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إضاءة خطوة هي نشرة تصدر مرتين في العام تتناول في كل مرة 
موضوًعا من المواضيع المهمة والمستجدة ذات العالقة بالتعلم 

لتسلط الضوء على الوضع القائم في فلسطين على األرض 
بالمقارنة مع األطر والممارسات العالمية حول هذا الموضوع. 

تهدف خطوة من خالل إضاءة خطوة إلى تزويد المعنيين بالتعلم 
بقراءات عن الموضوع المطروح، وذلك باستخدام طريقة ممنهجة 
في جمع البيانات واالرتكاز على أطر موثوقة في التحليل لتساهم 

في إثراء المعرفة في فلسطين حول التعلم، وتوفير معلومات 
موثوقة يمكن االستفادة منها في تطوير منظومة التعلم وتعزيز 

التفاعل وتبادل األفكار بين األطراف المعنية بمنظومة التعلم، 
بما ينعكس بشكل إيجابي نحو إعادة تخيل طريقة تفكيرنا بالتعلم 

في فلسطين.
يأتي إصدار هذه النشرة ليدعم ركيزة المؤسسة في االعتماد على 

األدلة إلثراء المعرفة وتحديد تدخالتها وتوجهاتها المستقبلية.
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يأتي العدد األول من إضاءة خطوة في ظل 
األزمة التي يعيشها العالم مع انتشار فايروس 

كوفيد ١٩، والذي فرض على الجميع التباعد 
والعمل من المنازل كمتطلب جوهري للتقليل 

من انتشار الفايروس والقضاء عليه، األمر الذي 
فرض على العالم ضرورة التفكير بحلول في 

مجاالت عدة لضمان استمرارية عجلة كافة 
مناحي الحياة الرئيسية وعدم تعطيلها، لتحل 

التكنولوجيا في المركز األول في تقديم الحلول 
في هذه المجاالت. وقطاع التعليم من أكثر 

القطاعات التي عّولت على التكنولوجيا لتقدم 
حلوًال تضمن استمرارية عملية التعليم والتعلم 

عن بعد من خالل استخدام الوسائل 
التكنولوجية المتعددة والمتطورة.
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مقدمة



موضوع التعليم والتكنولوجيا ليس بالموضوع الحديث، إذ شهد 
العالم خالل العقد الماضي، على أقل تقدير، تركيًزا كبيًرا على 

موضوع إدماج التكنولوجيا وتوظيفها بالعملية التعليمية 
كمتطلب حتمي للعصر الذي نعيشه في ظل الثورة الصناعية 

الرابعة. وقد تم حشد الكثير من األموال والجهود في هذا المجال 
وتنفيذ الكثير من المبادرات والتدخالت في محاوالت لتطويع 

التكنولوجيا واالستفادة منها في خدمة العملية التعليمية سواء 
على مستوى العالم أو المنطقة العربية أو فلسطين بالتحديد. إال 

أن النظريات العالمية حول إدماج التكنولوجيا في التعليم كلها 
ركزت على ضرورة عدم النظر إلى التكنولوجيا ووسائلها وأدواتها 

كمدخالت عندما يتعلق الموضوع بالتعليم والتعلم. فالتكنولوجيا 
في التعليم تصبح فعالة فقط إن أدمجت كمساعد للعملية 

التعليمية، وذلك من خالل السؤال الدائم حول ماذا نريد من 
التكنولوجيا؟ وكيف ستساعدنا في العملية التعليمية؟ وهل نحن 

جاهزين لذلك؟ وماذا تعني الجاهزية؟

إضافة إلى ذلك، فقد تزايد النقاش حديًثا حول التكنولوجيا 
كوسيلة أم أداة للتعلم أم إنها االثنين مًعا وخصوًصا عند التعرض 
لموضوع التفاعل والتشاركية اللذين تتطلبهما العملية التعلمية، 

إال إنه لم يتم التوصل لغاية اليوم إلى آلية االستخدام األمثل 
للتكنولوجيا كأداة للتعلم، فاستخدام التكنولوجيا كأداة للتعلم له 

مقوماته ومتطلباته كالبنية التحتية ومعرفة طريقة استغاللها 
والمعرفة والمهارات والجاهزية لدى المعلم والطالب؛ واألهم 

الرؤية والقيادة التربوية وشبكات الكوادر التعليمية التي توجه هذا 
االستخدام لخدمة العملية التعليمية والتعلمية باإلضافة إلى دور 

البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي. 

وقد وضع الوضع االستثنائي الذي يشهده العالم وإغالق 
المدارس واللجوء إلى التعلم عن بعد األنظمة التعليمية على 

المحك الختبار استثماراتها في مجال توظيف التكنولوجيا في 
التعليم ومراجعة توجهاتها وتقييم مدى فعاليتها وأدائها للدور 
المتوخى منها وقدرتها على توفير الحلول التي تدعم العملية 

التعليمية. 
وألهمية هذا الموضوع الذي سيحتل جزًءا كبيًرا من النقاش على 

مستوى كافة األنظمة التعليمية والمعنيين بالتعليم والتعلم في 
العالم، ولكون خطوة، تحت مظلة مؤسسة القدومي، هي جزء 

من النسيج التربوي في فلسطين، وتحرص على تقديم 
مساهمات تدعم المشهد التربوي ومنظومة التعلم باالتجاه الذي 

يعزز التعليم النوعي الذي يحاكي عالم اليوم والغد، والقادر على 
إعداد جيل متمكن من متعلمين اليوم وقادة الغد، يأتي العدد 
األول إلضاءة خطوة ليتناول موضوع توظيف التكنولوجيا في 

التعليم، ويركز على أسسه ومقوماته، ويسلط الضوء على 
فلسطين كسياقنا المحلي الذي نعمل به.
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عندما نتطرق لموضوع التكنولوجيا والتعليم، يجب أن نحدد 
الهدف اإلستراتيجي منه ليساعدنا في رسم خارطة الطريق له 

وتحديد الخطوات والمتطلبات للوصول إلى هذا الهدف. 
فهل الهدف هو:

على المستوى الوطني العام الذي يهدف إلى إعداد جيل من 
المتعلمين الرقميين المتمكنين والمؤهلين للمستقبل 

المبني على التكنولوجيا واالقتصاد المعرفي.

أم على مستوى العملية التعليمية لرفدها بأدوات ووسائل 
تكنولوجية لجعلها متنوعة، أكثر متعة، دامجة، تشجع على 

اإلبداع، تبني مهارات القرن الحادي والعشرين وتحاكي الواقع. 
وفي نفس الوقت استخدام الذكاء االصطناعي لتزويد 

العملية التعليمية بأدوات تقوم بكثير من المهام الروتينية 
والمتكررة (الواجبات المدرسية، االختبارات، تقييم أداء الطلبة، 

تقييم التعلم، وغيرها) التي تستطيع التكنولوجيا ببرامجها 
المختلفة القيام بها، مما يفرغ الوقت للمدرسة والمعلم 

وتسمح لهم بالتركيز على جوانب أخرى في العملية التعليمية.

أم لالستفادة مما توفره التكنولوجيا من تدفق هائل 
للمعلومات والبيانات الضخمة التي يمكن تجميعها وتحليلها 

لتوظيفها في التطوير الدائم للعملية التعليمية والتعلمية، 
مما يجعل القرارات والخطوات التطويرية مستندة على الحقائق 

التي توفرها بشكل مستمر الوسائل التكنولوجية المختلفة.

التوجه نحو إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية (أي رقمنته) 
أو توظيف التكنولوجيا ووسائلها لدعم العملية التعليمية هو 

توجه تربوي بالدرجة األولى، ويجب أن يتماشى بشكل متواِز مع 
الرؤية التربوية الوطنية الشاملة، ويأتي لدعمها ومساعدتها في 

تحقيق أهدافها. وال يمكن بناء إستراتيجية للتكنولوجيا في التعليم 
بمعزل عن اإلستراتيجية الوطنية الشاملة التي تحدد الهدف من 

إدماج التكنولوجيا أو توظيفها، وتضع له اإلطار العام، وترصد له 
الدعم، وتوفر له األرضية للتنفيذ. 

فالتوجه الوطني إلدماج التكنولوجيا واالستفادة منها بشكل عام 
وعلى أي مستوى يتطلب نظام تعليمي متطور، مرن، متجدد، 

متجاوب مع التغيير السريع للعالم الذي نعيشه اليوم. إذ ال يمكن 
أن نؤجل تطوير وتعديل مقومات رئيسية في النظام التعليمي 

بحجة عامل الوقت الذي يتطلبه إحداث هذا التغيير واالستثمار في 
تدخالت فرعية متشعبة وسريعة تشعرنا بالرضا حول مواكبتنا 
للتكنولوجيا في عمليتنا التعليمية، ولكنها ال توفر لنا البوصلة 

حول الهدف الذي نعمل على تحقيقه وال تجعلنا قادرين على 
تقييم مخرجات ما نستثمر به بالتكنولوجيا لعدم وضوح األهداف 

التي نقيس عليها.

نقطة البداية سهلة، فعالم اليوم والغد ال يترك لنا الخيار حول 
الرغبة أو عدم الرغبة في إدماج التكنولوجيا أو توظيفها في 

العملية التعليمية، وإنما يضعنا أمام مجموعة من األسئلة التي 
يجب أن نسألها ألنفسنا كي نحدد نقطة البداية: ماذا نريد من 

التكنولوجيا في نظامنا التعليمي؟ رقمنته أم توظيف وسائله 
وأدواته؟ أين نحن اليوم من اإلطار الدولي المتعارف عليه من 

إدماج التكنولوجيا أو توظيفها في التعليم؟ ما هي المراحل التي 
يجب أن نحددها لنصل إلى الهدف المتوخى من إدماج 

التكنولوجيا آخذة بعين االعتبار واقعنا اليوم وأين نقف وإلى
أين نتجه؟ 

٥ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

التكنولوجيا والتعليم 



تأتي هذه المساهمة في هذا الموضوع من النشرة في إطار طرح األسئلة في مجاالت عدة فيما يتعلق بموضوع التكنولوجيا والتعليم، 
لتساعدنا في الفهم بشكل أعمق وواقعي، ولنبني منها تساؤالت أعمق لتقييم وضعنا الحالي كنقطة بداية لتحديد خطوات مستقبلية 

متتالية ومدروسة تشكل نقطة بداية لحوار بين كافة األطراف المعنية للخروج بخطة الشاملة ومترابطة حول ماذا نريد من التكنولوجيا في 
التعليم، بحيث يتحمل كل طرف فيها مسؤوليته ويلعب الدور المطلوب منه لتحقيقها.

هذه النشرة لن تركز على اإلطار اإلستراتيجي إلدماج أو توظيف التكنولوجيا في التعليم، وإنما ستسلط الضوء على بعض المرتكزات 
الهامة عند التطرق لموضوع التكنولوجيا والتعليم في المرحلة المدرسية، لنحدد معناها ومكوناتها ونعكسه على نتائج االستطالع العام 

الذي قامت به خطوة للتعرف على فهمنا وتطبيقنا لهذه الجوانب في سياقنا المحلي بحسب رأي المشاركين في االستطالع، والذين بلغ 
عددهم ٨٨٦ مشارك منهم ٦٨٤ من الضفة الغربية والقدس و٢٠٢ مشارك من غزة، وكانوا موزعين إلى: ٥٠٠ معلم، و١٠٠ إداري في 

المدرسة، و١٦٩ أولياء أمور، و١١٧ غير ذلك.

جميع المشاركين (٨٨٦)

معلمون
٥٠٠

إداريون
١٠٠

أولياء أمور
١٦٩

غير ذلك
١١٧

الضفة الغربية (٦٨٤)

معلمون
٣٩٤

إداريون
٩٤

أولياء أمور
١٢٤

غير ذلك
غزة (٢٠٢)٧٢

معلمون
١٠٦

إداريون
٦

أولياء أمور
٤٥

غير ذلك
٤٥
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٣
البنية التحتية كمتطلب رئيسي لتوظيف التكنولوجيا.

٤
المعلم وتطوير مهاراته الرقمية كمتطلب جوهري في 

خطته التطويرية كمتعلم مدى الحياة.

١
التكنولوجيا والتعليم على المستوى الوطني. 

٥
البيئة الداعمة الالزمة لتمكين المعلم من أداء دوره المحوري 

في تفعيل التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية. 

٢
التكنولوجيا والتعليم على مستوى المدرسة.
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ستركز النشرة على الجوانب التالية:





فهل نحن أمام الرقمنة كتوجه لمستقبل اقتصاد معرفي تحكمه 
التكنولوجيا؟ وهذا يتطلب جهد جماعي على المستوى الوطني 
وله تحدياته الضخمة التي يجب مواجهتها وخاصة في السياق 
الفلسطيني. أم أننا أمام ضرورة توظيف التكنولوجيا في كافة 

مناحي الحياة كأمر ال مفر له ومتطلب لهذا العصر الذي نعيشه 
بحيث نستدلُّ من تجارب مختلفة ونتماشى مع هو رائج في 

التكنولوجيا ليوفر لنا حلوًال في جوانب عدة؟ هذا التوجه أيًضا 
مرهق ويستنزف الجهود واألموال. فالتكنولوجيا سريعة ومتغيرة 

بشكل كبير ومجاراتها في كافة النواحي بدون رؤية مدروسة 
سيشتت الجهود ويصعب تقييمها وتحديد المخرجات

المتوقعة منها. 

في استطالعنا، سألنا المشاركين "إذا كانوا يعتقدون أنه يوجد 
إستراتيجية تربوية وطنية للتكنولوجيا في التعليم" في فلسطين، 

كانت اإلجابات متفاوتة وغير محسومة على الرغم من وضوح 
السؤال وسهولة الحصول عليه من مصدر وجوده إن كان موجوًدا. 

وذلك ينم على أن مفهوم اإلستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا في 
التعليم، بالنسبة للذين يعملون على األرض في التعليم، هو 
مفهوم ضبابي. وعندما تعمقنا لمعرفة كيف ُفهم السؤال، 

وجدنا أن هناك تفسيرات عديدة لمعنى "إستراتيجية". فمنهم من 
اعتبرها التدخالت التي يتعرضون لها في عملهم اليومي أو النهج 

الذي يلمسونه في توجهات معينة، وغيرها من التفسيرات.

يبدأ السؤال هنا حول أين نضع التكنولوجيا في نقاشنا الوطني؟ 
هل نضعها على المستوى الوطني اإلستراتيجي الذي يناقش 

المخرجات المتوخاة من عملية التعليم والتعلم، أي أن نقول إننا 
نهدف إلى إعداد متعلم (إنسان) رقمي لمجتمع واقتصاد تحكمه 

التكنولوجيا بكافة جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وغيرها. وهذا يتطلب تفكيًرا عكسًيا يبدأ بتعريف هذا المتعلم 
وهذا اإلنسان ومهاراته وإمكانيته ومعارفه، وعليه يتم تطوير 

اإلستراتيجية الوطنية. ولهذه اإلستراتيجية مكونات ومرتكزات 
عديدة ال تنطبق فقط على نظام التعليم، بل تتجاوزه على 

المستوى األعم واألشمل، ولكن يأتي نظام التعليم وما قبله من 
مرحلة البيت والطفولة المبكرة ليشكل حجر األساس إلعداد هذا 
اإلنسان. فعندما يتم نقل وتوضيح الرؤية حول التكنولوجيا في 

اإلستراتيجية الوطنية لجميع األطراف المعنية بالتنفيذ، من حيث 
مخرجاتها وآلية تنفيذها والدعم المتوفر والالزم لها، يكون من 

السهل أن يحدد كل طرف الدور الذي عليه القيام به. 

فالتوجه الوطني فيما يتعلق بالتكنولوجيا يحكم التوجه التربوي 
ويحدد نوعيته الذي بدوره يترجم إلى سياسات مدرسية واضحة 

للتنفيذ والتطوير المستمر.

التكنولوجيا والتعليم على المستوى الوطني
١
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١  التكنولوجيا والتعليم على المستوى الوطني

وهنا نسلط الضوء على ضرورة وجود رؤية وإستراتيجية واضحة 
ومفهومة للجميع تترجم ويتم نقلها وإيصالها للذين يعملون 

على األرض بشكل واضح ومتفق عليه ويبين ما هو المطلوب 
منهم قبل ما نسأل أنفسنا هل التطبيق على المستوى المدرسة 

أو الغرفة الصفية أو المعلم صحيح أم غير صحيح؟

وما هو الصحيح وغير الصحيح؟ 
فبدون رؤية يكون المعيار

غير واضح.

جميع المشاركين

معلمون

٥٠٠
إداريون

١٠٠

الضفة الغربية

معلمون

٣٩٤

إداريون

٩٤
٪٣٩

٪٤٥

نعم

٪٣٨
٪٤٤

نعم

غزة

معلمون

١٠٦

إداريون

٦
٪٣٦

٪٣٣

نعم

١٠ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

هل يوجد إستراتيجية وطنية
لتوظيف التكنولوجيا في التعليم؟





٢

عند الحديث عن تنفيذ الرؤية واإلستراتيجية التربوية الوطنية 
للتكنولوجيا في التعليم على مستوى المدرسة، تلعب اإلدارة 
المدرسية دوًرا جوهرًيا في تفعيل وتنفيذ هذه اإلستراتيجية أو 

إعاقتها. فمدير المدرسة ال يطلب منه أن يكون خبيًرا تكنولوجًيا، 
وإنما أن يقود التطوير المستمر عند التعامل مع التكنولوجيا، 
ويوفر اإلمكانيات والخبرات لذلك، سواء فيما يتعلق بالبنية 

التحية والتشغيلية والتطوير المستمر لمهارات المعلم الرقمية. 

اإلدارة المدرسية لها دور كبير في نشر ثقافة اإلبداع في المدرسة 
وتحفيزها ودعمها. هذه الثقافة التي تعطي مرونة للمعلم لرسم 
خطته التطويرية التي تناسبه، والبحث عن الوسائل التي تناسب 

تطوير مهاراته في اتجاهها، وبالتالي تجعله يشعر بالمسؤولية 
تجاه خطته ويسعى جاهًدا إلى تطبيقها وتطويرها، وتمكنه كذلك 
من تطويعها بحسب الظروف التي يمر بها. وهنا نضع أيدينا على 

أسئلة هامة في هذه النشرة التي تصدر ونحن نمر بأزمة لم تمر 
بها البشرية منذ عقود: هل إداراتنا المدرسية تلعب دورها القيادي 
باإلضافة إلى دورها اإلداري؟ هل هي مرنة ومتجاوبة مع أي تغيير 

مطلوب؟ هل تنفذ سياسات فقط أم تتجاوب مع عملها على 
األرض وتحدياته وتعمل على تطويره وتفعيله؟ 

التكنولوجيا والتعليم على مستوى المدرسة

١٢ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠



٢  التكنولوجيا والتعليم على مستوى المدرسة

"تطبق اإلستراتيجية من خالل عرض وسائل 

مرئية على الطالبات وصور توضيحية وإضافة 

وسائل سمعية ومرئية".

انطباعات المعلمين بكلماتهم 

"يوجد إستراتيجية لتوظيف التكنولوجيا في 

بعض المدارس ولكن تنقصها الموارد 

واألجهزة الالزمة للتنفيذ".

"تطبق اإلستراتيجية من خالل دروس 

محوسبة.. أوراق عمل ...فيديوهات".

في استطالعنا، سألنا المشاركين أيًضا عن وجود إستراتيجية لتوظيف التكنولوجيا بالتعليم على مستوى المدارس في فلسطين. وكانت 
النتيجة بأن ٣٢٪ من المعلمين و٣٨٪ من اإلداريين في المدارس رأوا أنه يوجد إستراتيجيات لتوظيف التكنولوجيا في التعليم. ولكن حتى 

الذين أجابوا بنعم، كانت تفسيراتهم حول اإلستراتيجية هي تفسيرات فردية لما يستخدمونه من وسائل وأدوات تكنولوجية، وليس تفسيًرا 
واضًحا حول اإلستراتيجية التي توضح خطة توظيف التكنولوجيا في التعليم بالمدرسة.  

هل يوجد إستراتيجية في المدارس
لتوظيف التكنولوجيا في التعليم؟

جميع المشاركين

معلمون

٥٠٠
إداريون

١٠٠

الضفة الغربية

معلمون

٣٩٤

إداريون

٩٤
٪٣٢

٪٣٩

نعم

٪٣٢
٪٣٨

نعم

غزة

معلمون

١٠٦

إداريون

٦
٪٢٨

٪١٧

نعم

١٣ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠



قبل التطرق ألي جانب من الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا 

والتعليم، نجد أنفسنا أوًال أمام السؤال المتعلق بالمتطلب 

الرئيسي وهو؛ البنية التحتية التي يجب توفرها لبدء النقاش حول 

إدماج التكنولوجيا في مناحي حياتنا المختلفة واالعتماد عليها 

بشكل عام، وفي العملية التعليمية بشكل خاص. فهل الكهرباء 

متوفرة بالدرجة األولى؟ (على الرغم من بديهية هذا السؤال في 

هذا العصر إال أنه تحٍد رئيسي في سياقنا المحلي، وفي غزة 

بالتحديد). وهل اإلنترنت متاح للجميع؟ وماذا عن سرعته وانتشاره 

وتغطيته؟ وغيرها من األسئلة التي يجب أن نتأكد من اإلجابة 

عليها ونحن نتناول موضوع إدماج التكنولوجيا في التعليم. 

البنية التحتية كمتطلب
رئيسي لتوظيف التكنولوجيا

03



٪٧٢
التعّلم

٪٦٩
العمل

٪٦٤
القراءة

٪٥١
الخدمات

٪٩٤

من المشاركين يستخدمون التكنولوجيا
في حياتهم اليومية كالتالي:

مرتفعة
٪١٣
مرتفعة نوًعا ما

٪٥٦
غير مرتفعة

٪٣١

تكلفة االشتراك باإلنترنت

نوًعا ما
٪٦٠

نعم
٪٢١

ال
٪١٩

هل تغطية اإلنترنت تصل إلى كل
المناطق في فلسطين؟ 

٪٦٦
نعم

ال
٪١

نوًعا ما
٪٣٣

هل اإلنترنت متاحة في فلسطين؟

١٥ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

03  البنية التحتية كمتطلب رئيسي لتوظيف التكنولوجيا



ومن ناحية أخرى، فإن األجهزة التكنولوجية تضع على المعلم عبًئا 
إضافًيا وستؤدي إلى زيادة تشتت الطالب والسيطرة على البرامج 
الموجودة على األجهزة وغيرها. ولكن ال يمكننا أن ننكر بأن بعض 

الدراسات وجدت أن استخدام التكنولوجيا داخل الغرفة الصفية 
وتوظيفها في جميع المواد يؤثر على قرارات الطالب وتوجهاتهم 
للتخصصات التي يودون دراستها. كما ال يمكننا أن نتجاهل بأنه 

كلما استخدم المعلم التكنولوجيا في غرفته الصفية كلما ازدادت 
ثقته باستخدامها، وكذلك تمكنه من معرفة حدود إمكانيته 
والمهارات التي يجب أن يعمل على تطويرها. واألهم، فإن 

االستخدام المشترك للتكنولوجيا بين الطالب والمعلم في الغرفة 
الصفية يقّرب المعلم لعالم متعلمه ويفهمه أكثر ويجعل دوره 
أكثر فعالية وواقعًيا وغير نظري. وعالوة على ذلك، فإن الدمج 

الحقيقي للتكنولوجيا في العملية التعليمية يمّكن الطالب من أن 
يعكسوا شكل الحياة التي يعيشونها في الواقع ويسهل عليهم 

ربط ما يدرسونه في الصفوف الدراسية مع الحياة العملية. والسر 
هنا هو التركيز على األجهزة سهلة االستخدام التي تساعد الطالب 

على التعلم بشكل أفضل وأسرع، وخلق مساحة أكبر للطالب 
والمعلمين للتواصل فيما بينهم.

الجانب اآلخر المهم الذي نسلط الضوء عليه هنا هو توفر 
الحواسيب المحمولة واألجهزة اللوحية لدى المعلم والمتعلم 

واستخدامها في الغرف الصفية. وتأتي أهميته كون أنه ال يمكن 
توظيف التكنولوجيا بأقصى فعاليتها في العملية التعليمية دون 
توفر األجهزة الالزمة واستخدامها داخل الغرفة الصفية. ال نتحدث 

هنا عن األدوات التكنولوجية كاللوح الذكي أو جهاز العرض 
الضوئي وغيرها من األدوات، وإنما استخدام الحواسيب واألجهرة 
اللوحية المشبوكة على اإلنترنت داخل الغرفة الصفية وليس في 
مختبر التكنولوجيا. فمفهوم مختبر التكنولوجيا اليوم في التعليم 

يكاد يتالشى، ألن التكنولوجيا لم تعد موضوًعا منفصًال وإنما 
هي جزء من الرياضيات والفيزياء والتاريخ وغيرها من المواد.

ال بد لنا ونحن نسلط الضوء على هذا الموضوع أال ننسى كثيًرا 
من األمور المهمة عند إتخاذ القرارات بشأنها. فال شك أن توفير 

األجهزة على مستوى جميع المعلمين والطالب يتطلب استثماًرا 
ضخًما. وهنا تأتي ضرورة وجود شراكات مع القطاع الخاص 

لحشد الدعم، ومع الشركات التكنولوجية بشكل خاص لتوفير 
أجهزة ميسورة التكلفة.

٪٧٧

من المشاركین نفوا وجود عروض أجهزة خاصة 

للمعلمین، للمدارس، للجامعات، للطالب

٪٧٨

من المشاركین نفوا وجود عروض إنترنت خاصة 

للمعلمین، للمدارس، للجامعات، للطالب

١٦ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٣  البنية التحتية كمتطلب رئيسي لتوظيف التكنولوجيا



٪٢٥

من المعلمين أجابوا بنعم حول توفر 
أجهزة الحاسوب المحمول واألجهزة 

اللوحیة في المدارس للمعلمين

من اإلداريين أجابوا بنعم حول توفر أجهزة 
الحاسوب المحمول واألجهزة اللوحیة في 

المدارس للمعلمين

٪٤٦

من اإلداريين أجابوا بنعم حول توفر أجهزة 
الحاسوب المحمول واألجهزة اللوحیة في 

المدارس للطالب

٪١٧

من المعلمين أجابوا بنعم حول توفر 
أجهزة الحاسوب المحمول واألجهزة 
اللوحیة في المدارس للغرف الصفية

٪١٧

من اإلداريين أجابوا بنعم حول توفر أجهزة 
الحاسوب المحمول واألجهزة اللوحیة في 

المدارس للغرف الصفية

٪٢٠

من المعلمين أجابوا بنعم حول توفر 
أجهزة الحاسوب المحمول واألجهزة 

اللوحیة في المدارس للطالب

٪١١

١٧ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٣  البنية التحتية كمتطلب رئيسي لتوظيف التكنولوجيا



الجانب األخير الذي ما يزال موضع خالف بين الكثير من الخبراء 
في التعليم هو إمكانية استخدام الطالب لهواتفهم النقالة داخل 

الصف. هذا موضوع له سلبيات وتحديات عديدة لها عالقة 
بجوانب مختلفة كالمساواة وغيرها، ولكن ال يمكننا عدم تسليط 

الضوء على أهمية أن يتعامل المتعلم مع جهازه الخلوي 
وتطبيقاته كأداة للتعلم أيًضا، مما يساعد بأن تتجاوز عملية التعلم 

جدران الغرفة الصفية وتصبح جزًءا من ممارسته اليومية التي 
يتعامل بها مع هاتفه الخلوي. ويمكن لألجهزة أن تصبح وسيلة 

للتعلم في ظروف قد تتطلب التعلم دون أن يكون المتعلم 
موجوًدا داخل الغرفة الصفية بشكل فعلّي كما يحدث في الظرف 

الذي يمر به العالم اليوم.

من المعلمين واإلداریين
يرون أن الطالب یستخدمون أجهزتهم 

الشخصیة للتعلم في المدرسة.

كلها أسئلة نسلط الضوء عليها لنأخذها بعين االعتبار ونحن 
نتناول موضوع التكنولوجيا في التعليم اليوم وفي سياق التغير 

العالمي الذي سنشهده بعد مرور األزمة التي نمر بها.

٪١٦

١٨ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

انطباعات المعلمين بكلماتهم 

"يستخدم الطالب أجهزتهم اإللكترونية 

الشخصية في حال مشاركة الطالب في 

مشاريع خارجية فقط".

"يحظر على الطالب إحضار أجهزتهم اإللكترونية 

الشخصية إلى المدرسة". 

٣  البنية التحتية كمتطلب رئيسي لتوظيف التكنولوجيا





أما الجانب اآلخر في أطار عمله في المدرسة، فيجب أن يكون 
هناك نقاش دائم بين المعلم ومدير المدرسة حول خطته لتطوير 

كفاءته الرقمية، مما يسمح للمدير بأن يفهم بشكل أوسع 
مستوى الكفاءات الرقمية التي يمتلكها معلموه ويساعدهم في 

تطويرها، ويتفق معهم على ضرورة تطوير مهاراتهم الرقمية 
الالزمة للعملية التعليمية والتعلمية.

كما إن شبكات ومنصات التعلم بين المعلمين مهمة، حيث إن 
المعلمين يتعلمون من بعضهم البعض بشكل أكبر. إذ يمكن 

للمعلم الذي يمتلك مهارات متطورة أن يعلم زمالءه كجزء من 
وظيفته، كما يوفر الذكاء االصطناعي تدريًبا قّيًما للمعلمين 

أيًضا، باإلضافة إلى التشبيك مع معلمين آخرين من مدارس 
أخرى لتوسيع المعرفة وإثرائها والتعرف على أدوات ومصادر 

متنوعة يمكن استخدامها.

نسلط الضوء هنا على المعلم كمرتكز أساسي في العملية 
التعليمية بشكل عام، وعلى دوره المحوري في توظيف 

التكنولوجيا داخل غرفته الصفية، وفي الرحلة التعلمية لطالبه
من جانبين: 

الجانب األول له عالقة به كجزء من سوق العمل الذي تأثر 
بالتغيرات التي نعيشها في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتي 

فرضت على كل من يعمل في سوق العمل اليوم تطوير مهاراته 
لتحاكي متطلبات العصر. وهذا يتطلب من كل فرد أن يصبح 
متعلًما مدى الحياة ويستمر بالتعلم إذا أراد البقاء في سوق 

العمل، وإال سيجد نفسه خارجها بشكل تلقائي لعدم قدرته على 
مجاراة سرعة التغيير وضرورة المواءمة.  

المعلم عليه دور فردي لتطوير مهاراته المختلفة بشكل عام 
والرقمية بشكل خاص كمتطلب لعصر اليوم، ولتوسيع أفقه 

وتمكين نفسه كمتعلم مدى الحياة ومستمر في التعلم 
وخصوًصا فيما يتعلق بمهاراته الرقمية، حيث إن التكنولوجيا 

تتغير بشكل سريع، مما يتطلب من المعلم أن يستمر بالتعلم 
لمواكبة هذا التغير. فكلما طور المعلم مهاراته الرقمية في رحلته 

التعلمية، زادت ثقته في استخدامها وفي فهم دوره في سياق 
العالم اليوم، فال يعود النظر إلى التكنولوجيا كُمهدد لدوره، بل 

يطوعها لخدمته في التعليم.   

١٢

المعلم وتطوير مهاراته الرقمية كمتطلب جوهري
في خطته التطويرية كمتعلم مدى الحياة

٢٠ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٤



النعم

١
هل تستخدم التكنولوجيا لتحفيز الطالب

وإشراكهم في العملية التعلمية؟

٪١١٪٨٩

هل تشعر أنك قادر على تعليم طالبك٢
باستخدام وسائل التكنولوجيا؟

٪١٨٪٨٢

هل يطور المعلم خطة لتطوير مهاراته وبناء٣
قدراته الرقمية على الصعيد الشخصي؟

٪٢١٪٧٩

٤
هل يناقش مشرفونك معك كمعلم تطوير

مهاراتك بالتكنولوجيا والتعلم الرقمي؟

٪٤٣٪٥٧

٢١ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٤  المعلم وتطويره مهاراته الرقمية كمتطلب جوهري في خطته التطويرية كمتعلم مدى الحياة

انطباعات المعلمين بكلماتهم 

هل تستخدم التكنولوجيا لتحفيز الطالب 

وإشراكهم في العملية التعلمية؟

"أستخدم التكنولوجيا لتحفيز طالبي وإشراكهم 

لكن بصورة محدودة ومبادرات فردية...نريد أن 

يصبح التعلم اإللكتروني جزًءا من المنظومة 

التعليمية والتخطيط األساسي".

"أحياًنا أستخدم التكنولوجيا لتحفيز طالبي 

وإشراكهم وذلك حسب المحتوى التعليمي".

"لتحفيز طالبي وإشراكهم أطلقت مشروع 

الباحث الصغير وفّعلت المشروع حيث يعرض 

الطلبة ملخص أبحاثهم بعروض محوسبة أو 

مصورة وتنشر عبر صفحة المدرسة".

أسئلة موجهة للمعلمين



٢٢ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٤  المعلم وتطويره مهاراته الرقمية كمتطلب جوهري في خطته التطويرية كمتعلم مدى الحياة

انطباعات المعلمين بكلماتهم 

هل تشعر أنك قادر على تعليم طالبك 

باستخدام وسائل التكنولوجيا؟

"أنا قادر على تعليم طالبي باستخدام وسائل 

التكنولوجيا إذا حصلُت على دورات تدريبية".

"أنا أستخدم التكنولوجيا ولكن الكثير من 

الدروس تحتاج إلى الشرح والتفاعل".

"أنا قادر على تعليم طالبي باستخدام وسائل 

التكنولوجيا ولكن بحاجة إلى تدريب

إضافي منظم".

"نحتاج إلى تدريب يشمل المعلم والطالب 

لنستخدم وسائل التكنولوجيا في

العملية التعليمية".

"أنا قادر على تعليم طالبي باستخدام وسائل 

التكنولوجيا نوًعا ما إذا توفرت األجهزة الحديثة 

والمكان المناسب".

"أنا أرى أن استخدام التكنولوجيا ال يتالءم مع 

جميع المواد الدراسية وفي كل االوقات... لكن 

حسب ضرورة استخدامها إذا كان هناك فائدة 

وتعلم أفضل باستخدامها".

"أنا قادر على تعليم طالبي باستخدام وسائل 

التكنولوجيا إذا توفرت اإلمكانيات".

"التعليم اإللكتروني هو المستقبل

لعملية التعليم".





النعم نسلط الضوء هنا على أهمية البيئة الداعمة التي تسهل على 
المعلم توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية مثل:

محتوى تعليمي قابل لتطبيقه في العالم الرقمي بشكل يعزز 
التفكير النقدي وينمي مهارات القرن الحادي والعشرين

لدى المتعلم. 

توفر تطبيقات في السوق المحلي وباللغة العربية يمكن 
االستعانة بها لدعم عملية التعلم.

توفر برامج متطورة لتطوير كفاءات المعلمين الرقمية. 

توفر مصادر تعلمية باللغة العربية يستطيع المعلم
االستفادة منها. 

وجود مصادر رقمية تعزز المنهاج الفلسطيني وأهدافه.

وجود منصات ومجموعات معرفية يكون المعلم جزًءا منها 
وتساعده على االستمرار بالتعلم. 

وجود وحدات لالبتكار والتطوير في المدارس. 

١
توفر منصات تعلمية عملية لمشاركة الوثائق

والمستندات والعمل الجماعي

٪٤٦٪٥٤

٪٥٦٪٤٤

معلمون (٥٠٠)

إداريون (١٠٠)

٢
توفر مواد تدريسية رقمية كافية ومنصات تعلم رقمية

ذات صلة باألهداف التربوية والمنهاج في فلسطين

٪٧٨٪٢٢

٪٨٣٪١٧

معلمون (٥٠٠)

إداريون (١٠٠)

البيئة الداعمة الالزمة لتمكين المعلم
من أداء دوره المحوري في تفعيل

التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية

٢٤ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٥



النعم

1
هل محتوى الكتب المدرسية قابل لتكييفه

بحيث يمكن تقديمه للطالب رقمًيا؟

2
هل يوجد في السوق الفلسطيني تطبيقات

للتعلم مبتكرة ومخصصة؟

هل لديك مواد تعليمية رقمية كافية باللغة العربية؟3

هل يوجد برامج لبناء قدرات المعلمين الرقمية؟4

5
هل أنت كمعلم جزء من مجموعات معرفية

خاصة بالتعلم الرقمي؟

٪٣٩٪٦١

٪٤١٪٥٩

٪٥٥٪٤٥

٪٧١٪٢٩

٪٧٦ ٪٢٣

٢٥ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٥  البيئة الداعمة الالزمة لتمكين المعلم من أداء دوره المحوري في تفعيل التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية

أسئلة موجهة للمعلمين فقط



هل محتوى الكتب المدرسية قابل لتكييفه 

بحيث يمكن تقديمه للطالب رقمًيا؟

"نوًعا ما ولكنه بحاجة لتعديل".

"ال ينطبق على جميع المناهج".

"يحتاج لقدرة وجهد من المعلم".

"عن طريق تحويل الدروس لقصص ولعب دور 

واستخدام أساليب التعلم النشط وتصوير 

حصص مباشرة مع وجود صعوبة في

المواد العلمية".

٢٦ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

٥  البيئة الداعمة الالزمة لتمكين المعلم من أداء دوره المحوري في تفعيل التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية

انطباعات المعلمين بكلماتهم 

هل لديكم منصات تعلمية عملية لمشاركة 

الوثائق والمستندات والعمل الجماعي (أ) بين 

المعلمين و (ب) بين المعلم والطالب؟

"يوجد صفحة للمدرسة ولكن ليس جميع 

الطالب لديهم نت".

"ال يوجد منصات تعلمية عملية لمشاركة 

الوثائق والمستندات والعمل الجماعي (أ) بين 

المعلمين و (ب) بين المعلم والطالب بسبب 

نقص اإلمكانيات والموارد والتدريب للطلبة".

هل يوجد برامج لبناء قدرات المعلمين الرقمية؟

"يوجد برامج لبناء قدرات المعلمين الرقمية 

ولكنها قليلة وعشوائية وتعتمد على

نشاط المشرفين ومراكز التدريب في

المواقع المختلفة".



دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يجب أن يحاكي العالم 
الذي سيخرج إليه الطالب ويعيش فيه، وال يكون هناك 
اختالف بين هاذين العالمين (الصف والعالم الحقيقي). 

ولتحقيق ذلك، فإن إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية 
يتطلب رؤية وطنية ونظام تعليم مرن متجدد يحاكي عالم 
اليوم وفي حالة تطوير مستمرة تتناسب مع سرعة العالم 

المتغير الذي نعيشه. فالتكنولوجيا ال يمكن إدماجها بشكل 
فعال في التعليم إن لم تأِت ضمن إطار أشمل على 

المستوى الوطني، ومن ثم ترجمة هذه الرؤية الوطنية إلى 
إستراتيجية وطنية للتعليم تحدد فيها أهداف إدماج 

التكنولوجيا بالتعليم ويرصد لها الدعم بكافة أشكاله، ليأتي 
دور المدرسة في رسم الخطة التي تحقق هذه األهداف 

وتعمل على تنفيذها وتطويرها باستمرار. فمن الضروري 
وجود خطة تطويرية للتكنولوجيا على مستوى المدرسة 
وإستراتيجيات لتنفيذها ومتابعتها وتطويرها تأخذ بعين 
االعتبار تعزيز البنية التحتية وتطوير مهارات المعلمين. 

من النماذج التي يمكن االستناد اليها في التطوير المستمر 
لعملية إدماج التكنولوجيا بالعملية التعليمية على مستوى 

المدرسة هو نموذج "دائرة ديمنج"1 للتحسين المستمر 
(Deming circle) الذي يستخدم كوسيلة جوهرية للتحسين 

المستمر وإدارة الجودة وتطوير العمليات. إذ ُينظر إلى التطوير 
في هذا النموذج بشكل حلزوني وليس له نهاية، فبعد كل 

دورة من التطوير بكافة مراحلها وبالوصول الى الهدف، تبدأ 
مراجعة مرة أخرى للعمل ضمن هذه المراحل بشكل مستمر. 

األساس في حديثنا يجب أن يستهدف 
المتعلم نفسه وعالمه وعصره الذي 

يعيشه وسوق العمل الذي ينتظره 
وسيواجهه. علينا نحن أن ندخل عالمه 

ونفهمه ونفهم متطلباته، نستقرأ 
مستقبله ونطوع عملنا لدعمه. ال أن 

نجره إلى عالمنا الذي ُبني في حقبة هو 
ليس جزًءا منها ولن يفهمها. دورنا أن 
نحفزه، نفتح له اآلفاق ونوفر له البيئة 

المالئمة لتطوير مهاراته ونعزز المفاهيم 
الجوهرية والقيم غير القابلة للتغير ونبثها 

في عالمه ليحملها معه وهو يرسم 
مستقبل مجتمعه ويضعه على خارطة 
العالم بلغة عالم اليوم والغد وبهويته 

الخاصة.

1 دائرة ديمنج هو نهج وضعه المهندس األمريكي الحاصل على دكتوراة في الرياضيات والفيزياء، إدوارد ديمنج، في خمسينيات القرن الفائت لتحسين المنتجات في المصانع وتبنته اليابان، ومن ثم 

أصبح يستخدم في عمليات التطوير والتحسين في جميع القطاعات. يضع هذا النهج آليات للتحسين المستمر وتطوير الجودة، ويتكون من أربع مراحل تقوم بها المؤسسة لتحسين جودة المنتجات 

بشكل منهجي ومنظم ومن ثم تكررها لحين الوصول إلى الهدف المطلوب. وهذه المراحل هي: خطط (Plan)، افعل (Do)، تحقق (Check)، اتخذ الخطوة المناسبة (Act). في المرحلة األولى "خطط" 

يتم تحديد وفهم المشكلة ووضع الحلول واختيار حل واحد منها لتنفيذه. وفي المرحلة الثانية يتم اختبار الحل الذي تم اختياره من خالل تنفيذه، ثم يتم في المرحلة الثالثة دراسة وتقييم نجاح الحل، 

وفي المرحلة األخيرة يتم اتخاذ قرار مناسب اعتماًدا على مدى فعالية الحل واختباره، فإن حقق الهدف المرجو سيتم تطبيقه بشكل فعلي وعلى نطاق أوسع، وإن لم يحقق الهدف فسيتم الرجوع إلى 

المرحلة األولى واختيار حل آخر وهكذا.

٢٧ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

قراءات نهائية



يشكل تطوير القدرات الرقمية للمعلمين مرتكًزا جوهرًيا 
لتوظيف التكنولوجيا في التعليم. فالمعلمون يجب أن يكونوا 
جاهزين، ويتمتعون بالمهارات الالزمة لتسخير التكنولوجيا من 
أجل تعزيز التعلم لدى الطالب وتوفير الوقت والجهد عليهم، 

وقادرين على التركيز على الحلول التكنولوجية التي تحسن أداء 
الطالب ومخرجات تعلمهم. ويجب على المعلمين االستمرار 

بتطوير مهاراتهم كمتعلمين مدى الحياة سواء عن طريق 
التدريب والدورات المستمرة أو من خالل نموذج التعلم 

الفردي من شخص إلى آخر (Tutoring) الذي يمّكن المعلم 
من االستفادة من معلم أخر (Peer to peer) في تطوير 

مهاراته التكنولوجية وربطها بالعملية التعليمية من أجل تعزيز 
كفاءاته التدريسية باستخدام التكنولوجيا.

دور مدير المدرسة القيادي مهم جًدا في دعم خطة المعلم 
التطويرية حول مهاراته الرقمية. فالنقاش والحوار الدائم خالل 

العام بين مدير المدرسة والمعلم حول كفاءات المعلم 
الرقمية وكيفية تطويرها مهمان جًدا. كما يجب على مدير 

المدرسة دعم وتطوير حلول تربوية مختلفة تركز على استخدام 
التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية التعلمية. 

تبّني التكنولوجيا في العملية التعليمية في المدارس يمكن 
أن يأتي على مراحل تبدأ باختيار المهام التي يمكن للتكنولوجيا 

أن تخفف عن المعلم وتجعله أكثر تركيًزا على طالبه مثل 
المهام اإلدارية البسيطة وأدوات التقييم لالختبارات البنائية، 

لتكون خطوة أولى باتجاه المهام المتقدمة حتى نصل إلى 
المستوى المنشود من توظيف التكنولوجيا في التعليم. 

يعّد توظيف الذكاء االصطناعي كذلك محورًيا في إدماج 
التكنولوجيا في التعليم اليوم نظًرا للدور الذي ممكن أن 
يؤديه في تطويع الكم الكبير من المعلومات التي يمكن 

تجميعها للقيام بمهام روتينية يقوم بها المعلم، مما يسمح 
للمعلم التفرغ ألداء الدور المتوخى منه كميسر للعملية 

التعليمية التعلمية، والذي ال تستطيع التكنولوجيا تأديته، 
مثل تعزيز الروح اإليجابية في المدرسة وبين الطالب، وحل 
المشاكل، وبناء العالقات وتعزيز حس اإلنتماء، والنظر إلى 

العالم من زاوية التفرد لدى الطالب، وتوجيه الطالب 
وإرشادهم. فهذه األمور تأتي في صميم عمل المعلم وال 

يمكن رقمنتها. ولكن مع ذلك، فإن الذكاء االصطناعي يقدم 
فرصة للتعامل مع الطالب بتفرد وبحسب خصوصيتهم 
وقدرتهم على التعلم. هذا إلى جانب كمية الخيارات التي 
ممكن أن يقدمها الذكاء االصطناعي، مما يجعل عملية 

التعلم أكثر متعة وغنية وقريبة من الواقع، وتعمل على تطوير 
مهارات القرن الحادي والعشرين.

توظيف التكنولوجيا في التعليم يتطلب استثماًرا في البنية 
التحتية، ولذلك من الضروري أن يكون هناك شراكة مع 

القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا بشكل خاص لتقديم 
حلول فيما يخص توفير البنية التحتية للتكنولوجيا بما يدعم 

العملية التعليمية. فهذا يأتي في إطار دور ومساهمة القطاع 
الخاص في إعداد الجيل المتمكن المسلح ليصبح جاهزًا 

لسوق العمل.

استخدام الطالب ألجهزتهم الخاصة في عملية التعليم 
والتعلم أمًرا ال يمكن إنكار اهميته في ظل عالم أصبحت فيه 

التكنولوجيا جزًءا أساسًيا من الحياة اليومية. فاتباع نهج 
"استخدام الطالب ألجهزتهم الخاصة في التعلم" يشجع 

الطالب إلى استخدام هذه األجهزة بغرض التعلم في أوقاتهم 
الخاصة إلى جانب التسلية. 

٢٨ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠



توظيف التكنولوجيا في التعليم مسؤولية
يشارك بتحملها جميع المعنيين في االستثمار

برأس المال البشري في فلسطين الذي سيقود
مستقبل مجتمعه.

٢٩ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠



أصبحت القدرات والمهارات الرقمية مهمة بشكل متزايد في رقمنة المجتمعات. لذا، يجب على األطفال والشباب أيًضا أن يتبنوا المهارات 
المستقبلية المتنوعة التي تتطلبها بيئات التشغيل الرقمية في دراستهم وحياتهم العملية وتسليتهم.

وتحاول المدارس منذ سنوات أن تحقق هذه األهداف، ومع ذلك، ظّل المستوى العام للتعلم الرقمي متبايًنا بسبب التفاوت في الموارد 
والكفاءات والقيادة التربوية.

أرغم انتشار وباء كورونا (كوفيد19) المدارس والمعلمين في جميع أنحاء العالم على إحداث تغيير خالل أيام وأسابيع لم يتم التوصل إليه 
خالل عقدين من الزمن. ومع ذلك، كانت هناك مهارات وجهود للتوصل إلى مخرجات جيدة في حالة األزمة. وقد علمتنا األزمة أن نفكر 

وننفذ بطريقة جديدة، وال يجب علينا أن ننسى طريقة التفكير هذه عندما تنتهي األزمة.

يحدد المعلمون مشاكل متشابهة في مجال رقمنة التعليم، سواء كان في فنلندا، كدولة نموذج في مجال التعليم، أم في فلسطين، التي 
تعيش في ظل وضع سياسي صعب بشكل مستمر. وهذه المشاكل يمكن تقسيمها بسهولة إلى ثالث محاور: األدوات، والخبرات، 

والقيادة.

المشكلة األولى هي األسهل في حلها، ألنها تتطلب فقط موارد واستثمار طويل المدى في األجهزة وشبكات اإلنترنت ومواد التعلم 
الرقمية ذات الجودة العالية. أما الخبرات فهي أكثر صعوبة، ألنها تتطلب تغييًرا في األشخاص. وال شك أن تطوير كفاءة المعلمين هي 

مهمة تحتاج إلى وقت طويل، ولكنها تشكل عامًال محورًيا من أجل التغيير، إذ تعّد كفاءة المعلمين الجوهر لجودة التعليم ومورًدا لتطويره 
في نفس الوقت. فهناك أنواع مختلفة من المعلمين كمتعلمين كما هو من الطالب، لذا يجب أن يتم توفير مجموعة متنوعة من الفرص 

للمعلمين تمكنهم من تطوير كفاءاتهم الخاصة والحفاظ عليها من خالل شبكات الزمالء الرقمية.

أما الجانب األخير يقدم حًال للمشكلة برمتها؛ فنحن بحاجة إلى قيادة تربوية ذات رؤية على مستويات مختلفة لمواجهة تحديات التعلم 
المستقبلي. وهذه المستويات هي: رؤية وإستراتيجية وطنية لتطوير البنية التحتية، والكفاءات والثقافة المدرسية، وقيادة قوية لتوجيه 

الجميع إلى المسار الصحيح خطوة بخطوة.

خالل مراجعتي إضاءة خطوة، استلهمت أفكاري من الدراسة الفنلندية: إي. تانهوا-بيروينن وإس.- إس. كاراكاينن و إم. تي.كاراكاينن وجي. 
فيتيلي و أي. سيفينن وأي. كيفينن. المدارس المتكاملة في العصر الرقمي 2019. منشورات للتحليل والتقييم واألنشطة البحثية 

الحكومية 2019/6.

ليــنا بينــين
مديرة التعليم

صناعات التعليم - فنلندا
تمت مراجعة هذا العدد من إضاءة خطوة من قبل الخبيرة في القيادة التعليمية 

٣٠ إضاءة خطوة    أّيــار ٢٠٢٠

انطباعات من مراجعة هذا العدد من النشرة
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