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 مقدمة
، منهـا  تعد قضية تطوير التعميم من القضايا المهمة التي فرضـتها تحـديات كريـرة فـى القـرن الحـالى

الرـــورة التكنولوجيـــة، والرـــورة المعرفيـــة، والرـــورة الرقميـــة، ورـــورة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعمومـــات، والـــتعمم 
اإللكتروني وبيئات التعمم االفتراضية، والتحول ناحية المدرسة المحوسبة بمقوماتها وتقنياتها ومناهجها، ومن 

منذ بداية القرن الحالى تحوالت جذرية في سياسات التعميم رم فقد شهدت أنظمة التعميم فى معظم دول العالم 
 وأنماطه ومجاالته وأساليب تقديمه لممتعممين، كى تتمكن من التعامل مع تمك التحديات.

وحيث إن النجاح فى مواجهة كافة تمك التحديات وغيرها فـى أ  مكـان فـى العـالم، ال يمكـن أن يـتم  
دار  مؤهل وكف ء وفعـال، فقـد صـارت كـل أنظمـة التعمـيم المتقدمـة  فـى العـالم تركـز بمعزل عن وجود معمم وا 

ــوا مــن التعامــل مــع كافــة المســتجدات  ــة قــدراتهم كــى يتمكن ــى تطــوير مهــارات المعممــين واإلداريــين وتنمي عم
 والمتغيرات باعتبارهم ركيزة أساسية  فى أ  تطوير.

الحــالى مصــحوبة بتطــور اية القرن وبدالماضــى القرن والواقــع أن ظهــور الرــورة الرقميــة فــي نهايــة 
الحياتيـة التدريجي من األنشطة الحياتية العادية إلى األنشطة ل التحوهائل فى وسائل االتصال، قد أد  إلى  

والتـدريب، وفـرض عميهـا ضـرورة التركيـز عمـى تنميـة التعميم  بيئات، األمـر الـذ  انعكـس بـدورى عمـى الرقمية
عند التخطيط  لتعميم  وتدريب المستقبل ، بما يتناسب مع معطيات العصـر  المعممين واإلداريين مهنًيا ، وذلك

 الرقمي ومؤشرات ومعايير التنافسية المحمية والدولية وانعكاساتها عمى مؤسسات التعميم.   

ويكاد ينعقد اإلجماع  بين التربويين والمتخصصين فى عمم المعمومات واالتصـاالت عمـى أن التحـول 
كتروني في مؤسسات التعميم ال يمكن أن يتحقق بدون توفير االحتياجات التدريبيـة المطموبـة نحو التدريب اإلل

لتنمية مهارات المعممين واإلداريـين والمـدربين فـى التعامـل مـع الحاسـب اللـي والشـبكات والتطبيقـات والبـرام  
يانـات واسـترجاعها ، هـذا باإلضـافة المتعمقة بالتعميم اإلليكترونى واإلدارة اإللكترونيـة، وتخـزين المعمومـات والب

لالحتياجــات المتعمقــة بــممن المعمومــات وســرية البيانــات، وذلــك كــى يتمكنــوا مــن تطبيــق  التعمــيم اإلليكترونــى 
 واإلدارة اإللكترونية بالمستو  المطموب ، ومن رم تحقيق ميزات تنافسية فى العصر الرقمى.

د كيفية تـوفير التـدريب الـذ  يتواكـب مـع  متطمبـات ومن هذا المنطمق تمتى أهمية هذى الورقة لتحدي
العصر الرقمي، ويساعد المعممين واإلداريين فى مؤسسـات التعمـيم عمـى تحقيـق قـيم مضـافة وميـزات تنافسـية 

 فى طالبهم ، وذلك من خالل عرض تحميمى  يضم المحاور التالية  

 أوال    مفهوم التنمية المهنية ومفهوم التدريب . 
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 فهوم التدريب اإللكتروني. رانًيا  م

 .رالرًا  مفهوم الميزة التنافسية وحتمية تطبيقها فى مؤسسات التعميم والتدريب

 وانعكاساتها عمى أساليب واستراتيجيات التدريب. رابًعا  الرورة الرقمية

 خامًسا  تطوير منظومة تدريب المعممين لتحقيق ميزة تنافسية فى العصر الرقمى
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 التنمية المهنية ومفهوم التدريب أوال  مفهوم
ينــدرج مفهــوم التنميــة المهنيــة تحــت مســميات كريــرة، منهــا  التنميــة المهنيــة، والتــدريب، والنمــو 
المهنــي،  والتطــور المهنــي، إال أن الــبعض يــر  أن هنــاك فرقــًا كبيــرًا بــين تمــك المســميات  فيــر   مورانــت أن 

كونهـا تتعمـق بـالنمو المهنـي واألكـاديمي والشخصـي لممتـدرب،  برام  التنمية تكون أوسع من برام  التـدريب،
 .وكونها أيًضا تقدم من خالل سمسمة خبرات ونشاطات يمرل التدريب فيها مجرد جزء من كل

و جون  أن التنمية المهنية، إضافة إلى ما يقدمـه التـدريب ، تتسـم باالسـتمرارية،  بينما ير   هويل
حداث توازن بين الخبـرات العمميـة والمعـارف النظريـة ، والتركيـز عمـى مسـؤولية الفـرد الشخصـية فـي تنميـة  وا 

 ذاته   بحيث يصب كل ذلك فى نموى وتطورى الشخصي، ومن رم نمو المؤسسة التي يعمل بها.

  0222ن إجمال الفروق بين التنمية المهنية والتدريب في الجدول التي  عبد الباقي ويمك

 التنمية المهنية التدريب وجه المقارنة

 متوسط وطويل المد  قصير المد  التخطيط

بناًءا عمى أداء المعمم داخل  االحتياجات
 بناًءا عمى أدوار المعمم داخل الصف وخارجه الصف الدراسى

غالًبا ما يكون لهدف طارئ  أو  االستمرارية
 تكون مستمرة ومواكبة أل  مستجدات حاجة مؤقتة

 تنطمق التنمية المهنية من دوافع ذاتية غالًبا ما يفرض من جهة خارجية المرجعية
 ذاتية وظيفية وظيفية الدافعية

 مشارك ومتفاعل غالًبا متمق دور المعمم

استطالع رأ  غالًبا من خالل   قياس األرر
 بناًءا عمى مخرجات تعمم الطمبة المتدرب

ــار أن  ــى اعتب ــدريب  عم ــداًل عــن الت ــة ب ــة المهني ــويين اســتخدام مصــطما التنمي وُيفّضــل معظــم الترب
التدريب ُيعنى بتعزيز وصقل مهارات معينة في المتدرب، ويقتضي وجود مدرِّب يؤدي هذى المهمة، بينما ُتعنى 

ع المعمـم فـي المقـام األول عمـى المبـادرة الذاتيـة فـى االرتقـاء بقدراتـه ومهاراتـه العمميـة التنمية المهنية بتشجي
 .والمهنية
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وبصــفة عامــة، يمكــن تعريــف التنميــة المهنيــة بمنهــا عمميــة منظمــة ومتجــددة، تتطمــب دعــم اإلدارة 
ات المتـدرب، وتتمكـد وتفاعل ومشاركة المجتمع، وتتمركز حول الفرد، وتتسم بديناميكيـة تحركهـا دوافـع واتجاهـ

حـداث تغيـرات محـددة  فيها مسؤوليته عن نموى المهني، ودورى في تطوير المؤسسة     والمجتمـع المحـيط، وا 
فى تفكيرى وسموكه، لمواجهة احتياجاتـه الحاليـة والمسـتقبمية فـى كـل منـاحى الحيـاة، كـى يـتمكن مـن االنتقـال 

 من مستو  حالي أقل إلى مستو  آخر أفضل.

 رانًيا  مفهوم التدريب اإلليكترونى
يشهد العصر الحالى منذ بداية األلفية الرالرة تقـدًما عممًيـا وتكنولوجًيـا هـائال تـم ترجمتـه إلـى  
منتجات مرـل الكتـب الرقميـة، والخـدمات الرقميـة، والمواقـع اإللكترونيـة، األمـر الـذ  أضـفى عمـى هـذا 

ــول لــ ــالمعجزات، العصــر خصــائص كريــرة، تمرمــت فــى  تقــديم حم بعض المشــكالت التــى كانــت أشــبه ب
لغـاء  وسرعة ودقة فى إنجاز األعمال، وتدفق فى األمـوال وتضـخم فـى الرـروات، وتقريـب لممسـافات، وا 
ــي  فــى عــالم المؤسســات بصــفة عامــة،  ــدريب اإللكترون ــى هــذا الســياق ظهــر مفهــوم الت لمحــدود، وف

 والمؤسسات التعميمية بصفة خاصة.

اإللكترونــي شــكاًل مــن أشــكال التعمــيم الــذي يــتم بشــكل كمــي مــن خــالل شــبكة ويعــد التــدريب 
اإلنترنت، عبر مجموعة من الوسـائط المتعـددة، منهـا ،الرسـومات، والصـوت، والفيـديو، وروابـط الويـب 

ويتميـز هـذا  .من متصفا اإلنترنت  حيـث تسـتخدم هـذى الوسـائط بـداًل مـن الفصـول الدراسـية التقميديـة
تجاوز عاممي الزمان والمكـان، وجـودة المـواد التدريبيـة المقدمـة  ريب بعدة مزايا ، منها  النوع من التد

مكانية تحديث المحتو  التـدريبي لمواكبـة أي تطـورات أو تغيـرات، وعـدم التقيـد بمعـداد معينـة  فـى  ، وا 
طـى فرصـة الدورة التدريية الواحدة. كما أنه يسما بتكرار أنشـطة التـدريب حسـب حاجـة المتـدرب ، ويع

وبـالرغم مـن كـل هـذى  لالستفادة من خبرات أ  مدربين بغض النظر عن الموقـع الجغرافـي لكـل مـنهم ،
المزايا ال يعد التدريب اإللكتروني بدياًل لمتدريب التقميد   لكنـه يكممـه ويضـيف إليـه مـن خـالل تغطيتـه 

 .لجوانب القصور التى كان واليزال يعانى منها

  لتنافسية وحتمية تطبيقها فى مؤسسات التعميم والتدريبرالرًا  مفهوم الميزة ا
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تشـــير أدبيـــات عمـــم اإلدارة إلـــى أن هنـــاك تعريفـــات كريـــرة لمصـــطما الميـــزة التنافســـية نظـــًرا لمـــرور 
المصطما بعـدة تطـورات فـى مضـمونه ومعنـاى خـالل العقـود القميمـة الماضـية ، ويمكـن تقسـيم مـا انتهـت إليـه 

من تعريفات لهذا المفهوم  إلى   تعريفـات تتناولهـا مـن منظـور امـتالك المنظمـة   المدارس اإلدارية المختمفة
لمموارد والكفاءات واستخدامها بطريقة اقتصـادية تجعمهـا تتفـوق عمـى المنافسـين العـاممين فـى نفـس المجـال، 

هــا وتعريفــات تتناولهــا مــن منظــور التفــوق عمــى المنافســين فــى خصــائص معينــة تنفــرد بهــا المؤسســة ويمكن
االحتفــاظ بهــا لمــدة طويمــة نســبًيا نتيجــة صــعوبة محاكاتهــا، وتعريفــات تتناولتهــا مــن منظــور التوظيــف األمرــل 
إلمكانات المؤسسة وخبراتها ومواردها المختمفة إلنجـاز أنشـطتها بفاعميـة أعمـى وتكمفـة أقـل، ممـا يعكـس رقـة 

من منظور قدرة المؤسسة عمى تقديم  منتجات ذات  وتعريفات  تتناولتها المجتمع فيها ويؤد  إلى تفردها " ،
ــى  تميــز وتفــرد عــن نظيراتهــا فــى األســواق بمســعار منافســة لقخــرين ولكــن مــع القــدرة فــى الوقــت نفســه عم

 االستمرار فى االحتفاظ بهذى الميزة. 

 وفى فترة التسعينيات من القـرن الماضـى  تحـول مفهـوم  الميـزة التنافسـية إلـى المنافسـة مـن خـالل
تبنى الفكر االستراتيجى ، والتخطيط االستراتيجى، واالدارة االستراتيجية كمدوات يمكن من خاللها تقديم خيارات 

االسـتغالل األمرـل لكمكانـات والمـوارد الفنيـة والماديـة والبشـرية والتنظيميـة  استراتيجية تساعد المؤسسة عمـى
  .نافسين وتحقيق الميزة التنافسيةوالمعموماتية المتاحة، بما يمكنها من التفوق عمى الم

وهناك فـرق بـين مصـطمحي القـدرة التنافسـية والميـزة التنافسـية ، فـاألولى تتحقـق مـن خـالل امـتالك 
المؤسســة لممــوارد واإلمكانــات الماديــة والبشــرية والتنظيميــة  التــى تمكنهــا مــن تصــميم وتطبيــق اســتراتيجياتها 

لقيمــة المدركــة لــدي المســتفيدين مــن قــدرة المؤسســة عمــي تحقيــق التنافســية، بينمــا يــرتبط تحقيــق األخــر  با
التميز ، وفى هذا اإلطار يمكن القول بـمن القـدرة التنافسـية تتمرـل فيمـا تمتمكـه المؤسسـة مـن إمكانـات ماديـة 
وبشرية يمكن استغاللها وتوظيفها التوظيف األمرل ، بينمـا الميـزة التنافسـية تتمرـل فـى القيمـة المضـافة التـى 

كن أن تتحقق من استغالل القدرات التنافسية المتاحة لد  المؤسسة، هناك عـدد مـن التحـديات التـى غالًبـا يم
 ، نذكر منها  ما تعرقل دعم الميزة التنافسية فى مؤسسات التعميم والتدريب

 عدم وضوح الرؤية وضبابية األهداف وسطحية المعايير فى كرير من األحيان.  •
 يب بخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية لمدولة.قمة ربط التعميم والتدر  •
 تدنى مستو  النوعية والجودة فى كرير من مؤسسات التعميم والتدريب. •
تدنى مستو  البنية التكنولوجية والمعموماتيه الضرورية فى صـناعة القـرارات اتخاذهـا بكريـر مـن مؤسسـات  •

 التعميم والتدريب . 
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 غياب القيادات اإلدارية القادرة عمى مسايرة التطورات الحديرة فى كرير من األحيان. •
 غياب الشفافية فى الرقابة عمى برام  التدريب والقضاء عمي االنحرافات. •
 اتساع مجال المنافسة ليشمل المعرفة إلى جانب السمع والخدمات .  •
 تويات المحمية إلي الدولية.تحول معايير المواصفات فى التعميم والتدريب من المس •

وقـد ظمـت المؤسسـات التابعـة لقطـاع الخـدمات ومنهـا مؤسسـات التعمـيم والتـدريب لوقـت طويـل لــديها 
قناعة أنها مؤسسات ذات طبيعة تختمف عن طبيعة منظمات األعمال، وأنها فى منـم  عـن تـمريرات المنافسـة 

إال أن هـذى النظـرة وتمـك القناعـة كانـت مقبولـة قبـل والسوق، والتغيرات التى تطال منظمات قطـاع األعمـال، ، 
. لكن األمر اختمف بعد هذى االتفاقيـة  2991تطبيق مبادئ اتفاقية التجارة العالمية عمى قطاع الخدمات عام 

حيــث إن كريــًرا مــن األمــور التــى لــم تكــن تهــتم بهــا مؤسســات التعمــيم والتــدريب أصــبحت تشــكل جــزء مــن 
 حتميــة التغييــر، وضــرورة الــتعمم مــد  الحيــاة، والمنافســة، والشــفافية، والحوكمــة  ممارســاتها اليوميــة، منهــا

، واالســتجابة ألصــحاب المصــالا، وظهــور الشــراكات والتطبيقيــةالمحاســبية، والتركيــز عمــى الجوانــب الميدانيــة 
 الدولية فى مجال التعميم والتدريب. 

افسـية لمواجهـة التحـديات التـى فرضـتها وفى ظل هذا الوضع أصبا من الضرور  األخذ بـالميزة التن
العولمة، والقيم والمعايير التى تتبناها جبًرا أو  قصًرا عمـى مختمـف الـدول والشـعوب، منهـا   منصـات اإلعـالم 
واالتصـال الحديرــة ، والمنظمـات الدوليــة المتعـددة ، مرــل  صـندوق النقــد الـدولى، ومنظمــة التجـارة العالميــة ، 

اد األوروبي، وهيئة األمـم المتحـدة،  ونـادي رومـا ، ونـادي بـاريس، والمحكمـة الجنائيـة والبنك الدولي، واالتح
والعقوبـــات  الدوليـــة، وشـــبكة اإلنترنـــت، ومـــؤتمرات الـــدول الصـــناعية الكبـــر ، والشـــركات متعـــددة الجنســـيات،
ب، والتوجــه االقتصـادية  والسياســية والرقافيـة تحــت مسـميات مختمفــة مرــل مكافحـة المخــدرات ومحاربـة اإلرهــا

نحـو تــدويل التعمــيم وخصخصــته وتحويمــه إلــى ســوق مفتــوح لمنافســين ومــوردين محميــين ودوليــين ، وصــدور 
تقارير التنافسية الدولية سنوًيا، واالعتداد بها وبنتائجها من قبل القو  المؤررة  التى تقـود حركـة العولمـة فـى 

 .العالم 

إتاحــة  0202لمتعمــيم والتــدريب فــى مصــر حتــى عــام وفــى ضــوء مــا تقــدم تســتهدف الرؤيــة االســتراتيجية 
التعميم والتدريب لمجميع بجودة عاليـة دون تمييـز، فـي إطـار مؤسسـي كـفء وعـادل، ومسـتدام، ومـرن يرتكـز 
عمى المتعمم والمتدرب القادر عمى التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، ويساهم أيضًا في بناء الشخصـية 

طـالق إمكانياتهـا إلـى أقصــى مـد ، لمـواطن معتـز بذاتــه، ومسـتنير، ومبـدع، ومسـؤول ، ويحتــرم  المتكاممـة وا 
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االختالف، ويفخر بتاريخ بـالدى، ويسـعى إلـى بنـاء مسـتقبمها بمـا يمكنهـا مـن التنـافس مـع الكيانـات اإلقميميـة 
  0202عام والعالمية،  وذلك من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية التالية لمتعميم والتدريب حتى 

 تمكـين المعمم  والمتعمـم مـن متطمبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــريـن  . ●
 نشر المعرفة المستهدفة بين المعممين والمتدربين من خالل صيغ تكنولوجية أكرر فعالية.  ●
 تمكـين المتعمـم والمتدرب مـن متطمبـات ومهـارات سوق العمل المحمى واإلقميمى والدولى. ●
 تطوير منظومة تعميم وتدريب متكاممة وفقًا الحتياجات خطط التنمية وسوق العمل. ●
 توفـير المدارس ومراكز التدريب الجاذبة بمـا يزيد الرغبة في االلتحاق ويحقق االنضباط . ●
 الربط الفعال لممدارس ومراكز التدريب بالتركيبة السكانية واألنشطة االقتصادية . ●
 توفير بنية تحتية قوية داعمة لمتعّمم والتدريب معامل، مكتبات، إنترنت، ... وغيرها . ●
 تطوير خطط الدراسة وبرام  والتدريب فى ضوء مستحدرات الرورة الصناعية الرابعة. ●

 

 وانعكاساتها عمى أساليب واستراتيجيات التدريب  الرورة الرقمية رابًعا 
تــى تناولــت الرــورة الرقميــة فــى أنهــا تعنــى القــدرة عمــى تحويــل كــل يمكــن إجمــال المفــاهيم المتعــددة ال

أشكال المعمومات والرسومات، والنصوص واألصوات والصور الساكنة والمتحركة لتصبا في صـورة رقميـة يـتم 
نقمهــا عبــر شــبكة اإلنترنــت بواســطة أجهــزة كهربائيــة إلكترونيــة    كالهــاتف، ويمكــن إجمــال خصــائص الرــورة 

 محها، فى التى الرقمية ومال

التـداخل والتكامــل  حيــث إنهــا تمرــل نتاًجــا لعــدة رــورات تــداخمت وتكاممــت فمبــدعت وأفــرزت هــذى الرــورة،  ●
وتشمل هذى الرورات  الرورة األولى التى تمرمـت فـى ظهـور الحاسـب اللـي الشخصـي ، والرـورة الرانيـة 

ت فــى ظهــور الوســائط المعموماتيــة التــى تمرمــت فــى ظهــور شــبكة اإلنترنــت، والرــورة الرالرــة التــى تمرمــ
 اإلنفوميديا ، والرورة الرابعة التى تتمرل فى ظهور طريق المعمومات السريع  ساالنترنتز ، والتي تمرل 

 .صغيرةاإلنترنت فيها مجرد حارة 
 صعوبة التحكم فيها  فالجميع يسابقها حتى ال تسبقه، بما فى ذلك الذين أبدعوها أنفسهم. ●
القدرة الفائقة عمى التغيير  حيث إنها أصبحت تمرل حجر الزاوية فـى أ  تغييـر  يحـدث فـى أ  منحـى  ●

، ب بشـكل جـوهر من مناحى الحياة ، األمر الذ  أد  إلى تغيير أدوار المـدرب والمتـدرب وبيئـة التـدري
  :، منهاحاجة إلى منهجيات وأساليب جديدة وجعمها فى
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 المتدربين مهارات حل المشكالت والتعمم مد  الحياة.التدريب القائم عمى إكساب  -
 لتدريب القائم عمى تـنفيذ مهام  ممارة لمواقف واقعية  غالبًا عن طريق المحاكاة . -
التـــدريب القـــائم عمـــى تشـــجع التنـــافس بـــين مجموعـــات مـــن المتـــدربين تتعـــاون كـــل منهـــا فيمـــا     -

 ر  .في أداء مهام معينة، رم تتنافس مع مجموعات أخ بينها
التدريب القائم عمـى توظيـف تقنيـة الواقـع االفتراضـي، الـذ  يسـما لممتـدربين بالـذهاب فـي رحـالت  -

جراء تجارب افتراضية، وتعمم أداء مهـام معينـة دون  تعميمية افتراضية، والسفر إلى مواقع بعيدة، وا 
 التعرض أل  مخاطر حقيقية.

ومستشــار معمومــاتي، وميســر إلكســاب  تحــول المــدرب مــن مقــدم لممعمومــات إلــى موّجــه  لمــتعمم ، -
 المهارات.

 .تحول المدرب من العمل الفردي إلى عضو في فريق تعاوني -

فرضتها هذى الرورة ظهر التدريب اإللكتروني مسـتجيًبا لكـل تمـك المنهجيـات  وفى ضوء التحوالت التى
ومســـتخدًما طرائـــق  ووســـائل وآليـــات حديرـــة ســـاعدت عمـــى اكتســـاب المعـــارف والمهـــارات ونقمهـــا وتوليـــدها، 
ن وتطويعها وتوظيفها بيسر وسهولة لمحد من الفوارق االجتماعية والرقافية بين المتدربين، وتخطي قيود الزمـا

والمكان، وُندرة الموارد البشرية فى بعض األحيان، ومعالجـة بعـض مشـكالت التـدريب التقميـد  ، المتمرمـة فـى 
وغياب التخطيط االستراتيجي فى بناء نظم وبرام  التـدريب واختيـار   تباعد الفترات الزمنية بين برام  التدريب،

واعتمـاد أسـاليب التـدريب عمـى  ربين بالمؤسسة،موضوعاتها في ضوء دراسة شاممة وواقعية الحتياجات  المتد
كســاب  المحاضــرات  واإللقــاء ، وقمــة االهتمــام بحمقــات المناقشــة وورش العمــل،  ونــدرة االهتمــام بالتطبيقــات وا 

 المهارات، هذا باإلضافة إلى نمطية أساليب التقويم وعدم قياس أرر التدريب  عمى المتدربين والمؤسسة. 

وفى ضوء التطور  الهائل الذ   فرضته هذى الرـورى فـى عمميـات التعمـيم  وأسـاليب التـدريب أيًضـا ، 
الفصول االفتراضية، والتعميم اإللكتروني، والتعمـيم االفتراضـي، وظهرت المدرسة المحوسبة، والمدرسة الذكية، 

عمى المقاء المباشر وجًها لوجه بين المعمـم واإلدارة اإللكترونية متجاوزة جميعها طبيعة التعميم التقميدي القائم 
يحدث بينهما تفاعـل فـي موقـف تعميمـى ، األمـر الـذ  فـرض  والطالب داخل المدرسة في توقيتات محددة، كى

تنميـة مهـارات التفكيـر  عمـى المعممـين والمـدربين ضـرورة  اإللمـام  بكريـر مـن المهـارات الجديـدة، مـن بينهـا 
كسابهم المهارات الحياتية بطريق غيـر مباشـر ، وهـو مـايطمق عميـه "الـتعمم العميا لد  الطالب والمتدرب ين ، وا 

"، الــذي يركــز Hidden Curriculumأو "المــنه  الخفــى  " Learning   Concurrentالمصــاحب 
عمــى مــا يكتســبه المــتعمم بعيــًدا عــن المــنه  الرســمي المعمــن، ومــن بــين المهــارات التــى تفــرض نفســها عمــى 
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متعممــين والمــدربين والمتــدربين فــى العصــر الرقمــى  العمــل الجمــاعي وتكــوين عالقــات اجتماعيــة المعممــين وال
دارة التعامــل، واتخــاذ القــرار، ونقــد الــذات، وتعـــزيز الــذات،  وتحديــد األهـــداف،  ناجحــة، وطــرق التواصــل، وا 

دارة الوقت، والمرونة، وفـن الحـوار، والتفـاوض، واإلقنـاع، وكـبا الغضـب،  والتوافق النفسي، والرقة بالنفس، وا 
 وتقبل الخر. 

ومن المهارات التى فرضت نفسها أيًضا  عمى المعممين والمـدربين فـى ظـل الرـورة الرقميـة ، إكسـاب 
الطالب والمتدربين مهارات التفكير الناقـد ، ورفـع مسـتو  جميـع الطـالب والمتـدربين فـى ضـوء اتجاهـاتهم نحـو 

ن والمـدربين مـنهم، وكـذا تعزيـز اقتصـاد المعرفـة ، باعتبـارى األداة الرئيسـة إمكاناتهم وقدراتهم وتوقعـات المعممـي
التى تقود العالم إلى مزيد من التقدم ، من خالل  تنويع أساليب التعميم والتعمم ، واستخدام تطبيقات من الحياة 

التقــويم، وتوظيــف اليوميــة ، والتعامــل مــع مســتويات عميــا مــن األســئمة مرــل  التطبيــق، والتحميــل، والتركيــب، و 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فى  إدراك المفاهيم الجديدى والتخمى عن أسـاليب التمقـين، هـذا باإلضـافة إلـى 

  تطوير األنشطة التى تنمي روح العمل الجماعي، إضافة إلى أنشطة التعمم الفردية.

 عصر الرقمىخامًسا   تطوير منظومة تدريب المعممين لتحقيق ميزة تنافسية فى ال
يصـــدر صـــندوق النقـــد الـــدولي والمنتـــد  االقتصـــادي العـــالمي ومعهـــد التنميـــة اإلداريـــة عـــدد مـــن 
المؤشرات لقياس التنافسية الدولية  تتـراوح مـن مقـاييس سـعر الصـرف الحقيقـي الفعـال التـي نشـرت مـن قبـل 

 Institute of (ة صـــندوق النقـــد الـــدولي إلـــى المقـــاييس المطمقـــة التـــي طورهـــا معهـــد التنميـــة اإلداريـــ

Management Development IMD)  والمنتــد  االقتصــادي العــالمي ،(World Economic 

Forum WEF)  ــدول مــن حيــث القــدرة ــب ال ، وهمــا مؤسســتان سويســريتان، وتحــدد هــذى المؤشــرات ترتي
كــل معيــار مــن معــايير المقيــاس. وقــد بــدأ نشــر تقــارير التنافســية الدوليــة لممنتــد  االقتصــادي  التنافســية فــى

. وقـد تزايـد األهتمـام 2992، بينما بدأ نشر  تقارير معهد التنمية اإلدارية فى العـام 2999العالمي فى العام 
مــل عمــى نحــو أفضــل مــن بمقارنــة األداء التنافســي بــين الــدول بهــدف معرفــة السياســات والمؤسســات التــي تع

 غيرها، والطريقة المرمى لتصميم وتنفيذ استراتيجيات تنافسية، والشروط الالزمة لمنجاح والتميز عن الخرين.

وقد نت  عن هذا االهتمام الدولى بالتنافسية العديد من مؤشرات القدرة التنافسية سواء عمى الصعيد    
 0229وقد ورد فى تقريـر التنافسـية الدوليـة لعـام  لتنافسية لمدول،الوطني أو الدولى التى تحدد ترتيب القدرة ا

أن جودة التعميم العالى والتدريب تعد محوًرا مهًما من ارني عشر محور تقاس بهم تنافسية الـدول ، وفـى هـذا 
الســياق وجــدت مؤسســات التعمــيم والتــدريب نفســها مضــطرة لمتعامــل مــع قضــايا جديــدة تضــمن لهــا االحتفــاظ 
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تنافسية أمام مواطنيها فى الـداخل، وأمـام العـالم الخـارجى مـن حيـث تصـدير الخـدمات وحقـوق الممكيـة بميزات 
الفكريــة واالســتجابة لمــا تفرضــه تحــديات  العولمــة  واقتصــاد المعرفــة مــن تــمريرات داخميــة وخارجيــة عمــى بيئــة 

 التعميم والتدريب.

 20التنافسـي القتصـادات العـالم ، فـى   ويقيس التقرير السنوي لممنتد  االقتصادي العالمي الوضـع
قطاًعــا رئيًســا أبرزهــا حالــة المؤسســات وتطــور أســواق المــال، وأســواق الســمع، وتطــور ســوق العمــل، والبنيــة 

ساسى، والتدريب والتعميم العالى، واالبتكار. ألالتحتية، وبيئة االقتصاد الكمى، وتطور الرعاية الصحية والتعميم ا
دولــة شــممهم  209مــن بــين  221،  0222ة بــرام  تــدريب المعممــين فــى عــام وكــان ترتيــب مصــر فــى جــود

ــات ترتيــب مصــر فــى محــور المهــارات عــامى  ــرغم مــن رب ــر ، وعمــى ال إال أن بعــض  0229و  0222التقري
مؤشــراته الفرعيــة شــهدت تحســًنا ومــن بينهــا مؤشــر مــد  تــدريب المــوظفين بصــفة عامــة   حيــث تقــدمت فيــه 

، كمـا تحسـن ترتيـب 0222فـى عـام   221بـداًل مـن المرتبـة  0229عام  91لمرتبة مركًزا لتحتل ا 02مصر 
ــين الســكان لتحتــل المركــز  عــام  92بــداًل مــن المركــز  0229عــام  44مصــر فــى مؤشــر المهــارات الرقميــة ب

فـى  29، وكذلك تحسن مركز مصـر فـى مؤشـر سـهولة العرـور عمـى المـوظفين المهـرة لتحتـل المركـز  0222
 . 0222فى عام  229 من المركز بدالً  0229عام 

فى ضوء ما تقدم حول أهمية االرتقاء بمنظومة التعميم والتدريب لمواجهة ما أنتجه العصر 
الحــالى مــن مســتحدرات وتحــديات وتنافســية، نقتــرح األتــى لالرتقــاء بمنظومــة التــدريب بصــفة 

 الرقمى عامة، وتدريب المعممين بصفة خاصة، لتحقيق ميزة تنافسية فى العصر 
التحول التدريجي من التـدريب التقميـدي إلـى التـدريب اإللكترونـي   حيـث إن األخيـر يسـما بتحـديث  -

المحتو  ، وزيادة أعداد المتدربين، وتكـرار األنشـطة التدريبيـة، واالسـتفادة مـن المواقـع اإللكترونيـة 
 ن.المعنية بالتدريب، واالشتراك بالبرام  التدريبية في أي وقت وفي أي مكا

توظبف التكنولوجيا الرقمية لخدمة المناه  الدراسية، واألنشطة التربوية بهـدف زيـادة رقـة المعممـين  -
 والمتعممين في أنفسهم، ورفع مستو  دافعيتهم لمتعميم والتعمم. 

 استخدام آلية قياس أرر التدريب والقيمة المضافة في تحديد فاعمية برام  التدريب.  -
التعــاون مــع المنظمــات التطوعيــة، و الكميــات والشــركات المتخصصــة، بهــدف تــدريب المعممــين فــى  -

التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات التي يمكن استخدامها بواسطة الهواتـف الذكيـة والحواسـب المحمولـة 
 والحواسب الموحية فى التعميم والتدريب .
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نشــاء شــبكة داخميــة تجميــع مراكــز تــدريب المعممــين تحــت مظمــة واحــدة، ت - جنًبــا الزدواج التــدريب، وا 
 لمتدريب اإللكتروني تربط جميع المراكز بتمك المظمة

والحــرص عمــى إيجــاد ميــزة تنافســية فــى كــل مركــز، والعمــل عمــى اســتمرارية هــذى الميــزة ألطــول فتــرة  -
 ا.ممكنة، والسعى إلى إيجاد ميزات تنافسية جديدة تحل محل تمك التي كادت أن تفقد تمريره

سرعة االستجابة لمتغيرات الخارجية، واستغالل ذلك فى خمق فرص تنافسـية، أو عمـى األقـل مواجهـة  -
 الميزة التنافسية لقخرين.

إنشــاء جهــاز لمتــدريب اإللكترونــي لممعممــين ، يشــارك فيــه أســاتذة متخصصــين مــن كميــات التربيــة  -
السياسـة العامـة لمتـدريب إلكترونـي  من وزارة التربية والتعميم ، ويكون مسؤواًل عـن رسـم ومسؤولين

 لممعممين، ووضع الخطط الالزمة، وتقدير االحتياجات الحالية والمستقبمية الحقيقية لممعممين.
تــوفير بيئــة تــدريب تفاعميــة، تجــذب اهتمــام المعممــين وترفــع كفــاءة نظــم التــدريب مــن خــالل تســهيل  -

 اإلرشادات المطموبه لهم وتوفير إجراءات تسجيل المعممين الراغبين في االلتحاق،
جــراء التقيــيم  - التحــديث المســتمر لممــواد التدريبيــة، مــع التركيــز عمــى الخبــرات العمميــة لممــدربين ، وا 

المسـتمر لممتــدربين، وتقــديم التغذيـة الراجعــة المناســبة لهــم، وتشـجيعهم عمــى االستكشــاف والتحميــل 
 والتطبيق والتقويم والنقد واإلبداع.
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  المراجع:

انخًٛض اإلداسٖ فٗ انًؤسسبث انخؼهًٛٛت كسبٛم السخششاف انًسخمبم (. 9102) انٓالنٗ، انٓالنٗ انششبُٛٗ

ٔححمٛك أْذاف انخًُٛت انًسخذايت، ٔسلت ػًم ػشضج فٗ انًؤحًش انذٔنٗ انخبسغ نالححبد انؼشبٗ نهخًُٛت 

حمٛك األْذاف ٔانخًٛض اإلداسٖ، اسخششاف انًسخمبم ػبش يفبْٛى انخًُٛت انًسخذايت نخ: انًسخذايت ٔانبٛئت

 9102دٚسًبش  01جبيؼت انذٔل انؼشبٛت، انمبْشة، 

انثٕسة انصُبػٛت انشابؼت ٔانخؼهى انزكٗ، ٔسلت (. 9102)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

انثٕسة : ػشش نهًُخذٖ انؼشبٗ نهخًُٛت انخكُٕنٕجٛت  ػًم ػشضج فٗ  انًؤحًش انؼهًٗ انذٔنٗ انثبنث 

 . 9102/ 2/  92-92انصُبػٛت انشابؼت ٔانخؼهى  انزكٗ ، انمبْشة، انفخشة يٍ 

ٗ انخُبفسٛت انذٔنٛت  ٔحخًٛت حطبٛمٓب  ف(. 9102)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،  9102/ 9102لشاءة ححهٛهٛت نًحٕس انخؼهٛى فٗ حمشٚش انخُبفسٛت انذٔنٛت نؼبو :" يؤسسبث انخؼهٛى

يسخمبم  : :ٔسلت ػًم يُشٕسة فٗ  انًؤحًش انذٔنٗ انسُٕٖ انحبدٖ ػشش نهًشكض انؼشبٗ نهخؼهٛى ٔانخًُٛت

انفبْشة ، داس انضٛبفت بجبيؼت ، (انخؼهٛى ٔانبحث انؼهًٗ ًَٕرًجب) نهخًُٛت انًسخذايت :انًكٌٕ انًؼشفٗ 

 9102فبشاٚش  02-02ػٍٛ شًس ، انفخشة يٍ 

أًْٛت انخكُٕنٕجٛب ٔدٔسْب فٗ انؼًهٛت (. 9102)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لهًٛٛت، ٔسلج ػًم ػشضج فٗ انًؤحًش  انؼهًٗ انخؼهًٛٛت فٗ انٕطٍ انؼشبٗ فٗ ظم انخحذٚبث انذٔنٛت ٔاإل

انخكُٕنٕجٛب انًخكبيهت ٔحهٕل : نهجًؼٛت انًصشٚت نهخًُٛت انخكُٕنٕجٛت ( األٔل)انذٔنٗ (  انثبَٗ)

/ 99/2 -91سؤٖ ٔيخطهببث نهخًُٛت انًسخذايت فٗ انٕطٍ انؼشبٗ  ، انؼٍٛ انسخُت ، يصش ، : انبشيجٛبث

9102 

حطٕٚش كهٛبث انخشبٛت بٍٛ االػخًبد ٔانجٕدة  فٙ (. 9112)يحًذ بٍ سهًٛبٌ  أحًذ ٔ انبُذس٘،طؼًٛت، سشذ٘ 

 داس انفكش انؼشبٗ: انخؼهٛى انجبيؼٙ بٍٛ سصذ انٕالغ ٔسؤٖ انخطٕٚش، انمـبْشة

 (يٍ انُج) يير المهنيةالتنمية المهنية لممعّمم العربي في ضوء المعا .(2018)محمود أحمدػبذ انببلٙ، 

https://bit.ly/37Ljwrn 

ححسٍٛ انًٛضة انخُبفسٛت نهجبيؼبث انمٛبدة االسخشاحٛجٛت ٔدٔسْب فٗ (. 9102)خهٛم، ٚبسش يحًذ؛ ٔأخشٍٚ 

 .144-123 (18)5 انًصشٚت، يجهت انبحث انؼهًٗ فٗ انخشبٛت،

10-Porter, M. (1990): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance, New York: The Free Press. 

يجهت . بطبلت اٜداء انًخٕاصٌ نخحمٛك  يٛضة حُبفسٛت نهجبيؼبث انًصشٚت(.9102. ) أيٍٛ، يصطفٗ أحًذ

 .116-11 ،(106) 24 يسخمبم انخشبٛت انؼشبٛت،

انؼاللت بٍٛ انخٕجّ االسخشاحٛجٗ نذٖ اإلداسة انؼهٛب فٗ انجبيؼبث انفهسطُٛٛت (. 9112)انذْذاس، يشٔاٌ حًٕدِ 

دساست يٛذاَٛت ػهٗ جبيؼبث لطبع غضة، سسبنت يبجسخٛش غٛش يُشٕسة، انجبيؼت : ٔيٛضحٓب انخُبفسٛت

 االساليٛت ، غضة

يًهكت انبحشٍٚ، يجهت جبيؼت  دساست حبنت لٛبسٓب:انخُبفسٛت انذٔنٛت ٔيؤششاث  (.9102)آل خهٛفت، نٛهٗ ػهٗ 

  002-27: ، ص ص0ع92االلخصبد ٔاإلداسة، و: انًهك ػبذ انؼضٚض

      /https://www.youm7.com/story/2015/1/23سبنى، ػبذ انحهٛى  
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 إبشاْٛى، ٚحٙ ػبذانؼظٛى ، انخحذث اإلداسّٚت ٔإػذاد لٛبداث انًسخمبم 

https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=887&SecID=1   

 انؼًم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دنٛم انًذٚشٍٚ فٙ لٛبدة األفشاد ٔفشق

   https://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=887&SecID=19  

كٛف حخى انخًُٛت انًُٓٛت اإلنكخشَٔٛت نهًؼهًٍٛ فٙ ضٕء يؼطٛبث انؼصش (. 9102)َٕٚس، يجذ٘ يحًذ 

 دراسات    educ.com/%-https://www.new 72 /5/7102انشلًٙ، 

التعلٍم لمواكبة تحذٌات العصر الرقمً    (. التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات6102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

educ.com-https://www.new2016/1/26     

وعالقتها االتجاهات الحذٌثة فً الجاهزٌة التكىولوجٍة فً التعلٍم قبل الجامعً (. 7102)أحمذ محمذ وبوي  حسب الىبً،
 بالتنافسية الدولية ورقة عمل مرجعية مقدمة إلى المجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة

 بالمجلس األعلى للجامعات .المساعذٌه

دراسة تطبٍقٍة : ات مقترحة لتسوٌق الخذمات التعلٍمٍة الجامعٍة فً ضوء اقتصاد المعرفةآلٍ(. 7102) الروبً، حىان أحمذ

 ، المجلذ الخامس.(10)، جامعة كفر الشٍخ، العذد كهٛت انخشبٛت بجامعة بىً سوٌف، مجلة

 Morant, Roland. (1982). In Service Education within the School, London, George Allen and 

Lin win in –service 

Holy, E. & John, P. D. (1995). Professional Knowledge & Professional Practice, London: 

Cassel 
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