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م 

ِّ
عه

ُ
 يف  مواكبت  املستجداث املعاصرة املعاصر دور امل

 م.أفراح إبراهيم سعيد صالح
 المستخلص

مسا الشظ فيو إف   لمسعمع  أثخًا  كبيخا في سيخ العسمية التخبػية التعميسية , لسا يزصمع بو      
مغ أدوار  ميسة ومتشػعة  في بشاء السجتسع وتصػره  .  فالسعمع  ىػ مفتاح  السعخفة والعمـػ 

يع  بمػغ الحي يداعج الصمبة عمى التعمع والشجاح  في دراستيع  , وىػ السفتاح الحي يزسغ  لمتعم
أىجافو  , حتى إف  السحتػى الحي يختاره السخترػف في السشاىج ال يسكغ تقػيسو إاّل بػساشة 
السعمع واألساليب التي يدتخجميا  في تجريدو . ومع  ضيػر الثػرة السعمػماتية  ,واالجتياح 

ييخا ممحػضا السعخفي  والسدتججات  الستدارعة  لمتكشػلػجيا الحجيثة  , فقج تغيخ دور السعمع تغ
مغ العرخ الحي  يعتسج عمى  الػرقة والقمع  كػسيمة لمتعمع والتعميع  الى العرخ الحي يعتسج 
عمى الحاسػب واالنتخنيت , بحيث اصبح  دوره يختبط بالتخصيط والتشطيع وترسيع التجارب 

رح ليا , وانسا السختبخية والسيجانية فمع يعج السعمع ىػ الشاقل  لسعمػمات  الكتاب السشيجي  والذا
أصبحت ميسة السعمع مديجا مغ ميسات القائج ومجيخ السذخع البحثي والشاقج والسػجو السذارؾ 
لصمبتو في رحمة تعمسيع واكتذافيع السدتسخ . وبتاثخ ذلظ  كمو تحتع عمى السعمع اف يػاكب 

التي تسكشو  تصػرات ثػرة السعمػمات  وتصبيق  أساليب التكشػلػجيا وميارات التفكيخ اإليجابي
مغ  استخجاـ  –أيزا  -مغ فيع عمـػ عرخه ومػاجية تحجياتو وتقشياتو الستصػرة  وتسكشو  

استخاتجيات حجيثة في التجريذ تخسي دعائع التعميع الحي يذجع عمى التعمع الحاتي , ويؤدي  
إنتاج الى تسايد األشخاص في نقل السعمػمات  وحدغ تػضيفيا في التفكيخ والتعبيخ واالتراؿ و 

 السعخفة  وعمى نحػ يجعل العسمية التعميسية اكثخ متعًة وتذػيقا . 
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ومغ ىشا  ارتأت الباحثة اف  تقـػ  بيحه الجراسة  التي تدتيجؼ التعخؼ  عمى اىع  أدوار     
السعمع في  مػاكبة مدتججات الحاضخ مغ خالؿ امتالكو لسيارات استخجاـ التكشػلػجيا  وقجرتو  

يخالعمسي الحي يسكشو مغ االبجاع واالبتكار . واشارات نتائج الجراسة إلى إّنو مغ عمى تصبيق التفك
السسكغ مػاجية التصػرات الستدارعة لمتكشمػجيا في عرخ السعخفة عشج وجػد السعمع الساىخ 

والقادر عمى تعمع األساليب والدتخاتيجيات  الفعالة  وجعميا الحي يػاكب السدتججات الحجيثو 
 الكع السعخفي اليائل الحي تعج بو مجاالت الحياة كافة  .  متشاسبة مع 

The role of the contemporary teacher in keeping pace with contemporary 

developments Prepare  

                              Afrah Iibrahim Saeid Salih

                                       

                                                     Abstract 

                                 There is no doubt that the teacher has a great influence on 

the educational educational process, due to the important and varied roles he plays 

in building society and its development. The teacher is the key to knowledge and 

science that helps students learn and succeed in their studies, and it is the key that 

guarantees education to achieve its goals, so that the content that specialists choose 

in the curricula can only be evaluated by the teacher and the methods he uses in 

teaching him. With the emergence of the information revolution, the cognitive 

invasion and the accelerating developments of modern technology, the teacher's 

role has changed significantly from the era that relies on paper and pen as a means 

of learning and teaching to the era that relies on computers and the Internet, so that 

his role has become related to planning, organizing and designing laboratory and 

field experiments. The conveyor of the book's methodological information and its 

explanation. Rather, the teacher's mission has become a combination of the tasks of 

the leader, director of the research project, critic and co-director for his students on 

their journey of continuous learning and discovery. With the influence of all this, 

the teacher must keep pace with the developments of the information revolution and 

apply technology methods and positive thinking skills that enable him to 

understand the sciences of his time, face his challenges and advanced techniques, 

and enable him - also - to use modern strategies in teaching that lay the foundations 

of education that encourages self-learning, and leads to the differentiation of people 
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In the transfer of information and its proper use in thinking, expression, 

communication and knowledge production in a manner that makes the educational 

process more enjoyable and interesting. 

    Hence, the researcher decided to carry out this study aimed at identifying the 

most important roles of the teacher in keeping up with the developments of the 

present through his possession of the skills of using technology and his ability to 

apply scientific thinking that enables creativity and innovation. The results of the 

study indicate that it is possible to face the rapid developments of technology in the 

age of knowledge when there is a skilled teacher who keeps pace with 

contemporary developments and is able to learn effective methods and strategies 

and make them compatible with the huge amount of knowledge that is full of all 

areas of life 

 : أىسية البحث والحاجة إليو
مثارا لالىتساـ   لقج اضحى واقع السعمع بسؤسداتو ومعاىجه مغ ابخز القزايا                  

يعج السعمع جػىخ    والشقاش  حدبسا تذيخ إليو الجراسات والسؤتسخات والتقاريخ العمسية والتخبػية إذ
 ذلظ   نجاح التعميع فى تحقيق غاياتو التى يشذجىا فى السجتسع، والعسمية التعميسية، ويتػقف عمي

اليعصى الشتائج السخجػة بجوف مذاركة السعمسيغ األكفاء،   أف اإلصالح التخبػى فى أى مجتسعب
الحيغ يتسكشػف مغ تحديغ خبخاتيع ومياراتيع أثشاء قياميع بعسميع لتحقيق أقرى نساء مسكغ 

تقجـ  ثع إف    ( ( 6:  0222) سميع ,  لجسيع الستعمسيغ فى شتى الجػانب وبرػرة مدتسخة.
مظ القػة االقترادية ليربح تمظ العمع والسعمػمات يستيقاس بسدتػى تعميع ابشائيا . ومغ يساألمع 

 باقًا تعميسيًا في السقاـ األوؿ الدباؽ الجولي س
الػضائف الججيجة بازداد االىتساـ العالسي وعمى ىحا االساس (     22:،  0222) حدغ ،     

بتججيج معارفو وتصػيخ أدائيع  وتشسية  تصالب السعمعلسعمسي السدتقبل ، وازدادت الجعػات التي 
التي  مدتججاتيا العمسية مػاكبة و   العمع والتكشػلػجيا العالسيةاساليب مياراتو مغ أجل مػاجية 

مظ القجرة عمى التعمع مجى الحياة ، وتصػيخ معارفيا تتس  ػعية مغ الستعمسيغ وجػب ن تؤكج
ىحه الشػعية السشذػدة مغ كشد السكشػف ( داخميا . واف تصػيخ ومياراتيا استثسارًا لحلظ ) ال
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الخخيجيغ يدتحيل اف يتحقق في ضل نطاـ تعميسي تقميجي يعتسج التمقيغ واستخجاع السعمػمات ، 
تدامغ ىحا االىتساـ وقج   وتقترخ وضيفة السعمع الخئيدة فيو عمى تقجيع السعارؼ الجاىدة .

مفادىا اف ىشاؾ  فكخة  مياراتيع  مع شيػعلسعمسيغ وتشسية الستدايج نحػ قزية تصػيخ أداء ا
(  وىحا  052: 0227الكيدي,)ضعفًا عامًا في مخخجات التعميع في كل مخاحمو التعميسية 

حيع عمى كل اانفت  بيغ الستعمسيغ وعجـعغ انخفاض مدتػى الكفاية  السيشية ناتج  الزعف  
فاف قزية   , ومغ ىشا التغييخ التكشػلػجي     ةوسخع  يالتخاكع السعخف عرخ ججيج في ىػ ما 

السعمع  وانتقالو مغ التعميع السعتسج عمى األساليب التقميجي    تصػيخ بخامج إعجاد العسل  عمى 
عمى التعميع القائع عمى االىتساـ  بالػسائل والصخؽ السختمفة  التي أفخزتيا  التكشػلػجيا الحجيثة  

ي الخخ مغ تعميع تقميج واالنتقاؿ في البخنامج  ىحا التصػيخمغ  جعل ت , والثػرة  السعمػماتية 
 ػى الزعف االكاديسي واال مفخ مشو  مغ اجل خفس مدت  يػاكب السدتججات العمسية أمخاً 

ت وإلى ذلظ اشارا واالرتقاء بسدتػى  ميشة السعمع وإصالح عسمية التعميع وتصػيخه .  لفشي 
أىجاؼ العسمية التخبػية التعميسية  ال تتحقق  إال  بالسعمع إلى إف   والشفدية   االدبيات التخبػية 

استيعاب تصػرات ثػرة السعمػمات وتصبيق أساليب التكشػلػجيا  الكفء  الحي يعسل عمى  
والتفكيخ اإليجابي لبشاء العقل الحي يدتػعب مدتحجثات العرخ، وتػضيف تكشػلػجيا الحػار 

ؿ السباشخ بيغ زمالء السيشة عبخ شبكة االتراؿ لتشسية قجرات والسشاقذات والتعاوف واالترا
 (  4: 0228) عيدى والعجواف,  وميارات الستعمسيغ .

: إنشا بحاجة إلى إيجاد اإلنداف " الحي ) تعمع كيف  (0220وفي ىحا السجاؿ  يقػؿ ) داود,    
يتعمع ( أي اإلنداف الحي يفخز ويبػب ويححؼ ويزيف إلى الديل الستجفق مغ السعخفة حتى 

دوف اعػجاج ومغ التصػر دوف  تتع عسمية قبػلو أو رفزو لمتغييخ برػرة سػية تسكشو مغ الشسػ
  (.65: 0220)داود , ضياع   
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"إف عرخ التغيخات الستدارعة يفخض عمى السخبيغ التعامل البكخ حيغ قاؿ : والى ذلظ أشار 
مع التخبية والتعميع كعسمية ال يحجىا زماف أو مكاف، وتدتسخ مع اإلنداف كحاجة وضخورة 
لتدييل تكيفو مع السدتججات السعاصخة في بيئتو، ومغ ىشا تكتدب شعارات "تعميع الصالب 

كيف يفكخ " أىسية خاصة ألنيا تحسل مجلػالت مدتقبمية في غاية كيف يتعمع " "وتعميع الصالب 
األىسية، إف التكيف مع السدتججات يدتجعي تعمع ميارات ججيجة واستخجاـ السعخفة في مػاقف 

 ( 0220:20)البكخ,   ججيجة"
 

 والتكشػلػجي  السعخفي التصػر تشاسب أدوار لمسعمع يكػف  أف وضخورة أىسية تشبع  ذلظ وبتأثيخ
 عغ فزال , مدتسخ بذكل الستصػرة وتقشياتو العرخ ـعمػ  فيع مغ تسكشو  األدوار ىحه أىعو 

دة آليات االتراؿ الحجيثة مغ حاسب وشب  مع  الجيج التعامل مغ تسكشو كاتو ووسائصو الُستعجِّ
مغ صػت وصػرة ورسػمات وآليات بحث ومكتبات إلكتخوني ة وكحلظ بػابات اإلنتخنت  

 في التقشيات ىحه استخجاـ عمى الستعمسيغ وتجريب  ، وتػضيف  ذلظ كمو في العسمية  التعميسية
 جةئفا كثخ وا مخغػبا درسو يكػف  اف اجل مغ تعمسيع  ( 2: 0228) عسخاف , ,        .

 
الحي رأى أىسية إدخاؿ الحاسب اإللكتخوني في جسيع أقداـ كمية (0222ويؤكج ذلظ )ششػدة,    

التخبية وشعبيا، وكحلظ زيادة أجيدة الحاسبات اإللكتخونية بقجر اإلمكاف في مجارسشا السختمفة، 
كػف الحاسب اإللكتخوني دخل بأكثخ مغ صػرة في مجاؿ العسمية التعميسية والتخبػية، سػاء 

الرف الجراسي، أـ كسداعج في عسمية التعميع والتجريب داخل أكاف مادة دراسية تجرس داخل 
 (    8:   0222)  ششػدة ,الفرل، أـ كسداعج في عسمية إدارة السجرسة. 

 العسمية في ليا السعمع وتػضيف  الحاسػب  وأجيدة استخجاـ أف جيجاً  نعي أف عميشا يجب وىشا
 تغيخ دوره إف بل عشو، االستغشاء يسكشيع يغالستعمس وأف انتيى، السعمع دور أف يعشي ال التعميسية
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  السعمع أىسية تدداد االلكتخوني التعميع وفي السعخفة عرخ في التغيخات مػاكبة يدتصيع حتى
مغ مياـ القائج  وتربح ميشتو مديجابحيث يربح شخرا مبجعا ذا كفاءة عالية  دوره ويعطع

ومجيخ السذخوع البحثي والشاقج والسػجو   . 
 . 
لتعميع اإللكتخوني ال يحتاج إلى شيٍء بقجر حاجتو إلى الُسعمِّع الساىخ الستقغ ألساليب فا 

مادتو العمسي ة، والخاغب في التدود بكّل حجيٍث واستخاتيجيات التعميع اإللكتخوني، والُستسكِّغ مغ 
التعميع   كحلظ فاف   في مجاؿ تخررو، والسؤمغ بخسالتو أواًل ثع بأىسية التعمُّع السدتسخ

اإللكتخوني يحتاج إلى الُسعمِّع الحي يعي أّنو في كل يـػ ال تدداد فيو خبختو ومعخفتو ومعمػماتو 
مغ السيع ججًا إعجاد الُسعمِّع بذكٍل جيج حتى يرل إلى ىحا  فإّنو يتأخخ سشػاٍت وسشػات، لحا فإفّ 

وعمى السعمع اف يعمع أّف التعميع اإللكتخوني ليذ مجخد السدتػى الحي يتصمبو التعميع اإللكتخوني، 
بخمجيات وعتاد وأجيدة مبيخة لمدائخيغ، بل ىػ في الجرجة األولى ُمعمِّع يستمظ كل السػاصفات 

  التي ذكخناىا آنفا .
 

كسا أّف األمخ ليذ كسا يفيسو البعس مغ أّف عجة دوراٍت في الحاسب اآللي عمى بعس 
التصبيقات يسكغ أف تخخج لشا ُمعمِّسا إلكتخونيًا، فيشاؾ العجيج مغ الُسعمِّسيغ الحيغ يجيجوف استخجاـ 

ة الحاسب اآللي إلى درجة االحتخاؼ ولكشيع غيخ قادريغ عمى تػضيف ىحه السعخفة في العسمي  
التعميسي ة والتخبػي ة والسسارسات الفرمي ة، بدبب غياب فمدفة التعميع اإللكتخوني واستخاتيجياتو   

و مشيع مغ يػضفيا تػضيفًا تقميجيًا، يديء إلى التعميع اإللكتخوني أكثخ مسا يفيجه، وذلظ عشجما 
يمصخ وجو عجػز تدتخجـ التقشية مع مسارسات التعميع التقميجي نفديا، فيكػف بحلظ كسغ 

الُسعمِّع لكي يربح ُمعمِّسًا إلكتخونيًا يحتاج إلى إعادة صياغٍة فكخي ٍة فيقتشع مغ فبسداحيق جسيمة  
مع الكع السعخفي اليائل  خالليا بأّف شخائق التجريذ التقميجي ة يجب أف تتغيخ لتكػف متشاسبةً 



 
 
 
 
 

 

344 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

رجاؿ السدتقبل الحيغ  مغ أف يقتشع بأّنو لغ يرشع الحي تعجُّ بو كافة مجاالت الحياة، وال بج 
تعمع ال بج لمسعمع  مغ   فإذ.  يعّػؿ عمييع السجتسع واألمة في صشع األمجاد وتحقيق الخيادة

الحجيثة في التجريذ واالستخاتيجيات الفع الة والتعسق في فيع فمدفتيا وإتقاف  أساليب التكشػلػجية
ا الفكخ إلى شالبو فيسارسػنو مغ خالؿ أدوات التعميع تصبيقيا، حتى يتسك غ مغ نقل ىح

 .  اإللكتخوني
   (2: 0229)خميل ,                                                             

  الحاسػب  أجيدة واستخجاـتكشػلػجيا السعمػمات  أف جيجاً  نعي أف عميشا يجب وىشا      
 يسكشيع الستعمسيغ وأف انتيى، السعمع دور أف تعشي ال التعميسية العسمية في ليا السعمع وتػضيف
، وال بج ليحا الجور أف يختمف باختالؼ مسعمعبل تعشي في الحكيقة دورًا مختمفًا ل عشو االستغشاء

ميسة التخبية ، مغ تحريل السعخفة إلى تشسية السيارات األساسية، وإكداب الصالب القجرة عمى 
يعج السعمع ىػ الشاقل لمسعخفة والسرجر الػحيج ليا، بل السػجو السذارؾ  أف يتعمع ذاتيًا، فمع

ميسة السعمع مديجًا مغ مياـ القائج  بحيث تربحلصمبتو، في رحمة تعمسيع واكتذافيع السدتسخ، 
  (7: 0228,  والعجواف عيدى )، ومجيخ السذخوع البحثي، والشاقج  والسػجو" 

مظ مغ الخبخات توبقجر ما يس, وفي التعميع اإللكتخوني تدداد أىسية الُسعمِّع وُيعُطع دوره        
يكػف بانيا  وخبخاتولتػصيل معمػماتو  العمسي ة والتخبػي ة وأالساليب الحجيثة  الفع الة، التي يتبعيا

جيغ عمى انفديع , يكػنػا معتسل لمسعخفة , ومػجيا لمفكخ  , وميدخا لشذاشات شمبتو ومداعجا ليع
بجاًل مغ مدتقبمي معمػمات   وصانعي مشاقذات  متفػقيغ مبجعيغنذصيغ مبتكخيغ متعمسيغ ذاتيا 

 التقشيات   مقػمًا لسدتػى تحريميع اعتسادًا عمى أحجث  ومغ َثع  يكػف السعمع  ,
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أدوار بفي ضل تكشػلػجيا السعمػمات وأجيدة االتراالت  , يقـػ السعمع  وبحلظ  فاف        
وإعجادىا فزال عغ كػنو باحثا  ,ججيجة  تختكد عمى تخصيط العسمية التعميسية وترسيسيا 

   ( 2: 0222. ) عبج اليادي ,  برػرة عاـ   سمية التعميسيةومداعجا ومػجيا ومخشجا ومكيسا لمع
 

       
مغ ىشا تسكغ أىسية الجراسة  في كػنيا  تبحث عغ  أدوار السعمع التي تػاكب  متغيخات و        
  ثػرة  

تمبية احتياجات  الحاضخ , وخجمة                     مغ اجلالسعخفة التكشػلػجية السعمػماتية  الخقسية         
                    متصمبات السدتقبل 

عخفي التصػر السالسعمع  في ضل   بياف الرػرة الحكيكية  لجورتدتيجؼ الجراسة الحالية  و 
تصمبات لتفعيل دوره  واعجاده لمتأقمع والتعامل مع م بتػصيات  ومغ ثع الخخوج ػجيوالتكشػل

   .  التكشػلػجيا الحجيثة الحاضخ ومػاكبة  متغيخات 
 
 

:  الجراسةحجود  
             
 والتعميع الجامعي لية بسعمسي التعميع قبل الجامعي تتحجد الجراسة الحا           

 . 0202-0229ولمعاـ الجراسي                     
 

 -: السرصمحاتتحجيج 
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 الجور,  عخفو كل مغ  -اوال                 
)  مجسػعة مغ األنذصة الستخابصة , أو األشخ الدمػكية  التي   :( بانو 0220البجري ) -

تحقق ما ىػ  متػقع  مغ الفخد  في مػاقف  معيشة  وتتختب عمى الجور إمكانية  التشبؤ  بدمػؾ 
 الفخد في السػاقف السختمفة . ( 

: 0220ي , )البجر                                                                           
222 ) 
 (  بانو )الدمػؿ الستػقع  مغ  الفخد  في  مخكد  وضيفي  (    0222ماىخ ) -    

:   0222)ماىخ ,                                                                           
065) 

بػضيفة  ( بانو : ) نسط مشطع مغ السعاييخ  فيسا يختز بدمػؾ فخد يقـػ 0227عائذة )-
 معيشة  

:  0227في  جساعة  .(                                         ) عائذة ,                  
04  ) 

                                                                          
بحث الحالي  ( ألغخاض ال0220اما تعخيف الباحثة لمجور نطخيا  فإنيا تتبشى تعخيف )البجري 

.   
 

 السعمع  ,  عخفو كل مغ  :  -ثانيا 
( بانو)  العشرخ البذخي  في السػقف التعميسي    ,ومغ ثع يعج العامل الحاسع  0226عػده )

في مجى فعالية التجريذ  , وىػ الحي يشطع الخبخات  ويجيخىا ويشفحىا  في اتجاه األىجاؼ 
السحجدة  لكل مشيا , لحلظ يجب اف تتػفخ في السعمع  خمفية واسعة وعسيقة في مجاؿ تخررو  
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تسكشو مغ حريمة  مغ السعارؼ في مجاالت أخخى  , حتى يدتصيع الصمبة  مغ  الى جانب
 خالؿ تفاعميع  معو اف يج ركػا  التخابط بيغ مختمف السجاالت العمسية  .    (  

 (   00: 0226)عػدة ,                                                                       
( : بانو : ) قائج العسمية التعميسية ومخصصيا ومشفحىا ,وىػ 0228عصية , والياشسي )  -

 مفتاح اليجاية والسيدخ السخشج إلى سبيل التكيف مع الحياة . ( 
)عصية والياشسي ,                                                                     

0228  :02 ) 
 
السؤىل اكاديسيا وتخبػيا لمكياـ بسيشة التجريذ  (  بانو :) الذخز  0229حساد ,والشخالة )-

وكػنو قائجا تخبػيا يدتػجب مدايخة  ومػاكبة التججيج والتغييخ الحي يحجث في ميشتو لمعسل  
عمى بشاء شخرية الصالب  عمى ُأسذ   سميسة  ومذجعا فيو خرائز االنداف الرالح  

 السفيج لشفدو ولسجتسعو .(  
 (  12: 2009) حساد والشخالة ,                                                      

( أشارا 0229أما التعخيف الشطخي لمسعمع مغ قبل الباحثة فإنيا تتبشى تعخيف حساد والشخالة )
 وتفديخا.

 خمفية نطخية
  

ومغ  خالؿ  ما سبق  يتزح لشا  أف  اىسية السعمع  تشبثق مغ  اىسية  التعميع  في         
اة  االندانية  , ودوره  في تذكيل الحياة  وتكييف  سمػؾ االجياؿ القادمة  لسػاجية الحي

 تصػراتيا , وتعقيجاتيا  , ومدتحجثاتيا , واالستجابة لكل ما ىػ ججيج فييا   
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(   ولع تعج معيار كفاية  السعمع  في التعميع  يشحرخ  00: 0228)عصية والياشسي ,      
مادة تخررو ومقجار ما يدتصيع تخديشو  في أذىاف الستعمسيغ   في مقجار ما يدتػعب  مغ

بل   اصبح  لو د ور فاعل في تسكيغ  الستعمع  مغ التعمع والتأثيخ  في البشية السعخفية  لمستعمع  
ؿ معارفو وقيسو ومياراتو )  شػؽ , وتعجيل  سمػؾ الستعمع  وتشسية شخريتو تشسيًة شاممةً  تتشاو 

(  , وىحا الجور الفا عل  جاء نتيجة ارتباشو بالتغييخ الحي حجث  في 047: 0222سعيج ,  و
العسمية التخبػية كميا وبالتغييخات االجتساعية والثقافية  التي حرمت  في السجتسعات  , فقج 

حرل االنفجار السعخفي  الحي  أث خ  في السشاىج الجراسية ,   واصبحت  مرادر  السعخفة  
 : (     0226)رياف ,                 يجي الصالب متعجدة وعسيقة بيغ 

وفي ضل ىحا الجػ مغ التخاكع السعخفي والتكشػلػجي بجأت الجعػة إلى ضخورة إعادة        
الشطخ في العسمية التعميسية، سػاء أكاف ذلظ عبخ الشجوات أـ المقاءات أـ عبخ الكتابات 

مجكػر  يذيخ إلى أنشا نخيج تعميسًا يبشي قشاعات التغييخ  الستخررة، فشجج عمى سبيل السثاؿ
مغ الجسػد إلى السخونة، ومغ التسخكد الجغخافي إلى االنتذار، ومغ االعتساد عمى الحكػمات 

 (   22,:0222)مجكػر ,ى االعتساد عمى الحات والسؤسدات.إل
 يتشاسب لكي السعمع دور تػضيح بزخورة والشجوات الجراسات مغ العجيج أوصت ذلظ  ولتأكيج

 السجخل“ بعشػاف (0220) عاـ مرخ في ُاقيست التي الشجوة ومشيا السعخفة، عرخ مع
 السعمع إلعجاد الخابع الجولي السؤتسخ إليو تػصل ما نفذ وىػ ،”والسعمػماتية السشطػمي

 تصخؼوال العشف ضاىخة تجاه والعالي العاـ التعميع في السعمع ومدؤوليات أدوار“ بعشػاف (0222)
 الستغيخة، وأدواره بالسعمع العشاية ضخورة أي ”السػاششة ومصالب العرخ متغيخات ضػء في

 تعخيف إلى الحاجة عمى (0220) الخومي دراسة أكجت كسا تسييشو، مغ السديج إلى واالتجاه
 لتسكيشيع عمييا تجريبيع إلى والحاجة السعخفة، عرخ ضػء في مشيع السصمػبة باألدوار السعمسيغ

 ( 2:  0228)الشحاؿ , .بأدوارىع الكياـ مغ
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كسا  -ذلظ بإف  معمع اليـػ يعير, وأولى الخصػات في ذلظ ىػ إعجاد السعمع وتفعيل دوره    

:  في عرخ التقجـ العمسي والتكشػلػجيا عرخ الحرة واإللكتخونيات والرػاريخ  -يقػؿ راشج
عرخ االبتكارات والتججيج، ويتجمى ومخاكب الفزاء، عرخ التفجخ الثقافي والتصػر الدخيع، 

ىحا بػضػح في ازدياد السعخفة اإلندانية الستصػرة القائسة عمى اكتذاؼ حقائق وقػانيغ ونطخيات 
( .  وفي ىحا اإلشار  26:  2996ججيجة كل يـػ بذكل لع يدبق لو مثيل مغ قبل") راشج , 

ائل في مجاؿ السعمػمات عمى السعمع أف يعي أىسية وفاعمية دوره إزاء ىحا التصػر الي
والتكشػلػجيا , باف يعسل عمى  تشسية خبخات الستعمسيغ، والتأثيخ في سمػكيع، وتعػيجىع عمى 
التعمع الحاتي، مع قياـ السعمع  بالتقػيع الذامل الستكامل لجػانب شخرية الستعمع وشاقاتو 

إال عغ شخيق استخجاـ  وإبجاعاتو وذلظ يتصمب استخجامًا لتكشػلػجيا التعميع، ولغ يتأتى ذلظ
وسائل  تكشػلػجيا وتقشياتيا التعميسية الستصػرة، التي تػفخ كثيخًا مغ الجيج في اكتداب العمـػ 

 (  22:   0228)عيدى والعجواف ,   والسعارؼ
      

 السػاد السصبػعة مثل :  -2وىشاؾ عمى األقل خسذ تقشيات يسكغ لمسعمع أف يدتخجميا وىي : 
التكشػلػجيا السعتسجة عمى  -0) البخامج التعميسية، ودليل الجروس ،والسقخرات الجراسية ( . 

الخسـػ  -2الرػت ) تكشػلػجيا الدسعيات ( مثل : ) األشخشة والبث اإلذاعي ، التمفػنات ( . 
يػف تكشػلػجيا الفيجيػ مثل ) التمفد  -4االلكتخونية . مثل ) المػحة االلكتخونية ، الفاكذ ( . 

 -5التخبػي ، التمفديػف العادي ، الفيجيػ الستفاعل ، وأشخشة الفيجيػ ، و أقخاص الفيجيػ ( . 
الحاسػب و شبكاتو، مثل ) الحاسػب التعميسي ، مشاقذات البخيج االلكتخوني ، شبكة االنتخنت ، 

 ومشاقذات الفيجيػ الخقسي( .   
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لفرػؿ االفتخاضية والتعميع عغ بعج وفي عرخ التكشػلػجيا ضيخت السجارس اإللكتخونية وا
والتعميع اإللكتخوني والتعميع السجمج، والتي تعتسج عمى تػضيف التقشيات الحجيثة في العسمية 
التعميسية. وبطيػرىا، َتَحت ع عمى السعمع أف ُيػاكب ىحا التصػر، مغ خالؿ امتالكو لسيارات 

يات الحجيثة التي أنتجتيا السعخفة وتع ُتسكشو مغ التعامل والتفاعل مع ىحه األساليب والتقش
تػضيفيا في العسمية التعميسية .  و فاستخجاـ الػسائل التكشػلػجية  في العسمية التعميسية يسثل 

وتغييخا لجور السعمع   , وفقًا لشطاـ تقشيات  .تصػيخًا وأداء وإثخاءا وتيديخا لعسميتي التعميع والتعمع 
الػسائل التقميجية، الستسثمة  بتقجيع وشخح الكتاب السشيجي، التعميع،  مغ دور يتخمز فيو مغ 

وتحزيخ الجروس، واستخجاـ الػسائل القجيسة، ووضع االختبارات، إلى أدوارة ججيجة يسكغ أف 
 نتعخض ليا ونعخضيا في الشقاط اآلتية :

    التعميسية العسمية في التكشػلػجيا تػضيف-
الستالحق عمى العسمية التعميسية، وغجت السخشج االيجابي لقج أث َخ ضيػر التكشػلػجيا وتصػرىا 

ر فقط، بل قادرًا عمى تػجيو الستعمع لمسعمػمة  ليا , ولع يعج السعمع ُمقترخًا عمى السحتػى الُسقخ 
الرحيحة وفيسيا بكل سيػلة مغ خالؿ مػاقع أكاديسية أو وسائل التػاصل االجتساعي، 

ا،  ومغ َثع   يتسكغ الستعمع مغ ُمذاىجة الجرس مخة ومذاىجة الجروس والسحاضخات وتدجيمي
أخخى، مسا ُيداعجه عمى فيع أعسق لمسعمػمة وحفطيا،  وفي مقابل ذلظ  فإف  التقشيات الحجيثة 
ُتسكغ السعمع مغ إعجاد اختبارات إلكتخونية تستاز بتػفيخىا لػقت السعمع وجيجه في ترحيحيا 

 .ورصج عالماتيا .
 

التعميسية العسمية في اإللكتخونية السقخرات تػضيف-  
 رُمقخ  ىػ اإللكتخونيالُسقخر                                                                

 تفاعمية وسائط عمى وتحتػي  الحاسػب، عمى تعتسج تعميسية ومػاد أنذصة ترسيسو في تدتخجـ
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 الحػاجد تجاوز مغ يتسكغ حيث لمستعمع، كبيخة فائجة ذو وىػ اإلنتخنت. عبخ الستعمع يتمقاه
 بالسقخر الخاصة االتراؿ وسائل عبخ بجخأة الشفدية وأقخانو معمسو مع الحجيث عمى وُيذجعو 

 السقخر ُيسيد ما وأىع اإللكتخوني. األسبػع أياـ وشيمة ساعة 04 ُمتاح أنو اإللكتخوني
 افةواستز تفاعمية، بػسائط مجعسة بأشكاؿ محتػاه  عخض إمكانية إلى باإلضافة والعصالت،

 إضافة آمشة، بيئة وفي سيػلة بكل العسمية التجارب وعخض العالع، في مكاف أي مغ معمسيغ
 إلى السعمع يجفع وىحا وتذػيقًا. متعةً  أكثخ التعميسية العسمية تجعل التي السسيدات مغ العجيج إلى

 جريذ،الت في ججيجة واستخاتيجيات أساليب الستخجاـ يزصخه ما السقخرات مغ الشػع ىحا تػضيف
 الحاسػب استخجاـ عمى القجرة مغ اإللكتخونية، السقخرات مع التعامل ُمتصمبات مع تتشاسب

 يجب السعمع أف كسا اإلنتخنت. مع الجيج التفاعل عمى والقجرة بخمجياتو، مع جيج بذكل والتعامل
 الفشي عالجع وتقجيع الحجيثة لمتكشػلػجيا استخجاميع في الستعمسيغ ميارة مدتػى  ُيحجد أف عميو
 .باستسخار وُمتابعتيع ليع،
 العسمية في ليا السعمع وتػضيف اإللكتخونية السقخرات استخجاـ أف جيجاً  نعي أف عميشا يجب وىشا

 تغيخ دوره إف بل عشو، االستغشاء يسكشيع الستعمسيغ وأف انتيى، السعمع دور أف يعشي ال التعميسية
 .السعخفة عرخ في التغيخات مػاكبة يدتصيع حتى

تعميسية إلكتخونية مػاقع وترسيع إعجاد -
 مشيا ػدالسشذ اليجؼ التعميسية العسمية ُتحقق لكي                                            

 اإللكتخوني، الفزاء مع التعامل عمى قادريغ معمسيغ إعجاد مغ البج ومتسيدة، نػعية بصخيقة
إلكتخونية مػاقع السعمع مدتػدع ُتسثل التي تعميسية،  وترسيع بإعجاد يتعمق فيسا وخاصة

 إثخائيا خالؿ مغ الجراسي بالسقخر الخاصة واألنذصة التعميسية السػارد مغ الستشػع ومخدونو
 وتعمسو السعمع إلساـ يتصمب وىحا دروسو، فيع عمى الستعمع ُتعيغ التي واألنذصة بالسعمػمات

https://www.new-educ.com/e-learning-barriers
https://www.new-educ.com/e-learning-barriers
https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
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 اإللكتخونية، السػاقع ترسيع بخامج مع التعامل وإتقاف ، (HTML)مثل البخمجة لغات بعس
السػاقع ىحه دارة .معيا لمتعامل وتػجييو الستعمع وإرشاد ،إ كيفية عمى تجريبو إلى باإلضافة

 
الحاتي التعمع تصػيخ- 

 لو ليذ إجباري  تعميع أنو التقميجي عميسيالت الشطاـ بو يترف ما أىع                       
 في تغيخات أحجثت التي التكشػلػجيا تصػر ومع اتجاىاتو. أو ميػلو أو الستعمع بحات عالقة
 مشيع وبجافعٍ  ذاتي، بذكل يتعمسػا بأف لمستعمسيغ الفخصة ُتتيح أصبحت حيث التعميسي الشطاـ

 عمساء مغ والكثيخ وميػليع. اتيعواحتياج ضخوفيع مع تتشاسب مػضػعات مغ يختارونو فيسا
 قجرات مع يتشاسب تعميساً  لتحكيقو وذلظ لمتعّمع، األفزل الػسيمة يعتبخونو الشفذ، وعمع التخبية
 أكثخ الستعمع يجعل أنو إلى باإلضافة وتمقييا، العمـػ تمظ استيعاب في الحاتّية وسخعتو الستعّمع
 واستخاتيجيات أساليب تزسيغ ىػ لمسعمع دتحجثةالس األدوار أىع مغ فإف وبحلظ وإيجابية. نذاشا
 وتحسل الشفذ عمى االعتساد عمى وتعػيجىع الحاتي، التعمع إلى الستعمع ُتخشج تجريدو في حجيثة

 (  2: 0228)الشحاؿ ,   .السدؤولية
  

   
وىشالظ مغ يخى أف   االدوار والسيسات الججيجة  السشاشة بالسعمع في ضل تكشػلػجيا التعميع   

   -تتمخز بسا يأتي :
 

  :لمتػاصل ومشطع تعميسي كػسيط دوره
لقج كاف يشطخ إلى العسمية التعميسية عمى أنيا : عسمية                                        

خسل( والتمسيح )مدتقل( ، يتع فييا نقل السعخفة )الخسالة( عغ شخيق اتراؿ شخفاىا السعمع )م

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
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)وسيط( تختمف أنػاعو . ولكغ مثل ىحا التحجيج والفرل بيغ أدوار العشاصخ األربعة لعسمية 
فالػسائط ىي  . االتراؿ ال يتسذى مع الشطخة الحجيثة لمتخبية التي تعشى بتكامل عسمية االتراؿ

لتػصيل السادة الجراسية ، والعشرخ الػسيط قج يكػف في نفذ الػقت ىػ ذاتيا قشػات أساسية 
السخسل )السعمع( ، فالسعمع في ضل نطع الػسائط لع يعج بالزخورة ) مخسال ( ، بسعشى آخخ لع 
يعج السعمع ناقال لمسعخفة أو شارحا ليا فحدب ، بل أصبح دوره كػسيط تعميسي يقترخ عمى 

، ومغ ذلظ سعيو لتشطيع ” مغ الػسائط أداءىا بشفذ الكفاءة األعساؿ التي ال يسكغ لغيخه
 التػاصل الفعاؿ بيشو وبيغ تالميحه

  :لألىجاؼ كسعج دوره-
فيػ معشي بتحجيج األىجاؼ الدمػكية عمى شكل نتاجات تعميسية مشتطخة ،                      

 . عمى أف تكػف مختبصة باألىجاؼ التخبػية العامة
  :كسذخز دوره– 

ولكي يديل السعمع أداء ميستو ، كسا يديل عسمية التعمع عشج شالبو ،                        
ويجعل العسمية التعميسية أكثخ نجاعة ، يقـػ السعمع بالتعخؼ عمى خرائز شالبو. وتحجيجىا ، 

فيحجد نػاحي القػة والزعف ” ألف ذلظ يعيشو عمى فيع شبيعة الستعمسيغ الحيغ يتعامل معيع 
 .“ شجىع ، ومدتػى القجرة عمى التعمع لجى كل مشيعع

 : ويقـػ السعمع بعسميات تذخيرية عجة مشيا
تذخيز مدحي : ويقـػ السعمع فيو بعسمية غخبمة صفية يتعخؼ فييا عمى القادريغ مغ  -أ

شالبو عمى إنجاز األىجاؼ التعميسية السػضػعة، مدتخجمة في ذلظ االختبارات التحريمية ، 
القجرات العقمية ، وراجعا كحلظ إلى ممفات الصالب لمػقػؼ عمى مدتػاىع الثقافي  واختبارات

 .واإلقترادي واإلجتساعي ، وسجميع التخاكسي
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تذخيز محجد : يتعخؼ فيو عمى الفخوؽ الفخدية التي تدبب الزعف التحريمي عشج  –ب 
 . بعس الصالب

عالجية وتعميسية خاصة ، تذخيز مخكد : يتعخؼ فيو عمى مغ يحتاج إلى بخامج  –ج 
 . مدتخجما في ذلظ العجيج مغ االختبارات لمػقػؼ عمى أسباب التخمف ومطاىخ العالج وشخقو

ويتسثل دور السعمع ىشا في : ألخح بيج الزعيف ليزعو عمى شخيق الفيع الرحيح ، وعمى 
ءات والبحػث شخيق الثقة بالشفذ ، وفي نفذ الػقت تػجيو القػي الستسكغ نحػ السديج مغ القخا

 ( 22: 0229، ونحػ مديج مغ اإلشالع   )ابخاليع , 
 دوره كسرسع انذصة  تعميسية 

 التي والشذاشات التعميسي السرسع دور عمى نتعخؼ أف وقبل                                
 دور تعخيف مشو ندتسج والحي التعميع ترسيع عمع لتعخيف نتصخؽ  أف لشا بج ال بيا يشخخط
 . ونذاشاتو التعميسي عالسرس

  :التعميع ترسيع عمع
 الشطخية السبادئ بػصف يتعمق والبحث الجراسة مغ حقل , ىػ                        

 (Deive)العسمية واإلجخاءات (Preive) السجرسية والسشاىج التعميسية البخامج إعجاد بكيفية الستعمقة 
 األىجاؼ تحقيق يكفل بذكل كافة التعميسية والعسمية التعميسية والجروس التخبػية والسذاريع
 التعميسية العسمية عشاصخ تخصيط بصخؽ  يتعمق عمع فيػ ىشا ومغ السخسػمة التعمسية التعميسية
 السبادئ ىحه كانت وسػاء بتشفيحىا البجء قبل وخخائط أشكاؿ في وترػيخىا وتشطيسيا وتحميميا
 :ىي أساسية خصػات بدبع تتعمق فيي عسميو إجخائية أـ وصفية

 .التعميسية السادة اختيار-2
 .محتػاىا تحميل -0
 .تشطيسيا-2
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 .تصػيخىا -4 
 .تشفيحىا -5 
 .إدارتيا-6 
 . تقػيسيا-7 
 

  التعميسي السرسع دور يعّخؼ حيغ في     
 أو مشاىج مغ الجراسية السادة بترسيع السكمف الذخز بيا يقـػ التي الشذاشات كافة بأنو      
 والجاخمية الخارجية الذخوط وتحميل تعميسية دروس أو دراسية وحجات أو مجرسية كتب أو بخامج

 السشاسبة التعميسية الصخائق واختيار وتشطيسيا محتػاىا وتحميل أىجافيا وضع بيجؼ بيا، الستعمقة
 الػسائل واقتخاح لتعميسيا الالزمة التعميسية والػسائل واألجيدة والسػاد األدوات واقتخاح ليا

:  2999)دروزة ,   . لسحتػاىا التقػيسية االختبارات وترسيع تعمسيا عمى السداعجة اإلدراكية
05) 

 أصبح التي الحجيثة التقشيات واستخجاـ السصبػعة السػاد ترسيع التعميسي الشطاـ مرسع ويسارس
 مدؤولية عاتقو عمى يقع وبالتالي بعج، عغ التعميع لسعمسي وخاصة معمع لكل األىع الجور ليا

 وشخؽ  وأفكار ومجارس نطخيات مغ التخبية، مجاؿ في حجيث ىػ ما بكل اإللساـ في كبيخة
 ةمستع بصخيقة التعميع عخض وكيفية الشفذ عمع ونطخيات التقييع وأساليب التعميع وعخض تجريذ

 متشاسق وشكل شيق بأسمػب العمسية السادة وإخخاج لجافعيتو مثيخة الستعمع لسدتػى  ومشاسبة
 ىػ ما بكل اإللساـ عميو ذلظ جانب إلى التخبػي  الشفذ بعمع واإللساـ متشاسقة وأشكاؿ وألػاف
 بكافة الستعجدة والػسائط والرفحات لمسػاقع الترسيع مجاؿ في وخاصة االنتخنت عالع في ججيج

 السعمػمات جسع وكيفية استخجاميا وكيفية االتراالت عالع في السدتججات وآخخ أنػاعيا
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 بذكل التعميسي الشطاـ تحميل عمى التعميسي السرسع وقجرة جيجة، مرادر مغ والسعارؼ
 . متكامل

 الحيغ السعمسيغ ألف األكاديسي الصالب انجاز عمى مباشخ بذكل سيشعكذ بالصبع وىحا
 عالية جػدة إلى يؤدي وىحا التعميع شخيقة في عالية جػدة لجييع سيكػف  التعميع ترسيع يسارسػف 

 (0: 0222 , الخائج )   وتحريل الصالب مدتػى  في
  :التعمسية التعميسية لمعسمية ومػجو كسخصط دوره– 

وذلظ بإتباعو شخيقة مشيجية مشطسة                                                       
تسكشو مغ ضبط السثيخات )السادة التعميسية والحػادث التعديدية )التغحية الخاجعة( بذكل دقيق 
ججة ، ويتع ذلظ عغ شخيق تجدئة السادة التعميسية إلى وحجات بديصة وتقػيسيا بذكل متدمدل 
، بحيث يدتجيب كل متعمع لكل وحجة مغ ىحه الػحجات ، ثع يدود مباشخة بالتغحية الخاجعة 

 . ج مغ صحة استجابتو أو تعجيميا ، إذا كانت عمى نحػ غيخ مخغػب فيولمتأك
وال شظ بأف ىحه الصخيقة تقػد الستعمع تجريجيا إلى أداء الدمػؾ السخغػب فيو ، وتجعمو أكثخ 
قجرة عمى التعمع كمسا تقجـ في تشفيح البخنامج التعميسي ، ألف تعديد كل استجابة صحيحة عمى 

سديج مغ الفخص لإلستجابة لمػحجات التالية بذكل صحيح ، ويقػي لجيو حجة ، يدود الستعمع ب
 .دافعية التعمع والخغية في الشجاج

  :التعمع لبيئة وضابط لمدمػؾ كسيشجس دوره– 
ودور السعمع ىشا ال يقترخ عمى تحميل سمػؾ الستعمع ومغ ثع تعجيمو ، وإنسا يتعجى ذلظ ليذسل 

 ب بيئة التعمع ، بحيث يحرل الستعمع عمى الدمػؾ السخادتختي“ىشجسة سمػكو ، وذلظ عغ شخيق 
ومغ الػاضح أف ثسة اتراالت بيغ ىشجسة الدمػؾ ، وتحميل الدمػؾ أو تعجيمو ، مغ حيث 
مجى اىتساـ ميشجس الدمػؾ بذكل أكبخ بسباديء التعديد . كحلظ فإف العسميات التي يقـػ بيا 

تو الذخوط التعديد ، وقيامو بعسميات تقػيسية ميشجس الدمػؾ أثشاء ترسيسو لمبخنامج ، وإدار 
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مشطسة بقرج اإلشالع عمى تقجـ الستعمسيغ وتحدشيع ، كل ذلظ يؤدي إلى التعخؼ عمى 
الجػانب التي تحتاج إلى تعجيل . وبعبارة أخخى يسكغ القػؿ : إف ىشجسة الدمػؾ تقػد وتؤدي 

 . إلى تعجيل الدمػؾ
ىشجسة الدمػؾ  تجسع بيغ أمخيغ ىسا : تكشػلػجيا  ويخى لػيج ىـػ وىػ أحج زمالء سكشخ أف

 الديصخة عمى شخوط التعديد ، وتكشػلػجيا الديصخة عمى السثيخ
 
      :  اجتساعي كسيشجس دوره-

فيػ يذجع التفاعل بيغ أفخاد الجساعة ، ويدتثيخ اإلتراؿ                                   
 بيغ التالميح 

البذخ مخمػقات اجتساعية تشسػ وتتصػر مغ خالؿ التفاعل في مػاقف ويتعخؼ عمى حكيقة أف 
 .  اجتساعية ذات معشى

  :لمتعمع الالزمة لمتدييالت كسػفخ دوره– 
فيػ  يحجد امکانات مختمف مرادر التعمع ، ويداعج                                         

 ومغ ثع يديل تحقيق أىجاؼ التعمعالتالميح عمى اختيار البجائل التعميسية السشاسبة ، 
 
 
  :كسدتذار دوره- 

يتعاوف مع اآلباء ، ومع زمالئو مغ السعمسيغ ، وكحلظ مع السجتسع السحمي                   
 ، مغ أجل تشطيع التعمع لمصمبة .

  :التعميسية الػسائل في كستخرز دوره– 
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حيث يكػف قادرة عمى استخجاميا ، وصيانتيا ، وعارفة                                   
 . وقادرا كحلظ عمى تقػيع صمتيا باألىجاؼ التجريدية بسرادرىا ، 

  :ومججد كباحث دوره– 
ونقرج بحلظ : أف يكػف السعمع قادرا عمى التشطيخ مغ خالؿ ما يقـػ                         

مشصكية ناقجة في كل ما يقـػ بو مغ أنذصة أو أعساؿ . بو مغ مسارسات ، أو أف يفكخ بصخيقة 
ويحتاج السعمع لسسارسة دوره كباحث في السيجاف إلى مدانجة وتػجيو مغ قبل مدؤولية ، مع 
إتاحة الفخص لو لمتجخيب واالبتكار والبحث عغ أسباب الطػاىخ والسذكالت ، والكياـ بتجخيب 

السعمع ىشا ال يقترخ عمى التذخيز ووضع اليج عمى ما يخاه مشاسبا لمعالج أو التصػيخ . فجور 
مػاشغ القرػر أو الشػاحي الدمبية كسا ذكخنا سابقا ، بل يستج دوره ليكػف قادرة عمى وضع 

 . الترػرات الكفيمة بالعالج الدميع ، ووضعيا مػضع التشفيح
   :التعميسية لمشتائج كسقـػ دوره– 

الخاصج لكل تمظ العسميات ، والسقـػ ليا ؛ لمتأكج والتحقق فالسعمع ىػ                        
مغ سالمة الخصػات التي أجخاىا ، ومجى نجاحيا في تحقيق األىجاؼ السػضػعة ، وبمػغ 
الشتاجات السشتطخة ، ويخاعى في ذلظ حدغ تخصيصو لبخنامجو ، حيث يتقجـ فيو خصػة خصػة 

شيائي السخغػب فيو ، والسػصمة إليو . كسا بتعديد سمدمة التقاربات الستجية نحػ الدمػؾ ال
 . يخاعي فاعمية أوقات التعديد وعجد مخاتو

عشجما احتج مشتقجو سکشخ عمى بخنامجو قائميغ : إف اآلالت التعميسية سػؼ تحل محل 
السعمسيغ رد عمييع رافزة ىحه الفكخة ، ومبيشا أف اآلالت التعميسية سػؼ تحدغ مػقف السعمع 

سكشو مغ أف يجرس مػاد أكثخ ألعجاد أكبخ مغ التالميح ، وفي مقابل زيادة السالي ألنيا ست
ويذيخ سكشخ “. إنتاجيتو ، يدتصيع أف يدأؿ السجتسع ، ويصالبو بتحديغ ضخوفو االقترادية 

ىشا إلى حكيقة ىي : أف رواتب السعمسيغ لع تالحق رواتب العامميغ بسيغ أخخى بدبب أف 
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ؿ ، وأف كثيخا مغ السعمسيغ في الػقت الحاضخ ال تديج إنتاجيتيع إنتاجيتيع لع تدد بشفذ السعج
  عغ السعمسيغ مشح قخف مغ الدماف

 
ونحغ وإف كشا نتحفظ ، وال نأخح بكل أقػاؿ سكشخ تمظ ، وذلظ لػجػد محكات كثيخة لإلنتاجية 

ـ بشدب وكيفية قياسيا : أبعجد الصمبة  الحيغ نعمسيع ؟ أـ بشدب مغ يشجحػف في اإلختبارات ؟ أ
 مغ يػاصمػف دراسة السػضػع بأنفديع ؟

أف التكشػلػجيا لع تمغ ” نقػؿ : إف كشا ال نتفق مع سكشخ في كل ما قالو ، إال أنشا نػافقو في 
ويسكغ تػضيح أدوار  (   24: 0229، بل مشحتو بل أدوارا إضافية ، )ابخاليع , “دور السعمع 

 عميع االلكتخوني   بالذكل اآلتي السعمع الججيجة  في ضل الت

 
 يعتقج كسا -مختبصةيؤدييا السعمع في ضل السدتججات السعاصخة  وىحه األدوار الججيجة التي

 : ىي واسعة مجاالت باربع - الباحثيغ بعس
  Competencies). instruction (Designing التعميع ترسيع -2 

  Competencies). technology (Using التكشػلػجيا تػضيف-0
  Competencies) interaction students (Encouraging الصالب تفاعل تذجيع-2
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        Competencie regulation self students (Promotingلمصالب الحاتي التعمع تصػيخ -4
 (2: 0222)الخائج , 

و يشبغي أال يترجى ليحه السجاالت  إال مغ أوتي حطا مغ السػلبة والجراية ، وقجرا مغ 
 السعخفة والتجريب والخبخة .     

إذ أف األىجاؼ التعميسية لغ تتحقق إذا غاب السعمع الكفء، الحي ُيدايخ وُيػاكب التصػرات 
 والتغيخات الستدارعة في عرخ التكشػلػجيا والثػرة الخقسية . 

-وفي ضػء ما تقجـ تػصي الباحثة بسا يأتي :  التػصيات : 
بزخورة إنذاء معاىج ُتقجـ بخامج خاصة بإعجاد السعمسيغ في ضػء معاييخ الجػدة العالسية  -

 مع مخاعاة األساليب السدتحجثة في التجريذ، 
 الترسيع بسيارات التدود عمىة مغ التقشيات الحجيثة في إعجاد السعمسيغ وتجريبيع االستفاد-

،  وىحا يجخل ضسغ ميسات ومدؤوليات كميات التخبية والعمـػ والسؤسدات التخبػية في  التعميسي
 تييئة وإعجاد وتجريب السعمع لكي يدتصيع أف يػاكب العرخ التقشي الستصػر الحي يعير فيو  

 ف وتجريب الستعمسيغ عمى أف يتعمسػا كيف يتعمسػ  التعمعالتخكيد عمى إستخاتيجيات  
ماج الصمبة في العسمية أ التعمع الحاتي واىسية ادتثكيف السعمسيغ بسدايا مبج         
 واشخاكيع بشذاشاتيا .  التعميسية

السعمسيغ باىسية تجريب الصمبة عمى تشطيع دراستيع وضبصيا ،   تثكيف  -
 والتحكع  في سيخىا 

 القخارات الستعمقة بيا واالعتساد عمى الشفذ  .  واتخاذ            
    تجريب السعمسيغ عمى ربط التعميع األساسي بحاجات السجتسع -    

بية تختكد عمى  تصػيخ الحات والتفكيخ اإلبجاعي وميارات الحػار ستحجاث بخامج تجريا -   
    واالقشاع والتػجية .

 السخاجع
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 : دور السعمع في عرخ التكشػلػجيا والثػرة الخقسية  (2019) يػسف دمحم قاسع  , إبخاليع-
   http://al3loom.com  مػقع آفاؽ عمسية وتخبػية                                     
( : األساليب الكيادية واإلدارية  في السؤسدات التعميسية . 2002لبجري , شارؽ عبج الحسيج )ا-

 . دار الصباعة , والشذخ , عساف , األردف 
البكخ، رشيج بغ الشػري، معػقات تشسية اإلبجاع لجى شالب مخاحل التعميع العاـ في السسمكة   -

(، إبخيل 25(، العجد )8ل التخبية العخبية، )مجمجالعخبية الدعػدية مغ وجية نطخ السعمسيغ، مدتقب
  12ـ،ص2002

(:  رؤية مدتقبمية  لمسشاىج الجراسية مجمة العمـػ التخبػية  2001حدغ ,  عبج عمي دمحم )    -
 والشفدية  , السجمج الثاني , العجد الخابع , البحخيغ   . 

: مجى أمتالؾ  السعمسيغ  (2009حساد , خميل عبج الفتاح  والشخالة , سسية سالع ) -
 لسعمعلخرائز ا

عرخي  مغ  وجية نطخ  مجيخي السجارس  والسذخفييغ التخبػييغ  في محافطات غدة  بحث ال ا 
   مقجـ لمسؤتسخ التخبػي , السعمع الفمدصيشي   و الػاقع والسأمػؿ .   

لتصػيخ  :  دور السعمع في التعمع االلكتخوني  , (2018)خميل , رائج عجناف - العخبية السػسػعة   
   الحات 

ما ىي تخبية السدتقبل، اإلمارات العخبية الستحجة، أبػ ضبي ،دار  (2002)داود، حداف-  
 .  65ـ،ص2002(، 1األماف، )ط

(: دور السعمع في عرخ االنتخنيت والتعميع عغ بعج , ورقة 1999دروزة , أفشاف نطيخ ) -
عخضت في مؤتسخ التعميع عغ بعج ,  ودور تكشػلػجيا القجس السعمػمات واالتراالت , جامعة 

 القجس السفتػحة , عساف  ,األ ردف    
 http://elraaed.com/ara/news( : دو رالسعمع في عرخ االنتخنيت      2013الخائج)

 (  1اختيار السعمع وإعجاده ودليل التخبية العسمية، دار الفكخ العخبي، )ط: ( 1996)، عميراشج -
  .   مجيشة نرخ

http://al3loom.com/
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تعميع والتعمع السيع  والسدؤوليات , دار السيدخة ( : دليل السعمع في ال2006رياف , دمحم ىاشع )-
 لمشذخ والتػزيع  , عساف , األردف . 

السيشية لسعمسى التعميع قبل  أبعاد التشسية  :( 2000سميع, دمحم االصسعي محخوس ) -  
الجامعى   بيغ الشطخية والسسارسة , السؤتسخ العمسي األوؿ , البحث التخبػي في  مػاجية قزايا 

 القاىخة  .   –ومذكالت  التعميع قبل الجامعي  . السخكد القػمي لمبحػث التخبػية والتشسية 
 فعالية الحاسب اإللكتخونية في العسل اليػمي لمسعمع العخبي (:2003ششػدة، اميل فيسي حشا)-
 30ػ 29راسة عيشية، التعميع مغ أجل مدتقبل عخبي أفزل، السؤتسخ العمسي الخامذ، د   

 التخبية.(، جامعة حمػاف ػ كمية 3أبخيل، )مجمج
( : معمع القخف  الحادي والعذخيغ ,أختياره 2001شػؽ , محسػد أحسج وسعيج , دمحم مالظ ) -

 وإعجاده وتشسيتو , دار الفكخ العخبي , القاىخة  .  
  ط  الشفدي لجى الدوجة العاممة (:  العالقة بيغ صخاع الجور والزغ2007عائذة , بػبكخ ) -
الجدائخ , رسالة  –شػلقة , جامعة مشتػري قدشصيشة  دراسة ميجانية بػحجات صحية لسجيشة –

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة   
(: دور السعمع في عرخ االنتخنيت , والتعمع عغ بعج , مجمة 2010عبج اليادي , دمحم )-       

 (  .  1التعميع االلكتخوني , جامعة السشرػرة , العجد )
العسمية وتصبيقاتيا  في  التخبية ( :2008)عصية , محدغ غمي  والياشسي , عبج الخحسغ  -  -

 والتػزيع , عساف , األردف      السدتقبل , دار السشاىج لمشذخالسعمع    ـ اعجاد
دور السعمع في التعميع االلكتخوني  , السػسػعة العخبية   :( 2018عسخا ف , دمحم.   )-   

 .  الحات لتصػيخ
 .  اب الجامعي , العيغ , دار الكت ( : إعجاد معمع السخحمة األساسية2006 )عػدة , ودمحم-  
التحجيات  :(2008سميساف دمحم) عيدى والعجوا ف, عبجالخؤوؼ احسج بشي عيدى والعجواف , زيج-

  . , األردف  لسعاصخ , الجامعة العخبية السفتػحة , عسافالتي تػاجو السعمع ا
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عجاد السعمع  في ضػء رؤية مدتقبمية ,,, مجمة كمية التخبية  : إ  :(2007الكيدي, ىشاء محسػد )-
  268-249األساسية ,في الجامعة السدتشرخية ,   العجد الثاني والخسدػف مغ ص

مجخل  بشاء السيارات , الجار الجامعية ,   -الدمػؾ التشطيسي  (:2003ماىخ ، احسج ) -
 . اإلسكشجرية  

الذجخة التعميسية )رؤية متكاممة لمسشطػمة التخبػية(،  :( 2000مجكػر، عمي أحسج، ) -  -
 والشذخ , مجيشة نرخ , القاىخة . الفكخ العخبي  لمصباعة دا ,مرخ

التعميع االلكتخوني , ( : أدوار السعمع في ضل 2019السصيخ ي , نػرة)   -
almlm-https://sites.google.com/site/childernlearn/adwar                                 

 

https://sites.google.com/site/childernlearn/adwar-almlm

