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لم  21القرن في تستخدم تزال ال التي القديمة التدريس علم أساليب 

 المواقف في يحدث الذي المدرسي التعلم لتجاهلها مالئمة تعد

 .االفتراضية

 علم إلى نحتاج فإننا ، 21ق في التعلم فرص نبارك أن أردنا إذا 

 التعليم بعالقة ابتكاري التزام عن ويعبر ،21 للقرن مالئم تدريس

 .والتدريس التعلم وجودة 21 للقرن

 

 

 Whitby, et al., 2007, p. 2                                                                             

 يطبقونسيمضي التربويون القرن الحادي والعشرين هل 

 فيه نموذج تعليم القرن العشرين؟     

 من التدريس إلى التعلم: الجيل الثاني لعلم التدريس
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ومنفصلة، ومجزأة للحفظ معلومات :أسبابها هشة معرفة :التربية أزمة 

 نقل ومشكلة للتعلم الحافز ضعف :نتائجها ومفقودة، وساذجة خاملة :أعراضها

  .التعلم

والتقنية والمعلم والمتعلم لمعرفةا :التربوي الفكر في التحول 



فقط من طالب الثانوية % 40: تزايد ملل الطالب من المدرسة

 ,Jenkins)في دول عديدة منغمسون فكريا  في نشاطات التعلم
2013; Willms et al., 2009).     . 

انخفظ رضا المعلمين في أمريكا من : تزايد إحباط المعلمين

 .2012في % 38إلى  2008في % 65
Fullan, Michael and Langworthy, Maria (2013)Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning 

http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0oG751CEKJNSWMBPmo73gt.;_ylu=X3oDMTA0cWtjOThtBHNtAzE-/SIG=13m2pmqck/EXP=1302553026/**http:/search.barnesandnoble.com/Why-Dont-Students-Like-School/Daniel-T-Willingham/e/9780470279304


  
 طالبنا يتحرك لماذا أتساءل يوم كل بزوغ مع”

 الروتين بسبب اتراه للمدرسة؟ بطيئة بخطى

 بسبب أم التقليدي؟ التعليم ألسلوب القاتل

 ولماذا كاهلهم؟ أثقلت بكتب المليئة الحقائب

 جسد فهم حضروا وإن الغياب؟ حاالت كثرت

   !عقل وال روح بال

 المقاعد؟ على المنحنية الرؤس كثرة نشاهد لماذا

 على مباشر غير اعتراض يعني هذا هل

 على يجبرهم الذي والمجتمع المدرسة

 الوقت في زمانها تالشى تعليمية ممارسات

 المثيرة بالتقنيات مليئة حياة فيه يعيشون الذي

 متى يقول حالهم لسان والجذابة؟ والمشوقة

   ” !!الهم هذا ينتهي

 الحافز للتعلم ضعف :أزمة التربية لماذا ال يحب الطالب المدرسة؟ :معلمة
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 الحافز للتعلم ضعف : أزمة التربية



 ولكن قوي بشكل عميق تعلم لتطوير المقدرة تمتلك التقنية أن نعتقد»

 .«محددة أهداف لتحقيق التقنية استخدام كيفية على هذا يعتمد

 سيزداد المدرسة في الطالب فإن جديد، تدريس علم يظهر لم ما»

 .«الكبار إحباط وسيزداد مللهم

 كيلو كتمة 2+ حبتين دموع + قهركيلو 1= كبسة االختبارات 

     أدري مشتاق وتعاني 

      أدري ولهان إلحضاني 

 بسيطة كلها أيام وتلقاني 

Fullan, Michael and Langworthy, Maria (2013)Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning 

  ضعف الحافز للتعلم: أزمة التربية



 مشكلة نقل التعلم: أزمة التربية
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فقط إلى وسائط وثابتة وللقراءة من وسائط فردية وخطية ومجزأة : التحول التقني

 .و ومتنقلة تشاركيةمتعددة و فائقة 
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 التحول التقني

التحول في 

مهارات القرن 

21 

 بحوث التعلم

 21التعلم في ق 

 21التحول في النموذج التربوي لمدرسة القرن محفَّزات 

  الحمل ونظريات الدماغ، أبحاث نتائج على المعتمدة التعلم :التعلم بحوث

 الشبكي والتواصل االجتماعية والبنائية األصيل والتدريس الحافز و ،المعرفي

  .األدراكي والتمهين
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مهارات جديدة للحياة والعمل في العصر : 21التحول في مهارات ق 

 .الرقمي



 مهارات جديدة للحياة والعمل في العصر الرقمي: محفَّزات التغيير

 مهارات القرن الحادي والعشرين ونظم الدعم
Partnership for 21st Century Skills 



التركيز إلى يهدف إطار هو الثاني الجيل التدريس علم 

 الثاني الجيل إمكانات  اسثمار أجل من المخرجات على

 .االجتماعي التعلم وتقنيات  Web 2.0 للويب

 

تؤيد التي الحديثة التطبيقات من لمجموعة مركزي مفهوم 

 في واالنخراط الذاتي والتوجيه المتعلم اختيار

 باهتمامات عالقة وذات مرنة تعلم ومهام استراتيجيات

   .المتعلم

Mcloughlin, Catherine, and Lee, Mark J. W. (2008).The Three P’s of Pedagogy for the Networked Society: Personalization, Participation, and Productivity 

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2008, Volume 20, Number 1, 10-27 http://www.isetl.org/ijtlhe/ 

 Web 2.0 Pedagogyماهية الجيل الثاني لعلم التدريس 

 



            ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 
 

 ليس Pedagogy 2.0)) الثاني الجيل أو الجديد التدريس علم

 اقتصاد في الستخدامها للمتعلمين تقنيات توفير مجرد ببساطة

 إشراك إنما سريع، لتغيير معرضة التقنيات فهذه المعرفة،

 ممارسات من مختلفة ألنواع التمهين من نوع في المتعلمين

 .والتواصل االستقصاء عمليات من جديدة وأنواع المعرفة

 
 

 

  Pedagogy 2.0الثاني لعلم التدريس ماهية الجيل 

Beetham and Sharpe (2007) , in:McLoughlin, C. & J. W. Lee, M.  2008, p. 10-27 



  ًتعلماً اجتماعيا 

  تعلماً غير مقيد 

  تعلماً غني بالمصادر الرقمية 

  مصادر تفاعلية 

  مواد تتعلق باهتماماتهم 

  أدوات عمل تشاركي 

 

 
 

 

 

  21رؤية الطالب للتعلم في القرن(: 2010)مشروع الغد : 

©Project Tomorrow 2010. Speak Up 2009  National Findings: FETC, Virtual Conference (www.tomorrow.org). 

 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 

يريد طالب العصر الرقمي: 



بناء مجتمعات تعلم 

إنتاج المعرفة 

 التكلفة -تحقيق الفاعلية 

تشجيع التعلم النشط 

ردم الفجوة بين التعلم الرسمي وغير الرسمي 

تشجع المشاركة وتحفَّز المتعلم وهي ممتعة 

تحقيق المحاسبة والشفافية 

 مساهمات  تقنيات التعلم االجتماعيWEB .0)  ) لعلم التدريس

 الجيل الثاني

Dron, Jon and Anderson, Terry(2014).  Teaching Crowds:Learning and Social Media.Athabasca University Press 

 ؟ Pedagogy 2.0 لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس



تقابل االحتياجات الفردية واالجتماعية 

بناء الهوية والخبرة ورأس المال االجتماعي 

توفر إتاحة ميّسرة 

سهلة االستخدام 

تحمي وتطور النماذج الحديثة للملكية الهوية 

مساهمات متوافرة للجمهور 

تدعم متعددة من الوسائط 

تشجع المناظرات واالختالف المعرفي والمناقشات 

هي برامج ناعمة 

تدعم االبتكار 

 مساهمات  تقنيات التعلم االجتماعيWEB 2.0)  ) لعلم التدريس

 الجيل الثاني

Dron, Jon and Anderson, Terry(2014).  Teaching Crowds: Learning and Social Media. Athabasca University Press 
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شخص لشخص 

شخص لعديد من األشخاص 

أشخاص ألشخاص 

تدعم تقنيات التعلم االجتماعي ثالثة أنواع من التفاعالت: 

Dron, Jon and Anderson, Terry(2014).  Teaching Crowds:Learning and Social Media. Athabasca University Press 
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 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 

 

على التركيز إلى يهدف إطار هو التدريس لعلم الثاني الجيل 

 إلمكانات األقصى االستثمار أجل من المرغوبة التعلم مخرجات

 للشبكة الثاني الجيل يتيحها التي الشبكي التواصل

 .االجتماعي التواصل وأدوات  (Web 2.0)العنكبوتية

 

تدعم التي الحديثة الممارسات من لمجموعة مركزي مفهوم 

  مهام في النشطة والمشاركة الذاتي والتوجيه الطالب اختيارات

  .وواقعية مرنة تعلم واستراتيجيات

McLoughlin, C. & J. W. Lee, M.  2008, 10-27. 

 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 



 يتعلمه ما أن لضمان :21 القرن في التدريس لعلم رئيسان هدفان

 في والعمل للحياة المطلوبة بالمهارات ويؤهله بحياته يرتبط الطالب

 :21ق
 

 الخاصة لحياتهم كمدراء  الطالب كفايات تحسين :األول الهدف

 مشاركين يصبحوا وأن والعالمي، المحلي المجتمع في وكأعضاء

 .متغيرة بيئة في نشطين ومساهمين العمل قوة في بفاعلية
 

 المحلي المستويين على للطالب االجتماعي التفاعل دعم :الثاني الهدف

   .والعالمي
 

Whitby, et al., 2007, p. 2.  
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 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 

 نظرة التدريس علم في واإلبداع بالتغيير المطالبة تمثل

 التحول ويعكس للمعرفة ابتكار بكونه للتعلم ناشئة

 تقدير فيه يكون الذي المعرفة عصر نحو المجتمعي

   .واألصالة لالبتكار عال قيمي

Paavola & Hakkarainen, 2005, in:McLoughlin, C. & J. W. Lee, M.  2008, Volume 20, Number 1, 10-27 
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 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 
  

 

العديد في الجديدة التقنية في ضخمة استثمارات فشل على فعل رد 

 على المتوقعة التأثيرات وتحقيق التعلم تحسين في الدول من

 .التعلم عمليات

 

التقنية حاليا   الناس بها يستخدم التي الطرق مع متسقا   ليس التعليم 

 .والتعلم والعمل االتصال في

 

وكذلك المتعلمين من المتغيرة والتوقعات المطالبات على فعل رد 

 .المتعلمين كفايات بخصوص المتغيرة المطالبات

Graham Attwell and Jenny Hughes (2010). p. 6.  

 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 



 ؟ Pedagogy 2.0 لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس

التعلم عمليات أن على طويلة لفترة و التربوي البحث أكد 

 الذكاء خالل من توليدها ويتم اجتماعية، سياقات في تحدث

 .الجمعية والشراكة الجمعية والجهود الجمعي

  

االجتماعية الوسائط تقنيات تطبيق يتطلب Social Media في 

 التي التواصل وفرص اإلمكانات معرفة ،والتعلم التدريس

 علم أصول على وأثرها  الوسائط تلك تقنيات توفرها

 .الطالب تعلم يعزز بما استثمارها وكيفية التدريس،
 

McLoughlin, C. & J. W. Lee, M. p. 10-27 
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وتبادل المشاركة خالل من تعلم مجتمع  من جزءا   التعلم يصبح 

 .المعرفة توليد في والمساهمة األفكار

 

والمهن واألفكار  للمعرفة ومستهلكين منتجيين المتعلمون يصبح  

 ( Prosumers انتهالك)
 

 

 

 
Paavola & Hakkarainen (2005) in:McLoughlin, C. & J. W. Lee, M.  2008, p. 10-27. 
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2.0 ويب تقنية توفرها التي المعرفة ابتكار منظور من التعلم  

 :االجتماعية الوسائط وأدوات



 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 

  

التعلم أو   نموذج

 المشاركة

 معتمد على العملية
Learning or 

Participatory 

Paradigm 

(Transformative) 

Process-based 

نموذجان 

رئيسان لعلم 

 التدريس
Two Main 

Pedagogical 

Models 

نموذج التدريس 

 أوالتحصيل

 معتمد على المخرجات
Instruction or 

Acquisition 

Paradigm 

(Transmission) 

Outcome-based 

 Old System     نظام قديم

 محاضرات بمجموعات كبيرة،

 إصغاء، تسجيل مالحظات، 

 .آلخاختبار، 

           New students          جددطالب 

حل تفكير ناقد، تعلم نشط، مهارات 

، مهارات اتصال، دراسة  المشكلة

بمجموعات صغيرة، بيئة مشاركة 

 .التعلم، آلخوحوار، تعلم كيفية 

 ؟ Pedagogy 2.0لماذا الجيل الثاني لعلم التدريس 



 نموذجان للتدريس والتعلم

الدنيا التفكير مهارات :النقل نموذج 

 (األساسية المهارات)

عليا تفكير مهارات :تحويلي نموذج 

 المنهج تتجاوز المشكلة، وحل



Hooper, S., & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A. C. http://www.nowhereroad.com/twt/Ornstein (Ed.), Teaching: Theory 

into practice, (pp. 154-170). 

    Two Main Pedagogical Modelsالتدريسرئيسان لعلم نموذجان 
 



 المبادىء األولى للتدريس

 

Merrill, David (2001).The First Principles of Instruction 

  المشكـلة

Problem 

      نمذجة     2
Demonstration 

 Integration    دمج     4

      تطبيق   3
Application 

Activating Prior Knowledge 

 تنشيط المعرفة السابقة   1



 المكونات الرئيسة للجيل الثاني من علم التدريس

 :  Participationمشاركة

اتصال 

 تعاون 

ارتباط شبكي 

مجتمع 

 

 Personalization شخصنة

اختيار المتعلم 

تحكم ومبادرة 

إدارة التنظيم الذاتي 

خبرات حسب الطلب 

 

 

 

 Productivity   إنتاجية

إنتاج محتوى 

مساهمة في المعرفة 

توليد معرفة 

ابتكارية وإبداع 
 

 

 
(http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ895221.pdf McLoughlin, Catherine and Lee, Mark J. W. (2008): The Three-P’s of Pedagogy   2.0 ( 

 علم 

 2.0التدريس 



 مضامين الوسائط االجتماعية لعلم التدريس في المستقبل

التي المصادر من واسعا   تنوعا   ويحتوي واإلدراك التفكير تعزز صغيرة وحدات :المحتوى  

 .وتنقيحها فيها والمشاركة األفكار إنتاج خالل من تراكميا   المتعلم بواسطة توليدها يتم

 

وحدات من ويتكون الطالب، بمدخالت ويأخذ للتفاوض ومفتوحا مرنا   يكون أن :المنهج  

 .الرسمي وغير الرسمي التعلم ويدمج البينية، الخاصية ويعتمد صغيرة، نسقية

 

لفظية قنوات من متنوعة وصيغ واجتماعية مفتوحة للطالب متعددة اتصال فرص :االتصال 

   .االتصال آنية لتحقيق الوسائط من مختلفة أنواع باستخدام ومرئية ومسموعة

 

مرتبطة و بينية طبيعة وذات التقنية بالوسائط غنية رسمية وغير رسمية :التعلم مصادر 

 .واألداء االستقصاء على ومعتمدة ومتجددة التعلم، بسياق

 

 فّعالةخصائص الجيل الثاني لعلم التدريس لتوفير بيئات تعلم 



Pedagogics approach 

 تدريس نماذج

Key concepts 

 مفاهيم رئيسة

Key theorists 

 الرئيسون المنّظرون

الجيل الثاني من التعلم أو التعلم 

 اإللكتروني 

e-learning 2.0 or Learning 

2.0  

 بناء المصادر،ابتكار، في شراكة وتفاعل، حوار

 المعرفة بين التمييز إلغاء تشاركية، معرفة

 واالتصال

Downes, 

Anderson, 

Alexander, Walton 

 Connectivism التواصل الشبكي

  

 من بدالا  والمحتوى األفراد من شبكات تكوين

 للمعلومات فردية معالجة

Siemens 

 مجتمعات التعلم أو االستقصاء

Communities of enquiry 

توليد المعرفة والحصول عليها وتحويلها يتم من 

خالل التفاعل االجتماعي في مجتمعات التعلم أو 

 (تعلم جمعي)االستقصاء 

Wenger, Garrison 

and Anderson 

علم التدريس / التعلم اإللكتروني

 اإللكتروني

E-learning, e-pedagogy 

 من تحقيقها يتم والتدريس التعلم من جديدة صيغ

 البنائية مبادىء تعتمد رقمية، تقنيات خالل

 المتعلم حول ومتمحورة

Mayes and Fowler, 

Cronje 

 االجتماعية البنائية

social constructivism 

 مع خبراته،التفاعل خالل من معرفته يبني المتعلم

 النمو ييّسر (األقران وبين) االجتماعية البيئة

 المعرفة وتحصيل المعرفي

Vygotsky 

Adapted from: Beetham, McGill and Littlejohn (2009), cited in:Attwell & Hughes, 2010, p.16,17 

 Pedagogies Modelsنماذج تدريس 



  

نظرية التعلم 

 االجتماعي
Social Learning 

Theory 

نظرية التواصل 

 الشبكي
Connectivism 

 

 تقنيات 

التعلم 

 االجتماعي

البنائية     

 االجتماعية
Social 

Constructivism 

 
 

 تقنيات التعلم االجتماعي ونظرية التعلم 



التعلم المتنقل 

التعلم االجتماعي 

التعلم المصغر 

التلعيب 

التعلم المقلوب 

 المعتمد على التقنية المشكلة  و حل  بالمشروع التعلم

 (مجموعة التقنية واإلدراك)

 مضامين الجيل الثاني لعلم التدريس

استراتييات تدريس حديثة 



 مضامين الوسائط االجتماعية لعلم التدريس في المستقبل

Humphreys (2006)   by Green, Facer, Rudd & Dillon.  

توفير بيئات  تعلم أصيلة 

ربط المحتوى والمهارات باحتياجات المتعلم 

توفير فرص التعلم التشاركي 

 التركيز على التقويم التكويني((Process Oriented 

 أن الطالب قادر على اتخاذ قرارات تربوية راشدةضمان. 

 تشجيع وجهات نظر متعددة حول المحتوى 

 مختلفة من التغذية الراجعة والتقويمتوفير صيغ. 

 مضامين الجيل الثاني لعلم التدريس



شخصية تعلم بيئاتPLE,s : سوف .التعلم بيئة تفريد الثاني الجيل تقنيات دعم 

 .الطالب تقدم تتابع تفاعلية تعلم ببرامج المدرسي الكتاب يستبدل

األكاديمي التخصص بين الفجوة التعليمي المحتوى يردم سوف :الحياة مدى تعلم 

 المستهلك مع العالقة دعم فرصة المحتوى مطور يعطي مما العمل مهارات وبين

 .العمل بيئة إلى المدرسة من ينتقل حيث

وحيدة مادة المحتوى يبقى لن سوف شبكية رقمية  بيئات في :اجتماعي محتوى 

   .المستخدمين مدخالت مع سيتطور وإنما وثابتة، معزولة

المتعلمون يبني بحيث التدريس 2.0 الويب تقنيات ستّغير :المقلوبة الفصول 

 حول للمناقشة مكانا   الدراسية القاعة لتكون الدراسية القاعات خارج معرفتهم

   .األداء متطلبات

التلعيب:Gamification خبرة لتوفير األلعاب دمج 2.0 الويب تقنيات تيّسر سوف 

   .التسلية خالل من تفاعلي تعلم توفر و التعلم، بعملية تعجل انغماسية

 

   IBIS Capital (2013),  Global e-Learning Investment Review 

 مضامين الجيل الثاني لعلم التدريس



 
واألداء االبتكار على تركز رقمية كفايات.   

المشكلة حل أساليب في وابتكارية استقرائية أنماط. 

للمعرفة تعاوني وبناء المتعلم قبل من مطور محتوى. 

لمجتمعات مساهمة و (لطالب - طالب) أفقي تعلم   

 .األقران ومراجعة التشاركي التنقيح خالل  من التعلم    

التأملي للتفكير كاف   وقت توفير ( .(Reflection(الجيل 

 .( بالعملية موّجه التدريس لعلم الثاني

Sharpe (2007), in: McLoughlin, C. & J. W. Lee, M.  2008, p. 10-27. 

 مضامين الجيل الثاني لعلم التدريس



 التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريسالتحديات 
 

إلى الطالب يحتاج للمحتوى، المستفيد وتوليد الشخصي النشر عصر في :الطالب 

 وتقويم جودة ذات معلومات مصادر لتحديد الناقد التفكير و الرقمية الثقافة مهارات

   والمشاركة وابتكارها وتقويمها األفكار إلى الوصول و وحداثتها وموثوقيتها دقتها

 والتحكم المعرفة وبناء الذاتي التوجيه من وتمكينه فيها،

 

شخصية تعلم بيئات توفيرPLE,s  : المتمحورة الشخصية التعلم بيئات مفهوم يمثل 

 للتعلم البديل األسلوب نحو األحدث التطور  Learner-Centric المتعلم حول

 حول متمحورة بكونها تتميز التي اإللكتروني التعلم نظم عن بعيدا   اإللكتروني

 . Course-Centricالمقرر

 

في للعمل المطلوبة بالمهارات الطالب يجهز تدريس لعلم  لحاجةا :التدريس علم 

 في التحول وتدعم الثقافية مهاراتهم وتنمي تعلمهم تثري تقنيات تستخدم رقمية ثقافة

  Jenkins,2007, p. 4المجتمعية المشاركة إلى الفردي التعبير من التركيز

 

 

 التحديات التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريس



 التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريسالتحديات 
 

للمعلمين مهارات أزمة أو ثقافية صدمة الويب لتقنيات الثاني الجيل تطبيقات تمثل 

 أدوات ومع مألوفة غير بيئات في للعمل مطالبون أنفسهم يجدون عندما القدامى

 .استخدامها في وثقة خبرة يفتقدون

 

التدريس لعلم الثاني الجيل تطبيقات في المعلمات/للمعلمين مهني تطوير فرص توفير 

 

التعلم عملية تحسين في االجتماعية الوسائط فاعلية تبين ألبحاث الحاجة. 

 

التدريس علم من الثاني الجيل تطبيقات وتدعم تنّظم التربية بكليات سياسات تطوير. 

 التحديات التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريس



نبني المدارس للماضي 

 منهجا  وتعليما  وإدارة : نطبق عمليات تقليدية 

نعرف أن الزمن تغير 

ال نملك رفاهية الوقت 

 لدينا تقنيات بإمكانات غير محدودة ومعرفة بعلم
 التدريس وإدارة التغيير آلخ 

  

 21فجوة بين المعرفة وبين تطبيقها في تصميم نظام تربوي للقرن

 لكننا ال نطبق هذه المعرفة

 التحديات التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريس



 

  األسمنت من مبان في الزمن عليها عفا نماذج نطبق ال أننا نتأكد 

 .والزجاج والحديد والطوب

 

  وكيف وأين  متى و من وبوساطة تعلمه يتم ما نتحدى. 

 

  شبكات خالل من الحديثة التقنيات وفرتها التي الجديدة الفرص نتأمل 

 .والتعليم التعلم أساليب في أكبر تنوعا   تتيح التي التعلم

 

  21 القرن في للتعلم المالئمة والتطبيقات التدريس علم أصول في نفكر. 
 

 

 

 

 

 :نحن بحاجة أن: لورد بوتمان

 التحديات التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريس

Lord David Puttnam :Transforming Schools For The Future 

© Futurelab 2008. www.futurelab.org.uk/policie 



 التحديات التي تواجه الجيل الثاني من علم التدريس

 لعلم التدريس وتنمية مهارات التعلم العميقالجيل الثاني 

2013 Towards a New End:New Pedagogies 

for Deep LearningBy Michael Fullan and Maria Langworthy 



 يبين لنا التطور في علوم التعلم كيف يتعلم الفرد، وتمّكننا التقنية من
 .التصرف بناء  على هذه المعرفة وهذا الفهم

 

 

         

 التقنية والجيل الثاني لعلم التدريس

NETP 2010  

محّفزة على المشاركة النشطة في التعلم 

 ذات عالقة باهتمامات المتعلمين 

 ذات طابع شخصي لكل متعلم 

 تقارب الحياة اليومية للطالب 

 تقارب واقع ومستقبل الطالب 

 التحدي الذي يواجه نظامنا التربوي هو استثمار علوم التعلم والتقنية

 :الحديثة لتوفير خبرات تعلم



 

التربوي النموذج من الحقيقي التحول يحدث وحدها بالتقنية ليس 
 تغيير حدوث ذلك يتطلب وإنما الجديدة، التعلم بيئات إلى التقليدي
 الكيفية حول والنظرية الفلسفية التربويين افتراضات في جوهري

 .االفتراضات هذه ضوء في التقنية وتوظيف الفرد، بها يتعلم التي

 

لكي تتغير أن يجب المدارس المدارس، تغير ال الجديدة التقنيات 
 .وكفاءة بفاعلية الجديدة التقنيات استخدام من تتمكن

 

 

 

  

 :كليمان

Kleiman, 2001 

 :ديفدسون وسميث

 التدريس تصميم نتيجة هو التقنية على المعتمد الفّعال التدريس

 التقنية خصائص منه أكثر التعلم مبادىء على المعتمد

 التقنية والجيل الثاني لعلم التدريس



 

 

 

 

 

 

 
 

     (:1996)ديفيد جوناسون وريفز 

  

 (شريك فكري) التقنية أداة للتعلم ”

 “يتعلم الطالب معها وليس منها 

 
Technology as an intellectual partner 

 Learning with technology and not from technology 
 
Jonassen and Reeves (1996,p.693)  

 

 (:  1995)بيرنور 

ليست التقنية التي حّسنت مخرجات تعلم الطالب ولكنها الطريقة 

  .التي اسُتخِدمت بها التقنية وُدِمجت في عمليات التدريس
     

Beth, H. Mary (2011).What Does "Technology Integration" Mean? 

https://www.edutopia.org/blog/meaning-tech-integration-elementary-mary-beth-hertz 

 التقنية والجيل الثاني لعلم التدريس



Tim Rudd, Senior Researcher, Futurelab Transforming Schools For The 

Future© Futurelab 2008. www.futurelab.org.uk/policies 

شامال   الحقيقي التحول يكون أن يجب: 

 المبنى في يحدث وما المدرسي المبنى تصميم في 

 .المدرسي

والتنظيم التدريس، وممارسات التعلم، أساليب في 

  .المدرسي

تعليمية مؤسسات بكونها المدارس من الجوهري   التحول 

 تعلم مجتمعات بكونها المدارس إلى

 (:2008)تيم رود 

 ومكونات النظام التعليمي المدرسي الجيل الثاني لعلم التدريس 



يجب أن يعكس تصميم المبنى المدرسي فهمنا حول الكيفية التي يتعلم بها الفرد. 

تحسين البيئة المادية للمدرسة يمكن أن يزيد : باحثون في جامعة جورج تاون

 %11درجات االختبار حوالي 
(Partnership's 21st Century Skills Framework2009 (http://www.21stcenturyskills.org/route21/ 

 

 المدرسة المعرفية
Matawan Regional High School, 

Matawan NJ  

 

 السلوكيةالمدرسة 
Soldan  High School, St. Louis, MO  

 المدرسة البنائية

 الجيل الثاني لعلم التدريس والبيئة التعليمية



     هل تتضمن رسالة المدرسة وأهدافها  ◙

 ؟21مخرجات القرن    

 هل تدار مدارسنا من قبل قيادات للتغيير؟ ◙

   ما السياسات والبنى التحتية والمصادر  ◙

 ؟ 21المطلوبة لدعم مخرجات القرن     

 ؟ 21ما التصميم المناسب لمدرسة القرن  ◙

 كيف يمكن تصميم نظام منهج وتقويم  ◙

 ؟ 21مالئمين  لمخرجات القرن     

 كيف يجب أن ندّرس لتحقيق مخرجات  ◙

 ؟ 21القرن   

 ما مبادىء التعلم التي ينبغي أن توّجه ◙

 ؟ 21تطبيقاتنا التربوبة في القرن      

     

 كيف يمكن استخدام التقنية لتحقيق  ◙

 ؟  21مخرجات القرن    

 
McTighe  & Seif, 2010, p. 150 

السياسات والبنية 

التحتية والتسهيالت 

 والمصادر

الرؤية 

والرسالة 

 واألهداف

 المنهج والتقويم

أساليب التعليم 

 والتعلم

 مبادىء التعلم

 إدارة المدرسة

 التقنية



 عمل أكثر     
More Work 

رؤية التعليم 

 السعودي

Saudi 

Education

al Vision 

 

 رؤية مقترحة للتعليم السعودي 
 (م2016/هـ1437 بدر بن عبدهللا الصالح) 

 حفظ أقل
Less 

Memorization 

 تفكير أعمق
Deeper 

Thinking 

 فهم متعمق
Deep Understanding 
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تعليمنا ورؤية 

2030 



 ؤيةالر

 تفكير أعمق، عمل أكثر، حفظ أقل 

 

 يتم سطحيا ، فهما   وفهمها ضخمة معلومات حفظ عن بدال   :متعمق فهم =أقل حفظ

 .الطالب بحياة مباشرة عالقة ذات مركزة لمناهج متعمق فهم تشجيع

 

 المنهج لمفاهيم سطحي تفكير من بدال   :وإبداعي ناقد تفكير =أعمق تفكير

 إعمال تتطلب التي المختلفة التفكير وعمليات مهارات تنمية يتم التعلم، ومشكالت

 والتفكير الناقد التفكير وعمليات مهارات خصوصا   العميق والتفكير العقل

 . اإلبداعي

 

 المنهج لمفاهيم النظرية الدراسة على التركيز عن بدال   :مهنية تربية =أكثر عمل

 العمل ثقافة نحو اإليجابي االتجاه تنمية و العمل طريق عن التعلم تشجيع يتم فقط،

 خصوصا   المدرسي اليوم برنامج في المهنية المجاالت دمج خالل من المهني،

 .المعرفة عصر يتطلبها التي المجاالت
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 سياسات ولوائح مكبلة وقاتلة لإلبداع: البيئة التنظيمية



 بدر بن عبدهللا الصالح. د.أ
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