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الممخص:
ىجفت الجراسة الحالية إلى القيام باستيزاح ترػرات الصالب حػل التابمت التعميسي

وإمكانية االستفادة مشو كسجخل لمتحػل نحػ تصبيق السجرسة اإللكتخونية حتى يتدشى وضع
ترػر مقتخح لتصبيق السجرسة اإللكتخونية في ضػء بعس الشساذج العالسية .وقج استخجم

الباحثان السشيج الػصفي؛ لسشاسبتو شبيعة الجراسة ،وتسثمت أداة الجراسة في استبانة ( مغ
إعجاد الباحثيغ ) قج تع تصبيقيا عمى عيشة مكػنة مغ ( )603شالبا مغ شالب الرف األول

الثانػؼ العام الحكػمي بسحافطتي قشا وجشػب سيشاء بالعام الجراسي 8006/8005م .وقج
أسفخت نتائج الجراسة السيجانية عغ وجػد العجيج مغ اإليجابيات التي تسيد التابمت التعميسي
ومشيا :إنياء متاعب حسل الحقائب السجرسية  ،واشتسالو عمى إمكانيات كثيخة مثل الترفح
واإلشالع والتػاصل مع الدمالء والسعمسيغ ،وضخورة االستفادة مغ تجخبة التابمت التعميسي

واعتبارىا بجاية حقيقية لتصبيق السجرسة اإللكتخونية ،وتػفيخ السيدانية الالزمة لمػفاء بستصمبات

واحتياجات ال سجرسة اإللكتخونية ،وتجريب الصالب عمى استخجام التابمت قبل بجء العام

الجراسي .وفي ضػء تمظ الشتائج وضعت الجراسة ترػ ار مقتخحا لتصبيق السجرسة اإللكتخونية
في ضػء االستفادة مغ الشساذج العالسية.
الكممات المفتاحية :التابمت التعميسي – السجرسة اإللكتخونية

Abstract:
The present study sought to students` perspectives concerning
the educational tablet and the possibility of using it as approach to
the application of e-school have been surveyed in order to put a
proposed perspective about the application of e- school in the light of
some international models. The researchers used the descriptive
( approach as it suits the study. The tool of the study is a survey
prepared by the researchers) applied on a sample consisting of 306
male and female students in 1st grade secondary school in a public
school in the Governorates of Qena and South of Sinai in the years
2018-2019. Results of the field study showed several positive
advantages that distinguish the Educational Tablet including: putting
an end to the burden of carrying the school bag, its various benefits
such as browsing and acquiring knowledge, and communication
between classmates and teachers, the necessity of making use of the
experiment of the educational tablet, and considering it a real start in
the way of applying e- school. Also, the necessary funding for the
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requirements and needs of e-school should be provided and training
students on the use of tablet before the beginning of the academic year
should be done. In view of the previous results, the current study laid
down a proposed perspective on the application of the e- School in the
light of benefiting from world examples.
Keywords: Educational Tablet - E- school.

المقجمة:

يذيج العالع اليػم العجيج مغ التحجيات التكشػلػجية والتقشية العالية ،والتقجم السعخفي

والثقافي؛ مسا أدػ إلى تػيخ الحياة مغ الشػاحي االقترادية واالجتساعية والثقافية،

وبارز في بشاء السجتسع وتقجمو؛ لحا جاء االىتسام
ًا
ميسا
وأصبحت التكشػلػجيا تمعب ًا
دور ً
بالتصػر التكشػلػجي والتقشي؛ لبشاء جيل قادر عمى مػاكبة ىحا التصػر ويدايخه ويتعاير
معو ويحاكيو ،ويتستع بقجرات خالقة تسكشو مغ بشاء مجتسع أفزل ،ذلظ أن مػاكبة

التصػرات السدتسخة لغ يأتي إال عغ شخيق العمع الحؼ ُيعج الخكيدة األساسية في مديخة
التقجم.
وفي ضل التصػر التقشي تأثخت كل عشاصخ السػقف التعميسي ،فتػيخ دور السعمع

مغ ناقل لمسعخفة إلى ميدخ لعسمية التعمع ،ومرسع لبيئة التعمع ،ويذخز مدتػيات
شالبو ،ويرف ليع ما يشاسبيع مغ السػاد التعميسية ،ويخشجىع ويػجييع حتى تتحقق
األىجاف السصمػبة ،كسا تػيخ دور الصالب نتيجة لطيػر السدتحجثات التقشية ،فمع يعج

متسخكد حػلو ال حػل السعمع ،كسا
ًا
إيجابيا ،وأصبح التعمع
صا
سمبيا ،بل أصبح نذ ً
ً
متمقيا ً
ً
تأثخت السشاىج الجراسية بطيػر السدتحجثات التقشية وشسل ىحا التأثيخ عشاصخ السشياج
مغ أىجاف ومحتػػ وشخق أساليب التجريذ واألنذصة وشخق عخضيا وأساليب تقػيسيا.

(رضا مدعج ،ونجالء محسػد.)8002 ،

كسا أن تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة تمعب دو ار ىاما في تقجيع السػاد الجراسية

لمصالب بالفرػل الجراسية .كسا تذيخ بعس الجراسات إلى فعالية السػاد الجراسية التي

تدتخجم تكشػلػجيا الػسائط الستعجدة مثل :أجيدة الكسبيػتخ المػحي (التابمت) ،فيي

تجحب انتباه الصالب مغ جية وتعسل عمى تقجيع محتػػ معمػماتي مفيج وسيل في تعمع

الصالب  ،كسا يداىع في اإلبجاع التجريدي لمسعمسيغ (.)Norfadilah K, 2015, 48
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وتأكيجا لسا سبق أشارت دراسة ( )Dündar & Akçayır, 2012إلى أنو يجب

استخجام أجيدة الكسبيػتخ المػحي (التابمت) في السجارس؛ ألنيا تجعل التعميع عسمية

مستعة ،كسا أنيا وسيمة كافية إلنياء ضخورة حسل الكتب السجرسية؛ كػن أن أجيدة
الكسبيػتخ المػحية أخف بكثيخ مغ أجيدة الكسبيػتخ العادية والكتب السجرسية العجيجة

التي يحسميا الصالب ،كسا أضيخت نتائج الجراسة أن إنجاز الػاجبات السشدلية باستخجام
التابمت أمخ سيل ،باإلضافة إلى إنياء تمظ الػاجبات في وقت قريخ .كسا صخح عجد
مغ الصالب أن اىتساميع بالتعاون داخل الفرػل الجراسية قج زاد مغ خالل استخجام

التابمت.

ومغ ىحا السشصمق بجأت أجيدة الكسبيػتخ تُدتخجم بفعالية في بيئات التعميع والتعمع
 ،واستخجام الكسبيػتخ في التعميع لو أبعاد عالسية مختمفة بدبب انتذار استخجام

اإلنتخنت .وعميو فكثيخ مغ الجول تيجف إلى زيادة استخجام أجيدة الكسبيػتخ في التعميع

 ،فسشح عام  ، 8000نال  iPadواألجيدة المػحية السدودة بذاشة تعسل بالمسذ مثل

اسعا في السجارس(Walczak. S, Taylor. N, 2018, .
التابمت  Tabletقبػًال و ً
)p.187
فعمى سبيل السثال يشتذخ التابمت في أكثخ مغ  6600مجرسة في الػاليات الستحجة

األمخيكية بيجف إجخاء نذاط تعميسي وتعمسي في الفرل الجراسي (Clarke, B.,
).Svanaes, S., & Zimmermann, S. 2013

كسا اعتسجت أيزا العجيج مغ الجول األوروبية كانجمت اخ وتخكيا عمى التابمت في

تػفيخ بيئة تعميسية في أؼ مكان وفي أؼ وقت لتدييل الػصػل إلى مػارد تعمع

تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ،وتعديد التعمع الذخري وتحفيد التعمع التعاوني بيغ
السعمسيغ والصالب ). (Balanskat, A., et.al, 2013

وفي آسيا  ،استجابت سشػافػرة بدخعة لتػسيع استخجام الكسبيػتخ المػحي (التابمت)

في التعميع مغ خالل تػفيخ تابمت لكل شفل في السجارس في جسيع أنحاء البالد مشح

عام (Pruet, P. et.al, 2016). . 8006
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ندبيا لديادة
بل إن دوال مثل استخاليا وأمخيكا وانجمت اخ وتخكيا قجمت استثسارات عالية ً
استخجام الكسبيػتخ المػحي في السجارس ؛ حيث أنفقت الحكػمة األستخالية حػالي 4,6
مميار دوالر عمى التكشػلػجيا التعميسية في عام  .8006وفي أمخيكا  ،أنفقت و ازرة

التعميع أكثخ مغ  400مميػن دوالر مغ ميدانيتيا لمتكشػلػجيا التعميسية  .ووفقا لبيانات
الػكالة البخيصانية لالتراالت التعميسية والتكشػلػجيا  BECTAفإن إنجمت اخ رصجت 0

مميار جشيو استخليشي لالنفاق عمى مشتجات التكشػلػجيا التعميسية في عام 8006/8005

..(Dündar, H, Akçayır. M, 2019).

كسا أنفقت تخكيا عمى مذخوع  ، IHالحؼ بجأ في عام  8000مغ قبل و ازرة التخبية

الػششية ( 0.2 ،)MNEمميار ليخة تخكية ( 420مميػن دوالر) والحؼ نتج مغ خاللو

تػزيع أجيدة (التابمت) عمى حػالي ( )00،430،644شالب  ،وأجيدة العخوض

التقجيسية وأجيدة الكسبيػتخ عمى جسيع السجارس مغ الرف األول االبتجائي وحتى

الرف الثالث الثانػؼ  .كسا تع تجريب حػالي  400معمع في السجارس التجخيبية
).)MNE, 2013

ولقج نيجت مرخ نيج الجول الستقجمة في دمج التكشػلػجيا في العسمية التعميسية ،

فقامت و ازرة التخبية والتعميع بػضع فمدفة ججيجة  ،تيجف إلى التحػل نحػ االستفادة

الكاممة مغ تكشػلػجيا السعمػمات واالترال وأدواتيا كػسيمة لشذخ السعخفة ومذاركتيا

وتكػيشيا  ،وذلظ مغ خالل عقج اتفاقيات شخاكة بيغ و ازرة التخبية والتعميع وو ازرة

االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات  ،وقج نتج عشيا العجيج مغ السذخوعات مثل :السجرسة

الحكية ،البػابة االلكتخونية  ،بشظ السعخفة  ،الحكػمة اإللكتخونية في السجارس  ،حػسبة

السشاىج إلكتخونيا  ،ومذخوع التابمت التعميسي .

وقج جاء مذخوع التابمت التعميسي متساشيا مع رؤية و ازرة التخبية والتعميع الجاعية إلى

دمج التكشػلػجيا في العسمية التعميسية  ،ففي عام 8006/8005م بجأت الػ ازرة في
تصػيخ نطام التعميع قبل الجامعي مغ خالل االىتسام الستدايج بجمج التكشػلػجيا في

التعميع  ،فعسجت إلى تػزيع أجيدة "تابمت" عمى شالب السخحمة الثانػية ،وتدويج السجارس
بالبشية التكشػلػجية مغ ألياف فايبخ ،وشبكات داخمية  ،وشاشات تفاعمية  ،وأتاحت
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محتػػ إضافي عمى بشظ السعخفة السرخؼ  ،بالتعاون مع شخكات عالسية لتدييل ميسة
فيع السػضػعات عمى الصالب (بشظ السعخفة.)8005 ،

إلى جانب ذلظ  ،أوضحت الػ ازرة أن دمج التكشػلػجيا بالعسمية التعميسية  ،ىجفو

تصػيخ ميارات الصالب في استخجام التكشػلػجيا التي تعج أحج أبخز مالمح القخن الـ

 ،80وإتاحتيا لجسيع الصالب عمى حج سػاء ،وإجخاء االمتحانات اإللكتخونية  ،يقي
الػ ازرة مذكالت الػر وتدخيب االمتحانات  ،ويزسغ لمصالب دقة الترحيح ويقمل

التطمسات (البػابة نيػز.)8006 ،

واستجابة لحلظ التصػر والتقجم اليائل عمى مدتػػ السعخفة وتكشػلػجيا السعمػمات

واالتراالت وضخورة استخجام التكشػلػجيا في التعميع والتجريذ  ،وما أثبتتو التجارب

والجراسات مغ نجاح عمى مدتػػ استخجام التابمت والتصبيقات التكشػلػجية السراحبة لو
بالسجرسة في تحديغ عسميتي التعمع والتعميع  ،ونط اخ لسا تػاجيو السؤسدات التعميسية
اليػم مغ مصالب فخضتيا عمييا التصػرات العمسية والتكشػلػجية الستالحقة ،يشبػي التػسع
في تمظ السذاريع التكشػلػجية في السجارس لسػاجية تمظ التصػرات حتى تربح مجارسشا

"مجارس إلكتخونية".

والسجرسة اإللكتخونية ىي تمظ السجرسة التي تدتخجم أساليب التعميع والتعمع

الحجيثة باستخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت لمػصػل إلى إحجاث ثػرة شاممة في

التعميع  ،وفي شخرية الصالب  ،وتشسية إبجاعاتيع  ،وتعميسيع مجسػعة مغ السيارات
الحياتية التي تداعجىع عمى تػفيخ فخص أفزل في الحياة  ،مغ خالل معمسيغ

حاصميغ عمى تجريب إلكتخوني جيج يدتصيعػن مغ خاللو االستخجام الجيج لػسائل

التكشػلػجيا الحجيثة (مججؼ الحبذي.)60 ،8006 ،

وعميو يخػ الباحثان أنو مغ السسكغ االستفادة مغ مذخوع التابمت التعميسي كسجخل

لمتحػل نحػ تصبيق السجرسة اإللكتخونية الذاممة السدودة برفػف إلكتخونية تحتػؼ
تسكغ الصالب مغ التػاصل إلكتخونيا مع السعمسيغ والسػاد
أجيدة حاسػب وبخمجيات ّ ،
السقخرة  ،باإلضافة إلى إمكانية التػاصل السباشخ والفعال مع أولياء األمػر والسجرسة
والسعمس يغ في آن واحج  ،وإتاحة الحرػل عمى التقاريخ والجرجات والذيادات مغ خالل
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شبكة االنتخنت وعغ شخيق أجيدة الكسبيػتخ المػحي (تابمت) التي يتع تخريريا في

السجرسة ليحا الػخض  ،مع االستفادة كحلظ بالتصبيقات التكشػلػجية الستاحة عبخ تمظ
األجيدة .

مذكمة الجراسة وتداؤالتيا:

أدت التحجيات التكشػلػجية الججيجة إلى وجػد كع ىائل مغ البيانات والسعمػمات

والسعخفة الستشػعة ؛ ومغ ثع لع يعج دور السجارس قاص اخ عمى مجخد أغخاض التجريذ

والتعمع التقميجؼ  ،ولكغ ىشاك حاجة لتعديد قجرتيا وأنذصتيا السعخفية وذلظ لتكػن قادرة

عمى التعامل مع التػيخات الدخيعة الجارية.

إال أن الػاقع الحالي لمسجارس يذيخ إلى سيادة التعميع التقميجؼ  ،وضعف

االستفادة الكاممة مغ التكشػلػجيا وأدواتيا  ،أو االستخجام بذكل سئ  ،باإلضافة إلى

أضخارىا وأخصارىا عمى صحة اإلندان إن لع يتع استخجاميا بالذكل األمثل  ،وىػ
األمخ الحؼ أثبتتو العجيج مغ الجراسات مثل:

دراسة ) (Al-Huneini, 2020والتي سعت لمػقػف عمى تأثيخ أجيدة التابمت

عمى أنطسة الشذاط لسجرسة ابتجائية ريفية فتػصمت إلى ضعف خبخة السعمسيغ في

السيشة  ،وفي استخجام األدوات التكشػلػجية لمتعمع .كسا تػصمت أيزا إلى قمة خبخة
بعس التالميح في استخجام األجيدة المػحية (التابمت) إما في السشدل أو في السجرسة ،
واستخجام البعس اآلخخ مغ التالميح لمتابمت عمى أنو وسيمة لمتدمية.

وأوضحت دراسة ) (Dündar Hakan , Akçayır Murat, 2019أن مغ

الجػانب الدمبية ألجيدة الكسبيػتخ المػحية (تابمت) غياب إمكانية تشديل أؼ بخنامج
تعميسي تصبيق خارجي  ،باإلضافة إلى آثارىا الدمبية عمى الرحة (اإلشعاع  ،إرىاق

العيغ  ،إلخ) ،كسا أنو مغ الرعب الكتابة ألن أجيدة الكسبيػتخ المػحي ال تحتػؼ عمى
أقالم  ،وكحلظ تؤثخ أجيدة الكسبيػتخ المػحية عمى التػاصل االجتساعي بذكل سمبي ،
وتعسل أجيدة الكسبيػتخ المػحية عمى صخف انتباه بعس الصالب غيخ الجاديغ.

كسا أشارت دراسة ( )Vrasidas, 2015إلى أن التجريذ باستخجام األدوات أو

الػسائل التكشػلػجية قج يدتػخق وقتًا أشػل مغ الػقت التقميجؼ إذا افتقج الصالب
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والسعمسػن القجرة عمى استخجام تمظ الػسائل والسيارات التكشػلػجية الستعمقة بتذػيميا ،
باإلضافة إلى العقبات التي تحػل دون الػصػل إلى االنتخنت بذكل جيج.

وكذفت دراسة لطفي الخطيب  ،وبذار ذيب ( )7214عغ ضعف امتالك

الكفايات اإللكتخونية لجػ السعمسيغ ،باإلضافة إلى وجػد العجيج مغ العقبات التي يسكغ
أن تعيق تصبيق السجرسة اإللكتخونية .وقج كان مغ أىسيا العامل السادؼ.

وىػ أيزا ما أضيختو دراسة ابتدام دمحم ( )7212مغ وجػد قرػر في السجارس

يتسثل في نقز عجد األجيدة اإللكتخونية بالشدبة لعجد التالميح  ،وافتقاد شبكة داخمية
لخبط الفرػل مع بعزيا البعس  ،وقمة الػقت الالزم لسسارسة األنذصة داخل السعامل
 ،وعجم وجػد اسصػانات تعميسية خاصة بكل مقخر  ،وارتفاع تكاليف شبكة اإلنتخنت ،
وعجد بعس السعمسيغ عغ دمج تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في عسمية التجريذ

 ،وضعف قابمية بعس السعمسيغ الستخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في

التجريذ.

وتػصمت دراسة إيمان النحاس ( )7212إلى أن غالبية السجارس تحتاج إلى

مخاجعة اإلمكانات الستػفخة بيا في مجاالت استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت

واحتياجات السعمسيغ الستخجام ىحه اإلمكانات وأكجت أيزاً عمى أن ىشاك أولػيات

لالحتياجات التجريبية التكشػلػجية لمسعمسيغ.

وفي ضػء عسل الباحثيغ بالتعميع الثانػؼ العام  ،ومتابعتيسا لتجخبة مشطػمة

التابمت التعميسي في مرخ وجج أن كثي اخ مغ أولياء األمػر قج أبجوا اعتخاضيع عمى

إلكتخونيا ؛ بل إن بعزيع قج أقام دعاوػ
دمج التكشػلػجيا بالتعميع  ،وإجخاء االمتحانات
ً
قزائية بيجف إلػاء إدخال التابمت لمسجارس  ،وما يتختب عميو مغ إجخاءات ؛ لعجم
تػفخ بشية تكشػلػجية بالسجارس تدسح بإجخاء امتحانات تحجد مريخ الصالب  ،وذلظ في

ضػء ما حجث بامتحانات الرف األول الثانػؼ  ،مغ تعصل لمشطام اإللكتخوني  ،تختب

عميو اضصخار و ازرة التخبية والتعميع لمجمج بيغ االمتحانات اإللكتخونية والػرقية.

وتأسيدا عمى ما سبق يشبػي التػسع في دمج التكشػلػجيا في عسمية التعميع والتعمع

بسا يتػافق مع اإلمكانيات السحمية  ،وأوضاع السجارس ومػاردىا  ،وجاىدية نطع
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التذػيل  ،وتػفيخ الكػادر الفشية العاممة ؛ لزسان نجاح التجخبة والتػسع فييا بسا يحقق

شسػحات السدتفيجيغ مغ الصالب والسعمسيغ والقادة وأولياء األمػر ،وذلظ بيجف دعع
تعميع أساسيات السعخفة التي تداىع في إعجاد الصالب لسيام وأدوار ججيجة تتالءم مع

احتياجات ثػرة السعمػمات .

وعميو يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة في التداؤالت اآلتية:

 .0ما مفيػم التابمت؟ وما مسيدات استخجامو في التعميع؟
 .8ما ماىية السجرسة اإللكتخونية ؟ وما مكػناتيا؟

 .6ما أىع الشساذج العالسية في تصبيق السجرسة اإللكتخونية؟ وما أوجو االستفادة مشيا؟

 .4ما ترػرات الصالب حػل التابمت التعميسي وإمكانية االستفادة مشو كسجخل لمتحػل
نحػ تصبيق السجرسة اإللكتخونية ؟

 .2ما الترػر السقتخح لتصبيق السجرسة اإللكتخونية في ضػء االستفادة مغ الشساذج
العالسية؟

أىجاف الجراسة:

تتسثل أىجاف الجراسة الحالية في الشقاط اآلتية :

 .0التعخف عمى مفيػم التابمت ،ومسيدات استخجامو في التعميع.
 .8الػقػف عمى ماىية السجرسة اإللكتخونية  ،ومكػناتيا.

 .6الكذف عغ أىع الشساذج العالسية في تصبيق السجرسة اإللكتخونية  ،وأوجو االستفادة
مشيا.

 .4استيزاح ترػرات الصالب حػل التابمت التعميسي وإمكانية االستفادة مشو كسجخل
لمتحػل نحػ تصبيق السجرسة اإللكتخونية.

 . 2وضع ترػر مقتخح لتصبيق السجرسة اإللكتخونية في ضػء االستفادة مغ الشساذج
العالسية.

أىمية الجراسة:

تشصمق أىسية الجراسة الحالية مغ السبخرات التالية:
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 .0تدويج أصحاب القخار الخاغبيغ في معخفة أوسع عغ مشطػمة التابمت التعميسي ؛
حيث يسكغ أخحىا بالحدبان عشج تشفيح أؼ مذخوع يتعمق بالسجرسة اإللكتخونية.

 .8التساشي مع التصػرات العمسية والتكشػلػجية اليائمة والستججدة يػما بعج يػم ،
واالشالع عمى ما تػصمت إليو الجول الستقجمة في مجاالت تكشػلػجيا التعميع.

 .6االستجابة لمتػجيات الحجيثة الجاعية إلى دمج التكشػلػجيا وتػضيف أدواتيا
وتصبيقاتيا في عسمية التعميع ،واالستفادة مشيا في تحديغ األداء السجرسي.

 .4دعع أساليب السعخفة القائسة عمى البحث الحاتي لجػ الصالب  ،بسا يمبي حاجاتيع
التخبػية والتعميسية ،ويشسي قجراتيع ومياراتيع الذخرية.

 .2نجرة الجراسات التخبػية التي تشاولت أىسية استخجام التابمت في عسمية التعميع ،
واستػاللو مدتقبال في صياغة وتعسيع مذخوع السجرسة اإللكتخونية بسجارس مرخ.

منيج الجراسة:

اعتسجت الجراسة الحالية عمى السشيج الػصفي لسشاسبتو لصبيعة الجراسة ؛ كػنو

يفيج في رصج ضاىخة البحث وتحجيج الحقائق الستعمقة بالػاقع الحالي  ،ومغ ثع جسع

البيانات والسعمػمات التي ليا صمة بالجراسة الحالية وتحميل السادة التي تع تجسيعيا ،

الستخالص الجالالت التي تػصمت إلييا الجراسة (عبج الخحسغ عجس ،وآخخون،

.)862 ،8003

حجود الجراسة:

 .1الحجود المهضهعية :تقترخ الجراسة الحالية عمى االستفادة مغ تجخبة التابمت
التعميسي في مجارس التعميع العام بسرخ ،واعتسادىا كسجخل لتصبيق السجرسة
اإللكتخونية في ضػء بعس الشساذج العالسية الذائعة مثل (الػاليات الستحجة األمخيكية –

كشجا – انجمت اخ – كػريا الجشػبية) ،وذلظ بيجف االستفادة مغ تمظ الشساذج العالسية في
تصبيق السجرسة اإللكتخونية بسرخ.

 .7الحجود البذخية :اشتسمت الجراسة السيجانية عمى عيشة مغ شالب الرف األول

الثانػؼ العام بسحافطتي قشا وجشػب سيشاء.
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 .2الحجود المكانية والدمانية :محافطتا قشا وجشػب سيشاء بالعام الجراسي
.8006/8005

مرطمحات الجراسة:

 .1التابمت التعميمي:

يعخف الباحثان التابمت التعميسي إجخائيا بأنو  :ىاتف إلكتخوني نقال يحتػؼ عمى

بعس البخامج والتصبيقات التعميسية السترمة بذبكة اإلنتخنت  ،والتي تفيج في تدييل

عسمية التعمع وتديج مغ فخص االترال الفعال بيغ الصالب والسعمع  ،والسجرسة  ،وأولياء

األمػر.

 .7المجرسة اإللكتخونية:

يعخف الباحثان السجرسة اإللكتخونية إجخائيا بأنيا  :مذخوع تخبػؼ يصسح لبشاء

نسػذج مبتكخ لسجرسة حجيثة تصبق مفاىيع التقشية في نطسيا  ،وتختبط باإلنتخنت مغ

خالل شبكة األلياف البرخية التي تستاز بدخعة نقل الػسائط الستعجدة  ،بيجف تذجيع
الصالب عمى التعمع الحاتي وإتاحة الفخصة ليع لالترال بسرادر التعمع السختمفة

السحمية والعالسية  ،والحرػل عمى السعمػمات بأشكاليا السختمفة.

اإلطار النظخي لمجراسة:

تعجدت متػيخات الجراسة الحالية ومحاورىا  ،ونط اخ ألىسية تشاول تمظ الستػيخات

يسكغ استعخاض الجػانب الفكخية لكل متػيخ عمى حجة  ،وذلظ في ضػء ما يمي:

أوال  :التابمت التعميمي:

 .1مفيهم التابمت التعميمي:
التابمت ىػ جياز كسبيػتخ لػحي مػزع عمى نطام تذػيل  ، Androidتتسثل

دقة الذاشة بو  ، 300 × 0084وحجع الذاشة  4بػصة  ،وىي شاشة تعسل بالمسذ

والقجرة عمى فتح العجيج مغ الػثائق اإللكتخونية في كثيخ مغ االمتجادات (مثل ،doc ،

 .)pdf ، docxلسداعجة الصالب في تحديغ أدائيع التعميسي

).Akçayır M, 2019
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كسا عخفو رضا مدعج  ،ونجالء محسػد ( )8002بأنو  :حاسػب محسػل

حجسا  ،يعسل بتقشيات تدسح بالمسذ عمى الذاشة ،
صػيخ أكبخ مغ الياتف السحسػل
ً
بجال عغ الفأرة ولػحة السفاتيح التقميجية
وتدسح الذاشة باستعسال قمع رقسي  ،ويأتي ذلظ ً

في الحػاسب  ،يدسح لمصالب بالتفاعل معو  ،محسل عميو معسل افتخاضي بيجف تشسية
وإتقان السيارات العسمية في السقخرات الجراسية.

 .7مميدات استخجام التابمت في التعميم:

ذكخ كل مغ (Corbel& Valdes, 2009, 23؛ وجسال الجىذان،8000 ،

 )00 -5أن التابمت التعميسي يتدع بالعجيج مغ السسيدات ،ومشيا ما يمي:

 إعصاء الصالب الحخية الكافية  ،واحتخام رغبتو وقجراتو في التفاعل مع عشاصخ

العسمية التعميسية  ،دون الحاجة لمجمػس في أماكغ محجدة وأوقات معيشة أمام
شاشات التابمت.

 إمكانية تحجيث محتػػ الجورات التعميسية بديػلة.

 يتيح الفخصة لمصالب لمتػاصل الدخيع مع شبكة السعمػمات الجولية.

بعيجا عغ أؼ نقصة ثابتة  ،دون قيػد لمدمان وال لمسكان ،ولمصالب
 نقل عسمية التعمع ً
حخية التشقل في أؼ وقت ومكان.
 يداىع في تػفيخ نسػذج ججيج لمعسمية التعميسية.

يسكغ السعمع مغ استعخاض واجبات الصالب  ،وتػزيع العسل عمييع بديػلة.
ّ 
يسكغ عشاصخ العسمية التعميسية مغ السذاركة في تشفيح العسميات والسيام في صػرة
ّ 
جساعية.

 يػفخ قجرات وصػل عالية وسخيعة.

ويزيف دمحم يحيى ناصف ( )880-8005 ،8005مسيدات أخخػ لمتابمت

التعميسي ،تتسثل في:

 oسيػلة االستخجام  ،وتخديغ السعمػمات ومذاركتيا.
 oتدييل عسمية التػاصل السباشخ بيغ اشخاف العسمية التعميسية داخل وخارج السجرسة.
 oإتاحة العجيج مغ مرادر التعمع الجحابة في وقت أقل وبرػرة أسخع.
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 oاستخجاميا كسعيغ في أداء الػاجبات السجرسية.

يسكغ السعمع مغ استخجام أساليب متعجدة لمتعمع تتالءم مع الصالب واحتياجاتيع
ّ o
وخرائريع ،مسا يداعج في التػمب عمى الفخوق الفخدية فيسا بيشيع.
 oتخشيج تكاليف شباعة الكتب السجرسية  ،وال يشجع عشو مذكالت عشج التخديغ ،
باإلضافة إلى خفة وزنو وسيػلة حسمو.

يسكغ الستعمسيغ مغ القيام بعسميات الترػر البرخؼ األسخع  ،وكحلظ كتابخ
ّ o
التقاريخ العمسية  ،ومثال ذلظ :تػثيق الصالب لخحالتيع السيجانية والعمسية والتخفييية.
 oتحديغ ميارات الصالب في التعامل مع التكشػلػجيا وأدواتيا ،وتعديد اإلبجاع الفكخؼ
لجييع.

 oيداعج السعمع في تقييع الصالب بديػلة ويدخ ،كسا أنو يػفخ الجيج والػقت
السدتيمظ في عسمية التقييع.

 oيديل لمستعمسيغ القيام بعسميات محاكاة التعمع.

مسا سبق يتزح أن ثسة أىسية كبخػ الستخجام التابمت في التعميع ؛ حيث إنو

يخجم أىجافا تعميسية وتجريبية محجدة ال يسكغ تشفيحىا بشفذ الفاعمية مغ خالل البجائل

اآلخخػ  ،حيث يديع في بقاء أثخ التعمع لجػ الصالب لفتخات شػيمة  ،ويداعجىع عمى
تصػيخ مياراتيع ومعارفيع وخبخاتيع وفي اختيار وقت ومكان التعمع  ،باإلضافة إلى إنو
يجعل مغ التعمع متعة مغ خالل الجسع بيغ عسميتي التعمع والمعب  ،ومغ خالل ما

يػفخه مغ خجمات الرػت والرػرة.

ثانيا :المجرسة اإللكتخونية:

لع تعج السجرسة في عرخ الثػرة التكشػلػجية مكان يتمقى فيو الصالب العمػم

والسعارف االجتساعية الشبيمة  ،مكان تتذكل فيو ذواتيع مغ خالل عقجىع لرجاقات مع

أقخانيع تؤىميع لمعب أدوار أكبخ بعج إنياء مخحمة الجراسة فقط  ،بل أصبحت اليػم ىي

مجرسة السدتقبل التي تعتبخ مخكد إشعاع لمسعخفة في السجتسع  ،لحا اتجو السدئػلػن
عغ التعميع إلى إنذاء السجرسة اإللكتخونية (عسخ مخسي.)400 ،8002 ،

ويسكغ التعخف عمى ماىية السجرسة اإللكتخونية ،وأىع مكػناتيا في ضػء اآلتي:
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 .1مفيهم المجرسة اإللكتخونية:

السجرسة اإللكتخونية  :ىي تمظ السجرسة التي تتيح لصمبتيا استخجام التقشيات

التعميسية الحجيثة مغ حػاسيب وبخمجيات مختبصة بذبكة اإلنتخنت  ،حيث تتع عسمية
التعميع بيا إلكتخونيا سػاء داخل حجخة الرف أو خارجيا ،وتذجع الصمبة عمى التعمع

الحاتي ،والحرػل عمى خبخات ال يسكغ الحرػل عمييا بػسائل أخخػ ،وتسكشيع مغ
التػاصل إلكتخونيا مع بعزيع البعس  ،ومع السعمسيغ والسػاد السقخرة ( لصفي

الخصيب ،وبذار ذيب.)8004 ،

والسجرسة اإللكتخونية ىي " مجرسة مدودة بفرػل إلكتخونية بيا أجيدة حاسب

وبخمجيات تسكغ الصالب مغ التػاصل إلكتخونياً مع السعمسيغ والسػاد السقخرة  ،كسا

ابتجاء مغ
يسكغ نطام ىحه السجارس مغ اإلدارة اإللكتخونية ألنذصة السجرسة السختمفة
ّ
ً
انتياء بػضع االمتحانات وترحيحيا .كسا أنيا تتػاصل
أنطسة الحزػر واالنرخاف و ً
مع السجارس األخخػ التي تعسل بشفذ الشطام وكحلظ التػاصل مع أولياء أمػر الصالب"

(دمحم البديػني.)8006 ،

والسجرسة اإللكتخونية بحلظ تعشي أن يتعمع التالميح معاً في السجارس وأن يتعمسػا
كيف يجيخون االتراالت مع بزعيع البعس ويحرمػا عمى األنذصة وبعس الجروس

التعميسية باستخجام اإلنتخنت ويتعاممػا وجياً لػجو وأيزاً يتعاممػن عغ بعج مع أقخانيع
باستخجام األدوات والػسائل اإللكتخونية.

 .7دواعي إنذاء المجرسة اإللكتخونية:
نتيجة لمثػرة السعمػماتية  ،وانتذار تصبيقات أجيدة الحاسػب واليػاتف الحكية
وتػضيفيا برػرة كبيخة في جسيع مجاالت الحياة لخجمة الجػانب الحياتية لإلندان ،

وسيػلة وكثخة استخجاميا مغ قبل األفخاد والسؤسدات ،ونط اخ لتدايج البيانات والسعمػمات

وضخامة حجسيا كسا وكيفا ،وسيػلة الػصػل إلييا بدخعة وفي وقت مشاسب ،فقج
ضيخت الحاجة إلى االستفادة مغ تمظ الػسائل والتصبيقات في الخقي بالشطع التعميسية
وتصػيخ التعميع وإصالحو ،فاتجيت الكثيخ مغ األنطسة إلى إنذاء السجرسة اإللكتخونية،

وذلظ لجواعي متعجدة مشيا (عبجهللا عيدى:)4 ،8003 ،
63

العجد  77ينايخ 7272

مجمة كمية التخبية –جامعة دمياط

 مػاكبة التصػر العمسي السحىل الحؼ حققو اإلندان في القخن العذخيغ ،وتأثيخه عمى
أسمػب الحياة في كافة السجتسعات السعاصخة.

 ضخورة أن تعسل السؤسدات السختمفة عمى تػفيق اوضاعيا مع الحياة العرخية
التي تتصمبيا تكشػلػجيا السعمػمات.

 تحجيث العسمية التعميسية وأساليب التعمع ،وبالتالي تخخيج أجيال أكثخ ميارة
واحتخافية.

 تصػيخ القصاع الخاص ،مغ خالل االعتساد عميو في تقجيع األجيدة والسعجات
والػسائط الستعجدة والجعع الفشي لخجمة السجارس والسشذآت التعميسية ،مسا يػحؼ

االقتراد الػششي بالذخكات الستخررة التي تقجم خجماتيا بذكل احتخافي متسيد.

 .2أىجاف المجرسة اإللكتخونية:لمسجرسة اإللكتخونية العجيج مغ األىجاف ،والتي مشيا
(مشار إسساعيل:)84 ،83 ،8008 ،
 االترال بالعالع الخارجي لتصػيخ قجرات وثقافة الصالب لمسذاركة في السجتسع
والتكامل في القزايا.

 ابتكار نساذج ججيجة لسجارس القخن الحادؼ والعذخيغ تدتخجم التكشػلػجيا في
ترسيع السػاقف التعميسية ،وبشاء السشاىج الجراسية ،وخمق نطام مشاسب إلدارة التعمع

عغ شخيق شخاكة متسيدة بيغ السعمسيغ والسجتسع.

 ربط السشاىج الجراسية باحتياجات الصالب وميػليع ،وبشاءىا عمى مبجأ الفيع
العسيق.

 إرساء مبجأ العجالة السجرسية ،وتحقيق تكافؤ الفخص التعميسية بيغ الصالب في
الخيف والحزخ.

 االستفادة مغ أدوات التكشػلػجيا في تعميع السػىػبيغ وذوؼ القجرات الخاصة.
 دمج تكشػلػجيا السعمػمات واالترال في التجريذ واإلدارة مغ أجل ضسان الجػدة

الشػعية في التجريذ وتعميع السجتسع عمى أساس السعخفة السعاصخة ومجتسعات

التعمع.

66

العجد  77ينايخ 7272

مجمة كمية التخبية –جامعة دمياط

 زيادة قجرة الصالب عمى استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ومحػ األمية

الخقسية ،واستخجام أدوات التكشػلػجيا إلكداب الستعمسيغ الخبخات التكشػلػجية لفيع

السدتقبل وتمبية متصمباتو.

 التخكيد عمى تحديغ عسمية التعمع لزسان جػدة السخخجات التعميسية ومشاسبتيا
لستصمبات سػق العسل.

وعمى ضػء ما سبق يسكغ القػل إن اليجف العام لمسجرسة اإللكتخونية ىػ إعجاد

جيل يتستع بسيارات عالية في تقشية السعمػمات بحيث يدتصيع أن يستمظ ميارات اإلنتاج

عمى مدتػػ تشافدي في الدػق العالسية .كسا تيجف السجرسة اإللكتخونية إلى تػييخ
اتجاىات كل مغ السعمسيغ والقادة وأولياء األمػر ،وتػييخ أدوارىع في العسمية التخبػية

ليسارسػا أدوا اًر ججيجة ،تشقميع مغ التخكيد عمى التعمع السػجو  ،إلى التعمع السبشي عمى
تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي والتفكيخ الشاقج وحل السذكالت ،أؼ التعمع الحؼ ييتع

بالصالب جسيعيع عمى اختالف مدتػياتيع ورغباتيع  ،وييتع بتشسية القجرات الفخدية ،بسا
يحقق مبجأ التعمع السبشي عمى العجالة والسداواة وتػفيخ مرادر السعخفة وتدييل

الػصػل إلييا  ،بسا يزسغ امتالك الصالب القجرة عمى تحسل السدئػلية  ،وعمى القيام
بجور نذط في العسمية التخبػية.

 .4أىمية المجرسة االلكتخونية:
تػفخ بخامج السجارس االلكتخونية أمػ ار يسكغ أن تداعج السجرسة لعل مغ أىسيا :

)(eSmart Schools in Australia, 2019

وضع خارشة شخيق فعالة لتػجيو السجارس فيسا يتعمق بترسيع مشيجية مجرسية

مدتجامة لمدالمة االلكتخونية.

 إيجاد نطام مخن يسكغ أن تتبشاه السجرسة الستيفاء احتياجاتيا الخاصة. -إقخار أداة تحميل شاممة لمفجػات بسسارسات الدالمة االلكتخونية السجرسية القائسة.

 ترسيع إشار نطخؼ لخمق ثقافة مجرسية إيجابية وحساية األشفال مغ السخاشخااللكتخونية.

 وضع سجل لتدجيل ومتابعة أنذصة وسيخ تقجم السجارس االلكتخونية.66
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 تػفيخ مػارد وسياسات وأدلة مدتسجة مغ جسيع السشاشق واألقاليع الجػخافية ونطعالتعميع تعسل عمى تػفيخ الػقت وتقمل مغ االزدواجية.

 -التجريب والجعع السدتسخ.

 .5مميدات المجرسة اإللكتخونية:
يؤكج دعاة التحػل نحػ تصبيق السجارس اإللكتخونية بأن التقشيات الججيجة التي

مسكشا ليا القجرة عمى تػسيع عسق واتداع السقخرات الستاحة
تجعل التعمع عبخ اإلنتخنت
ً
لمصالب  ،وتػفيخ خيارات لسػاقع وججاول زمشية ججيجة لمتعمع  ،وربسا إدخال شخق
ججيجة فعالة لتقجيع التعميع في مجسػعة متشػعة مغ الخيارات ( Finn & Fairchild.

.)2012

غالبا ما يتعخضػن لمسحتػػ التعميسي عبخ
وتذيخ دراسات الحالة إلى أن الصالب ً
الػسائط الستعجدة (مثل مقاشع الفيجيػ عبخ اإلنتخنت ،والعخوض التقجيسية ،والقخاءة

ومػاد السشاىج الجراسية األخخػ)  ،وأن لجييع ميام وواجبات مشدلية مذابية لمصالب في

البيئات السجرسية التقميجية  ،ويتفاعمػن مع السعمسيغ عبخ البخيج اإللكتخوني أو الجردشة

أو قشػات أخخػ عمى اإلنتخنت (.)Ahn, 2011

غالبا ما يعسل الصالب في السجارس اإللكتخونية بالكامل عمى اإلنتخنت مغ السشدل؛
و ً
حيث يتع إرسال السػاد والسرادر اإللكتخونية بالبخيج إلى مكان إقامتيع ،ويدسح ليع
بالحزػر إلى السجرسة لسسارسة وتصبيق األنذصة  ،وعميو أشارت الجراسات الحجيثة إلى

ذاتيا ىػ السعيار األساسي في السجارس اإللكتخونية وأن التفاعل بيغ
أن التعميع السدتقل ً
الصالب والسعمع قج يكػن
محجودا (.)Gill, B, etal, 2015
ً
وتذيخ نتائج دراسة ) )Ahn, J; McEachin, A, 2017بأن عسمية التعميع

تختمف لمصالب في السجارس اإللكتخونية عغ نطيختيا في السجارس العادية ،وقج يخجع

ذلظ إلى أن شالب السجارس اإللكتخونية يعسمػن بذكل مدتقل مغ خالل السشاىج
الجراسية عبخ اإلنتخنت مسا يخفف مغ الزػػط الذجيجة التي يتعخض إلييا أقخانيع في

السجارس العادية ،كسا إنيع يكتدػبغ ميارات أكبخ فيسا يخز التشطيع الحاتي لمتعمع،

والسيارات ما وراء السعخفية ،ويديج مدتػػ قجرتيع عمى مخاقبة وإدارة التعمع الخاص بيع.
66
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 .6مكهنات المجرسة اإللكتخونية:

تتكػن السجرسة اإللكتخونية مسا يمي (دمحم البديػني:)8006 ،

أ -بشية تحتية إلكتخونية . E- Infrastructure

ب  -فرػل إلكتخونية

.E- Classroom

ج  -نطام التدجيل والقبػل اإللكتخوني  .E-Registrationد -محتػػ إلكتخوني E-

.Content

ه -مكتبة إلكتخونية .E-Library

و -معامل إلكتخونية .E-Libratory
.Learning

ز -نطام تعمع إلكتخوني E-

ح -إدارة إلكتخونية .E-management

ع -نطام تقػيع واختبارات إلكتخوني E-Testing and Evaluation

ثالثا :النماذج العالمية في تطبيق المجرسة اإللكتخونية:

في إشار جيػد واىتسامات الجول وبخاصة الستقجمة مشيا لتصػيخ أنطستيا التخبػية

والتعميسية ،ومغ أجل مػاجية التحجيات والسخاشخ التي تػاجييا ،انصمقت مجسػعة مغ

الشساذج والتجارب العالسية في مجال السجرسة االلكتخونية الحجيثة القادرة عمى الػفاء
بستصمبات السدتقبل وأعبائو  ،وتمبية احتياجات السجتسع واألفخاد.

ويدتعخض الباحثان أىع تمظ الشساذج في ضػء اآلتي:

 .1نمهذج الهاليات المتحجة األمخيكية في تطبيق المجرسة اإللكتخونية:
كانت الػسائل التكشػلػجيا السشتذخة عام 0660م في الحجخة الرفية بالسجارس
األمخيكية عبارة عغ اآلالت الشاسخة وأجيدة العخض السكتبية والذفافيات وأجيدة

التدجيل التمفديػني ،وعشجما كانت تستمظ السجرسة معسالً لمحاسب اآللي يتعمع فيو
األشفال الرػار بخنامج معالج الكمسات وكيفية استخجام أجيدة الكسبيػتخ فإن ذلظ كان

يسثل شفخًة تكشػلػجية كبيخة.
ومع االنفجار السعخفي والتكشػلػجي أصبح األشفال مػاششيغ رقسييغ ،حيث تعمع

معطسيع كيفية مدح شاشات اليػاتف الحكية قبل التحجث عبخىا ،وفي معطع الحاالت
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مارس ىؤالء األشفال دور السخشج والسػجو مع الكبار فيسا يتعمق باستخجام أحجث وسائل

التكشػلػجيا بل وأصبح لجييع القجرة عمى االندجام مع الػسائل التكشػلػجية الحجيثة

برػرة سخيعة.

وفي ضػء ذلظ التقجم التكشػلػجي اليائل كان البج مغ االستفادة مشو في الجػانب

التعميسية ،فأصبح االستػالل الكامل لمتكشػلػجيا في دعع التحريل التعميسي لمصالب
أم اخ ضخوريا وىاما ،حيث تستمظ الػسائل التكشػلػجية إمكانية وميدة زيادة السذاركة

الصالبية وتحسميع مدؤولية العسمية التعميسية ودعع تحريميع األكاديسي بل وتػييخ
عالقة الصالب بالسعمسيغ ،وما يديج عمى ذلظ أىسية ىػ قجرة التكشػلػجيا عمى تقجيع

العػن والسداعجة لمصالب عمى تكػيغ واكتداب السيارات التي ىع في حاجة إلييا

لمتشافذ عمى فخص العسل في اقتراد القخن الػاحج والعذخيغ (Smart Schools
.)Commission, 2014, 4-5

وعميو قامت الػاليات الستحجة األمخيكية بتصبيق مذخوع السجرسة اإللكتخونية ،وذلظ

مغ خالل مجخميغ رئيدييغ تسثال في:

أ -التهسع في التعمم االلكتخوني باستخجام التابمت:
تع استخجم األدوات التكشػلػجية عمى غخار التابمت والكسبيػتخات السحسػلة

والدبػرات البيزاء التفاعمية مغ أجل تقجيع تجريداً متساي اًد يشاسب قجرات واحتياجات

الصالب الخاصة التي تدسح ليع بالتعمع والتقجم وفقاً لقجراتيع ،وتػصيل شبكات انتخنت
واسعة الشصاق في كل مجرسة  ،باإلضافة إلى تػفيخ قجرات السمكية كافية لخجمة كل

شالب داخل السجتسع السجرسي ،والتػسع في إمكانية االترال خارج الفرػل الجراسية
حتى يتسكغ الصالب مغ الػصػل والحرػل عمى السعمػمات بصخيقة سخيعة ،وتقجيع

تشسية ميشية مدتسخة وعالية الجػدة لمسعمسيغ والسجيخيغ مغ أجل ضسان الجمج الشاجح
لمتكشػلػجيا في خبخات التجريذ والتعميع ،والتخكيد عمى ميارات التكشػلػجيا والعمػم
واليشجسة والخياضيات السصمػبة مغ أجل ضسان امتالك الصالب الخخيجيغ لسيارات

القخن الػاحج والعذخيغ ).(Smart Schools Commission, 2014, 5
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ب -تهفيخ البنية التحتية والبنية التكنهلهجية لمطالب والمعممين :

 -الهسائل التعميمية :تع التػسع في استخجام األفالم التعميسية وأجيدة عخض الذخائح

والخاديػ والتمفديػن وأجيدة عخض الفيجيػ والحػاسب واالنتخنت في تعديد عسميتي التعميع

والتعمع.

 -الطالب :يدتصيع الصالب في السجرسة اإللكتخونية السذاركة بأعساليع وأنذصتيع

والتػاصل مع بعزيع البعس بصخيقة أكثخ تفاعمية وإنتاجية ،ويدتصيع أيزاً الصالب
التعاون في السذخوعات الجساعية وباستخجام وصالت االنتخنت في الحجخة الرفية

وأيزاً في السشدل ،دون الحاجة إلى التػاجج في ذات السكان .كسا يسكغ أن يذارك
السعمسػن برػر ومقاشع فيجيػ السذخوعات الصالبية أو تمظ الخاصة بأداء شالبيع
والسيام والتكميفات السشدلية والرفية بذكل مشتطع ،ويسكغ أن يعخف اآلباء مدتػػ تقجم

أبشائيع في الجراسة ).(Smart Schools Commission, 2014, 9

 المعممهن :يدتصيع السعمسػن في السجرسة اإللكتخونية السحافطة عمى السمفات عغشخيق البخيج االلكتخوني والبخيج الرػتي ،ويسكغ أن تيدخ التكشػلػجيا لمسعمسيغ

التعاون مع بعزيع البعس الكتخونيا ،وباستخجام شبكات التػاصل االجتساعي

الستخررة ،ويسكغ أن يتبادل السعمسػن السػارد والشرائح مع غيخىع مغ التخبػييغ
ومعخفة أفزل السسارسات في العسمية التعميسية والحرػل عمى ردود فػرية حػل

مشيجية أو أداة تجريدية محجدة.

 المنيج الجراسي :تزع السشاىج الجراسية في السجرسة اإللكتخونية األمخيكية خصطالجروس وشخق السحاكاة والعخوض الستخجاميا في الحجخات الرفية ،وذلظ عغ
شخيق تكشػلػجيا نطع إدارة التعميع والتي تدسح لمسعمسيغ بالسحافطة عمى الدجالت
والتقييسات باستخجام مشرات بخمجية مختمفة ،ونطع إدارة التعميع عبارة عغ تصبيقات

بخمجية يسكغ استخجاميا في إدارة وتػثيق ومتابعة وكتابة تقاريخ وعخض مقخرات

تجريدية يذخف عمييا السعمسػن أو مقخرات تجريدية الكتخونية ( & Mahoney, K.,
.)Cameron, L. 2008, 314
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 طخق التجريذ :تعتسج السجارس اإللكتخونية في الػاليات الستحجة عمى ترشيف بمػمفي التجريذ :التحكخ ،الفيع ،التصبيق ،التحميل ،التقػيع وإصجار األحكام .وباستخجام

ترشيف بمػم في الحجخة الرفية يدتصيع السعمسػن بشاء استخاتيجيات تعمع مشاسبة
وفعالة وناجحة ججاً لمصالب ،ويدتصيع السعمسػن تقييع الصالب في العجيج مغ
مخخجات التعمع السصابقة لمسعاييخ واألىجاف السحمية  ،كسا أن استخجام التكشػلػجيا

مع ترشيف بمػم يداعج الصالب عمى أن يتحػلػا إلى أفخاد لجييع القجرة عمى االبتكار
والشقج  ،ومغ أمثمة األنذصة عمى دمج التكشػلػجيا مع ترشيف بمػم :تحكخ واستخجام

العالمات السخجعية االجتساعية وتدميط الزػء والتفزيل واالستقراء ،والفيع أثشاء
القيام بعالمات مخجعية والتمخيز والتعميق عمى السػارد السػجػدة والبحث السدتسخ

وكتابة السجونات ،وأيزاً التصبيق الستسثل في إدارة وتذػيل البخامج ومسارسة األلعاب

والتحسيل والسذاركة والتحخيخ ،وأيزاً التحميل الستسثل في إكسال مذخوع باستخجام
التصبيقات االلكتخونية وعسل الػصالت داخل السذخوع ،والتقػيع الستسثل في قيام

السعمسيغ بشذخ مذخوعات الصالب عمى مجونة أو عمى آلية أخخػ تديل وتيدخ مغ
السحادثات الخقسية وتدسح بتقجيع زمالئيع التعميقات عمى السذخوعات باستخجام
مقاييذ متجرجة محجدة ،واإلنذاء الستسثل في التذارك في مذخوع مشذػر عمى

تصبيق الكتخوني لمسذاركة

(Integrating Technology Using Bloom’s

. )Taxonomy, 2019

 المبنى المجرسي :مغ أىع الذخوط التي يجب تػفخىا في مبشى السجرسة اإللكتخونيةاألمخيكية ىي تدويجه بعجد كاف مغ وصالت انتخنت عخيزة الشصاق وشبكات
السمكية داخل السباني ،باإلضافة إلى األصػل السادية األخخػ ،وفي ىحا اإلشار

تذيخ والية نيػيػرك إلى أن تػافخ شبكات االنتخنت بقجرة  3ميجابيت عمى تشديل
السعمػمات والبيانات وبقجره  0,2ميجابايت عمى رفع وتحسيل السعمػمات والبيانات،
أؼ أعمى مغ القجرة التي حجدتيا لجشة االتراالت الفيجرالية لتشديل السعمػمات

والبيانات وقجرىا  4ميجابايت ولخفع وتحسيل السعمػمات والبيانات وقجرىا 0
ميجابايت ،وىشاك اتفاق واسع الشصاق عمى أن تعخيفات الدخعة التي أشارت إلييا
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لجشة االتراالت الفيجرالية أصبحت قجيسة ومتيالكة وذلظ ألن التصبيقات والخجمات

الججيجة تدتسخ في التصػر وليا مصالب أعمى ،عمى سبيل السثال يتصمب البث الحي
عالي التعخيف سخعة تتخاوح مغ  00إلى  60ميجابايت لكل عسمية بث بيانات،

وتعكف الػاليات األخخػ ولجشة االتراالت الفيجرالية في الػقت الخاىغ عمى إعادة

تعخيف الدخعات الجنيا ).(Allison Gulamhussein, 2013

 .7نمهذج كنجا في تطبيق المجرسة اإللكتخونية:

وضعت و ازرة التعميع في كشجا مجسػعة متكاممة مغ السعاييخ التي تيجف الكتداب

السعخفة الخقسية التي تعكذ اآلثار االيجابية لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في

عسمية التعمع  ،وتتسثل ىحه السعاييخ في  :اإلبجاع واالبتكار واالترال والتعاون ،
وميارات البحث عغ السعمػمات بصالقة  ،والتفكيخ الشقجؼ  ،وشخيقة إشكالية لمتجريذ،
والسػاششة الخقسية ،والعسميات والسفاىيع التكشػلػجية .وىحه السعاييخ تداعج في تحجيج

مدتػػ الصالب ومجػ قجرتيع عمي السعخفة

الخقسية واختيار أدوات تكشػلػجيا

السعمػمات واالتراالت السشاسبة لكل معيار لتشفيحىا بذكل فعال في التجريذ والشذاط

السيشي في السدتقبل.

ويدتخجم عجد كبيخ مغ السجارس في كشجا مرادر تكشػلػجيا السعمػمات

واالتراالت بشذاط .وبشاءا عمي ذلظ وعمي غخار إنذاء كمية التخبية في جامعة كػلػمبيا
البخيصانية تع إنذاء مخك اد لمسعخفة الخقسية يتيح لمصالب والسعمسيغ حزػر الجو ارت

الحجيثة والسذاركة في السذخوعات السذتخكة ،التي تتزسغ تقشيات مبتكخة تيجف إلى

التعخف عمى مدتػػ كفاءة تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت .ويتسثل أحج أىجاف
السخكد في تيديخ وتذجيع الصالب والسعمسيغ عمي استخجام التكشػلػجيا في عسمية

التعميع )(Allison Gulamhussein, 2013

وعميو اىتست كشجا بإدخال التكشػلػجيا إلى السجارس ،فقج وضع معيج التخبية في

جامعة  Torontoبخنامج لسعمسي السدتقبل والسسارسيغ فيسا يتعمق بتشفيح تكشػلػجيا
السعمػمات واالتراالت بكفاءة في أنذصة التجريب ( .)Brett, C, 2012وتسثل
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الشسػذج الكشجؼ في تصبيق السجرسة اإللكتخونية مغ خالل التصػر التكشػلػجي لعشاصخ

السػقف التعميسي ،وذلظ في ضػء اآلتي :

 الهسائل التعميمية :تتعجد الػسائل التعميسية السدتخجمة في عسمية التجريذبالسجارس الكشجية ،باالضافة إلى وسائل التكشػلػجيا اإلضافية التي يتع االعتساد
عمييا في تمظ السجارس ،مثل :التابمت ،والدبػرات الحكية ،والحافطات اإللكتخونية،
والسػاقع  /السجونات الرفية ،والفيدبػك ،و  You tubeو  Word pressوالتي

تعدز التعمع التعاوني ،والبحث الحاتي ،والسذاركة في عسمية التعمع ( (Shaltry C,

.et.al, 2013, 23

 الطالب :يعتسج الصالب في السجارس اإللكتخونية الكشجية عمى عخض فيجيػىاتتعميسية عبخ  You tubeكػسيمة لعخض أنذصة الفرػل الجراسية  .ويقػم الصالب

بسذاىجة الفيجيػ باعتباره درساً مغ دروس الػاجبات السجرسية وبعج ذلظ  ،في اليػم
التالي  ،يقػم الصالب بصخح أسئمة حػل محتػؼ الفيجيػ أثشاء الجرس
).)Demchenko, I. 2016, 996

 المعممهن :استيجفت و ازرة التعميع الكشجية تصػيخ كفايات السعمع مغ خالل تحديغكفاءة تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وتدويجه بالسيارات والكفايات التكشػلػجية
التي تعيشو عمى عسمية التجريذ ،فتعاونت عمى سبيل السثال مع كمية التخبية في

جامعة مػنتخيال في ىحا السجال ،فقامت بتػزيع مدار التكامل التخبػؼ لتكشػلػجيا
السعمػمات واالتراالت لسجة ثالث سشػات في السشاىج الجراسية ،بجال مغ التخكيد

في فتخة واحجة .وىػ األمخ الحؼ أتاح لمسعمسيغ تصػيخ كفاءاتيع باستسخار في مجال

تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت خالل الجدء األكبخ مغ البخنامج األكاديسي،

والحؼ يختتع بتقييع الكفايات التكشػلػجية ،وبرفة خاصة تمظ التي تعتبخ ضخورية
لمبحث عبخ اإلنتخنت  ،كجدء مغ امتحانات القبػل لبخامج تجريب السعمسيغ ( .

.(Karsenti, T., 2014

 اإلدارة المجرسية :لسجيخؼ السجارس اإللكتخونية الكشجية بعزا مغ أوجو التسكغ مغتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت والتي تسثل سسات متكاممة مغ معاييخ القيادة
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اإللكتخونية .وتجعػ ىحه السعاييخ قادة السجارس إلى القيام بسا يمي ( ISTE,

:)2012

(أ) إليام وتدييل التػييخات اليادفة التي تػضح أىسية السػارد الخقسية لتحقيق أىجاف
التعمع.

(ب) إنذاء وتعديد وتخسيخ ثقافة التعمع في السجارس الخقسية في سغ معيغ .
(ج) تعديد التعمع السيشي الحؼ يسكغ السعمسيغ مغ تعديد الصالب عمي التعمع مغ
خالل التكشػلػجيات السعاصخة والسػارد الخقسية.

(د) تعديد التحديغ السشيجي مغ خالل االستخجام الفعال لتكشػلػجيا السعمػمات.

(ه) تعديد السػاششة الخقسية باتباع شخيقة الشسحجة او السحاكاة وتدييل فيع القزايا
االجتساعية واألخالقية والقانػنية السترمة بثقافات رقسية متصػرة.

 .2نمهذج انجمت اخ في تطبيق المجرسة اإللكتخونية:

قامت شخكة سامدػنج الكػرية الجشػبية بالتأسيذ لسذخوعات السجارس اإللكتخونية

بانجمت اخ ،وذلظ بإمجاد السعمسيغ وبعس الرفػف الجراسية بأجيدة شخرية ،مثل ويشجوز
 4إصجار سمدمة رقع  4متعجد االستخجامات والحؼ يعسل بالمسذ  ،وجالكدي تاب أو

أجيدة جالكدي نػت التي تذػل جػجل انجرويج  .وتذتسل حدمة البخمجيات السجرسية
عمى حمػل إدارة تفاعمية لذخكة سامدػنج  ،وىي حل نطام إدارة التعمع الشقال ونطام

السعمػمات الصالبية  ،واليجف الخئيذ مغ ذلظ ىػ تقجيع تعمساً شخرياً فعاالً قائساً عمى

التكشػلػجيا  ،باإلضافة إلى حل الرف والحؼ يقجم حدمة تعميسية رقسية مكػنة مغ
أجيدت التابمت التابعة لذخكة سامدػنج ومدود خجمة االنتخنت وبخمجية  ،وباستخجام

ىحا الشطام القائع عمى االنجرويج يدتصيع السعمسػن رؤية شاشات شالبيع وغمقيا إذا

دعت الزخورة إلى ذلظ .ويسكغ ليؤالء السعمسيغ عخض شاشات شالبيع عمى سبػرة
بيزاء تفاعمية (.)Jack S, 2013

وتسثمت تجخبة إنجمت اخ في تصبيق السجرسة اإللكتخونية مغ خالل التصػر

التكشػلػجي لعشاصخ السػقف التعميسي ،وذلظ في ضػء اآلتي:
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 الهسائل التعميمية :يتع االعتساد عمى نطع ممفات اإلنجاز االلكتخونية في السقخراتااللكتخونية التي تذتسل عمى عشرخ تأممي قػؼ .وباإلضافة إلى ذلظ أيزا يتع
استخجام السشرات السؤسدية عمى سبيل السثال مشرة  VLEوأدواتيا العجدية

ونطام ممفات اإلنجاز االلكتخونية  ،وعميو يجب أن يكػن لجػ السعمسيغ ميارات
أساسية في لػات الشرػص الفائقة حتى يسكشيع العسل مع الشرػص والخوابط

والرػر ومقاشع الفيجيػ ،فزالً عغ أن إلساميع بأدوات  Web 2,0عمى غخار

السجونات والسحخرات التذاركية (الػيكد) والسشتجيات في غاية األىسية أيزاً؛ وذلظ
ألىسيتيا في دعع وتعديد تعمع الصالب عغ شخيق التأمل والتعاون والتذارك ،وىحه
السيارات باإلضافة إلى قجرتيع عمى استخجام أدوات التقييسات االلكتخونية والتػحية

تسكغ السعمسيغ في العرخ الخقسي مغ القجرة
السختجة االلكتخونية التي يسكغ أن ّ

عمى تعديد خبخات الصالب .)(Timos A, 2015, 387

 المعممهن :يذتخط في اختيار السعمع لمعسل بالسجارس اإللكتخونية بإنجمت اخ أن يكػنعمى دراية بسسارسات التجريذ التي يسكغ تشفيحىا الكتخونيا عمى شبكة االنتخنت

حتى يربح ىؤالء السعمسػن ميدخيغ تعميسييغ ناجحيغ في البيئات االلكتخونية.
باإلضافة إلى تخريز قج اًر مشاسباً مغ الػقت لبيئة التعمع االلكتخونية ،ويتصمب
تيديخ التعمع الحػارؼ أو التعمع الخصابي فيساً تجريدياً بالبشائية والبشائية االجتساعية،
ويجب أن يكػن لجػ السعمسيغ بعس الخبخات الخاصة بالػساشة االلكتخونية حتى
يكػن لجييع القجرة عمى دعع شالبيع بذكل فعال عمى شبكة االنتخنت Salmon,

).)G. 2011

 -المنيج الجراسي :تيتع السجارس اإللكتخونية بانجمت اخ بالتعمع التجخيبي باستخجام

التكشػلػجيا كسرجر غشي بالسػارد ،وغالباً ما يكػن ىشاك حاجة إلى وجػد فخيق
دعع متخررة مغ أجل تكػيغ تمظ السػارد ،وتتسيد السقخرات التجريدية السشجمجة

أو البيئات االلكتخونية الكاممة في السجرسة اإللكتخونية باستخجام أفزل لمتعمع
السعدز بالتكشػلػجيا بصبيعتيا وإلى ترسيع صخيح لمسشيج الجراسي ،ويسكغ أن
تجرس نطخيات التعمع وأصػل التجريذ االلكتخوني بذكل أفزل في حمقات البحث
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وفي مقخرات السسارسات األكاديسية التي تكػن إجبارية لجسيع السعمسيغ (Timos

).A, 2015, 388

 طخق التجريذ :تتع عسمية التجريذ مغ خالل شخائق عجة ،عمى سبيل السثال :جمدات التجريب وورش العسل وعغ شخيق دراسات الحالة ودعع األقخان وخالفو مغ

األنذصة األخخػ التي يتع تقجيسيا في بيئة التعميع ).(Timos A, 2015, 388

 .4نمهذج كهريا الجنهبية في تطبيق المجرسة اإللكتخونية:

أدػ تصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وكثخة األجيدة الحكية إلى تػييخات

ىائمة في أنساط حياة السجتسع الكػرؼ عبخ السجاالت االجتساعية واالقترادية والثقافية.
ىحه التػييخات أثخت عمى مجال التعميع .حيث كثي اخ ما نخػ الصالب أو العامميغ في

التعميع في الػقت الحالي يعسجون إلى االستساع لمجروس باستخجام اليػاتف الحكية في

الحافالت أو الستخو.

ويدعى نطام التعميع الحكي في كػريا إلى تعديد ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ

لجػ الستعمسيغ مغ خالل تقجيع حمػل ووسائل التعمع اإللكتخوني والحؼ بخز في صػرة

تصبيق السجرسة اإللكتخونية الكػرية ).)Jeong-S L & Sung-W K, 2015, 463

وتعدي اد لتصبيق ذلظ السذخوع ،أصجرت الحكػمة الكػرية خصة استخاتيجية لتصػيخ

التعميع اإللكتخوني في عام  .8000بذعار تسثل في" :التعمع الحكي ليذ مجخد تعمع ..

االستفادة مغ البشية التحتية اإللكتخونية"(Ministry of Education, Science .

).and Technology, 2011

فعدزت سياسات مختمفة مغ خالل مذخوع السعمػماتية التعميسية .وقج تصػرت

سياسات السعمػماتية التعميسية مع تصػر بيئة اإلنتخنت ومع مختمف األغخاض التعميسية،

وىحا يعشي تػفيخ خجمة التعمع السشيجي لمستعمسيغ ،استشادا إلى البيئة الحكية ومبادغ

التعمع اإللكتخونية بالسجارس الكػرية ،ولتشفيح تمظ الدياسة التعميسية الججيجة ،كان لداما
تػفيخ محتػيات تعميسية مستازة مع األساس لمبشية التحتية اإللكتخونية الستػفخة بالسجارس

الكػرية). (Young S P, Sang J & Young J L, 2013, 369
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وتسثل الشسػذج الكػرؼ في تصبيق السجرسة اإللكتخونية مغ خالل التصػر

التكشػلػجي لعشاصخ السػقف التعميسي ،وذلظ في ضػء اآلتي:

 الهسائل التعميمية :بجأت السجارس الكػرية في التحػل مغ السقخر التعميسي الحؼيخكد عمى السعمع إلى الستعمع ،بحيث يكػن أكثخ ججوػ ومحػرية .وقج بخزت تمظ

الجيػد السبحولة في تصػيخ تمظ السجارس مغ خالل تصػيخ التصبيقات التعميسية التي

يجخؼ استخجاميا عمى ىحه األجيدة الحكية والتي تكػن قابمة لمتذػيل عبخ األنطسة
األساسية (مثل أنجرويج و أبل أوس و  )WP7واألجيدة (مثل التابمت واليػاتف الحكية)،
ومغ الستػقع أن التصبيقات التعميسية سػف تداىع في تحقيق التػجيو الحاتي ،الحؼ يخكد

عمى الستعمع ،والتعمع اإلبجاعي ).)Shuler, C. , 2012

وتعتبخ التصبيقات وسيمة ىامة ومتشامية لتػفيخ محتػيات تعميسية لمستعمسيغ سػاء مغ

حيث تػافخىا وشعبيتيا .كسا يسكغ استخجام التصبيقات عمى أجيدة متعجدة لمسداعجة في

عسميات التذػيل التمقائي ليا داخل الفرػل الجراسية ومغ ثع فيي تقجم شخق ججيجة

لمتعمع (.)Zwang, J. 2019

 المنيج الجراسي :تعتسج السجرسة اإللكتخونية في جسيع أرجاء كػريا عمى نطام Edunetلتقجيع السػارد التعميسية ،ونطام التعمع السشدلي االلكتخوني

Cyber

 Home Learning Systemوىػ عبارة عغ خجمة إقميسية تقجم مػاد تعميسية

إثخائية ،وتقجم الكتب االلكتخونية نرػصاً الكتخونية تدتخجم في واقع األمخ داخل

الفرػل الػاقعية لمستعمسيغ ،وتدتخجم الكتب االلكتخونية أحجث األجيدة الحكية
والتكشػلػجيا ،ولكل شخيقة مداياىا وعيػبيا؛ لحا تحتاج إلى اختيار شخيقة نذخ

مختمفة اعتساداً عمى بيئة التعمع االلكتخونية ،وعغ شخيق تقديع السحتػيات في
وحجات تعميسية ،تتصمب كل شخيقة أن تعيج استخجام السحتػيات الخقسية ( Sanglin

.)A, et.al, 2013, 339

 الطالب :يشقدع نطام التعمع االلكتخوني لمتعميع الحكػمي الكػرؼ إلى قدسيغ ،أوالًىشاك نطام يقجم مػاد تعمع مختمفة لمصالب بذكل عام ،ويقجم ىحا الشطام محاضخات

عالسية مغ ترسيع الحكػمة السخكدية وال يجعع أؼ خجمة فخدية أو أؼ نطام إلدارة
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التعمع ،ويذتسل ىحا الشطام عمى نطع

 Edunetوالكتب االلكتخونية ،بيشسا

ُيخرز الشطام الثاني لمتعمع الفخدؼ ويػفخ نطام إدارة التعمع وإدارة لمسحتػيات مغ
صشع السدتخجميغ ،ويقجم محتػيات تفاعمية مبشية عمى الشرػص السجرسية الفعمية
والسشاىج الجراسية ،ويذتسل ىحا الشطام عمى كتب رقسية ونطام التعمع السشدلي

االلكتخوني الحؼ يحتاج إلى أجيدة خاصة الستخجاميا ووضعيا مػضع التصبيق،
ومغ الججيخ بالحكخ أن كل شالب مغ الصالب يستمظ عمى أقل جيا اًز ذكياً يدتخجمو
باحتخافية ،ولقج تع تػفيخ جسيع السػاد التعميسية التي تشاسب جسيع األجيدة الحكية

()Sanglin A, et.al, 2013, 341

 .5أوجو االستفادة من النماذج العالمية في تطبيق المجرسة اإللكتخونية:
بعج االستعخاض الدابق ألىع الشساذج العالسية في تصبيق السجرسة اإللكتخونية يسكغ

تمخيز أوجو االستفادة مغ تمظ الشساذج في ضػء الشقاط التالية:
 -أوجو االستفادة من نمهذج الهاليات المتحجة األمخيكية:

البخمج
 االىتسام باحتياجات الصالب وجعميا مشصمقا إلعجاد السشاىج واألنذصة و ا
التخبػية.

 االىتسام بشتائج التعمع وتشسية ميا ارت التفكيخ ،وميا ارت القخن الحادؼ والعذخيغ
والحفاظ عمى قيع السجتسع.

 تػفيخ نطام متكامل لستابعة وتقييع السجرسة اإللكتخونية.
 ضخورة وجػد بشية تحتية رقسية جيجة مغ خالل تدويج وتجييد السجارس اإللكتخونية
باألجيدة والػسائل التكشػلػجية التي تديع في تصبيق األساليب التخبػية الحجيثة.

 تحقيق مبجأ التعميع لمجسيع مع تػفيخ نػع مغ الفخص التعميسية الستكافئة.

جرسية بالسخونة والذسػل والتسحػر حػل الصالب مع استخجام
 اتراف السشاىج ال ا
تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت.

 -أوجو االستفادة من نمهذج كنجا:

 التػمب عمى مذكمة الكثافة الدكانية وازدحام الفرػل الجراسية.

 جحب الصالب لمحزػر إلى السجرسة واالنتطام في العسمية التعميسية.
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 إنذاء قاعجة بيانات معمػماتية شبكية تخبط بيغ جسيع السجارس.

 اإلصالح الذامل لسكػنات العسل السجرسي مغ اإلدارة ،والسعمسيغ ،والصالب،

وشخق التجريذ ،والػسائل التعميسية ،والسشاىج الجراسية ،والتقػيع ،وتكشػلػجيا

السعمػمات واالتراالت.

 تػفيخ الجعع التكشػلػجي لمسجارس.

 أوجو االستفادة من نمهذج انجمتخا: لمتعمع اإللكتخوني دور ميع في تحقيق مبجأ العجالة السجرسية بيغ الستعمسيغ.

 سج الفجػة الخقسية عغ شخيق استخجام السجارس لالنتخنت في تجريذ السقخرات
الجراسية.

 االعتساد في الػسائل التعميسية عمى الػسائط الستعجدة مثل الكاميخات الخقسية،
وأجيدة الفيجيػ ،والتابمت.

 ربط التشسية االقترادية بجمج التكشػلػجيا في العسمية التعميسية ،واعتبارىا العامل
األساسي في تقجم التعميع وتصػره.

 أوجو االستفادة من نمهذج كهريا الجنهبية:

تبشي سياسة ربط التعمع اإللكتخوني بالسشاىج والسقخرات الجراسية  ،والسرادر



إنذاء نطام ججيج إلدارة التعمع اإللكتخوني في السجارس .Edunet



اعتساد التجريذ عمى الكتب السجرسية الخقسية التي يسكغ فتحيا عغ شخيق أجيدة

الخقسية  ،والسرادر التفاعمية ،وشبكة االنتخنت.

.Tablet PC

إجخاءات الجراسة الميجانية:

لتصبيق الجراسة السيجانية قام الباحثان بسجسػعة مغ اإلجخاءات يسكغ عخضيا فيسا يمي:

 تحجيج أىجاف الجراسة الميجانية :تيجف الجراسة السيجانية لإلجابة عغ الدؤال الخابع مغأسئمة الجراسة حػل استيزاح ترػرات الصالب حػل التابمت التعميسي وإمكانية

االستفادة مشو كسجخل لمتحػل نحػ تصبيق السجرسة اإللكتخونية.
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 -تحجيج مجتمع وعينة الجراسة :تسثـل مجتسـع الج ارسـة األصـمي فـي شـالب الرـف األول

الثــانػؼ العــام الحكــػمي بسحــافطتي قشــا وجشــػب ســيشاء  ،والبــالع عــجدىع ( ، ) 06546
واختــار الباحث ـان ( )603شالبــا كعيشــة لمج ارســة  ،ويــأتي تفرــيل مجتســع الج ارســة والعيشــة

مػضحاً فيسا يمي :

ججول ()1

مجتمع الجراسة الكمي لمعام الجراسي 7219/7218م
ٍجرَغ اىذراسح

اىَذارس اىثاّىٌح
اىؼاٍح اىحنىٍٍح
77

جْىب سٍْاء

07

طالب اىَذارس
اىثاّىٌح اىؼاٍح
24024
اىحنىٍٍح
4000

344

اىَجَىع

42

22023

04374

قْا

طالب اىصف األوه
اىثاّىي اىؼاً اىحنىًٍ
04030

ويالحع مغ الججول الدابق أن عجد شالب السجارس الثانػية العامة الحكػميـة بسحافطـة

قشا  48046مػزعيغ بـ  44مجرسة  ،كسـا بمـع عـجد شـالب الرـف األول الثـانػؼ العـام
بسحافط ــة قش ــا  06020شال ــب بس ــا يـ ـػازؼ  % 60م ــغ إجس ــالي ع ــجد ش ــالب الس ــجارس

الثانػيــة العام ــة بسحافطــة قش ــا .بيشس ــا كــان شـ ـالب الث ــانػؼ العــام بجش ــػب س ــيشاء 8000
مػزعيغ عمى  04مجرسة  ،وقج بمع شالب الرـف األول  586شالبـا بشدـبة  %64مـغ

العجد الكمي .

ججول ()7

وصف عينة الجراسة لمعام الجراسي 7219/7218م
ّىع اىؼٍْح
ثْىُ
ثْبد
ثْىُ
ثْبد

اىَحافظح
قْب
خْىة عُْبء
اإلجَاىً

ك
70
34
70
34
603

%
44
47
44
47
000

يتزح مغ الججول رقـع ( )8أن ندـبة البشـات بالرـف األول الثـانػؼ العـام الحكـػمي

بسحــافطتي الج ارســة جــاءت بــأعمى ندــبة حيــث بمػــت  %24مــغ إجســالي العيشــة ،بيشســا

جــاءت ندــبة البشــيغ  ،%43ويفدــخ الباحــث زيــادة ندــب قيــج البشــات بالســجارس الثانػيــة

العامــة الحكػميــة بسحــافطتي الج ارســة عــغ البشــيغ إلــى زيــادة الــػعي لــجػ األســخ وأوليــاء
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األمــػر بتعمــيع الفتيــات ومــشح جسيــع األبشــاء االىتســام العمســي السصمــػب لكــل مــغ الــحكػر

واإلن ــاث عم ــى مد ــتػػ واح ــج  ،ولق ــج أش ــار كت ــاب اإلحر ــاء الد ــشػؼ الر ــادر م ــغ و ازرة

التخبي ــة والتعم ــيع لمع ــام الج ارس ــي 8006/8005م إل ــى تف ــػق ع ــجد الصالب ــات عمـ ـى أع ــجاد
الصـالب السقيـجيغ بالســجارس الثانػيـة العامـة الحكػميــة ففـي محافطـة قشــا بمـع عـجد البشــات

 86623بشدــبة مئػيــة قــجرىا  ، %22.3بيشســا كــان عــجد البشــيغ  05354بشدــبة مئػيــة
قــجرىا  .%44.4واألمــخ نفدــو فــي جشــػب ســيشاء ؛ فقــج بمــع عــجد البشــات  0054بشدــبة
مئػية قجرىا  ،% 24بيشسا كان عجد البشيغ  684بشدبة مئػية قجرىا .%43

 -إعجاد أداة الجراسة :تسثمت أداة الجراسة في استبانة ( مغ إعجاد الباحثيغ ) تيجف إلى

استيز ــاح تر ــػرات الص ــالب ح ــػل التابم ــت التعميس ــي وإمكاني ــة االس ــتفادة مش ــو كس ــجخل

لمتحػل نحػ تصبيق السجرسة اإللكتخونية.

وقام الباحثان بإعجاد الرػرة األولية ألداة الجراسة وتحجيج محاورىا وعباراتيا ،مدتعيشيغ
فى بشاء وإعجاد االستبانة بالسرادر اآلتية:

أ -اإلشار الشطخػ لمجراسة.
ب -الجراسات الدابقة.

ج -استقخاء الباحثيغ آلراء بعس السدئػليغ عغ التعميع الثانػؼ العام بسحافطتي قشا
وجشػب سيشاء حػل تجخبة التابمت التعميسي بالسجارس ،وتحميميا بيجف التعخف عمى

إيجابيات وسمبيات تمظ التجخبة.

د -االستفادة مغ خبخة الباحثيغ فى ميجان عسميسا ،ومعايذتيسا اليػمية لمػاقع .
ه -السقابالت الذخرية مع بعس شالب الرف األول بالسجارس الثانػية العامة
الحكػمية بسحافطتي الجراسة.

ججول ()2

محاور أداة الجراسة
ٍحاور االسرثاّح
اىَسىس األوه
اىَسىس اىثبٍّ
اىَسىس اىثبىث
اىَسىس اىشاثغ

اسٌ اىَحىر
اَدبثُبد اىزبثيذ اىزؼيٍَُ
عيجُبد اىزبثيذ اىزؼيٍَُ
اىىاقغ اىزنْىىىخٍ ىيَذسعخ اىثبّىَخ اىؼبٍخ
عجو رطجُق اىَذسعخ اإلىنزشوُّخ
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صجق االستبانة:

لمتحقــق مــغ صــجق االســتبانة تــع حدــاب معامــل االرتبــاط بــيغ درجــات األف ـخاد عمــى كــل
عبارة والجرجة الكمية لمسحػر الحؼ يشتسي إليو.

ججول ()4

معامالت االرتباط بين الفقخات والمحاور في أداة الجراسة (ن =)62
اىَحىر األوه
ٍؼبٍو
سقٌ
االسرجبط
اىفقشح
**07773
0
**07744
4
**07430
4
**07333
2
**09720
3
**09702
4
**09307
7
**09324
3
**09727
4
**09443
00
**07774
00
**07744
04
**09324
04
**09734
02

اىَحىر اىثاًّ
ٍؼبٍو
سقٌ
االسرجبط
اىفقشح
**09243
0
**07737
4
**07224
4
**09734
2
**09734
3
**09324
4
**09443
7
**09720
3
**09434
4
**09774
00
**09727
00
**07703
04
**07443
04

اىَحىر اىثاىس
ٍؼبٍو
سقٌ
االسرجبط
اىفقشح
**07747
0
**07344
4
**07774
4
**09777
2
**09240
3
**09734
4
**09740
7
**07744
3
**07430
4
**09734
00
**09734
00
**09324
04
**09702
04
**09307
02
**09734
03
**09324
04

اىَحىر اىراتغ
سقٌ ٍؼبٍو االسرجبط
اىفقشح
**07703
0
**07443
4
**07300
4
**09774
2
**09727
3
**09443
4
**09770
7
**09430
3
**09344
4
**09733
00
**09324
00
**09734
04
**09443
04
**09734
02
**09324
03
**09443
04
**07744
07

يتزح مغ الججول ( )4أن قيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػػ داللة

()0.00

ججول ()5

معامالت االرتباط بين األبعاد والجرجة الكمية الداة الجراسة (ن= )62
اىَحاور
اَدبثُبد اىزبثيذ اىزؼيٍَُ
عيجُبد اىزبثيذ اىزؼيٍَُ
اىىاقغ اىزنْىىىخٍ ىيَذسعخ اىثبّىَخ اىؼبٍخ
عجو رطجُق اىَذسعخ اإلىنزشوُّخ
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يتزح مغ ججول ( )2أن جسيع قيع معامالت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػػ

داللة ( )0.00وىحا يؤكج التساسظ الجاخمي لالستبانة.
ب -ثبات االستبانة:

لحداب ثبـات االسـتبانة تـع اسـتخجام شخيقـة ألفـا -كخونبـاخ ،حيـث شبقـت السعادلـة

عمى العيشة االستصالعية ن =  42شالب ،وتع التحقق مغ ثبات عيشة الجراسة  .وتعتسج

معادلــة ألفــا كخونبــاخ عمــى تبايشــات أســئمة االســتبانة  ،وتذــتخط أن تقــيذ بشػدىــا ســسة
واحجة فقط  ،ولحلظ قام الباحثان بحداب معامل الثبات لكل محػر عمى حجة.
ججول ()6

قيم معامالت الثبات بطخيقة ألفا -كخونباخ (ن = )45
اسٌ اىَحىر

ػذد اىفقراخ

اَدبثُبد اىزبثيذ اىزؼيٍَُ
عيجُبد اىزبثيذ اىزؼيٍَُ
اىىاقغ اىزنْىىىخٍ ىيَذسعخ اىثبّىَخ اىؼبٍخ
عجو رطجُق اىَذسعخ اإلىنزشوُّخ
اىذرجح اىنيٍح

02
04
04
07
30

ٍؼاٍو اىثثاخ تطرٌقح
أىفا مروّثاخ
**0940
**0937
**0944
**0944
**09.0

ويتزح مغ ججول ( )3أن قيع معامل الثبات تتخاوح بيغ  0.54و 0.64وىي قيع

مختفعة حيث جسيع معامالت الثبات دالة عشج مدتػػ  ،0.00مسا يجل عمى ثبات

االستبانة بجرجة عالية.

ج .طخيقة ترحيح االستبانة:
ليذ ىشاك وقت محجد لإلجابة  ،حيث يقػم الصالب باالختيار بيغ مجرج ثالثي

اإلجابة (نعع – إلى حج ما – ال) وأعصيت نعع =  ،6إلى حج ما =  ،8ال = ،0
لإلجابة عغ عبارات االستبانة لمعبارات السػجبة ،والعكذ صحيح لمعبارات الدالبة  ،ثع
تجسع بعج ذلظ درجات كل بعج الحرػل عمى أبعاد االستبانة ،وجسيع عبارات االستبانة

لمحرػل عمى الجرجة الكمية ،وكمسا ارتفعت درجات السفحػص عمى السحاور األربعة

لالستبانة  ،كانت االستجابات بجرجة مختفعة  ،والعكذ صحيح.

رابعاً :الهسائل اإلحرائية:

اعتسج الباحثان في التحميل اإلحرائي لمبيانات عمى األساليب اإلحرائية اآلتية:
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 -8االنحخاف السعيارؼ.

 .0التك اخرات.

 -6الػزن الشدبي.

 -4معادلة ألفا -كخونباخ.

 -2معامل االرتباط بيخسػن.

وقج استخجم الباحثان في التحميل اإلحرائي لمبيانات حدمة البخامج اإلحرائية لمعمػم

االجتساعية ( )SPSS 20وذلظ إلجخاء السعالجات اإلحرائية السشاسبة.

 -نتائج الجراسة وتفديخىا وتحميميا :

 .1تحميل نتائج المحهر األول :إيجابيات التابمت التعميمي:
ججول رقم ()7

نتائج محهر ايجابيات التابمت التعميمي ن = ()226
االسرجاتاخ
ّؼٌ
ك
0
4
4

%

%

ك

ال
ك

أطيغ ػيً اىؼذَذ
ٍِ ٍصبدس
40 0292 22 7393 444
اىَؼشفخ ثىاعطخ
اىزبثيذ
عبػذٍّ اىزبثيذ
فٍ رىعُغ ٍذاسمٍ 02 294 02 4093 473
اىؼقيُخ
اىذساعخ ػيً
42 794 44 3390 440
اىزبثيذ ٍَزؼخ

%
493

4944

09430

02

294

4943

09240

2

793

4977

09374

00

0093 44

4974

09420

04

4970

09404

04

09242

4

09304

4

2

أشؼش ثبىثقخ ػْذ
اعزخذاً اىزبثيذ

40 3490 432

3

اىزبثيذ أداح ٍثُشح
ىالهزَبً

44 0490 20 7392 420

393

4

أسَذ أُ اعزخذً
اىزبثيذ فٍ اىجُذ
عبػذٍّ اىزبثيذ
40 3794 443
فٍ رطىَش
ٍهبسارٍ اىشخصُخ

294

04

494

4933

493

03

394

4934

7

02 4093 434

493

63

اىررذٍة

ً

اىؼثارج

إىى حذ ٍا

اىىزُ االّحراف
اىْسثً اىَؼٍاري
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3

اىزبثيذ َشزَو
ػيً 00 3493 472
اٍنبُّبد مثُشح

494

44

794

4934

09344

4

4

اىزبثيذ ٍفُذ خبسج
زدشح اىذساعخ

40 3390 440

493

44

393

4974

09344

00

00

اىزبثيذ ٍفُذ داخو
زدشح اىذساعخ

40 3493 472

494

04

494

4934

09230

7

00

أزجزذ اىذساعخ
ثغجت اىزبثيذ

42 3394 470

793

04

494

4932

09240

3

04

أزت قشاءح اىنزت
ثىاعطخ اىزبثيذ
ئّدبص اىىاخجبد
اىَْضىُخ ثبعزخذاً
اىزبثيذ أصجر
أّهًعهال
اىزبثيذ
ٍزبػت زَو
اىسقبئت اىَذسعُخ

02 4494 434

294

00

494

4934

09204

4

44 4094 474

794

3

494

4933

09204

3

0

090

0

090

4900

09000

0

04
02

404

000

يتزح مغ الججول رقع ( )4ما يأتي:
باستقخاء نتائج السحػر األول "إيجابيات التابمت التعميسي" يتبيغ لمباحث أن

استجابت عيشة الجراسة حػل السحػر االول جاءت جسيعيا بجرجة مػافقة مختفعة ؛ حيث

تخػ عيشة الجراسة أن التابمت التعميسي يتسيد بالعجيج مغ اإليجابيات  ،والتي مغ أبخزىا:

أنو أنيى متاعب حسل الحقائب السجرسية  ،وكان سببا في حب العيشة لقخاءة الكتب

العمسية واإلشالع عمى مرادر السعخفة الستشػعة  ،باإلضافة إلى مداىستو في تػسيع
مجارك الصالب العقمية  ،وأنو قج ساعج الصالب في إنجاز واجباتيع السشدلية برػرة

أسخع وفي وقت قريخ بسا يجل عمى أنو مػفخ لمجيج والػقت  ،كسا أن التابمت التعميسي

مغ وجية نطخ العيشة يذتسل عمى إمكانيات كثيخة مثل الترفح واإلشالع والتػاصل مع
الدمالء والسعمسيغ  ،وىػ األمخ الحؼ أفاد الصالب كثي اخ داخل وخارج حجخة الجراسة

وجعل لمتعميع والجراسة متعة كبيخة يذعخون بيا بفعل استخجاميع لمتابمت.

وتخجع تمظ الشتيجة إلى إقبال الصالب عمى تجخبة التابمت التعميسي  ،وإيجاد نػع

مغ التذػيق لجييع لمتفاعل معو واستخجامو داخل وخارج السجرسة  ،ومحاولة استكذاف

الصالب لسذتسالتو وشخق استخجمو وإمكانياتو التي يػفخىا لمصالب مغ :ترفح وتحسيل
مرادر السعخفة  ،واإلشالع عمى كل ما ىػ ججيج في الحقل التعميسي السحمي والجولي
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 ،باإلضافة إلى استػالل الصالب إلمكانيات التابمت في اإلشالع عمى الجروس الرفية
عبخ القشػات التعميسية والفيجيػىات الستاحة عمى االنتخنت ،والتجريب عمى أساليب

التقػيع اإللكتخوني ،وسيػلة الػصػل إلى السعارف والسعمػمات والبيانات الستاحة عمى
شبكة االنتخنت ،والتػاصل السدتسخ بيغ الدمالء والسعمسيغ وإدارة السجرسة ،واإلشالع
عمى نتائج االختبارات وغيخ ذلظ مغ الخيارات التي يتيحيا التابمت التعميسي لمصالب،

وجسيع ذلظ قج خمق في نفػس الصالب اىتساما كبي اخ بسسارسة التعمع مغ خالل التابمت

التعميسي.

 .7تحميل نتائج المحهر الثاني :سمبيات التابمت التعميمي:
ججول ()8

نتائج محهر سمبيات التابمت التعميمي ن = ()226
ً

اىؼثارج

ّؼٌ
ك

0
4
4
2
3

4

7

اىذساعخ ٍِ
خاله اىزبثيذ
ٍَيخ
ٍشزَالد
اىزبثيذ صؼجخ
اىفهٌ
اخبف ٍِ
ٍالٍغخ اىزبثيذ
اىزؼبٍو ٍغ
اىزبثيذ َدؼيٍْ
ٍزىرش
أهذس اىزبثيذ
مثُشا ٍِ وقزٍ
ثذوُ فبئذح
أشغو وقزٍ
خبسج اىَذسعخ
ثبىيؼت ػيً
اىزبثيذ
قيو اىزبثيذ ٍِ
رفبػيٍ ثبألّشطخ
اىَذسعُخ

%

إىى حذ ٍا
%
ك

ال
ك

اىررذٍة

االسرجاتاخ

اىىزُ االّحراف
اىْسثً اىَؼٍاري
%

04

394

44

393

3494 442

4930

09300

4

44

0093

3

494

3394 444

4972

09437

4

00

494

04

494

4493 432

4940

09200

04

03

394

04

494

4094 474

4932

09304

4

44

04 0093

394

3294 433

4972

09444

4

00

494

04

394

4093 430

4933

09204

04

42

793

42

793

3294 433

4974

09334

3
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00

00
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أشبسك ٍسزىي
عبخش ػِ
3497 434 793 42 393 44
صٍالئٍ ػجش
اىزبثيذ
أزَو صىس
وٍقبطغ فُذَى
3394 470 493 40 394 04
ٍغُئخ ػيً
اىزبثيذ
ئٍنبّبد
اىَذسعخ ال
493 40 0292 22 7393 444
رزْبعت وخذوٌ
اعزخذاً اىزبثيذ
اعزخذاً اىزبثيذ
3493 472 394 04 394 04
ال َْبعجٍْ
صسُب
اعزخذً اىزبثيذ
ىيزغيُخ أمثش ٍِ 3494 444 794 44 394 03
اىزؼيٌُ
ال أخُذ اىزؼبٍو
4094 474 494 04 394 03
ٍغ اىزبثيذ مثُشا

4973

09344

2

4934

09247

00

4944

09430

0

4932

09233

00

4930

09344

7

4932

09304

3

يتزح مغ الججول رقع ( )5ما يأتي:
باستقخاء نتائج السحػر الثاني "سمبيات التابمت التعميسي" يتبيغ أن استجابت عيشة

الجراسة حػل السحػر الثاني جاءت جسيعيا بجرجة مػافقة مشخفزة ججا ؛ حيث يخػ
معطع أفخاد العيشة أنو ال تػجج ىشاك سمبيات كثيخة لمتابمت التعميسي في مقابل

اإليجابيات والسسيدات التي يتستع بيا  ،بيشسا يخػ عجد قميل مغ أفخاد العيشة أن التابمت
التعميسي يحتاج إلى تػفخ إمكانات تكشػلػجية أكبخ داخل السجرسة حتى يحقق التابمت

الفائجة الكبخػ مغ تصبيقو ،كسا أن البعس كحلظ يخػ أن ما يذتسمو التابمت التعميسي
مغ بخامج وتصبيقات صعبة الفيع بالشدبة ليع  .وقج يتدبب عغ ذلظ األمخ الخػف مغ
التعامل مع التابمت أو صعػية الجراسة مغ خاللو  ،وأنو يأخح مغ وقت البعس األخخ

فيذػمو عغ أداء الػاجبات السجرسية  ،وقج يزخ بآخخيغ صحيا.

ويسكغ تفديخ تمظ الشتيجة بأن إيجابيات التابمت التعميسي أكثخ بكثيخ مغ مداوئو

ومخاشخه عمى الستعمسيغ ،وعدوف القميل مغ الصالب عغ التعامل مع التابمت قج يخجع
إلى قمة التجريب عمى التعامل معو  ،واحتياج ىؤالء الصالب إلى تكثيف السعمػمات
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الذارحة لكيفية تذػيل وترفح ما يحتػيو التابمت التعميسي مغ بخامج وتصبيقات،

باإلضافة إلى ضخورة قيام السجرسة بالتػسع في إدخال الػسائل التكشػلػجية السداعجة
لتحقيق اليجف العام مغ تصبيق تجخبة التابمت مغ  :شبكة انتخنت فائقة الدخعة ،

وسبػات ذكية ،وكاميخات فيجيػ...وغيخ ذلظ مغ الػسائل السعيشة  ،كسا يشبػي عمى إدارة

السجرسة االىتسام بتػعية الصالب بالػضيفة الحقيقية لمتابمت وىي االشالع عمى مرادر

التعمع  ،وتخسيخ مقػمات التعمع الحاتي  ،وتشسية ميارات الستعمع الذخرية وليذ التدمية

ومزايقة اآلخخيغ أو الدخخية مشيع  ،ويكػن ذلظ مغ خالل الجروس داخل حجخة
الجراسة ،ونجوات التػعية التي تقيسيا السجرسة وخاصة في بجاية العام الجراسي ،

باإلضافة إلى ضخورة قيام إدارة السجرسة بػضع الئحة لمشطام السجرسي يبخز فييا
العقػبات الخاصة باستخجام التابمت التعميسي بذكل سيئ سػاء داخل السجرسة أو

خارجيا.

 .2تحميل نتائج المحهر الثالث :الهاقع التكنهلهجي لممجرسة الثانهية العامة:
ججول ()9

نتائج محهر الهاقع التكنهلهجي لممجرسة الثانهية العامة ن = ()226
ً

اىؼثارج

ّؼٌ
ك

0

4

4

2

ٍغبزخ اىَذسعخ
ريجٍ اززُبخبد
اىطالة
رزىفش اىزدهُضاد
واىَخزجشاد اىزً
رىظف اىزقُْخ
اىسذَثخ ثنفبءح
ػبىُخ
رىخذ ٍنزجخ
ئىنزشوُّخ (ٍشمض
ٍصبدس اىزؼيٌ)
داخو اىَذسعخ
رزىفش ثىاثبد
ئىنزشوُّخ ىزْظٌُ
دخىه اىطالة

%

إىى حذ ٍا
%
ك

ال
ك

%

02

294

3390 440

44

0093

40

493

3490 432

3

494

40

493

3794 443

4933

0

090

0

090

000

4900

777

44

404

اىررذٍة

االسرجاتاخ

اىىزُ
اىْسثً

االّحراف
اىَؼٍاري

0093

4930

09300

04

4974

09420

7

09244

02

09000
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واىؼبٍيُِ
ثبىَذسعخ
رزىفش ثبىزبثيذ
ششَسخ ثُبّبد
494
3 4093 473
ٍزصيخ
ثبإلّزشّذ
هْبك أخهضح
ارصبه ٍشئً
وٍغَىع ثُِ
090
0
090
0
زدشح اىَذَش
وزدشاد
اىَذسعخ
َؼزَذ اىَقشس
اىذساعٍ ػيً
393
44 3390 440
اىزدشَت
واالثزنبس
رنْىىىخُب
رقذً اّشطخ
ئىنزشوُّخ
294
02
493
ىيطالة ٍشرجطخ 40
ثبعزخذاً
اإلّزشّذ
َضود اىطالة
ثَىاقغ رُغش فهٌ
0093 44 3494 444
اىدىاّت
اىَخزيفخ ىيَقشس
ٍثو You tube
َزٌ رقىٌَ اىطالة
3294 433 393
44
ثشفبفُخ ػجش
اإلّزشّذ
َهزٌ ثبعزخذاً
اىىعبئط اىَزؼذدح
494
3 0093 44
ىزسقُق أهذاف
اىَْهح
اإلىنزشوًّ
ىيَذسعخ ٍىقغ
394
04 0093 44
ئىنزشوٍّ ػيً
االّزشّذ
رزٌ ػَيُخ
اىزىاصو ثُِ
3294 433 393
44
اىَذسعخ وأوىُبء
األٍىس ئىنزشوُّب

777

40
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4932

09303

0
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000

4900

09000

04

40
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4973

09324

4

3394 444

4974

09403

4

3
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4

44
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09344

00
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09437

3

3294 433
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09444

3
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4974
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02

03

04

رىخذ ثبىَذسعخ
شجنخ اّزشّذ
فبئقخ اىغشػخ
َزٌ رذسَت
اىطالة ػيً
ثقبفخ اىزؼيٌ
اىشقٍَ
ََزيل اىَؼيَىُ
اىقذسح ػيً
اىزؼبٍو ٍغ
اىىعبئو
اىزنْىىىخُخ
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04

394

3497 433

4974

09430

4

40

493

00

494

3494 444

4977

09404

00

24

7793 443 0497

393

4944

09440

2

44

يتزح مغ الججول ( )6ما يأتي:

باستقخاء نتائج السحػر الثالث "الػاقع التكشػلػجي لمسجرسة الثانػية العامة" يتبيغ أن

استجابت عيشة الجراسة حػل السحػر الثالث في أغمبيا جاءت بجرجة مػافقة مشخفزة ؛

حيث تخػ عيشة الجراسة أن الػاقع التكشػلػجي لمسجرسة الثانػية العامة بسرخ يشبأ بقمة

اإلمكانات التكشػلػجية الستاحة داخل السجرسة الثانػية ،فقج أشار غالبية أفخاد العيشة أن
السجرسة الثانػية العامة ال يػجج بيا أجيدة اترال مخئي ومدسػع بيغ حجخة السجيخ

وحجخات السجرسة  ،وغياب تػافخ بػابات إلكتخونية لتشطيع دخػل الصالب والسعمسيغ

بالسجرسة ،كسا أنو ال تػجج مكتبة إلكتخونية داخل معطع السجارس  ،ومداحة السجرسة ال
تمبي احتياجات الصالب سػاء فشاء السجرسة أو فرػل الجراسة أو السعامل وعجد دورات

السياه وحجيقة السجرسة  ،وإلى جانب ميع مغ جػانب العسمية التعميسية وىػ التػاصل بيغ
السجرسة وأولياء األمػر يذيخ أفخاد العيشة إلى محجودية استخجام التكشػلػجيا الحجيثة في

تدييل عسمية التػاصل بيغ األسخة والسجرسة واقترارىا عمى التػاصل بالصخق التقميجية
وىي حزػر ولي األمخ شخريا إلى السجرسة  ،وإلى عسمية التقػيع يخػ أفخاد العيشة أن
التقػيع يتع برػرة إلكتخونية مغ خالل االختبارات الدشػية باستخجام التابمت التعميسي ،

لكغ البعس مشيع يذيخ إلى افتقاد الذفافية في ترحيح إجابات الصالب.

ويفدخ الباحث الشتيجة الدابقة بزعف السيدانيات السخررة لتسػيل التعميع قبل

الجامعي بذكل عام في مرخ ،وأن االىتسام بجمج التكشػلػجيا الحجيثة في عسمية التعميع

في بادغ عيجىا بالسجارس الحكػمية ،وأن تػفيخ جسيع اإلمكانات التكشػلػجية بالسجارس
777
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قج يحتاج إلى وقت أشػل إليجاد بجائل مادية لتػفيخه  ،باإلضافة إلى افتقاد وجػد شبكة

داخمية لخبط الفرػل مع بعزيا البعس نتيجة نجرة تػافخ اإلمكانيات التى تداعج عمى
نذخ اإلنتخنت الفائق الدخعة داخل الفرػل الجراسية ،وكثافة التالميح الدائجة داخل
بعس الفرػل ،وقمة السيدانية السخررة لسسارسة األنذصة ،وقمة مالئسة التصبيقات
والبخامج التكشػلػجية والتجريبات لمسادة العمسية التي يقجميا السعمع ،وضعف امتالكو

ميارات استخجام التكشػلػجيا الحجيثة فى تقجيع السحتػػ التجريدي ،وقمة اىتسام السجرسة

بإنذاء وسيمة تػاصل إلكتخونية كالسػقع اإللكتخوني أو التصبيقات التكشػلػجية السجانية

كالفيدبػك والػاتذ أب والتميجخام بسا يديل مغ عسمية االترال الفعال بيغ األسخة

والسجرسة.

 .4تحميل نتائج المحهر الخابع :سبل تطبيق المجرسة اإللكتخونية:
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يتزح مغ الججول رقع ( )00ما يأتي:

باستقخاء نتائج السحػر الخابع "سبل تصبيق السجرسة اإللكتخونية " يتبيغ أن استجابة

عيشة الجراسة حػل السحػر الثالث في أغمبيا جاءت بجرجة مػافقة مختفعة ججا ؛ حيث

تخػ عيشة الجراسة أن مغ أىع سبل تصبيق السجرسة اإللكتخونية :االستفادة مغ تجخبة

التابمت التعميسي واعتبارىا بجاية حقيقية لتصبيق السجرسة اإللكتخونية ،وتػفيخ السيدانية
الالزمة لمػفاء بستصمبات واحتياجات السجرسة اإللكتخونية  ،وترسيع حجخات الجراسة

لتشاسب عجد الصالب وخرائريع  ،وتجريب الصالب عمى استخجام التابمت قبل بجء

العام الجراسي ،وترسيع السقخرات الجراسية في صػرة كتب إلكتخونية  ،وتقجيع السعخفة
داخل وخارج السجرسة عبخ الػسائط اإللكتخونية  ،وزيادة ميارات الصالب في استخجام

معطع األدوات التكشػلػجية الستػفخة داخل الفرػل الجراسية  ،باإلضافة إلى دمج

السشاىج الجراسية باألساليب اإللكتخونية  ،وإصجار التذخيعات وإبخام االتفاقيات الالزمة

لتصبيق السجرسة اإللكتخونية  ،ونذخ ثقافة استخجام التكشػلػجيا الحجيثة في التعميع.

ويسكغ تفديخ تمظ الشتيجة بخغبة الصالب في التخمز مغ الكتاب السجرسي

واستخجام التابمت بجال مشو ألن التابمت بالشدبة ليع وسيمة تديل السعمػمة وتعبخ عغ

ثقافة ىحا الجيل وميػلو ومياراتو  ،وكحلظ تأث اخ باستسخار الشيج القائع عمى دمج
التكشػلػجيا الحجيثة في عسمية التعميع مغ جانب السدئػليغ عغ تصػيخ التعميع في

مرخ.

الترهر المقتخح لتطبيق المجرسة اإللكتخونية:

فى ضػء الشتائج التى أضيختيا الجراسة السيجانية يقتخح الباحثان ترػ ار خاصا

بتصبيق السجرسة اإللكتخونية في ضػء االستفادة مغ الشساذج العالسية  ،وبالػضع في

االعتبار استسخار التابمت التعميسي كسا أقخت و ازرة التخبية والتعميع في العام الجراسي

 8006/8005م  ،وذلظ في ضػء اآلتي:
 -أىجاف الترهر المقتخح:
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 – 0سيادة ثقافة السعمػماتية ومجتسع السعخفة .

 – 8االستفادة مغ الشساذج العالسية في تصبيق السجرسة اإللكتخونية.
 – 6التخكيد عمى الستعمع في عرخ التعمع الخقسي.

 – 4تصػيخ السجارس الحكػمية لمػصػل إلى الجػدة بالتساشي مع التصػرات التقشية
والسعخفية.

 – 2تأىيل السعمع القادر عمى تػضيف التكشػلػجيا في عسمية التجريذ.
 -منطمقات الترهر المقتخح:

 -0الخغبة الذجيجة مغ جانب السدئػليغ عغ التعميع في تصػيخه.
 -8الدعي الجاد لتقجيع تعميع عرخؼ أفزل.

 -6إقبال الصالب عمى وسائل التكشػلػجيا الحجيثة وتصبيقاتيا.

 -4الدعي نحػ تػييخ أدوار السعمع التقميجية وأساليب التجريذ القجيسة.
 -2تفعيل دور السجرسة وإعجادىا كػسيمة جحب ألفخاد السجتسع ككل.

 -3مػاكبة التصػر العمسي السحىل الحؼ حققو اإلندان في القخن العذخيغ.
 -إجخاءات الترهر المقتخح:

تتكػن مشطػمة السجرسة اإللكتخونية السقتخحة مغ األركان الفاعمة التي يخاعى فييا

ما يمي:

 .1البنية التحتية اإللكتخونية:
 وجػد شبكة انتخنت سخيعة واسعة الشصاق في كل مجرسة مغ السجارس الثانػية .
 التػس ــع ف ــي إمكاني ــة االتر ــال خ ــارج الحجـ ـخات الر ــفية لتسك ــيغ الص ــالب الػص ــػل
والحرػل عمى السعمػمات بصخيقة سخيعة.

 وضع بػابات إلكتخونية تزسغ السخور اآلمغ لسغ ىع داخل السجرسة.
 تػفيخ كاميخات مخاقبة داخل السجرسة .

 مخاعاة الذخوط اليشجسية العالسية في ترسيع السجارس اإللكتخونية
 عقــج اتفاقيــات مــع ىيئــات دوليــة مانحــة لتسػيــل بشــاء الســجارس الججيــجة بسػاصــفات
عالسية.
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 تدويج السبشى بعجد كاف مغ وصالت انتخنت عخيزة الشصاق وشبكات السمكية.

 .7التدجيل والقبهل اإللكتخوني:

 قيج وتدجيل وتحػيل الصالب إلكتخونيا.
 وصف حالة كل شالب عشج التدجيل اإللكتخوني.

 استخخاج األوراق والذيادات الخاصة بالصالب الكتخونيا .

 تػزيع الصالب عمى الرفػف الجراسية بالػسائل االلكتخونية.

 .2المتعمم:

 القجرة عمى البحث الحاتى عغ السعمػمات فى الكتب والسكتبات ومرادر التعمع.
 القجرة عمى إجادة المػة العخبية واإلنجميدية.
 امتالك ميارات اإلترال الفعال.

 القجرة عمى مسارسة األنذصة بذكل مشتطع وثابت .

 اإللسام ببعس السرادر الذائعة لمسعخفة  ،وشخق التعامل معيا.
 الخغبة الذجيجة فى معخفة كل ججيج فى مجال التصػر التكشػلػجى .

 التخكيد عمى ميارات التكشػلػجيا والعمػم واليشجسة والخياضيات السصمػبة مغ أجل
ضسان امتالك الصالب الخخيجيغ لسيارات القخن الػاحج والعذخيغ.

 رصج حزػر وغياب الصالب عغ شخيق البخامج االلكتخونية .

 امتالك بخيج إلكتخونى خاص يتع عغ شخيقو الخبط مع اإلدارة والسعمع .

 .4المعمم:

 تجريب الصالب عمى كيفية استخجام التابمت التعميسي ومخاجعة محتػيات التعمع
الدابقة.

 تقجيع السحتػػ التجريدي عغ شخيق ذكخ بعس الحقائق والشقاط الخئيدية  ،ثع
تكميف الصالب بالبحث مغ خالل التابمت.

 تػفيخ تساريغ لمصالب لمقيام مغ خالل التابمت باستكذاف مػضػعات تعميسية
محجدة أو البحث في السعمػمات ذات الرمة حػل مػاضيع معيشة باستخجام

 Googleأو. YouTube
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تقجيع تشسية ميشية مدتسخة وعالية الجػدة لمسعمسيغ والسجيخيغ مغ أجل ضسان



ضسان التعاون بيغ السعمسيغ بعزيع البعس الكتخونيا ،وباستخجام شبكات

الجمج الشاجح لمتكشػلػجيا في التجريذ.

التػاصل االجتساعي الستخررة.

 إيجاد شخق مبتكخة لتبادل السعمسيغ السػارد والشرائح مع غيخىع مغ التخبػييغ
ومعخفة أفزل السسارسات في العسمية التعميسية.

 تدويج السعمع بالسيارات والكفايات التكشػلػجية التي تعيشو عمى عسمية التجريذ.

 عقج بخوتػكػالت تعاون بيغ و ازرة التخبية والتعميع وو ازرة التعميع العالي لتجريب
وتأىيل السعمسيغ تكشػلػجيا.

 إصجار تذخيع يقزي بإستحجاث دبمػم عال تخرز تكشػلػجيا التعميع كسدار
أكاديسي تكسيمي يمتحق بو السعمسػن لسجة عام.

 وضع شخط اختيار السعمع لمعسل بالسجارس اإللكتخونية أن يكػن عمى دراية
بسسارسات التجريذ التي يسكغ تشفيحىا الكتخونيا عمى شبكة االنتخنت .ورصج

حػافد مالية لمستسيديغ .

 امتالك السعمسيغ بعس الخبخات الخاصة بالػسائط االلكتخونية .

 .5اإلدارة اإللكتخونية:


ترسيع تصبيق إلكتخوني خاص بالتػاصل مع أولياء األمػر .

 إنذاء قاعجة بيانات معمػماتية شبكية تخبط بيغ جسيع السجارس.
 حفع سجالت الصالب وتحػيميا لريػة إلكتخونية.

 مخاقبة أداء السعمسيغ  ،والعامميغ بالسجرسة بالػسائل اإللكتخونية.

 ترسيع ججول الحرز وتػزيعو عمى الصالب والسعمسيغ بريػة إلكتخونية.


تأميغ البيانات والسمفات السجرسية مغ خالل إجخاءات الػقاية واألمغ اإللكتخوني

الالزمة.

 تدجيل حزػر وانرخاف العامميغ الكتخونيا.
 تػفخ تميفػن أرضي وفاكذ بالسجرسة.
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 تػفخ أنطسة الكتخونية تقػم بعسل ندخ إلكتخونية احتياشية عشج حجوث أعصال.
 تعديد السػاششة الخقسية بيغ السعمسيغ والصالب بعزيع البعس.
 إنذاء مػقع إلكتخوني لمسجرسة عمى االنتخنت.

 استػالل مػاقع التػاصل االجتساعي في نذخ السعخفة بيغ السجرسة ومشدػبييا.
 استخجام البخامج االلكتخونية في اإلحراءات الخاصة بالسجرسة.

 كتابة وشباعة التقاريخ والسخاسالت والسحكخات بالػسائل الكشػلػجية الستاحة.
 تحخيخ األمػر السالية الخاصة عبخ الػسائط االلكتخونية.
 قجرة السجيخ الفائقة عمي استخجام التكشػلػجيا الحجيثة.

 .6المعامل اإللكتخونية:

 ترسيع السعسل بسا يمبي أىجاف السجرسة اإللكتخونية .

 تػفيخ السعجات والػسائل والخامات التى تػضف التقشية الحجيثة بكفاءة عالية .
 ترسيع السعسل بسا يخاعي ذوػ االحتياجات الخاصة .
 تدويج السعسل بكاميخات مخاقبة.

 تدويج السعسل بدبػرات إلكتخونية ذكية.

 ضسان أمغ وسالمة الػصالت والسقابذ الكيخبية.
 وجػد شفايات حخيق ووقايات الػجو واليجيغ.
 تػفيخ أعجاد مشاسبة مغ الحػاسيب اآللية.
 تػفيخ شابعات وأجيدة ماسح ضػئي.

 تدويج السعسل بذبكة انتخنت فائقة الدخعة.

 أن تكػن الخامات السدتخجمة بالسعسل صجيقة لمبيئة.

 تػفيخ فشي كفء إلدارة وتجييد السعسل وصيانتو برفة مدتسخة .

.7

المكتبة اإللكتخونية:

 تسكيغ القجرة عمى الشدخ اإللكتخونى .

 تػفيخ األجيدة الحجيثة والتى تسكغ مغ الػصػل بدخعة إلى كل مرادر السعخفة .
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 تػفـخ بيانات والسعمػمات مغ خالل األقخاص السجمجة واالترال بسخاكد
السعمػمات والسػاقع األخخػ .

 تػفيخ شبكات انتخنت عالية الدخعة .

 ميكشة نطام االستعارة الجاخمية والخارجية داخل السكتبة السجرسية.

 إمكانية إجخاء بحػث شالبية لخجمة السقخر الجراسى اإللكتخونى .
 تسكيغ السعمع والصالب مغ االترال بكل مػاقع السعخفة السترمة باإلنتخنت
 إنذاء أميغ السكتبة حداب عمى بشظ السعخفة لكل الصالب والسعمسيغ .
 اإللسام بخجمة الترػيخ والشدخ الزػئى

 إمكانية نقل السمفات عبخ اإليسيل وخجمات جػجل الدحابية .
 إتاحة البحث فى قػاعج البيانات الستاحة إلكتخونياً .

 تػفيخ كادر متخرز في صيانة األجيدة والذبكات .

 تجييد السكتبة بقاعجة بيانات لمتجييدات البرخية والدسعية.
 تػفيخ عجد مشاسب مغ الحػاسيب اآللية.
 فيخسة قاعجة البيانات الستاحة رقسيا.

 .8المحتهى اإللكتخوني واستخاتيجيات التجريذ:
 اعتساد الخصط الجراسية وتػزعيا إلكتخونيا قبل بجء العام الجراسي.
 االىتسام بالتعمع التجخيبي باستخجام التكشػلػجيا كسرجر غشي بالسػارد.
 التػسع في أساسيات التعمع السعدز بالتكشػلػجيا .

 عقج جمدات تجريبية وورش العسل عشج تقجيع أنذصة في بيئة التعمع.
 تقجيع الكتب االلكتخونية نرػصاً الكتخونية لمستعمسيغ.
 مخاعاة القيع االجتساعية السرخية عشج ترسيع السحتػػ اإللكتخوني.
 استخجام السعمع لصخق التعمع الحػارؼ القائع عمى الشطخية البشائية.

 .9الهسائل اإللكتخونية

 التػسع في استخجام األفالم التعميسية وأجيدة عخض الذخائح والخاديػ والتمفديػن
وأجيدة عخض الفيجيػ والحػاسب واالنتخنت في تعديد عسميتي التعميع والتعمع.
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 االعتساد في تقجيع السحتػػ التجريدي عمى الدبػرات الحكية ،والحػافع

اإللكتخونية ،والسػاقع  /السجونات الرفية ،والفيدبػك ،و  You tubeو Word

 pressوالتي تعدز التعمع التعاوني ،والبحث الحاتي ،والسذاركة في عسمية التعمع .

 اعتساد نطع ممفات اإلنجاز االلكتخونية في الحكع عمى أداء الصالب برػرة
شاممة.

 استخجام السشرات التعميسية اإللكتخونية لػ ازرة التخبية والتعميع كبشظ السعخفة
وغيخىا.

 العسل مع الشرػص والخوابط والرػر ومقاشع الفيجيػ كسرجر تعمع تذػيقي.
 استخجام الخسػم الستحخكة والسػسيقى واأللعاب في دروس التابمت التعميسي.

 .12نظام التقهيم واالختبارات اإللكتخوني:

 االستفادة مغ امكانات الحاسب اآللى فى عسمية التقػيع .
 تقػيع العامميغ إلكتخونيا مع إتاحة اإلشالع عمى نتائج ذلظ التقػيع.
 وجػد بشظ أسئمة إلكتخوني متاح لجسيع الصالب.
 إجخاء االختبارات مغ خالل التابمت التعميسي.

 ترسيع نطام إلكتخوني قػؼ لتشفيح االختبارات.

 ترسيع مػقع عمى االنتخنت يتيح لمصالب تقييع السعمسيغ إلكتخونيا.
 ترحيح االختبارات إلكتخونيا.

 تجييد نتائج االمتحانات باستخجام الحاسب اآللي.

 -آليات تنفيح الترهر المقتخح:

 .0تجييد السباني السجرسية بالسخافق الالزمة إلدخال التكشػلػجيا الحجيثة.
 .8تػفيخ بجائل متشػعة لتسػيل دمج التكشػلػجيا في التعميع.

 .6تعاون القائسيغ عمى أمخ التعميع قبل الجامعي في مرخ وتكاتفيع لشجاح مشطػمة
التابمت التعميسي.

 .4نذخ ثقافة السعمػماتية ومجتسع السعخفة لجػ كافة أفخاد السجتسع.

 .2إعادة الشطخ في نطام إعجاد السعمع في مرخ تساشيا مع جيل التابمت التعميسي.
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 .3تأىيل وتجريب السػجييغ الفشييغ لمعسل اإللكتخوني في السجارس.

 .4التػسع في تػزيع التابمت التعميسي ليذسل جسيع السخاحل التعميسية.
 .5ترسيع السباني السجرسية وفق السعاييخ العالسية لمسجرسة اإللكتخونية.

 .6تػفيخ الجعع السادؼ السشاسب لتأسيذ البشية التحتية لمسجرسة بسا يؤىميا مغ تفعيل
وتجعيع تكشػلػجيا السعمػمات نطخيا وعسميا ،وخاصة قاعات الجروس والسعامل
والسالعب والفشاء السجرسي والػرش وقاعات التجريب والػجبات الػحائية وغيخىا.

 .00االىتسام بسخاكد ومرادر التعمع وتػفيخ الستخرريغ األكفاء الالزميغ إلدارتيا.
 .00االستفادة مغ نتائج الجراسة الحالية في رسع رؤية مدتقبمية لمسجرسة اإللكتخونية في
مرخ.

 معهقات تنفيح الترهر المقتخح: .0تجني البشية التحتية التكشػلػجية .
 .8ضعف السيدانيات السخررة لمتعميع قبل الجامعي.

 .6مقاومة التػييخ مغ جانب إدارات السجارس ،وتسدكيا باألساليب التقميجية في
التجريذ.

 .4ضعف جاىدية السباني السجرسية الستقبال السخافق اإللكتخونية السعيشة لتصبيق
السجرسة اإللكتخونية.

 .2سيصخة الثقافة الػرقية عشج بعس القيادات التعميسية والتجريدية.
 .3خػف بعس السعمسيغ مغ التعامل مع الػسائل اإللكتخونية.

 .4ضعف التجريب الجيج لمعامميغ عمى استخجام التكشػلػجيا وتػضيفيا في التجريذ.
 .5غياب االستقخار التعميسي الستسثل بتػييخ القيادات التعميسية بيغ الحيغ واآلخخ.
 .6تػيخ الدياسات التعميسية تبعا لمدياسة العامة لمجولة.

 .00افتقاد وجػد مذخوع تعميسي قػمي وقػؼ يتع تشفيحه عمى السجػ البعيج.
 .00قمة خبخة العامميغ في التعامل مع األجيدة والػسائط االلكتخونية

 .08زيادة كمفة التججيج والريانة الجورية لألدوات واألجيدة االلكتخونية
 .06التكمفة الباىطة لذخاء األجيدة واألدوات التكشػلػجية الالزمة
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 .04نجرة تػافخ فشييغ لسعالجة السذكالت التقشية التي قج تطيخ أثشاء العسل
 .02بطء كثيخ مغ األجيدة االلكتخونية.

 .03قمة وجػد مخارج ألجيدة الحاسب داخل السبشى.

 .04وجػد درجة عالية مغ السخكدية في إدارة السجارس اإللكتخونية.
 .05صعػبة تقجيع خجمات التقييع التخبػؼ بريػة الكتخونية.
 .06ضعف ميارات المػة االنجميدية لجػ بعس العامميغ.

 -مقتخحات التغمب عمى معهقات الترهر المقتخح:

 .0االىتسام بديادة الػعي بسسيدات التكشػلػجيا واستخجاماتيا في مجال التعميع لجػ
السػاششيغ وأولياء األمػر.

 .8االستفادة مغ السداحات الفارغة في السجارس في تجييد البشية التحتية التكشػلػجية
الالزمة.

 .6إصجار التذخيعات الالزمة لتشفيح مذاريع إدخال التكشػلػجيا في العسمية التعميسية.
 .4نذخ ثقافة التعمع الخقسي بيغ أفخاد السجتسع مغ خالل التخبػييغ السختريغ.

 .2تػفيخ الكفاءات الفشية السجربة عمى تسكيغ األدوات التكشػلػجية في السجارس
وصيانتيا برفة دورية.

 .3تصػيخ اإلعجاد األكاديسي لمصالب السعمع ليتساشى مع احتياجات سػق العسل.
 .4رصج مكافآت وحػافد مادية لمسجارس الستسيدة في جػانب التعامالت اإللكتخونية.

 .5تذجيع الصالب عمى البحث والتشقيب عغ السرادر والسعمػمات الثقافية التي
يدتديج مشيا في تشسية جػانب شخريتو االكاديسية واالجتساعية.

 .6تييئة البيئة السجرسية الستقبال واستقصاب الستعمسيغ ،والعسل عمى أساسيات
السجرسة الجاذبة.

 .00إيجاد وسائل تزسغ وجػد حالة مغ االستقخار في الدياسة التعميسية.

 .00رسع خصة تعميسية قػمية شاممة تزسغ ججية التشفيح وعجم ارتباط تشفيحىا بذخز
الػزيخ .

 .08تػفيخ دورات تجريبية لتعمع المػة اإلنجميدية لمعامميغ برفة مدتسخة.
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 .06تخريز مػارد مالية إضافية مشاسبة لمسجارس اإللكتخونية مثل مداىسات رجال
األعسال والجيات السانحة أو رفع رسػم القبػل بتمظ السجارس.

 .04تفعيل مبجأ الالمخكدية بيغ السدتػيات اإلدارية في السشاشق التعميسية.

 .02تحقيق أقرى استفادة مغ بخوتػكػالت التعاون بيغ و ازرة التخبية والتعميع وو ازرة
االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات.

 .03االشالع عمى تجارب الجول الستقجمة في التعميع والتقػيع اإللكتخوني وتحقيق أكبخ
استفادة مشيا.

 .04االعتساد عمى الكػادر التخبػية مغ الخبخة والذباب في إيجاد حمػل إبجاعية
لسذكالت التعميع وقزايا تصػيخه.

 .05االتجاه نحػ تصبيق حقيقي لإلدارة اإللكتخونية في التعميع باالستفادة مغ مذخوع
الحكػمة اإللكتخونية

المراجــــع
أوال :المراجع العربية:
 90اثزغبً دمحم دمحم ػجذ اىَدُذ ( ،)4004اىزؼيٌُ ثبىَذاسط اىزمُخ فٍ خَهىسَخ ٍصش اىؼشثُخ وآىُبد
رفؼُيهب ػيً ظىء خجشاد ثؼط اىذوه ،رساىح ٍاجسرٍر ،ميُخ اىزشثُخ ،خبٍؼخ اىفُىً9
 94ئََبُ طيؼذ ػطُخ اىْسبط ( ،)4004رذسَت اىَؼيَُِ ػيً اعزخذاً رنْىىىخُب اىَؼيىٍبد
واالرصبالد فٍ ظىء رطجُقبد اىَذسعخ اىزمُخ ،رساىح ٍاجسرٍر ،ميُخ اىزشثُخ ،خبٍؼخ
ثىسعؼُذ9
 94ثْل اىَؼشفخ اىَصشٌ ( ،)4003اىطالب واىَؼيَىٍُ ،زبذ ػيً ٍىقغ:
https://www.ekb.eg/ar/home
 92اىجىاثخ ُّىص ( ،)4004اّطالق ٍْظىٍح اىرؼيٌٍ اىجذٌذٍ ،زبذ ػيً ٍىقغ:
https://www.albawabhnews.com/3701345
 93خَبه ػيٍ خيُو اىذهشبُ ( 9)4000اعزخذاً اىهبرف اىَسَىه Mobile Phone 9فٍ اىزؼيٌُ
واىزذسَت ىَبرا؟ وفٍ ٍبرا؟ ومُف؟ ،دراسح ٍقذٍح إىى اىْذوج األوىى ىقسٌ ذقٍْاخ اىرؼيٌٍ
تنيٍح اىررتٍح جاٍؼح اىَيل سؼىد ،ذحد ػْىاُ "ذطثٍقاخ ذقٍْح اىَؼيىٍاخ واالذصاه فً
اىرؼيٌٍ واىرذرٌة" ،خاله اىفزشح  02 -04ئثشَو9
 94سظب ٍغؼذ اىغؼُذ ،وّدالء ٍسَىد أزَذ ( ،)4003اىَؼَو االفزشاظٍٍ :ذخو ٍقزشذ ىزىظُف
اىزبثيذ فٍ رَُْخ اىَهبساد اىؼَيُخ فٍ اىشَبظُبد ثبىَشزيخ اىثبّىَخ ،اىَؤذَر اىؼيًَ
اىسْىي اىخاٍس ػشر :ذؼيٌٍ وذؼيٌ اىرٌاضٍاخ وذٍَْح ٍهاراخ اىقرُ اىحادي
واىؼشرٌِ ،اىجَؼٍح اىَصرٌح ىررتىٌاخ اىرٌاضٍاخ ،أغغطظ9
 97ػجذ اىشزَِ ػذط ،وروقبُ ػجُذاد ،ومبَذ ػجذ اىسق ( ،)4004اىثحس اىؼيًَ ٍفهىٍه وأدواذه
وأساىٍثه ،ثُشود ،داس اىفنش ىيْشش واىزىصَغ9
 93ػجذهللا دمحم ػُغً ( ،)4004واقغ اىَذسعخ اإلىنزشوُّخ مَب َشاهب ٍؼيَى ٍذَشَخ اسثذ األوىً،
رساىح ٍاجسرٍر ،ميُخ اىزشثُخ ،خبٍؼخ اىُشٍىك9
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