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التكنولوجيا، والتعليم، وأنت

Technology, Teaching, and You
نتاجات التعلم

تعريّف تكنولوجيا التعليم وحتدد دورها في التدريس.  •
تقيّيم تطبيق معايير تكنولوجيا التعليم على تدريس القرن احلادي والعشرين.   •

حتديد املتطلبات التكنولوجية لإلعداد املهني.  •
في  واملتاحة  التدريس  مهام  اجناز  في  املساعدة  التعليم  تكنولوجيا  أنواع  حتديد   •

الغرف الصفية املعاصرة. 

وصف التحديات وفرص التدريس املرتبطة بدمج التكنولوجيا في الغرفة الصفية   •
واملدارس.
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التكنولوجيا عبارة عن مكون وخيط اصيل، يساهم يف نسج وتكامل مكونات مجتمعنا، من خالل مساعدتها 

لنا يف انجاز مهام حياتنا الشخصية واألكادميية واملهنية. ونتيجة لذلك، أصبحت القدرة عىل استخدام هذه 

التكنولوجيا  اليومية. فقد أصبحت  الحياة  التكنولوجية مهارة رضورية ملامرسات  املعرفة  أو  التكنولوجيا 

جزًء رئيساً يف حياة افراد القرن الحادي والعرشين واالمثلة شاهدة عىل مامرساتهم املتمثلة بالبحث عن 

املعلومات خالل اإلنرتنت، والحصول عىل اتجاهات وعناوين املواقع والوصول اليها اثناء قيادة السيارات، 

وسامت  خصائص  عىل  والتعرف  االطالع  إن  اآلخرين.  مع  والتفاعل  الفواتري،  ودفع  الحاجيات،  ورشاء 

بل  املعلومات،  كافراد يف عرص  فاعلة  ادوار  لعب  القدرة عىل  تعطينا  فقط  ليس  واهميتها  التكنولوجيا 

متنحنا القدرة عىل التخطيط ملستقبلنا.  

إن امتالك املعرفة التكنولوجية بالنسبة للمعلمني- املتخصصني واملعنيني بضامن أن الجيل القادم ال بد 

ان يكون جاهزا الخذ مكانته يف مجتمعنا الرثي بالتكنولوجيا- قد أصبحت أكرث رضورية من ذي قبل. حيث 

ال ميكن لنا أن نتخيل ان معلامً غري قادر عىل القراءة أو الكتابة ومع ذلك فهو يسعى اىل تدريب طلبته عىل 

املهارات اللفظية. وبالتايل فانه ال ميكننا ان نتخيل معلام غري قادر عىل استخدام التكنولوجيا ومع ذلك فهو 

مسؤول عن إعداد طلبة القرن الحادي والعرشين. إن مهارات تكنولوجيا التعليم ملعلمي اليوم، مهارات 

أساسية، حيث أنها رضورية للعديد من املهارات التعليمية واإلدارية اليومية التي يقوم بها املعلم. كام أنها 

رضورية لتدريس ومنذجة مهارات القرن الحادي والعرشين التي يحتاجها طالبنا.

هذا التفويض املهني للمعرفة التكنولوجية هو محور تركيز هذا الفصل

تكنولوجيا التعليم والتدريس
 Educational Technology and Teaching

للبدء يف استكشاف تكنولوجيا التعليم, ال بد لنا اوال ان نفهم  مجاالتها واهدافها وذلك من خالل االطار 

وتكوين  نهوض  يف  تأثري  وذات  أساسية  قوة  أصبحت  قد  التكنولوجيا  أن  ومبا  للرتبية.  الفلسفي  النظري 

مجتمعنا فإنها قد اصبحت بالرضورة قوة أساسية لها تأثري يف تشكيل كل مظاهر الحياة املهنية للمعلمني. 

ولذلك البد أن يتبنى معلمو اليوم واملستقبل هذا التغيري، خصوصاً يف ضوء مجموعة مهارات التغيري التي 

يحتاج إليها الطلبة للنجاح يف القرن الحادي والعرشين. للبدء يف هذا املجهود، البد أن يكون لدينا تعريفاً 

كل  تضمني  من  البد  أنه  البعض  يعترب  حيث  اكتسابها.  املراد  املهارات  لفهم  التعليم  لتكنولوجيا  واضحاً 

الوسائط والوسائل الصفية يف مفهوم تكنولوجيا التعليم، يف حني يرى البعض ان التضمني املعترب يقترص 

عىل الوسائل والوسائط الرقمية فقط. عىل الرغم من صدق هذه االراء املتصارعة وعىل حد سواء، إال أن 

 .(AECT) هذا الكتاب يتبنى مجال تكنولوجيا التعليم كام تعرّفه جمعية االتصال التعليمي والتكنولوجيا

ان هذه الجمعية هي أحدى أقدم مؤسسات تكنولوجيا التعليم املهنية وأكرثها احرتاما، والتي اسست يف 

عام (1920) وما زالت تركز عىل استخدام التكنولوجيا يف التعليم بشكل فعال. 

وكام هو موصوف يف منشور الجمعية لعام (2008) ، فان تكنولوجيا التعليم: » عبارة عن الدراسة 

واملامرسة األخالقية لتيسري التعلم وتحسني األداء من خالل ابتكار واستخدام وإدارة العمليات واملصادر 

وتشجع عىل  التعليم  لتكنولوجيا  االوسع   املفهوم  تتناول  هذه  النظر  وجهة  إن  املناسبة«.  التكنولوجية 
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التدريس وزيادة  لتعزيز  املعلمون  التي قد يستخدمها  للتكنولوجيا والعمليات  الكامل  املدى  استكشاف 

تعلم الطلبة. بهذا املدخل الواسع، من املفيد إذاً االخذ بعني االعتبار كيف ميكننا استخدام هذا املفهوم 

الواسع لتكنولوجيا التعليم لتشجيع ودعم التعليم والتعلم يف القرن الحادي والعرشين. 

يقرتح الشكل (1.1) مدى واسع من الوسائط التي ميكن اعتبارها ضمن تعريف تكنولوجيا التعليم. 

وكام ترى، فإن التكنولوجيا وكل الوسائط تجد لها مكاناً مناسبا يف دعم التعليم والتعلم. 

بالنسبة للمعلمني املعنيني بضامن أن طلبتنا مستعدون الخذ 

املعلم  من  كل  معرفة  اهمية  ادراك  عليهم  املجتمع،  يف  مكانهم 

والطالب للمدى الواسع التي تتصمنه األدوات التكنولوجية.  ولهذه 

ليس  الالزمة  التكنولوجية  املهارات  إتقان  معلم  كل  يحتاج  الغاية، 

فقط إلنجاز مهامه اإلدارية والتعليمية، ولكن أيضاً - وهذا هو األهم 

– إعداد الطلبة للحياة املعارصة. 

بنجاح يف ظل عدم  توظيفها  األخرى، ال ميكن  التعليم  مثل كل مجاالت  التعليم،  تكنولوجيا  ولكن 

انسجامها مع األهداف التعليمية العامة والخاصة. بدالً من ذلك، فإن تكنولوجيا التعليم وما تتضمنه من 

مصادر تعليمية مفيدة ميكن أن تكون فعالة فقط لو نُظر إليها عىل أنها مكون وجزء اسايس يف عملية 

التعلم والتعليم  القامئة عىل اطار نظري فلسفي تربوي واملنسجمة مع املعايري الخاصة بتكنولوجيا التعليم 

الوطنية للمعلمني. إن توظيف تكنولوجيا التعليم بحد ذاته ليس هو هدف العملية التعليمة التعلمية، إمنا 

الهدف من هذا التوظيف والدمج 

ان تكون التكنولوجيا عامال مساندا 

الرضوري  للتدريس  ووسيلة 

املحددة  املعايري  مع  واملنسجم 

والعرشين.  الحادي  القرن  لتعلم 

يف املجال التعليمي املعارص القائم 

تكنولوجيا  أصبحت  املعايري،  عىل 

التكنولوجية  واملعرفة  التعليم 

املفيد  من  لذا،  أساسية.  عنارص 

ملعايري  النظري  اإلطار  استكشاف 

املحتمل  من  والتي  التكنولوجيا 

وتزويد  لتحديد  تستخدمها  أن 

مبا  بالتكنولوجيا  الغني  تدريسك 

يلزم. 

الشكل )1.1( مجال تكنولوجيا التعليم:
تشتمل تكنولوجيا التعليم على التكنولوجيا احلقيقية، والتناظرية، والرقمية، 

وكذلك الوسائط التي ميكن استخدامها لدعم عمليتي التعليم والتعلم.

تعرّف جمعية االتصال التعليمي 
والتكنولوجيا )AECT( تكنولوجيا 

التعليم لتشتمل على املصادر 
والعمليات التكنولوجية املناسبة 

للتعليم. 
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معايري التكنولوجيا للتعلم يف القرن احلادي والعشرين
Technology Standards for 21st Century Learning

املعايري  تقدم  التعليم.  الحال يف جميع مجاالت  التعليم كام هو  تكنولوجيا  الكفايات يف  املعايري  تتناول 

خارطة طريق للتدريس من خالل تحدد الهدف النهايئ ألداء الطلبة. وهكذا، فإن تكنولوجيا التعليم تقدم 

التوجيه و توضح الهدف من املهارات التكنولوجية التي سوف يحتاج إليها الطلبة للنجاح يف تعلم القرن 

الحادي والعرشين. إن املنظامت الوطنية والدولية املهنية قد وضعت معايرياً حددت من خاللها مجموعة 

معينة من املهارات التكنولوجية الرضورية للمعلمني والطلبة. هذه املعايري تحدد اإلطار النظري والفلسفي 

القائم عىل تضمني ودمج التكنولوجيا يف املدارس بغض النظر عن موقعها الجغرايف.

اجلمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم واملعايير الوطنية لتكنولوجيا التعليم
 International Society for Technology in Education and the National

Educational Technology Standards
يف حقل تكنولوجيا التعليم، فإن مجموعة املعايري املطبّقة دامئاً من 

معايري التكنولوجيا للطلبة واملعلمني هي تلك التي حددتها الجمعية 

الدولية للتكنولوجيا يف التعليم. لقد قادت الجمعية مبادرة مدعومة 

فيدرالياً لتطوير معايري تكنولوجية للمعلمني، وللطلبة، وللمتخصصني 

يف  املعتربة  االداة  كانت  املبادرة  هذه  التعليم.  مجال  يف  اآلخرين 

تحديد ما تحتاجه من معرفة عن تكنولوجيا التعليم. إن مرشوع الجمعية، والذي يُعرف باملعايري الوطنية 

لتكنولوجيا التعليم، هو جزء من برنامج تدريبي إلعداد معلمي املستقبل عىل استخدام التكنولوجيا والذي 

متّوله وزارة الرتبية يف الواليات املتحدة. إن الهدف من هذه املعايري هو تقييم املعرفة واملهارات التي ينبغي 

الخاصة  املعايري  بد وان تكون منسجمة مع  باملعلمني ال  الخاصة  املعايري  ان هذه  املعلمون.  ان ميتلكها 

بالطلبة، والتي بدورها ال تتناول فقط الكفايات التكنولوجية لهم وامنا تركز ايضا عىل الجوانب التطبيقية 

معاً، تقدم هاتان املجموعتان من املعايري الخاصة مبعلمي اليوم واملستقبل توجيها نحو األهداف الفّعالة 

واملناسبة لتطبيق تكنولوجيا التعليم.

مراجعة ذاتية

1- عرف بجمعية االتصال التعليمي والتكنولوجيا؟

2- ما هي التكنولوجيا والوسائط املتضمنة يف مفهوم تكنولوجيا التعليم؟

3- كيف تؤثر املعايري عىل دمج التكنولوجيا؟ 

حتدد املعايير الوطنية لتكنولوجيا 
التعليم)NETS( الكفايات التي 
ينبغي أن ميتلكها الطلبة وكل 

املعلمني في املهارات التكنولوجية.
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نتيجة للضغوط املتزايدة واملستمرة عىل اهمية امتالك املعرفة التكنولوجية، وااللتزام باملعايري الوطنية 

للتكنولوجيا املرتبطة بها، فإن معظم الواليات يف امريكيا قد طّورت معايري تكنولوجية خاصة بها، وضمنتها 

بشكل مبارش أو غري مبارش يف متطلبات حصول املعلمني عىل الدرجات العلمية وشهادة الرتخيص ملزاولة 

مهنة التعليم. لذا، أصبحت معايري التكنولوجيا ومتطلبات نجاحها امرا رضوريا يف الحياة املهنية لكل معلم. 

تعترب املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم الخاصة بالطلبة ركنا اساسيا يف استكشاف ما هو مناسب يف 

تكنولوجيا التعليم ملعلمي اليوم واملستقبل، والهميتها تم الرتكيز عليها كمحور يف هذا الكتاب وذلك من 

خالل تضمينها يف كل فصول الكتاب، حيث ستجد مراجع وروابط الكرتونية متعلقة باملعايري واملتوافقة مع 

املحتوى املقدم. ولذا، انت مدعو الستخدام هذه الروابط االلكرتونية للحافظ عىل اهمية هذه املعايري يف 

طليعة فهمك لتكنولوجيا التعليم ودورها يف التعليم والتعلم.

للمدارس
اخلاصة أدوات تكنولوجية التعليم  لتكنولوجيا  الوطنية  املعايير  مصادر 

(NETS-S( بالطلبة

يزود موقع املعايري عىل الويب املعلمني مبعايري خاصة بالطلبة والتي البد لهم أن ياخذوا 
لطلبة  شخصية  ملفات  من  سلسلة  اىل  باالضافة  التدريسة،  العملية  مامرسة  عند  بها 
العفالة  بيانا من الرشوط األساسية الالزمة لالستفادة  مثقفني تكنولوجياً. كام يقدم أيضاً 
مبا  للتطبيق  مصادر  يقدم  املوقع  هذا  فان  سبق،  ما  اىل  باالضافة  التعلم،  تكنولجيا  من 
الطلبة ألن  إعداد  أمثلة عىل  الشخصية  امللفات  تقدم   .(Wiki) “وييك”  تطبيق  ذلك  يف 
املعلومات  رشوط  من  يلزم  ما  تلخص  األساسية  الرشوط  الحياة.  مدى  متعلمني  يكونوا 
واالتصاالت الالزمة للمدارس والطلبة لتلبية جميع املعايري عىل نحو فعال. هذه املصادر 
سوف تساعدك يف تطبيق املعايري بشكل فّعال، وتستحق الوقت والجهد املبذول يف قراءتها.

إن تطبيق “وييك” الخاص مبعايري الطلبة يقدم للمعملني مصادر واسعة تشتمل عىل 

مقاطع فيديو، وقوالب لتخطيط الدروس، ومناذج لدروس متنوعة تبعا للمستوى الصفي، 

وفرص للمشاركة مع الزمالء يف تطبيق املعايري. فمن خالل هذا املصدر التفاعيل 

من  ويتعلموا  التدريسية،  خرباتهم  أفضل  يتبادلوا  أن  للمعلمني  ميكن  القوي، 

خربات زمالئهم التعليمية. إن كل املعلمني مسؤولون عن إعداد الطلبة ليكونوا 

لتكنولوجيا  الوطنية  املعايري  وأن  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  رقميني  مواطنني 

التعليم الخاصة بالطلبة هي جوهر هذا اإلعداد. إن هذا املصدر يذهب إىل أبعد 

من مجرد ذكر املعايري وذلك باتاحة الفرصة لك كمعلم للعمل مع زمالء منترشون 

يف جميع أنحاء العامل وذلك ملناقشة كيف ميكن تحقيق وتوظيف هذه املعايري 

بشكل أفضل.
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 (P21( ”املوقع االلكتروني ملبادرة “الشراكة من أجل التعلم في القرن احلادي والعشرين
the Partnership for 21st century learning

الحادي  القرن  يف  التعلم  أجل  من  “الرشاكة  املوقع  هذا  قدم  لقد 

يتعلق  فيام  للمعلمني  إضافيا هاما  نظريا  “إطارا   (P21) والعرشين 

مل  حيث  مستقبلهم.  يف  الطلبة  إليها  يحتاج  سوف  التي  باملهارات 

مقترصة  بالطلبة  الخاصة  التعلمية  النتاجات  تكون  أن  كافياً  يعد 

لها  بد  ال  بل  والحساب،  والكتابة  كالقراءة  االساسية  املهارات  عىل 

النظري  “اإلطار  إن  التكنولوجية.  املعرفة  عىل  تشتمل  والتي  املهارات  من  اوسع  مجموعة  تخاطب  أن 

لتعلم القرن الحادي والعرشين” قد تم تطويره من قبل املسؤولني يف موقع “الرشاكة من أجل التعلم يف 

القرن الحادي والعرشين”، والذي يقدم وجهة نظر حول التعليم والتعلم والتي تركز عىل نتاجات الطلبة 

الرئيسة لإلطار  املهارات  املستقبيل. إن احدى مكونات  لنجاحهم  الهامة  املهارات  إتقان  ملساعدتهم عىل 

النظري صلته باملعلومات، والوسائط، واملهارات التكنولوجية. ويشري هذا اإلطار النظري إىل أن املعلمني 

املتخصصني يصبحون مؤهلني إلعداد الطلبة فقط عندما يكون مستوى املعرفة التكنولوجية لديهم شامالً 

لهذه املهارات االساسية. الشكل (2.1) يقدم نبذة عن موقع “الرشاكة من أجل التعلم يف القرن الحادي 

والعرشين”، والذي يعترب مراجعة تفاعلية ملهارات ومبادرات “الرشاكة من أجل التعلم يف القرن الحادي 

والعرشين”. إن استكشاف هذا املوقع االلكرتوين وزيارته سوف يساعدك عىل فهم مجال مهارات التغيري 

التي من املتوقع أن متتلكها، وتقوم بتوظيفها يف تسهيل تعلم الطلبة. 

The Common Core Standards Initiative مبادرة املعايير الرئيسة العامة
الحكومية، والجمعية  املهنية  املنظامت  تقودها  العامة مبادرة وطنية، والتي  الرئيسة  املعايري  إن مبادرة 

الوطنية للمحافظني (NGA)، ولجنة قادة املدارس الحكومية (CCSSO). والهدف من هذه املبادرة هو 

تأسيس مجموعة من املعايري الواضحة واملتفق عليها لكل من مساقات الرياضيات وفنون اللغة من مرحلة 

الروضة إىل الصف الثاين عرش، بحيث يكون الطلبة مستعدين للنجاح أثناء استمرارهم يف الحياة األكادميية 

أو دخولهم إىل سوق العمل. لقد تبنت (45) والية هذه املعايري، وجعلتها املتطلب واملوجه الرسمي يف 

تطوير مناهجها. 

ان املعايري الرئيسة العامة تتضمن املهارات واملكونات التكنولوجية بدالً من عزلها، وهذا التضمني فيه 

ادرك وانعكاس الهمية دمج املهارات التكنولوجية يف حياة طلبة القرن الحادي والعرشين. عىل سبيل املثال، 

ينص املعيار (6) عىل “أن طلبة الصف السادس سوف يكونوا قادرين عىل التعاون، والكتابة، والنرش معاً 

مراجعة ذاتية

1- ماذا نعني باملعايري؟

2- كيف وملاذا وضعت املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم؟

3- كيف تؤثر املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم الخاصة بالطلبة واملعلمني عىل املعلمني؟

إن الشراكة من أجل التعلم في القرن 
مجموعة  حتدد  والعشرين  احلادي 
جديدة وأساسية من املهارات ملتعلمي 
تركز  والتي  والعشرين  احلادي  القرن 

على املهارات التكنولوجية.    
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من خالل اإلنرتنت”، هذا النوع من التضمني 

منطا  يعترب  املطلوبة  التكنولوجية  للمهارات 

سائدا ضمن اإلطار النظري للمعايري الرئيسة 

العامة، حيث يعمل عىل إظهار أن املهارات 

كفايات  من  يتجزأ  ال  جزءا  التكنولوجية 

محتوى القرن الحادي والعرشين.

لتكنولوجيا  الوطنية  املعايري  تُعترب 

التعليم الخاصة بالطلبة رضورة ملحة اخذت 

كـ  واملبادرات  املشاريع  من  العديد  بها 

الحادي  القرن  التعلم يف  “الرشاكة من أجل 

والعرشين”، “وتضمني التكنولوجيا يف املعايري 

الرئيسة العامة”، ومعظم املنظامت الوطنية 

املحافظات  وكذلك  واملحلية،  والدولية 

واملديريات، والتي تنظر بدورها إىل املعرفة 

بتكنولوجيا التعلم عىل أنها الكفاية الرئيسة 

املهنية األخرى  للمعلمني. كام أن املنظامت 

مبا فيها تلك املسؤولة عن إعداد املعلم، تعزز هذا املتطلب االلزامي. 

الشكل )2.1( الشراكة من أجل التعلم في القرن احلادي والعشرين
وتطبيق  لفهم  الى  للوصول  متعددة  مصادر  الشراكة  تقدم   )P21(
القرن  في  التعلم  أجل  من  “الشراكة  بـ  اخلاص  النظري  لإلطار  أفضل 

احلادي والعشرين”.

مراجعة ذاتية

1- كيف أثرت مبادرة “الرشاكة من أجل التعليم يف القرن الحادي والعرشين” 

عىل التدريس؟

2- ما هو الهدف من مبادرة “املعايري الرئيسة العامة”؟

3- كيف ترتبط املهارات التكنولوجية مببادرة “الرشاكة من أجل التعلم يف القرن 

الحادي والعرشين” ومببادرة “املعايري الرئيسة العامة”؟

Teacher Preparation Accreditation اعتماد إعداد املعلم
 (ISTE) واملعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم ،(AECT) تسهم جمعية االتصال التعليمي والتكنولوجي

 .(NCATE) يف متطلبات اإلعداد املهني لكل املعلمني كام يحددها املجلس الوطني العتامد تربية املعلم

إن هذه املتطلبات وتأثريها عىل معلمي اليوم واملستقبل قد غرّيت من الطريقة التي يستعد بها معلمو 

املستقل لحياتهم املهنية. تسعى كليات الرتبية أن يُنظر إليها عىل أنها قادرة عىل الوفاء مبعايري املجلس 

الوطني العتامد تربية املعلم، من أجل التأكيد عىل أن خريجيها قد أوفوا باملعايري املقبولة وطنيا لرتبية 

املعلم. إن املجلس الوطني العتامد تربية املعلم، مثل املنظامت التعليمية األخرى، يدمج التكنولوجيا ضمن 

إطارها النظري الخاص باملعايري املهنية إلعداد املعلم. إن املعايري املتعددة للمجلس الوطني العتامد تربية 
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التدريس  يف  التكنولوجيا  دمج  املستقبل  معلمي  من  تتطلب  املعلم 

لتيسري تعلم الطالب ودعم التعليم. 

كام أن املجلس الوطني العتامد تربية املعلم يرتبط برشاكة 

مع الجمعية الدولية للتكنولوجيا يف التعليم 

ومشاريع  اتفاقيات  تطوير  يف   (ISTE)

تيسري  مجاالت  يف  املستقبل  ملعلمي 

التكنولوجية،  والقيادة  التكنولوجيا، 

تأثري  إن  الحاسوب.  لعلم  واإلعداد 

التكنولوجيا يف إعداد املعلم متأصل 

الجودة  تحقيق  يف  اسايس  ومّكون 

املعايري  وتعترب  اإلعداد.  هذا  يف 

املجلس  عن  الصادرة  واملشاريع 

املعلم  تربية  العتامد  الوطني 

شاهدة عىل هذا التأثري. 

.)Council for the Accreditation of Teacher Preparation( مجلس اعتماد إعداد املعلم
إن املجلس الوطني العتامد تربية املعلم، ومجلس اعتامد تربية املعلم (TEAC)، والذي يأيت يف املرتبة 

الثانية بعد املجلس الوطني العتامد تربية املعلم، يف اعتامد املعلم، قد صّوتا يف عام (2010) ليشكال معاً 

وكالة اعتامد واحدة، وهي مجلس اعتامد اعداد املعلم (CAEP). عىل الرغم من استمرار عملية االندماج، 

إال أن مجلس اعتامد اعداد املعلم قد طّور بالفعل معايرياً خاصة باملعلم، وبدأ بكتابة مسودة التطوير 

هذه  املعلم.  إلعداد  املندمجة  املهنية  للمعايري  القادم 

املعايري تقرر وبشكل مبارش اوغري مبارش ان التكنولوجيا 

تعترب مهارة أساسية يف إعداد املعلم. عىل سبيل املثال، 

ينص املعيار (1.4) ملجلس اعتامد اعداد املعلم انه من 

تعزيز  يف  التكنولوجيا  املعلمون  “يستخدم  أن  املتوقع 

األرس  مع  والتواصل  الصفية،  الغرفة  وإدارة  التدريس، 

“املسودة”  األولية  النسخة  إن  الطالب”.  تعلم  وتقييم 

لنفس املعيار الذي يتعلق مبتطلبات التكنولوجيا تذكر ان 

“يرشك املرشحون او املعلمون الطلبة يف االستدالل وحل 

الدولية،  املحلية،  بالقضايا  املرتبط  التشاريك  املشكالت 

التعليم  أدوات  الواقعية، ويدمجون  والعاملية،  الوطنية، 

والتكنولوجيا الجديدة املناسبة المتام هذه املهام”. تظهر 

هاتان النسختان من املعايري أن التكنولوجيا ما زال يُنظر 

تساعد معايير إعداد املعلم 
في حتديد الكفايات املطلوبة 

لتكون ناجحاً في مجرة 
الدراسة.

Educational
Technology
Integration

P21

TEAC

COMMON
CORE

NCATE

CAEP

ISTE

الشكل )3.1( املعايير ودمج تكنولوجيا التعليم
العديد  طّورتها  التي  املعايير  ودمج  تطبيق  عملية  إن 
دمج  وبنية  سرعة  في  أثر  قد  املهنية  املنظمات  من 

التكنولوجيا في التعليم والتعلم. 
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إليها عىل أنها مهارة رضورية للمعلمني. من الواضح أن امتالك الكفاءة وتطبيق تكنولوجيا التعليم يعتربان 

متطلبا الزاميا للمدارس واملتخصصني الوطنيني . الشكل (3.1) يوضح القوى املهنية يف العمل لضامن دمج 

التكنولوجيا. 

مراجعة ذاتية

1- كيف تؤثر عليك وكاالت ومنظامت اعتامد تربية املعلم؟

2- كيف يتم دمج املهارات التكنولوجية يف معايري إعداد املعلم؟ 

3- ما هي الوكاالت واملنظامت التي اندمجت لتطوير معايري جديدة إلعداد املعلم؟

الرتخيص املهني واإلعداد التكنولوجي
Professional Licensure and Technology Preparatio

املعايري ويف تطوير  تبني  التعليم يف  لتكنولوجيا  الوطنية  املعايري  الواليات من  العديد من  استفادت  لقد 

االلزامي  املرسوم  ان  للمعلمني.  املطلوبة  للامرسات  الرؤية  وتنمية  للتكنولوجيا  االسرتاتيجي  التخطيط 

أن يكونوا مثقفني  الطلبة  يلزم  قانون “عدم تخلف أي طفل” (NCLB)- والذي  الذي أحدثه  الفيدرايل 

تكنولوجياً مع نهاية الصف الثامن-، قد وضع ضغوطاً عىل الواليات إليجاد الخطوط العريضة لالهداف 

التكنولوجية املناسبة للمعلمني والطلبة. ونظراً ألن هذا القانون يتطلب املعرفة التكنولوجية بدون توجيهات 

رسمية محددة عن كيفية تحقيقها أو تقييم مستوى نجاحها، فإن الواليات قد استخدمت وتبنت العديد 

من الطرق للوفاء مبتطلبات التكنولوجيا. هذه الطرق قد تم دمجها بشكل منوذجي يف الخطة التكنولوجية 

لكل والية. حيث ميكنك مراجعة الخطة التكنولوجية لكل والية من خالل وزارة الرتبية يف الواليات املتحدة. 

إن معظم الخطط التكنولوجية من رياض األطفال إىل الصف الثاين عرش تتطلب أن يصل الطلبة إىل 

التكنولوجيا املناسبة مبا يف ذلك املعدات، والتوصيالت، وإىل املعلمني املاهرين يف استخدام التكنولوجيا. 

كام أن هذه الخطط تدرك أيضاً الحاجة إىل التنمية املهنية املستدامة للمعلمني. هذه املتطلبات للوصول 

اىل استخدام التكنولوجيا تؤثر عىل صنع القرار يف وزارة الرتبية ومديرياتها فيام يتعلق باكتساب وتطبيق 

الوطنية  املعايري  دمج  بكيفية  يتعلق  فيام  الواليات  بني  كبري  وبشكل  واسع  تباين  هناك  التكنولوجيا. 

لتكنولوجيا التعليم. عىل سبيل املثال، يصمم البعض متطلبات إضافية للشهادة، يف حني أن آخرين رمبا 

الدمج يف  يزال آخرون قد يضمنون متطلبات  املنهج، وال  للطلبة ضمن  التكنولوجية  الكفايات  يحددون 

الخطة االسرتاتيجية. بغض النظر عن الكيفية التي تتناول بها الوالية املعايري، اال انه من الواضح أن املعرفة 

التكنولوجية تعترب اليوم مكّونا هاما يف الرتبية عرب كل الواليات. إن املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم 

مبادرات  صميم  يف  توجد  ما  غالبا   (ISTE NETS) التعليم  يف  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  ومعايري 

واسرتاتيجيات الوالية لتحقيق املعرفة التكنولوجية. 
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املمارسات املنجزة
Accomplished Practices

تتكيّف  أو  الواليات  إحدى  تتبنى  عندما 

التعليم،  لتكنولوجيا  الوطنية  املعايري  مع 

هذه  فإن  معها،  واحد  صف  يف  وتقف 

من  جزًء  تصبح  رمبا  التكنولوجية  املعايري 

البارع”.  “املعلم  اىل  للوصول  متطلباتها 

بـ  أيضاً  تعرف  التي  املتطلبات  هذه 

من  مجموعة  متيل  املنجزة”  “املامرسات 

قبل  من  تحقيقها  املطلوب  التوقعات 

الوالية  تكون  وعندما  الرتبويني.  املهنيني 

قد حددت ما تعتربه “مامرسات منجزة”، 

فإن املؤسسات التي تعّد معلمي املستقبل 

ووزارة الرتبية ومديرياتها التي توظف معلمني جدد البد أن تبنّي كيف يضمنون أن املعلمني يوفون بهذه 

املتطلبات ويحققوها. إن املعلمني الذين يستوفون املتطلبات التي تقوم عىل املعايري الوطنية لتكنولوجيا 

التعليم مستعدون بشكل جيد لتضمني وتطبيق املعايري التكنولوجية يف مدارسهم املحلية وغرفهم الصفية 

التي يدرّسون فيها. 

لقد تعاظمت الضغوط من قبل قوى متعددة لتبني دمج تكنولوجيا التعليم كـ “املامرسات املنجزة” 

وقانون “عدم تخلف أي طفل”. هذه القوى جميعاً ألزمت جميع الواليات، ومديريات التعليم، واملدارس 

ان تقيّم مدى تطبيقها للتكنولوجيا من خالل التحسن الذي يظهر يف إنجاز الطالب. ويف استجابة لهذا، فإن 

معظم الواليات قد أعدت معايري تكنولوجية للطلبة، ومتطلبات مهنية للمعلمني التي من املحتمل أن تؤثر 

عىل حياتهم املهنية. ان هذه املتطلبات ستصبح يف الغالب مكوناً اساسيا للحصول عىل الشهادة العلمية 

والرخصة املهنية ملزاولة مهنة التعليم. ولذا فقد أصبحت التكنولوجيا، بشكل مبارش أو غري مبارشة، أساساً 

ملهنية التدريس. 

املتطلبات التكنولوجية للحصول على الشهادة او الترخيص ملزاولة مهنة التعليم
 State Certification and Licensure Technology Requirements

يف كل الواليات، البد أن تعطي الوالية املعلمني شهادة اوترخيصاً ملزاولة مهنة التعليم حتى يتم تعيينهم 

كمعلمني. تضع مديرية الرتبية يف كل والية متطلبات خاصة بها لتمكني املعلم من الحصول عىل الشهادة 

اوالرتخيص ملزاولة مهنة التعليم. عىل الرغم من أن متطلبات الرتخيص يف الوالية رمبا تختلف بني الواليات، 

إال أنه البد للمعلمني ان يوفوا مبتطلبات أساسية معينة مبا يف ذلك متطلبات تكنولوجية محددة والتي يتم 

الوفاء بها غالباً من خالل مساقات دراسية خاصة بتكنولوجيا التعليم يتم دراستها يف مرحلة البكالوريوس. 

بالنسبة للمعلمني الذين عملوا بهذه املهنة قبل تأسيس هذه املتطلبات التكنولوجية، فإنه يويص وبقوة 

املعايير التكنولوجية واملمارسات املنجزة  تعتبر متطلبا لكفايات املعلم 
ومهاراته من أجل اإلعداد الفعال ملتعلمي القرن احلادي والعشرين.   
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ان يتم اعطاؤهم مساقات يف تكنولوجيا التعليم وذلك كمتطلب لتجديد الشهادة اوالرتخيص ملزاولة مهنة 

التعليم .

إن الوعي مبتطلبات الشهادة أو الرتخيص هي مسؤولية كل معلم. وبالرغم من أن مديريات التعليم 

منح   يف  واملخولة  الوحيدة  الجهة  أن  إال  التكنولوجية،  املعرفة  عىل  الحصول  يف  دعام  تقدم  والجامعات 

الشهادة اوالرتخيص هي وزارة الرتبية. لذا، يويص وبقوة مراجعة متطلبات الوالية املراد العمل بها وذلك 

للتأكد من الوفاء برشوط الرتخيص للمجال الذي تخطط للتدريس فيه. 

مراجعة ذاتية

1- ما هي متطلبات الحصول عىل الشهادة للمعلمني؟

2- كيف تؤثر متطلبات الشهادة عىل “املامرسة املنجزة”؟ 

3- ما هي العالقة بني املعايري التكنولوجية والشهادة؟

.

إيجاد متطلبات شهادة مزاولة مهنة التعليمافكار تكنولوجية

مواصفات  لها  والية  اي  يف  الرتخيص  متطلبات  إن 

للحصول  مبدئيا  مطلوب  هو  فيام  وذلك  بها  خاصة 

عىل الشهادة. كام أن هذه املتطلبات تصف ما ينبغي 

عىل املعلمني القيام به للحفاظ عىل الشهادة. حيث أن 

لكل والية متطلباتها الفريدة للرتخيص والبد أن يظل 

كل معلم عىل وعي وعلم باملتطلبات واملعايري الخاصة 

باالعرتاف  تبادل  بها. هناك  العمل  يريد  التي  بالوالية 

بني بعض الواليات بخصوص الرتخيص. فعندما يوجد 

هذا االعرتاف املتبادل، فإن شهادة التدريس يف والية 

ويحق  أخرى  والية  يف  بها  ومعرتف  صالحة  تكون  ما 

من  املعلمني  ميّكن  مام  التدريس،  مامرسة  للمعلم 

دون  متعددة  واليات  إىل  بسهولة  واالنتقال  العمل 

أجل  من  إضافية  أخرى  خطوات  اجراء  إىل  الحاجة 

الحصول عىل الشهادة. 

معنية  بها  خاصة  تربية  مديرية  توجد  والية  لكل 

إيجاد  عملية  ولكن  شهاداتهم.  املعلمني  بتسليم 

الوالية  إليها عىل موقع  تحتاج  التي  املعلومات  نفس 

االلكرتوين قد تكون عملية محرّياة ومستهلكة للوقت. 

يف  للرتبية  “رورس”  مدرسة  فإن  العملية،  ولتيسري 

بعمل خريطة  قامت  قد  “كاليفورنيا”  جامعة جنوب 

الشهادة الوطنية -ميكن الوصول إليها بسهولة-  تقدم 

الواليات.  كل  يف  الشهادة  عن  معلومات  خاللها  من 

كام أن املوقع يقدم مناقشة عن عملية الحصول عىل 

كل  يف  الرواتب  متوسط  عن  تقريرا  وأيضاً  الشهادة، 

أي  يساعد  أن  املفيد ميكن  املصدر  ان هذا  الواليات. 

متخصص يف اإلجابة عىل أسئلة الحصول عىل الرتخيص.




