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الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي الرتبية اإلسالمية
يف مدرسة املستقبل من وجهة نظر املختصني
عادل بن مشعل عزيز آل هادي الغامدي*

امللخص_ هدف البحث لتحديد أهم الكفايات التقنية املعرفية واألدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل من وجهة نظر
املختصين ،وإلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين املختصين في تقدير درجة أهمية الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في
مدرسة املستقبل والتي تعزى ملتغيرات (نوع املستجيب – الدرجة العلمية – الخبرة في العمل) .إضافة إلى وضع تصور مقترح قد يساعد في تنمية
الكفايات التقنية لدى معلمي التربية اإلسالمية .ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بتطبيق أداة االستبانة التي أعدها على عينة البحث املكونة من
ً
( )85عضوا من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية ومجال تقنيات التعليم ،مستخدما املنهج
الوصفي .حيث اشتملت االستبانة على ( )60كفاية قسمت على بعدين :أحدهما بعد الكفايات التقنية املعرفية وتضمن ( )27كفاية ،والثاني بعد
الكفايات التقنية األدائية وتضمن ( )33كفاية .وقد أظهرت النتائج تقدير املختصين ألهمية الكفايات التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية
في مدرسة املستقبل بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.55وانحراف معياري ( ،)0.620كذلك جاء تقديرهم ألهمية الكفايات التقنية
ً
األدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.50وانحراف معياري ( ،)0.672باإلضافة إلى
تقديم تصور مقترح لتنمية الكفايات التقنية املعرفية واألدائية لدى معلمي التربية اإلسالمية قبل وأثناء الخدمة .وقد أوص ى الباحث بضرورة تضمين
الكفايات التقنية املعرفية واألدائية ضمن برنامج إعداد معلمي التربية اإلسالمية ،مما يكسب الطالب املعلم خبرة فيها قبل ممارستها في امليدان
التعليمي ،مع ضرورة تنمية هذه الكفايات لدى معلمي التربية اإلسالمية ممن هم على رأس العمل ،واالستفادة من التصور املقترح الذي تضمنه
البحث.
الكلمات املفتاحية :الكفايات التقنية ،معلمي التربية اإلسالمية ،مدرسة املستقبل.

*أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية املشارك _ كلية التربية _ جامعة الباحة
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الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل من
وجهة نظراملختصين
في أنشطة املجتمع التكنولوجي الحديث .وهذا يدعو املهتمين بالتعليم إلى
ضرورة تطوير أداء املعلمين ملواكبة هذه التطورات املتسارعة يوما بعد يوم
وذلك بتزويدهم بالكفايات املهنية الالزمة لتحسين وتطوير أدائهم على نحو
يمكنهم من التعامل اإليجابي مع هذه التطورات الحديثة ،وتوظيفها لخدمة
العملية التعليمية.
إن للمعلم في مدرسة املستقبل أدوارا جديدة تتكامل مع أدوار املتعلم،
فرغم احتفاظ املعلم بأدواره التقليدية كقائد للصف أو مدير أو محاضر إال
أن له أدوارا جديدة إبداعية مدعومة تقنيا فهو مصمم تعليمي ،ومعلم
متعاون ،ومنسق للفريق ،ومدرب ،وميسر للتعلم ،وأخصائي توجيه وتقويم،
وغير ذلك من األدوار التي يضطلع بها في مدرسة املستقبل.
واملعلم في عصر املعلومات لم يعد يشكل املصدر الوحيد للمعرفة ،إذ
ً
تعددت مصادر املعرفة وطرق الحصول عليها ،وأضحى دور املعلم وسيطا
ً
ومسهال بين التالميذ ومصادر املعرفة وأصبح موجها ومرشدا للطلبة أكثر منه
ملقنا لهم ومصدرا وحيدا للمعرفة محافظة [ .]5بل ومن أدواره أن يكون
ً
ً
ً
ً
مصمما للبرامج التربوية ومخططا ومهتديا للسلوك ،وضابطا لبيئة التعلم،
ً
ً
ومتخصصا في الوسائل التعليمية من حيث استخدامها وصيانتها ،وعارفا
ً
ً
ً
بمصادرها ،وباحثا مجددا ،ومقوما للنتائج التعليمية ،واألهم من كل ذلك
تمكينه من التعامل مع معطيات التكنولوجيا املعاصرة وتسخيرها لخدمة
ً
العملية التربوية .ومن هنا كان ال بد أن يكون معلم املستقبل الذي نريد عارفا
ً
لواجباته متمتعا بالكفايات التعلمية الالزمة لعمله ،وفق أسس تربوية
حديثة ،بحيث ينعكس أثر هذه املعرفة على الغرفة الصفية [.]6
ولكي يتمكن معلم التربية اإلسالمية من القيام بهذه األدوار واملهام وأداء
رسالته على أكمل وجه البد من إعداده اإلعداد املناسب ،بما يتفق واألدوار
املناطة به في مدرسة املستقبل ،والبد أن يراعى في برامج إعداده االعتبارات
املتصلة بذلك ،وفي مقدمتها كفايات التخصص والكفايات التربوية ،وكفايات
التنمية املهنية ،وتنمية الكفايات التقنية ،إذ البد أن يكون التأهيل في هذا
ً
الجوانب مكافئا ملا يتوقع من املعلم أن يقوم به عند تدريسه للمواد ذات
الصلة بتخصصه.
لقد أصبح االتجاه نحو البرامج التعليمية القائمة على الكفايات واألداء
ً
اتجاها يحظى باهتمام كبير من املؤسسات التعليمية ،ولعل اعتناق التربويين
للبرامج القائمة على الكفايات يدل على أنها واحدة من أنجع الحلول ملشكلة
تحديد الفرد الفعال وإعداده ،وأن هذه البرامج تعكس بشكل واقعي ما يفعله
ً
الفرد حقيقة وما ينبغي أن يفعله طبقا ألعلى املستويات في مجاله ،كما أنها
تضع عبء اإلعداد الفني على كاهل هؤالء األكثر مسؤولية عنها ،إضافة إلى
ً
أنها تحتاج تقويما يعتمد على سلوك املتعلم أكثر من اعتماده على سلوك
املعلم [.]7
وقد حظي هذا االتجاه باهتمام العديد من املؤتمرات املعنية بإعداد املعلم
وتدريبه ،كما اتجهت جهود بعض الباحثين في الوطن العربي للبحث في ميدان
كفايات املعلم في مختلف التخصصات؛ بل هو التوجه الذي تعكف وزارة
التعليم في اململكة العربية السعودية على إعداد املعلم في ضوئه ،ومن هنا

 .1املقدمة
يتوقف نجاح العملية التعليمية في مراحل التعليم املختلفة على مجموعة
من العوامل منها :الكتب الدراسية الجيدة ،والوسائل التعليمية املناسبة،
واملباني املدرسية املجهزة ،واإلمكانات البشرية واملادية املختلفة ،وغير ذلك
من العوامل التي لها تأثيرها املباشر وغير املباشر على العملية التعليمية .بل
ومما تتميز به عملية التعليم التجديد املستمر فيها وهذه سمة ال تنفك عنها
حيث تواكب من خاللها ما تمليه عليها مستجدات العصر املتنوعة والتي
ينعكس أثرها على العوامل السابقة وعلى مختلف عناصر ومكونات العملية
التعليمية من بيئة ومنهج ومعلم ومتعلم ومجتمع.
وحيث إن مستجدات العصر الحديث لها تأثيرها البارز على عملية التعليم
فهذا يؤكد ضرورة التطوير املستمر ملواكبتها بما ينعكس إيجابا على عملية
التعليم والتعلم .وضمن هذا السياق يؤكد كل من الجماعي []1وعابدين []2
أن مهمة تطوير وتحسين عملية التعليم والتعلم أصبحت تتصدر أولويات
الكثير من الدول ،سواء كانت نامية أم متقدمة ،بوصفها األولوية الوطنية
األولى ،ومحط الدعم ،ومثار االهتمام؛ وذلك لالعتقاد السائد بأن العملية
التعليمية تسهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف هذه الدول وآمالها
املستقبلية.
والشك أن املعلم عنصر أساس من عناصر العملية التعليمية وهو جزء
من هذا التطوير بل ويأتي في مقدمة هذه العناصر إذ أن تطويره وتحسين
أدائه بصفة مستمرة يعود على العملية التعليمية بأثر فاعل ونتائج مثمرة،
ومن هنا فإن التركيز على تطوير املناهج ،والبنى التحتية والبيئة التعليمية ال
يمكن أن يحقق النهضة التربوية املرجوة التي تؤدي إلى نهضة املجتمع في
ً
مختلف جوانبه ،ما لم يكن مواكبا بمعلم متمكن من تخصصه ،يمتلك
كفايات التعليم الحديثة ،ولديه الرغبة والدافعية لتحقيق أهداف املقررات
التي يتولى تدريسها وإيصالها للمتعلمين بكل يسر وإتقان.
وفي هذا البعد تؤكد سهيلة الفتالوي [ ]3أن التركيز على تطوير املناهج
ومواكبتها لروح العصر اليكفي لتحقيق عملية التعليم والتعلم الناجح ،بل
البد أن يرافق ذلك تطوير املعلم وتنميته علميا ومهنيا ،وتزويده بالكفايات
التدريسية التي تؤهله للقيام باألدوار املهمة واملتجددة امللقاة على عاتقه،
وهذا من أهم األبعاد في عملية التطوير والتحديث التربوي.
وللمعلم أثره البالغ في العملية التربوية والتعليمية؛ فهو املثل األعلى
لطالبه ،يقتدون به في املظهر ،وفي القول والعمل ،وهو عنصر مهم وفاعل في
مجتمع املؤسسات التربوية وفي بيئتها املحلية ،وهو املسؤول األول عن جعل
ً
ً
حجرة الدراسة مناخا صالحا الزدهار وابتكار املتعلمين وإبداعهم ،أو متاهة
تضيع فيها القدرات ،وتنطفئ فيها املواهب واالستعدادات [.]4
إن مدرسة املستقبل تختلف مكوناتها عن املدرسة التقليدية فهي املدرسة
املتطورة في بنيتها التعليمية واإلدارية والتقنية والتي تلبي حاجات املجتمع
واملتعلمين بمستوى عال من الفاعلية ،وتوظف التقنيات الحديثة في مختلف
أنشطتها اإلدارية والتعليمية ،كما تعنى بالحفاظ على الهوية ،وتقدم للمجتمع
خريجين يتميزون بالكفاءة في مواصلة دراستهم الجامعية واالنخراط بفاعلية
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ً
ونظرا ملا يشهده العصر الحاضر من تغيرات سريعة متالحقة في جميع
املجاالت ،خصوصا الثورة التقنية ،فقد ظهر في اآلونة األخيرة اتجاه أو تصور
يسعى إلى استشراف املستقبلّ ،عله يساعد في تهيئة األمم للمتطلبات
دورا ً
املختلفة للمستقبل .وألن املدرسة تؤدي ً
رئيسا في نهضة األمم ورقيها،
فقد كان البحث في مستقبل املدرسة أحد اهتمامات التربويين ،ومن هنا ظهر
على السطح التربوي ما يسمى "مدرسة املستقبل" [.]11
وفي السياق نفسه أشار تقرير التنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا الذي أعده البنك الدولي بواشنطن [ ]12إلى أن مدرسة املستقبل
تتطلب عدة شروط ومما تضمنته في شرطها الثاني :وجود الحوافز الالزمة
لتشجيع تحسين األداء واالستجابة ممن يقدمون الخدمات التعليمية.
وتوصل التقرير كذلك إلى أن األنشطة التعليمية في املنطقة يجب أن تسلك
مسارا جديدا لإلصالح ،ولهذا املسار الجديد سمتان األولى هي اتباع نهج
جديد لإلصالح ينصب التركيز فيه على الحوافز واملساءلة العامة ،إلى جانب
توفير مدخالت لألنظمة التعليمية ،واألخرى تشدد على سد الفجوة بين
املعروض من األفراد املتعلمين وبين الطلب الداخلي والخارجي على األيدي
العاملة.
وقد أظهرت نتائج عدد من الدراسات وجود تدني في ممارسة أغلب
الكفايات لدى معلمي العلوم الشرعية ،كدراسة الجهيمي [ ]13والتي أظهرت
نتائجها وجود تدني في ممارسة أغلب الكفايات لدى معلمي العلوم الشرعية
في املرحلة األساسية العليا .ودراسة البداح [ ]14والتي توصل فيها إلى أن هناك
سبعة كفايات تدريسية جاء توافرها بدرجة متدنية لدى معلمي التربية
اإلسالمية في الحلقة الثانية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشرفي
التربية اإلسالمية ومديري املدارس اإلبتدائية .وهذا يستدعي التأكيد على
ضرورة توافر الكفايات لدى املعلمين والتدريب على اكتسابها وخصوصا في
مدرسة املستقبل التي تتطلب ذلك وتؤكد عليه.
وعليه تحددت مشكلة البحث الحالي في وجود قصور في اكتساب الكفايات
التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل ،وهدف لتحديد
أهم هذه الكفايات التي تساعد بإذن هللا في تطوير أداء معلمي التربية
اإلسالمية ودفعهم ملواكبة مستجدات التربية والتعليم التي فرضتها طبيعة
العصر الحديث.
أ .أسئلة الدراسة
في ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تحديد الكفايات التقنية
الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل ،وهذا يتطلب اإلجابة
عن األسئلة التالية:
ما الكفايات التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
املستقبل من وجهة نظر املختصين؟
ما الكفايات التقنية األدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
املستقبل من وجهة نظر املختصين؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
املختصين في تقدير درجة أهمية الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية
اإلسالمية في مدرسة املستقبل تعزى ملتغيرات (الخبرة في العمل – نوع
املستجيب – الرتبة العلمية)؟
ما التصور املقترح لتنمية الكفايات التقنية لدى معلمي التربية اإلسالمية في
مدرسة املستقبل؟

جاء هذا البحث لتحديد الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في
مدرسة املستقبل من وجهة نظر املختصين.
 .2مشكلة الدراسة
يشهد العصر الحديث تطورا سريعا ومتقادما في مختلف جوانب الحياة،
وهذا التطور ينعكس تأثيره على مقومات الحياة املختلفة وفي مقدمتها عملية
التعليم وما يرتبط بها من برامج متنوعة تستهدف عناصرها ومكوناتها من
منهج وبيئة ومعلم ومتعلم.
وكما ذكر عسكر [ ]8أنه مهما كانت برامج إعداد املعلمين على درجة من
الجودة فال يمكن لها في عصر يحفل بالتطورات واملتغيرات املستمرة أن تمد
املعلم بحلول للمشكالت العديدة التي تعترض مهنته ,وال تستطيع أن تسد
الفجوة التي أحدثها االنفجار املعرفي ,سواء في مجال التخصص العلمي ,أو في
مجال الجانب التربوي ,أو الجانب التقني ،فالتطورات السريعة في مادة
التخصص وطرق تدريسها وما يرتبط بها ,وفي العلوم التربوية على وجه العموم
تحتاج في الدرجة األولى إلى تزويد املعلم بمقومات النمو الذاتي ،وكفايات
التعامل مع هذه املستجدات التي فرضتها طبيعة العصر الحديث.
ومن هنا أكد الجالد [ ]9على أنه غدا من الضروري توافر الكفايات
التدريسية الالزمة لدى املعلمين القائمين على تدريس املواد الدراسية
املختلفة بعامة ،وللمعلمين القائمين على تدريس مواد التربية اإلسالمية
بخاصة ،ليتمكنوا من القيام بأدوارهم التربوية والتدريسية بكل كفاءة
واقتدار.
لقد الحظ الباحث من خالل خبرته امليدانية أن معلمي التربية اإلسالمية في
حاجة لتنمية وتطوير كفاياتهم التقنية لتواكب املستجدات الحديثة التي
تشهدها العملية التعليمية وخصوصا في الجانب التقني املتسارع ،فليس
هناك مجال للوقوف وعدم التحرك نحو التطوير املستمر ،وال مجال
للتدريس االعتيادي املعتمد على الطرق التقليدية سواء في تخطيطه أو
تنفيذه أو تقويمه ،بل الحكمة ضالة املؤمن ومن هنا يجدد املعلم مهاراته
وينمي كفاياته ليكون مبدعا في ذاته وفي أدائه ،وهذا مطلب مهم ومتجدد
ملواكبة ما تستدعيه مدرسة املستقبل من مهارات وكفايات مهنية.
ولعل من أبرز خصائص املعلمين الجيدين كما توصلت لها نتائج دراسة
فياال وكوينكلي [ ]10هي :املعلم الصديق املتفتح واملتقبل للطلبة ،واملستمع
لهم ،واملتفهم لحاجاتهم وقدراتهم ،واملشجع لهم ،الذي يحرص على إيجاد
بيئة صفية مرحة ،وتعليم ممتع بلطفه ،واستخدامه للطرق واألساليب
املتنوعة واملثيرة للتفكير ،وامتالكه ملهارات التواصل ،وإملامه بمادة درسه،
وحزمه في عمله ،واستثماره لوقت التعلم.
كذلك أكدت دراسة محافظة [ ]5على أن معلم املستقبل له خصائصه
ومهاراته وكفاياته التي تستوجب إحداث تغييرات جوهرية في إعداده وتكوينه
ليتمكن من مواجهة التغيرات املتسارعة في إنتاج املعرفة ،إضافة إلى مواكبته
التقدم العلمي والتكنولوجي غير املسبوق في مجالي املعلومات واالتصاالت.
وكي تكون التغييرات املرتقبة في دور معلم املستقبل ذات جدوى وفاعلية ،فإنه
يترتب على األنظمة التربوية في عصر املعلوماتية واقتصاد املعرفة أن تجري
ً
تغييرا في فلسفتها التربوية وسياساتها اإلجرائية كي توفر للمعلم ظروفا مناسبة
للقيام بأدواره املرتقبة معلما ومتعلما وباحثا ومشاركا وموجها يقدم لطلبته يد
العون إلرشادهم إلى مصادر املعرفة واملعلومات ،وفرص التعلم املتعددة
املتاحة عبر اإلنترنت.
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ب .أهداف الدراسة
يهدف البحث إلى تحديد أهم الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية
اإلسالمية في مدرسة املستقبل من وجهة نظر املختصين ،والتي تقسم إلى:
 /1الكفايات التقنية املعرفية.
 /2الكفايات التقنية األدائية.
كذلك يهدف إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين
املختصين في تقدير درجة أهمية الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية
اإلسالمية في مدرسة املستقبل تعزى ملتغيرات (الخبرة في العمل – نوع
املستجيب – الرتبة العلمية) .إضافة إلى وضع تصور مقترح قد يساعد في
تنمية الكفايات التقنية لدى معلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل.
ج .أهمية الدراسة
تكمن أهمية البحث في تزويد معلمي التربية اإلسالمية بالكفايات التقنية
الالزمة التي تعينهم على تكيفهم وتطوير أدائهم في مدرسة املستقبل ،وقد تفيد
وزارة التعليم في تحديد الكفايات التقنية الالزمة ملعلم املستقبل للتركيز عليها
في تطوير أداء املعلمين على رأس العمل ،أو في إعدادهم قبل انتسابهم ملهنة
التعليم.
ويتوقع من نتائج هذا البحث أن تفيد كال من:
مسؤولي برامج إعداد املعلمين؛ حيث تزودهم بقائمة الكفايات التقنية
الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية تعينهم على تطوير البرامج الحالية ،ووضع
برامج جديدة في ضوء الكفايات.
القائمين على تدريب املعلمين أثناء الخدمة؛ حيث تساعدهم على تخطيط
برامج لتدريب معلمي التربية اإلسالمية العاملين في امليدان على اكتساب
الكفايات التقنية الالزمة ملدرسة املستقبل.
معلمي التربية اإلسالمية ،حيث تزودهم بقائمة الكفايات التقنية الالزمة لهم
في مدرسة املستقبل ،والتي تعينهم على تطوير أدائهم في ضوء املستجدات
الحديثة التي تتطلبها مدرسة املستقبل.
مشرفي التربية اإلسالمية حيث تضع بين أيديهم قائمة بالكفايات التقنية
الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل ،لتزويد املعلمين بها
وتدريبهم على اكتسابها.
الباحثين؛ حيث تفتح املجال أمامهم للقيام بدراسات وبحوث أخرى تساعد
على تحسين وتطوير أداء املعلمين بصفة عامة ،ومعلمي التربية اإلسالمية
بصفة خاصة.
د .حدود الدراسة
اقتصر هذا البحث على:
 الحدود املوضوعية :الكفايات التقنية (املعرفية واألدائية) الالزمة ملعلميالتربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل.
 الحدود البشرية :أعضاء هيئة التدريس املختصين في مجال مناهج وطرقتدريس التربية اإلسالمية ومجال تقنيات التعليم بكليات التربية في اململكة
العربية السعودية.
 الحدود املكانية :كليات التربية باململكة العربية السعودية. الحدود الزمانية :تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث خالل الفصلالدراس ي األول من العام الجامعي 1440/1439هـ.
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ه .مصطلحات الدراسة
الكفايات التقنية:
عرفا الخوالدة واملشاعلة [ ]15كفايات املعلم اإللكترونية "التقنية" بأنها:
"مجموعة من املعايير التكنولوجية التي تعرف من خاللها مدى قدرة املعلم
على استخدام الحاسوب في الغرف الصفية".
ويقصد بها إجرائيا :مجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات التقنية التي
يكتسبها معلم التربية اإلسالمية من خالل أساليب التعلم املختلفة ،ويظهرها
في سلوكه التدريس ي بمستوى معين من األداء يتسم بالكفاءة والفاعلية.
مدرسة املستقبل:
عرف مكتب التربية لدول الخليج العربي مدرسة املستقبل بأنها" :مشروع
تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر ملدرسة حديثة متعددة املستويات تستمد
رسالتها من اإليمان بأن قدرة املجتمعات على النهوض وتحقيق التنمية
الشاملة معتمدة على جودة إعداد بنائها التربوي والتعليمي ,لذا فإن املدرسة
تعد املتعلمين فيها لحياة عملية ناجحة مع تركيزها على املهارات األساسية
والعصرية والعقلية بما يخدم الجانب التربوي والقيمي لدى املتعلمين" [.]16
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها :املدارس التي تواكب التطورات الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية والتقنية في عالم اليوم ،وتعمل على تنشئة
املتعلمين وتنميتهم تنمية شاملة في مختلف جوانب النمو املعرفية
والوجدانية واملهارية.
أدبيات البحث:
تضمنت جزأين أساسيين يمثالن أدب البحث النظري ،األول تناول فيه
الباحث اإلطار النظري للبحث ،والثاني قدم فيه بعض الدراسات السابقة
املرتبطة بموضوع البحث الحالي.
 .3اإلطارالنظري
تناول الباحث في هذا الجزء محورين ،األول تضمن الكفايات التقنية من
حيث مفهومها وأهداف تعلمها وأهميتها ومجاالت الكفايات التقنية للمعلمين.
والثاني تضمن مدرسة املستقبل من حيث التعريف بمفهومها ومرتكزاتها
النظرية ،وأهم مواصفاتها ومزاياها.
املحور األول /الكفايات التقنية:
تناول الباحث في هذا الجزء التعريف بالكفايات التقنية من حيث مفهومها
وأهداف تعلمها وأهميتها ومجاالت الكفايات التقنية للمعلمين.
مفهوم الكفايات التقنية:
بداية يتناول الباحث مفهوم الكفاية بشكل عام ،فقد تعددت تعريفات
الكفاية ،وكثرت لدرجة يصعب معها تحديد تعريف موحد ملفهوم الكفاية،
لكن تلك الكثرة ،وذلك التعدد لم يؤديا إلى اختالف حقيقي حول تحديد
مفهوم الكفاية ،إذ أن معظم تلك التعريفات تتقارب في نظرتها لهذا املفهوم،
ً
وغالبا ما تؤدى إلى تكامل ملعنى الكفاية.
فقد عرفها طنطاوي [ ]17بأنها" :الحد األدنى والذي ال يقل عن  %80من
املعارف واملهارات والخبرات االنفعالية الالزمة واملتكاملة التي يكتسبها املعلم
من خالل أساليب التعليم املختلفة في البرنامج التعليمي ،بحيث تمكنه من
القيام باملهام التعليمية املنوطة إليه بأعلى مستوى من اإلتقان يمكن
الوصول إليه".
وعرفاها املعجل والبديوي [ ]18بأنها" :مجموعة من املعارف واملهارات
واملعلومات التي يجب على املعلم إتقانها ومعرفتها بعد دراسته لها وإعداده
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 -6إعداد حقائب تعليمية تدريبية في مجال التعليم اإللكتروني يستفيد منها
عضو هيئة التدريس والطلبة على حد سواء.
 -7التغلب على العجز في أعضاء هيئة التدريس من خالل تفعيل الشبكة
اإللكترونية والتعليم اإللكتروني.
بينما أضاف العتيبي [ ]25األهداف اآلتية:
 -1االنتقال تدريجيا من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني.
 -2توجيه قدرات ومهارات املعلمين والطلبة نحو االستخدام اإليجابي
للتقنية.
 -3تهيئة الفرص للباحثين والطلبة للدخول في املسابقات الثقافية
والعلمية العاملية.
ويرى الباحث أنه متى ما اكتسب املعلم الكفايات التقنية فإن هذه األهداف
ستجد طريق تحقيقها في ممارساته اإلدارية والتعليمية ،بل سينعكس أثر
ذلك على تطور أدائه املنهي وتحسنه بشكل مستمر.
أهمية الكفايات التقنية:
الكفايات بشكل عام لها أهمية إيجابية تنعكس على العملية التعليمية،
فتجعل من املعلم املكتسب لها صاحب رسالة واضحة متمكن في تخطيط
الدروس وتنفيذها وتقويمها على الوجه األمثل.
ومن هنا تعد الكفايات من املقومات األساسية في الحكم على الجودة
الشخصية لألفراد أو الجودة األكاديمية للبرامج أو الجودة الشاملة
للمؤسسات ،ولهذا من يملك الكفاية فهو يملك قدرا من الذكاء الذي يؤهله
لإلبداع والتطوير والتغيير نحو األفضل [.]25
ومن الكفايات التي يتعين على املعلم اإلحاطة بها واكتساب قدر كبير منها
الكفايات التقنية ،إذ أنها من املكونات األساسية في املدارس املعاصرة
واملستقبلية ،وكما أشار زين الدين [" ]26يعتبر التحول من األنظمة
التقليدية في مجاالت الحياة إلى الحياة الرقمية من أهم سمات املجتمع
املتحضر ،وهذا دليل على رقي هذه املجتمعات ،واملتتبع لتطور الحياة إلى
العالم الرقمي يلحظ أن هذه املواضيع تحظى باهتمام الدول على أعلى
مستوياتها ضمن تخطيط محكم لنشر مجاالت املعلوماتية بكافة مناحي
الحياة".
واملجتمعات العربية كما أوضح الل [ ]27تسعى إلدراك أهمية التقنية في
مختلف األنشطة ،خاصة في املجال التعليمي وبشكل أخص في الجانب
األكاديمي ،ألن الحاسب اآللي أصبح من متطلبات األداء لدى الطالب واألستاذ
وفي الوقت نفسه أداة لتنفيذ بعض املقررات.
ومن هنا يمكن إيجاز أهمية الكفايات التقنية في النقاط التالية:
تزويد املعلمين بالقدر الكافي من الجانب املعرفي التقني الذي يمكنهم من
التعامل مع التقنيات التعليمية الحديثة وتطويعها في ميدان التدريس.
تجعل املعلمين قادرين على استخدام تقنيات التعليم في عملية التدريس
لتعزيز تعلم الطالب ،وتحويلهم من السلبية إلى اإليجابية في التعلم.
تساعد على تبسيط الواجبات املهنية للمعلمين ،حيث تيسر إعداد
املتطلبات وتنفيذ املهام ،في أسرع وقت وأقل كلفة وجهد.
تحسين إنتاجية املعلمين الشخصية وتطوير نموهم املنهي.
تساعد املعلمين على مسايرة التطورات في تكنولوجيا التعليم ،واالستمتاع
بفوائدها الكثيرة واملتجددة.

كمعلم في الكليات املختصة بإعداد املعلمين والكليات التربوية وغيرها من
الكليات التي لها عالقة بإعداده ،وكذلك فهي تتضمن مجمل السلوك الذي
يمارسه املعلم ،ويساعده ذلك على إيصال املعلومة الصحيحة بطريقة متقنة
فيها كافة األساليب الدراسية املمكنة".
كذلك عرفها ريتش ي وآخرون [ ]19بأنها" :مجموعة مترابطة من املعارف،
املهارات والسلوكيات التي تمكن الفرد بشكل فعال من أداء أنشطة وظيفة ما
بطريقة تحقق أو تتجاوز املعايير املتوقعة في مهنة ما".
أما الكفايات التقنية فيعرفها مرداس [ ]20بأنها" :مجموعة األداءات
واملهارات التي يمتلكها املعلم في مجال التعلم اإللكتروني وينبغي ممارستها في
املوقف التعليمي ،والقائمة على استخدام الحاسوب واالنترنت لتوصيل
املحتوى التعليمي من خالل التواصل بين املعلم واملتعلم وبين املتعلم
واملحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية تمكنه من التعلم".
بينما عرف بني دومي [ ]21الكفايات التكنولوجية التعليمية بأنها:
"مجموعة القدرات واملهارات واالتجاهات التي يمتلكها املعلم ويقدر على
ممارستها في مجاالت تكنولوجيا التعليم املختلفة ،وخاصة في مجال تصميم
وإنتاج املواد التعليمية ،واستخدامها وتقويمها ،وفي مجال تشغيل األجهزة
التعليمية املختلفة".
وعرفتها رؤى باخدلق [ ]22بأنها" :القدرات التي يمتلكها املعلمين معرفيا
ومهاريا ووجدانيا في مجال تكنولوجيا التعليم ،والتي تمكنهم من استخدام
األجهزة واآلالت لعرض الوسائط املتعددة الحاسوبية وإنتاجها بدرجة مرضية
من اإلتقان ،بغرض توفير عنصر التفاعل في املوقف التعليمي ،مما
يساعدهم على تحقيق األهداف التعليمية".
ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن الكفاية ترتبط ب ــ:
 -1األدوار واملهام التعليمية والتقنية التي ينبغي أن يقوم بها املعلم.
 -2قدرات املعلم املعرفية واملهارية والوجدانية على أداء هذه املهام واألدوار.
 -3األداء الذي ينبغي أن يقوم به املعلم ،ودرجة أو مستوى ممارسة الكفايات.
 -4املعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة لكفايات.
 -5املعايير واألدوات التي تقاس بها الكفايات.
وفي ض وء ما سبق ،خلص الباحث إلى وضع تعريف إجرائي للكفايات
التقنية حيث هي :مجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات التقنية التي
يكتسبها معلم التربية اإلسالمية من خالل أساليب التعلم املختلفة ،ويظهرها
في سلوكه التدريس ي بمستوى معين من األداء يتسم بالكفاءة والفاعلية.
أهداف تعلم الكفايات التقنية:
مما ال يخفى أن تعلم الكفايات التقنية واكتسابها من قبل املعلم يعود
مردودها عليه في أدائه التدريس ي واإلداري داخل املؤسسة التعليمية ،ومن
هنا أورد كل من الل والجندي [ ]23وسالم [ ]24مجموعة من أهداف تعلم
الكفايات التقنية ومنها:
 -1توفير بيئة تعلمية غنية باملصادر التقنية.
 -2إيجاد قنوات اتصال إدارية تخدم العملية التعليمية دون االرتباط بمكان
محدد.
 -3املساهمة في تثقيف املعلمين واملتعلمين باملستجدات التقنية املتقدمة.
 -4نمذجة التعليم بما يتوافق مع التطورات التقنية في املجال األكاديمي.
 -5إكساب الطلبة الكفايات واملهارات الالزمة الستخدام تقنية االتصال
واملعلومات.
117

8

مجاالت الكفايات التقنية للمعلمين:
تتعدد مجاالت التكنولوجيا والتقنية ،وهي في تجدد وتطور مستمر في عالم
اليوم املتميز بالتقادم وسرعة التطوير ،ومن هنا تنوعت الكفايات التقنية في
التعليم والتي أوردها الباحثون ،حيث صنفت ملجاالت متنوعة منها ما يرتبط
بالتقنية ذاتها ومنها ما يرتبط بمستخدميها.
فيرى زوانفيلد وباستيانس كما في الحيدري[ ]28أن ثمة خمسة كفايات ال بد
أن يمتلكها املعلم الذي ينوي دمج التقنية في التعليم وهي:
كفايات استخدام التقنيات ،وتتضمن املعرفة األساسية واملهارة في التعامل
مع املكونات امللموسة وغير امللموسة ،كما تتضمن استخدام الوسائط
التقنية في التدريس االعتيادي.
كفايات اختيار التقنيات املناسبة ،وتتضمن املهارات الالزمة لالختيار الواعي
للتقنية في العملية التعليمية وفق معايير تعليمية ،بشرية واجتماعية.
كفايات التعلم مدى الحياة ،أي أن املعلمين يجب أن يكونوا على اطالع
ودراية بكل التقنيات الحديثة التي يمكن تضمنيها في ممارسات التعليم
والتعلم اليومية.
كفايات اإلشراف على العملية التعليمية ،والتي تتضمن قدرة املعلم على
تحسين العملية التعليمية للمتعلمين .وقدرته على امتالك املهارات الالزمة
لتنظيم كافة عمليات التواصل وإدارتها لتعزيز العملية التعليمية.
كفايات التصميم التعليمي ،وتتضمن مهارات تطوير املقررات بالطريقة
الصحيحة مع توظيف املواد التعليمية ،األنشطة والتقنيات بالشكل األمثل.
أما عزمي [ ]29فأورد مجموعة من الكفايات الرئيسة املتضمنة لكفايات
ً
إعداد املقررات إلكترونيا ،ومنها :كفايات التخطيط ،كفايات التصميم
والتطوير ،كفايات التقويم.
بينما أورد يعقوب [ ]30بعضا من الكفايات التقنية العامة والتي ينبغي إملام
املعلم بها ومنها:
كفايات متعلقة بالثقافة الكمبيوترية :مثل معرفة املكونات املادية
للكمبيوتر وملحقاته ،التعرف على برمجيات التشغيل والوسائط التي يعمل
بها الكمبيوتر ،االستخدامات املختلفة للكمبيوتر في العملية التعليمية
والحياتية املختلفة ،الفيروسات وطرق الوقاية منها ،معرفة املصطلحات
املستخدمة في مجال الكمبيوتر.
كفايات متعلقة بمهارات استخدام الكمبيوتر :مثل استخدام لوحة املفاتيح
والفأرة ،كيفية التعامل مع وحدات اإلدخال واإلخراج ،كيفية التعامل مع
سطح املكتب وامللفات والبرامج سواء بالحفظ أو النقل أو الحذف أو
التعديل ،التعامل مع وحدات التخزين ،استخدام مجموعة برامج األوفيس،
والتغلب على املشكالت الفنية التي تواجهه أثناء االستخدام.
وعدد جعنيني [ ]31بعض كفايات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة ومنها:
التعامل مع نظام التشغيل ويندوز وإصداراته املختلفة.
إتقان إحدى لغات البرمجة لتصميم الصفحات واملواقع التعليمية.
القدرة على املشاركة في مجموعات النقاش املتاحة عبر اإلنترنت.
القدرة على ضغط أو فك امللفات من وإلى الشبكة.
إنشاء الصفحات واملواقع التعليمية ونشرها وتحديثها كل فترة.
الدخول للمكتبات العاملية وقواعد البيانات.
التحقق من مهارات املتعلمين التكنولوجية والفنية الالزمة للتعامل مع
املقررات اإللكترونية.
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وقد استفاد الباحث من هذه التصنيفات ملجاالت الكفايات التقنية
وغيرها الواردة في األدب التربوي السابق ،في تصنيف الكفايات التقنية املتبع
في هذا البحث حيث تم تصنيفها على شقين ،األول تناول الكفايات التقنية
املعرفية ،والثاني اشتمل على الكفايات التقنية األدائية ،كما سيأتي بيانه في
موضوع أداة البحث وما اشتملت عليه.
املحور الثاني /مدرسة املستقبل:
تناول الباحث في هذا الجزء التعريف بمدرسة املستقبل من حيث مفهومها
ومرتكزاتها النظرية ،وأهم مواصفاتها ومزاياها.
مفهوم مدرسة املستقبل:
لقد تعددت التعريفات ملفهوم مدرسة املستقبل ،نظرا لتعدد تصنيفاتها،
ومنها املدرسة دائمة التعلم ،املدرسة اإللكترونية ،املدرسة النوعية ،املدرسة
التضامنية ،املدرسة املبدعة ،املدرسة املجتمعية ،ولكل تعريف منطلق
يرتبط بالتصنيف الذي صنفت به هذه املدرسة أو تلك ،ومن هنا اقتصر
الباحث على إيراد التعريفات الشاملة ملدرسة املستقبل والتي تضمنت في
ثناياها جل هذه التصنيفات.
فقد عرفها محسن [ ]32بأنها :املدرسة التي تمتلك مجمل مواصفات
ومقومات الجدة والحداثة والجودة ،وهي مدرسة قادرة على أن تشكل فضاء
لبناء املواطن املنشود ،وقاطرة آمنة إلكساب مجتمعاتنا أهلية وجدارة
االنتماء إلى زمن العوملة ومجتمع املعرفة ،وتمكينها من امتالك االقتدار
املطلوب الستكمال بناء ما نطمح إلى ترسيخه من مشروع مجتمع نهضوي
متفاعل من جهة مع مقوماتنا وقيمنا وخصوصياتنا الفكرية والروحية
والسوسيوحضارية ،ومن جهة ثانية مع شروط ومعطيات وتحديات لحظته
التاريخية والكونية الراهنة.
وعرفها الوافي وآخرون [ ]33بأنها" :مؤسسة تربوية مستمرة ومتجددة
وجاذبة تسعى لتحقيق إعداد مخرج مبدع ومبتكر وناقد وقادر على التجديد
في املستقبل من خالل ربط التعليم بالتنمية وتحويل األهداف إلى
استراتيجيات عمل غايتها اإلنسان ومقصدها االستثمار فيه".
أما حافظ [ ]34فعرفها بأنها" :املدرسة املتطورة التي يسعى التربويون
إليجادها لتلبي حاجات املتعلمين املختلفة ولتزودهم باألسس املناسبة
ملواصلة دراستهم الجامعية أو مافي مستواها ،وتزودهم بما يؤهلهم للعيش
بفاعلية وبتكيف في مجتمعهم الحديث".
بينما ترى رافدة الحريري [ ]35أن مدرسة املستقبل هي" :نقلة نوعية من
التعليم التقليدي إلى التعليم املستقبلي القائم على توظيف التقنية الحديثة،
وتوفير بيئة تعليمية تسمح للتالميذ واملعلمين واإلدارة املدرسية واملجتمع
بالتفاعل والتواصل في أي وقت وفي أي مكان ،وهي نموذج تربوي يتضمن
التعليم والتعلم إضافة إلى أدوات التقويم ووسائله".
فيما عرفتها سلمى الصعيدي [ ]36بأنها" :مدرسة نموذجية تعتمد على
التكنولوجيا الحديثة بدرجة عالية في كافة جوانب العملية التعليمية،
وأسلوب التعامل مع التالميذ وأولياء األمور واملعلمين واملجتمع ككل ،وتتخطى
أسوارها إلى املجتمع املحيط بها وتتبادل الخدمات بينها وبينه وتشاركه
اهتماماته ويشاركها اهتماماتها وتعمل على تخريج جيل املبدعين".
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▪ أن التعليم ال ينفصل عن املجتمع ،وال يؤدي دوره ما لم يالحظ
الطالب ثمرته في الحياة.
ومن املبادئ واملنطلقات األساسية ملدرسة املستقبل والتي أوردتها رافدة
الحريري [ ]35ما يلي:
▪ املدرسة خلية اصطناعية مرنة يمكن تنظيم بنيتها وجدولة أنشطتها
ومعاودة تنظيمها لتحقيق أغراض تربوية واجتماعية معينة.
▪ املدرسة مجتمع صغير متطور يتأثر باملجتمع األكبر املحيط به.
▪ التعليم يقوم ببناء شخصية املتعلم املتكاملة القادرة على ممارسة
اإلنتاج فرديا واجتماعيا.
▪ يتعلم املتعلم في املدرسة تعلما ذاتيا وبتوجيه ذاتي ودافعية ذاتية.
▪ تفسح املدرسة املجال أمام املتعلم ليبتكر ويبدع واضعة نصب عينيها
املنظور املستقبلي مشفوعا باالستفادة من التراث.
▪ على املدرسة أن تطور أجواءها باستمرار لتحقيق املشاركة بين
املتعلمين واملعلمين واإلداريين وأولياء األمور.
▪ يتفاعل املعلمون مهنيا واجتماعيا مع بعضهم البعض ،ومع املجتمع
الخارجي من وقت آلخر بقدر الحاجة.
▪ تقدم املدرسة للمجتمع املواطن الصالح واإلنسان املنتج الباحث الذي
يفكر تفكيرا نقديا ومرنا بعد أن يكون ربط التفكير بالتطبيق طوال
حياته الدراسية.
ومما سبق يتضح أن املبادئ واملرتكزات النظرية ملدرسة املستقبل جعلت من
املتعلم محورا للعملية التعليمية ،وأكدت على ضرورة مراعاة مستجدات
العصر وتطوراته واالستفادة منها في التطوير املستمر للعملية التعليمية ،مع
التأكيد على الدور الرئيس ي للمعلم وتطويره مهنيا ،حتى يكون أكثر تفاعال
وتناغما في مدرسة املستقبل التي تتطلب ذلك.
مواصفات مدرسة املستقبل:
بيئة مدرسة املستقبل ليست منغلقة وتقليدية ،بل هي إيجابية وفعالة داخل
أسوارها وخارجها ،ومن هنا فإن املواصفات التي تميز هذه املدرسة كثيرة،
ومنها ما أوردته رافدة الحريري [:]35
 -1أنها توفر نظاما متكامال يتفاعل فيه العاملين واملعلمين والطالب.
 -2تربط املهام واألدوار باملسؤوليات مع إعادة توزيعها كلما برزت مهمة
جديدة أو مشروع مستحدث.
 -3أنها تتميز باالستمرارية فالعمل التربوي فيها متكامل ومتواصل.
 -4أن التعلم فيها مرتبط بالحياة امليدانية وهو التغذية الراجعة األساسية
فيها.
 -5توفر إمكانية نقل الدروس الحية بأجهزة تصوير تمكن املعلم من الشرح
للطالب بالصوت والصورة في أي مكان باملدرسة من خالل شبكة إلكترونية.
 -6تشجع التعلم الذاتي وتفتح للطالب مجاال واسعا للتعلم والتفاعل مع
زمالئهم وإبداء الرأي وتبادل املعلومات داخل املدرسة أو خارجها.
 -7توفر ألولياء أمور الطالب مساحة إيجابية تفاعلية للتواصل مع املدرسة.
 -8توفر كوادر مؤهلة مع استمرار التدريب واملطالعة والتجريب.
وعدد مركز التطوير التربوي نقال عن نصير [ ]38املواصفات التالية ملدرسة
املستقبل:
 -1أنها مدرسة تربي على القيم واألخالق الفاضلة وتوجه النشء ليكونوا
أفرادا صالحين نافعين ألنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم.

ومن خالل هذه التعريفات السابقة ملدرسة املستقبل يستنبط الباحث ما
يلي:
▪ أن مدرسة املسقبل بيئة مفتوحة للتعلم ،وفضاء واسع لظهور
املبدعين.
▪ اعتمادها على التقنيات الحديثة بشكل أساس ي في تعامالتها
الداخلية والخارجية.
▪ تساعد على اكتساب املهارات والقيم املتعددة ،وتعمل على تطوير
التفكير بشكل مستمر.
▪ تجسد العمل التعاوني ،وتعمل على تعزيز مهارات الحوار والنقد
البناء.
▪ تعزز التفاعل بين املتعلمين من جهة وبين املتعلمين واملعلمين من
جهة أخرى داخل بيئة الصف وخارجها.
▪ تلبي حاجات املتعلمين واملجتمع ،وتسعى للتطوير املستمر ملواكبة
مستجدات العصر الحديث.
املرتكزات النظرية ملدرسة املستقبل:
تستند مدرسة املستقبل –حسب إعالن دمشق -إلى مجموعة من األهداف
األساسية التي تتمثل في التصورات النظرية التالية :حمداوي []37
التأكيد على أهمية تزويد الطالب باملعرفة والوعى الالزمين لتمثل عطاء
ثقافتهم القومية وتراثهم املشترك ،وإدراك جوهر تلك الثقافة وقيمها الروحية
ومدلولها الحضاري ومعاني وثمرات التواصل بينها وبين ثقافات العالم.
العمل على سيرورة املعلوماتية ،واألخذ بالثقافة في مناحي املنظومة التربوية
استجابة لروح العصر ومواكبة ملتطلباته.
بناء النظام التربوي املرن في أبنيته ومراحله وأنواعه وسنوات الدراسة فيه
وأعمار املنتسبين إليه ومناهجه وتقنياته وسائر مقوماته.
تجديد التربية تجديدا دائما عن طريق التربية املستمرة ،وتأكيد أهمية العناية
(بالتعلم الذاتي) ،وإجادة أساليبه وتقنياته.
العناية بتربية اإلبداع في مؤسساتنا ،والتركيز على كيفية التفكير.
االهتمام لدى الطالب بتكوين املواقف واالتجاهات اإليجابية الفعالة التي
تمكنهم من مواجهة التغيير أيا كان وأنى كان ،والتكيف مع الجديد ،وامتالك
مهارات اإلبداع وكفاياته.
العناية باملعلم إعدادا وتدريبا من أجل تعزيز مكانته ،وتغيير دوره من ناقل
للمعرفة إلى منظم لنشاطات الطالب ،ومدرب لهم على أساليب تحصيل
املعرفة ووسائل معرفتها ،ومكون ملواقفهم واتجاهاتهم وقيمهم ،وتنمية
لقدراتهم الذاتية وللفكر الناقد لديهم.
ويرى حافظ [ ]34أنه إذا ما أردنا أن نخطط ملدرسة املستقبل فعلينا أن
نجعلها تنطلق مما يلي:
▪ أن اإلنسان هو مقصد التربية وغايتها.
▪ أن التعليم أعظم استثمار للمجتمع.
▪ أن هللا أودع في اإلنسان من املواهب والقدرات والطاقات ،وجعل
له وسائل اإلدراك التي يتعلم بها الكثير ،وعلى املدرسة أن
تستثمرها بشكل فاعل.
▪ أن املتعلم يتعلم بالحركة والبحث واالستكشاف وباللعب مع
أقرانه أكثر مما يتعلم بالتلقين.
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وأجرى قوقزة [ ]41دراسة هدفت إلى معرفة مدى توافر الكفايات التقنية
التعليمية لدى معلمي الرياضيات في املرحلة الثانوية بمحافظة جرش
وممارستهم لها من وجهة نظرهم ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي
الرياضيات في املحافظة وعددهم ( )62معلما ومعلمة ،واستخدم الباحث
االستبيان كأداة لجمع البيانات ،وأظهرت النتائج أن معلمي الرياضيات تتوافر
لديهم ( )24كفاية تقنية تعليمية بدرجة عالية ،و( )33كفاية تقنية بدرجة
متوسطة ،وكفايتان بدرجة ضعيفة من وجهة نظرهم ،إضافة إلى أنهم
يمارسون ( )44كفاية تقنية تعليمية بدرجة عالية ،و( )23كفاية بدرجة
متوسطة ،وكفايتين بدرجة ضعيفة من وجهة نظرهم.
بينما هدفت دراسة هورنبكر [ ]42إلى التعرف على أثر املهارات
التكنولوجية ملديري املدارس االبتدائية في كفايات التكامل التكنولوجي
للمعلمين تحت قيادة املديرية في والية داكوتا الشمالية ،وقد تم تحديد
مجاالت محددة لتحسين التكنولوجيا التعليمية التي تشمل املهارات التقنية
األساسية واملناهج الدراسية والتعلم والتقييم واملمارسات املهنية والصفوف
الدراسية واإلدارة التعليمية ،ومن أبرز نتائجها وجود عالقة ارتباطية إيجابية
بين تقديرات اإلداريين على اختبار الكفاية املهنية وكفايات التكامل
التكنولوجي للمعلمين ،كما أظهرت أن تقديرات اإلداريين لكفايات التكامل
التكنولوجي ارتبطت مع تقديرات املعلمين لهذه الكفايات.
كما أجرى كنسارة [ ]43دراسة استهدفت الكشف عن امتالك أعضاء
هيئة التدريس بجامعة أم القرى للكفايات التكنولوجية وبيان حالة
ممارستهم لها والصعوبات التى يواجهونها ,واستخدم الباحث املنهج الوصفى،
واشتملت عينة البحث على ( )598عضو هيئة تدريس ،وتكونت أداة البحث
من استبيان اشتمل على ( )57عبارة موزعة على ( )7أبعاد ,ومن أهم النتائج:
ً
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجة اإلمتالك واملمارسة للكفايات
التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس فى جامعة أم القرى.
وهدفت دراسة الخوالدة واملشاعلة [ ]15لتحديد الكفايات التعليمية
اإللكترونية التي يتوجب على معلم التربية اإلسالمية امتالكها وبيان املؤشرات
الدالة على تنفيذ هذه الكفايات اإللكترونية ،وطبقت الدراسة على عينة
بلغت ( )60معلما ومعلمة ،ومن أبرز نتائج الدراسة أن أهم الكفايات
اإللكترونية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية هي كفايات مصادر التعليم
اإللكتروني ،وكفايات القياس والتقويم فى التعليم اإللكتروني ،وكفايات
التعامل مع أجهزة وبرامج التعليم اإللكتروني.
بينما أجرى بني دومي [ ]21دراسة استهدفت التعرف على درجة تقدير
معلمى العلوم ألهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية فى تحسين أدائهم
املنهى ,واستخدم الباحث املنهج الوصفى ،واشتملت عينة البحث على ()92
معلما ومعلمة بمحافظة الكرك باألردن ,وتكونت أداة البحث من استبيان
أهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية ,ومن أهم النتائج :يرى املعلمون أن
الكفايات التكنولوجية التعليمية جميعها مهمة بدرجة كبيرة ،بإستثناء كفاية
واحدة كانت درجة أهميتها متوسطة ،وأن املجاالت جميعها مهمة بدرجة كبيرة
من وجهة نظر أفراد العينة.
وهدفت دراسة املطيري [ ]44إلى الكشف عن درجة امتالك مدراء
مراكز مصادر التعلم للكفايات اإلدارية والتقنية وعالقتها باستخدام املعلمين
لهذه املراكز في املدارس األهلية في منطقة تبوك في اململكة العربية السعودية،
واستخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع البيانات ،وطبقت األداة على عينة

 -2مدرسة متعلمة ،فالتعليم عملية مستمرة والجميع قابل للتعلم وبحاجة
إليه.
 -3مدرسة نوعية ،تتبنى نظرية الجودة الشاملة التي أساسها التركيز على
جودة التعلم والتعليم والتحسين املستمر وفق أعلى معايير األداء العاملي.
 -4مدرسة إلكترونية ،تعيد صياغة دور املعلم والكتاب والصف وتوظيفها بما
يخدم عملية التعليم واملتعلم بجهد أقل ونوعية أجود.
 -5مدرسة تعاونية ،تتبنى مفهوم التعلم التعاوني لتحقيق أهداف مشتركة.
 -6مدرسة فعالة ،تتبنى مبدأ الفاعلية التربوية بتحقيق أهدافها لجميع
الطالب دون استثناء ،تستثمر وقت الدراسة داخل املدرسة وتسعى للحصول
على دعم املجتمع املحلي.
 -7مدرسة مبدعة ،تسعى لتنمية ملكة اإلبداع وتشجعها وتوفر البيئة
املناسبة واملناخ املالئم لكل فرد من أفرادها الستخدام طاقاته الكامنة في
االبتكار واإلبداع.
 -8مدرسة عملية ،تنتهج مبدأ التعليم للعمل وتسعى إلعداد وتهيئة الطالب
مهنيا مليادين العمل التي سيخرجون إليها.
كذلك أورد الحر [ ]39بعض مواصفات مدرسة املستقبل ومنها:
 -1أنها مدرسة ذات قيادة محترفة تؤمن باملشاركة وأهمية املعرفة املهنية.
 -2أنها تؤمن ببيئة تعليمية إيجابية منظمة وجاذبة.
 -3لها توقعات عالية لجميع منسوبيها عاملين ومعلمين وطلبة.
 -4تؤمن بالتعزيز اإليجابي وتهتم بالتغذية الراجعة.
 -5تضمن شراكة إيجابية بين املدرسة واألسرة.
 -6أنها مدرسة دائمة التعلم ملنسوبيها.
ومن خالل ما سبق تتضح املواصفات العالية ملدرسة املستقبل ،والتي يحقق
توفرها بيئة جاذبة لجميع منسوبي املدرسة يقدمون من خاللها إبداعاتهم
ويصنعون مستقبلهم الذي تنتظره مجتمعاتهم وأوطانهم.
ثانيا /الدراسات السابقة:
نتيجة للتطور الذي يؤكد االهتمام بقضية كفايات املعلمين ومراعاة ذلك
في جانب األداء ،ونتيجة ملا يشهده عالم اليوم من تسارع في مجال التقنية
الحديثة ،وما يرتبط منها بمجال التعليم ،والتي تعد أساسية وفعالة في
مدرسة املستقبل ،فقد أجريت العديد من الدراسات التي اهتمت بمجال
الكفايات التقنية للمعلمين ،وكذلك التي تناولت مدرسة املستقبل ،ومن هنا
اطلع الباحث على عدد من هذه الدراسات والتي لها ارتباط بالدراسة الحالية،
ويمكن تقسيمها على محورين ،األول يتناول الدراسات التي اهتمت بالكفايات
التقنية للمعلمين ،والثاني يتناول دراسات مدرسة املستقبل ،وتم استعراض
الدراسات من األقدم إلى األحدث على النحو التالي:
أوال /الدراسات التي تناولت الكفايات التقنية للمعلمين:
أجرى كل من يوكو وهوبر وأيجو [ ]40دراسة هدفت لتحديد تصورات
املجتمع التعليمى حول أهمية مهارات الكفايات التكنولوجية لدى معلمى ما
قبل الخدمة وأثناء الخدمة ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفى ،وتكونت
ً
عينة البحث من ( )67معلما ما قبل الخدمة ،و( )67معلما أثناء الخدمة،
و( )45مدير مدرسة من املناطق التعليمية في أريزونا  ،Arizonaواشتملت أداة
البحث على استبيان تكون من ( )62عبارة تتعلق باملهارات التكنولوجية
التعليمية ،وقد أظهرت النتائج وجود تقدير كبير من املعلمين أثناء الخدمة
ألهمية املهارات التكنولوجية التعليمية.
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التي تم التوصل اليها أنه وعلى ضوء هذا النموذج الجديد سوف يقوم
املدرسين واالستشاريين وموجهي املدارس بوضع خططا جديدة لتسهيل مهمة
التدريس ،وفي ضوء هذه املتغيرات ترى الدراسة أن املوجهين واالستشاريين
واملدرسين سيلعبون دورا مهما كمفتاح لقيادة اإلصالح املدرس ي ،وذلك
بخلقهم مناخا صحيا في املدارس وهذا مما يخدم املدرسين واآلباء وأفراد
املجتمع.
وأجرى الراشد [ ]48دراسة هدفت إلى تحديد املالمح األساسية للمدرسة
الثانوية املستقبلية في األردن وتطوير أنموذج ملدرسة املستقبل ،وقد
استخدم الباحث أسلوب دلفاي التنبؤي على جولتين كأداة تحليلية
للمستقبل وتكون مجتمع الدراسة من (ً )20
خبيرا وأعد الباحث استبانه
مكونة من ( )67فقرة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من الخبراء
قد اتفقت على تحديد املالمح األساسية ملدرسة املستقبل من حيث أهدافها
ومناهجها ومواصفات املعلم ومواصفات الخريج ،وهي :التنمية املستدامة في
مجاالت التعلم والتعليم وتوظيف التقنية ،وتنمية روح الفريق من خالل
التعلم التعاوني والتشاركي والريادي ،واالهتمام بعالقات الشراكة الفاعلة بين
املدرسة واألسرة واملجتمع املحلي وتنوع مصادر املعرفة واملعلومات وتقديمها
بأساليب تقنية متطورة متعددة الوسائل وإكساب املعلم ً
أدوارا جديدة بحيث
يكون املخطط وصاحب القرار والخبير واملدرب.
وهدفت دراسة ثورنبرغ [ ]49إلى وضع أفكار مستقبلية ملا سيكون عليه
التعليم في عام 2020م بما يتناسب مع معطيات العصر ،وذلك من خالل
وضع رؤية جديدة ملدرسة مبنية على واقع تقني وأفكار تعتمد على الخيال
العلمي في ضوء ماهو موجود من ثورة تقنية معلوماتية تجتاح العالم ،ومن
أبرز األمور التي يجب أن تتبناها مدرسة املستقبل في عام  2020وجاءت
كنتائج للدراسة :التحول من الشكل التقليدي للمدرسة واملتمركز في مكان
واحد إلى شكل أكثر شمولية ال يتحدد بشكل واحد .كذلك االعتماد على تقنية
الحاسوب واالنترنت في رسم معالم هذه املدرسة .إضافة إلى تقليص دور
املعلم في التعليم ليصبح أكثر ذاتية .مع ضرورة االعتماد الكلي على تقنيات
التعليم والتكنولوجيا التعليمية في مدرسة املستقبل.
بينما قدم مازن [ ]50ورقة عمل تناولت مدرسة املستقبل من حيث
مناهجها االلكترونية ودورها فى بناء مجتمع املعرفة واملعلوماتية العربى.
ً
واقترح الباحث فى هذه الورقة هيكال ملدرسة املستقبل واملدرسة الذكية فى
محاولة منه لرسم صورة للمدرسة العصرية الذكية املستقبلية لتحقيق
ً
طموحات وأحالم رجل الشارع العربى وصوال بمجتمعنا العربى إلى عالم
املعلوماتية كطريق للوصول إلى مجتمع املعرفة العربى .وأوص ى من خاللها
بضرورة تدعيم البنية التحتية للمدرسة بما يؤهلها من تفعيل وتدعيم
ً
ً
تكنولوجيا املعلومات نظريا وعمليا ،إضافة إلى ضرورة االهتمام بمراكز
ً
ومصادر التعلم وبتطوير املكتبة طبقا للمفهوم الحديث للمكتبة الشاملة كي
تساهم فى تحقيق أهداف مدرسة املستقبل ،كذلك االهتمام بتنمية املهارات
والقيم األساسية املطلوب تحقيقها فى مناهج مدرسة املستقبل كاملهارات
املرتبطة بحاجات املتعلم ،وتلك املرتبطة بمتطلبات املجتمع ،واملهارات
املرتبطة بطبيعة العصر الراهن ،وهو عصر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات
واملهارات الخاصة بالتواصل اللغوي (اللغة العربية ،اللغات األجنبية).
وأجرى القرني [ ]51دراسة هدفت إلى صياغة تصور مقترح ألهم التحوالت
التربوية في مدارس املستقبل الثانوية باملمكة العربية السعودية التي يتطلبها

تكونت من ( )299معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج توافر الكفايات اإلدارية
والتقنية لدى مدراء مراكز مصادر التعلم بدرجة متوسطة ،ووجود عالقة
إيجابية ودالة إحصائيا بين امتالك مدراء مراكز مصادر التعلم للكفايات
اإلدارية والتقنية ودرجة استحدام املعلمين لهذه املراكز.
وأجرت منال العتيق [ ]45دراسة هدفت ملعرفة درجة امتالك وممارسة
أعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض
للكفايات التكنولوجية التعليمية ،وتكونت العينة من ( )140عضو هيئة
تدريس من النساء طبقت عليهن أداة استبانة اشتملت على أربعة محاور هي:
تصميم التدريس باستخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية ،وإنتاج
الوسائل التعليمية التكنولوجية ،واستخدام الوسائل التعليمية
التكنولوجية ،والتقويم باستخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية ،وقد
أظهرت النتائج امتالك عضوات هيئة التدريس للكفايات التكنولوجية بدرجة
متوسطة ،كما أن ممارستهن لها كانت بدرجة متوسطة.
فيما هدفت دراسة العتيبي [ ]25إلى تحديد الكفايات األخالقية والتقنية
لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية في
نجران والخرج ،وطبقت على ( )104عضو هيئة تدريس بكليتي التربية في
نجران والخرج ،واستخدم املنهج الوصفي املسحي التحليلي وتوصلت الدراسة
لعدد من النتائج أهمها :أن الكفايات األخالقية والتقنية املتضمنة في الدراسة
ً
ينبغي أن تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبيرة مما يعطي مؤشرا
لضرورة وأهمية تلك الكفايات .إضافة إلى أن أولى الكفايات األخالقية التي
ينبغي أن تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس تحقيق العدالة بين الطلبة ،ثم
احترام أوقات املحاضرات وااللتزام باألمانة العلمية ،في حين أن أولى الكفايات
التقنية التي ينبغي أن تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس هي توظيف التدريس
اإللكتروني في تدريس املقررات ،ثم إرشاد الطلبة إلى املواقع العلمية
اإللكترونية ،ومعرفة البرمجيات التعليمية الجيدة.
وهدفت دراسة القرني [ ]46إلى التعرف على أهم الكفايات التكنولوجية
الالزمة للقيادات األكاديمية في ظل مستحدثات ثورة املعلومات واالتصال،
والتعرف على درجة معرفتهم لهذه الكفايات ودرجة ممارستهم لها ،وتكونت
العينة من ( )45قائدا أكاديميا ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع
املعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها :أن أكثر
الكفايات التكنولوجية معرفة وممارسة لدى القادة األكاديميين ما يتعلق
بإرسال واستقبال البريد اإللكتروني وتحميل وتنزيل امللفات املرفقة بالبريد،
وطباعة املستندات واستخدام برنامج الواتس أب .بينما كانت أقل الكفايات
معرفة وممارسة ما يتعلق ببرنامج الببلشر وملف اإلنجاز اإللكتروني والتدوين
الصوتي وبرنامج السناب شات .إضافة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين
درجة إملام ومعرفة القائد للكفاية اإللكترونية ودرجة ممارسته لها.
ً
ثانيا /الدراسات التي تناولت مدرسة املستقبل:
أجرى بيماك [ ]47دراسة هدفت إلى إلقاء الضوء على مدير املدرسة
عام 2021م من خالل مجموعة من برامج التوعية واإلرشاد ،واستخدمت
املقابلة مع عدد من املدرسين واالستشاريين واملوجهين ،وتناولت اتجاها ينادي
ً
بأن تنأى املدارس بعيدا عن أشكال املعاهد التربوية الكبيرة ،وذلك بالتركيز
على تصميم مراكز تعليمية صغيرة في ضوء تصور الفكرة العامة للتأسيس،
بحيث تعمل هذه املراكز الصغيرة بنفس قوة الجامعات اليوم ،وذلك من
خالل شعب متخصصة وفي عدد من املواضيع املختلفة ،ومن أبرز النتائج
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عصر اقتصاد املعرفة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،كما
استخدم االستبانة التي طبقت على عينة من األكاديميين وعددهم ()160
ً
ً
أكاديميا ،و(ً )32
ً
خبيرا تربويا ،وجميع مديري ومساعدي إدارات التربية
خبيرا
والتعليم باملمكة .وكان من أهم النتائج أن التحوالت التربوية في مدارس
املستقبل الثانوية التي يتطلبها اقتصاد املعرفة تتمثل في :التحول نحو
املدرسة االلكترونية ،التحول نحو التعلم للكينونة والتعايش مع اآلخرين،
التحول نحو التعلم النتاج وابتكار املعرفة ،التحول نحو املدرسة دائمة
التعلم ،التحول نحو املدرسة املجتمعية لبناء مجتمع املعرفة ،التحول نحو
التعلم للعمل (توظيف املعرفة ملواءمة سوق العمل) ،التحول نحو التمكين
اإلداري.
وهدفت دراسة الل [ ]52إلى الكشف عن اتجاه معلمي ومعلمات املدارس
الثانوية من تخصصات علمية وأدبية وذوات خبرة متنوعة في مجال التدريس
ومن بلدان خليجية مختلفة (املمملكة العربية السعودية ،وسلطنة عمان،
ودولة اإلمارات العربية ،والبحرين) نحو توظيف شبكة املعلومات العاملية في
مدارس املستقبل .واستخدم الباحث أداة استبانة طبقة على عينة مكونة من
( )1280معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن اتجاه معلمي التخصص العلمي
ذوي خبرة أكثر من ( )5سنوات في مجال التدريس من اململكة العربية
السعودية نحو توظيف شبكة املعلومات العاملية في مدارس املستقبل أكثر
إيجابية من بقية مجموعات البحث.
وأجرى نصير [ ]38دراسة هدفت إلى التعرف على أهمية التجديد والتطوير
في املدرسة الثانوية ودواعيه في ضوء مالمح مدرسة املستقبل ،واستخدم
الباحث املنهج الوصفي الوثائقي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن تطوير املدرسة
الثانوية حتى يؤتي ثماره البد أن يكون شامال لجوانب العملية التعليمية بدءا
بالنظام التعليمي ووصوال إلى قياس املنتج النهائي وتقويمه ،إضافة إلى أن
مدرسة املستقبل تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم ،وتجويد العمليات
التعليمية وإعداد املتعلم ملواجهة املستقبل ومن أهم ركائزها القيادة التربوية،
املتعلم ،املنهج ،املعلم ،البيئة املدرسية ،القياس والتقويم ،النشاط الطالبي،
اإلرشاد املدرس ي.
بينما هدفت دراسة الزبون [ ]53إلى تعرف مالمح مدرسة املستقبل من
ً
وجهة نظر الخبراء التربويين .وتكونت عينتها من (ً )20
ومتخصصا في
خبيرا
وزارة التربية والتعليم وأساتذة الجامعات األردنية ،واتبعت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب املقابلة ،حيث تم طرح العديد من
األسئلة املفتوحة ،لتغطي مجاالت الدراسة الستة التي تم االستفسار حولها،
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها :اتفاق عينة الدراسة على
املالمح األساسية ملدرسة املستقبل املتعلقة بفلسفتها وأهدافها بنسبة مئوية
بلغت ( .)%93.3واتفاقهم على املالمح املتعلقة بمواصفات املعلم بنسبة
مئوية بلغت ( .)% 94.2وعلى املالمح املتعلقة بالطالب بنسبة مئوية بلغت
( .)%94.8واملالمح املتعلقة باملناهج الدراسية بنسبة مئوية بلغت (.)%95.2
واملالمح املتعلقة باإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية بنسبة مئوية بلغت
( .)% 91.3واملالمح املتعلقة باملبنى املدرس ي بنسبة مئوية بلغت (.)%91.8
فيما هدفت دراسة املحالوي [ ]54إلى وضع تصور ملدرسة املستقبل في
اململكة العربية السعودية ،واستخدم الباحث املنهج التاريخي ،واملنهج
الوصفي التحليلي ،وكذلك منهج دراسة الحالة ملنطقة تبوك التعليمية.
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من املشرفين التربويين واملعلمين ومديري
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ووكالء املدارس في اإلدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة تبوك .وخلصت
الدراسة إلى عدد من النتائج منها :اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو
مدرسة املستقبل للمقياس بكل محاوره ،وتم الكشف عن أهمية إعادة
صياغة أهداف التعليم في املمملكة العربية السعودية في مراحل التعليم
املختلفة وحاجة وثيقة التعليم في اململكة للمراجعة ،وأكدت على مالءمة
خطة وزارة التربية والتعليم العشرية الستراتيجيات مدرسة املستقبل ،وبينت
أهم مواصفات قائد ومعلم وطالب ومبنى مدرسة املستقبل.
وأجرت نادية الزعبي [ ]55دراسة هدفت لتعرف دور مدرسة املستقبل في
تطوير املجتمع في مدينة دمشق ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،وتم
ً
اختيار عينة مكونة من ( )230معلما ومعلمة كما استخدمت لذلك استبانة
مكونة من ( )6مجاالت ،وبعد تحليل النتائج وتفسيرها تبين أن دور مدرسة
ً
ً
املستقبل في املجالين (الثقافي والخدمة األسرية) كان إيجابيا وداال ،وفي مجال
(الخدمات اإلنسانية واالجتماعية ،والتواصل مع املجتمع) كان ضمن
املتوسط العام ،أما في مجال (خدمة التعليم املستمر ،والخدمة االقتصادية)
ً
ً
فقد كان دورها ضعيفا ومتدنيا .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين مجاالت االستبانة بالنسبة ملتغيرات (الجنس ،التخصص
العلمي ،املؤهل العلمي) ،وإلى وجود فروق ذات داللة بالنسبة للمجاالت
(الثقافية-األسرية-التعليم املستمر-التنمية االقتصادية) لصالح املعلمين
واملعلمات ذوي خبرة أكثر من ( )10سنوات.
وهدفت دراسة مروة الخطيب [ ]56إلى تعرف التحديات التي تواجه مديري
ومدرس ي التعليم الثانوي العام في ضوء مدرسة املستقبل .واستخدمت
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في استخالص نتائج البحث معتمدة على أداة
ً
مديرا ومديرة
االستبانة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ()51
ملرحلة التعليم الثانوي العام بمدارس محافظة دمشق الرسمية ،و ()644
ً
مدرسا ومدرسة من مرحلة التعليم الثانوي العام .وأظهرت نتائج الدراسة
مجيء مستوى كل من التحديات اإلدارية والتربوية والتكنولوجية واالجتماعية
التي يواجهها مديرو مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء مدرسة املستقبل
متوسطا ،في حين جاء مستوى التحديات االقتصادية كبيرا .كذلك جاء
مستوى كل من التحديات التربوية والتكنولوجية واملعرفية التي يواجهها
مدرسو مدارس التعليم الثانوي العام في ضوء مدرسة املستقبل متوسطا ،في
حين جاء مستوى التحديات االجتماعية والثقافية كبيرا.
فيما تناولت دراسة حمداوي [ ]37نظرية مدرسة املستقبل من حيث بيان
مفهوم هذه النظرية ،ومساقها التاريخي ،ومرتكزاتها وتطبيقاتها ،وأبرز مزاياها
وعيوبها .وتوصل فيها إلى أن مدرسة املستقبل مدرسة تفاعلية تواصلية
منفتحة وديمقراطية ،تؤمن باإلبداع واملرونة والتعددية والتعلم الذاتي
والتكوين املستمر .ومن ثم فهي قاطرة للتنمية الشاملة املستدامة ،ومؤسسة
منفتحة على محيطها السياس ي واالقتصادي ،ومدرسة توقيفية تجمع بين
األصالة واملعاصرة .كما أنها مؤسسة مسايرة للعوملة بمستجداتها الثقافية
والحضارية والعلمية واألدبية والفنية والتقنية .وأن من إيجابيات مدرسة
املستقبل أنها قائمة على التعلم الذاتي ،وفلسفة اإلبداع ،واملرونة ،واالنفتاح
على الجديد ،وتطوير املنظومة التربوية تطويرا شامال ،وتحسين وضعية
املدرسة تأطيرا وتحفيزا.
ومن خالل االستعراض السابق للدراسات السابقة بمحوريها يمكن التوصل
إلى بعض االستنتاجات والتي انطلقت منها الدراسة الحالية:
122

متوسطة ،ما يتطلب أهمية تعريفهم بها وطرق تجاوزها ،ما يضمن تقديم
أفضل األداءات في مدرسة املستقبل.
من إيجابيات مدرسة املستقبل أنها مسايرة للعوملة بمستجداتها الثقافية
والحضارية والعلمية واألدبية والفنية والتقنية ،وقائمة على التعلم الذاتي،
وفلسفة اإلبداع ،واملرونة ،واالنفتاح على الجديد ،وتطوير املنظومة التربوية
تطويرا شامال.
وبوجه عام استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة فيما يلي:
تكوين خلفية موضوعية حول الكفايات التقنية ومدرسة املستقبل ،تعطي
جانبا تعريفيا بهما.
تدعيم مشكلة البحث ،وصياغة أسئلته.
بناء قائمة الكفايات التقنية ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل.
تفسير ومناقشة نتائج البحث الحالي تفسيرا علميا موضوعيا ،وربطها بنتائج
الدراسات السابقة.
 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
هدف البحث الحالي إلى تحديد الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية
ً
اإلسالمية في مدرسة املستقبل ،كذلك التعرف على الفروق في تحديدها تبعا
ملتغيرات الدراسة ،ولتحقيق غايات البحث الحالي تم اتباع املنهج الوصفي
(املسحي) ،ألنه يتناسب مع طبيعته وأهدافه.
ب .مجتمع الدراسة وعينته
تكون مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس في تخصص ي املناهج وطرق
تدريس العلوم الشرعية ،وكذلك تقنيات التعليم ،في الجامعات الحكومية
باململكة العربية السعودية ،بينما تكونت عينة الدراسة من عينتين كما يلي:
أـ عينة الخصائص السيكومترية من ( )30عضو هيئة تدريس اختيروا
بالطريقة العشوائية البسيطة وذلك للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة.
ب .عينة الدراسة الرئيسة من ( )85عضو هيئة تدريس من املتخصصين في
مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية ،وكذلك تقنيات التعليم ،اختيروا
بالطريقة العشوائية البسيطة وذلك للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة
والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة.

أكدت معظم الدراسات على أهمية الكفايات التكنولوجية لدى معلمي ما
قبل الخدمة وأثناء الخدمة ،وأنها من الكفايات الالزمة ملعلمي مدارس
املستقبل التي تؤكد التحول نحو املدرسة االلكترونية.
ً
االهتمام برفع مستوى الكفايات عند املعلمين وخصوصا ما يتصل منها
بالجوانب التقنية ،وأن أولى الكفايات التقنية التي ينبغي أن تتوافر لدى
أعضاء هيئة التدريس كما توصلت له دراسة العتيبي [ ]25هي توظيف
التدريس اإللكتروني في تدريس املقررات ،ثم إرشاد الطلبة إلى املواقع العلمية
اإللكترونية ،ومعرفة البرمجيات التعليمية الجيدة.
أهمية البرامج القائمة على الكفايات في تحقيق اإلعداد الجيد للمعلمين،
وتهيئتهم بالكفايات الالزمة التي تعينهم على اإلندماج في مدرسة املستقبل.
وجود تفاوت في درجة ممارسة الكفايات التقنية لدى معلمي بعض
التخصصات ما بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة ،ما يؤكد أهمية تعزيز
املمارسات املرتفعة ،والعمل على زيادة التدريب على ممارسة الكفايات ذات
الدرجات املتوسطة واملنخفضة.
قدمت بعض الدراسات مجموعة من الكفايات التقنية للمعلمين ،وجاء هذا
البحث مكمال لها ومضيفا عليها ،بحيث تكون قائمة شاملة تعين معلمي
التربية اإلسالمية في أدائهم التدريس ي بمدرسة املستقبل.
توصلت بعض الدراسات التي تناولت مدرسة املستقبل إلى تحديد
مواصفاتها ومالمحها ومن ذلك :التنمية املستدامة في مجاالت التعلم والتعليم
وتوظيف التقنية ،مع ضرورة االعتماد الكلي على تقنيات التعليم
والتكنولوجيا التعليمية في مدرسة املستقبل .وتنوع مصادر املعرفة
واملعلومات وتقديمها بأساليب تقنية متطورة متعددة الوسائل وإكساب
املعلم ً
أدوارا جديدة بحيث يكون املخطط وصاحب القرار والخبير واملدرب.
أن هناك اتجاهات إيجابية من املعلمين نحو مدرسة املستقبل في عدة
جوانب ،وخصوصا نحو توظيف شبكة املعلومات العاملية في مدارس
املستقبل.
توصلت بعض الدراسات لوجود تحديات تربوية وتكنولوجية ومعرفية
يواجهها بعض املعلمين في ضوء مدرسة املستقبل حيث جاءت بدرجة

جدول 1
توزيع عينة الدراسة وفقا ملتغيرات (عدد سنوات الخبرة ،النوع ،الرتبة االكاديمية)
املتغير
سنوات الخبرة
النوع
الرتبة العلمية

مستويات املتغير
أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر
ذكر
أنثى
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
املجموع

يظهر من الجدول رقم ( )1ما يلي:
 بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة ،يالحظ أن أعضاء الهيئة التدريسية ممنً
خبرتهم أقل من  10سنوات هم األقل تكرارا والذي بلغ عددهم ( )13فردا،
وبما نسبته ( ،)%15.3بينما أعضاء الهيئة التدريسية ممن تجاوزت خبرتهم
123

العدد
13
72
67
18
7
26
52
85

النسبة املئوية
15.3
84.7
78.8
21.2
8.2
30.6
61.2
100.0

ً
 10سنوات هم األعلى تكرارا والذي بلغ عددهم ( )72فردا ،وبما نسبته
(.)%84.7

8

ً
 بالنسبة ملتغير نوع املستجيب ،نالحظ أن الذكور هم األعلى تكرارا والذي بلغً
عددهم ( )67فردا ،وبما نسبته ( ،)%78.8بينما اإلناث هم األقل تكرارا والذي
بلغ عددهن ( )18فردا ،وبما نسبته (.)%21.2
 بالنسبة ملتغير الرتبة العلمية ،يالحظ أن أعضاء الهيئة التدريسية منً
املرتبة العلمية أستاذ مساعد هم األعلى تكرارا والذي بلغ عددهم ( )52فردا،
ً
وبما نسبته ( ،)%61.2بينما الذين من مرتبة أستاذ هم األقل تكرارا والذي بلغ
عددهم ( )7أفراد ،وبما نسبته ( ،)%8.2فيما بلغ عدد من هم بمرتبة أستاذ
مشارك ( )26وبما نسبته ( )%30.6من عينة الدراسة.
ج .أداة الدراسة
تمثلت في أداة استبانة ،ولقد استفاد الباحث في بناء صورتها األولية من
األدب التربوي والدراسات السابقة املتعلقة الكفايات التقنية وتكنولوجيا
التعليم ،وكذلك تم االستعانة بآراء بعض خبراء التربية في تخصص ي مناهج
وطرق تدريس العلوم الشرعية وتقنيات التعليم ،وقد بلغ عدد فقرات
االستبانة ( )60فقرة موزعة على محورين هما:
الكفايات التقنية املعرفية :واشتملت على ( )27كفاية.
الكفايات التقنية األدائية :وقد قسمت على  6أبعاد اشتملت على ()33
كفاية ،واألبعاد هي:
أوال /كفايات الوصول إلى املعلومات :واشتملت على ( )6كفايات.
ثانيا /كفايات معالجة املعلومات :واشتملت على ( )6كفايات.
ثالثا /كفايات إنتاج املعرفة :واشتملت على ( )5كفايات.
رابعا /كفايات التشارك في املعرفة :واشتملت على ( )6كفايات.
خامسا /كفايات نشر املعرفة :واشتملت على ( )5كفايات.
سادسا /كفايات استخدام املعرفة :واشتملت على ( )5كفايات.
 صدق أداة البحث (االستبانة): .1صدق املحكمين :اعتمد الباحث في التعرف على صدق االستبانة املوجهة
ألعضاء الهيئة التدريسية من خالل عرضها على مجموعة من املحكمين من
الخبراء وأساتذة الجامعة املتخصصين في املناهج وطرق التدريس وتقنيات
ُ
التعليم ،حيث طلب منهم ِابداء رأيهم في مدى مالءمة الفقرات وشموليتها
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للكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية االسالمية ،ومدى وضوح الفقرات
وسالمتها اللغوية ،وكذلك تدوين أي تعديالت مقترحة يرونها ضرورية وحذف
الفقرات غير الضرورية ،وفي ضوء ذلك تم التعديل في بعض الفقرات
واستبعاد عدد آخر لتستقر االستبانة على ( )60فقرة موزعة على األبعاد
ذاتها.
 .2صدق البناء :قام الباحث باستخراج صدق بناء أداة الدراسة عن طريق
تطبيقها على عينة بلغ حجمها ( )30عضو هيئة تدريس ،ومن ثم تم حساب
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لألدوات والتي تراوحت (*401.
 )**659.وهي قيم مناسبة ودالة عند مستوى داللة ( 0.05و )0.01علىالتوالي.
ثبات االستبانة:
قام الباحث بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي ،لفقرات أداة الدراسة،
من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة
وخارج عينة الدراسة وعددها ( )30عضو هيئة تدريس ،وتم حساب معامل
كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach alpha Coefficientحيث بلغت قيمة ثبات
الكفايات التقنية املعرفية ( ،)0.91فيما بلغت قيمة ثبات الكفايات التقنية
األدائية ( ،)0.89وهي قيم مرتفعة ومناسبة الستخدام األدوات على عينة
الدراسة الرئيسة.
معيار الحكم على درجة املتوسطات الحسابية:
للحكم على درجة الكفايات التقنية الالزمة للمعلمين ،قام الباحث بحساب
الوزن النسبي لبدائل االستجابة على فقرات املقياس على النحو التالي:
 طول الفئة= املدى /عدد الفئات. املدى= الفرق بين أكبر وأصغر درجة (درجة بديل االستجابة)  /عدد بدائلاالستجابة على الفقرة.
 املدى = (0.75 =4 / )1-4وبالتالي يكون الحكم على درجة الكفايات الالزمة للمعلمين وفق املتوسطات
الحسابية كما في جدول ( )2التالي.

جدول 2
الحكم على درجة الكفايات الالزمة للمعلمين وفق املتوسطات الحسابية
م
1
2
3
4

وصف الكفايات
غير مهمة
منخفضة
متوسطة
مرتفعة

املتوسطات الحسابية
 – 1أقل من 1.75
 – 1.75أقل من 2.50
 - 2.50أقل من 3.25
4 – 3.25

ً
املستقبل من وجهة نظر املختصين جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره
( )3.55وانحراف معياري ( ،)0.620وقد جاءت الفقرة الحادية عشرة
"التعرف على مجاالت استخدام اإلنترنت في التعليم" في املرتبة األولى
بمتوسط حسابي مقداره ( )3.76وانحراف معياري ( ).479وبدرجة مرتفعة،
بينما جاءت الفقرة الثامنة عشرة "التعرف على كيفية إعداد قناة تعليمية
عبر اليوتيوب" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.12وانحراف
معياري ( ).778وبدرجة متوسطة كما في الجدول (.)3

 .5النتائج ومناقشتها
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على :ما الكفايات
التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل من
وجهة نظر املختصين؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لفقرات الكفايات التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي
التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل ،حيث يظهر من الجدول ( )3أن درجة
أهمية الكفايات التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
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جدول 3
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لفقرات الكفايات التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل
م

الـكفايات

11
15
4
21
10
20

التعرف على مجاالت استخدام اإلنترنت في التعليم.
معرفة كيفية تجهيز الكمبيوتر واألجهزة امللحقة به في العملية التعليمية.
التعرف على مميزات البريد اإللكتروني.
التعرف على كيفية نقل امللفات والوسائط (الصور – الصوت – الفيديو) عبر اإلنترنت.
اإلملام بطرق وأساليب التعليم والتعلم املرتكزة على التقنية.
التعرف على طرق تفعيل األجهزة املحمولة في العملية التعليمية (مثل األجهزة اللوحية والهواتف
الذكية)...
التعرف على كيفية استخدام التقنية الحديثة في عرض الدروس مثل).....Flash – Power Point( :
التعرف على طريقة استخدام السبورة الذكية في العملية التعليمية.
تحديد معايير تصميم العروض التقديمية الفاعلة في العملية التعليمية.
التعرف على كيفية استخدام التقنية الحديثة في تقويم الطالب ومتابعتهم مثل( :االختبارات
اإللكترونية – ملف اإلنجاز اإللكتروني.)....
فهم املسائل املتعلقة بحقوق املؤلف وامللكية واالستخدام القانوني للمواد على اإلنترنت.
التعرف على كيفية إضافة وإزالة البرامج التعليمية على جهاز الكمبيوتر.
التعرف على كيفية تصميم الدروس الكترونيا.
التعرف على أنواع وخصائص الوسائط املتعددة.
التعرف على خطوات األمن والسالمة عند استخدام التقنية.
اإلملام ببعض املفاهيم املتعلقة باستخدام التقنية في التعليم مثل( :التعلم اإللكتروني – التعلم املدمج
– التعلم التشاركي – الحوسبة السحابية – التعلم النقال – مهام الويب.)...
التعرف على برامج األوفيس)Word – Excel – PowerPoint – Access(.
التعرف على خصائص جهاز الكمبيوتر.
تعرف كيفية تمييز املوارد الرقمية اآلمنة للطالب املتصفحين.
التعرف على استخدام أدوات نظام التشغيل .Windows
معرفة أساليب استخدام التقنية في إدارة التعلم.
ى
تعرف طرق الوصول إلى املحتوى األصيل على شبكة اإلنترنت وتمييزه عن املحتو املنسوخ.
التعرف على خصائص جهاز الداتاشو .Data show
التعرف على كيفية استخدام التقنية الحديثة في إعداد الخطة اليومية والفصلية مثل( :املدونات –
الويكي – مواقع الويب – الخرائط الذهنية اإللكترونية.)....
التعرف على خصائص األقراص املدمجة .CD
تحديد معايير تصميم برامج التعلم املحوسبة.
التعرف على كيفية إعداد قناة تعليمية عبر اليوتيوب.
(الدرجة الكلية) الكفايات التقنية املعرفية

26
19
17
27
12
16
23
3
7
9
8
1
13
5
24
14
2
25
6
22
18

الرتبة

الدرجة

املتوسط
الحسابي
3.76
3.73
3.71
3.71
3.68
3.68

االنحراف
املعياري
.479
.497
.594
.484
.517
.493

ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة

1
2
3
4
5
6

ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة

3.66
3.65
3.62
3.62

.628
.571
.597
.672

7
8
9
10

3.59
3.59
3.58
3.56
3.56
3.56

.642
.541
.585
.544
.680
.566

11
12
13
15
16
14

3.55
3.54
3.53
3.52
3.49
3.48
3.42
3.35

.681
.646
.589
.683
.648
.648
.624
.797

17
18
19
20
21
22
23
24

3.29
3.29
3.12
3.55

.814
.753
.778
00.62

25
26
27
-

ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
متوسطة
ً
مرتفعة

الكفايات الالزمة ملعلمي مدارس املستقبل التي تؤكد التحول نحو املدرسة
االلكترونية ،ومنها دراسة يوكو وهوبر وأيجو [ ]40والتي أظهرت نتائجها وجود
تقدير كبير من املعلمين أثناء الخدمة ألهمية املهارات التكنولوجية التعليمية.
كذلك تتفق مع دراسة الخوالدة واملشاعلة [ ]15والتي توصلت إلى أن أهم
الكفايات اإللكترونية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية هي كفايات مصادر
التعليم اإللكتروني ،وكفايات القياس والتقويم فى التعليم اإللكتروني،
وكفايات التعامل مع أجهزة وبرامج التعليم اإللكتروني .وتتفق أيضا مع دراسة
بني دومي [ ]21والتي أظهرت نتائجها أن املعلمين يرون أهمية الكفايات
التكنولوجية التعليمية جميعها بدرجة كبيرة ،وأن مجاالت الكفايات التقنية
جميعها مهمة بدرجة كبيرة من وجهة نظرهم .أيضا تتفق مع نتائج دراسة
العتيبي [ ]25والتي توصلت إلى أن أولى الكفايات التقنية التي ينبغي أن تتوافر

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن أهمية الكفايات التقنية املعرفية ملعلمي
التربية اإلسالمية سواء ممن هم في مرحلة اإلعداد أو من هم على رأس العمل
أهمية مرتفعة ،حيث إن أداء املعلم يتأثر بحسب تمكنه من هذه الكفايات
وممارسته لها واقعا في امليدان التدريس ي ،إذ هي في مقدمة املتطلبات التي
تؤكد عليها مدرسة املستقبل ،ولن يستطيع املعلم أن يعيش في عزلة عن هذه
التقنيات املتطورة واملتجددة ،بل هي خيار مناسب يحتاج إليه في التعرف على
كفاياتها التي تعينه على االستفادة منها في ميدان
التدريس.
وهذه النتيجة تتفق مع ما أكدته نتائج وتوصيات بعض الدراسات التي
تناولت جانب الكفايات التقنية والتكنولوجية والتي أكدت على أهمية
الكفايات التكنولوجية لدى معلمي ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة ،وأنها من
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لدى أعضاء هيئة التدريس هي توظيف التدريس اإللكتروني في تدريس
املقررات ،ثم إرشاد الطلبة إلى املواقع العلمية اإللكترونية ،ومعرفة
البرمجيات التعليمية الجيدة .بينما تختلف مع دراسة القرني [ ]46والتي
توصلت إلى أن أقل الكفايات معرفة وممارسة ما يتعلق ببرنامج الببلشر
وملف اإلنجاز اإللكتروني والتدوين الصوتي وبرنامج السناب شات.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على :ما الكفايات
التقنية األدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل من
وجهة نظر املختصين؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ملجاالت الكفايات التقنية األدائية الالزمة ملعلمي التربية
اإلسالمية في مدرسة املستقبل ،حيث يظهر من الجدول ( )4أن درجة أهمية
الكفايات التقنية األدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
ً
املستقبل من وجهة نظر املختصين جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره
( )3.50وانحراف معياري ( ،)0.672وقد جاء املحور السادس "كفايات
استخدام املعرفة" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ( )3.66وانحراف
معياري ( ).564وبدرجة مرتفعة ،يليه املحور األول "كفايات الوصول إلى
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املعلومات" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مقداره ( )3.65وانحراف
معياري ( ).53وكذلك بدرجة مرتفعة ،يليه املحور الخامس "كفايات نشر
املعرفة" في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره ( )3.45وانحراف معياري
( ).71وكذلك بدرجة مرتفعة ،يليه املحور الثالث "كفايات إنتاج املعرفة" في
املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.44وانحراف معياري ().72
وكذلك بدرجة مرتفعة ،يليه املحور الرابع "كفايات التشارك في املعرفة" في
املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.42وانحراف معياري ().74
وكذلك بدرجة مرتفعة ،بينما جاء املحور الثاني "كفايات التشارك في املعرفة"
في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.41وانحراف معياري ().75
وكذلك بدرجة مرتفعة.
وقد جاءت الفقرة الحادية والثالثين من الكفايات التقنية األدائية
"استخدام برنامج العروض التقديمية  Power Pointفي التدريس" في املرتبة
األولى بمتوسط حسابي مقداره ( )3.80وانحراف معياري ( ).458وبدرجة
مرتفعة ،بينما جاءت الفقرة السابعة عشرة "تصميم موقع ويب ثابت
وتفاعلي" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.14وانحراف معياري
ً
( ).888وبدرجة متوسطة كما في الجدول (.)4

جدول 4
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملجاالت الكفايات التقنية األدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل
االنحراف املعياري
الرتبة
املتوسط الحسابي
الـفـقـرة
الرقم
3
.467
3.74
استخدام برامج الكمبيوتر في العملية التعليمية.
1
5
.467
3.74
استخدام االنترنت في العملية التعليمية.
2
4
.492
3.74
استخدام قواعد املعلومات اإللكترونية مثل (املكتبة الرقمية – .)Google – Eric
5
ى
8
.512
3.69
تخزين وعرض محتو التعلم.
6
14
.569
3.53
تحميل وتشغيل البرامج التعليمية املعاصرة.
4
20
.646
3.46
توظيف أدوات االتصال التكنولوجية (اليوتيوب – البودكاستنج)
3
2
0.53
3.65
الدرجة الكلية للمحور األول :كفايات الوصول إلى املعلومات
13
.732
3.55
تصميم اختبارات إلكترونية لتقويم املتعلمين.
12
16
.629
3.51
استخدام الكمبيوتر في معالجة البيانات.
7
19
.717
3.47
إنشاء الدروس املسجلة على شاشة الحاسب بالصوت والصورة.
11
23
.743
3.40
استخدام املاسحات الضوئية (.)Scanner
8
26
.788
3.39
إنشاء وتحرير امللفات الرقمية املتنوعة.
10
32
.866
3.15
استخدام الكاميرات الرقمية.
9
6
0.75
3.41
الدرجة الكلية للمحور الثاني :كفايات معالجة املعلومات
7
.503
3.72
تصميم وإنتاج دروس تعليمية باستخدام البوربوينت أو برامج الفالش.
14
11
.571
3.65
توظيف برامج الوسائط املتعددة والفائقة في خدمة املوقف التعليمي.
13
21
.763
3.44
تصميم ملفات إنجاز إلكترونية  e-portfolioللمتعلمين.
16
28
.875
3.26
تصميم مدونات إلنشاء منصات إلكترونية للمتعلمين.
15
33
.888
3.14
تصميم موقع ويب ثابت وتفاعلي.
17
4
0.72
3.44
الدرجة الكلية للمحور الثالث :كفايات إنتاج املعرفة
6
.565
3.73
استخدام البريد اإللكتروني لتبادل امللفات بين الطالب عبر اإلنترنت.
23
17
.666
3.49
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق التشارك بين املتعلمين.
21
ي
22
.794
3.44
توظيف التفكير الناقد واالبتكار وحل املشكالت لتوليد املعرفة إلكترونيا.
19
27
.738
3.36
استخدام مهام الويب ملشاركة املحتوى بين املتعلمين.
22
29
.861
3.26
توظيف التعليم عبر الخط املباشر  On Lineلبناء مجتمعات املعرفة للمعلمين.
18
31
.830
3.25
توظيف الويكي في التفاعل والتشارك بين املتعلمين.
20
5
0.74
3.42
الدرجة الكلية للمحور الرابع :كفايات التشارك في املعرفة
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الدرجة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
متوسطة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
متوسطة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة

الـفـقـرة
الرقم
توظيف شبكات التواصل االجتماعي في نشر املعرفة.
24
توظيف مواقع الويب التعليمية (الثابتة – التفاعلية) لتقديم دروس ملعلمي التربية
25
اإلسالمية.
توظيف املدونات التعليمية لخدمة املوقف التعليمي.
26
توظيف التعلم النقال في خدمة املوقف التعليمي مثل رسائل (.)SMS
28
توظيف مواقع التشارك لنشر املعرفة (الويكي).
27
الدرجة الكلية للمحور الخامس :كفايات نشر املعرفة
استخدام برنامج العروض التقديمية  Power Pointفي التدريس.
31
استخدام برامج الحاسوب في إعداد الدروس وعرضها.
30
استخدام أدوات السبورة التفاعلية في العملية التعليمية.
32
استخدام الوسائط الرقمية في خدمة املوقف التعليمي.
29
استخدام برامج مثل الحوسبة السحابية ،وتطبيقات الجيل الثاني للويب ملراعاة
33
الفروق الفردية بين املتعلمين.
الدرجة الكلية للمحور السادس :كفايات استخدام املعرفة
الكفايات التقنية األدائية (الدرجة الكلية)

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن الجانب األدائي للكفيات التقنية هو
الترجمة العملية للجانب املعرفي للكفايات ،ولذلك جاءت أهميتها ملعلمي
التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل مرتفعة ،وهي من املمارسات األساسية
التي تؤكد عليها مدرسة املستقبل ،إذ أن استخدام وتوظيف التقنية في
العملية التعليمية فيه توفير لوقت املعلم وجهده ،وفيه جانب تشويق
للمتعلم وتجعل منه متعلما متفاعال في بيئة التعلم ،كذلك فإن من
مواصفات مدرسة املستقبل ضرورة التنمية املستدامة في مجاالت التعلم
والتعليم وتوظيف التقنية ،مع ضرورة االعتماد الكلي على تقنيات التعليم
والتكنولوجيا التعليمية ،وتنوع مصادر املعرفة واملعلومات وتقديمها بأساليب
تقنية متطورة متعددة الوسائل وإكساب املعلم ً
أدوارا جديدة بحيث يكون
املخطط وصاحب القرار والخبير واملدرب.
ويعزو الباحث حصول املحور السادس من محاور الكفايات التقنية
األدائة على الرتبة األولى من بين املحاور إلى اشتماله على أبرز املمارسات
التقنية التي يطوع من خاللها املعلم الجانب املعرفي في التدريس وهي:
استخدام برامج الحاسوب في إعداد الدروس وعرضها ،استخدام برنامج
العروض التقديمية  Power Pointفي عرض الدرس ،استخدام أدوات
السبورة التفاعلية في العملية التعليمية ،استخدام الوسائط الرقمية في
خدمة املوقف التعليمي ،استخدام برامج مثل الحوسبة السحابية،
وتطبيقات الجيل الثاني للويب ملراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين.
وجميعها ممارسات تجعل من بيئة التعلم عامل جذب وتفاعل مستمر
للمتعلم أثناء تقديم الدروس املرتبطة بمقررات التربية اإلسالمية.
وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة يوكو وهوبر وأيجو [ ]40ودراسة
بني دومي [ ]21ودراسة العتيبي [ ]25والتي أكدت أهمية الكفايات
التكنولوجية لدى معلمي ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة ،وأنها من الكفايات
الالزمة ملعلمي مدارس املستقبل التي تؤكد التحول نحو املدرسة االلكترونية.

املتوسط الحسابي
3.67
3.52

االنحراف املعياري
.497
.648

الرتبة
9
15

الدرجة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة

3.40
3.40
3.26
3.45
3.80
3.75
3.66
3.58
3.49

.790
.759
.833
0.71
.458
.486
.589
.585
.701

24
25
30
3
1
2
10
12
18

ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة
ً
مرتفعة

3.66
3.50

0.56
0.672

1
-

ً
مرتفعة
ً
مرتفعة

كذلك تتفق مع دراسة الراشد [ ]48والتي جعلت من أهم مالمح مدرسة
املستقبل ومواصفاتها تنوع مصادر املعرفة واملعلومات وتقديمها بأساليب
تقنية متطورة متعددة الوسائل وإكساب املعلم ً
أدوارا جديدة بحيث يكون
املخطط وصاحب القرار والخبير واملدرب .أيضا تتفق مع دراسة ثورنبرغ []49
التي وضعت أفكارا مستقبلية ملا سيكون عليه التعليم في عام ( )2020بما
يتناسب مع معطيات العصر ،ومن أبرزها االعتماد على تقنية الحاسوب
واالنترنت في رسم معالم هذه املدرسة ،إضافة إلى تقليص دور املعلم في
التعليم ليصبح أكثر ذاتية .مع ضرورة االعتماد الكلي على تقنيات التعليم
والتكنولوجيا التعليمية في مدرسة املستقبل .وتتفق كذلك مع دراسة الل
[ ]52التي أظهرت نتائجها أن هناك اتجاهات إيجابية من املعلمين نحو
مدرسة املستقبل في عدة جوانب ،وخصوصا نحو توظيف شبكة املعلومات
العاملية في مدارس املستقبل .أيضا تتفق مع دراسة القرني [ ]51التي وضعت
تصورا مقترحا ألهم التحوالت التربوية في مدارس املستقبل الثانوية باملمكة
العربية السعودية التي يتطلبها عصر اقتصاد املعرفة ،ومن أهم هذه
التحوالت التحول نحو املدرسة االلكترونية ،والتحول نحو التعلم النتاج
وابتكار املعرفة.
النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على :هل توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين املختصين في تقدير
درجة أهمية الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
املستقبل تعزى ملتغيرات (الخبرة في العمل – نوع املستجيب –
الرتبة العلمية)؟
ولإلجابه عن هذا السؤال قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة تبعا ملتغيرات الدراسة (الخبرة
في العمل – نوع املستجيب – الرتبة العلمية) كما في جدول (.)5
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جدول 5
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة تبعا ملتغيرات الدراسة (الخبرة في العمل ،نوع املستجيب ،الدرجة العلمية)
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
الرتبة العلمية
النوع
الخبرة
الكفايات
6.56
102.00
أستاذ مشارك
ذكر
أقل من  10سنوات
املعرفية
8.66
94.75
أستاذ مساعد
12.09
97.67
أستاذ مساعد
أنثى
8.10
98.43
أستاذ
ذكر
 10سنوات فأكثر
10.97
97.21
أستاذ مشارك
10.53
92.00
أستاذ مساعد
3.56
104.00
أستاذ مشارك
أنثى
3.69
99.75
أستاذ مساعد
3.21
129.67
أستاذ مشارك
ذكر
أقل من  10سنوات
األدائية
15.99
109.25
أستاذ مساعد
16.21
118.00
أستاذ مساعد
أنثى
15.65
116.00
أستاذ
ذكر
 10سنوات فأكثر
17.42
117.05
أستاذ مشارك
16.40
110.71
أستاذ مساعد
3.40
129.25
أستاذ مشارك
أنثى
8.73
122.25
أستاذ مساعد

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية
الستجابات أفراد العينة تبعا ملتغيرات الدراسة .والختبار داللة هذه الفروق

مصدرالتباين
الخبرة في العمل
نوع املستجيب
الرتبة العلمية
الخطأ
املجموع

العدد
3
4
6
7
19
34
4
8
3
4
6
7
19
34
4
8

فقد أجري تحليل التباين املتعدد (عديم التفاعل) MANOVA without
 interactionsللدرجة الكلية للمقياسين .والجدول ( )6يلخص النتائج.

جدول 6
تحليل التباين املتعدد عديم التفاعل لدرجات أفراد العينة في ضوء متغيرات الدراسة
متوسط مجموع
درجة الحرية
مجموع املربعات
الكفايات
املربعات
22.282
1
22.282
املعرفية
78.008
1
78.008
األدائية
243.366
1
243.366
املعرفية
941.980
1
941.980
األدائية
148.357
2
296.713
املعرفية
494.212
2
988.423
األدائية
96.006
77
7392.456
املعرفية
239.918
77
18473.673
األدائية
85
789753.000
املعرفية
85
1157797.000
األدائية

* دالة عند مستوى الداللة 0.05
يتضح من الجدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ()0.05
الستجابات أفراد العينة تبعا ملتغيرات (الخبرة في العمل – نوع املستجيب –
الرتبة العلمية) .وبعبارة أخرى لم تختلف تقديرات أفراد العينة حول
الكفايات املعرفية واألدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية باختالف نوع
املستجيب أو رتبته العلمية أو خبرته في العمل.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية موضوع الكفايات التقنية ملعلمي
التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل والذي اتفقت عليه آراء املختصين ولم
تؤثر فيه نوعيتهم أو رتبهم العلمية أو سنوات خبرتهم في العمل ،وهذا يدعو
للتأكيد على ضرورة إكساب املعلمين لهذه الكفايات بشقيها املعرفي واألدائي

قيمة ف
املحسوبة
.232
.325
2.535
3.926
1.545
2.060

الداللة
اإلحصائية
.631
.570
.115
.051
.220
.134

سواء في مرحلة اإلعداد أو ملن التحقوا بمهنة التعليم ،حيث إن هذه
الكفايات أساسية ال تنفك عن مدرسة املستقبل.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هورنبكر [ ]42والتي أظهرت وجود
عالقة ارتباطية إيجابية بين تقديرات اإلداريين على اختبار الكفايات املهنية
وكفايات التكامل التكنولوجي للمعلمين ،كما أظهرت أن تقديرات اإلداريين
لكفايات التكامل التكنولوجي ارتبطت مع تقديرات املعلمين لهذه الكفايات.
وتتفق أيضا مع دراسة نادية الزعبي [ ]55والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين مجاالت االستبانة بالنسبة ملتغيرات
(الجنس ،التخصص العلمي ،املؤهل العلمي).
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النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على :ما التصور
املقترح لتنمية الكفايات التقنية لدى معلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
املستقبل؟
ولإلجابة عن هذا السؤال وفي ضوء معطيات النتائج في األسئلة الثالثة
السابقة فإن الباحث يقدم التصور التالي لتنمية الكفايات التقنية لدى
معلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل:
موضوع التصور املقترح:
تنمية الكفايات التقنية لدى معلمي التربية اإلسالمية.
تعريف التصور املقترح:
يمكن تعريف التصور املقترح من خالل هذا البحث على أنه تخطيط منهجي
يوضح كيفية وضع خطوات تسهم في تنمية الكفايات التقنية املعرفية
واألدائية لدى معلمي التربية اإلسالمية.
أهداف التصور املقترح:
تزويد معلمي التربية اإلسالمية بالكفايات التقنية املعرفية.
إكساب معلمي التربية اإلسالمية الكفايات التقنية األدائية.
أهمية التصور املقترح:
تكمن أهمية التصور املقترح في تزويد معلمي التربية اإلسالمية بالكفايات
التقنية الالزمة بشقيها املعرفية واألدائية ،وتدريبهم عليها عمليا ،حيث تعينهم

على تكيفهم وتطوير أدائهم في مدرسة املستقبل ،سواء للمعلمين على رأس
العمل ،أو من يتم إعدادهم قبل انتسابهم ملهنة التعليم.
محتوى التصور املقترح:
يقدم الباحث فيما يلي رؤيته في كيفية تنمية الكفايات التقنية لدى معلمي
التربية اإلسالمية ً
وفقا ملجالي الكفايات التقنية (املعرفية واألدائية) ،حيث إنها
هي العناصر الخاصة بمحتوى هذا التصور املقترح وهي األساس الذي بني
عليه هذا البحث ،ومهما تباينت تلك العناصر ،إال أنها في جملتها تكمل بعضها
ً
بعضا حول "الكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في مدرسة
املستقبل" ويأمل الباحث عند االستفادة من هذه الكفايات التقنية في تنمية
أداء معلمي التربية اإلسالمية األخذ باالعتبارات اآلتية:
 -1تنمية الكفايات التقنية املعرفية لدى معلمي التربية اإلسالمية:
يقترح الباحث تضمين الكفايات التقنية املعرفية ضمن موضوعات مقررات
تقنيات وتكنولوجيا التعليم التي تركز على الجانب التقني املعرفي بمسمايتها
املختلفة وذلك ضمن مقررات خطة إعداد معلم التربية اإلسالمية ،حيث يتم
تعريفهم بهذه الكفايات التي ترتبط بمدرسة املستقبل ،وذلك على النحو
التالي:
األهداف التفصيلية:

جدول 7
أهداف الكفايات التقنية املعرفية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

الهدف
أن يتعرف املعلم على خصائص جهاز الكمبيوتر.
أن يتعرف املعلم على خصائص جهاز الداتاشو .Data show
أن يتعرف املعلم على أنواع الوسائط املتعددة.
أن يتعرف املعلم على مميزات البريد اإللكتروني.
أن يتعرف املعلم على كيفية استخدام أدوات نظام التشغيل .Windows
أن يتعرف املعلم على خصائص األقراص املدمجة .CD
أن يتعرف املعلم على خطوات األمن والسالمة عند استخدام التقنية.
أن يتعرف املعلم على برامج األوفيس).(Word – Excel – PowerPoint – Access
أن يوضح املعلم املفاهيم املتعلقة باستخدام التقنية في التعليم مثل( :التعلم اإللكتروني – التعلم املدمج – التعلم التشاركي – الحوسبة السحابية – التعلم النقال –
مهام الويب.)...
أن يحدد املعلم طرق وأساليب التعليم والتعلم املرتكزة على التقنية.
أن يتعرف املعلم على مجاالت استخدام اإلنترنت في التعليم.
أن يوضح املعلم املسائل املتعلقة بحقوق املؤلف وامللكية واالستخدام القانوني للمواد على اإلنترنت.
أن يميز املعلم املوارد الرقمية اآلمنة للطالب املتصفحين.
أن يحدد املعلم طرق الوصول إلى املحتوى األصيل على شبكة اإلنترنت وتمييزه عن املحتوى املنسوخ.
أن يتعرف املعلم على كيفية تجهيز الكمبيوتر واألجهزة امللحقة به في العملية التعليمية.
أن يتعرف املعلم على كيفية إضافة وإزالة البرامج التعليمية على جهاز الكمبيوتر.
أن يحدد املعلم معايير تصميم العروض التقديمية الفاعلة في العملية التعليمية.
أن يتعرف املعلم على كيفية إعداد قناة تعليمية عبر اليوتيوب.
أن يتعرف املعلم على طريقة استخدام السبورة الذكية في العملية التعليمية.
أن يتعرف املعلم على طرق تفعيل األجهزة املحمولة في العملية التعليمية (مثل األجهزة اللوحية
والهواتف الذكية)...
أن يتعرف املعلم على كيفية نقل امللفات والوسائط (الصور – الصوت – الفيديو) عبر اإلنترنت.
أن يحدد املعلم معايير تصميم برامج التعلم املحوسبة.
أن يتعرف املعلم على كيفية تصميم الدروس الكترونيا.
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م
24
25
26
27
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الهدف
أن يتعرف املعلم على أساليب استخدام التقنية في إدارة التعلم.
أن يتعرف املعلم على كيفية استخدام التقنية الحديثة في إعداد الخطة اليومية والفصلية مثل( :املدونات – الويكي – مواقع الويب – الخرائط الذهنية اإللكترونية.)....
أن يتعرف املعلم على كيفية استخدام التقنية الحديثة في عرض الدروس مثل).....Flash – Power Point( :
أن يتعرف املعلم على كيفية استخدام التقنية الحديثة في تقويم الطالب ومتابعتهم مثل( :االختبارات اإللكترونية – ملف اإلنجاز اإللكتروني.)....

طريقة إعداد قناة تعليمية عبر اليوتيوب.
طريقة استخدام السبورة الذكية في العملية التعليمية.
طرق تفعيل األجهزة املحمولة في العملية التعليمية (مثل األجهزة اللوحية
والهواتف الذكية.)...
طرق نقل امللفات والوسائط (الصور – الصوت – الفيديو) عبر اإلنترنت.
معايير تصميم برامج التعلم املحوسبة.
طريقة تصميم الدروس الكترونيا.
أساليب استخدام التقنية في إدارة التعلم.
طرق استخدام التقنية الحديثة في إعداد الخطة اليومية والفصلية مثل:
(املدونات – الويكي – مواقع الويب – الخرائط الذهنية اإللكترونية.)....
طرق استخدام التقنية الحديثة في عرض الدروس مثلPower Point – ( :
.).....Flash
طرق استخدام التقنية الحديثة في تقويم الطالب ومتابعتهم مثل( :االختبارات
اإللكترونية – ملف اإلنجاز اإللكتروني.)....
 -2تنمية الكفايات التقنية األدائية لدى معلمي التربية اإلسالمية:
يقترح الباحث تضمين الكفايات التقنية األدائية ضمن موضوعات مقررات
تطبيقات تقنيات وتكنولوجيا التعليم بمسمايتها املختلفة والتي تركز على
الجانب التطبيقي األدائي وذلك ضمن مقررات خطة إعداد معلم التربية
اإلسالمية ،حيث يتم إكسابهم وتدريبهم على الكفايات التقنية األدائية والتي
ترتبط بمدرسة املستقبل ،وذلك على النحو التالي:
األهداف التفصيلية:

املوضوعات املقترحة:
خصائص جهاز الكمبيوتر.
خصائص جهاز الداتاشو .Data show
أنواع الوسائط املتعددة.
مميزات البريد اإللكتروني.
أدوات نظام التشغيل .Windows
خصائص األقراص املدمجة .CD
خطوات األمن والسالمة عند استخدام التقنية.
برامج األوفيس)Word – Excel – PowerPoint – Access(.
املفاهيم املتعلقة باستخدام التقنية في التعليم مثل( :التعلم اإللكتروني –
التعلم املدمج – التعلم التشاركي – الحوسبة السحابية – التعلم النقال –
مهام الويب.)...
طرق وأساليب التعليم والتعلم املرتكزة على التقنية.
مجاالت استخدام اإلنترنت في التعليم.
املسائل املتعلقة بحقوق املؤلف وامللكية واالستخدام القانوني للمواد على
اإلنترنت.
املوارد الرقمية اآلمنة للطالب املتصفحين.
طرق الوصول إلى املحتوى األصيل على شبكة اإلنترنت وتمييزه عن املحتوى
املنسوخ.
طرق تجهيز الكمبيوتر واألجهزة امللحقة به في العملية التعليمية.
طرق إضافة وإزالة البرامج التعليمية على جهاز الكمبيوتر.
معايير تصميم العروض التقديمية الفاعلة في العملية التعليمية.

جدول  8أهداف الكفايات التقنية األدائية
الهدف
م
أهداف كفايات الوصول إلى املعلومات
 1أن يستخدم املعلم برامج الكمبيوتر في العملية التعليمية.
 2أن يستخدم املعلم االنترنت في العملية التعليمية.
 3أن يوظف املعلم أدوات االتصال التكنولوجية (اليوتيوب – البودكاستنج).
 4أن يقوم املعلم بتحميل وتشغيل البرامج التعليمية املعاصرة.
 5أن يستخدم املعلم قواعد املعلومات اإللكترونية مثل (املكتبة الرقمية – .)Eric – Google
 6أن يمارس املعلم طريقة تخزين وعرض محتوى التعلم.
أهداف كفايات معالجة املعلومات
 1أن يستخدم املعلم الكمبيوتر في معالجة البيانات.
 2أن يستخدم املعلم املاسحات الضوئية (.)Scanner
 3أن يستخدم املعلم الكاميرات الرقمية.
 4أن يقوم املعلم بإنشاء وتحرير امللفات الرقمية املتنوعة.
 5أن يقوم املعلم بإنشاء الدروس املسجلة على شاشة الحاسب بالصوت والصورة.
 6أن يصمم املعلم اختبارات إلكترونية لتقويم املتعلمين.
أهداف كفايات إنتاج املعرفة
 1أن يوظف املعلم برامج الوسائط املتعددة والفائقة في خدمة املوقف التعليمي.
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 2أن يصمم املعلم دروس تعليمية باستخدام البوربوينت أو برامج الفالش.
 3أن يصمم املعلم مدونات إلنشاء منصات إلكترونية للمتعلمين.
 4أن يصمم املعلم ملفات إنجاز إلكترونية e-portfolioللمتعلمين.
 5أن يصمم املعلم موقع ويب ثابت وتفاعلي.
أهداف كفايات التشارك في املعرفة
 1أن يوظف املعلم التعليم عبر الخط املباشر  On Lineلبناء مجتمعات املعرفة للمعلمين.
 2أن يوظف املعلم التفكير الناقد واالبتكاري وحل املشكالت لتوليد املعرفة إلكترونيا.
 3أن يوظف املعلم الويكي في التفاعل والتشارك بين املتعلمين.
 4أن يستخدم املعلم مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق التشارك بين املتعلمين.
 5أن يستخدم املعلم مهام الويب ملشاركة املحتوى بين املتعلمين.
 6أن يستخدم املعلم البريد اإللكتروني لتبادل امللفات بين الطالب عبر اإلنترنت.
أهداف كفايات نشر املعرفة
 1أن يوظف املعلم شبكات التواصل االجتماعي في نشر املعرفة.
 2أن يوظف املعلم مواقع الويب التعليمية (الثابتة – التفاعلية) لتقديم دروس التربية اإلسالمية.
 3أن يوظف املعلم املدونات التعليمية لخدمة املوقف التعليمي.
 4أن يوظف املعلم مواقع التشارك لنشر املعرفة (الويكي).
 5أن يوظف املعلم التعلم النقال في خدمة املوقف التعليمي مثل رسائل (.)SMS
أهداف كفايات استخدام املعرفة
 1أن يستخدم املعلم الوسائط الرقمية في خدمة املوقف التعليمي.
 2أن يستخدم املعلم برامج الحاسوب في إعداد الدروس وعرضها.
 3أن يستخدم املعلم برنامج العروض التقديمية  Power Pointفي التدريس.
 4أن يستخدم املعلم أدوات السبورة التفاعلية في العملية التعليمية.
 5أن يستخدم املعلم برامج مثل الحوسبة السحابية ،وتطبيقات الجيل الثاني للويب ملراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين.

ر ً
ابعا /موضوعات وحدة التشارك في املعرفة:
طريقة توظيف التعليم عبر الخط املباشر  On Lineلبناء مجتمعات املعرفة
للمعلمين.
طريقة استخدام التفكير الناقد واالبتكاري وحل املشكالت لتوليد املعرفة
إلكترونيا.
آلية توظيف الويكي في التفاعل والتشارك بين املتعلمين.
طرق توظيف مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق التشارك بين املتعلمين.
طريقة توظيف مهام الويب ملشاركة املحتوى بين املتعلمين.
توظيف البريد اإللكتروني لتبادل امللفات بين الطالب عبر اإلنترنت.
ً
خامسا /موضوعات وحدة نشر املعرفة:
كيفية توظيف شبكات التواصل االجتماعي في نشر املعرفة.
تطريقة وظيف مواقع الويب التعليمية (الثابتة – التفاعلية) لتقديم دروس
التربية اإلسالمية.
آلية توظيف املدونات التعليمية لخدمة املوقف التعليمي.
طريقة توظيف مواقع التشارك لنشر املعرفة (الويكي).
طرق توظيف التعلم النقال في خدمة املوقف التعليمي مثل رسائل (.)SMS
ً
سادسا /موضوعات وحدة استخدام املعرفة:
طريقة استخدام الوسائط الرقمية في خدمة املوقف التعليمي.
كيفية استخدام برامج الحاسوب في إعداد الدروس وعرضها.
طريقة استخدام برنامج العروض التقديمية  Power Pointفي التدريس.
آلية تفعيل أدوات السبورة التفاعلية في العملية التعليمية.
طرق استخدام برامج الحوسبة السحابية ،وتطبيقات الجيل الثاني للويب

املوضوعات املقترحة:
أوال /موضوعات وحدة الوصول إلى املعلومات:
طرق استخدام برامج الكمبيوتر في العملية التعليمية.
طريقة تفعيل االنترنت في العملية التعليمية.
طرق توظيف أدوات االتصال التكنولوجية (اليوتيوب – البودكاستنج).
آلية تحميل وتشغيل البرامج التعليمية املعاصرة.
طرق استخدام قواعد املعلومات اإللكترونية مثل (املكتبة الرقمية –
.)Google – Eric
طريقة تخزين وعرض محتوى التعلم.
ً
ثانيا /موضوعات وحدة معالجة املعلومات:
طريقة استخدام الكمبيوتر في معالجة البيانات.
طريقة استخدام املاسحات الضوئية (.)Scanner
طريقة استخدام الكاميرات الرقمية.
آلية إنشاء وتحرير امللفات الرقمية املتنوعة.
آلية إنشاء الدروس املسجلة على شاشة الحاسب بالصوت والصورة.
طرق تصميم االختبارات اإللكترونية لتقويم املتعلمين.
ً
ثالثا /موضوعات وحدة إنتاج املعرفة:
طرق توظيف برامج الوسائط املتعددة والفائقة في خدمة املوقف التعليمي.
آلية تصميم دروس تعليمية باستخدام البوربوينت أو برامج الفالش.
طرق تصميم مدونات إلنشاء منصات إلكترونية للمتعلمين.
طرق تصميم ملفات إنجاز إلكترونية  e-portfolioللمتعلمين.
طرق تصميم موقع ويب ثابت وتفاعلي.
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التقويم العملي :وله عدة صور وأشكال من أهمها ما يلي:
اختبارات األداء :يطلب فيها من املتعلمين أداء عمل معين أو حل مشكلة ما
ترتبط بموضوعات الكفايات التقنية.
َ
اختبارات اإلبداع :بحيث ُيطلب من املتعلمين القيام بتجارب أو حل مشكالت
معينة ،باالستعانة بما يرونه مناسبا لإلمكانات املتاحة.
آلية تنفيذ التصور املقترح:
فيما يلي يقدم الباحث اآللية التي يمكن من خاللها تنفيذ هذا التصور املقترح
والذي يهدف إلى تنمية الكفايات التقنية املعرفية واألدائية لدى معلمي التربية
اإلسالمية ،وذلك على النحو التالي:
 -1تشكيل فريق ملراجعة توصيفات مقررات تقنيات وتكنولوجيا التعليم التي
تقدم ضمن خطة برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية وتطويرها بما يتناسب
مع املوضوعات املقترحة املنبثقة عن الكفايات التقنية املعرفية واألدائية التي
توصل لها هذا البحث ،ويتكون الفريق من مختصين في مجال مناهج وطرق
تدريس العلوم الشرعية ومجال تقنيات وتكنولوجيا التعليم.
 -2النظر في هذا التصور املقترح لتنمية الكفايات التقنية املعرفية واألدائية
لدى معلمي التربية اإلسالمية ،واالستفادة منه ً
بناء على النتائج التي توصل
إليها البحث في تنمية كفايات معلمي التربية اإلسالمية ممن هم على رأس
العمل وذلك من خالل تدريبهم على هذه الكفايات.
 -3تنمية الكفايات التقنية املعرفية واألدائية لدى معلمي التربية اإلسالمية
باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
 الطريقة األولى :إضافة مقررات جديدة ضمن خطة برنامج إعداد معلمالتربية اإلسالمية تهدف إلى تزويد معلمي التربية اإلسالمية بالكفايات التقنية
املعرفية واألدائية والتي تعينهم على االستفادة منها في عملية التدريس بمدرسة
املستقبل ،بحيث يكون هناك مقررين يعنى أحدهما بموضوعات الكفايات
املعرفية ،ويعنى اآلخر بموضوعات الكفايات األدائية والتي تم تضمينها في
محتوى التصور املقترح.
 الطريقة الثانية :إدراج املوضوعات املقترحة في محتوى التصور املقترحواملرتبطة بالكفايات التقنية املعرفية واألدائية كوحدات مستقلة ضمن
املقررات الحالية والقائمة في برنامج إعداد معلم التربية اإلسالمية وذلك بعد
مراجعة توصيفات هذه املقررات وتتم اإلضافة للموضوعات املقترحة في
حالة عدم وجودها من قبل ضمن التوصيفات السابقة.
 -4إعداد وتجهيز الكتب التي تحتوي على موضوعات تنمية الكفايات التقنية
الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية.
 -5تدريب املختصين في تدريس مقررات تقنيات التعليم على املقررات
املطورة ،وتعريفهم بمحتواها ،والطرق املناسبة لتدريسها ،للحصول على
أقص ى درجات االستفادة من تدريس هذه املقررات.
 -6إسناد تدريس املقررات املطورة إلى املتخصصين في تقنيات التعليم،
ّ
املرجوة.
لضمان تقديمها بالصورة املناسبة لتحقيق أهدافها
 -7ضرورة التنوع في طريقة تدريس املقررات املطورة ،وعدم االقتصار على
الطرق التقليدية في التدريس فقط ،مع مراعاة املوازنة بين الجانب النظري
والتطبيقي.
 -8االهتمام بجانب التقويم املستمر والتغذية الراجعة ،واالستفادة من ذلك
في تطوير املقررات بصفة مستمرة.

ملراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين.
من طرق التدريس املناسبة لتنفيذ التصور املقترح:
تعتبر طرق التدريس عامال مهما في تحقيق أهداف املنهج الدراس ي ،بشرط
ً
مشاركا ومتفاعال في العملية التعليمية ،وأن يكون
أن يكون املتعلم أو املتدرب
املعلم أو املدرب قد اختار الطريقة املناسبة للموقف التدريس ي ،فجودة
الطريقة ترتبط في جانب كبير منها باملعلم ذاته ،حيث ينبغي أن يدقق في
اختيار الطريقة التي تتناسب مع أهداف املوضوع املراد تدريسه ،وأن تكون
لديه املهارات التدريسية الالزمة لتنفيذ الطريقة املختارة .وليست هناك
طريقة واحدة للتدريس يمكن االعتماد عليها فقط دون غيرها ،بل هناك طرق
متعددة متنوعة بتنوع أغراض التعلم ومحتوياته وبتنوع استعدادات
املتعلمين ،وتعدد مستوياتهم.
ومن هنا يقترح الباحث الطرق التالية والتي يمكن استخدامها وتفعيلها أثناء
تدريس املعلمين وتدريبهم على الكفايات التقنية املعرفية واألدائية:
▪ طريقة املناقشة والحوار.
▪ طريقة املحاضرة.
▪ طريقة حل املشكالت.
▪ طريقة التعلم باالكتشاف.
▪ طريقة التعلم التعاوني.
▪ طريقة التعلم الذاتي.
▪ طريقة التعلم باملمارسة.
أساليب التقويم التي يمكن االستعانة بها عند تنفيذ التصور املقترح:
من أساليب وأنماط التقويم التي يمكن استخدامها لتقويم مدى اكتساب
معلمي التربية اإلسالمية للكفايات التقنية املعرفية واألدائية ما يلي:
التقويم املبدئي :ويسمى التقويم القبلي كذلك ،حيث يتم قبل تقديم املحتوى
التعليمي ،وذلك لتحديد نقطة البداية الصحيحة للتدريس ،بهدف التعرف
على ما يتوفر لدى املتعلمين من متطلبات ترتبط بموضوع التعلم الجديد،
وكذلك الحكم على مدى تمكنهم من موضوع التعلم الجديد قبل تقديمه لهم.
التقويم التكويني :ويسمى التقويم البنائي ً
أيضا ،وهو من أنواع التقويم
املستمر طوال عملية التعلم والتعليم ،ويقدم تغذية راجعة مستمرة تساعد
على تحسين العملية التعليمية التي يتم من خاللها تقديم الكفايات التقنية
وتصحيح مسارها نحو تحقيق األهداف.
التقويم النهائي :ويعرف بالتقويم التجميعي ،ويتم عادة في نهاية التعلم ،أي
بعد االنتهاء من تزويد املعلمين بالكفايات التقنية املعرفية واألدائية ،والتقويم
النهائي يقودنا للتعرف على األساليب التي يمكن استخدامها للتعرف على مدى
تحصيل واكتساب املعلمين لهذه الكفايات ،ومنها ما يلي:
التقويم الذاتي :وينقسم إلى نوعين هما:
التقويم الشفوي بحيث تطرح على املتعلم أسئلة شفهية مما تعلمه ويجيب
عليها في الوقت نفسه ،وهذا النوع يناسب التقويم املستمر للمتعلمين في
بداية املحاضرة أو نهايتها.
التقويم التحريري :يتضمن أسئلة مفتوحة تترك للمتعلم حرية تنظيم إجابته
عنها ،ويمكن استخدام هذا النوع أثناء الفصل الدراس ي أو في نهايته.
التقويم املوضوعي :تكون أسئلته من النوع املغلق ،بحيث تكون إجاباتها
الصحيحة محددة ال خالف حولها .وهذا النوع مفيد في تقويم األهداف
التفصيلية ملوضوعات الكفايات التقنية املعرفية.
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 -9تعريف املعلمين قبل وأثناء الخدمة باملقررات املطورة والحاجة إليها ،وأنها
تأتي استجابة ملتطلبات مدرسة املستقبل.
 -10مراعاة جانب التطوير املستمر ملقررات تقنيات التعليم ،بما يتناسب مع
متطلبات مدرسة املستقبل ،ومستجدات العصر وقضاياه املختلفة.
ملخص نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته:
ملخص النتائج:
توصل الباحث لقائمة بالكفايات التقنية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية
قسمت على محورين:
األول /الكفايات التقنية املعرفية :واشتملت على ( )27كفاية.
الثاني /الكفايات التقنية األدائية :وقد قسمت على  6أبعاد اشتملت على
( )33كفاية ،واألبعاد هي:
▪ كفايات الوصول إلى املعلومات :واشتملت على ( )6كفايات.
▪ كفايات معالجة املعلومات :واشتملت على ( )6كفايات.
▪ كفايات إنتاج املعرفة :واشتملت على ( )5كفايات.
▪ كفايات التشارك في املعرفة :واشتملت على ( )6كفايات.
▪ كفايات نشر املعرفة :واشتملت على ( )5كفايات.
▪ كفايات استخدام املعرفة :واشتملت على ( )5كفايات.
أن درجة أهمية الكفايات التقنية املعرفية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في
ً
مدرسة املستقبل من وجهة نظر املختصين جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي
مقداره ( )3.55وانحراف معياري (.)0.620
أن درجة أهمية الكفايات التقنية األدائية الالزمة ملعلمي التربية اإلسالمية في
ً
مدرسة املستقبل من وجهة نظر املختصين جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي
مقداره ( )3.50وانحراف معياري ( ،)0.672وجاءت أهمية جميع األبعاد
التابعة للكفايات التقنية األدائية مرتفعة كذلك.
ّ
توصل الباحث إلى تصور مقترح لتنمية الكفايات التقنية املعرفية واألدائية
لدى معلمي التربية اإلسالمية ،تضمن تعريف التصور ،وأهدافه العامة،
واملحتوى املقترح بما يشمله من أهداف تفصيلية وموضوعات مقترحه،
إضافة إلى طرق التدريس املقترحة عند تنفيذ التصور ،وأساليب تقويمه ،مع
تقديم آلية مقترحة لتنفيذ التصور.
 .6التوصيات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحث بما يلي:
▪ ضرورة تضمين الكفايات التقنية املعرفية واألدائية ضمن برنامج
إعداد معلمي التربية اإلسالمية ،مما يكسب الطالب املعلم خبرة
فيها قبل ممارستها في امليدان التعليمي.
▪ يوص ي الباحث املختصين في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم
الشرعية ومجال تقنيات التعليم واملشاركين في التدريس ببرنامج
إعداد معلمي التربية اإلسالمية بضرورة إعطاء جانب الكفايات
التقنية املعرفية واألدائية والتدريب عليها أهمية قصوى خالل
تدريسهم لعدد من املقررات ذات العالقة باملوضوعات التي
تضمنتها الكفايات.
▪ عقد دورات تدريبية ملعلمي التربية اإلسالمية ممن هم على رأس
العمل لتدريبهم على اكتساب الجانب املعرفي واألدائي للكفايات
التقنية ،مما يساهم في تطوير وتحسين أدائهم في مدرسة
املستقبل.

املقترحات:
▪ إجراء دراسة للكشف عن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية
للكفايات التقنية الالزمة في مدرسة املستقبل.
▪ تقويم أداء معلمي التربية اإلسالمية في مدرسة املستقبل في ضوء
الكفايات التقنية.
املراجع
أ .املراجع العربية
[ ]1الجماعي ،عبدالوهاب (2010م) .كفايات تكوين املعلمين .ط .31عمان:
دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.
[ ]2عابدين ،محمد (2008م) .املعلم الناجح .ط .33عمان :دار يافا أسامة
للنشر والتوزيع.
[ ]3الفتالوي ،سهيلة (2003م) .كفايات التدريس :املفهوم – التدريب –
األداء .األردن :دار الشروق.
[ ]4شوق ،محمود؛ سعيد ،محمد (2001م) .معلم القرن الحادي والعشرين:
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الفكر العربي.
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[( ]6وزارة التربية والتعليم.)2003 ،
[ ]7الناقة ،محمود (1997م) .البرنامج التعليمي القائم على الكفاءات :أسسه
وإجراءاته .القاهرة :مطابع الطوبجي.
[ ]8عسكر ،عالء صاحب (2008م) .الكفايات التعليمية ودورها في تطوير
أداء معلمي املستقبل .مجلة الدراسات اإلنسانية ،العدد ( ،)2املجلد
( ،)3جامعة كركوك ،العراق.
[ ]9الجالد ،ماجد (2007م) .تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية
واألساليب العملية .عمان :دار املسيرة.
[ ]11النصار ،صالح بن عبدالعزيز (1423ه) ،مدرسة املستقبل :رؤية من
نافذة أخرى .ورقة عمل منشورة في" :ندوة مدرسة املستقبل" ،كلية
التربية ،جامعة امللك سعود.
[ ]12البنك الدولي (2007م) ،الطريق غير املسلوك :إصالح التعليم في منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا .ملخص تنفيذي ،تقرير التنمية في
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نظر املشرفين التربويين .مجلة التربية .جامعة األزهر .العدد (.)135
[ ]14البداح ،فهد (2006م) .مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي
التربية اإلسالمية في الحلقة الثانية من املرحلة االبتدائية باململكة
العربية السعودية .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة صنعاء.
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[ ]16جمل ،محمد (2006م) .مدرسة املستقبل .دار الكتاب الجامعي ،العين،
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[ ]17طنطاوي ،مصطفى (1998م) .تطوير برنامج اإلعداد األكاديمي ملعلمي
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منشورة .كلية التربية .جامعة األزهر.
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[ ]20مرداس ،خالد عبدالعزيز (2014م) .كفايات التعلم اإللكتروني لدى
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[ ]21بني دومي ،حسن (2010م) .درجة تقدير معلمي العلوم ألهمية الكفايات
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[ ]22باخدلق ،رؤى (2010م) .الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة
لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية
بمدينة مكة املكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية،
جامعة أم القرى.
[ ]23الل ،زكريا وعلياء الجندي (2005م) .االتصال اإللكتروني وتكنولوجيا
التعليم .ط  ،3مكتبة العبيكان :الرياض.
[ ]24سالم ،أحمد (2004م) .تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني.مكتبة
الرشد ،الرياض.
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ABSTRACT_ Goal of research to identify the most important cognitive and technical skills necessary for
performing Islamic education teachers in the school of the future from the viewpoint of specialists, to detect
statistical significant differences between professionals in assessing the degree of importance of technical
skills needed for Islamic education teachers in a school Future due to variables (the responder type – degree –
work experience). In addition to conceptualize the proposal may help in the development of technical skills
among Islamic education teachers. To achieve these goals by applying the researcher survey tool developed by
a sample consisting of research (85) as a member of the Faculty specialists in curricula and teaching methods
of forensic science and education techniques, using descriptive. Where the note card included (66) enough
divided on two dimensions: one after the technical skills and knowledge ensure (27) enough, and the second
after performing technical skills and ensure (33). The results showed appreciation for the importance of
technical skills knowledge specialists for Islamic education teachers in the school of the future with a high
degree of arithmetic mean (3.55) and standard deviation (0.620), as well as the importance of technical skills
was performing their appreciation for teacher education In future high grade school arithmetic mean (3.50)
and standard deviation (0.672), in addition to providing technical skills development proposal perception
cognitive performance in Islamic education teachers before and during the service. The researcher
recommended technical skills should include performing cognitive within Islamic education teacher program,
which earns experience before student teacher in the educational field, with the need to develop these
competencies in Islamic education teachers who are on the job, taking advantage of Visualization of the
proposed research.
KEYWORDS: technical skills, Islamic education teachers, school of the future .
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