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 نموذج المدرسة التفاعلية المرنة ◙
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   معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1
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David Perkins (Smart Schools,1995) 
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  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1

 :أعراضها ◄
    Inert  خاملة                                   ◙

                                    Naiveساذجة ◙

                                 Missing مفقودة ◙

 

       



  :أسبابها◄

       Factual Informationمعلومات للحفظ ◙

                                    Fragmentedمجزأة ◙

                                       Irrelevant منفصلة ◙
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  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1



David Perkins (Smart Schools,1995) 8 

  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1

 :نتائجها◄
       Low Motivationضعف الحافز للتعلم ◙

       Learning Transferصعوبة نقل التعلم ◙



 :1929 ألفرد نورث وايتهد 

   Inert Knowledge: المعرفة الخاملة    

 معلومات يستطيع الطالب أن يعبر عنها ولكنه ال يستطيع
 أن يستخدمها

 عملية الفهم بوساطة الطالب ال تحدث إلى المدى الذي
يمكنه أن يستخدم المعرفة في حل المشكالت في سياقات 

 حقيقية
 

Alfred North Whitehead  (1929) 
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   معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1

Fragile Knowledge 



أسلحة 

التدريس 

 الجماهيري
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Low Motivation   للتعلمالحافز ضعف  
 

http://www.amazon.com/gp/reader/0865716315/ref=sib_dp_pt#reader-link


 :جون جاتو

ما الذي تفعله المدرسة لألطفال؟ 

تربكهم من خالل عرض معلومات غير متناسقة وتجبرهم •

 .يسمعون ويشاهدون أشياء فقط لكي ينسونها: على حفظها

 .تجعلهم نسخا متطابقة ال يختلف أحدهم عن األخر•

 .تجعلهم عاطفيا معتمدين على الكبار•

تعلمهم نوع من الثقة بالنفس تتطلب تأكيدها ومباركتها من قبل •

 .الكبار

تجعلهم يعرفون يقيناً أنهم ال يستطيعون األختفاء، وإنما هم •

 .دائماً تحت المراقبة والمالحظة
John Taylor Gatto  
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Low Motivation   للتعلمالحافز ضعف  
 

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


  :معلمة◄
 يتحرك لماذا أتساءل يوم كل بزوغ مع”   

 اتراه للمدرسة؟ بطيئة بخطى طالبنا
 التعليم ألسلوب القاتل الروتين بسبب

 بكتب المليئة الحقائب بسبب أم التقليدي؟
 حاالت كثرت ولماذا كاهلهم؟ أثقلت

 روح بال جسد فهم حضروا وإن الغياب؟
 الرؤس كثرة نشاهد لماذا !عقل وال

 يعني هذا هل المقاعد؟ على المنحنية
 المدرسة على مباشر غير اعتراض
 ممارسات على يجبرهم الذي والمجتمع
 الذي الوقت في زمانها تالشى تعليمية
 المثيرة بالتقنيات مليئة حياة فيه يعيشون
 يقول حالهم لسان والجذابة؟ والمشوقة

  ” !!الهم هذا ينتهي متى
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 لماذا ال يحب الطالب المدرسة؟ 



 لماذا ال يحب الطالب المدرسة؟ 14

School 



 ضعف الحافز للتعلم
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لماذا ال يحب 

الطالب 

 المدرسة؟
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لماذا ال يحب 

 الطالب 

 المدرسة؟

تدريس 

 بالجملة

 عقاب بالجملة
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لماذا ال يحب 

الطالب 

 المدرسة؟



   وتعاني   مشتاق أدري   

 إلحضاني      ولهان أدري 

 كلها أيام وتلقانيبسيطة  
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  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1

 

للتعلمالحافز ضعف   
 



 
                                

 

 

=كبسة االختبارات   

كتمةكيلو  2+ حبتين دموع + قهركيلو 1  
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  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1

 

للتعلمالحافز ضعف   
 



 صعوبة نقل التعلم
Learning Transfer 
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  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1
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Cheating is  in 
progress, please wait 



31 

!!التعلم والتفكير بالوصاية   

 

(: 1974)ديريك رونتري   

 

في االختبارات يقدم الطالب إجابات أعدها الغير 

 ألسئلة أعدها الغيرأيضا
Derrick Rowentery ) 1974( 

 

  معرفة هشة :أزمة النظام التربوي التقليدي. 1

Learning Transfer صعوبة نقل التعلم          
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Forces Triggering Paradigm Shift  

 التحول في

 مهارات

21القرن   



التقنية تعيد تشكيل : التحول في تقنية المعلومات واالتصال. 2

 عالم التربية والتعليم

 

 (:2010) كينث ستيفنزن

 

 التقنية هي المستقبل والمستقبل هو التقنية
 

  

 
   

 

 

 

 

Kenneth R. Stevenson September 2010 (National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org)  
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من وسائط فردية إلى وسائط متعددة 
فائقة وغير خطية من وسائط خطية إلى وسائط 
من اتصاالت فردية إلى شبكات اتصال 
من وسائط مجزأة إلى وسائط مدمجة 

سطوح بينية مرئية على شاشات لمسية 

وسائط توظف حواس متعددة 
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التقنية تعيد تشكيل : التحول في تقنية المعلومات واالتصال. 2

 عالم التربية والتعليم
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 Social Media  الوسائط االجتماعية  
 
 

 تفاعل ومرونة= معرفة مفتوحة+محتوى مفتوح +تقنية مفتوحة

Teacher you tube 

 School you tube 
     

 Facebook 
 Twitter 
 Wiki educator 
 Teacher 2 Teacher 
      network 
 Blogs 
 Netlog 
 Flicker 
 Wikis:(e.g., Wikipedia, 
     Wikiversity) 
 

 
 

 Educational Networking URL 

• Social networksined.wikispacse.com/ 
• http://www.Educationalnetworking.com/ 
 
 
 

  21األدوات الجديدة للتغيير والثقافة والتعليم في القرن 

 التقنية تعيد تشكيل عالم التربية والتعليم
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  الوسائط االجتماعية
Social Media 

Second Life 



 :  2009توماس فراي  

 تحول من التدريس إلى التعلم◙

 :تضخم هائل للمعلومات◙

4  مليون كتاب في موقعAmazon.com 

 6  مليون موقع مدوناتBlogs 

100  مليون حسابMySpace      

6.1  مليون فيديو علىYou Tube   
Thomas Fry, 2009 
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 قوى تحفّز التغيير التربوي



 :2009 توماس فراي◙
 :حركة المصادر الرقمية المفتوحة◙
 المقررات الرقمية المفتوحة(MIT): 1400 مليون  1.4مقرر على االويب و

 زائر شهريا  

 إتالف المقررات المفتوحة:(OCWC)  (1800 ) جامعة 12مقرر في 

  ويكيفيرستيWikiversity  قسم في ويكيبيديا((Wikipedia  لمواد ونشاطات
 تعلم مشاعة

 (20000) موودل:Moodleمقرر( 820000)موقع مشارك و 

 موقع المناهج(:(Curriki.org  مقرر 450بيئة تعليمية توفر 
 مع المجتمع Interfacing))للتفاعل Touch Points) )تغير وسائط االتصال ◙
 عصر الفردية الفائقة◙

 Prosumerانتهالك : التحول من مستهلكين إلى منتجين◙
 
Thomas Fry, 2009 
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 قوى تحفّز التغيير التربوي



 :  عشر قوى تؤدي إلى عالم التعلم المفتوح:كيرتس بونك◄
   البحث في الويب في عالم الكتب اإللكترونية 
   التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج 
   ( مودل)توافر المصادر المفتوحة والبرامج المفتوحة 
   فاعلية المصادر ومقررات التعلم المفتوحة 
   ( المشاركة في المصادر)مستودعات وحدات التعلم وبوابات التعلم 
   مشاركة المتعلم في مجتمعات المعلومات المفتوحة((YouTube  
  ( أتصال تزامني وغير تزامني)التشارك والتفاعل اإللكتروني 
   (.  محاكاة، عوالم افتراضية)التعلم الحقيقي البديل 
   االتصال في وقت حقيقي  بوسائط إلكترونية قابلة للحمل(iPhone  ) 
   شبكات تعلم شخصية:( Blogs) 

 
Curtis J. Bonk,” Indiana Univ.” The Flat World Swung Open: How Web Tech. Is Revolutionizing Education  
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عالم التقنية تعيد تشكيل : التحول في تقنية المعلومات واالتصال. 2

 التربية والتعليم



 

 :2011اتجاهات دمج التقنية في التعليم العام لعام ◙

 (.1-1بدال  عن )اتجاه أكبر نحو تطبيقات األجهزة المتنقلة 1.

 .انتشار متنامي للتدريس على الشبكة العنكبوتية2.

 .تنامي دمج األدوات التقنية في مجالي التقويم والمتابعة3.

 .تخفيف العبء المالي على المدارس وتوسيع اإلمكانات التقنية4.

 .اتساع فرص النمو المهني للمعلمين5.
McCrea, Bridget , THE Journal, 2010 

http:/thejournal.com/Articles/2010/2/5-K12-Technology-Trends-for-2011 

 

التقنية تعيد تشكيل عالم : التحول في تقنية المعلومات . 2

 التربية والتعليم
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 :2011اتجاهات دمج التقنية في التعليم العام لعام  ◙

 مقررات عن بعد       :ازدياد خبرات التعلم االفتراضية . 6

 .ومدارس عن بعد وتناقص االعتماد على الورق    

 ازدياد استخدام أجهزة التعلم المحمولة7.

 .مناهج فردية إلكترونية.  8

  
 

(Johnson, Smith, Levine, and Haywood, 2010).  

Kenneth R. Stevenson September 2010 

National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org   

التقنية تعيد تشكيل عالم : التحول في تقنية المعلومات . 2

 التربية والتعليم
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    Multi Literacies:ثقافات متعددة
 

                                                           Media Literacyإعالميةثقافة  ◙

                      Social/Emotional Literacyعاطفية/اجتماعية  ثقافة ◙

                                                Financial Literacyمالية ثقافة ◙

                                       Cyber Literacyثقافة الفضاء المعلوماتي ◙

                     Physical and Fitness Literacyصحية وجسدية ثقافة ◙

   Global and Multi-Cultural Literacyالعولمة  والثقافات المتعددة ◙

                  Arts & innovations Literacyثقافة الفنون واالبتكارات ◙

                                               Ecoliteracy          بيئية        ثقافة ◙

                            

التقنية تعيد تشكيل عالم : التحول في تقنية المعلومات . 2

 التربية والتعليم

42 



 

21رؤية الطالب للتعلم في القرن (: 2010) مشروع الغد : 
  Social-based learning التعلم االجتماعي   ◙

الرقمية مفتاح   والمصادر استخدام األدوات الرقمية والمحتوى الرقمي    
 .اإلنتاجية التربوية

       Un–tethered learning تعلم غير مقيد   ◙

 .تعلم معتمد على التقنية يتجاوز جدران القاعة الدراسية    

         Digitally–rich learningتعلم غني رقميا    ◙

 .من الخبراء  استثمار أدوات االتصال و التشارك لتكوين شبكات شخصية     
 

 

© Project Tomorrow 2010(www.tomorrow.org 
Speak Up 2009  National Findings:FETC, Virtual Conference, oct.7,2010 

التقنية تعيد تشكيل عالم : التحول في تقنية المعلومات . 2

 التربية والتعليم
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يريد الطالب: (2010) مشروع الغد: 
 مصادر تفاعلية1.

 

 مواد ذات عالقة باهتماماتهم2.

 

 العمل التشاركي أدوات3.

 
 شخصنة تعلمهم               4.

© Project Tomorrow 2010(www.tomorrow.org 
Speak Up 2009  National Findings:FETC, Virtual Conference, oct.7,2010 

التقنية تعيد تشكيل عالم : التحول في تقنية المعلومات . 2

 التربية والتعليم
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Forces Triggering Paradigm Shift  

 التحول في

 مهارات

21القرن   



 

 

  الناس في الغد: بارونز جرينفيلد Tomorrow’s People     
     

 

 النظام التربوي في أزمة حيث يجاهد لالستجابة 

 للطرق المتغيرة التي يتعلم بها الناس
 

 

 

 

 

 

 

Partnership's 21st Century Skills Framework. 
http://www.21stcenturyskills.org/route21/. 
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التحول في الفكر التربوي. 3  



 أبحاث التعلم◄

          Authentic Learning   تعلم أصيل              ◙

   Building Mental Models        بناء النماذج الذهنية◙

                      Internal Motivationالحفز الداخلي◙

             Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة◙

                            Social Learningالتعلم اجتماعي◙
 

 

 

 

 

Trilling & Fadel 21st Century Skills, 2009  
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التحول في الفكر التربوي. 3  
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Forces Triggering Paradigm Shift  
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مهارات مختلفة لزمن مختلف 
 

الحادي والعشرين يحتاج إلى مهارات القرن   جيل القرن 
      الحادي والعشرين   
 
     Digital Age Literacy           مهارات العصر الرقمي           ◙

 

     Inventive Thinking  مهارات التفكير اإلبداعي               ◙
 

   Effective Communication    مهارات االتصال الفّعال      ◙
 

                         High Productivityمهارات اإلنتاجية العالية   ◙
NCREL,2003  

 
 

21مهارات القرن التحول في . 4  
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Forces Triggering Paradigm Shift  



: 

 VARKأساليب التعلم  : الدماغ نظام تكيفي معقد◙
 

 تفعيل المعرفة السابقة : البحث عن المعنى يحدث من خالل أنماط◙
 

 SI /Distributed Cognitionالشراكة الفكرية : الدماغ اجتماعي◙
 

 أهداف التعلم: البحث عن المعنى أمر غريزي◙
 

  يتأثر الدماغ بالتفاعالت مع بيئات مختلفة ويولّد خبرات متنوعة◙
 .تضمين مبدأ المرونة في مكونات المدرسة(: Plasticityاللدونة )      

 
 تفاعل الدماغ مع البيئة الغنية بالخبرات الواقعية يساهم في زيادة عدد ◙

 .تصميم بيئات تفاعلية غنية بالمصادر: الروابط الدماغية      
 

 يتم إنتاج مسارت عصبية جديدة في كل مرة نستخدم فيها عقولنا في التفكير و تفقد تلك ◙
 .تقديم خبرات التعلم من خالل أساليب حل المشكالت: المسارات إذا لم يتم استخدامها       

 
 :  يحّفز التحدي الخاليا العصبية في الدماغ على النشاط، و يؤدي غيابه إلى استرخائها◙

 .لقدرات المتعلم   التحدي المناسب        
 أسلوب تعلم مدمج:  يدرك الدماغ ويّكون األجزاء والكليات معاً ◙
 
 

◙  (Allan Pritchard, 2009) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 التعلم المعتمد على نتائج أبحاث الدماغ    . 5
 

51 



 بيئات التعلم التقليدية بيئات التعلم الجديدة

 تدريس    • تعلم   •

 مثير لحاسة واحدة• متعدد الحواسمثير    •

 مسار واحد للتحصيل• متعددة للتحصيلمسارات    •

 وسائل مفردة• متعددةوسائل    •

 تعلم مستقل• تعاونيتعلم     •

 نقل المعلومات• المعلوماتتبادل     •

 تعلم سلبي• واستكشافينشط تعلم      •

 تعلم الحقائق• التفكير الناقد    •

 سياق تعلم منفصل عن الواقع• سياق تعلم أصيل    •

52 ISTE,2000,p.3 

!!خالصة التحوالت    



 !وماذا بعد◄

53 



 21إعادة تعريف المدرسة في القرن 

 

 ماذا تقول األدبيات؟

 

 مباركة رؤية جديدة للتعليم والتعلم
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 !!  نحو لغة مشتركة : ما بيئات التعلم الجديدة؟ ◙

 مدرسة المستقبل ؟ 

 المدرسة الذكية ؟ 

  المدرسة اإللكترونية؟ 

  المدرسة االفتراضية؟ 

 المدرسة الرقمية ؟ 

 المدرسة المتعلمة؟ 
 55 

 نحو لغة 

مشتركة 
!! 

 ماذا تقول األدبيات؟:  21إعادة تعريف المدرسة في القرن 



 أسئلة مهمة؟: دي ديكنسون◄
◄     

كيف يمكن تغيير النظام التربوي ليناسب اإللفية الثالثة؟ 
 

 ،كيف يمكن للناس من كل األعمار أن يتعلمون كيف يتعلمون
 ويتعلمون من جديد؟

 

 كيف يمكن للناس أن يطوروا مهارات للتعامل مع التعقيد
 والتحديات التي تميز عصرنا الحالي؟

 

 كيف يمكن للمدارس التي وجدت لزمن مختلف مقابلة حاجات
 جمهور طالبي متنوع؟

Dee Dickinson. Learning Society of the Future: Questions to Consider 
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 :مكبيث ومرتيمور◄
 

رغم دخولنا اإللفية الثالثة بتقنيات متقدمة 
 ومثيرة، إال أننا ال زلنا نفتقد المعرفة

الالزمة لكيفية تعليم أطفالنا   
 

 
 
 
 
 

Macbeath & Mortimore (2001,p.1, cited in: MacGilchrist, 200 8) 
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 :2010الواليات المتحدة / الخطة الوطنية لتقنية التربية    ◙

 

 :أن يطابق ماندّرس وكيف ندّرس ما يحتاج الفرد   ◙

   أن يتعلمه 

  وكيف يتعلم 

  ومتى يتعلم 

  وأين يتعلم 
 

 

NETP, 2010, US Department of Education 
Office of Educational Technology 
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 التقنية ونظريات التعلم :NETP 2010  

 يبين لنا التطور في علوم التعلم كيف يتعلم الفرد، 

 وتمكننا التقنية من التصرف بناء  على هذه المعرفة وهذا الفهم

 التحدي الذي يواجه نظامنا التربوي هو  : 

 :استثمار علوم التعلم والتقنية الحديثة لتوفير خبرات تعلم
 محّفزة على المشاركة النشطة في التعلم 

 ذات عالقة باهتمات المتعلمين 

 ذات طابع شخصي لكل متعلم 

 تقارب الحياة اليومية للطالب 

 تقارب واقع ومستقبل الطالب 
 

          
NETP, 2010, US Department of Education 
Office of Educational Technology 59 
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:الرؤية السنغافورية  

           تدريس أقل 

تعلم أكثر 
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 :أن بحاجة نحن :بوتمان لورد ◙
 

  من مبان في الزمن عليها عفا نماذج نطبق ال أننا نتأكد    

 .والزجاج والحديد والطوب األسمنت    

  نتحدى ما يتم تعلمه وبوساطة من و متى  وأين وكيف. 

  خالل من الحديثة التقنيات وفرتها التي الجديدة الفرص نتأمل    

 .التعلم أساليب في أكبر تنوعا   تتيح التي التعلم شبكات    

  في للتعلم المالئمة والتطبيقات التدريس علم أصول في نفكر   

 .21 القرن    
 
Lord David Puttnam :Transforming Schools For The Future 

© Futurelab 2008. www.futurelab.org.uk/policies 
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 Rosemary Luckin: روزماري لوكين ◄

 

توافر المصادر التقنية لألفراد لتقرير كيف واين ومع من يتعلمون: المرونة 
 

سيعتمد التعليم بدرجة أقل على المواقع المادية وبدرج أكبر على المتعلم : التفاعل
 الفرد والمصادر واألفراد الذين يتفاعل معهم

 

ينبغي أن يتاح لألفراد من كل األعمار  استثمار المصادر المتاحة : تعلم مستمر
 الناس والمواقع المادية والمعلومات واألدوات التي تمّكنهم من التعلم: لهم

 

تمكين المتعلمين من بناء روابط بين خبراتهم خارج المدرسة وبين : تعلم أصيل
 خبراتهم داخل المدرسة لدعم تعلمهم

 

Professor Rosemary Luckin, Professor of Learner Centred Design, London Knowledge 
Lab, Institute of Education Partnership's 21st Century Skills Framework 

http://www.21stcenturyskills.org/route21/ 
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 (:2009)مجموعة قيادة التغيير في هارفارد  ◄

 

  يتطلب إعادة بناء النظام المدرسي انتباها  ثنائيا: 
تغير المنظمة 
تغير الفرد 

  إعادة بناء النظام المدرسي ليس عمال  فنيا  وإنما عمال  تكيفيا
 يتطلب تغيرا  في عقول األفراد وقلوبهم وأفعالهم

 
 
 
 
Change Leadership Group, 2006, P.139 
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 العالم اليوم: 

 
 موّجه باألفكار الجديدة والمعرفة والتقنية◙

 

 مكّون من أفراد مختلفين وثقافات مختلفة ووجهات نظر مختلفة◙
 

إذا أردنا أن نكون بمستوى التحديات والفرص في  العصر ◙
 :العولمي الجديد ،   فعلينا 

 مباركة رؤية جديدة للتعليم والتعلم           
 

Funds for Learning: Help Learn (2008)  
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 :ولكنالتقنية هي المستقبل والمستقبل هو التقنية 

 
  يتطلب إعادة تعريف المدرسة إعادة : 2010كينينث ستيفنزن

 :التفكيرحول
مكان التعلم 
وقت التعلم 
مع من يتعلم الطالب 
كيفية تنفيذ مهام عمليتي التعليم والتعلم 
ماذا يتعلم الطالب 

 

Kenneth R. Stevenson September 2010 (National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org)  
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 :كليمان  ◄

 

 من الحقيقي التحول يحدث وحدها بالتقنية ليس ”   
 الجديدة، التعلم بيئات إلى التقليدي التربوي النموذج
 في جوهري تغيير حدوث ذلك يتطلب وإنما

 الكيفية حول والنظرية الفلسفية التربويين افتراضات
 هذه ضوء في التقنية وتوظيف الفرد، بها يتعلم التي

 “االفتراضات
Kleiman, 2001 
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 :الري كيومان◄
 

 

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

 التقنيات الجديدة بفاعلية وكفاءة
 :ديفدسون وسميث

التدريس الفّعال المعتمد على التقنية هو نتيجة  
تصميم التدريس المعتمد على مبادىء التعلم 

 أكثر منه خصائص التقنية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lary Cuman 
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 معوقات أي أو المعلمين مقاومة ليست ”

 كفاية وعدم اإلداري الدعم غياب مثل تنظيمية

 التقنية للمصادر الوصول محدودية أو التمويل

 األصالح تنفيذ فشل تسبب التي فقط هي

 التعلم لماهية االجتماعي الفهم ولكنه التربوي،

                “المدرسة عليه تكون أن ينبغي وما

                                              . 
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:2011المنتدى الدولي للمدارس اإلبداعية   

 

كما أننا ال نفكر مطلقا  أن نضع جميع أقالم 

 الرصاص في غرفة واحدة، كذلك ال نفكر 

 اآلن ببناء معمل حواسيب
 
 
 
Design Share :The International Forum for Innovative Schools 
(http://www.designshare.com) Accessed 20/1/2011 
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http://www.designshare.com/


 

 (:2008)لورد بوتمان ◄
 

 الماضي، أخطاء تكرار عدم جداً  الضروري من       
 المعرفية الثروة إلى بالرجوع النجاحات من والتعلم

 ليس المطلوب .للتطبيق القابلة والنماذج التعلم حول
 نظم تصميم أيضا وإنما فقط المدرسي المبنى تصميم
   .للتعلم مختلفة وشبكات جديدة، تربوية

 

 

 

 
 

 

 

 

Lord David Puttnam 
Transforming Schools For The Future 
© Futurelab 2008.  
www.futurelab.org.uk/policies 
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 (:2008)تيم رود ◄

 :يجب أن يكون التحول الحقيقي شامال  ◙

 .في تصميم المبنى المدرسي وما يحدث في المبنى المدرسي •

  .في أساليب التعلم، وممارسات التدريس، والتنظيم المدرسي•

التحول الجوهرًي من المدارس بكونها مؤسسات تعليمية إلى •

 المدارس بكونها مجتمعات التعلم

مرونة عالية لما يتم تعلمه، ومتى، وبوساطة من، ومع من وكيف، •

 .بما يسمح بالتطور لمقابلة الحاجات واستثمار الفرص
 

Tim Rudd, Senior Researcher, Futurelab Transforming Schools For The Future 

© Futurelab 2008. www.futurelab.org.uk/policies 
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 :مايكل ميزر ◄

 ” نسميهم وإنما ،“معلمين” معلمينا نسمي ال ”

  مدرستنا تسمى أن نحب ال و .“التعلم مستشاري

 يوضع حين ماضية بحقبة يذكرنا هذا ألن ،“مدرسة”

 ويفرض المتراصة، الصفوف من طوق في المتعلمون

 التعلم مجتمع هي مدرستنا .محددة مناهج دراسة عليهم

 “.االفتراضي
 

  
    Michel Maser: Cofounder of the Virtual High Learning Community,1996.  72 
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 نبني المدارس للماضي 

منهجا  وتعليما  وإدارة : ونطبق عمليات تقليدية 

ونعرف أن الزمن تغير 

 وأننا لم نعد نمتلك رفاهية التّكيف بهدوء مع التغيير المخطط 

 (1988ماكي )ألن الوقت ليس سلعة متاحة بكميات غير محددة    

 21و نعرف ما ينبغي عمله لتوفير بيئات تعلم للقرن 

                ولكننا ال نطبق معرفتنا

 21فجوة بين المعرفة وبين تطبيقها في تصميم نظام تربوي للقرن
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!!فكروا معي   



 :طالبنا يعيشون في عالمين متناقضين  ◙

 عالم التعلم المفتوح  وعصر العرفة والفضاء االفتراضي ◄

 وعالم المدرسة التقليدي للعصر الصناعي     

 إصالح النظام التربوي وهو في  : معضلة اإلصالح التربوي ◄

 حالة عمل    

 حل المشكلة يجب   : تغيير النظام التربوي مشكلة بالغة التعقيد ◄

 أن يكون على المستوى نفسه من التعقيد    

 

74 

!!فكروا معي   
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 نموذج المدرسة التفاعلية المرنة
Interactive Flexible School 

 !وماذا بعد◄
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السياسات والبنية 

التحتية والتسهيالت 
 والمصادر

الرؤية 

والرسالة 
 واألهداف

 المنهج والتقويم

أساليب التعليم 
 والتعلم

 مبادىء التعلم

 إدارة المدرسة

    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      

     

 نموذج المدرسة 

 التفاعلية المرنة 

 التقنية
 كيف يمكن استخدام التقنية لتحقيق  ◙
 ؟  21مخرجات القرن    

 
McTighe  & Seif, 2010, p. 150 



 عالمي/متعلم كوني  Global Learner                                      

 :متمّكن من مهارات القرن الحادي والعشرين
 

                                                    Core Skillsمهارات جوهرية  ◙
                                                                                              

           Learning & Innovation Skillsمهارات التعلم واإلبداع  ◙
       

                      Digital Literacy Skillsمهارات الثقافة الرقمية ◙

 

                             Life & Career Skills مهارات الحياة والعمل ◙
                                    

 
 
 
      

 
77 

Trilling & Fadel (Partnership For 21st Century skills, 2009) 
( 2009)شراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين : نموذج  

 21مخرجات القرن : المدرسة التفاعلية المرنة
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 عالمي/متعلم كوني  Global Learner                           

 :متمّكن من مهارات القرن الحادي والعشرين

 

 Learning & Innovation Skillsمهارات التعلم واإلبداع◙
    

التفكير الناقد وحل المشكلة 

التشارك/ االتصال والتعاون 

االبتكار واإلبداع 
 

 

 

 

 

 

Trilling & Fadel (Partnership For 21st Century skills, 2009) 

 21مخرجات القرن : المدرسة التفاعلية المرنة
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 عالمي/متعلم كوني  Global Learner                             

 :متمكن من مهارات القرن الحادي والعشرين

 

      Digital Literacy Skillsمهارات الثقافة الرقمية ◙

ثقافة معلوماتية 

ثقافة إعالمية 

ثقافة تقنية المعلومات واالتصال 
 

 (2009)شراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين : نموذج

 
Trilling & Fadel (Partnership For 21st Century skills, 2009) 

 21مخرجات القرن : المدرسة التفاعلية المرنة
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عالمي/متعلم كوني Global Learner                  

 :متمكن من مهارات القرن الحادي والعشرين
    

     Life & Career Skillsمهارات الحياة والعمل◙

المرونة والتكيف 

المبادرة والتوجيه الذاتي 

التفاعل االجتماعي وعبر الثقافات 

اإلنتاجية والمحاسبية 

القيادة والمسؤلية 
 Trilling & Fadel (Partnership For 21st Century skills, 2009) 

 21مخرجات القرن : المدرسة التفاعلية المرنة



   Generative Learningمعرفة توليدية◙

تذكر المعرفة 

فهم المعرفة 

استخدام نشط للمعرفة 

 
 

 

 

 

David Perkins (Smart Schools,1995) 
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 21مخرجات القرن : المدرسة التفاعلية المرنة



 مهارات

 معرفة

 قيم و اعتقادات

أدوار جديدة لزمن جديد   
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 مستشار معلوماتي ◙

 موّجه ومدرب وميسر للتعلم  ◙

 مصمم ومطور للمادة الدراسية ◙

 مرشد أكاديمي ◙
 عضو في فريق تعاوني ◙
 متعلم  ◙

 جديدة معلم بأدوار: نموذج المدرسة التفاعلية المرنة           

 



 :نموذجان للتدريس والتعلم ◙

 Transmission Model: نموذج النقل 1.
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 التدريس والتعلم: المدرسة التفاعلية المرنة

 

 للمهارات 

  األساسية



 :نموذجان للتدريس والتعلم◙

 

   Transformative Model   النموذج التحويلي    .  2

 حل المشكلة/  التفكير العليا مهارات 

 تجاوز معلومات المنهجMetacurriculum   
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 التدريس والتعلم: المدرسة التفاعلية المرنة
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:  تعلم موّجه بوساطة المتعلم
 المدرسة التفاعلية المرنة

:  موّجه بوساطة المعلم تعلم 
 المدرسة التقليدية

 تعلم تفاعلي  تدريس مباشر 

 مهارات  معرفة 

 عملية  محتوى 

 مهارات تطبيقية  مهارات أساسية 

 أسئلة ومشكالت  حقائق ومبادىء 

 مشاريع  منهج 

 تطبيق  نظرية 

21توازن التعلم والتدريس في القرن : المدرسة التفاعلية المرنة   

Trilling & Fadel (Partnership For 
 21st Century skills, 2009) 

توازن 
 التعلم
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:  تعلم موّجه بوساطة المتعلم
 المرنة التفاعلية المدرسة

:  موّجه بوساطة المعلم تعلم
 المدرسة التقليدية

 تعلم عند الطلب  بوقت تعلم مرتبط 

 حسب احتياجات الطالب تعلم  مقاس واحد للجميع 

 تعلم تعاوني  تعلم تنافسي 

 مجتمع كوني  قاعة دراسية 

 معتمد على الويب  معتمد على النص 

تقويم بنائي  اختبارات نهائية 

تعلم للحياة  تعلم للمدرسة 
توازن 
 التعلم

Trilling & Fadel (Partnership For 

 21st Century skills, 2009) 

21توازن التعلم والتدريس في القرن : المدرسة التفاعلية المرنة   



المنهج   

 مهارات
الحياتية التربية   

 مهارات 

  عصر المعرفة   

 المنهج 
 الجوهري
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 المنهج: المدرسة التفاعلية المرنة

   مسارات متعددة للتعلمMultiple  Learning path     

  مناهج تكامليةInterdisciplinary                                

  جداول مرنةFlexible Schedules                              



 أصيل ◙

 معتمد على األداء ◙

 متنوع/ متعدد ◙

 بنائي/ تكويني ◙

 تعاوني/ فردي ◙
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 التقويم: المدرسة التفاعلية المرنة
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  التقنية: المدرسة التفاعلية المرنة

 
D. Jonassen, 2000 ديفيد جوناسون  

     
 استراتيجية دمج التقنية في التعليم

 :القاعدة الذهبية

يتعلم الطالب (: شريك فكري) التقنية أداة للتعلم ”

 “معها وليس منها
Jonassen and Reeves (1996,p.693)  
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 التقنية: المدرسة التفاعلية المرنة
 :استخدام التقنية موّجه بوساطة ◙
 مبادىء التعلم والتعليم 

 خطط تقنية/ تخطيط تقني 

 معايير ومؤشرات أداء دمج التقنية في التعليم 
 تقويم مستويات دمج التقنية في التعليم 

 :استخدام التقنية بهدف ◙
   مقابلة أساليب تعلم متنوعة 

   دعم المواهب وطرق التعلم المتنوعة 

   توفير فرص تعلم تفاعلية مرنة 

   تحسين اإلنجاز الدراسي في جميع المناهج 

   تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلة 
   توفير تعلم أصيل 

 

 

 



 قيادة وإدارة ◙

صناعة مستقبل المؤسسة: قيادة ميّسرة للتغيير 

تسيير األمور اليومية : إدارة 
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 إدراة المدرسة: المدرسة التفاعلية المرنة
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 إدارة المدرسة: المدرسة التفاعلية المرنة

       OVمنظماتية  ◄

      SV    استراتيجية ◄

         FVمستقبلية ◄

         PVشخصية ◄

 :قيادة تنطلق من رؤية  ◙
  

Morse, S.M.(2004) 
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 إدارة المدرسة: المدرسة التفاعلية المرنة

   تحويلية 

  تربوية 

  تقنية 

  تأملية 

   رمزية 

  إنسانية 
  ثقافية 

  

 :قيادة  ◙

Morse, S.M.(2004) 



إدارة 
 التغيير

إدارة 
 المعرفة

 إدارة 

 الجودة

المدرسة   

 المرنة

 

 إدراة المدرسة: المدرسة التفاعلية المرنة
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          CMإدارة التغيير◙

 التخطيط للتغيير وإدارة التغيير وتثبيت التغيير◙

بهدف دعم تحول المدرسة من مستوى منخفض األداء    
 إلى مستوى عالي األداء

     KM  إدارة المعرفة◙

  (المعرفة الضمنية) المشاركة في الخبرة 
التطبيقات المتميزة: المشاركة في المعرفة الصريحة  
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     QMإدارة الجودة  ◙

القيمة المضافة: قياس أثر تحسن أداء المدرسة: 

حجم : المحافظة على مستوى أداء مقبول من سنة إلى أخرى

 األثر مستقر زمنيا  

حجم األثر غير : زيادة مستوى األداء من سنة إلى أخرى

 مستقر و يتغير لألحسن

حجم األثر غير : تناقص مستوى األداء من سنة إلى أخرى
 مستقر و يتغير لألسوأ

MacGilchrist et., al., 2008,p.23 
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متغيرات إصالح أو تغييرالنظام التربوي معقدة ◙

 ومجردة( محسوسة)بشرية ومادية : ومتشابكة

 :التفاعلية المرنة آليات التفكير الكلي توّظف المدرسة◙

التحليل من الكل إلى الكل 

ومن الكل إلى الجزء 

 ومن الجزء إلى الجزء 
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 :يحدث التعلم عندما  :المبادىء األولى للتعليم ◙
  الواقعيالمتعلمون في حل مشكالت من العالم ينهمك. 

  التعلمتنشيط الخبرات السابقة ذات العالقة بمهام يتم. 

  الطالب فقط بما إشعار المدرس ما ينبغي تعلمه وليس ينمذج   

 .ينبغي تعلمه     

  المشكالتالمتعلم المعرفة أو المهارة الجديدة في حل يستخدم. 

  المتعلمون على دمج المهارات الجديدة في حياتهم اليوميةيشَجع. 

98 David Merrill 

 مبادىء التعلم:المدرسة التفاعلية المرنة

 

 :تطبق المدرسة التفاعلية المرنة المبادىء التالية

 



 التعلم هادف ومرتبط بسياق◙

 (أفكار كبيرة)تنظيم المعرفة حول مفاهيم رئيسة ◙

 أنواع مختلفة من التفكير تيّسر التعلم◙

 توفير فرص كافية من التطبيق لتيسير نقل التعلم◙

 يؤسس التعلم الجديد على التعلم المعرفة السابقة◙

 (تفاعلي)التعلم اجتماعي ◙

 االتجاهات والقيم تيّسر التعلم◙

 التعلم غير خطي◙

 النماذج المتميزة والتغذية الراجعة تيّسران التعلم◙
   تكييف خبرات التعلم ألسلوب التعلم المفضل والمعرفة السابقة◙

 واالهتمامات ييّسر التعلم
McTigher & Seif, 2010, p. 153 
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 :تطبق المدرسة التفاعلية المرنة المبادىء التالية 



 
 بيئة التعلم

LE 

مادية.1   
PE 

تنظيمية . 3  
OE 

 
 

ثقافية. 2  
CE 
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 :    تصميم مبنى مدرسة المستقبل يعني          

تصميم  مستقبل التعلم والتعليم           

نحن نبني مدارسنا للماضي وليس للحاضر 
 وبالتأكيد ليس للمستقبل

 :  المبنى المدرسي :المدرسة التفاعلية المرنة



 

 :2010 ستيفنزن كينيث◄

 من قدر بأقصى المدارس تصميم يجب”

 بهدف التقنية إضافة أو إلزالة بالنسبة المرونة

 اإلدارة وأساليب التدريس استراتيجيات دعم

 والمتجددة الجديدة التقنيات على المعتمدة

 “باستمرار
 

Kenneth R. Stevenson September 2010 

 (National Clearinghouse for Educational Facilities www.ncef.org)  
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 :  المبنى المدرسي :البيئة المادية.1
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 يجب أن يعكس تصميم المبنى المدرسي فهمنا حول
 الكيفية التي يتعلم بها الفرد

تحسين البيئة  وجد باحثون في جامعة جورج تاون أن
المادية للمدرسة يمكن أن يزيد درجات االختبار 

 %11حوالي 
 
 
 
 
 
 
 

Partnership's 21st Century Skills Framework2009 

http://www.21stcenturyskills.org/route21/ 

 

 :  المبنى المدرسي :المدرسة التفاعلية المرنة 
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 Soldan High School, St. Louis, MO  

 كيف يتعلم الناس؟ المدرسة السلوكية
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Matawan Regional High School, Matawan NJ  

 كيف يتعلم الناس؟ المدرسة المعرفية
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 كيف يتعلم الناس؟

 
 المدرسة البنائية
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 قاعة الدراسة

 كيف يتعلم الناس؟ المدرسة البنائية



 معرفة ومهارات
 
 

 التدريس والمنهج
  

 

 أساليب التقويم
 
 

            التقنية
 
 

بيئة التعلم المادية      
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 :  المبنى المدرسي
 من علم التدريس اإلبداعي إلى تسهيالت إبداعية 

Bob Pearlman( 2010) Designing New Learning environments to Support 21st Century Skills. In 21st Century Skills: 
Rethinking How Students Learn,P123 



 :  لغة تصميم المبنى المدرسي: روجر شانك  ◄

 ال للقاعات الدراسية
ثالث أنماط لنشاطات الطالب: 

 أعمال حاسوبية1.

 حوار مع أخرين2.

 إنتاج أعمال معينة3.

ثالث بيئات مادية للتعلم: 
 بيئات عمل1.

 بيئات تعلم تعاوني2.

 بيئات مشاريع عملية3.
 
 
Bob Pearlman( 2010)Designing New Learning environments to Support 21st Century Skills. 
 In 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn,P117 
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 80 B.USD building schools of the future in England 

 Columbus Signature Academy, Columbus, indiana 

 The Metropolitan regional Career and Technical 

Center, Providence, Rhode Island 

 High Tech High, san Diego, California 

 New line Learning Academy, South Maidstone 

Federation, Maidstone, Kent, England 

 Philadelphia School of the Future 
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نماذج عالمية: المبنى المدرسي  

 المدرسة التفاعلية المرنة

Bob Pearlman( 2010)Designing New Learning environments to Support 21st 
Century Skills. In 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn,P11 



 قاعات تحفّز التفائل وتشجع روح التعلم   : محفّزة ◙

 والتعليم             

 مساحات مرنة لالستخدام الحاضر وأكثر  : مرنة ◙

 مرونة إلننا ال نعرف كيفية استخدامها في            

 المستقبل           

    المدرسة مجتمع أعضاء كل تمّكن مساحات :تعاونية ◙

   بسهولة والتعاون واالتصال التواصل من              

  ويسر              
 

 

 :مالمح بيئة التعلم المادية للمبنى المدرسي  ◄
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 المدرسة التفاعلية المرنة

School Net 



مساحات ألعضاء مجتمع المدرسة تيّسر : تأملية ◙

 وقتاً للتفكير والمراجعة

مواقع ألعضاء المجتمع المحلي : مركزية المجتمع ◙

 بأبواب مفتوحة 

 مجتمع أعضاء تساعد مساحات :األداء مركزية ◙

    وتحقيقه الكامنة قدراتهم استشعار على  المدرسة

 األداء من مستوى بأعلى   

 

112 

 المدرسة التفاعلية المرنة

 :مالمح بيئة التعلم للمبنى المدرسي  ◄

School Net 



منفتحة على مجتمعها المحلي والعالمي 

ذات قيم وتقاليد داعمة للتغيير 

 تبارك التعددية بوجهات النظر 

 تشجع أعضاء المجتمع المدرسي وتمّكنهم وتكافئهم على

تحسين التعلم والتدريس في ضوء متطلبات عصر 
 المعرفة والتحول في الفكر التربوي
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 البيئة الثقافية .2 



سياسات تدعم التحول في النموذج التربوي: 

 بيئة التعلم المادية•

 التدريس والتعلم•

 عمليات اليوم الدراسي •

 الجدول الدراسي•

 المقررات والنشاطات•

 سياسات ونظم مرنة تدعم االبتكارات التعليمية
 والتطبيقات المتميزة والتنافس بين المدارس

تفويض صالحيات  للمدارس مشروطة بالمسائلة 
 114 

 :بيئة التعلم: المدرسة التفاعلية المرنة

 البيئة التنظيمية. 3
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سياسات ولوائح مكبلة وقاتلة لإلبداع: البيئة التنظيمية  



 

بدر بن عبدهللا الصالح. د.أ  

جامعة الملك سعود / كلية التربية/ قسم تقنيات التعليم

ba_alsaleh@yahoo.com 
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 شكرا  لمشاركتكم

http://faculty.ksu.edu.sa/6544/default.aspx 


