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محاور العرض 

 التعليممحفّزات التغيير والتحول في نظام 

 التي تواجه المعلم في عصر المعرفة الرقميالتحديات 

 الرقميأدوار ومهام معلم عصر المعرفة في التحوالت 

تحديات و تحوالت: المعلم في عصر المعرفة الرقمي  
Teacher in the Digital, Knowledge Age: Challenges & Transformations  



 للحياة والعمل في العصر الرقميجديدة كفايات 

 المتعلمينخصائص تغير 

 والتدريسنماذج التعلم تغير 

 للتعلمتقنيات جديدة توافر 

التقنيات المتنقلة 
 

محفّزات التغيير والتحول في نظام التعليم 

Adapted  from: Alsaleh, Bader A. (2010) Integrating E - Learning 
Into School's Work: A Four Circles’ Model, University of 
Wisconsin, Madison 



 المشكلةالتفكير الناقد وحل 1.

 االبتكار واإلبداع2.

 .والعمل في  فريق والقيادةالتعاون 3.

 المتعددةالثقافات فهم 4.

 واإلعالماالتصاالت والمعلومات ثقافة 5.

 واالتصالالحوسبة وتقنية المعلومات ثقافة 6.

 الذاتالمهنة والتعلم المعتمد على 7.

كفايات جديدة للحياة والعمل في العصر الرقمي: محفزات التغيير 

 www.noonbooks.com مهارات القرن الحادي والعشرين ونظم الدعم



خصائص طالب العصر الرقمي: 

 متعددةعلى مهام العمل. 

 والفيديومن الصور والصوت تعلم 

 من النشاطات التفاعلية متعددة الشبكاتتعلم. 

 الخطيغير تعلم 

 التحكمحرية االختيار و 

 العمل في مجموعة 

التواصل االجتماعي 

 بارعون للتقنيات الرقميةمستخدمون 
 

خصائص المتعلمينتغير : محفزات التغيير 



   ًاجتماعياً تعلما 

  تعلماً غير مقيد 

  تعلم غني بمصادر رقمية 

   تفاعليةبمصادر تعلم غني 

  مواد تتعلق باهتماماتهم 

  أدوات عمل تشاركي 

 يريد طالب العصر الرقمي(: 2010)مشروع الغد: 

خصائص المتعلمينتغير : محفزات التغيير 



.بيئات التعلم اإللكتروني، حلقة النقاش الثالثة عشر، جامعة الملك سعودمضامين لمستقبل علم التدريس في : االجتماعية والتعليم الجامعيالوسائط (.2014)الصالح ، بدر بن عبدهللا   

تدريس غير  تدريس مباشر

 مباشر

نماذج التعلم والتدريستغير : محفزات التغيير 



نماذج التعلم والتدريستغير : محفزات التغيير 



21ثالثة مبادىء للتدريس في ق 

 إنتاجية/ مشاركة / شخصنة         

الجيل الثاني لعلم الدريس: محفزات التغيير 

McLoughlin & Lee, (2008a)The Three P’s of Pedagogy for the Networked Society: Personalization, 
Participation, and Productivityhttp://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE395.pdf 

 



الذاتي والتوجيه المتعلم اختيارات تدعم التقنية على معتمدة تربوية تطبيقات 

 McLoughlin and Lee, 2008a, p. 15        .وواقعية مرنة تعلم مهام وتوفر

 

األقصى االستثمار أجل من المرغوبة التعلم مخرجات على التركيز 
 .االجتماعي التواصل وأدوات  العنكبوتية الشبكة من الثاني الجيل إلمكانات

 

مهام في النشطة والمشاركة الذاتي والتوجيه الطالب اختيارات دعم  

 .وواقعية مرنة تعلم واستراتيجيات

   
الجمعي تيسيرالذكاء هي 2.0 الويب لتقنيات األساسية الخاصيةCollective 

Intelligence  الفكرية والشراكة Distributed Cognition  

 

2.0 الثاني لعلم التدريسالجيل :محفزات التغيير Pedagogy 



تقنيات جديدة للتعلمتوافر : محفزات التغيير 

 قلب الجيل الثاني لعلم التدريس: حرية االختيار 

تقرير ما يناسب مخرجات التعلم : وسائط متنوعة 

استخدام محدود للتقنية 

 إضافة التقنيةadd-on   

التقنية قليلة النفع في غياب مهام تعلم واضحة 
 



المتنقلةالتقنيات : محفزات التغيير 

7  من سكان العالم%( 95)بليون مشترك في هواتف متنقلة 

 إنتاج مشترك /فرص تعاون/آخرينتواصل مع 

 إلى تقنيات متنقلة 1-1تحول من 

تنمية معرفة و مهارات جديدة 

 فرص تعلم أفضل 

 مجتمعات افتراضية 

مرونة تعلم ذاتي 

فرص شخصنة التعلم 
 



التحديات التي تواجه المعلم في عصر المعرفة الرقمي 

في التعلم حاجات لدعم التعلم وبيئات التدريس أساليب كفاية عدم 

 .الرقمي العصر

والتحكم القوة مواقع تحول و والطالب المعلم بين الرقمية الفجوة. 

التعليمية الخبرات جودة حول والطالب المعلمين تصورات اختالف. 

الجادة األلعاب. 

التربوية البيانات عن التنقيب. 

العام التعليم في التقنية دمج تحديات. 
 

 

 



مهام التدريس: 

 التدريستخطيط 

تنفيذ التدريس 

إدارة الصف 

 الطالبتقويم أداء 

 بطرق تقليديةتدرب المعلون في هذه األدوار 

الحاجة إلى تعريف جديد لمصطلح التدريس الفّعال 

 عدم كفاية أساليب التدريس وبيئات التعلم لدعم

 حاجات التعلم في العصر الرقمي



 الرقميون األصليون: الطالب الرقميون المهاجرون: المعلمون

 تحكم سريع بوسائط معلومات متعدةة تحكم بطيء بمصادرمعلومت محدودة

 معالجة متوازية لمهام متعددة معالجة فردية لمهام فردية أو محدودة

 نص -صوت -فيديو -صور: تسلسل المعالجة صوت -فيديو–صورة  – نص: تسلسل المعالجة

 وصول عشوائي لوسائط متعددة وصول خطي للمعلومات

 تفضيل أساليب التفاعل الشبكي تفاعل شبكي محدود

 ارتياح في األمكن االفتراضية والواقعية ارتياح في األمكن الواقعية

 تفضيل التعلم التشاركي يفضل أن يعمل الطالب باستقاللية

 التعلم  ذي عالقة وفائدة فورية وممتع التعلم حسب الحاجة

Prenksy, Marc (2001).Digital native, Digital Immigrants Parts I and II, NCB University Press Vol. 9 No. 5, http://edorigami.wikispaces.com/Readings  

 مواقع القوة والتحكمالمعلم والطالب و تحول الرقمية بين الفجوة 

 



 التعليميةالمعلمين والطالب حول جودة الخبرات اختالف تصورات 

الشبكي/فرص التعلم التشاركي 

درجة شخصنة التعلم 

 معايير الجودة الرقمية 

يؤثر على تحصيلهم الدرسي: عدم مقابلة توقعات الطالب  . 

التحديات التي تواجه المعلم في عصر المعرفة الرقمي 



 هدف واضح ومحددلها ألعاب. 

 لحفز التعلمدور األلعاب في التعليم يزداد 

 من معطيات التقنية  في تصميم واستخدام األلعاب في االستفادة

التعليم  التي تجمع عدد من الطالب عبر اإلنترنت  للمساعدة 

 .على نقل التعلم لبيئات العالم الحقيقية

 الجادةاأللعاب 

 وتخزين واسترجاع كم كبير من البيانات التربوية تسجيل 

 المتعلم الفرد وعن مجموعة المتعلمين عن     

 الشخصيوالتعلم التكويني استخدامها للتقويم 

التنقيب عن البيانات التربوية 

التحديات التي تواجه المعلم في عصر المعرفة الرقمي 

Spector, J. M. (2013). Emerging Educational Technologies and Research Directions. Educational Technology & Society, 16 (2), 21–30. 



تحديات دمج التقنية في التعليم العام 

خبرات تعلم أصيلة 

 أدوارالمعلمبإعادة التفكير 

المساواة الرقمية 

توسيع االبتكارات في التدريس 

شخصنة التعلم 

The NMC/CoSN Horizon Report: (2016). K-12 Edition examines emerging technologies for their potential impact on  
and use in teaching, learning, and creative inquiry in schools. 

التحديات التي تواجه المعلم في عصر المعرفة الرقمي 



تعلم أصيلةخبرات : تحديات دمج التقنية 

صعوبة توفير خبرات تعلم أصيلة في نظام مدرسي تقليدي. 

 تمكين التعلم األصيل من خالل ردم الفجوة بين المدرسة والعالم

 .الواقعي  بالشراكة مع المؤسسات المحلية

معوقات التعلم األصيل: 

منهج ومحتوى جامد 

االختبارات والمساءلة تحدد طرق التدريس 

جدول مدرسي صارم 

ثقافة مدرسية تقدس التحصيل الدراسي 
 



 التفكير بأدوارالمعلمإعادة : التقنيةتحديات دمج 

تعلم لخبرات ميّسراً  ليصبح وأدواره المعلم واجبات تغير 

 االستكشاف خالل من لتعلمهم ومشجعاً  الطالب

مشاركاً  متعلماً  ليصبح التحكم قوى تغير يبارك 

في طالبه يشرك مستشار إلى موّجه من قيادته نمط تغيير 

    وتقويمها وتنفيذها تعلمهم خبرات تخطيط

على ومعتمد المتعلم حول متمحور تعاوني تعلم  أساليب 

 المشروع

 

التحديات التي تواجه المعلم في عصر المعرفة الرقمي 



 الرقميةالمساواة : التقنيةتحديات دمج 

المقلوب التعلم) المدرسة خارج التقنية تطبيقات توسع 

 يتطلب (المدمج والتعلم اإلنترنت خالل من والتعلم

   للتقنية الوصول إتاحة توفير



 االبتكارات في التدريستوسيع : التقنيةتحديات دمج 

 النجاح في التدريس مرتبط بنتائج

 االختبارات

 المعلمون ال يكافئون  نظير ابتكاراتهم في

أساليب التدريس والتحسن  في التعلم 

 والتدريس

 ًيتطلب تشجيع االبتكارت في التدريس دعما

 مالياً  وقيادة وتقويم و سياسات مرنة

 يواجه المعلمون  صعوبات  عند تنفيذ

 أساليب تدريس جديدة

 



 التعلمشخصنة : التقنيةتحديات دمج 

 الكل ال توجد طريقة واحدة تناسب 

 عاليةمتنوع وتقنيات حديثة ذات إمكانات جمهور 

 وحاجاتهبيئات تعلم تقابل اهتمامات المتعلم تصميم 

 تكييف التدريس لمقابلة حاجات متنوعة للطالب 

تفعيل بيئات التعليم المتمحور حول المتعلم 

 تعلم مدى الحياة/ مسؤولية الطالب عن تعلمه 

تطوير معايير لقياس مدى نجاح برامج شخصنة التعلم 

تطوير مهني لبناء مناهج ومنصات برامج شخصنة التعليم 

© 2016 Flexible Learning 
Strategieshttp://www.flexlearnstrategies.net/2015/04/02/five-

key-elements-of-personalized-learning/ 



 (سنوات  5)إعادة تصميم أماكن الدراسة+ 

 (سنوات 5)المدرسة بها إعادة التفكير بالكيفية التي تعمل+ 

 (سنوات 5 -3)التعلم التعاوني 

 (سنوات 5-3)أساليب تعلم أعمق 

 (سنة 2-1)الطالب كمبتكرين 

 الترميزcoding  (سنة 2-1)كثقافة 
 

 

اتجاهات تّسرع دمج التقنية في التعليم 

The NMC/CoSN Horizon Report( 2016) K-12 Edition examines emerging technologies for their potential impact on  
and use in teaching, learning, and creative inquiry in schools. 



21 ق تعلم بيئات متطلبات الدراسة أماكن تعكس أن 

مدعم المتعلم حول متمحور تعاوني تعلم نحو توّجه 

 بالتقنية ومحّسن

التعلم والتقنية المتحرك واألثاث المرنة تعلم بيئات تشجع 

 .تعلمه وتحسن والطالب المعلم سلوك تغير و  النشط

وتعاونياً  ذاتياً  موّجه يكون عندما الطالب تعلم يتضاعف 

 .واجتماعياً 
 

 إعادة تصميم أماكن الدراسة 



 إعادة التفكير بالكيفية التي تعمل بها المدرسة 

المدرسة خبرات كامل و التقليدية الدراسة قاعة تصميم إعادة . 
المتعلم بوساطة وموّجهة وتفاعلية بينية، دراسية تعلم برامج. 

الحركة حرية تتيح الكفايات ومعتمد بالمشروع تدريس نماذج 

 .المدرسي والجدول الجرس رتقة  من واالنعتاق التعلم مهام بين 
التعلم يحدث وكيف أين في التحول إحداث التقنية تمّكن. 

 



 التعلم التعاوني 

التعلم عملية اجتماعية ذات نتائج أكثر فاعلية 

تفعيل أربعة مبادىء: 

المتعلم في المركز 

تركيز على التفاعل 

العمل في مجموعات 

 تطوير حلول لمشكالت واقعية 
 



أساليب تعلم أعمق  

مشكلة وحل ناقد تفكير في المتعلم يشرك محتوى إتقان 

   .ذاتياً  الموّجه والتعلم والتعاون

الجديدة المعلومات من أفكار تطوير   

ما موضوع في والتفاعل  المشاركة بكيفية التحكم. 



 الترميزCoding  كثقافة 

لغات صيغة وتأخذ الحاسوب يفهمها التي القواعد مجموعة 

   HTML, JavaScript مثل مختلفة

المشكلة حل و واالبتكار الحاسب علوم معرفة 

400,000 لها يتوافر حاسوب وظيفة مليون 1.4 م2020 في 

   Code.org فقط موظف

ويب مواقع الطالب يصمم :المنهج في الترميز مهارات دمج 

 من لمشكالت حلول وتطوير وتطبيقات تربوية ألعاب ويطورون

 للمنتجات prototypes مصغرة نماذج وتصميم النمذجة خالل

 .الجديدة



 الطالب كمبتكرين 

 منتجين من مستهلكين إلى المتعلمون تحول
 ( Prosumerانتهالك)

 توافر التقنية المتقلة أعطت مستوى أعلى من االرتياح

 لإلنتاج الوسائط

 توافر تطبيقات الوسائط االجتماعية مثل إنستجرام وسناب

 .شات وغيرها يّسرت إنتاج صور وفيديو والتشارك  فيها

 يدرس الطالب الموضوعات من خالل االبتكار وليس

 .استهالك المحتوى
 

 



التقنية في التعليملدمج خطة تقنية : تخطيط تقني 
 معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم : أداءومؤشرات معاييرISTE 
 التقنيةمستويات دمج قياس 

 
 

SAMR Model* 

Copyright: Kathy Schrock.http://www.schrockguide.net/samr.html 



التحوالت في أدوار ومهام معلم عصر المعرفة الرقمي 

 التكييفالقدرة على 

 على التصور القدرة 

 االجتماعيالتعلم دعم 

 القدرة على مواصلة التعلم 

 التواصلعلى القدرة 

نمذجة المتعلم 

عاية المشارةر 

 حقيقيةنشاطات تعلم تصميم 

 الصناعتفعيل مساحات ونشاطات 

 المتنقلاستثمار تقنيات التعلم 

استثمار الوسائط االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

  



الرقمية األدوات باستخدام للتدريس ومتطلباته المنهج تكييف 

تعليمية لمواقف األعمال لقطاع مصمة تقنيات تكييف 

مختلفة تعلم انماط لمواءمة التديس أساليب تكييف 

والمعلومات االتصال لتقنيات الطالب تعام أساليب تكييف 

Andrew Churches (2008). Education for the 21st Century: The Basics http://www.windhamsd.org/whs/21st_century_the_basics.pdf 

 القدرة على التكييف 

 كيفية استخدام أفكار آخرين وأساليبهم في تدريسهتصور 

 تصور القدرات الكامنة في التقنيات وأدوات الويب الجديدة و

 معرفة كيفية دمجها في تدريسه

القدرة على التصور  



 التشاركية الهادفة نشاطات التعلم ازدياد أهمية دعم 

 عمالً تشاركياً  21في قالعمل تتطلب بيئات 

 أدوات دعم التعلم االجتماعي 2توفر تقنيات الويب 

التعلم تشجيع في التعاون/التشارك أدوات استثمار 

  الرقمية األدوات استخدام تشجيع التشاركي     

المصدر مفتوحة تربوية مصادر و النت مجتمعات مشاركة 

 دعم التعلم االجتماعي 

21هو متعلم ق 21قمعلم : القدرة على مواصلة التعلم 
  

http://lpd.nau.edu/keep-it-social/ 



المتعلم كفايات نمذجة في واالتصال المعلومات تقنيات دور  

 التقويم خالل من خصوصاً  والتعلم التدريس تحسين بهدف

 الشخصي والتعليم التكويني

 في نمذجة التعلم الطرق واألدوات التقنية الجديدة متابعة المعلم

 Apprenticeship (Digitalالتمهين المعرفي )

القدرة على التواصل 

 متمكن من استخدام أدوات وتقنيات التواصل والمشاركة والقيام

 بدور الوسيط وإدراة التواصل التقني

نمذجة المتعلم 



أيام الدراسة والعمل في عزلة إلى زوال 
 مشاركات متنوعة: النتمجتمعات 

الوسائط االجتماعية والتواصل االفتراضي 

من التفاعل إلى إنتاج مشترك للتعلم 

 
 

 رعاية المشاركةParticipation  

 حقيقيةتصميم نشاطات تعلم 

تعلم بالمشروع وحل المشكلة 

 مهارات العمل والحياة 

التعلم بالتصميم 

تعلم أعمق 

http://www.romoland.net/domain/355 

Steve Revington: The Elements of Authentic Learning 
http://authenticlearning.weebly.com/the-elements.html 



 على تمكين المتعلمين من مهارات اقتصاد المعرفة التقني  21يشدد تعليم ق 

تحول مكتبات مدرسية وقاعات دراسية إلى ما يعرف بمساحات الصناع 

بيئات مادية توفر أدوات وفرص لخبرات تعلم عملية: مساحات الصناع 

هندسية أو حاسوبية أو كهربائية آلخ: مساحات لتنمية مهارات متنوعة 

 استخدام نشاطات الصناع كطريقة إلشراك الطالب في نشاطات ابتكارية

 .ومهارات عليا و حل مشكلة من خالل التصميم والبناء والتكرار

 تفعيل مساحات ونشاطات الصناعMaker Spaces   

© 2016 Maker Education 
Initiativehttp://makered.org/maker-
corps-at-the-omaha-childrens-museum/ 

Pinterest • The world’s catalog of 
ideashttps://www.pinterest.com/pin/1
44537469267782016/ 

The IFLA.ORG domain 
http://www.ifla.org/node/9626 



استثمار تقنيات التعلم المتنقل 

التعلم أنماط من متنوعة صيغ 

تشاركي تعلم ثقافة في ممّكنة التقنية 

مفتوحة تعلم ومصادر متساوية  تعلم فرص 

شخصي تعلم تقنيات واستخدام التعلم نمط اختيار 

الرسمي وغير الرسمي التعلم بين الحدود تقليص 

الخبراء من لمكتبات فوري وصول 

حقيقية مواقف في التعلم فرص Situated Learning   

 
© 2013 e-Learning Industry 
LLChttp://elearninginfographics.com/top-4-reasons-

why-learners-prefer-mobile-learning-infographic/ 



© 2013–2016 Fishtree Bloghttp://fishtreeblog.tumblr.com/post/99898227735/a-beginners-guide-to-mobile-learning-as-we 



استثمار الوسائط االجتماعية 

الشخصنة بتشجيع التدريس أساليب في االبتكارات تمكين 

 والطالب المعلم بين التفاعل وتغيير والتشارك

من المتعلمين السحابية الحوسبة مع المتنقلة التقنيات دمج يسّهل 

 حاجة دون االجتماعية وشبكاتهم المعلوماتية نظمهم إدارة

 الخدمة مزود خالل من إليها الوصول

أقصى من مصادر دمج :المدرسي التعلم في تحول إحداث 

 العالم

ما مجال في خبراء من الضمنية المعرفة على الحصول تدعم  
Tacit Knowledge 

بشكل عمله تنقيح في الطالب يستخدمها راجعة تغذية توفير 

 تدريجي

والتحديات الفرص : االجتماعية والتعليمالوسائط ( 2013)االصالح، بدر عبدهللا

/  السلطان قابوسالتعليم، جامعة الثاني للجمعية العمانية لتكنولوجيا لمؤتمر الدولي 

عمانسلطنة / مسقط  



 ؟ 21تتضمن رسالة المدرسة وأهدافها  مخرجات القرن هل 

 ؟  21يجب أن ندّرس لتحقيق مخرجات القرن كيف 

 .والعشرين، دبي، اإلمارات العربية المتحدةإعادة تعريف المدرسة في القرن الحادي : التعلم المفتوح عالم (.2011)الصالح ، بدر بن عبدهللا 

أساليب التعليم والتعلم 

 يمكن تصميم نظام منهج وتقويم مالئمين  لمخرجات كيف

 ؟ 21القرن 

يمكن استخدام التقنية لتحقيق  مخرجات القرن كيف : التقنية

 ؟  21

المنهج والتقويم 

 أسئلة للمناقشة



 لدعم السياسات والبنى التحتية والمصادر  المطلوبة ما

 ؟ 21القرن مخرجات 

 ؟21القرن التصميم المناسب لمدرسة ما 

إدارة المدرسة 

هل تدار مدارسنا من قبل قيادات للتغيير؟ 

مبادىء التعلم 

 توّجه التعليم؟ما مبادىء التعلم التي ينبغي أن 

السياسات والبنية التحتية والتسهيالت والمصادر 

 أسئلة للمناقشة



السابقة وخبراتنا وميولنا باعتقاداتنا التدريس لطرق اختيارنا يتأثر. 

 

في المتعلمين جميع حاجات تقابل واحدة تدريس طريقة توجد ال 

 .الرقمي العصر
 
ناجحة تعلم خبرات تضمن ال لوحدها لكن محدود غير التقنية إمكانت. 

 

الصورة منظور من مشكالته ُتدَرس   أن يجب :معقد نظام التعليم 

 .التعقيد من نفسه المستوى وعلى الكبيرة،
 

 خالصة



 شكراً لحضوركم

تحوالتتحديات و : المعلم في عصر المعرفة الرقمي  
Teacher in the Digital, Knowledge Age: Challenges & 

Transformations  
 
 


