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 د. ذلند ماٍر احلنار ذلند
 اشتاذ مصاعد اإلدارة والتدطيط والدراشات املقارىة بللية الرتبية دامعة زلراٌ

 املعلوماتمدرط إدارة األعنال مبعَد العبور العالي لإلدارة واحلاشبات وىظه 
 : املضتخلص 

ٖدفت ٖذٙ ايدراص١ إىل ايتعزف عًى٢ هٖىِ زٝىشاس اصىت داّ ايت يفًىت ع ايتعًىِٝة أراصى١ هٖىِ         
دبىى رب يفعىىد ايىىدٍٚ ع اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ ٚهٚمىى٘ ا٫صىىتل أ٠ َٓٗىى ة عُىىٌ ذبًٝىىٌ يف٦ٝىىٞ  

 َرىزة  ىِ   ( يتجزيفى١ اصىت داّ ايت يفًىت ع ايتعًىِٝ اييى ْٟٛ ايعى ّ ع      SWOTيف صت داّ هصىًٛب   
ايتٛصىىىٌ إىل صبُٛعىىى١ َىىىٔ ايك يفىىى س رلٝىىىد ع ذبضىىىا دبزيفىىى١ اصىىىت داّ ايت يفًىىىت ع ايتعًىىىِٝ      
ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرزة ٚيتحكٝل هٖداف ايدراص١ اصت دّ ايٓٗج ايٛصلٞ ايتحًًٝىٞة َٚىٔ لى٬ٍ    
ايدراصىى١ ايٓعزٜىى١ ٚايتحًًٝٝىى١ ص ايتٛصىىٌ  ُٛعىى١ َىىٔ ايك يفىى س ايىىة رلٝىىد ع ذبضىىا دبزيفىى١  

 طبٝل اصت داّ ايت يفًت ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرز.ر
 ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ايع ّ  –ايهُبٝٛرز ايًٛيفٞ  ايت يفًت(  ايهًُ س ايلت يف١ٝ:

The Experience of Using the Tablet Computer in General Secondary 

Education in Egypt - an Analytical Study 
Dr. Mohammad Maher al-Hammar Mohammad 
Abstract 

This study aimed to identify the most important advantages of using the 
tablet in education, to study the most important experiences of some countries 
in using the tablet in education and how to benefit from it, to do an 
environmental analysis using the (SWOT) method to experiment with using the 
tablet in general secondary education in Egypt, then come up with a group of 
The proposals benefit in improving the experience of using tablets in general 
secondary education in Egypt, and in order to achieve the objectives of the 
study, the descriptive and analytical approach was used, and through 
theoretical and analytical study, a set of proposals were reached that benefit 
in improving the experience of applying tablet use in general secondary 
education in Egypt. 
Key words: Tablet computer - General secondary education 

 :مكدمة 
رضع٢ ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ ع ايكزٕ ايٛايفد ٚايعغىزٜٔ إىل ايتطىٛر ٚرطبٝىل هيفىد      
هْع١ُ ايتعًِٝ ٚاصت داّ ا٭ص يٝب اسبدٜي١ ع ايتعًِٝة َٚٔ هيفد  ا٭ْعُى١ ايىة   

عًُٝٝىى١ ا٭ْعُىى١ ايتهٓٛيٛمٝىى١ة ٚظٗىىزس ع ايعكىىدٜٔ     هظٗىىزس َضىى ْد٠ يًعًُٝىى١ ايت  
اٯلريٜىىٔ ايعدٜىىد َىىٔ ايتطبٝكىى س ٚا٭مٗىىش٠ اسب صىىٛيف١ٝ ٚايًٛيفٝىى١ ٚايٓرىى س ايىىة      
ربىىىىدّ ايعًُٝىىىى١ ايتعًُٝٝىىىى١ة ٚيف يتىىىى يٞ يف ٚيىىىىت ايعدٜىىىىد َىىىىٔ ا٭ْعُىىىى١ ايتعًُٝٝىىىى١    

 ا٫صتل أ٠ َٔ ٖذٙ ا٭ْع١ُ اية رشٜد َٔ نل ٠٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

يدٍٚ خبطٛاس َتض رع١ ي٬صتل أ٠ َٔ ايضتحد  س ايتهٓٛيٛم١ٝ ٚصعت يفعد ا
ع ذبضا مىٛأ٠ ايتعًىِٝ يفىد٫ن َىٔ ا٫عتُى أ عًى٢ ايتعًىِٝ ايتكًٝىدٟ نُى  ادبٗىت           
ايضىىًط س ايهٓدٜىى١ يًتعًىىب عًىى٢ يفعىىد ايغىىه٬س ايتعًُٝٝىى١ َيىىٌ اررلىى   َعىىد٫س         

ع  ايتضىىزب ْٚكىىت َضىىتٜٛ س ايتحرىىٌٝ َىىٔ لىى٬ٍ إألىى ٍ ايٛصىى ٥ٌ ايتهٓٛيٛمٝىى١      
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ايعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ة ٚنىىىذيو اغبلىىى ل َضىىىت٣ٛ ايتعًىىىِٝ ع ايىىىدارظ اسبهَٛٝىىى١   
َك ر١ْ يف يدارظ اشب ص١ ْعزان ٫ررلى   ني فى١ ايلرىٍٛة ٚنىذيو رلغى٢ َعى ٖز       
ايعٓىىب يفىىا ايطىى٬بة ف دبٗىىت اسبهَٛىى١ ايهٓدٜىى١ يتٓلٝىىذ َغىىزٚ  اررىى ٍ ايغىىُ ٍ         

ٜىىل عىىبه س ا٫ررىى ٍ  إلر يفىى١ فىىزت ايتعًىىِٝ يضىىه ٕ ايٓىى  ل ايٓ ٥ٝىى١ ٚ يىىو عىىٔ  ز  
ٚايٛصىىى ٥إل اإليه ْٚٝىىى١ يفٝىىىر هْىىى٘ اي ىىىزف ايٛيفٝىىىد يتىىىٛفري فىىىزت ايتعًىىىِٝ يزيفًىىى١   
ايي ْٜٛىىىى١ ايع َىىىى١ َٚىىىى  يفعىىىىدٖ  ٚاصىىىىت دَت اسبهَٛىىىى١ عىىىىبه س ايهُبٝىىىىٛرز ٚهمٗىىىىش٠  
ايٛصىىى ٥إل ايتعىىىدأ٠ ٚايضىىىج٬س ٚايلٝىىىدٜٛ ٚنىىى ٕ  ىىىذا ايغىىىزٚ  ععىىىِٝ ا٭ ىىىز عًىىى٢    

دأ نىىىبري َىىىٔ ايضىىىتلٝدٜٔ.  صىىى٬  ايطىىى٬ب يفٝىىىر ٚصىىىًت اشبدَىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ يعىىى
  (.633 -632ة ت ت  2018ايدٜٔة 

يفىدَج ايعدٜىد َىٔ ايهْٛى س َيىٌ ْعى ّ ذبدٜىد         همٗش٠ ايت يفًت  ايًٛيف١ٝ(رتُٝش ٚ
أالىىٌ مٗىى س ٚايفىىد للٝىىب ايىىٛسٕ  ٚٚمىىٛأ نىى َريا َدصبىى١ (GPS) ايٛاقىىا ايعىى يٞ

ًٝ  ٚع ع١ رعٌُ يفى يًُط يفىدٕٚ يٛيفى١ َلى رٝ  هٚ َى ٚظ نُى  هٕ عُىز        ايبط رٜى١   ْضب
ًٝ  َك رْىىى١ يفىىىلمٗش٠ ايهُبٝىىىٛرز  ايتكًٝدٜىىى١ .        نىىىبري ٚصىىىعز ازبٗىىى س َىىىٓ لد ْضىىىب

ساأس  2009ة ٚحبًىٍٛ ايعى ّ    2002ٚهصبحت ا٭مٗىش٠ ايًٛيفٝى١ َت يفى١ دب رٜى ن ع عى ّ      
ة نُى  تىت َبٝع رٗى  يفغىهٌ نىبرية ٚهأ٣ اْتغى ر ا٭مٗىش٠         ععب١ٝ ا٭مٗش٠ ايًٛيف١ٝ

يتعًُٝٝى١ ٫ صىُٝ  ع ايىدارظ. نُى  ٖىٛ اسبى ٍ       ايًٛيف١ٝ إىل ا٫ٖتُ ّ يف يتطبٝك س ا
َا ايعدٜد َىٔ َىٛارأ ايلرىٍٛ ايدراصى١ٝ ايزقُٝى١ة فىخٕ اصىت داّ ا٭مٗىش٠ ايًٛيفٝى١          

ا٫ْتغىى ر نُى  هٕ   (Major & (Others), 2017, p 3) ٜعُىٌ عًى٢ رعشٜىش ايىتعًِ.    
ًٜ   يًُعًُىىا َٚطىىٛرٟ ايتهٓٛيٛمٝىى   يفٝىىر         ايٛاصىىا يٮمٗىىش٠ ايًٛيفٝىى١ عىىهٌ ذبىىد

ًِٝٗ إػب أ  زم ٚاص ارٝجٝ س رزيف١ٜٛ يتٓلٝذ ٚاصت داّ ٖىذٙ ا٭مٗىش٠ فى٢    ػبب ع
ايتعًىىِٝ. فىى يتعًِ  هٓىى٘ ايٛصىىٍٛ يًُعًَٛىى س عًىى٢ َىىدار ايضىى ع١ة  يىىو هْغىىل يف٦ٝىى١  
ؼبت ف فٝٗى  ايعًىِ َٚرىُُٞ ايتعًىِٝ إىل ايت طىٝإل يطىزم هنيىز فع يٝى١ يٛامٗى١          

ِٝ. نُىى   هىىٔ هٕ رعٗىىز  ايتطىىٛر ايضىىزٜا يتًىىو ا٭مٗىىش٠ ٚاصىىت داَ رٗ  ع ايتعًىى  
فج٠ٛ ٚاصع١ يفا رغب١ ازبٌٝ ازبدٜد َٔ ايتعًُا ٚقدر٠ اي٪صض س ايتع١ًُٝٝ عًى٢  

 ,Algoufi  رًبٝىى١ رًىىو ايزغبىى١ ع ايىىتعًِ يف صىىت داّ ٖىىذٙ ايتهٓٛيٛمٝىى  اسبدٜيىى١. 

2016, p116 ) 

إىل رٓلٝذ َغزٚ  اصت داّ  2013ٚصعت ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًِٝ ع َرز ع ايع ّ 
ر يفًت عًى٢  ى٬ب ايرىب ا٭ٍٚ اييى ْٟٛ      35000 يفًت ع ايتعًِٝ َٔ ل٬ٍ رٛسٜا ايت

ضب فع س  مش ٍ ٚمٓٛب صٝٓ ٤ة ايبحز ا٭محز َٚزصى٢   6نتجزيف١ اص ع أ١ٜ ع 
َطىىزٚ ة ٚهصىىٛإ ٚايىىٛاأ٣ ازبدٜىىد(ة ٚقىىد هعىى ر ٚسٜىىز ايتعًىىِٝ ع  يىىو ايٛقىىت إىل هٕ   

ِٝ َٚضى رٙ ٚدبعًى٘ ع ايتجى رب    ْع ّ ايت يفًت ٜعد ْكًى١ ْٛعٝى١ صىتعري هصىًٛب ايتعًى     
ة ٚص 2015ايتُٝىىش٠ أٚيٝىىى نة ٚب ٜهتىىىب  ىىىذٙ ايتجزيفىىى١ ايٓجىىى   ٚص إيع ٩ٖىىى  ع ايعىىى ّ  

ٚقرىىزٙ عًىى٢  ىى٬ب ايرىىب ا٭ٍٚ اييىى ْٟٛة   2018إعىى أ٠ ايغىىزٚ  َىىز٠ هلىىز٣ ع ايعىى ّ  
ٚقد يفدأ ٚسٜز ايتعًِٝ هٕ ا٭ٖداف ا٭ص ص١ٝ  ذا ايٓع ّ ٖٞ ايكض ٤ عًى٢ ايتعًىِٝ   

٥ِ عًىى٢ ايىىتًكا ٚاسبلىىغ ٚايكضىى ٤ عًىى٢ ايىىدرٚظ اشبرٛصىى١ٝ ٚإق َىى١ ْعىى ّ       ايكىى 
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فىىزت َىىٔ ا٫َتح ْىى س   10َىىبع عًىى٢ ايلٗىىِ ٚعىىٛأ٠ أٚر ايدرصىى١ ٚ يىىو عىىٔ  زٜىىل   
 (  2 - 1ة ت ت 2019فزت.  محد٣ة 5ٜعتُد َٓٗ  هفضٌ 

ٚقىىىد رٓ ٚيىىىت ايعدٜىىىد َىىىٔ ايدراصىىى س دبزيفىىى١ إألىىى ٍ ايت يفًىىىت ع ايتعًىىىِٝ صىىىٛا٤     
ازب َعٞ ٚصٛف رتٓى ٍٚ ايدراصى١ يفعىد َىٔ ٖىذٙ ايدراصى س ٚيهىٔ ع        ازب َع٢ ٚقبٌ 

َزيفًىى١ ايتعًىىِٝ قبىىٌ ازبىى َعٞة ٚنىىذيو أراصىى س رٓ ٚيىىت إألىى ٍ ايتهٓٛيٛمٝىى  ع     
ايتعًىىِٝ ع ضب ٚيىى١ يً ىىزٚف َىىٔ ٖىىذٙ ايدراصىى س يفلأيفٝىى س ْعزٜىى١ رضىىِٗ ع ذبكٝىىل     

 هٖداف ايدراص١.

 :الدراصات الضابكة 
يفٗىىدف   صىىٝدْٞ ٚايىىة همزٜىىت ع َٓطكىى١  ( Goodwin, 2012أراصىى١ مىىدٜٚٔ   

ص . ايدراصٞ ايلرٌ ع iPad همٗش٠ يفٍٛ ه١ُٖٝ اصت داّ مبعًَٛ س ايدارظ رشٜٚد
 ايدراصىىٞ ايلرىىٌ لىى٬ٍ ايفتدا٥ٝىى١ َىىدارظ 3 عًىى٢ iPad همٗىىش٠ َىىٔ مٗىى ًسا 75رٛسٜىىا 
 ٞ  ْٝىىٛ َٓىى ٖج ع ٚا٫يفتهىى ر ايىىتعًِ َزنىىش َىىا عىىزان١ رغىىهٌٝ ٚص. 2011 يعىى ّ اييى ْ
اصت دَت ايدراصى١ ايىٓٗج   . ٫صت داَٗ  ركِٝٝ ْط م يتحدٜد( CLIC  ًٜٚش ص ٚ 

ايضىىتٓري٠ة  ايغىىزا٤ يفكىىزاراس يًضىىُ   يًُىىدارظ ايعًَٛىى س ايٛصىىلٞة ٖٚىىدفت يتىىٛفري 
ٚايىىتعًِة  ايتىىدرٜط عًىى٢ ايًٛيفٝىى١ ا٭مٗىىش٠ يتكٓٝىى س اسب مسىى١ ايتىىداعٝ س ذبدٜىىد
 دراصىى١ إىل هٕ إيفىىد٣يًُعًُىىاة ٚرٛصىىًت اي ايٗىىع يًىىتعًِ ايٓ صىىب١ ايلىىزت ذبدٜىىد
ِ  رتىٝ   هْٗى   ع احملُٛيى١  يٮمٗش٠ ايز٥ٝض١ٝ ايلٛا٥د ٕ  هٟ ع ايىتعً . ٚقىت  هٟ ٚع َهى 

 ايتعًِ. ع١ًُٝ َزنش ع ايعًِ ٜعد ٚب

ٛ  ا٫دب ٙ ٚاية اصتٗدفت أراص١ (Ali, 2012أراص١ ع٢ً     ايتهٓٛيٛمٝى   أَىج  عبى
ٟ  . ايتكًٝدٜى١  ايتىدرٜط  َٓٗجٝى١  ٚذبضىا  يتعشٜىش  ضب ٚي١ ع ايتعًِٝ ع  يفٝىر امىز

ا ٛارب  يفٛاصط١ ٚايتعًِ اإليه ْٚٞ ايتعًِ ف ٥د٠ يتٛضٝ  ايبحٛ  َٔ عدأ نبري
 ايىىدٍٚ َىىٔ عىىدأ نُىى  ق َىىت. ٚايعىى يٞ اييىى ْٟٛ ايتعًىىِٝ يف٦ٝىى١ َىىٔ نىىٌ ع احملُٛيىى١

ِ  هْعُى١  يفتطبٝىل  ْٚٝٛسًٜٓىدا  ايتحىد٠ة  َيٌ اي٫ٜٛ س ٞ  ايىتعً  اي٪صضى س  ع اإليه ْٚى
ٞ  ٚيفت٢ ا٭ ل ٍ رٜ ل َٔ ايتع١ًُٝٝ ٘  . ْٗ ١ٜ ايتعًِٝ قبٌ ازبى َع  ٚنىذيو رتجى

ٛ  ايتحد٠ة ايعزيف١ٝ اإلَ راس َيٌ ايعزيفٞ اشبًٝج أٍٚ ِ  عبى ٞ  ايىتعً ِ  اإليه ْٚى  ٚايىتعً
 ع اي يفٜٛى١  ٚا٫دب ٖى س  ايتكٓٝى س  هيفىد   يٛانبى١  نُبى أر٠  احملُٛي١ ا ٛارب عرب

 ٖىىىىدفت أراصىىىى١ ٚاصىىىىت دَت ايدراصىىىى١ ايىىىىٓٗج ايٛصىىىىلٞة نُىىىى     . ايتكدَىىىى١ ايىىىىدٍٚ
 يًىىىىتعًِ ايًٛيفٝىىىى١ ا٭مٗىىىىش٠ ايىىىىة رٛامىىىى٘ رطبٝىىىىل اصىىىىت داّ ٚايكضىىىى ٜ  ايتحىىىىدٜ س
 ٚاصتهغى ف  اييى ْٟٛة  ايتعًِٝ ٚيفت٢ ا٭ ل ٍ رٜ ل َٔ ايتعًِٝ يف١٦ٝ ع اإليه ْٚٞ

  . ايتحد٠ ايعزيف١ٝ اإلَ راس أٚي١ َٔ َٓعٛر ايٓع ّ ٖذا رٓلٝذ ص إ ا ايٓ دب١ ايلٛا٥د

( ٖىىدفت ايتعىىزف عًىى٢ دبىى رب يفعىىد ايىىدٍٚ ايع يٝىى١ َيىىٌ   2013أراصىى١  ايعتىىٝ ة 
هَزٜه  ٚا٫ذب أ ا٭ٚرٚيفٞ ٚصٓع فٛر٠ ٚا ٓىد ٚايربرعى ٍة ٚيفعىد ايىدٍٚ ايعزيفٝى١ َيىٌ       
َرىىىىىىز ٚا٫َىىىىىى راس ايعزيفٝىىىىىى١ ايتحىىىىىىد٠ ٚا٭رإٔ ٚصىىىىىىًط١ٓ عُىىىىىى ٕ ع رطبٝىىىىىىل اإلأار٠  

فىى أ٠ َٓٗى  ع رطىىٜٛز إأار٠ ايدرصىى١  اإليه ْٚٝى١ ع اي٪صضىى س ايتعًُٝٝى١ة ٚإَه ْٝىى١ اإل  
ايي ١ْٜٛ ايع ١َ يف يضعٛأ١ٜة اصت دَت ايدراص١ ايٓٗج ايٛصلٞة ٚرٛصىًت يعىدأ َىٔ    
ايك يفىىىى س َٓٗىىىى  ا٫عتُىىىى أ عًىىىى٢ ايت طىىىىٝإل اإليه ْٚىىىىٞ ٚايزق يفىىىى١ اإليه ْٚٝىىىى١       
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ٚا٫ررىى ٍ اإليه ْٚىىٞة ٚا٫عتُىى أ عًىى٢ ايٛصىى ٥ٌ اإليه ْٚٝىى١ َيىىٌ عىىبه١ اإلْ ْىىت       
اإليه ْٚٞ ٚايتٛقٝا اإليه ْٚٞة ٚا٫عتُ أ ع٢ً ايٛارأ ايبغز١ٜ ايدريف١ ع٢ً ٚايربٜد 

اصىىىت داّ ايٛصىىى ٥ٌ اإليه ْٚٝىىى١ اسبدٜيىىى١ ع ايعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ة نىىىذيو رىىىٛفري   
 قٝ أاس ف ع١ً ع ايتع ٌَ َا ايتهٓٛيٛمٝ  ٚرٛظٝلٗ  ع رطٜٛز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. 

ِ  Ebne & Others , 2014أراصى١ إٜىؾب ٚرلىزٕٚ       ر٣٩ ( ٚايىة اصىتٗدفت ركىىدٜ
 ٍ ايُٓضىىى ١ٜٚ  ا٫يفتدا٥ٝىىى١ ايىىدارظ  ع iPad همٗىىىش٠ َىىىا ايٛاقعٝىى١  اسبٝىىى ٠ دبىىى رب يفىىٛ

. ايدراصىىى١ٝ ايلرىىىٍٛ ع ٚاصىىىت داَٗ  ايٓ صىىىب١ ايىىىتعًِ رطبٝكىىى س يتطىىىٜٛز ٚٚصىىىب
ٚايىىىتعًِ.  ايتىىىدرٜط عًىىى٢ إػبىىى يفٞ رىىىل ري يىىى٘ ايًىىىٛيفٞ ايهُبٝىىىٛرز همٗىىىش٠ ف صىىىت داّ

ّ   ايًٛيفٝى١  ايهُبٝىٛرز  ٚرٛصًت إىل هٕ همٗىش٠   مىش٤ًا  ٚهصىبحت  نىبري  ذبعى٢ يف ٖتُى 
 ايكطىى   َٚىىٔ ايٗىىِ رعُىىِٝ اصىىت داَٗ  فىى٢    يىىذيوة ْٚتٝجىى١. ايَٝٛٝىى١ يفٝ رٓىى  َىىٔ

 ايتعًُٝٞ.

( ٚايىة اصىتٗدفت أراصى١    Clarke, Svanaes, (2014)أراص١ نى٬رى ٚصىل ْ ظ    
ٍ   ع ايىىدارظ ايًٛيفٝىى١ اصىىت داّ ا٭مٗىىش٠   ا٭مٗىىش٠ رىىل ري يفىىٍٛ ٚايىىة هظٗىىزس مىىدا

ايًٛيفٝى١ يٝشٖى     نُ  رٛصًت إىل صبُٛع١ زٝىشاس يٮمٗىش٠   ايتعًِٝة ع ايًٛيف١ٝ
 ايهُبٝىٛرز  همٗىش٠  َيٌ ايدارظ ع اصت داَٗ  َضبكن  ص اية ا٭لز٣ ايتكٓٝ س عٔ

 .احملُٛي١ ايهُبٝٛرز ٚهمٗش٠

 .Haßler, B., Major, L. & Hennessy, S أراص١ ٖى يف٬ٝر ٚ َى مٛر ٚ ٖٝٓٝضى٢    

ايىدارظ يفٝىر هٕ سٜى أ٠     ع ايًٛيفٞ ازبٗ س ٚاية اصتٗدفت أراص١ اصت داّ ((2015)
هأ٣ يًتٛمىى٘ يٓغىىزٖ  ع ايىىدارظة نُىى  رٛصىىًت ٭ٖىىِ     ايًٛيفٝىى١ اصىىت داّ ا٭مٗىىش٠ 

 ايًٛيف١ٝة ٚهندس ع٢ً ْدر٠ ايدراصى س  ا٭مٗش٠ اصت داّ ظب   ع ايض ١ُٖ ايعٛاٌَ
ٌ     ايدقٝك١ ٔ  ع ٖىذا ا ى ٍ ٚايىة دبعى نُى   . ْتى ٥ج ٚاضىح١    ٬تاصىت  ايرىعب  َى

 .ايتعًِ ذبضٔ هٕ ايتعًِ  هٔ هْغط١ ع ايًٛيف١ٝ ا٭مٗش٠ اصت داّ رغري إىل هٕ

( ٖىىدفت ذبًٝىىٌ أٚر ٚسار٠ اي يفٝىى١ ٚايتعًىىِٝ ٚٚسار٠ اإلعىى٬ّ   2015أراصىى١  ضبُىىدة  
ٚٚسار٠ ا٫ررىىى ٫س ٚرهٓٛيٛمٝىىى  ايعًَٛىىى س ع رلعٝىىىٌ أٚر ايىىىتعًِ اإليه ْٚىىىٞ يٝهىىىٕٛ  

َرىىى يفب ن يٓعىىى ّ ايتعًىىىِٝ ايدرصىىىٞ  هىىىٔ ا٫عتُىىى أ عًٝىىى٘ ع يفىىى ٍ   ْع َىىى ن رعًُٝٝىىى ن
يفىىدٚ  هسَىى س هٚ َٛامٗىى١ هٟ يفىىد   ىى ر٨  ٓىىا ٚصىىٍٛ ايطىى٬ب يًُىىدارظ. ٚصىىعت      
ايدراصىىى١ يٛضىىىا ررىىىٛر َكىىى   يتلعٝىىىٌ أٚر ايىىىتعًِ ا٫يه ْٚىىىٞ ع َٛامٗىىى١ هسَىىى س   

ع ايتعًىىىِٝ ايعىىى ّ مبرىىىز ٚ يىىىو َىىىٔ لىىى٬ٍ ايتعىىىزف عًىىى٢ أٚر ايىىىتعًِ ا٫يه ْٚىىىٞ   
َٛامٗىى١ هسَىى س ايتعًىىِٝة  ىىِ أراصىى١ ٚاقىىا أٚر ايىىتعًِ ا٫يه ْٚىىٞ ع َٛامٗىى١ هسَىى س     

 ايتعًِٝ ايع ّ مبرز. 

يتعىىىزف عًىىى٢ هٖىىىِ ايىىىربراس ايىىىة أعىىىت إلألىىى ٍ  ا( ٖىىىدفت 2016أراصىىى١  عىىىزرٌٝة 
ايتعًىىِٝ اإليه ْٚىىٞ ع َٓعَٛىى١ ايتعًىىِٝ يفغىىهٌ عىى ّ ع يٝبٝىى ة َٚعزفىى١ اإلَه ْٝىى س     

اإليه ْٚٞ يًُٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ َٚد٣ ف عًٝتٗ  يعزف١ ايىدٚر   اية ٜتٝحٗ  ايتعًِٝ
ايذٟ ًٜعب٘ ايتعًِٝ ع رطٜٛز ٚذبضا ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝة َٚعزف١ َتطًب ر٘ ٚهٖىِ  
ايتكٓٝ س ٚايٛص ٥إل ايتهٓٛيٛم١ٝ اسبدٜي١ة ٚنٝلٝى١ رطبٝكٗى  ٚا٫صىتل أ٠ َٓٗى  ع     
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زيف١ٝ ٚا٭مٓب١ٝ ايىة  ايٓع ّ ايتعًُٝٞة ٚنذيو اصتعزال دب رب يفعد ايدٍٚ ايع
ص رطبٝل ايتعًِٝ اإليه ْٚٞ يفٗ  يعزل َعزف١ ف عًٝتى٘ ٚه ىزٙ ع ذبضىا ايضىت٣ٛ     

ايدراص١ إىل ايتعًُٝٞ ع رًو ايدٍٚة اصت دَت ايدراص١ ايٓٗج ايٛصلٞ ٚرٛصًت 
يتٛصٝ س هُٖٗ : رغهٌٝ زب ٕ يفىٛسار٠ اي يفٝى١ ٚايتعًىِٝ يًتٓضىٝل َىا      صبُٛع١ َٔ ا

قىىى١ نىىىٛسار٠ ايت طىىىٝإلة ٚا٫ررىىى ٫س يف يدٚيىىى١ يًت   ىىىب َىىىا    اي٪صضىىى س  اس ايع٬
اي٪صضىىى س ٚايٓعُىىى س ايدٚيٝىىى١ يتكىىىدِٜ ايىىىدعِ ٚايتٛمٝىىى٘ ايىىى٬سّ يىىىدَج ايتعًىىىِٝ          
اإليه ْٚىىٞ ع ايٓعَٛىى١ ايتعًُٝٝىى١ ع يٝبٝىى ة ٚايضىىعٞ إىل رىىٛفري ايتُٜٛىىٌ ٚايىىدعِ        

عٝى١ ر٥٬ىِ   ايلع ٚايتكع ايطًٛبة ٚضا اص ارٝجٝ س ٚلطإل زه١ٓ ايتٓلٝذة ٚٚاق
 ظزٚف ٚإَه ْ س ايدٚي١.

( رٓ ٚيىت ايدراصى١ عىزل ٭ٖىِ زٝىشاس ايت يفًىت ايتعًُٝىٞة        2018 ْ صبة  أراص١
َٚىىٔ لىى٬ٍ اصتعزاضىىٗ  إلٖىىِ زٝىىشاس اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ هٚضىىحت هٕ         
اصىىىت داّ ايت يفًىىىت ٜلٝىىىد ع ذبضىىىا َىىىدالٌ ٚ زا٥ىىىل ايتىىىدرٜط ٚرٓعىىىِٝ ضبتىىى٣ٛ  

 س ايبحيٝى١ة  ايتعًِ ٚا٭ْغط١ ٚف٢ رعىدأ ٚرٓىٛ  َرى أر ايىتعًِة ٚفى٢ إمىزا٤ ايغىزٚع       
ٚفىى٢ َغىى ٖد٠ ايلٝىىدٜٖٛ س ايتعًُٝٝىى١ة ٚفىى٢ رىىٛفري هَىى نٔ ربىىشٜٔ ايهتىىب ايٛرقٝىى١ة   
ٚفىىى٢ رىىىٛفري ايٛقىىىت ٚازبٗىىىد ٚايتهىىى يٝب َيىىىٌ ايعدٜىىىد َىىىٔ ايىىىدٍٚ ايىىىة اصىىىت دَت  

 ايت يفًت ع ْع َٗ  ايتعًُٝٞ.

يتعىىىزف عًىىى٢ اإلَه ْٝىىى س ايىىىة   ا( ٖىىىدفت ايدراصىىى١  2018ةايىىىدٜٔ أراصىىى١  صىىى٬  
إليه ْٚٞ فُٝ  ٜتعًل يف يتعًِٝ ايٓعى َٞ ٚرىدرٜب ايعًُىاة نُى      ٜتٝحٗ  ايتعًِٝ ا

اصتعزضىىت دبىى رب يفعىىد ايىىدٍٚ ع صبىى ٍ ايىىتعًِ اإليه ْٚىىٞ يفٗىىدف ايتعىىزف عًىى٢   
َىىد٣ ف عًٝىى١ ايىىرباَج ايىىة قىىدس ٚرل ريٖىى  ع ذبضىىا َضىىت٣ٛ ايتعًىىِٝ ٚايتىىدرٜبة     

 ٖ ُٗىى  اصىىت دَت ايدراصىى١ ايىىٓٗج ايٛصىىلٞة ٚٚضىىعت صبُٛعىى١ َىىٔ ايتٛصىىٝ س َىىٔ ه
ضىىزٚر٠ إْغىى ٤ َع َىىٌ ايهُبٝىىٛرز ٚايٛصىى ٥إل ايتعىىدأ٠ ٚايتجٗٝىىشاس ايتعًكىى١ يفخعىىداأ      
ايٛاأ ايتع١ًُٝٝة إعىداأ ٚرلٖٝىٌ ايىٛارأ ايبغىز١ٜ يًكٝى ّ يفتحٜٛىٌ ايىٛاأ ايتعًُٝٝى١ إىل         
َىىٛاأ إيه ْٚٝىى١ة رغىىهٌٝ فىىزم عُىىٌ َىىٔ ايت ررىىا ٚفكىى ن يتطًبىى س ايىى أ٠ ٚايزيفًىى١   

 ايٛاأ ايتع١ًُٝٝ إيه ْٚٝ ن. ايتع١ًُٝٝ يًكِٝ يفخعداأ 

يتعىزف عًى٢ أرمى١ اصىت داّ َعًُىٞ      ا( ٖدفت ايدراصى١  2019أراص١  عبد ايعشٜشة
ايعًّٛ ع ايزيف١ً ايي ْٜٛى١ يًهُبٝىٛرز ايًىٛيفٞ ع ايتعًىِٝ َىٔ ٚمٗى١ ْعىز ايعًُىاة         
ٚايتعىىزف عًىى٢ ٚاقىىا رطبٝىىل ايت يفًىىت ع ايزيفًىى١ ايي ْٜٛىى١ َىىٔ ٚمٗىى١ ْعىىز َعًُىىٞ          

يف٦ٝىىىى١ ايتعًىىىىِٝ ٚايط يىىىىبة ٚايعًىىىىِ ٚايبٓٝىىىى١ ايتحتٝىىىى١ يًتكٓٝىىىى١      ايعًىىىىّٛ َىىىىٔ يفٝىىىىر 
ايضت د١َة نذيو ايتعىزف عًى٢ ه ىز ايٓىٛ  ٚاشبىرب٠ ٚاي٪ٖىٌ ايعًُىٞ عًى٢  يىوة          

َدرصى١   491ٚاصت دَت ايدراص١ ايٓٗج ايٛصلٞ ايتحًًٝىٞة ٚهمزٜىت ايدراصى١ عًى٢     
َٛسعى١ عًى٢    عب ر٠ 46َٚدرص١ة ٚ بكت عًِٝٗ هأا٠ ايدراص١ ٖٚٞ اصتب ١ْ رهْٛت َٔ 
أرمىىى١ اصىىىت داّ  قًىىى١ضبىىى ٚر ايدراصىىى١ة ٚرٛصىىىًت ايدراصىىى١  ُٛعىىى١ ْتىىى ٥ج هُٖٗىىى    

ايعًُىىىىا يًهُبٝىىىىٛرز ايًىىىىٛيفٞة ٚهٕ ٚاقىىىىا رطبٝىىىىل ايهُبٝىىىىٛرز ايًىىىىٛيفٞ ع ايعًُٝىىىى١   
ايتعًُٝٝىى١ نىى ٕ َتٛصىىإلة ٚنىىذيو هظٗىىزس ايدراصىى١ ٚمىىٛأ فىىزٚم يفىىا هفىىزاأ عٝٓىى١  

 ايدراص١ يتعرياس اشبرب٠ ٚاي٪ٌٖ ايعًُٞ. 



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 

328 
 

( ٖىىدفت إىل رطىىٜٛز تىىٛ ف َكىى   إلألىى ٍ اسب صىىٛب   2019َىى  أراصىى١   قٓىىٝ ة  ه
ايًىىىٛيفٞ ع ايعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ة نُىىى  هربعىىىت ايىىىٓٗج ايٛصىىىل٢ يفٝىىىر ص اصىىىت داّ  
ايكىىى يف٬س زبُىىىا ايبٝ ْىىىى سة ٚص يفٓىىى ٤ اصىىىتب ١ْ ٚالىىىىتري هفىىىزاأ ايدراصىىى١ يف يطزٜكىىىى١       

َىىٔ  28َعًىىِ ٚ  18َىىٔ ايكرىىد١ٜ يتحكٝىىل هٖىىداف ايدراصىى١ة ٚرهىىٕٛ هفىىزاأ ايدراصىى١     
ا٭رإٔة  – ًبىى١ ايرىىلٛف ا٭ص صىى١ٝ ايعًٝىى  ع َىىدارظ اسبرىى أ اي يفىىٟٛ ع عُىى ٕ       

يفٝىىر ٜضىىت دّ اسب صىىٛب ايًىىٛيفٞ ع عًُٝىى١ ايىىتعًِ ٚايتعًىىِٝة ٚزىى  رٛصىىًت إيٝىى١      
ايدراص١ اق ا  تٛ ف إلأل ٍ اسب صىٛب ايًىٛيفٞ ع عًُٝى١ ايىتعًِ ٚايتعًىِٝ ٚرهىٕٛ       

  َ زايفىىٌ ٖٚىىٞ َزيفًىى١ ايت طىىٝإل رًٝٗىى  َزيفًىى١ ايت٦ٝٗىى١      ايُٓىىٛ ف ايكىى   َىىٔ هريفىىا 
 ٚاإلعداأ  ِ َزيف١ً ايتطبٝل ة ٢ًٜٚ  يو َزيف١ً ايت يفع١ ٚايتكِٜٛ. 

( ٖىىىدفت يبٓىىى ٤ ر٩ٜىىى١ اصتغىىىزاف١ٝ يىىىدَج ايت يفًىىىت ع َىىىدارظ  2019أراصىىى١  ْىىىٛارة 
ايتعًىىىِٝ اييىىى ْٟٛ ايرىىىزٟ. اصىىىت دَت ايدراصىىى١ ايىىىٓٗج ايٛصىىىلٞة ٚاعتُىىىدس عًىىى٢     

يًدراصىىى١ة نُىىى  رٛصىىىًت  ُٛعىىى١ ْتىىى ٥ج َٓٗىىى : يفٓىىى ٤ ر٩ٜىىى١      هصىىىًٛب أيلىىىٞ نىىىلأا٠ 
َضتكب١ًٝ يدَج ايت يفًت ع َىدارظ ايتعًىِٝ اييى ْٟٛ ايرىزٟة ذبدٜىد هٖىداف أَىج        
ايت يفًت ع َدارظ ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ٚايتُي١ً ع رعشٜش َٗ راس اصىت داّ رهٓٛيٛمٝى    

ايعًَٛىىى س ايعًَٛىىى س ٚا٫ررىىى ٫س يىىىد٣ ايطىىى٬بة ٚذبضىىىا اصىىىت داّ رهٓٛيٛمٝىىى        
ٚا٫رر ٫س ع عًُٝى س ايتعًىِٝ ٚايىتعًِ أالىٌ ايدرصى١ة ذبدٜىد هٖىِ ريٝى س يفرىٍٛ          
 ٬ب َدارظ ايتعًِٝ اييى ْٟٛ عًى٢ ايت يفًىت ع ايتعًىِٝ َٓٗى : عىزا٤ ايىٛسار٠ همٗىش٠         
ايت يفًت ٚرٛسٜعٗ  ع٢ً ايط٬ب صب ْ ن هٚ إر يف١ ٖذا ازبٗ س يًط يىب ايىذٟ ٫  ًىو    

ي٘ إىل م ْب ايفتل ظ ايط يب يف يت يفًت اشب ت يف٘  ٛاٍ يف صٛيف ن ع رٝ ن هٚ ع َٓش
ايعىى ّ أالىىٌ ايدرصىى١ ٚل رمٗىى  هٚ ٜضىىتعا ايط يىىب  ٗىى س ايت يفًىىت ايىىذٟ اعىى ر٘ يىى٘  
هصىىزر٘ أالىىٌ ايدرصىى١ ٚل رمٗىى ة اصتهغىى ف ايتحىىدٜ س ايىىة رٛامىى٘ أَىىج ايت يفًىىت ع   

      ٝ  صىى س َىىدارظ ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛة ٖٚىىٞ ذبىىدٜ س َتٓٛعىى١ َٓٗىى  َىى  ٖىىٛ َتعًىىل يف يض
  ٚايب٢ٓ.

َٔ ل٬ٍ عزل ايدراص س ايض يفك١ ٚاية رٓ ٚيت َٛضٛع س إأل ٍ ايتهٓٛيٛمٝ  
ع ايىىدارظ يفرىىىل١ ع َىىى١ة هٚ اصىىىت داّ ا٭مٗىىش٠ ايًٛيفٝىىى١  ايت يفًىىىت( يفرىىىل١ ل صىىى١   

 ٜتض  يٓ  َ  ًٜٞ:

     ّهٚمىىى٘ ايتغىىى يف٘: َىىىٔ يفٝىىىر ايٛضىىىٛ  هٕ ايدراصىىى س ايضىىى يفك١ رترىىىد٣ ٫صىىىت دا
 يدراص١ اسب ي١ٝ.ايت يفًت ع ايتعًِٝ َيٌ ا

      هٚمىىى٘ ا٫لىىىت٬ف: رزنىىىش ايدراصىىى١ اسب يٝىىى١ عًىىى٢ دبزيفىىى١ إصىىىت داّ ايت يفًىىىت ع
ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛ ايعىى ّ ع َرىىز يف يتحًٝىىٌ ٚيف صىىت داّ هصىىًٛب ايتحًٝىىٌ ايب٦ٝىىٞ    

 SWOT   ٖٚٚىىىىذا خبىىىى٬ف هغًىىىىب ايدراصىىىى س ايىىىىة رٓ ٚيىىىىت اصىىىىت داّ ايت يفًىىىىت ه )
 ًت ع ايتعًِٝ.ايتهٓٛيٛمٝ  ع ايتعًِٝ ٚفٛا٥د اصت داّ ايت يف

        هٚم٘ ا٫صتل أ٠: اصتل أس ايدراصى١ اسب يٝى١ َىٔ ايدراصى س ايضى يفك١ ع ايتلنٝىد
ع٢ً ه١ُٖٝ ايدراصى١ ٚاٖتُى ّ ايعدٜىد َىٔ ايىدٍٚ يف صىت داّ ا٭مٗىش٠ ايًٛيفٝى١ ع         

 ايتعًِٝة ٚهِٖ زٝشاس َٚعٛق س اصت داّ ايت يفًت ع ايتعًِٝ.
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  :مغكلة الدراصة 
  ٞ ع لطىى١ رقُٓىى١ ايٓىى ٖج ايتعًُٝٝىى١ة َىىٔ لىى٬ٍ      هعًٓىىت ايدٚيىى١ ايبىىد٤ ايتىىدرػب

ايبىىىد٤ ع رٛسٜىىىا ًَٝىىىٕٛ مٗىىى س ر يفًىىىت رعًُٝىىىٞ عًىىى٢  ىىى٬ب ايرىىىب ا٭ٍٚ اييىىى ْٟٛ       
ة ٚقىىد ص رٛسٜىىا ا٭مٗىىش٠   2019\2018ن طىى١ دبزٜبٝىى١ ايفتىىدا٤ً َىىٔ ايعىى ّ ايدراصىىٞ     

ًْىى  عًىى٢  ىى٬ب ايىىدارظ اسبهَٛٝىى١ ة ٚهعًٓىىت ايدٚيىى١ عىىٔ رعىىدٌٜ ْعىى ّ ايي ْٜٛىى١      صب 
حبٝىىر ٜهىىٕٛ ايتكٝىىِٝ عًىى٢  ىى٬  صىىٓٛاسة عىىٔ  زٜىىل عىىدأ َىىٔ ا٫َتح ْىى س       ايع َىى١

ؽبٛضىىٗ  ايط يىىب عًىى٢ َىىدار ايضىىٓٛاس ايي٬ ىى١ة ٜٚىىتِ ايفتضىى ب ا ُىىٛ  اي انُىىٞ   
عًىى٢ هصىى ظ ايىىدرم س ا٭عًىى٢ يفٓضىىب ردرػبٝىى١ رضىىُٔ يفضىىٛر ايطىى٬ب ٚلٛضىىِٗ          

ايدراصى١ ع  زبُٝا ا٫َتح ْ سة نُ  صٝتِ إيع ٤ ْع ّ ايٛاأ ايٓت١ٝٗة يفٝر صتهٕٛ 
رٜ ضى١    -مجٝا ايٛاأ زتد٠ ع٢ً َدار ايع ّة نُ  هعًٔ عٔ إيع ٤ ركضىِٝ  عًىّٛ   
ٞ  -أالٌ ايغعب١ ايعًُٞة حبٝر ٜرب  ايتكضِٝ إىل ععبتا فكإل  عًُىٞ    ." هأيفى

  (2019 عبد ايٓعِة 

ْٚعىىزان ٭ُٖٝىى١ ايزيفًىى١ ايي ْٜٛىى١ ايع َىى١ فخْىى٘ ٚيفعىىد َىىزٚر عىى َا ْٚرىىب عًىى٢           
ايدراصىىىٞ يًرىىىب ا٭ٍٚ اييىىى ْٟٛ ٚصىىىٌ يًرىىىب ايي يىىىر اييىىى ْٟٛ     ايتجزيفىىى١ ٚايلىىىٛف  

فٝضتدعٞ  يىو أراصى١ ايتجزيفى١ ايرىز١ٜ ع اصىت داّ ايت يفًىت ع ايتعًىِٝ اييى ْٟٛ         
 ايع ّة ٚرتض  َغه١ً ايدراص١ ع ايض٪اٍ ايز٥ٝط ايت يٞ:

َ  هِٖ ْت ٥ج ايدراص١ ايتح١ًًٝٝ يتجزيفى١ اصىت داّ ايت يفًىت ع ايتعًىِٝ اييى ْٟٛ      
 َرز؟ ايع ّ ع

 ٜٚتلز  َٓ٘ ايتض ٫٩س ايلزع١ٝ ايت ي١ٝ:

 هِٖ زٝشاس اصت داّ ايت يفًت ع ايتعًِٝ؟  َ 
    َىى  هٖىىِ دبىى رب يفعىىد ايىىدٍٚ ع اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ ٚهٚمىى٘ ا٫صىىتل أ٠

 َٓٗ ؟
       ْٟٛ َىى  هٖىىِ ْتىى ٥ج ايتحًٝىىٌ ايب٦ٝىىٞ يتجزيفىى١ اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ اييىى

 ايع ّ ع َرز؟
   ِايك يفىى س ايىىة رلٝىىد ع ذبضىىا رطبٝىىل دبزيفىى١ اصىىت داّ ايهُبٝىىٛرز        َىى  هٖىى

 ايًٛيفٞ  ايت يفًت( ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرز؟

 :ميهر الدراصة 
اصت دَت ايدراص١ ايٓٗج ايٛصلٞ ايتحًًٝٞ يعزل هِٖ هأيفٝ س ايدراص١ة نُى   

ّ يتحًٌٝ هِٖ مٛاْب دبزيف١ اصىت دا  (SWOTاصت دَت هصًٛب ايتحًٌٝ ايب٦ٝٞ  
ايت يفًىىىت ع ايتعًىىىِٝ اييىىى ْٟٛ ايعىىى ّ ع َرىىىز َىىىٔ يفٝىىىر مٛاْىىىب ايكىىى٠ٛ َىىىٔ همىىىٌ         
ا٫صتل أ٠ َٓٗ ة ٚمٛاْب ايضعب يًتعًب عًٝٗ ة ٚهٖىِ ايلىزت ايت يفى١ ٚايىة  هىٔ      
اصتيُ رٖ  ٚايتٗدٜداس ٚ يو يًحد َٓٗ ة ٚيف يت يٞ َٔ ل٬ٍ ٖذٙ ايتحًٌٝ ْتُهٔ 

ضِٗ ع ذبضا دبزيف١ اصىت داّ  َٔ ٚضا صبُٛع١ َٔ ايك يف س اإلمزا١ٝ٥ اية ر
 ايت يفًت ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرز.
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  :رٓكضِ اىل يفدٚأ َٛضٛع١ٝ ٚسَ ١ْٝ :حدود الدراصة 
    َٛضىىٛع١ٝ: رتٓىى ٍٚ ايدراصىى١ َٛضىىٛ  اصىىت داّ  ايهُبٝىىٛرز ايًىىٛيفٞ( ايت يفًىىت ع

ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛ ايعىى ّ ع َرىىز يف يتحًٝىىٌة نُىى  ص رطبٝىىل دبزيفىى١ ايت يفًىىت ع     
ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛ ايعىى ّ ع َرىىز يفهىىَٛٞ ٚلىى ت ٚدبىىزٜ  يعىى سة ٚص اصىىتبع أ       

  ايعتُىد ع ايعدٜىد   ايتطبٝل عًى٢ ايىدارظ ايدٚيٝى١ إلٕ ٖىذٙ ايىدارظ  ى  ْع َٗى       
َىىٔ ايىىدٍٚ ايىىة رطبىىل فٝٗىى  ٫ٚ  هىىٔ ايتعىىدٌٜ ع ْعُٗىى  َىىٔ قبىىٌ ايدٚيىى١ ايىىة  

 رٓلذ َٓ ٖجٗ . 
    ّ يفٝىىر إٕ 2021/ 2020سَ ْٝىى١: دبىىز٣ ايدراصىى١ ع ايلرىىٌ ايدراصىىٞ ا٭ٍٚ يًعىى ّ

ايتجزيفىى١ ألًىىت ع ع َٗىى  ايي يىىر ٚٚصىىًت يفىى يط٬ب ايىىة يفىىد٤ رطبٝىىل ايٓعىى ّ          
 ايي ْٟٛ.عًِٝٗ يًرب ايي ير 

  :رربس ه١ُٖٝ ايدراص١ َٔ ل٬ٍ َ  ًٜٞ:أهنية الدراصة 
         أراص١ دبزيف١ إأل ٍ ايت يفًت ع ايتعًِٝ اييى ْٟٛ يى   ى  َىٔ هُٖٝى١ نىربٟ صىٛا٤

ن ْت صبتُع١ٝ هٚ ٚذبًٌٝ ٖذٙ ايتجزيف١ ٜٛض  هِٖ ْك ط ايك٠ٛ ٚايضعب قبىٌ  
 ايتعُِٝ ع ايتٓلٝذ ع٢ً نٌ َزايفٌ ايتعًِٝ.

 يت يفًت ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرز دبزيفى١ قٜٛى١ يفٝىر    ييٌ دبزيف١ إأل ٍ ا
  يىىب ٖٚىىذٙ ا٭عىىداأ ايضىى ١ُ دبعىىٌ َىىٔ     2.000.000هٕ هعىىداأ ايطىى٬ب ربطىىٛ  

ٖىىذٙ ايتجزيفىى١ عٓىىد ظب يفٗىى  را٥ىىد٠ عًىى٢ َضىىت٣ٛ ايعىى بة زىى  ٜضىىتٛمب ايٛقىىٛف    
 ع٢ً ْت ٥جٗ .

  :رٗدف ايدراص١ إىل:أهداف الدراصة 
 اّ ايت يفًت ع ايتعًِٝ.ايتعزف ع٢ً هِٖ زٝشاس اصت د 
   أراص١ هِٖ دب رب يفعد ايدٍٚ ع اصت داّ ايت يفًت ع ايتعًِٝ ٚهٚم٘ ا٫صىتل أ٠

. َٗٓ 
    أراصىى١ ايتحًٝىىٌ ايب٦ٝىىٞ يتجزيفىى١ اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛ ايعىى ّ ع

 َرز.
         ايتٛصٌ إىل صبُٛع١ َىٔ ايك يفى س رلٝىد ع ذبضىا دبزيفى١ اصىت داّ ايت يفًىت

 ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرز.ع ايتعًِٝ 

  :ذبدأس اِٖ َرطًح س ايدراص١ فُٝ  ٢ًٜ:مصطلحات الدراصة 
  :)التابلت )الكنبيوتز اللوحيTablet (tablet computer): 

عب ر٠ عٔ مٗ س ايه ْٚٞ يى٘ ع عى١ رعُىٌ يفى يًُط رتىٛافز فٝى٘ ل صى١ٝ ا٫ررى ٍ         
نى َريا ٚؽبىشٕ عًٝى٘    يف إلْ ْت ا ٛا٥ٞ هٚ اي٬صًه٢ ٚا٣ ف ٟ(ة ٖٚذٙ ا٭مٗىش٠ يفٗى    

(ة ٜٚعىىىزف 804ة ت 2019يفىىىزاَج ٚرطبٝكىىى س رضىىىت دّ ع صبىىى ٫س طبتًلىىى١  ْىىىٛارة    
إمزا٥ٝ ن يفلْ٘ مٗ س نُبٝٛرز صعري اسبجِ  هٔ اصىت داَ٘ ع ايعًُٝى١ ايتعًُٝٝى١    
يفتٛفري َٛاأ رع١ًُٝٝ رل ع١ًٝ يهىٔ ايط يىب َىٔ ايىتعًِ ايٓىٛعٞ عىٔ  زٜىل ايبحىر         

 .ع مجٝا َر أر ايعزف١ ايت يف١
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  :التعليه الجاىوي العاوGeneral secondary education 
ع ايبىىى ب ايي يىىىر يزيفًىىى١ ايتعًىىىِٝ     1981يضىىى١ٓ  139ٜغىىىري قىىى ْٕٛ ايتعًىىىِٝ رقىىىِ    

 ىى٬  صىىٓٛاس َىىد٠ ايدراصىى١ يفٗىى   َزيفًىى١ ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛ  هٕ ( 23ة 22اييىى ْٟٛ َىى أ٠  
هٕ  ايعىى ّ أراصىى١ٝة ٜٚغىى ط فىىُٝٔ ٜكبىىٌ يف يرىىب ا٭ٍٚ َىىٔ َزيفًىى١ ايتعًىىِٝ اييىى ْٟٛ

ٜهٕٛ يف ص٬ ع٢ً عٗ أ٠ إي ّ ايدراص١ مبزيف١ً ايتعًِٝ ا٭ص صٞة ٚه٫ رشٜد ص١ٓ ع 
رٗىىدف إىل إعىىداأ   نُىى هٍٚ هنتىىٛيفز َىىٔ ايعىى ّ ايدراصىىٞ عًىى٢ ع ْٝىى١ عغىىز ع َىى .       

ايط٬ب يًحٝ ٠ مٓب  إىل مٓب َا إعداأِٖ يًتعًِٝ ايع يٞ ٚازب َعٞة هٚ ايغ رن١ 
 .عًىى٢ رزصىىٝق ايكىىِٝ ايدٜٓٝىى١ ٚايضىىًٛن١ٝ ٚايكَٛٝىى١    ع اسبٝىى ٠ ايع َىى١ة ٚايتلنٝىىد   
  (2020 َٛقا ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًِٝة 

  :الدراصة اليظزية 
 اْتعُت ايدراص١ ايٓعز١ٜ ف٢ عد٠ ضب ٚر:

 :احملور األول: مميشات اصتخداو التابلت يف التعليه 
َٔ هِٖ زٝشاس ايت يفًت ٚاصت داَ٘ ع ايتعًِٝ ٖٛ قدرر٘ ع٢ً ا٫رر ٍ ايضزٜا 
يف ٫ْ ْىىتة ٚايترىىل  يًتطبٝكىى س اي تًلىى١ َيىىٌ ايربٜىىد ا٫يه ْٚىىٞة سٜىى ر٠ َٛاقىىا       
ايتٛاصٌ ا٫متُ عٞ ع هٟ َه ٕ عٔ  زٜل عبه س احملُىٍٛ ٚايىٛاٟ فى ٟة ايتٛاصىٌ     
ايب عز ايضزٜا يفا ه زاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝة إر يف١ ايلزص١ ٭ٚيٝ ٤ ا٭َٛر يت يفعى١  

عًىىى٢ ا٫ررىىى ٍ ايب عىىىز ٚا٫صىىىت داّ ع     هيفٓىىى ٥ِٗ ايطىىى٬بة ٜضىىى ف يىىىذيو ايكىىىدر٠   
عًُٝىىى س اي فٝىىى٘ اي تًلىىى١ َىىىٔ ز رصىىى١ ا٭يعىىى ب اٚ َت يفعىىى١ ا٭فىىى٬ّ اٚ ايكىىىزا٠٤ اٚ      

 ( 527 - 526ة ت ت 2017ايترٜٛز.  ايبحريٟة

نذيو ٜضى عد ايت يفًىت ايعًىِ ع هأا٤ َٗ َى٘ ايتعًُٝٝى١ أالىٌ يفجىز٠ ايدراصى١         
زل فىىًِٝ رعًُٝىىٞ اٚ عىىزٚل   يفٝىىر  هىىٔ رٛصىىًٝ٘  ٗىى س ايعىىزل يٝىىتُهٔ َىىٔ عىى     

ركد ٝىىى١ة ٚنىىىذيو رٛمىىىد رطبٝكىىى س َىىىٔ ايىىىرباَج رضىىى عد ايعًىىىِ ع هأا٤ َٗ َىىى٘     
اإلأار١ٜ َيٌ َت يفع١ اسبضٛر ٚايعٝ بة ٚرصد ايدرم سة ٚارصى ٍ ايربٜىد اإليه ْٚىٞة    
َٚت يفعىى١ هأا٤ ايطىى٬ب ه ٓىى ٤ صىىري ايىىدرٚظة نىىٌ رًىىو ايٗىى ّ رضىى ِٖ ع رٝضىىري عُىىٌ  

ة ت 2016أار١ٜ ٚاية رٛفز ع٢ً ايعًِ ايٛقت ٚازبٗد.  ايضعدا٣ٚة ايعًِ ع ايٗ ّ اإل
 ( 340 - 339ت 

نىىذيو َىىٔ هٖىىِ ايُٝىىشاس إعطىى ٤ ايطىى٬ب يفزٜىى١ ن فٝىى١ يًىىتعًِ يفضىىب رغبتىى٘   
ٚقدرار٘ ع ايتل عٌ َا عٓ صز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ إٔٚ اسب م١ يًجًٛظ ع هَ نٔ 

هَى ّ ع عى١ ايهُبٝىٛرز ايهىت ة     ضبدأ٠ ٚهٚق س َع١ٓٝ صٛا٤ أالٌ ق عى س ايدراصى١ هٚ   
إَه ْٝىى١ ذبىىدٜر ضبتىى٣ٛ ايىىدٚراس ايتعًُٝٝىى١ يفضىىٗٛي١ة ٚنىىذيو ايٛصىىٍٛ ايضىىزٜا   
ير أر ايعزف١ة ٚايتحزرَٔ قٝٛأ ايشَ ٕ ٚايهى ٕ يفٝىر ايىتعًِ اي٬رىشاَعة ٚنىذيو      
ٜضىىى ِٖ ع رىىىٛفري تىىىٛ ف مدٜىىىد يًعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ة ٚ هىىىٔ يًُعًىىىِ اصىىىتعزال       

ٚركدٜز ايدرم س ريٝ نة نُ  ه بتت ايعدٜد َٔ ايدراص س هٕ  ٚامب س ايط٬ب يفضٗٛي١
ايت يفًىىىت صىىى عد ايطىىى٬ب ٚايعًىىىا ع رضىىىٌٗٝ عًُٝىىى١ ايتعًىىىِٝ ٚايىىىتعًِ ٚ ىىىٛر َٗٓىىى١   

 ( 161ة ت 2015ايتعًِٝ إىل أرم١ نبري٠.  ايضعٝد ة ضبُٛأة 
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ٚهنىىدس إيفىىد٣ ايدراصىى س عًىى٢ هٕ َىىٔ هٖىىِ فٛا٥ىىد اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ  
صىىت داّ يفٝىىر هٕ ايهتىى ب ايىىٛرق٢ فكىىد قدررىى٘ ايتٓ فضىى١ٝ ع ظىىٌ ٚمىىٛأ         صىىٗٛي١ ا٫

ايت يفًىىت يفٝىىر صىىٗٛي١ اسبُىىٌ ٚايكىىدر٠ ايع يٝىى١ عًىى٢ ايت ىىشٜٔة نىىذيو ايتٛاصىىٌ       
ايب عز يفا مجٝا ه زاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚنذيو ايتل عٌ ازبٝد يفا ايطى٬ب  

ة نىذيو ايٛصىٍٛ   ٚايعًُا ٚهٚيٝ ٤ ا٭َٛر ٚايكىدر٠ عًى٢ ربىشٜٔ ايبٝ ْى س ايزقُٝى١     
إىل َرىى أر ايىىتعًِ اي تًلىى١ ع هقىىٌ ٚقىىتة نُىى  ٜكىىدّ ايت يفًىىت رعًىىِٝ َتلىىزأ يهىىٌ       
  يىىب يفضىىب قدرارىى٘ فرياعىىٞ ايلىىزٚم ايلزأٜىى١ ع ايٛصىىٍٛ يًُٓىى ٖج ايدراصىى١ٝة قًىى١   
ايتهًلى١ عىٔ ايهتىب ايدراصى١ٝة رىدٜٚٔ ٚرٛ ٝىل ايتكى رٜز ايعًُٝى١ ه ٓى ٤ ايىزيف٬س عىٔ            

ٜضىىى عد ايعًىىىِ عًىىى٢ ايتكىىىِٜٛ ا٭صىىىٌٗ ٚا٭ٜضىىىز      زٜىىىل ايتكىىى ط ايرىىىٛر يف يت يفًىىىتة  
ٚايىىىىدقٝل ع ٚقىىىىت ٚمٝىىىىشة ٜىىىىٛفز دبزيفىىىى١ رعًُٝٝىىىى١ َتُٝىىىىش٠ عىىىىٔ  زٜىىىىل احمل نىىىى ٠     
يف صىىت داّ ايت يفًىىت  هىىٔ رىىٛفري عىىعٛر  بٝعىىٞ يف يكٝىى ّ يفزيفًىى١ يًلضىى ٤ َٚىى  عىى يف٘       

 (      220 -218ة ت ت 2018 يو.  ْ صبة 

ٛب ف٢ ركِٝٝ عٌُ ايط٬ب نُ  هظٗزس إيفد٣ ايدراص س هٕ ايعًُا ػبدٚا صع
يف صىىىت داّ ا٭مٗىىىش٠ ايًٛيفٝىىى١ عٓىىىدَ  ٜهىىىٕٛ ايعُىىىٌ فىىىزأٟة نىىىذيو ٜهىىىٕٛ ٖٓىىى ى     
صعٛيف١ ع يفرٍٛ ايط٬ب ٚهٚيٝ ٤ ا٭َىٛر عًى٢ َزامعى١ يعًُٝى س ايتكىِٜٛة ٚظٗىزس       
صبُٛعى١ َىىٔ ايتطبٝكىى س ايىىة رلٝىىد ع عًُٝىى س ايتكٝىىِٝ ايلىىزأٟ ٭عُىى ٍ ايطىى٬ب  

َٔ ايتدرٜب يًُعًُا ع  زٜك١ إعىدأ ا٭صى١ً٦.   ٚيهٔ ذبت ف ٖذٙ ايتطبٝك س يشٜد 
 Bannister , 2015, p 21 ) 

ٜٚتض  َٔ ل٬ٍ ايعىزل ايضى يفل هٕ ذبىد٣ اصىت داّ ايتهٓٛيٛمٝى  ع ايعًُٝى١       
ايتعًُٝٝىىىى١ ب ٜرىىىىب  رىىىىزف يفىىىىٌ هصىىىىب  ضىىىىزٚر٠ ًَحىىىى١ ْعىىىىزان يىىىى  رىىىىٛفزٙ ا٭مٗىىىىش٠    

ًىىىِ َتٛافىىىل َىىىا  ايتهٓٛيٛمٝىىى١ اسبدٜيىىى١ ع رٝضىىىري ايعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ ٚركىىىدِٜ رع   
َتطًبىى س ايكىىزٕ ايٛايفىىد ٚايعغىىزٜٔ ٚنىىذيو رًبٝىى١ ايفتٝ مىى س ايىىتعًُا َٚزاعىى ٠  
ايلزٚم ايلزأ١ٜ يدِٜٗة نُ  هٕ اصىت داّ ايت يفًىت هصىب  َىٔ يفٝىر ايتهًلى١ اي أٜى١        
هٚفىىىز يفهىىىيري َىىىٔ ايتعًىىىِٝ ايتكًٝىىىدٟ ايىىىذٟ ٜعتُىىىد إىل يفىىىد نىىىبري عًىىى٢ ايهْٛىىى س       

ايهت ب ايٛرقٞ ٚ زم ايبحر ايتكًٝدٜى١ عىٔ    ايتكًٝد١ٜ َٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يفٝر
َرىىى أر ايعزفىىى١ ع ايهتبىىى س ايدرصىىى١ٝة ٚنىىىذيو  ىىىزم ايتكىىىِٜٛ ايتكًٝدٜىىى١ ٚايىىىة    
رعتُد ع٢ً ا٫لتب راس ايتحزٜز١ٜ ٚايغل١ٜٛ ٚاية رتضِ هغًبٗ  يفعدّ ايٛضٛع١ٝ ع 

ُهىٔ  ركدٜز ركِٜٛ ايط٬بة يفعهط ا٫لتب راس اية رٛم٘ يًط٬ب إيه ْٚٝى ن فُىٔ اي  
عٓد ركٓٝٓٗى  عبرىٌ عًى٢ فىزت ركىِٜٛ رعىرب عىٔ رعًىِ يفكٝكىٞ انتضىب٘ ايط يىبة            
نُ  هٕ ايتكدٜز ٜتِ يفرٛر٠ ر١ْٝة نُ  هٕ ٖذٙ ايدراص س هظٗزس ازب ْىب ا ى ّ َىٔ    
اصىىت داّ ايت يفًىىت يفٝىىر اي فٝىى١ يفه فىى١ صىىٛر٠ة ٚا٫صىىت داّ ع ا٫يفىىدا  ايلىىع صىىٛا٤  

 عٔ  زٜل ايزصّٛ هٚ ايٛصٝك٢.

 جتارب بعض الدول يف اصتخداو التابلت يف التعليه وأوده االصتفادة ميها:احملور الجاىي : 

 :جتزبة الواليات املتحدة األمزيكية 
ٖىىدف ٖىىذا ايغىىزٚ  يتىىٛفري مٗىى س ر يفًىىت يهىىٌ   يىىب يفٗىىدف رعشٜىىش َٗىى راس ايكىىزٕ  
ايٛايفىىد ٚايعغىىزٜٔ يفٝىىر ٜتىىٛافز عًٝىى٘ عىىدأ نىىبري َىىٔ ايتطبٝكىى س ايىىة رضىى ِٖ ع     
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عًُٝٝىىىى١ ٚفٗىىىىِ ايٓىىىى ٖج ايدراصىىىى١ٝة ٚنىىىىذيو رتىىىىٝ  رًىىىىو       ذبضىىىىا ايعًُٝىىىى١ ايت 
ايتطبٝكىى س ايتل عىىٌ ايب عىىز يفىىا ايعًىىِ ٚايطىى٬ب ع هٟ َهىى ٕ اٚ سَىى ٕ َىىٔ لىى٬ٍ          
ايرباَج ايتل عًٝى١ة نُى  رتىٝ  هَى ّ ايىتعًِ إَه ْٝى١ ايت طىٝإل يدرٚصى٘ ٚهْغىطت٘          
ايرىىىل١ٝ ٚإر يفىىى١ ايٛامبىىى س ايٓشيٝىىى١ هَىىى ّ ايطىىى٬ب ٚررىىىحٝحٗ  ٚنىىىذيو إر يفىىى١      

لزصىىى١ ٭ٚيٝىىى ٤ ا٭َىىىٛر يًُغىىى رن١ ايل عًىىى١ ع ايعًُٝىىى١ ايتعًُٝٝىىى١ َىىىٔ لىىى٬ٍ         اي
ايت يفع١ة نُ  ص ررُِٝ أيٌٝ يهٌ َدرص١ ٚس  ع٢ً ايط٬ب ٚهصزِٖ ٜٛض  هٖداف 
ايغىىزٚ  َٚٛاصىىل س ازبٗىى س ٚاسبكىىٛم ٚايضىى٪ٚيٝ س ايزقُٝىى١ مبىى  ع  يىىو صٝ صىى س     

رل قىىى سة نىىىذيو ٜتضىىىُٔ ا٫صىىىت داّ ٚا٫رل قىىى س ْٚىىىٛارج عىىىدّ ا٫يتىىىشاّ يفٗىىىذٙ ا٫
َعًَٛ س يفٍٛ اسبرٍٛ ع٢ً هٟ أعِ ركع َت   َٔ ايدرص١ ٚرٛفري َعًَٛ س يفىٍٛ  
نٝلٝىى١ يفرىىٍٛ ا٭صىىز٠ عًىى٢ مٗىى س رلىىزة ٜٚٛامىى٘ ٖىىذا ايغىىزٚ  عىىدأان َىىٔ ايتحىىدٜ س  
َٓٗ  ْكىت ايتُٜٛىٌ ايى٬سّ يتىٛفري مٗى س يهىٌ   يىب َٚىٔ  ىِ عىدّ ذبكٝىل ايضى ٚا٠             

رٛفري ا٫رر ٍ ايب عز  ذٙ ا٭مٗش٠ يفغىبه١ اإلْ ْىت   يفا ايط٬بة عدّ ايكدر٠ ع٢ً 
ٖٚٛ َ  ٜعد هَىزان يفٜٝٛى ن إليى ّ ا٫صىتل أ٠ َىٔ ٖىذٙ ا٭مٗىش٠ة يف إلضى ف١ إىل رلضىٌٝ          
يفعد ايط٬ب ا٫عتُ أ عًى٢ همٗىشرِٗ اشب صى١ ع ه ٓى ٤ عًُىٝة ايتعًىِٝ ٚايىتعًِة        

 َ تىٛافز٠ عًى٢ عىبه١    إىل م ْب هٕ نيري َٔ ايرباَج ايتل ع١ًٝ ايت يف١ ع٢ً ازبٗى س 
اإلْ ْىىت زىى  ٜىى٪أ٣ إىل عىىشٚف ايطىى٬ب عٓىى٘ يتىىٛافز يفىىدٌٜ رلىىزة نىىذيو َغىىه١ً        
        ركىىدِٜ ايىىدعِ ايلىىع ٚايرىىٝ ١ْ يٮمٗىىش٠ َىىٔ ايغىىه٬س ايىىة ٚامٗىىت ٖىىذا ايغىىزٚ .      

 (  815 -814ة ت ت 2019  ْٛارة

 :التذزبة الكيدية 
رعتىىىرب ايتجزيفىىى١ ايهٓدٜىىى١ َىىىٔ ايتجىىى رب ايزا٥ىىىد٠ يفٝىىىر يفىىىدهس ع صبىىى ٍ رىىىٛفري        
ايتهٓٛيٛمٝىىى  يًُىىىدارظ ٚايطىىى٬ب يتحضىىىا مىىىٛأ٠ ايٓىىىتج ايتعًُٝىىىٞ يتىىىٛفري رعًىىىِٝ  
َتُٝىىىىش يًطىىىىى٬ب يفىىىىد٫ن َىىىىىٔ ا٫عتُىىىى أ عًىىىىى٢ ايتعًىىىىِٝ ايتكًٝىىىىىدٟ يفٝىىىىر هظٗىىىىىزس      

ْٜٛى١ ٚنىذيو   ا٫يفر ٥ٝ س ايتضزب يفىا ايطى٬ب ع ايزيفًى١ ايي ْٜٛى١ َٚى  يفعىد ايي       
اررل   ني فى١ ايلرىٍٛة فٓلىذس َغى رٜا را٥ىد٠ يفعىزل ار يفى١ فىزت ايىتعًِ يضىه ٕ           
ايٓىىى  ل ايٓ ٥ٝىىى١ عىىىزف مبغىىىزٚ  اررىىى ٍ ايغىىىُ ٍ ٚايىىىذ٣ ْلذرىىى٘ يفهَٛىىى١ َك  عىىى١       

يفٗىىدف سٜىى أ٠ إَه ْٝىى١ ٚصىىٍٛ صىىه ٕ مشىى ٍ ايك  عىى١     1986هْٚتىى رٜٛ ايهٓدٜىى١ ع عىى ّ  
اَج ايتعًِٝ عٔ يفعد يفٛاصط١ عبه س ي٪صض س ايتعًِٝ فك َت اسبه١َٛ يفتٛفري ايرب

ا٫رر ٍ ٚايٛص ٥إل اإليه ١ْٝٚ نُ  ٚفزس ٚص ٥إل رعًُٝٝى١ هلىز٣ َيىٌ ايضىج٬س     
ٚايلٝىىىىىدٜٛ ٚص رىىىىىٛفري ايتجٗٝىىىىىشاس اي٬سَىىىىى١ يًُغىىىىىزٚ ة نُىىىىى  صىىىىى ُٖت ع رىىىىىٛفري 

ة ت ت  2018اسب صىىىب س احملًُىىى١ يفىىى يرباَج ايتعًُٝٝىىى١ يًطىىى٬ب.  صىىى٬  ايىىىدٜٔ ة  
632- 634  ) 

مٗىى س عًىى٢   6000زيفىى١ ايت يفًىىت ايتعًُٝىىٞ َىىٔ لىى٬ٍ رٛسٜىىا هنيىىز َىىٔ    ٚيفىىدهس دب
 ٬ب يف يزيفًى١ ا٫يفتدا٥ٝى١ ٚايي ْٜٛى١ مبدٜٓى١ نٝبٝىوة ٚيفىد  رطىٛر ًَُىٛظ يىد٣          
ٖ٪٤٫ ايط٬ب ايذ٣ اصتًُٛا ٖذٙ ا٭مٗش٠ ع َضىت٣ٛ هأا٥ٗىِ ا٭نى أ ٞة ٚهظٗىزس     

رٛمىىىىى٘  % َىىىىىٔ ايطىىىىى٬ب 76يفعىىىىىد ايدراصىىىىى س ايتكٛ ٝىىىىى١  ىىىىىذا ايغىىىىىزٚ  هٕ ْضىىىىىب١  
اصت داَِٗ يًت يفًت ل رف ايلرٍٛ ع ايتض١ًٝ ٚا٭ْغط١ اي ف١ٝٗٝ ع يفىا قضى٢   
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% َٔ ايط٬ب ٚقتِٗ ع ايعٌُ ايدرصٞة ٚهظٗزس ٖذٙ ايدراص س إىل اصت داَ س  20
ايت يفًت ع ايلرٌ َٔ يفٝر صٗٛي١ اسبرٍٛ عًى٢ ايعًَٛى س ٚرُٓٝى١ إيفىدا  ايطى٬ب      

ايكزا٠٤ ٚرٓعِٝ ا٭عُ ٍ ٚأعِ ايتعًِ ايذارٞ. ٚسٜ أ٠ ايدافع١ٝ دب ٙ ايتعًِ ٚذبضا 
 ( 816 - 815ة ت ت 2019 ْٛارة

 :جتزبة تايالىد 
يفتٛسٜىا ايت يفًىت ايتعًُٝىىٞ    2012ْلىذس ٚسار٠ اي يفٝى١ ٚايتعًىِٝ يفت ٬ْٜىد ع ايعى ّ      

عًىى٢ مجٝىىا ا٭ لىى ٍ ع ايرىىب ا٭ٍٚ ا٫يفتىىدا٥ٞ ع مجٝىىا هعبىى ٤ ايىىب٬أة ٚص رٛسٜىىا 
رطبٝىىل لىى ت يف يزٜ ضىىٝ س ٚايعًىىّٛ     336هنيىىز َىىٔ   هيىىب مٗىى س ؼبتىى٣ٛ عًىى٢    800

 549ٚايًعىىىى١ ايت ًٜٓدٜىىىى١ ٚايدراصىىىى س ا٫متُ عٝىىىى١ ٚايًعىىىى١ اإلظبًٝشٜىىىى١ة ٚص رىىىىدرٜب  
َعًىِة ٚقى ّ عىدأ َىٔ ايعًُىا يفتطىٜٛز هْغىط١         54.900َغزف إلرع أ َى  ٜكىزب َىٔ    

       ٔ  ايعًىىّٛ يًضىى١ٓ ا٭ٚىل َىىٔ ه لىى ٍ ايىىدارظ ا٫يفتدا٥ٝىى١ة ٚقىىد ٚامىى٘ ايغىىزٚ  عىىدأ َىى
ايرىىعٛيف س َٓٗىى  الىىت٬ف َضىىتٜٛ س ايىىدارظ يفىىا اسبضىىز ٚايزٜىىبة ْىىٛ  ايًعىى١ ايىىة     
ٜر غ يفٗ  احملت٣ٛ ايعزٚل ع٢ً مٗ س ايت يفًتة َد٣ ارك ٕ ايط٬ب يٗى راس ايكىزا٠٤ة   

ة ت 2019أعِ ايعًُا ايًذٜٔ ٫  تًهٕٛ َٗ راس ايتع ٌَ َا ٖذٙ ا٭مٗىش٠.  ْىٛارة  
813 ) 

 :جتزبة دولة الكويت 
ع رٓلٝىىىذ دبزيفىىى١ إألىىى ٍ رهٓٛيٛمٝىىى    2016/ 2015يىىى١ ايهٜٛىىىت ع ايعىىى ّ يفىىىدهس أٚ

ايتعًىىىِٝ ايٓكىىى ٍ ع ايىىىدارظ ٚ يىىىو يفتٛسٜىىىا ا٭مٗىىىش٠ ايًٛيفٝىىى١ عًىىى٢ مجٝىىىا  ىىى٬ب  
ايزيفًىى١ ايي ْٜٛىى١ ن طىى٠ٛ هٚىل يٗٝىىدان يتعُُٝٗىى  عًىى٢ مجٝىىا ايزايفىىٌ ايدراصىى١ٝ        

 ٜ تٝىى١ ايعًُىىا يف سبرىىٍٛ رب عىى ن ع ايضىىٓٛاس ايت يٝىى١ة نُىى  هيشَىىت ٚسار٠ اي يفٝىى١ ايهٛ
( ٚ يىو يتحضىا ْىٛارج    ICDLع٢ً عٗ أ٠ ايزلر١ ايدٚي١ٝ ٫صىت داّ اسب صىٛب    

ايتعًِ ٚيتجٜٛد ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝة ٚقد ٚام٘ َغزٚ  اصت داّ ايت يفًت ع ايىدارظ  
ايي ١ْٜٛ ايعدٜد َٔ ايتحدٜ س يفٝر هٕ ايعًُىا نى ْٛا َ أأٜىٔ ع اصىت داّ ٖىذٙ      
ا٭مٗش٠ ٚعشفٛا عٔ ا٫عتُ أ عًٝٗ  ع ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝى١ة ٚنىذيو ْكىت رىدرٜب     

عىىٔ هٕ يفعىىد ايىىدارظ ٫ ٜٛمىىد يفٗىى  لدَىى١ ا٫ْ ْىىتة نىىٌ رًىىو        ايعًُىىاة فضىى٬ن  
ايتحىىىىىدٜ س ن ْىىىىىت نلًٝىىىىى١ يفٛقىىىىىب ايغىىىىىزٚ  ٚعىىىىىدّ رىىىىىٛفري صىىىىىبٌ ايٓجىىىىى   يىىىىى٘.       

  (  5 - 4ة ت ت 2019 اسبٝتة

َٚىىٔ لىى٬ٍ اصىىتعزال ايتجىى رب ايضىى يفك١ ٜتضىى  ربىى ٜٔ ٖىىذٙ ايتجىى رب يفٝىىر هٕ     
ر هٕ ٖىىىذٙ هفضىىٌ ٖىىذٙ ايتجىىى رب َىىٔ ٚمٗىى١ ْعىىىز ايب يفىىر ٖىىٞ دبزيفىىى١ ر ٬ْٜىىد يفٝىى        

ايتجزيفىىى١ يفىىىدهس ع رىىىٛفري ايت يفًىىىت يًطىىى٬ب ع ايزيفًىىى١ ا٫يفتدا٥ٝىىى١ َىىىٔ هٍٚ ايضىىىًِ      
ايتعًُٝٞ يفٝر ايبٓى ٤ ايعًُىٞ ايضىًِٝ ٚنىذيو رىٛفري فىزت ايتىدرٜب يًُعًُىاة         
ٖٚىىذٙ ايبداٜىى١ رىىٛفز إىل يفىىد نىىبري فىىزت َتُٝىىش٠ يًٓجىى  ة يفعهىىط دبزيفىى١ ايىىدٍٚ          

١ ايي ْٜٛى١ يفٝىر هٕ ايط يىب قىد اعتى أ      ا٭لز٣ اية ٚفزس ايت يفًت يًط٬ب ع ايزيفًى 
ع٢ً  زم رعًِٝ ركًٝد١ٜ ٜٚتِ ايتطبٝل َٔ هع٢ً ايضًِ ايتعًُٝٞة نىذيو يفعىد   
ٖذٙ ايتج رب ب ٜٛفز ايب١ٝٓ ايتحت١ٝ ايض١ًُٝ ٚايته ١ًَ يٓجى   ايغىزٚ  يفٝىر ٜىتِ     
ٖٝه١ً ايكزراس ايدراص١ٝ حبٝر ررب  هنيز َز١ْٚ يتطبٝىل ْعى ّ ايتعًىِٝ ازبدٜىد     
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عتُىىد عًىى٢ َرىى أر ايتعًىىِٝ اي تًلىى١ ٚ ىىزم ايتكىىِٜٛ ازبدٜىىد٠ة ٚايتضىىز  ع   ايىىذٟ ٜ
 ايتٓلٝذ يفدٕٚ أراص١ ز  ٜتضبب ع رٛقب ايتجزيف١ يفعد يفد٤ ايتٓلٝذ.

ٚيفعىىد اصىىتعزال هٖىىِ زٝىىشاس اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝة  ىىِ هٖىىِ ايتجىى رب     
احملىٛر ايي يىر    ايدٚي١ٝ ع إألى ٍ ايت يفًىت ع ايىدارظة صىٛف رتٓى ٍٚ ايدراصى١ ع ٖىذا       

 ايتحًٌٝ ايب٦ٝٞ يتجزيف١ اصت داّ ايت يفًت ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ايع ّ ع َرز.

  :ىتائر التحليل البيئي لتذزبة اصتخداو التابلت يف التعلييه الجياىوي العياو    أهه احملور الجالح
 يف مصز:

ع ٖىىذا ازبىىش٤ َىىٔ ايدراصىى١ ٜىىتِ ذبًٝىىٌ دبزيفىى١ اصىىت داّ ايت يفًىىت ع ايتعًىىِٝ           
ايع ّ ع َرز َٔ ل٬ٍ عزل ْك ط ايك٠ٛ ٚايضعب ٚايلزت ٚايتٗدٜىداس   ايي ْٟٛ

 ٚاإلأار٠ ا٫صىى ارٝجٞ يًت طىىٝإل رضىىت دّ (ة ٖٚىىٛ هأاSWOT٠يف صىىت داّ هصىىًٛب  
ٔ . ايٓعُ س ع اإلص ارٝج١ٝ ٘  نُ   هى ٌ  اصىت داَ ٍ  يفغىه  اصى ارٝج١ٝ  يبٓى ٤  فعى 

 َىىىا رتل عىىىٌ صبُٛعىىى س عىىىٔ عبىىى ر٠ ف ي٪صضىىى س .رٓ فضىىى١ٝ ٚاصىىى ارٝج١ٝ رٓعُٝٝىىى١
يف٦ٝىىىتا أالًٝىىى١  ع ايٓعُىىى١ طبتًلىىى١ فتٛمىىىد فزعٝىىى١ هْعُىىى١ َىىىٔ ٚرتىىىليب يف٦ٝ رٗىىى 

فُٝ  ٜعىزف   ٚيف٦ٝتٗ  يًُٓع١ُ ٚفحت ايب٦ٝ س ٖذٙ ذبًٌٝ ايضزٚرٟ ٚل رم١ٝ َٚٔ
ٌ     (GÜREL & TAT ,2017,P 955)يف يتحًٌٝ ايب٦ٝٞ   ة يفٝىر ٜىتِ عىٔ  زٜىل ذبًٝى

SWOT ِٝٝع اشب رمٝى١  ٚايتٗدٜىداس  ٚايلزت ايدال١ًٝة ٚايضعب ايك٠ٛ ْك ط رك 
 ٚايهل ٤اس ٚايكدراس ايٛارأ يتحدٜد ايدالًٞ ايتحًٌٝ نُ  ٜضت دّ. يف١٦ٝ ايٓع١ُ
ٜىىىىتِ  اشبىىىى رمٞ ايٓعُىىىى١ة هَىىىى  ايتحًٝىىىىٌ ع ايه َٓىىىى١ ايتٓ فضىىىى١ٝ ٚايشاٜىىىى  ا٭ص صىىىى١ٝ

    .(Bonnici & Galeaة 2015ةP 1ٚايتٗدٜداس   يتحدٜد ايلزت

 كوة:أواًل: ىكاط ال 
  ميشاىية مً قبل احلكومة لتوفري البيية التحتية لبياء ىظاو التعليه الجاىوى اجلديد:رصد 

إٕ ايتٌُٜٛ يغزٚ  ايت يفًت م ٤ َٔ لى٬ٍ مىش٤ َىٔ     2018هٚض  ٚسٜز ايتعًِٝ ع 
َٝشاْٝىى١ ا٭يفٓٝىى١ ايتعًُٝٝىى١ َٚرىى أر يٜٛىىٌ هلىىزٟ ٚيىىذيو ب ٜىىتِ ايتطبٝىىل عًىى٢      

(ة فكد يف ٚيت 3ة ت ١2019 ايت يف١  محدٟة مجٝا ايزايفٌ ايتع١ًُٝٝ يفضبب ايٝشاْٝ
ٚسار٠ اي يفٝىىى١ ٚايتعًىىىِٝ رىىىٛفري ايتُٜٛىىىٌ  ىىىذا ايغىىىزٚ  َىىىٔ َٝشاْٝىىى١ ٚسار٠ اي يفٝىىى١         
ٚايتعًىىىِٝ يىىىٝط يتىىىٛفري ر يفًىىىت يهىىىٌ   يىىىب فكىىىإل يفىىىٌ يتجٗٝىىىش يفٓٝىىى١ ذبتٝىىى١ َ أٜىىى١   
ٚيفغز١ٜة رتُيٌ اي أ١ٜ ع دبٗٝش ايدارظ يفتٛصٌٝ ا٫ْ ْىت فى ٥ل ايضىزع١ ٚا٭مٗىش٠     
ايتكٓٝىى١ َىىٔ صىىزفزاس ٚصىىبٛراس رل عًٝىى١ ٚهمٗىىش٠ ٚا٣ فىى ٣ة ٚيفغىىز١ٜ يفتىىدرٜب نىىٌ          
عٓ صىىز ايعًُٝىى١ ايتعًُٝٝىى١ َىىٔ َىىدٜزٜٔ ٚإأارٜىىا َٚعًُىىا ٚنىىٌ رًىىو ايعًُٝىى س    

 ٖ ١َ مدان يٓج   ايٓع ّ ازبدٜد.  

 :توسيع دهاس تابلت لكل طالب يف التعليه الجاىوي العاو 

هيىىب  708ة عكىىدانة يفىىلَز رٛرٜىىد  2018ٜٛيٝىىٛ  29ٚسار٠ اي يفٝىى١ ٚايتعًىىِٝة ع   ٚقعىىت 
 64مٗىىى س ر يفًىىىتة َىىىا عىىىزن١ ص َضىىىْٛج إيه ْٚهىىىطة ايهٛرٜىىى١ة يفعىىىد ايل ضىىى١ً يفىىىا  

عزضىىى نة قىىىدَتِٗ عىىىزن س رهٓٛيٛمٝىىى١ طبتًلىىى١ يفىىىٍٛ ايعىىى بة إىل ايىىىٛسار٠ة ٜٚىىىلرٞ    
ايت يفًىىىت يفخصىىىدار مدٜىىىد طبرىىىت يطًبىىى١ ايىىىدارظ فكىىىإلة ٫ٚ ٜتىىىٛفز ع ا٭صىىىٛام      

ٜىىلرٞ ايت يفًىىت  ٚ . Samsung Galaxy Tab A6 ٖٚىىٛ إصىىدار يًُضىىت دّ ايعىى أٟة  
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يفخَه ْىىى س َتطىىىٛر٠ة ٫ ركىىىٌ عىىىٔ اإلصىىىداراس ايٛاسٜىىى١ ع ايضىىىٛمة إ  ٜىىىلرٞ يفىىىذانز٠        
َٝجىى  يفٝضىىهٌة ٚهلىىز٣ هَ َٝىى١   8مٝجىى  يف ٜىىتة ٚنىى َريا لًلٝىى١:   Ram :3 عغىىٛا١ٝ٥
مٝجىىى   1.6يفضىىىزع١:  Octa-core َٝجىىى  يفٝهضىىىٌة ٜٚىىىلرٞ مبعىىى   َىىىٔ  ىىىزاس 2يفدقىىى١: 

٘   يفٛصى١.  10.1رشة ٚ تًىو ع عى١ حبجىِ    ٖري ٫ ٜضىُ  يفتحُٝىٌ هٟ يفىزاَج     نُى  هْى
ل رمٝىى١ة غىىري ايىىرباَج ايتعًُٝٝىى١ ايىىة ذبىىدأٖ  ايىىٛسار٠ة َىىٔ لىى٬ٍ يفٓىىو ايعزفىى١         
ايرزٟة ٜٚعتُد ايط يب ع٢ً عبه١ اإلْ ْت اشب ص١ يف يدرص١ة ع ه ٓ ٤ رٛامىدٙ ع  

ع٢ً عزؼب١ احملٍُٛ اشب صى١ يفى٘ة    أالًٗ ة هَ  عٓدَ  ٜذانز ع َٓشي٘ة فخْ٘ ٜعتُد
ه ٓى ٤ رٛاصىًٓ  َىا عىزن١ ص َضىْٛج       ٚع .4Gإ  هٕ ازبٗ س ٜىدعِ رغىعٌٝ لدَى١ ايىى    

 (2018.  ايزاَٞة إيه ْٚهط

 :إىغاء األكادميية املهيية للنعلنني 

ة 2008يضىى١ٓ  129هْغىى٦ت ا٭ن أ ٝىى١ ايٗٓٝىى١ يًُعًُىىا يفىى يكزار ازبُٗىىٛرٟ رقىىِ  
عُىٌ عًىٞ ركىدِٜ ايعدٜىد َىٔ اشبىدَ س يًُعًُىا        فٗٞ ييٌ َٓرى١ رىدرٜب نُى  ر   

ٚايعًُىىى سة نُىىى  رٗىىىىدف إىل: إعىىىداأ َٚزامعىىى١ َعىىىى ٜري ايتُٓٝىىى١ ايٗٓٝىىى١ ٚاي قىىىىٞ       
يًُعًُا ٚايغزفا ٚايع ًَا ع صبى ٍ ايتعًىِٝ يفرىل١ َضىتُز٠ة إمى س٠ ايغىٗ أاس       
يًُعًُا َٚٓ  عٗ أ٠ اير٬يف١ٝ يغىعٌ ايٛظٝلى١ة اعتُى أ َكىدَٞ يفىزاَج ايتُٓٝى١       

ٗٓٝىى١ ٚمجٝىىا لىىدَ س ايتىىدرٜب ٚإمىىزا٤ ا٫لتبىى راسة أعىىِ ايبحىىٛ  ٚايدراصىى س ع      اي
ا ىى ٫س اي يفٜٛىى١ ٚايتعًُٝٝىى١ ٚرغىىجٝا ا٫صىىتل أ٠ يفٓت ٥جٗىى ة نُىى  هٚضىىحت ايىى أ٠   

ايتعىى ٕٚ َىىا  َىىٓ  عىىٗ أ٠ صىى٬يف١ٝ يًُعًىىِة   ( التر صىى س ا٭ن أ ٝىى١ َٓٗىى : 4 
ي١ٝٓٗ ع علٕ َ  ؽبت ذبكٝىل  نًٝ س اي يف١ٝ ٚايزانش ايبحي١ٝ ٦ٖٝٚ س ايت١ُٝٓ ا

اعتُىى أ َكىىىدَٞ لىىىدَ س ايتُٓٝىى١ ايٗٓٝىىى١ َٚع أيىىى١    هغىىزال إْغىىى ٤ ا٭ن أ ٝىى١ة   
اق ا  هصط ا٫لتب راس ايتطًب١ يغعٌ  ايغٗ أاس ٚايرباَج اية امت سٖ  ايعًُٕٛة 

اقىىى ا  هصىىىط يكٛاعىىىد اي رٝىىىب     ايٛظىىى ٥ب ايدرمىىى١ ع ازبىىىدٍٚ ٚاي قىىىٞ فٝٗىىى ة    
اقى ا  هصىط    ا ايتكىدَا يغىعٌ ايٛظى ٥ب ايدرمى١ ع ازبىدٍٚة      ٚايل ضى١ً فُٝى  يفى   

ٚضىىا ْعىىِ يفىىٛافش ا٭أا٤ ٚيفىىٛافش اإلأار٠ ٚيفىىٛافش ايتُٝىىش ايعًُىىٞ يًح صىىًا عًىىٞ       
عىىٗ أاس أيفًَٛىى س ايدراصىى س ايعًٝىى ة هٚ أرمىىة اي مضىىتري ٚايىىدنتٛراٙ ع صبىى ٫س        

َٚك يفىىٌ صىى ع س  ايعُىىٌ ايتعًُٝىىٞة هٚ اي يفىىٟٛ ْٚعىى ّ َىىٓ  َك يفىىٌ هعبىى ٤ ايٛظٝلىى١      
ايعُىىٌ اإلضىى ف١ٝة َٚك يفىىٌ ايتغىىجٝا عًىىٞ ايعُىىٌ يفٛظىى ٥ب هٚ َٓىى  ل َعٝٓىى١ة ٚهأا٤     
ايٓلكىى س ايىىة ٜتحًُىىٗ  عىى غًٛ ايٛظىى ٥ب ايتعًُٝٝىى١ ع صىىبٌٝ رلأٜىى١ هعُىى ٍ ٖىىذٙ           
ايٛظىىى ٥بة َزامعىىى١ ايكٛاعىىىد ٚاإلمىىىزا٤اس ٚا٭صىىىط ايىىىة رتبىىىا ع ٚضىىىا ايتكىىى رٜز      

 ٚ   إيفىىزاِٖٝ ٚرلىىزٕٚة  .ايتكىىِٜٛ ٚرفىىا ايهلىى ٠٤ اشب صىى١ يتكىىِٜٛ ا٭أا٤ ْٚعىىِ ايت يفعىى١ 
(ة ٚيفىىى يٓعز ٭ٖىىىداف ٚالتر صىىى س ا٭ن أ ٝىىى١ ايٗٓٝىىى١  358 - 355ة ت ت 2016

يًُعًُا ٬ْيفغ هْٗ  ص يفب١ ا٫لترى ت يفتىدرٜب ايعًُىاة نُى  هٕ  ى  ايرىل١       
ايزمس١ٝ يفٝر هٕ ا٭ن أ ٝى١ ر يفعى١ يىٛسار٠ اي يفٝى١ ٚايتعًىِٝة َٚغىزٚ  َيىٌ إألى ٍ         

ع ايتعًِٝ حب م١ يتدرٜب مجٝا ايع ًَا ردرٜب س َٔ ْٛ  ل ت يفٝر هٕ  ايت يفًت
ٖىىذا ايغىىزٚ  ؼبتىى ف إلعىى أ٠ ٖٝهًىى١ ايعًُٝىى١ ايتعًُٝٝىى١  ُٝىىا عٓ صىىزٖ  َىىٔ ٚضىىا   



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 

337 
 

ايٓىىى ٖج ايدراصىىى١ٝ ٚهأا٤ ايعًُىىىا ٚاإلأارٜىىىا ٚايىىىدٜزٜٔة فتُيىىىٌ ا٭ن أ ٝىىى١ يفٝىىىت      
و ايىىدريفا ايت ررىىا ع  اشبىىرب٠ ايكىى أر عًىى٢ رىىٛفري ايىىدٚراس ايتدرٜبٝىى١ ٚنىىذي     

 مجٝا ْٛايفٞ ايدٚراس ٚفل ا٫يفتٝ م س ايطًٛيف١  ذا ايغزٚ .

 :ودود مزكش تطويز املياهر واملوارد التعلينية 

ّة ٚيفدأ َٗ ّ ايزنش 1988/ 8/ 23يفت رٜق  192هْغٞ ايزنش يف يكزار ايٛسارٟ رقِ 
ذٙ ا٭ٖىداف: ذبكٝىل   ّ. َٚىٔ ٖى  1990/ 6/ 4يفت رٜق  176ٚهٖداف٘ يف يكزار ايٛسارٟ رقِ 

ايتٓضٝل ٚايته ٌَ ٚايتل عٌ يفىا عٓ صىز ايٓعى ّ اي يفىٟٛ ايٓٛ ى١ مبجى ٫س رطىٜٛز        
ايٓ ٖج َٚ  رتضُٓ٘ َٔ ربطٝإل ٚررُِٝ ٚإْت ف ٚدبزٜب ٚرٓكىٝ  ٚرعُىِٝ ٚركىِٜٛ    
حبٝر ٜ٪أ٣ ٖذا ايتل عٌ إىل ذبكٝل رل ري إمٝ يفٞ ع طبزمى س ايٓعى ّ ايتعًُٝىٞة    

يًُجتُىىىىىىىا ٚايتضىىىىىى١ُٓ ع فًضىىىىىىلت٘ ايضٝ صىىىىىىى١ٝ   رزمجىىىىىى١ ايتٛمٗىىىىىى س ازبدٜىىىىىىد٠    
ٚا٫متُ عٝىى١ ٚلططىى٘ ايتُٜٓٛىى١ إىل يفىىزاَج رعًُٝٝىى١ رهىىٕٛ َ أرٗىى  ٚصىى١ًٝ إليفىىدا     
ايتعٝرياس ايضًٛن١ٝ ايٓغٛأ٠ ع ايت٬َٝذ َعزفٝ ن ْٚلضىٝ ن ٚيفزنٝى ن زى  ٜى٪أ٣ إىل     
ذبكٝل ايزيفإل يفىا ايتعًىِٝ ٚايتُٓٝى١ ٚريفىد طبزمى س ايتعًىِٝ يف يفتٝ مى س ا تُىا         

ٔ ايكىى٣ٛ ايع ًَىى١ ايدريفىى١ة اإلعىىزاف عًىى٢ مجٝىىا َزايفىىٌ صىىٓ ع١ ايٓىى ٖج َٚت يفعىى١     َىى
رٓلٝىىىىذٖ  ٚركٛ ٗىىىى  يفٓ ٥ٝىىىى ن  ا٣ قبىىىىٌ اعتُ أٖىىىى  ٚرعُُٝٗىىىى  ْٗ ٥ٝىىىى ن( يًتلنىىىىد َىىىىٔ  
فع يٝتٗىى  ٚنل ٜتٗىى ة ركىىدِٜ يفىىدا٥ٌ رعًُٝٝىى١ مدٜىىد٠ رتٓ صىىب ٚا٭عىىداأ ايهىىبري٠ َىىٔ  

ي فىى١ ايرىىل١ٝ َىىٔ ْ يفٝىى١  ايت٬َٝىىذة ٚيفىىذيو ٜىىتِ ايىىت ًت َىىٔ يفعىىد َغىىه٬س ايه 
ٚسٜىى أ٠ ٚاصىىتُزار ايت٬َٝىىذ ع ايعًُٝىى١ ايتعًُٝٝىى١ ٚعىىدّ رضىىزيفِٗ َىىٔ ايىىدارظ َىىٔ        
ْ يفٝىىى١   ْٝىىى١ة َٚىىىٔ هَيًىىى١ ٖىىىذٙ ايبىىىدا٥ٌ إْتىىى ف اسبك ٥ىىىب ٚايٛأٜىىى٫ٛس ايتعًُٝٝىىى١         
ٚايتضج٬ٝس ايرٛر١ٝ ٚايز١ٝ٥ ٚايتعًِٝ يف يزاص١ً  عٔ يفعىد( ٚايتل عىٌ ايتهٓٛيىٛمٞ    

ايتعًىىِٝ اسبدٜيىى١ة ٜٚضىىِ ايزنىىش صىىت١ هقضىى ّ ٖٚىىِ قضىىِ إعىىداأ   ٚغريٖىى  َىىٔ ركٓٝىى س
ٚ  ٥ل ايٓٗجة قضىِ ررىُِٝ ٚإعىداأ ايىٛاأ ايتعًُٝٝى١ة قضىِ ايتهٓٛيٛمٝى  ٚايعًَٛى سة         
قضِ ضبإل ازبٛأ٠ ٚاعتُ أ ايٛاأ ايتع١ًُٝٝة قضِ ايتجزٜب ٚايت يفع١ ايٝدا١ْٝة قضِ 

زنىىىىش رطىىىىٜٛز ايٓىىىى ٖج ٚايىىىىٛاأ    ايتىىىىدرٜب ٚايتُٓٝىىىى١ ايٗٓٝىىىى١.  ايٛقىىىىا اإليه ْٚىىىىٞ ي   
ايتعًُٝٝىى١(ة ف يىىدٚر ايىىذٟ ًٜعبىى٘ ٖىىذا ايزنىىش ع ظبىى   َغىىزٚ  ايت يفًىىت  يىىٌ أٚران        
ضبٛرٜىى ن يفٝىىر ٜىىتِ عىىٔ  زٜكىى٘ رطىىٜٛز ايٓىى ٖج يفطزٜكىى١ عًُٝىى١ رتٓ صىىب ٚ بٝعىى١           
ايتعًىىىِٝ اإليه ْٚىىىٞة ٚنىىىذيو َتطًبىىى س ايعرىىىز ايىىىذٟ ْعىىىٝػ فٝىىى٘ ٚايفتٝ مىىى س   

رىُِٝ َرى أر رعًىِ رهٓٛيٛمٝى١ رضى ِٖ ع ظبى         ا تُا ٚصىٛم ايعُىٌة نىذيو ر   
 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف يرٛر٠ ايٓغٛأ٠.  

 :ودود مزكش االمتحاىات والتكويه الرتبوي 

َىىٔ يفٝىىر فًضىىلت٘  ٜضىع٢ ايزنىىش يتطىىٜٛز َٓعَٛىى١ ايتكىىِٜٛ اي يفىى٣ٛ فىى٢ َرىىز 
َٚٓٗجٝتىىى٘ ايعًُٝىىى١ ٚهصىىى يٝب٘ة ٚهأٚارىىى٘ ايتىىى٢ رضىىىت دّ َىىىٔ م ْىىىب ايت ررىىىىا         

 ٚ ايٗىىىتُا فىىى٢ ا ىىى ٍ اي يفىىى٣ٛة ٚمعىىىٌ ايتكىىىِٜٛ عًُٝىىى١ رغ ٝرىىى١ٝة         ٚايضىىى٦ٛيا 
ٚع٬مٝىىى١ة رضىىىتٗدف مجٝىىىا َهْٛىىى س ايٓعَٛىىى١ ايتعًُٝٝىىى١  ايىىىدل٬سة ٚايعًُٝىىى سة  
ٚاي زمىى س(ة ٚايتحىىٍٛ َىىٔ ايتكىىِٜٛ ايىىٛمس٢ إىل ايتكىىِٜٛ ايضىىتُزة َٚىىٔ ايتكىىِٜٛ       

ج ايتعًُٝٝىىى١ ازبش٥ىىى٢ إىل ايتكىىىِٜٛ ايغىىى ٌَ زبُٝىىىا مٛاْىىىب ا٭أا٤ اي٪صضىىى٢ة ْٚىىىٛار 
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ٚص  .قًُٝٝىى١ايعزفٝىى١ ٚايٛمداْٝىى١ ٚايٗ رٜىى١ َىىٔ ايىىتعرياسة ٚايتحىىدٜ س احملًٝىى١ ٚاإل      
إْغىىىىى ٤ ايزنىىىىىش إلمىىىىىزا٤ ايبحىىىىىٛ  ٚايدراصىىىىى س ايعًُٝىىىىى١ يتطىىىىىٜٛز ْعىىىىىِ ايتكىىىىىِٜٛ  

نُىى  ٜضىىِ  ضىى١    .ٚا٫َتح ْىى سة نليفىىد ضبىى ٚر ايٓعَٛىى١ ايتعًُٝٝىى١ ٚاي يفٜٛىى١    
ة قضِ رطٜٛز ا٫َتح ْ سة قضِ ايتىدرٜب  هقض ّ ع١ًُٝ ٖٚٞ قضِ حبٛ  ا٫َتح ْ س

    ِ  ايٛقىىا اإليه ْٚىىٞ يًُزنىىش    ٚاإلعىى٬ّة قضىىِ ايعًُٝىى س ٚايعًَٛىى سة قضىىِ ايتكىىٜٛ
ايكىىَٛٞ ي٬َتح ْىى س ٚايتكىىِٜٛ اي يفىىٟٛ(ة ٚ يىىٌ َزنىىش ا٫َتح ْىى س أاعىىِ ر٥ىىٝط     
يٓج   َغزٚ  إأل ٍ ايت يفًت ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ ْعزان يى  ٜضىُ٘ َىٔ غببى١ َتُٝىش٠      

ايعًُىىى ٤ ع صبىىى ٍ ايتكىىىِٜٛ اي يفىىىٟٛ ٚايكٝىىى ظ ايتعًُٝىىىٞة ٚنىىىذيو نىىى ٕ        َىىىٔ 
يًُزنىىىش ايلضىىىٌ ا٭ص صىىىٞ ع ٚضىىىا ا٫لتبىىى راس اإليه ْٚٝىىى١ يفٓٛعٝتٗىىى  اي تًلىىى١   

 ٚركٓا ٖذٙ ا٫لتب راس ع٢ً هص ظ ع١ًُٝ.

 :ودود املزكش الكومي للبحوخ الرتبوية والتينية 

( يضى١ٓ  881ر٥ٝط ازبُٗٛر١ٜ رقِ  هْغ٧ ايزنش ايكَٛٞ يًبحٛ  اي يف١ٜٛ يفكزار 
ًٝى  ٚرتبىا ٚسٜىز ايتعًىِٝة  ىِ           1972 يف عتب رٙ ١٦ٖٝ عًُٝى١ َضىتك١ً يى رظ ْغى  ن  عًُ

يفخضىىى ف١ ايتُٓٝىىى١ يٝرىىىب  ايزنىىىش     1989( يضىىى١ٓ 53صىىىدر ايكىىىزار ازبُٗىىىٛرٟ رقىىىِ   
ة ٜٚضِ ايزنىش صىت عىعب حبيٝى١  عىعب١ حبىٛ        ايكَٛٞ يًبحٛ  اي يف١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ

١ة ععب١ حبٛ  رطٜٛز ايٓى ٖجة عىعب١ حبىٛ  ايت طىٝإل اي يفٜٛى١ة      ايضٝ ص س اي يفٜٛ
ععب١ حبٛ  ايعًَٛ س اي يف١ٜٛة ععب١ حبٛ  ايتعًِٝ ايلعة عىعب١ حبىٛ  ا٭ْغىط١    
اي يفٜٛىىىى١ ٚرع ٜىىىى١ ايٖٛىىىىٛيفا(ة ٜٚٗىىىىدف ايزنىىىىش إىل رشٜٚىىىىد ايضىىىى٦ٛيا ٚايغىىىىتعًا     

يفٜٛى١ ايضى١ًُٝ ايىة    يف يضٝ ص١ ايتعًُٝٝى١ ٚلطىإل ايتعًىِٝ يف يعًَٛى س ايعًُٝى١ ٚاي      
ذبكىىل َضىى عد٠ ايطىى٬ب عىىرب َزايفىىٌ ايدراصىى١ ايع َىى١ ٚايلٓٝىى١ عًىى٢ ايُٓىىٛ ٚايٓضىىج  
عكًٝ ن ٚامتُ عٝ ن ر٦ٝٗتِٗ ٫صتٝع ب َى  ٜضىتجد ع َٝى أٜٔ ايعًىِ ٚرُٓٝى١ قىدرارِٗ       
عًىىىى٢ ايىىىىتلهري ٚاإليفىىىىدا  ٚاإلصىىىىٗ ّ ع رطىىىىٜٛز ايعًىىىىِ ٚٚضىىىىع٘ ع لدَىىىى١ ا تُىىىىا     

مزا٤ ايبحىىٛ  ٚايدراصىى س اي٬سَىى١ يفغىىلٕ َكَٛىى س  ٚيتحكٝىىل  يىىو ٜكىىّٛ ايزنىىش يفىىخ 
ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاي يف١ٜٛ ع مجٝا مٛاْبٗ  ايٓعز١ٜ هٚ ايتطبٝك١ٝ ٚٚضا ْتى ٥ج  
ٖىىذٙ ايبحىىٛ  ٚايدراصىى س َٛضىىا ايتجزٜىىب يًتلنىىد َىىٔ صىى٬يفٝتٗ  يًتطبٝىىل قبىىٌ   
رعُُٝٗى ة ايعُىٌ عًى٢ رطىٜٛز ايٓى ٖج ايتعًُٝٝى١ َٚضىُٕٛ ايهتىب ايدراصى١ٝ ٚإعىداأ           

يٛصىى ٥ٌ ايتعًُٝٝىى١ ٚ ىىزم ايتىىدرٜط ايتٛا٥ُىى١ َعٗىى ة ٚإعىىداأ لطىى١ رىىدرٜب ايعًُىىا ا
عًٝٗىى .  ايٛقىىا اإليه ْٚىىٞ يًُزنىىش ايكىىَٛٞ يًبحىىٛ  اي يفٜٛىى١ ٚايتُٓٝىى١(ة ٚ يىىٌ      
ايزنش صز  هنى أ ٞ عًُىٞ َتُٝىش عًى٢ َضىت٣ٛ ايىٛ ٔ ايعزيفىٞ ٚرا٥ىد ع صبى ٍ          

صىى رذ٠ ايت ررىىا ع ايبحىىٛ  ايبحىىٛ  اي يفٜٛىى١ ْعىىزان يىى  ٜضىىُ٘ َىىٔ غببىى١ َىىٔ ا٭
اي يف١ٜٛ ايت رر١ ع ن ف١ مٛاْب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝة فُٝيٌ ٚمٛأ ايزنش هيفىد  
هٖىِ ايٛصىى ٥ٌ يتىٛفري ٚصىى ٥ٌ ايٓجى   يًُغىىزٚ  صىٛا٤ ع َزيفًىى١ ايت طىٝإل هٚ ه ٓىى ٤      

 ايتٓلٝذ هٚ يفعد ايتٓلٝذ.    

   :إىغاء مزكش التطويز التكيولودي 
ايتهٓٛيٛمٞ هيفد هِٖ ايزانىش ايتهٓٛيٛمٝى١ ايلع يى١ مبى      ٚ يٌ َزنش ايتطٜٛز 

ٜضىىىىُ٘ َىىىىٔ نىىىىٛاأر فٓٝىىىى١ عًىىىى٢ َضىىىىت٣ٛ عىىىى ىل صىىىى ُٖت ع إألىىىى ٍ ايتهٓٛيٛمٝىىىى١  
ايتعًُٝٝىىىى١ ع ايتعًىىىىِٝ يفدرمىىىى١ نىىىىبري٠ ٚٚفىىىىزس اشبىىىىرباس ايتكٓٝىىىى١ ع نىىىىيري َىىىىٔ   
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َغىىىزٚع س ٚسار٠ اي يفٝىىىى١ ٚايتعًىىىِٝ َٓٗىىىى  عكىىىد ا٫متُ عىىىى س ٚايىىىدٚراس ايتدرٜبٝىىىى١     
نْٛلزاظ ٚنىىذيو ذبٜٛىىٌ ايٓىى ٖج ايدراصىى١ٝ إىل َىىٛاأ رعًُٝٝىى١ رقُٝىى١ة  يف يلٝىىدٜٛ

ٚٚمىٛأ َيىٌ ٖىىذا ايزنىش ٚسار٠ اي يفٝىى١ ٚايتعًىِٝ  يىىٌ ْكطى١ قىى٠ٛ ٚف عىٌ هص صىى٢ ع       
 ع١ًُٝ ايتطٜٛز اي٬سّ يٓج   َيٌ  يو ايغزٚ .

     توصيييل مييدمات االىرتىييت فييائل الضييزعة إر  يييع املييدارظ الجاىوييية العيياو عليي  مضييتوى
 نهورية:اجل

يفٝىىىر صىىى ُٖت ٚسار٠ ا٫ررىىى ٫س يف ٫رلىىى م َىىىا ٚسار٠ اي يفٝىىى١ ٚايتعًىىىِٝ يفتٛصىىىٌ     
اإلْ ْىىت فىى ٥ل ايضىىزع١ زبُٝىىا ايىىدارظ ايي ْٜٛىى١ ايع َىى١  ُٗٛرٜىى١ َرىىز ايعزيفٝىى١    
ٚ يىىٌ  يىىو هٖىىِ ٚصىى١ًٝ يٓجىى   ايغىىزٚ ة نُىى  ٜضىىِ ٖىىذا ايغىىزٚ  رىىٛفري صىىريفزاس   

 ِ ٚايتكِٜٛ أالٌ ايدارظ.أالٌ ايدارظ يفت٢ ٜتِ إمزا٤ عًُٝ س ايتعًٝ

 :إىغاء بيك املعزفة املصزي 

َٔ ايعٓ صز ا  ١َ ٫صتهُ ٍ َغزٚ  إألى ٍ ايت يفًىت ع ايتعًىِٝ اييى ْٟٛ ايعى ّ      
ٖٛ رٛفري يفٓو ايعزف١ ايرزٟ مب  ٜضىِ َىٔ َرى أر َعزفى١ َتٓٛعى١ ع صىٛر٠ َىٛاأ        

١ َىٔ َرى أر   رع١ًُٝٝ ع ن ف١ صب ٫س ايعزف١ ٜضتلٝد َٓ٘ ايط يىب ع ْٗىٌ ايعزفى   
طبتًلىى١ زىى  ػبعىىٌ ايىىتعًِ يفىىدٕٚ يفىىدٚأة ٜٚضىىل٢ عًىى٢ ايعًُٝىى١ ايتعًُٝٝىى١ صىىٛر٠      
َتُٝش٠ يفٝر ايتحٍٛ َٔ اسبلغ َٔ َردر ٚايفد ٖٚٛ ايهت ب ايدرصىٞ إىل ايبحىر   
ع َر أر ايعزف١ ايتٓٛعى١ ٚايع يٝى١ ٚ يىو ٜضى عد ع سٜى أ٠ ايىٛعٞ ٚايىتعًِ ايٓىٛعٞ         

 يًط٬ب.
يعىزل ْكى ط ايكى٠ٛ  ىذا ايغىزٚ  ٜتضى  يٓى  مٗىٛأ         َٚٔ ل٬ٍ ايتحًٌٝ ايض يفل 

ٚسار٠ اي يفٝىى١ ٚايتعًىىِٝ إلظبىى   ٖىىذٙ ايغىىزٚ  يفٝىىر ص رىىٛفري هٖىىِ عٓ صىىز ايعًُٝىى١        
ايتع١ًُٝٝ َىٔ َىدٜز َٚعًىِ ٚإأارٟ َىدريفاة ٚهمٗىش٠ ٚدبٗٝىشاس ركٓٝى١ة يفٓٝى١ ذبتٝى١          

عًِ رهٓٛيٛمٝىى١ة ْعىى ّ ركىىِٜٛ َتٛافىىل َىىا ايٓعىى ّ ازبدٜىىدة َرىى أر َعزفىى١ رىىٛفز ايىىت 
ايتُٝشة نٌ رًو ايعٓ صز رض ِٖ ع ظب   ٖذا ايغزٚ . ٚصىٛف ْتعىزل ع احملىٛر    

 ايت يٞ يًتحًٌٝ ٭ِٖ ْك ط ايضعب اية رٛام٘ رٓلٝذ ٖذا ايغزٚ . 

 :ثاىيًا: ىكاط الطعف 
 :ضعف االصتذابة تغيري املياهر يف املزحلة الجاىوية العامة للتوافل مع اليظاو اجلديد 

اي يفٝىى١ ٚايتعًىىِٝ ع رٓلٝىىذ ٖىىذا ايٓعىى ّ ق َىىت يف يتٓلٝىىذ ٚب   عٓىىدَ  يفىىدهس ٚسار٠ 
رعُىىٌ عًىى٢ رعىىٝري ايٓىى ٖج ايدراصىى١ٝ ع ايزيفًىى١ ايي ْٜٛىى١ة ٚإ ا ن ْىىت ايٓىى ٖج ييىىٌ      
صًضىى١ً َىىٔ ايعًَٛىى س ٚايٗىى راس ايىىة ٜهتضىىبٗ  ايط يىىب ضىىُٔ صًضىى١ً َىىٔ ايٗىى راس     

تىىىب ايدراصىىى١ٝ  ىىىٛاٍ فىىى ٠ رعًُٝٝىىى١ َىىىٔ َزيفًىىى١ ٭لىىىز٣ٔ فهىىى ٕ ٜٓبعىىىٞ رعىىىٝري ايه   
ٚ زٜك١ إلزامٗ  مب  ٜتٛافل َا ْع ّ ايدراص١ ازبدٜدة ٚ يو ايتعىٝري َىٔ ايضىٌٗ    
إمزا٥٘ َا رٛافز َزنش َتُٝش َيٌ َزنىش رطىٜٛز ايٓى ٖج ٚايىٛاأ ايتعًُٝٝى١ ضىُٔ       
ٖٝهٌ ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًِٝ نُ  هٕ ايغزٚ  ب ٜتِ رٓلٝىذٙ يفرىٛر٠ َل م٦ى١ يفىٌ ص     

ف ٠ يٝضت يف يك١ًًٝ فه ٕ ٜٓبعٞ رعٝري ايهتب ايدراص١ٝ اإلعداأ ٚايت طٝإل ي٘ َٓذ 
مب  ٜتٛافل ْع ّ ايدراص١ ايعتُد ع٢ً ايتهٓٛيٛمٝ  ٚرٛفري َٛاقىا حبىر عًى٢ عىبه١     
ا٫ْ ْىىت يفعىىد نىىٌ َٛضىىٛ  أراصىىٞ ٚاقىى ا  َرىى أر يًُعزفىى١ ٜتٛمىى٘ إيٝٗىى  ايطىى٬ب  

 عٓد أراص١ هٟ َٛضٛ  ع هٟ َكزر. 
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 حها إلكرتوىيا مما يشيد فزص التخنني:تعديل ىظه االمتبارات ليته تصحي 

 يىىٌ ْعىى ّ ايتكىىِٜٛ ٚا٫لتبىى راس هيفىىد هٖىىِ مٛاْىىب ايٓعىى ّ ازبدٜىىدة ٚا٫عتُىى أ   
ع٢ً ايتهٓٛيٛمٝ  ع رٛيفٝد  زٜك١ ايتكِٜٛة يذيو ادبٗىت ٚسار٠ اي يفٝى١ ٚايتعًىِٝ    
إىل ْعىىى ّ ا٭صىىى١ً٦ ايٛضىىىٛع١ٝ مبىىى  ذبًُىىى٘ َىىىٔ  زٜكىىى١ َكٓٓىىى١ يتكىىىدٜز ايىىىدرم س      

ُٝا ايط٬ب ٚيتٛفري ايعدايى١ ع اسبهىِ عًى٢ اصىتج يف س ايطى٬بة نُى        يف يٓضب١ زب
هٕ ٖىىذا ايٓىىٛ  َىىٔ ا٭صىى١ً٦ ٜضىىٌٗ رٜٓٛعىى٘ يًطىى٬بة ٚعًىى٢ ازب ْىىب اٯلىىز  يىىٌ ٖىىذا   
ايٓع ّ  زٜك١ ص١ًٗ يًعػ اٚ ايت ُاة نُ  هٕ ْع ّ ايي ١ْٜٛ ايع ١َ ٚايذٟ  يىٌ  

ررىىىٓٝب ايطىىى٬ب  يفٛايفىىى١ يىىىدلٍٛ ايط يىىىب يًُزيفًىىى١ ازب َعٝىىى١ فٝىىىتِ عىىىٔ  زٜكىىى١     
يف يىدرم س يفتى٢ ؼبجىىش َه ْى٘ ع ازب َعى١ة ف٬يفىىد َىٔ ٚمىٛأ التبىى ر َٛيفىد زبُٝىىا        
ايطىى٬ب عًىى٢ َضىىت٣ٛ ازبُٗٛرٜىى١ ٚ يىىو ٜتٓىى ف٢ َىىا ايٓعىى ّ ازبدٜىىد ٚايىىذ٣ ٜتىىٝ   
هنيز َٔ التب ر ع ايكزر ايٛايفد فب يت يٞ ٜتِ اسبهِ ع٢ً ايط٬ب يفطزٜك١ ع أي١ة 

 صب ٚ بٝع١ ايزيف١ً ايي ١ْٜٛ.ف٬يفد َٔ ايبحر عٔ  زم ركِٜٛ رتٓ 

 :مكاومة التغيري مً قبل بعض املعلنني والعاملني باملدارظ مما يؤثز عل  فاعلية اليظاو 

َىٔ هٖىِ عٛاَىٌ ظبىى   ٖىذا ايٓعى ّ ٖىٛ ايعىى ًَا يف يىدارظ َىٔ َىدٜزٜٔ ٚإأارٜىىا          
َٚعًُا يف يدارظ ْٚعىزان إلٕ فًضىل١ ٖىذا ايٓعى ّ ربحىر عىٔ إعى أ٠ ٖٝهًى١ يًعًُٝى١          

ًُٝٝىى١ ع ايزيفًىى١ ايي ْٜٛىى١ َىىٔ  ىىزم رىىدرٜط ْٚعىى ّ ركىىِٜٛ ٚا٭ْغىىط١ ايرىىل١ٝ   ايتع
ٚاي٬صل١ٝة فخٕ ايع ًَا يف يدرص١ َىٔ َىدٜزٜٔ ٚإأارٜىا ٚخب صى١ ايعًُىا حب مى١       
إىل رعٝري ع  زٜك١ ردرٜضِٗ ٚعًُِٗ َا ايط٬ب ع ٖذا ايٓعى ّ زى  ٜ رىب عًٝى٘     

َىا ايطى٬بة فكىد ٫قى٢ ٖىذا ايٓعى ّ       ايفتٝ ف ايعًِ يتعىٝري  زٜكى١ ردرٜضى٘ ٚرع ًَى٘     
َك َٚى١ ٚعىدّ اقتٓى   َىٔ قبىىٌ يفعىد ايعى ًَا ع ايىدارظ زىى  ه ىز عًى٢ ظبى   ٖىىذٙ           

 ايغزٚ ة يفٌ ٚرزيفت َٔ قبٌ ايبعد يعدّ إظب   ٖذا ايغزٚ . 

 :ضعف تدريب املعلنني عل  اصتخداو التابلت يف التعليه 

ايعًُىىىا عًىىىى٢   يفٝىىىر هٕ عًُٝىىى س ايتىىىدرٜب ٚايىىىة يىىىىت نىىى ٕ ٖىىىدفٗ  رىىىدرٜب       
اصىىىت داّ ايت يفًىىىت ع ايتعًىىىِٝ رهٓٛيٛمٝىىى ة ٚيهىىىٔ ا٭ٖىىىِ ٖىىىٛ ايتىىىدرٜب عًىىى٢ ْعىىى ّ     
ايتعًِٝ يف صت داّ ايت يفًت ٚإأار٠ ايتعًِ ايىذارٞ يىد٣ ايطى٬بة ٚيىٝط رىدرٜب ايعًىِ       
عًىى٢ رغىىعٌٝ ايت يفًىىتة ٚنىىذيو ردرٜبىى٘ عًىى٢ ايتكىىِٜٛ ا٫يه ْٚىىٞ َٚت يفعىى١ هعُىى ٍ    

 ايط٬ب.

  اصتخداو التابلت يف التعليه: ضعف تدريب الطالب عل 

ص رٓلٝىىذ ايغىىزٚ  يفىىدٕٚ هٟ عًُٝىى س رىىدرٜب يًطىى٬ب اعتُىى أان عًىى٢ هٕ ايطىى٬ب        
َتدريفا رعًُٝٝ ن ع٢ً اصت داّ رهٓٛيٛمٝ  ايعًَٛ س يفٝر هْٗ  ردرظ يًطى٬ب َىٔ   
ايزيف١ً ا٫يفتدا١ٝ٥ة ٚيهٔ أراص١ َكزراس رهٓٛيٛمٝ  ايعًَٛ س ردرظ ْعزٜ ن يًط٬بة 

يعدٜد َٔ ايط٬ب ػبٗىٌ ايطىزم ايلعًٝى١ ٫صىت داّ ايت يفًىت ٚا٫صىتل أ٠       نُ  هٕ ا
َٓ٘ ع ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚنٝل١ٝ ايدلٍٛ ع٢ً يفٓو ايعزفى١ ٫صىتهُ ٍ َىذانز٠    

 أرٚص٘.

 :ضعف مدمات الصياىة مً قبل وسارة الرتبية والتعليه لألدهشة اليت مت تضلينها للطالب 

يًط٬ب هأا٠ ٖ ١َ يًىتعًِة ٚقىد ق َىت ٚسار٠     يٌ مٗ س ايت يفًت ايذ٣ ص رضًُٝ٘ 
اي يف١ٝ ٚايتعًِٝ يفتٛفري مٗ س يهىٌ   يىب مبٛاصىل س ص عزضىٗ  صى يفك نة ٚنىذيو       
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فزضىىت عًىى٢ هٚيٝىى ٤ ا٭َىىٛر أفىىا رىىلَا صىىٟٓٛ  ىىذا ازبٗىى س ضىىد ا٭عطىى ٍ ٚايضىىزق١ة  
ٚيهٔ ايتطبٝل ايعًُٞ يًتجزيف١ هظٗز يفدٚ  ايعدٜد َٔ ايغه٬س عٓد ايتع ٌَ َىا  

ازبٗىى س َيىىٌ عىىدّ م ٖشٜىى١ ايلرىىٌ يًتع َىىٌ َىىا ٖىىذٙ ا٭مٗىىش٠ ٚرىىٛفري طبىى رف     ٖىىذا 
نٗزيف ٥ٝىى١ يًغىىحٔ ٚنىىذيو رىىٛفري لىىدَ س ايرىىٝ ١ْ ايتكٓٝىى١ ٚقطىىا ايعٝىى ر  ىىذٙ   
ا٭مٗش٠ ز  ٜ رب عًٝ٘ ايتل ري ع٢ً فع ي١ٝ ايتطبٝلة يفت٢ إٕ يفعد هٚيٝ ٤ ا٭َىٛر  

لتبى راس فكىإل لٛفى ن َىٔ     َٓا ايط٬ب َىٔ ايىذٖ ب يًُدرصى١ يف يت يفًىت إ٫ هٚقى س ا٫     
ايضزق١ هٚ ايعطٌ ٚيف يت يٞ فضٛف ٜتعزل يًُٓا َٔ يفضٛر ا٫لتب ر ع يف يى١ فكىد   

 ايت يفًت هٚ عطً٘.

   :مواصفات األدهشة اليت مت توسيعها عل  الطالب 

ص رٛسٜا ايت يفًت ع٢ً ايطى٬ب مبٛاصىل س صىبل اسبىدٜر عٓٗى  ع ْكى ط ايكى٠ٛة        
س ٜتضىىى  يٓىىى  هٕ ٖىىىذا ازبٗىىى س ٜتُتىىىا    ٚيهىىىٔ َىىىٔ لىىى٬ٍ اصىىىتعزال ٖىىىذٙ ايٛاصىىىل     

مبٛاصل س مٝىد٠ ررىً  يًعُىٌ ايتعًُٝىٞ ٚيهىٔ َىٔ اي٬يفىغ اغبلى ل َٛاصىل س          
 ايت شٜٔ( ز  ٜضتًشّ ايترل  ع٢ً ا٫ْ ْت ٚعدّ ربشٜٔ هٟ ًَل س ع٢ً ازبٗ س 
ٚ يىىو ٜضىىتًشّ رهًلىى١ ع يٝىى١ ع اصىىت داّ ا٫ْ ْىىتة نىىذيو اغبلىى ل ايزاَىى س         

 ٚ يو ػبعٌ ايترل  صعب.

 طبييل اليظيياو عليي  طييالب املزحليية الجاىوييية وهييه يف أعليي  الضييله التعلينييي للتعليييه قبييل  ت
 اجلامعي وعدو البدء يف التطبيل عل  طالب املزحلة االبتدائية )هزو مكلوب(:

 يٌ ايتعًِٝ يفٓ ٤ َتضًضٌ يًط٬ب عٔ  زٜل غزظ َٗ راس َٚعًَٛ س رتٛافىل  
يتىٛفز َٝشاْٝى١ ضبىدٚأ٠ يتٓلٝىذ ٖىذا       َا ا٭ٖداف ايطًٛيف١ َٔ ٖذٙ ايتعًِٝة ْٚعزان

ايغزٚ  صعت ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًىِٝ يتطبٝىل ٖىذا ايٓعى ّ عًى٢  ى٬ب ايرىب ا٭ٍٚ        
ّة ٚرب ع ن ع َ ن يفعىد عى ّ ْعىزان إلٕ عىدأ ٖى٪٤٫ ايطى٬ب       2019/ 2018ايي ْٟٛ ع ايع ّ 

   يىىبة ٚنىى ٕ َىىٔ ايلىىزٚل ايبٓىى ٤ َىىٔ ايزيفًىى١ ا٫يفتدا٥ٝىى١ عًىى٢    ٫800000 ٜتعىىد٣ 
  يبة مبعىع   2.500.000ايٓع ّ ازبدٜد ٚيهٔ عدأ ايط٬ب ع ٖذٙ ايزيف١ً ٜتعد٣ 

إٕ ايزغب١ ع رٓلٝذ ايغزٚ  معٌ ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًِٝ رغز  ع ايتٓلٝذ ٚيهٔ ع٢ً 
ف٦ىى١ َىىٔ ايطىى٬ب قضىىت رضىىا صىىٓٛاس َىىٔ يفٝ رٗىى  ايتعًُٝٝىى١ ع رعًىىِٝ ٜٓرىىب عًىى٢    

ٖٚىذا ايٓعى ّ ايتكًٝىدٟ ايىذ٣ ْغىل      اسبلغ ٚا٫صتذن ر ٚ زم ركِٜٛ ركٝط  يىو  
عًٝ٘ ٖ٪٤٫ ايط٬ب ٖٛ ايضبب ع َك ١َٚ ٖىذا ايٓعى ّة هَى  إ ا ص ايتٓلٝىذ َىٔ قبىٌ       
ٚسار٠ اي يفٝىىى١ ٚايتعًىىىِٝ َىىىٔ هٍٚ ايضىىىًِ ايتعًُٝىىىٞ ع ايزيفًىىى١ ا٫يفتدا٥ٝىىى١ فىىىخٕ ٖىىىذا    
ايٓع ّ ن ٕ صٛف ٜ٪ر٢ ع رٙ يتٛافل ا٭ ل ٍ َا َى  ص رعًىُِٝٗ عًٝى٘ ٚنىذيو     

يعًُا ٚايدٜزٜٔ ع٢ً ٖذا ايٓع ّة فُيٌ ٖذٙ ايتج رب ايٛ ١ٝٓ ع ايتعًىِٝ  ردرٜب ا
٫ ذبتىىى ف يًعجًىىى١ ع ايتٓلٝىىىذ ٫ٚ ذبتىىى ف يًل٦ىىى١ اشبطىىىل َىىىٔ ايطىىى٬بة يفىىىٌ ذبتىىى ف    
يًتٓلٝذ ع ايٛقىت ايٓ صىب ٚيًل٦ى١ ايعُزٜى١ ايٓ صىب١ة فى٬ ٜرى  اإلصى٬  َىٔ ْٗ ٜى١           

يفىىىد ٚهٕ ٜبىىىده َىىٔ يفداٜىىى١ ايضىىىًِ  ايضىىًِ ايتعًُٝىىىٞ قبىىٌ ازبىىى َعٞ يفىىىٌ إٕ اإلصىى٬  ٫   
 ايتعًُٝٞ.

َٚٔ ل٬ٍ ايعزل ايض يفل ٭ِٖ ْك ط ايضعب اية ٚامٗت رطبٝل ٖذا ايٓعى ّ  
ٜتضىى  يٓىى  هٕ ٖٓىى ى إعىىه ي١ٝ ع عىىهٌ ايٓىى ٖج ٚايهتىىب ايدراصىى١ٝ ٚعىىدّ رعٝريٖىى  مبىى   
ٜتٛافىىىل َىىىا ايٓعىىى ّ ازبدٜىىىدة نُىىى  هٕ ايعدٜىىىد َىىىٔ ايىىىدٜزٜٔ ٚايعًُىىىا َكىىى َٚا     
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ايغىىىزٚ  ٚقىىد رضىىبب  يىىىو ع فغىىٌ دبزيفىى١ ز  ًىىى١ ع أٚيىى١ ايهٜٛىىىتة       يتٓلٝىىذ ٖىىذا  
نىىىذيو صىىىزع١ ايتٓلٝىىىذ عًىىى٢  ىىى٬ب ع ْٗ ٜىىى١ ايضىىىًِ ايتعًُٝىىىٞ ٚعىىىدّ ايبىىىد٤ ع   
ايتٓلٝىىذ عًىى٢  ىى٬ب ايزيفًىى١ ا٫يفتدا٥ٝىى١ة رىىٛفري همٗىىش٠  اس صىىع١ ربىىزٜٔ َٓ لضىى١    
 ٚصزع١ ررل  َٓ لض١ ٚلدَ س صٝ ١ْ ق صز٠ة نذيو ْع ّ ا٫َتح ْ س ٜضٌٗ
َعىى٘ ايعىىػ ٚايىىت ُا. نىىٌ  يىىو ٜٛضىى  هٕ ٖٓىى ى صبُٛعىى١ َىىٔ ْكىى ط ايضىىعب     
ٚايىىة نىى ٕ ٜٓبعىىٞ ايٓعىىز إيٝٗىى  يفعىىا ا٫عتبىى ر يفتىى٢ ؼبكىىل ٖىىذا ايٓعىى ّ ا٭ٖىىداف     
ايٓغٛأ٠ َٓ٘. ٚصٛف ْٓتكٌ فُٝ  ٢ًٜ يتحًٌٝ ايب٦ٝى١ اشب رمٝى١ ٚ يىو يفعىزل هٖىِ      

 ايلزت ٚايتٗدٜداس  ذا ايغزٚ .

 :ثالجًا: الفزص 
  االصتفادة مً هذا اليظاو يف تضيري العنلية التعلينية وقت األسمات:إمكاىية 

ّ ٚام٘ ايع ب اْتغ ر فريٚظ نٛرْٚ  ع نىٌ أٍٚ ايعى ب   2020َٓذ َطًا ايع ّ 
يفرىىٛر٠ ٜرىىعب َعٗىى  اصىىتُزار هْغىىط١ اسبٝىى ٠ة ٚادبٗىىت نىىٌ أٍٚ ايعىى ب إىل يفعىىز    

ِٝة فهىى ٕ ايىىتعًِ  ايتٓكىىٌة َٚىىٔ هٖىىِ ا٭ْغىىط١ ايىىة ٫يفىىد َىىٔ ٚمىىٛأ يفىىدٌٜ ٖىىٛ ايتعًىى     
اإليه ْٚىىىٞ ٖىىىٛ اشبٝىىى ر ايبىىىدٌٜ عىىىٔ  ٖىىى ب ايطىىى٬ب يًُىىىدارظ ٚز رصىىى١ ايتعًىىىِٝ       
ايتكًٝىىدٟة ٚيف يتىى يٞ فىىخٕ رطبٝىىل ٖىىذا ايغىىزٚ  ع ايتعًىىِٝ ايرىىزٟ نىى ٕ يىى٘ ا٭ ىىز         
ايلعىى ٍ ع اصىىتُزار ايتعًىىِٝ ايٓشيىىٞ ٚ يىىو عىىٔ  زٜىىل يفىىر أرٚظ َضىىج١ً ٚقٓىىٛاس      

ا٫لتبى راس اإليه ْٚٝى١ يفطزٜكى١ يٓىا      رع١ًُٝٝ يغىز  ايىدرٚظ يًطى٬بة ٚنىذيو    
 ا٫لت٬ط ٚرضٌٗ ايتب عد ا٫متُ عٞ ز   ٓا اْتغ ر ايزل.

 :ميح كل طالب عزحية بياىات لالتصال باإلىرتىت بأصعار خمفطة 

َىىٔ َتطًبىى س اصىىت داّ مٗىى س ايت يفًىىت ٚمىىٛأ عىىزؼب١ يفٝ ْىى س يهىىٌ   يىىبة ٚص        
ييٌ نىٛأ ٖى ّ يًتٛاصىٌ َىا      رٛسٜا عزؼب١ يفٝ ْ س ع٢ً نٌ   يب ٖٚذٙ ايغزؼب١

ايط يىىب  ىىٛاٍ فىى ٠ أراصىىت٘ ع ايزيفًىى١ ايي ْٜٛىى١ة َٚٓحىىت عىىزن١ ا٫ررىى ٫س ٖىىذٙ     
ايغىىىزؼب١ يفلصىىىع ر طبلضىىى١ يًطىىى٬ب زىىى  ٜٝضىىىز ايىىىدلٍٛ عًىىى٢ ا٫ْ ْىىىت يفٗىىىدف        

 ايدراص١. 

 :إمكاىية اصتخداو األدهشة يف املضتكبل للطالب يف املزحلة اجلامعية 

ٚايتعًىىِٝ ع ايغىزٚ  هٚضىىحت هٕ ا٭مٗىش٠ ايىىة صىىٛف   عٓىدَ  يفىىدهس ٚسار٠ اي يفٝى١   
ٜتِ رٛسٜعٗ  ع٢ً ايط٬ب يىٔ ٜىتِ اصى م عٗ  َىٔ ايطى٬ب يفعىد اْتٗى ٤ أراصىتِٗ ع         
ايزيف١ً ايي ١ْٜٛ يفٌ صٛف ٜتًُهٗ  ايط يب ٜٚضىتلٝد َٓٗى  ع أراصىت٘ ايضىتكب١ًٝ ع     

٭مٗىش٠ ع  ايزيف١ً ازب َع١ٝة ٚ يو  يٌ فزص١ َتُٝش٠ ٫صىت داّ ايطى٬ب  ىذٙ ا   
ايدراصىىى١ ازب َعٝىىى١ يف ٭صىىىًٛب ايتعًُٝىىى٢ ايتطىىىٛر ايعتُىىىد عًىىى٢ ايبحىىىر ع َرىىى أر  

 ايعزف١ اي تًل١.

          توصيع قاعدة مضتخدم  تكيولودييا املعلوميات مميا ييوفز طيالب ميتلكيوا مهيارات اصيتخداو
 تكيولوديا املعلومات يف التعليه:

     ٜ كى١ غىري َب عىز٠ إلألى ٍ     ٜعترب ا٫صىتُزار ع رٓلٝىذ َغىزٚ  ايت يفًىت مبي يفى١  ز
  يىب صىٜٓٛ ن قى أرٜٔ عًى٢ اصىت داّ رهٓٛيٛمٝى  ايعًَٛى س         700000عدأ ٫ ٜكٌ عىٔ  

ع ايتعًِٝة ٚنذيو َدريفا ع٢ً ايبحر ع َر أر ايعًَٛ س ز  ٜٛفز ْٛع١ٝ َىٔ  
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ايطىى٬ب قىى أرٜٔ عًىى٢ رطىىٜٛز قىىدرارِٗ َٚٗىى ررِٗ ع ايىىتعًِ ايىىذارٞة ٖٚىىذٙ ايكىىدراس     
لىزس ع ايضىتكبٌ ايكزٜىب ف٦ى١ َىٔ ايبى يفيا ايًىذٜٔ  تًهىٛا         رلٝد ا تُا نهىٌ ٚر 

 َٗ راس ايكزٕ ايٛايفد ٚايعغزٜٔ ع ايتعًِٝ ايذارٞ. 

َٔ ل٬ٍ ايعزل ايض يفل ٭ِٖ ايلزت ارض  يٓ  هُٖٝى١ رطبٝىل ٖىذا ايٓعى ّ ع     
ٚقت ا٭سَى س يفٝىر إٕ ٖىذا ايٓعى ّ ٚفىز ايكىدر٠ عًى٢ ايتعًىِٝ ٚايتكىِٜٛ ٚقىت اْتغى ر            

نىذيو رٛسٜىا عىزؼب١ يفٝ ْى س عًى٢ ايطى٬ب زى  ٜٝضىز ايتٛاصىٌ           م ٥ح١ نٛرْٚى ة 
َىىىا ايطىىى٬بة ٚنىىىذيو يًىىىو ايطىىى٬ب يٮمٗىىىش٠ يفعىىىد ا٫ْتٗىىى ٤ َىىىٔ ايدراصىىى١ ع    
ايزيفًىىىى١ ايي ْٜٛىىىى١ مبي يفىىىى١ ْغىىىىز يًتهٓٛيٛمٝىىىى  ايزقُٝىىىى١ ٚرىىىىٛفري ف٦ىىىى١ َىىىىٔ ايطىىىى٬ب  
ازبىىىىى َعٝا ايكىىىىى أرٜٔ عًىىىىى٢ ايىىىىىتعًِ ايىىىىىذارٞ. ٚصىىىىىٛف ْٓتكىىىىىٌ يًُحىىىىىٛر اشبىىىىى ت  

 اس اية  هٔ هٕ رٛام٘ ٖذا ايغزٚ .يف يتٗدٜد

 :رابعًا: التهديدات 
 :مكاومة التغيري مً قبل أفزاد اجملتنع 

عٓدَ  قزرس ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًِٝ رطبٝل ٖذا ايغزٚ  ٚامٗ٘ ايىزفد ٚايك َٚى١   
َىىٔ ا تُىىا يفدرمىى١ نىىبري٠ة ٚقىىد ٜزمىىا  يىىو ٭ٕ ايتطبٝىىل ص يفرىىٛر٠ صىىزٜع١ ب     

١ ٭فزاأ ا تُىا يفتى٢ ٚيىٛ يعىري ايتىل زٜٔ يف يغىزٚ  يعىدّ        ٜضبكٗ  ايٓ قغ١ ا تُعٝ
ٚمٛأ هيفٓ ٤ يدِٜٗة فهى ٕ ٜٓبعىٞ يفىدٚ  يٗٝىد عىٔ  زٜىل اسبىٛار ا تُعىٞ ٚإظٗى ر          
ٚمٗىىى١ ْعىىىز اسبهَٛىىى١ َىىىٔ ٚرا٤ رطبٝىىىل ٖىىىذا ايغىىىزٚ  َٚٓ قغىىى١ زٝشارىىى٘ يًطىىى٬ب      

     ٜ ٛامىى٘ ٚيًدٚيىى١ ٚيًُجتُىىاة ٚعٓىىدَ  ٜىىتِ ا٫قتٓىى   ٜىىلرٞ يفعىىد  يىىو ايتٓلٝىىذ ايىىذ٣ 
 يف يكبٍٛ ز  ٜض عد ع ظب   ايغزٚ .

    تعزض اليظاو هلذنات تكيولودية مً قبل قزاصية االىرتىت واليت أدت حلدوخ مغيكالت أثيياء
 إدزاء االمتبارات:

يفىىد  ه ٓىى ٤ رطبٝىىل ا٫لتبىى راس اإليه ْٚٝىى١ يًطىى٬ب ع يفداٜىى١ رطبٝىىل ايغىىزٚ       
ي٬لتبىىى راس زىىى  رضىىىبب ع يفىىىدٚ  لًىىىٌ ع ايٓعىىى ّ هأ٣ يعطىىىٌ ايٛقىىىا ا٫يه ْٚىىىٞ  

رٓلٝىىذ ا٫لتبىى راس ايٛرقٝىى١ يًطىى٬ب ٚرضىىبب  يىىو ع ايعدٜىىد َىىٔ ايغىىه٬س ه ٓىى ٤        
ايتٓلٝىىىىذة يفتىىىى٢ إٕ ايعدٜىىىىد َىىىىٔ ايطىىىى٬ب رعزضىىىىٛا يًزصىىىىٛب يفٝىىىىر هٕ اإلم يفىىىى س        
ا٫يه ْٚٝىى١ ب رزصىىٌة ٚب ٜىىتِ عُىىٌ التبىى ر ٚرقىى٢  ىىِة ٚرعزضىىٛا يًزصىىٛبة ٚنىى ٕ   

ٖىٛ رعىزل َٛقىا ا٫لتبى راس يًكزصى١ٓ ٚ يىو ٜٗىدأ        رلضري ٚسار٠ اي يفٝى١ ٚايتعًىِٝ   
 ظب   ايٓع ّة فٝٓبع٢ رلَا ٖذٙ ايٛاقا يفت٢ ٜتٛفز يًُغزٚ  ايٓج  .

 :ًضعف تغطيه االىرتىت يف بعض األماك 

ييىىىٌ لىىىدَ س اإلْ ْىىىت هٖىىىِ هأٚاس ْغىىىز ايتهٓٛيٛمٝىىى  ايزقُٝىىى١ة ٚرعُىىىٌ نىىىٌ     
 س اإلْ ْت رعترب َىٔ  عزن س ا٫رر ٫س ع َرز ع٢ً سٜ أ٠ ايتعط١ٝة يفٌ إٕ لدَ

هٖىىِ عٓ صىىز ايبٓٝىى١ ايتحتٝىى١ ايتهٓٛيٛمٝىى١ة ٜٚعتىىرب ضىىعب ٖىىذٙ اشبدَىى١ ع يفعىىد       
ا٭َ نٔ ع مجٗٛر١ٜ َرز ايعزيف١ٝ هيفد هٖىِ عٓ صىز ايتٗدٜىد يٓجى   ٖىذا ايغىزٚ        
يفىىٌ َىىٔ عٛاَىىٌ اشبطىىٛر٠ة يفٝىىر هٕ ضىىعب اشبدَىى١ ع يفعىىد ا٭َىى نٔ ٜٗىىدأ رٓلٝىىذ  

ٜٗىىدأ قىدراس ايطىى٬ب عًىى٢ ايدراصىى١ ٚايبحىىر  ا٫لتبى راس ه ٓىى ٤ رٓلٝىىذٖ ة ٚنىىذيو  
  ٛاٍ ايع ّ. 
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   ارتفييات تكلفيية اإلىرتىييت ممييا يهييدد هيياا تطبيييل هييذا اليظيياو يف ىظيياو املييياطل  ات املضييتوى
 االقتصادى واالدتناعي امليخفض:

ييٌ لدَ س اإلْ ْت عٓرز ٖ ّ ع ظب   ايط٬ب ع ايىتعًِ يف يٓعى ّ ازبدٜىدة    
ايتٓلٝىىذة ٚرىىٛفز ٚسار٠ اي يفٝىى١ ٚايتعًىىِٝ ٖىىذٙ اشبدَىى١    يفىىٌ إْىى٘ ايعٓرىىز ا٭ص صىىٞ ع   

ه ٓىى ٤ ايٝىىّٛ ايدراصىىٞ عىىٔ  زٜىىل عىىبه١ اررىى ٫س ف ٥كىى١ ايضىىزع١ة ٚيهىىٔ ع ايٓىى سٍ ٫   
رتٛفز يًط٬ب ٖذٙ اشبد١َة يفٌ إٕ يفعد ا٭صز ٫ رتٛفز يىدِٜٗ ايكىدر٠ عًى٢ إألى ٍ     

يفلصىىىع ر  لىىىدَ س ا٫ْ ْىىىت ْعىىىزان ٫ررلىىى   ايتهًلىىى١ة فٝجىىىب رىىىٛفري ٖىىىذٙ اشبىىىدَ س     
طبلضىى١ ٚفىى٢ َتٓىى ٍٚ ازبُٝىىا. َٚىىٔ لىى٬ٍ عىىزل ايضىى يفل هٖىىِ ايتٗدٜىىداس  ىىذا         
ايغىىىزٚ  ارضىىى  هٕ َك َٚىىى١ ايتعىىىٝري َىىىٔ قبىىىٌ ا تُىىىاة ٚضىىىعب رعطٝىىى١ ا٫ْ ْىىىتة    

 ٚاررل   رهًل١ اإلْ ْت َٔ هِٖ عٓ صز ايتٗدٜد يٓج   ٖذا ايٓع ّ.

 ط ايكى٠ٛ  ٚف٢ ض٤ٛ َ  ص عزض٘ َٔ ذبًٌٝ يًُغزٚ  عىٔ  زٜىل عىزل هٖىِ ْكى     
ٚايضعب ٚايلزت ٚايتٗدٜداس رضع٢ ايدراص١ يً زٚف يفبعد ايك يف س اية رلٝد 
ع ذبضا رطبٝل دبزيف١ اصت داّ ايهُبٝٛرز ايًٛيفٞ  ايت يفًت( ع ايتعًِٝ ايي ْٟٛ 
ايعىى ّ ع َرىىز َىىٔ اصىىتيُ ر ْكىى ط ايكىى٠ٛ ٚايتعًىىب عًىى٢ ْكىى ط ايضىىعب ٚاصىىتيُ ر        

 ايلزت ٚايتعًب ع٢ً ايتٗدٜداس.

 الزابع: أهه املكرتحات اليت تفيد يف حتضيني تطبييل جتزبية اصيتخداو الكنبييوتز الليوحي        احملور
 )التابلت( يف التعليه الجاىوي العاو يف مصز:

 ٞة ٚ يىو  ضزٚر٠ رطبٝل َغزٚ  إأل ٍ ايت يفًت ع٢ً  ٬ب ايرب ا٭ٍٚ ا٫يفتدا٥
َىىٔ لىى٬ٍ دبٗٝىىش ايىىدارظ ا٫يفتدا٥ٝىى١ َىىٔ يفٝىىر ايىىبع ٚايلرىىٍٛ ٚايتجٗٝىىشاس         
ٚايبٓٝىى١ ايتحتٝىى١ ايتهٓٛيٛمٝىى١ ٚرىىدرٜب ايعًُىىا ٚايعًُىى س عًىى٢ رعىىدٌٜ ايٓعىى ّ     
ايتعًُٝىىٞ نًٝىى١ حبٝىىر ٜرىىب  َغىىىزٚ  َرىىز ايكىىَٛٞ يتطىىٜٛز ايتعًىىِٝ يفٝىىىر         

 ايبدا١ٜ َٔ هٍٚ ايضًِ ايتعًُٝٞ.
       إمىىىزا٤ يفىىىٛار صبتُعىىىٞ ٚرٛعٝىىى١ هفىىىزاأ ا تُىىىا يفضىىىزٚر٠ ٚيفتُٝىىى١ رطبٝىىىل ٖىىىذا

عٔ  زٜل َزانش صٓا ايكزار ع ايدٚيى١  ايٓع ّة ٚ يو عٔ  زٜل عكد مًض س 
يفٝر هٕ ٖذا ايغزٚ  ٫ ِٜٗ ٚسار٠ اي يف١ٝ ٚايتعًِٝ ٚيهٓ٘ ا ِ ايغ غٌ يًُجتُىا  
ف٬يفد ٚهٕ ٜدار ع٢ً هع٢ً َضت٣ٛ ع ايدٚي١ة ٚإٕ نٓت هق   هٕ ٜىدار عىٔ  زٜىل    
 صبًط ايٛسرا٤ ٚصبًط ايغعب يفت٢ ٜتٛفز يٓ  ايكدر٠ ع٢ً ايتٓلٝذ ٚايتغزٜا.

 مٗىىىش٠ ر يفًىىىت  اس َٛاصىىىل س ع يٝىىى١ ع ايت ىىىشٜٔ ٚايترىىىل ة ايىىىتلهري ع  رٛسٜىىىا ه
ظب   ٖذا ايغزٚ  ٜضتٛمب يفك ٤ ا٭مٗش٠ َا ايطى٬ب ه ىٍٛ فى ٠ زهٓى١ ْٚعىزان      
يًتطٛر ايضزٜا ع صب ٍ رهٓٛيٛمٝى  ايعًَٛى س فىخٕ ٖىذٙ ا٭مٗىش٠ ررىب  قد ى١        

 قىىىدر٠ ع غضىىىٕٛ صىىىٓٛاس قًًٝىىى١ة نُىىى  هقىىى   هٕ رهىىىٕٛ َٛاصىىىل س ازبٗىىى س َىىىٔ     
 ايت شٜٔ ٚقدر٠ ايترل ( رهٕٛ ع ي١ٝ ز  ٜٛفز ع اصت داّ اإلْ ْت.

          ّ رعدٌٜ ايهتب ايدراص١ٝ حبٝىر رتٛافىل َىا ايٓعى ّ ازبدٜىدة ْعىزان يتطىٛر ايٓعى
فخٕ هِٖ عٓرز يًتطٜٛز ٖىٛ ايهتىب ايدراصى١ٝ ٚيىٝط َعىع ايتطىٜٛز ذبًٜٛى٘ َىٔ         

٥٬ِ َا ايٓع ّ يفت٢ ٜهىٕٛ  ٚرقٞ إىل إيه ْٚٞة يفٌ ٫يفد َٔ هٕ ٜتعري احملت٣ٛ يٝت
ايهت ب ايدرصٞ مبي يف١ أيٌٝ يًط يب يًبحر ع ضبزن س ايبحىر ايع يٝى١ يفىٍٛ    

 َٛضٛع س ايكزر ايدراصٞ.
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      رطبٝىىل ْعىىِ ركىىِٜٛ رت٬فىى٢ ايىىت ُاة ٚا٫عتُىى أ عًىى٢ ايتكىىِٜٛ ايغىى ٌَ ٚيىىٝط
ع٢ً ا٫لتب راس فكإلة ف٬يفد َٔ ا٫عتُ أ ع٢ً ايتكِٜٛ يفلنيز َٔ صٛر٠ ٚيىٝط  

تُىى أ عًىى٢ ا٫لتبىى راس ايتحزٜزٜىى١ يفرىىٛرٖ  اي تًلىى١ صىىٛا٤ ن ْىىت ا٭صىى١ً٦      ا٫ع
 َٛضٛع١ٝ هٚ غري  يوة ف يِٗ ركِٜٛ انتض ب ايٗ راس ٚيٝط يفلغ َعًَٛ س.

       رىىدرٜب مجٝىىا ايعىى ًَا يف يىىدارظ َىىٔ َىىدٜزٜٔ ٚإأارٜىىا َٚعًُىىا عًىى٢ رطبٝىىل
ٚعىىىدّ ايٓعىىى ّ يفرىىىٛر٠ فع يىىى١. فُٝيىىىٌ ايتىىىدرٜب هٖىىىِ عٓ صىىىز ايٓجىىى   يًُغىىىزٚ     

التىىشاٍ ايتطىىٜٛز عًىى٢ اصىىت٬ّ مٗىى س ر يفًىىتة يفىىٌ ايتطىىٜٛز ٖىىٛ يٓعىى ّ ن َىىٌ يىى٘        
 عٓ صز طبتًل١ ٚايت يفًت هأا٠ رضت دّ ع ايتعًِٝ ٚيٝط ٖٛ ايٓع ّ.

        رٛفري لدَ س صٝ ١ْ يٮمٗش٠ صىزٜع١ ٚفع يى١ة ٜٚكى   رىٛفري فىع َت رىت ع
 ش٠ ر يفًت. إص٬  هعط ٍ ا٭مٗش٠ اي تًل١ َٔ عبه س ٚصبٛراس رل ع١ًٝ ٚهمٗ

          ِرىىىٛفري لىىىدَ س ا٫ْ ْىىىت يًطىىى٬ب يفلصىىىع ر طبلضىىى١ مىىىدان يفتىىى٢ ٜتضىىى٢ٓ  ىىى
ا٫صىىت داّ ا٭َيىىٌ يٮمٗىىش٠ة ٜٚكىى   هٕ رهىىٕٛ لىىدَ س اإلْ ْىىت يًطىى٬ب يفىىدٕٚ   
رهًلىى١ َ أٜىى١ يفٝىىر هٕ ٖىىذا ايغىىزٚ   يىىٌ اصىىتيُ ر فعًىىٞ ٚرضىى ف ٖىىذٙ ايتهىى يٝب  

 ضُٔ ايته يٝب ا٫صتيُ ر١ٜ يًُغزٚ .
 يغىىى ١ًَ شبىىىدَ س ا٫ْ ْىىىت ع مجٝىىىا هعبىىى ٤ مجٗٛرٜىىى١ َرىىىز  رىىىٛفري ايتعطٝىىى١ ا

ايعزيفٝىى١ة يفٝىىر هٕ عىىدّ رىىٛافز ايتعطٝىى١ ايغىى ١ًَ يهىىٌ َٓىى  ل ازبُٗٛرٜىى١ ٜكضىى٢  
عًىى٢ ظبىى   ايغىىزٚ ة فٝىىتِ  يىىو عىىٔ  زٜىىل ايتٛصىىا ع إْغىى ٤ عىىبه س يتكىىدِٜ         

 لدَ س اإلْ ْت ف ٥ل ايضزع١ ع نٌ ايٓ  ل ع َرز. 
    رٞ ايتُٝىىش٠ يًٓعى ّ يًحُ ٜىى١ َىٔ هعُىى ٍ ايكزصىى١ٓ   رىٛفري لىىدَ س ا٭َىٔ ايعًَٛىى

ه ٓىىىى ٤ رٓلٝىىىىذ ا٫َتح ْىىىى سة ٚ يىىىىو يفتىىىى٢ رتىىىىٛافز عًُٝىىىى س رىىىىلَا ا٫لتبىىىى راس   
ٚايعًَٛ س ٚ يو ٜىتِ عىٔ  زٜىل رىٛافز نىٛاأر َت ررى١ ع ا٭َىٔ ايعًَٛى رٞ         
ٜٚلضٌ هٕ ردٜز ٖذا ايٓع ّ يفت٢ ٜتِ مح ١ٜ َٔ ا٫ل ام إلٕ  يىو  يىٌ هَىٔ    

 ي١ٝ اسبهِ اير أم ع٢ً ايط٬ب ع ا٫لتب راس ايع ١َ.قَٛٞ ٖٚٛ َض٦ٛ

 :املزادع 
 :أواًل: املزادع العزبية 

(5 دور األكادميية 6102إبراٍيه6 أشامُ رؤوف على، رللوف6 مسيحة على، ذلند6 عبري أمحد ) -

  ي قحقي  التينية املَيية املصتدامة ألعطا  ٍيةة التعليه مبرال  التعليه بب  نياملَيية للنعلن

 – 533اجلس  الجاىي،  ص ص  2اجلامعي، دللة دامعة الفيوو للعلوو الرتبوية واليفصية، العدد 
533. 

( 5 تأثري التابلت  ي تينية املَارات التعلينية والرتبوية لطالب التعليه 6102البحريي، ظرييً ) -

بحوخ دراشة تطبيقية على طالب الصفني الرابع واخلامض االبتدائيني، دللة ال –األشاشي 

 .362 – 362، ص ص 6، دس  83كلية االعالو دامعة األزٍر، عدد  –اإلعالمية 
إصالح التعليه وف  أديدات البيم الدولي، املعَد املصري  –(5 ىظاو التابلت 6104محدى، أدلد ) -

 (EG.ORG-WWW.EIPSS).  6- 0للدراشات، ص ص 

( 5 تصورات معلني العلوو  ي املرللة الجاىوية بدولة اللويت عً وابع 6104اد )احليص، معاىل عو -

 ي العنلية التعلينية، رشالة مادصتري غري ميعورة، كلية  (Tabletتطبي  احلاشوب اللولي )

 .3- 8دامعة اللويت، ص ص  –الدراشات العليا 

http://www.eipss-eg.org/
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لى طالب الصف األول الجاىي، (5 االمتحاىات اإلللرتوىية واىعلاشاتَا ع6103الرامي، ذلنود ) -

 (http://www.acrseg.org/41063املركس العربي للبحوخ والدراشات، مصر، )
5 املَارات الالزمة الشتدداو اللنبيوتر اللولي  ي التدريض (6102) الصعداوى، ذلند الصيد ظعباٌ -

لدى معلني مرللة التعليه األشاشي، دللة دراشات  ي التعليه اجلامعي، كلية الرتبية دامعة 

 .581 - 554، ص ص  58عني مشض، عدد 
( 5 املعن  االفرتاضى5 مدخ  مقرتح 6103الصعيد، رضا مصعد6 ذلنود، زلال  ذلنود أمحد ) -

ظيف التابلت  ي تينية املَارات العنلية  ي الرياضيات باملرللة الجاىوية، املؤمتر العلني لتو

الصيوى اخلامض ععر 5 تعليه وتعله الرياضيات وتينية مَارات القرٌ احلادى والععريً، تيظيه 

 .020اجلنعية املصرية لرتبويات الرياضيات، ص 
اإلللرتوىي مبيظومة التعليه العامة  ي ليبيا دمج التعليه (5 6102ظرتي ، ىبيلة بلعيد شعد ) -

كلية الرتبية باخلنض دامعة املربب،  –لػرض تطويرٍا "ىظرة مصتقبلية"، دللة الرتبوي 

 .554 – 522، ص ص 3عدد 
(5 دور التعليه اإلللرتوىي  ي تطوير التعليه ظنَورية مصر 6103صالح الديً، صفا  ذلند ) -

شط، دامعة عني مشض، مركس عوخ العرق األوشط، عدد العربية، دللة عوخ العرق األو

 .255 – 256، ص ص 83
(5 وابع تطبي  احلاشوب اللولي  ي العنلية التعلينية  ي املرللة 6104عبد العسيس، صفوت لصً ) -

الجاىوية بدولة اللويت مً ودَة ىظر معلني العلوو، دللة دي  العلوو اإلىصاىية واالدتناعية، 

 .41 – 25، لبياٌ، ص ص 33، العدد 2اجمللد 
(5 تطوير التعليه معروع مصر الربني، دراشات وعوخ اهليةة العامة 6104عبد امليعه، إبراٍيه ) -

 لالشتعالمات، مصر، املوبع اإلللرتوىي للَيةة العامة لالشتعالمات.
اإلفادة  ( 5 جتارب بعض الدول  ي تطبي  اإلدارة اإلللرتوىية وإملاىية6105العتييب، عالية ذلند ) -

 –ميَا  ي تطوير إدارة املدرشة الجاىوية العامة باملنللة العربية الصعودية، دللة الرتبية 

 .053 – 35، ص ص 86، عدد 02اجلنعية املصرية للرتبية املقارىة واإلدارة التعلينية، دللد 
عنلية ( 5 تطوير منوذج مقرتح إلدخال احلاشوب اللولي  ي ال6104بيييب، فاتية ذلند صابر ) -

، تصدر عً اجلامعة 0ملح   0، العدد 82التعلنية التعلينية، دللة دراشات العلوو الرتبوية، دللد 

 .522عنادة البحح العلني، ص  –األردىية 
(5 تفعي  دور التعله االللرتوىي  ي موادَة أزمات التعليه العاو 6103ذلند، ذلند ماٍر احلنار ) -

كلية الرتبية دامعة البالة، الرتبية أفاق  –العلني األول مبصر )دراشة قحليلية(، املؤمتر 

 .558 – 501مصتقبلية. ص ص 
 –(5 فوائد اشتدداو التابلت  ي التعليه، دللة عامل الرتبية 6103ىاصف، ذلند حيي لصني الصيد ) -

 - 602ص ص  مصر، ،5، ج  20املؤشصة العربية لالشتعارات العلنية وتينية املوارد البعرية، عدد 

666 . 
مدارط التعليه الجاىوي املصري )دراشة  ( 5 التدطيط لدمج التابلت  ي6104ىوار، أمحد زييَه ) -

 . 323، 241، ص ص  6، ج  28كلية الرتبية دامعة شوٍاج، عدد  –عرافية(، اجمللة الرتبوية شتا
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 :ثالجًا: املواقع اإللكرتوىية 

 ( 5 6161موبع وزارة الرتبية والتعليه املصري ) -
- http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Laws/EducationAct

No139of1981.pdf 
 املوبع اإلللرتوىي ملركس تطوير املياٍج واملواد التعلينية -
-  (http://moe.gov.eg/ccimd/index.html) 
 املوبع اإلللرتوىي للنركس القومي لالمتحاىات والتقويه الرتبوي -
-  (http://nceee.edu.eg/puplic/index.php/ar/2013-03-12-17-35-03.) 
 املوبع اإلللرتوىي للنركس القومي للبحوخ الرتبوية والتينية  -
- (http://kenanaonline.com/NCERD.) 

http://kenanaonline.com/NCERD

