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تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات 
  مجتمع المعلوماتیة 

  سامي فتحي عبد الغني عماره  ٠د
  مقدمة : 

ـــیش المجتمعــــــات الیـــــوم عصــــــر التقــــــدم العلمـــــى والتكنولــــــوجى ، وتتعــــــدد  تعــ
 التحـدیات التـى تواجههـا المجتمعــات البشـریة فـى العصــر الحـالى ، وتشـیر الكتابــات
إلى زیادة حـدة هـذه التحـدیات وتعقـدها فـى المسـتقبل ، األمـر الـذى یجعـل التخطـیط 
لمواجهتهــا واإلفــادة منهـــا ، ودراســة إنعكاســاتها علـــى مجــاالت المجتمــع المختلفـــة ، 

  ومنها مجال التربیة هدفا فى غایة األهمیة . 
حالیـــــا  -ومـــــن أبـــــرز التحـــــدیات التـــــى لهـــــا انعكاســـــاتها المتعـــــددة والخطیـــــرة 

، تلـك التغیـرات المعرفیـة والتكنولوجیـة السـریعة والتعلـیمالتربیـة في مجـال –مستقبًال و 
ــى أفـــــــرزت عدیـــــــًدا مـــــــن الظـــــــواهر ، مـــــــن أهمهـــــــا المعلوماتیـــــــة  والمتالحقـــــــة ، والتـــــ

Information   .وكما یطلق علیها البعض ثورة المعلوماتیة  
ى بـــدأت والجـــدال فـــى أن عـــالم الیـــوم أصـــبح یتمیـــز بســـمات المعلوماتیـــة التـــ

معالمهـــا خـــالل العقـــدین اآلخیـــرین مـــن القـــرن العشـــرین ، ویبـــدو أنهـــا لـــم تـــبح بكـــل 
) ١أسرارها أو تأتى بكل ثمارها بعد ، حیث أنها التـزال تـأتى بالمزیـد والجدیـد تباعـًا (

وتشــیر المعلوماتیــة إلــى الزیــادة المذهلــة فــى المعلومــات والتطــور التقنــى الســریع فــى 
  مصادر الحصول علیها . 

وقـــد أدى التقـــدم العلمـــى والتقنـــى فـــى عـــالم الیـــوم إلـــى تحطـــیم الحـــواجز بـــین 
الفضائیات وطرق المواصـالت السـریعة وتنـوع وسـائل االتصـال  نتیجة إنتشارالدول 

وســـرعتها الفائقــــة مــــع ســــیطرة الرأســــمالیة ومحاولـــة ســــحق الهویــــة القومیــــة وتــــذویب 
نتشــار الفكــر العــولمى ومــا صــاحبه مــن تحــد یات لــم تألفهــا المجتمعــات ، الثقافــات وإ
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فالعولمـة هــى محاولـة لتــذویب الحــدود والحـواجز المقامــة بــین جمیـع دول العــالم فــي 
  )٢مختلف المجاالت االقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة والثقافیة والتربویة . (

وقـــد ألقـــت هـــذه التحـــدیات بإنعكاســـاتها علـــى مختلـــف مؤسســـات المجتمـــع ، 
ربویــة ، فالتربیــة هــي أداة اإلعــداد للمســتقبل والتلمیــذ الــذي ومــن بینهــا المؤسســات الت

یتأهب لاللتحاق بالتعلیم سوف یشارك في إحداث التغییر في المجتمـع الـذي یعـیش 
فیه حتى ال یواجه خطر المفاجأة وعدم القدرة على التكیـف مـع متطلبـات العصـر ، 

لمتوقعــة مــن خــالل كمــا ینبغــي علیــه أن یــتعلم كیفیــة التصــدي للمشــكالت القائمــة وا
  )٣وضع حلول ناجحة لها أو تقلیص أضرارها إلى أدنى حد ممكن  (

لـذلك البـد مـن إكسـابه مجموعـة مـن الخصـائص والقـدرات والمهـارات لیعـیش 
  )٤ویتفاعل ویتنافس مع اآلخرین فى هذا العالم الملئ بالتحدیات منها:(

  ته . تقبله لذاته ولآلخرین مع إدراكة للواقع بمطالبه وتعقیدا -
قدرتــه علــى االنفصــال االیجــابى عــن الغیــر أى أنــه یشــارك ویبــادر مــع الحفــاظ  -

 على إستقاللیته . 

 التعلم الذاتى.  بما یتیحالدیمقراطیة ممارسة التمتع بدرجة من اإلبداع و  -

القـــدرة علـــى اســـتخدام التكنولوجیـــا المتطـــورة مـــع مرونـــة التفكیـــر ، والقـــدرة علـــى  -
  .التفكیر الناقد واالبتكارى

هـــى : ) مجموعـــة مـــن الغایـــات األساســـیة للتعلـــیم و ٥الیونســـكو ( تحـــددوقـــد 
ـــم لتعـــرف ، تعلـــم لتعمـــل ، تعلـــم لتكـــون ، تعلـــم لتشـــارك اآلخـــرین ، وقـــد   صـــاغتعل

الخبیــر فــي مجــال المعلوماتیــة هــذه الغایــات فیمــا یخــص تربیــة  "نبیــل علــى"الــدكتور 
  یا المعلومات وهى: أساسیة ، الستخدام تكنولوج أنواعالتلمیذ إلى أربعة 

  تنمیة قدرات التلمیذ في إكتساب المعرفة .  -
 تنمیة القدرات الذهنیة لدى التلمیذ .  -

 تنمیة القدرات اإلبداعیة لدى التلمیذ . -

 تنمیة مهارات التواصل مع اآلخرین.  -
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) بضـرورة اإلهتمـام بفنیـة التعامـل مــع ٦وقـد أوصـى مـؤتمر الطفولـة العربیــة (
ســرة والمدرســة ومؤسســات صــنع الثقافــة فــي المجتمــع ، كمــا التلمیــذ مــن جانــب األ

أوصى بضـرورة العمـل علـى تغییـر أسـالیب التعلـیم التقلیدیـة القائمـة وجعـل المعرفـة 
النظریــة عــن تربیــة التلمیــذ معرفــة وظیفیــة ویصــبح االهتمــام بتلبیــة األبعــاد التربویــة 

لمعلوماتیـة مـن المهـام المدرسة االبتدائیة في عصـر ا في عملیة إعداد وتعلیم تلمیذ
ــي یجــــب أن یضـــعها القــــائمون علـــى تربیــــة التلمیـــذ نصــــب أعیـــنهم ، حتــــى یــــتم  التـ
تمكینــه مــن المنافســة فــي هــذا العصــر بكــل مــا یحملــه لــه مــن تحــدیات مســتقبلیة . 
حیــث إنهــا تمــده بالمعلومــات والمهــارات الالزمــة للتواصــل مــع البیئــة ، والــتعلم مــن 

تفاعــــل االجتمــــاعي وتحمــــل المســــئولیة والمواطنــــة أجــــل الحیــــاة ، وتشــــجعه علــــى ال
  ) .٧وتساعده على التخطیط لحیاته في المستقبل (
التلمیــذ فــي  فــي عملیــة إعــداد وتعلــیمكمــا تــزداد أهمیــة تلبیــة األبعــاد التربویــة 

ضـــوء التعقیـــد الثقـــافي والحضـــاري الـــراهن والقفـــزات الهائلـــة للعلـــم والتكنولوجیـــا فـــي 
ب هـــذا أن تقـــوم المـــدارس االبتدائیـــة بـــدورها فـــي إعـــداد شـــتى منـــاحي الحیـــاة ویتطلـــ

التلمیـــذ للحیــــاة فــــي المجتمـــع المحلــــى بصــــفة خاصـــة ، والمجتمــــع العــــالمي بصــــفه 
عامة، وذلك من خالل ما تسعي لتحقیقه من أهداف عامه تـدور حـول إكسـابه ثقـة 
بقدراتـــــه علـــــى التعامـــــل بنجـــــاح مـــــع متغیـــــرات الحیـــــاة ، وتنمـــــي قدرتـــــه علـــــى حـــــل 

ت الحیاتیة في البیئة المحلیة والعالمیـة ، وتسـاعده علـى صـنع القـرار وفهـم المشكال
الـذات والتواصـل مـع اآلخـرین كمـا أنهـا تجعلـه یتحمـل مسـئولیة أفعالـه ویتفاعـل مـع 

  المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي تواجهه أثناء حیاته . 
مـــي مـــنظم وعلـــى الـــرغم مـــن أن معلـــم التعلـــیم االبتـــدائي یمثـــل أول جهـــد تعلی

ومتخصــــص مــــع التلمیــــذ ، وعلیــــه ترتكــــز منطلقــــات العملیــــة التعلیمیــــة فــــي جمیــــع 
ــــــالمحتوى التعلیمــــــي والخطــــــة الدراســــــیة والوســــــائل التعلیمیــــــة  المراحــــــل الدراســــــیة ف
واألنشــطة التربویــة .. یتوقــف توظیفهــا ومــدي فاعلیتهــا التربویــة والتعلیمیــة علــى مــا 

الرئیســـي لنقـــل المحتـــوى التعلیمـــي إلـــى  یقـــوم بـــه المعلـــم مـــن أدوار . فهـــو المصـــدر
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التلمیــذ وهــو المشــارك األول فــي تنفیــذ الخطــة الدراســیة ، وهــو المســتخدم الرئیســي 
لتكنولوجیـــا التعلـــیم داخـــل المدرســـة ، وهـــو الـــذي یـــدیر األنشـــطة التربویـــة ویوجههـــا 
لصــالح التلمیــذ ، إال أنــه توجــد بعــض االنتقــادات الموجهــة إلــى المعلــم تشــكك فــي 

ه علـــى القیـــام بهـــذا الـــدور ، ومـــن أبـــرز تلـــك االنتقـــادات التركیـــز فـــي أســـالیب قدرتـــ
ــــى التلقــــین والحفــــظ ، عــــدم تمكــــن المعلمــــین مــــن إســــتخدام وتوظیــــف  التــــدریس عل
ســتخدام تكنولوجیــا  تكنولوجیــا التعلــیم الحدیثــة، قلــة وجــود الوقــت الكــافي لتوظیــف وإ

  )  ٨ة من قبل المعلمین .(التعلیم بالمدارس ، بعض الممارسات السلوكیة الخاطئ
ومـن أجــل ذلــك ، وفــى ضــوء التوقعـات لمالمــح النظــام التعلیمــي فــي مدرســة 
المســتقبل ، تتضــح الحاجــة إلــى معلــم جدیــد لمجتمــع جدیــد وألجیــال جدیــدة " أبنــاء 
المســتقبل " ینمـــى لـــدى المـــتعلم صـــفات شخصـــیة وأنمـــاط ســـلوكیة جدیـــدة  ، والتـــي 

  )٩عرفیة والتكنولوجیة ؛ ومن أهمها :(تؤهلهم للتعامل مع التحدیات الم
.  ، Internetالتعلــیم عــن طریــق الحاســب اآللــي وشــبكة المعلومــات العالمیــة 

وتصـمیم البیئـة المناسـبة لعملیــة  Cooperatively Learningوتشـجیع الـتعلم التعـاوني 
ومسـاعدة التالمیـذ علـى التفكیـر الناقـد واإلبـداعي ،  Learning Environmentالـتعلم 

تنمیــة مهــارة حــل المشــكلة ، وتشــجیع التالمیــذ علــى تنمیــة مهــارات االتصــال مــن و 
وشـبكة المعلومـات ، وتعویـدهم علـى الـتعلم الـذاتي  E-mailخالل البریـد االلكترونـي 

  ومساعدتهم على التعبیر عن آرائهم وأفكارهم . 
وبناًء على ذلك تسعى الدراسة الحالیة لوضع تصور مقترح یسـهم فـي تفعیـل 

  وار معلم المدرسة االبتدائیة في هذا المجال .أد
  مشكلة الدراسة : 

علــــى الــــرغم مــــن تأكیــــد بعــــض الدراســــات والمــــؤتمرات علــــى ضــــرورة إعــــادة 
صـــیاغة نظـــم التعلـــیم فـــي ضـــوء التوقعــــات لمالمـــح النظـــام التعلیمـــي فـــي مدرســــة 
المســــتقبل ، فضــــال عــــن أهمیــــة وضــــرورة اســــتجابة المدرســــة االبتدائیــــة لتحــــدیات 

مع المعلوماتیـة مـن خـالل قیامهـا بـدورها المنشـود فـي إمـداد التالمیـذ بالمعـارف مجت



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
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والمهــارات والقــیم التــي تمكــنهم مــن التعامــل مــع هــذا المجتمــع ، فإنــه توجــد بعــض 
االنتقـــادات الموجهـــة إلـــى المدرســـة االبتدائیـــة تشـــكك فـــي قـــدرتها علـــى القیـــام بهـــذا 

، األمــر الــذي یــدعو إلــى محاولــة  -كمــا ســبق اإلشــارة  -الــدور وخصوصــا للمعلــم 
المدرسة االبتدائیة ، والـدور الـذي یمكـن  إلعداد وتعلیم تلمیذتحدید األبعاد التربویة 

أن یســهم بــه المعلــم تجــاه تحقیــق هــذه األبعــاد والكشــف عــن أبــرز المشــكالت التــي 
  تعوق المعلم عن تحقیق دوره بصورة جیده في هذا المجال . 

  عن مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتیة : وعلى ذلك یمكن التعبیر 
ــــذمــــا أبــــرز خصــــائص مجتمــــع المعلوماتیــــة ؟ ومــــا أهــــم إنعكاســــاته علــــى  -  تلمی

  المدرسة االبتدائیة ؟
لمواجهــة مجتمـــع المدرســة االبتدائیــة  إلعــداد وتعلـــیم تلمیــذ مــا األبعــاد التربویــة -

 ؟ المعلوماتیة 

ة االبتدائیــة تجــاه تحقیــق هــذه التــي یتوقــع أن یقــوم بهــا معلــم المدرســ األدوارمــا  -
 األبعاد ؟  وما أهم المعوقات التي تحول دون قیامه بها ؟ 

ما التصور المقتـرح ألدوار معلـم المدرسـة االبتدائیـة بمصـر فـي ضـوء تحـدیات  -
 مجتمع المعلوماتیة ؟ 

  أهداف الدراسة : 
  تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلتیة : 

 ص التي یتمیز بها مجتمع المعلوماتیة . الوقوف على أبرز الخصائ -

نعكاسـات االیجابیـة والسـلبیة لمجتمـع المعلوماتیـة علـى اإلعرض وتحلیـل ألهـم  -
 تلمیذ المدرسة االبتدائیة . 

المدرسة االبتدائیـة الالزمـة لمواجهـة  إلعداد وتعلیم تلمیذتحدید األبعاد التربویة  -
 تحدیات مجتمع المعلوماتیة . 

التـــي ینـــایر و ٢٥مین التربویـــة والـــدروس المســتفادة مـــن ثـــورة تحدیــد أهـــم المضـــا -
  تحدد منهجیة لإلصالح التعلیمي. 



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
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فــي  المدرســة االبتدائیــةتحدیــد األدوار المتوقعــة التــي یتعــین أن یقــوم بهــا معلــم  -
 .مجتمع المعلوماتیة ظل

 .ورهالكشف عن بعض المعوقات التي قد تواجه المعلم وتعوقه عن تحقیق د -

إلعــداد وتعلــیم  المعلــم فـي مجتمــع المعلوماتیــة دورفعیــل لتقتــرح تقـدیم تصــور م -
 . المدرسة االبتدائیة تلمیذ

  أهمیة الدراسة : 
  یمكن أن تتضح أهمیة هذه الدراسة من خالل النقاط التالیة : 

 تحدیـــدتعـــد هـــذه الدراســـة واحـــدة مـــن الدراســـات التـــي تســـهم فـــي الكشـــف عـــن  -
المدرســة االبتدائیــة فــي عصــر المعلوماتیــة ،  ذإلعــداد وتعلــیم تلمیــاألبعــاد التربویــة 

ومـــــن ثـــــم نضـــــعها أمـــــام المســـــئولین عـــــن التعلـــــیم ، حتـــــى یمكـــــن إتخـــــاذ التـــــدابیر 
 واإلجراءات المناسبة لتلبیتها . 

تُعـــد هـــذه الدراســـة ذات بعـــد مســــتقبلي ، وذلـــك ألن االهتمـــام بإعـــداد التالمیــــذ  -
ن هـؤالء التالمیـذ یمثلـون القـوى لمجتمع المعلوماتیة هو إهتمـام بالمسـتقبل ، نظـرا أل

البشـــریة التـــي ســـتنهض بعـــبء التنمیـــة فـــي المجتمـــع ، فضـــال عـــن كـــون اإلعـــداد 
المعلومــاتي التالمیــذ أصــبح مــن المتطلبــات األساســیة لبنــاء المجتمــع المصــري بعــد 

 ینایر .  ٢٥ثورة 

أهمیة المعلوماتیة باعتبارها ظاهرة أصبحت محـل اهتمـام العدیـد مـن الدراسـات  -
ى المســتوى العــالمي والمحلــى ، لمــا تمثلــه مــن تــأثیر كبیــر علــى حیــاة المجتمــع علــ

االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة ومــن ثــم تتضــح الحاجــة إلــى الدراســة 
الحالیة ، إنطالقـا مـن أنهـا قـد تسـد ثغـره فـي الكتابـات العربیـة المتعلقـة بـدور التعلـیم 

 ع المعلوماتیة . االبتدائي في إعداد التالمیذ لمجتم

یمكـــن أن تســـفر هـــذه الدراســــة عـــن بعـــض البــــدائل أو التصـــورات التـــي توجــــه  -
 أنظار القائمین على األمر إلى إعادة النظر في كل من : 
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بــرامج تــدریب مــدیري ونظــار ووكــالء المــدارس االبتدائیــة بمــا یــؤدي إلــى زیــادة  -
  خبرتهم بمتطلبات إعداد التالمیذ لمجتمع المعلوماتیة .

وى المنـــاهج الدراســیة واألنشـــطة المدرســـیة بمــا یـــؤدى إلــى زیـــادة ارتباطهـــا محتــ -
 بالمتطلبات التربویة الالزمة إلعداد التالمیذ لمجتمع المعلوماتیة . 

إعــداد المعلــم وتدریبــه بمــا یــؤدى إلـــى تفعیــل دوره فــي تحقیــق األبعــاد التربویـــة  -
 لتلمیذ المدرسة االبتدائیة . 

  حدود الدراسة : 
  دراسة على الحدود التالیة : تقتصر ال

: اقتصــر الباحــث فــي الدراســة الحالیــة علــى األبعــاد الخمســة ود أكادیمیــة  حــد )أ (
  التالیة : 

  التوعیة  بنظم تشغیل الحاسب اآللي ومهارات استخدامه .  -
 تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي . -

 تنمیة مهارات التعلم الذاتي . -

 الهویة الثقافیة .  اإللتزام بالهویة -

 ینایر . ٢٥االستجابة لتوجهات  ثورة  -

  وذلك للمبررات التالیة : 
ارتبـــاط هـــذه األبعـــاد بصـــورة مباشـــرة بمفهـــوم وخصـــائص مجتمـــع المعلوماتیـــة ، فـــال 
یمكــن للتلمیــذ أن یكتمــل إعــداده ویقــوم بــدوره ویتفاعــل مــع مجتمــع المعلوماتیــة دون 

المعلومـــات وتنوعهـــا  اســـتخدام الحاســـب اآللـــي وشـــبكة المعلومـــات ، كمـــا أن زیـــادة
تفــرض علــى التلمیــذ ممارســة الــتعلم الــذاتي وذلــك ألنــه یتعــذر علــى المدرســة مهمــا 
كانت درجة تقدمها أن تزود التلمیذ بكل ما یحتاجه مـن معرفـة فـي ظـل هـذا التـراكم 
المعلومــاتي ، كمــا أن مصــیر األمــم فــي عصــر المعلومــات رهــن بإبــداع أطفالهــا ، 

اردة علـــى شـــبكة المعلومـــات آثـــارا ســـلبیة علـــى الهویـــة كمـــا تتضـــمن المعلومـــات الـــو 
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ینـایر  ٢٥الثقافیة ولذلك یجب الحفاظ علیها ، فضًال عن االستجابة لتوجهـات ثـورة 
  وذلك لما لها من إنعكاسات تربویة على النظام التعلیمي وعلى أداء المعلم . 

المعلمـــین ، وكـــذلك الـــوكالء : تقتصـــر الدراســـة علـــى فئتـــي  حـــدود بشـــریة )ب (
ر خبــرة ودرایــة بالعملیــة التعلیمیــة وبتقیــیم ثـمـدیري المــدارس االبتدائیــة حیــث أنهــم أكو 

 أداء المعلم .

حدود مكانیة : تقتصر الدراسة الحالیة في تطبیق أدواتهـا علـى محافظـة  )ج (
البحیــرة ومبــررات ذلــك أن محافظــة البحیــرة مــن المحافظــات التــي تجمــع البیئــات 

حلیة والصـــحراویة ، وأن اإلمكانـــات البشـــریة المختلفـــة الحضـــریة والریفیـــة والســـا
والمادیـة المرتبطـة بإعـداد التالمیـذ لمجتمـع المعلوماتیـة تكـاد تكـون متقاربـة بـین 

 معظم المدارس االبتدائیة بالمحافظات المختلفة .

الحــدود الزمنیــة : حیــث أجریــت الدراســة المیدانیــة فــي الفصــل الدراســي  )د (
 . م٢٠١١/٢٠١٢األول من العام الجامعي 

  مفاهیم الدراسة : 
  تتحدد مفاهیم الدراسة الحالیة على النحو التالي : 

ـــة  ســـهم فـــى إكســـاب  )*( :مجتمـــع المعلوماتی ُ یقصـــد بـــه المجتمـــع الـــذى ی
التلمیــذ مهــارات اســتخدام الحاســبات ، والشــبكات اإللكترونیــة ، فــى بــث واســتقبال ، 

یــة لهــا ، وكــذلك مهــارات وتخــزین واســترجاع وتنظــیم المعلومــات ، والمعالجــة العقالن
تبـــادل المعلومـــات وتــــداولها ، وانتقـــاء المناســـب منهــــا ، باإلضـــافة إلـــى تطویعهــــا ، 

بتكارها.    ومزجها بالتطبیق العملى وإ
  الدور المتوقع من المعلم : 

                                                

.١٤-١١أنظر ص ) لمزید من التفصیل *(  
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یقصــد بــه فــي هــذه الدراســة مجموعــة الممارســات واألنشــطة التــي یتوقــع أن 
ة االبتدائیــة بالمعلومــات والمهــارات ، والقـــیم یقــوم بهــا المعلــم لتزویــد تالمیـــذ المدرســ

  التي تمكنهم من التعامل الجید مع مجتمع المعلوماتیة . 
  منهج الدراسة وخطواتها : 

تســتخدم الدراســة المــنهج الوصــفي وبخاصــة أســلوبي المســح والتحلیــل مـــن 
  خالل إتباع الخطوات التالیة : 

  لحالیة وتحلیلها . عرض بعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة ا -
عــــــرض وتحلیــــــل لمفهــــــومي المعلوماتیــــــة ومجتمــــــع المعلوماتیــــــة وخصائصــــــه  -

نعكاساته على تلمیذ المدرسة االبتدائیة .   وإ

المدرسة االبتدائیـة الالزمـة لمواجهـة  إلعداد وتعلیم تلمیذتحلیل األبعاد التربویة  -
 ینایر.  ٢٥تحدیات مجتمع المعلوماتیة وتوجهات ثورة 

 دوار التي یتعین أن یقوم بها معلم المدرسة االبتدائیة . تحدید األ -

ــــة هــــذه  - ــــآرائهم وتوضــــیح أهمی تقــــدیم إســــتبانه للخبــــراء الممارســــین لإلسترشــــاد ب
األدوار، وتحدید أبرز المعوقات التي قد تواجه المعلم وتعوقـه عـن تحقیـق دوره 

  . 

ت وضــــع تصــــور مقتــــرح ألدوار معلــــم المدرســــة االبتدائیــــة علــــى ضــــوء تحــــدیا -
  یة.مجتمع المعلومات
  الدراسات السابقة : 

إن الوقوف علـى األدبیـات والدراسـات السـابقة سـواء المتصـل منهـا بموضـوع 
البحـــث إتصـــاال مباشـــرا أو غیـــر مباشـــر یعتبـــر مـــن الخطـــوات المنهجیـــة المهمـــة ، 
وذلــك لالســتفادة منهــا والبنــاء علیهــا فالدراســات الســابقة تمكننــا مــن معرفــة مــا یلــى: 

)١٠ (  
  المتغیرات المهمة أو غیر المهمة التي تم برهنتها في مجال الدراسة .  -
  موقع الدراسة الحالیة من نتائج وتضمینات الدراسات السابقة .  -
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  اإلحاطة بجوانب المشكلة وما یرتبط بها .  -
والتقتصـــر هـــذه الدراســـات علـــى الكتـــب والبحـــوث فـــي نفـــس نطـــاق الدراســـة 

میـادین أخـرى وهـذا مـا قـد یـوحي بأفكـار جدیـدة الحالیة بل تمتـد لتشـمل البحـث فـي 
لها قیمتها العلمیة ، كما أنه یعمق فهم الباحـث للموضـوع الـذي یدرسـه ویمكنـه مـن 

  )١١تحدید األبعاد الحقیقیة بالنسبة له.(
وعنــد تنــاول الدراســات الســابقة وفــق هــذا المنظــور أمكــن الخــروج بمجموعــة 

    من المالحظات نلخصها على النحو التالي :
 –دراســات ُعنیــت بإعــادة التفكیــر فــي بنــاء وتنظــیم المؤسســات التربویــة 

لكــي تســتطیع أن تقــوم بــدورها فــي دعــم تعلــم أساســیات  – وفــى مقــدمتها المدرســة
المعرفــة التــي تســهم فــي إعــداد التالمیــذ لمهــام وأدوار جدیــدة تــتالءم مــع احتیاجــات 

محمــود عطــا محمــد علــى ، ثـورة المعلومــات . ومــن أمثلــة تلــك الدراســات : دراســة (
١٢) .(٢٠٠٩(  

كــذلك أشـــارت دراســة (عبـــد الفتــاح جـــودة الســید ، طلعـــت حســنین إســـماعیل 
) إلــــى أن العــــالم بمــــا فیــــه العــــالم العربــــي یتعــــرض إلــــى مجموعــــة مــــن ١٣)(٢٠١٠

األخطـار والتغیــرات بعضــها داخلــي كـالتغیرات الثقافیــة والقیمیــة والتغیــرات المحیطــة 
ـــــة والتكنولوجیـــــة والبـــــد لألنظمـــــة التعلیمیـــــة مـــــن  وبعضـــــها خـــــارجي كـــــالثورة العلمی

  مواجهتها .
هناك بعض الدراسات التي كشـفت عـن قصـور فـي دور المعلـم فـي تهیئـة 

ومــن بــین تلــك الدراســات دراســة (مرفــت  التلمیــذ للتعامــل مــع مجتمــع المعلوماتیــة
) ١٥) (٢٠٠٥) دراســة (عبــد المطلــب القریطــي، ١٤) (٢٠٠٣عبــد الهــادي صــالح  

  )١٦). (٢٠٠٧دراسة (حاتم جاد الكریم ، و 
  وقد توصلت هذه الدراسات إلى بعض النتائج منها : 

  االتجاهات السلبیة لدى المعلمین نحو إستخدام تكنولوجیا المعلومات .  -
 قلة اإلهتمام بتدریب المعلم على إستخدام الحاسب اآللى في التدریس .  -
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 سب اآللى في التدریس . قصور إعداد المعلمین في مجال إستخدام الحا -

الیوجـد دلیــل یوضـح للمعلــم كیفیـة تــدریس المنـاهج الدراســیة بمسـاعدة الحاســب  -
 اآللي. 

 مكتبة المدرسة غیر مجهزة بتكنولوجیا المعلومات .  -

 نقص خبرة فني المعامل بالتعامل مع تكنولوجیا المعلومات .  -

التعامــــل مــــع  نظــــام التقــــویم الحــــالي الیشــــجع التالمیــــذ علــــى إكتســــاب مهــــارات -
  تكنولوجیا المعلومات.

دراسات ُعنیت بتحدید المعـارف والمهـارات الالزمـة إلعـداد تلمیـذ المدرسـة 
  االبتدائیة لمجتمع المعلوماتیة : 

) ، (ناصــر محمـــد ١٧)(١٩٩٩حــددت دراســة ( أمنیــة محمــد عبــد المطلــب  
االبتدائیــة ) : المهــارات التــي ینبغــي توافرهــا لــدي تالمیــذ المرحلــة ١٨)(٢٠٠٢عــامر 

فــــي تعــــاملهم مــــع المعلومــــات ووســــائل الحصــــول علیهــــا ، وكــــان مــــن ابــــرز هــــذه 
جـــــراء بعـــــض العملیـــــات علـــــى شـــــبكة  المهـــــارات مهـــــارة تشـــــغیل الحاســـــب اآللـــــي وإ

  المعلومات . 
ـــــد الســـــالم ،  ) معلومـــــات ١٩)(٢٠٠٨وقـــــد أضـــــافت دراســـــة(منى إبـــــراهیم عب

ت التكنولوجیــة والمعرفیــة ، ومهــارات أخــرى كــان مــن أبرزهــا الــوعي بأبعــاد التحــدیا
والقــدرة علـــى المناقشـــة والحـــوار ، ونقـــد آراء اآلخــرین ، والقـــدرة علـــى الـــتعلم الـــذاتي 
بأبعــــاده المختلفــــة ، وتطبیــــق خطــــوات التفكیــــر العلمــــي فــــي التعامــــل مــــع القضــــایا 

  التعلیمیة والمجتمعیة . 
  وُعنیت بعض الدراسات بتوضیح دور المعلم : 

بتوضـــیح دور المعلــم فـــي ظــل االســـتخدام المتزایـــد إهتمــت بعـــض الدراســات 
 Raymond A. Zepp(لتكنولوجیـا المعلومــات واالتصــال فعلــي ســبیل المثــال دراســة 

) التـــي أجریـــت فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة ، وتـــم تحدیـــد أبعـــاد دور ٢٠()2005
م المعلــــم فــــي : تشــــجیع الــــتعلم التعـــــاوني وتصــــمیم البیئــــة المناســــبة لعملیــــة التعلـــــی
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ومســاعدة الطــالب علــى التفكیــر الناقــد واإلبــداعي وتنســیق عملیــات التعلــیم والــتعلم 
  وتنمیة مهارات حل المشكلة .

أخرى للمعلـم مثـل تشـجیع  ا) أدوارً ٢١()Fallows, S.&2002(كما أضافت دراسة 
وشـبكة المعلومـات   E-mailالتالمیذ على اإلتصال به مـن خـالل البریـد االلكترونـي 

لــــى الـــتعلم الــــذاتي ومســــاعدتهم علـــى التعبیــــر عـــن آرائهــــم وأفكــــارهم ، وتعویـــدهم ع
) ٢٣)( ٢٠٠٧)، حســین بشـــیر ، ٢٢) (٢٠٠٥وحــددت دراســـة (ســلمي الصـــعیدي ، 

بعض المهام التي یقوم بها المعلم لمواجهـة الجوانـب السـلبیة لتكنولوجیـا المعلومـات 
  منها :

یهــا ، وفهـم عناصــر مســاعدة التلمیــذ علـى فهــم ثقافـة مجتمعــة والمحافظـة عل
التجدید فیهـا ، وفهـم الثقافـة العالمیـة والتعامـل معهـا بشـكل إیجـابى ، أي المحافظـة 

  على هویته الثقافیة والتفتح على الثقافة العالمیة في آن واحد . 
  تعقیب عام على الدراسات السابقة : 

  :  ما یلي یمكن التوصل إلىبقة من خالل استقراء مجمل الدراسات السا
اد التلمیــذ وتهیئتــه للتعامــل مــع مجتمــع المعلوماتیــة بتحدیاتــه المتعــددة بــات إعــد -

ا ، وهدفا أساسیا یجب على النظم التعلیمیة أن تسعي لتحقیقه.  ا مهمً   مطلبً
یتطلــب تهیئــه التلمیــذ للتعامــل مــع مجتمــع المعلوماتیــة إعــادة النظــر فــي جمیــع  -

 عناصر العملیة التعلیمیة وبخاصة المعلم . 

تهیئة التلمیذ للتعامل مع مجتمع المعلوماتیة أبعـاًدا كثیـرة مـن أبرزهـا : یتضمن  -
اإلستخدام الجید لتكنولوجیـا المعلومـات ، والقـدرة علـى الـتعلم الـذاتي ، والـتمكن 
من مهارات التعامل مع المعلومات ، والتفكیر اإلبـداعي والقـدرة علـى الحـوار ، 

حتــرام آراء اآلخــرین ، ولــذا فمــن الضــروري  أن تحــرص الــنظم التعلیمیــة علــى وإ
 توفیر متطلبات تحقیق هذه األبعاد سواء أكانت متطلبات بشریة أم مادیة . 
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أن نقطة إنطالق الدراسـة الحالیـة یبررهـا كثیـر مـن توصـیات الدراسـات السـابقة  -
، فقــــد أشــــار بعضــــها إلــــى أهمیــــة تحدیــــد أدوار متوقعــــة مــــن المعلــــم لمواجهــــة 

 .  تحدیات مجتمع المعلوماتیة 

وفــى النهایــة یمكــن القــول بــأن الدراســة الحالیــة إســتفادت مــن الدراســات الســابقة  -
بصــورة عامــة ، ســواء فــي عــرض بعــض جوانــب اإلطــار النظــري للدراســة ، أو 

 .  یات التي تفید في التصور المقترحفي تحدید بعض المقترحات أو التوص

  بتدائیة : خصائص مجتمع المعلوماتیة وانعكاساته على تلمیذ المدرسة اإل
یتنـــاول الباحـــث فـــي هـــذا الجـــزء مفهـــوم المعلوماتیـــة وعالقتـــه بالمعلومـــات ، 

  :یمكن توضیح ذلك على النحو التاليومفهوم مجتمع المعلوماتیة وخصائصه ، و 
ــــــزي  ــــــة المصــــــطلح االنجلی وهــــــو مركــــــب مــــــن  Informaticsتقابــــــل المعلوماتی

مـــن المصـــطلح الالتینـــي " المـــأخوذ  Informationمصـــطلحین أولهمـــا المعلومـــات " 
Informatia  بمعنـــــــي عملیــــــــة االتصــــــــال ، وثانیهمـــــــا مصــــــــطلحautomatic  بمعنــــــــي

ـــــة  األتوماتیـــــة ، لـــــذلك فـــــإن مصـــــطلح المعلوماتیـــــة : یـــــدل علـــــى المعالجـــــة العقالنی
للمعلومات مستفیدة بوسائل وتقنیات إتصـالیة حدیثـة ، كمـا أنهـا تشـیر إلـى إسـتخدام 

  )٢٤ت الحیاة المختلفة .(تكنولوجیا المعلومات في مجاال
یتضــــح مـــــن المعنـــــى الســـــابق أن المعلوماتیــــة ال تقتصـــــر علـــــى المعلومـــــات 
ووسـائل الحصــول علیهــا ، بــل تشــمل التعامـل العقلــي مــع المعلومــات والــذي یشــتمل 
ســتخدامها  علــى مهــارات عدیــدة منهــا تصــنیف المعلومــات وتقییمهــا واإلفــادة منهــا وإ

لمعلومات جـزء مـن المعلوماتیـة ، أو بعبـارة أخـرى في المجاالت المختلفة ، أي أن ا
  هي الجوهر أو األساس الذي تقوم علیه المعلوماتیة . 

وأمــــا مــــا یتعلــــق بمفهــــوم مجتمــــع المعلوماتیــــة فقــــد حاولــــت بعــــض الكتابــــات 
ــده ، حیــــث وصـــفه الــــبعض بأنـــه المجتمــــع الـــذي تمثــــل فیـــه المعلومــــات القــــوة  تحدیـ

معظـــم أفـــراده بإنتـــاج المعلومـــات أو جمعهـــا أو الدافعـــة والمســـیطرة ، والـــذي ینشـــغل 
  )٢٥معالجتها أو توزیعها. (
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وكـذلك حــدد الــبعض معنـاه علــى أنــه المجتمـع الــذى یعتمــد فـى تطــوره بصــفة 
رئیسیة على المعلومـات والحاسـبات اآللیـة وشـبكات االتصـال ، أى أنـه یعتمـد علـى 

زایـــد المســـتمر للقــــوة التكنولوجیـــا الفكریـــة التـــى تضـــم ســـلعًا وخـــدمات جدیـــدة مـــع الت
) . كمـا ٢٦العاملة التـى تقـوم بإنتـاج وتجهیـز ونشـر وتسـویق هـذه السـلع والخـدمات (

  أن هناك من یرى أن مجتمع المعلوماتیة یتضمن ثالثة محاور : 
، والثــــانى   Information Contentاألولــــى صــــناعة المحتــــوى المعلومــــاتى 

وصــیلها عــن طریــق المكتبــات وت  Information deliveryصــناعة بــث المعلومــات 
 Informationوشركات االتصاالت بعیدة المدى ، والثالث صناعة معالجـة البیانـات 

processing   وتعتمـــد علـــى منتجــــى األجهـــزة والبرمجیـــات والمؤسســـات التـــى تقــــوم
  ) .  ٢٧بتحلیل المعلومات وتقییمها وتوظیفها(

فــة المعلومــات ، وبهـذا یتحــدد مجتمـع المعلوماتیــة مـن خصائصــه ، حیـث كثا
نعاكاســات قیمیــة متغیــرة ، ومهــارات إســتحدثتها  وكثــرة التطبیقــات التكنولوجیــة لهــا، وإ
المعلوماتیــة دعــت إلــى إعــادة النظــر فــى تعلــیم تلمیــذ المدرســة االبتدائیــة ، ویمكـــن 
إضافة تعریـف جدیـد للمعلوماتیـة كعلـم جدیـد مسـاعد لدراسـة طـرق تحسـین التقنیـات 

ــــة لمعالجــــة ال معلومــــات ، وتطــــویر المجــــال الوجــــدانى للتلمیــــذ ، خصوصــــًا المعرفی
للتغلـــب علـــى تزایـــد الفجـــوة بـــین النمـــو الروحـــى والعقلـــى لـــه للتغیـــرات المفاجئـــة فـــى 
عصر المعلوماتیـة ، وتعـویض بعـض التغیـرات السـلبیة فـى نظـم قـیم أفـراد المجتمـع 

ت اللغـــة ، ، وطـــرق تنمیـــة مهـــارات التلمیـــذ فـــى معالجـــة المعلومـــات الرمزیـــة وتقنیـــا
والقـــدرات العقلیــــة واإلســــتنتاجیه والســــببیة ، والتــــى أصــــبحت هامــــة كشــــروط مســــبقة 

  )٢٨لممارسة العمل الناجح فى كل مجال فى عصر المعلوماتیة.(
وفـــى ضـــوء مـــا تُوصـــل إلیـــه مـــن إســـتنتاجات خاصـــة بمفهـــوم المعلوماتیـــة ، 

مفهــوم مجتمــع أن واسترشــادًا بالمعــاني الســابقة بمجتمــع المعلوماتیــة یمكــن القــول بــ
ســهم فــى إكســاب التلمیــذ مهــارات اســتخدام المعلوماتیــة یقصــد بــه ُ : المجتمــع الــذى ی

الحاسـبات ، والشــبكات اإللكترونیــة، فـى بــث واســتقبال ، وتخـزین واســترجاع وتنظــیم 
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المعلومات ، والمعالجة العقالنیة لها ، وكـذلك مهـارات تبـادل المعلومـات وتـداولها ، 
ـــــاء المناســـــب من ـــــى تطویعهـــــا، ومزجهـــــا بـــــالتطبیق العملـــــى وانتق هـــــا ، باإلضـــــافة إل

بتكارها .    وإ
وفى ضوء مفهوم مجتمع المعلوماتیة ، ومن خالل تحلیـل بعـض اآلراء التـى 

تحدیــد أبــرز هــذه الخصــائص فــى أشــارت إلــى خصــائص ذلــك المجتمــع ، یمكــن 
  :  النقاط التالیة

ومـات واالتصـاالت ، تكنولوجیـا المعل فـيكثافة المعلومـات، واإلفـادة منهـا  -
عـــده عقلیـــا ومعلوماتیـــا إلدارة مرافـــق المجتمـــع  ضـــم هـــذا المجتمـــع كـــوادر بشـــریة مُ وی

  وتنمیة قطاعاته اإلقتصادیة والسیاسیة والثقافیة. 
صــــعوبة فــــى االســــتجابة الســــریعة والمباشــــرة لمــــا تفرضــــه طبیعــــة التغیــــر  -

 المعلوماتى من متطلبات تؤثر فى التلمیذ . 

تى تعبر عن كل ما یحتاجه الفـرد ، لكـى یعمـل بكفـاءة المعرفة التضخم   -
فـــى مجتمـــع یعتمـــد علـــى المعلومـــات ویتضـــمن العلـــم بالمفـــاهیم األساســـیة للحاســـب 
والمهـــارة فـــى إســـتخدامه واآلثـــار االقتصـــادیة واالجتماعیـــة للحاســـب فـــى المجتمـــع، 
والتـــى أصـــبحت اآلن ضــــرورة حتمیـــة لكــــل المجتمعـــات وبــــالنظر إلـــى الخصــــائص 

ة یتضــــح أن كثیـــرا مــــن المجتمعـــات تحولــــت إلـــى مجتمعــــات معلوماتیــــة وأن الســـابق
مجتمعات أخرى فى طریقهـا للتحـول إلـى مجتمـع المعلوماتیـة ، ولعـل هـذا یتفـق مـع 
بعض اآلراء التى تؤكد أنه بإستثناء بعض الدول شدیدة التخلـف ، فـإن غالبیـة دول 

  ) .  ٢٩المعلوماتیة . ( العالم األخرى قد شهدت بدرجة أو بأخرى تأثیرات مجتمع
على آیة حال یمكن القول أن مجتمـع المعلوماتیـة أصـبح حقیقـة واقعـة ، وأن 
معظم الدول النامیة تسعى للتحـول إلـى ذلـك المجتمـع ، وأیـا مـا كـان مقـدار التحـول 
إلــى مجتمــع المعلوماتیــة ، فإنــه یتعــین علــى المؤسســات التعلیمیــة أن تعــد التالمیــذ 

لـــذى ســـیتعاملون فیـــه مـــع مجتمـــع المعلوماتیـــة بشـــكله الكامـــل لمواجهـــة المســـتقبل ا
وبعناصــره المتعــددة ، ألنـــه ال ینبغــى أن تظـــل الــنظم التعلیمیــة جامـــدة إلــى أن تقـــع 
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التغیرات المجتمعیة فتقوم باالستجابة لهـا وتطـویر نفسـها طبقـا لمقتضـیاتها ، بـل أن 
  ) .  ٣٠فة جوانبه(دورها یتمثل فى قیادة حركة الحیاة فى المجتمع وتطویر كا

وكـــذلك یجـــب علـــى المدرســـة أن تعـــد التالمیـــذ للحیـــاة مـــع اآلخـــرین فـــى أى 
مكـــان فـــى العـــالم ، ولـــیس للحیـــاة فـــى المجتمـــع المحلـــى أو القـــومى فحســـب ؛ ألن 
العـالم الیـوم أصــبح بمثابـة قریـة صــغیرة ، ومـن الممكـن للتلمیــذ أو الخـریج أن یكمــل 

ــــة مــــن الــــدول ، وبال ــــة دول ــــالى فمــــن الضــــرورى أن تــــزود المدرســــة تعلیمــــه فــــى أی ت
االبتدائیــة التالمیـــذ بالمعلومـــات والمهـــارات التـــى تمكــنهم مـــن التفاعـــل مـــع التغیـــرات 
العالمیــة والتعــایش مــع اآلخــرین فــى أى مكــان ، ولــن یتحقــق هــذا إال بإعــدادهم فــى 

  ضوء متطلبات مجتمع المعلوماتیة الذى بات ظاهرة عالمیة . 
المدرسـة االبتدائیـة لمواجهـة تحـدیات  داد وتعلیم تلمیذإلعاألبعاد التربویة 
 مجتمع المعلوماتیة :

الشـــك أن عصـــر المعلوماتیـــة ومـــا یتمیـــز بـــه مـــن تقـــدم علمـــى وتكنولـــوجى 
ــــى ضــــوء  ــــه ، عل ــــذ للتعامــــل معــــه والتفــــوق فی ســــریع ومتالحــــق یحــــتم إعــــداد التلمی

التــى تتطلــب  المنافســة الشــدیدة التــى تمیــز هــذا العصــر ، وهــى موجــه المعلوماتیــة
الحـــرس الشـــدید علـــى أال یتخلـــف التلمیـــذ عـــن اللحـــاق بـــه ، لكـــى یســـتطیع العـــیش 

 ) .  ٣١والتعاون والتنافس فیها (

المرحلـة االبتدائیــة إلعـداد وتعلـیم تلمیـذ لـذا یجـب تحدیـد أهـم األبعـاد التربویــة 
لیكـــون قـــادرًا علـــى مواجهـــة تحـــدیات مجتمـــع المعلوماتیـــة والتـــى تحـــوى العدیـــد مـــن 

معـــارف والمهـــارات والقـــیم الـــالزم إكســـابها للتالمیـــذ حتـــى یســـتطیعوا المنافســـة فـــى ال
  عصر المعلوماتیة وتتغبر بصفة مستمرة مع التغیرات التى تحدث فى العالم . 

وللتوصــــل إلــــى تلــــك األبعــــاد قــــام الباحــــث بتحلیــــل مجموعــــة مــــن الكتابــــات 
ویـة ، وتحدیــدها فــى ضــوء ) التــى ُعنیــت بدراسـة وتحدیــد األبعــاد الترب٣٢والدراسـات (

التحــــدیات المعاصــــرة والمســــتقبلیة ، ومــــن خــــالل ذلــــك تــــم التوصــــل إلــــى المعــــارف 
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المدرســـة إلعـــداد وتعلـــیم تلمیـــذ والمهـــارات والقـــیم التـــى تمثـــل أبـــرز األبعـــاد التربویـــة 
  االبتدائیة وهى : 

  التوعیة بنظم تشغیل الحاسب اآللي ومهارات استخدامه .  )أ (
 عي . تنمیة التفكیر اإلبدا )ب (

 تنمیة مهارات التعلم الذاتي .  )ج (

 الهویة الثقافیة . ب اإللتزام )د (

 ینایر . ٢٥االستجابة لتوجهات ثورة   )ه (

  (أ) التوعیة بنظم تشغیل الحاسب اآللي ومهارات إستخدامه :
یتطلــــب عصــــر المعلوماتیــــة تــــوفر معلومــــات ومهــــارات تتعلــــق بالتكنولوجیــــا 

ــــــة إســــــتخدامها ، إذ یجــــــب تنم ــــــى إســــــتخدام المتقدمــــــة وبكیفی ــــــدرة التلمیــــــذ عل یــــــة ق
التكنولوجیــا المعاصــرة المتطــورة (الكمبیــوتر وشــبكات اإلنترنــت وغیرهــا) واالســتفادة 

: ومـن بــین الممارســات التـي یســهم بهـا المعلــم فـي تحقیــق ذلـك مــا یلــى منهـا ، 
)٣٣(  
توعیة التلمیذ بنظم تشغیل الحاسب اآللـى ومهـارات اسـتخدامه ، وكـل مـا یحتـاج  -

تلمیــذ مــن معرفــة تتعلــق بالحاســب اآللــى وهــى : وحــدات إدخــال البیانــات إلیـه ال
  ووحدات المعالجة ، ووحدات اإلخراج ، وكذلك وسائط تخزین البیانات . 

معرفــــة أهمیــــة شــــبكة المعلومــــات العالمیــــة ( اإلنترنــــت ) ومكوناتهــــا ، والتوعیــــة  -
  بصعوبات وضوابط التعامل معها . 

لوجیــة لتكــوین إتجاهــات إیجابیــة لــدى التلمیــذ نحــو تفــتح االهتمــام بالتوعیــة التكنو  -
نوافــذ الفــرص لــتعلم اللغــات وتــذوق الموســیقى والفــن ، ونمــو القــدرات الحركیــة 

  وصقل المهارات الیدویة المتمیزة. 
یوفر اإلنترنت فرصا عدیدة لتـذوق الفنـون ، وتنمیـة الحـس الجمـالى ، وذلـك مـن  -

، والمتـــــاحف اإلفتراضـــــیة وزیـــــارة مواقـــــع خـــــالل تكنولوجیـــــا الوســـــائط المتعـــــددة 
  المعارض .
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اكتســاب التلمیــذ مهــارات إســتخدام الحاســبات ، والشــیكات اإللكترونیــة ، فــى بــث  -
ســـترجاع وتنظـــیم وتبویـــب المعلومـــات والمعالجـــة العقالنیـــة  واســتقبال وتخـــزین وإ
نتقـــاء المناســـب منهـــا ،  لهـــا ، وكـــذلك مهـــارات تبـــادل المعلومـــات وتـــداولها ، وإ

بتكارها . ب   اإلضافة إلى تطویعها ، ومزجها بالتطبیق العملى وإ
الـــتعلم مـــن اآلخـــرین مـــن خـــالل الحـــوار والمشـــاركة عـــن بعـــد عبـــر اإلنترنـــت  -

ویتطلب ذلك إكساب التلمیـذ مهـارات البحـث فـى الشـبكة العالمیـة ( اإلنترنـت 
. ( 

جــرد أن التعلــیم الحقیقــى فــى ضــوء مجتمــع المعلوماتیــة ، لــیس هــو التعلــیم لم -
نمــــا التعلـــیم مــــن أجــــل مزیـــد مــــن التعلــــیم ، وتوظیــــف  كســـب المعلومــــات ، وإ
المعلومــات ، وتنمیــة مهــارات التفكیــر النافــد ، بحیــث یختــار التلمیــذ مــا یلبــى 
احتیاجاتــه ، وبهــذا ســوف یــتم تســهیل وصــول التلمیــذ عــن طریــق الكمبیــوتر 

لمتـوفرة والمتجــددة واإلنترنـت ، واالسـتفادة مـن آالف المــواد العلمیـة والثقافیـة ا
 ، وبهذا تتكامل المعرفة ویتسع نطاقها .

  :   (ب) تنمیة التفكیر االبداعى لدى طفل المدرسة االبتدائیة
إذا كان العالم قد تحول إلى قریـة صـغیرة دائمـة التفكیـر فـإن علـى التربیـة أن 
تكــون متجــددة إلــى أقصــى درجــة ممكنــه فــى أهــدافها ، ومناهجهــا ومعلمیهــا ، حتــى 

مــــن خـــالل عناصــــرها المختلفــــة  –تنعـــزل عــــن مجریـــات األحــــداث، وأن تحـــاول ال 
بنــاء الشخصــیة المبدعــة التــى ال تتــابع الجدیــد فحســب ، بــل  -ووســائطها المختلفــة 

  )٣٤تؤثر فیه ، وتجد لنفسها مكانًا فى عالم اإلبداع. (
ولقـد بـات مؤكــدًا أهمیـة بنــاء الشخصـیة المبدعــة فـى أى مجــال مـن مجــاالت 

، وقــد أصــبحت قضــیة التربیــة اإلبداعیــة لــدى األفــراد بصــفة عامــة ، ولــدى  الحیــاة
تالمیــذ المدرســة االبتدائیــة بصــفة خاصــة ، أحــد أهــم األهــداف التربویــة التــى تســعى 
المجتمعــات إلــى تحقیقهــا مــن خــالل برامجهــا التعلیمیــة فــى المــدارس ، فــالتعلیم هــو 

  ل نحو المستقبل . سبیل األمم إلى التقدم واإلبداع ، ومعبر األجیا
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فاإلبـــداع فـــى عصـــر المعلومـــات بـــات شـــرطا أساســـیًا لمواجهـــه تحـــدیات هـــذا 
نمــا قــدرة  العصــر ، كمــا أن اإلبــداع لــیس حكــرًا علــى أصــحاب المواهــب النــادرة ، وإ
یمكــن إكتســابها كغیرهــا مــن القــدرات والمهــارات ، كمــا أن مصــیر األمــم فــى عصــر 

إنبثقــت مناقشــات عدیــدة فــى مجــال حاجــات المعلومــات رهــن بإبــداع أطفالهــا ، وقــد 
هــــذا القــــرن مـــــن اإلبــــداع والمبــــدعین ، وفـــــى اإلســــتراتیجیات التعلیمیــــة والتدریســـــیة 

  الالزمة للتربیة اإلبداعیة بین الطالب فى مدارس التعلیم العام . 
وفــى واقــع األمــر ال یوجــد تعریــف محــدد جــامع لمفهــوم اإلبــداع ، وقــد عرفــه 

انــب والعــرب علــى حــد ســواء بتعریفــات مختلفــة ومتباینــة ، كثیــر مــن البــاحثین األج
غیــر أنهــا تلتقــى فــى اإلطــار العــام لمفهــوم اإلبــداع ، وهــذا االخــتالف جعــل الــبعض 
ینظــر إلــى اإلبــداع علـــى أنــه عملیــة عقلیــة ، أو إنتـــاج ملمــوس ، ومــنهم مــن بعـــده 

  مظهرًا من مظاهر الشخصیة مرتبط بالبیئة . 
لعرب على أنه قدرة الفرد على اإلنتـاج إنتاجـًا یتمیـز وقد عرفه أحد الباحثین ا

بــأكبر قــدر مــن الطالقــة الفكریــة ، والمرونــة التلقائیــة ، واألصــالة ، وعــرف آخــرون 
التفكیر اإلبداعى بقولهم ، هو نشـاط عقلـى مركـب وهـادف ، توجهـه رغبـة قویـة فـى 

  ) .  ٣٥(البحث عن حلول ، أو التوصل إلى نواتج أصیلة لم تكن معروفة سابقاً 
  )٣٦وللتفكیر اإلبداعى خصائصة األساسیة وهى : (

  (أ) األصالة : 
هـــى أكثـــر الخصـــائص ارتباطـــا باإلبـــداع والتكفیـــر اإلبـــداعى واألصـــالة هنـــا 
بمعنـــى الجـــدة والتفـــرد وتعنـــى التمیـــز فـــى التفكیـــر والقـــدرة علـــى النفـــاذ إلـــى مـــا وراء 

  المباشر والمألوف من األفكار . 
  (ب) الطالقة : 

ى قدرة التلمیذ على تولید عدد كبیـر مـن البـدائل أو المترادفـات أو األفكـار وه
  .  

  (ج) المرونة : 
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القـــدرة علــــى تولیــــد أفكــــار متنوعــــة لیســــت مــــن نــــوع األفكــــار المتوقعــــة عــــادة 
  وتوجیهه أو تحویل مسار التفكیر مع تغییر المثیر أو متطلبات الموقف . 

  (د) الحساسیة للمشكالت : 
وعى بمشــكالت أو حاجــات أو عناصــر ضــعف فــى البیئــة أو ویقصــد بهــا الــ

  الموقف . 
  (هـ) اإلفاضة : 

  القدرة على إضافة تفاصیل جیدة ومتنوعة الفكرة أو حل مشكلة .
كمـا أشـارت بعــض الدراسـات العلمیــة إلـى أن الفصـل والیــوم الدراسـى العــادى 

بــداعى لــدى طفــل همــا أكثــر األمــاكن واألوقــات الدراســیة مالءمــة لتنمیــة التفكیــر اإل
المدرسة بشرط أن نتاج الفرص لكـى تنمـو موهبـة الطفـل المبـدع ، وأن یـؤثر المعلـم 

  إیجابیًا فى تنمیة التفكیر لدى طالبه ، وأن تتوافر األنشطة التربویة المناسبة .
ومــن بــین الممارســات التــى یســهم بهــا معلــم مدرســة المســتقبل فــى تنمیــة 

  )٣٧: ( ة االبتدائیة ما یلىالتفكیر اإلبداعى لتلمیذ المدرس
  تنمیة قدرة التلمیذ على الخیال العلمى من خالل قصص الخیال العلمى .  -
تدریب التالمیذ علـى مهـارات التفكیـر الشـامل المتمركـز حـول تنظـیم الموقـف  -

 للوصول إلى أفكار جدیدة . 

تدریب التالمیذ على تحلیل ما إكتسبوه من معرفة للوصول إلـى نتـائج جدیـدة  -
  . 

 تنمیة مهارات التقویم الذاتى بین التالمیذ .  -

 تكوین اتجاهات إیجابیة عن إتقان العمل .  -

 تنمیة عادات التنافس بین التالمیذ أثناء إتمام التفاصیل .  -

تنمیة جوانـب المغـامرة لـدى التالمیـذ والسـماح بالتجربـة مـع احتمـاالت الخطـأ  -
 والصواب . 

 ا إبداعیة جدیدة لحل مشكلة معینة . مكافأة التالمیذ الذین یطرحون أفكار  -
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 إتباع أسالیب التعلم باالكتشاف من خالل التجربة والخطأ .  -

تكلیف التالمیذ المتفوقین بأنشطة إثرائیة عن موضـوعات تتعلـق باهتمامـاتهم  -
  . 

ــــذ مــــن إكتشــــاف المعرفــــة مــــن  ةإتاحــــ - الفــــرص المناســــبة التــــي تمكــــن التالمی
 مصادرها المتعددة . 

ر التلقائي : لقد أثبتت الدراسات أن من عالمـات النبـوغ المبكـر تشجیع التعبی -
القـدرة علــى التعبیــر بطالقــة وثبــات ، والمعلـم النــاجح هــو الــذي یتــیح المجــال 
لطالبه للحدیث الشفوي والتعبیر التلقائي في أجواء یسـودها االحتـرام والقبـول 

  . 

لمـاء نــاجحین یقـدم المعلـم للتالمیـذ نمــاذج متمیـزة مـن قصـص حیــاة وكفـاح ع -
 كقدوة لهم. 

 إتاحة الفرصة للتالمیذ لممارسة األنشطة المحببة إلیهم .  -

 یقدم المعلم واجبات منزلیة تتیح فرص لتحفیز التفكیر اإلبداعي .  -

یكثـــر المعلـــم مـــن اســـتخدام أســـالیب التقـــویم التـــي تعتمـــد علـــى حریـــة التعبیـــر  -
بداء الرأي ، مثل: ما رأیك في ؟ ماذا تفعل لو كنت   ؟ .  وإ

) : بعــض الخصــائص والســلوكیات التــى البــد أن یتحلــى ٣٨ویضــیف الحیلــة(
بهـــا المعلمـــون مـــن أجـــل تـــوفیر بیئـــة مناســـبة لنجـــاح عملیـــة التفكیـــر اإلبـــداعى مـــن 

  أهمها : 
  االستماع للتالمیذ .  -
 احترام التنوع واالنفتاح .  -

 تشجیع المناقشة والتعبیر .  -

 تشجیع التعلم النشط .  -

 تالمیذ . تقبل أفكار ال -

 تنمیة ثقة األطفال بأنفسهم .  -



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
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٨٢ 

  إعطاء تغذیة راجعة إیجابیة .  -
  (ج) تنمیة مهارات التعلم الذاتي : 

شهد مجال تكنولوجیا المعلومـات تطـور تقنـى مضـطرد خـالل العقـود األخیـرة 
، أدى إلى تنوع مصادر المعرفة وتدفق سریع للمعلومـات ، وفـى ضـوء ذلـك أصـبح 

ــــى المنظومــــة ا ــــة بكــــل عناصــــرها أن تواكــــب هــــذا التغیــــر الســــریع ، لزامــــا عل لتربوی
بضــرورة تغییــر فلســفة وأهــداف التعلــیم مــن تعلــیم تقلیــدي قــائم علــى المعلــم وكفاءتــه 
فقـط ، ومــن مـتعلم ســلبي یســتقبل فقـط مــا یقدمــه المعلـم إلــى تعلــم نشـط یتركــز حــول 

التطـورات ، المتعلم ، وبـات مـن الضـروري علـى المدرسـة االبتدائیـة أن تواكـب هـذه 
وتتخلــى عـــن أســالیب التعلـــیم التقلیدیـــة القائمــة علـــى التلقـــین ، فالعــالم الیـــوم أصـــبح 

أي التعلــیم الــذاتي  –یمیــل إلــى الــتعلم الــذاتي بــدًال مــن التعلــیم التقلیــدي ، ویــرى فیــه 
السـبیل األكثـر مواءمـة للتكیـف مـع هــذا التطـور ، والتـأثیر فیـه تـأثیرًا فعـاًال یحقــق  –

) وأصــبح المقیــاس الحقیقــي لنجــاح المدرســة االبتدائیــة فــي ٣٩جابیــة وذاتیــة(للتلمیــذ إی
عصر المعلوماتیة یكمن في مدى نجاحهـا فـي أن تكسـب التلمیـذ القـدرة علـى الـتعلم 
الــذاتي ، وذلــك ألن مهمــة المــتعلم فــي هــذا العصــر ، أصــبحت لــیس فهــم المعلومــة 

المعلومـة المقدمـة إلیــه المقدمـة إلیـه فحســب ، بـل علیـه أن یعــرف كیـف یبحـث عــن 
ویقیمهــا ویطبقهــا ، ولــذا فــإن مهمــة المؤسســات التعلیمیــة فــي هــذا العصــر هــى أن 

  .   Lifelong Learnerتنمى لدى المتعلم الرغبة في أن یكون متعلمًا مدى الحیاة 
ویشــیر مفهــوم الــتعلم الــذاتي إلــى " العملیــة التــى یقــوم فیهــا التالمیــذ بالمبــادأة 

هم، ســواء بمســاعدة اآلخــرین أو بــدون مســاعدتهم ، بغیــة اكتســاب فــي الــتعلم بأنفســ
مهــارات ومعلومــات واتجاهــات جدیــدة تســهم فــي تحســین تعلمهــم وقیــامهم بواجبــاتهم 
التعلیمیـــــة والمجتمعیــــــة ، وزیــــــادة قـــــدرتهم علــــــى التفاعــــــل مـــــع المــــــؤثرات المعرفیــــــة 

  ) .  ٤٠والتكنولوجیة المحیطة بهم(
فة خاصة فى مجتمع المعلوماتیة علـى أسـاس وتبرز أهمیة التعلم الذاتى بص

أن المدرســــة مهمــــا تــــوفر لهــــا مــــن إمكانــــات ال یمكنهــــا تلقــــین كــــل شــــئ حیــــث أن 
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٨٣  

المعــارف باتــت متجــددة بصــفة مســتمرة ، األمــر الــذى ال تفیــد معــه عملیــة التلقــین ، 
كســابهم مهــارات تحصــیلها مــن  بقــدر مــا یفیــد توجیــه التالمیــذ إلكتســاب المعرفــة ، وإ

المختلفــة ، إن التعلــیم الحقیقــى فــى ضــوء التحــدیات المعرفیــة ، لــیس هــو  مصــادرها
نما التعلیم من أجل مزید مـن الـتعلم ، وتوظیـف  التعلیم لمجرد كسب المعلومات ، وإ
المعلومـــــات ، وتنمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر الناقـــــد ، بحیـــــث یختـــــار المـــــتعلم مـــــا یلبـــــى 

  )  ٤١احتیاجاته.(
م مدرسـة المسـتقبل أن ینمـى مـن خاللهـا وتتعدد المجاالت التى یمكن لمعل

مهــارات الــتعلم الــذاتى لــدى تالمیــذه ، ویمكــن توضــیح بعــض هــذه المجــاالت كمــا 
  یلى : 

  * استخدام المكتبة : 
تُعــد المكتبــة مــن المجــاالت الهامــة التــى تســهم فــى زیــادة قــدرة التالمیــذ علــى 

المعلومـــــات ، الــــتعلم الـــــذاتى، باعتبارهـــــا مــــن المصـــــادر الرئیســـــیة للحصــــول علـــــى 
وتشمل المكتبات المتطورة الحاسـب اآللـى الـذى ییسـر عملیـات اإلطـالع واالسـتعارة 
، كمــا تشــمل شــبكات المعلومــات المتصــلة بالمكتبــات المركزیــة المحلیــة والدولیـــة ، 
ممــا یتــیح اإلطــالع علــى محتویــات هــذه المكتبــات ، واإلفــادة مــن مقتنیاتهــا العلمیــة 

  كترونى. بمجرد االتصال ببریدها اإل
وفى ضوء األهمیة السـابقة للمكتبـة فـى تنمیـة الـتعلم الـذاتى للتالمیـذ ، یتعـین 
كسـاب التالمیـذ  على المعلم أن یحرص على تنفیذ حصة المكتبـة واإلهتمـام بهـا ، وإ

  ) .  ٤٢عادة القراءة باعتبارها مفتاح العلم والمعرفة السیما فى عصر المعلوماتیة(
  ات تنظیم الوقت :* إكساب التلمیذ بعض مهار 
  * االهتمام بتفرید التعلیم . 

یجـب تــوفیر بیئـة تعلیمیــة یبنــى التلمیـذ مــن خاللهــا خبراتـه ویســتخدم مصــادر 
المعرفـة واألدوات التكنولوجیــة فــى الوصـول إلــى المعرفــة بنفسـه ، ومــن ثــم االهتمــام 

ت بــــالتعلم الفــــردى حیــــث یــــدرك التلمیــــذ تنظــــیم المــــادة العلمیــــة فــــى ضــــوء المعلومــــا
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٨٤ 

والمصـــادر التـــى تـــوفرت لـــه ، ویســـیر فـــى عملیـــة الـــتعلم طبقـــا لقدراتـــه واســـتعداداته 
  ومستویاته المختلفة . 

نشــر التعلــیم المتنقــل ، حیــث یظــل التلمیــذ علــى اتصــال بمصــادر المعرفــة أینمــا  -
ـــتعلم مـــدى  كانـــت بإســـتخدام وســـائل تكنولوجیـــا االتصـــال بمـــا یضـــن اســـتمراریة ال

 الحیاة . 

تعــدد ذكــاءات التلمیــذ وذلــك بممارســة التلمیــذ األنشــطة التــى تســاعد العمــل علــى  -
  على تنمیة ذكاءه . 

ــــتعلم النشــــط ، ومــــن هــــذه  - ــــى بعــــض االســــتراتیجیات التــــى تناســــب ال التركیــــز عل
  االستراتیجیات: 

  
  
  . إستراتیجیة حل المشكالت 

وهى عبارة عن نشاط تعلیمى یواجه فیه المـتعلم مشـكلة حقیقیـة یسـعى لحلهـا 
مســتخدما مــا لدیــه مــن معــارف ومهــارات ســابقة ، أو معلومــات تــم جمعهــا ، وذلــك 

  بإجراء خطوات مرتبة تماثل خطوات الطریقة العلمیة فى التفكیر . 
  : إستراتیجیة العصف الذهنى 

تعــــد مــــن اإلســــتراتیجیات الحدیثــــة التــــى تشــــجع التفكیــــر اإلبــــداعى ، وتطلــــق 
مــن الحریــة واألمانــة یســمح بظهــور كــل الطاقــات الكامنــة لــدى المتعلمــین فــى جــو 

  اآلراء واألفكار ، حیث یكون المتعلم فى قمة التفاعل مع الموقف . 
  : إستراتیجیة التعلم التعاونى  

  یقسم فیها التالمیذ إلى مجموعات یعملون معا لتحقیق التعلم . 
ــــذ بإعــــداد بحــــوث مصــــغرة أو كتابــــة تقــــاریر مختصــــرة حــــول  - تكلیــــف التالمی

ارة مــن المقــرر الدراســي ، حیــث تركــز التربیــة الحدیثــة علــى موضــوعات مختــ
تشـــجیع التلمیـــذ علـــى البحـــث واكتشـــاف الحقـــائق بنفســـه مـــن خـــالل مـــا یقـــرأه 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٥  

عنهـــا ، فالهـــدف الحیـــوي للعملیـــة التعلیمیـــة یتمثـــل فـــي القـــدرة علـــى البحـــث 
  والدراسة بشكل مستقل . 

ویــة التــى تســهم فــي تكلیــف التالمیــذ بالواجبــات المنزلیــة مــن األســالیب الترب  -
تـدعیم الـتعلم الـذاتي، ویوضـح الــبعض مفهـوم الواجـب المنزلـي بأنـه " تكلیــف 

إما عقـب تنفیـذ كـل هـدف إجرائـي أثنـاء الـدرس أو  –التالمیذ من قبل المعلم 
بــأن یــؤدوا أعمــاًال مكملــة لموضــوع الــدرس مثــل بعــض  –فــي نهایــة الحصــة 

علومــــات إضــــافیة حــــول األنشــــطة التطبیقیــــة علــــى أفكــــار الــــدرس أو جمــــع م
موضوعة ، أو غیره من الممارسات التى تؤدى إلى تحقیق أكبـر قـدر ممكـن 

 ).  ٤٣من أهداف تدریس المقرر (

  
  

  الهویة الثقافیة لدى التلمیذ : اإللتزام ب(د) 
لقد نالـت األخـالق إهتمـام الفالسـفة والمفكـرین ورجـال الـدین منـذ القـدم ، ألن 

زدهارهـــا إنمـــا یقـــوم بنـــاء الحضـــارات وتقـــدم المجتمعـــ ســـتقرارها ، بـــل وتقـــدمها وإ ات وإ
  على األخالق ومدى تمسك أفراد المجتمع بهذه األخالق . 

ویؤكــد ذلــك الشــاعر أحمــد شــوقي بقولــه : إنمــا األمــم األخــالق مــا بقیــت ... 
  فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا .

 وتتجلي أهمیة األخـالق فـي قـول سـعد مرسـي أحمـد " أنـه ال یمكـن أن تكـون
ــــاءون بأخالقیــــات وقــــیم  ــــي البن ــــاء شــــاهق ، دون أن یتحل ــــة ســــلیمة أو بن ـــاك تربی هنـ

  )٤٤صالحة لها قیمة ال تقل عن قوى عضالتهم (
والیـــــوم فـــــإن المجتمـــــع المدرســـــي أشـــــد احتیاجـــــا لالهتمـــــام بـــــاألخالق نتیجـــــة 
للطغیـــان المـــادي ومـــا أحدثتـــه ثـــورة االتصـــاالت مـــن إنفتـــاح ثقـــافي أدى إلـــى إعـــادة 

یــر مــن المعــارف والمفــاهیم عــن الحیــاة ، األمــر الــذي أدى إلــى التذبــذب تشــكیل الكث
وعــدم االســتقرار فــي القــیم ، وعــدم القــدرة علــى التمییــز الواضــح بــین مــا هــو صــواب 
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ومـا هــو خطــأ ، وبالتـالي ضــعفت مقــدرة المجتمــع المدرسـي علــى االنتفــاء واالختبــار 
  )٤٥لقیم السائدة فیه .(من بین القیم المتصارعة الموجودة ، وعجز عن تطبیق ا

وتتضــمن بعــض المعلومــات الــواردة علــى شــبكة المعلومــات آثــارًا ســلبیة علــى 
ـــــى  ـــــاظ عل ـــــذ ، األمـــــر الـــــذي یجعـــــل الحف ـــــیم األخالقیـــــة للتالمی ـــــة والق الهویـــــة الثقافی
الخصوصیة الثقافیة فى ظل هذا النمو السریع لوسائل االتصـال والمعلومـات ، أمـرًا 

و هـذا إلـى ضـرورة تزویـد األطفـال بالضـوابط واألخالقیـات فى غایة األهمیة ، ویدع
) ، وتتمثـل ٤٦التى تحمیهم من األخطار الثقافیة عند التعامل مـع شـبكة المعلومـات(

هــذه األخطـــار فــى المفـــاهیم والســلوكیات التـــى تــدعو إلیهـــا بعــض المواقـــع كالرذیلـــة 
  ونبذ القیم والدین ...... وغیرها  . 

قـافى فــى ظـل قلــة تـوفر وســائل الحمایـة التكنولوجیــة ویتعـاظم هـذا التحــدى الث
التى یمكن أن تتحكم فى روافد المعلومات الـواردة علـى الشـبكة حیـث " یتفـق خبـراء 
االتصــاالت علــى أن الرقابــة بهــدف الحیلولــة دون الســماح بالوصــول إلــى معلومــات 
معینـــة علـــى الشـــبكة أمـــر شـــبه مســـتحیل ، باإلضـــافة إلـــى أن أیـــة جهـــود فـــى هـــذا 

  ) .  ٤٧المجال باهظة التكالیف(
ولمجاراة عصر المعلوماتیة بثقافتـه الرقمیـة أو االلكترونیـة التـى نـود إیصـالها 
للتلمیــذ كــى نحمیــه مــن مخــاطر األســطوانات والبــرامج والمواقــع التــى تحمــل ألعابــه 

یجــب وأدبــه وكتبــه ، الوافــدة إلینــا مــن الخــارج ، ومــن بیئــات غیــر بیئاتنــا الثقافیــة ، 
  لمعلم القیام بالممارسات اآلتیة : على ا

ــــة ســــیاج واق لهــــم  - ــــة تكــــون بمثاب ــــى معــــاییر وقــــیم أخالقی ــــذ عل ــــة التالمی تربی
یحمــیهم مــن عوامــل هــذا االختــراق ، وتبصــیرهم بــالمواقع ســیئة الســمعة علــى 

  الشبكة ، وتوعیتهم بالحذر المطلوب عند التعامل معها . 
الخصـائص الروحیـة والخلقیـة  وتتعدد الطرائـق التـى یمكـن عـن طریقهـا تنمیـة -

فـــى تربیـــة التالمیـــذ ، مـــا بـــین طریقـــة الـــوعظ واإلرشـــاد ، والقـــدوة ، والثـــواب 
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والعقاب وغیر ذلك ، والتى تقدم للتلمیذ بطریقـة غیـر مباشـرة وغیـر تقلیدیـة ، 
 .  سلوك المرغوبة بطریقة غیر مباشرةوتقدم القیم وأنماط ال

انـــة العلمیـــة ، وحریـــة التعبیـــر عـــن تزویـــد التالمیـــذ بـــبعض القـــیم مثـــل : األم -
الــرأي والموضــوعیة واحتــرام آراء اآلخــرین ، حتــى یتســنى تنمیــة قــیم ومبــادئ 
أخالقیـــة تـــنظم التعامـــل مـــع المعلومـــات الوافـــدة وتحمـــى التالمیـــذ مـــن اآلثـــار 

 السلبیة لها . 

التأكیــد علـــى القـــدرات الذاتیـــة لألمـــة فـــي التجدیـــد ومواجهـــة التحـــدیات ، كمـــا  -
 )٤٨ذلك تاریخها( برهن على

تربیة التلمیذ تربیة ناقدة تحدد له الصـحیح والخطـأ والمقبـول وغیـر المقبـول ،  -
بعبــارة أخــرى یحتــاج التلمیــذ إلــى مهــارات نقــد المعلومــات وتفســیرها وتقیمهــا ، 

  وتمثل تلك المهارات جوهر التفكیر الناقد . 
  ظام التعلیم :ینایر وانعكاساتها على ن ٢٥(هـ ) االستجابة لتوجهات ثورة 
ینایر فـى مظـاهرة للتعبیـر عـن حلمهـم بمسـتقبل  ٢٥انطلق شباب مصر یوم 

أفضل لبالدهم وكانت المفاجأة لهم وللعالم بأسره أنهم فجـروا أعظـم ثـورة مـن نوعهـا 
  فى تاریخ البشریة . 

ــ ثمانیــة عشـــرنعــم . فخــالل  إســتغرقتها الثـــورة المصــریة تغیــرت مالمـــح  ایومً
بیـــة وربمـــا العـــالم بأســـره ومهمـــا كانـــت طبیعـــة التطـــورات التـــي مصـــر والمنطقـــة العر 

ستحدث خـالل المرحلـة القادمـة ، فـإن هنـاك مـا یشـبه اإلجمـاع علـى الـدور الحیـوي 
الحاسم الذي لعبته شبكة االنترنت ومواقع الفیس بوك ویوتیـوب ، وتـویتر لـیس فقـط 

أحـداث الثـورة بهـذا في إشـعال جـذوة نیـران الثـورة المصـریة بـل وأیضـا تنظـیم وقـائع و 
الشــكل الــدقیق والمــذهل الــذي أثــار إنبهــار العــالم وبــدون أي مبالغــة ، یمكــن التأكیــد 
علـــى حقیقـــة أنـــه بـــدون شـــبكة االنترنـــت مـــا كـــان یمكـــن لثـــورة الشـــباب المصـــري أن 

  تنجح ، على األقل بهذا الشكل المذهل . 
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اعي ویـــب للتواصـــل االجتمـــ فهـــو موقـــع Face Bookأمــا موقـــع (فـــیس بـــوك) 
یمكـــن الـــدخول إلیـــه مجانـــا وتـــدیره شـــركة (فـــیس بـــوك) محـــدودة المســـئولیة كملكیـــة 
خاصــة لهــا. فالمســتخدمون بإمكــانهم االنضــمام إلــى الشــبكات التــي تنظمهــا المدینــة 
أو جهــة العمــل أو المدرســة ، وذلــك مــن أجــل االتصــال بــاآلخرین والتفاعــل معهــم ، 

رســـال الرســـائل كـــذلك یمكـــن للمســـتخدمین إضـــافة أصـــدقاء إلـــى قا ئمـــة أصـــدقائهم وإ
  ).  ٤٩إلیهم (

وكانـت مواقـع التواصـل االجتمـاعي الوســیلة المثلـي لالتصـال بـین المــواطنین 
ودعاة حقوق اإلنسان ، والسیما في ظل قانون الطوارئ الذي تم فرضـه بشـكل دائـم 
طــوال فتــرة حكــم الــرئیس حســني مبــارك ، كمــا كانــت شــبكة االنترنــت وســیلة تعبئــة 

  المناهضین للحكومة . الشباب 
إنطلــق شــباب مصــر فــي مظــاهرة  ٢٠١١ینــایر عــام  ٢٥وفــى یــوم الثالثــاء 

للتعبیــر عــن حلمهــم بمســتقبل أفضــل لــبالدهم . وكانــت المفاجــأة لهــم وللعــالم بأســرة 
  أنهم فجرو أعظم ثورة من نوعها في تاریخ البشریة . 

الدیمقراطیـــــة كــــان اهتمــــام الشــــباب یــــدور حـــــول الحریــــة والعدالــــة والكرامــــة و 
حتــرام حقــوق اإلنســـان . وهــى القــیم التـــي یمكــن مــن خاللهـــا حــل كافــة مشـــكالت  وإ

  المجتمع المصري مثل الفقر والبطالة والفساد واالستبداد . 
 ثــورةأفرزتهــا التــي و ومــن أهــم المضــامین التربویــة (الــدروس المســتفادة) 

  وتحدد منهجیة لإلصالح التعلیمي في مصر :  ینایر ٢٥
  حقوق اإلنسان . إحترام  -
 التأكید على مبادئ المواطنة .  -

 التأكید على قیم الحریة والعدالة والدیمقراطیة .  -

 الوحدة الوطنیة بین المسلمین والمسیحیین .  -

 ) .FaceBook(الدور الحیوي والحاسم لشبكة االنترنت ومواقع الفیس بوك  -
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عمــــل بــــروح قــــدرة الشــــعب المصــــري علــــي تجــــاوز المحــــن ومواجهــــة التحــــدیات وال -
 الفریق .

 إنتشار الدیمقراطیة وسقوط النظام الدیكتاتورى . -

 حریة تشكیل األحزاب السیاسیة واالنتخابات النزیهة. -

 محاكمة الفساد .  -

 المشاركة والعمل بروح الفریق .  -

 الشفافیة وصدق المعلومات .  -

  قدرة الشعب المصري على التغییر. -
ـــین الممارســـات التـــي یســـهم بهـــا معلـــم  ـــة فـــي ومـــن ب المدرســـة االبتدائی

  ینایر ما یلى :  ٢٥االستجابة لتوجهات ثورة 
ینـــایر وتـــداعیاتها علـــى الســـاحة  ٢٥یـــنظم لقـــاءات دوریـــة للتالمیـــذ لمناقشـــة ثـــورة -

  العربیة واإلسالمیة . 
یبـــرز جهـــود الشـــعب المصـــري والشخصـــیات السیاســـیة البـــارزة فـــي الحفـــاظ علـــى -

 الوحدة الوطنیة . 

ــــق منــــاخ- ــــین أفــــراد المجتمــــع  یعمــــل علــــى خل مــــن التســــامح والعدالــــة والمســــاواة ب
 المدرسي. 

 یغرس روح المبادرة لدي تالمیذه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع . -

ــة التالمیــــذ بأهمیــــة الحفــــاظ علــــى الممتلكــــات العامــــة للــــوطن وحمایتهــــا مــــن - توعیــ
 التخریب . 

فــــي تحقیــــق توعیــــة التالمیــــذ بحقــــوق وواجبــــات المــــواطن المصــــري ودور القــــانون -
 األمن واالستقرار . 

كتساب روح الفریق . -  یكلف التالمیذ بأنشطة تتطلب ممارسة العمل الجماعي وإ

 یكون نموذًجا في التأكید على التعددیة واإلختالف في الرأى . -



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٩٠ 

یكلـــف تالمیــــذه بمتابعــــة اللقــــاءات التلیفزیونیــــة التــــي تركــــز علــــى الحــــوار الــــوطني -
 .  والتسامح وكتابة تقریر عنها 

 التأكید على مبادئ المواطنة لدى التالمیذ وكیفیة تنمیتها . -

العمل على تأكید الممارسة الدیمقراطیة لدى التالمیذ ممـا یتطلـب ضـرورة إلمـامهم -
  .  إدارة الحوار والمشاركة السیاسیةبالعدید من المهارات مثل مهارة 

  الدراسة المیدانیة : 
نظــري للدراســة ومــا تضــمنه مــن بعــد اإلنتهــاء مــن عــرض وتحلیــل اإلطــار ال

ــد خصــــائص مجتمـــــع المعلوماتیــــة ، وتحدیـــــد أهــــم المتطلبـــــات التربویــــة التـــــي  تحدیــ
یفرضها تحدیات مجتمع المعلوماتیة لدي تلمیـذ المدرسـة االبتدائیـة ، والتعـرف علـى 
ــــة التلمیــــذ للتعامــــل مــــع مجتمــــع  ــــه المعلــــم فــــي تهیئ ــــذي یتعــــین أن یقــــوم ب ــــدور ال ال

  جزء المیداني وهو : المعلوماتیة یأتي ال
تضـــمین األدوار المتوقعـــة مـــن المعلـــم فـــي إســـتبانه للتعـــرف علـــى آراء عینـــه 
الدراسة من حیث درجة أهمیة األدوار الواردة في اإلستبانه والكشـف عـن المعوقـات 
التي قد تحول دون قیام المعلم بدوره المتوقع فـي إعـداد التلمیـذ لمجتمـع المعلوماتیـة 

  تم تناول ما یلي :  ولتحقیق هذا الهدف 
  أوًال : إجراءات الدراسة المیدانیة وتتضمن : 

  بناء أداة الدراسة المیدانیة .  -
 عینة الدراسة .  -

 إجراءات المعالجة اإلحصائیة . -

  ثانیًا : عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة : 
  ویمكن تناول هذه الجوانب بالتفصیل فیما یلى : 

  المیدانیة: أوًال : إجراءات الدراسة 
  بناء أداة الدراسة المیدانیة (االستبانة) ) أ(



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١  

فــي ضــوء مشــكلة الدراســة ، ومــا ترمــي إلیــه الدراســة المیدانیــة مــن أهــداف ، 
قام الباحث بتصمیم إستبانه للتعرف على آراء عینـة الدراسـة مـن القیـادات التعلیمیـة 

لمعلـــم فـــي إعـــداد والمدرســـیة بـــالتعلیم االبتـــدائي ، فیمـــا یتعلـــق بالـــدور المتوقـــع مـــن ا
التلمیذ لمجتمع المعلوماتیة ، من حیث درجـة أهمیـة األدوار الـواردة فـي االسـتبانة ، 
وقســمت االســتبانة إلــى جــزئین ، الجــزء األول ویشــتمل علــى خمســة محــاور وتشــمل 
األدوار الرئیســــیة ویضــــم كــــل محــــور مجموعــــة مــــن األدوار الفرعیــــة ، وروعــــي أن 

مفتوحـــة لیـــتمكن الممارســـین مـــن إضـــافة أدوار یكـــون فـــي نهایـــة كـــل محـــور عبـــارة 
لــم تــرد فــي اإلســتبانة ، الجــزء الثــاني وتضــمن  –مــن وجهــة نظــرهم  -فرعیــة أخــرى 

المعوقات التي قد تحـول دون قیـام المعلـم بـدوره ، هـذا فضـال عـن مراعـاة أن تكـون 
  ).ضعیفة –متوسطة  –اإلجابة في صورة مقیاس ثالثي (كبیرة 

  ة : خطوات إعداد االستبان
  مرت عملیة إعداد االستبانة بعدة خطوات أساسیة تمثلت في اآلتي : 

  : الخطوة األولي
االســـتبانة فـــي صـــورتها األولیـــة فـــي ضـــوء مـــا إســـتخلص مـــن اإلطـــار النظـــري، تـــم 
تصـمیم االسـتبانة فـي صــورتها األولیـة مـن خـالل صــیاغة عـدد مـن المفـردات تعبــر 

المدرســة االبتدائیــة علــى ضــوء تحــدیات  عـن الــدور المتوقــع للمعلــم فــي إعــداد تلمیـذ
) مفـردة غطـت خمسـة محـاور رئیسـیة تمثـل األدوار ٥٩مجتمع المعلوماتیة ، بلغـت(

  المختلفة للمعلم . 
تـم عــرض االســتبانة علـى مجموعــة مــن المحكمــین  (مـن أســاتذة التربیــة مــن 

) للتأكـــد مـــن صـــدق *أعضـــاء هیئـــة التـــدریس والمركـــز القـــومي للبحـــوث التربویـــة) (
مضـمون االســتبانة، ولالســتفادة مــن آرائهــم ومالحظــاتهم فــي تعــدیل الصــورة األولیــة 

                                                

) الخاص بالسادة المحكمین . ١) انظر ملحق رقم (*(  



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
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٩٢ 

لالسـتبانة ، وطلــب مــنهم إبــداء الــرأى حـول التعــدیل الــالزم فــي عناصــر االســتبانة ، 
ــــارات غیــــر المالئمــــة ، وتعــــدیل عبــــارات متضــــمنة فــــي االســــتبانة  مثــــل حــــذف العب

قتــر  ضــافة عبــارات جدیــدة ، وإ اح مــا یرونــه مناســبا لالســتبانة ، بحیــث تتمشــى مــع وإ
طبیعــة الدراســة ، وفــى ضــوء آراء الســادة المحكمــین ، أجریــت التعــدیالت المناســبة 
مـــــن الحـــــذف واإلضـــــافة ، إســـــتنادًا إلـــــى المقترحـــــات التـــــي أبـــــدیت ، وتمثلـــــت هـــــذه 

  التعدیالت في اآلتي : 
  ) مفردة . ٥٢حذف بعض مفردات االستبانة لتصبح ( -
 لمفردات المكررة ، وفصل المفردات المركبة والمتداخلة . حذف ا -

 تعدیل صیاغة بعض المفردات لتكون أكثر وضوحا .  -

 إضافة مفردات أخرى لبعض المحاور .  -

  : اإلستبانة في صورتها النهائیة إشتملت على ثالثة أقسام:  الخطوة الثانیة
ســم ، المدرســة ، یتضـمن بیانــات شخصــیة عــن الممارسـین وهــى اال القســم األول :

  التخصص. 
یتضمن عددًا من المفردات التي تعبر عـن الـدور المتوقـع للمعلـم ،  القسم الثاني :

) مفــردة فـــي خمســة محـــاور رئیســـیة ٥٢وقــد بلـــغ عــدد المفـــردات (
  تمثل األدوار المختلفة للمعلم كما یلى : 

  .   التوعیة بنظم تشغیل الحاسب اآللي ومهارات إستخدامهالمحور األول : 
  تنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي .المحور الثاني : 
  تنمیة مهارات التعلم الذاتي . المحور الثالث : 
  .الهویة الثقافیةباإللتزام المحور الرابع : 
  ینایر . ٢٥: االستجابة لتوجهات ثورة المحور الخامس 

ویمكــن أن نوضــح عــدد المفــردات فــي كــل محــور مــن محــاور األســتبانة مــن 
  الل الجدول التالي : خ

  )١جدول (



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣  

  یوضح عدد المفردات في كل محور من محاور االستبانة
  مجموع المفردات  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المحور

  ٥٢  ١٢  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  عدد المفردات
  إشتمل على المعوقات التي قد تحول دون قیام المعلم بدوره . القسم الثالث :
  دق االستبانة .: صالخطوة الثالثة 

علــــى  –كمــــا ســــبقت اإلشــــارة  –للتأكــــد مــــن صــــدق االســــتبانة تــــم عرضــــها 
مجموعــة المحكمــین مــن أســاتذة التربیــة والمركــز القــومي للبحــوث ، ذلــك للتأكــد مــن 
قدرة االستبانة على تحقیـق الهـدف الـذي صـممت مـن أجلـه ، وتـم إجـراء التعـدیالت 

مــون علــى أن االســتبانة أصــبحت فــي ضــوء مقترحــاتهم وآرائهــم، حتــى أجمــع المحك
مناســـبة مــــن حیــــث الصــــیاغة وصــــدق المضـــمون ، وأنهــــا ممثلــــة ، نــــوع الدراســــة ، 
وتحقق الهدف الذي صممت من أجله ، وبالتالي فهي صالحة للتطبیـق، وبعـد ذلـك 

  .  تبانة وهو ما یسمى بصدق المحكمینأحد أنواع صدق االس
  عینة الدراسة : 

تبانة على أفراد العینـة مـن الخبـراء الممارسـین ) إس٢٠٠قیام الباحث بتوزیع (
  .والمعلمین (القیادات التعلیمیة والمدرسیة بالتعلیم االبتدائي)

وتــــم إســــتبعاد االســــتمارات الناقصــــة وغیــــر المكتملــــة لیصــــبح العــــدد النهــــائي 
ــــم التعامــــل معهــــا عــــدد( والمعلمــــین ) للخبــــراء الممارســــین ١٥٨لالســــتبیانات التــــي ت

  وضح حجم العینة. والجدول التالي ی
  )٢جدول (

  یوضح حجم العینة
  عدد االستبانات التى تم التعامل معها  عدد االستبانات الموزعة  العینة

  ١٥٨  ٢٠٠  ومعلمین ین ممارس
  المعالجة اإلحصائیة للبیانات : 
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٩٤ 

إعتمــدت الدراســة علــى بعــض طــرق اإلحصــاء الوصــفى متمثلــة فــي حســاب 
مســتوى اإلجابـة علــى كــل عبـارة مــن عبــارات  المتوسـط واالنحــراف المعیـارى لتحدیــد

االستبانة من خالل برنامج الحزمـة اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة والمعـروف باسـم 
)SPSS.(  

  )٥٠وسوف یتم تفسیر المتوسطات على النحو اآلتي :(
بالنسبة لالستجابات الثالثة (كبیرة ، متوسطة ، ضـعیفة ) االسـتجابة ضـعیفة وتمتـد 

، إمــا  ٢,٣٣إلــى  ١,٦٧بینمــا االســتجابة المتوســطة وتمتــد مــن  ١,٦٦إلــى  ١مــن 
  .٣إلى  ٢,٣٤االستجابة الكبیرة تمتد من 

  ثانیًا : عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة : 
یهـــدف هـــذا الجـــزء إلـــى عـــرض نتـــائج إســـتجابات عینـــة الدراســـة حـــول الـــدور 

مهـارات إسـتخدامه ، المتوقع للمعلم في مجال التوعیة بنظم تشغیل الحاسب اآللي و 
الهویـة اإللتـزام بتنمیة القدرة على التفكیـر اإلبـداعي ، تنمیـة مهـارات الـتعلم الـذاتى ، 

  ینایر .  ٢٥الثقافیة ، واالستجابة لتوجهات ثورة 
ثم تفسیر نتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظري للدراسـة والدراسـات السـابقة 

  لي :التي ترتبط بمجال الدراسة على النحو التا
المحــور األول : أدوار المعلـــم فــي مجـــال التوعیـــة بــنظم تشـــغیل الحاســـب 

  اآللي ومهارات استخدامه 
یتألف هـذا المحـور مـن عشـرة عبـارات تحـدد أدوار المعلـم فـي مجـال التوعیـة 

  كما في الجدول التالي : هبنظم تشغیل الحاسب اآللي ومهارات استخدام
  )٣جدول (

المعیاریة آلراء الخبراء الممارسین حول أدوار  یوضح المتوسطات واالنحرافات
  المعلم في مجال التوعیة بنظم تشغیل الحاسب اآللي ومهارات استخدامه

  المتوسط  العبارة  م
االنحراف 
  المعیارى

  ٠,٥٠  ٢,٨  تنمیة وعي التالمیذ بأهمیة الحاسب اآللي.  ١



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٥  

  ٠,٣٠  ٢,٩  تعریف التالمیذ بمكونات الحاسب اآللي.  ٢
  ٠,٤٠  ٢,٨  لتالمیذ على مهارات استخدام لوحة المفاتیح.تدریب ا  ٣
  ٠,٣٠  ٢,٩  .Excelتدریب التالمیذ على مهارات تشغیل بعض البرامج مثل   ٤
  ٠,٥٣  ٢,٧٥  تنمیة مهارات تواصل التلمیذ مع اآلخرین عبر االنترنت.  ٥
  ٠,٣٥  ٢,٨٥  توعیة التالمیذ بأخالقیات إستخدام شبكة االنترنت .   ٦
  ٠,٣٠  ٢,٩  لتلمیذ مهارات البحث في الشبكة العالمیة لالنترنت . إكساب ا  ٧
  ٠,٣٥  ٢,٨٥  إرشاد التلمیذ إلى المواقع النافعة في شبكة االنترنت .   ٨
  ٠,٦٢  ٢,٧٥  تشجیع التلمیذ على إستخدام البرید االلكتروني .  ٩
  ٠,٢١  ٢,٩٥  تدریب التلمیذ على بعض المهارات البسیطة الستخدام الكمبیوتر .   ١٠

ومن إستقراء الجدول السابق نجد أن متوسطات الدرجات الخاصـة بالعبـارات 
العشرة التي تضمنها المحور تقع جمیعها في منطقة الموافقة بدرجـة كبیـرة ، إضـافة 
إلـــى أن االنحرافـــات المعیاریـــة تعكـــس درجـــة بســـیطة مـــن التشـــتت فـــي آراء الخبـــراء 

  حول هذه األدوار. 
ر أیضا األهمیة الكبیرة لدور المعلـم فـي التوعیـة بـنظم وتبین نتائج هذا المحو 

تشــــغیل الحاســــب اآللــــي ومهــــارات اســــتخدامه ، حیــــث یعــــد هــــذا الــــدور هــــو حجــــر 
  األساس للتعامل مع مجتمع المعلوماتیة . 

ـــا أكدتــــــه نتــــــائج وتوصــــــیات المــــــؤتمرات العلمیــــــة للجمعیــــــة العربیــــــة  وهــــــذا مـــ
  لتكنولوجیا التربیة. 

تــــى أضــــافها أفــــراد العینــــة والمتعلقــــة بــــنظم تشــــغیل ومــــن بــــین الممارســــات ال
  -الحاسب اآللى ومهرات استخدامة :

مرشــــد للمتعلمــــین فــــى كیفیــــة الحصــــول علــــى مصــــادر المعلومــــات االلكترونیــــة  -
  واستخدامها .

 مساعدة المتعلیمین على العمل المشترك . -

 مساعدة المتعلمین على انتقاء المعلومات المفیدة . -

  ذ من خالل شبكة االنترنت والبرید االلكترونى .التواصل مع التالمی -



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٩٦ 

المحـــور الثــــاني : أدوار المعلـــم فــــي مجـــال تنمیــــة القـــدرة علــــى التفكیــــر 
  االبداعي : 

یتــألف هــذا المحــور مــن عشــرة عبــارات تحــدد أدوار المعلــم فــي مجــال تنمیــة 
  القدرة على التفكیر اإلبداعي كما في الجدول التالي : 

  )٤جدول (
في آلراء الخبراء حول أدوار المعلم  ات واالنحرافات المعیاریةیوضح المتوسط

  مجال تنمیة التفكیر اإلبداعي
  االنحراف المعیاري  المتوسط  العبارة  م
  ٠,١٥  ٢,٩  إتاحه الفرص أمام التلمیذ الكتشاف المعرفة من مصادرها المتعددة   ١
  ٠,٣٥  ٢,٨٥  بداعي.تكلیف التالمیذ بأنشطة إثرائیة تتیح فرص لتحفیز التفكیر اال  ٢
  ٠,٤٣  ٢,٩٠ تدریب التالمیذ على أسالیب التعلم باالكتشاف من خالل التجربة والخطأ.   ٣
  ٠,٢١  ٢,٩٥  تنمیة قدرة التلمیذ على الخیال العلمي.  ٤
ا إبداعیة.  ٥   ٠,٤٧  ٢,٨٥  مكافأة التالمیذ الذین یطرحون أفكارً
  ٠,٥٥  ٢,٧٠  تشجیع المناقشة والتعبیر التلقائي  ٦
  ٠,١٥  ٢,٩٧  إكساب التلمیذ القدرة على استخدام المعلومات في إنتاج أفكار جدیدة  ٧
  ٠,١٥  ٢,٩٧  مساعدة التالمیذ على تنمیة مواهبهم وقدراتهم   ٨
  ٠,٥٣  ٢,٧٥  یقدم المعلم للتالمیذ نماذج متمیزة من قصص حیاة وكفاح علماء ناجحین .  ٩
  ٠,١٦  ٢,٩٧  المدرسیة المختلفة.توجیه التالمیذ إلى المشاركة في األنشطة   ١٠

نحرافاتهــا المعیاریــة علــى كــل عبــارة  ومــن اســتقراء متوســطات آراء الخبــراء وإ
من عبارات هذا المحور ، یمكن القول بأن جمیع عبارات هـذا المحـور تقـع جمیعهـا 
فـــي منطقـــة الموافقـــة بدرجـــة كبیـــرة  ، إضـــافة إلـــى أن االنحرافـــات المعیاریـــة تعكـــس 

  التشتت في آراء الخبراء حول هذه األدوار . درجة بسیطة من 
ویمكن تفسیر إجماع الخبراء بالموافقة على جمیع عبارات هـذا المحـور علـى 
أهمیـة دور المعلــم فــي تنمیــة القـدرة علــى التفكیــر اإلبــداعي ، ویتفـق هــذا مــع دراســة 

) التـي أكـدت علــى أن الفصـل والیـوم الدراسـي العـادي هــي ٢٠٠٠(مـریم النعیمـى ، 
  ثر األماكن واألوقات الدراسیة مالئمة لتنمیة التفكیر اإلبداعي . أك



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٧  

كمــــا یــــرى البــــیالوى " أن فلســــفة إعــــداد المعلــــم ینبغــــى أن تقــــوم علــــى اتخــــاذ 
وتبـدوا أمامنــا التربیــة النقدیــة االبـداع مــدخًال لتطــویر كلیـات التربیــة وتجدیــد برامجهــا 

ارســات نقدیــة مبدعــة مــن أجــل فكــرًا أو أســلوبًا قــادرة علــى مســاعدتنا فــى تأســیس مم
  )٥١إعداد المعلم الناقد المبدع (

ومـــن بـــین ممارســـات التـــى أضـــافها أفـــراد العینـــة والمتعلقـــة بـــدور المعلـــم فـــى 
  تنمیة التفكیر االبداعى ما یلى : 

  تشكیل بیئة تعلم تدعم االبداع . -
 استثارة تفكیر المتعلمین من خالل استخدام طرق وأسالیب التدریس الحدیثة. -

 اكساب المتعلمین القدرة على تطبیق المعلومات فى مواقف جدیدة. -

  المحور الثالث : أدوار المعلم في مجال تنمیة مهارات التعلم الذاتي : 
یتألف هـذا المحـور مـن عبـارات تحـدد أدوار المعلـم فـي مجـال تنمیـة مهـارات 

  التعلم الذاتي ، كما في الجدول التالي :
  )٥جدول (

رافات المعیاریة آلراء الممارسین حول أدوار المعلم في مجال المتوسطات واالنح
  تنمیة مهارات التعلم الذاتي

  االنحراف المعیاري  المتوسط  العبارة  م
  ٠,١٥  ٢,٩  تدریب التالمیذ على جمع المعلومات وتصنیفها.  ١
التركیــز علــى بعــض االســتراتیجیات التــي تناســب التعلــیم النشــط (حــل المشــكالت ،   ٢

  ذهني، التعلم التعاوني).العصف ال
٠,٣٥  ٢,٩٧  

تكلیـــف التالمیـــذ بإعـــداد بحـــوث مصـــفره أو كتابـــة تقـــاریر حـــول موضـــوعات متعلقـــة   ٣
  بالمقرر .

٠,٣٥  ٢,٨٥  

  ٠,٥٨  ٢,٦٥  تكلیف التالمیذ بالواجبات المنزلیة كنشاط تطبیقي على أفكار الدرس.  ٤
هـاء الیـوم المدرسـى (مـن خـالل تكلیف التالمیذ بمهام تعلـم فردیـة یـتم إنجازهـا بعـد إنت  ٥

  شبكة المعلومات).
٠,٥٠  ٢,٥٥  

  ٠,٥٠  ٢,٨٠  تنمیة مبادئ التعبیر عن الرأى لدى التلمیذ في إطار منظم.  ٦
  ٠,٤٧  ٢,٨٥  حفز التالمیذ على نقد اآلراء وتحلیلها .  ٧
  ٠,١٥  ٢,٩٧  تنفیذ حصة المكتبة واالهتمام بها .  ٨



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٩٨ 

  ٠,٢١  ٢,٩٥  قع االنترنت للحصول على مزید من المعلومات تزوید المقررات الدراسیة ببعض موا  ٩
  ٠,٥٨  ٢,٦٥  تنمیة مهارات التقویم الذاتي لدى التالمیذ.  ١٠

مــن خــالل الجــدول الســابق یالحــظ أن جمیــع متوســطات الــدرجات للعبــارات 
السابقة تقع في منطقة الموافقة بدرجة كبیـرة ، عـالوة علـى أن االنحرافـات المعیاریـة 

ًا ضــئیًال مــن التشــتت بــین آراء الخبــراء ، ومــن ثــم یمكــن القــول أن هــذه تعكــس قــدر 
األدوار قــد أجمــع الخبــراء علــى ضــرورة قیــام المعلــم بــدوره فــي تنمیــة مهــارات الــتعلم 

  الذاتي وخصوًصا في ظل تنوع مصادر المعرفة والتدفق السریع للمعلومات . 
لقـــة بتنمیـــة مهـــارات ومـــن بـــین الممارســـات التـــي أضـــافها أفـــراد العینـــة والمتع

  التعلیم الذاتي : 
العمل على تحمل التالمیـذ المسـئولیة مـن خـالل القیـام بـبعض األعمـال والمهـام  -

  في جماعات النشاط المختلفة .
 تعوید التالمیذ على التجریب والبحث واالستقصاء . -

  إكتساب بعض المهارات األساسیة الالزمة لحل المشكالت .  -
  الهویة الثقافیة : ب اإللتزامالمعلم في مجال المحور الرابع : أدوار 

الهویـة باإللتـزام یتألف هذا المحور من عبارات تحدد أدوار المعلـم فـي مجـال 
  الثقافیة ، كما في الجدول التالي :

  )٦جدول (
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة آلراء الممارسین حول أدوار المعلم في مجال 

  اإللتزام بالهویة الثقافیة
االنحراف   المتوسط  العبارة  م

  المعیاري
  ٠,٢١  ٢,٩٥  تنمیة قیم ومبادئ أخالقیة تنظم التعامل مع المعلومات الوافدة.  ١
  ٠,٤٠  ٢,٨٠  توعیة التلمیذ بثقافة مجتمعه  ٢
التأكیــد علــى ضــرورة احتــرام اآلخــرین وحقهــم المشــروع فــي االخــتالف   ٣

  المعتقدات).  –المصالح  –سواء في (الرأى 
٠,٦٢  ٢,٧٥  

قدم للتلمیذ بعض أفالم الفیدیو التي تغرس القیم األخالقیة.   ٤ ُ   ٠,١٥  ٢,٩٧  أن ی
  ٠,٣٥  ٢,٨٥إتاحـة الـرحالت والزیــارات للبیئـة المحلیــة الطـالع التلمیــذ علـى حضــارة   ٥



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٩  

  مصر. 
  ٠,٥٠  ٢,٥٥  تدریب التلمیذ على الممارسة العملیة للقیم الدینیة .   ٦
  ٠,١٥  ٢,٩٠  بیة مثل قیمة العمل والمثابرة واإلتقان.تنمیة ودعم القیم االیجا  ٧
توضیح خطـورة معلومـات بعـض مواقـع شـبكة المعلومـات علـى الهویـة   ٨

  الثقافیة . 
٠,٥٥  ٢,٧٠  

تكلیف التالمیـذ بعمـل أبحـاث عـن الثقافـة العربیـة اإلسـالمیة باعتبارهـا   ٩
  ثقافة سالم ال ثقافة عنف .

٠,٥٠  ٢,٨٠  

میذ في كیفیة مواجهة األخطار الثقافیة عند التعامـل یناقش المعلم التال  ١٠
  مع االنترنت .

٠,٥٣  ٢,٧٥  

ویالحظ من نتائج هـذا المحـور بـأن جمیـع عبـارات هـذا المحـور تقـع جمیعهـا 
فـــي منطقـــة الموافقـــة بدرجـــة كبیـــرة ، إضـــافة إلـــى أن االنحرافـــات المعیاریـــة تعكـــس 

  ألدوار . درجة بسیطة من التشتت في آراء الخبراء حول هذه ا
ویمكــن تفســیر األمــر الســابق بــأن هــذه العبــارات التــي تضــمنها هــذا المحــور 
تعبــر عــن مــا أفرزتــه مراجعــة األدبیــات الســابقة المتعلقــة بالتأكیــد علــى أهمیــة دور 

وضـرورة تزویــد التالمیــذ بالضــوابط واألخالقیــات  الهویــة الثقافیــةباإللتــزام المعلـم فــي 
  .  ة عند التعامل مع شبكة المعلوماتفیالتي تحمیهم من األخطار الثقا

) ، ودراســة (حســین بشــیر ٢٠٠٥وهـذا مــا أكدتــه دراســة (ســلمي الصــعیدي ، 
  )٥١) ( ٢٠١٠) ودراسة (سامي عماره ، ٢٠٠٧، 

  ومن بین الممارسات التي أضافها أفراد العینة : 
  تفعیل مجالس أمناء الفصول من التالمیذ . -
 اآلخر . تدعیم روح المنافسة والحوار وتقبل -

 توعیة التالمیذ بمكانة مصر المتمیزة . -

إكتساب المعارف والقـیم التـي تعبـر عـن هویـة وثقافـة المجتمـع وذلـك مـن خـالل  -
  المناخ االجتماعي الذي یسود الفصل الدراسي . 

  : ینایر ٢٥االستجابة لتوجهات ثورة المحور الخامس : أدوار المعلم في مجال 
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االســـتجابة تحـــدد أدوار المعلـــم فـــي مجـــال یتـــألف هـــذا المحـــور مـــن عبـــارات 
  ، كما في الجدول التالي : ینایر  ٢٥لتوجهات ثورة 

  )٧جدول (
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة آلراء الممارسین حول أدوار المعلم في مجال 

  ینایر  ٢٥االستجابة لتوجهات ثورة 
  االنحراف المعیاري  المتوسط  العبارة  م
ینـایر وتـداعیاتها علـى السـاحة  ٢٥لمناقشة ثـورة ینظم لقاءات دوریة   ١

  العربیة واإلسالمیة . 
٠,٥٢  ٢,٧٣  

یعمــل علــى خلــق منــاخ مــن التســامح والعدالــة والمســاواة بــین أفــراد   ٢
  المجتمع المدرسي.

٠,٥٥  ٢,٦٣  

  ٠,٦٠  ٢,٥٢  یبرز جهود الشعب المصري في الحفاظ على الوحدة الوطنیة.   ٣
  ٠,٥٨  ٢,٥٤  التالمیذ للعمل التطوعي.یغرس روح المبادرة لدى   ٤
توعیة التالمیذ بأهمیة الحفاظ على الممتلكات العامة للـوطن وحمایتهـا   ٥

  من التخریب . 
٠,٤٣  ٢,٨١  

  ٠,٤٧  ٢,٧٦  توعیة التالمیذ بحقوق وواجبات المواطن المصري.  ٦
  ٠,٥١  ٢,٧٤  إبراز دور الشرطة والمجلس العسكري في تحقیق اآلمن واالستقرار.  ٧
كسـاب روح   ٨ یكلف التالمیذ بأنشـطة تتطلـب ممارسـة العمـل الجمـاعي وإ

  الفریق.
٠,٢٧  ٢,٩٥  

  ٠,٥٨  ٢,٧٩  إكساب التالمیذ مهارات إدارة الجودة والمشاركة السیاسیة .   ٩
  ٠,٤٧  ٢,٨٥  التأكید على مبادئ المواطنة وكیفیة تنمیتها.  ١٠
  ٠,٥٥  ٢,٧٠  ف في الرأي.یكون نموذجا في التأكید على التعددیة واالختال  ١١
ــى الحــوار   ١٢ ــي تركــز عل ــاءات التلیفزیونیــة الت ــذ بمتابعــة اللق یكلــف تالمی

  الوطني.
٠,٥٠  ٢,٨٠  

یالحـظ مــن نتــائج هــذا المحــور بــان جمیــع عبــارات هــذا المحــور تقــع جمیعهــا 
في منطقة الموافقـة بدرجـة كبیـرة إضـافة إلـى أن االنحرافـات المعیاریـة تعكـس درجـة 

  لتشتت في آراء الخبراء الممارسین حول هذه األدوار .بسیطة من ا
ویمكــن تفســیر األمــر الســابق بــأن هــذه العبــارات التــي تضــمنها هــذا المحــور 

رات المجتمعیــة یــتغیللتعبــر عــن أهمیــة إســتجابة النظــام التعلیمــي وخصوصــا المعلــم 
ینــــایر وأن یقــــود حركــــة التغییــــر  ٢٥والتــــي علــــى رأســــها ثــــورة للمجتمــــع المصــــرى 
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بوصــفة فــرًدا فــى مجتمــع یتوقــع  جتمــاعي والتــي یتطلبهــا االصــالح المجتمعــي ،اال
منـــه االهتمـــام بدراســـة مشــــكالت مجتمعـــه والعمـــل علــــى حلهـــا ، وباعتبـــاره صــــانعا 

  : ومن بین الممارسات التي أضافها أفراد العینة للتغییر ومشارًكا فیه ،
  توضیح أهمیة العدل وأن لكل ظالم نهایة .  -
 ع في األخطاء مرة أخرى . قة الفعالة حتى النأهمیة القیاد -

 توضیح أهمیة الحفاظ على هیبة الدولة والممتلكات العامة .  -

 غرس حب اإلنتماء والوالء للوطن . -

 عدم اإلنسیاق وراء الشائعات .  -

 تنمیة الدافع إلى إرادة التغییر . -

ه في ضوء (ب) النتائج الخاصة بالمعوقات التي قد تحول دون قیام المعلم بدور 
  تحدیات مجتمع المعلوماتیة :

  وفیما یلي نتائج استجابات عینه الدراسة حول هذه المعوقات 
  )٨جدول رقم (

  آراء أفراد عینه الدراسة فیما یتعلق بالمعوقات
  االنحراف المعیارى  المتوسط  العبارات  م
ــد تقــویم أداء   ١ ــا المعلومــات عن ــة باســتخدام تكنولوجی إهمــال شــرط المعرف

  لم المع
٠,٥٥  ٢,٧٤  

  ٠,٦٩  ٢,٢٧  مكتبة المدرسة غیر مجهزة بتكنولوجیا المعلومات   ٢
  ٠٥٨.  ٢,٦٩  نقص عدد الفنیین المتخصصین في تكنولوجیا المعلومات بالمدارس  ٣
االتجاهات السلبیة لدى أفراد المجتمع المدرسي نحو استخدام تكنولوجیا   ٤

  المعلومات .
٠,٢٣  ٢,٩٥  

  ٠,٦٨  ٢,٢٠  ول بها حالیا والتي تحدد أدوار المعلمین. جمود اللوائح المعم  ٥
نظام التقویم الحالي الیشجع التالمیذ على اكتسـاب مهـارات التعامـل مـع   ٦

  تكنولوجیا المعلومات.
٠,٥١  ٢,٤٧  

قلة االهتمام بتدریب المعلمـین علـى اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي مجـال   ٧
  التدریس.

٠,٤٥  ٢,٨١  

  ٠,٤٤  ٢,٨٢  في تخطیط خبرات التعلیم النشط .ضعف قدرات المعلمین   ٨
  ٠,٨٤  ٢,١٣  نمطیة أسالیب التحفیز والمكافآت المقدمة للمعلمین .   ٩



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٠٢ 

  االنحراف المعیارى  المتوسط  العبارات  م
  ٠,٥٨  ٢,٥٤  . الممنوحة للمعلم مقابل الواجبات قصور السلطات  ١٠
  ٠,٤٧  ٢,٧٦  تراجع دور القیم المهنیة وأخالقیات وآداب المهنة.  ١١
  ٠,٦٣  ٢,٤٣  علیم االبتدائي تعدد مؤهالت المعلمین بالت  ١٢
  ٠,٤٣  ٢,٨١  القصور في أسالیب التنمیة المهنیة للمعلمین .   ١٣
  ٠,٥٦  ٢,٥٩  مقاومة التغییر من بعض شرائح المجتمع المدرسي.   ١٤
منـــاهج ومقـــررات المدرســـة االبتدائیـــة خالیـــة مـــن االهتمـــام بتكنولوجیـــا   ١٥

  المعلومات.
٠,٥٢  ٢,٧٣  

  ٠,٦٠  ٢,٥٢  على الدرجات التحصیلیة كهدف أول وأخیر.تركیز أولیاء األمور   ١٦
  ٠,٦٢  ٢,٥٤  ثقل المهام واألعباء المناطة بالمعلمین   ١٧
  ٠,٦٠  ٢,٣٨  التوجد أسالیب للكشف عن القدرات االبتكاریة للتالمیذ .   ١٨
  ٠,٥٥  ٢,٦٣  نقص التمویل المخصص لشراء األجهزة على مستوى المدرسة .   ١٩
لمعلــم كیفیــة اســتخدام مصــادر التعلــیم المتاحــة فــي الیوضــح الموجــه ل  ٢٠

  تنمیة مهارات التعلم الذاتي . 
٠,٥٥  ٢,٥٨  

العالقــة الســطحیة بــین أســرة التلمیــذ والمدرســة أدت إلــى وجــود مجــالس   ٢١
  أمناء غیر فعاله . 

٠,٤٥  ٢,٧٧  

  ٠,٥٤  ٢,٦٣  معظم المدارس تهتم بتوفیر األسالیب التربویة الحدیثة للتالمیذ .  ٢٢
  ٣,٦٠  ٥٧,٣٧  المجموع

نحرافاتها المعیاریة علـى كـل عبـارة  من استقراء متوسطات آراء أفراد العینة وإ
مـن عبـارات هـا البعـد یتضـح أن معظـم هـذه العبـارات (موافـق بدرجـة كبیـرة ، وعــدد 

  قلیل (موافق بدرجة متوسطة ) . 
) ٥٧,٣٧وتجــــدر اإلشــــارة أن المتوســــط الكلــــي لعبــــارات هــــذا المحــــور هــــو (

) عبـارة یكـون النـاتج ٢٢قسمة هذا المتوسط على عدد عبارات هـذا البعـد البـالغ (وب
) ممــا یــدل علــى أن المعوقــات قــد تــم الموافقــة علیهــا بدرجــة كبیــرة مــن ٢,٦١هــو ( 

  وجهة نظر أفراد العینة . 
ــر العوامــل  ــة أن أكث ویتضــح مــن حســاب المتوســط الــوزني إلجمــالى العین

ا ا تنازلیً   هى :  إعاقة مرتبة ترتیبً
االتجاهــــات الســــلبیة لــــدي أفــــراد المجتمــــع المدرســــي نحــــو اســــتخدام تكنولوجیــــا  -

  المعلومات . 
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 ضعف قدرات المعلمین في تخطیط خبرات التعلیم النشط .  -

 القصور في أسالیب التنمیة المهنیة للمعلمین .  -

قلة االهتمام بتدریب المعلمین على استخدام الحاسب اآللي فـي مجـال التـدریس  -
  . 

 لعالقة السطحیة بین األسرة والمدرسة . ا -

 تراجع دور القیم المهنیة وأخالقیات المهنة .  -

هــذا ، وهنــاك بعــض المعوقــات التــي أضــافها أفــراد العینــة ولــم تتضــمنها 
  :   مفردات االستبانة وكان ترتیب هذه المعوقات كما یلى

مجـــال  قلـــة وجـــود بعثـــات تعلیمیـــة إلـــى الـــدول المتقدمـــة لالســـتفادة  منهـــا فـــي - ١
  تكنولوجیا المعلومات . 

 قصور إعداد المعلمین في كلیات التربیة .  - ٢

نتقاء المعلمین .  - ٣  عدم وجود معاییر دقیقة الختیار وإ

 ال یوجد دلیل للمعلم یوضح له كیفیة إستخدام تكنولوجیا المعلومات .  - ٤

إنخفــاض الــوعي التربــوي للوالــدین بدرجــة كبیــرة ، تــؤثر علــى مــدي صــالحیة  - ٥
 اتجاهات تربیة أبنائهم . أسالیب و 

دارة المدیریـــة  - ٦ تـــدخل أكثـــر مـــن جهـــة فـــي عمـــل المعلـــم مثـــل إدارة المدرســـة وإ
 التعلیمیة والوزارة .... الخ . 

ـــو مـــن عنصـــر مســـاهمته فـــي التربیـــة الخلقیـــة  - ٧ ـــم تخل معـــاییر تقیـــیم أداء المعل
 للتلمیذ . 

  التصور المقترح : 
الدراســة ، تــم وضــع تصــور  فــي ضــوء التحلــیالت النظریــة وآراء أفــراد عینــه

ــــة للتعامــــل مــــع مجتمــــع  ــــذ المدرســــة االبتدائی مقتــــرح لــــدور المعلــــم فــــي تهیئــــة تالمی
  المعلوماتیة . 

  ویتضمن التصور المقترح األبعاد التالیة : 
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١٠٤ 

  منطلقات التصور المقترح .  - ١
 أهداف التصور المقترح .  - ٢

 آلیات التصور المقترح .  - ٣

 متطلبات نجاح التصور المقترح .  - ٤

  طلقات التصور المقترح : من -١
  ینطلق التصور المقترح الحالي مما یلى :      

إن عالم الیوم أضحى یمـوج بـالتغیرات علـى كافـة األصـعدة ومختلـف المجـاالت  -
، وال یقتصــر األمــر علــى التقــدم العلمــي والتقنــي ، بــل تعــداه إلــى التغیــرات الفكریــة 

  والقیمیة والحیاتیة . 
ینــایر علــى النظــام التعلیمــي بعامــة وعلــى أداء  ٢٥ورة االنعكاســات التربویــة لثــ  -

  معلم المدرسة االبتدائیة بخاصة تجاه تالمیذه .
 أهداف التصور المقترح :  -٢

  یسعى التصور المقترح إلى تحقیق مجموعة من األهداف اآلتي : 
وضــع مجموعــة مــن اآللیــات لتحقیــق األدوار المتوقعــة مــن المعلــم لمواجهــة  -

  لوماتیة . تحدیات مجتمع المع
توضــیح عــدد مــن العقبــات التــي قــد تحــول دون قیــام المعلــم بــأدواره المتوقعــة  -

 مع وضع مجموعة من اإلجراءات للتغلب علیها . 

 آلیات التصور المقترح : -٣

توجــد مجموعــة مــن اآللیــات التــي تســاعد المعلــم علــى تحقیــق دوره المتوقــع 
 . لتهیئة التالمیذ لمواجهة تحدیات مجتمع المعلوماتیة

(أ) آلیات تتعلق بمجال التوعیة بنظم تشغیل الحاسـب اآللـي ومهـارات إسـتخدامه 
  :  
اســــتخدام تكنولوجیـــــا المعلومـــــات فـــــي التـــــدریس بكلیـــــات التربیـــــة ، حتـــــى یـــــتمكن  -

  الطالب المعلمون من استخدامها وعن اقتناع مع طالبهم . 
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، وعلـــى مســـتوى إدمـــاج تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي المقـــررات التربویـــة المختلفـــة  -
  جمیع الشعب بكلیات التربیة . 

ــدرس لطــالب كلیــات  - ُ إســتحداث مقــرر للبرمجیــات التعلیمیــة وأســالیب اســتخدامها ی
  التربیة . 

إعـادة النظـر فـي التـدریب المیـداني (التربیـة العملیـة) بكلیـات التربیـة ، بمـا یســمح  -
  للطالب باستخدام تكنولوجیا المعلومات بشكل أكبر . 

ــــة االبتدائیــــة ، لتزویــــدهم تنظــــ - ــــة لجمیــــع معلمــــي المرحل یم بــــرامج تــــدریب تجدیدی
بالجدیـد فــي مجــال الحاســب اآللــي وشـبكة المعلومــات وكیفیــة االســتفادة منهــا فــي 

  مجال التدریس .
وضــع دلیــل للمعلــم یوضــح لــه كیفیــة إســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات والبرمجیــات  -

  التطبیقات واألنشطة المصاحبة له . التعلیمیة في تدریس المنهج ، وتنفیذ 
  (ب) آلیات تتعلق بتنمیة القدرة على التفكیر اإلبداعي للتلمیذ: 
وجود معاییر علمیة شامله وواضحة بمؤسسات إعـداد المعلـم لقبـول الطـالب بهـا  -

   .  
إمتالك المعلم لمجموعة من السمات والخصائص تساعد في تنمیة اإلبـداع لـدي  -

  التلمیذ. 
ة النظـــر بصـــفة دوریـــة فـــي منـــاهج ومقـــرات كلیـــات التربیـــة بمـــا یتمشـــى مـــع إعـــاد -

  التطورات واالتجاهات الحدیثة .  
  إعداد المعلم إعداًدا یؤهله ألن یكون معلما یتسم بالتجدید واإلبداع .   -
إطـــالع المعلـــم علـــى أحـــدث الطـــرق واألســـالیب المســـتخدمة فـــي التـــدریس والتـــي  -

  لدى التلمیذ. تساعد على تنمیة اإلبداع 
  إرسال المعلمین إلى دورات تدریبیة أو بعثات خارجیة .  -
  توفیر قدر من الحریة للمعلم في استغالل اإلمكانات المدرسیة .   -
  رصد جوائز تشجیعیة وتنظیم مسابقات محلیه للمبدعین من التالمیذ .  -
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مــــن حـــرص المعلــــم علـــى أن یكــــون قـــدوة لتالمیــــذه فـــي الحصــــول علـــى الجدیــــد  -
  األفكار واألنشطة .

  اقتناع المعلم بأهمیة دوره في تنمیة المواهب . -
ــــاة المبــــدعین  - أن تتضــــمن بعــــض المقــــررات الدراســــیة بعــــض القصــــص عــــن حی

  المتمیزین . 
  تنظیم رحالت خارج المدرسة تزید من إكتشاف المعلم إلبداعات تالمیذه. -
نشــــطة المدرســــیة المدعمــــة تــــوفیر التجهیــــزات واألدوات الضــــروریة لممارســــة األ -

  لإلبداع.
  (ج) آلیات تتعلق بمجال تنمیة مهارات التعلم الذاتي : 

تعویــد الطــالب المعلمــین فــي كلیــات التربیــة علــى اســتخدام أســلوب الــتعلم الــذاتي  -
ــــة  (مــــن خــــالل تــــوجیههم للقــــراءة وعمــــل البحــــوث عــــن طریــــق اســــتخدام المكتب

عتبـار ومصـادر الـتعلم التكنولوجیـة مثـل الحاسـب اآل لـي وشـبكة المعلومـات ) وإ
  ذلك جانب أساسي من جوانب تقییم الطالب . 

الحـرص علـى تعلـیم الطــالب المعلمـین علـى المناقشــه ونقـد اآلراء وتحلیلهـا حتــى  -
یتعــودوا علــى هــذا األســلوب ویمارســوه عــن إقتنــاع مــع ثالمیــذهم بالمدرســة بعــد 

  ذلك . 
ف الـذهني لـدي الطـالب المعلمــین تنمیـة مهـارات أسـالیب حـل المشــكالت والعصـ -

مـــن خـــالل عـــرض بعـــض موضـــوعات المقـــرر الدراســـي فـــي صـــورة مشـــكالت 
یشـترك الطــالب مـع أعضــاء هیئــة التـدریس فــي دراســتها وتحلیلهـا حتــي یتســني 

  للطالب المعلم إستخدام هذا األسلوب في التدریس مستقبًال .
لمعلومــات ، مــن خــالل تنمیــة قــدرة الطــالب المعلمــین علــى التعامــل الفعــال مــع ا -

تــدریبهم علــى تصــنیف المعلومــات وتفســیرها وتقییمهــا ، وكیفیــة اإلســتفادة منهــا 
  في التوصل إلى معارف جدیدة . 

  : اإللتزام بالهویة الثقافیة(د) آلیات تتعلق بمجال 
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ــــــة  ــــــة والقومی التركیــــــز فــــــي المنــــــاهج الدراســــــیة علــــــى منظومــــــة القــــــیم الوطنی
الناجحـــــة عـــــن التطـــــور العلمـــــي والتقنـــــي ، وبخاصـــــة واألخالقیـــــة لمواجهـــــة اآلثـــــار 

الثقافي ، الذي یعـد مـن أبـرز التحـدیات التربویـة للثـورة  قالتصدي لمحاوالت االخترا
نتقــاء موضــوعات المنــاهج التــي  المعلوماتیــة ، وذلــك مــن خــالل االهتمــام باختیــار وإ

ســالمیة والتربیــة لهــا صــله مباشــرة بتنمیــة هــذه القــیم مثــل : اللغــة العربیــة والتربیــة اإل
الوطنیــة ، باإلضــافة إلــى إحتــواء المنــاهج األخــرى موضــوعات وأنشــطة تســهم فـــي 

  تنمیة تلك القیم . 
التركیز في بعض المقررات الدراسیة على القیم الضـروریة للتعامـل مـع مجتمـع  -

حتـــرام آراء اآلخـــرین ،  المعلوماتیـــة مثـــل : األمانـــة العلمیـــة ، والموضـــوعیة ، وإ
  مثابرة في التعلیم . والتسامح وال

توضـــح بعـــض التوجهـــات الدینیـــة التـــي تـــدعو إلـــى إتبـــاع النظـــرة النقدیـــة فـــي   -
نمــــا  التعامـــل مـــع األحــــداث والظـــواهر والمعلومــــات ، وعـــدم األخــــذ بـــالظن ، وإ

  الحكم على األمور بالدلیل والبرهان .
  ینایر : ٢٥(هـ) آلیات تتعلق باالستجابة بتوجهات ثورة 

مفـاهیم الدیمقراطیـة فـي مختلـف منـاهج المدرسـة االبتدائیـة مثـل إدخال كثیر مـن ال -
  حقوق التلمیذ ، المواطنة ، التسامح والحوار ، نبذ العنف. 

إتاحـــة الـــرحالت والزیـــارات المدرســـیة للبیئـــة المحلیـــة والخارجیـــة الطـــالع التالمیـــذ  -
  على حضارة مصر وتنمیتهم على حب الوطن والوالء له ، وتشجیع السیاحة . 

  ع بیانات ومعلومات عن بعض مشكالت البیئة المحلیة لالسهام في حلها . جم -
توضیح بعض التوجهات الدینیـة التـي تـدعو إلـى إتبـاع النظـرة الناقـدة فـي التعامـل  -

مــع الثــورة ونبــذ الشــائعات والحكــم علــى األمــور بالــدلیل والبرهــان ومــن اآلیــات التــي 
ـــ قولـــة تعـــالى : یمكــن أن یشـــار إلیهـــا فـــي ذلـــك  ْن َجـــاَءُكمْ یَ ـــوا ِإ ُن ـــِذیَن آمَ ا َأیَُّهـــا الَّ

وا یَُّن تَبَ ٍإ َف اِسٌق ِبَنبَ وأخیرًا توصي الدراسة بمجموعة من اإلجراءات التالیـة للتغلـب   َف
  على المعوقات :
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تنویـــع أســـالیب تقـــویم الطـــالب ، بحیـــث التقتصـــر علـــى قیـــاس الجانـــب المعرفـــي  -
  یقیة . فحسب ، بل نكشف عن الجوانب المهاریة والتطب

نشـر الــوعي المعلومــاتي بــین أفــراد المجتمـع مــن خــالل أجهــزة اإلعــالم المختلفــة ،  -
وتبصـــیر أولیــــاء أمــــور التالمیـــذ بأهمیــــة اســــتخدام تكنولوجیـــا المعلومــــات فــــي تعلــــیم 

 أبنائهم. 

العمـــل علـــى تـــوفیر فئـــة فنـــي المعامـــل ، وأخصـــائي تكنولوجیـــا المعلومـــات بـــالكم  -
حقیق ذلك من خالل إعدادهم علـى المسـتوى الجـامعي والكیف المناسبین ، ویمكن ت

 واالهتمام بتدریبهم أثناء الخدمة . 

 تزوید المكتبات المدرسیة بتكنولوجیا المعلومات .  -

تشـــجیع القـــادرین مـــن أفـــراد المجتمـــع المحلـــي للمســـاهمة فـــي إســـتكمال تجهیـــزات  -
 تكنولوجیا المعلومات بالمدارس . 

عامــل المختلفــة مثــل معامــل الحاســب اآللــي ، مــع تجهیــز المــدارس االبتدائیــة بالم -
 مراعاة أن تتناسب هذه المعامل مع إعداد التالمیذ بالمدرسة . 

  متطلبات نجاح التصور المقترح :  -٤
یظل التصور المقتـرح حبـرًا علـى ورق ، مـا لـم تكـن هنـاك الظـروف المالئمـة 

بط والشـروط لكـي لنجاح هذا التصور ، وترى الدراسة أن هناك مجموعة من الضـوا
  تساعد على نجاح هذا التصور منها : 

وضـــع معـــاییر إلنتقـــاء الطـــالب المعلمـــین تتناســـب وتغیـــرات العصـــر وتوقعـــات  -
المســـتقبل ، وبمـــا یضـــمن تمـــتعهم بمســـتوى أخالقـــي مرتفـــع وبســـلوك حســـن وســـمعه 

  طیبة . 
أن تمتلـــك مؤسســـات إعـــداد المعلـــم مقومـــات اإلعـــداد الشـــامل والحـــدیث ، وفـــى  -

ا مقومــات اإلعــداد التكنولــوجي فضــال عــن إتقانــه الســتراتیجیات الــتعلم الفعــال مقــدمه
 (كالتعلم التعاوني والذاتي واالستكشافي واالبتكاري ). 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٩  

تهیئـــة المنـــاخ الـــالزم لنجـــاح المعلـــم فـــي أداء األدوار المتوقعـــة منـــه ومـــن أبـــرز  -
 متطلبات تحقیق ذلك .

 تلمیذا . ٣٠إلى * العمل على تقلیل عدد تالمیذ الفصل الواحد 

 * ضرورة تخصیص الموارد المالیة الالزمة إلدخال التكنولوجیا بالمدارس . 

* إنشـــاء مركـــز لتصـــمیم المنـــاهج المعتمـــدة علـــى التكنولوجیـــا یعمـــل بـــه فریـــق مـــن 
 المتخصصین ویقوم بإعداد المناهج االلكترونیة . 

ا یجـب إقتنـاع المســئولین بأهمیـة تطـویر منظومــة التعلـیم عـادة النظــر  وأخیـرً وإ
فـــي التوجهـــات الفكریـــة لمؤسســـات إعـــداد المعلـــم ، وبالتـــالي إمكانیـــة الوقـــوف علـــى 
جهود المراكـز البحثیـة المختلفـة فـي هـذا المجـال : المركـز القـومي للبحـوث التربویـة 
ــــاحثین فــــي  والتنمیــــة ، المركــــز القــــومي لالمتحانــــات والتقــــویم التربــــوي ، وجهــــود الب

إلي مراجعة التجارب األجنبیة في هـذا المجـال لإلسـتفادة  الجامعات وذلك باإلضافة
  منها في تطویر التعلیم . 
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١١٠ 

  
  
  
  
  
  

  الهوامشو المراجع 
شــاكر محمــد فتحــى وآخــرون : اإلعــالم المعلومــاتى وبعــض صــیغ التعلــیم عــن  .١

ـــــة  بعـــــد فـــــى عالمنـــــا المعاصـــــر، دراســـــة تحلیلیـــــة مقارنـــــة ، مجل
،  ٧٢لحدیثــة ، القــاهرة ، الجــزء دراســات تربویــة رابطــة التربیــة ا

 .٢٥، ص  ١٩٩٤

منـــي إبـــراهیم عبـــد الســـالم : المتطلبـــات التربویـــة لطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة فـــي  .٢
عصر المعلوماتیة من وجهة نظر المعلمة ، مجلـة كلیـة التربیـة 

،  ٢٠٠٨، الجـزء الثـاني ، سـبتمبر  ٦٨، جامعة المنصورة ، ع
 . ١٨٢ص 

، القـــاهرة ، الهیئـــة  ٢٠٠٠العربـــى لعـــام محمـــد زكـــى عمـــاد : تحضـــیر الطفـــل  .٣
  .١٣، ص ١٩٩٠،  ١المصریة للكتاب ، ط

لیلـــى كـــرم الـــدین : إعـــداد أطفالنـــا للمســـتقبل ، المـــؤتمر الســـنوى األول لمركـــز  .٤
رعایة وتنمیة الطفولة ، تربیـة الطفـل مـن أجـل المسـتقبل (الواقـع 
ـــة ، جامعـــة المنصـــورة  والطمـــوح) ، مركـــز رعایـــة وتنمیـــة الطفول

 ٥٩٣، ص٢٠٠٢دیسمبر  ٢٦-٢٥لفترة من ا

نبیــل علــى : الطفــل العربــي وتكنولوجیــا المعلومــات ، كتــاب العربــي ، الكویــت   .٥
 .٢١٨، ص ٢٠٠٣، ٥، ع



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
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جامعـــة جنـــوب الـــوادى : مـــؤتمر الطفولـــة العربیـــة (الواقـــع وآفـــاق المســـتقبل) ،   .٦
مــــع المركــــز العربــــى للتعلــــیم  بالتعــــاونمركـــز دراســــات الجنــــوب 

، ٢٠٠١أكتــــوبر ، ٣١-٢٩قــــة فــــى الفتــــرة مــــن والتنمیــــة ، الغرد
 .٣٠ص 

7.  National institute For education development  : Life Skils Ministry of Basic 
education and Culture Namibia Okahandja. Novembar,1992, 
P. 36. 

  لى : إ الرجوعتم  .٨
،  ١فهیم مصطفى : مدرسـة المسـتقبل ومجـاالت التعلـیم عـن بعـد ، ط ) أ(

  .١٥، ص  ٢٠٠٥القاهرة ، دار الفكر العربي ، 
عبد الفتاح جوده السید : تصور مقترح لدور كلیات التربیـة فـي تكـوین  ) ب(

أخالقیــات مهنــة التــدریس لــدى طالبهــا فــي ضــوء االتجاهــات التربویــة 
المعاصـــرة ، رســـالة دكتـــوراه ، غیـــر منشـــورة ، كلیـــة التربیـــة ، جامعـــة 

  .٢٠٠٠الزقازیق ، 
لــب امــین القریطــي : التعلــیم اإللكترونــي (العقبــات والتحــدیات (ج) عبــد المط

والحلـول المقترحـة ) ، مجلـة دراسـات تربویـة واجتماعیـة ، كلیـة التربیـة 
، ص  ٢٠٠٥، یولیـو  ٣، جامعة حلـوان ، المجلـد الحـادي عشـر ، ع

  .٢٣٠ -٢٠٧ص 
ــاتم جـــــاد الكـــــریم : تكنولوجیــــا التعلـــــیم فـــــي الــــوطن العربـــــي ، (الواقـــــع  (د) حــ

الطموح ، المؤتمر العلمي السـنوي الثـاني للجمعیـة العربیـة لتكنولوجیـا و 
، ینـــایر  ٢٠٠٦یولیـــو  ٦-٥التربیـــة (المعلوماتیـــة ومنظومـــة التعلـــیم ، 

 .٨٩، ص  ٢٠٠٧
9. Chang Krassia & Carnegie Mellon : The Role of Information Technology in 

Learning : A Meta Analysis Study in : Technology Literacy 
Applications in Learning Environments , by Carbonara David 
, USA, 2005. 

10.  Tuckman W. Btuce : Conducting Educational Research 4th Ed., Florida , 
Harcourtbrace & Company , 1994 . P.94. 
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دوات التصـمیم والمـنهج واأل –محمد الغریب عبـد الكـریم ، البحـث العلمـي   .١١
  .٥٩، ص  ١٩٨٧، القاهرة ، نهضة الشرق ،

مكانیـــة  .١٢ محمـــود عطـــا محمـــد علـــى : خبـــرة المـــدارس الذكیـــة فـــي مالیزیـــا وإ
،  ٦٣اإلفادة منها في مصر ، مجلة كلیـة التربیـة بالزقـازیق ، ع

 .٢٠٠٩إبریل ، 

عبــد الفتــاح جـــودة الســید ، طلعــت حســـنین إســماعیل : دور الجامعــة فـــي   .١٣
المواطنــــة كمـــــدخل تحتمــــه التحـــــدیات  توعیــــة الطــــالب بمبـــــادئ

العالمیـــــة المعاصـــــرة ، مجلـــــة دراســـــات تربویـــــة ونفســـــیة ، كلیـــــة 
 م. ٢٠١٠، الجزء الثاني ،  ٦٦التربیة ، جامعة الزقازیق ، ع

مرفــت عبــد الهــادي صــالح : المتطلبــات التربویــة إلدخــال الحاســب اآللــي   .١٤
فــي مرحلـــة التعلـــیم قبــل الجـــامعي فـــي مصــر فـــي ضـــوء بعـــض 

ــــرا ــــة ، رســــالة ماجســــتیر ، غیــــر منشــــورة ، كلیــــة الخب ت األجنبی
 م.٢٠٠٣التربیة ، جامعة حلوان ، 

ـــیم االلكترونـــي ، العقبـــات والتحـــدیات  .١٥ عبـــد المطلـــب أمـــین القریطـــي : التعل
 .٢٠٢المقترحة ، مرجع سابق ، ص  والحلول

حاتم جاد الكریم ، تكنولوجیا التعلیم في الوطن العربـي (الواقـع والطمـوح )   .١٦
 .٩٠جع سابق ، ص ، مر 

ــــه محمــــــد عبـــــد المطلــــــب : المتطلبـــــات التربویــــــة المســـــتقبلیة للطفولــــــة  .١٧ أمینـ
المصـــریة (دراســـة إستشـــراقیه) ، رســــالة دكتـــوراه ، كلیـــة التربیــــة 

 . ١٩٩٩ببنها ، جامعة الزقازیق ،

ناصر محمد عامر : المعلوماتیة في التعلیم العـام بمصـر وكنـدا والیابـان ،  .١٨
وعلـــم الـــنفس، كلیـــة التربیـــة ، جامعـــة مجلـــة البحـــث فـــي التربیـــة 

ــــــــد الســــــــادس عشــــــــر ، ع ــــــــو  ١أســــــــیوط ، المجل ،      ٢٠٠٢، یولی
 .٨٠-٤١ص ص 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
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منــي إبــراهیم عبــد الســالم : المتطلبــات التربویــة لطفــل مــا قبــل المدرســة فــي  .١٩
عصر المعلوماتیة من وجهة نظر المعلمة ، مرجـع سـابق ،ص 

 .٢٣١ -١٦٥ص 
20. Raymond A. Zepp: Teachers Perceptions on the Roles on Educational 

Technology ,Educational Technolgy & Sociaety Journal 
,2005, 8(3) 

21. Fallows, S. & Bhanol, R., " Educational Development and Information 
Communications Technology : An Introdction " in : 
Fallows, S. & Bhanol, R., " Educational Development 
Through Information and Communications Technology 
(London : Kogan Pagelimited , 2002) , PP., 107 

ســـلمي الصـــعیدي : المدرســـة الذكیـــة ، مدرســـة القـــرن الحـــادي والعشـــرین ،  .٢٢
 .٢٠٠٥المنیا ، دار فرحة ، 

جــامعي ، حسـین بشــیر محمــود : التنمیـة المعلوماتیــة لطــالب التعلـیم قبــل ال .٢٣
المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي الثـــاني ، الجمعیـــة العربیـــة لتكنولوجیـــا 

،  ٢٠٠٦یولیــو  ٦-٥التربیــة ، المعلوماتیــة ومنظومــة التعلــیم ، 
 .١٧٥، ص  ٢٠٠٧ینایر 

24. Moore , N. " The Information Society " , World Information Report 1997 
/1998 , Paris , UNESCO , 1997 , PP. 272- 273.  

25. Longman Dictionary of Contemporary English , New Edition, 3nd ,(U.K: 
Longman Group Ltd, 1995) , P.732. 

كریمــــان إســــماعیل متــــولى : اقتصــــادیات المعلومــــات ، القــــاهرة ، المكتبــــة  .٢٦
  . ٢٨-٢٧، ص ص  ١٩٩٥األكادیمیة ، 

علـى أعتـاب  محمد فتحى عبد الهادى : المعلومـات وتكنولوجیـا المعلومـات .٢٧
،  ٢٠٠٠قــرن جدیــد ، القــاهرة ، مكتبــة الــدار العربیــة للكتــاب ، 

 .  ٢٩-٢٨ص ص 
28. Breivik , P.S.& sen , J.A, Information Literacy : Educating Children for the 

21Century , 2nd Ed . (Washington, D.C: Natianal Education 
Asscciation , 1998), P41. 

المجتمـع المعلومــاتى ، آفـاق الحاضــر وتحـدیات المســتقبل هیـثم الخطیــب :  .٢٩
 .   ٢٤، ص  ١٩٩٠، القاهرة ، 
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١١٤ 

عبـد الفتـاح أحمـد حجـاج : رؤى مســتقبلیة إلعـداد المعلـم العربـى فـى ضــوء  .٣٠
تحدیات القـرن الحـادى والعشـرین ، مجلـة كلیـة التربیـة ، جامعـة 

،  ١٩٩٥دیســـمبر  ٢٤/٢٧األمــارات ، العـــین ، فـــى الفتـــرة مـــن 
 . ٢١٢، ص  ١٩٩٧األول ،  المجلد

بیـــل جیـــتس ، " المعلوماتیـــة بعـــد اإلنترنـــت طریـــق المســـتقبل " ترجمـــة عبـــد  .٣١
الســـالم رضـــوان ، سلســـلة عـــالم المعرفـــة ، الكویـــت ، المجلــــس 

، ص  ١٩٩٨،  ٢٣١الــوطنى للثقافــة والفنــون واآلداب ، العــدد 
 . . ٣٢٩ -٣١٥ص 

  لى : إالرجوع  تم .٣٢
آلیــات  –درســة الفاعلــة (مفهومهـا  إدارتهــا السـید عبــد العزیــز البهـواش : الم -

  .١٦٨-١٦٤، ص ص  ٢٠٠٨تحسینها ) القاهرة ، عالم الكتب ، 
ـــــة ) ، المنظمـــــة  - المالمـــــح  األساســـــیة لمدرســـــة المســـــتقبل (تصـــــورات عربی

العربیة للتربیـة والثقافـة والعلـوم ، المجلـة العربیـة للتربیـة ، المجلـد العشـرون 
 .١٠١-١٠٠، ص ص  ٢٠٠٠، دیسمبر ،  ٢، ع

سـعاد أحمـد شـاهین : تحدیـد االحتیاجــات التدریبیـة للمسـتفیدین مـن مشــروع  -
التعلیم االلكترونـي بـوزارة التربیـة والتعلـیم بجمهوریـة مصـر العربیـة ، دراسـة 

 .٢٢٩، ص ٢٠٠٧وصفیة ،

فتحي درویش عشـیبة ، علـى عبـد الـرؤوف نصـار : دور المدرسـة الثانویـة  -
اتیــــة ، مجلــــة كلیــــة التربیــــة ، جامعــــة فـــي إعــــداد الطــــالب لمجتمــــع المعلوم

 .٢٠٠٣، سبتمبر ،  ٤٥الزقازیق ، ع

، القـاهرة ، عـالم  ١أحمد إبراهیم قندیل : التدریس بالتكنولوجیا الحدیثـة ، ط .٣٣
  .١٩٢ص  ، ٢٠٠٦الكتب ، 
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١١٥  

(مــــریم عبـــــد اهللا النعیمـــــي : صـــــناعة الطلبــــة المبـــــدعین ، مجلـــــة المعلـــــم ،  .٣٤
ات العربیــــة المتحـــــدة ، جمعیــــة المعلمــــین بدولـــــة األمــــار  ١٠٠ع

 . ٥٣، ص ٢٠٠٠الشارقة ، 

فتحى عبد الـرحمن جـروان : تعلـیم التفكیـر ، مفـاهیم وتطبیقـات ، اإلمـارات  .٣٥
 .   ٨٢، ص١٩٩٩العربیة المتحدة ، دار الكتاب الجامعى ، 

صالح محمد أبو جـاد وآخـرون : تعلـیم التفكیـر النظریـة والتطبیـق ، األردن  .٣٦
 .   ١٣٦، ص ٢٠٠٧، دار المیسرة ، 

حصــه محمـــد صـــادق : اإلبـــداع ومعوقاتـــه فـــي التربیـــة دالالت استقصـــائیة  .٣٧
في بعض المدارس االبتدائیة القطریـة ، مركـز البحـوث التربویـة 

 ،١٩٩٥.. 

محمـد محمــود الحیلــة : تكنولوجیــا التعلـیم مــن أجــل تنمیــة التفكیــر األردن ،  .٣٨
 .   ٩٤، ص  ٢٠٠٢دار المیسرة ، 

تقبلیة إلعـداد المعلـم العربـى فـى ضــوء عبـد الفتـاح أحمـد حجـاج : رؤى مســ .٣٩
 .   ١٨٠تحدیات القرن الحادى والعشرین ، مرجع سابق ، ص 

40.  Lowry , C.M " Supporting and facilitating self – Directed Leaning " 1989 , in 
ERIC , NOED 312457 .  

41. Nigeows , K and Kong , U , Learning to Learn : preparing Teachers and 
student for problem – Based leaning 2001 , ERIC , NO,ED 
457524 .  

ســعد محمــد الهجــرس : المكتبــات والمعلومــات بالمــدارس والكلیــات ، الــدار  .٤٢
 . ٢٩١، ص  ١٩٩٣المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، 

43. Turne , T . & Dimacro, W Learning to Teach science in the secondary School 
( New York . Routledge , 1998) p p 84-85 .  

، القـــــاهرة ، عــــالم الكتـــــب ،  ٢ســــعد مرســــى أحمـــــد : التربیــــة والتقــــدم ، ط  .٤٤
 .٢٤٠، ص  ١٩٧٧

ضــیاء زاهــر : القــیم فــي العملیــة التربویــة ، سلســلة معــالم تربویــة ، مؤسســة  .٤٥
 .٧، ص  ١٩٨٤الخلیج العربي ، 
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١١٦ 

46. National Council for Educational Technology " Information Technology in 
English School & Commentary on Inspection Findings 1995 
– 1996 , in ERIC No , ED 398647 .  

أنطــوان بطــرس : االنترنــت شــبكة تحتــوى العــالم ، فــى ، حضــارة الحاســوب  .٤٧
 .   ١٨٠واإلنترنت ، كتاب العربى ، ص 

ـــیم وغـــرس اله .٤٨ ویـــة القومیـــة بـــین التحـــدیات محمـــد إبـــراهیم أبـــو خلیـــل : التعل
ـــــات ،  ـــــة والمجتمـــــع ، كلیـــــة البن وتعمیـــــق األزمـــــة ، مجلـــــة التربی

 -١٩٩، ص ص  ٢٠٠٦، دیســـــــــمبر ،  ٢المجلـــــــــد األول ، ع
٢٠٠. 

ـا هـزت العـالم ، القـاهرة ، أخبـار  ١٨عبد الواحد : ثورة مصـر ،  حسین .٤٩ یومً
 .٢٠١١الیوم ، قطاع الثقافة ، 

ساسـي ، دراسـة تحلیلیـة آلراء واتجاهـات إسماعیل محمد دیـاب : التعلـیم األ .٥٠
،  ١٩٨٣المدرسین والمدرسـات ، القـاهرة ، االنجلـو المصـریة ، 

 .٦٠-٥٩ص ص 

ــــة  .٥١ حســــن حســــین البــــیالوى : اإلبــــداع وتطــــویر بــــرامج العلــــوم التربویــــة بكلی
،    ص ٢٠٠٠التربیـة ، القـاهرة ، دار قبــاء للطباعـة والنشــر ، 

١٣٠. 

الجامعـة فـي تنمیـة قـیم المواطنـة لمواجهـة سامي فتحي عمارة : دور أسـتاذ  .٥٢
، مجلـــة  تحـــدیات الهویـــة الثقافیـــة ، جامعـــة اإلســـكندریة نموذجـــًا

 .٢٠١٠، یونیة  ٦٤مستقبل التربیة العربیة ، ع

  
  
  
  
 
 
 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٧  

 
  

  )٢ملحق رقم (
  جامعة دمنهور
  كلیـة التربیـة 

  قسم أصول التربیة

    

  إستبانة لتحدید األدوار
  بتدائیةالمتوقعة لمعلم المدرسة اال

  في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
  إعداد

  سامي فتحي عمارة ٠د
  األستاذ الفاضل (المدیر /الناظر/الوكیل )/ ..............................

  تحیة طیبة وبعد
یقوم الباحث بإعداد دراسة علمیة في التربیة (قسم أصـول التربیـة ) بعنـوان : 

البتدائیــــــة فــــــي ضــــــوء تحــــــدیات مجتمــــــع تصــــــور مقتــــــرح ألدوار معلــــــم المدرســــــة ا
المعلوماتیــــة ویتطلــــب إجــــراءات الجــــزء المیــــداني فــــي هــــذه الدراســــة إعــــداد إســــتبانه 
للتعرف على وجهـة نظـركم مـن حیـث درجـة أهمیـة الممارسـات التـي یتعـین أن یقـوم 
بها المعلم لتزوید تالمیذ المدرسة االبتدائیة بالمعارف والمهارات والقـیم التـي تمكـنهم 

لتعامــل مــع مجتمــع المعلوماتیــة ، وكــذا المعوقــات التــي قــد تحــول دون قیامــه مــن ا
  بهذا الدور . 

والمرجــو مــن ســیادتكم اختیــار االســتجابة التــي تعبــر عــن وجهــة نظــركم مــن 
االستجابات المدونة أمام كل عبـارة مـع العلـم أن مـا تـدلون بـه مـن آراء لـن یسـتخدم 

  إال لغرض البحث العلمي فقط 
  ل : بیانات عامة .القسم األو 
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  االسم : (اختیاري) ..............................
  الوظیفة : ......................................
  عدد سنوات الخبرة : (                 ) سنوات 

  القسم الثاني : األدوار المتوقعة من معلم المدرسة االبتدائیة : 
المعلــم فــي مجــال التوعیــة بــنظم تشــغیل المحــور األول : الــدور المتوقــع مــن 

  الحاسب اآللي ومهارات إستخدامه وتتمثل هذه األدوار فیما یأتى : 
  درجة األهمیة  الدور المتوقع  م

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
        تنمیة وعي التالمیذ بأهمیة الحاسب اآللي.  ١
        تعریف التالمیذ بمكونات الحاسب اآللي.  ٢
        ى مهارات إستخدام لوحة المفاتیح.تدریب التالمیذ عل  ٣
        .Excelتدریب التالمیذ على مهارات تشغیل بعض البرامج مثل   ٤
        تنمیة مهارات تواصل التلمیذ مع اآلخرین عبر االنترنت.  ٥
        توعیة التالمیذ بأخالقیات إستخدام شبكة االنترنت .   ٦
        یة لالنترنت . إكساب التلمیذ مهارات البحث في الشبكة العالم  ٧
        إرشاد التلمیذ إلى المواقع النافعة في شبكة االنترنت .   ٨
        تشجیع التلمیذ على إستخدام البرید االلكتروني .  ٩

ــــض المهــــارات البســــیطة الســــتخدام   ١٠ ــــى بع ــــذ عل تــــدریب التلمی
  الكمبیوتر . 

      

  ممارسات أخرى إذكرها من فضلك.
..............................................................................  

..............................................................................  
ـــم فـــي مجـــال تنمیـــة القـــدرة علـــى  المحـــور الثـــاني : الـــدور المتوقـــع مـــن المعل

  التفكیر اإلبداعي وتتمثل هذه األدوار فیما یأتى : 
  درجة األهمیة  وقعالدور المت  م

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
إتاحــه الفـــرص أمــام التلمیـــذ الكتشــاف المعرفـــة مــن مصـــادرها   ١

  المتعددة 
      

      تكلیـــف التالمیـــذ بأنشـــطة إثرائیـــة تتـــیح فـــرص لتحفیـــز التفكیـــر   ٢
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١١٩  

  االبداعي.
        إتابع أسالیب التعلم باالكتشاف من خالل التجربة والخطأ.   ٣
        میذ على الخیال العلمي.تنمیة قدرة التل  ٤
ا إبداعیة.  ٥         مكافأة التالمیذ الذین یطرحون أفكارً
        تشجیع المناقشة والتعبیر التلقائي  ٦
إكساب التلمیذ القدرة على إستخدام المعلومـات فـي إنتـاج افكـار   ٧

  جدیدة
      

        مساعدة التالمیذ على تنمیة مواهبهم وقدراتهم   ٨
ــدم المعلــم للتال  ٩ ــزة مــن قصــص حیــاة وكفــاح یق ــذ نمــاذج متمی می

  علماء ناجحین .
      

        توجیه التالمیذ إلى المشاركة في األنشطة المدرسیة المختلفة.  ١٠

  ممارسات أخرى إذكرها من فضلك.
..............................................................................  

..............................................................................  
المحــور الثالــث : الــدور المتوقــع مــن المعلــم فــي مجــال تنمیــة مهــارات الــتعلم 

  الذاتي وتتمثل هذه األدوار فیما یأتى : 
  درجة األهمیة  الدور المتوقع  م

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
        تدریب التالمیذ على جمع المعلومات وتصنیفها.  ١
التركیز على بعض االستراتیجیات التي تناسب التعلم النشط (حـل   ٢

  المشكالت ، العصف الذهني، التعلم التعاوني).
      

تكلیـــف التالمیـــذ بإعـــداد بحـــوث مصـــغره أو كتابـــة تقـــاریر حـــول   ٣
  موضوعات متعلقة بالمقرر .

      

ــات المنزلیــة كنشــاط تطبیقــي علــى أفكــار   ٤ تكلیــف التالمیــذ بالواجب
  رس.الد

      

تكلیـف التالمیـذ بمهـام تعلــم فردیـة یـتم إنجازهــا بعـد إنتهـاء الیــوم   ٥
  المدرسى (من خالل شبكة المعلومات).

      

        تنمیة مبادئ التعبیر عن الرأى لدى التلمیذ في إطار منظم.  ٦
        حفز التالمیذ على نقد اآلراء وتحلیلها .  ٧
        تنفیذ حصة المكتبة واالهتمام بها .  ٨
      تزویـد المقــررات الدراسـیة بــبعض مواقـع االنترنــت للحصـول علــى   ٩



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٢٠ 

  مزید من المعلومات 
        تنمیة مهارات التقویم الذاتي لدى التالمیذ.  ١٠

  ممارسات أخرى إذكرها من فضلك.
..............................................................................  

..............................................................................  
 الهویـة الثقافیـةباإللتـزام المحور الرابع : الدور المتوقـع مـن المعلـم فـي مجـال 

  وتتمثل هذه األدوار فیما یأتى : 
  درجة األهمیة  الدور المتوقع  م

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
        مع المعلومات الوافدة. تنمیة قیم ومبادئ أخالقیة تنظم التعامل  ١
        توعیة التلمیذ بثقافة مجتمعه  ٢
التأكیـــد علـــى ضـــرورة احتـــرام اآلخـــرین وحقهـــم المشـــروع فـــي   ٣

  المعتقدات).  –المصالح  –االختالف سواء في (الرأى 
      

        أن یقدم التلمیذ بعض أفالم الفیدیو التي تغرس القیم األخالقیة .   ٤
ارات للبیئــة المحلیــة الطــالع التلمیــذ علــى إتاحــة الــرحالت والزیــ  ٥

  حضارة مصر. 
      

        تدریب التلمیذ على الممارسة العملیة للقیم الدینیة .   ٦
        تنمیة ودعم القیم االیجابیة مثل قیمة العمل والمثابرة واإلتقان.  ٧
ــى   ٨ توضــیح خطــورة معلومــات بعــض مواقــع شــبكة المعلومــات عل

  الهویة الثقافیة . 
      

تكلیـــف التالمیـــذ بعمـــل أبحـــاث عـــن الثقافـــة العربیـــة اإلســـالمیة   ٩
  بإعتبارها ثقافة سالم الثقافة عنف .

      

یناقش المعلم التالمیـذ فـي كیفیـة مواجهـة األخطـار الثقافیـة عنـد   ١٠
  التعامل مع األنترنت.

      

  ممارسات أخرى إذكرها من فضلك.
..............................................................................  

..............................................................................  
المحور الخامس : الـدور المتوقـع مـن المعلـم فـي مجـال االسـتجابة لتوجهـات 

  ینایر وتتمثل هذه األدوار فیما یأتى :  ٢٥ثورة 
  درجة األهمیة  الدور المتوقع  م



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢١  

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
ینــایر وتــداعیاتها علــى  ٢٥یــنظم لقــاءات دوریــة لمناقشــة ثــورة   ١

  الساحة العربیة واإلسالمیة . 
      

یعمل على خلق مناخ من التسامح والعدالة والمسـاواة بـین أفـراد   ٢
  المجتمع المدرسي.

      

        یبرز جهود الشعب المصري في الحفاظ على الوحدة الوطنیة .   ٣
        غرس روح المبادرة لدى التالمیذ للعمل التطوعي.ی  ٤
ــوطن   ٥ ــة الحفــاظ علــى الممتلكــات العامــة لل توعیــة التالمیــذ بأهمی

  وحمایتها من التخریب . 
      

        توعیة التالمیذ بحقوق وواجبات المواطن المصري.  ٦
إبــــراز دور الشــــرطة والمجلــــس العســــكري فــــي تحقیــــق اآلمــــن   ٧

  واالستقرار.
      

كسـاب یكل  ٨ ف التالمیذ بأنشطة تتطلب ممارسة العمـل الجمـاعي وإ
  روح الفریق.

      

        إكساب التالمیذ مهارات إدارة الحوار والمشاركة السیاسیة .   ٩
        التأكید على مبادئ المواطنة وكیفیة تنمیتها.  ١٠
        یكون نموذجا في التأكید التعددیة واالختالف في الرأي.  ١١
متابعـــة اللقـــاءات التلیفزیونیــة التـــي تركـــز علـــى یكلــف تالمیـــذ ب  ١٢

  الحوار الوطني.
      

  ممارسات أخرى إذكرها من فضلك.
..............................................................................  
..............................................................................  

  :  م معلم المدرسة االبتدائیة بدورهلثالث : المعوقات التي قد تحول دون قیاالقسم ا

  المعوقات  م
موافق 
بدرجة 
  كبیرة

موافق 
بدرجة 
  متوسطة

موافق 
بدرجة 
  ضعیفة

االتجاهات السلبیة لدى أفراد المدرسة نحـو إسـتخدام تكنولوجیـا   ١
  المعلومات.

      

        سي.مقاومة التغییر من بعض شرائح المجتمع المدر   ٢
        تعدد مؤهالت المعلمین بالتعلیم االبتدائي.  ٣
      قلة االهتمام بتدریب المعلمین على إستخدام الحاسب اآللي في   ٤



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٢٢ 

  المعوقات  م
موافق 
بدرجة 
  كبیرة

موافق 
بدرجة 
  متوسطة

موافق 
بدرجة 
  ضعیفة

  مجاالت العمل المدرسي.
        القصور في أسالیب التنمیة المهنیة للمعلم.   ٥
        ضعف قدرات المعلمین في تخطیط خبرات التعلم النشط.  ٦
        قیم المهنیة وأخالقیات وآداب المهنة . تراجع دور ال  ٧
        قصور السلطات الممنوحة للمعلم مقابل الواجبات .  ٨
        التوجد أسالیب للكشف عن القدرات االبتكاریة للتالمیذ.  ٩

        إرتفاع كثافات الفصول الدراسیة   ١٠
        ثقل األعباء والمهام المناطة بالمعلمین .   ١١
        تحفیز والمكافآت المقدمة للمعلمین . نمطیة أسالیب ال  ١٢
تركیـــز أولیـــاء األمـــور علـــى الـــدرجات التحصـــیلیة كهـــدف أول   ١٣

  وأخیر للعملیة التعلیمیة . 
      

        جمود اللوائح المعمول بها حالیا والتي تحدد أدوار المعلمین .   ١٤
إهمال شرط المعرفة بإستخدام تكنولوجیا المعلومـات عنـد تقـویم   ١٥

  المعلم . أداء
      

الیوضح الموجه للمعلم كیفیة استخدام مصـادر التعلـیم المتاحـة   ١٦
  في تنمیة مهارات التعلم الذاتى لدى التالمیذ.

      

        مكتبة المدرسة غیر مجهزة بتكنولوجیا المعلومات.  ١٧
ـــرامج واألدوات   ١٨ ـــل المخصـــص لشـــراء األجهـــزة والب نقـــص التموی

  . والخامات على مستوى المدرسة 
      

نقـــص عـــدد الفنیـــین المتخصصـــین فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــات   ١٩
  بالمدارس . 

      

ــى اكتســاب مهــارات   ٢٠ ــذ عل نظــام التقــویم الحــالى الیشــجع التالمی
  التعامل مع تكنولوجیا المعلومات

      

  معوقات أخرى إذكرها من فضلك.
..............................................................................  

..............................................................................  
  

  )١ملحق رقم (



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد             دمنهوركلیة التربیة ـ جامعة مجلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٣  

بكلیــة التربیــة ببنهــا  ة: أســتاذ اإلدارة والتربیــة المقارنــأحمــد احمــد إبــراهیم  ٠د٠أ .١
  جامعة الزقازیق. 

التربیــة بــدمنهور ، إسـماعیل محمــد دیــاب : أســتاذ أصــول التربیــة ، كلیــة  ٠د٠أ .٢
  جامعة دمنهور. 

  .  ، جامعة القاهرةحمدى عرقوب : مدرس بمعهد الدراسات التربویة  ٠د .٣
ســـیف اإلســـالم علـــى مطـــر : أســـتاذ التخطـــیط التربـــوي بكلیـــة التربیـــة ،  ٠د٠أ .٤

 جامعة اإلسكندریة . 

عنتــــر لطفــــى محمــــد : أســــتذا أصــــول التربیــــة ، بكلیــــة التربیــــة ، جامعــــة  ٠د٠أ .٥
  .   اإلسكندریة

عــادل الســـعید البنـــا : أســـتاذ ورئـــیس قســـم علـــم الـــنفس التعلیمـــي ، عمیـــد  ٠د٠أ .٦
  كلیة التربیة بدمنهور ، جامعة دمنهور. 

عبـــد الجـــواد الســـید بكـــر : أســــتاذ ورئـــیس قســـم التربیـــة المقارنــــة واإلدارة  ٠د٠أ .٧
  التعلیمیة ، كلیة التربیة بكفر الشیخ . 

هج وطـرق التـدریس ، كلیـة التربیـة علـى عبـد العظـیم سـالم : أسـتاذ المنـا ٠د٠أ .٨
  بدمنهور ، جامعة دمنهور. 

فتحـــى درویـــش عشـــیبة : أســـتاذ اإلدارة والتربیـــة المقارنـــة ووكیـــل الكلیــــة  ٠د٠أ .٩
للدراســات العلیــا ورئــیس قســم أصــول التربیــة ، كلیــة التربیــة بــدمنهور ، جامعــة 

  دمنهور . 
لیــــة التربیـــــة محمــــد إبــــراهیم أبـــــو خلیــــل : أســـــتاذ أصــــول التربیـــــة ، ك ٠د٠أ .١٠

  بدمنهور ، جامعة دمنهور. 
محمـــــد أبـــــو زهـــــرة : أســـــتاذ مســـــاعد بـــــالمركز القـــــومي للبحـــــوث التربویـــــة  ٠د .١١

  والتنمیة . 
محمــد الســعید أبــو حــالوة : مــدرس علــم الــنفس التعلیمــي ، كلیــة التربیــة  ٠د .١٢

  بدمنهور ، جامعة دمنهور . 



  سامي فتحي عبد الغني عماره٠د  تصور مقترح ألدوار معلم المدرسة االبتدائیة في ضوء تحدیات مجتمع المعلوماتیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٢٤ 

لمســاعد ، محمــد عبــد الــرؤف خمــیس : أســتاذ المنــاهج وطــرق التــدریس ا ٠د .١٣
  كلیة التربیة بدمنهور ، جامعة دمنهور . 

منیـــر عبـــد اهللا حربـــي : أســـتاذ أصـــول التربیـــة كلیـــة التربیـــة بطنطـــا ،  ٠د٠أ .١٤
  جامعة طنطا . 

وفاء حسن مرسى : أستاذ أصول التربیة المساعد بكلیة التربیـة بـدمنهور  ٠د .١٥
 ، جامعة دمنهور . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


