرتوين : E-Portfolio  اإللكتروني اإلنجاز ملف
( ليس  Rubrics على مدى زمين معني. وتستخدم هذه املعلومات يف تقومي أداء الطالب باستخدام مقاييس تقدير 

أدوات و خصوصًا من األدوات التقنية مللف اإلجناز اإللكرتوين مزيداجلديد يف هذا السياق، هو توافر جديداً، ولكن
   الثاين من الشبكة العنكبوتية والتطبيقات التقنية املختلفة.تقنيات اجليل 

 يف ورقة حول "الكيفية اليت تتغري هبا حالياً بيئات التعلم"، جيادل بارسيجيان بيئات التعلم المستقبلية:: المحور الثاني
(Barseghian, 2011, p.7 )  أن التعلم مل يعد مقيدًا باحليز املكاين الذي تشغله املدرسة، فالطالب يتعلمون من

 ستنتشر على نطاق واسعاليت  االفرتاضية  بيئات التعلميصف  ، ومن كل مكان يتوافر هلم التعلمو ومن احلي  ،املنزل
 على النحو التايل:

 بيئات افتراضية Virtual Environments :  تنتشر حاليًا مقررات دراسية على اإلنرتنت تقدمها
% من طالب التعليم العام يف الواليات املتحدة يأخذون 80مدراس افرتاضية ومدارس تقليدية. إن حوايل 

 2000يف العام  45000اإلنرتنت، وأن عدد الطالب الذين يأخذون تلك املقررات قفز من  ىمقررات عل
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يكون تدريس نصف مقررات املدارس الثانوية من  ، وأن من املتوقع أن2009 ماليني طالب يف العام 3إىل 
املدرس الثانوية االفرتاضية اليت متنح شهادة وتلك اليت  عدد ايدتز م.  كما ي2019يف العام  اإلنرتنتخالل 

فرتاضي يف تقدم مقررات تدعم املدارس التقليدية. إن هذه التطورات تشري إىل الدور الذي يقوم به التعليم اال
إحداث حتول من املدرسة التقليدية )تعليم متمحور حول املعلم ومنوذج العصر الصناعي( إىل تعليم متمحور 

 حول املتعلم، وبعبارة آخرى التحول من منوذج نقل التعليم إىل النموذج التحويلي.

 : من بينها مخس تقنيات ستشكل القاعات الدراسية يف املستقبل (Grantham, 2011) و يستشرف جرانثام

  حوسبة سحابيةCloud Computing :  يف قاعات الدرسة، تعين احلوسبة السحابية أن الطالب لن
خيصة الثمن للوصول إىل عملهم يف السحابة. ر  حيتاجون سوى إىل أجهزة إلكرتونية خفيفة الوزن و

ن الوصول إىل عملهم من أي موقع وبأي جهاز )حاسوب حممول أو املعلمون م ن الطالب ووسيتمكّ 
وجود وثائق نظرًا لجهاز لوحي أو هاتف ذكي آخل(، وسيكون فقدان الواجب املنزيل شيئًا من املاضي 

وتشرتى ستهلك هبا تاحتياطية مؤمنة يف السحابة. كما أن احلوسبة السحابية تعمل على تغيري الطرق اليت 
 واخلدمات.الربامج 

 واقع معزز Augmented Reality:  يتم الواقع املعزز هو وضع طبقة من البيانات على الواقع الذي
. لذا، سيكون التعليم خربة أكثر انغماساً من حيث توفري تعليم يليب حاجات التعلم لكل متعلم، تهشاهدم

  ضية ذات عالقة بتعلمهم.أنفسهم بعوامل افرتا احيث يلبس الطالب نظارات الواقع املعزز ليحيطو 
  جتماعيةاشبكات Social Networks:  سيشهد املستقبل دجمًا كاماًل للشبكات االجتماعية يف كل

 هوأمن تهمراقبة صحمتكينه من شرائه ، و  يرغب الفردتقرير ما على  ، مما يساعد حياة البشرجزء من 
الشخصي. يف املستقبل، ستكون هذه الشبكات قوية يف القاعات الدراسية، كما سيشهد املستقبل إجراء 
تعديالت ملقررات ومواد دراسية بناًء على التغذية الراجعة واهتمامات اجملتمع من خالل هذه الشبكات. 

بكات وسيتمكن الطالب من الوصول للمعلومات من خالل شبكات شخصية ضخمة ترتاوح من ش
باختصار، ستكون  أعضاء العائلة على املستوى احمللي إىل شبكات قادة الفكر يف أماكن آخرى من العامل.

 هذه الوسائط أدوات للتعليم والتعلم.

أبرز مثانية اجتاهات للتعلم اإللكرتوين وتقنية التعليم يف العام  أنه ميثل ما تعتقد (Vicki, 2014)ورَشَحت فيكي 
 ، من بينها:2015

 المدرسة كخدمة School as Service : إتاحة الفرصة للمتعلمني متابعة دراستهم من خالل برامج
خوادمها اخلاصة وإمنا  تطبيقات احلوسبة السحابية. وهذا يعين أن املدرسة ال تثبت برامج التطبيقات على

، ستخدام أجهزهتم اخلاصةباتشرتك مقابل رسوم يف تلك الربامج من خالل اإلنرتنت، وهذا يسمح للطالب 
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من كوهنا مكان مادي  الً كن الوصول إليها بيسر وسهولة بدمما يعين أن تتحول املدرسة إىل مصدر للخدمة مي
 للدراسة.

  األلعاب التعليمية:Gamificatin   ، دمج  األلعاب التعليمية يف مواقف تعليمية ال عالقة هلا باللعب
ومشاركته يف مهام التعلم ونشاطاته. وبعبارة آخرى، حتويل املواقف التعليمية  هبدف تشجيع انغماس الطالب

اليت كلما ازداد  األلعابإىل منافسات يف ألعاب تعليمية تتضمن حتديًا للمتعلم على غرار ما حيصل يف 
 التحدي فيها شجع الالعب على مواصلة اللعب.

تبني العديد من األدبيات ذات العالقة بدمج  :وحاجاتهم الثالثةطالب اإللفية خصائص  التقنية و: المحور الثالث  
اإلمكانات املتزايدة للتقنية وتأثريها على احلياة اليومية للناس، أوجدت واقعًا جديدًا بالنسبة التقنية يف التعليم، أن 

يالئم مبا  وبيئاتهتطلب إحداث حتول حقيقي يف اسرتاتيجيات التعليم ي ، مماوحاجاهتم صائص طالب اإللفية الثالثةخل
استعراض سريع خلصائص طالب اإللفية يأيت  فما هي تلك اخلصائص واحلاجات؟ فيما، يقابل حاجاهتمخصائصهم و 

 :وحاجاهتم الثالثة

 21مهارات القرن الحادي والعشرينst Century Skills : ة الثالثة تتطلب احلياة والعمل يف اإللفي
إىل مبادرة شراكة من  بإجيازرات خمتلفة. ورغم وجود العديد من الرؤى يف هذا املوضوع، تكفي اإلشارة امه

حلادي والعشرين: التعلم ا " مهارات القرن رات القرن احلادي والعشرين اليت صدرت يف كتاب: اأجل مه
 سبع مهارات إىل ةالشراكة املذكور  مبادرة ت. باختصار شديد، انته(2013)ترلنج وفادل،  للحياة يف زمننا"

 رئيسة هي:
 التفكري الناقد وحل املشكلة. .1
 االبتكار واإلبداع. .2
 التعاون والعمل يف فريق والقيادة. .3
 فهم الثقافات املتعددة. .4
 ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم. .5
 ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال. .6
 ى الذات.املهنة والتعلم املعتمد عل .7

 
 3 طالب اإللفية الثالثة رؤيةrd Millennium Students Vision :  يل  هاو ناقش(Howell, et 

al., 2003) وبني أهنم يفضلون:اإللفية الثالثةطالب  خصائص طالب ، 
 .التعلم من الصور والصوت والفيديو بدالً من لنصوص املكتوبة -
 .التعلم من النشاطات التفاعلية متعددة الشبكات -
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 .التعلم عن طريق العمل واحملاولة واخلطأ -
 لطباعة بداًل من الكتابة اليدوية.ا -

 
دراسة " مشروع الغد" وهي دراسة وطنية يف الواليات املتحدة للتعرف على رؤية  السياق نفسه، بينت نتائج ويف

 :أن هؤالء الطالب يفضلون (،Project Tomorrow,2010)الطالب للتعلم يف القرن احلادي والعشرين  

 .التعلم االجتماعي -
 .غري املقيد باملدرسة والقاعة الدراسيةالتعلم  -
 .التعلم الغين رقمياً  -
 .توظيف املصادر التفاعلية -
 .أدوات العمل التشاركي -
 مواد تتعلق باهتماماهتم.  -

 

 :برينسكي  حيدد ما الذي يريده طالب اليوم(Prensky, 2005)  :يف ورقته " تدريس التقنيني األصلني
 أن: هيريدون ، هؤالء الطالبطالب اإللفية الثالثةل ا خصائصأهنما يعتقد شراكة لتعلم حقيقي"،  

 املعلم عليهم.حياضر  ال -
 حيرتموا، ويوثق هبم، وأن يكون لرأيهم قيمة ويؤخذ باحلسبان. -
 يتبعون اهتماماهتم وشغفهم. -
 هم.ينتجون باستخدام أدوات زمن -
 يعملون ويتعلمون يف جمموعات تعاونية على مشاريع. -
 يتخذوا قرارات ويشاركون يف التحكم. -
 التواصل مع أقراهنم، والتعبري عن أرائهم واملشاركة فيها يف قاعة الدراسة  -

 وحول العامل.
 يريدون التعاون والتنافس  مع بعضهم البعض. -
 ومستقبلهم، ولكنه حقيقي.يريدون تعليماً ليس فقط ذي عالقة حباضرهم  -

 
 التقنية واالنتباهTechnology & Attention :  برينسكي يشري(Prensky, 2005)  تأثري التقنية إىل

قصرية ، واحلقيقة غري ذلك، فالعديد منهم ممن ال  همفرتة انتبابأن  على انتباه طالب اليوم، وبأهنم يتهمون
يركزون يف املدرسة، جيلسون لساعات طويلة يشاهدون فيديو أو ميارسون ألعاب إلكرتونية، لذا، ليس قدرات 
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االنتباه لدى الطالب هي اليت تغريت، وإمنا حاجاهتم هي اليت تغريت والطريقىة اليت يفضلوهنا يف التعلم. 
علموا الرتكيز على ما يهمهم وعلى ما يعاملهم كأفراد خمتلفني وليس كجزء من جمموعة كما وبعبارة آخرى، ت

أن طالب اليوم لديهم فرتة انتباه Prensky, 2005) )برينسكي  يضيف و هو احلال يف القاعات الدراسية.
لة عندما يتعلمون قصرية يف التعلم بالطرق القدمية، وعلى النقيض من ذلك يالحظ أن لديهم فرتة انتباه طوي

 من خالل األلعاب واألفالم أو تصفح اإلنرتنت.
 المواطنة الرقمية :Digital Citizenship  تتطلب احلياة يف القرن احلادي والعشرين مواطن متقن

 ة مثل متييزمهارات الرتبية اإلعالميمن ملهارات البحث عن املعلومات والتعلم مدى احلياة، ومتمكن 
املعلومات املوثوقة، واملعلومات اليت جيب عدم االعتداد هبا، ومعرفة كيف وماذا ميكن املسامهة فيه للمجتمع 

 . ((Mike, 2011 الكوين الرقمي على اإلنرتنت، وكيف يكون موطناً رقمياً مسؤوالً 
خمتلفة من النظام الرتبوي. ومتثل تؤثر التقنية يف مكونات  التقنية واسترتيجيات التعليم والتعلم:: المحور الرابع

. فيما يأيت ملخص ببعض تلك اسرتاتيجيات التعليم والتعلم أحد هذه املكونات املهمة اليت تشهد حتواًل غري مسبوق
 التحوالت:
 يشري فراي العملية التعليمية:في حوالت لتقنية والتا      Fry, cited in: Pytel , 2007)) أن  إىل

  :التالية املهمةتحوالت السيشهد املدرسي التعلم 
 من تعليم متمحور حول املعلم إىل تعليم متمحور حول املتعلم. -
 من التعلم يف قاعات الدراسة إىل التعلم من أي مكان ويف أي وقت. -
 من مقررات إجبارية إىل مقررات فردية يتعلم الطالب خالهلا ما يرغبون تعلمه ومىت يتعلمون. -
 طالب منتجني.من طالب مستهلكني إىل  -

 
  بينت أحباث في القرن الحادي والعشرين: الستراتيجيات التعليم والتعلم الخصائص الجوهرية التقنية و

تفعيل  معينة. تلعب التقنية دورًا مهمًا يفاإلدراك أن التعلم يصبح أكثر فاعلية إذا توافرت خصائص 
 (:Gordin, et al., 2000, p. 79) اخلصائص اجلوهرية التالية

 التعلم من خالل مشاركة نشطة -1
 التعلم من خالل املشاركة والعمل يف جمموعات. -2
 التعلم من خالل تفاعل متكرر وتغذية راجعة متكررة. -3
 التعلم من خالل التواصل مع سياقات عاملية. -4
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  :إىل األدبيات اليت تناولت مضامني أحباث  (2009) ترلنج وفادليشري مضامين جوهرية ألبحاث التعلم
. و ميكن للقارىء أن يتبني بوضوح دور التقنية وتوجهات التعليم والتعلم يف هذا القرن  بأهنا تنسجم  التعلم

 :اليت متثل اسرتاجتيات مهمة للتعليم والتعلم يف تفعيل املضامني التالية
  Authentic Learningتعلم أصيل       -
       Authentic evaluationتقومي أصيل    -
 Mental Modelsمناذج ذهنية    -
 Internal Motivationحافز داخلي  -
                Multiple Intelligencesذكاءات متعددة  -
                      Social Learningتعلم اجتماعي  -

 

 :تبني األهداف التالية للتقنية يف التعليم التحول املتوقع يف النظام التعليمي تأثير التقنية على النظام التعليمي 
( Lemke and Fadel, 2009, p. 4:) 

 ن التدريس والتعلم والقيادة املدرسية واختاذ القرار.حتسّ  -
 دعم مشاركة الطالب يف نشاطات تعلم هادفة. -
 حتسني قدرات الطالب االقتصادية من خالل زيادة قدراهتم للنجاح يف بيئات العمل يف  -
 القرن احلادي والعشرين من خالل مهارات العمل التعاوين ومهارات التقنية الرقمية،  -

 واإلنتاجية العايل.         
 زيادة ربط مهام التعلم باهتمامات الطالب ومشكالت العامل احلقيقي. -
 جوة الرقمية من خالل تأهيل الطالب باملهارات التقنية الرقمية.إغالق الف -
 تأهيل الطالب مبهارات القرن احلادي والعشرين: مهارات التعلم واإلبداع، ومهارات  -

 احلياة والعمل، واملهارات الرقمية، ومهارات الدراسات البينية.         
 

 البحث بينت ما يأيت:أن نتائج  (2009)يف السياق نفسه، يقول ترلنج وفادل 

حتصيل الطالب يزداد عندما تكون التقنية مدجمة مع حمتوى دراسي ثري، ومبادئ تعلم قوية، وتدريس عايل  -
 اجلودة، ونظام متناسق من التقومي واملعايري، وخربات تعلم ذات جودة وموّجهة ملقابلة حاجات كل طفل.
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عامل التعلم من أي مكان، ويف أي وقت، مصحوبة ستكون األدوات املتنقلة على وجه اخلصوص مهمة يف  -
بقدرات الطالب واجملموعات واملعلمني على االحتفاظ بأعماهلم منظمة وخمزنة بأمان، وسهل الوصول إليها 

 عن طريق التواصل املباشر من خالل اإلنرتنت.
 تتبع حركة العين Eye Tracking : ية واستخدام تلك البصر  تلميحاتتتبع حركة العني هي تقنية تفهم ال

املعلومات يف تغيري خربة املتعلم. متّكن هذه التقنية املعلمني من مجع معلومات عن حركة العني وحماذاهتا لفهم 
وتلك اليت جيدها مثرية. الربنامج يقرأ تلك املوضوعات اليت يواجه الطالب فيها صعوبة وتلك اليت يتمتع هبا 

لتالئم منط تعلم ذلك الطالب، وتوفر له خربة تعلم مناسبة له. وهذا  املعلومات هبدف تكييف املادة الدراسية
يعين احلصول على إحصاءات أكثر دقة عن مستوى فهم الطالب مما توفره أساليب التقومي واالختبارات 

 . (Grantham, 2011) القصرية
 األبعاد الطباعة ثالثية D Printing3يقول جرانثام  -: رمبا من الصعوبة(Grantham, 2011 ) ختيل

مفهوم طباعة ثالثي األبعاد وهو مفهوم مستقبلي ونوعما يبدو مستحياًل. هذه العملية تسمح للمصمم أن 
منوذج ملموس ميكن تطبيقه يف  ينتج منوذجًا ثالثي األبعاد حبيث ميكن طباعته بالتدرج طبقة فبطبقة إلنتاج 

د جزءًا جوهريًا من فهم الظواهر الكونية. كما أن املقدرة كثري من املواد الدراسية خصوصًا أن النمذجة تع
 على إعادة بناء مناذج على هيئة أشياء ملموسة، يساعد على إعادة تعزيز املبادىء النظرية وقيمة احملاكاة.

 مضامين الوسائط االجتماعية لعلم التدريس في المستقبل:  IBIS Capital (2013),  Global e-
Learning Investment Review 

دعم تقنيات اجليل الثاين تفريد بيئة التعلم. سوف يستبدل الكتاب املدرسي بربامج  بيئات تعلم شخصية: -
 تعلم تفاعلية تتابع تقدم الطالب.

سوف يردم احملتوى التعليمي الفجوة بني التخصص األكادميي وبني مهارات العمل وهو  تعلم مدى الحياة: -
 وى فرصة دعم العالقة مع املستهلك حيث ينتقل من املدرسة إىل بيئة العمل.ما سيعطي مطور احملت

يف بيئات  رقمية شبكية سوف لن يبقى احملتوى مادة وحيدة معزولة وثابتة، وإمنا سيتطور  محتوى اجتماعي: -
 مع مدخالت من املستخدمني.

مج األلعاب والتسلية لتوفري : سوف تسمح بيئات التعلم اإللكرتوين بدGamification األلعاب التربوية -
  .خربة انغماسية تعجل بعملية التعلم، وتوفري فرص حملتوى جديد يوفر تعلم تفاعلي من خالل التسلية

: سيتغري التدريس حبيث يتمكن املتعلمون من بناء معرفتهم خارج بيئات القاعات الدراسية لفصول المقلوبةا -
 للمناقشة وجهاً لوجه حول متطلبات األداء.املعتادة. ستكون القاعة الدراسية مكاناً 

سيوفر حمتوى تربوي ضخم حيصل عليه   MOOCs تنامي ظاهرة املقررات املفتوحة محتوى بدون مقابل: -
  مقابل. املستفيد بدون
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أن تقنيات اجليل الثاين من ( McLoughlin, C. & J. W. Lee, M.  2008, 10-27) ويضيف مكلوجهن
 متّكن املتعلم من:الشبكة العنكبوتية 

 التحكم والتعاون والتفاعل. -
 الوصول جملتعات مفتوحة، و تواصل شبكي مع طالب آخرين يف اهتمام معني. -
 جتاوز بيئات التعلم املعتمدة على القاعة الدراسية، واملنهج احملدد حتديداً صارماً ونظم إدارة التعلم احملددة.  -

اسرتاتيجيات  هات ستؤثر على البيئة املدرسية يف املستقبل، من بينهاخلمسة اجتا (Saveri, 2013)ويشري سافريي  
 :تنوع أمناط صيغ التعلم املدرسي  شخصنة التعلم و

: ستدمج اسرتاتيجيات اجليل القادم لشخصنة التعلم Personalization Strategies  استراتيجيات شخصنة التعلم
عن أداء  متطورة  مع نتائج حبوث علم الدماغ لتوفري تغذية راجعة  (Learning analytic tools)أدوات حتليل تعلم  

. يقصد بتحليل اخلاصة بكل متعلم على حدةوبيئات تعلم تقابل بدرجة عالية من الدقة احلاجات الشخصية  املتعلم
هبدف فهم  ودعم  التعلم مجع البيانات اخلاصة باملتعلم  وقياسها وحتليلها وإعداد تقرير عن املتعلم وسياقات التعلم،

 ,Wikipedia) واهتماماته اراتهبناًء على مستوى مه تعلمه  والبيئة اليت حيدث فيها، وتوفري مسارات تعلم مناسبة له

2014) . 

: يتوقع ظهور أمناط متنوعة ومبتكرة  Diversification of School Formats تنوع أنماط صيغ التعلم المدرسي
من صيغ التعلم املدرسي تستثمر اسرتاتيجيات خمتلفة لتنظيم خربات التعلم من أجل زيادة درجة التّكيف واالستجابة 
للظروف املتغرية. و نظرًا الخنفاض تكلفة احلصول على مصادر التعلم والوصول إىل جمتمعات التعلم ، فإن عدد 

 ,Saveri) سيتضاعف. يصور سافريي hyper-focused schools))املدارس ذات الرتكيز الفائق   األشكال املرنة من

فإن من  ،((BYODهذا التطور املتوقع بقوله: " على غرار التوجه حنو) أحضر جهازك اخلاص للمدرسة    (2013
يزدار توافر وسائط التعلم املادية  احملتمل أن يتطور هذا التوجه يف العقد القادم ليصبح:  "أخلق مدرستك اخلاصة" حيث

والبشرية، كما يزداد التعاون بني مزودي خدمات التعلم و بني األباء واملتعلمون يف َنسج شبكات متنوعة األشكال 
 املدرسية اجلديدة ما يأيت: األمناطويضيف: ستشمل  للتعليم والتعلم"

 على وسائط اجتماعية.تدمج على حنو مبتكر أساليب هجينة مع قاعات معتمدة  مدراس -
 للتعلم وموجهون ذاتياً. مرتفعأكادمييات افرتاضية تقدم خدمة مرنة ملقابلة حاجات متعلمني يتميزون حبافز  -
 مدراس شراكة تبين خربات التعلم لطالهبا حول ابتكارات البيئة احمللية احلاضنة )احلي(. -
مدارس صغرية ملقابلة احلاجات اليت يطلبها املتعلمون، وهي مدارس تأخذ التمدرس املنزيل إىل املستوى التايل  -

 تمع احمللي. اجملمع منظمات و من خالل دمج مواقع التواصل االجتماعي مع مصادر اإلنرتنت  
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حاجات متعددة ومتغرية للمجتمع احمللي يتطلب ذلك حتديد الطرق اليت من خالهلا ميكن تنويع البيئة املدرسية خلدمة 
 واملتعلمني

 نحو مستقبل التقنية في التربية والتعليم:دور األسرة المحور الخامس: 

أصبحت االستخدامات املتسارعة  بامتياز، فقد أن القرن احلادي والعشرين هو قرن التقنية ليس من قبيل املبالغة القول
عملية مالحقة املنتجات التقنية والوظاف اجلديدة  قبل األفراد بأعمار خمتلفة، وأصبحتشائعًا من واملتنوعة للتقنية أمراً 

، وإمنا من قبل فقط اليت تؤديها مهًا يوميًا ليس لقطاعات اخلدمات العامة والشركات واملؤسسات واملنظمات املختلفة
   .حصول عليها أوالً بأولللحماولة كذلك يف   الناس العاديني

على الطرق اليت يتعلم ويعمل هبا اإلنسان و  الضخمةوتأثرياهتا  املعاصرة وعي األسرة بالتحوالت التقنيةهلذا، يكتسب 
ستخدام إمكانات التقنية احلديثة أمهية كبرية هبدف توجيه األبناء حنو ا يف القرن احلادي والعشرين يتصل باآلخرين
وبعبارة آخرى، لكي تقوم األسرة بدورها يف توجيه أبناءها يف ضوء الرؤى اليت تستشرف مستقبل التقنية  بفاعلية وكفاءة.

يف الرتبية والتعليم، ينبغي أواًل أن تكون األسرة نفسها على مستوى من الوعي باجتاهات التقنية  ودورها يف إعادة 
الرتبية  يفة يلتقناجوانب دور األسرة يف ضوء مستقبل  فيما يأيت تلخيصًا لبعض تشكيل احلياة حاضرًا ومستقباًل.  

  والتعليم:

  من املعروف أن احلافز حنو التعلم ميثل أحد العوامل اجلوهرية اليت ميكن أن : نحو التعلمالحافز التقنية و
 يف تنفيذ الطالب  من متابعة  يعانون واملعلمني أولياء األمورمن  اً كثري   املعروف أنبنجاح املتعلم. ومن  تنىبء

هو أن مشاركة  أسباب هذه املشكلةأن أحد   (Prensky,  2005) برينسكي يعتقدو الواجبات املدرسية. 
لطريق األكثر االطالب واهنماكهم يف املواقف التعليمية يف القرن احلادي والعشرين قد تغريت. لذا، فإن 

على وهذا يعين، أن  وشغفهم مبوضوع معني. مالئمة حلفز الطالب هو أن يتعلمون من خالل اهتماماهتم
أوالياء األمور واملعلمني التعرف على اهتمامات وشغف طالهبم وتوجيهم لنشاطات تعلم تليب هذا الشغف 

وتشجيعهم على اكتشاف شغفهم والفهم العميق هلذا الشغف وتوجيه تعلمهم يف ضوئه.  إن ما  ،واالهتمام
عتمد على شغفه مبوضوع ما، جيعل الطالب يؤدي العمل مبستوى يتجاوز يتعلمه الطالب من خالل احلافز امل

يزداد استخدام الطالب للتقنية خارج املدرسة، وتتغري أمناط تفكريهم وحيث  قدراته، وجيعله حيتفظ مبا تعلمه.
بعة والطرق اليت يتعلون وتواصلون هبا، يصبح دمج التقنية يف تعليمهم وتعلمهم من جهة، وتشجيعهم على متا

 .حلفزهم حنو التعلم  اهتمامتهم من خالهلا مطلباً جوهرياً 
 :جيل اإللفية الثالثة  نيات احلديثة من قبلقاالستخدامات اليومية للت تؤكد التعلم والتواصل من خالل التقنية

يشري  .يف العقد املاضي األباء مقارنة مبا ألفه هم وتواصلهمتعلمأمناط التغري الواضح يف إىل 
الطريقة بني إىل وجود اختالف كبري بني الطريقة اليت يفكر هبا املعلمون و  ( Prensky,  2005)برينسكي
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ويف حني  ون يف توفري ما حيتاجه الطالب بالطرق اليت حيتاجوهنا.لاليت يفكر هبا الطالب، وأن الرتبويني يفش
إحضار ازداد اجلدل يف السنوات اآلخرية بني مؤيد ومعارض حول السماح أو عدم السماح للطالب 

 إحضرمن خالل حركة  القاعات الدراسية   ، إال أن فريق املؤيدين يفأجهزهتم التقنية املتنقلة  واستخدام
يبدو أنه يكسب قبوالً   (Bring Your Owen Device Movement)جهازك اخلاص إىل املدرسة  

 .جزء ال يتجزء من حياة هؤالء الطالب فالتقنية،  (Meech, 2011, ETML, 2012)، متزايداً 
على األسرة أن توّجه ، ، ولذاميالتعلالتقنية يف دمج مدرسة القرن احلادي والعشرين حنو   باختصار، تتجه

إىل املعلومات املناسبة اليت تدعم تعلمهم داخل ستفادة من التقنية احلديثة يف التعلم والوصول لالأطفاهلا 
لدعم  املناسبةو توجيهم إىل مصادر ومواقع املعلومات  ومتابعة اهتماماهتم اخلاصة، ،املدرسة وخارجها

إم  و Khan       Academy)  )أكادميية خان  و االستفادة من خدمات الويب املفتوحة مثل ، تعلمهم
قع تعليم اللغة ا، ومو املكتبات الرقميةمثل  وغريها من املصادر  (MIT Open Course ware)أي يت 

 رات القرن احلادي والعشرين.اوهذا من شأنه أن ينمي لديهم مه العربية أو الرياضيات، آخل.
  21الحادي والعشرينتنمية مهارات القرنst Century Skills  تتزايد املطالبات بضرورة أن توّجه :

خاصًا لتنمية مهارات جديدة جليل اإللفية الثالثة. هذه املهارات اليت تشمل التفكري الناقد املدرسة اهتمامًا 
وحل املشكلة واالبتكار واإلبداع والتعاون والعمل يف فريق والقيادة ومهارات االتصاالت واملعلومات واإلعالم 

وتقدم حمتوى جاهز من جهة  وحيث ال تزال كثري من املدارس متارس طرق تدريس تقليدية، ،من جهة وغريها
توفري فرص لكي ميارسوا  وطلب من األسرة أن تتابع ما يتعلمه أطفاهلا يف املدرسة، فإن هذا الوقع يت آخرى، 

تشجيع الطالب على بناء شبكات تعلم شخصية من خالل الوسائط ومن أمثلة ذلك فيها هذه املهارات. 
 اآلخر يف مهام التعلم.  هبدف العمل تعاونياً ودعم كل منهم االجتماعية

 ةاإلعالمي الثقافة المعلوماتية و تنمية مهارات    :Media Education Skills     إن االهتمام
م، طالبت اليونسكو  1982ليس جديداً، ففي العام  ( Media Education)مبوضوع الرتبية اإلعالمية 

UNESCO) )  النشء  للحياة يف عامل يتميز بقوة الرسائل املصورة واملكتوبة واملسموعة بإعداد
(CML,2003,p.1 )منوذج احلماية( من اآلثار  بدأت الرتبية اإلعالمية أساسًا كأداة حلماية املواطنني ، و(

، و عندما أصبحت  (1, 2007،مقتبس من: الصاحل،  Wikimedia,2006)السلبية للرسائل اإلعالمية 
وسائل االتصال اجلماهريية جزءأً من الثقافة اليومية للفرد، اتسعت النظرة إىل تلك الرتبية لتصبح متكني الفرد 

)منوذج املتلقي النشط( بدالً  (Critical Autonomy)ليكون ناقداً يتحكم بتفسري ما يشاهده أو يسمعه  
من هذا  1 ,2007، مقتبس من: الصاحل،. CML,2003) من ترك التحكم بالتفسري للرسائل اإلعالمية

املنظور يصبح هدف الرتبية اإلعالمية هو حتويل استهالك الرسائل اإلعالمية إىل عملية نقدية نشطة، ملساعدة 
األفراد على تكوين الوعي حول طبيعة تلك الرسائل وفهم دورها يف بناء وجهات النظرحول الواقع الذي 
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وميكن لألسرة  )واملدرسة( أن تسرتشد ببعض املعايري أو األطر اليت  .(Wikimedia,2006) يعيشون فيه
 من هذه األطر: ثالثاً تساعد يف تنمية مهارات الثقافة اإلعالمية لدى األبناء. فيما يلي 

 
رات الرتبية اإلعالمية امه ( 2013)حيدد ترلنج وفادل: ( 2013)ترلنج وفادل،  مهارات التربية اإلعالمية .1

 فئتني مها:يف 
 تحليل اإلعالم:  . أ
 فهم كيفية بناء الرسائل اإلعالمية، وملاذا بنيت على حنو ما وألي هدف.  -
معرفة كيفية قيام األفراد بتفسري الرسائل على حنو خمتلف، وكيفية تضمني القيم ووجهات النظر يف الرسائل أو  -

 عدم تضمينها، وكيف يؤثر اإلعالم باملعتقدات والسلوكات. 
 تطبيق الفهم اجلوهري للقضايا األخالقية والقانونية املرتبطة بالوصول إىل الرسائل اإلعالمية واستخدامها.  -

 ابتكار منتجات إعالمية :  . ب
 فهم واستخدام األدوات واخلصائص واألعراف األكثر مالءمة لإلنتاج اإلعالمي.  -
 تنوعة ومتعددة الثقافات.فهم واستخدام التعبريات والتفسريات األكثر مالءمة يف بيئات م -

 
حددت قوة  :(Information Power, 1998) معايير الثقافة المعلوماتية للتعلم المدرسي .2

تسعة معايري للثقافة املعلوماتية للتعلم املدرسي منظمة يف (  (Information Power,1998املعلومات  
 ثالثة حماور هي:  

 الثقافة المعلوماتية:أوال : 
 الطالب املثقف معلوماتياً يصل إىل املعلومات بكفاءة وفاعلية.(: 1معيار)
 (: الطالب املثقف معلوماتياً يقّوم املعلومات تقومياً ناقداً ومتمكناً.2معيار)
 (: الطالب املثقف معلوماتياً يستخدم املعلومات بدقة وإبداع.3معيار)
 استقاللية المتعلم:ثانيا : 
متعلماً مستقاًل، هو الطالب املثقف معلوماتياً والذي يتابع املعلومات املتعلقة (: الطالب الذي يعد 4معيار)

 باالهتمامات الشخصية.
(: الطالب الذي يعد متعلماً مستقاًل، هو الطالب املثقف معلوماتياً والذي يقّدر األدبيات التعليمية والصور 5معيار)

 االبتكارية األخرى من املعلومات.
لذي يعد متعلماً مستقاًل، هو الطالب املثقف معلوماتياً والذي جياهد للتميز يف احلصول على (: الطالب ا6معيار)

 املعلومات وتوليد املعرفة.
 المسؤولية االجتماعية:ثالثاً: 
(: الطالب الذي يساهم إجيابياً للتعلم املدرسي وللمجتمع هو الطالب املثقف معلوماتياً الذي يقر بأمهية 7معيار)

 للمجتمع املعاصر. املعلومات
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(: الطالب الذي يساهم إجيابياً للتعلم املدرسي وللمجتمع هو الطالب املثقف معلوماتياً الذي ميارس سلوكياً 8معيار)
 أخالقياً بالنسبة للمعلومات وتقنية املعلومات.

ياً الذي يشارك بفاعلية (: الطالب الذي يساهم إجيابياً للتعلم املدرسي وللمجتمع هو الطالب املثقف معلومات9معيار)
 يف العمل جلماعي ملتابعة املعلومات وتوليدها.

 
 (ISTE, 2007)اقرتحت اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم  : NETSالمعايير الوطنية  لتقنية التربية  .3

الرئيسة  الست . فيما يأيت املعايريللمعلمني والطالب وقيادات املدرسة (NETS)الوطنية لتقنية الرتبية عايري امل
 اخلاصة بالطالب: 

 Creativity & Innovationاالبتكار واإلبداع  .1
 Communications & Collaborationاالتصال والتعاون  .2
 Research & Fluency البحث والتمّكن من المعلومات .3
 Critical Thinking, Problem Solving التفكير الناقد وحل المشكلة واتخاذ القرارات .4

& Decision Making 
 Digital Citizenship المواطنة الرقمية .5
  Technology Operation & Concepts عمليات التقنية ومفاهيمها .6

 
 ملخص وخالصة:

 تأثري. وحتديداً تناولت والتعليم الرتبية يف  التقننية ملستقبل استشرافية رؤى تناولت اليت بعض األدبيات الورقة استعرضت
 ودور التعلم، وبيئات الثالثة اإللفية طالب وخصائص والتعلم التعليم وأساليب الدراسي املنهج على املستقبل يف التقنية
نظرًا لسرعة استشراف مستقبل التقنية يف الرتبية والتعليم حماوالت وعلى الرغم من صعوبة  .التأثريات هذه حنو األسرة

جوانب ذلك املستقبل، وهذا ميكن أن يساعد التطو التقين، إال أن بعض تلك احملاوالت يسلط الضوء على بعض 
  وهتيئتهم لعامل موّجه بالتقنية.   املدرسة واألسرة االسرتشاد هبا مبا يف توجيه األبناء والطالب
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