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يشرفني ان اكتب المقال االفتتاحي الول عدد من مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية

الصادر عن االتحاد الدولي لالكاديمين العرب واكاديمية البورك للعلوم /المملكة الدانماركية.
مؤمنا بان ما يسطره االكاديميون من افكار وابحاث و دراسات انما هي مشاعل تنير طريق

نهضة االمة  ،و هي في الوقت نفسه مؤشرات لخارطة طريق تنموي ملئه االشواك والعقبات

.وبديهي انه ال تنمية حقيقية بدون تعليم  ،وال تعليم فاعل بدون معلم مؤهل و كفء ألداء
الواجب المقدس طبقا لمتطلبات المرحلة و العصر .

إن عملية النهوض من الكبوة التعليمية التي نعاني منها  ،ولمعالجة حقيقية لحالة التردي

في المستوى التعليمي ونظامه  ،وعلى مختلف االصعدة والمستويات  ،وآلننا على نهاية العقد
الثاني من القرن الحادي والعشرين والن العالم قد انهى عملية اعادة تعريف التعليم بمختلف
مفاصلهوموضوعاته واساليبه وطرائقه طبقا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين  ،وألنه ما زال

النظام التعليمي عندنا يجر بخيبة وانكسار اذيال القرن العشرين  ،لذا ارى ان نقطة االنطالق

للتغيير في النظام التعليمي  ،تبدأ في عملية اعادة تاهيل المعلم ليتوافق مع التقنيات الرقمية التي
غزت الحياة بكامل مفاصلها .

شئنا ام ابينا فاننا نعيش في قرية عالمية  ،ونتأثر بكل ما يحدث فيها و ننهل من تقنيات

العصر  ،لذا علينا ان نتعرف على ما يجري على الساحة العالمية ونتحسب للموجات التي
تصلنا تباعا من مختلف اصقاع االرض وفي مناحي الحياة المنوعة  .من هذا المنطلق اقدم
مقتطقات مترجمة بتصرف لتقرير قمة علمية متخصصة في التعليم وتقنياته  .حيث عقدت قمة

تربوية خاصة في مركز التقنيات التربوية التابع الى جامعة تكساس في مدينة اوستن  ،ترأس
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اجتماعات القمة كل من توم كارول رئيس المفوضية الوطنية للتعليم ومستقبل امريكا  ،و بول
ريستا استاذ التقنيات التعليمية في المركز .هدفت القمة اعادة تعريف (توصيف) التاهيل المهني

لمعلمي جيل التقنيات الرقمية  .وشارك في هذه القمة مجموعة كبيرة من القادة التربويين المميزين
وممثلي المؤسسات التعليمية وطيفا واسعا من المجاميع ذات الصلة بالعملية التعليمية وبمستقبل

امريكا  .اركز هنا على أن التعليم لرسم مالمح مستقبل امريكا  .حيث يالحظ من تشكيلة اللجنة

والمهام الموكلة اليها الربط العضوي بين مستقبل امريكا و التعليم  .فالتعليم كنظام حيوي هو
الذي يحدد مستقبل الجيل  ،مستقبل البلد  .ويمكن الحصول على تقرير هذه القمة واالطالع

عليه من الموقع المشار اليه في نهاية المقال.

إن التعليم العام في امريكا عند مفترق طرق  ،فالنظام الحالي ادامته مكلفة جدا وال يوفر

للتالميذ بشكل مستدام الخبرات التي يحتاجوها ليكونوا مسئولين  ،أو مواطنين ذوي مشاركة يومية
في مجتمع العولمة  .وهناك العديد من المحاوالت الفردية الهادفة الى اعادة تشكيل النظام

التعليمي مع ادراك واسع بان التغيرات في النظام تتطلب تغيرات في الضوابط وفي طبيعة المعرفة

و في خبرات القوى التعليمية .

فالعديد من مكونات النظام التعليمي الراهن ال تعزز تأهيل المعلمين بالخبرات المطلوبة

لينجح طلبتهم في القرن الحادي والعشرين عند ممارسة مهامهم الوظيفية  .وبطرق عديدة فان
مرشدي المعلمين يعملون بصيغة وضع قدما نحو المستقبل بينما االخرى تستقر على الماضي .
وان خريجيهم هم االكثر ذكاء رقميا من جيل ذي عالقات اجتماعية تشكلت ضمن بيئة الصناعة

في الماضي  .فشباب اليوم يمتلكون رؤية واضحة لما يجب ان يوفره التعليم في القرن الحادي
والعشرين فهم منضوون في مجتمعات اخرى عبر الشبكة الدولية وذات ثروة معرفية ثرة ومصادر

تعلم منوعة تمتد الى ما بعد حدود مدارسهم و تفوق حدود معرفة معلميهم و خبراتهم الفردية .انهم

يسعون من اجل سير ذاتية ومهن متكاملة في المعرفة االقتصادية عالميا  ،والتي تعمل في

سياقات فرق العمل المشتركة و التعلم المستمر و التجديد المتواصل  ،في وقت مازال المعلم
غارقا في برامج قديمة تعتمد الكتاب المنهجي وأسير قاعة الدرس.

وقد صدر العديد من التقارير التي دعت الى اعادة النظر في سياقات تأهيل المعلمين

واصالحها خالل خريف عام  . 2010ولكن وحتى اذا تم ذلك فانها ستكون اقل بكثير من

احتياجات متعلمي العصر الرقمي  .فاذا استمرت المدارس التعليمية و بدائل نظم التعليم

بتأهيل معلمين بالصيغ البالية فان المستقبل سيكون في خبر كان  .وبالتركيز على تأهيل

المعلمين فقط فان االمة في خطر فقدان البصيرة فالمدارس هي ايضا بحاجة ماسة الى التغيير .

فالمدارس يجب ان تنقل من صيغتها الحالية الى انواع جديدة من فضاءات التعليم  ،وان يتم

تدريب المعلمين في مثل هذه الفضاءات التعليمية ليتمكنوا من ممارسة مهامهم في مدارس
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المستقبل  .واليجاد قوى عمل مطلوبة ومؤهلة القتصاد المعرفة العالمي فان على الدولة ان تركز

مواردها لتأهيل معلمين جدد لمدارس جديدة  .وللبدء بهذه العملية على المدارس التعليمية ان
تذهب ابعد من النموذج الراهن في تأهيل المعلمين وتدريبهم  .عليها ان تاخذ التحدي بجد وعزم

لتطوير معلمي مدارس القرن الحادي والعشرين  ،فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك .

يشكل تعليم المعلمين و تأهيلهم نظاما معقدا في الواليات المتحدة  ،فهناك العديد من

المشاركين في هذه العملية  ،بما فيها الضوابط والقوانين و الوكاالت التعليمية و مجالس منح

الشهادات و اتحاد المعلمين و معاهد المعلمين و الجامعات والمدارس التعليمية والنقابات المهنية

 .واكثر هذه الجهات متفقة على ضرورة التغيير لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين  ،ولكن
تنوع السياسات و فقدان الرؤية المشتركة بين المعنيين عملت كحاجز امام اتخاذ اجراءات عملية

للتغيير  .وفي محاولة لتطوير رؤية مشتركة لنظام حقيقي ينقل تاهيل المعلم الى المستوى

المطلوب  ،اجتمع اكثر من مائة قائد تعليمي خالل الفترة  2009 \ 12 \ 8 -6في جامعة

تكساس.

()1

وكان الهدف مبادرة للحوار الوطني عن كيفية تطوير المعلمين ليتمكنوا من تهيئة

طلبتهم للنجاح في كليات القرن الحادي والعشرين و ليتمكنوا من تكوين سير مهنية واعدة و

العمل في الشئون المدنية بكفاءة  .وتوصل المشاركون في القمة الى انه على الرغم من وجود
جز ار منفردة من محاوالت التجديد و مهن تعليمية ممتازة لتطوير التعليم اال ان الحاجة قائمة

لتنغيم و تناسق االفعال و العمل بكثافة على مستوى المجاميع الصغيرة و على مستوى الجميع
بقصد :

 -تحديد سمات المعلم الحقيقي في القرن 21

 -تعريف العناصر الحرجة في البرنامج التعليمي للوصول الى مثل هذا المعلم

 -تحديد المؤسسات و السياسة الوطنية البنيوية التي تعزز انتاج هذه البرامج

 تطوير تحالفا وطنيا العادة استحداث وتاهيل المعلم لجيل رقمي البيئة بقصد تحديدو حل التحديات التي تواجه عملية التغيير والتحول  ،وحجز الفرص الناجمة عن

هذه التحديات .

وقد ادرك المشاركون في هذا المؤتمر ان معاهد المعلمين و بدائلها وبرامجها لتهيئة

وتاهيل المعلمين يجب ان تتطور الى منظمات تعليم ذكي تدار من قبل متعلمين معنيين بالقرن
 21الذين كيفوا ممارساتهم للتغيرات السريعة في المجتمع العالمي  .وتتطلب مثل هذه التغيرات
سياسات تعزيزية جديدة على مستوى المؤسسات و على المستوى الوطني والمحلي .

اشار المشاركون في القمة الى ان تالميذ اليوم بحاجة الى معلمين يمتلكون المعرفة

والخبرة لتسهيل عملية مشاركتهم التعاونية في تعلم ثقافة تستند على الشبكة الدولية  .انهم بحاجة

الى معلمين يعرفون صناعة تعلم الحضارة التي تبدو و تعمل كما هو الواقع وضمن بيئات العمل
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االفتراضية  .و باالهمية نفسها فانهم بحاجة الى معلمين قادرين على الربط بين القوى ومع
زمالئهم و المجتمعات لتتحول مدارسهم من مؤسسات تعليمية الى منظمات تعليمية اصيلة

وحقيقية  .و أنذاك  ،ومثل هؤالء المعلمين يكونوا قادرين على -:

 تسهيل تعلم التالميذ وتحفيز االبداع عندهم ليحققوا انجازات مميزة في المجتمعالعالمي  .فعلى المعلمين ان يرتبطوا اليوم كمتعلمين للتقنيات الرقمية اذا ارادوا تلبية
اهداف الحصول على اعلى النسب المئوية من خريجي مدارسهم وغلق هوة تردي

االنجازات وبهذا ينجح جميع الطلبة ليقبلوا في الجامعات والمعاهد .

 جعل التالميذ يصلون الى اقصى امكاناتهم الذاتية في التعلم النسقي وغير النسقيوفي اكتساب الخبرات التعليمية  .وبعمل المعلمون ضمن بيئة معززة تقنيا يكون
عليهم معرفة كيفية مساعدة التالميذ لتنسيق موارد هذه البيئة التعليمية الجديدة لتلبي

حاجاتهم الفردية مستقبال .

 تسهيل عملية التعلم الذاتي باعتماد وسائل متعددة  ،فضمن بيئة تعلم مفتوحة يجبان يتمكن المعلمين من استخدام التنوع العظيم في المجاالت والوقت والموارد و

الوسائط و طرائق التعلم  .فبيئة التعليم في القرن الحادي والعشرين متزامنة وغير
متزامنة مع التعليم وجها لوجه او االفتراضي و المحلي والعالمي  .فالنمو المتسارع

للتعل م االفتراضي في الثانويات يتطلب مدرسين بخبرات تعليم داخل قاعات الدرس و
بيئات التعلم عبر االنترنيت (اون الين) .

 العمل كاعضاء فاعلين في فرق التعليم  ،فالمعلمين سيكونون جزء من فرق تعليم منذوي المدى الواسع من المعرفة و الخبرات  ،وخبراء تنسيق عملية تطوير التعليم .
فالفرق هذه تضم المبتدئين و معلمين بارعين و طلبة و خبراء في الموضوعات في

المجتمع للتعاون لربط التعليم وجها لوجه مع التعلم اون الين بما يجعل المدارس
محاو ار في شبكة بيئة التعليم .

 -استخدام مدى ادوات التعليم الرقمي بكاملها لتحسين ارتباط الطالب بالمدرسة

ومستوى اداءه فيها  .إذ يعتمد المعلمون على التقنيات الرقمية لتكييف نشاطات
التعلم لحاجات الطالب المفرد  .ويشاركون في عملية التطوير المستمرة لهذه االدوات

و يطورون وباستمرار معارفهم عن كيفية استخدام هذه التقنيات لتطوير عملية التعلم

الذاتي .

 استخدام بيانات الطلبة لتعزيز عملية التعلم و تطوير البرنامج التعليمي  ،وسيعرفالمعلمون كيفية جمع و تفسير بيانات تقييم الطلبة لتعزيز فاعلية عملية التعلم
وتحسينها واالنجاز الدراسي ونمو الطالب .
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 ان يكون دور المعلم لمدى الحياة  ،فالمعلمين عليهم االرتباط المستمر في التطوراتالنسقية وغير النسقية للمهنة و االرتقاء بخبراتهم في مجتمع ذي قاعدة تقنية عالمية

ويتطور معرفيا بسرعة عالية .

 ان يكون المعلم عالمي  ،فعلى المعلمين ان يمنحو طلبتهم القدرة للعيش والعملبنجاح في مجتمع العولمة المتكامل – المتداخل  .فعليهم ربط طلبتهم بفرص تعلم

تتسع بعيدا عن حدود قاعات الدرس وتضع عملية اكتساب المعرفة وتطوير الخبرة

بشكل ثابت ضمن بيئة العولمة .

 العمل مع قادة صانعي القرار كوكالء  ،فعليهم التواصل مع مبادئ التعليم االساسيةمع زمالئهم و ذوي الطلبة و المجتمع بشكل مستمر لتحسين النظام التعليمي .

هذا جانب من متطلبات تحقيق نقلة نوعية في التعليم  ،وتاهيل المعلم ليمارس مهامه بنجاح في

القرن الحادي والعشرين  .السؤال هنا  :اين نحن من هذا ؟ وكيف سنحققه ؟ ومن سيقوم
بتاهيل هذا العلم ؟ هل هو التربوي في كليات التربية ومعاهد المعلمين الذي ما زال اسير
طرائق التعليم البالية ؟ ام ان البداية الحقيقية تكمن في اعادة تاهيله هو اوال ليتمكن علميا

ومهنيا من تاهيل طلبته ليكونوا معلمين ناجحين في القرن الحادي والعشرين ؟
وهللا ولي التوفيق وهو من وراء القصد .

المصدر
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