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 مقدمة:
تسعي الدول المتقدمة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة 
فعالة داخل المدارس. وتتباين خبرات الدول المتقدمة من دولة ألخرى. وتؤثر عدة 
عوامل مثل: مستوى ثقة المعلمين في قدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

عة اتجاهات المعلمين نحو توظيف التكنولوجيا واالتصاالت في العملية التربوية، وطبي
الرقمية في عملية التدريس، ودرجة جودة البنية التحتية التكنولوجية، ومقدار الدعم 
الفني المقدم للمعلمين، وجودة برامج التدريب في أثناء الخدمة. وتوضح األدبيات 

االت ليست عملية خالل العقود الثالثة األخيرة أن دمج تكنولوجيا المعلومات واالتص
فنية فقط. وتعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداة لتدريس المناهج التعليمية 
بطريقة أفضل بناء على أفضل الممارسات في مجال المناهج وطرق التدريس. وليست 
الخصائص الكمية هي المهمة فحسب عند توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية 

ي أن نأخذ في االعتبار الجوانب الكيفية لهذا التوظيف. ولهذا، التعليمية، فمن الضرور 
يشير التربويون إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة تحسن من كفاءة 

 العملية التعليمية. 
ونظًرا ألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي مجرد أداة واحدة من بين عدة 

وية؛ فإنها تتنافس مع األدوات األخرى البديلة من حيث أدوات لتحسين العملية الترب
مؤشر الكلفة/الفاعلية، ومؤشر الكلفة/المنفعة. ويجب على صانعي السياسات عند 
تنفيذ اإلصالحات التربوية القائمة على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن 

بيقات الحاسب اآللي، يأخذوا في االعتبار تكلفة شراء األجهزة الرقمية، وتكلفة تط
وتكلفة تدريب المعلمين، وتكلفة شراء وإعداد الوسائط التعليمية، والتكاليف الجارية 
إلدارة المنظومة التعليمية الرقمية. ويسعي البحث الراهن إلى تحليل تداعيات الثورة 
الصناعية الرابعة على النظام التعليمي، ثم استعراض خبرات كندا وإيرلندا وألمانيا 
وإنجلترا في دمج التكنولوجيا الرقمية في المدارس اإلعدادية. كما يسعي أيًضا إلى 
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تقويم واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر، ثم صياغة عدد من 
اآلليات التي يمكن االستفادة منها في ضوء التجارب الكندية واإليرلندية واأللمانية 

 جاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي في مصر. والبريطانية في تطوير ال
Abstract: 

Advanced Countries seek to utilize information technology 
and communication (ICT) effectively in the learning processes 
inside schools.  However, the experiences of various nations 
differ. There are a number of factors influencing the usage of 
ICT in teaching and learning. Such factors include: the level of 
teachers’ trust in their abilities of using ICT in teaching, the 
nature of teachers’ attitudes towards exploiting digital 
technologies in teaching, the quality of technological 
infrastructure inside schools, the level of technical support 
offered to teachers, and the quality of in-service training 
programs. Literature published during the last three decades 
assure that integrating ICT in teaching and learning is not only a 
technical issue. ICT is an effective tool for teaching curricula in 
a better way based upon the best practices in the area of 
curricula and teaching methodology. The literature also show 
that the quantitative aspects alone are not enough for 
integrating ICT in teaching and learning, as we need to take into 
consideration the qualitative aspects also. Thus, educationalists 
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refer to ICT as a useful tool capable of improving the efficiency 
of the educational process.  

As we all know that ICT is just one tool among many tools 
aiming at improving the excellence of the educational processes, 
it competes with the other alternative tools in terms of the 
indictor of cost/effectiveness, and the indictor of cost/benefit. 
Therefore, the policy-makers need to take into consideration the 
following factors: the cost of buying the digital technologies, the 
cost of equipping schools with computer software, the cost of 
training teachers, the cost of buying and designing teaching aids 
and media, and the running cost of managing the digital 
educational system.  

The current piece of research investigates the influences of 
the fourth industrial revolution on the educational systems, 
analyzes the experiences of  Canada, Republic of Ireland,  
Germany and England in integrating digital technologies within 
the boundaries of junior secondary schools. It also evaluates the 
present status-quo of technological readiness in Egyptian junior 
secondary schools. It ends with formulating a number of 
mechanisms that can be utilized to reform technological 
readiness of junior secondary schools in Egypt.  
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 مشكلة البحث:
تلعب شبكة اإلنترنت دوًرا محورًيا في حياة المليارات من البشر في الوقت 

مليارات من األفراد الحاسبات الشخصية المتصلة باإلنترنت في  3الحاضر. ويستخدم 
اعي، والمعامالت التجارية، وشراء السلع على مستوى العالم. وقد التواصل االجتم

 2.3في الدول العشرين الكبرى  (Digital Economy)بلغت قيمة االقتصاد الرقمي 
. وتبلغ نسبة نمو 2016تريليون دوالر في عام  4، ثم 2010تريليون دوالر في عام 

سنوًيا؛ وهي نسبة تفوق  %10االقتصاد الرقمي في الدول العشرين العظمي اقتصادًيا 
نمو باقي قطاعات االقتصاد في هذه الدول الصناعية الكبرى. كما تصل نسبة نمو 

 World) %25إلى  %15االقتصاد الرقمي في الدول النامية إلى ما يتراوح بين 
Economic Forum, 2015a, p. 7) . 

 %10اإلنترنت  وفي المملكة المتحدة يمثل االقتصاد القائم على استخدام شبكة
من الناتج المحلي اإلجمالي. وتتمتع الدانمارك وإستونيا باقتصاد رقمي قوي يقوم على 

العديد من القطاعات بما في ذلك الخدمات الحكومية، وتأسيس تجارة إلكترونية  رقمنه
من  %8وفًقا ألرقي المعايير العالمية. وباإلضافة إلى هذا، يمثل االقتصاد الرقمي 

محلي اإلجمالي، وتتمتع السويد بميزة تنافسية عالية في الخدمات والمنصات الناتج ال
 .  (World Economic Forum, 2014, p. 29)الرقمية 

بدأت وزارة التربية والتعليم في مصر في إمداد المدارس الثانوية  2017وفي عام 
الت أنه في االتصا وزير’’ أوضحالعامة الحكومية بشبكة لإلنترنت فائق السرعة. وقد 

من  %77تم توصيل اإلنترنت فائق السرعة إلى  2018نهاية شهر أغسطس من عام 
مدرسة ثانوية عامة من بين  1837المدارس الثانوية العامة الحكومية؛ حيث أصبحت 

مدرسة متصلة بشبكة اإلنترنت. وأوضح وزير االتصاالت أن تأخر توصيل  2378
س الثانوية العامة في مصر يرجع إلى تأخر البنية األساسية التكنولوجية للمدار 

الحصول على التصاريح الالزمة من المحليات. وأشار وزير االتصاالت إلى استمرار 
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جريدة األهرام، ‘‘)العمل في تنفيذ الشبكة الداخلية لإلنترنت بالمدارس الثانوية الحكومية
 (.5، ص. 26، أغسطس 2018

ألف تابلت لتالميذ الصف األول  650بتسليم وبعد أن قامت وزارة التربية والتعليم 
ألف تابلت  650، تسعي الوزارة إلى تسليم 2017/2018الثانوي في العام الدراسي 

. وأعلنت وزارة التربية 2018/2019لتالميذ الصف األول الثانوي في العام الدراسي 
ثانوي الدفعة الجديدة من طالب الصف األول ال تسليم’’ إلىوالتعليم أنها تهدف 

. كما أنها تعمل على 2019إلى نهاية ديسمبر  2019التابلت بدًءا من نوفمبر 
مدرسة لعقد االختبارات  2500استكمال تجهيز البنية التحتية التكنولوجية لــــ 

اإللكترونية بها، وأن جميع المدارس الثانوية العامة سوف تستخدم البنية التكنولوجية 
ف تقوم بتدريب الطالب عل استخدام أجهزة والسبورات الذكية، وأنها سو 

 (.8، ص. 23، أكتوبر 2019جريدة األهرام، ‘‘)التابلت
تزويد جميع المدارس الثانوية العامة  تم’’ أنهوأشارت وزارة التربية والتعليم إلى 

الحكومية بشاشات ذكية. وأكدت الوزارة أن العام الدراسي الحالي سوف يشهد 
فين األول والثاني الثانوي بعد انتهاء تجهيز باقي المدارس امتحانات إلكترونية للص

. 2020الثانوية بشبكات الواي فاي، وأن أول االمتحانات اإللكترونية سيتم أول يناير 
جريدة ‘‘)وكشفت الوزارة عن أنه جار تجهيز المدارس الثانوية بالبنية التكنولوجية

التربية والتعليم أن امتحانات (. وأوضحت وزارة 8، ص. 2، أكتوبر 2019األهرام، 
الصف األول الثانوي اإللكترونية سوف يتم عقدها في الفترة الصباحية، في حين أن 
امتحانات الصف الثاني الثانوي اإللكترونية سوف يتم عقدها في الفترة المسائية. 
 وأكدت الوزارة أن جميع االمتحانات ستكون إلكترونية تتم عبر أجهزة التابلت )جريدة

 (. 1، ص. 29، أكتوبر 2019المصري اليوم، 
مصر تسعي  أن-الوزراءرئيس مجلس -وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي

، وأن عدًدا من الوزراء المعنيين قد قاموا بالتعاون مع ‘‘التابلت’’ صناعةلتوطين 
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كبري الشركات العالمية بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. وكلف رئيس مجلس 
اإلنتاج الحربي والتربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم مذكرة مشتركة إلى الوزراء وزيري 

مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، وباسم الشركة التي وقع عليها 
االختيار لتصنيع التابلت في مصر. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسعي 

لتابلت المصنوع في مصر. كما كلف ألن يشهد العام المقبل بدء استخدام الطالب ل
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم مذكرة بشأن أي 
احتياجات أو متطلبات له من قبل الوزارات والجهات األخرى حتي يتسنى إجراء أعمال 
 االمتحانات اإللكترونية هذا العام على الوجه األكمل. وصرح المستشار نادر سعد

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى انتهاء مركز المعلومات من حصر الطالب 
في المدارس الحكومية والخاصة المستهدفين من توزيع التابلت عليهم )جريدة األهرام، 

 (. 8، ص. 17، نوفمبر 2019
الصف الثاني  فصول’’ أنوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى 

جاهزة بالبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، وإلى أن بعض المدارس تفعل الثانوي 
الشاشات الذكية من خالل فالشات عليها المقررات الدراسية، وأن بعضها يعمل من 
خالل شبكة اإلنترنت الداخلية للمدرسة. وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب المعلمين على 

في الفصول، وأن التدريبات تتم بشكل عملي داخل استخدام التابلت والشاشة التفاعلية 
(. وقد أوضح وزير التربية والتعليم 8، 28، نوفمبر 2019جريدة األهرام، ‘‘)الفصول

ألف  650تكلفة شراء  الحالي تتضمنوالتعليم الفني أن موازنة الوزارة للعام المالي 
البنية التحتية  تابلت وتوزيعهم على طالب الصف األول الثانوي، وتكلفة استكمال

ألف شاشة ذكية تفاعلية لفصول  26لجميع المدارس الثانوية العامة، وتكلفة إتاحة 
 (. 3، ص. 28، أكتوبر 2019الصفين األول والثاني الثانوي )جريدة األهرام، 

ونظًرا لتطبيق التابلت في المدارس الثانوية العامة يصبح من الضروري دراسة 
لوجيا الذكية والحاسبات اللوحية في التعليم والتعلم بالمرحلة مدي إمكانية توظيف التكنو 
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اإلعدادية. ولما كانت مخرجات التعليم اإلعدادي هي مدخالت التعليم الثانوي، فمن 
الضروري تأهيل تالميذ المرحلة اإلعدادية الستخدام الحاسبات اللوحية في التعلم. 

مرحلة الثانوية، يصبح من الالزم ونتيجة للمشكالت التي شابت تطبيق التابلت في ال
التخطيط لكيفية تجنب هذه اإلشكاليات في حالة ما إذا رغبت المدارس اإلعدادية في 
مصر في تدريب التالميذ بها على التعلم من خالل الحاسبات اللوحية والسبورات 

 التفاعلية.  
 ومن ثم تتخلص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

 ر الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي في مصر في ضوء كيف يمكن تطوي
ألمانيا وإنجلترا في تطوير كندا وإيرلندا و تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتجارب 
 الجاهزية التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 ؟على النظم التعليميةتأثير الثورة الصناعية الرابعة ما  .1
 ما واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في كندا؟ .2
 ما واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في إيرلندا؟ .3
 ما واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية األلمانية؟ .4
 إنجلترا؟ما واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في  .5
ما واقع الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي في مصر في ضوء  .6

 الدراسات النظرية؟
ما واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر في ضوء  .7

 الدراسة الميدانية؟
ما التصور المقترح لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في  .8

ثيرات الثورة الصناعية الرابعة وفي ضوء خبرات كندا مصر في ضوء تأ
 وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا؟



 

84 

 أهمية البحث:
تلعب الجامعات ومراكز البحث العلمي دوًرا بالغ األهمية في ارتقاء مجاالت 
الذكاء االصطناعي مثل: الذكاء االصطناعي القائم على النظام متعدد الوكالء 

(Distributed Artificial Intelligence) ،والتعلم القائم على استخدام اآلالت ،
والعلوم العصبية، والروبوتات القائمة على استخدام العلوم العصبية 

(Neurorobotics) مؤسسة عالمية من بين أفضل  17. وتشكل المؤسسات الصينية
مؤسسات من بين  10جامعة رائدة في مجال الذكاء االصطناعي، كما تضم  20

معة في مجال النشر الدولي في علوم الذكاء االصطناعي. وتتميز جا 20أفضل 
 Deep‘‘)العميق التعلم’’ مجالالجامعات ومراكز البحث الصينية بتميزها الفائق في 

Learning) الصينية  األكاديمية’’ الصينية. وفي مقدمة المؤسسات التعليمية
 2500من  بابتكارها ألكثر (Chinese Academy of Sciences‘‘)للعلوم

ألف بحث منشور في دوريات علمية محكمة في مجال الذكاء  20اختراًعا وأكثر من 
اختراًعا في مجال التعلم العميق. وقد زاد معدل تقدم الجامعات  235االصطناعي، و

في خالل الفترة من  %20ومراكز البحث الصينية لبراءات االختراع بنسبة تزيد عن 
تتفوق على المؤسسات البحثية األخرى في دول ؛ مما يجعلها 2016إلى  2013

 .World International Property Organization, 2019, p)العالم المتقدم 
16). 

 Electronics‘‘)بحوث اإللكترونيات واالتصاالت الالسلكية معهد’’ ويحتل
and Telecommunications Research Institute)  في كوريا الجنوبية المرتبة

على مستوى الجامعات في العالم من حيث عدد براءات االختراعات واألبحاث  الثانية
مؤسسة  30الدولية المنشورة في مجال الذكاء االصطناعي، كما يعد من بين أفضل 

من بين الجامعات والشركات متعدية الجنسيات العاملة في مجال الذكاء االصطناعي. 
مؤسسة عالمية من  500أفضل جامعة ومركز بحثي كوري جنوبي من  167وهناك 
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 167حيث عدد براءات االختراع في مجال الذكاء االصطناعي. ومن بين أفضل 
جامعة ومركز بحثي في الصين،  110جامعة ومركز بحثي على مستوى العالم، يوجد 

 4في اليابان، و 4في كوريا الجنوبية، و 19في الواليات المتحدة األمريكية، و 20و
في ألمانيا  (Fraunhofer Institute)‘‘ فروانهوفر معهد’ ’ويحتلفي أوروبا. 

 185و 159في فرنسا المرتبتين ‘‘ لجنة المصادر البديلة للطاقة والطاقة النووية’’و
 .World International Property Organization, 2019, p)على الترتيب 

16) . 
متقدمة على وباإلضافة إلى الذكاء االصطناعي تقوم الصناعة في الدول ال

؛ حيث تلعب أتمتة اآلالت المدارة بواسطة برامج (Automation)‘‘ األتمتة’’
الحاسب اآللي أدواًرا متنوعة في خطوط اإلنتاج. ومن خالل الذكاء االصطناعي، 
واألتمتة، والروبوتات الذكية تزيد اإلنتاجية، وتقل تكاليفها، وتتحسن جودة المنتجات، 

التكنولوجيا العلماء في الوقت  عوتدف’’ الالزمة لإلنتاج. وتنخفض الفترات الزمنية 
الحاضر إلى اختراع حاسبات آلية ذات مستوى ذكاء يقارب مستوى الذكاء البشري، 
وحاسبات آلية تستطيع فهم الحوار البشري الطبيعي، كما تستطيع أيًضا اتخاذ القرارات 

اآللية المتقدمة، سوف  بصورة مستقلة عن تدخل البشر. وباإلضافة إلى الحاسبات
تسهم الحوسبة السحابية واألدوات التكنولوجية المتقدمة لتخزين البيانات الرقمية 
الضخمة في تحسن فاعلية العمليات اإلنتاجية. ويعني هذا، أن الحوسبة السحابية 
سوف تسمح للشركات والمصانع بتخزين ومعالجة كميات ضخمة من البيانات، 

توفير الخدمات القائمة على البيانات الهائلة. ومن خالل علوم وبالتكيف مع متطلبات 
الحاسب اآللي، والرياضيات، والحاسبات اآللية الضخمة يستطيع علماء الحاسوب في 
الوقت الحاضر إجراء عمليات حسابية وحاسوبية شديدة التعقيد. ونتيجة لذلك ازدهر 

القشرة ’’ة النيوترونات في مجال التعلم العميق القائم على محاكاة اآلالت ألنشط
التي يحدث فيها التفكير البشري. ومن ثم، سوف  (Neocortex)‘‘ المخية الحديثة
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تستطيع برامج الحاسب اآللي التعرف على النماذج الرقمية للصوت والصورة بصورة 
آنية. وبالتالي، سوف تستطيع اآلالت الذكية التصرف بصورة طبيعية مثل البشر. 

اآلالت الذكية بعمق على مجاالت الصناعة، والمواصالت،  وسوف تؤثر هذه
 . (Sage Group PLC, 2018, pp. 3-6)‘‘ والخدمات المالية، والرعاية الصحية

ومما سبق يتضح أن الذكاء االصطناعي يقوم على تصميم أجهزة للحاسب اآللي 
ري وحل تقوم بأداء المهام التي يقوم بها البشر والتي تعتمد على التفكير البش

المشكالت. وقد أسهم الذكاء االصطناعي في ظهور مجاالت جديدة مثل: التعلم 
 Artificial)باستخدام الحاسبات اآللية، والتعلم باستخدام الشبكات العصبية الصناعية 

Neural Networks) ؛ حيث يتعلم الحاسوب من خالل التفكير في األمثلة وليس من
عتمد الصناعة في المستقبل على الذكاء خالل البرمجة المباشرة. وسوف ت

االصطناعي، واألتمتة، والرياضيات، وعلوم الحاسب اآللي. وتتطلب هذه العلوم إعداد 
قوي عاملة عالية التأهيل تتقن هذه المهارات. ولهذا فالبد من تأسيس نظم تعليمية 

البحث  قادرة على إعداد المتعلمين وتأهليهم للنجاح في أسواق العمل. وسوف يبرز
الراهن الدور الذي تلعبه المدرسة اإلعدادية في جمهورية مصر العربية في إعداد 
التالميذ إلتقان مهارات الحاسب اآللي. وباإلضافة إلى هذا، سوف يقوم البحث الراهن 
مدى فاعلية الجاهزية التكنولوجية في المدرسة اإلعدادية المصرية. ويعد البحث الراهن 

التي تحلل مدى استفادة المدرسة اإلعدادية المصرية من خبرات  من البحوث القليلة
 الدول الصناعية المتقدمة في اكتساب الكفايات الرقمية. 

 أهداف البحث:
، تأثير الثورة الصناعية الرابعة على النظام التعليمييهدف هذا البحث إلى تحليل 

كندية واإليرلندية واأللمانية ودراسة واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية ال
والبريطانية، ثم تقويم مدي كفاءة الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية 
المصرية. كما يهدف البحث الراهن أيًضا إلى االستفادة من تأثيرات الثورة الصناعية 
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اهزية الرابعة ومن التجارب الكندية وااليرلندية واأللمانية والبريطانية في تطوير الج
التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية من خالل صياغة تصور مقترح وآليات تنفيذية 

 لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر.
 مصطلحات البحث:

 :(Technological Readiness)الجاهزية التكنولوجية 
 World Economic)‘‘ االقتصادي العالمي المنتدي’’ تقريريشير  

Forum)  إلى اعتماد  2016عن االبتكارات في االقتصاد الرقمي والصادر في عام
 6على  (The Networked Readiness)‘‘ جاهزية االتصال بشبكة اإلنترنت’’

 مبادئ رئيسة هي: 
إن وجود بيئة قانونية منظمة ألنشطة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا ’’ .1

مستويات الجودة يعد أمرًا بالغ األهمية المعلومات واالتصاالت وفقًأ ألعلى 
لالستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية وإحداث تأثير إيجابي على 

 المجتمع.
إن جاهزية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )توافرها بأسعار معقولة، وتوافر  .2

المهارات لدي مستخدميها، وتوافر البنية التحتية الالزمة الستخدامها( شرط 
 ري لكي يتقدم المجتمع.ضرو 

إن االستفادة المثلي من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتطلب بذل  .3
المجتمع بأكمله لجهود متناسقة؛ حيث يجب أن تتعاون الجهات الحكومية مع 

 القطاع الخاص والمواطنين سويًا لتعظيم أثر التكنولوجيا الرقمية.
ليس غاية في حد ذاته؛ حيث  إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .4

 ,Baller)‘‘ إن المهم هو تأثير هذه التكنولوجيا على االقتصاد وعلى المجتمع
Silja, Dutta, Soumitra, and  Lanvin, Bruno, 2018, p. xi). 
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مثل البيئة –إن مجموعة العوامل المحفزة لجاهزية االتصال بشبكة اإلنترنت ’’ .5
ولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستفادة القانونية المنظمة، وجاهزية تكن

تتفاعل سويًا، ويعزز بعضها  –المجتمع من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 البعض، بصورة تخلق دائرة إيجابية.

يجب أن تسهم جاهزية االتصال بشبكة اإلنترنت في صياغة سياسة حكومية  .6
 ,Baller, Silja, Dutta, Soumitra, and  Lanvin, Bruno)‘‘ واضحة

2018, p. xi). 
وتشير وحدة البحوث بمجلة اإليكونوميست إلى أن الجاهزية التكنولوجية 

 ترتبط بثالث مؤشرات رئيسة. وهذه المؤشرات الكبرى هي كالتالي:
 ’’ معدالت االشتراك في شبكة اإلنترنت: ويتكون هذا المؤشر من مؤشرين

رنت عن طريق التليفون فرعين اثنين هما مؤشر استخدام وتصفح شبكة اإلنت
 األرضي، ومؤشر استخدام وتصفح اإلنترنت عن طريق الهواتف المحمولة.

  مؤشر البنية التحتية المتصلة باالقتصاد الرقمي: ويتكون هذا المؤشر من
المؤشرات الفرعية اآلتية: مؤشر التجارة اإللكترونية، ومؤشر الحكومة 

 .(Cyber-Security)اإللكترونية، ومؤشر األمان اإللكتروني 
  مؤشر االنفتاح على االبتكار: ويتكون هذا المؤشر من مؤشر عدد براءات

االختراعات الدولية، ومؤشر اإلنفاق على البحوث العلمي والتطوير، ومؤشر 
 The Economist Intelligence Unit)‘‘ البنية التحتية البحثية

Limited, 2018, p. 2). 
االبتكار يتصل بمراكز البحث العلمي  ونظرًا ألن مؤشر االنفتاح على

والجامعات، فسوف يتم استبعاده في هذا البحث؛ حيث يركز البحث الراهن على 
الجاهزية التكنولوجية في التعليم قبل الجامعي. وباإلضافة إلى هذا، سوف يستبعد 



 

 89 

البحث الراهن مؤشر التجارة اإللكترونية ومؤشر الحكومة اإللكترونية حيث إنهما 
 بطان بدرجة أكبر بالمؤشرات الكبرى لجاهزية الدولة وليس جاهزية النظام التعليمي. يرت

وتشير العديد من الدراسات إلى أن تقدم الدول مرهون بعدة عوامل من بينها 
الجاهزية التكنولوجية. وقد أكد تقرير حديث صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

تنفيذ هاتين المبادرتين لتعزيز التنمية االقتصادية على ضرورة قيام الدول العربية ب
 فيها. وهاتان المبادرتان هما:

 ’’.تدريب المواطنين على استخدام التكنولوجيا بكفاءة 
  تنفيذ مشروعات قومية لخلق الكتلة الحرجة من المهنيين القادرين على

ارس، استخدام وابتكار تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية في المد
والجامعات، والمؤسسات اإلنتاجية، والهيئات الحكومية، ومختلف مناحي 

 . (Goll, Edgar, and Zwiers, Jakob, 2018, p. 6)‘‘ الحياة
امتالك ’’وسوف يستخدم البحث الراهن التعريف التالي للجاهزية التكنولوجية: 

تقنيات تكنولوجيا المعرفة العلمية الالزمة لالستفادة من برامج الحاسب اآللي ومن 
المعلومات واالتصاالت، وتوظيفها في تصميم نظام إلكتروني للتعلم من خالل توفير 

‘‘ البنية التحتية الرقمية وتقديم التدريب التقني الكافي للمعلمين وتوفير فرق الصيانة
(ENCQOR Quebec, 2018, p. 1) . 

 :(Digital Literacy)المعرفة الرقمية 
مجموعة من القدرات التكنولوجية، والكفايات العقلية،  كامتال’’ بهاونقصد 

والممارسات السلوكية واالجتماعية واألخالقية. وترتكز المعرفة الرقمية على ثالثة 
محاور رئيسة هي: أ( المهارات والقدرة على استخدام األدوات والتطبيقات الرقمية. ب( 

جية ومحتوياتها. ج( وامتالك المعارف القدرة على الفهم الناقد ألدوات الوسائط التكنولو 
-Brisson‘‘)والخبرات الالزمة لتصميم التكنولوجيا الرقمية والتواصل بواسطتها

Boivin, Kara, 2018, p. 5) . 
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 : (Digital Devices)األدوات الرقمية 
، والحاسبات  (Laptops)الحاسبات اآللية، والحاسبات المحمولة’’ونقصد بها 

، والهواتف المحمولة العادية، والهواتف المحمولة الذكية، وأجهزة (Tablets)اللوحية 
التلفاز الذكية التي يمكن اتصالها باإلنترنت، واللعب المتصلة باإلنترنت، واألدوات 
االفتراضية التي يتم تشغيلها بالصوت مثل: أداة التحكم باألجهزة المنزلية من خالل 

، وإمكانية ربط  (Google Home)المنزلالهواتف الذكية في أثناء الوجود خارج 
الهواتف الذكية بشاشة افتراضية داخل المنزل يمكن عرض أفالم الفيديو وإجراء 

 (Amazon Echo Show)المكالمات الصوتية عن طريق اإلنترنت من خاللها 
-Brisson)وإمكانية التحدث من خالل مكالمات الفيديو عن طريق اإلنترنت 

Boivin, Kara, 2018, p. 5 ). 
 منهجية البحث:

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي؛ حيث يتم استطالع آراء المعلمين في  
المدارس اإلعدادية في محافظة الجيزة حول مدى كفاءة الجاهزية التكنولوجية، ومدى 

 205فاعلية البنية التحتية التكنولوجية في هذه المدارس. وقد قام الباحث بتوزيع 
 5مدرسة إعدادية في  21معلم موزعين على  205يان الدراسة على استمارة من استب

إدارات تعليمية. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة 
الحوامدية التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة الصف 

دارات التعليمية النائية نظًرا لقلة الدراسات التي التعليمية. وقد اختار الباحث هذه اإل
أجريت حول الجاهزية التكنولوجية بها. وتمثل هذه اإلدارات التعليمية الخمس ما نسبته 

من إجمالي أعداد اإلدارات التعليمية بمحافظة الجيزة. وباإلضافة إلى هذا،  25%
جيزة. وفي حين تركز معظم تمثل هذه اإلدارات الخمس المناطق الريفية في محافظة ال

األبحاث التي أجريت في مصر على تقويم األوضاع التعليمية بالمناطق الحضرية 
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بمحافظة الجيزة، يستهدف البحث الراهن تقويم األوضاع التعليمية بالمناطق الريفية 
بهذه المحافظة. وقد اختار الباحث محافظة الجيزة ألنها إحدى المحافظات المكونة 

لكبرى، وبالتالي يتوقع أن تكون الجاهزية التكنولوجية بمدارسها أفضل من للقاهرة ا
 الجاهزية التكنولوجية في مدارس المحافظات األخرى. 

والمقارنة ’’؛ (Benchmarking)يستخدم هذا البحث المقارنة المرجعية كما 
المرجعية هي طريقة لتحديد وتبني أفضل الممارسات ترتكز على التقويم الجماعي 
للخدمات والعمليات بهدف محاكاة هذه الممارسات المتميزة. وبعبارة أخري فإن المقارنة 
المرجعية هي عملية للمقارنة والقياس المستمرين ألداء مؤسسة رائدة على المستوي 
العالمي بهدف تحسين األداء. وبالتالي يتميز مفهوم المقارنة المرجعية بكونه عملية 

ة معينة بهدف الحصول على معلومات تساعد مؤسسات لقياس ومقارنة أداء مؤسس
 ,Achim, Moise Ioan, Cabulea)أخري مماثلة على تنفيذ إصالحات بها 

Lucia, Popa, Maria, and Mihalache, Silvia – Stefania, 2009, p. 
هي عملية ’’وسوف يتبني البحث الراهن التعريف التالي للمقارنة المرجعية . (853

البيانات القابلة للمقارنة بين الدول من خالل قياس مهارات التالميذ  لجمع وتحليل
ومخرجات النظم التعليمية، ومن خالل تحديد أهم التطورات في المؤسسات التعليمية، 
وتعزيز الحوار الجماعي الهادف إلى التعلم من خبرات الدول الناجحة، والسعي 

دقيق للمقارنة المرجعية تطبيق ما يلي: أ( لتطوير السياسات التربوية. ويتطلب التنفيذ ال
االتفاق على معايير ومؤشرات المقارنة بين النظم التعليمية في الدول موضوع 
المقارنة. ب( تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في كل نظام تعليمي. ج( 

توي السعي الستخالص الدروس المستفادة من النظم التعليمية فائقة التميز على المس
العالمي. د( جعل هذه الدروس المستفادة أساًسا لصياغة استراتيجيات للتطوير 

 ,OECD)‘‘ واإلصالح التعليمي في الدول األقل تقدًما في المؤشرات التعليمية
2017b, p. 55) . 
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 نظام التوثيق المستخدم:
سوف يستخدم البحث الراهن في كتابة المراجع نظام التوثيق المعياري الذي  

 American Psychological)‘‘ الجمعية األمريكية لعلم النفس’’تخدمه تس
Association) . 
 عينة البحث:

إدارات  5مدرسة إعدادية في  21معلم موزعين على  205وشملت عينة البحث 
تعليمية. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة الحوامدية 

 البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة الصف التعليمية.التعليمية، وإدارة 
 حدود البحث:

الحدود الموضوعية: سوف يقتصر هذا البحث على تقويم الجاهزية التكنولوجية 
في المدارس اإلعدادية فقط، ولن يتناول البحث الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

راهن على تقويم الجاهزية التكنولوجية في خمس الثانوية. كما سوف يقتصر البحث ال
إدارات تعليمية بمحافظة الجيزة. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس 
التعليمية، وإدارة الحوامدية التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، 

 وإدارة الصف التعليمية.
إدارات  5مدرسة إعدادية في  21م موزعين على معل 205الحدود البشرية: 

تعليمية. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة الحوامدية 
 التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة الصف التعليمية.

ة التكنولوجية في المدارس الحدود الزمنية: وسوف يقوم البحث الراهن الجاهزي
إدارات تعليمية بمحافظة الجيزة في شهر ديسمبر من  5اإلعدادية المصرية الواقعة في 

 . 2019عام 
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 دراسات سابقة:
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مدارس التعليم الثانوي العام في مصر. و( ضرورة إنشاء منصات تفاعلية للتنمية 
المهنية للمعلمين، وكذلك منصات تفاعلية لصقل القدرات التكنولوجية ولتحسين 

)بغدادي، منار محمد  ‘‘الكفايات الرقمية لتالميذ المدارس الثانوية العامة المصرية
 ( . 707-699ص. ، ص 2019إسماعيل، 

                                                           

اجمللة الرتبوية الصادرة تصور مقرتح لتحسني اجلاهزية التكنولوجية يف املدارس الثانوية.  (.2019بغدادي، منار حممد إمساعيل. ) 1 
 .707-699 ، ص ص.2019، مارس 59 جامعة سوهاج، العدد -كلية الرتبية  عن

اجمللة الرتبوية الصادرة (. التخطيط لدمج التابلت يف مدارس التعليم الثانوي املصري: دراسة استشرافية. 2019نوار، أمحد زينهم. ) 2 
 .861-853. ص ص ،2019، اجلزء الثاين، أغسطس 64جامعة سوهاج، العدد  -عن كلية الرتبية
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 ( تحقيق األهداف التالية:2019واستهدفت دراسة نوار، أحمد زينهم )
 .طرح رؤية مستقبلية لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري 
 .رصد أهمية دمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري 
 زيل في مجال التعرف على تجارب تايالند وأمريكا وكندا وتركيا والكويت والبرا

 دمج التابلت في المدارس.
 .الوقوف على أهداف دمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري 
  استكشاف التحديات التي تواجه دمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي

 المصري.
 .تحديد مقومات نجاح التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري 
 ب للتابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري. التعرف على آليات تسلم الطال 

( خوف أ:’’ ( إلى النتائج التالية2019وقد توصلت دراسة نوار، أحمد زينهم )
من دمج التابلت في التدريس ألن ذلك يتطلب  -وبخاصة كبار السن منهم-المعلمين

 منهم بذل جهد إضافي وحضور دورات تدريبية مكثفة على كيفية دمج التابلت في
التعليم والتعلم، كما يتطلب منهم أيًضا تنفيذ استراتيجيات للتدريس تتوافق مع عملية 
الدمج هذه. ب( االفتقار إلى المعلمين الذين يمكنهم توظيف التابلت في التدريس 
بفاعلية. ج( تتصف غالبية المناهج الدراسية المصرية بكونها تقليدية، وال تتبني 

يثة. د( عدم احتواء المناهج الدراسية المصرية على التطبيقات التكنولوجية الحد
تطبيقات تيسر استثمار التابلت في عملية التدريس. هـ( ال تتيح المناهج الدراسية في 
المدارس الثانوية المصرية مساحة للمعلمين لتجريب أساليب تربوية جديدة. و( مقاومة 

بلت في التدريس والتعلم. ز( مديري ونظار المدارس الثانوية المصرية لفكرة دمج التا
تفضيل مديري ونظار المدارس العتماد المعلمين على األساليب التقليدية في التدريس. 
ح( عدم حصول مديري ونظار المدارس على دورات تدريبية في مجال استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. خ( قلة وعي مديري ونظار المدارس 
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هية وأهداف دمج التابلت التعليمي في التدريس في المدارس الثانوية المصرية بما
 (. 861-853، ص ص. 2019المصرية )نوار، أحمد زينهم، 

ويختلف البحث الراهن عن بحث بغدادي، منار محمد إسماعيل وبحث نوار، 
أحمد زينهم في تركيز البحث الحالي على تحليل واقع الجاهزية التكنولوجية في التعليم 
اإلعدادي، في حين يركز بحث بغدادي، منار محمد إسماعيل وبحث نوار، أحمد 
زينهم على تحليل الجاهزية التكنولوجية في المدارس الثانوية العامة. وفي حين يتناول 
البحث الراهن تأثير الثورة الصناعية الرابعة وخبرة ألمانيا وخبرة إنجلترا في مجال 

االستفادة منهم في تطوير الجاهزية التكنولوجية  الجاهزية التكنولوجية ثم كيفية
بالمدارس اإلعدادية في مصر، يركز بحث بغدادي، منار محمد إسماعيل على تحليل 
الواقع المصري. وفي حين يتناول بحث نوار، أحمد زينهم جهود تايالند وأمريكا وكندا 

بدون أي تحليل  وتركيا والكويت والبرازيل في توظيف الحاسبات اآللية في المدارس
للتأثيرات القوية للثورة الصناعية الرابعة على النظم التعليمية، يتناول البحث الراهن 
تداعيات الثورة الصناعية الرابعة على المؤسسات التربوية ثم يتناول الخبرة األلمانية 
والخبرة البريطانية في تطوير الجاهزية التكنولوجية بقدر أكبر من العمق. وقد تبني 
البحث الراهن عدًدا أكبر من المؤشرات للحكم على مدي الجاهزية التكنولوجية 
للمدارس في ألمانيا وإنجلترا. حيث تناول البحث الراهن مبادرة تحسين البنية التحتية، 
ومبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة، ومبادرة ضمان أمان 

ة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب شبكات االتصال الالسلكية، ومبادر 
اآللي، ومبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة استخدام التكنولوجيا 
في تدريس المناهج الدراسية في المدارس األلمانية والمدارس البريطانية. وبهذا يتبني 

ات القليلة التي تبناها نوار، أحمد البحث الراهن مؤشرات أكثر دقة وشمواًل من المؤشر 
 زينهم في بحثه. 
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 دراسات أجنبية سابقة:
دراسات تناولت دور التكنولوجيا في التعلم الذكي في كوريا الجنوبية: ومن أهم  (1

‘‘ بودهاراني كيران وجي ياإيون وليم جاي هون ’’هذه الدراسات دراسة 
الذكي في األدبيات تحليل العناصر المفاهيمية للتعلم ’’( بعنوان 2018)

ها تشهيون ولي ’’، ودراسة 3‘‘الكورية المنشورة في الدوريات المتخصصة
معتقدات ومناظير معلمي المرحلة االبتدائية ’’( بعنوان 2019‘‘ )يانج-سو

بارك إيونهيونج ولي ’’، ودراسة 4‘‘المرتبطة بالتعلم الذكي في كوريا الجنوبية
معرفة المواطنين بالسياسات ( بعنوان دراسة حول 2015‘‘ )وان-جي

حيث   .5‘‘واتجاهاتهم نحو االبتكار الحكومي في مجال الحكومة الرقمية
تحليل ‘‘ بودهاراني كيران وجي ياإيون وليم جاي هون ’’تناولت دراسة 

 2010المحتوي للبحوث التي نشرها باحثون من كوريا الجنوبية في الفترة من 
واستهدفت هذه الدراسة تحليل العناصر حول مفهوم التعلم الذكي.  2018إلى 

المفاهيمية الرئيسة التي تناولت مدخل التعلم الذكي لفهم كيفية تناول الباحثين 
الكوريين لبيئة التعلم، ومفهوم التربية وطرق التدريس، وأدوار المتعلم، 

قاعدة ’’وتوضيح التطور التاريخي لهذه العناصر الثالثة. وقد وظفت الدراسة 
مؤشر االستشهادات ’’، و(Google Scholar)‘‘ لباحثين في جوجلبيانات ا

                                                           
Budhrani, Kiran, Ji, Yaeeun and Lim, Jae Hoon. (2018). Unpacking Conceptual Elements  3

of Smart Learning in The Korean Scholarly Discourse. Smart Learning Environments, 

5(23), 1-26. doi:10.1186/s40561-018-0069-7 

. (2019). Elementary Teachers’ Beliefs and Young-Ha, Cheyeon, and Lee, Soo 4

Perspectives Related to Smart Learning in South Korea. Smart Learning Environments, 

6(3), 1-15. doi:10.1186/s40561-019-0082-5 

A Study on Policy Literacy and Public ). 5. (201Wan-Jea ,and Lee ,EunHyung ,Park 5

Attitudes Toward Government Innovation-focusing on Government 3.0 in South Korea. 

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1(23), 1-11. 
doi:10.1186/s40852-015-0027-3 
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 37في تحليل  (Korean Citation Index)‘‘ البحثية في كوريا الجنوبية
بحًثا منشوًرا في الدوريات الكورية والدوريات المنشورة باللغة اإلنجليزية لتفكيك 

ت على تناول مفهوم التعلم الذكي. وقد خلصت الدراسة إلى تركيز هذه األدبيا
موضوعات محورية هي: أهمية بيئات التعلم الذكية في تسهيل عملية  5

التعلم، واالستكشاف المفاهيمي الثري لطرق التدريس القائمة على التعلم 
الذكي، وقلة األبحاث التي تناولت أدوار المتعلم الذي يتعلم من خالل مدخل 

بيعة مفهوم التعلم التعلم الذكي، ووجود غموض في بعض األبحاث حول ط
الذكي، وتباين بؤرة التركيز في األدبيات؛ حيث يركز بعضها على تحليل بيئة 

 ,Budhrani)التعلم في حين يركز البعض اآلخر على تحليل طرق التدريس 
Kiran, Ji, Yaeeun and Lim, Jae Hoon, 2018, pp. 1-5) في  .

( تصورات معلمي 2019‘‘ )يانج-ها تشهيون ولي سو’’حين تناولت دراسة 
المرحلة االبتدائية في كوريا الجنوبية حول التعلم الذكي بهدف تطوير برامج 
تدريب المعلمين، وتحسينها لتمكين المعلمين من تعزيز التعلم الذكي لدي 
التالميذ. وتناولت الدراسة األدوار التي يجب أن يقوم بها المعلمون في القرن 

يذ على التكيف مع التحديات التكنولوجية الحادي والعشرين لتدريب التالم
متزايدة التعقيد. وأشارت الدراسة إلى تزايد استخدام الوسائط الذكية ووسائل 
التواصل االجتماعي في المدارس الكورية، وإلى ضرورة تحسين البنية التحتية 
التكنولوجية وطرق التدريس لتتناسب بدرجة أكبر مع مفهوم التعلم الذكي. وقد 

الدراسة إلى أن االتجاهات اإليجابية للمعلمين تجاه التكنولوجيا خلصت 
الرقمية، واتقانهم للكفايات المرتبطة بهذه التكنولوجيا تحسن من التعلم القائم 
على استخدام الحاسبات اآللية. وأوضحت الدراسة أيًضا أن الدعم الفني الذي 

الستخدام التكنولوجيا  توفره المدارس للمعلمين يزيد من درجة تأييد المعلمين
-Ha, Cheyeon, and Lee, Soo)الرقمية في العملية التعليمية 
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Young, 2019, pp. 1-13) بارك إيونهيونج ولي ’’. وتناولت دراسة
العالقة بين معرفة المواطنين بالسياسات وبين اتجاهاتهم نحو ‘‘ وان-جي

دراسة تحليل االبتكار الحكومي في مجال الحكومة الرقمية. وقد وظفت ال
من العاملين في  2039االنحدار المتعدد لنتائج استبيان تم توزيعه على 

الدواوين الحكومية ومن المواطنين لدراسة اتجاهات المواطنين نحو الحكومة 
الرقمية. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير قوي لمعرفة المواطنين بطبيعة 

الرقمية في كوريا الجنوبية.  السياسات الحكومية على اتجاهاتهم نحو الحكومة
واستنتجت الدراسة أن العاملين في الدواوين الحكومية يعتقدون أن الشفافية 
يمكن تحسينها، وأن السعادة يمكن زيادتها من خالل زيادة المعلومات 

-Park, EunHyung, and Lee, Jea)الحكومية التي يجري تداولها 
Wan, 2015, pp. 1-11) . 

ور التكنولوجيا في التعلم الذكي في اليابان: ومن أهم هذه دراسات تناولت د (2
تأثير استخدام ’’( بعنوان 2018‘‘ )ساكاموتو أكيرا’’الدراسات دراسة 

، 6‘‘تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اتقان التالميذ للجوانب المعلوماتية
( 2018‘‘ )ناكامورا كوجي وكايهاتسو سوهي وياجي تومويوكي’’ودراسة 

، ودراسة مركز 7‘‘ومعدالت النمو االقتصادي زيادة اإلنتاجية ’’عنوان ب
االقتصاد  ’’( بعنوان 2015اليابان للتعاون الصناعي )-االتحاد األوروبي

                                                           
n Technology Sakamoto, Akira. (2018). The Influence of Information and Communicatio 6

Use on Students’ Information Literacy. In Voogt, J., Knezek, G., Christensen, R., and Lai 

KW. . (Eds.), Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary 

Education (pp. 271-291). Cham, Switzerland: Springer International Handbooks of 

Education. 

Nakamura, Koji, Kaihatsu, Sohei, and Yagi Tomoyuki. ( 72018Productivity ). 

Improvement and Economic Growth.  Tokyo, Japan: Bank of Japan.  
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الرقمي في اليابان واالتحاد األوروبي: دراسة تقويمية للتحديات المشتركة 
مفهوم اتقان ‘‘ اساكاموتو أكير ’’،. حيث تناولت دراسة 8‘‘وإمكانيات التعاون 

التالميذ للجوانب المعلوماتية، وتأثير استخدام التالميذ لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت على اتقان التالميذ لهذه الجوانب في المدارس اليابانية. وقد 
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: أ( تحسن تكنولوجيا المعلومات 

وبخاصة قدرة التالميذ على جمع وتقويم  واالتصاالت من الكفايات المعلوماتية
المعلومات. ب( أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
المدارس أعلى من تأثير استخدامها في المنازل. وإن كان الستخدام التالميذ 
هذه التكنولوجيا في المنازل آثار إيجابية عديدة. وأوصت الدراسة بإجراء 

ث التجريبية وشبه التجريبية حول فاعلية تكنولوجيا المزيد من األبحا
 ,Sakamoto, Akira)المعلومات واالتصاالت في المدارس اليابانية 

2018, pp. ) ناكامورا كوجي وكايهاتسو سوهي ’’. كما تناولت دراسة
أحدث األدبيات التي حللت إنتاجية العمالة وتأثيرها على ‘‘ وياجي تومويوكي

تصادي على المديين المتوسط والبعيد، واألدوات معدالت النمو االق
اإلحصائية التي تناولت هذين المتغيرين. وأوضحت الدراسة األسباب وراء 
تباطؤ معدالت النمو االقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة في العقدين 
الماضيين. وأشارت الدراسة إلى وجود سببين وراء هذا التباطؤ هما: عدم 

ثلي من نتائج البحث العلمي، وعدم التخصيص األمثل للموارد. االستفادة الم
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تخصيص الموارد بقدر أكبر من المرونة، 

                                                           
Digital Economy in Japan and The Japan Centre for Industrial Cooperation. (2015). -EU 8

EU: An Assessment of The Common Challenges and The Collaboration Potential. 

Tokyo, Japan: Author.  
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وتغيير العمليات اإلنتاجية بحيث تواكب التكنولوجيا الحديثة، وتحسين كفاءة 
 ,Nakamura, Koji)العمالة، وزيادة فاعلية إدارة رؤوس األموال 

Kaihatsu, Sohei, and Yagi, Tomoyuki, 2018, pp. 1-23) .
اليابان للتعاون الصناعي األدوار التي -وحللت دراسة مركز االتحاد األوروبي

يلعبها االقتصاد الرقمي في زيادة معدالت النمو االقتصادي في االتحاد 
األوروبي وفي اليابان. وأوضحت الدراسة أن االقتصاد الرقمي يقوم على 

التكنولوجيا الرقمية في تعزيز التجارة اإللكترونية. وأشارت الدراسة  استخدام
إلى أن االقتصاد الرقمي يستلزم أيًضا وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية. 
وأوضحت الدراسة أن معدل استخدام شبكة اإلنترنت في اليابان قد بلغ 

من الشركات والمصانع اليابانية  %16، وأن 2013في عام  99.9%
تخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لزيادة أرباحها، وأن االستخدام تس

األكثر شيوًعا لهذه التكنولوجيا في اليابان هو تقليل التكاليف. وأشارت الدراسة 
مليار يورو في عام  104إلى أن حجم التجارة اإللكترونية في اليابان قد بلغ 

ارة اإللكترونية قد بلغ ، وأن متوسط نصيب الفرد الياباني من التج2014
يورو في عام  1846، ويتوقع أن يصل إلى 2013يورو في عام  1633
. ويعتبر التسوق اإللكتروني هو ثاني أكثر االستخدامات شيوًعا لشبكة 2016

اإلنترنت في اليابان. وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون بين اليابان واالتحاد 
 EU-Japan)بكات اإلنترنت األوروبي لتعظيم العائد من استخدام ش

Centre for Industrial Cooperation, 2015, pp. 1-42) . 
دراسات تناولت دور التكنولوجيا في الصين: ومن أهم هذه الدراسات  (3
‘‘ باي يو ومو دي وزاهانج لينشيو وبوسويل ماثيو وسكوت روزيل’’دراسة 

الت في التدريس: تأثير دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصا’’( بعنوان 2016)
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ليو ’’، ودراسة 9‘‘شواهد من عينة عشوائية من المدارس الريفية في الصين
استخدام تكنولوجيا ’’( بعنوان 2014‘‘ )شيا وتوكي إيوجينيا وبانج جيني

المعلومات واالتصاالت في رياض األطفال في اليونان والصين: دراسة 
تشون وليونج فريديرك كيه هو شيانج وجونج يانج والي ’’، ودراسة 10‘‘مقارنة

العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين ’’( بعنوان 2018‘‘ )إس
دولة: تحليل متعدد  44تحصيل التالميذ في الرياضيات والقراءة والعلوم في 

باي يو ومو دي وزاهانج لينشيو وبوسويل ’’. حيث تناولت دراسة 11‘‘العوامل
رات اإليجابية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التأثي‘‘ ماثيو وسكوت روزيل

على نواتج التعلم. وتشير األدبيات النظرية إلى وجود تأثيرات إيجابية لتوظيف 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التربوية. وقد قارنت الدراسة بين 
نواتج تعلم التالميذ في المدارس التي وظفت تكنولوجيا المعلومات 

تلميًذا  6304التصاالت وتلك التي لم توظفها. واشتملت عينة الدراسة على وا
 127من تالميذ الصف الخامس االبتدائي الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية في 

من المدارس الريفية في الصين. وخلصت الدراسة إلى ارتفاع التحصيل 
                                                           

 9 Bai, Yu, Mo, Di, Zhang, Linxiu, Boswell, Matthew, and Rozelle, Scott. (2016). The 

Impact of Integrating ICT with Teaching: Evidence from A Randomized Controlled Trial in 

Rural Schools in China. Computers & Education, 96(2016), 1-14. 

doi:10.1016/j.compedu.2016.02.005 

Liu, Xia, Toki, Eugenia I., and Pange, Jenny. (2014). The Use of ICT in Preschool  10

Education in Greece and China: A Comparative Study. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 112(2014), 1167-1176. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.128 

Leung, Frederick K.S. (2018). The Relationship and Hu, Xiang, Gong, Yang, Lai, Chun,  11

Between ICT and Student Literacy in Mathematics, Reading, and Science Across 44 

Countries: A Multilevel Analysis. Computers & Education, 125(2018), 1-13. 

doi:10.1016/j.compedu.2018.05.021 
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 ,Bai)ضابطة الدراسي للتالميذ في المجموعة التجريبية عنه في المجموعة ال
Yu, Mo, Di, Zhang, Linxiu, Boswell, Matthew, and Rozelle, 

Scott, 2016, pp. 1-14) ليو شيا وتوكي إيوجينيا ’’. وتناولت دراسة
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رياض األطفال ‘‘ وبانج جيني

العشرين. في اليونان والصين في خالل العقد األول من القرن الحادي و 
وحللت الدراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رياض األطفال 
في الدولتين، وتأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التالميذ، وتأثير 
هذه التكنولوجيا على المعلمين. وخلصت الدراسة إلى أن تعرض األطفال 

رة يؤدي إلى ارتفاع تحصيلهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منذ سن مبك
الدراسي، وإلى تأييد غالبية المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في األنشطة التربوية، وإلى تركيز غالبية برامج التدريب في أثناء 
الخدمة على الجوانب الفنية بصورة تفوق تركيزها على الجوانب التربوية، وإلى 

 ,Liu, Xia, Toki)التدريب في أثناء الخدمة ضعف جودة بعض برامج 
Eugenia I., and Pange, Jenny, 2014, pp. 1167-1176) .

هو شيانج وجونج يانج والي تشون وليونج فريديرك كيه ’’وتناولت دراسة 
في  2015تحليل نتائج التالميذ في االختبارات الدولية المقارنة لسنة ‘‘ إس
ن مهارات التالميذ في تكنولوجيا المعلومات دولة. وخلصت الدراسة إلى أ 44

واالتصاالت لها تأثير إيجابي على تحصيل التالميذ الدراسي في الرياضيات 
والعلوم والقراءة، وإلى أن وجود شبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 
المدارس له تأثير إيجابي على تحصيل التالميذ الدراسي، في حين أن وجودها 

ازل فقط له تأثير سلبي على تحصيل التالميذ الدراسي. وأوصت في المن
الدراسة بزيادة كفاءة االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
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 Hu, Xiang, Gong, Yang, Lai, Chun, and)العملية التعليمية 
Leung, Frederick K.S., 2018, pp. 1-13) . 

 تعليق على الدراسات السابقة:
الباحث من الدراسات األجنبية السابقة في فهم طبيعة التعلم الذكي في  استفاد

كوريا الجنوبية واليابان والصين. كما أدرك الباحث طبيعة توظيف تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في هذه الدول اآلسيوية المتقدمة. ويختلف البحث الراهن عن 

تين أوروبيتين غربيتين هما ألمانيا البحوث السابقة في توظيفه لخبرات دولتين صناعي
وإنجلترا في مجال توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية. وفي حين تركز 
غالبية الدراسات على فهم خبرة الواليات المتحدة األمريكية أو خبرة أستراليا في مجال 

 وخبرة إنجلترا نياالتكنولوجيا الرقمية في المدارس، يركز البحث الراهن على خبرة ألما
في هذا الصدد. وباإلضافة إلى هذا، يسعي البحث الراهن إلى صياغة تصور 
مستقبلي لتوظيف هذه الخبرات األوروبية في تطوير الجاهزية التكنولوجية بالمدارس 
المصرية. كما يختلف البحث الراهن عن غيره من البحوث المصرية في تركيزه على 

نولوجية في المدارس اإلعدادية بداًل من التركيز على تحليل تقويم واقع الجاهزية التك
الجاهزية التكنولوجية في المدارس الثانوية. وبهذا يسد البحث الراهن فجوة في األدبيات 
التربوية المكتوبة باللغة العربية. ومما يميز البحث الراهن مزجه بين تحليل الخبرات 

وبين تحليل الواقع المصري. وبهذا يوضح  األوروبية المتقدمة في ألمانيا وإنجلترا
البحث الراهن االشتراطات الواجب تنفيذها في المدارس اإلعدادية المصرية لكي 

 تستطيع توظيف التكنولوجيا الذكية والحاسبات اللوحية في التعليم والتعلم.  
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األسباب وراء اختيار الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي كموضوع 
 حث:للب

سعي العديد من الدول الصناعية المتقدمة إلى تحسين الجاهزية التكنولوجية  .1
قامت وزارة التربية  2011ففي عام ’’في مرحلة التعليم قبل الجامعي بها. 

‘ التعليم الذكي’والتعليم والعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية بتدشين مبادرة 
(SMART Education)تحوال جذرًيا في النموذج  . وتمثل هذه المبادرة

الحاكم للممارسات التربوية في كوريا الجنوبية؛ حيث تسعي هذه المبادرة إلى 
تحسين قدرات المتعلمين، وإعدادهم للقرن الحادي والعشرين من خالل دمج 
العديد من جوانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ممارسات التدريس 

والتعليم والعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية  والتعلم. وتنظر وزارة التربية
إلى التعلم الذكي باعتباره تعليًما قائًما على اإلدارة الذاتية لعملية التعلم، ويتسم 
بالدافعية العالية، ويتصف بالقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة، 

ق وباالعتماد على مصادر التعلم الثرية، وبتوظيف التكنولوجيا في طر 
التدريس والتعلم. وتهدف هذه المبادرة إلى إصالح أولويات المدارس، وتطوير 
السياسات التربوية. وباإلضافة إلى ما سبق، تقوم هذه المبادرة على تغيير 
جذري في أدوار المعلمين والمتعلمين، وتطوير طرق التدريس، وتحسين بيئة 

‘‘ المختلفة للمتعلمينالتعلم، وتفريد التعلم بحيث يتناسب مع االحتياجات 
(Budhrani, Kiran, Ji, Yaeeun and Lim, Jae Hoon, 2018, p. 4) . 

يسعي االتحاد األوروبي إلى توفير خدمة اإلنترنت لجميع المواطنين في دول  .2
من  %50ميجا بايت في الثانية الواحدة؛ على أن يتمتع  30االتحاد بسرعة 

في الثانية الواحدة. ويخطط  ميجا بايت 100المواطنين بسرعة تزيد عن 
االتحاد األوروبي لزيادة االستثمارات المخصصة لتحسين البنية التحتية 
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لشبكات االتصاالت واإلنترنت في المناطق الريفية في جميع دوله. وقد صمم 
االتحاد األوروبي مقياًسا رقمًيا لتقويم جودة البنية التحتية الرقمية لمساعدة 

 ,Oughton, Edward)سين كفاءة هذه البنية الدول األعضاء على تح
Tyler, Peter, and Alderson, David, 2015, p. 3) . 

مليار دوالر أمريكي لتحسين جودة شبكات االتصال  323خصصت الصين  .3
 (Wireless)وشبكات االتصال الالسلكي  (Broadband)واسع النطاق 

 ها.بشبكة اإلنترنت، ولتطوير قطاع االتصاالت والشبكات ب
مليار دوالر أمريكي  7.2‘‘ باراك أوباما’’خصص الرئيس األمريكي األسبق  .4

لزيادة نسبة تغطية المناطق النائية والريفية واألحياء الفقيرة بشبكات االتصال 
 ,Oughton, Edward, Tyler, Peter, and Alderson)واسعة النطاق 

David, 2015, p. 3). 
لراجعة للتالميذ، وتغيير سرعة تعلم التالميذ، يستطيع المعلمون تقديم التغذية ا .5

‘‘ نظام إدارة التعلم’’وتقويم التحصيل الدراسي للتالميذ من خالل استخدام 
(Learning Management System) كما تسهم التكنولوجيا التعليمية .

في زيادة فاعلية التفاعالت بين المعلمين وبين التالميذ. وتقلل التكنولوجيا 
الفجوة بين ما يتعلمه التالميذ داخل المدرسة وبين العالم الحقيقي  الذكية من

المعاش. ومن ثم تزيد التكنولوجيا الذكية من التناغم بين المناهج المدرسية 
وبين العالم الحقيقي، وتسهل على التالميذ الحصول على البيانات، 

تخدام والمعلومات، وتساعد التالميذ على التواصل مع الخبراء. ويمنح اس
الوسائط التعليمية الذكية التالميذ فرًصا عديدة لصقل معارفهم، وتنمية فهمهم 

 ,Ha)العميق للظواهر التي يدرسونها، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي 
Cheyeon, and Lee, Soo-Young, 2019, pp. 4-5). 
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دادي وبعد أن حللنا األسباب وراء اختيار الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلع
 كموضوع للبحث، سوف نتناول اإلطار النظري المرجعي.

اإلطار النظري المرجعي: الثورة الصناعية الرابعة والجاهزية التكنولوجية 
 في التعليم اإلعدادي:

ويتكون اإلطار النظري من محورين أساسيين هما: تأثيرات الثورة الصناعية 
 التكنولوجية في التعليم اإلعدادي.الرابعة على النظم التعليمية، وأهمية الجاهزية 

 المحور األول: تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على النظم التعليمية:
من رؤساء الشركات العالمية الكبرى عن قلقهم من عدم امتالك  %44عبر 

العاملين لديهم للمهارات الرقمية بصورة تؤثر سلًبا على إنتاجية هذه الشركات. ويعتقد 
فقط من العاملين لديهم هم القادرون  %25تنفيذيون لهذه الشركات أن المديرون ال

من المديرين التنفيذيون  %50على استخدام التكنولوجيا الذكية. كما أشار أقل من 
للشركات العالمية الكبرى إلى أنهم يمتلكون المهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة 

 Jim)‘‘ جيم هيجمان سناب’’شركاتهم في ظل االقتصاد الرقمي. وقد عبر 
Hagemann Snabe) –عن هذه المخاوف قائاًل:  –رئيس شركة سيمنز األلمانية

إن االقتصاد الرقمي الجديد يتطلب أنماط جديدة من القادة؛ قادة يفهمون قواعد ’’
العصر الرقمي، ويعيدون هيكلة الشركات والمصانع، ويفكرون وفًقا لمتوالية هندسية 

سابية، ويستطيعون تنمية قدرات ومهارات مرؤوسيهم ألقصي قدر وليس متوالية ح
 . (World Economic Forum, 2019, p. 9)‘‘ ممكن تسمح به استعداداتهم

ويشير علماء تكنولوجيا المعلومات إلى حدوث ثورة في الوقت الراهن في  
لنمو االقتصادي مجال التكنولوجيا الذكية، وإلى التأثير الهائل لهذه الثورة الرقمية على ا

أدوات تحليل البيانات ’’واالبتكار. فحتى اآلن يتم استخدام الروبوتات الذكية و
بالتوازي مع األفراد بصورة آلية منفصلين عن   (Big Data Analytics)‘‘ الضخمة
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بعضهم البعض. وكان الهدف من توظيف الروبوتات الذكية وأدوات تحليل البيانات 
ات اإلنتاجية، وزيادة كفاءة المؤسسات والمصانع. وتستثمر الضخمة هو تحسين العملي

الشركات متعدية الجنسيات أموااًل ضخمة في نظم الذكاء االصطناعي التي تستطيع 
اإلحساس والتواصل وتفسير األشياء والتعلم. وبهذا يمكن الذكاء االصطناعي 

رقية قدرات لت (Automation)‘‘ األتمتة’’المؤسسات والمصانع من تجاوز مرحلة 
 Shook, Ellyn, and)اإلنسان، وإلضفاء قيم جديدة أرقي على ما ينتجه البشر 

Knickrehm, Mark, 2018, p. 4) . 
وتوجد ثالثة مراحل الستخدام الذكاء االصطناعي في المؤسسات والشركات 
متعدية الجنسيات. وتقوم المرحلة األولي على توظيف الذكاء االصطناعي في تحسين 

يات اإلنتاجية واإلدارية، وزيادة كفاءة هذه المؤسسات. وترتبط المرحلة األولي العمل
بتخصيص ميزانيات ضخمة لإلنفاق على البحوث والتطوير. وتقوم المرحلة الثانية 
على توظيف الذكاء االصطناعي في تصميم نماذج أولية وتجريبية. وقد طبقت العديد 

ي في مرحلته الثانية، أما المرحلة الثالثة فلم من المؤسسات العالمية الذكاء االصطناع
يصل إليها إال عدد قليل من المؤسسات متعددة الجنسيات. وتقوم المرحلة الثالثة على 
توظيف الذكاء االصطناعي بصورة واسعة النطاق بهدف حل المشكالت المعقدة، 

مصادر شديدة  وبيع المنتجات في أسواق جديدة، واختراع منتجات جديدة تماًما، وتوليد
 . (Shook, Ellyn, and Knickrehm, Mark, 2018, p. 4)الجدة للدخل 

وقد أوضحت إحدى الدراسات أن الروبوتات الذكية والذكاء االصطناعي سوف 
مليون فرد على مستوى العالم، وفي خلق  75يسهمان في اختفاء مهن يعمل بها 

. ويستدعي 2022عام مليون فرصة عمل في مهن جديدة مستحدثة بحلول  133
اختفاء بعض المهن وظهور مهن أخرى مستحدثة زيادة الطلب على التدريب وصقل 

من العاملين إلى إعادة التدريب  %54سوف يحتاج  2022المهارات؛ فبحلول عام 
بهدف اكتساب مهارات جديدة. ومن بين هؤالء الذين سوف يحتاجون إلى إعادة 



 

108 

 %9شهور، و 6تدريب إضافي يصل إلى  منهم إلى %35التدريب، سوف يحتاج 
إلى تدريب إضافي  %10شهًرا، و 12أشهر و 6إلى تدريب إضافي لمدة تتراوح بين 

 The National Association of State Chief)لمدة تزيد عن السنة 
Administrators and Accenture PLC, 2019, p. 13) . 

أن الذكاء االصطناعي  (Accenture)‘‘ لالستشارات أكسنتشر’’وتشير شركة 
 %40وحده سوف يضاعف معدالت النمو االقتصادي ويزيد إنتاجية العمالة بنسبة 

دولة صناعية. وأشارت نفس الدراسة إلى أن زيادة أيام  12في  2035بحلول عام 
في الدول األوروبية سوف يؤدى إلى زيادة معدالت  %1التدريب المقدم للعمالة بنسبة 

 ,Shook, Ellyn, and Knickrehm, Mark) %3بنسبة  النمو االقتصادي
2017, p. 9) . 

وسوف يسهم الذكاء االصطناعي في تطور إنترنت األشياء، والطباعة ثالثية 
األبعاد، وتحسين وظائف الروبوتات الذكية. وقد وظفت الشركات متعدية الجنسيات 

سين عمليات الذكاء االصطناعي في تعميق االبتكارات الصناعية من خالل تح
األتمتة، وتقليل تكاليف اإلنتاج، وتقليل فترات التصنيع، وزيادة القيمة المضافة 
للمنتجات. وفي مجال الخدمات المالية سوف يؤدى الذكاء االصطناعي إلى اختراع 
تكنولوجيا جديدة تستطيع التنبؤ بالمخاطر االقتصادية، وزيادة كفاءة هذه الخدمات. 

سهم الذكاء االصطناعي في التقويم الفعال الحتياجات العمالء، وباإلضافة إلى هذا، ي
وفي تقويم البدائل االستثمارية واختيار االستراتيجيات االستثمارية األكثر عائًدا واألقل 
تكلفة. وسوف تزداد استفادة الذكاء االصطناعي من بحوث العمليات بهدف توظيف 

سرعها من حيث االستغالل األمثل النماذج الرياضية في تحديد أفضل المسارات وأ
للموارد وتحقيق األهداف. كما سوف يوظف الذكاء االصطناعي بحوث العمليات في 

 البحث عن حلول غير تقليدية للمشكالت األكثر تعقيًدا. 
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وباإلضافة إلى هذا، سوف تيسر الثورة الصناعية الرابعة من استخدام النماذج ’’
ومن المقارنة بين البدائل المختلفة، ومن تقويم كل  الرياضية القائمة على المحاكاة،

بديل قبل تنفيذه، ومن تأسيس نظم إنتاجية أكثر تعقيًدا. وتعد محاكاة كيفية تأثير 
التغيرات على العمليات اإلنتاجية ذات فائدة كبيرة تساعد على التنبؤ بتداعيات الموارد 

لعمالء. ويوفر الذكاء والخدمات على القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رضا ا
االصطناعي أداة للمحاكاة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج. ويعني هذا أن الذكاء 

هندسة ’’االصطناعي يساعد على ابتكار أدوات أحدث لنمذجة المنتجات تقوم على 
 Integrated Computational)‘‘ المواد المتكاملة باستخدام الحاسب اآللي

Materials Engineering)حيث يتم تجريب فاعلية التصميمات الهندسية  ؛
المختلفة للمنتجات. كما يساعد الذكاء االصطناعي أيًضا على استخدام التكنولوجيا 
االفتراضية في تأسيس مصانع رقمية تقوم بمحاكاة العمليات اإلنتاجية بأكملها بهدف 

تأسيس مصانع التصميم األمثل للمنتجات. وال تقتصر فائدة الذكاء االصطناعي على 
رقمية فقط، ولكنها تشمل أيًضا التوظيف األمثل للمصانع القائمة في انتاج منتجات 
جديدة من خالل المحاكاة والتحليل لتأثيرات التفاعالت بين العاملين وبين اآلالت، 
واختيار البديل األفضل، وتحديد المسار األكثر عائًدا للعملية اإلنتاجية، وتصميم 

آللي تقوم على المصفوفات الرياضية، ثم تحميل هذه البرامج برامج للحاسب ا
 ,Dopico)‘‘ الحاسوبية في آالت المصانع للتحكم في خصائص العملية اإلنتاجية

M., Gomez, A., De la Fuente, D., Garcia, N., Rosillo, R. and, 
Puche, J., 2016, p. 411) . 

ى استخدام الذكاء االصطناعي وال تقتصر الثورة الصناعية الرابعة فقط عل 
‘‘ الخدمات القائمة على اإلنترنت’’وتأسيس المصانع الرقمية بل تشمل أيًضا توظيف 

(The Internet of Services) وتمكن الخدمات القائمة على اإلنترنت البائعين .
من تقديم خدماتهم باستخدام اإلنترنت. وتتكون الخدمات القائمة على اإلنترنت من 
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تتكون من األفراد، والبنية التحتية المتصلة بتوفير الخدمات، والنماذج  منظومة
الرياضية، والخدمات. ويتم توفير الخدمات بواسطة عدد من الموردين الذين يتواصلون 
مع بعضهم البعض ومع العمالء من خالل عدة قنوات بهدف توفير خدمات ذات قيمة 

بتنوع ديناميكي لتوزيع الخدمات عالية مضافة عالية. ويسمح هذا النوع من الخدمات 
 Hermann, M., Pentek, T., and)القيمة من خالل شبكة من المصانع الذكية 

Otto, B. , 2016, p. 9) . 
التعلم واسع النطاق ’’وسوف تسهم الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز  

‘‘ عميقالتعلم ال’’، و(Large-Scale Machine Learning)‘‘ باستخدام اآلالت
(Deep Learning)التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات ’’، و

، (Robotics)‘‘ الروبوتات الذكية’’، و(Reinforcement Learning)‘‘ اآللية
‘‘ معالجة اللغات الطبيعية’’، و(Computer Vision)‘‘ الرؤية الحاسوبية’’و

(Natural Language Processing)لحاسوبية التعاونيةالنظم ا’’، و ‘‘
(Collaborative Systems)التعهيد الجماعي بغرض تحقيق هدف بأقل تكلفة ’’، و

 Human)‘‘ الحوسبة البشرية’’، و(Crowdsourcing)‘‘ ممكنة 
Computation)نظرية األلعاب القائمة على اللوغاريتمات’’، و ‘‘(Algorithmic 

Game Theory)لحاسوبيةاالختيارات االجتماعية ا’’، و ‘‘(Computational 
Social Choice)الهندسة العصبية ’’، و ‘‘(Neuromorphic Computing) ،

تحليل التقارير ’’، و(Intelligent Tutoring Systems)‘‘ نظم التعلم الذكية’’و
وسوف نتناول بصورة مفصلة تأثير الثورة   .(Learning Analytics)‘‘ حول التعلم

 هذه المحاور المهمة في الجزء التالي.  الصناعية الرابعة على
 الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي: (أ

استراتيجية ’’بنشر تقرير بعنوان  2016قامت حكومة كوريا الجنوبية في مارس 
مليون دوالر  940، كما أعلنت عن تخصيص ‘‘تطوير صناعات المعلومات الذكية
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جال الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا أمريكي من الميزانية الحكومية لتمويل م
. 2020المعلومات المرتبطة به وإنترنت األشياء والحوسبة السحابية بحلول عام 

واستهدفت الحكومة الكورية تأسيس مناخ موات الزدهار الصناعات الجديدة للمعلومات 
مليار دوالر لتمويل هذه الصناعات  2.3الذكية، وتشجيع القطاع الخاص على توفير 

. وخططت االستراتيجية الحكومية لتحقيق ثالث أهداف 2020معلوماتية بحلول عام ال
رئيسة هي: تدشين مشروعات رائدة في مجال الذكاء االصطناعي من خالل االهتمام 
بمجاالت تكنولوجيا الذكاء االصطناعي المرتبطة بمحاكاة الجوانب اللغوية والبصرية 

مية مهارات القوي العاملة المتصلة بالذكاء والمكانية والوجدانية عند البشر، وتن
االصطناعي، ونشر وتوسيع نطاق استفادة الحكومة الكورية والشركات والمؤسسات 

نشرت حكومة  2016البحثية من تطبيقات الذكاء االصطناعي. وفي ديسمبر من عام 
ات الخطة متوسطة المدي وطويلة المدي لالستعداد لمجتمع المعلوم’’كوريا الجنوبية 

وتتضمن الخطة شرًحا للسياسات القومية التي ‘‘. القائم على الذكاء االصطناعي
سوف تنفذها الدولة استجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وتهدف هذه الخطة 
إلى تأسيس مجتمع يراعي األبعاد اإلنسانية الستخدامات الذكاء االصطناعي، ووضع 

الذكاء وذات مستوى عالمي من الجودة.، وتوظيف األسس لتكنولوجيا معلومات فائقة 
تكنولوجيا المعلومات فائقة الذكاء في تطوير السياسات االجتماعية. ويتطلب تحقيق 
أهداف هذه الخطة تأسيس مختبرات علمية كبيرة الحجم تساعد على ابتكار خدمات 

نشر خطة ومنتجات جديدة، وتطوير الخدمات الحكومية. كما قامت الحكومة الكورية ب
لتنمية القدرات  2022مليار دوالر إضافية بحلول عام  2قومية تهدف الستثمار 

معاهد بحثية  6الوطنية في مجال بحوث الذكاء االصطناعي من خالل تأسيس 
منحة دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه وبرامج  4500للذكاء االصطناعي، وتقديم 

الباحثين الكوريين في مجال الذكاء االصطناعي، تدريبية قصيرة المدي لتنمية مهارات 
وتسريع جهود ابتكار الشرائح الحاسوبية المتقدمة المرتبطة بتطبيقات الذكاء 
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 ,OECD, 2019, pp. 131-132, The Ministry of Science)االصطناعي 
ICT and Future Planning. South Korea, 2017, pp. 1-65) وهكذا .

مليار دوالر أمريكي لتمويل  2.9الجنوبية قد خصصت  يتضح أن حكومة كوريا
إلى نهاية عام  2016األبحاث المتصلة بالذكاء االصطناعي في الفترة من مارس 

 2.3، كما دفعت الشركات والمصانع الكورية الخاصة لتخصيص أكثر من 2022
وجيا مليار دوالر لتدشين مشروعات وأبحاث رائدة في مجال الذكاء االصطناعي وتكنول

المعلومات الذكية وتطبيقاتهما. وتوضح هذه الميزانيات الضخمة اهتمام الحكومة 
والشركات الكورية بتطوير مجال الذكاء االصطناعي وفًقا ألرقي المعايير العالمية 

 المتقدمة. 
 اللجنة’’ بتأسيسونتيجة الهتمام الدولة الكورية القوي قام الرئيس الكوري الجنوبي 

. وتضم 2018في نوفمبر من عام ‘‘ تفادة من الثورة الصناعية الرابعةالرئاسية لالس
اللجنة الرئاسية هذه قادة الشركات الصناعية الكورية التابعة للقطاع الخاص، وأساتذة 

وزارات كورية، والمستشار العلمي لرئيس  5الجامعات، وكبار المسئولين من 
آخرين من العاملين في وزارة العلوم فرًدا  30فرًدا يساعدهم  25الجمهورية، بإجمالي 

الرئاسية لالستفادة من  اللجنة’’ أصدرتوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد 
الخطة القومية للتعامل مع الثورة الصناعية ’’وثيقة بعنوان ‘‘ الثورة الصناعية الرابعة

ذه الخطة وتقدم ه‘‘. الرابعة لتحقيق النمو االبتكاري بما يراعي احتياجات الشعب
القومية عدة استراتيجيات شاملة لتشجيع البحث العلمي والتطوير المتصل بتكنولوجيا 
الثورة الصناعية الرابعة. وقد استفادت هذه الخطة الكورية الجنوبية من الخطط التي 
وضعتها اليابان في هذا الصدد؛ حيث تراعي هاتان الدولتان ضرورة تحفيز تكنولوجيا 

الرابعة للنمو االقتصادي، وأهمية إسهامها في حل المشكالت الثورة الصناعية 
القومية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق  الخطة’’ وتسعياالجتماعية. 

تشجيع مشروعات االبتكار  إلى‘‘النمو االبتكاري بما يراعي احتياجات الشعب
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حوث والتطوير في قطاًعا مختلًفا، وزيادة معدالت الب 12التكنولوجي الذكي في 
المجاالت التكنولوجية الرائدة، وتحسين البنية التحتية الصناعية، وتطوير النظم 
االقتصادية والبيئية الكورية، وتهيئة المجتمع الكوري الجنوبي للتغيرات االجتماعية 

 اللجنة’’ وتقومالمستقبلية القائمة على توظيف التكنولوجيا المستحدثة عميقة التأثير. 
بين سياسات الوزارة المختلفة  بالتنسيق‘‘سية لالستفادة من الثورة الصناعية الرابعةالرئا

’’ وتسعيبحيث تتناغم مع سياسات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
القومية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق النمو االبتكاري بما يراعي  الخطة

 2018سنوات في الفترة من  5تطبيق هذه اإلصالحات لمدة  ىإل‘ ‘الشعباحتياجات 
في مجاالت: التصنيع، والسيارات، والطاقة، والتمويل، والخدمات  2022إلى 

اللوجستية، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الدفاعية والعسكرية، واألمان، والبيئة، 
 Asia)لرعاية الصحية ورفاهية المواطنين، والمواصالت، والتخطيط العمراني، وا

Pacific Foundation of Canada, 2109, pp. 24-26) . 
لنهضة  استراتيجية’’ عنقام رئيس كوريا الجنوبية باإلعالن  2019وفي يونيو 
مليار دوالر أمريكي في القطاعات الصناعية  7.1قدرها  بتكلفة‘‘قطاع الصناعة

الت في المستقبل، والتكنولوجيا المحورية مثل شرائح الحاسب اآللي، ووسائل المواص
الحيوية في قطاع الصحة، وتطوير الصناعات الوطنية من خالل توظيف الذكاء 

’’ معكوريا الجنوبية  في‘‘لنهضة قطاع الصناعة استراتيجية’’ وتتشابهاالصطناعي. 
وتسعي هذه االستراتيجية إلى ‘‘. 2025صنع في الصين بحلول عام  استراتيجية

ريا الجنوبية في جودة الصناعات والتنافسية الصناعية بين الدول تحسين ترتيب كو 
دول على مستوي العالم في مجال  4المتقدمة، وإلى احتالل مرتبة من بين أفضل 

في الوقت الراهن إلى  %25الصناعة، وتحسين القيمة المضافة لقطاع الصناعة من 
’’ مع‘‘لصناعةلنهضة قطاع ا استراتيجية’’ وتتكامل. 2030بحلول عام  30%

القومية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق النمو االبتكاري بما يراعي  الخطة
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، وإن كانت هذه االستراتيجية تركز بقوة على تحديث قطاع ‘‘احتياجات الشعب
لنهضة قطاع  استراتيجية’’ تسعيالصناعة في كوريا الجنوبية. وباإلضافة إلى هذا، 

ألف مصنع جديد قائم على التكنولوجيا الذكية، وتأسيس  30ء بنا إلى ‘‘الصناعة
، 2030مصنع جديد يوظف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي بحلول عام  2000

وتأسيس مركز لمعالجة بيانات الثالثين ألف مصنع الجدد، وتطوير القوانين القائمة 
وال تقتصر جهود المنظمة للشركات والمصانع وللبيئة التصنيعية في كوريا الجنوبية. 

القومية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة  الخطة’’ علىتوظيف الذكاء االصطناعي 
استراتيجية لنهضة قطاع ’’ أو ‘‘لتحقيق النمو االبتكاري بما يراعي احتياجات الشعب

فقط بل تشمل أيًضا قيام وزارة الصناعة بوضع استراتيجية قومية لتعميق ‘‘ الصناعة
 Asia) 2019الذكاء االصطناعي في الدولة الكورية بنهاية عام استخدامات 

Pacific Foundation of Canada, 2109, p. 27). 
ومما سبق يتضح أن الدولة الكورية سعت حالل العقد األخير إلى تنفيذ عدة 
خطط قومية لدمج الذكاء االصطناعي ضمن المجتمع بقوة. وقد طبقت الحكومة 

ة لدمج تحليل البيانات الكبرى في القطاع الصناعي، وزيادة الكورية سياسات متنوع
االستثمارات في البحوث والتطوير المتصلة بالذكاء االصطناعي، وزيادة االستثمارات 
في بحوث العلوم األساسية والعلوم التطبيقية في الجامعات والمؤسسات البحثية، 

ت الجيل الخامس تقوم وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتأسيس شبكات التصاال
بنقل البيانات بسرعات فائقة، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في تقديم 
الخدمات العامة مثل المواصالت، والضمان االجتماعي، والدفاع، وتأسيس بيئة 
اقتصادية مشجعة لالستثمارات المالية ولالبتكارات واإلبداع، وتطوير النظام التعليمي 

لية أكبر في تأهيل القوي العاملة، وتوظيف تطبيقات الذكاء بحيث يسهم بفعا
االصطناعي في حل المعضالت االجتماعية. ولتحقيق كل هذه األهداف تسعي الدولة 
الكورية إلى االنتقال بعيًدا عن الحفظ اآللي واالستظهار وصياغة نظام تعليمي يقوم 
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وقد وضعت وزارة العلوم  على تدريب التالميذ على حل المشكالت والتفكير الناقد.
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعدة وزارات خطًطا قومية لترسيخ مكانة الذكاء 
االصطناعي في المجتمع، ولتأسيس منصات ذكية تدرب التالميذ على توظيف 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مهاراتهم واستعداداتهم العقلية. كما تقوم 

ة والتعليم برعاية التالميذ الموهوبين وتشجيعهم على االلتحاق بالجامعات وزارة التربي
في تخصصات ابتكار برامج الحاسب اآللي، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل البيانات، 
كما تقدم الجامعات الكورية منًحا دراسية لتشجيع طالب الجامعات على الحصول 

إنترنت األشياء، ونظم التحكم  على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات
الذكية، وتكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء االصطناعي. وتسعي وزارة 

 30الصناعة بالتعاون مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى بناء 
 ألف مصنع جديد قائم على التكنولوجيا الذكية. وبعد أن تناولنا االستراتيجية الكورية

الجنوبية في مجال تشجيع تطبيقات وأبحاث الذكاء االصطناعي، سوف نتناول 
 استراتيجية ألمانيا في هذا الصدد. 

وقد دشنت الحكومة الفيدرالية األلمانية استراتيجيتها القومية للذكاء االصطناعي 
. واستهدفت الحكومة األلمانية أن تصبح ألمانيا مركًزا 2018في ديسمبر من عام 

ا متقدًما ألبحاث وتطبيقات الذكاء االصطناعي من خالل تشجيع البحوث عالميً 
االبتكارية واالختراعات الشاملة في فترة زمنية وجيزة، وتعزيز المنتجات المصنوعة في 
ألمانيا بناًء على تطبيقات الذكاء االصطناعي، وزيادة حجم هذه الصادرات 

العالمي. ولتحقيق هذه األهداف  التكنولوجية، وتحسين جودتها بقوة على المستوي 
قامت الحكومة األلمانية بتأسيس مراكز بحثية جديدة، وتعميق مستويات التعاون بين 
الجامعات والشركات والمصانع األلمانية والفرنسية، وزيادة التمويل الحكومي المقدم 
 للجامعات والمصانع األلمانية كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم. كما تقوم الحكومة

األلمانية أيًضا بتحديث البينة التحتية الصناعية والبحثية، وتحسين االستفادة من 
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البيانات، وتنمية مهارات القوي العاملة في المصانع وقدرات الباحثين في الجامعات 
والمؤسسات البحثية العاملة في مجال الذكاء االصطناعي، وتطوير اإلجراءات األمنية 

أو غير األخالقية لتطبيقات الذكاء االصطناعي. وفي يونيو لمنع االستخدامات السيئة 
قامت وزارة النقل والبنية التحتية الرقمية الفيدرالية في ألمانيا بصياغة  2017من عام 

موجهات أخالقية للتطبيقات المتصلة بالسيارات ذاتية القيادة. وتشتمل هذه الموجهات 
السيارات ذاتية القيادة بهدف حماية قاعدة تتصل بالقرارات الخاصة بصناعة  15على 

 ,OECD)سائقي هذه السيارات وحماية المشاة، وتقليل احتماالت وقوع الحوادث 
2019, p. 130) . 

وباإلضافة إلى هذا، سوف تنشأ الحكومة الفيدرالية األلمانية مرصًدا لتكنولوجيا 
حاد األوروبي، الذكاء االصطناعي، كما سوف تمول إنشاء مراصد مماثلة في دول االت

وسوف تحلل التداعيات المترتبة على االبتكارات الذكية ونظم التحكم المستقلة على 
عالم العمل. وسوف يسعي المرصد األلماني لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي إلى تقويم 
اآلثار الناجمة عن تطبيقات الذكاء االصطناعي على الشركات والمصانع بصفة 

ة عامة، وإلى إجراء بحوث متعدية التخصصات حول خاصة وعلى المجتمع بصف
تعظيم العائد المجتمعي من بحوث الذكاء االصطناعي، وإجراء بحوث دولية مقارنة. 
وفي إطار جهود الدولة لتطوير استراتيجية التعلم مدي الحياة والتدريب المستمر سوف 

ن مهارات القوي تطبق الحكومة الفيدرالية مجموعة من اإلصالحات الهادفة إلى تحسي
العاملة. وتعتقد الحكومة األلمانية أن النظم الذكية ونظم التحكم المستقلة سوف تزداد 
معدالت استخدامها في المصانع والشركات في المستقبل، وأن الوظائف التي يقوم بها 
البشر سوف تتغير بصورة جذرية وبوتيرة مستمرة ومتسارعة. ولهذا فمن الواجب على 

أللمان أن يتصرفوا بصورة استباقية تحسًبا لهذه التطورات المستقبلية، وأن المخططين ا
يستعدوا لتحسين مهارات العمال األلمان. ولتحقيق ذلك وافق مجلس الوزراء الفيدرالي 

الفرص الدراسية لتنمية  قانون ’’ إصدارعلى  2018سبتمبر من عام  19في 
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. ويتيح القانون (Opportunities for Qualifications Act)‘‘ المؤهالت العلمية
الجديد للعمال األلمان الذين يعملون في وظائف عرضة لإللغاء أو للتأثر بصورة 
سلبية نتيجة للتقدم التكنولوجي، أو العمال الذين يتعرضون لتغيرات جذرية عميقة 
األثر، أو العمال الراغبين في الحصول على تدريب أفضل أو مؤهالت علمية أعلى 

في مهن نادرة، تحديث مهاراتهم المهنية والحصول على مؤهالت دراسية أرقي. للعمل 
وبالتالي يسمح هذا القانون للعمال الذين سوف يتأثرون بصورة سلبية من تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي بالدراسة للحصول على مؤهالت دراسية أعلى أو بالتدريب بصرف 

قدم لهم تمويال حكومًيا لمساعدتهم على النظر عن عمرهم أو مستواهم التعليمي، وي
 The Federal Government of)تغطية تكاليف الدراسة والتدريب العملي 

Germany, 2018, pp. 25-27) . 
وباإلضافة إلى ما سبق، سوف تقوم الحكومة الفيدرالية األلمانية بتشجيع تبادل 

ال الذكاء االصطناعي، المعلومات بين الشركات والمصانع والجامعات العاملة في مج
وبزيادة التمويل الحكومي المقدم للشركات والمصانع لرعاية االبتكارات في هذا 
المجال. وسوف ترعي الحكومة الفيدرالية الحضانات التكنولوجية الخاصة بالذكاء 
االصطناعي داخل الشركات والمصانع األلمانية، وتشجعها على إجراء األبحاث في 

، ومحفزات االبتكار، (Machine Learning)‘‘ تخدام اآلالتالتعلم باس’’مجال 
وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في االختراعات الصناعية، وتأسيس منصة إلكترونية 
لتبادل الخبرات بين المصانع األلمانية، وزيادة أعداد الحضانات التكنولوجية الخاصة 

التي تركز على التفاعل بالذكاء االصطناعي داخل الشركات والمصانع وبخاصة تلك 
بين اإلنسان وبين اآلالت وعلى تحسين مستويات الصحة واألمان البشري وعلى 
حماية سرية البيانات اإللكترونية. ولزيادة فاعلية هذه المبادرات سوف تقوم الحكومة 
األلمانية بتطوير المناهج الدراسية في مدارس التعليم الثانوي الصناعي، وبتدريب 

لى كيفية التعامل مع الجوانب األخالقية واالجتماعية والمجتمعية للذكاء التالميذ ع
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االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وكيفية اتقان المهارات المتصلة بالتصميم 
الصناعي، وكفايات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي والذكاء الوجداني والقدرة على 

وكيفية تحسين اتقان التالميذ للمهارات التواصل مع اآلخرين والتعاون معهم، 
 ,The Federal Government of Germany)االجتماعية والمهارات االبتكارية 

2018, pp. 28-29) . 
وتسعي الحكومة الفيدرالية إلى جعل ألمانيا واحدة من أهم مراكز األبحاث على 

ليم والبحث العلمي مستوي العالم في مجال الذكاء االصطناعي. وقد تعاونت وزارة التع
الفيدرالية، ووزارة االقتصاد والطاقة الفيدرالية، ووزارة العمل والشئون االجتماعية 
الفيدرالية، ووزارة الدولة للشئون الرقمية، والمجلس الرقمي لرئيسة الوزراء األلمانية، 

، ووزارة العدل ووزارة النقل والبنية التحتية الرقمية الفيدرالية، ووزارة الداخلية الفيدرالية
وحماية المستهلك الفيدرالية في صياغة استراتيجية قومية للذكاء االصطناعي في 
ألمانيا. كما ركزت وزارة النقل والبنية التحتية الرقمية الفيدرالية، ووزارة الداخلية 
الفيدرالية، ووزارة العدل وحماية المستهلك الفيدرالية على تحديد التحديات المرتبطة 

رات ذاتية القيادة، ومعضالت تحديث النظم اإلدارية. وتخطط الحكومة األلمانية بالسيا
. وتزيد هذه 2025مليار يورو على أبحاث الذكاء االصطناعي بحلول عام  3إلنفاق 

المخصصات األلمانية على قيمة المخصصات البريطانية، كما تبلغ ضعف 
خالل السنوات األربع المخصصات الفرنسية لتمويل أبحاث الذكاء االصطناعي 

القادمة. وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة على مستوي العالم من حيث أعداد الروبوتات في 
روبوت آلي لكل  309روبوت آلي و 488روبوت آلي و 631المصانع حيث يوجد 

. 2016آالف عامل في كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا على الترتيب في عام  10
على سنغافورة وكوريا الجنوبية في تصنيع الروبوتات اآللية. وتحتل  وتتفوق ألمانيا

حيث أعداد المصانع التي  من-األمريكيةبعد الواليات المتحدة -ألمانيا المرتبة الثانية
تنتج وتصنع الروبوتات اآللية على مستوي العالم. وتستخدم ربع المصانع األلمانية 
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ي المستقبل القريب في خطوط إنتاجها الذكاء االصطناعي أو تخطط الستخدامه ف
(Groth, Olaf, and Straube, Tobias, 2019, pp. 12-20). 

وتتشابه استراتيجية ألمانيا في مجال الذكاء االصطناعي مع االستراتيجية العامة 
لالتحاد األوروبي ومع استراتيجية فرنسا لترسيخ الذكاء االصطناعي في المجتمع. 

شامال لتوظيف الذكاء االصطناعي. ويهدف هذا المدخل إلى  وتتبني ألمانيا مدخال
ضمان احتالل ألمانيا لمكانة متقدمة بين الدول الصناعية العظمي التي توظف الذكاء 
االصطناعي، وضمان تعزيز التنافسية الدولية للصناعات األلمانية. وتركز استراتيجية 

فادة القصوى من قواعد ألمانيا في مجال الذكاء االصطناعي على تحقيق االست
’’ وبخاصةالبيانات، ومراعاة قوانين حماية الخصوصية المطبقة في االتحاد األوروبي 

 General Data Protection‘‘)األوروبي العام لحماية البيانات النظام
Regulation)  وتطبيق المعايير األخالقية عند توظيف تكنولوجيا الذكاء ،

مليارات يورو لتمويل  3الفيدرالية األلمانية  االصطناعي. وقد خصصت الحكومة
. وتري الحكومة أن تخصيص هذه 2025نهاية عام  حتىمجال الذكاء االصطناعي 

الميزانيات سوف يؤثر بصورة إيجابية على االقتصاد والمؤسسات البحثية والجامعات. 
وتسعي الحكومة الفيدرالية إلى تأسيس مراكز عالية الجودة ألبحاث الذكاء 
االصطناعي، ومعامل بحثية، وبرامج لتمويل أبحاث الباحثين الشباب الواعدين، وزيادة 
رواتب ومكافآت الباحثين وأساتذة الجامعات، وتشجيع المؤسسات الصناعية الكبرى 
على التعاون مع مراكز البحث والجامعات األلمانية في مجال تكنولوجيا الذكاء 

اتيجية األلمانية في مجال تشجيع تطبيقات االصطناعي. وبعد أن تناولنا االستر 
وأبحاث الذكاء االصطناعي، سوف نتناول استراتيجية المملكة المتحدة في هذا 

 الصدد. 
وتنظر االستراتيجية الرقمية الوطنية في المملكة المتحدة والمنشورة في مارس عام 

القتصاد الرقمي إلى الذكاء االصطناعي باعتباره محوًرا بالغ األهمية لتنمية ا 2017
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مليون جنيه إسترليني لتمويل الجامعات  22للدولة. وقد خصصت هذه االستراتيجية 
في المملكة المتحدة إلجراء بحوث حول تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وتطبيقات 
الروبوتات. وتهدف الحكومة البريطانية إلى زيادة االستثمارات المخصصة لتمويل 

، وتعزيز الشراكة بين 2021إلى  2017ل الفترة من بحوث الذكاء االصطناعي خال
الجامعات وبين قطاع الصناعة في تطبيقات الذكاء االصطناعي. كما قامت الحكومة 

بنشر تقرير لتقويم جهود المؤسسات  2017في المملكة المتحدة في أكتوبر عام 
تقرير على البحثية والصناعية البريطانية في مجال الذكاء االصطناعي. وقد أثني ال

جهود المملكة المتحدة كمركز عالمي لبحوث الذكاء االصطناعي، وتطبيقات علوم 
الحاسب اآللي. وقد قدرت الحكومة البريطانية المساهمة اإلضافية لتطبيقات الذكاء 

مليون دوالر أمريكي. وتوظف  814االصطناعي لالقتصاد البريطاني بمبلغ قدره 
صطناعي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتقديم المؤسسات البريطانية الذكاء اال

الخدمات المصرفية لعمالء البنوك، ومساعدة التالميذ والمعلمين على التعلم والتدريس، 
مقترًحا مثل: تحسين سبل  18وعلى تفريد العملية التعليمية. وأوصي التقرير بتطبيق 

يس وقفيات لذلك، وتحسين االستفادة من البيانات وسبل تبادل البيانات من خالل تأس
رأس المال البشري في تطبيقات الذكاء االصطناعي من خالل زيادة أعداد المنح 
الدراسية التي تقدمها الشركات والمصانع البريطانية لطالب الماجستير في هذا 
المجال، وتعميق البحوث في مجال الذكاء االصطناعي، وتعزيز التعاون بين 

عات العاملة في مجال الذكاء االصطناعي، وتعميق التعاون المؤسسات البحثية والجام
بين الجامعات والمصانع، ونشر تطبيقات الذكاء االصطناعي من خالل تفعيل جهود 
المجلس القومي ألبحاث الذكاء االصطناعي في المملكة المتحدة، وصياغة إطار 

يقات الذكاء عمل رصين لتحسين الشفافية والمحاسبية المتصلة بقرارات بحوث وتطب
 . (OECD, 2019, pp. 134-135)االصطناعي 



 

 121 

قامت الحكومة في المملكة المتحدة بنشر استراتيجيتها  2017وفي نوفمبر 
لتعميق وتطوير قطاع الصناعة. ونظرت هذه االستراتيجية الصناعية إلى مجال 

دة، الذكاء االصطناعي باعتباره واحًدا من أهم أربع تحديات تواجه المملكة المتح
وتشكل مستقبل الصناعات البريطانية، وتحدد مكانة المملكة المتحدة في االقتصاد 

تمويل قطاع  استراتيجية’’ البريطانيةنشرت الحكومة  2018العالمي. وفي إبريل 
مليار دوالر أمريكي لتقوية نقاط  1.2؛ وهي مبادرة الستثمار ‘‘الذكاء االصطناعي

طبيقات الذكاء االصطناعي، وللحفاظ على تميز المملكة المتحدة في بحوث وت
مستواها العالمي المتقدم في هذا المجال. وتقوم هذه االستراتيجية على ثالثة محاور 
هي: تحسين مهارات الباحثين والقوي العاملة في مجال الذكاء االصطناعي، وزيادة 

ي مجال محفزات االبتكارات في مجال الذكاء االصطناعي، وتحسين البنية التحتية ف
 هيئة’’ البريطانيةالذكاء االصطناعي. ولتطبيق هذه االستراتيجية أسست الحكومة 

مركز أخالقيات ’’، و(Office for Artificial Intelligence)‘‘ الذكاء االصطناعي
 Centre for Data Ethics and)‘‘ التعامل مع البيانات وأخالقيات االبتكار

Innovation) .ات التعامل مع البيانات وأخالقيات أخالقي مركز’’ ويهدف
تدعيم الممارسات المتصلة بإدارة االبتكار العلمي، وزيادة مستوي ثقة  إلى‘‘االبتكار

المجتمع في االختراعات الجديدة، وتقديم مشورات مستقلة حول االحتياطات الواجب 
والذكاء اتباعها عند ابتكار اختراعات بالغة األهمية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

أخالقيات التعامل مع البيانات وأخالقيات  مركز’’ ويخططاالصطناعي. 
 .OECD, 2019, p)وقفية مالية لتحسين االستفادة من البيانات  لتأسيس‘‘االبتكار
135). 

أفضل ‘‘ مركز أخالقيات التعامل مع البيانات وأخالقيات االبتكار’’ويحلل 
كنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي، الممارسات المتصلة بكيفية التعامل مع ت

ويدرس كيفية توظيفها في اختراعات تفيد المجتمع البريطاني، كما يسعي إلى توضيح 
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االشكاليات األخالقية واإلدارية المتصلة باستخدام الذكاء االصطناعي وتوظيف 
ية الدولية البيانات، وتقديم حلول لهذه اإلشكاليات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحث

من أجل التوظيف األمثل لتكنولوجيا  (Think-Tanks)المرموقة وخزانات الفكر 
الذكاء االصطناعي، وترسيخ التعاون مع مراكز البحث والجامعات والمصانع 
البريطانية إليجاد آليات أكثر فاعلية للتوظيف األخالقي لتكنولوجيا المعلومات 

تقارير العلمية وتقديم االستشارات للحكومة وتطبيقات الذكاء االصطناعي، ونشر ال
حول كيفية توفير المناخ األخالقي للمؤسسات العاملة في مجال الذكاء االصطناعي 

 & ,Department for Digital, Culture, Media)واالبتكارات التكنولوجية 
Sport. U.K., 2018, pp. 10-23) . 

المملكة المتحدة كثاني أفضل وقد عززت جهود الحكومة البريطانية من مكانة 
دولة على مستوي العالم من حيث مؤشرات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي. وقد نشرت 
الحكومة عدة تقارير رسمية حول سياسات ترسيخ الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا 

نشرت الحكومة  2018المعلومات الذكية في المملكة المتحدة. ففي إبريل من عام 
يًرا حول السياسة القطاعية لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، وآليات البريطانية تقر 

الحفاظ على التفوق البريطاني في هذا المجال. ودعت التقارير إلى زيادة االستثمارات 
من  %2.4البريطانية المخصصة لتمويل أبحاث الذكاء االصطناعي لتصل إلى 

( طالب 1000أللف ) ، وتقديم منح2027الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 
بريطاني للحصول على درجة الدكتوراه في مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي من 

 ،International Development Research Centre)كلية لندن اإلمبراطورية 
and Oxford Insights, 2019, pp. 24-25)   . 

دن الجامعية قامت جامعات كامبريدج وإدنبرة وأكسفورد وكلية لن 2015وفي عام 
 The)‘‘ مجلس بحوث العلوم الطبيعية والعلوم الهندسية’’وجامعة وريك و

Engineering and Physical Sciences Research Council)  بتأسيس
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بهدف تشجيع األبحاث في  (The Alan Turing Institute)‘‘ معهد آالن تورنج’’
ة برامج الحاسب اآللي مجاالت الرياضيات واإلحصاء وعلوم الحاسب اآللي وهندس

والتعلم باستخدام اآلالت والذكاء االصطناعي وعلوم البيانات. ويطبق هذا المعهد 
أبحاثه لحل المشكالت الواقعية، ولتعزيز الشراكة العلمية بينه وبين الصناعة والهيئات 

 مكتب’’ مع‘‘آالن تورنج معهد’’ يتعاون الحكومية والمنظمات التطوعية. كما 
 Government Communications)‘‘ الحكومية البريطانيةاالتصاالت 

Headquarters)  في مجاالت األمن والدفاع والشئون العسكرية، ومع عدد من
في مجال أبحاث ‘‘ مؤسسة لويد الخيرية’’الشركاء في مجاالت الرعاية الصحية، ومع 

ية، ومع في مجال تكنولوجيا الحاسبات اآلل‘‘ شركة إنتل’’هندسة البيانات، ومع 
‘‘ آالن تورنج معهد’’ ويعقدفي مجال تمويل واالستثمار. ‘‘ بنك إتش إس بي سي’’

جلسات نقاشية وورش عمل أسبوعية منظمة يتناقش فيها الباحثون مع العاملين في 
المؤسسات الصناعية والتجارية الدولية العمالقة إليجاد حلول للمشكالت الكبرى 

 شركة’’ المعهدأمثلة الشركات التي تتعاون مع المتصلة بالبيانات الضخمة. ومن 
‘‘ معمل تكنولوجيا األمن والدفاع’’، و‘‘ناشيونال جريد’’، و‘‘سيمنز’’، و‘‘شل

(Defence and Security Technology Laboratory)تاتا للصلب’’، و‘‘ ،
 .Hall, Wendy, and Pesenti, Jerome, 2017, pp)‘‘ تومسون رويترز’’و

36-37). 
ى مستوي العالم فقد بلغت قيمة االستثمارات في الشركات والمصانع أما عل

مبلًغا  2010الجديدة التي تم تأسيسها وتعمل في مجال الذكاء االصطناعي في عام 
مليار  40.4لتصل إلى  2018مليار دوالر أمريكي، ثم زادت في عام  1.3قدره 

)حتى  2019من عام دوالر أمريكي، وبلغت في خالل الشهور العشرة األول فقط 
مليار دوالر أمريكي. وفي الفترة من األول  37.4( 2019الرابع من نوفمبر من عام 

 15798كان هناك  2019إلى الرابع من نوفمبر من عام  2014من يناير من عام 
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ألف دوالر في مجال الذكاء  400مشروًعا استثمارًيا تزيد قيمة الواحد منه عن 
يثة التأسيس على مستوي العالم، وكان متوسط االصطناعي في الشركات حد

مليون دوالر أمريكي.  وقد حصلت السيارات ذاتية  8.6االستثمار في الشركة الواحدة 
القيادة على نصيب األسد من االستثمارات المخصصة للذكاء االصطناعي على 

 ، يليها قطاع الدواء ومكافحة السرطان والعالج، ثم2018مستوي العالم في عام 
مجال التعرف على األشخاص من وجوههم، ثم مجال أفالم الفيديو المرئية، ثم مجال 
تجنب االحتيال والنصب المالي. وقد احتل مجال ابتكارات الروبوتات على المركز 
األول من حيث أسرع قطاعات الذكاء االصطناعي نمًوا على مستوي كوكب األرض 

تاله مجال إدارة سالسل اإلمداد )باستثمارات بلغت أكثر من مليار دوالر(، 
مليون دوالر(، ثم مجال أتمتة اإلنتاج في المصانع،  500)باستثمارات بلغت أكثر من 

ثم مجال شرائح الحاسب اآللي وأشباه الموصالت، ومجال التعرف على األشخاص 
 Perrault, Raymond)من وجوههم، ومجال حوسبة الكوانتم، والعمليات التجارية 

et al., 2019, pp. 88-90). 
برنامًجا للماجستير في الذكاء  406جامعة أوروبية تقدم  197وكانت هناك 

جامعة أوروبية تقدم برنامجين  85، ويشمل هذا العدد 2018االصطناعي في عام 
اثنين على األقل للماجستير في مجال الذكاء االصطناعي. ويعد تخصص الذكاء 

اآللي شعبية من حيث أعداد طالب  االصطناعي أكثر تخصصات علوم الحاسب
الدكتوراه الملتحقين به في الجامعات األمريكية والكندية. وتوضح اإلحصاءات أن 

من الحاصلين على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي في الجامعات  21%
األمريكية والكندية يتخرجون بعد تخصصهم في مجال الذكاء االصطناعي في عام 

2018 (Perrault, Raymond et al., 2019, pp. 114-115) . 
وإذا أخذنا في االعتبار عدد السكان ، سوف نالحظ أن إيطاليا والسويد وألمانيا 
تعد محاضن للتكنولوجيا المحورية؛ حيث تبلغ الشركات حديثة التأسيس في مجال 
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من إجمالي عدد الشركات حديثة  %20التكنولوجيا المحورية للذكاء االصطناعي 
في  %12.5لتأسيس في مجال الذكاء االصطناعي، في حين تبلغ هذه النسبة ا

المتوسط في بقية دول االتحاد األوروبي. وتتميز الدول اإلسكندنافية بخبراتها في 
 7مجال التكنولوجيا العميقة. ففي فنلندا والدانمارك والنرويج توجد شركة من كل 

وجيا المحورية للذكاء االصطناعي. شركات حديثة التأسيس تعمل في مجال التكنول
وتستفيد الدول األوروبية ذات البنية التحتية القوية في مجال الذكاء االصطناعي مثل 
المملكة المتحدة من وجود عدد كبير من الجامعات ذات المستوي العالمي الفائق من 

معلومات الجودة التعليمية، وأعداد كبيرة من المهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا ال
واالتصاالت، ومن زيادة حجم االستثمارات المخصصة. أما الدول األوروبية صغيرة 
الحجم فتتميز بوجود أعداد ال بأس بها من القوي البشرية عالية التأهيل، ومن مراكز 
البحث العلمي ومراكز البحوث الهندسية شديدة التميز كما هو الحال في ألمانيا، 

فعالة كما هو الحال في فنلندا، ومعامل الذكاء االصطناعي والمحاضن التكنولوجية ال
المتخصصة في شبكات اإلنترنت العمالقة مثل فرنسا، والتأثير اإليجابي للشركات 
حديثة التأسيس الناجحة في تخصصات علمية أخري تختلف عن الذكاء االصطناعي 

كات متعدية الجنسيات مثل السويد. وتزداد قيمة االستثمارات المالية التي توجهها الشر 
المرموقة لتمويل محاضن التكنولوجيا المحورية في الدول األوروبية ذات الكثافة 
السكانية المنخفضة؛ األمر الذي يخلق دائرة إيجابية من االستثمارات المالية 

 ,MMC Ventures and Barclays Bank UK PLC)واالبتكارات الصناعية 
2019, p. 105). 

شركة حديثة التأسيس تعمل في مجاالت الذكاء  1600الراهن  ويوجد في الوقت
االصطناعي في القارة األوروبية. وتوجد غالبية هذه الشركات في المملكة المتحدة؛ 

شركة حديثة متخصصة في الذكاء االصطناعي. وتبلغ  500حيث تم تأسيس قرابة 
ناعي في المملكة أعداد الشركات حديثة التأسيس العاملة في مجاالت الذكاء االصط
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المتحدة ضعف ما هو موجود في أي دولة أوروبية أخري. كما تزدهر األبحاث 
والشركات العاملة في مجاالت الذكاء االصطناعي أيًضا في ألمانيا وفرنسا. وقد أدي 
وجود خريجي الجامعات المؤهلين في التخصصات الهندسية وتخصصات الحاسب 

وزيادة االستثمارات التي تخصصها الحكومة لتمويل  اآللي والفيزياء والعلوم الطبية،
أبحاث الذكاء االصطناعي، إلى زيادة أعداد الشركات حديثة التأسيس في مجاالت 

 MMC Ventures and)الذكاء االصطناعي في ألمانيا وفرنسا في السنوات األخيرة 
Barclays Bank UK PLC, 2019, p. 97)وبعد أن حللنا تداعيات الثورة  . 

الصناعية الرابعة على الذكاء االصطناعي، سوف نستعرض العالقة بين الثورة 
 Large-Scale)‘‘ التعلم واسع النطاق باستخدام اآلالت’’الصناعية الرابعة وبين 
Machine Learning). 

 الثورة الصناعية الرابعة والتعلم واسع النطاق باستخدام اآلالت: (ب
الذكية وبرامج الحاسب اآللي القائمة على  أصبح التعلم بواسطة اآلالت والنظم

التعرف على األوامر الصوتية المسموعة واألوامر المرئية جزًءا ال يتجزأ من عالمنا 
المعاصر. وتعتمد تقنيات التعلم بواسطة اآلالت على علم اإلحصاء، وعلى كفاءة 

المستفيدين من  اللوغاريتمات الحسابية، وقواعد البيانات الضخمة. ونتيجة لتزايد أعداد
مجال التعلم بواسطة اآلالت وتطبيقاته المختلفة مثل الحوسبة السحابية، تزايد التأثير 

 ,Bottou, Leon, Curtis, Frank)القوي لتداعياته المجتمعية واالقتصادية والعلمية 
and Nocedal, Jorge, 2016, pp. 223-225) والتعلم بواسطة اآلالت هو .

لذكاء االصطناعي تقوم على تمكين نظم الحاسب اآللي من مجموعة من تقنيات ا
التعلم من المالحظات والخبرات السابقة، وعلى تحسين سلوك هذه النظم الحاسوبية 

متجه  اآلالت:’’ المتصل بمهمة معينة. وتتضمن تقنيات التعلم بواسطة اآلالت ما يلي
تعلم باستخدام ال’’، وأشجار القرار، و(Support Vector Machines‘‘)الدعم

 K-means)‘‘ ، والخوارزميات التصنيفية(Bayes Learning)‘‘ إحصاء بايز
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Clustering)تعلم قواعد االرتباط’’، و ‘‘(Association Rule Learning) ،
واالنحدار، والشبكات العصبية، وغيرها. وتوجد أعداد كبير للوغاريتمات المتصلة 

اآللي المتعلقة بها. وقد شهدت الخمس  بالتعلم بواسطة اآلالت ولبرامج الحاسب
والعشرين سنة األخيرة اختراع العديد من برامج الحاسب اآللي المتعلقة بالتعلم بواسطة 
اآلالت وبالتنقيب عن البيانات. وتهدف برامج الحاسب اآللي هذه إلى تسهيل عمليات 

سب اآللي هذه تحليل البيانات المعقدة وتطوير لغات البرمجة. كما تهدف برامج الحا
إلى تطوير منصات لتحليل البيانات بصورة متقدمة، وتصميم نظم للتنبؤ المستقبلي، 

نظم التوصية التي تهدف إلى التنبؤ المسبق باحتماالت إعجاب المستهلكين بمنتج ’’و
، ومعالجات الصور ومعالجات األصوات (Recommender Systems)‘‘ معين

ات بسرعات فائقة، وتصنيف البيانات الضخمة، ومعالجات اللغة، ومعالجة البيان
وتطبيق لوغاريتمات التعلم بواسطة اآلالت في الشبكات العصبية والتعلم العميق 

(Nguyen, Giang et al., 2019, pp. 77-87) . 
وقد أصبح التعلم بواسطة اآلالت واحًدا من أهم أدوات التنبؤ بالمستقبل، وتحليل 

ط اإلنتاج الصناعي. ويوظف التعلم بواسطة اآلالت المشكالت المستعصية في خطو 
عدة برامج للحاسب اآللي لتوظيف البيانات الكبرى والذكاء الحاسوبي. كما يستخدم 
التعلم بواسطة اآلالت اللوغاريتمات لتعظيم االستفادة من البيانات. وفي مجال 

اج والتخطيط صيانة وإصالح خطوط اإلنت في’’ اآلالتالصناعة يسهم التعلم بواسطة 
للعمليات اإلنتاجية بالمصانع، وصياغة توصيات وقائية تتصل باكتشاف األعطال في 
خطوط اإلنتاج، وتحليل قضايا الجودة الصناعية، وأتمتة العمليات اإلنتاجية بالمصانع 
وأتمتة خطوات الصيانة باستخدام برامج الحاسب اآللي والروبوتات والطائرات المسيرة، 

م البيانات لفرق العمل المختصة بتصميم اآلالت وخطوط اإلنتاج، وتفسير وتقدي
وتفسير وتبادل البيانات المتصلة باألداء الصناعي، وتقديم البيانات المتصلة بآراء 
المستهلكين لفرق التصنيع. ويشجع التعلم بواسطة اآلالت القطاعات الصناعية على 
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إلنتاجية، وتعميق نسبة األتمتة في تعظيم معدالت االبتكار، وزيادة جودة العمليات ا
خطوط اإلنتاج، وزيادة األرباح، وتصميم نظم لمراقبة خطوط اإلنتاج، ونظم الكتشاف 
األعطال، وابتكار نظم حاسوبية متقدمة لتحليل العمليات اإلنتاجية واألعطال المرتبطة 

وتقليل تكلفة بها وللتنبؤ المستقبلي بنظم الصيانة، وتحديد مسارات التغذية الراجعة، 
العمليات اإلنتاجية، وتقليل الهدر، وتقليل معدالت استبدال المنتجات المعيبة وذات 

 ,Dassault Systemes, The 3D EXPERIENCE Company)‘‘ األعطال
n.d., pp. 1-5) . 

ويبدأ مصممو تطبيقات التعلم باستخدام اآلالت بجمع البيانات، ثم المعالجة 
ت وتحديد الخصائص اإلضافية لها، ثم بناء النموذج اللوغاريتمي المبدئية لهذه البيانا

الرياضي، ثم االستخدام الفعلي. فبعد أن يتم جمع البيانات وقبل أن يتم توظيف هذه 
البيانات كمدخالت للوغاريتمات الرياضية يجب تحويل هذه البيانات من صورتها الخام 

’’ ويعد. (Feature Vector)‘‘ للخصائص الحسابية التي تمثل الشيء متجة’’ إلى
التقليدي للوغاريتمات التعلم.  المدخل‘‘الخصائص الحسابية التي تمثل الشيء متجة

ويهتم التعلم باستخدام اآلالت بصورة أساسية بكيفية تدريب اآلالت على بناء نموذج 
 رياضي يمكنها من التنبؤ بالمستقبل أو من اتخاذ القرارات بصورة أفضل. وعلى الرغم

من وجود عدد كبير من اللوغاريتمات والتقنيات الهادفة إلى التنبؤ المستقبلي، إال أنها 
تشترك جميًعا في خاصية واحدة هي تصميم النموذج الرياضي بناء على طبيعة 
البيانات. ويركز التعلم باستخدام اآلالت على نوعين من أنواع التعلم هما: التعلم 

 . (Sparks, Evan Randall, 2016, pp. 11-13) المراقب، والتعلم غير المراقب
ويتم توظيف التعلم واسع النطاق باستخدام اآلالت في تقليل تكاليف اإلنتاج، 
ومعرفة آراء المستهلكين، وتحسين خبرات المستهلكين، وزيادة مستويات األتمتة بهدف 

لي والتجاري. تحسين كفاءة التنظيم الداخلي للمؤسسات، واكتشاف حاالت االحتيال الما
كما يتم توظيف التعلم واسع النطاق باستخدام اآلالت أيًضا في تحديد األسعار المثلي 
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للسلع والمنتجات، وتحليل حجم المشتريات السابقة. وتتيح تطبيقات تحديد األسعار من 
خالل الحوسبة السحابية مرونة كبيرة للشركات لتحديد أسعار منتجاتها من خالل 

للوغاريتمات التعلم واسع النطاق وللتطبيقات المختلفة للذكاء  التوظيف األمثل
االصطناعي. ونتيجة لتزايد حاجة الشركات متعدية الجنسيات آلليات أكثر كفاءة 
لتسعير منتجاتها، ازداد الطلب في العقدين األخيرين على توظيف التعلم واسع النطاق 

 باستخدام اآلالت. 
 لم العميق:الثورة الصناعية الرابعة والتع (ت

هو أحد فروع التعلم بواسطة اآلالت،  (Deep Learning)إن التعلم العميق 
وبالتالي، فهو أحد التخصصات الفرعية للذكاء االصطناعي. ويستخدم التعلم العميق 

في تحسين  (Neural Networks)‘‘ العصبية بالشبكات’’ المسماةاللوغاريتمات 
تخدام البيانات. ويفيد التعلم العميق في تصميم التنبؤات المستقبلية القائمة على اس

السيارات ذاتية القيادة، وتحليل المشاعر في الحاالت المزاجية البشرية المختلفة، وفي 
غالبية التقنيات األخرى للذكاء االصطناعي التي تتعامل مع البيانات الحقيقية التخاذ 

ي تستخدم تقنيات التعلم العميق قرارات ديناميكية. وتؤثر أدوات الذكاء االصطناعي الت
على العديد من جوانب الممارسات التجارية تأثيرات عميقة وغير متوقعة. فمن ناحية 
تعتمد العمليات التصنيعية الحديثة بقوة على الذكاء االصطناعي والتعلم بواسطة 
اآلالت. وتحلل نظم التعرف على الصور المرئية المنتجات على خطوط اإلنتاج 

العيوب الموجودة بها، كما تساعد نظم التعلم بواسطة اآلالت في التحليالت لتحديد 
التنبؤية التي تستشرف وجود األخطاء في المنتجات من خالل متابعة المستشعرات 
الموجودة في المصانع، ومن خالل تحديد األنماط التي تؤدي على وقوع األخطاء. 

الت أيًضا في توجيه القرارات المتصلة وباإلضافة إلى هذا، يستخدم التعلم بواسطة اآل
بسالسل تدفق مستلزمات اإلنتاج، وتحسين كفاءة اإلنتاج عند الطلب من خالل 

 .McDowell, Steve, 2019, pp)توظيف آليات المناقصات واللوجستيات الذكية 
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. وباإلضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التصنيعية في خطوط إنتاج المصانع (2-3
لم العميق في صناعات المركبات والنقل، وفي تطوير طرق تفكير البشر في يفيد التع

طبيعة وسائل المواصالت. ويزيد التعلم العميق من سرعة السباق نحو تحقيق الهدف 
النهائي وهو تصنيع سيارات ذاتية القيادة آمنة. ويشهد العالم اآلن ظهور تطبيقات 

حالت السيارات وتغيرها وفًقا لتغير واقعية تتمثل في نظم ذكية تتحكم في مسار ر 
الظروف، وتصنيع السيارات ذات القيادة شبه الذاتية، وتحليل العيوب في خطوط إنتاج 
المصانع، ومتابعة سلوك قائدي السيارات من خالل الحاسب اآللي، وزيادة وعي 

انات السائق بما يحدث داخل السيارة أثناء قيادتها. ويفيد التعلم العميق في تصميم خز 
للبيانات الضخمة، وتحديد أدوات تحليل هذه البيانات، وتنويع آليات توظيف هذه 
البيانات، وتحسين سبل إدارة قواعد البيانات الكبيرة، وتعظيم العائد االقتصادي من 
توظيف ومعالجة هذه البيانات الهائلة والمتنوعة، وتحديد سبل حفظ هذه البيانات بناء 

وتمكين المؤسسات والشركات من تغيير بيئات حفظ ومعالجة على حجم أعباء العمل، 
 . (McDowell, Steve, 2019, pp. 4-10)البيانات وفًقا لتغير الظروف 

ويفيد التعلم العميق والذكاء االصطناعي في تحسين العملية التعليمية بصورة 
 متنوعة. ومن بين هذه الصور ما يلي:

 ’’واحتياجات كل متعلم. السماح بتفريد التعلم وفًقا لقدرات 
 .زيادة معدالت نجاح التالميذ 
  استخدام أدوات التقويم اإللكترونية؛ األمر الذي يقلل من األعباء الملقاة على

عاتق المعلمين لتصحيح إجابات التالميذ في االختبارات التقويمية، ويتيح لهم 
 أوقاًتا أكبر ألداء مهام تربوية أخري. 

 لتراكمي المستمر، وسهولة تتبع مقدار التقدم في تحصيل سهولة استخدام التقويم ا
 التالميذ الدراسي.
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  سهولة تعديل أساتذة الجامعات والمعلمين للمقررات الدراسية التي يقومون
بتصميمها، وإمكانية تحميل هذه المقررات الدراسية اإللكترونية على منصات 

 .Karsenti, Thierry, 2019, pp)‘‘ كورسيرا’’على شبكة اإلنترنت مثل 
108-109)  . 

 .إمكانية التعلم عن بعد 
  تسهم تكنولوجيا التعلم العميق والذكاء االصطناعي في تسهيل سبل التعامل مع

إمكانية البحث عن المعلومات من خالل ‘ جوجل’المعلومات. حيث تتيح شبكة 
ستخدام أخذ الموقع الجغرافي للمستفيدين في االعتبار، ومراعاة المرات السابقة ال

بتقديم خيارات  (Amazon)‘‘ أمازون ’’محركات البحث. ويقوم موقع شركة 
 للبحث على موقعه على شبكة اإلنترنت في ضوء المشتريات السابقة.

  سهولة تقديم التغذية الراجعة للمتعلمين، وتفريد التغذية الراجعة المقدمة لكل
ودة إجابات المتعلمين، متعلم، وسرعة هذه التغذية الراجعة، وتقديم تقديرات لج

 وتقديم برامج عالجية لتحسين تعلم التالميذ.
 .توفير فرص ثرية لتفاعل المتعلمين مع أقرانهم 
  تحسين كفاءة المعلمين ومساعدتهم على االنتقال من نقل المعارف إلى تيسير

التعلم، وتدريب المعلمين على تدريس المحتويات المعرفية الرقمية بالغة التعقيد 
(Karsenti, Thierry, 2019, p. 109) . 

 .جعل التعلم أكثر بهجة 
  سهولة توظيف بيئات التعلم االفتراضية والواقع االفتراضي؛ حيث تتيح األلعاب

التعليمية القائمة على الواقع االفتراضي للمتعلمين أن يمروا بخبرات حية وشبة 
 واقعية تزيد من دافعيتهم للتعلم.

 يذ.تقليل معدالت تسرب التالم 
  سهولة تخزين ومعالجة وتحليل أحجام كبيرة من البيانات مع الحفاظ على سرية

 . (Karsenti, Thierry, 2019, pp. 109-110)بيانات المتعلمين 
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ويفيد التعلم العميق في تقديم التغذية الراجعة للتالميذ في الوقت المناسب، وفي 
. كما يوجه المعلمين إلى تبصير المعلمين بمدي فاعلية شرحهم للمحتوي المعرفي

أنماط التالميذ السلوكية غير المرغوب فيها، ونقاط الضعف في التحصيل الدراسي 
التي تحبط التالميذ، وسبل تعزيز المنافسة بين التالميذ، وكيفية استخدام طرق 
التدريس المختلفة، وكيفية زيادة دافعية التالميذ للتعلم. وباإلضافة إلى هذا، يساعد 

العميق التالميذ على اختيار أقرانهم من المتعلمين الذين يستطيعون تقديم  التعلم
اإلرشادات والنصح التعليمي لهم، كما يساعد المعلمين على تصنيف التالميذ 
وتوزيعهم على جماعات للتعلم التعاوني، وعلى تحديد قدرات التالميذ التعليمية ونقاط 

ق في تحديد مجاالت استقالل التالميذ، تميزهم المعرفية. كما يفيد التعلم العمي
وتوقيتات التمتع باالستقالل في التعلم، وتوقيتات التعلم تحت إشراف المعلم، وإخبار 
المعلمين بالتالميذ الذين لم يتابع المعلمون أدائهم في الفترة األخيرة، وتقديم التشجيع 

ة بعض جوانب للتالميذ الذين يعانون من التأخر الدراسي أو التعثر في دراس
التخصص التعليمية. وبعد أن حللنا طبيعة العالقة بين الثورة الصناعية الرابعة وبين 
التعلم العميق، سوف نستعرض تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على التعلم المعزز 

 القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية. 
م على استخدام اآلالت الثورة الصناعية الرابعة والتعلم المعزز القائ (ث

 والحاسبات اآللية:
 Reinforcement)والتعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية 

Learning)  .عبارة عن مجال يحلل مجموعة من الحلول لمجموعة من المشكالت
ت ويتضمن التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية تحليل المشكال

المتصلة بتعلم أداء المهام المختلفة، وكيفية تحديد مسارات التصرف في المواقف 
المختلفة، وآليات تعظيم إشارات الحوافز الحسابية. وتعد هذه المشكالت مشكالت 
مغلقة ألن أفعال نظام التعلم تؤثر على مدخالت النظام الالحقة. وباإلضافة إلى هذا، 
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األفعال التي يجب عليه أن يقوم بها وذلك على العكس  فإن المتعلم ال يتم إخباره عن
مما يحدث في حاالت التعلم بواسطة اآلالت. فالتعلم المعزز القائم على استخدام 
اآلالت والحاسبات اآللية يقوم على ضرورة اكتشاف المتعلم لألفعال التي تؤدي إلى 

عوبة تؤثر األفعال أفضل النتائج من خالل المحاولة والخطأ. وفي أكثر الحاالت ص
على أفضل النتائج الفورية وعلى النتائج الالحقة. وهناك ثالثة خصائص رئيسة للتعلم 
المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية. وهذه الخصائص الثالثة هي: 
تحليل مشكالت مغلقة من خالل عدم وجود تعليمات مباشرة للمتعلم حول األفعال التي 

أن يقوم به، ووجود آليات لتعظيم إشارات الحوافز الحسابية، وتأثير أفعال  يجب عليه
 ,Sutton, Richard S., and Barto)المتعلم على النتائج لفترة زمنية طويلة 

Andrew G., 2018, p. 2) . 
 التعلم’’ عنويختلف التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية 

. فالتعلم المراقب عبارة عن تعلم من مجموعة (Supervised Learning)‘‘ المراقب
تدريبية من األمثلة المصنفة يقدمها خبير خارجي ذو معارف عميقة. وكل مثال عبارة 
عن وصف لموقف معين له خصائص وعنوان يحددون التصرف المناسب الذي يجب 

نيف الذي ينتمي إليه على النظام القيام به، والتصرف المناسب يقوم على تحديد التص
الموقف. وهدف هذا النوع من التعلم هو إمكانية التنبؤ المستقبلي وتعميم استجابات 
النظام بحيث يمكنه التصرف بصورة صحيحة في المواقف غير الموجودة في 
المجموعة التدريبية. والتعلم المراقب نوع مهم من أنواع التعلم، ولكنه ليس كافًيا للتعلم 

ت القائمة على التفاعالت. وتتصف المشكالت القائمة على التفاعالت من المشكال
بعدم واقعية الحصول على أمثلة من األنماط السلوكية المرغوب فيها بحيث تكون هذه 
األمثلة صحيحة وممثلة لجميع المواقف التي يجب أن يتصرف فيها المتعلم. كما 

التعلم ’’الحاسبات اآللية أيًضا عن يختلف التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت و 
. ويركز التعلم غير المراقب على (Unsupervised Learning)‘‘ غير المراقب
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 ,.Sutton, Richard S)إيجاد البني الخفية في مجموعات البيانات غير المصنفة 
and Barto, Andrew G., 2018, pp. 2-3) وعلى الرغم من أن بعض .

التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية المحللين قد يعتقدون أن 
عبارة عن نوع من أنواع التعلم غير المراقب ألنه ال يعتمد على أمثلة للسلوك 
الصحيح، إال أن التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية يحاول 

إيجاد البني الخفية في البيانات تعظيم العائد من إشارات الحوافز الحسابية بداًل من 
غير المصنفة. وفي حين يفيد الكشف عن البني الخفية في حدوث التعلم المعزز 
القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية، إال أن الكشف عن البني الخفية ال 
يتناول مشكلة تعظيم العائد من إشارات الحوافز الحسابية. ولهذا يعتقد المتخصصون 

الذكاء االصطناعي أن التعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية في 
. (Machine Learning‘‘)بواسطة اآلالت التعلم’’ أنواععبارة عن نوع ثالث من 

وأحد التحديات المرتبطة بالتعلم المعزز القائم على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية 
تقبلي وبين االستفادة منه. فالحصول على عدد كبير من هي المفاضلة بين التنبؤ المس

الحوافز يتطلب تفضيل المتعلم ألفعال معينة نفذها في الماضي ووجد أنها أفعال فعالة 
تؤدي للحصول على أفضل النتائج. ويتطلب اكتشاف هذه األفعال قيام المتعلم 

رفه بالفعل لكي يحصل بتجريب أفعال لم يقم بها في الماضي، واستفادة المتعلم مما يع
على أفضل فائدة، وقيامه باستكشاف البدائل المختلفة لكي يستطيع اختيار أفضل 
األفعال. وتكمن المعضلة في صعوبة التنبؤ المستقبلي واالستفادة من الحوافز بدون 
الفشل في أداء بعض المهام، وبدون تجريب مجموعة من األفعال ثم مقارنة نتائج كل 

. وبعد (Sutton, Richard S., and Barto, Andrew G.,  2018, p. 3)فعل 
أن تناولنا طبيعة االرتباطات بين الثورة الصناعية الرابعة وبين التعلم المعزز القائم 
على استخدام اآلالت والحاسبات اآللية، سوف نحلل في الجزء التالي واقع العالقة بين 

 كية.الثورة الصناعية الرابعة وبين الروبوتات الذ
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 الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات الذكية: (ج
وتستخدم الروبوتات الذكية في تأدية المهام المتكررة داخل المصانع من خالل 
توظيف برامج الحاسب اآللي. وتوظف الروبوتات الذكية الرؤية الحاسوبية والتعلم 

الصناعية  بواسطة اآلالت وغيرها من تقنيات الذكاء االصطناعي في تنفيذ المهام
المعقدة. وقد شهدت العقود الثالثة األخيرة تزايد استخدام الروبوتات الذكية في خطوط 
اإلنتاج نظًرا لقدرتها على التغلب على الملل الذي يصيب العمالة البشرية، وعلى 
توفير الوقت، وزيادة دقة العمليات اإلنتاجية. وتستخدم الروبوتات الذكية في تعبئة 

، ولصق الملصقات على العبوات، وزيادة مستويات األتمتة داخل ونقل المنتجات
 ,Viejo)خطوط اإلنتاج، وفحص المنتجات، والرقابة على الجودة، وتصنيع اآلالت 

Claudia Gonzalez, Torrico, Damir D., Dunshea, Frank R., and 
Fuentes,  Sigfredo,  2019, p. 2)عالقة . وسوف يتناول الجزء التالي طبيعة ال

 بين الثورة الصناعية الرابعة وبين الرؤية الحاسوبية. 
 الثورة الصناعية الرابعة والرؤية الحاسوبية: (ح

أكثر  (Computer Vision)وتعد االختراعات المتصلة بالرؤية الحاسوبية 
االختراعات التطبيقية في مجال الذكاء االصطناعي في الشركات العالمية الكبرى في 

من حيث العدد اإلجمالي. وتوظف غالبية  2016إلى عام  2013ن عام أثناء الفترة م
بواسطة  التعلم’’ االصطناعيالشركات متعدية الجنسيات العاملة في مجال الذكاء 

في اختراعاتها التطبيقية. وتعد االختراعات  (Machine Learning‘‘)اآلالت
في مجال التعلم بواسطة  المتصلة بالتعلم العميق أكثر التطبيقات التي يتم ابتكارها

اآلالت. وتحتل األكاديمية الصينية للعلوم المرتبة األولي على مستوي العالم من حيث 
، ويليها (Deep Learning‘‘)العميق التعلم’’ مجالالعدد اإلجمالي لالختراعات في 

الجامعات ومراكز البحث الصينية المرموقة. ويركز التخصص الفرعي للرؤية 
على  التعرف:’’ ى دراسة أربعة تخصصات رئيسة هيالحاسوبية عل
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‘‘ المعايير البيولوجية لألفراد’’، و(Character Recognition‘‘)الشخصيات
(Biometrics)فهم المواقف المختلفة’’، و ‘‘(Scene Understanding) ،

. وقد ركزت غالبية االختراعات في (Augmented Reality)‘‘ الواقع المعزز’’و
الحاسوبية على التطبيقات المتصلة بالتعرف على الشخصيات في الفترة  مجال الرؤية

تفوق أعداد  2016إلى  2012. كما شهدت الفترة من 2016إلى  1981من 
أعداد االختراعات  على‘‘البيولوجية لألفراد المعايير’’ بتطبيقات االختراعات المتصلة

غم من تأخر ظهور وعلى الر ‘‘. على الشخصيات التعرف’’ بتطبيقاتالمتصلة 
، إال أن أعدادها هي األخرى تتزايد. ‘‘المواقف المختلفة بفهم’’ المتصلةاالختراعات 

وقد ظلت أعداد االختراعات المتصلة بتطبيقات الواقع المعزز ثابتة في أثناء الفترة من 
 World Intellectual Property) 2016إل عام  2014عام 

Organization, 2019, pp. 32-47) . 
وتحتل الشركات اليابانية والكورية الجنوبية العاملة في مجال اإللكترونيات 
والتصوير والهواتف وبرامج الحاسب اآللي )مثل توشيبا، وسامسونج، وكانون، 

الصدارة على مستوى العالم  (NEC)‘‘ إن إي سي’’، و(Fujitsu)‘‘ فوجيتسو’’و
ية. وتمتلك األكاديمية الصينية من حيث عدد االختراعات في مجال الرؤية الحاسوب

في كوريا الجنوبية ‘‘ معهد أبحاث االتصاالت الالسلكية واإللكترونيات’’للعلوم و
(Electronics and Telecommunications Research Institute)  أكثر من

اختراع رئيسي في مجال الرؤية الحاسوبية. وتتصدر شركة سامسونج الشركات  1000
مجاالت من مجاالت الرؤية الحاسوبية؛  6جاالت فرعية من بين م 4العالمية في 

حيث تتفوق شركة سامسونج في مجاالت المعايير البيولوجية لألفراد، وتجزئة الصور 
على  (Object Tracking)‘‘ تتبع األشياء’’وأفالم الفيديو المرئية، والواقع المعزز، و

رؤية الحاسوبية. وفي حين تتفوق العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال ال
 640في مجال فهم المواقف المختلفة بابتكارها لـــ  (Toyota‘‘)تويوتا’’ شركة
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في مجال التعرف على الشخصيات  (Toshiba)‘‘ توشيبا’’اختراًعا، تتفوق شركة 
 ,World Intellectual Property Organization)اختراًعا  1988بامتالكها لــــ 

2019, p. 67) . 
وتستخدم الرؤية الحاسوبية في العديد من الصناعات ومن بينها صناعات 
األغذية والمشروبات والعصائر. وتقلل الرؤية الحاسوبية من تكلفة تشغيل خطوط 
اإلنتاج وتعظم من فاعليتها، وتوفر الوقت، وتحسن من دقة وجودة ومصداقية 

وأفالم الفيديو المرئية  المنتجات. وتقوم الرؤية الحاسوبية على توظيف الصور
باستخدام اللوغاريتمات، وتوظيف الروبوتات الذكية، واالستفادة من نمذجة التعلم 
باستخدام اآلالت، في التنبؤ بجودة المنتجات النهائية بناء على عدد من المعايير 

 Multisensory)الحاسوبية. وتتكون هذه المعايير من نظم متعددة الحساسات 
Systems) مجة مع مجموعة من تقنيات الذكاء االصطناعي الهادفة إلى تقويم المد

 ,Viejo)جودة المنتجات الصناعية، وتحديد العيوب فيها، وتحسين عمليات اإلنتاج 
Claudia Gonzalez, Torrico, Damir D., Dunshea, Frank R., and 

Fuentes,  Sigfredo, 2019, p. 2) . 
على ثالث خطوات رئيسة هي: تجميع الصور  ويشتمل توظيف الرؤية الحاسوبية

ومقاطع الفيديو المصورة، والمعالجة األولية لهذه الصور والمقاطع المصورة، وتحليل 
وتفسير هذه الصور والمقاطع المصورة. ويتكون تجميع الصور ومقاطع الفيديو من 

مل توظيف كاميرا اللتقاط الصور وماسح ضوئي ومصدر دائم وثابت لإلضاءة. وتشت
مرحلة المعالجة األولية للصور ومقاطع الفيديو المصورة من استخدام الحاسبات اآللية 
وبرامجها في التحليل المبدئي لهذه الصور والمقاطع المصورة. وتوظف المرحلتان 

الذي صممته  (Matlab‘‘)مطلب برنامج:’’ األولي والثانية برامج متخصصة مثل
، (.MathWorks Inc)‘‘ تس األمريكيةماثوركس في والية ماساتشوس’’شركة 

المعهد القومي األمريكي للصحة ’’الذي صممه  (ImageJ)‘‘ برنامج إيمديج جيه’’و
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 ,U.S. National Institutes of Health)‘‘ في مدينة بيثسيدا بوالية ميريالند
Bethesda, Maryland)برنامج إيمديج برو بلس’’، و ‘‘(Image-Pro Plus) 

 Media)‘‘ ميديا سيبرناطيقيا في مدينة روكفيل بوالية ميرالند’’كة الذي صممته شر 
Cybernetics, Inc., Rockville, Maryland) كما توظف الرؤية الحاسوبية .

اللوغاريتمات في تقويم الصور ومقاطع الفيديو المرئية، وتقوم بتحسين جودة هذه 
تحسين الصور على زيادة  الصور والمقاطع المصورة، وبتجزئتها، وبتفسيرها. ويشتمل

دقة التفاصيل بها، وزيادة درجة اإلضاءة بها، وتقليل مستوي الضوضاء في مقاطع 
الفيديو. كما تقوم تجزئة الصور والمقاطع المصورة على تقسيمها وفًقا للموضوعات أو 
لتدرج األحداث. ويقوم التعرف على األشياء على توظيف معادالت رياضية أو دمج 

اللوغاريتمات لتعريف خصائص األشياء وللتعرف عليها، في حين يرتكز مجموعة من 
تفسير األشياء على استخدام التحليل اإلحصائي والتعلم باستخدام اآلالت في تصنيف 

 Viejo, Claudia)المنتجات في فئات أو للتنبؤ بنوع معين من أنواع المعلومات 
Gonzalez, Torrico, Damir D., Dunshea, Frank R., and Fuentes,  

Sigfredo, 2019, p. 4) . 
وتستخدم تقنيات الرؤية الحاسوبية في العديد من القطاعات الصناعية مثل 
الصناعات الطبية، والصناعات الزراعية، وصناعة العصائر والمشروبات، وفي 
التسويق، وعلم النفس. كما توجد تطبيقات متنوعة لها مثل: تقويم درجة نظافة أيدي 

ل في خطوط اإلنتاج، والتعرف على أوجه األفراد، وتتبع األشياء، والتعرف على العما
النصوص المكتوبة، وتحليل األلوان. وتعد الصناعات الغذائية من أكثر الصناعات 
نمًوا في توظيف الرؤية الحاسوبية في تقويم جودة المنتجات الصناعية. وتشير 

إلى األساليب المستخدمة في التعرف  (Biometrics)‘‘ المعايير البيولوجية لألفراد’’
على الخصائص السلوكية والفسيولوجية المميزة لألفراد أو الحيوانات. وترتكز 

على التحقق من هويات األفراد من خالل التعرف على ‘‘ المعايير البيولوجية لألفراد’’
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األفراد األوجه، والتعرف على بصمات األفراد، والتعرف على األصوات، والتعرف على 
من خالل مسح قزحية العين، وتحديد درجات حرارة األجساد البشرية، واستخدام 
المعايير البيولوجية لألفراد في جمع المعلومات عن المستهلكين، وتقويم جودة 
المنتجات. وباإلضافة إلى هذا، تستخدم المعايير البيولوجية لألفراد أيًضا في التنبؤ 

نظام العصبي اآللي، وتحديد ردود األفعال الوجدانية باالستجابات غير الواعية لل
والعقلية لألفراد، وتحديد اتجاهات المستهلكين نحو درجة قبولهم لمنتج معين ونحو 
مستوي جودة هذا المنتج وتحسين صناعة القرارات في المصانع. ومن أمثلة تطبيقات 

الذي  (FaceReader) ‘‘برنامج قارئ الوجة’’المعايير البيولوجية لألفراد ما يلي: 
‘‘ واجينإينجين في هولندا’شركة نولدوس لتكنولوجيا المعلومات في مدينة ’’صممته 

(Noldus Information Technology, Wageningen, Netherlands) ،
شركة أفكتيفا في مدينة بوسطن ’’الذي صممته  (Affectiva)‘‘ برنامج أفكتيفا’’و

-لوغاريتم محس فيوال’’وهما برنامجان يستخدمان ؛ ‘‘بوالية ماساتشوستس األمريكية
في التعرف على وجوة األفراد  (Viola-Jones Cascade Detector)‘‘ جونز

وتتبعها، وفي تحديد التحركات الكبيرة والصغيرة لألفراد باستخدام نموذج المظهر 
برنامج ’’وباستخدام  المضلع التكراري المتدرج في ‘‘  برنامج قارئ الوجة’’النشط في 

ويوظف هذان البرنامجان نظاًما للتصوير التكامل يتكون من كاميرا حرارية ‘‘. أفكتيفا
جديد للمحسات  تطبيق’’ بهلألشعة تحت الحمراء متصلة بحاسب لوحي 

قامت جامعة ملبورن بتطويره. ويتضمن  (Novel Bio-Sensory App‘‘)البيولوجية
يًقا لتصوير مقاطع فيديو باستخدام كاميرا نظام التصوير المتكامل هذا استبياًنا وتطب

 ,Viejo, Claudia Gonzalez, Torrico)حرارية تعمل باألشعة تحت الحمراء 
Damir D., Dunshea, Frank R., and Fuentes,  Sigfredo, 2019, 

pp. 4-13) . 
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وقد نشأت تطبيقات المعايير البيولوجية لألفراد في بداية األمر في قطاع السجون 
الواليات المتحدة األمريكية في النصف األخير من القرن العشرين. وكان الهدف في 

منها هو تسهيل السيطرة والتعرف على المسجونين. وقد أسهمت أحداث الحادي عشر 
في ازدهار الصناعات المرتبطة بتطبيقات المعايير  2001من سبتمبر في عام 

يير البيولوجية لألفراد في تحقيق أهداف البيولوجية لألفراد. ومن ثم أخذ استخدام المعا
األمن القومي يتزايد، وتزايدت معه أرباح شركات القطاع الخاص العاملة في هذا 

بلغت قيمة أصول االستثمارات الموجهة لقطاع المعايير  2017المجال. وبحلول عام 
في عام مليار دوالر، كما يتوقع أن تزيد قيمة هذه األصول  14.4البيولوجية لألفراد 

. وتقوم هذه المعايير 2017لتصبح ثالثة أمثال ما كانت عليه في عام  2023
البيولوجية على مقارنة الخصائص الفسيولوجية لألفراد بما هو موجود في قاعدة 
ضخمة للبيانات البيولوجية، وعلى التحقق من عينات بشرية حديثة ونسبها لفرد معين. 

لخصائص الفسيولوجية لألفراد بما هو موجود في وتزيد احتماالت الخطأ في مقارنة ا
قاعدة ضخمة للبيانات البيولوجية عن احتماالت الخطأ في حالة التحقق من العينات 
البشرية الحديثة. وباإلضافة إلى السجون، وقطاع األمن، تستخدم منظمات اإلغاثة 

ة لألفراد بما هو الدولية المعايير البيولوجية لألفراد في مقارنة الخصائص الفسيولوجي
 .Madianou, Mirca, 2019,  pp)موجود في قاعدة ضخمة للبيانات البيولوجية 

583-584) . 
مما سبق يتضح أن هناك استخدامات متنوعة للمعايير البيولوجية لألفراد. ففي 
مجال األمن العام يمكن توظيف المعايير البيولوجية لألفراد في نظم المراقبة، وتتبع 

وتحديد الهاربين من السجون. كما يمكن استخدامها أيًضا في محاربة  المجرمين،
اإلتجار بالبشر، وتتبع المختطفين، والمساعدة في العثور على األطفال المفقودين منذ 
فترات زمنية طويلة. أما في مجاالت التجارة والتمويل فيتم استخدامها في دفع ثمن 

ليل حاالت النصب. وتستخدم الدول السلع، وتعظيم كفاءة األمن التجاري، وتق
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المواصالت في التعرف على  في قطاعالصناعية المتقدمة المعايير البيولوجية لألفراد 
األفراد في المطارات ومحطات القطارات لتقليل أوقات صعود الركاب لوسائل النقل، 

ت ولمساعدة المسافرين على دفع رسوم التنقل والسفر، وللتعرف على سائقي السيارا
الذين يقودون مركباتهم بدون رخصة قيادة سارية، والتعرف على من يخالفون إشارات 
المرور. وباإلضافة إلى هذا، يتم استخدام المعايير البيولوجية لألفراد في المجال 
الطبي في التعرف على المرضي، ومتابعتهم، وتحليل مشاعر األفراد، وتشخيص 

المعايير في مجال التعليم في تحسين كفاءة االضطرابات الجينية. كما تساعد هذه 
أمن الحرم الجامعي، ومكافحة التنمر داخل المدارس، وتسجيل حضور وغياب 

 التالميذ. 
 Object)‘ التعرف عل األشياء’كما تستخدم الرؤية الحاسوبية في ’’

Detection)التجزئة الداللية’، و ‘(Semantic Segmentation) ويستخدم .
ات التعرف على األشياء في تحديد األضرار في الهندسة المدنية. وبدال المهندسون آلي

من تصنيف مكونات صورة كاملة، تقوم آليات التعرف على األشياء على خلق مربع 
محيط بالمنطقة الموجود بها الضرر. وال تستطيع آليات التعرف على األشياء أن تحدد 

نها تهدف فقط إلى تظليل المنطقة بدقة شكل األضرار التي يتم عزلها وتحديدها أل
المرغوب في تحديد األضرار بها بمربع. ولهذا يستخدم المهندسون المدنيون تقنية 
أخري من تقنيات الذكاء االصطناعي، وهذه التقنية الجديدة هي التجزئة الداللية. 

في الصورة ضمن عدد  (Pixel)‘‘ بيكسيل’’ كلوالتجزئة الداللية عبارة عن تصنيف 
د من الفئات. وينتج عن هذا التصنيف صورة داللية يتم تصنيف كل مكون من محد

مكوناتها ضمن فئة معينة. ومن ثم، يمكن التعرف على موقع وشكل الضرر بدقة عند 
استخدام التجزئة الداللية في تحديد األضرار. وتستخدم الرؤية الحاسوبية أيًضا في 

تشقق الخرسانة ’’، و(Concrete Spalling‘‘)الخرسانة المسلحة تشظي’’ تحديد
التشققات الناجمة عن اإلجهاد في الحديد ’’، و(Concrete Cracks)‘‘ المسلحة
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 Steel)‘‘ تآكل الحديد الصلب’’، و(Fatigue Cracks in Steel)‘‘ الصلب
Corrosion)العيوب في طبقات األسفلت المرصوف’’، و ‘‘(Asphalt Defects) .

اللوغاريتمات والروبوتات الذكية في تحديد األضرار من وتوظف الرؤية الحاسوبية 
 Spencer Jr., Billie F., Hoskere, Vedhus, and‘‘)خالل تحليل الصور

Narazaki, Yasutaka, 2019, pp. 202-205) وبعد أن حللنا عالقة الثورة .
 ’’وبينالصناعية الرابعة بالرؤية الحاسوبية، سوف نحلل العالقة بين هذه الثورة 

 .(Natural Language Processing)‘‘ اللغات الطبيعية معالجة
 الثورة الصناعية الرابعة ومعالجة اللغات الطبيعية: (خ

أدي التقدم في مجال الذكاء االصطناعي ومجال التعلم باستخدام اآلالت إلى 
اختراع روبوتات ذكية تقوم ببعض الوظائف البشرية، وتستطيع التعرف على 

. وهذه الروبوتات الذكية التي تقوم ببعض المهام البشرية أطلق األشخاص اآلخرين
. وتستطيع هذه الروبوتات البشرية (Humanoids‘‘)البشرية الروبوتات’’ اسمعليها 

 شركة’’ ابتكرتتقليد الحركات البشرية، وتعبيرات الوجه التي يقوم بها اإلنسان. حيث 
. (Sophia)‘‘ وفياص’’الروبوت البشري  (Hanson Robotics‘‘)هانسون 

تكنولوجيا التعرف على األصوات، كما  استخدام‘‘صوفيا’’ البشري وتستطيع الروبوت 
اللغات  معالجة’’ إمكانيةيمكن تطويرها بمرور الوقت. ومن حيث 

‘‘ صوفيا’’يعد الروبوت البشري  (Natural Language Processing‘‘)الطبيعية
 تطويًرا‘‘صوفيا’’ البشري فراد. كما يعد الروبوت إنساًنا آلًيا قادًرا على الحوار مع األ

 Joseph‘‘)ويزينبوم جوزيف’’ المشهورلجهود عالم الذكاء االصطناعي 
Weizenbaum)  أطلق  1996الذي طور نموذًجا أولًيا للروبوتات البشرية في عام

روبوت ذكي قادر على محاورة  أول‘‘إليزا’’ وكان. (Eliza)‘‘ إليزا’’عليه اسم 
، وتقديم عدة نصائح منطوقة للمرضي في المستشفيات. وقد أدي اختراع البشر

االصطناعي  للذكاء‘‘تورينج’’ مسابقاتتطوير  إلى‘‘إليزا’’ الذكيالروبوت 
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(Turing)  بحيث تتضمن اختراعات قادرة على توظيف تطبيقات التعلم باستخدام
البشري واللغات  اآلالت في التحدث، وإصدار أصوات منطوقة بصورة تحاكي الحديث

 ,Przegalinska, Aleksandra)الطبيعية، وتقليد البشر في طريقة تفكيرهم 
2019, p. 4) . 

في ‘‘ صوفيا’’و‘‘ إليزا’’ مثلوتشارك هذه الروبوتات الذكية الشبيهة بالبشر 
في ابتكار ‘‘ جوجل’’ شركةللذكاء االصطناعي. وقد نجحت ‘‘ تورينج’’مسابقات 

. ويصعب التفريق بين (Duplex)‘‘ دوبليكس’’قت عليه اسم روبوت ذكي بشري أطل
وبين البشر عند التحدث وبصفة خاصة عند إجراء ‘‘ دوبليكس’’الروبوت الذكي 

حوارات لفترة زمنية قصيرة. وتعد هذه الروبوتات القادرة على التحدث مع البشر 
ين الصور اختراعات تتجاوز المستويات البسيطة لألتمتة وللذكاء االصطناعي وب

المعقدة للتواصل البشري. وقد نجحت هذه الروبوتات الذكية القادرة على التحدث مع 
البشر في إجراء الصفقات التجارية باستخدام الحاسبات اآللية، وفي توجيه مسار 
البحث العلمي المتصل باالبتكارات التكنولوجية في مجال الروبوتات الذكية. ويتنبأ 

سوف يتمكن األفراد من إجراء  2020بأنه بنهاية عام  (Gartner)‘‘ جارتينار’’
حوارات مع الروبوتات الذكية لمدد زمنية تزيد عن تلك المدد التي يتحاور فيها األفراد 

إلى أن الروبوتات  (Christi Olson)‘‘ أولسون  كريستي’’ وتشيرمع زوجاتهم. 
تقبل على مجرد الرد الذكية القادرة على التحدث مع البشر لن تكون قادرة في المس

على األسئلة البشرية، بل على التفكير، واستنباط المعلومات من رؤية الرسوم البيانية، 
 .Przegalinska, Aleksandra, 2019, p)وإقامة عالقات وجدانية مع األفراد 

5) . 
وتفيد معالجة اللغات الطبيعية في تحليل رسائل البريد اإللكتروني، والتقارير 

، والتسجيالت الصوتية، وأفالم الفيديو المصورة، والتعليقات المنشورة على القانونية
هذه الوثائق المكتوبة  مغزى وسائل التواصل االجتماعي بسرعة أكبر، وفي اكتشاف 
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والمنطوقة والمصورة، وتعظيم العائد من هذه الوثائق، وتحسين عملية صناعة القرار 
. وتسهل معالجة اللغات الطبيعية تحليل في المؤسسات التجارية والصناعية الضخمة

كميات ضخمة من البيانات بسهولة ويسر. ومن ثم تسهم في زيادة األرباح المالية 
لهذه المؤسسات، وفي ترسيخ مزاياها التنافسية. ويتوقع أن تصل قيمة االبتكارات 

. 2021مليار دوالر أمريكي بنهاية عام  16المتصلة بمعالجة اللغات الطبيعية إلى 
كما تفيد معالجة اللغات الطبيعية أيًضا في استخالص البيانات، وتحديد آراء العاملين 
والزبائن المتصلة بجودة منتجات معينة أو جودة العمليات اإلنتاجية، وتحسين فهم 
المؤسسات التجارية والصناعية آلراء مشتريي السلع، والتوظيف األمثل للبيانات 

تلفة )المكتوبة والمنطوقة والمرئية(. وتوجد عدة تطبيقات المتفرقة ذات الطبيعة المخ
لمجال معالجة اللغات الطبيعية مثل: الروبوتات الذكية القادرة على التحدث مع 
البشر، والتطبيقات المسموعة في الهواتف المحمولة الذكية، والتطبيقات الصناعية في 

 . (Accenture Plc, 2019, pp. 1-2)خطوط اإلنتاج 
الحصول على االبتكارات المتصلة بمعالجة اللغات الطبيعية من خالل  ويمكن

 Python)‘‘ إن إل تي كيه بيثون :’’ المصادر المفتوحة على شبكة اإلنترنت مثل
NLTK)بيثون بيسي’’، و ‘‘(Python PacY)بيثون جينسيم’’، و ‘‘(Python 

GenSim)،  يو أي إم إيه’’و ‘‘(UIMA)جي إيه تي إي’’، و ‘‘(GATE) ،
. (Apache OpenNLP)‘‘ آباتشي لمعالجة اللغات الطبيعية مفتوحة المصدر’’و

كما يمكن أيًضا الحصول على االبتكارات المتصلة بمعالجة اللغات الطبيعية من 
التنافسية الذكية والتنافسية في  لتحقيق‘‘كويد منصة’’ مثلخالل المنصات الصناعية 

، وكذلك من (Twiggle)لتجارة اإللكترونية ل‘‘ منصة تويجيل’’، و (Quid)األسواق 
خالل الشركات العاملة في مجال الحاسبات اآللية والسحابات الذكية. ومن أمثلة 

 تطبيق:’’ تطبيقات الشركات العاملة في الحاسبات اآللية والسحابات الذكية ما يلي
، (Google Natural Language API‘‘)جوجل لمعالجة اللغات الطبيعية
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، (Amazon Comprehend)‘‘ ق إفهم الذي صممته شركة أمازون تطبي’’و
 Microsoft)‘‘ تطبيق خدمة الفهم الذكي للغات الذي صممته شركة ميكروسوفت’’و

Language Understanding Intelligent Service).   وعلى الرغم من حداثة
عة هائلة عهد االبتكارات المتصلة بمعالجة اللغات الطبيعية، إال أنها تتطور بسر 

بمرور الوقت. وتوضح األدبيات أن اللوغاريتمات الرياضية وتطبيقات التعلم باستخدام 
اآلالت التي يتم توظيفها في االبتكارات المتصلة بمعالجة اللغات الطبيعية تزداد دقتها 
يوًما بعد يوم. كما تشير اإلحصاءات إلى زيادة حجم االستثمارات المالية التي 

متعدية الجنسيات مثل جوجل وميكروسوفت وأمازون لتمويل  تخصصها المؤسسة
 ,Accenture Plc, 2019)األبحاث والتطوير في مجال معالجة اللغات الطبيعية 

p. 3) . 
ومما سبق يتضح أن معالجة اللغات الطبيعية تفيد في فهم وتحليل النصوص 

اللغوية المتكررة في هذه المكتوبة والرسائل المسموعة واألفالم المرئية، وتحديد األنماط 
النصوص والرسائل المطبوعة والمنطوقة والمنظورة، ودراسة أحجام هائلة من البيانات 
بقدر أكبر من الشفافية والكفاءة، وتقليل المخاطر المالية، وتخزين هذه البيانات داخل 

ية الحاسبات اآللية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الصناعية والتجار 
متعدية الجنسيات، وزيادة مستوي الكفاءة االقتصادية والفاعلية اإلدارية داخل هذه 

 المؤسسات الكوكبية. 
وبعد استعراض طبيعة العالقة المتشابكة بين الثورة الصناعية الرابعة وبين 
معالجة اللغات الطبيعية، سوف نستعرض العالقة بين الثورة الصناعية الرابعة وبين 

 . (Crowdsourcing)جماعي بغرض تحقيق هدف بأقل تكلفة ممكنة التعهيد ال
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الثورة الصناعية الرابعة والتعهيد الجماعي بغرض تحقيق هدف بأقل  (د
 تكلفة ممكنة:

تفيد منصات التعهيد الجماعي بغرض تحقيق األهداف بأقل تكلفة ممكنة في 
المفاجئ في أعداد  إمداد المصانع باألعداد الكافية من العمال، وفي منع االنخفاض

العاملين. وتشبه منصات التعهيد الجماعي بغرض تحقيق األهداف بأقل تكلفة ممكنة 
الشركات المحلية التي تقوم بتوظيف العمال بصورة مؤقتة، إال أن منصات التعهيد 
الجماعي هذه تتميز بقدرتها الفائقة على توظيف وتسريح أعداد كبيرة جًدا من العمال 

درات شركات التوظيف المحلية. وتزداد أهمية تطبيقات الذكاء بصورة تفوق ق
االصطناعي ومنصات التعهيد الجماعي بشدة في الشركات متعدية الجنسيات 
المصنعة للسيارات؛ حيث تحتاج هذه الشركات العالمية إلى أعداد متغيرة من العمال 

ضخمة للتعهيد في المواسم المختلفة لإلنتاج. وتستطيع المنصات اإللكترونية ال
الجماعي توفير أعداد كبيرة من العمال لعدد كبير من الشركات في نفس الوقت، 
وبصورة ثابتة ومنتظمة. ونتيجة للمرونة في توقيتات توظيف هذه العمالة، يمكن توفير 
تكلفة رواتب هؤالء العمال في األوقات التي ال يعملون بها. كما يستطيع هؤالء العمال 

من مؤسسة برواتب مختلفة؛ األمر الذي يزيد من دخولهم  التوظف في أكثر
(Schmidt، Florian Alexander, 2019, p. 21) . 

كما يفيد التعهيد الجماعي أيًضا في جمع اآلراء من األفراد والجماعات من 
 Human-Computer‘‘)بين اإلنسان وبين الحاسبات اآللية التفاعل’’ خالل

Interaction)  وزمالؤه شو’’ صمم. وقد(‘‘Xu et al.)  تطبيًقا ذكًيا رائًعا يسمح
لشركات التعهيد الجماعي بتقديم التغذية الراجعة حول التصميمات المرئية االحترافية. 
وتقدم هذه التغذية الراجعة للمصممين آراء مفيدة تساعدهم على مقارنة تصوراتهم 

 ألمانا’’ تحقيقبتصورات المستهلكين. ويفيد التعهيد الجماعي في 
لمن يتم استطالع آرائهم؛ حيث تتيح لهم هذه  (Psychological Safety‘‘)النفسي
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المنصات اإللكترونية الفرصة للتعبير عن ذواتهم بدون التخوف من اآلثار السلبية 
للتعبير عن الذات، أو اآلثار السلبية لذلك على صورة الفرد أو مكانته لدي اآلخرين 

تطبيًقا ذكًيا  (.Salehi et al)‘‘ وزمالؤه صالحي’’ مصمأو مستقبله المهني. كما 
يتيح لشركات التعهيد الجماعي تكليف العاملين بتكوين فرق عمل مكونة من األفراد 

 كريبلين’’ صممالذين يشعرون بالراحة من خالل العمل سوًيا. وباإلضافة لهذا 
شجيع المناقشات منصة إلكترونية منصة إلكترونية لت (.Kriplean et al)‘‘ وزمالؤه

السياسية بين األفراد من خالل توفير المعلومات السياقية، وإمكانية التحقق من صحة 
المعلومات، وتسهيل تفهم اآلراء المخالفة المتصلة بالقضايا الخالفية. ويوجد عدد 
متزايد من األبحاث حول توظيف شركات التعهيد الجماعي للوغاريتمات الرياضية في 

منصة  (.Noothigattu et al‘‘)وزمالؤه نوثيجاتو’’ ابتكرت. وقد صناعة القرارا
إلكترونية عبارة عن آلة أخالقية تسمح لمستخدميها بتحليل القرارات األخالقية المتصلة 
باستخدام السيارات ذاتية القيادة، وكيفية تجنب االصطدام بالمشاة، وتكلفة إيذاء ركاب 

أن البيانات المستقاه من ‘‘ وزمالؤه نوثيجاتو’’ قدويعتهذه السيارات في أثناء القيادة. 
هذه المنصة اإللكترونية يمكن استخدامها في بناء نموذج للتفضيالت المجتمعية التي 

 ,Berkel, Van Niels)يمكن االختيار من بينها لحل المعضالت االجتماعية 
Goncalves, Jorge, Hettiachchi, Danula, Wijenayake, Senuri, 

Kelly, Ryan M., and Kostakos, Vassilis, 2019, pp. 4-6) . 
ويساعد التعهيد الجماعي سالسل المحالت الكبرى على توفير األعداد الكافية 
من العمال في أثناء فترات إقبال الزبائن الشديد على شراء السلع، ومواسم جرد 

خدام تطبيق المخازن، وإشباع احتياجات العمال بدرجة أفضل. ففي الصين يتم است
كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي الهادفة إلى إمداد  (AlgoCrowd)‘‘ ألجوكراود’’

المصانع والشركات باألعداد الكافية من العمال بأقل تكلفة ممكنة. ويتم تحميل هذا 
التطبيق على الهواتف المحمولة الذكية لتحقيق التناغم بين مهارات القوي العاملة وبين 
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انع. ويسهم هذا التطبيق في حصول العمال أصحاب القدرات احتياجات المص
واإلنتاجية المتساوية على دخول متساوية على المدي الطويل. ويعتمد هذا التطبيق 

 Lyapunov Optimization)‘‘ ليابونوف لتحقيق العائد األمثل تقنية’’ على
Technique)امل، . ويتيح هذا التطبيق لمديري الشركات تحميل بيانات كل ع

وتحميل المهام التي يستطيع كل عامل القيام بها، والبدء في تشغيل لوغاريتم الذكاء 
االصطناعي. ويتم عرض رسوم بيانية توضح قدرات كل عامل، واألجور السابقة التي 
كان يحصل عليها، ومقدار إنتاجيته. ثم بعد ذلك يتم إسناد الوظائف المناسبة لكل 

لى شاشة الحاسب اآللي. ويمكن زيادة الخيارات عامل في صورة توزيع شجري ع
المتاحة لتعظيم العائد االقتصادي من تطبيق هذا اللوغاريتم. ومن خالل الضغط على 
أيقونة المهام الوظيفية يحصل المدير على تفسير وشرح لألسباب التي تقف وراء 

يقوم على ربط  إسناد وظيفة معينة لعامل بعينه. ويقدم التطبيق نظاًما آلًيا للتشغيل
المهام الوظيفية بقدرات كل عامل، وعلى تحديث المعلومات المتصلة بكل عامل 

(Yu, Han et al., 2019, pp. 6575-6576) . 
وقد تزايد االهتمام بمنصات التعهيد الجماعي القائمة على تطبيقات الذكاء 
 االصطناعي في العقدين األخيرين. وتوضح اإلحصاءات أن مصطلح التعهيد

، ثم ازداد 2008بحث علمي محكم في عام  1000الجماعي قد ظهر في أقل من 
. وتوضح 2016ألف بحث علمي محكم في عام  20ظهوره ليصبح موجوًدا ضمن 

األدبيات األهمية المتزايدة التي اكتسبتها منصات التعهيد الجماعي القائمة على 
برز هذه المنصات تطبيقات الذكاء االصطناعي في السنوات األخيرة. ومن أ

‘‘ كراود فالور’’، و(Mechanical Turk)‘‘ ميكانيكال تورك’’اإللكترونية ما يلي: 
(Crowdflower)ميكرو وركار’’، و ‘‘(Microworker)كليك وركار’’، و ‘‘
(Clickworker) كما أخذت الشركات العالمية توظف منصات التعهيد في تحليل .

لي منصات التواصل االجتماعي النصوص المكتوبة والصور الموجودة ع
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(Whittaker, Meredith, 2018, pp. 32-35) وسوف نحلل في الجزء التالي .
 العالقة بين الثورة الصناعية الرابعة وبين الحوسبة البشرية.

 الثورة الصناعية الرابعة والحوسبة البشرية: (ذ
د يصمم العلماء نظم تحكم تكمل وتحسن قدرات األفراد بحيث يصبح األفرا

وتطبيقات الذكاء االصطناعي شركاء بدرجات متفاوتة. ويسهم التعاون بين األفراد 
وبين التطبيقات المختلفة للذكاء االصطناعي في تغيير عالم العمل وطبيعة الصناعة 
بصورة جذرية تشتمل على العديد من التحديات واإلشكاليات. وقد شهدت الفترة من 

ؤتمرات دولية مرموقة، وورش عمل عالمية، عقد عدة م 2019إلى عام  2016عام 
وتشكيل لجان تخطيطية في عدد كبير من الدول بهدف ترسيخ وتعميق التعاون بين 

 ورشة’’ تحولتاإلنسان وبين تطبيقات الذكاء االصطناعي. وعلى سبيل المثال 
الحوسبة البشرية والتعهيد الجماعي بغرض تحقيق هدف بأقل تكلفة 

إلى  (Human Computation and Crowdsourcing Workshop‘‘)ممكنة
مؤتمر دولي مرموق يناقش أفضل األبحاث الهادفة إلى تحسين إمكانات تطبيقات 
الذكاء االصطناعي على التفاعل الفعال مع األفراد في خطوط اإلنتاج والمصانع 

 The‘‘)تقدم الذكاء االصطناعي اتحاد’’ اختيار 2018والشركات. كما شهد عام 
Association for The Advancement of Artificial Intelligence)  لتعزيز

التعاون بين الذكاء االصطناعي وبين األفراد كموضوع لمؤتمره السنوي المنعقد في هذا 
خصص أكبر مؤتمر في العالم حول تفاعل  2019العام. وفي شهر مايو من عام 

الفجوة بين الذكاء  يرتجس’’ بعنواناألفراد مع الحاسبات اآللية ورشة عمل 
وباإلضافة إلى هذا، ‘‘. االصطناعي وبين التفاعل بين األفراد وبين الحاسبات اآللية

-Human‘‘)التفاعل بين اإلنسان وبين الحاسبات اآللية مجلة’’ خصصت
Computer Interaction Journal)  2019عددها الصادر في مارس من عام 

ن بين تطبيقات الذكاء االصطناعي وبين األفراد لتلقي أبحاث تركز على ترسيخ التعاو 
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 The Select Committee On Artificial Intelligence)وبين الحاسبات اآللية 
of The National Science & Technology Council. U.S.A., 2019, 

p. 14) . 
 National‘‘)الوطنية للعلوم المؤسسة’’ قامتوفي الواليات المتحدة األمريكية 

Science Foundation)  مستقبل أماكن العمل في ظل ’’بنشر تقرير بعنوان
وتشجع قواعد البيانات الكبرى الباحثين على إجراء ‘‘. ابتكارات الحوسبة البشرية

أبحاث اجتماعية/تقنية ترتكز على التعاون الوثيق بين التكنولوجيا الذكية وبين األفراد، 
ت اآللية في خطوط اإلنتاج، وعلى تعزيز الفوائد وعلى زيادة نسبة الروبوتات والحاسبا

القومية  اإلدارة’’ وتقوماالجتماعية واالقتصادية والبيئية في المصانع والشركات. 
 National Oceanographic and‘‘)لبحوث المحيطات والغالف الجوي 

Atmospheric Administration بإجراء أبحاث لزيادة مستويات التعاون بين )
وبين تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجاالت دراسة األعاصير والتنبؤ اإلنسان 

بالكوارث الطبيعية، وتحسين التنبؤات الجوية، وتطوير نظم اإلنذار المبكر بهذه 
الكوارث. كما تقوم هذه اإلدارة بالسعي لتحسين دقة التنبؤات البشرية بهذه التغيرات 

قامت وزارة الطاقة  2019ي عام المناخية المدمرة قبل وقوعها بوقت كاف. وف
األمريكية بتنظيم ورشة عمل حول توظيف التعلم باستخدام اآلالت في تحديد 
األولويات البحثية، وتحسين جودة التعاون بين األفراد وبين تطبيقات الذكاء 

 The Select Committee On Artificial Intelligence of The)االصطناعي 
National Science & Technology Council. U.S.A., 2019, p. 14) . 

وتمكن االبتكارات الحديثة في مجال الذكاء االصطناعي الباحثين في مجال   
الحاسب اآللي ومجال تكنولوجيا المعلومات من دمج مجموعة متنوعة من قدرات 
الذكاء االصطناعي ضمن نظم الحوسبة البشرية. فعلي سبيل المثال أدي تزايد دقة 

ف على األنماط المتشابهة إلى تزايد أعداد التطبيقات المتصلة بالتعرف على التعر 
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األصوات البشرية، والترجمة، والتعرف على األشياء، والتعرف على وجوة األفراد. 
ونظًرا ألن االستنتاجات التي يتوصل إليها الحاسب اآللي تتسم بشيء من الاليقين 

صميم نظم للذكاء االصطناعي تدمج واألخطاء الحاسوبية سعي الباحثون إلى ت
الخصائص البشرية ضمن هذه النظم القائمة على الحاسبات اآللية. وبالتالي تسعي 
هذه النظم القائمة على الحوسبة البشرية إلى تفادي األنماط السلوكية المضللة والعنيفة 

 والخطرة والتي ال يمكن التنبؤ بها. 
ة بالتعلم باستخدام اآلالت المتمحور زيادة أعداد البحوث المتصل روتشي’’  

حول األفراد إلى قدم تاريخ األبحاث في مجال الذكاء االصطناعي ومجال التفاعل بين 
اإلنسان وبين الحاسبات اآللية، وإلى تزايد السعي لحل المشكالت البحثية المرتبطة 

عي تاريخ مجال الذكاء االصطنا (Grudin)‘ جرودين’ وصفبهذين المجالين. وقد 
ومجال التفاعل بين اإلنسان وبين الحاسبات اآللية، وكيف كان االزدهار في أحد 

’’ حللهذين المجالين مرتبًطا بانخفاض التمويل المخصص للمجال الثاني. كما 
نقاط قوة ونقاط ضعف ومعايير العقالنية المتصلة بالذكاء  (Winograd)‘‘ وينوجراد

م اآلالت وعلوم البيانات ومجال التفاعل بين االصطناعي والتعلم القائم على استخدا
اإلنسان وبين الحاسبات اآللية، وطبيعة العالقة بين هذه المجاالت البحثية وبين 

بالعالقة التبادلية  المتصلة‘‘جرودين’’ فروضالمشكالت البشرية المعقدة. وقد تحققت 
لذكاء االصطناعي بين مجال التفاعل بين اإلنسان وبين الحاسبات اآللية وبين مجال ا

بعد ذلك. ويركز التعلم باستخدام اآلالت المتمركز حول البشر على رغبة الباحثين في 
إيجاد حلول للمشكالت البشرية المعقدة مثل تحديد المواد المضرة باآلخرين على شبكة 
اإلنترنت، وكيفية تحديد األخبار المضللة والزائفة، وكيفية التعامل مع الكوارث 

ية. وقد كان ازدياد أعداد األبحاث في مجال الذكاء االصطناعي ومجال المعلومات
التفاعل بين اإلنسان وبين الحاسبات اآللية مصحوًبا بتعمق مفهوم العالقة الراسخة 
بين الحاسبات اآللية وبين البشر. ويدعو مفهوم العالقة الراسخة بين الحاسبات اآللية 
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واالجتماعية والثقافية في االبتكارات وبين البشر إلى دمج األبعاد الشخصية 
التكنولوجية، وإلى أخذ مصالح األطراف المشاركة في هذه االبتكارات التكنولوجية في 

أنه ال يوجد حل بسيط الستخدام  (Kling & Star‘‘)وستار كلينج’’ ويعتقداالعتبار. 
سبة بوجود مسارات مختلفة للحو  (Bannon‘‘)بانون ’’ ويعترفالحوسبة البشرية. 

البشرية مثل المسار المباشر أو مسار التخصصات البينية أو المسار العميق القائم 
 ,.Chancellor, Stevie, Baumer, Eric, P.S)على مجموعة مشتركة من القيم 

and De Choudhury, Munmun, 2019, p. 3) . 
يق وأحد أوجه الحوسبة البشرية توظيف استراتيجيات التنقيب عن البيانات لتحق

مكاسب اقتصادية. ومن األمثلة على ذلك قيام شركات التأمين الصحي الخاصة 
بتقديم خصم مالي للعمالء الذين يضعون حول معصمهم سوار إلكتروني لتتبع 
حركاتهم، أو يدخلون بياناتهم الشخصية في تطبيق حاسوبي حول أنواع الطعام التي 

الغذائية. كما تقدم شركات التأمين على يقومون بتناولها وذلك لمتابعة وتحليل عاداتهم 
السيارات ضد الحوادث بتقديم خصم مالي للعمالء الذين يسمحون بتركيب جهاز للتتبع 
المكاني الدولي وجهاز لتحديد السرعة داخل سياراتهم. وتستفيد شركات التأمين على 

ض المقدم السيارات من ذلك في تحديد أساليب قيادة السائقين، وفي ربط قيمة التعوي
لمالكي السيارات في حالة وقوع حوادث بتاريخ السائق في القيادة بسرعة معينة، وفي 
التنبؤ المستقبلي بإصابة بعض األفراد بأمراض معينة، وفي تحديد معدالت الحوادث 
التي تقع في طرق مرورية بعينها. ومن ثم تقوم الحوسبة البشرية بتصنيف البيانات 

 .(Muhlhoff, Rainer, 2019, p. 10)افز مالية الشخصية، وبربطها بحو 
إلى األفراد في الحوسبة البشرية  (Luis Von Ahn‘‘)فون آهين لويس’’ وينظر

كأدوات مثلها مثل الحاسبات اآللية تستطيع أداء مهام محددة بدقة وشديدة التنظيم. 
منظومة  وترتكز الحوسبة البشرية على قيام األفراد بتنفيذ مهام فرعية محددة ضمن
’’ وينظرلوغاريتمية أشمل يشترك في تنفيذها عدد كبير من األفراد والحاسبات اآللية. 
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الحوسبة البشرية كنموذج معرفي يستند على االستفادة من القدرات  إلى‘‘آهين فون 
البشرية في حل المشكالت بالغة التعقيد والتي ال تستطيع الحاسبات اآللية وحدها 

ء القدرات العقلية إلى الحوسبة البشرية باعتبارها مجال يقوم حلها. ويشير بعض علما
على تصميم نماذج حاسوبية تهدف إلى تفسير كيفية تفكير العقول البشرية في العالم. 
ومن ثم تسهم الحوسبة البشرية في تجاوز التفكير البشري للتركيز الراهن على الهياكل 

تحليل المشكالت المعقدة، وإيجاد حلول  المعروفة مسبًقا. ويساعد التفكير الجماعي في
أفضل لها. وترتكز عمليات التفكير الجماعي هذه على الحوار بين األفراد بصورة 
تحسن من التعلم من بعضهم البعض، وتحسن من قدرتنا على مواجهة التحديات 
الصعبة. وبالتالي، فإن منع الحوار بين األفراد يقلص من قدرتنا على التعلم الجماعي 

. وبعد أن حللنا (Nagar، Yiftach, 2011, pp. 800-804)والتفكير الجماعي 
االرتباط بين الثورة الصناعية الرابعة وبين الحوسبة البشرية، سوف نحلل العالقة 

 القوية بين الثورة الصناعية الرابعة وبين نظرية األلعاب القائمة على اللوغاريتمات. 
 األلعاب القائمة على اللوغاريتمات:الثورة الصناعية الرابعة ونظرية  (ر

 Algorithmic‘‘)األلعاب القائمة على اللوغاريتمات نظرية’’ بحوثتدرس 
Game Theory)  المشكالت المتصلة بتعظيم العائد من سلعة ما عندما تكون

البيانات المتصلة بتكلفة أداء مهمة معينة أو هذه السلعة مجهولة، وعندما يجب تقدير 
تكلفة من األفراد المهتمين بذلك. وتعد المزادات أصدق مثال على هذا قيمة هذه ال

النوع من البحوث؛ حيث تتصل البيانات الخاصة برغبة المزايدين في دفع ثمن سلعة 
معينة معروضة للبيع، وعندما تكون المشكالت المتصلة بتعظيم العائد من بيع السلعة 

بالنسبة للمجتمع. وبالتالي تسعي بحوث  ترتبط بزيادة حجم األرباح أو القيمة الكلية
هذه النظرية إلى تقديم آلية تسهل التفاعل بين المشاركين، وتضع حال لهذه المشكالت 

(Roughgarden, Tim, 2009, pp. 1-2) . 
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في بداياتها فرًعا من فروع  (Game Theory‘‘)األلعاب نظرية’’ وكانت
ف العقالنية واألطراف المهتمة بتحقيق الرياضيات يهتم بدراسة التفاعالت بين األطرا

مصالحها الشخصية. وظهر هذا التخصص في األربعينيات والخمسينيات من القرن 
 تجذب‘‘ األلعاب نظرية’’ بدأتالعشرين. ومنذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين 

انتباه الباحثين في علوم الحاسب اآللي. وبمرور الوقت بدأ علماء االقتصاد في 
هتمام بالنظم ذات الخصائص الحاسوبية التي تمثل عوائق خطيرة للممارسات اال

العملية، وأخذوا يتعاونون مع علماء الحاسب اآللي في دراسة المزادات التوافقية. 
ومن بين هذه ‘‘. األلعاب القائمة على اللوغاريتمات نظرية’’ ألبحاثوهناك عدة مزايا 

رعي يؤكد على أوجه التشابه بين بحوث الذكاء المزايا أن استخدام هذا التخصص الف
متعددة  النظم’’ وأناالصطناعي وبين بحوث علماء الحاسب اآللي، 

تعد مجاال بحثًيا كبيًرا أشمل من نظرية  (Multi-agent Systems‘‘)الوكالء
األلعاب. وبالتالي، فمن المنطقي أن يوجد مجال بحثي لدراسات النظم متعددة الوكالء 

ني مدخال يقوم على توظيف بحوث األلعاب. ومن الخصائص المميزة التي تتب
بتحليل النظم العملية  اهتمامها‘‘ األلعاب القائمة على اللوغاريتمات نظرية’’ لبحوث

متعددة الوكالء. ومن الخصائص األخرى لها تأكيدها على أهمية توضيح النماذج 
مشكالت الكبرى، واستخدام التقنيات النظرية، وأهمية جعلها أكثر واقعية، واالهتمام بال

الحاسوبية المواقف األكثر تعقيًدا، وإيجاد حلول لكيفية تصرف الوكالء في ظل 
-Elkind, Edith, and Leyton-Brown, Kevin, 2010, pp. 9)المنافسة 

10) . 
 الثورة الصناعية الرابعة واالختيارات االجتماعية الحاسوبية: (ز

ة الحاسوبية مجاال قائًما على التخصصات البينية ويعد االختيارات االجتماعي
مع  (Social Choice Theory‘‘)الخيار االجتماعي نظرية’’ دمجيرتكز على 

علوم الحاسب اآللي. ويهتم مجال االختيارات االجتماعية الحاسوبية بتطبيق التقنيات 
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تمي في المبتكرة في علوم الحاسب اآللي مثل تحليل المعقدات والتصميم اللوغاري
دراسة آليات االختيار االجتماعي مثل إجراءات التصويت في االنتخابات 

. كما يهتم (Fair Division Algorithms)‘‘ لوغاريتمات التوزيع العادل للموارد’’و
مجال االختيارات االجتماعية الحاسوبية أيًضا باالستفادة من مفاهيم نظرية الخيار 

نظرية الخيار االجتماعي قضية  لوتتناو ’’ سوبية. االجتماعي في دراسة القضايا الحا
كيفية حساب تفضيالت مجموعة من األفراد للوصول إلى تفضيل جماعي كافي يعمل 
كأساس لصناعة قرارات جماعية مقبولة. ونتيجة ألهمية نظرية الخيار االجتماعي 

 أمارتيا’’، و(Kenneth Arrow‘‘)أرو كينيث’’ العالمحصل أبرز منظروها مثل 
على جائزة نوبل. ومن أبرز االستخدامات الحديثة لنظرية  (Amartya Sen)‘‘ سين

 Decision)‘‘ نظم دعم القرار’’الخيار االجتماعي توظيفها في بحوث اإلنترنت، و
Support Systems) والشبكات االجتماعية، والتجارة اإللكترونية، ونظم الحكم ،

اعي بصور متعددة في بحوث اإلنترنت. فمن اإللكترونية. وتسهم نظرية الخيار االجتم
ناحية يمكن استخدامها في تصنيف ترتيب المواقع ومحركات البحث على شبكة 
اإلنترنت، كما يمكن تقدير نظرة الجماهير إلى موقع بعينه تم ذكره في عدة صفحات 

 التصويت’’ تطبيقعلى شبكة اإلنترنت، ومن ثم التصويت على جودته. ويستخدم 
الذي صممته شركة جوجل  (PageRank‘‘)ة المواقع على شبكة اإلنترنتعلى جود

في هذا. كما تستخدم نظرية الخيار االجتماعي أيًضا في نظم دعم القرار لمساعدة 
مجموعة من األفراد على اتخاذ قرارات أكثر عقالنية مثل تحديد المشروعات التي 

مرشحين لشغل وظيفة يجب منحها األولوية في التمويل، أو اختيار أفضل ال
. وباإلضافة إلى ما سبق يتم (Endriss, Ulle, 2011, pp. 68-70‘‘)معينة

توظيف نظرية الخيار االجتماعي في اتخاذ القرارات الجماعية في مجاالت الشبكات 
االجتماعية، والتجارة اإللكترونية، ونظم الحكم اإللكترونية. وتساعد هذه النظرية في 

جنب النواتج المعادية للحدس، وفي ضمان احترام الظروف إرساء أسس عمليات ت
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’’ دراسةالمتصلة بالعدالة. ويتم االستفادة من االختيارات االجتماعية الحاسوبية في 
‘‘ علم اللوغاريتمات’’، و(Complexity Theory‘‘)المعقدات نظرية

(Algorithmics)تمثيل المعرفة’’، و ‘‘(Knowledge Representation) ،
. ومن أشهر األمثلة على (Computer Logic)‘‘ لم المنطق الحاسوبيع’’و

االختيارات االجتماعية الحاسوبية استخدام نظرية المعقدات في منع التالعب في 
االنتخابات. ونتيجة للصعوبة الشديدة التي تكتنف تطبيق آليات الخيار االجتماعي 

ى اللوغاريتمات الرياضية. وتعتمد المعقدة يحتاج الباحثون إلى تقنيات معقدة ترتكز عل
‘‘ توافقية تراكيب’’ علىبدائل السيناريوهات التي يتم المفاضلة بينها 

(Combinatorial Structures) وبالتالي توجد أعداد كبيرة جًدا من المتغيرات؛ .
األمر الذي يتطلب وجود تقنيات متقدمة لتمثيل المعرفة وللتعبير الدقيق عن تفضيالت 

. ويوظف الباحثون علم المنطق الحاسوبي في تحديد سلوكيات نظم الحاسب األفراد
اآللي، وفي التحقق من وجود خصائص مرغوبة معينة لهذه النظم، وفي تحليل آليات 

 . (Endriss, Ulle, 2011, pp. 70-71)االختيار االجتماعي 
في مجال ونتيجة لتزايد استخدام اللوغاريتمات الرياضية في العقدين األخيرين 

االختيارات االجتماعية ’’ نظرية الخيار االجتماعي، ظهر إلى حيز الوجود مجال 
كمجال بحثي قائم على  (Computational Social Choice‘‘)الحاسوبية

التخصصات البينية، وتوظيف علوم الرياضيات واالقتصاد وعلم المنطق الحاسوبي 
يستخدم مجال االختيارات االجتماعية وعلوم الحاسب اآللي مًعا في دراسة الظواهر. و 

الحاسوبية في تحليل الجوانب الحاسوبية لتصويت األفراد في االنتخابات وتفضيالتهم 
السياسية في االنتخابات أو استطالعات الرأي. كما يوظف الباحثون مجال االختيارات 

ز مرشحين االجتماعية الحاسوبية أيًضا في تحديد االحتماالت األكيدة والمحتملة لفو 
 ,Kimelfeld, Benny)بعينهم في ظل تغيير قواعد التصويت في االنتخابات 

Kolaitis, Phokion G., and Stoyanovich, Julia, 2018, p. 317) وبعد .
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أن تناولنا بالشرح االختيارات االجتماعية الحاسوبية، سوف نحلل تداعيات الثورة 
 الصناعية الرابعة على الهندسة العصبية. 

 لثورة الصناعية الرابعة والهندسة العصبية:ا (س
إلى  (Neuromorphic Computing)‘‘ الهندسة العصبية’’تهدف منصات 

 Spiking Neural)‘‘ الشبكات العصبية االصطناعية غير المسبوقة’’محاكاة 
Networks)  من خالل توزيع العمليات الحاسوبية وعمليات الذاكرة على عدد كبير من

وبية صغيرة الحجم؛ حيث تقوم الخاليا العصبية بنقل المعلومات من خالل الوحدات الحاس
الموجات الكهربائية السريعة غير المتزامنة إلى مئات أو آالف الخاليا العصبية األخرى 
عن طريق الوصالت العصبية. وقد أدت خصائص الحدث المقادة للشبكات العصبية 

ية عالية الكفاءة تقوم على شغل وحدات االصطناعية غير المسبوقة إلى تراكيب حاسوب
الذاكرة ووحدات معالجة البيانات لنفس الحيز المكاني، وإلى تقليل المهام التي ينفذها 
الحاسب اآللي في نفس الوقت، وإلى تقليل تكاليف الطاقة. ومن أبرز األمثلة العالمية 

‘‘ جامعة مانشسترمنصة الشراع الضخم التي صممتها ’’على تطبيقات الهندسة العصبية 
(SpiNNaker)منصة الشمال الحقيقي التي صممتها شركة آي بي إم’’، و ‘‘
(TrueNorth)منصة لوهي التي صممتها شركة إنتل’’، و ‘‘(Loihi)منصة ’’، و

منصة الشبكة ’’، و(BrianScales)‘‘ المقاييس الذكية التي صممتها جامعة هيدلبيرج
منصة دايناب التي ’’و  ،(NeuroGrid)‘‘ العصبية التي صممتها جامعة ستانفورد

أودين التي   منصة’’، و(DYNAP)‘‘ صممها معهد المعلوماتية العصبية بجامعة زيورخ
. وقد أسهمت االبتكارات (ODIN)‘‘ صممتها الجامعة الكاثوليكية في مدينة لوفين

تويات الحديثة في مجال األجهزة العصبية التي توظف تكنولوجيا النانو إلى زيادة مس
 ,Rajendran, Bipin, Sebastian)الكفاءة في استخدام الطاقة والوصالت العصبية 

Abu, Schmuker, Michael, Srinivasa, Narayan, and 
Eleftheriou, Evangelos, 2019, p. 2) . 
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اإللكترونيات البالستيكية العصبية  نظم’’ تطبيقاتوتعمد هذه المنصات على 
 Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic‘‘)القابلة للتطوير

Scalable Electronics)  هيئة مشروعات األبحاث المتقدمة ’’التي مولت أبحاثها
 نظم’’ تطبيقات. واستهدفت 2008في عام ‘‘ التابعة لوزارة الدفاع األمريكية

نظام حاسوبي عصبي  متصمي‘‘ للتطويراإللكترونيات البالستيكية العصبية القابلة 
التطبيقات في  هذه‘‘ بي إم آي’’ شركةكي وظائف المخ البشري. وقد وظفت يحا

 ترانسيستور’’ ثنائيمليارات صمام  5 باستخدام‘‘ الشمال الحقيقي منصة’’ تصميم
 منصة’’ وتستهلك. 2014مليون خلية عصبية اصطناعية في عام  256 يشكلون ‘‘

  X 240 400رئية تبلغ مليون وات بمدخالت م 68قدرها  طاقة‘‘ الحقيقي الشمال
جهاز للحاسب اآللي في الثانية الواحدة. كما وظفت جامعة مانشستر  30بيكسيل في 

ترتكز على حاسب آلي  يالت‘‘الضخمالشراع  منصة’’ تصميمهذه التطبيقات في 
بهدف محاكاة  (Processor)عصبي عمالق يستخدم أكثر من مليون معالج بيانات 

أمثال الخاليا العصبية الموجودة  10هو عدد يزيد عن سلوك مليون خلية عصبية؛ و 
 المخ’’ مشروع‘‘ بي إم آي’’ شركةلدي حيوان الفأر. وباإلضافة إلى ما سبق نفذت 

الهادف إلى محاكاة أجزاء من مخ الفأر باستخدام الحاسب  (Blue Brain)‘‘ األزرق 
‘‘ زرق الجين األ’’اآللي العمالق الذي نفذته الشركة وأطلقت عليه اسم 

(BlueGene) ولما كانت محاكاة العمليات العصبية المعقدة التي يقوم بها العقل .
البشري تتطلب استهالك كميات ضخمة من الطاقة، فمن الضروري ابتكار تطبيقات 

المقاييس  منصة’’ وتوظفالعصبية قابلة للتطوير تستهلك مقادير أقل من الطاقة. 
 (Analog Circuits)‘  المتناظرة رالدوائ‘‘’ الذكية التي صممتها جامعة هيدلبيرج

الشبكة  منصة’’ وتستخدمنظًرا ألن هذه الدوائر أسرع وتستهلك قدًرا أقل من الطاقة. 
 Analog)‘ حوسبة الدوائر المتناظرة‘‘’العصبية التي صممتها جامعة ستانفورد

Computation) تواصل لمحاكاة قنوات نقل األيونات في العقل البشري ومحاكاة ال
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الدوائر  حوسبة’ توظيفالرقمي لنقل الرسائل من خالل الخاليا العصبية. ويؤدي 
مقارنة باستخدام الحاسبات  %500تقليل حجم الطاقة المستخدم بنسبة  إلى‘المتناظرة

الهندسة العصبية  محاكاة تطبيقاتاآللية العمالقة. وعلى الرغم من التقدم الهائل في 
إال أن الجهاز العصبي البشري يتفوق على مثيله للجهاز العصبي لإلنسان، 

االصطناعي في صغر حجمه وقدرته على أداء عدد أكبر من المهام على التوازي في 
 .Upadhyay, Navnidhi K., Joshi, Saumil, Yang, J)نفس الوقت 

Joshua, 2016, pp. 3-5) . 
والمعالجة فائقة  وتوجد تطبيقات كثيرة للهندسة العصبية في مجال المدن الذكية،

السرعة للمعلومات في السيارات ذاتية القيادة، والتعرف األكثر دقة على تفاصيل 
تحديد  في‘‘الشمال الحقيقي ةمنص‘‘’’ بي إم آي’’ شركةالوجوه البشرية. واستخدمت 

المشاة والسيارات المتحركة في الشوارع بقدر منخفض من الطاقة، وفي التعرف على 
لى صورهم. وتسعي الشركات التكنولوجية الضخمة إلى توظيف أصوات األشخاص وع

لوهي  منصة’’ أنالهندسة العصبية في األنشطة التعليمية. وقد خلص الباحثون إلى 
’’ فيمن سرعة التعلم بمقدار مليون مرة عن السرعة  تزيد‘‘التي صممتها شركة إنتل

عتها في حل ، كما تفوق سر ‘‘العصبية االصطناعية غير المسبوقة الشبكات
بيانات المعهد  قاعدة’’ سرعةالمشكالت المتصلة بالتعرف الرقمي على األشياء 

 Modified National Institute)‘‘ القومي األمريكي المعدلة للمعايير والتكنولوجيا
of Standards and Technology Database) وتفيد الهندسة العصبية أيًضا .

صالت العصبية في أمخاخ الحيوانات، وتحليل آليات في رسم تصورات أكثر تعقيًدا للو 
عمل هذه األمخاخ، والتفسير األكثر دقة للصور، وكيفية محاكاة المخ البشري 

 Beijing Innovation Center For)باستخدام الحاسبات اآللية فائقة الضخامة 
Future Chips at Tsinghu University, 2018, pp. 39-40). 
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عصبية على التعلم من المخ البشري في تصميم شرائح الحاسب وتقوم الهندسة ال
اآللي بحيث تدمج هذه الشرائح المستحدثة الذاكرة مع عمليات معالجة البيانات. ففي 
المخ البشري تقوم الوصالت العصبية بتوفير ذاكرة مباشرة للخاليا العصبية التي تقوم 

ا ضخمة لفهم كيفية االستفادة من بدورها بمعالجة المعلومات. ويبذل الباحثون جهودً 
لوغاريتمات جديدة في تصميم تراكيب حاسوبية مستحدثة تتعلم من خصائص الجهاز 
العصبي البشري، وتنفذ مهام أكبر وأفضل في الحاسبات اآللية. وتتجاوز الهندسة 
العصبية التكنولوجيا الراهنة للحاسبات اآللية، وتسعي لتصميم أنواع جديدة من الذاكرة 
الحاسوبية تمزج بين الدوائر المتناظرة وبين العناصر الرقمية لمعالجة البيانات. كما 
يسعي الباحثون في مجال الهندسة العصبية أيًضا إلى بناء نظم حاسوبية عالية 
الكفاءة تستطيع معالجة أحجام أضخم من المعلومات بقدرة أعلى من الكفاءة 

م هذه النظم الحاسوبية عالية الكفاءة بتقليد وباستخدام مستويات أقل من الطاقة. وتقو 
طريقة عمل المخ البشري، وتستطيع معالجة أحجام أكثر ضخامة من المعلومات من 

تحاكي طريقة عمل الوصالت العصبية  (Scaffoldings)خالل سقاالت إلكترونية 
في المخ وتوظف تكنولوجيا النانو متناهية الصغر. وتتصف هذه النظم الحاسوبية 

لمستحدثة برخص ثمنها، وباعتمادها على المزج بين تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا ا
 ,Strukov, Dmitri, Indiveri, Giacomo, and Grollier)الحاسبات اآللية 

Julie, 2019, pp. 1-5). 
وبعد أن حللنا العالقة بين الثورة الصناعية الرابعة وبين الهندسة العصبية، سوف 

 لثورة الصناعية الرابعة على نظم التعلم الذكية. نتناول تداعيات ا
 الثورة الصناعية الرابعة ونظم التعلم الذكية: (ش

نتيجة  (Intelligent Tutoring Systems‘‘)التعلم الذكية نظم’’ نشأت
‘‘ 2أطلس -مشروع األسباب وراء حدوث الظواهر’’لمعامل األبحاث الضخمة مثل 

(Why-2 Atlas) وار بين اإلنسان وبين اآلالت لحل التي قامت ساندت الح
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المشكالت في مجال الفيزياء. وكان االنتقال السريع لنظم التعلم الذكية من المعامل 
البحثية إلى المجاالت التطبيقية تطوًرا يثير الدهشة. وقد ابتكرت الشركات التكنولوجية 

بيق تط’’، و(Carnegie Speech‘‘)كارنيجي للتحدث تطبيق’’ مثلعدة تطبيقات 
لتدريب التالميذ على نطق الكلمات في اللغات األجنبية  (Duolingo)‘‘ اللغة الثنائية

 Automatic Speech)‘‘ التعرف على النطق بصورة آلية’’من خالل تقنية 
Recognition)  وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية. وتفيد تقنيات معالجة اللغات

ي تصحيحها. ويتم استخدام نظم التعلم الذكية الطبيعية في تحديد األخطاء اللغوية، وف
في المدارس  (Carnegie Cognitive Tutor‘‘)كارنيجي للتدريس نظام’’ مثل

الثانوية األمريكية في تعلم الرياضيات. كما قامت شركات أخري بتصميم نظم ذكية 
للتعلم لتدريس الجغرافيا، والدوائر المتكاملة، وتشخيص األمراض في التخصصات 

طبية، وتدريس مفاهيم الحاسب اآللي ومفاهيم البرمجة، وتدريس علوم الوراثة، ال
والكيمياء. وتقلد هذه النظم المعلمين من خالل تقديم المساعدة للتالميذ عندما يواجهون 
صعوبات في فهم بعض المفاهيم والمصطلحات. كما تقدم التغذية الراجعة للتالميذ، 

-Stanford University, 2016, pp. 31)وتساعدهم على تصحيح أخطائهم 
32) . 

وتقوم نظم التعلم الذكية على إجراء حوار بين الحاسب اآللي وبين المتعلم. ومن 
الذي يرتكز على إجراء  (AutoTutor)‘‘ اآللي المعلم’’ تطبيقاألمثلة على ذلك 

وية حوارات باللغات الطبيعية بين الحاسب اآللي وبين الطالب، ومحاورات لغوية شف
غير دقيقة، ومستوي يتراوح بين المنخفض والمتوسط في المستوي المعرفي الخاص 

تتبع ’’بالتخصص، وإجابات حرفية محددة. كما تقوم نظم التعلم الذكية أيًضا على 
. ويرتكز تتبع النموذج على نظرية التعلم والتفكير (Model Tracing)‘‘ النموذج

التحكم المتكيف مع التفكير ’’بعنوان  (Anderson)‘‘ أندرسون ’’البشري التي طورها 
. وقد طبقت جامعة (Adaptive Control of Thought-Rational)‘‘ والعقالنية
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نظام تتبع النموذج في تصميم  األمريكية (Carnegie Mellon)‘‘ كارنيجي ميلون ’’
ة معلم آلي يقوم بتدريب الطالب على المهارات من خالل مجموعة من القواعد المتصل

بحل المشكالت. وتتكون هذه القواعد من العمليات والظروف التي يتم اختيارها بهدف 
المحاكاة الواقعية لكيفية قيام األفراد بحل المشكالت. وهناك نوع ثالث لنظم التعلم 

. (Constraint-based Modeling‘‘)القائمة على القيود النمذجة’’ يسميالذكية 
قيود على نمذجة سلوك التالميذ؛ وهي تختلف عن وتقوم النمذجة القائمة على ال

أوهلسون  نظرية’’ على‘‘القائمة على القيود النمذجة’’ وترتكزتطبيقات تتبع النموذج. 
 Ohlsson’s theory of Learning From‘‘)للتعلم من أخطاء األداء
Performance Errors) ويتم تقديم المعرفة في النمذجة القائمة على القيود في .

رة قيود منطقية بحيث يرتبط كل قيد بالحاالت التي يمكن أن توجد عند حل صو 
 ,.Ma، Wenting, Adesope, Olusola O., Nesbit, John C)مشكلة معينة 

and Liu, Qing, 2014, pp. 901-904). 
بنية البيانات المتحركة للتعلم  نظام’’ الذكيةومن األمثلة األخرى على نظم التعلم 

. وهو (Animated Data Structure Intelligent Tutoring System‘‘)الذكي
 القوائم’’ مثلنظام للتعلم على برنامج جافا لتحسين فهم الطالب لهياكل البيانات 

‘‘ الصفوف’’، و(Stacks)‘‘ المكدسات’’، و(Linkedlists)‘‘ الخطية المتصلة
(Queues)شجرة البيانات’’، و ‘‘(Trees) ابتكارقد تم ، واألشكال البيانية. و ’’

‘‘ نانيانج التكنولوجية جامعة’’ في‘‘بنية البيانات المتحركة للتعلم الذكي نظام
(Nanyang Technological University)  لتدريب  1997في سنغافورة في عام

الطالب على عرض هياكل البيانات بصورة بيانية على شاشة الحاسب اآللي، وعلى 
ات المتصلة بذلك. ومن األمثلة الكندية لنظم التعلم تعلم كيفية استخدام اللوغاريتم

 Bayesian Intelligent Tutoring)‘‘ بايزي للتعلم الذكي نظام’’ الذكية
System) بجامعة. وهو نظام ابتكره الباحثون في قسم علوم الحاسب اآللي ’’
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بايزي  نظام’’ ويساعد. 2004في عام  (University of Regina) الكندية‘‘ريجينا
على تصفح المواد العلمية على شبكة اإلنترنت، وتحديد أهداف  الطالب‘‘لتعلم الذكيل

التعلم، وتحديد الوقت المحدد لتعلم كل جزء من أجزاء المنهج الدراسي، وتحديد الحد 
األدنى من المعارف الالزمة لفهم كل محور من محاور المنهج الدراسي، ويقدم قائمة 

 ,Dasic, Predrag, Dasic, Jovan)المنهج الدراسي بالقراءات المتعمقة ألجزاء 
Crvenkovic, Bojan, and Serifi, Veis, 2016, pp. 86-87). 

 الثورة الصناعية الرابعة وتحليل التقارير حول التعلم:  (ص
-Computer)‘‘ التقارير حول التعلم باستخدام الحاسب اآللي تحليل’’ ويشير

supported Learning Analytics)  استخدام تقنيات التنقيب في البيانات إلى
الستخالص معلومات عن عالقة الطالب بنظم إدارة التعلم. ونظًرا الحتياج المعلمين 
إلى المتابعة الدائمة ألنشطة تعلم التالميذ، وإلى تقويم تحصيل التالميذ الدراسي 

داء وتحديد مدي تأثرهم بالعوامل التعليمية، يجب صياغة تقارير تحدد فاعلية أ
المعلمين التدريسي وفاعلية طرق التدريس ومدي جودة المناهج الدراسية. ويتم تطبيق 
تقنيات التنقيب عن البيانات وتحليل التقارير حول التعلم في تحديد المشكالت التي 
تواجه تعلم التالميذ. وتساعد التقارير الناتجة عن هذه التقويمات في تحديد مقدار 

ي يجب تقديمها للتالميذ ضعاف التحصيل الدراسي، وفي تحديد المساعدة التربوية الت
نقاط قوة ونقاط ضعف التالميذ في تعلم المناهج الدراسية المختلفة. وبالتالي تسهم 
البيانات الناجمة عن نظم إدارة التعلم في تحديد درجة تفضيل التالميذ لدراسة مقررات 

جزاء معينة من المحتوي المعرفي، دراسية بعينها، وفي تحديد درجة اتقان الطالب أل
وفي تطوير المناهج الدراسية. وبالتالي يستطيع المعلمون تحديد مستوي اتقان التالميذ 
لنواتج التعلم، وتحديد األجزاء الصعبة في المناهج الدراسية، وتحليل أساليب تعلم 

يس التالميذ، وتحديد سبل زيادة فاعلية التحصيل الدراسي، وتطوير طرق التدر 
المستخدمة في تنمية المهارات العقلية للتالميذ، وتحديث الوسائط التعليمية. وبعبارة 
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أخري تسهم تقنيات التنقيب في البيانات وتحليل التقارير حول التعلم في تحديد 
المجاالت التي تميز التعلم التعاوني، وتحديد نقاط قوة الشبكات االجتماعية، وزيادة 

-Aldowah, Hanan, Al)والتقويم الذاتي، وتحسين بيئة التعلم فاعلية التعلم الذاتي 
Samarraie, Hosam, and Fauzy, Wan Mohamad, 2019, p. 17) . 

تحليل التقارير لتقويم النصوص  (.Rus et al‘‘)وزمالؤه روس’’ استخدمفقد  
عدة التي يكتبها التالميذ لقياس تحصيل التالميذ الدراسي لمادة العلوم باستخدام قا

 بيك’’ وابتكربيانات أعدها الخبراء المتخصصون في تدريس العلوم. 
أسلوًبا لتقويم درجة اتقان التالميذ لمهارات القراءة  (Beck and Sison‘‘)وسيسون 

باستخدام تقنيات التعرف على العبارات المنطوقة واحتماالت الخطأ في قراءة بعض 
تطبيًقا  (.D’Mello et al‘‘)زمالؤهو  ديميلو’’ صممالنصوص. وباإلضافة إلى هذا، 

على الحاسب اآللي يستخدم الحوارات المنطوقة في تحديد درجة الملل واإلحباط 
واالرتباك عند التالميذ. ويستخدم الباحثون أفالم الفيديو المصورة وتقنيات تتبع حركات 

هندسية التالميذ في دراسة قدرة طالب الجامعات على التصميم الهندسي وبناء تراكيب 
عالية االرتفاع. وتفيد أفالم الفيديو المصورة في تحديد تصورات الطالب المتصلة 
بالهندسة الميكانيكية والفيزياء، وقياس درجة تقدم الطالب في تنفيذ المهام الموكلة 

 . (Blikstein, Paulo, 2013, pp. 102-105)إليهم 
 Arizona‘‘)ية أريزوناوال جامعة’’ تستخدموفي الواليات المتحدة األمريكية 

State University)  نيوتون ’’تقنيات تحليل التعلم التي أنتجتها شركة ‘‘
(Knewton)  في تصميم مسارات للتعلم الفردي آلالف الطالب  2011منذ عام

والية  جامعة’’ تستخدملتحسين تحصيلهم الدراسي في مادة الرياضيات. كما 
في تقليل الفجوة في التحصيل الدراسي  (Georgia State University‘‘)جورجيا

بين الطالب البيض والطالب الذين ينتمون لألقليات، وبين الطالب األغنياء والطالب 
تقنيات تحليل التعلم وتطبيقات التنقيب  (Purdue‘‘)بورديو جامعة’’ وتستخدمالفقراء. 
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وزارة  في البيانات في تحسين طرق التدريس وتحصيل الطالب الدراسي. وقد أصدرت
تقريًرا موجًزا حول كيفية استخدام المعلمين  2012التربية والتعليم األمريكية في عام 

لتقنيات تحليل التعلم، وسبل تشجيع الجامعات والمدارس على استخدام هذه التقنيات 
الذكية الحديثة. ويقوم صانعو السياسات التعليمية في وزارات التربية والتعليم في 

فة وفي الجامعات المرموقة بتوظيف تقنيات تحليل التعلم في تحليل الواليات المختل
نقاط قوة ونقاط ضعف المتعلمين مع الحفاظ على خصوصية المتعلمين 
(Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., 
Mittelmeier, J., Rienties, B., Ullmann, T., and 

Vuorikari, R., 2016, p. 19). 
بنشر تقرير بعنوان  (Educasue)‘‘ إيدكوز مؤسسة’’ قامت 2012وفي عام 

ويتناول هذا ‘‘. فهم وإدارة مخاطر تقارير تحليل التعلم في مؤسسات التعليم العالي’’
التقرير التحديات المصاحبة لتوظيف تحليل التقارير حول التعلم، ومخاطر إدارة 

من الناحية القانونية، وكيفية جمع البيانات،  بيانات الطالب، وسبل حماية البيانات
وطرق حفظ هذه البيانات، وكيفية تنظيم إطالع أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على 

تحسين جودة البيانات، وكيفية  آليات‘‘إيدكوز مؤسسة’’ تقريربيانات التالميذ. ويحلل 
، وآليات تنظيم إطالع التعامل مع البيانات المنقوصة، وسبل تصحيح البيانات الخاطئة

تحقيق االمتياز  تحالف’’ نشر 2014أطراف خارجية على بيانات الطالب. وفي عام 
تقريًرا رصيًنا بعنوان  (The Alliance for Excellent Education‘‘)في التعليم

وتناول هذا التقرير آثار ‘‘. محفزات ومعوقات استخدام تحليل التقارير حول التعلم’’
التقارير حول التعلم في المؤسسات التعليمية، وكيفية االستفادة من هذه توظيف تحليل 

التقرير في تحسين التحصيل الدراسي للفئات المهمشة، وتقليل معدالت تسرب التالميذ 
من المدارس الثانوية، وزيادة معدالت تخرج التالميذ من المدارس الثانوية، والدواعي 

حسين قدرات من يستخدمون هذه التقارير، وأهمية وراء استخدام هذه التقارير، وسبل ت
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تأسيس ثقافة االستنارة في صنع القرارات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية في 
المؤسسات التعليمية، وضرورة تطوير قدرات المعلمين وأساتذة الجامعات. كما تناول 

ليات تمويل النظم أيًضا آ‘‘ تحالف تحقيق االمتياز في التعليم’’التقرير الصادر عن 
 ,Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper)الذكية لتقارير تحليل التعلم 

A., Hillaire, G., Mittelmeier, J., Rienties, B., Ullmann, T., and 
Vuorikari, R., 2016, pp. 19-20) . 

ؤية التقارير التنب تحليل’’ أنوتوجد عدد كبير من األبحاث التي خلصت إلى 
تساعد المعلمين والمؤسسات  (Predictive Learning Analytics‘‘)حول التعلم

التعليمية على تحديد التالميذ الذين يعانون من انخفاض تحصيلهم الدراسي. فعلي 
إلى أن توظيف تحليل  (.Scheffel et al)‘‘ وزمالؤه شيفيل’’ خلصسبيل المثال 

ساليب االستذكار لدي التالميذ، ومن طرق التقارير التنبؤية حول التعلم يحسن من أ
إلى أهمية  (.Conijn et al)‘‘ وزمالؤه كونيجين’’ أشارالتدريس لدي المعلمين. كما 

تحليل التقارير التنبؤية حول التعلم في تحديد مستوي مشاركة الطالب في األنشطة 
صيل الدراسي التعليمية، وتحديد أوقات تقديم الرعاية اإلضافية للتالميذ أصحاب التح

المتدني، وسبل تطوير طرق التدريس التي يستخدمها المعلمون. وبصورة إجمالية فإن 
تحليل التقارير التنبؤية حول التعلم يمكن المعلمين وأساتذة الجامعات من تحقيق 
األهداف التالية: أ( جمع ومقارنة البيانات حول تحصيل الطالب الدراسي في عدة 

ب( المتابعة الدورية لتحصيل التالميذ الدراسي، والمراقبة أعوام دراسية مختلفة. 
المنتظمة لمستويات دافعيتهم للتعلم. ج( تحديد التالميذ الذين يحتاجون إلى مساعدة 

يرسبوا. د( تحديد التالميذ األكثر تفوًقا الذين يحتاجون إلى  لكيالتعليمية عاجلة 
جهدهم وتنمية  قصارى ى بذل تكليفهم بواجبات منزلية أكثر صعوبة لتحفيزهم عل

استعداداتهم العقلية ألقصي مدي ممكن. هـ( مساعدة المعلمين على تطوير طرق 
 ,Herodotou, Christothea, Hlosta, Martin)تدريسهم وأساليب التقويم 
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Boroowa, Avinash, Rienties, Bart, Zdrahal, Zdenek and 
Mangafa, Chrysoula, 2019, pp. 3064–3077) . 

قيام وزارة التعليم والبحث العلمي الفيدرالية في  2019و 2018وقد شهد عامي 
ألمانيا بتمويل عدة مشروعات بحثية تركز على كيفية دمج التكنولوجيا الذكية وتقنيات 
تحليل التقارير حول التعلم في المؤسسات التربوية. وعلى سبيل المثال يهدف 

حول التعلم في زيادة معدالت نجاح  من تحليل التقارير االستفادة’’ مشروع
التقويم الدوري لتحصيل الطالب الدراسي، وتطوير سياسات الجامعات  إلى‘‘الطالب

والكليات األلمانية، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي األلمانية على تطبيق تقنيات 
اهج تحليل التقارير حول التعلم، واالستفادة من هذه التقنيات الذكية في تطوير المن

الدراسية وطرق التدريس في الجامعات األلمانية. كما يهدف المشروع أيًضا إلى زيادة 
معدالت تخرج الطالب من مؤسسات التعليم العالي، واالستفادة من الخبرات العالمية 
الرائدة في توطين تقنيات تحليل التقارير حول التعلم داخل الجامعات األلمانية 

(Nouri، Jalal et al. 2019, pp. 6-8). 
وبعد استعراض العالقة بين الثورة الصناعية الرابعة وبين تحليل التقارير حول 
التعلم، سوف نتناول في الجزء التالي أهمية الجاهزية التكنولوجية في التعليم 

 اإلعدادي.
 أهمية الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي:

سهيل الحصول على وظائف. فمن تلعب المهارات الرقمية دوًرا مهمًا في ت 
ناحية يرتفع التحصيل الدراسي للتالميذ األكثر اتقاًنا للمهارات الرقمية؛ ومن ناحية 
أخرى تساعد هذه المهارات في تنفيذ التالميذ والمعلمين للمهام التربوية األكثر تعقيدًا. 

ظائف، وفي وتسهم المهارات الرقمية الفنية في تشغيل أجهزة الحاسوب للبحث عن الو 
تحليل المعلومات من خالل العثور على الوظائف األعلى دخال، وفي التواصل 
االجتماعي مع اآلخرين، كما تسهم مهارات كتابة النصوص باستخدام الحاسب اآللي 
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في صياغة السير المهنية الذاتية. وتوضح الدراسات التي أجريت عن المهمشين في 
لكة المتحدة أن الفقراء والمحرومين قد يستطيعون الواليات المتحدة األمريكية والمم

استخدام المهارات الرقمية في البحث عن الوظائف، ولكن احتماالت حصولهم على 
 ,International Telecommunication Union, 2018)تلك الوظائف ضعيفة 

p. 28) . 
ع من وتحسن المهارات الرقمية من اندماج المتقنين لها في أماكن عملهم وترف 

مستوى رضاهم المهني من خالل توفير فرص أفضل لديهم لتحليل المعلومات وللتعلم، 
وكذلك من خالل زيادة كفاءة وسرعة اتصالهم مع اآلخرين. وتسهل المهارات الرقمية 
على األفراد التكيف مع ثقافات العمل المختلفة، كما تسير لهم أيًضا إمكانية تأسيس 

ة بهم، وتزيد من فرص تواصلهم مع أقرانهم، وتتيح لهم مشروعاتهم التجارية الخاص
متابعة أحدث التطورات في تخصصاتهم. وباإلضافة إلى ما سبق تساعد المهارات 
الرقمية األفراد على تحقيق التوازن الصحيح بين العمل واألسرة، وعلى االستخدام 

لشخصية الصحيح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشئون المهنية ال ا
(International Telecommunication Union, 2018, p. 29). 

ويعد توافر اإلنترنت فائق السرعة في المدارس شرًطا أساسًيا لتنفيذ المهام  
التربوية، ولتحسين اإلدارة التربوية. فوجود اإلنترنت يرفع من كفاءة استخدام الموارد 

ليل التكاليف المصاحبة لطباعة وتوزيع المالية من خالل أتمتة األنشطة اليدوية، وتق
الكتب المدرسية. وباإلضافة إل هذه الفوائد؛ يسهم وجود اإلنترنت فائق السرعة في 
المدارس في تمكين التالميذ في المدارس من التعلم اإللكتروني في المناطق النائية 

(International Telecommunication Union, 2014, p. 21) . 
المتحدة األمريكية تستخدم بعض المدارس روبوت ذكي يعلم  وفي الواليات

التالميذ كيفية تكويد األفكار، وكيفية ممارسة التفكير االستنباطي، وكيفية برمجة 
الحاسب اآللي لتدريب التالميذ على ممارسة الرقص. وباإلضافة إلى هذا، تستخدم 
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دة األطفال على تعلم في مساع (Cubelets)المدارس األمريكية الروبوتات الذكية 
التفكير المنطقي من خالل تجميع األلعاب الروبوتيك الذكية لكي تفكر وتنفذ بعض 
المهام أو تمارس اإلحساس بناء على وظيفة كل روبوت ذكي. ويوجد تطبيق آخر 

 (Wonder Workshop’s Dash and Dot)‘‘ منصة التعجب والرسم’’يسمي 
من تنفيذ مهام باستخدام لغة البرمجة المرئية أو  يمكن األطفال في سن الثامنة فأكبر

ابتكار عدد من تطبيقات الهاتف المحمول الذكي باستخدام لغة السي أو لغة جافا. وقد 
ابتكرت إحدى الشركات األمريكية روبوت ذكي في صورة حيوان أليف يساعد األطفال 

م تتصل بالجوانب على تعلم مفاهيم علم األحياء، وعلى تكليف الروبوت بتنفيذ مها
البيئية المختلفة. وتسهم هذه الروبوتات الذكية في جعل التعلم أكثر بهجة وإمتاًعا 

 .(Stanford University, 2016, p. 31)للتالميذ 
وبعد أن استعرضنا تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على النظم التعليمية، وأهمية 

، سوف نحلل واقع الجاهزية التكنولوجية في الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي
 المدارس اإلعدادية في كندا وإيرلندا.

المحور الثاني: واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في 
 كندا وإيرلندا:

ويتكون هذا المحور من عدة محاور فرعية هي: الجاهزية التكنولوجية في كندا 
الجاهزية التكنولوجية في كندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا  وإيرلندا، واألسباب وراء اختيار

كموضوع للبحث، ودواعي تحسين الجاهزية التكنولوجية في المدارس في كندا وإيرلندا، 
و أهمية الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في الدول الصناعية المتقدمة، 

ومة االيرلندية لدمج الحاسبات اللوحية والمبادرات التي نفذتها الحكومة الكندية والحك
في المدارس اإلعدادية، وآليات استفادة مصر من التجربتين الكندية وااليرلندية في 
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مجال الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية. وسوف نستعرض في الجزء التالي 
  بصورة مختصرة الجاهزية التكنولوجية في كندا وإيرلندا.

 نولوجية في كندا وإيرلندا:الجاهزية التك
في المؤشر العام للتنافسية الدولية لعام  140من بين  12احتلت كندا المرتبة رقم 

والمرتبة  10والمرتبة رقم  41والمرتبة رقم  12. كما احتلت كندا المرتبة رقم 2018
في مؤشر االشتراك في شبكة اإلنترنت واسعة النطاق، ومؤشر االشتراك في  18رقم 

اإلنترنت التي تستخدم األلياف الضوئية، ومؤشر عدد األفراد الذين يستخدمون  شبكة
شبكة اإلنترنت، ومؤشر نسبة السكان الذين يمتلكون المهارات الرقمية على الترتيب 

. وقد (World Economic Forum, 2018, pp. 143-144) 2018في عام 
. كما 2018افسية الدولية لعام في المؤشر العام للتن 23احتلت إيرلندا المرتبة رقم 
في  19والمرتبة رقم  23والمرتبة رقم  82والمرتبة رقم  27احتلت إيرلندا المرتبة رقم 

مؤشر االشتراك في شبكة اإلنترنت واسعة النطاق، ومؤشر االشتراك في شبكة 
اإلنترنت التي تستخدم األلياف الضوئية، ومؤشر عدد األفراد الذين يستخدمون شبكة 

نترنت، ومؤشر نسبة السكان الذين يمتلكون المهارات الرقمية على الترتيب في عام اإل
2018 (World Economic Forum, 2018, pp. 292-293) ويسعي هذا .

البحث لعرض االتجاهات الحديثة في الجاهزية التكنولوجية في التعليم قبل الجامعي، 
ندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا( في مجال وتحليل المبادرات التي نفذتها الدول المتقدمة )ك

الجاهزية التكنولوجية بالمدارس، وصياغة عدد من اآلليات لكي تستفيد مصر من هذه 
 االتجاهات الحديثة في تطوير الجاهزية التكنولوجية بمدارسها. 

وبعد أن استعرضنا بصورة موجزة الجاهزية التكنولوجية في كندا وإيرلندا، سوف 
اب وراء اختيار الجاهزية التكنولوجية في كندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا نحلل األسب

 كموضوع للبحث. 
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األسباب وراء اختيار الجاهزية التكنولوجية في كندا وإيرلندا وألمانيا 
 وإنجلترا كموضوع للبحث:

  تدني ترتيب مصر في التنافسية الدولية. وتشير اإلحصاءات إلى احتالل
في المؤشر العام للتنافسية الدولية لعام  140من بين  94مصر المرتبة رقم 

 70والمرتبة رقم  92والمرتبة رقم  88. كما احتلت مصر المرتبة رقم 2018
في مؤشر االشتراك في شبكة اإلنترنت واسعة النطاق، ومؤشر عدد األفراد 
الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت، ومؤشر نسبة السكان الذين يمتلكون 

، في حين ال توجد بيانات عن 2018الرقمية على الترتيب في عام  المهارات
ترتيب مصر في مؤشر االشتراك في شبكة اإلنترنت التي تستخدم األلياف 

 .(World Economic Forum, 2018, p. 205)الضوئية 
  توجه الدول الصناعية المتقدمة إلى تبني مداخل أحدث في طرق التدريس

، (Integrated Learning Systems)‘‘ املةنظم التعلم المتك’’مثل: 
 Computer Assisted)‘‘ التعلم بمساعدة الحاسب اآللي’’و

Instruction)التعلم القائم بدرجة كبيرة على استخدام الحاسب اآللي’’، و ‘‘
(Computer-based Instruction)التعلم المستقل ذو السرعات ’’، و

 Independent Self-paced)‘‘ المتفاوتة وفقًا الحتياجات التلميذ
Student Learning)  بهدف زيادة دافعية التالميذ للتعلم، وتحسين
-Colandrea, John Louis, 2012, pp. 19)التحصيل الدراسي لهم  

38). 
  تدني نسبة المدارس المصرية التي يوجد بها خط تليفوني. حيث أشارت إحدى

المدارس اإلعدادية والمدارس نسبة المدارس االبتدائية و ’’الدراسات إلى أن 
 %66و %68و %70الثانوية التي يوجد بها خط تليفوني في مصر هي 



 

172 

 ,UNESCO Institute for Statistics)‘‘ 2011على الترتيب في عام 
2013, p. 12) ويعد تدني نسبة المدارس الحكومية المتصلة بشبكة .

 للتليفون األرضي أحد عوائق الجاهزية التكنولوجية. 
 ة أعداد الحاسبات اآللية المخصصة للتالميذ في المدارس المصرية؛ قل

تلميذ في المدارس  120لكل  (Desktop)فهناك جهاز حاسب آلي واحد ’’
تلميذ في  25االبتدائية المصرية، في مقابل جهاز حاسب آلي واحد لكل 
تلميذ في  25المدارس اإلعدادية، وجهاز حاسب آلي واحد أيضًا لكل 

 UNESCO)‘‘ 2010الثانوية في نهاية العام الدراسي لسنة المدارس 
Institute for Statistics, 2013, pp. 13-14). 

  وبالمثل تتدني نسبة الحاسبات اآللية المتصلة بشبكة اإلنترنت في المدارس
وجود جهاز حاسب ’’في جمهورية مصر العربية. وتشير اإلحصاءات إلى 

تلميذ في المدرسة االبتدائية،  441كل آلي واحد متصل بشبكة اإلنترنت ل
 UNESCO Institute for)‘‘ تلميذ في المرحلة اإلعدادية 94ولكل 

Statistics, 2013, p. 14) وبالتالي تتدني جودة البنية التحتية .
 اإللكترونية في المدارس المصرية. 

  قيام الحكومة المصرية بتوقيع قرض مع البنك الدولي إلصالح التعليم قبل
وينص المحور الرابع مع برنامج وزارة التربية والتعليم إلصالح . ’’12الجامعي

                                                           

مليون دوالر أمريكي إلصالح  500احلكومة املصرية بتوقيع اتفاق مع البنك الدويل للحصول على قرض قدره قامت  12 
 حماور للتطوير. وهذه احملاور األربعة هي: 4تنفيذ  نظام التعليم قبل اجلامعي. ويقوم نظام إصالح التعليم على

  إصالح املناهج الدراسية وطرق التدريس والوسائط التعليمية يف مرحلة رايض األطفال والسنوات الثالث األويل
 من املرحلة االبتدائية حبيث تركز على تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين والتعليم من أجل املواطنة.

 ج التنمية املهنية للمعلمني ومديري املدارس والقيادات الرتبوية يف أثناء اخلدمة، وأتسيس نظام للتنمية تطوير برام
املهنية املستمرة يقوم على االستخدام واسع النطاق ملوارد التعلم الرقمية، وتوظيف مداخل التقومي التكويين، وربط 

 التنمية املهنية.  األداء آبليات تقومي األداء وابحملتوى املعريف لربامج
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التعليم على تصميم نظام قائم على أفضل الممارسات يحسن من تقديم 
الخدمات التعليمية، ويرفع من نواتج تعلم التالميذ. ويرتكز النظام الجديد على 

مات التعليمية داخل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقديم الخد
الفصول، وتأسيس بنية تحتية رقمية، وتنمية القدرات التكنولوجية للمعلمين 
واإلداريين، وتأسيس نظام للتغذية الراجعة. وسوف يخصص البنك الدولي 

مليون دوالر أمريكي لتحقيق الهدفين التاليين: أ( رفع قدرات المعلمين  200
وزارة التربية والتعليم من خالل تطوير في -بجميع مستوياته-والجهاز اإلداري 

الثقافة التنظيمية واألنماط السلوكية للعاملين بالوزارة، وتشجيع المعلمين 
واإلداريين على االستخدام المستمر للمعلومات، وتحسين قدرة العاملين في 
الوزارة على جمع البيانات الصادقة وتحليلها ونشرها واالستفادة منها في 

بعة البرامج اإلصالحية وتقويم السياسات التربوية. ب( وربط التخطيط ومتا
 The World)‘‘ المدارس شبكة لإلنترنت، وتصميم منصات رقمية للتعلم

Bank, 2017, pp. 12-13) . 
وبعد أن حللنا األسباب وراء اختيار الجاهزية التكنولوجية في كندا وإيرلندا وألمانيا 

ض في الجزء التالي دواعي تحسين الجاهزية وإنجلترا كموضوع للبحث، سوف نستعر 
 التكنولوجية في المدارس في كندا وإيرلندا. 

 دواعي تحسين الجاهزية التكنولوجية في المدارس في كندا وإيرلندا:
في ظل سعي اإلدارات التعليمية للبحث عن آليات أكثر عددًا لتوظيف 

ي مديري ووكالء اإلدارات التكنولوجيا في تحسين عمليتي التدريس والتعلم، يعد وع
التعليمية بالتكنولوجيا التعليمية الحديثة وخصائص االبتكارات التكنولوجية البازغة هو 
                                                                                                                                                    

  تطوير أدوات تقومي التحصيل الدراسي للتالميذ، حبيث ينتقل التالميذ من احلفظ اآليل إىل التعلم من خالل
 الفهم؛ وحبيث يتم تقليل معدالت الدروس اخلصوصية من خالل تطوير أساليب التقومي واالمتحاانت.

  ربط املدارس ببنية حتتية رقمية(The World Bank, 2017, pp. 10-11). 
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األساس الذي يرتكز عليه تنفيذ اإلصالحات التربوية القائمة على استخدام التكنولوجيا 
التعليمية  التعليمية. ومن غير المنطقي السماح لإلدارات التعليمية بشراء التكنولوجيا

على أساس عشوائي، وبدون أن يتقن مديري ووكالء اإلدارات التعليمية لكيفية استخدام 
هذه االبتكارات في العملية التعليمية. وباإلضافة إلى هذا، فإن عدم اتقان المعلمين 
لكيفية استخدام هذه االختراعات في تحسين العملية التعليمية يعني إهدار قدر كبير 

بدون رفع مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ. وتوفر التكنولوجيا التعليمية من األموال 
فرصًا هائلة للقضاء على التفاوتات في تكافؤ الفرص التعليمية، وتحسين دافعية 
ومساهمة التالميذ في التعلم، وزيادة فاعلية تفريد التعلم، وإعداد التالميذ بدرجة أفضل 

اإلضافة إلى هذا، تشير األدبيات إلى أن لدخول سوق العمل في المستقبل. وب
التوظيف األمثل للتكنولوجيا التعليمية يزيد من ثقة التالميذ بأنفسهم، ويمنحهم شعورًا 

 . (Sedique, Alex N., 2017, pp. 124-125)بامتالك ما تعلموه 
وقد أسهم اختراع شبكة اإلنترنت في تفاعل المعلمين مع التالميذ بصور تعاونية 

ية متعددة تقوم على استخدام عدد كبير من برامج الحاسب اآللي ومن الوسائط وبنائ
المتعددة. وقد مكنت شبكات اإلنترنت فائقة السرعة ووسائل االتصاالت الشبكية التي 
تنقل أحجامًا كبيرة من البيانات المعلمين من استخدام أدوات التعلم األكثر فاعلية مثل 

ء والعروض المرئية في التعاون مع المعلمين والعلماء الوسائط المتعددة األكثر ثرا
والباحثين من مختلف دول العالم، كما ساعدت المعلمين أيضًا على االستفادة من 
وسائل التواصل االجتماعي، ومن مراكز االتصاالت المتزامنة وغير المتزامنة. وقد 

ذكي، والمعامل جعلت برامج الحاسب اآللي المستخدمة في التدريس اإللكتروني ال
االفتراضية، وأدوات التعرف على الكالم، وبرامج التعرف البيومتري على األشخاص، 

 ,.Sedique, Alex N)من السهل على المعلمين زيادة المحتوى المعرفي لدروسهم 
2017, p. 6) وتوفر هذه التكنولوجيا فرصًا هائلة للتالميذ للتعلم العميق، والتعلم  .

ب الخبرات، والتواصل بدرجة أكبر مع المجتمع المحلي، والتفاعل مع القائم على اكتسا
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المتعلمين في العديد من دول العالم. وسوف تغير التكنولوجيا مثل: التعلم اإللكتروني، 
، والواقع االفتراضي، والواقع المعزز (Cloud Computing)والحوسبة السحابية 

(Augmented reality)ثالث من أبعاد عمليتي التدريس ، والطباعة ذات البعد ال
 .(Sedique, Alex N., 2017, pp. 6-7)والتعلم بصورة جذرية أكثر عمقًا وشمواًل 

وفي ظل التطورات التكنولوجية سريعة التغير واالبتكارات الحديثة في مجال التعلم 
الذاتي القائم على تقنيات الذكاء االصطناعي، وتزايد حجم البيانات بصورة كبيرة 

ناجمة عن استخدام الهواتف المحمولة، واستخدام الحساسات في اآلالت والمعدات ال
أصبحت التكنولوجيا الرقمية والبيولوجية هي السمة المميزة للثورة الصناعية الرابعة. 
وقد أسهمت الثورة التكنولوجية الحديثة في تنوع البيئات السياسية واالقتصادية وجعلها 

اليقين. وتتصف االبتكارات التكنولوجية بتأثيراتها الكبيرة تتصف بدرجة كبية من عدم 
على النمو االقتصادي. وأحد التحديات الكبيرة الناجمة عن االبتكارات التكنولوجية هي 
كيفية تعظيم االستفادة المجتمعية من هذه االبتكارات، وكيفية إعادة هيكلة عمليات 

ن خالل إحداث تغييرات بنيوية توزيع الدخل على المستويين القومي والكوكبي م
عميقة. ولما كان الكثير من تأثيرات هذه االبتكارات على المجتمعات غير معلوم، فإن 

 World Economic)هذه التحديات تعد انعكاسًا لضخامة هذه التحوالت المستقبلية 
Forum, 2017, pp. 2-3) . 

دارس في كندا وإيرلندا، وبعد أن حللنا دواعي تحسين الجاهزية التكنولوجية في الم
سوف نستعرض أهمية الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في الدول 

 الصناعية المتقدمة.
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أهمية الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في الدول الصناعية 
 المتقدمة:

إن للجاهزية التكنولوجية آثار إيجابية كبيرة على ارتفاع معدالت النمو 
 ,Goodridge, Haskel)‘ وواليس وهاسكل جودريدج’ خلص دفق’’ القتصادي. ا

and Wallis)  إلى أن القطاعات ذات القيمة المضافة األعلى في المملكة المتحدة
كانت هي القطاعات التي وجهت أعلى  2009إلى عام  2000في الفترة من عام 

 ,Goodridge, Peter)‘‘ االستثمارات لمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
Haskel, Jonathan, and Wallis, Gavin, 2012, pp. 1-6) وفي فنلندا .

-Maliranta, Rouvinen, and Yla)‘‘ أنتيال-وروفينين وياال ماليرانتا’’ خلص
Anttila)  إلى أن االستثمارات الضخمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أسهمت في ارتفاع معدالت إنتاجية القطاعات األخرى كانت من العوامل الرئيسة التي 
. وباإلضافة إلى 2007و 1994في االقتصاد الفنلندي في الفترة بين عامي 

الميزانيات الضخمة التي خصصت لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كان 
اني ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع البحث العلمي والتطوير هو العامل الث

 ,Maliranta, Mika)الذي أسهم في ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في فنلندا 
Rouvinen, Petri, and Yla-Anttila, Pekka, 2010, pp. 68-82) . 

أن اآلثار اإليجابية لالستثمارات في قطاع  (Catiglione)‘‘ كاستيليوني’’ وتري 
ل فقط، بل تشمل أيضًا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تقتصر على الدو 

لالستثمارات في مجال تكنولوجيا  أن‘‘كاستيليوني’’ استنتجتالشركات. وقد 
المعلومات واالتصاالت آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصناعة وعلى كفاءة الشركات 

 ,Castiglione, Concetta, 2012) 2003إلى  1995في الفترة من  في إيطاليا
pp. 1749-1760)الزينيو-إيمارينو وجونا’’نتجت أيضًا كل من . كما است ‘‘



 

 177 

(Immarino and Jona-Lasinio)  أن المقاطعات اإليطالية التي تركز على
الصناعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزيد فيها إنتاجية العاملين عن 

ية. إنتاجية نظرائهم في المقاطعات التي ال تركز على هذه الصناعات التكنولوج
أن الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا  إلى‘‘الزينيو-وجونا إيمارينو’’ وخلصت

 في ككلالمعلومات واالتصاالت تعد المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي في الدولة 
-Iammarino, Simona, and Jona) 2005إلى عام  2001الفترة من عام 

Lasinio, Cecilia, 2105, pp. 218-232) . 
 (Chevalier, Lecat, and Oulton‘‘)وليكا وأولتون  كافيلية’’ كدأوفي فرنسا 

أن المصانع التي تنتج منتجات تكنولوجية قد زادت إنتاجيتها بصورة تفوق المصانع 
التي تنتج منتجات غير تكنولوجية، وأن هذه الزيادة في اإلنتاجية قد أسهمت في تعزيز 

 ,Chevalier)قطاع الصناعة  االهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
Paul-Antoine, Lecat, Remy, and Nicholas, Oulton, 2012, pp. 

244-246) . 
‘‘ وفيراندو وليكبيك وويس  بروجيل’’ قامأما على مستوى االتحاد األوروبي فقد 

(Bruegel, Ferrando, Lekpek, and Weiss)  من  %25بدراسة أفضل
اد األوروبي. وخلصوا إلى أن الشركات والمصانع الشركات والمصانع في دول االتح

التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتفوق إنتاجية العاملين بها على 
إنتاجية العاملين الذين يعملون في مؤسسات ال تستخدم تكنولوجيا المعلومات 

ن واالتصاالت. وأوضح هؤالء الباحثون أن الشركات التي تستخدم عددًا أكبر م
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتفوق على نظيراتها التي تستخدم عددًا أقل من هذه 
التكنولوجية في ضوء مؤشر إنتاجية العمالة. وبالتالي، فإن لالستثمارات المالية 
المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأثير إيجابي قوي على زيادة 

ن معدل نمو اإلنتاجية في دول االتحاد األوروبي كان إنتاجية الشركات والمصانع، وأ
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سينخفض لو يتم توجيه هذه االستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
(Veugelers, Reinhilde; Ferrando, Annalisa; Lekpek, Senad; 

Weiss, Christoph T., 2018, pp. 3-17) . 
إلى أن  (Brynjolfsson and McAfee)‘‘ وماكفي برينجولفسون ’’ ويشير

 Second)‘‘ العصر الثاني لألتمتة’’انطالق  1995العالم قد شهد منذ عام 
Machine Age) ؛ حيث يتميز هذا العصر بثورة عميقة وشاملة في مجال تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت. وسوف يرتكز هذا العصر الثاني لألتمتة على تكنولوجيا 
. (Robotics Technologies)ولوجيا اإلنسان اآللي الذكاء االصطناعي وتكن

وسوف تؤدى هذه التكنولوجيا المستحدثة إلى توسيع نطاق ما يمكن للبشر أن يقوموا 
 ,Draca, Mirko, Martin, Ralf, and Sanchis-Guarner, Rosa)به 

2018, p. 11) . 
أمام المتعلمين أما في مجال التعليم، فإن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تفتح 

أفاقًا أكثر رحابة واتساعًا. فمن خالل أفالم الفيديو المصورة يستطيع التالميذ تعلم 
الموضوعات األكثر صعوبة وتجريدًا، وتسهم هذه األفالم في تقوية الذاكرة البصرية 
لدي التالميذ، ومن خالل الوسائط الرقمية يسهل على المعلمين شرح المفاهيم 

ة، ويستطيع المعلمون من خالل التكنولوجيا التفاعلية )مثل السبورة الغامضة والعميق
الذكية، ونظم إدارة التعلم( جعل شرح الدروس أكثر متعة وإثارة النتباه المتعلمين، كما 
يستطيعون مساعدة التالميذ على التركيز بدرجة أكبر. وباإلضافة إلى هذا، تمكن 

م عن بعد، وتوفر لهم مصادر متنوعة للمعرفة، التكنولوجيا الحديثة المتعلمين من التعل
وتؤهلهم لممارسة التعلم الذاتي، والتعلم من أجل اإلتقان، وتساعدهم على تفريد التعلم 

 وفقًا لسرعة كل تلميذ. 
يجب على صانعي السياسات أن يمدوا المواطنين باألدوات التي تؤهلهم  اولهذ’’ 

طمئنان. وباإلضافة إلى هذا، يجب أن يفهم الستخدام التكنولوجيا المستحدثة بثقة وا
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المتعلمون اآلثار المترتبة على استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، وتداعياتها على 
السلوك البشري، وكيفية التوظيف األخالقي للتكنولوجيا في مجتمع سريع التغير. وفي 

تهم على التحكم غياب )الجاهزية التكنولوجية( تتزايد مخاطر شعور األفراد بعدم قدر 
في حياتهم، واإلحساس بالعجز عن التأثير في األدوات التكنولوجية، )وتتزايد 
احتماالت الشعور باالغتراب(. ولهذا يجب أن تصبح الجاهزية التكنولوجية أداة لتمكين 
المتعلمين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا، ومساعدتهم على أن يكون لهم 

استخدام هذه التكنولوجيا وكيفية تطويعها لتلبية احتياجاتهم بحكمة  رأي في كيفية
 ,Passey, Don, Shonfeld, Miri, Appleby, Lon, Judge‘‘)ومسئولية

Miriam, Saito, Toshinori, Smiths, Anneke, 2018, p. 427). 
وبعد أن حللنا أهمية الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في الدول 

ناعية المتقدمة، سوف نستعرض المبادرات التي نفذتها الحكومة الكندية والحكومة الص
 لدمج الحاسبات اللوحية في المدارس اإلعدادية.  األيرلندية

لدمج  األيرلنديةالمبادرات التي نفذتها الحكومة الكندية والحكومة 
 الحاسبات اللوحية في المدارس اإلعدادية:

لحادي والعشرين على تنمية القدرات والدوافع لتوليد وفهم يرتكز التعليم في القرن ا
وتفسير ونقل المعارف. وتركز نماذج التعلم الجديدة على تطبيق المعارف بصورة 
متزايدة التعقيد وعلى القضايا غير الخطية. وتقوم نماذج التعلم الجديدة على التعلم 

يذ، والتعلم التعاوني، وتوظيف القائم على االستقصاء، والمداخل المتمحورة حول التالم
 التكنولوجيا وشبكات االتصاالت في التعلم. 

 (Digital Educational Resources)‘ مصادر التعلم الرقمية’بين  نوم’’ 
 Alberta)‘ شمال مقاطعة ألبرتا’التي تستخدمها المؤسسات التعليمية في منطقة 

Northern Alberta) :ما يلي 
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ي وبرامج التعلم باألساليب التقليدية والتعلم عن بعد معًا برامج التعلم اإللكترون
(Hybrid Learning) ونظم إدارة التعلم في الكليات والتي تتيح للطالب االستفادة ،

من المواد التعليمية ومصادر التعلم المغلقة وأنشطة التعلم اإللكترونية، ومصادر التعلم 
والتعلم باستخدام الهواتف المحمولة  المفتوحة، وملف اإلنجاز اإللكتروني للطالب،

، (Laptops)والحاسبات المحمولة  (Tablets)الذكية والحاسبات اللوحية 
والمحاضرات والمقررات الدراسية التي تقدم من خالل شبكة اإلنترنت، والكتب الدراسية 

لة اإللكترونية، والمذكرات ومصادر المعرفة اإللكترونية، واالختبارات القصيرة والطوي
اإللكترونية، ومديوالت التعلم، والمقررات الدراسية المصممة بواسطة أفالم الكارتون، 
والتدريب من خالل المحاكاة )مثل التدريب على قيادة السيارات، والتدريب على صيانة 
المعدات الثقيلة، والتدريب على اللحام، والتدريب على أداء المهن الصحية والمرتبطة 

 .    (Hamaluk, Eleanor, 2018, p. 8)ريض( بقطاع الطب والتم
أن التطورات  (Fullan & Langworthy)‘‘ والنجورثي فوالن’’ ويري 

ترتكز على  (New Pedagogy)التكنولوجية قد أدت إلى ظهور فلسفة جديدة للتربية 
نماذج جديدة لعالقات التعلم بين التالميذ وبعضهم البعض وبين التالميذ والمعلمين 

من خالل االستفادة  (Deep Learning)‘‘ التعلم العميق’’لوصول إلى بهدف ا
واسعة النطاق لألدوات التكنولوجية والرقمية. ومن ثم، فإن الفلسفة التربوية الجديدة 
تستهدف باألساس صياغة أهداف جديدة للتربية؛ بحيث تكون هذه األهداف أكثر 

د متزايدة من الباحثين التربويين ارتباطًا بالعصر الذي تعيش فيه. وقد أطلقت أعدا
على هذه األهداف الجديدة مصطلح التعلم العميق. ونقصد بالتعلم العميق أن يصمم 
األفراد فهمهم ومعارفهم المتصلة بالعالم من خالل التجريب وعيش الخبرات ثم التأمل 
في هذه الخبرات. ويتطلب ذلك اكتساب المتعلمين لكفايات مثل: المشاركة بنشاط 
ودافعية في التعلم والتدريس التعاوني اإللكتروني القائم على توظيف األدوات الرقمية، 
وصياغة أهداف جديدة للتربية تتناسب مع متطلبات توظيف التكنولوجية في العملية 



 

 181 

 ,Shields, Carmen, Telfer, Stuart, and Luc Bernard, Jean)التعليمية 
2015, p. 24) . 

ة الكندية لتطبيق الجاهزية التكنولوجية في قطاع وفي إطار سعي الحكوم
 التعليم، قامت بتنفيذ المبادرات التالية:

 مبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة: (1
وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير استخدام التكنولوجيا في المدارس بتكلفة أقل؛ 

إلى المدارس ويتعلمون بواسطتها حيث يقوم التالميذ بإحضار أجهزة الحاسب اآللي 
تحت إشراف المعلمين. ويتطلب االستخدام الفعال لهذه المبادرة اإلجابة عن التساؤالت 

 التالية:
  هل توجد البنية التحتية بالمدارس الالزمة لتوظيف الحاسبات اآللية المملوكة

 للتالميذ بصورة فعالة؟
 عدد محدود من  هل سوف يتم استخدام الحاسبات اآللية الخاصة في

 المدارس أم في جميع المدارس على المستوى القومي؟
  ما القضايا التي يجب حلها قبل البدء في استخدام الحاسبات اآللية داخل

المدارس؟ )وضع سياسات االستخدام المناسب للحاسبات اآللية داخل 
المدارس، والحصول على دعم وتأييد أولياء األمور الستخدام الحاسبات 

ية في العملية التعليمية، ووضع ضوابط لكيفية التعامل مع االستخدام اآلل
الخاطئ للحاسبات اآللية، وكيفية التعامل مع فقدان بعض التالميذ 
لحاسباتهم الشخصية داخل الفصول، وكيفية تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية 
في استخدام الحاسبات اآللية، وكيفية ضمان أمن التالميذ وعدم تعرضهم 
للتحرش الجنسي أو التنمر من خالل استخدام الوسائط اإللكترونية( 
(Shields, Carmen, Telfer, Stuart, and Luc Bernard, Jean, 

2012, p. 154) . 
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  في أي الصفوف يجب السماح باستخدام الحاسبات اآللية في التدريس
 والتعلم؟

 حول أنواع  هل يجب أن يقدم المعلمون نصائح للتالميذ وأولياء األمور
الحاسبات اآللية التي يجب عليهم شرائها لكي يستخدمونها في التعلم داخل 

 المدارس؟
  هل توفر مبادرة إحضار التالميذ لحاسباتهم اآللية الشخصية إلى المدرسة

الفرصة للتالميذ لكي يستخدموا التكنولوجيا التعليمية داخل الفصول بكفاءة 
 وفاعلية؟

  أن تطلب من كل تلميذ أن يحضر حاسبه اآللي هل من المناسب للمدرسة
 الشخصي لكي يستخدمه داخل المدرسة؟

  وما نوع التدريب والدعم الفني الذي يحتاج إليه المعلمون أصحاب الخبرات
التكنولوجية الضعيفة لرفع مستواهم وتأهيلهم الستخدام الحاسبات اآللية 

 ,Shields, Carmen, Telfer, Stuart)بفاعلية في العملية التعليمية؟ 
and Luc Bernard, Jean, 2012, pp. 154-155). 

احضر جهاز الحاسب اآللي  مبادرة’’ تطبيقوقد بدأت جمهورية إيرلندا في 
وبدأت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اإلدارات ‘‘. المملوك لك إلى المدرسة

ة والهواتف الذكية التعليمية في صياغة سياسات حاكمة الستخدام الحواسب اللوحي
داخل الفصول. كما تسعي وزارة التربية والتعليم اإليرلندية إلى تصميم سياسات تمنع 
التنمر من خالل استخدام األجهزة اإللكترونية، وكيفية حماية بيانات التالميذ 
واختباراتهم التقويمية، واالستخدام غير األخالقي للحواسب اآللية في زيارة المواقع 

، وكيفية توظيف الحواسب المحمولة والحواسب اللوحية والهواتف الذكية في اإلباحية
تحسين نواتج تعلم المتعلمين، وكيفية استخدام التكنولوجيا في تطبيق مدخل التعلم 
المتحمور حول التالميذ ومدخل التعلم النشط ومدخل التعلم المستقل، وضمان 
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عليمية على مستوى المدرسة التوظيف األخالقي للتكنولوجيا في العملية الت
(Department of Education and Skills. Republic of Ireland, 2018, 

p. 2). 
مبادرة البنية التحتية التكنولوجية )شبكات االتصال، وشبكات الحاسب  (2

 اآللي(:
من  %90و %98و %100تخطط لوكسمبورج والسويد وكوريا الجنوبية إلمداد 

، 2020جيجا بايت في الثانية الواحدة في عام  1ت بسرعة المنازل بها بشبكات إنترن
ميجا بايت  50من المنازل بها بشبكات إنترنت بسرعة  %90كما تخطط كندا إلمداد 

 International Telecommunications)في الثانية الواحدة في نفس العام 
Union, 2018, p. 37)ما أن . ويوجد حاسبات آلية في جميع المدارس الكندية، ك

من إجمالي هذه المدارس متصل بشبكات اإلنترنت. وعلى الرغم من هذا،  90%
فتوجد تباينات في جودة شبكات اإلنترنت في بعض المناطق، وفي أعداد الحاسبات 
اآللية المتوافرة داخل المدارس. ولهذا تسعي وزارات التربية والتعليم في المقاطعات 

ر البنية التحتية من شبكات لالتصال ومعامل الكندية المختلفة إلى توحيد معايي
 ,Asselin, Marlene, Early, Margaret)للحاسبات اآللية بين المدارس المختلفة 

and Filipenko, Margot, 2005, p. 819) . 
وفي إيرلندا أوصت وزارة التربية والتعليم بتحديث شبكة اإلنترنت في جميع 

ر بنيتها التحتية بحيث تنقل المعلومات بسرعة المدارس اإلعدادية والثانوية، وتطوي
ميجابايت في الثانية الواحدة. وباإلضافة إلى هذا سوف يتم تحسين شبكات  100

.  2020إلى  2015االتصاالت واإلنترنت في جميع المدارس االبتدائية في الفترة من 
التربية والتعليم وتقوم وزارة االتصاالت والطاقة والموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة 

 .Department of Education and Skills)والمهارات بتمويل هاتين المبادرتين 
Republic of Ireland, 2015, p. 7). 
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أكد التقرير الصادر عن االجتماع الوزاري الخاص  2018وفي مارس من عام 
فجوات في باالبتكار والتوظيف في الدول الصناعية السبع الكبرى على أهمية تقليل ال

االستفادة من شبكات اإلنترنت وشبكات الحاسب اآللي والتكنولوجيا الجديدة في هذه 
الدول السبع، وبزيادة أعداد الفقراء والمهمشين الذين يستخدمون التكنولوجيا الرقمية 
وشبكات اإلنترنت. كما دعا التقرير أيضًا إلى تحسين الظروف الميسرة الستخدام هذه 

بتعظيم كفاءة السياسات الهادفة إلى زيادة قبول األفراد للتكنولوجيا التكنولوجيا، و 
OECD, 2018, pp. 18)-الرقمية ورفع مستوي ثقتهم بها وباالقتصاد الرقمي 

19). 
 مبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية: (3

تحذر العديد من األبحاث الطبية الحديثة من خطورة شبكات الواي فاي على 
قانونًا يضع عدة  2015الحكومة الفرنسية في عام  أصدرت’’ ،ل. ولهذاصحة األطفا

محاذير عند استخدام شبكات االتصال الالسلكي )واي فاي( في األماكن العامة وفي 
 األماكن التي يوجد بها األطفال. واشتمل هذا القانون على البنود التالية:

 من سن عامين  منع استخدام شبكات االتصال الالسلكي في دور الحضانة(
 إلى سن أربعة أعوام(. 

 التوجيه أجهزة’ إغالق(‘Routers)  .في المدارس عند عدم استخدامها 
  ضرورة تبصير المواطنين بإجراءات الحد من اإلشعاعات المنبعثة من أبراج

 بث موجات االتصاالت الواقعة بالقرب من منازلهم.
 رتبة على التعرض للترددات إجراء المزيد من البحوث حول اآلثار الصحية المت

 المنبعثة من شبكات االتصال الالسلكي.
  إلزام الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بتضمين معلومات وافية عن اآلثار

‘‘ السلبية للتعرض للمجاالت الكهربائية/المغناطيسية ضمن عبوات منتجاتها
(Russell, Cindy, 2018, p. 20) . 
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قامت وزارة التربية والتعليم  2013سطس من عام وفي السابع والعشرين من أغ
في إسرائيل بإصدار مجموعة من التوجيهات المتصلة باستخدام شبكات االتصال 

 وتشمل هذه التوجيهات ما يلي:الالسلكي )واي فاي( في المدارس. 
  ’’إقامة شبكات االتصال الالسلكي في رياض األطفال )من سن أربعة  عمن

 وام(. أعوام إلى سن ستة أع
  تقليل عدد ساعات استخدام األطفال لشبكات االتصال الالسلكي من الصف

 األول االبتدائي إلى الصف الثالث االبتدائي.
  يجب أال تزيد فترة استخدام األطفال في الصف األول االبتدائي لشبكات

االتصال الالسلكي عن ساعة واحدة يوميًا، وبحد أقصي ثالثة أيام في 
 األسبوع.

 ال تزيد فترة استخدام األطفال في الصفين الثاني والثالث االبتدائيين عن يجب أ
 ساعتين يوميًا، وبحد أقصي أربعة أيام في األسبوع.

  يجب على المعلمين إغالق هواتفهم المحمولة ويجب على المدارس إغالق
عند عدم استخدامها في األغراض التعليمية بهدف  (Routers)أجهزة التوجيه 

 رة تعرض األطفال للمجاالت الكهربائية/المغناطيسية.تقليل فت
  يجب أن تبعد الحواسب اآللية الثابتة(Desktop Computers)  وتوصيالت

 ,Russell, Cindy)‘‘ سنتيمتر على األقل من أجساد التالميذ 20الكهرباء 
2018, p. 20) . 

لصحة النفسية الشؤون الصحية وا وزارة’’ طالبتوفي الواليات المتحدة األمريكية 
 The Maryland Department of Health and Mental)‘‘ في والية ميريالند

Hygiene)  بتنفيذ التوصيات التاليةوزارة التربية والتعليم في الوالية: 
 ’’ االعتماد على دخول شبكة اإلنترنت في المدارس من خالل الكوابل

 (.األرضية بداًل من شبكات االتصال الالسلكي )واي فاي
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  إلزام التالميذ بوضع حواسبهم اللوحية على المكاتب، لكي تكون المكاتب
 حاجزًا بين الحواسب اللوحية وبين أجساد التالميذ.

  تدريب التالميذ على وضع الحواسب المحمولة(Laptops)  بعيدًا عن
أعينهم، وبحيث تكون الحواسب المحمولة على أبعد مسافة ممكنة من رؤوس 

 التالميذ.
 دام شاشات تقلل من اإلجهاد البصري للعين ألقصي حد ممكن.استخ 
  .غلق أجهزة التوجيه عند عدم استخدامها في األغراض التعليمية 
 .وضع أجهزة التوجيه في أبعد ماكن ممكن عن أجساد التالميذ 
  إلزام التالميذ بإغالق شبكات االتصال الالسلكي عند عدم استخدامها في

 The Maryland Department of Health and Mental)‘‘ التعلم
Hygiene, 2016, p. 8). 

بمنع استخدام شبكات االتصال  (Ghent‘‘)جينت’’ مدينةوفي بلجيكا قامت 
. وباإلضافة إلى هذا، 2014الالسلكي في دور الحضانة ورياض األطفال في عام 

المحمولة لألطفال فقد قامت وزارة الصحة العامة الفيدرالية البلجيكية بمنع بيع الهواتف 
األقل من سن السابعة، وبمنع بث اإلعالنات التليفزيونية التي تستهدف بيع الهواتف 
المحمولة لألطفال األقل من سن الرابعة عشرة. وفي إسبانيا قامت حكومة مقاطعة 

لتقليل استخدامات  2013الباسك بدعوة وزارة التربية والتعليم في إبريل من عام 
قامت حكومة  2014لالسلكي في المدارس، وفي سبتمبر من عام شبكات االتصال ا

بدعوة الحكومة الفيدرالية المركزية إلى منع استخدام  (Navarra)‘‘ نافارا’’مقاطعة 
شبكات االتصال الالسلكي في مدارس المقاطعة وخاصة بالنسبة لصغار السن، 

رضية بداًل من وبتوصيل الحاسبات اآللية بشبكة اإلنترنت من خالل الكوابل األ
شبكات االتصال الالسلكي، وبتقليل استخدام الهواتف المحمولة الذكية في العملية 
التعليمية نظرًا آلثارها الصحية السلبية على ارتفاع معدالت اإلصابة بأورام المخ، 
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وبتنظيم حمالت توعية لتبصير األطفال والشباب باآلثار السلبية للتعرض للذبذبات 
تخدام الحاسبات المحمولة والهواتف المحمولة وشبكات االتصال الناجمة عن اس

 .  (Environmental Health Trust, 2018, pp. 5-7)الالسلكي 
وفي كندا أوصي تقرير لمجلس العموم بتقليل تعرض األطفال صغار السن 
لشبكات االتصال الالسلكي في دور الحضانة ورياض األطفال، وبربط المدارس 

خالل الكوابل األرضية، وبإغالق شبكات االتصال الالسلكي عندما ال  باإلنترنت من
يتم استخدامها في األغراض التعليمية، وبدراسة إمكانية تقليل ساعات استخدام شبكات 
االتصال الالسلكي في المدارس الكندية، وبإجراء مزيد من األبحاث العلمية الرصينة 

التصال الالسلكي وبين احتماالت حول العالقة بين التعرض لذبذبات شبكات ا
اإلصابة بالسرطان، وتشوة الجينات، وتزايد العيوب الخلقية، وتزايد أمراض العيون 

 .House of Commons)والمخ، وزيادة معدالت اإلصابة بأمراض القلب 
Canada, 2015, pp. 15-21) . 

 Irish Doctors‘‘)البيئي لألطباء اإليرلنديين االتحاد’’ أوصيوفي إيرلندا 
Environmental Association)  باستبدال شبكات االتصال  2013في عام

الالسلكي )واي فاي( بالكوابل األرضية عند ربط المدارس بشبكة اإلنترنت. وعلى 
الرغم من هذا، فإن السياسة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اإليرلندية هي السماح 

التدريس والتعلم داخل المدارس  باستخدام شبكات االتصال الالسلكي في
(Department of Education and Skills. Republic of Ireland, 2017, 

pp. 59-60) . 
ومما سبق يتضح أن العديد من الدول الصناعية المتقدمة قد منعت استخدام 
شبكات االتصال الالسلكي داخل دور الحضانة ورياض األطفال، ودعت إلى استبدال 

صال الالسلكي بالكوابل األرضية، وقامت بتقنين عدد ساعات التعلم شبكات االت
 اليومية من خالل الحاسبات المحمولة أو الحاسبات اللوحية.
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 مبادرة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي: (4
من المعلمين في عينة الدراسة  %54خلصت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن 

لى حد ما قيام المدارس واإلدارات التعليمية التابعين لها بتقديم الدعم يؤيدون بشدة أو إ
الفني والتدريب الكافيين لهم حول كيفية استخدام التكنولوجية الرقمية والحاسبات اآللية 

من المعلمين في عينة  %50في التدريس في المدارس الكندية. وبالمثل، يعتقد 
مية التابعين لها تقديم لهم الدعم الفني والتدريب الدراسة أن المدارس واإلدارات التعلي

التقني بصورة تكفي لتحقيق أهداف المناهج الدراسية. أما فيما يخص توزيع هؤالء 
المعلمين على المراحل التعليمية؛ فنجد أن أعلى نسبة من المؤيدين لذلك هم من 

هذه الدراسة أن معلمي المرحلة الثانوية ثم من معلمي رياض األطفال. وتوضح نتائج 
من معلمي المرحلة الثانوية ومعلمي رياض األطفال ومعلمي  %48و %50و 54%

المرحلة االبتدائية على الترتيب في عينة الدراسة يشيرون إلى حصولهم على قدر 
كاف من الدعم والتدريب التفني من المدارس واإلدارات التعليمية التي يعملون بها 

 ,Johnson)اف المناهج الدراسية التي يقومون بتدريسها بصورة تمكنهم من تحقيق أهد
M., Riel, R., and Froese-Germain, B., 2016, pp. 43-44).  

بإنشاء  (Quebec)‘‘ كيبيك’’ مقاطعةوقامت وزارة التربية والتعليم في  
شبكة تنمية مهارات التالميذ من خالل دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ’’

 The Network for Student Skills Development)‘‘ الدراسية المناهج
Though ICT Integration)  وتضم هذه الشبكة أكثر من مائة خبير تربوي في .

المقاطعة بهدف تقديم التدريب والدعم الفني للمعلمين في مجال التكنولوجيا الرقمية، 
عليم. وتنظم وزارة التربية وتدريبهم على كيفية توظيف الثقافة الشبكية في مجال الت

من والتعليم في مقاطعة كيبيك أعمال هؤالء الخبراء المائة. وتقدم هذه الشبكة العديد 
 الخدمات مثل:
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  تقديم االستشارات التربوية للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مجال
 دمج التكنولوجيا في التعليم النظامي.

 التعليمية في مجال دمج التكنولوجيا في  تقديم االستشارات التربوية لإلدارات
 تعليم الكبار.

  تقديم االستشارات التربوية في مجال دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية
للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وللتالميذ في برامج التعليم الثانوي 

 Government of Quebec. Ministry of Education)الصناعي 
and Higher Education, 2018, p. 33) . 

وفي البرتغال قامت وزارة التربية والتعليم بربط االستثمارات في تأسيس البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتدريب المعلمين وتقديم الدعم الفني لهم 
حول كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية في التدريس داخل الفصول. وقد استهلت وزارة 

لتربية والتعليم البرتغالية هذا البرنامج اإلصالحي بإجراء دراسة لتحديد العقبات التي ا
تحول دون زيادة معدالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المدارس، 
وخلصت هذه الدراسة إلى وجود عقبات تحول دون ذلك مثل: ضعف التدريب المقدم 

تكنولوجيا الرقمية، وعدم منح المعلمين شهادات تحدد للمعلمين حول كيفية استخدام ال
مدى امتالكهم للكفايات التكنولوجية. وللتغلب على نقاط الضعف هذه قررت وزارة 

من المعلمين باجتياز دورات تدريبية في مجال  %90التربية والتعليم البرتغالية إلزام 
هذا البعد ضمن  ، وبتضمين2010تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحلول عام 

الخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات. كما قامت وزارة التربية والتعليم البرتغالية بإنشاء 
المركز القومي لتقديم الدعم التكنولوجي للمدارس. وينسق المركز القومي لتقديم الدعم 
التكنولوجي للمدارس مع شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف مساعدة 

ارس على التغلب على المشكالت المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المد
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(U.S. Department of Education, Office of Educational 
Technology, 2011, pp. 18-19) . 

تشجيع جميع ’’وفي أستراليا بدأت الحكومة الفيدرالية في تنفيذ مبادرة بعنوان 
مية والتمكن من العلوم والتكنولوجيا والتخصصات األستراليين إلتقان المعرفة الرق

. (All Australian in Digital Literacy and STEM)‘‘ الهندسية والرياضيات
 :المبادرة إلى تحقيق األهداف التاليةوتسعي هذه 

 ’’ تنمية حب االستطالع وتشجيع ميول التالميذ اإليجابية نحو دراسة العلوم
 والرياضيات في رياض األطفال.

  عقد اختبارات إلكترونية قومية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي وتالميذ
 الصف األول اإلعدادي.

  تقديم مقررات دراسية لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي وتالميذ الصف األول
 الثانوي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فصل الصيف.

 تالميذ للمعرفة الرقمية من تشجيع مديري المدارس على تحسين اتقان ال
خالل عقد الشراكات بين المدارس وبين أفضل الشركات األسترالية في 

 مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
  مليون دوالر أسترالي، يتم  112تبلغ قيمة الميزانية المخصصة لهذه المبادرة

 Australian)‘‘ 2016سنوات بدء من عام  4إنفاقها في خالل 
Government, Australian Trade and Investment 

Commission, 2017, p. 24) سياسة أستراليا ’’. كما دعا تقرير
إلى االستمرار في ‘‘ الرقمية: أولويات تنمية وازدهار القوي العاملة الرقمية

تنمية المهارات الرقمية لتالميذ التعليم قبل الجامعي في أستراليا، وإلى 
رات الفنية األساسية في مجاالت مثل التشفير وبرمجة إكساب التالميذ المها

الحاسوب والكفايات المتصلة بتطبيق هذه الكفايات التكنولوجية في ريادة 
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. (Deloitte Access Economics, 2017, pp. 43-45)األعمال 
وبصفة عامة ال تعتبر المدارس مسئولة عن تقديم الدعم الفني للتالميذ في 

أجهزة الحواسب المحمولة أو الحواسب اللوحية  حالة حدوث أعطال في
الخاصة بهم في حالة قيام التالميذ بشراء هذه األجهزة من جهات خارج 
المدرسة/اإلدارة التعليمية. في حين تلتزم المدرسة بمساعدة التالميذ على 
إصالح األعطال في حاسباتهم اآللية في حالة قيامهم بشراء تلك الحاسبات 

 ,.McMaster, E)تعاقدة مع المدرسة لتوريد هذه األجهزة من الشركة الم
and Ajetrao, G., 2018, pp. 2-4) . 

وتحتل إيرلندا مرتبة أفضل من المتوسط؛ حيث تحتل المرتبة الثانية عشرة من 
دولة من دول االتحاد األوروبي في عالقة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  28بين 

، كما تحتل إيرلندا أيضًا المرتبة الثالثة عشرة من حيث بتحقيق التنمية المستدامة
. كما تحتل إيرلندا 13إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الستة المهمة

دولة من دول االتحاد األوروبي في مؤشر تطوير  28المرتبة العاشرة من بين 
ديد من دول االتحاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وهي بهذا تتفوق على الع

األوروبي في استخدام التكنولوجيا الرقمية، وفي استخدام الهواتف المحمولة المتصلة 
باإلنترنت، كما تحتل إيرلندا المرتبة الثامنة في مؤشر جودة االقتصاد الرقمي والمجتمع 
الرقمي. وتسبق إيرلندا العديد من الدول األوروبية في مؤشر عدد خريجي الجامعات 

                                                           

وهذه املؤشرات الست هي: الصحة اجليدة والسالمة من األمراض، والتعليم عايل اجلودة، واملساواة بني اجلنسني، وعالقة 13 
الصناعة ابالبتكار والبنية التحتية، واملدن والقري املستدامة، ومبادرات منع التغري املناخي. ويشمل مؤشر التعليم عايل اجلودة 

فرعية التالية: أ( متوسط عدد سنوات التعلم اليت حصل عليها الراشدون، ومعدل إتقان القراءة الكتابة واملهارات املؤشرات ال
عاماً، ومعدالت االلتحاق اإلمجايل ابلتعليم االبتدائي  24عامًا إىل عمر  15احلسابية بني الشرحية السكانية من عمر 

 Huawei Technologies)لتعليم الثانوي للذكور واإلانث للذكور واإلانث، ومعدالت االلتحاق اإلمجايل اب
Co., Ltd., 2017, p. 14). 
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 Huawei)فرد  1000تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لكل  في
Technologies Co., Ltd., 2017, p. 41) . 

مدن  7ولتعزيز جودة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إيرلندا قامت أكبر 
 The Ireland Smart Cities)‘‘ منتدي المدن الذكية في إيرلندا’’إيرلندية بتأسيس 

Forum)  ويهدف هذا المنتدى إلى تحليل نقاط القوة والضعف في 2016في عام .
المبادرات التي نفذتها المدن السبع األكثر سكانًا في إيرلندا لتقديم حلواًل ذكية في 
مختلف المجاالت مثل إدارة المخلفات الصلبة، واستخدام اللمبات الموفرة، وتقليل 

الفيضانات، وغيرها. كما يسعي هذا المنتدى أيضًا االزدحام المروري، والتنبؤ بحدوث 
إلى تحسين جودة مؤشر المدن والقري المستدامة وغيره من مؤشرات التنمية المستدامة 

 Huawei)من خالل التوظيف األمثل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
Technologies Co., Ltd., 2017, p. 43) . 

’’ بعنواناإليرلندية بوضع خطة استراتيجية  وباإلضافة إلى هذا، قامت الحكومة
مليار يورو في خالل الفترة من  116على استثمار  تقوم‘‘2040في عام  إيرلندا

بهدف تحديث البنية التحتية في البالد بصور شاملة. ولتحقيق  2027إلى  2018
ذلك سوف تخصص الحكومة اإليرلندية مليار يورو لتحديث القري والمناطق الريفية 

لمساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما سوف تخصص من مزيدًا من و 
االستثمارات لتحسين الجاهزية الرقمية، وتأسيس شبكة سريعة وعالية القدرات 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية في 

الدولة بتخصيص مبالغ  مختلف أنحاء الدولة. وليس هذا، فحسب حيث سوف تقوم
كبيرة لتدريب التالميذ على االبداع واالبتكار، وحل المشكالت، والعمل الجماعي، 
والتعلم من خالل التجريب، وتنمية التفكير القائم على تحليل المفاهيم وعلى التخيل 

، (Automation)االبتكاري، ولتدريب طالب الجامعات على مجاالت األتمتة 
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 Government of)، والذكاء االصطناعي (Robotics)اآللي وصناعات اإلنسان 
Ireland, 2018a, pp. 3-8) . 

على قيام الحكومة  2027-2018وقد نصت الخطة القومية العشرية اإليرلندية 
مليار يورو خالل هذه السنوات العشر لتحديث البنية التحتية  420بتخصيص 

نت واسعة النطاق وإدخال شبكة التكنولوجية في المدارس، وتطوير شبكات اإلنتر 
االتصال الالسلكي بجميع المدارس، وتدريب المعلمين على التدريس باستخدام 
التكنولوجيا الرقمية، وتوفير فرق الصيانة لهذه الشبكات، وتطوير مناهج الحاسب 
اآللي بالمرحلة الثانوية، وتعديل مناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لتشمل التفكير 

اسوبي، وتطوير مناهج التكنولوجيا والعلوم والتخصصات الهندسية والرياضيات الح
بالمدارس اإليرلندية، ودمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع الفصول على 

 . (Government of Ireland, 2018b, p. 88)المستوى القومي 
 مبادرة المواطنة الرقمية: (5

السبل التي يتعامل ’’إلى  (Digital Citizenship‘)الرقمية المواطنة’ تشير
بواسطتها األفراد ويشاركون في البيئة اإللكترونية عند استخدام التكنولوجيا الرقمية. 
ويتصف الفرد الذي يمتلك المهارات الالزمة للتعامل بفاعلية مع المجتمع اإللكتروني 

لعقالنية عند مواجهة بالفكر الناقد، والثقة بالنفس، والقدرة على اتخاذ القرارات ا
المواطنة  تعليم’ ويشيرمجموعة متنوعة من الظروف على شبكة اإلنترنت. 

إلى طرق تدريس المواطنة الرقمية  (Digital Citizenship Education‘)الرقمية
للمستخدمين الحاليين والمستقبليين للتكنولوجيا الرقمية. فعندما يستخدم األفراد 

ون مواطنين في العالم اإللكتروني الذي يتطلب منهم امتالك التكنولوجيا الرقمية يصبح
معارف وتنفيذ ممارسات تتصل بأعراف سلوكية متنوعة ومواثيق تتصل بهذه المواطنة 

 ,Dyszlewski, Agatha,  2018‘‘)الرقمية لكي تكون هذه المواطنة مفيدة وناجحة
p. 8) . 
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اضحة على البنية التحتية ومن ثم، فإن تعليم المواطنة الرقمية له تداعيات و 
التكنولوجية والتنظيمية في المدارس. ويجب أن تكون البنية التحتية التكنولوجية المثالية 
مفتوحة، وتشجع دعم التالميذ ألقرانهم، وتسمح للمعلمين بالتدخل ووضع معايير 

ين االستخدام اإللكتروني. وبعبارة أخري، يجب أن يعمل هذا النوع من التعليم على تمك
كل تلميذ من تطبيق المواطنة اإللكترونية بطريقة ناجحة ومفيدة. كما يجب أن يتجاوز 
أيضًا تدريب التالميذ على االستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت، ليشمل تشجيع التفاعل 

 Digital Citizenship)اإلبداعي والتشاركي بين التالميذ على شبكة اإلنترنت 
Education at Council of Europe, 2017, p. 18) . 

’’ –ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال تسعي إحدى المنظمات التطوعية 
إلمداد جميع األطفال   –(Childnet International‘‘)اإلنترنت لألطفال ةشبك

والشباب بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من تصفح شبكة اإلنترنت بأمان وبقدر من 
تسعي إلى التأثير علي السياسات والبرامج التي تضع األولوية  التحلي بالمسئولية، كما

لحقوق األطفال بحيث يتم حماية وتعزيز مصالحهم من خالل مخاطبة صانعي 
السياسات في الدولة ومنظمي شبكة اإلنترنت وقطاع الصناعة. وتقوم هذه المنظمة 

و مصورة، بتقديم عدد كبير من مصادر المعرفة )في صورة نصائح، وأفالم فيدي
وألغاز، وألعاب( لتالميذ المرحلتين االبتدائية والثانوية عن كيفية مواجهة التنمر 
باستخدام اإلنترنت والهواتف الذكية، وكيفية مواجهة التحرش الجنسي اإللكتروني، 
وآليات التعامل مع الصور الجنسية التي يتم إرسالها من خالل الهواتف المحمولة 

الخصوصية واألمان الشخصيين في أثناء التعامل مع تطبيقات الذكية، وكيفية ضمان 
الحواسب المحمولة والحواسب اللوحية وفي أثناء التفاعل االجتماعي مع اآلخرين على 
شبكات التواصل االجتماعي. وباإلضافة إلى هذا، تقدم هذه المنظمة االستشارات 

مثل مع هذه اإلشكاليات التربوية للمعلمين وأولياء األمور حول كيفية التعامل األ
(Council of Europe, 2017, pp. 18-19) . 
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 Center for)‘‘ ميدياسمارتس-المعرفة الرقمية والوسائطية مركز’’ قاموفي كندا 
Digital and Media Literacy- MediaSmarts)  بتصميم منصة الستخدام

من الدروس التعليمية  وفهم وابتكار المعرفة الرقمية للمدارس الكندية، وببناء مجموعة
المصاحبة لهذه المنصة وعدد من مصادر التعلم المرتبطة بنواتج تعلم التالميذ في كل 
مقاطعة من المقاطعات الكندية. وتم تصنيف هذه الدروس ومصادر التعلم وفقًا 
للمرحلة السنية؛ حيث توجد دروس ومصادر للتعلم للصفوف من الصف األول في 

صف الثالث االبتدائي، وثانية للصفوف من الصف الرابع إلى رياض األطفال إلى ال
الصف السادس االبتدائي، وثالثة للصفوف من األول اإلعدادي إلى الصف الثاني 
اإلعدادي، ورابعة للصفوف من الثالث اإلعدادي إلى الصف الثالث الثانوي. وتتناول 

وهذه الجوانب هي:  جوانب رئيسة للمعرفة الرقمية. 7هذه الدروس ومصادر التعلم 
األخالقيات والتعاطف مع اآلخرين، والخصوصية واألمان الشخصيين، والتفاعل مع 
المجتمع االفتراضي، والصحة الرقمية، وزيادة وعي المستهلك بطبيعة األدوات الرقمية، 
وكيفية التحقق من هوية اآلخرين عند التفاعل معهم على شبكة اإلنترنت، وكيفية 

 Council)ئوليات والحفاظ على حقوق الفرد عند تصفح شبكة اإلنترنت االلتزام بالمس
of Europe, 2017, p. 22). 

االستخدام  برنامج’’ معوفي إيرلندا قامت وزارة التربية والتعليم والمهارات بالتعاون 
 EU Safer Internet‘‘)اآلمن لشبكة اإلنترنت في االتحاد األوروبي

Programme)  اإليرلندي لزيادة الوعي بأهمية االستخدام اآلمن المركز ’’بتأسيس
بهدف  (Irish Internet Safety Awareness Center)‘‘ لشبكة اإلنترنت

تشجيع دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس والتعلم في المرحلتين 
تخدام اإليرلندي لزيادة الوعي بأهمية االس المركز’’ نفذاالبتدائية واإلعدادية. وقد 

لتدريب وتأهيل المعلمين على كيفية استخدام  برنامجاً ‘‘اآلمن لشبكة اإلنترنت
تكنولوجيا المعلومات. وباإلضافة إلى هذا، يقوم المركز اإليرلندي بتشجيع االستخدام 
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األكثر أمانًا واستقاللية وفاعلية لشبكة اإلنترنت من قبل الشباب، وينشر المعلومات 
يات وعيهم، كما يخدم أولياء األمور والمعلمين من خالل بينهم، ويرفع من مستو 

االستشارات التي يقدمها عن طريق موقعه على شبكة اإلنترنت أو من خالل الرسائل 
 . (Cappello, M., 2016, p. 239)النصية التي يرسلها إلى الهواتف المحمولة 

هو توفير مصادر وبصفة عامة، فإن التيار السائد في العديد من الدول األوروبية 
إلكترونية للمعرفة تتصل بأفضل الممارسات حول المواطنة الرقمية. وتتناول هذه 

مجاالت رئيسة تعكس أولويات السلطات التعليمية نحو األطفال  10المصادر 
 والشباب الذين يتصفحون شبكة اإلنترنت. وهذه المجاالت الرئيسة هي:

 ’’.التعلم واإلبداع 
  االستفادة من شبكة
إلنترنت، وزيادة أعداد ا

 مستخدميها.

  المشاركة النشطة في
 شبكة اإلنترنت. 

  .الصحة والسالمة من األمراض 
  التواجد على شبكة

اإلنترنت، والتواصل مع 
 اآلخرين. 

  الحفاظ على
 الخصوصية واألمان. 

  .التمتع بالحقوق وااللتزام بالواجبات   االلتزام باألخالقيات
 والتعاطف مع اآلخرين. 

  معرفة أساسيات استخدام
 أدوات المعلومات والوسائط. 

  زيادة مستوى وعي المستهلكين
بطبيعة التكنولوجيا 

 ,Richardson)‘‘والمعلومات
Janice, and Milovidov, 

Elizabeth, 2016, p. 43)  . 

  

وتوصي الدراسة بتأليف كتاب يوضح أدوار المعلمين ومديري المدارس وأولياء 
ذة الجامعات في مجال تيسير اكتساب التالميذ لكفايات المواطنة الرقمية األمور وأسات

(Richardson, Janice, and Milovidov, Elizabeth, 2016, pp. 42-
44) . 
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 مبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين: (6
ففي المقاطعات الناطقة باللغة الهولندية في بلجيكا تم تطبيق مبادرة لتوفير 

دريب والتنمية المهنية لمعلمي المرحلة االبتدائية لتأهيلهم الستخدام تكنولوجيا الت
المعلومات واالتصاالت في التدريس. حيث تم تأسيس منصة إلكترونية على شبكة 
اإلنترنت بهدف مساعدة معلمي المدارس االبتدائية على التخطيط الكتساب الكفايات 

ة توظيفها في التخطيط للدروس، وكيفية دمج المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية، وكيفي
 ,Albion, Peter Robert)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الخطط المدرسية 

Tondeur, Jo, Forkosh-Baruch, Alona, and Peeraer, Jef, 2015, 
pp. 661-662) . 

ائيلية وفي إسرائيل قامت إدارة تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم اإلسر 
مليون دوالر أمريكي لتطوير جميع كليات التربية، وتم تخصيص  3.75بتخصيص 

ألف دوالر لكل كلية. واستهدفت هذه المبادرة تطوير كليات إعداد المعلمين  150
بحيث تتمكن من تدريب الطالب/المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

وم على تدريس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس. وكانت المبادرة تق
أشهر  6واالتصاالت لجميع الطالب/المعلمين المقيدين في كليات التربية لمدة 

متواصلة على إتقان استخدام الحاسبات اآللية، والتكنولوجيا الرقمية، والتعليم 
اإللكتروني في التدريس. وبهذا كانت المبادرة اإلسرائيلية مخصصة لتطوير مهارات 

 ,Albion, Peter Robert, Tondeur)الب/المعلمين قبل االلتحاق بالخدمة الط
Jo, Forkosh-Baruch, Alona, and Peeraer, Jef, 2015, pp. 664-

665) . 
‘‘ كوينزالند’’ مقاطعةوفي أستراليا قامت وزارة التربية والتعليم في 

(Queensland)  مهنية لمهارات اإلطار العام للتنمية ال’’بتنفيذ مبادرة بعنوان
 SMART Classrooms Professional)‘‘ المعلمين الخاصة بالفصول الذكية
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Development Framework) )وتشمل هذه المبادرة أربعة محاور رئيسة هي: أ .
التدريس الرقمي: ويهدف هذا المحور إلى تأهيل المدارس الستخدام التكنولوجيا الرقمية 

التقليدية في التدريس وتتبني التكنولوجيا في  بحيث تتخلي عن استخدام األساليب
التدريس من أجل تعزيز اإلبداع واالبتكار داخل الفصول. ومن خالل هذا المحور 
يستطيع المعلمون التفاعل والتعاون مع التالميذ لخلق بيئة تكنولوجية تربوية آمنة 

ويهدف هذا  ومحفزة للتعلم. ب( تنمية كفايات ومهارات المعلمين ومديري المدارس:
المحور إلى إكساب المعلمين ومديري المدارس الكفايات والمهارات الالزمة للتدريس 
وفقًا ألعلى مستويات الجودة، ومساعدة المعلمين على تطبيق التربية القائمة على 
توظيف التكنولوجيا الرقمية. ومن خالل هذا المحور يحصل المعلمون ومديرو 

مهنية في أثناء الخدمة تمكنهم من استخدام التكنولوجيا المدارس على فرص للتنمية ال
الرقمية في التخطيط لشرح الدروس، وفي التدريس، وفي تقويم التحصيل الدراسي 

 ,Lewis، Karen, 2017)للتالميذ، وفي تحسين نواتج تعلم التالميذ بطرق إبداعية 
pp. 32-33) تأسيس بيئات . ج( تحسين قدرات المتعلمين: ويهدف هذا المحور إلى

تعلم فعالة تتناسب مع احتياجات المتعلمين في هذا العالم شديد التعقيد. ومن خالل 
هذا المحور يتم إمداد الفصول بمصادر التعلم الرقمية ومصادر للتنمية المهنية تمكن 
المعلمين من تصميم أنشطة تعلم رقمية تتسم باالبتكار والقدرة على تحسين نواتج تعلم 

وباإلضافة إلى هذا، تساعد هذه المصادر المعلمين على التخطيط الجيد التالميذ. 
لشرح دروسهم، وعلى تمكين التالميذ من تحسين مهاراتهم المتصلة بتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وصقل وتنمية المهارات الالزمة للنجاح في أسواق العمل 

جيا الرقمية في المدارس: ويهدف الرقمية. د( تحسين جودة العمليات المتصلة بالتكنولو 
هذا المحور إلى تحسين العمليات والنظم والممارسات الالزمة لتحسين التعلم الفعال، 
وزيادة كفاءة المؤسسات التعليمية. ومن خالل هذا المحور يستطيع المعلمون والتالميذ 

لتعلم. توفير أدوات رقمية جديدة وابتكارية تساعدهم على تحسين عمليتي التدريس وا
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كما يعمل هذا المحور أيضًا على تحسين البنية التحتية التكنولوجية في المدارس، 
 ,Lewis, Karen)وتحسين كفاءة شبكة اإلنترنت، ورفع كفاءة خدمات الدعم الفني 

2017, p. 33) . 
 British‘‘)بريتش كولومبيا جامعة’’ فيوفي كندا قامت كلية التربية 

Columbia University) سيس مركز للمعرفة الرقمية بهدف تنمية مهارات بتأ
الطالب/ المعلمين في الكلية والمعلمين العاملين في المدارس المتصلة بالتكنولوجيا 
االبتكارية، ورفع كفايتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإجراء مزيد من 

اإلضافة إلى هذا، يقدم البحوث في مجال توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس. وب
مركز المعرفة الرقمية الفرص للطالب/المعلمين للمشاركة في المؤتمرات المتعلقة 
بالمعرفة الرقمية، وورش العمل المرتبطة بالتكنولوجيا التعليمية، كما يدعو األساتذة 
 المرموقين الكنديين واألجانب إللقاء محاضرات في كلية التربية. وقد قام معهد التربية

بتصميم برنامج لتنمية كفايات  (University of Toronto)في جامعة تورونتو 
الطالب/المعلمين في المعهد والمعلمين العاملين في المدارس في مجال تكنولوجيا 

. وباإلضافة إلى (Demchenko, Iryna, 2016, p. 57)المعلومات واالتصاالت 
‘‘ كيبيك جامعة ’’، و (University of Montreal)‘‘ مونتريال جامعة’’ تلزمهذا، 

(University of Quebec) جامعة بيشوب’’و ‘‘(Bishop University)  طالبها
في جميع الكليات باجتياز مقررات إجبارية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 ,Karsenti, Thierry, Dumouchel, Gabriel, and Collin)واالتصاالت 
Simon, 2014, p. 5123) . 

بوضع  (The Teaching Council‘‘)التدريس مجلس’’ قاميرلندا وفي إ
معايير جديدة لبرامج التنمية المهنية للمعلمين. وتقوم هذه المعايير على فلسفة جوهرها 

 The Teaching)أن المعلمين هم متعلمين وقادة ميسرين للتعلم في الوقت نفسه 
Council. Ireland, 2016, p. 4) ام جميع الطالب/المعلمين . فمن ناحية يتم إلز
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في كليات التربية في إيرلندا بدراسة مقررات إجبارية في تخصص التكنولوجيا الرقمية. 
وبهذا يتم التأكد من اتقان الطالب/ المعلمين قبل العمل بمهنة التدريس من اكتساب 

ح هذه المهارات والكفايات الرقمية. أما فيما يخص التدريب في أثناء الخدمة فيتم من
المعلمين إجازات مدفوعة األجر لكي يسهل عليهم االلتحاق ببرامج التنمية المهنية، 
ويتم تشجيعهم على االلتحاق بالجامعات لدراسة مقررات تربوية تتصل بتكنولوجيا 

 . (Connolly, Clare, 2017, pp. 13-14)المعلومات واالتصاالت 
 دراسية:مبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج ال (7

‘‘ مجلس المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت’’أوصي تقرير صادر عن 
(Information and Communications Technology Council)  بتعزيز

جهود الحكومة الكندية في مجال دمج علوم الحاسب في مناهج التعليم قبل الجامعي، 
 وبتعميق المكونات التالية في المناهج الدراسية:

 الميذ في المرحلة االبتدائية على كيفية التفكير الحاسوبي تدريب الت
(Computational Thinking) واستخدامه في حل المشكالت في ،

 تخصصات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الهندسية والرياضيات. 
  تدريب التالميذ في المرحلة اإلعدادية على ممارسة التشفير(Coding). 
 ميذ المرحلة الثانوية حول الواقع االفتراضي، تحسين التدريب المقدم لتال

، والطباعة ثالثية األبعاد، واألمن (Augmented Reality)والواقع المعزز 
 . (Cyber Security)اإللكتروني/السيبراني 

  تحسين اإلرشاد األكاديمي للطالب حول المهن التي تتطلب إتقان المهارات
 Information and)ت المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

Communications Technology Council. Canada, 2017, p. 
19). 
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’’ مععقدت حكومة مقاطعة أونتاريو بالتعاون  2018وفي فبراير من عام 
قمة زيادة أعداد القطاعات ’’ (Public Forum Policy‘‘)السياسات العامة مؤسسة

. وأوصت هذه (Digital Inclusion Summit)‘‘ والمستفيدين من المنجزات الرقمية
 :القمة بتنفيذ التوصيتين التاليتين

  خلق فرص تعلم تقوم على تحسين درجة دمج التكنولوجيا في المناهج
الدراسية، وتعزيز الشراكة بين المعلمين وأساتذة الجامعات والمؤسسات 

 التكنولوجية.
  المؤسسات التوظيف األمثل للتكنولوجيا المتاحة لتحسين كفاءة استفادة

التعليمية من المبتكرات التكنولوجية واألدوات الرقمية بهدف زيادة أعداد 
 Public Policy)التالميذ والمدارس التي تستفيد من التعليم اإللكتروني 

Forum, 2018, p. 16). 
 National)‘‘ القومي للمناهج الدراسية والتقويم المجلس’’ يقوموفي إيرلندا 

Council for Curriculum and Assessment)  بوضع مناهج دراسية للمرحلة
اإلعدادية تركز على استخدام التكنولوجيا، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بدمج 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع المناهج الدراسية، وبتوصيف المهارات 

تخدام التكنولوجيا الواجب على التالميذ اكتسابها في كل مادة دراسية، كما تدرس اس
في تقويم تحصيل التالميذ الدراسي. وباإلضافة إلى هذا، طبقت وزارة التربية والتعليم 
اإليرلندية خطة لتطوير المناهج الدراسية بهدف تعميق المكونات المتصلة بتكنولوجيا 

 ,Cosgrove, Jude)المعلومات واالتصاالت ضمن مقررات المرحلة االبتدائية 
2014, p. 14). 

 مبادرة تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين: (8
إلى ضرورة قيام  (Fullan and Langworthy)‘‘ فوالن والنجورثي’’أشار  

المدارس بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية ست كفايات رئيسة لكي 
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مية يستطيع الطلبة العمل في القرن الحادي والعشرين. وهذه الكفايات الست هي: تن
الشخصية المتكاملة، وتنمية المواطنة، وتنمية القدرة على التواصل، وتنمية القدرة على 
التفكير الناقد وحل المشكالت، وتنمية القدرة على العمل الجماعي، وتنمية الكفايات 

 اإلدارة’’ قامت 2009المتصلة باإلبداع، وتنمية الكفايات المتصلة بالتخيل. وفي عام 
بوضع معايير  (Toronto District School Board‘‘)دينة تورنتوالتعليمية في م

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج الدراسية بحيث تتناسب هذه 
االتحاد الدولي ’’المعايير مع المعايير التعليمية في مقاطعة أونتاريو ومع معايير 

 International Society for Technology in)‘‘ لتكنولوجيا التعليم
Education) وتؤكد هذه المعايير على الجوانب التالية: اتقان المفاهيم والعمليات .

التكنولوجية، والتمكن من مهارات إجراء األبحاث ومهارات توظيف المعلومات، 
واكتساب مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، واتقان مهارات القدرة على التواصل، 

رات القدرة على العمل الجماعي، واكتساب مهارات المواطنة الرقمية، والتمكن من مها
 ,Lobo, Dillon)وتنمية الكفايات المتصلة باإلبداع، وتنمية الكفايات المتصلة بالتخيل 

2016, pp. 33-76). 
لدمج  األيرلنديةوبعد أن حللنا المبادرات التي نفذتها الحكومة الكندية والحكومة 

في المدارس اإلعدادية، سوف نستعرض بصورة موجزة آليات الحاسبات اللوحية 
في مجال الجاهزية التكنولوجية في  واأليرلنديةاستفادة مصر من التجربتين الكندية 

 المدارس اإلعدادية.
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آليات استفادة مصر من التجربتين الكندية وااليرلندية في مجال الجاهزية 
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 

ستفادة من تجربة إيرلندا في شراء الحاسبات اللوحية بأعداد كبيرة اال .1
 لتخفيض سعر الوحدة.

السماح للتالميذ بإحضار حاسباتهم المحمولة وحاسباتهم اللوحية المملوكة  .2
 لهم إلى المدرسة للتعلم.

إقامة بنية تحتية قوية لشبكة اإلنترنت في المدارس وفي منازل  .3
 McCoy, Selina, Lyons, Sean, Coyne, Bryan, and)التالميذ

Darmody, Merike, 2016, pp. 77-100) . 
إن توفير االتصال بشبكة اإلنترنت في منازل التالميذ بأسعار رخيصة من  .4

عوامل نجاح التالميذ الدراسي، ويفيد التالميذ في مطالعة مصادر التعلم 
 ,Coyne, Bryan)اإللكترونية، ويسهل التواصل بين التالميذ والمعلمين 

and McCoy, Selina, 2016, pp. 6-7). 
ضرورة إقامة منصات للتعلم اإللكتروني يستطيع من خاللها التالميذ  .5

االطالع على مصادر التعلم، وإرسال التكليفات إلى المعلمين بصورة 
 إلكترونية.

ضرورة مد المكتبات العامة، ومراكز الشباب بشبكات مجانية لإلنترنت لكي  .6
لتالميذ الذين ال يشتركون في شبكة اإلنترنت في منازلهم التعلم، يسهل على ا

 وتعميق معارفهم، وتنفيذ التكليفات الدراسية.  
ضرورة وجود فرق لصيانة الحواسب اللوحية وإلصالح األعطال في شبكة  .7

 اإلنترنت بالمدارس.
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ضرورة تحسين المكون التكنولوجي في برامج إعداد المعلم بكليات التربية  .8
ي برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة بحيث يستطيع المعلمون توظيف وف

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس بفاعلية وكفاءة.
تطوير المناهج وأساليب التقويم بحيث تستفيد من التكنولوجيا الرقمية  .9

(McCoy, Selina, Lyons, Sean, Coyne, Bryan, and 
Darmody, Merike, 2016, pp. 77-143). 

يجب أن تطبق المدارس بالتعاون مع أولياء األمور الئحة لكيفية  .10
التعامل مع الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية داخل الفصول بحيث 
يتاح للمدارس متابعة البريد اإللكتروني للتالميذ، ومنع التالميذ من الدخول 

من خالل تعهد يوقعه كل  على المواقع اإلباحية في أثناء الدوام المدرسي
 ,Burden, Kevin, Hopkins, Paul, Male, Trevor)تلميذ وولي أمره 

Martin, Stewart, and Trala, Christine, 2012, p. 80)  . 
وبعد أن حللنا واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في كندا وإيرلندا، 

 ي المدارس اإلعدادية في ألمانيا.سوف نستعرض واقع الجاهزية التكنولوجية ف
 المحور الثالث: الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في ألمانيا:

ويتكون هذا المحور من عدة محاور فرعية هي: الجاهزية التكنولوجية في 
ألمانيا، ومبادرة تحسين البنية التحتية، ومبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك 

سة، ومبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية، ومبادرة توفير لك إلى المدر 
وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي، ومبادرة توفير التدريب والتنمية 

المهنية للمعلمين، ومبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية، وآليات 
جاهزية التكنولوجية. وسوف نبدأ هذا استفادة مصر من تجربة ألمانيا في مجال ال

 المحور بتحليل الجاهزية التكنولوجية في ألمانيا.
 



 

 205 

 الجاهزية التكنولوجية في ألمانيا:
إلى امتالكهم للمهارات الرقمية  2017من األلمان في عام  %68أشار 

ي األساسية؛ األمر الذ ي يضع ألمانيا في الرتبة السابعة من بين دول االتحاد األوروب
في مؤشر امتالك السكان للمهارات الرقمية. وقد شهد العقدان االخيران اهتمام صانعو 

، وإنشاء البني التحتية التكنولوجية، (Digitalisation)السياسات األلمان بنشر الرقمنة 
وتحسين مهارات السكان الرقمية. وقد تجلي هذا االهتمام في إنشاء منصب وزاري 

دشنت وزارة التربية  2016في المجتمع األلماني. وفي عام  جديد يختص بنشر الرقمنة
مليار  5، وخصصت الحكومة الفيدرالية ‘‘المدرسة الرقمية’’والتعليم الفيدرالية مبادرة 

 2016يورو لتحسين البنية التحتية التكنولوجية في المدارس األلمانية في الفترة من 
ي المقاطعات الستة عشر بتنفيذ عدد . كما قامت وزارة التربية والتعليم ف2020إلى 

من المبادرات لتطوير المناهج الدراسية، وتحسين برامج التنمية المهنية في أثناء 
 . (European Union, 2018a, p. 117)الخدمة 

وقد قامت الحكومة بتنفيذ المبادرات التالية لتحسين الجاهزية التكنولوجية 
 في ألمانيا:

 تية:مبادرة تحسين البنية التح (1
قيام الحكومة األلمانية بوضع عدة أهداف لتحسين البنية التحتية  2013شهد عام 

 التكنولوجيا في مختلف مقاطعات الدولة. ومن بين هذه األهداف ما يلي:
  ميجا بايت في الثانية  50يجب نشر شبكة لالتصال واسع النطاق بسرعة

 .2018الواحدة في جميع المقاطعات األلمانية بحلول عام 
  التحالف الشبكي أللمانيا الرقمية’’اتفقت الحكومة األلمانية مع ‘‘

(Network Alliance for A Digital Germany)  على  2017في عام
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نشر شبكة إنترنت لالتصال واسع النطاق بسرعة واحد جيجا بايت في الثانية 
 الواحدة في البالد.

  ًفي مجال البنية التحتية  يجب أن تصبح ألمانيا واحدة من األكثر الدول تقدما
 الرقمية.

  يجب أن يتم إمداد األحياء التجارية ذات البنية التحتية  2019بحلول عام
 الضعيفة بشبكة قوية لأللياف الضوئية.

  يجب البدء في تنفيذ شبكة قومية لالتصال من الجيل  2020بنهاية عام
 الخامس.

  ة لإلنترنت بسرعة يجب االنتهاء من تأسيس شبكة قومي 2025بنهاية عام
 ,Heymann, Eric, and Korner)واحد جيجا بايت في الثانية الواحدة 

Kevin, 2018, p. 4) . 
نجحت الحكومة األلمانية في رفع نسبة المستفيدين من  2017وفي منتصف عام 
. %77ميجا بايت في الثانية الواحدة في البالد لتصبح  50شبكة اإلنترنت بسرعة 

من الشعب األلماني هم من المستفيدين من شبكة  %65ذا، فإن وباإلضافة إلى ه
ميجا بايت في الثانية الواحدة في منتصف عام  100اإلنترنت بسرعة فائقة تبلغ 

. وبهذا تتفوق ألمانيا على متوسط ما هو قائم في االتحاد األوروبي من حيث 2017
ية ميجا بايت في الثان 100سرعة استخدام شبكة اإلنترنت بسرعة 

 .   (Heymann, Eric, and Korner, Kevin, 2018, p. 7)الواحدة
وتشير إحدى الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى 
أهمية تأسيس شبكات لإلنترنت تستخدم األلياف الضوئية في ألمانيا، وإلى اعتماد 

ضوئية. وتنادي هذه الصناعات ذات التكنولوجيا العالية على شبكات األلياف ال
الدراسة بزيادة أعداد المواطنين األلمان المشتركين في شبكة االتصال واسع النطاق، 
وزيادة أعداد المواطنين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة المتصلة باإلنترنت، وزيادة 
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. وبعد (OECD, 2018a, p. 2)أعداد األلمان الذين يستخدمون التكنولوجيا الرقمية 
للنا مبادرة تحسين البنية التحتية، سوف نستعرض مبادرة احضر جهاز الحاسب أن ح

 اآللي المملوك لك إلى المدرسة في المدارس األلمانية. 
 مبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة: (2

تشير دراسة حديثة إلى أن استخدام الحواسب اللوحية في المرحلة االبتدائية 
رات القراءة والكتابة والعد وحل المشكالت لدي التالميذ، كما تشير يحسن من مها

دراسة ثانية إلى أن استخدام التالميذ للحواسب المحمولة يرفع من التحصيل الدراسي 
 ,.Haßler, B., Major, L. , and Hennessy, S)للتالميذ في المدارس الثانوية 

2016, p. 151) . 
من تالميذ المرحلة اإلعدادية في ألمانيا  %19و %35وتوضح اإلحصاءات أن 

يحضرون حواسبهم المحمولة وحواسبهم اللوحية الشخصية المملوكة لهم إلى المدرسة 
 ,Holmes, Wayne, Anastopoulou, Stamatina)لكي يتعلموا بواسطتها 

Schaumburg, Heike, and Mavrikis, Manolis, 2018, p. 46) وتوضح .
أن المدارس والجامعات األلمانية تخطط ‘‘ فوجيتسو’’مؤسسة دراسة حديثة أجرتها 

لتحقيق ثالث أولويات  2019إلى  2017لتوزيع استثماراتها المالية في الفترة من 
رئيسة هي: إنشاء شبكة لالتصاالت الالسلكية في المؤسسات التعليمية، وشراء 

 ,Fujitsu)ة ، وشراء أجهزة وشاشات العرض الذكي(Laptops)الحواسب المحمولة 
2018, p. 19) وبعد أن حللنا مبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك لك إلى .

المدرسة في المدارس األلمانية، سوف نستعرض مبادرة ضمان أمان شبكات االتصال 
 الالسلكية.

 مبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية: (3
قيق التوازن بين استخدام ركزت األبحاث في ألمانيا لعدة عقود على كيفية تح

التكنولوجيا وبين تحمل المسئولية عند استخدام التكنولوجيا والتوظيف الناقد لهذه 
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التكنولوجيا. وأشار تقرير حديث لوزارة التربية والتعليم والشؤون الثقافية الفيدرالية إلى 
ة التعامل ضرورة حماية التالميذ عند استخدام شبكة اإلنترنت والتعليم الرقمي، وكيفي

مع األخطار الناجمة عن استخدام شبكة اإلنترنت، وسبل خلق فضاء رقمي آمن 
للتالميذ في داخل المدارس. وتركز السياسة التعليمية في ألمانيا على استخدام الدروس 
في المناهج الدراسية لمناقشة األخطار واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا 

 ,Holmes, Wayne, Anastopoulou, Stamatina)ي التعليم والتعليم الرقم
Schaumburg, Heike, and Mavrikis, Manolis, 2018, p. 51) . 

وقد حذرت إحدى الدراسات من أن التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت يتسبب في 
حدوث العديد من المشكالت النفسية لضحايا التنمر. ومن أمثلة هذه المشكالت ما 

اللجوء إلى تناول المواد المخدرة، واالضطرابات السلوكية، وتزايد يلي: االكتئاب، و 
األفكار المرتبطة باالنتحار، وبعض األمراض الجسدية الناجمة عن االضطرابات 

-Livingstone, Sonia, and Smith, Peter K., 2014, p. 642)النفسية 
643) . 

ة والتعليم يجب أن وأوضحت دراسة أجريت في المملكة المتحدة أن وزارة التربي
تركز على تحقيق األمان اإللكتروني من خالل المناهج الدراسية، وإمداد المعلمين 
واإلخصائيين النفسيين ومديري المدارس بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها عند 
التعامل مع المشكالت المتصلة بشبكة اإلنترنت، والتواصل مع التالميذ، ومع أولياء 

يجب على المدارس أن تنظم ورش العمل، وأن تدعو ضباط من جهاز األمور. كما 
الشرطة ومن المؤسسات المهتمة بحماية األطفال إللقاء محاضرات بداخلها، وأن تنظم 
ندوات يتم فيها عرض األفالم التي تحذر من مخاطر التنمر اإللكتروني والمشكالت 

جتماعي. وأكدت الدراسة المرتبطة بالتحرش الجنسي من خالل شبكات التواصل اال
على أهمية تنمية المدارس للقدرة على الفرز واالنتقاء من بين ما يعرض على الفرد، 
وتنمية مهارات التفكير الناقد والقدرة على التصرف بمسئولية ووفقًا للمعايير األخالقية 
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طر داخل وخارج أسوار المدارس، وتنمية كفايات التالميذ المتصلة بالتعامل مع المخا
 . (Livingstone, Sonia et al., 2017, pp. 68-69)بإيجابية وعقالنية 

بهدف  2017وفي هولندا قامت عدة مؤسسات بتدشين حملة في أكتوبر من عام 
نشر الوعي بأهمية االستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت بين األطفال الهولنديين. وتهدف 

وتوظيف شبكة اإلنترنت في التعلم هذه الحملة إلى تحسين مهارات المعرفة الرقمية 
لدي تالميذ المرحلة االبتدائية وبخاصة في المناطق الفقيرة. وباإلضافة إلى هذا، قام 
مكتب الشباب واإلعالم بتصوير عدة أفالم كارتون تقوم بتوعية أولياء األمور 

ذ والمعلمين واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية لتالمي
المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية، وتقوم بتدريبهم 
على كيفية التعامل مع األطفال صغار السن الذين يوجهون مشكالت من هذا النوع 

(Safer Internet Center. Netherlands, 2015, pp. 4-9) . 
لتعاون مع المنظمات وتقوم وزارة التربية والتعليم في كل مقاطعة ألمانية با

التطوعية بتنظيم حمالت لتوعية األطفال وتالميذ المدارس بأهمية االستخدام اآلمن 
واألخالقي لشبكة اإلنترنت، وبكيفية التعامل مع المشكالت التي تنجم عن التنمر 
اإللكتروني والتحرش الجنسي عن طريق شبكة اإلنترنت وتلقي رسائل إباحية من خالل 

مولة. وبعد أن حللنا مبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية، الهواتف المح
 سوف نستعرض مبادرة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي. 

 مبادرة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي: (4
ي تقوم فنلندا بتوظيف متخصصين في الدعم الفني لصيانة أجهزة الحاسب اآلل

في المدارس، ولمساعدة المعلمين على استخدام التكنولوجيا الرقمية في التدريس 
 European Schoolnet and)وبخاصة في المرحلتين اإلعدادية والثانوية 

University of Liege, 2012, pp. 18-19) . 
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وقد خلصت دراسة أجريت في المقاطعات الناطقة باللغة الهولندية في بلجيكا إلى 
ة االهتمام ببرامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين في أثناء الخدمة، وأهمية ضرور 

وجود محتوي معرفي بها يتصل بكيفية تأهيل المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 Vandrlinde)‘‘ فاندرليند وفان براك’’واالتصاالت في التدريس. ويرتبط ذلك بآراء 

and van Braak) ارتباط اإلصالح التربوي في المدارس بعدة  التي تشير إلى
عوامل مثل: وجود أعداد كافية من فرق الدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي، ووجود 
البنية التحتية التكنولوجية الممتازة، والتحاق المعلمين ببرامج عالية الجودة للتدريب في 

نولوجيا الجديدة في أن إدخال التك‘‘ فاندرليند وفان براك’’أثناء الخدمة. ويؤكد 
المدارس يتطلب توفير برامج للتنمية المهنية للمعلمين. ويشير هذان الباحثان إلى أن 
نجاح المدارس في االستفادة من التكنولوجيا الجديدة يتطلب إمدادهم بعدد من الكفايات 
التكنولوجية/المهنية، وتدريبهم على التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات 

ت، وتوفير مصادر المعرفة، وشراء الحاسبات اآللية. وبعبارة أخرى فإن واالتصاال
 ,Montrieux)نجاح اإلصالحات التعليمية مرهون بتحقيق هذه الشروط 

Hannelore, Vanderlinde, Ruben, Schellens, Tammy, and De 
Marez, Lieve, 2015, pp. 14-15) . 

عدد فرق الصيانة والدعم الفني في وقد دعت إحدى الدراسات الحديثة إلى زيادة 
المدارس األلمانية، وتعيين منسقين لتدريب المعلمين في المدارس األلمانية على كيفية 
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس. كما شددت الدراسة ايضًا 

جيا على أهمية قيام هؤالء المنسقين بتدريب المعلمين على كيفية استخدام التكنولو 
 ,Gerick, Julia)الحديثة في التدريس والتعلم داخل الفصول األلمانية 

Eickelmann, Birgit, and Bos, Wilfried, 2017, pp. 10-11) وبعد أن .
حللنا مبادرة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي، سوف نستعرض 

 في ألمانيا. مبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين 
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 مبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين: (5
من المعلمين األلمان  %41إلى أن  2017خلصت دراسة تم نشرها في عام 

يالحظون زمالئهم المعلمين بهدف تعلم كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات 
نون مع من المعلمين في ألمانيا يتعاو  %12واالتصاالت في التدريس، وإلى أن 

زمالئهم المعلمين في التخطيط لشرح الدروس باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
منهم يتعاونون مع أقرانهم المعلمين لتحسين توظيف  %30واالتصاالت، وإلى أن 

 ,Drossel)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شرح الدروس داخل الفصول 
Kerstin, and Eickelmann, Birgit, 2017, pp. 4-5) كما خلصت دراسة .

ثانية إلى أن التحاق غالبية المعلمين في المدارس األلمانية بمقررات دراسية في 
الجامعات لتنمية كفايتهم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد مؤشرًا على 
ارتفاع التحصيل الدراسي للتالميذ. ومن ثم، فإن نجاح مبادرات إدخال التكنولوجيا 

قمية في المدارس األلمانية مرهون بالكفايات الموجودة لدي المعلمين قبل الخدمة الر 
وبالكفايات التي يكتسبونها من خالل برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة. ولهذا 
يجب أن تتضمن خطط اإلصالح التربوي على وزن كاف لبرامج التدريب في أثناء 

يات التكنولوجية والمهارات التربوية للمعلمين. وكلما الخدمة، وبرامج فعالة لتنمية الكفا
ازدادت فاعلية برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة، كلما زادت ثقة المعلمين 
وخاصة في المرحلة الثانوية بأنفسهم وبقدرتهم على توظيف التكنولوجيا الرقمية في 

لمعلومات واالتصاالت. التدريس وباستطاعتهم تطويع كفاياتهم لتدريس تكنولوجيا ا
وعلى هذا، تعد برامج التنمية المهنية عالية الجودة أحد السبل األكثر فاعلية في نجاح 
المعلمين في إكساب التالميذ مهارات القرن الحادي والعشرين الرقمية/التكنولوجية 
(Gerick, Julia, Eickelmann, Birgit, and Bos, Wilfried, 2017, pp. 

ن حللنا مبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين في ألمانيا، . وبعد أ(6-10
 سوف نستعرض مبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية في ألمانيا. 
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 مبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية: (6
و للتواصل برنامج أكاديمية سيسك’’حيث قامت شركة سيسكو العالمية بتنفيذ 

بعقد شراكة  (The Cisco Networking Academy Programme)‘‘ الشبكي
مقاطعة ألمانية بهدف تدريب طالب  16مؤسسة تعليمية في  400مع أكثر من 

التعليم الثانوي الفني على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد نجحت هذه 
اآلن. وباإلضافة إلى شركة سيكسو  ألف تلميذ حتى 33الشراكة في تدريب أكثر من 

 Oracle Academic)‘‘ مبادرة شركة أوراكل األكاديمية’’قامت شركة أوراكل بتنفيذ 
Initiative)  لتدريب تالميذ التعليم الثانوي الفني وطالب الجامعات األلمانية، كما

 Linux Professional)‘‘ شراكة معهد لينوكس المهنية’’نفذت شركة لينوكس بتنفيذ 
Institute Partnership Programme)  لتدريب تالميذ المدارس الثانوية

الصناعية وطالب الجامعات األلمانية على الكفايات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات 
 . (Empirica, 2014, pp. 10-11)والمهارات الرقمية 

ادرة لتعزيز قام الوزير الفيدرالي لالقتصاد والتكنولوجيا بتدشين مب 2012وفي عام 
 New)‘‘ المفهوم الجديد لالبتكار’’قدرة التالميذ على االبتكار. وتقوم مبادرة 

Innovation Concept)  على تصميم موديوالت جديدة للمناهج الدراسية في التعليم
الثانوي الفني األلماني بهدف تعميق المكون التكنولوجي/الرقمي في هذه المناهج، 

.  وبعد (Empirica, 2014, p. 9-10)االتصاالت بها وتحسين جودة تكنولوجيا 
أن حللنا مبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية في ألمانيا، سوف 
نستعرض آليات استفادة مصر من تجربة ألمانيا في مجال الجاهزية التكنولوجية 

 بالمدارس. 
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زية التكنولوجية آليات استفادة مصر من تجربة ألمانيا في مجال الجاه
 بالمدارس: 

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في األنشطة التعليمية بهدف زيادة ثقة  .1
التالميذ في أنفسهم، وتنمية مهاراتهم المتصلة بالكتابة، ورفع مستوى دافعيتهم 
للتعلم، وتحسين كفاياتهم المتصلة بتعلم القراءة والرياضيات والدراسات 

مهارات التعلم الجماعي والتعلم بواسطة األقران االجتماعية، وتنمية 
(McPherson, Keith, 2011, pp. 37-38) . 

استخدام آلية القيمة المضافة في تحديد درجة فاعلية برامج التنمية المهنية،  .2
 .Kennedy, Aileen, 2015, pp)وقياس أثر التدريب على أداء المعلمين 

183-194). 
في كليات التربية بحيث تتضمن مقررات عن يجب تطوير المناهج الدراسية  .3

 Kara, Mehmet et)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرقمية 
al., 2018, pp. 1023-1024). 

يجب تأسيس بيئات تعلم شديدة الثراء التكنولوجي تمكن المعلمين من التفاعل  .4
 تعلم التعاوني.مع أقرانهم المعلمين ومع التالميذ، وتيسير للتالميذ ال

يجب أن تركز طرق التدريس على تنمية التفكير الناقد والتفكير التقويمي،  .5
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريب التالميذ على حل 

 .(OECD, 2017a, p. 84)المشكالت 
يجب تخصيص تمويل حكومي للمدارس لكي يتم تصمم مصادر إلكترونية  .6

 حميلها على شبكة اإلنترنت. مفتوحة للمعرفة يتم ت
يجب االستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تنمية مهارات القرن الحادي  .7

 .(European Union, 2016, pp. 14-21)والعشرين لدي التالميذ 
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يجب االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تحديث البنية التحتية  .8
الحواسب المحمولة والحواسب التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير 

اللوحية للتالميذ، وربط الحاسبات اآللية في المدارس بشبكة اإلنترنت بصورة 
 .Kennisnet, n.d., p)تحقق أقل قدر من الكلفة وأعلى مستوي من الكفاءة 

26). 
ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وبين شركات الحاسب اآللي  .9

لوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير فرق الدعم الفني والهيئات المهتمة بتكنو 
 والصيانة للحواسب المحمولة والحواسب اللوحية. 

تدريب المعلمين على تحويل المدارس إلى منظمات للتعلم تقوم على تنفيذ  .10
 .(Kennisnet, n.d., p. 28)ثقافة التطوير المستمر 

لمشكالت المتصلة يجب وضع الئحة لكيفية التعامل بصورة أخالقية مع ا .11
بارتياد التالميذ للمواقع اإلباحية، أو المرتبطة بالتنمر اإللكتروني، أو بتسلم 

 صور جنسية من خالل حواسبهم المحمولة أو هواتفهم المحمولة
يجب تحديد الحد األدنى من المعارف والمهارات الذي يجب على المعلمين  .12

 من لشبكة اإلنترنت.اتقانه بهدف تبصير التالميذ بكيفية التصفح اآل
يجب تدريب المعلمين على كيفية التعاون مع المنظمات التطوعية  .13

والمؤسسات الدينية بهدف إقامة ورش عمل مشتركة داخل المدارس لزيادة 
وعي التالميذ وأولياء األمور حول كيفية التعامل مع المشكالت األخالقية 

-Spiering, Arjan, 2018, pp. 43)المتصلة باستخدام شبكة اإلنترنت 
64) . 

يجب إقامة مراكز لتقديم االستشارات الرقمية للمعلمين حول كيفية التعامل  .14
مع التكنولوجيا الرقمية. حيث يتوجب على وزارة التربية والتعليم إقامة شراكات 
مع الشركات التكنولوجية المرموقة بهدف تقديم التدريب في أثناء الخدمة 
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جيا الرقمية، وتصميم مصادر المعرفة الرقمية، للمعلمين في مجال التكنولو 
وتوفير التطبيقات التكنولوجيا التربوية التي يمكن استخدامها بواسطة الهواتف 
الذكية والحواسب المحمولة والحواسب اللوحية، وعقد الشراكات مع كليات 
الحاسب اآللي في الجامعات، وتطوير محتوي برامج التنمية المهنية الخاصة 

وجيا المعلومات، وتصميم منصات إلكترونية يمكن للمعلمين والتالميذ بتكنول
 ,Spiering)ر الرقمية منها واستخدامها في العملية التعليمية دتحميل المصا

Arjan, 2018, p. 42). 
يجب أن تدرب المناهج الدراسية التالميذ على كيفية التعامل مع مصادر  .15

جريب واالستقصاء والبحث عن التعلم الرقمية، وأن تنمي لديهم حب الت
العالقات بين األشياء، وأن تدربهم على كيفية الربط بين تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت وبين األبعاد التربوي لعملية التعلم، وأن تساعدهم على فهم 

 .European Schoolnet, 2017, p)طبيعة المصادر الرقمية للمعرفة 
16). 

تكنولوجية في ألمانيا، ومبادرة تحسين البنية وبعد أن حللنا الجاهزية ال
التحتية، ومبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة، 
ومبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية، ومبادرة توفير وتأسيس نظام 
للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي، ومبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية 

، ومبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية، وآليات للمعلمين
استفادة مصر من تجربة ألمانيا في مجال الجاهزية التكنولوجية، وسوف نبدأ 
في الجزء الالحق بتحليل الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في 

 إنجلترا.
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 اإلعدادية في إنجلترا: المحور الرابع: الجاهزية التكنولوجية في المدارس
ويتكون هذا المحور من المحاور الفرعية التالية: الجاهزية التكنولوجية في 
إنجلترا، ومبادرة تحسين البنية التحتية، ومبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك 
لك إلى المدرسة، ومبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية، ومبادرة توفير 

للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي، ومبادرة توفير التدريب والتنمية وتأسيس نظام 
المهنية للمعلمين، ومبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية، وآليات 
استفادة مصر من تجربة إنجلترا في مجال الجاهزية التكنولوجية. وسوف نبدأ هذا 

 نجلترا. المحور بتحليل الجاهزية التكنولوجيا في إ
 الجاهزية التكنولوجية في إنجلترا:

سعت الحكومة البريطانية في العقد األول من القرن الحادي والعشرين إلى 
ميجا بايت في الثانية الواحدة.  2تعميم استخدام اإلنترنت لكل مواطن بسرعة تبلغ 

قررت الحكومة البريطانية زيادة سرعة اإلنترنت واسع النطاق  2008وفي عام 
(Broadband) وتقدر القيمة المضافة الناتجة عن زيادة سرعة اإلنترنت واسع .

 2024مليار جنيه إسترليني بحلول عام  17النطاق في المملكة المتحدة بحوالي 
(SQW Group, 2013, pp. 2-3) ففي ويلز على سبيل المثال أعلنت .

السكنية بجيل التزامها بإمداد جميع الشركات والمناطق  2011الحكومة في عام 
. ثم تم تمديد مدة 2015أحدث من شبكة اإلنترنت واسعة النطاق بنهاية عام 

. وقد خصصت حكومة ويلز بالتعاون 2016تحقيق هذا الهدف إلى نهاية عام 
 24مليون جنيه إسترليني لتعميم شبكة إنترنت بسرعة  205مع االتحاد األوروبي 

استطاعت حكومة  2015سبتمبر من عام ميجا بايت في الثانية الواحدة. وبنهاية 
ألف مستفيد من من الشركات والمناطق السكنية بها بشبكة  520ويلز إمداد 

ميجا بايت في الثانية الواحدة، ويتوقع أن يتم زيادة أعداد  30إنترنت تبلغ سرعتها 
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ألف مستفيد بنهاية فصل الفصل في  691المستفيدين من هذه الشبكة ليصلوا إلى 
 Welsh Government. Social Research and)  2016عام 

Information Division, 2016, pp. 5-6) وبحلول شهر مايو من عام .
كانت نسبة تعميم تأسيس شبكة اإلنترنت واسع النطاق في إنجلترا  2018

، %91.5، و%94واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة هي 
 Hutton, Georgina, and)على الترتيب  %93.5، و%88.1، و%92.2و

Baker, Carl, 2018, p. 9) . 
 DoteEveryone and)‘‘ مؤسسة دوت إفري وان’’وقد حددت 

Partners)  المهارات الرقمية األساسية التي يجب على المواطنين في المملكة
 بالمهارات التالية:المتحدة اتقانها 

ستخدام محركات البحث على مهارات إدارة المعلومات: وتشمل مهارات ا .1
شبكة اإلنترنت، ومهارات العثور على موقع إلكتروني تمت زيارته من قبل، 

 ومهارات تحميل وحفظ صورة من شبكة اإلنترنت بصورة إلكترونية.
مهارات التواصل: وتشمل مهارات إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني، ومهارات  .2

ومهارات تبادل المعلومات التعليق على النصوص على شبكة اإلنترنت، 
 على شبكة التواصل االجتماعي.

مهارات التجارة اإللكترونية: وتشمل مهارات شراء السلع أو الخدمات من  .3
على شبكة اإلنترنت، ومهارات شراء وتثبيت التطبيقات اإللكترونية على 

 الحاسبات اآللية والهواتف المحمولة الذكية.
ت التأكد من مصادر المعلومات مهارات حل المشكالت: وتشمل مهارا .4

الموجودة على شبكة اإلنترنت، ومهارات حل المشكالت من خالل الحاسب 
 المحمول أو الهواتف المحمولة الذكية باستخدام شبكة اإلنترنت.
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ومهارات اإلبداع: وتشمل مهارات كتابة الطلبات اإللكترونية باستخدام شبكة  .5
لموسيقي أو الفيديوهات المصورة اإلنترنت، ومهارات استخدام الصور أو ا

 Lloyds)الموجودة على شبكة اإلنترنت لخلق أعمال إبداعية جديدة 
Banking Group, 2018, p. 10) . 

إلى انخفاض  (Lloyds Bank)‘‘ لويدز بنك’’ عنوأشار تقرير صادر 
أعداد األفراد الذين ال يمتلكون جميع المهارات الرقمية األساسية في المملكة 

ألف فرد.  470بحوالي  2017عما كان قائًما في عام  2018حدة في عام المت
حيث بلغ عدد األفراد الذين ال يتملكون أًيا من هذه المهارات األساسية في المملكة 

من عدد سكان المملكة المتحدة  %8مليون نسمة؛ وهو ما يعادل  4.3المتحدة 
د في المملكة المتحدة ال مليون فر  23.2. وحذر التقرير من وجود 2018في عام 

يستطيعون استخدام الصور أو الموسيقي أو الفيديوهات المصورة الموجودة على 
مليون فرد في المملكة  13شبكة اإلنترنت لخلق أعمال إبداعية جديدة، ووجود 

المتحدة ال يمتلكون مهارات التأكد من مصادر المعلومات الموجودة على شبكة 
يون مواطن ال يستطيعون كتابة الطلبات اإللكترونية مل 8.6اإلنترنت، ووجود 

مليون مواطن يمتلكون المهارات الرقمية  3.2 باستخدام شبكة اإلنترنت، ووجود
 . (Lloyds Banking Group, 2018, p. 6)الخمسة بصورة ضعيفة جًدا 

ميجا بايت في الثانية،  24وباإلضافة إلى اإلنترنت واسع النطاق بسرعة 
ميجا  30مة البريطانية في توصيل اإلنترنت بسرعة فائقة تتراوح بين نجحت الحكو 

من األحياء السكنية.  %93ميجا بايت في الثانية الواحدة لحوالي  300بايت و
ميجا بايت  30وعلى الرغم من توافر اإلنترنت فائق السرعة بسرعات تتراوح بين 

ن األسر البريطانية فقط م %40ميجا بايت في الثانية الواحدة، إال أن  300و
 .Office of Communications)يستخدمون بالفعل هذه السرعات الفائقة 

U.K., 2018a, p. 19) وقد نجحت الحكومة البريطانية في تأسيس شبكة .
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ميجا بايت  300ميجا بايت و 30قوية لإلنترنت فائق السرعة بسرعات تتراوح بين 
 2015ون جنيه إسترليني منذ عام ملي 530في الثانية الواحدة نتيجة لتخصيص 

 .Office of Communications. U.K., 2018b, p) 2018حتى عام 
12) . 

وباإلضافة إلى اإلنترنت واسع النطاق تبذل الحكمة البريطانية جهوًدا حثيثة 
حيث تسعي شركة ’’لتأسيس شبكة لالتصاالت قائمة على األلياف الضوئية. 

نترنت القائم على شبكات األلياف الضوئية إلى إلى توصيل اإل‘‘ بريتش تليكوم’
. 2025ماليين منزل بحلول عام  10، وإلى 2020ماليين منزل بحلول عام  3

سيتي ’’اتفاقية شراكة مع مؤسسة  (Vodafone)‘‘ فودافون ’’كما وقعت شركة 
لبناء شبكة لأللياف الضوئية تخدم مليون منزل ومؤسسة  (CityFibre)‘‘ فايبر

ماليين منزل  5، وتستطيع أن تقدم خدماتها لحوالي 2021لول عام تجارية بح
هايبر ’’. وباإلضافة إلى هذا، فقد أعلنت شركة 2025ومؤسسة تجارية في عام 

مليون منزل بشبكة لأللياف الضوئية بحلول عام  2عن خطط لها إلمداد ‘‘ أوبتك
. 2025م مليون منزل بحلول عا 5، على أن يصل عدد المستفيدين إلى 2022

لتأسيس شركة جديدة ‘‘ توك توك’’وليس هذا فحسب، حيث خططت شركة 
مليون منزل  3إلمداد  (Infracapital)‘‘ إنفراكابيتل’’بالتعاون مع مؤسسة 

باإلنترنت القائم على شبكة األلياف الضوئية في مختلف المناطق البريطانية. كما 
‘‘ جيجا كلير’’تسعي شركات االتصاالت األصغر حجًما مثل شركة 

(Gigaclear)  إلى إمداد أعداد إضافية من المنازل في المناطق الريفية بشبكة
 .Office of Communications. U.K., 2018b, p)األلياف الضوئية 

مليون  24. ويعني هذا أن شركات االتصاالت البريطانية تسعي إلمداد قرابة (11
كة األلياف الضوئية بحلول عام منزل ومؤسسة تجارية باإلنترنت القائم على شب

2025 . 
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أما في اسكتلندا، فقد قامت الحكومة المحلية بتوقيع عقدين مع شركة 
لتأسيس شبكة لإلنترنت القائم على شبكة األلياف الضوئية في ‘‘ بريتش بتروليم’’

مليون جنيه إسترليني  442المناطق الريفية. وخصصت الحكومة اإلسكوتلندية 
إلى سبتمبر  2015لياف الضوئية المذكورة في الفترة من لتأسيس شبكة األ

. وباإلضافة إلى شبكة األلياف الضوئية خصصت الحكومة اإلسكتلندية 2019
مليون جنيه إسترليني لتعميم شبكة إنترنت فائق السرعة بسرعات  600مبلغ 

ل ميجا بايت في الثانية الواحدة في جميع المناز  300ميجا بايت و 30تتراوح بين 
. ويتوقع أن يكون لالستثمارات الحكومية في تأسيس شبكة 2021بحلول عام 

اإلنترنت فائق السرعة وشبكة األلياف الضوئية عوائد اقتصادية ضخمة. حيث 
تقدر العوائد االقتصادية من االستثمارات الحكومية الموجهة لتأسيس شبكة 

 Audit) 2028 مليارات جنيه إسترليني حتى عام 3اإلنترنت فائق السرعة 
Scotland, 2018, pp. 6-13) . 

صناعة الحاسبات اآللية قد شهدت ما يمسي بالثورة  ومما سبق يتضح أن
الصناعية الرابع. فمن ناحية شهدت صناعة الحاسبات اآللية بيع مئات الماليين 
من األجهزة في مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية أخرى بلغت هذه الثورة 

في صناعة الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية. وفي ظل  الحاسوبية قمتها
ظهور تقنيات الواقع االفتراضي والواقع المعزز أصبح من الضروري تأسيس 
شبكات إنترنت فائقة السرعة. وأصبحت هاتان التنقيتان تتجاوزان حدود المكان 

من  والحيز الجغرافي. وسوف تشهد العقود الثالثة القادمة نشؤ مئات اآلالف
الوظائف اعتماًدا على الثورة التكنولوجية، وقيام صناعات رقمية ضخمة بقيمة 
تتجاوز عشرات المليارات من الدوالرات؛ األمر الذي يستدعي تأسيس بنية تحتية 

 رقمية شديدة الرقي والرسوخ. 
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عدة سيناريوهات لمستقبل الصناعات ‘‘ جولدمان ساكس’’فقد طرحت شركة 
ويقوم سيناريو التطور ’’ى الواقع االفتراضي والواقع المعزز. الرقمية القائمة عل

مليار  45مليار دوالر أمريكي تشمل  80الجزئي على تأسيس تجارة يبلغ حجمها 
مليار دوالر لتجارة التطبيقات الرقمية  35دوالر لتجارة األجهزة اإللكترونية، و

ريع على وجود وبرامج الحاسب اآللي. ويرتكز سيناريو التطور الشامل الس
مليار دوالر  110مليار دوالر أمريكي تشمل  182معامالت تجارية يبلغ حجمها 
مليار دوالر لتجارة التطبيقات الرقمية وبرامج  72لتجارة األجهزة اإللكترونية، و

. ويتوقع (Bellini, Heather et al., 2016, p. 14)‘‘ الحاسب اآللي
التجارة في األجهزة اإللكترونية القائمة أن يصل حجم  (Citibank)‘‘ سيتي بنك’’

على الواقع االفتراضي وشبكات االتصاالت والتطبيقات الرقمية وبرامج الحاسب 
. وتقوم الشركات متعدية 2020مليار دوالر أمريكي بحلول عام  200اآللي إلى 

الجنسيات الرائدة في مجال التطبيقات الرقمية وعمالقة صناعات الحاسبات اآللية 
ألجهزة المحمولة الذكية بتطوير هذه الصناعات اإللكترونية الرقمية. وهناك وا

شركة عالمية رائدة تعمل في هذا المجال. وتشير إحدى الدراسات الصادرة  230
إلى أن  (.Applied Biosystems Inc)‘‘ شركة النظم الحيوية التطبيقية’’عن 

واقع االفتراضي سوف تصل إلى العوائد من بيع األجهزة اإللكترونية المتعلقة بال
 .(Cognizant, 2016, pp. 1-7) 2021مليار دوالر أمريكي بحلول عام  46
أن عوائدها  (ARtillry Intelligence)‘‘ أرتيليري إنتليجينس’’وتشير شركة  

من بيع األجهزة اإللكترونية وبرامج الحاسب اآللي القائمة على الواقع االفتراضي 
 39إلى  2016مليون دوالر أمريكي في عام  554تزيد من  والواقع المعزز سوف

نائب  (Ryan Reith)‘‘ رايان ريث’’. ويعتقد 2021مليار دوالر أمريكي في عام 
 International Data)‘‘ الدورية العالمية للمؤسسة الدولية للبيانات’’رئيس 

Corporation Worldwide Quarterly) تدخل  أن تكنولوجيا الواقع المعزز سوف
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التكنولوجيا في قطاعات عديدة من سوق العمل لم تكن قادرة في الماضي على 
توظيفها. وباإلضافة إلى هذا، فإن الواقع االفتراضي سوف يغزو بقوة مجاالت التعليم، 

أن ما ‘‘ رايان ريث’’والتصميم الهندسي، والفنون الجميلة، وتجارة التجزئة. ويؤكد 
جرد جبل الجليد لثورة تكنولوجيا الواقع االفتراضي نشهده في الوقت الحاضر هو م

وبعد أن قمنا  .(Smithson, Alan, 2018, pp. 7-8)والواقع المعزز البازغة 
 بتحليل الجاهزية التكنولوجيا في إنجلترا، سوف نستعرض مبادرة تحسين البنية التحتية. 

 مبادرة تحسين البنية التحتية:
ات بهدف تحسين جودة استفادة المجتمعات تنفذ حكومة إسكتلندا عدة مبادر 

المحلية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ومن أمثلة هذه المبادرات ما يلي: أ( 
مبادرة تحسين جودة اتصال المدارس بشبكة اإلنترنت بصورة مستمرة. ب( مبادرة 

 Department of)‘‘ وزارة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت في إسكتلندا’’
Information and Communication Technology)  لتحسين تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت على المستوى القومي من تطوير البنية التحتية بصورة تتصف 
نظام إدارة ’’بأعلى مستويات الكفاءة وانخفاض التكلفة. وتتضمن هذه المبادرة 

 Learning)‘‘ التعلم نظام إلدارة’’، و‘‘المعلومات بوازراة التربية والتعليم
Management System)مستودع للمصادر التعليمية التربوية مفتوحة ’’، و

، وأدوات شبكية (Open Educational Resource Repository)‘‘ المصدر
للتواصل االجتماعي تسهل التفاعل بين التالميذ والمعلمين وأولياء األمور. ويجب أن 

رفي ثري متاح على شبكة اإلنترنت. ج( مبادرة تكون هذه المنصات مجهزة بمحتوي مع
تحديث البنية التحتية الرقمية، وتطوير آليات صيانة هذه البنية، وتطوير معامل 
الحاسبات اآللية في المدارس، وتقدير قيمة هذا التحديث، وتوفير التمويل الالزم 

(Ministry of Education. Seychelles, 2014, p. 9) . 
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اإلسكتلندية تنفذ الحكومة مبادرة لتعميم  (Dundee)‘‘ ديدان’’ففي مدينة 
من أقوي ‘‘ داندي’’االتصال بشبكة اإلنترنت في المنازل والشركات. وتعد مدينة 

من بين المدن في  20المراكز في التكنولوجيا الرقمية في إسكتلندا، وتحتل المرتبة رقم 
مية في قطاع التجارة وقطاع المملكة المتحدة من حيث قوة تطبيق التكنولوجيا الرق

البحث العلمي وقطاع التعليم. وقد بلغ معدل نمو قطاع التكنولوجيا الرقمية في مدينة 
؛ مما يجعلها ثالث أكثر المدن %129 2014إلى  2010في الفترة من ‘‘ داندي’’

نمًوا في هذا القطاع في المملكة المتحدة. وبهذا يسبق معدل نمو قطاع التكنولوجيا 
‘‘ داندي’’مثيله في مدينة لندن؛ حيث تحتل مدينة ‘‘ داندي’’مية في مدينة الرق

 ,Dundee City Council)المرتبة الثالثة، في حين تحتل مدينة لندن المرتبة الرابعة 
2016, p. 10) . 

‘‘ المبادرة الذكية’’مبادرة بعنوان ‘‘ داندي’’وباإلضافة إلى هذا، تنفذ مدينة 
(SMART) دينة مكاًنا أفضل للعيش والعمل فيه من خالل دمج بهدف جعل الم

التكنولوجيا الرقمية في جميع القطاعات بالمدينة، وتسهيل استخدام البيانات بها، 
مع المدن اإلسكتلندية ‘‘ داندي’’وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وتتعاون مدينة 

‘‘ بيرث’’، و(Inverness)‘‘ إينفرنيس’’، و(Aberdeen)‘‘ أبردين’’األخرى مثل 
(Perth)جالسجو’’، و ‘‘(Glasgow) وتقوم هذه المبادرة على نشر شبكات .

االتصال الالسلكي، واستخدام أعمدة اإلنارة الذكية في الشوارع، واستخدام التكنولوجيا 
 30فائق السرعة بسرعات تتراوح بين  في إدارة المخلفات، وتعميم شبكات اإلنترنت

 ,Dundee City Council)بايت في الثانية الواحدة  ميجا 300ميجا بايت و
2016, p. 11) . 

مبادرة لتعميم اإلنترنت واسع النطاق  2017وقد طبقت حكومة إسكتلندا منذ عام 
من المناطق في  %5في المناطق المحرومة من االتصال بشبكة اإلنترنت والتي تبلغ 

ميجا بايت في  30النطاق بسرعة إسكتلندا. وتسعي هذه المبادرة لنشر اإلنترنت واسع 
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. وتركز هذه المبادرة 2022إلى مارس  2017الثانية الواحدة في الفترة من يونيو 
على إقامة شبكة لإلنترنت واسع النطاق في المناطق الريفية بإسكتلندا من خالل تقديم 

تكلفة منح مالية لألسر الفقيرة لمساعدة على إدخال شبكة اإلنترنت في منازلها. وتبلغ 
مليون  579مليون جنيه إسترليني، قامت حكومة إسكتلندا بتوفير  600هذه المبادرة 

جنيه إسترليني منها. وباإلضافة إلى اإلنترنت واسع النطاق تسعي الحكومة البريطانية 
ميجا بايت في الثانية الواحدة  1000إلى تأسيس شبكة لأللياف الضوئية بسرعة 

، على أن 2025على المستوي القومي بحلول عام مليون مواطن  15بحيث تخدم 
يستفيد جميع المواطنين في المملكة المتحدة من شبكة األلياف الضوئية بحلول عام 

2033 (House of Commons. Scottish Affairs Committee, 2018, 
pp. 17-26)  . 

تسعي  (Openreach)‘‘ شركة أوبينريتش’’وتشير إحدي الدراسات إلى أن 
. كما تسعي 2025مليون منزل بشبكة األلياف الضوئية بحلول عام  10يل لتوص

إلى توصيل شبكة األلياف ‘‘ سيتي فايبر’’مؤسسة شركة فودافون بالتعاون مع 
. وباإلضافة إلى هذا تسعي شركة 2025ماليين منزل بحلول عام  5الضوئية إلى 

إلى  (Virgin Media)‘‘ فيرجين ميديا’’وشركة   (TalkTalk)‘‘ توك توك’’
ماليين منزل على الترتيب.  4ماليين منزل و 3توصيل شبكة األاليف الضوئية إلى 

إلى توصيل شبكة األلياف الضوئية  (Hyperoptic)‘‘ هايبر أوبتك’’شركة  وتخطط
. (Office of Communications. U.K., 2018c, p. 4)قرية ومدينة  50إلى 

البنية التحتية، سوف نستعرض مبادرة احضر مبادرة تحسين وبعد أن قمنا بتحليل 
 الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة. 
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 مبادرة أحضر الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة:
إلى أن التالميذ الكنديين  (Karsenti & Fievez)‘‘ كراسينتي وفايفيز’’خلص 

فصل في األنشطة من أوقاتهم في استخدام الحاسبات اللوحية خارج ال %76يقضون  
االجتماعية والترفيه. وأوضح هذان الباحثان أنه من الضروري تدريب التالميذ على 
كيفية توظيف الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة في العملية التعليمية. 

على أهمية التخطيط ‘‘ موروني وزمالؤه’’وباإلضافة إلى أهمية تدريب التالميذ أكد 
سبات اللوحية في التدريس والتعلم، وأهمية تدريب المعلمين على الفائق الستخدام الحا

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التربوية، وضرورة تأسيس بنية 
أن المعلمين يواجهون عدًدا من ‘‘ موروني وزمالؤه’’تحتية تكنولوجية راسخة. وأوضح 

نشطة التعليمية، كما توجد اتجاهات الصعوبات عند استخدام الحاسبات اللوحية في األ
سلبية تجاه استخدام التكنولوجيا المتقدمة لدي بعض المعلمين. وبالتالي فإن إعادة 
تأهيل المعلمين من الناحيتين التقنية والتربوية يعد شرًطا الزًما لنجاح دمج تكنولوجيا 

 ,Dias, Lina, and Victor, Angelin)المعلومات واالتصاالت في العملية التربوية 
 2017, pp. 341-342) . 

بتوزيع الحاسبات اللوحية التي تنتجها  2010وفي ويلز قامت الحكومة في عام 
شركة آبل على التالميذ بهدف تدريبهم على كيفية تصوير أفالم الفيديو، والتقاط 
الصور فائقة الدقة، وإجراء البحوث من خالل توظيف شبكة اإلنترنت، وكتابة 

وتقديم العروض. وتتصل حاسبات التالميذ اللوحية بشبكة اإلنترنت وبأجهزة  التقارير،
‘‘ المجلس القومي للتعلم الرقمي’’للعرض المرئي. كما قامت حكومة ويلز بإنشاء 

(National Digital Learning Council) وفي اسكتلندا قامت الحكومة بالتعاقد .
حية للتالميذ بأسعار مخفضة. وكان مع شركتي آبل وسامسونج لتوفير الحاسبات اللو 

الهدف من مبادرة الحكومة االسكتلندية هو تعزيز التعلم التعاوني، وزيادة مستوى 
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 ,Clarke)دافعية التالميذ للتعلم، وزيادة مساهمة أولياء األمور في العملية التعليمية 
Barbie, Svanaes, Siv, and Zimmermann, Susan, 2013, pp. 5-6) . 

الحاسبات اللوحية بيئات تعلم ثرية وقريبة من الواقع، كما تتيح للمتعلمين  وتخلق
مشاهدة األماكن التاريخية والمتاحف. ومن ثم تيسر للتالميذ زيارة األماكن النائية، 
وتقلل من تكلفة اإلطالع على معالم هذه المناطق. وتتيح الحاسبات اللوحية 

إجراء التجارب المعملية، وممارسة تشريح وتكنولوجيا الواقع االفتراضي للتالميذ 
الكائنات الحية بصورة شبة واقعية. ومن مزايا الحاسبات اللوحية سهولة حملها، 
وإمكانية التعلم في مختلف األماكن واألوقات، وسهولة الحصول على المعلومات، 

‘‘ ميلهوش وفالون ’’وسهولة استخدام الوسائط التربوية والوسائل التعليمية. ويشير 
(Melhuish & Falloon)  إلى ضرورة توفير برامج التدريب وفرص التنمية المهنية

للمعلمين لصقل مهاراتهم المتصلة بكيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية 
من أن نقص التدريب المقدم للمعلمين  (Oliviera)‘‘ أوليفيرا’’التعليمية. ويحذر 

، ويمنعهم من استخدام الحاسبات اللوحية في يجعل مهاراتهم التكنولوجية ضعيفة
 ,.Major, L., Hassler, B., and Hennessy, S)التدريس بصورة منتظمة 

2017, pp. 115-128). 
وتوزع المدارس نشرات إرشادية على المعلمين والتالميذ وأولياء األمور تحدد 

الدراسية.  آليات استخدام الحاسبات الشخصية المملوكة للتالميذ داخل الفصول
‘‘ ويندوز’’وتحتوي هذه النشرات على معلومات تتصل بكيفية تحميل نظام 

(Windows)  جوجل كروم’’للتشغيل، وتحميل واستخدام متصفح اإلنترنت ‘‘
(Google Chrome) أوفيس’’، وتعلميات تتصل بكيكيفة استخدام برنامج ‘‘

(Office) حة الفيروسات اإللكترونية، بتحديثاته المختلفة، وكيفية تنزيل برامج مكاف
 Anti-malware)وكيفية التعامل مع برامج مكافحة التجسس اإللكتروني 

Software).   أما في إنجلترا فتوجد عدة مبادرات لتشجيع التالميذ على استخدام
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‘‘ ووليفرهامبتون ’’حواسبهم اللوحية الشخصية داخل المدرسة. ففي إدارة 
(Wolverhampton) بعقد اتفاقات مع  2003التعليمية منذ عام  قامت السلطات

مصنعي الحاسبات المحمولة تتيح ألولياء األمور شراء هذه الحاسبات بأسعار 
مخفضة؛ حتي يسهل عليهم منح هذه األجهزة اإللكترونية ألبنائهم الستخدامها في 
التعلم داخل المدارس. وقد حذت إدارات تعليمية عديدة داخل انجلترا هذا النهج، 
وأصبحت تقدم ألمور األمور المواصفات الفنية ألجهزة الحاسب المحمول التي يمكن 
استخدامها في األغراض التربوية، وتشرح لهم مزايا األجهزة التي تنتجها الشركات 

وغيرها  (Apple)‘‘ شركة آبل’’، و(Asus)‘‘ شركة أسوس’’المختلفة مثل 
(European Schoolnet, 2017, pp. 55-56). 

خدم المدارس الحكومية البريطانية جزًءا من الميزانية المخصصة لتعليم كل وتست
تلميذ لسداد نسبة من ثمن أجهزة الحاسبات اللوحية للتالميذ الفقراء ولتحمل تكلفة إمداد 
منازل التالميذ المعوزين بشبكة اإلنترنت واسعة النطاق. ويتم استخدام الحاسبات 

منذ الصف األول اإلعدادي. ويتم توظيف الحاسبات اللوحية في العملية التعليمية 
 European)اللوحية بقوة في التدريس والتعلم في الصف الثالث اإلعدادي 

Schoolnet, 2015, pp. 47-48) مبادرة احضر الحاسب . وبعد أن قمنا بتحليل
اآللي المملوك لك إلى المدرسة، سوف نستعرض مبادرة ضمان أمان شبكات االتصال 

 لكية في إنجلترا. الالس
 مبادرة ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية:

حذر عدد من الباحثين من كثرة الجلوس أمام شاشة الحاسب اآللي يؤدى إلى 
الكسل وعدم النشاط، وقلة الوقت المخصص لممارسة األنشطة البدنية. وقد أوضح 

أن  (Cancer Research UK)‘‘ مجلس بحوث السرطان في المملكة المتحدة’’
األطفال الذين يقضون أوقاًتا طويلة في تصفح شبكة اإلنترنت أو مشاهدة التلفاز 
يصابون بالسمنة، ويقبلون عل تناول األطعمة غير الصحية والمشبعة بالدهون 
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الضارة. وباإلضافة إلى هذا، فقد حذر الباحثون في جامعة ليفربول بعد دراستهم 
ن الحادية عشرة من أن األطفال الذين طفل بين سن السابعة وس 2500لحوالي 

يتصفحون شبكة اإلنترنت لمدة تزيد عن نصف ساعة يومًيا تزداد احتماالت أكلهم 
للشيكوالتة، والشيبسي، وشربهم للعصائر غير الطبيعية ذات المستوى العالي من 
السكر، وتناولهم للمأكوالت غير الصحية. وباإلضافة إلى هذا، فإن األطفال الذين 

ساعات يومًيا في تصفح شبكة اإلنترنت تزاداد احتماالت تنالوهم  3ضون أكثر من يق
لألطعمة غير الصحية والضارة بصورة تفوق نظرائهم من األطفال الذين تقل فترة 

دقيقة. وحذرت الدراسة من إدمان استخدام شبكة  30دخولهم على شبكة اإلنترنت عن 
 ,.House of Lords. U.K)ألطفال اإلنترنت يؤدي إلى انتشار السمنة بين ا

2019, p. 9). 
‘‘ مؤسسة النسيت لصحة األطفال والمراهقين’’وقد حذرت دراسة أجرتها 

(Lancet Child and Adolescent Health)  قضاء األطفال بين سن ’’من أن
الثامنة وسن الحادية عشرة ألكثر من ساعتين يومًيا أمام شاشة الحاسب اآللي في 

ب ترفيهية يؤدى إلى تدهور النمو العقلي. وطالبت الدراسة أطباء األطفال ممارسة ألعا
وأولياء األمور والمعلمين وصانعي السياسات التعليمية بتشجيع تقليل الوقت الذي 
يقضيه األطفال أمام شاشات الحاسب اآللي، وبتحسين عادات النوم الصحية لدي 

. (Jeremy, Walsh et al., 2018, pp. 783-791)‘‘ األطفال والمراهقين
وحذرت الدراسة من قضاء األطفال ألكثر من ساعتين يومًيا على شبكة اإلنترنت 
يؤدي إلى ضعف الذاكرة، وضعف سرعة معالجة المخ للمعلومات، وضعف مستويات 
االنتباه، وضعف المهارات اللغوية، وضعف المهارات التنفيذية. ودعت الدراسة إلى 

عات التي يقضيها األطفال على شبكة اإلنترنت بحيث ال وضع حد أقصي لعدد السا
 تتجاوز ساعتين في اليوم الواحد. 
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 ,Twenge)‘‘ توينجي جين وكامبل كيث’’وباإلضافة إلى هذا، فقد حذر 
Jean, & Campbell, Keith)  من استخدام الحاسبات اآللية لفترات طويلة يومًيا

ب الفضول، وانخفاض الضبط الذاتي، يسهم في انخفاض االرتياح النفسي، وتقليل ح
وصعوبة تكوين الصداقات، وضعف الثبات الوجداني، وعدم القدرة على انهاء المهام 
الموكلة للفرد. وحذر الباحثان من المراهقين بين سن الرابعة عشرة والسابعة عشرة 

ساعات يومًيا  في استخدام الحاسبات اآللية تتزايد احتماالت  7الذين يمضون 
بتهم باالكتئاب، واصابتهم بالقلق والتوتر النفسي، وخضعوهم للعالج النفسي اصا

والطبي المتخصص، كما تزداد احتماالت تناولهم للعقاقير الطبية للتغلب على 
توينجي جين ’’االضطرابات السلوكية والنفسية لديهم. وباإلضافة إلى هذان فقد خلص 

ساعات يومًيا يستخدمون فيها  4ن إلى أن المراهقين الذين يقضو ‘‘ وكامبل كيث
 ,Twenge, Jean)الحاسب اآللي تقل احتماالت شعورهم بالسعادة واالرتياح النفسي 

& Campbell, Keith, 2018, pp. 271-283). 
ولتدريب المعلمين والتالميذ على كيفية التعامل مع المخاطر المتصلة بتصفح 

مجلس تأمين ’’بتأسيس  2008ام شبكة اإلنترنت قامت الحكومة البريطانية في ع
 The UK Child Internet)‘‘ األطفال عند استخدام اإلنترنت في المملكة المتحدة

Safety) ويقوم هذه المجلس بنشر الدراسات والكتيبات حول كيفية تعامل التالميذ .
مع الضغوط الناجمة عن استخدام شبكة اإلنترنت، وكيفية تقديم العون للتالميذ 

وكيفية مساعدتهم لمواجهة الصعوبات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا  األقران،
الرقمية، وآليات التقدم لطلب المساعدة من اإلخصائيين النفسيين واالجتماعيين. 
وباإلضافة إلى هذا، يقوم هذا المجلس بتقديم االستشارات للتالميذ لتبصيرهم بكيفية 

ة مثل االنتحار أو إيذاء النفس، وكيفية تجنب المواقع التي تدعو إلى ممارسات خطير 
 The UK Child)تقديم النصح لألقران لمنعهم من التأثر بهذه المواقع الخطيرة 

Internet Safety, 2018, pp. 30-32) . 
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ولمكافحة التحرش الجنسي عن طريق شبكة اإلنترنت قامت الحكومة البريطانية 
طفال وحمايتهم أثناء تصفح شبكة مركز منع استغالل األ’’بتأسيس  2006في عام 
. (The Child Exploitation and Online Protection Centre)‘‘ اإلنترنت

شكوي من التحرش الجنسي كل شهر. ويعمل  600ويتلقي هذا المركز أكثر من 
في مختلف ‘‘ مركز منع استغالل األطفال وحمايتهم أثناء تصفح شبكة اإلنترنت’’

لمكافحة االستغالل الجنسي لألطفال، ولتقديم االستشارات أنحاء المملكة المتحدة 
ألولياء األمور واألطفال والمراهقين حول آليات األمان اإللكتروني، وكيفية االستخدام 

. (The UK Child Internet Safety, n.d., p. 5)اآلمن لشبكة اإلنترنت 
مع ‘‘ كة اإلنترنتمركز منع استغالل األطفال وحمايتهم أثناء تصفح شب’’ويتعاون 

المنظمات التطوعية والقطاع الخاص لتعديل التشريعات التي تحمي األطفال من 
التحرش الجنسي اإللكتروني. وقد قدم هذا المركز استشارات ألكثر من سبعة ماليين 
مواطن من داخل وخارج المملكة المتحدة. ويتعاون هذا المركز مع المراكز المماثلة 

 ,Shaw)د وفيتنام ورومانيا لحماية األطفال من االستغالل الجنسي في كمبوديا وتايالن
Gabrielle, n.d., pp. 1-3) . 
من األطفال في المملكة المتحدة قد تعرضوا  %11وتوضح اإلحصاءات أن 

من األطفال بين سن  %12لصور جنسية أثناء تصفحهم لشبكة اإلنترنت، وأن 
وًرا ذات محتوى إباحي من خالل بريدهم الحادية عشرة والسادسة عشرة قد تسلموا ص

؛ وهو موقع (Childline)‘‘ خط األطفال’’اإللكتروني. ونتيجة لهذا تم تأسيس موقع 
مجاني على شبكة اإلنترنت يقدم المساعدة بصورة تحافظ على خصوصية المستفيدين 

 The Internet)‘‘ مؤسسة مراقبة شبكة اإلنترنت’’من خدماته، كما تم أيًضا تأسيس 
Watch Foundation) بتلقي الشكاوي ‘‘ مؤسسة مراقبة شبكة اإلنترنت’’. وتقوم

حول االستغالل الجنسي غير القانوني لألطفال، والصور اإلباحية التي يتم إرسالها 
لهم، كما تقوم بتوعية األطفال وأولياء األمور حول كيفية التعامل مع هذه األمور. 
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طفال في المملكة المتحدة يتعرضون للتنمر، وأن من األ %21وتشير األرقام إلى أن 
منهم قد تعرضوا للتنمر باستخدام شبكة اإلنترنت. ولمحاربة التنمر اإللكتروني تم  8%

بهدف تقديم النصائح والدعم  (BeatBullying)‘‘ لنهزم التنمر’’تأسيس موقع 
 ‘‘رعاة شبكة اإلنترنت’’التربوي ألولياء األمور، كما تم تأسيس موقع 

(CyberMentors)  بهدف تقديم االستشارات النفسية للشباب والمراهقين حول كيفية
 ,The UK Child Internet Safety)مواجهة التنمر باستخدام الوسائط الرقمية 

n.d., pp. 5-6). 
ومن أشهر المبادرات في مجال مكافحة االستغالل الجنسي لألطفال مبادرة 

؛ حيث قامت الحكومة (Get Safe Online)‘‘ لنجعل تصفح اإلنترنت آمًنا’’
البريطانية بالتعاون مع الشركات الكبري بنشر عدد من الكتيبات حول كيفية زيادة 
أمان األطفال والمراهقين عند استخدام شبكة اإلنترنت. كما قاموا بتأسيس موقع على 

ية بلغت أكثر شبكة اإلنترنت لتقديم االستشارات النفسية والتربوية لمن يحتاجها بميزان
. والمبادرة الثانية الشهيرة 2009-2008من نصف مليون جنيه إسترليني في العام 

. وهي مبادرة لتحسين أمان (ThinkuKnow)‘‘ أعتقد أنك تعرف’’هي مبادرة 
مركز ’’األطفال وحمايتهم من االستغالل الجنسي عند تصفح شبكة اإلنترنت. ويقوم 

بتنفيذ هذه المبادرة ‘‘ ثناء تصفح شبكة اإلنترنتمنع استغالل األطفال وحمايتهم أ
بهدف محاربة التنمر الجنسي اإللكتروني، ومساعدة السلطات على القبض على من 
يرتكبون الجرائم الجنسية وعلى من يتحرشون جنسًيا باألطفال. وقد بلغت تكلفة هذه 

التحاد ؛ جاء نصفها من ا2009-2008ألف جنيه إسترليني في عام  666المبادرة 
 . (National Audit Office. U.K., 2010, p. 5)األوروبي 

وتقوم هذه المبادرات جميًعا على ضرورة توفير االستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت، 
ومنع إساءة استخدام التالميذ للتكنولوجيا الرقمية، وضمان تبصير التالميذ بمخاطر 

سي لهم حول كيفية تجنب هذه سوء استخدام شبكة اإلنترنت، وتقديم الدعم النف
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المخاطر والتقليل منها على قدر اإلمكان، وإمداد التالميذ بالمعارف ومصادر التعلم 
 التي تتيح لهم االستخدام األخالقي للحاسبات اآللية وشبكة اإلنترنت. 

تعهد باالستخدام األخالقي ’وتقوم المدارس البريطانية بإلزام التالميذ بتوقيع ’’
. ويحدد هذا (Acceptable Use of Technology Agreement)‘ اللتكنولوجي

التعهد الخطوط العريضة الواجب على التالميذ اللتزام بها استخدام الحاسبات اآللية 
 هذا التعهد على األسس التالية:وشبكة اإلنترنت داخل المدارس. ويقوم 

 لية أتفهم كتلميذ أنه يحق للمدرسة أن تراقب استخدامي للحاسبات اآل
 والتكنولوجيا التعليمية والوسائط الرقمية الموجودة داخل نطاق المدرسة.

  أتعهد كتلميذ بالحفاظ على سرية اسم المستخدم والرقم السري، وبعدم تبادله
مع اآلخرين، وبعدم استخدام الحاسبات اإللكترونية لزمالئي، كما أتعهد بعدم 

 رقته. كتابه رقمي السري في أي مكان يمكن لآلخرين س
 .أتفهم مخاطر التواصل اإللكتروني مع الغرباء 
  أتعهد بعدم تبادل معلوماتي الشخصية )مثل اسمي، أو عنواني، أو بريدي

 اإللكتروني، وأرقام هواتفي المحمولة، أو سجالتي المالية( مع الغرباء.
  أتعهد باإلبالغ عن أية رسائل إباحية أو محتوى غير أخالقي يصل إلى

 The)‘‘ تروني إلى معلمي مدرستي أو اإلخصائيين النفسيينبريدي اإللك
White Horse Federation, 2018, p. 2) . 

 ’’ لن أحاول تحميل أو تنزيل أو اإلطالع على أى مواد إلكترونية غير
قانونية، كما لن استخدم حاسبي اآللي أو برامجه لتجنب الكوابح اإللكترونية 

(Filtering) المواد. التي تمنع تحميل تلك 
 .سوف أبلغ فوًرا عن أى تلف في حاسبي اآللي أو برامجه للفني المختص 
  لن أفتح أية مواقع لالتصال على شبكة اإلنترنت أو أية مرفقات يتم إرسالها

لي على بريدي اإللكتروني ما لم أعرف الشخص الذي أرسل لها هذه 
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اإللكتروني في المواقع، كما سوف أمتنع عن فتح المرفقات المرسلة لبريدي 
 حالة شكي بوجود فيروسات إلكترونية بها. 

  أتفهم أنه في حالة فشلي في االلتزام بهذا التعهد سوف أتعرض لإلجراءات
التأديبية. وتشمل هذه اإلجراءات حرماني من الدخول على شبكة اإلنترنت 
الموجودة في المدرسة، وإمكانية الفصل المؤقت، واالتصال بولي أمري، 

 The White Horse)‘‘ ية المساءلة من قبل الشرطةوإمكان
Federation, 2018, p. 3) . 

إلى منح السلطات ‘‘ التعهد باالستخدام األخالقي للتكنولوجيا’ويهدف هذا 
التعليمية حق مراقبة االتصاالت اإللكترونية والبريد اإللكتروني والملفات التي يتم 

أيًضا إمكانية الحصول على عينة من هذه تحميلها داخل نطاق المدارس، كما يمنحها 
االتصاالت التي تشك في كونها سبًبا للمشكالت التكنولوجية أو مصدًرا للقرصنة 
اإللكترونية أو للفيروسات والهجمات على أجهزة الحاسب اآللي، وكذلك متابعة 
االتصاالت التي تعتقد أنها سبب لمخالفة مدونة السلوك األخالقي عند استخدام 

اسبات المحمولة أو الحاسبات اللوحية، أو أنها قد استخدمت بصورة متعمدة أو الح
غير متعمدة إلجراء اتصاالت غير الئقة من الناحية األخالقية أو عدوانية أو مثيرة 

حرمان التالميذ من  ولإلدارات التعليميةللجدل والصراع. ويتيح هذا التعهد للمدارس 
رنت داخل المدارس في حالة عدم التزامهم بمدونة امتيازات دخولهم على شبكة اإلنت

السلوك األخالقي، كما يتيح لها أيًضا معاقبتهم بالفصل من الدراسة أو إحالة 
 مخالفاتهم إلى السلطات القانونية. 

وبعد أن تناولنا بالتحليل كيفية ضمان أمان شبكات االتصال الالسلكية داخل  
الجزء التالي المبادرات التي نفذتها الحكومة المدارس البريطانية، سوف نتناول في 

 البريطانية لتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي في هذه المدارس. 
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 مبادرة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب اآللي: 
تحتاج جميع المدارس إلى خوادم مؤمنة، وحجرات إلدارة البيانات وشبكة 

طاق، ومصدر للطاقة الكهربائية، وتطبيقات للوسائط اإللكترونية االتصال واسع الن
المرئية وأفالم الفيديو التعليمية، وأجهزة لتخزين البيانات اإللكترونية، ووسائط لحفظ 
نسخة إضافية من البيانات، وإمكانية االتصال من خالل الفيديو المرئي، وأجهزة 

اآللي، وسبورات ذكية تفاعلية للتكييف لخفض درجة الحرارة في معامل الحاسب 
(Smith, Iain G., 2013, p. 18) وتستلزم كل هذه األجهزة الرقمية ميزانية .

 City Edinburgh)‘‘ إيدينبرا’’خصصت السلطات في مدينة ’’لصيانتها. ولهذا 
Council) 119  إلصالح  2023إلى  2018مليون جنيه إسترليني في الفترة من

ح أسقف المدارس، وأنظمة اإلضاءة، وأجهزة التكييف المباني المدرسية، وإصال
‘‘ والتدفئة، وتطوير المطاعم المدرسية وقاعات تناول الطعام، وصيانة المعامل

(Scottish Construction Now, 2019, pp. 1-2). 
 Dundee City)‘‘ السلطات في مدينة داندي’’وباإلضافة إلى هذا، تسعي 

Council) ها لتتواكب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. إلى تأهيل المدارس ب
حيث تسعي السلطات في مدينة داندي إلى توفير تكنولوجيا عالية الجودة تحسن التعلم 
بهدف تغيير طرق التعلم والتدريس من خالل إتاحة فرص ثرية للشباب والمعلمين في 

علمين من التعاون مًعا بيئة رقمية متقدمة، وإلى توفير بيئات تعلم ثرية ومرنة تمكن الم
 . (Dundee City Council, 2018, p. 18)لتعزيز تعلم التالميذ التعاوني 

 South Lanarkshire)‘‘ السلطات في مدينة الناركشاير’’كما تبذل 
Council)  جهوًدا حثيثة لجعل المدارس أماكن الستثارة إلهام التالميذ من خالل

ات التعلم بها، وتحديث بنية تكنولوجيا تحديث المباني المدرسية، وتطوير بيئ
المعلومات واالتصاالت. وتقوم هذه الجهود على توظيف التكنولوجيا الرقمية في رفع 
التحصيل الدراسي للتالميذ، وتوجيه مزيد من االستثمارات لتحسين جودة البنية التحتية 
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أن  وبعد .(South Lanarkshire Council, 2017, p. 32)الرقمية بالمدارس 
تناولنا بالتحليل المبادرات التي نفذتها الحكومة البريطانية لتأسيس نظام للدعم الفني 
ألجهزة الحاسب اآللي في المدارس، سوف نستعرض مبادرة توفير التدريب والتنمية 

 المهنية للمعلمين. 
 مبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين:

استخدام الحاسبات المحمولة والحاسبات  توضح األدبيات أن من أكبر عوائق
اللوحية في العملية التعليمية عدم اإلعداد الكافي للمعلمين. ولهذا يطالب كثير من 
الباحثين بتضمين برامج التنمية المهنية للمعلمين محاور تتصل باستخدام التكنولوجيا 

كثر اعتماًدا في التعلم القائم على االستقصاء، وتطوير طرق التدريس بحيث تصبح أ
على توظيف التكنولوجيا الرقمية، وكيفية تطوير قيم واتجاهات المعلمين نحو 
التكنولوجيا الحديثة. ولهذا يجب أن ترتكز برامج التنمية المهنية الحديثة على تدريب 
المعلمين على تغيير اتجاهاتهم نحو التكنولوجيا الرقمية، وعلى تبني رؤي تقوم على 

لوجيا في العملية التربوية. وباإلضافة إلى تطوير برامج التنمية توظيف هذه التكنو 
المهنية في أثناء الخدمة يجب تطوير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة بحيث تتضمن 
اجتياز مقررات دراسية حول توظيف األنواع المختلفة من األجهزة الرقمية وبرامج 

ام الحاسبات المحمولة والحاسبات الحاسب اآللي المختلفة في التدريس، وآليات استخد
اللوحية في تدريس المناهج الدراسية، وكيفية تحقيق التناغم بين توظيف التكنولوجيا 

 ,Sung, Yao-Ting, Chang, Kuo-En)الرقمية وبين أهداف المناهج الدراسية 
and Liu, Tzu-Chien, 2016, p. 266). 

يمية تساعد التالميذ على وتوضح عدة دراسات أن برامج الحاسب اآللي التعل
تنمية مهاراتهم، وتحسن من تحصيلهم الدراسي وبخاصة في الرياضيات. وبالتالي فإن 

يحسن  (Computer-assisted Learning)‘‘ التعلم بمساعدة الحاسب اآللي’’
من اتقان التالميذ لما يتعلمونه بشرط تقليل كثافة الفصول وتفريد العملية التعليمية. 
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ساعد هذه البرامج في التغلب على أوجه النقص في طرق التدريس التقليدية، وبالتالي ت
التعلم بمساعدة الحاسب ’’وتربط سرعة التعلم بقدرات كل تلميذ. ويمكن استخدام 

في مساعدة التالميذ على أداء الواجبات المنزلية، وفي أداء مدي متنوع من ‘‘ اآللي
على تدريب ‘‘ بمساعدة الحاسب اآللي التعلم’’المهام التعليمية. ويرتكز مدخل 

‘‘ تفريد عملية التعلم’’المتعلمين على اتقان مهارات معينة من خالل 
(Personalized Tutoring) وتركز بعض برامج الحاسب اآللي على استخدام .

في  (Machine Learning)‘‘ التعلم بمساعدة اآلالت’’الذكاء االصطناعي و
-J)كما يقدم بعضها التغذية الراجعة للتالميذ والمعلمين  تحسين نواتج تعلم التالميذ،

PAL Evidence Review, 2019, pp. 4-5) وبهذا يتمكن التالميذ من تحديد .
نقاط القوة ونقاط الضعف في تحصيلهم الدراسي، كما يستطيع المعلمون تعديل 

 استراتيجياتهم التدريسية، وتبني استراتيجيات أكثر فاعلية. 
مليون جنيه إسترليني في الفترة من  4.5وزارة التربية والتعليم وقد خصصت 

لتحسين مهارات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات  2016إلى  2013
واالتصاالت بصورة تؤهلهم لتدريس المناهج الدراسية الجديدة بالتعاون مع بعض 

 Computing at)‘‘ مؤسسة الحاسبات اآللية في المدارس’’المؤسسات مثل 
School)منتدي المملكة المتحدة لتدريس الحاسبات اآللية في المدارس’’، و ‘‘(UK 

Forum for Computing Education)) مؤسسة الحاسبات اآللية في ’’. وتقوم
ألف ساعة لمعلمي مادة الحاسبات اآللية. وقد  15بتقديم تدريب لمدة ‘‘ المدارس

ار بعض المعلمين للمهارات الالزمة انتقدت دراسة أجرتها جامعة كمبرديج افتق
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس المنهج الجديد، وعجزهم عن 

 House of)تشجيع التالميذ وتحفيزهم للميل إلى حب التكنولوجيا الرقمية 
Commons. U.K. Science and Technology Committee, 2016, p. 

26) . 
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بات المتصلة بتدريب المعلمين في أثناء الخدمة، فإن هناك وباإلضافة إلى الصعو 
من األعداد  %70عجز في أعداد معلمي مادة الحاسبات اآللية يقدر بحوالي 

المطلوب توافرها. وللتغلب على هذا النقص في أعداد المعلمين وفرت وزارة التربية 
ي تخصصات والتعليم عدة منح مالية وحوافز مادية لتشجيع الخريجين الجدد ف

منحة اعمل بالتدريس ’’الحاسب اآللي على العمل بمهنة التدريس. ومن هذه المنح 
. كما أوصي مجلس العموم بقيام الحكومة البريطانية بزيادة (Teach First)‘‘ أوال

الميزانيات المخصصة لتدريب المعلمين، وبتطوير المحتوى المعرفي والمواد التعليمية 
كما طالب مجلس العموم أيًضا بتقويم هذه المنح المالية،  المستخدمة في تدريبهم.

وزيادة قيمتها، وبزيادة رواتب معلمي الحاسبات اآللية عن رواتب نظرائهم من المعلمين 
لتشجيع خريجي الجامعات المتفوقين على العمل بمهنة التدريس، وبدراسة إمكانية 

للعمل في المدارس في  توظيف خريجي الجامعات من خارج دول االتحاد األوروبي
 House of Commons. U.K. Science and Technology)المملكة المتحدة 

Committee, 2016, pp. 26-28) . 
وتقوم برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة في المملكة المتحدة على المبادئ 

 التالية:
 تقويم التالميذ. التركيز على تحسين نواتج تعلم التالميذ، وعلى تطوير أدوات -أ 

 االستناد إلى البراهين البحثية الصارمة وآراء الخبراء الرصينة. -ب
االعتماد على تعاون المعلمين مع بعضهم البعض، وعلى تحدي الممارسات  -ج

 التدريسية القائمة من خالل توجيه الخبراء وأساتذة الجامعات.
 االستمرارية. -د
ة مكانة متقدمة في أولويات مديري أن يحتل التدريب في أثناء الخدم -هـ

 . (Department of Education. U.K., 2016, p. 6)‘‘ المدارس
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ومن مزايا برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة في المملكة المتحدة احتالل هذه 
البرامج لمكانة متقدمة ضمن أولويات مديري المدارس. ويعني هذا أن مديري المدارس 

حة حول مساهمة هذه البرامج في رفع التحصيل الدراسي للتالميذ، لديهم رؤية واض
وكون هذه البرامج جزًءا من ثقافة تنظيمية واسعة النطاق، وامتالك مديري المدارس 
لتصور متكامل حول دور المعلمين والمناهج الدراسية الرصينة في تفوق التالميذ، 

تهم على االشتراك في برامج وتشجيع مديري المدارس للمعلمين العاملين تحت قياد
التنمية المهنية، وتوفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذه البرامج التدريبية، ونجاح 

 Department of)مديري المدارس في خلق ثقافة تقوم على الثقة المهنية العالية 
Education. U.K., 2016, p. 11) . 

المهنية في أثناء الخدمة على وباإلضافة إلى ما سبق ترتكز برامج التنمية 
المالحظة المباشرة لتدريس المعلمين اآلخرين، واالعتماد على مبدأ التعلم مدي الحياة، 

ففي ’’واالعتماد على فرق العمل المكونة من ثالثة أفراد، وعدم وجود حدود للتعلم. 
 Wallscourt Farm)‘‘ وولزكورت فارم أكاديمي’’مدينة بريستول تقوم 

Academy)  بتسجيل الجلسات التدريبية بكاميرات الفيديو، واستخدام الحاسبات
اللوحية في التدريب. ويتم توزيع المتدربين على مجموعات تتكون كل مجموعة من 
معلمين اثنين؛ حيث يقوم المعلمان بالنقاش سوًيا، ثم يتلقيان التغذية الراجعة من 

دي تصوير الجلسات التدريبية إلى المدربين حول كيفية تحسين أدائهم التدريسي. ويؤ 
تحسين فاعلية التدريب، وإلى عمق التأمل في الممارسات التدريسية. وفي مدرسة 

 (Essex)‘‘ إسكس’’  بمقاطعة  (Ilford)‘‘ إلفورد’’الملوك الخمس الثانوية في مدينة 
لمين يتم تدريب كل معلم ليصبح موجًها فنًيا قادًرا على تنمية المهارات التربوية للمع

اآلخرين، وقادًرا على تنمية التأمل النقدي لديه لتعميق كفاياته المهنية. ففي خالل 
العام األول من العمل بمهنة التدريس يتم تدريب المعلمين الجدد بواسطة المعلمين 
القدامي أصحاب الخبرة، وفي خالل العام الثاني لهم يتم تدريبهم بواسطة أساتذة 
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جهين فنيين. وبهذا يستطيع المعلمون مواكبة أحدث الجامعات لكي يصبحوا مو 
التطورات في أساليب تقويم التالميذ. وفي العام الثالث يشترك المعلون في مشروع 
بحثي الكتساب المزيد من مهارات التوجيه الفني، وفي العام الرابع يصبح كل معلم 

 . (The Sutton Trust, 2015, pp. 13-15)‘‘ موجه فني بصالحيات كاملة
يتم تدريب   (Wales)‘‘ ويلز’’بمقاطعة  (Cardiff)‘‘ كارديف’’وفي مدينة  

المعلمين من خالل فرق العمل المكونة من ثالثة أفراد؛ حيث يقوم األفراد الثالثة 
بمالحظة األداء التدريسي لزمالئهم اآلخرين، وبكتابة تقارير عن معايير التدريس 

حصة تدريسية بالفيديو. وبعد ذلك يحدد النموذجي، ثم يقوم كل معلم بتصوير 
المعلمون مجاال للتطوير المهني، ثم يعقدون اجتماعات ثالثية للحوار والمناقشة. ثم 
يشاهدون أقرانهم وهم يقومون بالتدريس، ويقدمون التغذية الراجعة لبعضهم البعض. 

ء المعلمين وفي النهاية يقوم أحد الموجهين الفنيين بمالحظة األداء التدريسي لهؤال
الثالثة، ثم يقدم الغذية الراجعة لهم لضمان جودة التدريس وجودة التوجيه الفني. وفي 

في إنجلترا يتم تدريب المعلمين من خالل  (Hertfordshire)‘‘ هيرتفوردشاير’’مدية 
حيث يعتمد تدريب المعلمين في أثناء الخدمة على  مدخل عدم وجود حدود للتعلم.

لمستمرة من خالل إجراء البحوث داخل المدارس، والتأمل النقدي التنمية المهنية ا
للممارسات التدريسية، والعمل الجماعي، والحصول على التغذية الراجعة من التالميذ. 

إلى وجود قائمة  (Cambridge)‘‘ كمبرديج’’وقد خلصت دراسة أجرتها جامعة 
ء التدريب. وتشمل هذه بالخصائص الرئيسة الالزمة لتحسين فاعلية التعلم في أثنا

الخصائص: االنفتاح على اآلخرين، وحب الفضول، وحب االبتكار والتجديد، 
واإلصرار، والثبات الوجداني، والكرم، والتعاطف مع اآلخرين. وتضمن هذه 
الخصائص إيمان المعلمين بأن تفوق التالميذ يرتكز على مبدأ التعلم مدي الحياة، 

 . (The Sutton Trust, 2015, pp. 15-16)ومبدأ عدم وجود حدود للتعلم 
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ومما سبق يتضح أن برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة تقوم على توفير 
فرص تعلم أفضل من خالل توظيف شبكة اإلنترنت، ومن خالل الشراكة مع 
الجامعات والشركات التكنولوجية الكبري بحيث يتم تنمية قدرات المعلمين. وباإلضافة 

، توظف برامج التنمية المهنية هذه مصادر المعرفة المفتوحة في تنمية إلى هذا
الكفايات التدريسية للمعلمين بهدف تحسين أداء المعلمين بصفة عامة وأداء المعلمين 
في المحافظات النائية والمناطق الريفية بصفة خاصة. كما تستهدف هذه البرامج خلق 

بعد وعلى المزج بين التدريس وجًها لوجه فئة من المعلمين قادرة على التدريس عن 
والتدريس عن بعد. ومن خالل التعاون بين المدارس وأساتذة الجامعات يمكن تدريب 
المعلمين على كفايات التدريس عن بعد، وعلى كفايات استخدام التكنولوجيا الرقمية في 

وائم مشتركة التدريس. ويقوم أساتذة الجامعات بالتعاون مع مديري المدارس بصياغة ق
بالكفايات التكنولوجية المطلوب من المعلمين اكتسابها. ومن بين العوامل وراء نجاح 
هذه البرامج في المملكة المتحدة وجود عالقات استراتيجية بين المديريات واإلدارات 
التعليمية والمدارس وبين الجامعات والشركات والمصانع بهدف تحسين نواتج تعلم 

ل استخدام التكنولوجيا الرقمية. ويعني هذا أن هذه الجهات تتعاون التالميذ من خال
فيما بينها بصورة استراتيجية بصورة تتجاوز القيود التنظيمية بهدف تحديد احتياجات 

 المعلمين، ثم توفير التمويل الالزم للوفاء بها.
ام تقديم برامج تدريبية لمدة ع في’’ الجامعاتوتتعاون المدارس البريطانية مع 

كامل. حيث تشمل هذه البرامج اجتياز مقررات في مرحلة الدراسات العليا تقوم على 
المحاضرات وجًها لوجه، والتعلم عن بعد، وتوفير مصادر إلكترونية للمعرفة، وتكوين 
جماعات معرفية/مهنية عل شبكة اإلنترنت، والمالحظة بالمشاركة. وقد نجحت هذه 

توى ثقة المعلمين بأنفسهم، وثقتهم في فاعلية طرق المقررات التربوية في زيادة مس
التدريس الحديثة، وفي تدريب المعلمين على التأمل الناقد لطرق التدريس. ونظًرا للمدة 
الزمنية الطويلة لهذه البرامج التدريبية يقوم المعلمون المتدربون بمالحظة األداء 
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راجعة من أساتذة الجامعات، التدريسي ألقرانهم المعلمين، ويحصلون على التغذية ال
ويدرسون األبحاث الحديثة في مجال طرق التدريس، ثم يقومون أنفسهم بكتابة مقاالت 

 .(Lee, Stephen, and Murphy, Bernard, 2016, p. 3)‘‘ بحثية
 The London)‘‘ برنامج تدريب المعلم المعتمد في مدينة لندن’’ويتبني 

Chartered Teacher Programme)الماجستير في طرق التدريس ’’رنامج ، وب
برنامج تدريب المعلم المعتمد في ’’، و‘‘المقدم من معهد التربية بجامعة لندن

نموذج ’’ (Chartered Teacher Programme in Scotland)‘‘ اسكتلندا
. ويرفض نموذج استقصاء المعلم (Teacher Enquiry Model)‘‘ استقصاء المعلم

نظريات التربوية التي يتم تدريسها في الجامعات وبين الفصل التقليدي بين ال
الممارسات العملية، ويؤكد على حدوث التغيير التربوي من خالل اكتساب المعلمين 
للمهارات التي تمكنهم من التقويم الناقد لممارساتهم التدريسية. كما يقوم هذا النموذج 

ضافة إلى نموذج استقصاء أيًضا على ضرورة قيام المعلمين بالبحث التربوي. وباإل
نموذج المعلم المتأمل ’’المعلم تطبق بعض المؤسسات التربوية في المملكة المتحدة 

. ويقوم نموذج المعلم المتأمل الناقد على (Critical Reflection Model)‘‘ الناقد
تدريب المعلمين على كيفية اكتساب االتجاهات وتغيير اآلراء نحو عمليتي التدريس 

لم من خالل اتسخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويحدث هذا من خالل والتع
تدريب المعلمين على االشتباك الفكري مع األفكار التربوية الجديدة، ومع األنشطة 
العقلية عالية الجودة بهدف تعزيز فاعلية تعلم المعلمين في أثناء التدريب. ويعتقد 

هذا النموذج يقوم على التقويم النقدي المستمر  أن (.Daly et al)‘‘ دالي وزمالؤه’’
للممارسات التدريسية من خالل التفاعل مع المعلمين األقران. ويتطلب هذا النموذج 
تدريب المعلمين على التحليل الفلسفي، وعلى تحليل القضايا المتصلة بتعلم التالميذ 

لم الفعال، وعلى بصورة منطقية شاملة، وعلى تحليل الظروف التي يحدث فيها التع
كيفية تعميق هذا التعلم بهدف تطوير طرق التدريس بدال من االقتصار فقط على رفع 
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 Daly, Caroline, Pachler, Norbert, and)التحصيل الدراسي للتالميذ 
Pelletier, Caroline, 2010, pp. 48-50). 

لتعاون مع ويعني هذا أن وزارة التربية والتعليم في المملكة المتحدة تسعي با
الهيئات التابعة لها إلى ربط برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة بمؤشرات أداء 
النظام التعليمي. وتستخدم وزارة التربية والتعليم مؤشرات كمية وكيفية لألداء للتحقق 
من مدى تنفيذ السياسات التعليمية، كما تقارن الوزارة بين أداء النظام التعليمي في 

المتحدة وبين أداء النظم التعليمية الراقية في الدول الصناعية المتقدمة.  المملكة
وباإلضافة إلى هذا، تهدف برامج التدريب في أثناء الخدمة إلى تنمية مهارات 
المعلمين ومديري المدارس من خالل صياغة رؤية استراتيجية للسياسات التعليمية 

ميذ. وبعد أن تناولنا جهود الحكومة اإلصالحية ترتكز على تحسين نواتج تعلم التال
مبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، سوف نستعرض البريطانية لتنفيذ 

 مبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية.
 مبادرة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية:

إلى تنمية  –ة دول أوروبا الغربيةشأنها في ذلك شأن غالبي–تسعي إنجلترا 
المهارات والكفايات الرقمية الالزمة للتحول الرقمي لدي التالميذ. ويقوم هذا التوجه 
على فلسفة جوهرها أن النجاح في المجتمع الرقمي يتطلب اكتساب المواطنين للكفايات 

قنية. التكنولوجية الالزمة لمواجهة هذه التحديات وما تشتمل عليه من تحوالت ت
والمهارات الرقمية مهارات أساسية يحتاجها المتعلمون مثلما يحتاجون أيًضا إلى 
مهارات القراءة والكتابة. ومن الضروري أن يكتسب أكبر عدد من المواطنين لهذه 

إطار العمل المرجعي األوروبي المنقح ’’المهارات. وتعد الكفايات الرقمية جزًءا من 
 European Reference Framework)‘‘ مدي الحياةللكفايات األساسية للتعلم 

of Key Competences for Lifelong Learning) وتشمل الكفايات الرقمية .
االستخدام الواعي والدقيق للتكنولوجيا الرقمية، وامتالك المعارف والمهارات واالتجاهات 
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ر العمل إطا’’التي يحتاجها جميع المواطنون في المجتمع الرقمي البازغ. ويصف 
الكفايات الرقمية في ‘‘ المرجعي األوروبي المنقح للكفايات األساسية للتعلم مدي الحياة

خمس مجاالت رئيسة هي: إتقان المهارات األساسية الستخدام المعلومات والبيانات، 
وامتالك المهارات المتصلة بالتواصل والتعاون مع اآلخرين، واكتساب مهارات توظيف 

ية وخلق وسائط رقمية بصورة إبداعية، وامتالك مهارات األمان المحتويات الرقم
والسالمة في المجتمع الرقمي، واتقان مهارات حل المشكالت. ويقدم إطار العمل هذا 

كما يشتمل  توجيهات للمعلمين حول كيفية تنمية هذه الكفايات الرقمية لدي المتعلمين.
 European)لرقمية هذا اإلطار على أمثلة توضيحية لهذه الكفايات ا

Commission, 2018, p. 7). 
 1988وتقوم المدارس في المملكة المتحدة منذ صدور قانون التعليم في عام 

بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمقرر إجباري لجميع التالميذ منذ سن 
ربية اقترحت وزارة الت 2013الخامسة حتى سن السادسة عشرة. وفي فبراير من عام 

والتعليم استبدال مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمادة الحاسبات اآللية. ويرجع 
هذا التغيير في المناهج الدراسية إلى ضعف هذه المناهج، وإلى السعي لتحسين جودة 

تم البدء في  2014وثراء المحتوى المعرفي لهذه المناهج. وفي سبتمبر من عام 
لمادة الحاسبات اآللية مع التركيز على أساسيات الحاسب تدريس المناهج الجديدة 

اآللي، ومتطلبات اتقان المهارات األساسية الرقمية، والكفايات المتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات. ويتم تدريس هذه المادة كمقرر إجباري على جميع المراحل التعليمية في 

 House of Commons. U.K. Science and Technology)المملكة المتحدة 
Committee, 2016, p. 25) . 

وتسعي المناهج الدراسية الجديدة إلى تنمية مهارات التفكير الناقد، ومهارات 
االستخدام األخالقي لشبكة اإلنترنت، وإلى اكساب التالميذ الكفايات الالزمة للتحقق 

ة الجريمة من األخبار الكاذبة وتجنب التنمر اإللكتروني والسلوك المتطرف ومكافح
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اإللكترونية. وترتكز مناهج مادة الحاسبات اآللية على فلسفة جوهرها أن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت مهمة بالنسبة للعاملين في عدة مهن. فاألطباء يحتاجون إلى 
التكنولوجيا الرقمية في تحليل اتجاهات انتشار األمراض. وباإلضافة إلى هذا، فإن 

ي الوقت الراهن يفتقرون إلى التدريب الكافي في مجال إدارة من الباحثين ف 75%
البيانات مفتوحة المصدر. وليس هذا فحسب، حيث يحتاج الباحثون في مجال 
االبتكار  الهادف إلى التغلب على تحديات مجتمعية إلى توظيف البيانات مفتوحة 

بد من أن تعمل المصدر والتكنولوجيا الرقمية التعاونية بدرجة أكبر. وبالتالي فال
 European)المناهج الدراسية على إمداد التالميذ بتلك المعارف والمهارات والكفايات 

Commission, 2018, p. 8) . 
وتهدف مناهج مادة الحاسبات اآللية في المرحلة اإلعدادية إلى ضمان اكتساب 

والمفاهيم فهم وتطبيق المبادئ  -أ’’جميع التالميذ للمهارات والكفايات التالية: 
األساسية لعلوم الحاسب اآللي مثل تجريد البيانات وتشفيرها، واستخدام المفاهيم من 
علم المنطق في علوم الحاسب اآللي، واللوغاريتمات الحاسوبية، وتمثيل البيانات 

تحليل المشكالت باستخدام المصطلحات الحاسوبية، واكتساب  -الحاسوبية. ب
تقويم  -ابة برامج الحاسب اآللي لحل المشكالت. جالخبرات العملية المتصلة بكت

وتطبيق تكنولوجيا المعلومات وبخاصة المستحدثة منها بصورة تحليلية لحل 
أن يصبح التالميذ مستخدمون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -المشكالت. د

 Department of)‘‘ يتصفون بروح المسئولية، والثقة بالنفس، واإلبداع
Education. U.K., 2014, p. 5) . 

وتركز مناهج مادة الحاسبات اآللية في المرحلة اإلعدادية على تناول 
تصميم واستخدام وتقويم تجريد البيانات وتشفيرها بحيث  -أ’’الموضوعات التالية: 

فهم اللوغاريتمات الرئيسة التي تعكس  -تعكس المشكالت الواقعية والنظم الفيزيقية. ب
ي، واستخدام التفكير المنطقي لمقارنة درجة فائدة اللوغاريتمات البديلة التفكير الحاسوب
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استخدام لغتين أو أكثر من لغات البرمجة لحل مجموعة  -لحل نفس المشكلة. ج
متنوعة من المشكالت الحاسوبية، واالستخدام السليم لقواعد البيانات، وتصميم البرامج 

‘‘ البسيط  المنطق البولياني’’فهم  -التي تستخدم إجراءات أو دوال رياضية. د
(Simple Boolean Logic)  وبعض استخدامات هذا المنطق في اإللكترونيات

الرقمية والبرمجة الحاسوبية، وفهم كيفية تمثيل األرقام في النظام الثنائي، وامتالك 
لقدرة القدرة على تنفيذ العمليات البسيطة مثل الجمع والطرح باستخدام النظام الثنائي، وا

فهم مكونات الحاسب اآللي  -على التحويل بين النظام الثنائي إلى النظام العشري. هـ
فهم كيفية  -وبرامجه، وفهم كيفية التواصل مع اآلخرين باستخدام هذا النظام. و

تخزين األوامر وتنفيذها في النظام الحاسوبي، وفهم كيفية تمثيل النصوص المكتوبة 
‘‘ قمية من خالل استخدام النظام الثنائي لألعدادواألصوات والصور بصورة ر 

(Department of Education. U.K., 2014, p. 86)’’ .تنفيذ مشروعات  -ز
إبداعية تتضمن اختيار واستخدام ودمج التطبيقات المتعددة لعدة أجهزة رقمية لتحقيق 

وتغيير  تصميم وإعادة استخدام وتقويم -أهداف صعبة تشمل جمع وتحليل البيانات. ح
فهم سبل  -األهداف من المنتجات الرقمية في ضوء من الشعور بالثقة والجدارة. خ

استخدام التكنولوجيا بأمان واحترام وبصورة مسئولة بما في ذلك حماية الهوية أثناء 
استخدام شبكة اإلنترنت، وحماية الخصوصية الشخصية، والتعرف على المحتويات 

ترنت، وكيفية التواصل مع الجهات المسئولة لإلبالغ غير األخالقية على شبكة اإلن
 Department of)‘‘ عن المواقع التي تضم محتويات إباحية أو غير أخالقية

Education. U.K., 2014, p. 86).  وبعد أن حللنا مبادرة استخدام التكنولوجيا
ترا في تدريس المناهج الدراسية، سوف نستعرض آليات استفادة مصر من تجربة إنجل

 في مجال الجاهزية التكنولوجية بالمدارس. 
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آليات استفادة مصر من تجربة إنجلترا في مجال الجاهزية التكنولوجية 
 بالمدارس: 

تأسيس لجنة استشارية تنفيذية لتطبيق التكنولوجيا الرقمية في المدارس في  .1
بحيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة التربية  2025-2019الفترة من 

عليم وقطاع الصناعة وأساتذة الجامعات والمعلمين وشركات تكنولوجيا والت
المعلومات واالتصاالت. وذلك على أن تقوم هذه اللجنة بوضع استراتيجية 
لتحديد استخدامات التكنولوجيا الرقمية في التدريس والتعلم والتقويم، وصياغة 

لمين نشطين آليات لتدريب التالميذ على أن يصبحوا مفكرين ناقدين ومتع
ومواطنين كوكبيين قادرين على توظيف التكنولوجيا الحاسوبية في خدمة 

 المجتمع.
تأسيس لجنة لخدمات الدعم الفني تقوم بتقديم االستشارات الفنية للمعلمين،  .2

 وتقوم بصيانة أجهزة الحاسب اآللي.
تطوير برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة المقدمة للمعلمين بهدف  .3

يث برامج التدريب وتطوير محتواها المعرفي بصورة تتيح دمج تحد
التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية، وتحديث المقررات التدريبية، وطرق 
التدريس. وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة، وعلى استخدام 

ية وضع التعلم اإللكتروني، وعلى تنمية الكفايات الرقمية للتالميذ، وعلى كيف
خطط تنفيذية مفصلة لتعلم أساسيات التكنولوجيا الرقمية في المدارس 
(Department of Education and Skills. Republic of Ireland, 

2017, p. 24). 
يجب تدريب المعلمين على استخدام طرق تدريس حديثة تتناسب مع  .4

مية أداة فعالة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحيث تصبح التكنولوجيا الرق
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لتحسين التحصيل الدراسي للتالميذ، كما يجب أيًضا تدريب المعلمين على 
كيفية التعامل مع المصادر المعرفية الرقمية شديدة الثراء، وعلى كيفية دمج 
التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية بهدف تنمية القدرات والكفايات 

 .Manakil, Jane, and George, Roy, 2017, pp)الرقمية للتالميذ 
22-27) . 

يجب على وزارة التربية والتعليم أن تصمم برامج تدريبية لتحسين اتقان  .5
المعلمين ومديري المدارس للكفايات التقنية المتصلة بالجاهزية التكنولوجية 
(Summak, M. Semih, Baglibel, and Samancioglu, 

Mustafa, 2010, p. 2675). 
للخصائص البنائية للممارسات التدريسية ‘ روثفين’نموذج ’’االستفادة من  .6

 Ruthven’s Structuring Features of)‘‘ داخل الصف
Classroom Practice) إلى أن دمج ‘‘ روثفين’’. حيث خلص

أنواع من الممارسات  5التكنولوجيا في العملية التربوية يتطلب تطوير 
ريس داخل الصف، ومصادر التدريسية. وهذه الممارسات هي: بيئة التد

المعرفة، ونوع األنشطة التعليمية المنفذة، ومحتوي المناهج الدراسية، 
 ,Bozkurt, Gulay)والتوظيف األمثل للوقت داخل كل حصة دراسية 

and Ruthven, Kenneth, 2016, pp. 309-328) . 
‘‘ مجتمعات فعالة لتطوير الممارسات التدريسية’’تحويل المدارس إلى  .7

(Communities of Practice)  تضم المعلمين الذين يتبادلون سوًيا
الخبرات التربوية ويعمقون معارفهم التدريسية. وتقوم هذه المجتمعات 
بالتفاعل الرسمي وغير الرسمي مًعا، ويتبادل أعضاؤها األفكار، ويتفقون 
على تحقيق أهداف تربوية واحدة. ومن خالل التالقح الفكري وتبادل الخبرات 
يتعلم المعلمون الجدد كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير العملية 
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التعليمية، وكيفية العمل التعاوني مًعا، وكيفية االختيار من بين طرق 
 Daly, Caroline, Pachler, Norbert, and)التدريس المختلفة 

Pelletier, Caroline, 2010, p. 31). 
‘‘ نظم إدارة التعلم’’ى كيفية االستفادة من تدريب المعلمين والتالميذ عل .8

(Learning Management Systems)  وبرامج الحاسب اآللي المرتبطة
 ,Barefoot, Helen, Oliver, Mertin, and Mellar)بهذه النظم 

Harvey, n.d., pp. 9-10). 
يجب أن تقوم كليات التربية بتخصيص ميزانيات أكبر لالستثمار في تطوير  .9

الدراسية بحيث تشتمل هذه البرامج على دراسة مقررات في طرق  برامجها
التدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكيفية إجراء عمليات 
الصيانة البسيطة في أجهزة الحاسب اآللي، وكيفية توظيف التكنولوجيا 
 الرقمية في التدريس، ومزايا األنواع المختلفة من تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت، وكيفية االستفادة من منصات التعلم اإللكتروني المختلفة 
(Ngampornchai, Anchalee, and Adams, Jonathan, 2016, 

pp. 10-12). 
يجب زيادة االستثمارات المخصصة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية  .10

سع بالمدارس، وتوجية ميزانيات حكومية أكبر إلقامة شبكات اإلنترنت وا
النطاق وشبكات اإلنترنت القائمة على استخدام األلياف الضوئية 
(Oughton, Edward, Tyler, Peter, and Alderson, David, 

2015, pp. 13-14) . 
تدريب المعلمين واإلخصائيين النفسيين على كيفية التعامل مع التنمر  .11

سي للتالميذ اإللكتروني الذي يتعرض له التالميذ، وكيفية تقديم الدعم النف
الذين يتم إرسال عبارات ذات طابع جنسي أو أفالم ذات محتوي إباحي لهم 
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من خالل هواتفهم المحمولة الذكية أو حواسبهم اللوحية أو بريدهم 
اإللكتروني. وتقديم اإلرشادات النفسية للمعلمين حول كيفية خلق بيئة 

 von)فة مدرسية آمنة وخالية من التنمر اإللكتروني بصوره المختل
Marees, Nandoli, and Petermann, Franz, 2012, pp. 467-

473). 
وضع آليات لتطبيق المحاسبية في المدارس ولضمان اعتماد السياسات  .12

المطبقة داخل كل مدرسة على البراهين الراسخة، وإمداد المعلمين ومديري 
وخاصة المدارس بالمعارف الالزمة للتقويم الفعال لنواتج تعلم التالميذ 

التالميذ الفقراء. ومن ثم، يجب على الجهات القائمة على التوجية الفني أن 
تدرب المعلمين ومديري المدارس على كيفية توظيف التكنولوجية الرقمية في 
العملية التعليمية بصورة تحسن من تحصيل التالميذ الدراسي، كما يجب أن 

ائية الكمية لقياس نواتج تدربهم أيًضا على كيفية استخدام األساليب اإلحص
 .(The Sutton Trust, 2015, p. 11)التعلم 

يجب أن تهدف مناهج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تنمية  .13
مهارات القرن الحادي والعشرين لدي التالميذ. ويعني هذا أن على هذه 
المناهج أن تنمي مهارات التفكير الناقد، ومهارات حل المشكالت، ومهارات 

إلبداع واالبتكار، ومهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات القيادة، ومهارات ا
تفهم الثقافات األخري، ومهارات التواصل مع اآلخرين، وأساسيات استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمهارات الحياتية، والمهارات المهنية، 

خدام الحاسبات اآللية، ومهارات التعامل مع وسائط المعلومات، ومهارات است
والمرونة، والقدرة على التكيف مع اآلخرين، والمبادرة، والقدرة على التوجيه 
الذاتي، والمهارات االجتماعية، ومهارات التعامل مع األفراد أصحاب 
الخلفيات الثقافية المختلفة، ومهارات زيادة اإلنتاجية في مكان العمل، 
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 ,Budhrani)رتبطة بتحمل المسئولية ومهارات المحاسبية، والمهارات الم
Kiran, Ji, Yaeeun and Lim, Jae Hoon, 2018, p. 9) . 

بناء محطات للبث اإلذاعي والتلفيزيوني وبناء محطات الستقبال إرسال  .14
األقمار الصناعية لتقديم التعلم عن بعد في المرحلتين اإلعدادية والثانوية 

 ,Wang)العشوائية والمناطق النائية للتالميذ في المناطق الفقيرة واألحياء 
Yan, Liu, Xuan, and Zhang, Zhenhong, 2018, p. 200). 

تخصيص ميزانيات حكومية كافية لصيانة أجهزة الحاسب اآللي والبنية  .15
التحتية التكنولوجية في المدارس، ولتحديث أجهزة الحاسب اآللي القديمة، 

 ,Wang)ي التكنولوجي للمدارس وتطوير شبكات اإلنترنت، وتقديم الدعم الفن
Yan, Liu, Xuan, and Zhang, Zhenhong, 2018, p. 203). 

إلزام المعلمين بالحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق  .16
 ,Castro)التدريس باستخدام التكنولوجيا الرقمية ومنصات التعلم اإللكترونية 

Maria Pia, Fragapane, Stefania, and Rinaldi, Francesco 
Mazzeo, 2016, pp. 503-505). 

تدريب المعلمين والتالميذ على كيفية التعلم من خالل األنشطة القائمة  .17
 Tablet-enhanced Learning)على استخدام الحواسب اللوحية 

Activities) ،وتنمية كفايات المعلمين المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية ،
صميم مناهج قائمة على تكنولوجيا وتطوير مهارات المعلمين المتصلة بت

المعلومات، وتدريب المعلمين على طرق التدريس التي تسهم في تنمية 
 ,Shamir-Inbal, Tamar, and Blau, Ina)الكفايات الرقمية للتالميذ 

2016, p. 990). 
استخدام الحاسبات اللوحية التي يوجد بها تطبيقات تمكن التالميذ من  .18

اليسار ومن اليسار إلى اليمين لكي تتناسب مع التعلم  الكتابة من اليمين إلى
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 ,Shamir-Inbal, Tamar, and Blau, Ina)باستخدام اللغة األم 
2016, p. 990). 

 Smart)‘‘ السبورة الذكية’’تدريب التالميذ على كيفية استخدام  .19
Board)تكنولوجيا فازوم لتدريس وتعلم الرياضيات’’، و ‘‘(Fathom 

Technology)برنامج لوحة الرسم لتعلم الهندسة اإلقليدية والجبر ’’، و
اآلالت الحاسبة ’’، و(Geometer’s Sketchpad)‘‘ والتفاضل والتكامل

 Graphic)‘‘ القادرة على رسم المنحنيات واألشكال البيانية
Calculators) ،’’ وبرنامج جرافاماتيكا للرسم البياني للدوال الرياضية

‘‘ المعادالت الوسيطية الباراميتريةوالمعادالت التفاضلية و 
(Graphmatica)أجهزة عرض الفيديو المتصلة بالحاسبات اآللية’’، و ‘‘

(Video Projectors) وهذا يتطلب تعديل أنماط التعلم بصورة تتناسب .
 ,Stoilescu, Dorian, 2015)مع خصائص التكنولوجيا الرقمية الحديثة 

pp. 528-541). 
ين عن عملية اتقان التالميذ للقراءة والكتابة تطوير تصورات المعلم .20

(Literacy) ويتطلب هذا توسيع مفهوم اتقان التالميذ للقراءة والكتابة .
بحيث يتضمن القدرة على التواصل مع اآلخرين، والقدرة على التعاون مع 
اآلخرين، والقدرة على التركيب، والقدرة على الفهم، والقدرة على القراءة، 

ى الكتابة في البيئات الرقمية المكتوبة والمسموعة والمرئية واللغوية والقدرة عل
والمكانية وباستخدام التكنولوجيا الرقمية. كما يتطلب أيًضا استيعاب وتمثل 

األبعاد المتعددة للقراءة ’’حول  (Anstey & Bull)‘‘ أنستي وبول’’رؤي 
على التالميذ  باعتبارها أبعاًدا يتوجب (Multi-literacies)‘‘ والكتابة

تعلمها واتقانها في المدارس لكي يتمكنوا من حل المشكالت ومن التفكير 



 

252 

الناقد. وتتصل األنواع المختلفة للبيئات الرقمية باألبعاد المتعددة للقراءة 
 .(Wise, Julie B. and O’Byrne, W. Ian, 2015, p. 400)والكتابة 

مع قيام بعض التالميذ يجب إعداد الئحة تربوية توضح كيفية التعامل  .21
بإرسال رسائل نصية مكتوبة بها شتائم لزمالئهم، أو عبارات عدوانية، أو 
استخدام البريد اإللكتروني والهواتف الذكية في نشر الشائعات بهدف تلطيخ 
سمعة اآلخرين، أو التقاط صور شخصية ونشرها بهدف الحط من قدر من 

سطة الهواتف المحمولة أو الحواسب اآلخرين، أو تهديد اآلخرين باإليذاء بوا
المحمولة، أو تصوير االعتداءات البدنية بواسطة الكاميرات في الهواتف 
المحمولة ثم نشرها على شبكة اإلنترنت، أو تصوير األعضاء الجنسية 

‘‘ الفيس بوك’’للزمالء ثم نشرها على شبكات التواصل االجتماعي مثل 
(Facebook) واتس أب’’، أو ‘‘(WhatsApp)  وغيرها من األنماط ،

 ,De Fazio, Laura, Krause, Amanda)السلوكية غير المرغوبة 
Sgarbi, Chiara, 2018, pp. 3-6). 

يجب زيادة وعي التالميذ في المرحلتين اإلعدادية والثانوية بكيفية التعامل  .22
مع حاالت التنمر الجنسي اإللكتروني. ويعني هذا أنه من الواجب إقامة 

ستشارات المتعلقة بالمشكالت الجنسية داخل كل مدرسة بحيث مركز لال
يختص هذا المركز بتقديم المعلومات الكافية للتالميذ حول مخاطر التنمر 
الجنسي اإللكتروني، واستراتيجيات التعامل مع هذا التنمر، وكيفية تجنب 
هذا التنمر، وآليات تجنب السلوكيات العدوانية القائمة على استخدام 

كنولوجيا الرقمية، وتدريب التالميذ على ممارسة التفكير النقدي وكيفية الت
 ,Redondo-Sama)القيام بالممارسات اآلمنة عند تصفح اإلنترنت 

Gisela, Pulido-Rodriguez, Miguel A., Larena, Rosa, and 
de Botton, Lena, 2014, pp. 896-899) . 
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اإللكتروني من خالل تدريبهم  تدريب المعلمين على كيفية مكافحة التنمر .23
على كيفية مواجهة المستويات المتدنية الحترام الذات عند التالميذ، وكيفية 

عند التالميذ،  (Assertive Behaviors)تنمية السلوكيات الحازمة 
وإكساب التالميذ ألخالقيات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

سلمية بين التالميذ، وتنمية مهارات  وتنمية مهارات حل الخالفات بصورة
-Rodriguez)التواصل بين المراهقين، وتنمية السلوك األخالقي بينهم 

Hidalgo, Antonio J. , Solera, Eva, and Calmaestra, Juan, 
2018, pp. 1518-1520) . 

العالقة بين ’’إجراء المزيد من الدراسات في المجتمع المصري حول  .24
للمراهقين وبين السلوك غير االجتماعي لهم وبين التنمر  المشكالت السلوكية

 ,Pabian, Sara)‘‘ وبين االستخدام غير األخالقي للتكنولوجيا الرقمية
and Vandebosch, Heidi, 2016, p. 162). 

يجب توعية أولياء األمور حول كيفية تبصير أبنائهم بالطرق التربوية  .25
الت، وكيفية حماية األبناء القاصرين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا

من التنمر الجنسي اإللكتروني، وكيفية زيادة الوقت الذي يقضيه أولياء 
األمور مع أطفالهم وفي توجيه أبنائهم وتعريفهم بأبعاد االستخدامات 
األخالقية لشبكة اإلنترنت، وآليات الرعاية النفسية لهم، وتبصيرهم بالمعايير 

 ,Chen, Liang)الستخدام شبكات التواصل االجتماعي  القيمية واألخالقية
Shirley, S. Ho, and Lwin, O. May, 2017, p. 1206). 

وبعد أن حللنا الجاهزية التكنولوجية في إنجلترا، ومبادرة تحسين البنية التحتية، 
ومبادرة احضر جهاز الحاسب اآللي المملوك لك إلى المدرسة، ومبادرة ضمان أمان 

تصال الالسلكية، ومبادرة توفير وتأسيس نظام للدعم الفني ألجهزة الحاسب شبكات اال
اآللي، ومبادرة توفير التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة استخدام التكنولوجيا 
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في تدريس المناهج الدراسية، وآليات استفادة مصر من تجربة إنجلترا في مجال 
ض في الجزء التالي مشكالت الجاهزية الجاهزية التكنولوجية، وسوف نستعر 

 التكنولوجية في الدول المتقدمة وفي مصر. 
المحور الخامس: مشكالت الجاهزية التكنولوجية في الدول المتقدمة وفي 

 مصر:
ويتناول هذا المحور محورين فرعيين هما: المشكالت المرتبطة بالجاهزية 

شكالت المرتبطة بالجاهزية التكنولوجية التكنولوجية في التعليم في الدول المتقدمة، والم
في التعليم في مصر. وسوف نبدأ التحليل باستعراض المشكالت المرتبطة بالجاهزية 

 التكنولوجية في التعليم في الدول المتقدمة. 
أواًل: المشكالت المرتبطة بالجاهزية التكنولوجية في التعليم في الدول 

 المتقدمة:
الجاهزية التكنولوجية في التعليم في الدول المتقدمة. تتعدد المشكالت المرتبطة ب

 يمكن ذكر اآلتي:ومن بين أهم هذه المشكالت 
ضعف امتالك المعلمين للكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات  (1

 اللوحية في التدريس:
يعد ضعف امتالك المعلمين للكفايات الرقمية وانخفاض مستوي ثقتهم في 

ة بتوظيف التكنولوجيا الرقمية داخل الصف من أبرز العوائق التي مهاراتهم المتصل
تحول دون نجاح مبادرات توظيف الحاسبات اللوحية في التدريس. ففي ماليزيا فشلت 

مدرسة ابتدائية وثانوية على  9000مبادرة لتدريب نصف مليون معلم يعملون في 
ترنت من الجيل الرابع. التدريس باستخدام الحاسبات اآللية المتصلة بشبكة لإلن

وأوضحت هذه المبادرة أن انخفاض مستوي الكفايات التكنولوجية لدي المعلمين 
وبخاصة في المناطق الريفية كان من أبرز المشكالت التي أدت إلى انخفاض استفادة 
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 ,Conrads, Johannes, 2017)المعلمين والتالميذ من مصادر التعلم االفتراضي 
p. 41)  . 

ف امتالك المعلمين للكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات ويرجع ضع
اللوحية في التدريس إلى ضعف برامج إعداد المعلمين في كليات التربية. ولهذا توصي 
األدبيات بأن تركز برامج إعداد المعلمين في كليات التربية على إمداد 

االستخدام العملي المكثف الطالب/المعلمين بالكفايات التالية: أ( التركيز على 
للتكنولوجيا في تحسين التعلم والتدريس من خالل تدريب الطالب/المعلمين على كيفية 
إنتاج مصادر التعلم الرقمية، وتدريب الطالب/المعلمين على كيفية حل المشكالت. 
ب( بناء نظم مستدامة للتعلم والتدريس وفًقا ألحدث الممارسات. ج( ضمان اتصاف 

الدراسية المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية في كليات التربية بالعمق في  المقررات
التخصص، والشمول في تناول الموضوعات، والتكامل بين المقررات المختلفة. د( ربط 
أفضل الممارسات في مجال توظيف التكنولوجيا الرقمية باألطر التربوية لعمليتي 

 Department of Education. Office of Educational)التدريس والتعلم 
Technology. United States of America., 2017, p. 35) . 

ويتطلب التغلب على هذا الضعف في كفايات المعلمين التكنولوجية قيام كليات 
التربية بتدريس مقررات أكثر عمًقا وشمواًل حول طرق التدريس باستخدام الحاسبات 

ت الذكية، والتوظيف األمثل لتكنولوجيا اللوحية والحاسبات المحمولة والسبورا
المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم، والتقويم النقدي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وكيفية ابتكار مداخل جديدة لتوظيف التكنولوجيا المستحدثة في العملية 

ليمية المختلفة، التربوية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التدريس في المراحل التع
وتطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية، وتدريب المعلمين في أثناء الخدمات 
على متطلبات البنية التحتية التكنولوجية األكثر كفاءة، ومتطلبات صيانة وإصالح 
أجهزة الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة. وباإلضافة إلى هذا، يمكن االستفادة 
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لندا في إدخال الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة في المدارس. كما من تجربة فن
يمكن تعلم بعض الدروس من التجربة الفنلندية في تأسيس شبكات ومنصات للتواصل 
االجتماعي لتبادل الخبرات بين المعلمين، وكيفية توظيف شبكة اإلنترنت في التعلم 

 .Directorate-General For Internal Policies)باستخدام التكنولوجيا الذكية 
European Parliament, 2015, pp. 27-28) . 

ومما سبق يجب أن يتم تدريب المعلمين على الكفايات المتصلة باستخدام نظم 
، وكيفية تدريب التالميذ على طرح األسئلة وعلى تطبيق ‘‘بالكبورد’’إدارة التعلم مثل 

ت أقرانهم التالميذ، وكيفية تدريب التالميذ المعارف التي تعلموها وعلى تقويم مهارا
على توظيف مهارات التفكير العليا وعلى التأمل النقدي وتقويم المعارف. كما يجب 

كمتاسيا ’’تدريب المعلمين أيًضا على كيفية استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة مثل 
تقديمية، لتصميم عروض الفيديو والعروض ال (Camtasia Studio) 14‘‘ستوديو

سقراط ’’الذي يقدم األسئلة واألجوبة عبر شبكة اإلنترنت، و (Piaaza) 15‘‘بيازا’’و

                                                           

أحد برامج احلاسب اآليل اليت تستخدم يف تصميم عروض الفيديو والعروض التقدميية  ‘‘كمتاسيا ستوديو’’يعد  14 
هذا الربانمج.  (TechSmith)‘‘ تيكسميث’’االحرتافية وملفات الصور املصحوبة بشروح مكتوبة. وقد صممت شركة 

بتصوير أفالم فيديو تعليمية بصورة احرتافية بسهولة، وبتعديل احملتوي املرئي هلذه  ‘‘كمتاسيا ستوديو’’ويسمح برانمج 
األفالم، وإضافة تعليقات مكتوبة تفاعلية، وإبرسال هذه األفالم من خالل احلاسبات اآللية واهلواتف احملمولة الذكية 

(Bauk, Sanja, and Radlinger, Roland, 2013, p. 376) . 

هي منصة للتعلم اإللكرتوين ميكن استخدامها بواسطة املعلمون وأساتذة اجلامعات يف عرض مصادر التعلم  ‘‘بيازا’’و 15 
 واملقررات الدراسية، وميكن للطالب االطالع على هذه املصادر الرقمية والتعلم من خالهلا. وتتيح منصة التعلم اإللكرتوين

للمعلمني وأساتذة اجلامعات تصميم مقررات دراسية، مث تطوير هذه املقررات وحتسني حمتواها املعريف حبيث تواكب ‘‘ بيازا’’
التعاون  (Single-faculty Model)‘‘ النموذج األحادي للمعلمني’’العصر وتليب احتياجات التالميذ. وال يتيح 

منوذج ’’يف تصميم ‘‘ بيازا’’طالبية بفاعلية. وهلذا تفيد منصة التعلم اإللكرتوين بني معلمي املواد املختلفة وبني الشرائح ال
يتيح للمعلمني من ختصصات خمتلفة والتالميذ من خمتلف الشرائح ‘‘ متعدد للمعلمني أصحاب التخصصات املختلفة

تخصصات والصفوف املختلفة بتدريس ملعلمي ال‘‘ بيازا’’التواصل سواًي. وابإلضافة إىل هذا تفيد منصة التعلم اإللكرتوين 
نفس املقرر الدراسي إلكرتونًيا، وتقدمي النصائح جلميع التالميذ. ويستطيع أي معلم/عضو هيئة تدريس جامعي حتميل 
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لعرض المعلومات واألنشطة التعليمية.  (Socrative Teacher) 16‘‘المعلم
وباإلضافة إلى هذا، يجب تدريب المعلمين على كيفية التدريس باستخدام الحاسبات 

ورات الذكية، وعلى كيفية تصميم مصادر التعلم اللوحية والحاسبات المحمولة والسب
الرقمية، وكيفية التدريس باستخدام شبكة اإلنترنت، وطرق التدريس عن بعد، ومزايا 
التعلم اإللكتروني، وطرق التدريس التي توظيف التكنولوجيا الرقمية، وبرامج الحاسب 

 اآللي القائمة على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
ف تمكن األساتذة في كليات التربية من الكفايات التربوية الالزمة ضع (2

 لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس:
دولة من دول  14حذرت إحدى الدراسات من عدم توظيف كليات التربية في 

دولة للتكنولوجيا الرقمية في تدريس مقرراتها  28االتحاد األوروبي البالغ عددها 

                                                                                                                                                    

مصادر تعلم رقمية على موقع املنصة اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت. وابإلضافة إىل ما سبق تفيد منصة التعلم اإللكرتوين 
يف التفاعل بني التالميذ واملعلمني، ويف تبادل الرسائل عن طريق الربيد اإللكرتوين، ويف تكوين منتدايت للحوار ‘‘ بيازا’’

اإللكرتوين، ويف تبادل األسئلة واألجوبة، وتقدمي التغذية الراجعة للتالميذ. ومن أبرز مزااي منصة التعلم اإللكرتوين هذه سرعة 
الميذ ضعاف التعلم، ومن مث فاعلية رفع املستوي الدراسي للتالميذ أصحاب املستوي الدراسي تقدمي املعلمني لإلرشادات للت

 .Vivekananthamoorthy, N., and Subramanian D., Venkata, 2019, pp)املتدين 
33-37) . 

زية. ويساعد هذا يف تدريس األزمنة والعديد من جوانب النحو يف اللغة اإلجنلي ‘‘سقراط املعلم’’يستخدم برانمج  16 
الربانمج معلمي اللغات يف التدريس بفاعلية أكرب، ويف تقومي حتصيل التالميذ الدراسي، وقياس مقدار فهمهم ملا تعلموه 
(Mohamad, Maslawati, Lestari, Dafita Dwi, Zahidi, Azizah Mohd, and 

Matore, Mohd Effendi Mohd, 2019,  p. 149) على شبكة اإلنرتنت  ‘‘ملعلمسقراط ا’’. ويتيح موقع
للمعلمني والتالميذ فتح حساابت تعلم إلكرتونية، وميكن لكل معلم تكوين مجاعة تعلم ابمسه هو طالبه, ويستطيع املعلم 

، وحتميل االختبارات ذات األشكال املختلفة مثل أسئلة االختيار من متعدد ‘‘سقراط املعلم’’حتميل األسئلة على موقع 
النهاايت املفتوحة. ويستطيع التالميذ حتميل هذا الربانمج على احلاسبات اللوحية أو اهلواتف احملمولة الذكية واألسئلة ذات 

مث اإلجابة على أسئلة االختبارات. ويقوم املعلم بتصحيح االختبارات، وتقدمي التغذية الراجعة للتالميذ، ومتابعة سرعة 
 . (Kaya, Ayhan, and Balta, Nuri, 2016, p. 5)التالميذ يف اإلجابة عن األسئلة 
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ذه الدراسة أن األساتذة في كليات التربية بهذه الدول األربعة الدراسية. وأوضحت ه
عشر يفتقرون إلى الكفايات المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية والمداخل التربوية الالزمة 

من  %25إلى  %20إلعداد الطالب/المعلمين. وحذرت الدراسة من أن ما يتراوح بين 
رسون على يد أساتذة يتقنون استخدام الطالل/المعلمين المقيدين في كليات التربية يد

التكنولوجيا الرقمية في التدريس. ولهذا فهناك حاجة ملحة لتطوير البرامج الدراسية 
بكليات التربية في هذه الدول األربعة عشر. وقد تنبهت الحكومة اإليطالية إلى هذه 

دفت البرامج اإلشكالية وسعت إلى تطوير برامج إعداد المعلمين بكليات التربية. واسته
المطورة: أ( تقديم المقررات الدراسية باستخدام األدوات الرقمية مثل مصادر التعلم 
مفتوحة المصدر ومنصات التعلم اإللكتروني. ب( ترسيخ استخدام المداخل التربوية 
للتكنولوجيا الرقمية في كليات التربية وفي المدارس اإليطالية. ج( تبادل مصادر التعلم 

صات التعلم اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي بهدف تبادل من خالل من
الخبرات وأفضل الممارسات والناهج الدراسية من خالل شبكة الفيس بوك وتوتير 

. وتركز بعض برامج إعداد المعلم في إيطاليا على تنمية (Dropbox)ودرببوكس 
يل المثال تقوم جامعة االستخدام المبدع للتكنولوجيا الرقمية في التدريس. فعلي سب

نابولي بتدريب األساتذة بها على استخدام األلعاب، والمحاكاة، وبيئات التعلم 
االفتراضي وتكنولوجيا اإلنترنت والسبورات الذكية التفاعلية في التدريس. وقد نجحت 
هذه المبادرة في جامعة نابولي واصبحت واحدة أفضل النماذج في جامعات االتحاد 

 .Barajas, Mario, and Frossard, Frederique, 2018, pp)األوروبي 
11-21)  . 

وتعاني كليات التربية في العديد من الدول من أزمة في جودة المناهج الدراسية 
بها. فمن ناحية تركز بعض كليات التربية على تدريس الجوانب النظرية فقط، ومن ثم 

رية التي تعلموها. ومن ناحية ال يستطيع خريجو هذه الكليات تطبيق المعارف النظ
ثانية تركز أساليب التقويم في البعض اآلخر على الحفظ عن ظهر قلب والتلقين. 
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وبعبارة أخري تسود ثقافة الحفظ واالستظهار واالعتماد على الذاكرة أساليب التقويم في 
 هذا النوع من كليات التربية. وفي ظل غياب الفهم في بعض كليات التربية ال يكتسب

خريجو هذه الكليات المهارات الالزمة لتطبيق ما تعلموه، ولتطويع ما تعلموه لكي 
 Reinikka, Ritva, Niemi, Hannele, and)يتناسب مع احتياجات المتعلمين 

Tulivuori, Jukka, 2018, p. 22) . 
ومما سبق يتضح أن تحسين جودة أداء المعلمين التدريسي يتطلب تحسين برامج 

م بكليات التربية، وتدريب الطالب/المعلمين على ممارسة التعلم مدي إعداد المعل
الحياة، وتطوير اتجاهاتهم نحو المعرفة والتعلم والتدريس، وتطوير أساليبهم التدريسية 
ودافعيتهم ومهاراتهم وكفاياتهم وقدرتهم على التقويم الذاتي الستراتيجياتهم التدريسية، 

ية قدرتهم على ممارسة اإلبداع وتحمل المسئولية ورفع مستوي ثقتهم بالنفس، وتنم
والقدرة على االبتكار والتجديد والقدرة على التغلب على العقبات البيروقراطية، وتدريبهم 
على كيفية توفير بيئة راعية لملكات التالميذ ومناخ مربي يدفع التالميذ للتفوق، 

مدارس وممارسة البحث العلمي وإعدادهم لتطوير المناهج وتغيير الثقافة التنظيمية لل
والمشاركة في إدارة المدارس. ولهذا يجب أن يقوم أساتذة كليات التربية بتدريب 
الطالب/المعلمين على كيفية التطوير المستمر للمناهج الدراسية، وتوظيف تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في التدريس، وطرق التدريس المناسبة الستخدام الوسائط 

دة، وطرق التدريس األكثر فاعلية، وسبل توظيف التعلم القائم على االستقصاء، المتعد
والتعلم القائم على حل المشكالت، والتعلم التعاوني، في التعلم باستخدام الحاسبات 
اللوحية والحاسبات المحمولة، وكيفية تطبيق التعلم العميق ألقصي حد ممكن 

(Extreme Learning) ا، يجب أن يقوم أساتذة كليات التربية . وباإلضافة إلى هذ
بتدريب الطالب/المعلمين على كيفية تحسين التحصيل الدراسي للتالميذ الذين يقومون 
بالتدريس لهم، وكيفية زيادة حجم المعلومات التي يكتسبها التالميذ، وآليات تنمية 

المراحل مهارات وكفايات التالميذ، وسبل زيادة معدالت تخرج التالميذ بنجاح من 
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 .Serdyukov, Peter, 2017, pp)التعليمية المختلفة، وطرق تقليل تكلفة التعلم 
8-10) . 

وباإلضافة إلى تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية يجب أن تقم كليات 
التربية بتصميم مقررات دراسية جديدة عن األساليب المختلفة لتعلم التالميذ، وكيفية 

المتنوعة للتالميذ، وآليات اتقان التدريس باستخدام التكنولوجيا تحديد االحتياجات 
الذكية، وسبل تقديم التغذية الراجعة للمتعلمين، واألدوات المختلفة لتقويم التحصيل 
الدراسي، ومعايير استخدام التعلم عن بعد، ومؤشرات التوظيف الفعال لشبكة اإلنترنت 

درب أساتذة كليات التربية الطالب/المعلمين في التدريس والتعلم. كما يجب أيًضا أن ي
على كيفية توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعلم الجماعي والتعلم 
التعاوني، وكيفية تشجيع التالميذ على ممارسة التعلم العميق، والتقويم باستخدام 

 االختبارات اإللكترونية. 
-ير تيريزا وجرازيانو كيفين وشميتفولج’’وفي الواليات المتحدة األمريكية قام 
 ,Foulger, Teresa, Graziano)‘‘ كراوفورد دينيس إيه وسليخويس دافيد إيه

Kevin, Schmidt-Crawford Denise A., and Slykhuis, David A.) 
بالكفايات التكنولوجية التي يجب أن يمتلكها األساتذة بكليات ’’بصياغة قائمة 

  .(The Teacher Educator Technology Competencies)‘‘ التربية
 هذه القائمة الكفايات التالية:وتضم 
يستطيع أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية التخطيط لشرح الدروس بصورة  (1

 توظف التكنولوجيا الذكية في تحسين التدريس والتعلم.
يستخدم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية المداخل التربوية التي تعد  (2

طالب/المعلمين وتؤهلهم الستخدام التكنولوجيا الذكية بعد تخرجهم بفاعلية ال
 في التدريس. 
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يشجع أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الطالب/المعلمين على اكتساب  (3
المعارف والمهارات واالتجاهات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا الذكية في 

 تدريس تخصصهم المعرفي. 
التدريس بكليات التربية األدوات المتاحة على شبكة يستخدم أعضاء هيئة  (4

 اإلنترنت في تحسين التدريس والتعلم في أثناء محاضراتهم. 
يستخدم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية التكنولوجيا الذكية في تنويع  (5

 طرق التدريس بصورة تناسب االحتياجات المختلفة للمتعلمين.
يات التربية التكنولوجيا الذكية المالئمة في يستخدم أعضاء هيئة التدريس بكل (6

 ,Foulger, Teresa)تقويم التحصيل الدراسي للطالب/المعلمين
Graziano, Kevin, Schmidt-Crawford Denise A., and 

Slykhuis, David A. 2017, p. 432) . 
يستخدم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية استراتيجيات فعالة للتدريس  (7

وني وللتدريس القائم على المزاوجة بين التدريس اإللكتروني والتدريس اإللكتر 
 . (Blended Teaching)وجًها لوجه 

يستخدم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية التكنولوجيا الذكية للتواصل  (8
 الكوكبي مع مختلف المناطق والثقافات. 

لقانونية واألخالقية يفهم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية مع االعتبارات ا (9
 والمجتمعية المتصلة باستخدام التكنولوجيا الذكية في التدريس. 

يشترك أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في برامج التنمية المهنية في  (10
أثناء الخدمة وفي شبكات التواصل العلمية/البحثية التي تتيح لهم صقل 

 ا الذكية في التدريس. وتحسين كفاياتهم المتصلة باستخدام التكنولوجي
يقوم أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بأدوار قيادية رائدة في تشجيع  (11

 زمالئهم على استخدام التكنولوجيا الذكية في التدريس. 
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يطبق أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية المهارات المتصلة باكتشاف  (12
 ,Foulger)التدريس  األخطاء وإصالحها عند استخدام التكنولوجيا الذكية في

Teresa, Graziano, Kevin, Schmidt-Crawford Denise A., 
and Slykhuis, David A. 2017, pp. 432-433) . 

ومما سبق يتضح أن الدول المتقدمة تواجه عدة تحديات تتصل بكيفية تأهيل 
معي. كما أساتذة كليات التربية وإعدادهم الستخدام التكنولوجيا الذكية في التدريس الجا

يتضح أيًضا أن الدول الغربية الصناعية قد سعت إلى تنفيذ مبادرات عديدة لتدريب 
أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية على التوظيف الفعال للتكنولوجيا الرقمية في 
التدريس والتعلم، وفي تدريب الطالب/المعلمين بمؤسسات إعداد المعلم على كيفية 

لى االستقصاء والتعلم القائم على حل المشكالت باستخدام ممارسة التعلم القائم ع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويتطلب تأهيل أساتذة كليات التربية وإعدادهم 
الستخدام التكنولوجيا الذكية في التدريس الجامعي تنفيذ إصالحات واسعة النطاق 

ة، وتطوير المقررات ومستدامة في برامج الدرجة الجامعية األولي بكليات التربي
الدراسية والمناهج بحيث تتاح للطالب/المعلمين فرًصا ثرية لتوظيف التكنولوجيا الذكية 
في التدريس والتعلم، وجعل توظيف التكنولوجيا الرقمية جزًءا ال يتجزأ من برامج 
الدرجة الجامعية األولي. كما يستدعي ذلك أيًضا جعل توظيف التكنولوجيا الرقمية في 

ات التربية متناغًما مع أرقي معايير البحث العلمي، وأحدث متطلبات التخرج من كلي
كليات التربية، وملتزًما بالمعايير األخالقية والضوابط القيمية لتوظيف التكنولوجيا 

 داخل المؤسسات التعليمية وداخل المجتمع األكثر. 
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إمداد عدم قدرة الموجهين والمعلمين المشرفين داخل المدارس على  (3
المعلمين بالكفايات التربوية الالزمة الستخدام الحاسبات اللوحية في 

 :التدريس
أكد  (Constructivism)‘‘ البنيوية’’ومع تغير النظرية التربوية نحو تطبيق 

على أهمية اعتماد برامج التنمية المهنية في أثناء  (Ndongfack)‘‘ ندونجفاك’’
استراتيجية ’’قائمة على مراعاة ميول المتعلم مثل الخدمة على استراتيجيات التدريس ال

 Strategy of Modeling and)‘‘ عرض النماذج المعرفية ورعاية التالميذ
Mentoring)  وتقوم استراتيجية عرض النماذج المعرفية على منح المعلمين .

ة لتالميذهم فرًصا متنوعة لتعلم المفاهيم الجديدة والتدريب على إتقانها في ظل بيئ
تربوية راعية مع قيام المعلمين بتقديم التغذية الراجعة للتالميذ. وترتكز رعاية التالميذ 

استراتيجية ’’على تشجيع التالميذ على التعلم من خالل األنشطة االجتماعية. وتسهم 
في تعميق مهارات التالميذ والمعلمين، ‘‘ عرض النماذج المعرفية ورعاية التالميذ

لمين للنظريات التربوية وطرق التدريس الحديثة. ولهذا يجب أن وترسيخ اتقان المع
يسهم الموجهون والمعلمون المشرفون في تنمية مهارات المعلمين الذين يعملون تحت 
إشرافهم. كما يجب أن يساعد الموجهون والمعلمون المشرفون في تدريب المعلمون 

ية في التدريس داخل الفصل. على امتالك الكفايات المتصلة باستخدام الحاسبات اللوح
اإللمام بتكنولوجيا واألسس   نموذج’’إلى أن  (Horzum)‘‘ هورزوم’’وقد خلص 

 Technological Pedagogical Content)‘‘ التربوية والتخصص المعرفي
Knowledge Model)  يشجع المعلمين على توظيف تكنولوجيا المعلومات

قوم الموجهون والمعلمون المشرفون بتنظيم واالتصاالت في التدريس. ولهذا يجب أن ي
اإللمام   نموذج’’ورش عمل لتدريب المعلمين في المدارس على كيفية استخدام 

في التدريس، وعلى كيفية توظيف ‘‘ بتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي
تعلم الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية في التعليم والتعلم داخل الصف وفي تقويم 
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. ويؤدي ضعف (Gettman, Samuel Lincoln, 2019, pp. 30-33)التالميذ 
امتالك الموجهين والمعلمين المشرفين لكفايات التدريس باستخدام التكنولوجيا إلى 
عجزهم عن تدريب المعلمين الذين يعملون تحت إشرافهم. ويسهم عدم امتالك 

كنولوجية والتربوية إلى ضعف قدرتهم الموجهين والمعلمين المشرفين لهذه الكفايات الت
 على تدريب المعلمين على استخدام الحاسبات اللوحية والتكنولوجيا في التدريس. 

وبالتالي يجب أن يقوم الموجهون والمعلمون األوائل بتدريب المعلمين الذين 
يعملون تحت قيادتهم على كيفية تغيير أدوارهم داخل الصف. ويجب أن يعقد 

ش عمل لتدريب المعلمين على كيفية توظيف التكنولوجيا في التدريس الموجهون ور 
 (Bauer, Reese, and McAllister)‘‘ باور وريس وماكأليتسر’’الفعال. ويوصي 

بدمج التكنولوجيا بصورة مستمرة في التدريس والتعلم، وفي إدارة الصف، وتوظيف 
وظيف الحاسبات اللوحية التكنولوجيا الذكية في تدريس جميع المواد الدراسية، وت

والسبورات الذكية وشبكة اإلنترنت في تحسين تحصيل التالميذ الدراسي وفي تنمية 
مهارات القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات عند التالميذ. وتدعو دراسات عديدة إلى 

 (Computer-based Instruction)‘‘ التدريس بمساعدة الحاسب اآللي’’جعل 
قيق األهداف التربوية، ولتنمية الكفايات التكنولوجية للتالميذ في الوقت أداة فعالة لتح

 .(Accuosti, James, 2014, pp. 4-5) الحاضر وفي المراحل التعليمية الالحقة
ضرورة أن يستمر التدريب في  (Hazzan & Zelig)‘‘ هازان وزيليج’’ويؤكد 

التدريبية يمنع المتدربين من  أثناء الخدمة لمدة كافية، وأوضحا أن قصر مدة البرامج
 Looi)‘‘ لوإي وونج’’االستمرار في تنفيذ اإلصالحات التي تدربوا عليها. كما أوضح 

& Wong)  ضرورة اتصاف برامج التنمية المهنية باالستمرارية حتي تكون ذات نتائج
 إلى ضرورة ارتكاز برامج التنمية (.Kezar et al)‘‘ كيزار وزمالؤه’’فعالة. ويشير 

المهنية على تنمية مهارات المتدربين من خالل التراكم المعرفي، وتنمية قدرات 
المدربين الوطنيين القادرين على تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجات المعلمين 
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قائلين إن المعلمين يصبحون  (Looi & Wong)‘‘ لوإي وونج’’المتدربين. واستطرد 
بوي عندما يفهمون طبيعة االرتباط بين التدريب أكثر دعًما لإلصالحات والتطوير التر 

 ,Panirsilvam)وبين طرق التدريس الحديثة وبين تحسن التحصيل الدراسي للتالميذ 
Simon Raj, 2017, pp. 6-7) ولهذا يجب االهتمام ببرامج إعداد الموجهين .

 والمعلمين المشرفين. 
موجهون والمعلمون أن ال (.Ilomaki et al)‘‘ إلوماكي وزمالؤه’’ويعتقد 

المشرفون يجب عليهم أن يقوموا بتنمية المحاور التالية عند المعلمين الذين يعملون 
تحت إشرافهم: أ( اكتساب المعارف والكفايات العملية المتصلة بتوظيف التكنولوجيا. 
ب( اكتساب المهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل 

تساب المهارات الالزمة لفهم اإلشكاليات واالعتبارات األخالقية الفصل. ج( اك
المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. د( زيادة مستوي دافعية 
المعلمين للمشاركة اإليجابية في الثقافة الرقمية. ومن النواحي الجديدة في هذه 

‘‘ كرومسفيك’’. وقد صاغ المحاور محور المشاركة اإليجابية في الثقافة الرقمية
(Krumsvik)  نموذج الكفاءة الرقمية’’تصوًرا آخر أسماه ‘‘(Digital 

Competence Model) ويقوم نموذج الكفاءة الرقمية على عملية تدريجية .
الكتساب اإلتقان الفني للكفايات الرقمية بحيث يشكل اإلتقان الفني للكفايات الرقمية 

لتربوية والكفايات المتصلة باستراتيجيات التعلم الفعال. األساس الكتساب الكفايات ا
وتركز أعلى مراحل اإلتقان الفني للكفايات الرقمية على تحليل درجة تأثر مشاركة 
التالميذ في المجتمع الرقمي ودرجة تأثر نمو هويتهم الرقمية بعملية الرقمنة الجارية 

على ‘‘ كرومسفيك’’لذي صاغه في المجتمع. ومن ثم يركز نموذج الكفاءة الرقمية ا
االعتبارات األخالقية واإلشكاليات القيمية المرتبطة بالتكنولوجيا وأدوارها في المجتمع 
المعاصر. وبعبارة أخري، فإن هذا النموذج يلزم كال من المعلمين والتالميذ باكتساب 

قية والتأثيرات الكفايات الرقمية وتوظيفها بصورة نقدية تأخذ في االعتبار األبعاد األخال
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القيمية للتكنولوجيا على العملية التعليمية من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخري 
(McGarr, Oliver, and McDonagh, Adrian, 2019, pp. 24-26) . 

نموذج ’’مع ‘‘ كرومسفيك’’ويتشابه نموذج الكفاءة الرقمية الذي صاغه 
 ,Substitution, Augmentation)‘‘ فواإلضافة والتعديل وإعادة التعري االستبدال

Modification, and Redefinition Model)  بوينتدورا’’الذي صاغه ‘‘
(Puentedura)  واإلضافة والتعديل  نموذج االستبدال’’. ويقوم 2006في عام

على وجود مراحل لتوظيف التكنولوجيا في العملية التربوية تبدأ ‘‘ وإعادة التعريف
التقليدي للتدريس وتنتهي في قمته بإعادة هيكلة وإعادة تعريف باستبدال النموذج 

مكونات العملية التربوية والبيئة التعليمية بأكملها من خالل التوظيف الجذري الشامل 
واإلضافة والتعديل  لنموذج االستبدال’’للتكنولوجيا. وعلى الرغم من االنتشار الكبير 

هاميلتون ’’بين صفوف التربويين، إال أن ‘‘ بوينتدورا’’الذي صاغه ‘‘ وإعادة التعريف
قد انتقد  2016في دراسته الشهيرة المنشورة في عام  (.Hamilton et al)‘‘ وزمالؤه

نموذج ’’أن ‘‘ هاميلتون وزمالؤه’’ويعتقد ‘‘. بوينتدورا’’النموذج الذي صاغه 
لتالية: أ( يعاني من أوجه القصور ا‘‘ واإلضافة والتعديل وإعادة التعريف االستبدال

التقليل من أهمية العوامل السياقية مثل الموارد المالية المتاحة والبنية التحتية 
التكنولوجية بالمدارس وطبيعة القيادة داخل المدارس؛ حيث تؤثر هذه العوامل على 
درجة استفادة التالميذ من التكنولوجيا الذكية. ب( يفرض النموذج الذي صاغه 

هرمًيا جامًدا على كيفية توظيف المعلمين للتكنولوجيا الذكية. ج( هيكاًل ‘‘ بوينتدورا’’
على تغيير األنشطة التعليمية بداًل ‘‘ بوينتدورا’’يركز يفرض النموذج الذي صاغه 

 ,McGarr, Oliver, and McDonagh)من تركيزه على تغيير عملية التعلم ذاتها 
Adrian, 2019, p. 26). 

والمعلمون المشرفون في بعض الدول الصناعية  وهكذا يتضح لنا أن الموجهون 
بما -يفتقرون إلى الكفايات الالزمة لتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الذكية 
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في التدريس. وباإلضافة إلى هذا يفتقر الكثير من  -في ذلك الحاسبات اللوحية
ون من ضعف في الموجهين إلى الكفاءة الرقمية. ويعني هذا أن هؤالء الموجهون يعان

المعارف والمهارات والقدرات واالستراتيجيات ومستوي الوعي الالزمين الستخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوظيف الوسائط الرقمية في أداء المهام، أو حل 
المشكالت، أو التواصل مع اآلخرين، أو إدارة المعلومات، أو تصميم مصادر للتعلم، 

لرقمية مع اآلخرين، أو تصميم مواد تعليمية بصورة تتصف أو تبادل المعارف ا
بالفعالية والكفاءة والتفكير الناقد واإلبداع واالستقالل والمرونة والبعد األخالقي والتفكير 
التأملي، أو االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شغل أوقات الفراغ، أو 

علم وتنمية المهارات والقدرات أو الشراء. وينظر االستفادة من الوسائط الرقمية في الت
التربويون إلى الكفاءة الرقمية باعتبارها جزًءا محورًيا من محاور التعلم النظامي، 
وسبياًل ضرورًيا للتواصل مع اآلخرين داخل وخارج المنظومة التعليمية. وبالتالي فإن 

كنولوجية الذكية داخل اكتساب المعارف والمهارات والقدرات الالزمة لتوظيف الت
المؤسسات التربوية وخارجها شرط أساسي للنجاح في المراحل التعليمية المختلفة، 
ولدخول سوق العمل، وللتواصل الفعال مع اآلخرين. ونظًرا لالستخدامات المختلفة 
للتكنولوجيا الذكية في المؤسسات التربوية وداخل الشركات والمصانع وفي البورصات 

ل فقد اكتسب اتقان هذه التكنولوجيا أهمية شديدة في المجتمعات المتقدمة وأسواق الما
المعاصرة. ولهذا يجب على الموجهين والمعلمين والمشرفين أن يتقنوا هذه الكفايات 
الرقمية حتي يستطيعوا تدريب المعلمين على اكتسابها، وعلى توظيفها في التدريس 

 والتعلم. 
 أثناء الخدمة:ضعف فاعلية برامج التدريب في  (4

إلى وجود عالقة  (Brizuela and Schliemann)‘‘ بريزويال وشيلمان’’أشار 
بين التحاق المعلمين بدورات التنمية المهنية الهادفة إلى تحسين مهاراتهم التكنولوجية 
وبين رغبتهم في تطبيق ما تعلموه على ممارساتهم التدريسية. وتعد برامج التدريب في 
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أنجح آليات تعميق نموذج إلمام المعلمين بتكنولوجيا واألسس التربوية  أثناء الخدمة من
 Technological Pedagogical Content)‘‘ والتخصص المعرفي

Knowledge Model) فالمعلمون يستطيعون التعلم وتبادل الخبرات وترسيخ ثقافة .
مية المهنية. التعلم التعاوني بينهم من خالل اشتراكهم في ورش العمل المتصلة بالتن

أنه من المهم جًدا أن يلتحق جميع المعلمين بأنشطة  (Murray)‘‘ موراي’’ويعتقد 
فعالة للتعلم والتطوير المهني بصرف النظر عن المستوي الراهن لكفاءتهم التدريسية أو 

أن هناك بعض  (DeJarnette)‘‘ ديجارنيت’’القدرات النسبية لتالميذهم. ويوضح 
ة المهنية التي تكون أكثر فاعلية من غيرها. ولهذا فهو يوصي أشكال برامج التنمي

بتصنيف المعلمين الملتحقين بهذه البرامج وفًقا لدرجة اتقانهم للكفايات التكنولوجية بداًل 
 ,Marrero)من تدريب المعلمين مختلفي الكفايات والمهارات التكنولوجية سوًيا 

Carlos, 2019, pp. 7-8) . 
من أن قصر مدة برامج التنمية المهنية يجعلها  (Gningue)‘‘ جنينج’’وحذر 

أن قصرة مدة هذه ‘‘ جنينج’’أداة غير فعالة لدمج التكنولوجيا في التدريس. وأوضح 
البرامج وغياب المتابعة ألداء المعلمين بعد انتهاء هذه البرامج ال يشجعان المعلمين 

اإلضافة إلى هذا، فإن طول مدة على تطبيق ما تعملوه في هذه البرامج التدريبية. وب
برامج التدريب في أثناء الخدمة يتيح للمعلمين فرًصا أكثر وأطول للتعلم، وتطبيق ما 
تعلموه، والتأمل، واختبار فاعلية طرق التدريس الجديدة التي تعلموها، وللتدريب على 

  (Marrero, Carlos, 2019, p. 9)برامج الحاسب اآللي المختلفة المتصلة بالتدريس
مليار يورو لتوظيف الحواسب  1.7وفي أستراليا قامت الحكومة بتخصيص 

. 2015إلى  2008اللوحية والحواسب المحمولة في المدارس الثانوية في الفترة من 
واستهدفت هذه المبادرة إعداد ‘‘. الثورة الرقمية في التعليم’’وأطلق على هذا البرنامج 

مرحلة الثانوية للعيش والعمل في العصر الرقمي من جميع التالميذ األستراليين في ال
خالل تأهيل المعلمين وتجهيز المدارس ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة. وقد أدت برامج 
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التنمية المهنية عالية الجودة إلى نجاح هذه المبادرة. وقامت وزارة التربية والتعليم 
يم الدعم الفني لهم، وتنمية األسترالية بتصميم عدة آليات لتدريب المعلمين، وتقد

مهاراتهم الرقمية، وتدريبهم على كيفية تدريس المناهج التعليمية باستخدام التكنولوجيا 
الرقمية وعلى تنويع طرق التدريس التي يستخدمونها. وباإلضافة إلى هذا قامت وزارة 

خدام التربية والتعليم األسترالية بتأسيس صندوق لتمويل تدريب المعلمين على است
التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، وعلى توظيف الحواسب المحمولة والحواسب 
اللوحية في التدريس. وقد تعاونت شركات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التابعة 
للقطاع الخاص مع وزارة التربية والتعليم في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة 

ألف معلم على  15مبادرة األسترالية في تدريب أكثر من للمعلمين. وقد نجحت ال
توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس والتعلم داخل الصف. وتميزت برامج التدريب 

-Conrads, Johannes, 2017, pp. 36)في أثناء الخدمة بالفاعلية والجودة 
124) . 

زارة التربية والتعليم وللتغلب على نقاط الضعف في برامج التنمية المهنية قامت و 
 2019إلى  2016مليار يورو يتم إنفاقها في الفترة من  1.5اإليطالية بتخصيص 

بهدف تدريب المعلمين على الجوانب اآلتية: أ( تنمية مهارات المعلمين المتصلة 
بتطبيق االستقالل الذاتي، واألساليب الحديثة لتقويم تحصيل التالميذ، وطرق التدريس 

التي تنمي اإلبداع لدي التالميذ. ب( تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين االبتكارية 
لدي المعلمين. ويشمل ذلك تنمية اتقان المعلمين اإليطاليين للغات األجنبية، وتنمية 
الكفايات الرقمية لدي المعلمين، وتدريب المعلمين على إقامة شراكة ناجحة بين 

كفايات المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المدارس وبين قطاع الصناعة، وتنمية 
 . (OECD, 2017b, p. 12)مدارس التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 

وتشير األدبيات في المدارس األمريكية إلى احتياج المعلمين إلى االلتحاق بالمزيد 
من برامج التدريب في أثناء الخدمة. وتوضح أكثر من دراسة أن المعلمين األمريكيين 
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حتاجون إلى حضور المزيد من ورش العمل لتنمية كفاياتهم المتصلة بالتوظيف ي
الفعال لتكنولوجيا المعلومات داخل الصف. ويوضح المعلمون أن هناك تطبيقات 
رقمية وبرامج حاسوبية كثيرة يمكن استخدامها في التدريس. ومن ثم فإن على المعلمين 

يا الرقمية في تحسين تعلم التالميذ وتطوير أن يتعلموا الكثير حول سبل دمج التكنولوج
طرق التدريس. ويجب أن تتخلي يرامج التدريب في أثناء الخدمة عن المسار التقليدي 
القائم على استخدام المحاضرة أو مشاهدة فيلم مرئي في أوقات الفراغ؛ وبعبارة أخري 

لعملي والممارسة يجب أن تكون برامج التدريب في أثناء الخدمة قائمة على التدريب ا
التطبيقية. وباإلضافة إلى هذا، يجب أن تراعي برامج التنمية المهنية اختالف 
احتياجات التالميذ التكنولوجية في الوقت الراهن عن احتياجات نظرائهم منذ ثالثة أو 
أربعة عقود مضت. وبالتالي، يجب أن تركز برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين 

 ,Hall)التكنولوجية الحالية التي يجب على التالميذ اكتسابها وإتقانها  على الكفايات
Christopher Damien, 2018, pp. 98-102) . 

أن التدريس باستخدام  (.Meskill et al)‘‘ ميسكيل وزمالؤه’’ويوضح 
التكنولوجيا يعتمد على الممارسة العملية، وبالتالي فإن مجرد استخدام التكنولوجيا 

صل ليس كافًيا لتنمية الكفايات التكنولوجية لدي المعلمين. وعلى هذا، فإن داخل الف
أفضل وسيلة إلكساب المعلمين للمعلمين التكنولوجية هي من خالل التدريب العملي 
والتعلم من األقران المتميزين. ومن خالل المحاولة والخطأ يكتسب المعلمون بصورة 

اإلضافة إلى هذا، فإن المعلمون سوف يفهمون تدريجية هذه الكفايات التكنولوجية. وب
بدرجة أفضل مستوي اكتساب التالميذ للمهارات التكنولوجية عندما يالحظون بصورة 
عملية كيفية استجابة هؤالء التالميذ لالستخدامات التكنولوجية في المواقف المختلفة. 

ى تدريب المعلمين وبالتالي يجب أن تركز برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة عل
على كيفية تعلم المفاهيم واآلليات المتصلة بالتكنولوجيا الجدية، وسبل تطبيق هذه 

أن المعلمين يحتاجون إلى  (Hubbard)‘‘ هابارد’’التكنولوجيا في التدريس. ويعتقد 
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تعلم كيفية تنمية قدراتهم على اكتساب المهارات التكنولوجية، وسبل ممارسة التأمل 
 ,Sharp)آليات صقل كفاياتهم التكنولوجية القائمة وطرق تحسينها وتطويرها النقدي، و 

Steven Kary, 2017, pp. 74-87) . 
ويسهم قصر الفترة الزمنية المخصصة لبرامج التنمية المهنية في أثماء الخدمة، 
وضعف جودة المحتوي المعرفي المتصل بتوظيف التكنولوجيا الذكية في التدريس في 

نمية المهنية، في تدني مهارات المعلمين الرقمية. وكلما زادت الفترة الزمنية برامج الت
المخصصة لبرامج التدريب في أثناء الخدمة، كلما زادت أعداد المعلمين الذين 
يستخدمون التكنولوجيا الذكية في التدريس بصورة نقدية. ويتنقد بعض المعلمين 

لى توظيف الحاسبات اللوحية والحاسبات انخفاض نسبة المحتويات المعرفية القائمة ع
المحمولة والسبورات الذكية وشبكة اإلنترنت في التدريس، وتدني نسبة المحتويات 
المعرفية القائمة على توظيف النظرية النقدية في التدريس، وشيوع طرق التدريس 

 . (Hosek, Vicki Ann, 2018, p. 236)التقليدية في هذه البرامج 
ت وجود حاجة ملحة لتصميم برامج للتنمية المهنية تدفع المعلمين وتوضح األدبيا

لتوظيف التكنولوجيا في التدريس. وال يكفي شراء الحاسبات اآللية وبرامج الحاسوب 
وربط المدارس بشبكة اإلنترنت لالستفادة القصوى من التكنولوجيا الذكية. وتظهر 

عض الدول المتقدمة تعاني من الدراسات أن برامج التدريب في أثناء الخدمة في ب
أوجه قصور عديدة. وأول هذه اإلشكاليات استخدام التكنولوجيا الذكية الحديثة بنفس 
الطرق التي كانت تستخدم بها التكنولوجيا القديمة. وإن استمرار الممارسات التربوية 

لن يطور القديمة عند توظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة لن يغير األوضاع التعليمية و 
المنظومة التعليمية. ولهذا يجب تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس القديمة، 
واستبدالها بالكامل إذا دعت الضرورة لذلك حتي يتسنى للتالميذ أن يستفيدوا أكبر 
استفادة من التكنولوجيا الذكية الحديثة. وثاني هذه اإلشكاليات هي عدم تطوير أدوار 

ميذ. فالتكنولوجيا الرقمية الحديثة تستلزم التغيير الشامل ألدوار كل المعلم وأدوار التال
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من المعلم والتالميذ؛ بحيث يصبح المعلم ميسر لنقل المعرفة بداًل من مجرد ناقل لها. 
وبعبارة أخري يجب أن يصبح المعلم في الفلسفة التربوية الجديدة فرد يقوم بتوفير 

تفاعلوا مع بعضهم البعض، ولكي يضيفوا معان الفرص الثرية أمام المتعلمين لكي ي
 جديدة للمعارف القائمة. 

وباإلضافة إلى ما سبق يجب أن يدرك صانعو السياسات التعليمية والمعلمين أن 
التكنولوجيا الرقمية ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أدوات يستخدمها المعلمون 

لها. ومن ثم يجب على المعلمين والمتعلمون لبناء المعارف وتقديم تفسيرات جديدة 
والتالميذ توظيف التكنولوجيا الحديثة في التواصل الثقافي، وتبادل المعلومات، 
وتصميم معارف جديدة. وبالتالي، فإن طرق التدريس واستراتيجيات التعلم يجب أال يتم 
 اختيارها في المستقبل بناء على مجرد النقل اآللي للمعارف من العالم المعاش إلى

عقول التالميذ، ولكن يجب أن يتم اختيارها في العقود القادمة بناء على قدرتها على 
جعل التالميذ يضيفون أبعاًدا جديدة للمعارف القائمة. وبعبارة أخري، يجب أن تقوم 
برامج التدريب في أثناء الخدمة بتدريب المعلمين على توظيف الحاسبات اللوحية 

مكن المتعلمين من ابتكار معارف جديدة. ولهذا تؤكد والحاسبات المحمولة بطريقة ت
األدبيات على أهمية أن تصبح التكنولوجيا الذكية أدوات ذهنية تعمق القدرات العقلية 
للتالميذ، وتدربهم على مهارات التفكير اإلبداعي، وعلى توظيف المعارف القائمة في 

ربويون على أهمية حل المشكالت وفي ابتكار معارف مستحدثة. ولهذا يؤكد الت
استخدام المؤتمرات باستخدام شبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات، والجداول الحسابية 

(Spreadsheets) واألدوات الحاسوبية التي تزود المتعلم ببيئة تعليمية مشبعة ،
بالوسائط التعليمية مثل الصور المتحركة وأفالم الفيديو التعليمية والتسجيالت الصوتية 

 Hypermedia Development) الفوتوغرافية والموسيقي بهدف التعلموالصور 
Tools)  ويستلزم ذلك تدريب المعلمين في أثناء الخدمة على كيفية استخدام .

التكنولوجيا الرقمية في تدريب التالميذ على تصميم المواقع على شبكة اإلنترنت، وبناء 



 

 273 

وتصميم محتوي معرفي رقمي  قواعد البيانات، وتصميم برامج للوسائط المتعددة،
 تفاعلي.  

أن تتضمن برامج التنمية المهنية المقدمة ’’وليس هذا فحسب، بل يجب أيًضا 
للمعلمين ورش عمل لتدريبهم على سبل ممارسة التفكير الناقد، وكيفية توظيف التفكير 

في  الناقد في تقويم مصادر التعلم اإللكترونية. فالتالميذ يعيشون في الوقت الحاضر
عصر االستخدامات المتنوعة لشبكة اإلنترنت. ولهذا يجب أال يمتلك المعلمون 
والتالميذ فقط مهارات توظيف شبكة اإلنترنت، بل أيًضا المهارات الالزمة لتدريب 
التالميذ على االستخدام األخالقي لهذه الشبكة، وكيفية اكتساب التالميذ لمهارات 

ج الدراسية. ومهارات التفكير الناقد تتجاوز الحفظ التفكير الناقد عند دراسة المناه
اآللي؛ حيث تضم عدة استراتيجيات للتفكير والتعلم بصورة إبداعية وابتكارية. ويعد 
فحص وتمحيص المعلومات أحد سبل الوصول إلى التفكير الناقد. ولهذا يجب تدريب 

م المعلومات الموجودة المعلمين على كيفية ممارسة أنماط التفكير العليا، وكيفية تقوي
على شبكة اإلنترنت، وكيفية البحث عن رؤي بديلة إلنتاج المعرفة، وسبل الوصول 
ألحكام منطقية قائمة على الشواهد، وكيفية تعميق المكتسبات المعرفية/العقلية لدي 

من  (Metacognition)‘‘ إدراك ما وراء المعرفة’’التالميذ. فالتفكير الناقد يتضمن 
يات تأملية تدور حول االكتشاف والفهم والتحليل والتقويم والتركيب وتطبيق خالل عمل

المعارف. وبعبارة أخري يجب أن يكون المعلمون قادرون على البحث عن المعرفة، 
 Ntuli, Esther, and)‘‘ ثم تقويمها، ثم توظيفها بصورة تتسم بالكفاءة والفاعلية
Kyei-Blankson, Lydia, 2016, pp. 38-39). 

والخطوة األولي الالزمة لدمج التكنولوجيا الرقمية والحاسبات اللوحية في التدريس 
بالمدارس هو تأهيل المعلمين المتالك المعارف الالزمة لتوظيف هذه التكنولوجيا في 
التدريس، وتدريبهم على وضع خطط استراتيجية الستخدام التكنولوجيا الذكية في 

 Norris)‘‘ نوريس وسولوواي’’و (Weider)‘‘ يدروا’’التدريس والتعلم. وقد خلص 
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and Soloway)  إلى أن استخدام الحاسبات اللوحية في تدريس التفاضل والتكامل
للتالميذ المتفوقين ممن يمتلكون معلومات كثيرة عن التكنولوجيا واستخداماتها يحسن 

لى حل من فهم التالميذ لمادة التفاضل والتكامل، ويرفع من قدرة التالميذ ع
المشكالت، ويزيد من مقدار التعاون والتواصل الفعال بين التالميذ وأقرانهم. وتوضح 
األدبيات أن دمج التكنولوجيا الرقمية والسبورات الذكية وشبكة اإلنترنت في التدريس 
والتعلم يزيد من دافعية التالميذ للتعلم، ويحسن من تحصيلهم الدراسي، ويدربهم على 

األمثل للحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة. وباإلضافة إلى  التوظيف التربوي 
تأهيل المعلمين المتالك المعارف الالزمة لدمج التكنولوجيا في العملية التربوية، يجب 
أن يتم تدريب المعلمين على استخدام طرق التدريس االبتكارية التي تشجع اإلبداع لدي 

دريس التي ترفع تحصيل التالميذ الدراسي المتعلمين، وعلى اتقان استراتيجيات الت
وتدربهم على التعلم المستمر. ويتطلب ذلك أيًضا خلق نظام تعليمي يحفز على 
اإلبداع واالبتكار، ويدفع التالميذ لتنمية قدراتهم إلى أقصي مدي ممكن. فالنظام 

 ,Minasian)التعليمي في أشد الحاجة إلى االبتكار والتجديد في كافة مكوناته 
Ashod, 2018, pp. 88-90) . 

 ضعف البنية التحتية التكنولوجية في المدارس: (5
تقادم البنية التحتية التكنولوجية في  (.Iriti et al)‘‘ إيرتي وزمالؤه’’ينتقد 

المدارس األمريكية. وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدوالرات على تحدي هذه البنية 
ومية األمريكية ال تتوافر بها إمكانية االتصال من المدارس الحك %72التحتية، إال أن 

ميجا بايت في الثانية الواحدة. وبالتالي، فإن نسبة كبيرة من  1بشبكة اإلنترنت بسرعة 
المدارس الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية غير مجهزة ببنية تحتية مناسبة تتيح 

فادة من التكنولوجيا الحديثة. للتالميذ استخدام اإلنترنت بالسرعات المطلوبة لالست
ونظًرا لبناء غالبية المدارس األمريكية منذ عدة عقود فإن غالبيتها لم يتم تجهيزها وفًقا 
لمتطلبات التعلم القائم على توظيف التكنولوجيا أو التعلم القائم على استخدام 
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ات الحاسبات اآللية. وتتصف العديد من المدارس الحكومية األمريكية ببطء شبك
اإلنترنت، وتقادم التجهيزات الكهربائية، وعدم تجهيزها بصورة تناسب التكنولوجيا 
الحديثة في القرن الحادي والعشرين. ويسهم تقادم السعة التخزينية للحاسبات اآللية، 
وتقادم مواصفات الحاسبات اآللية وخصائص شبكات اإلنترنت، وتزايد ضعف سرعات 

زيادة مستوي إحباطات المعلمين ومن ثم في زيادة شبكات اإلنترنت بالمدارس في 
 ,Antonelli)معدالت ترددهم في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية 

Sabrina, 2019, p. 39) . 
وتوضح األدبيات أن ضعف البنية التحتية التكنولوجية تعد واحدة من أبرز عوائق 

هذا أن عدم وجود شبكات لالتصال توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس. ويعني 
الالسلكي في المدارس، وضعف سرعة اإلنترنت، وقلة أعداد الحاسبات اآللية في 
المدارس تعوق التوظيف األمثل للتكنولوجيا في العملية التعليمية. وتؤدي هذه 
اإلشكاليات المرتبطة بضعف البنية التحتية التكنولوجية إلى تقليل االستفادة من 

 K., Pedro Hepp, Fernandez, Miquel)تعلم اإللكترونية الموجودة مصادر ال
Angel Prats, and Garcia, Josep Holgado, 2015, p. 36). 

وقد حذرت عدة دراسات من خطورة عدم عمل شبكة االتصال الالسلكي ومن ثم 
من عدم القدرة على االتصال بشبكة اإلنترنت. فعندما تتعطل شبكة االتصال 

ي ال يتمكن المعلمون من شرح الدروس. وقد يخطط المعلم لشرح بعض الالسلك
الدروس من خالل شبكة اإلنترنت، ثم تتعطل هذه الشبكة فجأة في أثناء شرح هذه 
الدروس. ولهذا يجب على اإلدارات التعليمية وضع عدد من االحتياطات تتيح 

 . (Nicholson, Helain D., 2018, p. 85)االتصال بشبكة اإلنترنت 
وتوضح إحدى الدراسات أن المعلمين في المدارس األمريكية لديهم تحفظات حول 
جودة التكنولوجيا الرقمية الموجودة في المدارس. وينتقد المعلمون األمريكيون قدم 
بعض أدوات التكنولوجيا الرقمية الموجودة في المدارس، وصعوبة استخدام بعض هذه 
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ألعطال المتكررة ألجهزة الحاسب اآللي، وعدم تقديم األدوات الرقمية في التدريس، وا
التدريب لبعض المعلمين، وعدم مراعاة التكنولوجيا الرقمية في المدارس الحتياجات 

 ,Vega, Vanessa)التالميذ، وعدم تناسب التكنولوجيا الرقمية مع المناهج الدراسية 
and Robb, Michael B., 2019, pp. 44-45)ث البنية . ومن ثم يجب تحدي

التحتية التكنولوجية، وتحديث سرعة شبكات اإلنترنت بالمدارس، وتحديث السبورات 
الذكية وأجهزة الحاسب اآللي ومصادر التعلم الرقمية ونظم إدارة التعلم الرقمي في 

 المدارس.
وتؤدي الصعوبات المتصلة بالبنية التحتية التكنولوجية إلى التأثير سلًبا على 

التالميذ. حيث يسهم قلة عدد مصادر التيار الكهربائي داخل  جودة ما يتعلمه
الفصول، وانخفاض جودة شاشات الحاسبات اآللية، وصعوبة االتصال بشبكة 
اإلنترنت، وبطء شبكة اإلنترنت داخل المدارس، وتعطل أجهزة الحاسبات اللوحية إلى 

حاسبات اللوحية. وتسهم عدم االستفادة المثلي من التعلم باستخدام الحاسبات اآللية وال
البنية التحتية التكنولوجية متدنية الجودة في تشتت انتباه التالميذ وفقدانهم للتركيز. 
فعندما تتعطل أجهزة الحاسبات اللوحية أو تفقد االتصال بشبكة اإلنترنت يقضي 
التالميذ أوقاتهم في االتصال مع زمالئهم أو أقاربهم باستخدام الهواتف المحمولة 

، أو إرسال الرسائل النصية لمعارفهم باستخدام هذه الهواتف (Chatting)كية الذ
الذكية. ويؤدي غياب رقابة المعلمين إلى تصفح التالميذ لمواقع الصحف والنوادي 
الرياضية ودور األزياء والموضة في أثناء اليوم الدراسي بداًل من التعلم والدراسة. 

ية التحتية التكنولوجية داخل المدارس وغياب رقابة وبالتالي فإن كثرة األعطال في البن
 ,Minasian)المعلمين يسهما في إهدار أوقات ثمينة كان يمكن استغاللها في التعلم 

Ashod, 2018, p. 54) . 
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 و فرق الصيانة:أعدم توافر الدعم الفني للمعلمين  (6
لوحية في ومن بين اإلشكاليات التي تحول دون االستخدام الفعال للحاسبات ال

التدريس والتعلم عدم توافر الدعم الفني المقدم للمعلمين وعدم توافر فرق لصيانة هذه 
الحاسبات. فعندما تتعطل الحاسبات اللوحية أو الحاسبات المحمولة، أو عندما يحدث 
خلل في برامج هذه الحاسبات، يضطر المعلمون إلى إرسال الحاسبات اآللية إلى 

صالحها. وقد تطول الفترة الزمنية في حالة الرغبة في استبدال الشركة المصنعة لها إل
أحد األجهزة التالفة. وباإلضافة إلى الوقت الضائع في إصالح أو استبدال الحاسبات 
اللوحية المعطلة، تتقاضي الشركة المصنعة رسوًما نقدية في مقابل ذلك. وفي حالة 

الحة لالستخدام داخل الفصل، عدم توافر أعداد كافية من الحاسبات اللوحية الص
سوف تتعطل عملية التدريس باستخدام هذه الحاسبات. ويسهم عدم وجود فرق لصيانة 
الحاسبات اللوحية داخل المدارس واإلدارات التعليمية في تعطل التدريس باستخدام 
التكنولوجيا الذكية. وعادة ما يؤدي تعطل بعض برامج الحاسبات اآللية أو قدم البعض 

خر إلى صعوبة االتصال بشبكة اإلنترنت. ولهذا توصي األدبيات بإجراء صيانة اآل
دورية ألجهزة الحاسبات اللوحية، ولشبكات االتصال الالسلكي في عطلة اإلجازة 

 .Sharp, Steven Kary, 2017, pp)الصيفية وعطلة منتصف العام الدراسي 
242-245). 

توظيف المعلمين للتكنولوجيا  وتوضح األدبيات خالل العقدين الماضيين أن
الذكية في المدارس يواجه عدة تحديات نتيجة لقلة مصادر التعلم الرقمي في أواخر 
القرن العشرين. ويعتمد توظيف التكنولوجيا الرقمية في المدارس على أعداد الحاسبات 
اآللية المتوافرة داخل كل مدرسة، وعلى مقدار التدريب الذي حصل عليه المعلمين 

ول توظيف التكنولوجيا الذكية في التدريس، ومدي توافر مصادر التعلم الرقمية. ح
وتخصص الدول الصناعية المتقدمة ماليين الدوالرات إلمداد المدارس بالحاسبات 
المحمولة والحاسبات اللوحية والسبورات الذكية. وتعد الحاسبات اللوحية والحاسبات 
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افعة شديدة التأثير سوف تغير طبيعة النظم المحمولة والتكنولوجيا الذكية قوة د
التعليمية بصورة عميقة. ويواجه المعلمون عدة صعوبات عند استخدام التكنولوجيا 
الذكية في التدريس. ومن بين هذه الصعوبات: كيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية في 

للمعلم القائمة تحسين التعلم المتمحور حول المتعلم، وكيفية تجاوز األدوار التقليدية 
على هيمنة المعلم على العملية التدريسية، وسبل التغلب على ضعف برامج إعداد 
المعلم في كليات التربية، وآليات تطوير برامج التنمية المهنية بحيث يمكن دمج 
التكنولوجيا الرقمية بصورة فعالة في التدريس، وكيفية تقديم الدعم الفني للمعلمين داخل 

ينهم من توظيف طرق التدريس الحديثة في التدريس باستخدام الحاسبات المدارس لتمك
اللوحية وشبكة اإلنترنت، وكيفية تدريب المعلمين على إصالح األعطال البسيطة في 
الحاسبات اللوحية أو الحاسبات المحمولة. ويتوقع التربويون أن تزداد أعداد المقررات 

الذكية في التدريس في كليات التربية وفي الدراسية المتصلة باستخدام التكنولوجيا 
برامج التدريب في أثناء الخدمة. وينادي التربويون بتدريب المعلمين على أعمال 
الصيانة البسيطة ألجهزة الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة، وشبكات اإلنترنت 

 .  (  .Ntuli, Esther, and Nyarambi,  Arnold, 2017, pp)داخل المدارس 
ويجب أن تتمتع فرق صيانة الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة بالمهارات 
الفنية التي تمكنها من إصالح األعطال في البنية التحتية التكنولوجية في المدارس. 
ويجب أن يتقن الفنيون وإخصائي الصيانة في فرق اإلصالح هذه مهارات إصالح 

نولوجية. ويجب أن يكونوا قادرين على نقل األعطال وصيانة هذه البنية التحتية التك
بعض مهارات الصيانة البسيطة للمعلمين في المدارس، وقادرين على تبصير 
المعلمين بالخصائص التكنولوجية لهذه البنية التحتية، وإمكاناتها، ومزاياها، وسبل 

على  توظيفها في العملية التعليمية. وباإلضافة إلى هذا، يجب تدريب المعلمين أيًضا
كيفية تصميم شبكات للتواصل اإللكتروني بحيث يستطيعون تبادل الخبرات التربوية 
فيما بينهم، ويستعرضون اإلشكاليات التي تواجههم عن توظيف تكنولوجيا المعلومات 
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واالتصاالت في التدريس، ويقدمون الحلول لهذه اإلشكاليات. ويجب أن تراعي شبكات 
المعلمين خصائص المتعلمين، وقدراتهم، واألهداف التواصل اإللكتروني الخاصة ب

التعليمية المرجو تحقيقها، وسبل التقويم اإللكتروني ألداء المتعلمين، وكيفية تقديم 
التغذية الراجعة للتالميذ، وكيفية تطوير نظم إدارة التعلم اإللكتروني، وطرق التدريس 

يم مصادر التعلم الرقمي، األكثر فاعلية في تحسين التحصيل الدراسي، وآليات تصم
وطرق زيادة دافعية التالميذ للتعلم باستخدام التكنولوجيا الذكية، وكيفية تحديد 

 ,Carey)احتياجات التالميذ التعليمية، وكيفية زيادة كفاءة منصات التعلم الرقمي 
Kimberly L., and Stefaniak, Jill E., 2018, pp. 1223-1224) ويجب .

يانة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس واإلدارات التعليمية. كما أن تتمركز فرق لص
يجب أن تمتلك فرق الصيانة هذه الكفايات التي تمكنها من تحفيز المعلمين على 
توظيف التكنولوجيا الذكية في التدريس، وتشجعهم على تطوير منصات التكنولوجيا 

كما يجب أيًضا أن تقدم برامج التنمية  الذكية هذه، وأطر العمل النظري للتعليم الرقمي.
المهنية معارف عميقة حول أسس علم النفس المعرفي، والعالقة بين التكنولوجيا 
الرقمية وبين تنمية ذكاء وقدرات التالميذ العقلية، والعالقة بين علم نفس التعلم وبين 

 ,.Carey, Kimberly L)التدريس باستخدام الحاسبات اللوحية وشبكة اإلنترنت 
and Stefaniak, Jill E., 2018, pp. 1223-1224) . 

أن هناك عالقة بين جودة  (.Slavin et al)‘‘ سالفين وزمالؤه’’وقد أوضح 
الدعم الفني التكنولوجي المقدم للمعلمين في المدارس وبين ارتفاع تحصيل التالميذ 

علمين في المدارس، الدراسي. فكلما ارتفعت جودة الدعم الفني التكنولوجي المقدم للم
كلما تحسنت قدرتهم على توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس. وبالتالي سوف 
يرتفع تحصيل التالميذ الدراسي. وهناك عامالن اثنان يعوقان التوظيف األمثل 
للتكنولوجيا الذكية في التدريس: أ( ضعف فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة. ب( 

بات اللوحية الموجودة وقدم شبكة اإلنترنت في المدارس. ويضيف قلة أعداد الحاس
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عاماًل ثالًثا يعوق توظيف التكنولوجيا الذكية في داخل المدارس.  (Reich)‘‘ ريتش’’
وهذا العامل هو انخفاض ميزانية المدارس وبخاصة في اإلدارات التعليمية الواقعة في 

قعة في األحياء الفقيرة ليس لديها القدرة األحياء الفقيرة. ويعني هذا أن المدارس الوا
على شراء األعداد الكافية من الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية. وتعد ضعف 
فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة، وقلة أعداد الحاسبات اللوحية الموجودة، وقدم 

ير شبكة اإلنترنت في المدارس، وانخفاض ميزانية المدارس المخصصة للتطو 
التكنولوجي عوامل خارج نطاق سيطرة المعلمين. ولهذا يجب على صانعي السياسات 
التعليمية أن يتغلبوا على نقاط الضعف هذه، وأن يخصصوا ميزانيات أكبر لتمويل 
برامج تدريبية أعلى جودة، ولشراء أعداد أكثر من الحاسبات اللوحية ومستلزمات 

التحتية التكنولوجية بالمدارس، ولتوفير فرص التكنولوجيا الذكية، ولتحديث البنية 
الصيانة وإصالح األعطال بصفة عامة وفي المدارس الواقعة في األحياء الفقيرة بصفة 

 . (Leite, Erik, 2019, pp. 137-142)خاصة 
وتشير إحدى الدراسات إلى أهمية وجود بنية تحتية تكنولوجية عالية الجودة 

نة في اإلدارات التعليمية. حيث تسهم فرق الدعم الفني ووجود فرق للدعم الفني والصيا
في صيانة البنية التحتية التكنولوجية والحاسبات اللوحية والسبورات الذكية، وتقوم 
بإصالح األعطال فيها، وتسهل على المعلمين توظيف هذه البنية التكنولوجية الرقمية 

لدعم الفني بتدريب المعلمين في التدريس. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية قيام فرق ا
على كيفية إصالح األعطال البسيطة في مكونات هذه البنية التحتية الرقمية. 
وباإلضافة إلى صيانة الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية، وتدريب المعلمين على 
إصالح األعطال البسيطة تقوم فرق الدعم الفني بتبصير المعلمين بكيفية االختيار من 

امج الحاسب اآللي التربوية، وبشرح مزايا كل برنامج تعليمي، وتوضيح المرحلة بين بر 
السنية المناسبة لهذا البرنامج، وتحليل مصادر التعلم الرقمي المتوافرة في المدارس، 
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وكيفية االستفادة من مصادر التعلم الرقمي هذه في تحسين تحصيل التالميذ الدراسي 
(Symer, Maryellen 2018, pp. 89-90) . 

 ضعف ضمان أمان الشبكات الالسلكية والسلكية: (7
توضح بعض األدبيات أن الذبذبات والموجات الكهربائية/المغناطيسية الناجمة 
عن شبكات االتصال الالسلكي لها تأثيرات سلبية على صحة األفراد؛ حيث تؤدي إلى 

األطباء وعلماء  اإلصابة بالصداع وفقدان السمع والزهايمر وأورام المخ. ويؤيد بعض
بيتر ’’األحياء تقييد استخدام شبكات االتصال الالسلكي. وقد حذر العالم المشهور 

 (Wollongong)‘‘ ولونجونج’’من جامعة  (Peter Wiedemann)‘‘ ويدمان
دول أوروبية من أن أبراج  6من األفراد من  2454األسترالية بعد دراسته آلراء 

ات االتصال الالسلكي وعدادات تقدير استهالك اتصاالت الهواتف المحمولة وشبك
الكهرباء الالسلكية تصدر ذبذبات ضارة بالصحة. ونتيجة لتلك المخاطر منعت فرنسا 
اإلعالنات التي تستهدف تشجيع األطفال األقل من سن السادسة على شراء الهواتف 

ودور المحمولة، كما منعت استخدام شبكات االتصال الالسلكي في رياض األطفال 
سنوات. وتسمح وزارة التربية والتعليم الفرنسية  3الحضانة لألطفال األقل من سن 

باستخدام شبكات االتصال الالسلكي في المدارس االبتدائية بشرط إغالق أجهزة بث 
عند عدم استخدام اإلنترنت في األنشطة التعليمية  (Routers)الموجات الالسلكية 

(Foster, Kenneth R., 2019, pp. 29-35). 
منعت الحكومة البلجيكية بث اإلعالنات التي تستهدف تشجيع  2014ومنذ عام 

األطفال األقل من سن السابعة على شراء الهواتف المحمولة، وألزمت الشركات 
المصنعة للهواتف المحمولة بكتابة مقدار الموجات الكهربائية/المغناطيسية المنبعثة 

عي الهواتف المحمولة بتشجيع المشترين على عن هذه الهواتف، كما ألزمت بائ
استخدام السماعات بداًل من استخدام الهواتف المحمولة مباشرة. وباإلضافة إلى هذا، 

بتوقيع عريضة دولية تم  2016دولة في فبراير من عام  42عالًما من  220قام 
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ين ببذل إرسالها إلى األمم المتحدة وإلى منظمة الصحة العالمية، وطالبوا المنظمت
المزيد من الجهود لحماية األفراد من التعرض لذبذبات الموجات 
الكهربائية/المغناطيسية، وبتبصير المواطنين بصورة شاملة بالمخاطر الصحية الناجمة 
عن هذه الذبذبات، وبكيفية الوقاية من مخاطر هذه الذبذبات، وبضرورة تدريب 

التعرض لذبذبات الموجات األطباء على كيفية عالج األمراض الناجمة عن 
قامت اللجنة  2015الكهربائية/المغناطيسية. وفي الخامس عشر من سبتمبر من عام 

العلمية المنبثقة عن االتحاد العالمي ألمراض الحساسية من ذبذبات الموجات 
الكهربائية/المغناطيسية وألمراض الحساسية من المواد الكيميائية المتعددة بنشر 

مي حول األمراض الناجمة عن الحساسية من ذبذبات الموجات اإلعالن العال’’
‘‘ الكهربائية/المغناطيسية وحول أمراض الحساسية من المواد الكيميائية المتعددة

(International Scientific Declaration on Electromagnetic 
Hypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity) ويطالب هذا .

العالمي بتبصير المواطنين بمخاطر التعرض لذبذبات الموجات  اإلعالن
الكهربائية/المغناطيسية، وبإجراء المزيد من البحوث الصارمة بوساطة أفضل العلماء 
لتقويم المخاطر الصحية للموجات الكهربائية/المغناطيسية على أجساد وعقول البشر 

(Belyaev, Igor, 2016, pp. 366-367)  . 
 ,Leach, Victor)‘‘ ليتش فيكتور وويلر ستيفين وريدماني ماري ’’وقد خلص 

Weller, Steven, and Redmayne, Mary, 2018, pp. 273-277)  إلى
وجود تأثير سلبي لذبذبات الموجات الكهربائية/المغناطيسية على صحة اإلنسان. 

 Bandara, Priyanka, and)‘‘ باندارا بريانكا وكاربنتر أو دافيد’’وأوضحت 
Carpenter H, David)  دراسة أجريت على البشر  2266بعد تقويمهما لحوالي

من هذه الدراسات قد خلصت إلى وجود تأثيرات سلبية  %68والحيوانات والنباتات أن 
للموجات الكهربائية/المغناطيسية الناجمة عن شبكات االتصال الالسلكي والهواتف 



 

 283 

ى صحة الكائنات الحية بما في ذلك المحمولة والهواتف المنزلية الالسلكية عل
 ,Bandara, Priyanka, and Carpenter H, David)الحيوانات والنباتات

2018, pp. e512-e513)  ومن ثم فالبد من مراعاة اآلثار الصحية المترتبة .
 على تركيب شبكات االتصال الالسلكي داخل المدارس. 

 راسية:ضعف استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الد (8
إن توافر مصادر التعلم عالية الجودة شرط أساسي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا 
داخل المدارس. ويعوق توافر المناهج الدراسية ومصادر التعلم باللغة األم استخدام 
المعلمين للسبورات الذكية التفاعلية والحواسب اللوحية. ولهذا تشجع إيطاليا شركات 

لناشرين على تصميم مصادر تعلم باللغة اإليطالية. ولهذا فإن تكنولوجيا المعلومات وا
تأليف مصادر تعلم بلغة البلد األم شرط بالغ األهمية لنجاح أية مبادرات لتوظيف 
التكنولوجيا الرقمية داخل المدارس. وعلى هذا سعت وزارة التربية والتعليم في إيطاليا 

أدوات تربوية رقمية تناسب إلى تصميم مناهج دراسية رقمية، ومصادر تعلم و 
االحتياجات المتنوعة لمختلف التالميذ في المراحل التعليمية المختلفة. وباإلضافة إلى 
هذا، تشجع الحكومة اإليطالية الشركات الحكومية والشركات التابعة للقطاع الخاص 
 العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تصميم مناهج رقمية باللغة

اإليطالية تراعي الخصوصية الثقافية واالحتياجات التربوية للتالميذ في المجتمع 
اإليطالي. ومن المشكالت األخرى عدم وجود بنك مركزي لمصادر التعلم الرقمية 
باللغة اإليطالية. ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم إلى إنشاء بنك مركزي لمصادر 

تناسب المناهج الدراسية المحلية، ويمكن للتالميذ  التعلم الرقمية اإليطالية والتي
والمعلمين تصفح محتوياته بصورة إلكترونية. ويسهم هذا البنك المركزي لمصادر 
التعلم في خلق شبكات اجتماعية تحفز المعلمين والتالميذ على توظيف التكنولوجيا 

التكنولوجية الجديدة الرقمية في التعليم والتعلم، وفي تصميم المزيد من مصادر التعلم 



 

284 

(Avvisati, Francesco, Hennessy, Sara, Kozma, Robert B. , and 
Vincent-Lancrin, Stephan, 2013,  pp. 35-37) . 

طبقت السلطات التعليمية  (Massachusetts)‘‘ ماساتشوستس’’وفي والية 
لثانوية؛ حيث في المدارس اإلعدادية وا (Laptops)برنامًجا لدمج الحاسبات المحمولة 

قامت وزارة التربية والتعليم في الوالية بتوزيع حاسب محمول لكل تلميذ بهدف 
استخدامه في التعلم. وأظهرت نتائج إحدى الدراسات أن التالميذ في الصف الثاني 
اإلعدادي الذين يتعلمون باستخدام الحاسبات المحمولة يزيد تحصيلهم الدراسي عن 

يتعلمون باستخدام الحاسبات المحمولة. وفي والية تحصيل نظرائهم الذين ال 
طبقت السلطات التعليمية برنامًجا مماثاًل لدمج استخدام  (California)‘‘ كاليفورنيا’’

االختبار ’’الحاسبات المحمولة في مدارس الوالية. وأظهرت نتائج التالميذ في 
أن نتائج التالميذ في  (California Standards Test)‘‘ المعياري لوالية كاليفورنيا

اختبارات اللغة اإلنجليزية واألدب اإلنجليزي واختبارات الرياضيات انخفضت في العام 
األول من استخدام التالميذ للحاسبات المحمولة ثم ارتفعت بعد ذلك في العام الدراسي 
الثاني. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذي داللة الستخدام الحاسبات 

 Bleyer, Charles)لة في التعلم في العام الثاني من استخدام هذه الحاسبات المحمو 
T. , 2017, pp. 25-28) . 

وينتقد بعض المعلمين قلة مصادر التعلم الرقمية المتاحة لهم، ويعدون ذلك من 
أبرز عوائق دمج التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية. وأوضح هؤالء المعلمون أن 

لوجيا الذكية جزًءا أساسًيا من التدريس والتعلم يتطلب تدريب المعلمين على جعل التكنو 
تصميم مصادر رقمية للتعلم، وتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 
تصميم أعداد أكبر من البرامج التعليمية القائمة على التكنولوجيا الذكية، وتحفيز 

على جعل التكنولوجيا الرقمية محوًرا أساسًيا من  القائمين على صنع السياسة التعليمية
محاور التعلم في المدارس. ومن ثم يجب أن يقوم صانعو السياسات التعليمية بجعل 
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التكنولوجيا الرقمية ركًنا جوهرًيا من أركان برامج إعداد المعلم في كليات التربية ومن 
 .Hosek, Vicki Ann, 2018, pp)أسس برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة 

236-237) . 
وفي كوريا الجنوبية قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة من خمسة مراحل 
إلدخال التكنولوجيا الذكية في المدارس خالل الواحد والعشرين سنة األخيرة. ففي 

( قامت وزارة التربية والتعليم الكورية 2000إلى عام  1996المرحلة األولي )من عام 
 2001هيز البنية التحتية التكنولوجية في المدارس. وفي المرحلة الثانية )من عام بتج

( قامت وزارة التربية والتعليم في كوريا الجنوبية بتصميم قاعدة بيانات 2005إلى عام 
لضمان الكفاءة اإلدارية لهذه البنية التحتية التكنولوجية، وقامت بتصميم مصادر التعلم 

ه المصادر على المدارس، وأطلقت مبادرات للتعلم اإللكتروني. الرقمية، وتوزيع هذ
( ( قامت وزارة التربية والتعليم 2010إلى عام  2006وفي المرحلة الثالثة )من عام 

الكورية بالتوسع في دمج التكنولوجيا الذكية في المدارس مع زيادة التركيز على التعلم 
الذكية والحاسبات المحمولة. وفي المرحلة الرقمي والتعلم باستخدام الهواتف المحمولة 

( قامت وزارة التربية والتعليم بتدشين التعليم 2013إلى عام  2011الرابعة )من عام 
الذكي، وتصميم مناهج دراسية رقمية، وتوزيع هذه المناهج الرقمية على المدارس، 

ميذ. وتصميم منصات سحابية على شبكة اإلنترنت لكي يستخدمها المعلمون والتال
إلى الوقت الحاضر( قامت وزارة التربية  2014وفي المرحلة الخامسة )من عام 

والتعليم ببناء نظام للدعم الفني يقدم األنشطة التربوية للمعلمين والتالميذ بصورة 
إبداعية، ويتبادل مصادر التعلم الرقمي، ويشجع التعلم اإللكتروني مدي الحياة، ويعمل 

التعليمية. وباإلضافة إلى هذه المراحل الخمسة قامت  على تحسين تكافؤ الفرص
الحكومة الكورية بتنفيذ عدة مبادرات لدمج التكنولوجيا الذكية في المدارس بهدف تنمية 
مهارات المعلمين المتصلة بتدريس المناهج الدراسية الرقمية، وتطوير مهارات المعلمين 

وني، وإلزام المعلمين بااللتحاق ببرامج المتعلقة بتصميم واستخدام مصادر التعلم اإللكتر 
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التنمية المهنية والبرامج الرقمية للتدريب في أثناء الخدمة على التكنولوجيا الذكية 
(Han, Insook, Byun, Soo-Yong, Shin, Won Sug, 2018, pp. 

1303-1317) . 
 وقد كانت الواليات المتحدة األمريكية من أوائل الدول في العالم التي طبقت

التعليم باستخدام الحاسبات الذكية في المدارس الحكومية. وفي العام الدراسي 
مليون من الحاسبات اللوحية  23قامت السلطات التعليمية بشراء  2013/2014

والحاسبات المحمولة ووزعتها على المدارس الحكومية األمريكية. وتوجد في جميع 
بالحاسبات الذكية، وضوابط استخدام هذه الواليات األمريكية سياسات إلمداد التالميذ 

الحاسبات، وإمكانية السماح للتالميذ باصطحاب الحاسبات اللوحية/المحمولة إلى 
المنزل ألداء الواجبات والتكليفات التعليمية ولممارسة مقدار أكبر من التدريبات. وعلى 

الحكومية بتقديم  سبيل المثال تلزم وزارة التربية والتعليم في والية نيويورك المدارس
سنوات. وتعد ضوابط االستخدام  3خطة للتطوير التكنولوجي بها إلى الوزارة كل 

سواء من قبل التالميذ –األخالقي للحاسبات اللوحية وشبكة اإلنترنت داخل المدارس 
جزًءا أساسًيا من مكونات هذه الخطة.  –أو من قبل المعلمين ومديري المدارس

الستخدام األخالقي للحاسبات اللوحية وشبكة اإلنترنت، تقوم وباإلضافة إلى ضوابط ا
كل مدرسة بوضع ضوابط لسياسات أمان الشبكات السلكية والالسلكية، وضوابط 
لحماية التالميذ من التنمر اإللكتروني، وحقوق أولياء األمور في حماية خصوصية 

 ,Symer, Maryellen)بياناتهم الشخصية ضمن خطة التطوير التكنولوجي المذكورة 
2018, p. 14) . 

بصياغة واحد من أهم  2006في عام  (Puentedura)‘‘ بوينتدورا’’وقد قام 
واإلضافة  نموذج االستبدال’’أطر دمج التكنولوجيا في التدريس. وهذا اإلطار هو 

 ,Substitution, Augmentation, Modification)‘‘ والتعديل وإعادة التعريف
and Redefinition Model) وقد قام عدد قليل من الباحثين بتحليل مراحل هذا .
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النموذج. وتركز األنشطة التربوية في مرحلة االستبدال على قيام التالميذ بتوظيف 
والحاسبات اللوحية  (Google Docs)‘‘ مستندات جوجل’’األدوات التكنولوجية مثل 

افة قيام التالميذ في إجراء البحوث. وتتضمن األنشطة التربوية في مرحلة اإلض
 Google)‘‘ أدوات جوجل الدراسية داخل الصف’’بتوظيف األدوات التكنولوجية مثل 

Classroom)  سكوالجي’’و ‘‘(Schoology)  في إرسال الواجبات المنزلية إلى
المعلمين، وفي توثيق العروض التقديمية التي يقومون بها. وتتناول األنشطة التربوية 

في تدوين المالحظات،  (Nearpod) 17‘‘أداة نيربود’’ستخدام في مرحلة التعديل ا

                                                           

هي أداة للعروض التقدميية توظف االبتكارات التكنولوجية احلديثة من خالل أربعة مراحل. وتقوم  ‘‘أداة نريبود’’إن  17 
املرحلة األويل على قيام املعلم بوضع املالمح الرئيسة للعرض التقدميي ابستخدام عرض الشرائح، واالختبارات القصرية، 

لفيديوهات املرئية، وغريها. ويف املرحلة الثانية يقوم املعلم إبرسال العرض التقدميي للتالميذ ابستخدام كلمة سر حمددة وا
على شبكة اإلنرتنت، ويتم إرساهلا له على بريده اإللكرتوين الشخصي ‘‘ نريبود’’حيصل عليها من خالل التسجيل يف موقع 

مث حتميل العرض التقدميي. ‘‘ نريبود’’ة الثالثة يقوم التالميذ ابلدخول على موقع أو موقعه على الفيس بوك. ويف املرحل
وميكن للمعلم يف خالل املرحلة الثالثة االختيار بني قيام التالميذ ابلتعلم من خالل العرض املباشر وتغيري الشرائح املعروضة 

منها يف املنزل كل تلميذ مبفرده. ويف املرحلة الرابعة، يقوم  داخل الفصل أو تكليف التالميذ مبتابعة الشرائح املعروضة والتعلم
( التحكم 1ابخلصائص التالية:  ‘‘أداة نريبود’’املعلم بتحليل استجاابت التالميذ، مث يقدم هلم التغذية الراجعة. وتتميز 

لتعلم اليت ميكن االستفادة منها يف ( وجود مستودع كبري من مصادر ا2املتزامن أو غري املتزامن يف تقدمي املعلومات للتالميذ. 
( وجود اسرتاتيجيات عامة للتدريس جمانية ميكن للمعلمني 3على شبكة اإلنرتنت. ‘‘ نريبود’’التدريس والتعلم على موقع 

( جمموعة متنوعة 4، واألنشطة التعليمية، واالختبارات القصرية. (Slides)االستفادة منها يف شرح وتصميم شرائح العرض 
القصرية، وأسئلة إكمال الفراغات،  تدوات تقومي التحصيل الدراسي مثل: األسئلة ذات النهاايت املفتوحة، واالختبارامن أ

( وجود 5. ( Shahrokni, Sayed A., 2017, pp. 1-2)واألسئلة اليت تعتمد على تقومي القدرة على التذكر 
ائح العرض املرئية، واملصادر الصوتية املسموعة، واملصادر املكتوبة جمموعة متنوعة من مصادر التعلم مثل األفالم املرئية، وشر 

( 6، والرحالت امليدانية ابستخدام الواقع االفرتاضي، والتعليقات على توتري. (PDF)‘‘ يب دي إف’’يف صورة ملفات 
مع بقية منصات  ‘‘بودأداة نري ’’( إمكانية استخدام 7وجود بيئة تعليمية تعتمد على احلدس، وسهلة االستخدام، وآمنة. 

يف أثناء االتصال بشبكة اإلنرتنت، ويف حالة عدم القدرة على  ‘‘أداة نريبود’’( إمكانية استخدام 8التعلم األخرى. 
على شبكة اإلنرتنت تقارير مفصلة عن حتصيل التالميذ الدراسي ‘‘ أداة نريبود’( يقدم موقع 9االتصال بشبكة اإلنرتنت. 

(Shahrokni, Sayed A., 2017, p. 2). 
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برنامج ’’وإجراء المناقشات من خالل شبكة اإلنترنت، وتقويم األداء من خالل 
، أو (Quizlet Live) 19‘‘برنامج كويزليت الحي’’أو  (Kahoot) 18‘‘كاهوت

                                                           

جماين  ج. وهو برانم‘‘برانمج كاهوت’’بتصميم  2013يف عام  (Alf  Inge Wang)‘‘  ألف إينج وانج’’قام  18 
ميكن حتميله من على شبكة اإلنرتنت على اهلواتف الذكية أو احلاسبات اللوحية أو احلاسبات احملمولة. وهو ال حيتاج أيه 

وميكن استخدام ‘‘. إكسيل’’قوم هذا الربانمج بتسجيل إجاابت التالميذ يف ملف برامج أخري لكي ميكن استخدامه. وي
الصور وأفالم الفيديو املرئية والرسوم البيانية جلعل تصميم أسئلة االختيار من متعدد أكثر جاذبية ابلنسبة للتالميذ، ولزايدة 

يف تصميم بطارايت  ‘‘برانمج كاهوت’’ن استخدام ( ميك1ابخلصائص التالية:  ‘‘برانمج كاهوت’’دافعيتهم للتعلم. ويتمتع 
( إمكانية تقدمي تغذية راجعة للتالميذ بعد 2من األسئلة اليت يتم إرساهلا إىل أعداد كبرية من التالميذ يف نفس الوقت. 

ية أو احلاسبات ( ميكن حتميله على اهلواتف احملمولة الذكية أو احلاسبات اللوح3من اإلجابة على األسئلة مباشرة.  ءاالنتها
( إمكانية إرسال استبياانت إلكرتونية على شبكة 5. ت( إمكانية ترتيب التالميذ وفًقا لدرجاهتم يف االختبارا4احملمولة. 

( إمكانية إرسال األسئلة للتالميذ يف بداية 6اإلنرتنت للتالميذ واملعلمني، مع إمكانية تقدمي التغذية الراجعة لكل سؤال. 
ا تعلموه يف الدرس السابق، أو يف منتصف الدرس لكسر امللل والراتبة اليت قد يعاين منها التالميذ، أو يف الدرس لتقومي م

( إمكانية استخدام اإلحصاء يف تقومي جودة تعلم التالميذ من 7هناية الدرس لتقومي ما تعلمه التالميذ يف الدرس احلايل. 
ية استخدام التقومي التشخيصي لتحديد الصعوابت اليت تواجه ( إمكان8خالل حتليل نسب الرسوب يف االختبارات. 

 ,Prieto, Marta Curto)التالميذ عند دراسة موضوعات معينة، وحتديد اخلطوات العالجية الواجب تنفيذها 
Palma, Lara Orcos, Tobias, Pedro Jesus Blazquez and Leon Francisco Javier 

Molina, 2019, pp. 2-5)  . 

ابعتباره منصة للتعليم على شبكة اإلنرتنت.  2007ألول مرة يف عام   (Quizlet)‘‘ برانمج كويزليت’’ اخرتاعمت  19 
ابعتباره أكثر املواقع اإللكرتونية اليت يتم ‘‘برانمج كويزليت’’ (SimilarWeb)‘‘ سيميلر ويب’’وقد صنفت مؤسسة 

قام  2016مليون زائر شهراًي. ويف ربيع عام  36 أكثر من استخدمها يف التدريس والتعلم؛ حيث يزور موقعه اإللكرتوين
 ‘‘برانمج كويزليت احلي’’فريق الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات اببتكار برانجًما جديًدا أطلق عليه اسم 

(Quizlet Live) انمج بتنظيم مسابقات على اهلواء مباشرة؛ حيث يقوم هذا الرب  ‘‘برانمج كويزليت احلي’’. ويقوم
بتقسيم التالميذ يف الفصل الواحد إىل عدة فرق متنافسة، ويقوم ابختبارها يف اللغة اإلجنليزية من خالل قاعدة البياانت 

برانمج  ’’لغزًا بسرعة تفوق اآلخرين. وال يفيد  12اخلاصة به واليت تضم ماليني الكلمات. ويفوز الفريق الذي يستطيع حل 
اب التالميذ للمزيد من مفردات اللغة اإلجنليزية فقط، ولكنه يغري أيًضا من طريقة تفكري يف حتسني اكتس ‘‘كويزليت احلي
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‘‘ برنامج شرائح عرض جوجل’’في ‘‘ ملمحي األسئلة واألجوبة’’استخدام 
(Google Slides)  بهدف تصميم العروض التوضيحية. وتركز األنشطة التربوية في

مرحلة إعادة التعريف على االستجابة لألسئلة بعد مشاهدة فيلم فيديو مرئي من خالل 
، أو تصوير أفالم الفيديو واستخدامها (EdPuzzle) 20‘‘برنامج األلغاز التعليمية’’

واإلضافة والتعديل وإعادة  نموذج االستبدال’’ في العروض التقديمية. وباإلضافة إلى

                                                                                                                                                    

 ,Wolff, Gary, 2016)متعلمي اللغة اإلجنليزية، ويكسبهم اجتاهات إجيابية حنو التعلم يف خالل فرتة زمنية قصرية 
p. 25) . 

على شبكة اإلنرتنت حيتوي على عدد كبري من  هو برانمج موجود (EdPuzzle) ‘‘برانمج األلغاز التعليمية’’و 20 
الفيديوهات املصورة اليت ميكن استخدامها يف التعلم داخل املدارس. ويستطيع املعلمون من خالل تصفح املوقع اخلاص هبذا 

 ‘‘اليوتيوب’’على شبكة اإلنرتنت االختيار من بني عدد كبري من الفيديوهات املصورة املوجودة على موقع  جالربانم
(YouTube)أكادميية خان’’، و ‘‘(Khan Academy)انشيوانل جيوجرافيك’’، و ‘‘(National 

Geographic)تيد توكس’’، و ‘‘(TED Talks)فرييتاسيوم’’، و ‘‘(Veritasium)انمربفايل’’، و ‘‘
(Numberphile)كراش كورس’’، و ‘‘(Crash Course)فيمو’’، و ‘‘(Vimeo) وميكن تصفح املواقع .

 ‘‘برانمج األلغاز التعليمية’’ذكرها والبحث عن موضوعات ابالسم أو املوضوع، وعند اختيار فيديو معني يقدم السابق 
إزالة املناطق الطرفية غري ’’جمموعة متنوعة من األدوات ملساعدة التالميذ على تعميق خرباهتم الرتبوية. وميكن للتالميذ 

، والتعليق الصويت على أحد الفيديوهات، وتصميم اختبارات، (Cropping)‘‘ املرغوب فيها من الصور الفوتوغرافية
، وكتابة تقارير، وتبادل (Text Boxes)‘‘ كتابة تعليقات على الصور الفوتوغرافية أو الفيديوهات املصورة’’و

املصورة اليت  تاعلى األدبيات اليت تشري إىل أن الفيديوه ‘‘برانمج األلغاز التعليمية’’الفيديوهات مع اآلخرين. ويستند 
دقائق تبقي ملدة أطول يف ذاكرة املتعلم، وتزيد من درجة تركيز التالميذ. ومن خالل هذا الربانمج ميكن  7تصل مدهتا إىل 

تقصري مدة عرض الفيديوهات املصورة، وميكن تسجيل تعليقات صوتية تشرح مكوانت وخصائص الظاهرة موضوع العرض،  
ية تشرح بعض اخلصائص املهمة هلذه الظاهرة هبدف حتسني تركيز التالميذ، وتوضيح كما ميكن كتابة تعليقات تفسري 

، أو األسئلة ‘‘ضع عالمة صح أو خطأ’’املفاهيم اجملردة. وميكن أيًضا كتابة عدد من أسئلة االختيار من متعدد، أو أسئلة 
خالل الضغط على اسم التلميذ يستطيع  ذات النهاايت املفتوحة، أو أسئلة كتابة تعليق تفسريي حول فيديو معني. ومن

املعلم رؤية ورقة إجابة كل تلميذ، ومعرفة ما إذا كان التلميذ قد شاهد الفيديو املصور كاماًل من عدمه، ومعرفة عدد 
اإلجاابت الصحيحة اليت توصل إليها التلميذ، ومعرفة الدرجة اإلمجالية اليت حصل عليها كل تلميذ، وعدد املرات اليت 

فيها كل تلميذ املقاطع املختلفة للفيديو املصور، والوقت الذي استغرقه كل تلميذ لإلجابة عن كل جزء من أجزاء  شاهد
 . (Mischel, Leann J., 2019, pp. 284-285)االختبار 
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بعد تحميلها على ‘‘ سقراط المعلم’’، يمكن للمعلمين استخدام أداة ‘‘التعريف
الحاسبات اللوحية في مناقشة وتحليل األفكار، وتبادل اآلراء مع التالميذ 

(Townsend, Mary Beth, 2017, pp. 182-183) . 
ي المدارس آثار إيجابية عديدة. وقد خلص وإن لدمج التكنولوجيا الذكية ف

إلى وجود ارتباط ذي داللة بين تطوير البنية التحتية في مجال ‘‘ برادهان وزمالؤه’’
االتصاالت الالسلكية وبين ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وبين قدرة الدولة على 

الرتفاع جودة  االنفتاح التجاري على الدول األخرى. وتوضح األدبيات وجود تأثير قوي 
البنية التحتية الالسلكية على زيادة معدالت النمو االقتصادي على المدي الطويل في 

‘‘ برادهان وزمالؤه’’كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وقد أكد 
على أهمية اهتمام صانعي السياسات بتطوير قطاع االتصاالت جنًبا إلى جنب مع 

أن تحديث ‘‘ برادهان وزمالؤه’’مو االقتصادي األخرى. وأوضح تطوير مؤشرات الن
البنية التحتية التكنولوجية في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية قد أسهم بقوة في 
ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في عدد من الدول اآلسيوية على المديين القريب 

 ,Toader, Elena, Firtescu, Bogdan Narcis, Roman, Angela)والبعيد 
and Anton, Sorin Gabriel, 2018, p. 5) . وبعد أن حللنا المشكالت المرتبطة

بالجاهزية التكنولوجية في التعليم في الدول المتقدمة، سوف نستعرض في الجزء التالي 
 المشكالت المرتبطة بالجاهزية التكنولوجية في التعليم في مصر.
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 ة بالجاهزية التكنولوجية في التعليم في مصر:ثانًيا: المشكالت المرتبط
تتعدد المشكالت المرتبطة بالجاهزية التكنولوجية في التعليم في مصر. ومن بين 

 أهم هذه المشكالت يمكن ذكر اآلتي:
ضعف امتالك المعلمين للكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات  (أ

 اللوحية في التدريس:
مد محمد ضعف امتالك معلمي التعليم الثانوي انتقد البيطار، حمدي مح

، وكفايات برنامج العروض  (Excel)الصناعي لكفايات برنامج الجداول اإللكترونية
، وكفايات االتصال عن بعد، (Access)التقديمية، وكفايات برنامج قاعدة البيانات 

تطبيقات وكفايات برنامج معالج الكلمات، وكفايات تشغيل الحاسب اآللي، وكفايات 
الحاسب اآللي لتدريس العمارة. وأشار البيطار، حمدي محمد محمد إلى أن كفايات 
معلمي التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بتوظيف الحاسبات اآللية في التدريس ليست 
بالمستوي المطلوب الذي يرضي عنه معلمو هذا النوع من التعليم. ولهذا طالب 

الخدمة، وبجعل التدريس باستخدام الحاسبات اآللية  بتحسين برامج التدريب في أثناء
، 2013إلزامًيا في مرحلة التعليم الثانوي الصناعي )البيطار، حمدي محمد محمد، )أ( 

 (. 149-142ص ص. 
البربري، هند أحمد الشربيني أحمد؛ وحنا، تودري مرقص، غنايم؛ ’’وانتقدت 

لى استخدام شبكات الحاسب صعوبة تدريب كل المعلمين ع‘‘ ومهنى محمد إبراهيم
دفعة واحدة، وندرة توافر المعلمين ذوي المهارات والكفاءات الالزمة الستخدام شبكات 
الحاسب، وتخوف بعض المعلمين من تأثير استخدام شبكات الحاسب على الدروس 

؛ وحنا، تودري  البربري، هند أحمد الشربيني أحم’’الخصوصية. ولهذا أوصت 
بربط تعيين المعلم في وزارة التربية والتعليم ‘‘ ى محمد إبراهيممرقص، غنايم؛ ومهن

بحصوله على رخصة تمكنه من التدريس باستخدام شبكة الحاسب اآللي )البربري، 
هند أحمد الشربيني أحمد؛ وحنا، تودري مرقص، غنايم؛ ومهنى محمد إبراهيم، 
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 46ي (. وأوضحت الدراسة أن المعلمين العاملين ف26-25، ص ص. 2010
إدارة  13مدرسة من مدارس التعليم الثانوي العام في محافظة الدقهلية موزعين على 

تعليمية من اإلدارات التعليمية في المحافظة يفتقرون إلى الكفايات الالزمة الستخدام 
الحاسبات اآللية في التدريس. وطالبت الدراسة بإدخال تعديالت جذرية على أدوار 

نولوجية، وبتطوير مهارات المعلمين المتصلة باستخدام وكفايات المعلمين التك
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشبكة اإلنترنت ومؤتمرات الفيديو في التدريس، 
وبجعل تطوير كفايات المعلمين الرقمية جزًءا ال يتجزأ من تحديث منظومة التعليم 

حمولة في التدريس الثانوي، وبتدريب المعلمين على استخدام أجهزة الحاسبات الم
)البربري، هند أحمد الشربيني أحمد؛ وحنا، تودري مرقص، غنايم؛ ومهنى محمد 

 (.28-6، ص ص. 2010إبراهيم، 
بضرورة تدريب المعلمين ‘‘ اللبودى، منى ابراهيم’’وباإلضافة إلى هذا، طالبت 

‘‘ اإللمام بالتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي  نموذج’’على
(Technological Pedagogical Content Knowledge Model) وتنمية ،

كفايات المعلمين التكنولوجية، وتحديث معرفتهم بطرق التدريس وطبيعة المناهج 
الدراسية، وتدريبهم على دمج التكنولوجيا الذكية في التدريس داخل الصف، وعلى 

، وتبصيرهم باالستخدامات تحقيق أهداف المناهج الدراسية باستخدام الحاسبات اللوحية
المختلفة للحاسبات اللوحية في التدريس والتعلم، وتدريبهم على اتقان استخدام 

 Curriculum-based)‘‘ المناهج الدراسية القائمة على أساس دمج التكنولوجيا’’
Technology Integration).   كما دعت الدراسة أيًضا إلى تدريب المعلمين على

ر النمطية في التدريس، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحسين استخدام الطرق غي
جودة التعليم والتعلم بالمدارس المصرية، ودمج تطبيقات التكنولوجيا في المناهج 
الدراسية لتحسين نواتج التعلم ومخرجاته، وتدريب المعلمين على التخطيط لشرح 



 

 293 

، ص ص. 2013راهيم، الدروس باستخدام الحاسبات اللوحية )اللبودى، منى اب
247-250.) 
 ضعف فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة:  (ب

أوصت دراسة حديثة بعقد دورات تدريبية عالية الجودة للمعلمين لتأهيلهم على 
استخدام الوسائط المتعددة في التدريس )شهده، السيد علي السيد؛ ومتولي، صفوت 

مرسي، ’’(. وطالب 169ص. ، 2012حسن عبدالعزيز؛ وبيومي، السيد محمد، 
بتطوير برامج التدريب في أثناء ‘‘ عمر محمد محمد؛ وأحمد، نعمات عبد الناصر

الخدمة بحيث يتحول المعلم من كونه مصدًرا للمعرفة إلى دوره الجديد كموجه وميسر 
للعملية التعليمية، وبما يمكن المعلم من القدرة على التكيف مع المستقبل، وتطوير 

لمعرفي لورش العمل والتدريب قصير وطويل المدي لتنمية الكفايات الرقمية المحتوي ا
لدي المعلمين، والعمل الدؤوب على إكساب المعلمين للمهارات الالزمة لتوظيف 
التكنولوجيا الذكية في التدريس، وتبني مدخل التدريب المستمر على استخدام 

تروني والتعلم االفتراضي، وتشجيع استراتيجيات التدريس الحديث وأساليب التعلم اإللك
المعلمين على التجديد المعرفي المستمر للكفايات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، ورفع المستوي األكاديمي والمهني للمعلمين من خالل تقديم المنح لهم 

مد؛ للدراسة بالجامعات المرموقة في الدول الصناعية المتقدمة )مرسي، عمر محمد مح
 (.  481، ص. 2015وأحمد، نعمات عبد الناصر، 

ألف معلم على  88أوضح المسئولون بوزارة التربية والتعليم أنه قد تم تدريب قرابة 
، 24، سبتمبر 2019توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية )جريدة المصري اليوم، 

 (. 4ص. 
 ضعف البنية التحتية التكنولوجية في المدارس: (ت

ذر الدكتور أسامة الغزالي حرب من عدم توفير البنية التحتية التكنولوجية حيث ح
في المدارس الثانوية؛ األمر الذي أدي إلى حدوث عدة مشكالت في اختبارات الفصل 
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. وانتقد الدكتور 2018/2019الدراسي األول بالصف األول الثانوي في العام الدراسي 
ربية والتعليم بإعداد المناهج التعليمية واألنشطة أسامة الغزالي حرب عدم قيام وزارة الت

المناسبة للتابلت، وعدم تدريب التالميذ والمعلمين والموجهين قبل البدء في تنفيذ هذه 
التجربة. ودعا الكاتب المشهور إلى تجريب الحواسب اللوحية في عينة ممثلة من أربع 

دارس الثانوية. وطالب أو خمس مدارس في كل محافظة قبل تعميمها على جميع الم
أيًضا بدراسة تلك التجربة من جميع وجوهها الفنية والعملية قبل اتخاذ قرار تعميمها 

 (. 11،  ص. 21، مايو 2019)جريدة األهرام، 
كما اشتكي وكالء وزارة التربية والتعليم بمحافظات بورسعيد والسويس ومطروح 

واإلسكندرية من تعطل منظومة  والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج والبحيرة
االمتحانات اإللكترونية في أثناء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالصف األول 

ففي محافظة بورسعيد تعثرت محاوالت . ’’2018/2019الثانوي في العام الدراسي 
تشغيل منصة االمتحان اإللكتروني باستخدام التابلت؛ األمر الذي دفع القائمين على 

ة التعليمية إلى التعامل مع البديل الورقي. وفي محافظة السويس أدت أعطال العملي
اإلنترنت بالمدارس إلى ضياع وقت التالميذ وإلى إغالق المنصة الرئيسية من الوزارة 
لالتصال اإللكتروني. وفي محافظة مطروح شهدت االمتحانات أخطاء فنية في دخول 

متحان اإللكتروني. ولهذا اضطر معظم معظم التالميذ على السيستم إلجراء اال
ألف  30التالميذ إلى أداء االمتحان الورقي. وفي محافظة المنوفية أدي أكثر من 

تلميذ وتلميذة بالصف األول الثانوي امتحان اللغة العربية بنظام البوكليت بعد فشل 
أدي  الدخول على السيستم ألداء االمتحان على التابلت. أما في محافظة سوهاج فقد

من تالميذ الصف األول الثانوي اختبار اللغة العربية بالنظام اإللكتروني. كما  30%
سادت حالة من االرتباك والغضب بين أولياء األمور والتالميذ والمراقبين بسبب سقوط 
السيستم، وعدم فتح الفالشة التي تسلمها الطالب، مما أدي إلى إلغاء االمتحانات 

. وتم تحويل االمتحانات في مدارس محافظة البحيرة إلى النظام بواسطة أجهزة التابلت
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الورقي. كما تكرر تعطل نظام االمتحان اإللكتروني في محافظة اإلسكندرية، وتم 
 (. 4، ص. 20، مايو 2019اللجوء إلى االختبارات الورقية )جريدة األهرام، 

هاء من إعداد االنت 16/5/2019وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في 
مدرسة ثانوية حكومية بالبنية التحتية التقنية الالزمة لالمتحان اإللكتروني.  1700

وأوضحت الوزارة أن نظام االمتحان اإللكتروني آمن بدون االعتماد على الشريحة أو 
مدرسة ثانوية حكومية ال  500اإلنترنت. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى وجود قرابة 

اني من مشكالت تقنية، وسوف يتم إجراء االمتحانات بها بصورة ورقية في تزال تع
، 2019لحين اكتمال تجهيزاتها التقنية )جريدة األهرام،  2018/2019العام الدراسي 

 (. 8، ص. 16مايو 
العميد األسبق لكلية التربية بجامعة –ولهذا طالب الدكتور محمد أمين المفتي 

جديد المتحانات الثانوية العامة على عينة من مدارس بتجريب النظام ال –عين شمس
المحافظات لتحديد سلبياته وإيجابياته ثم التعديل بعد ذلك في ضوء ما قد يظهر من 
سلبيات في أثناء التجريب وذلك إعمااًل لمبدأ التجريب قبل التعميم )جريدة األهرام، 

 (. 11، ص. 30، إبريل 2019
مات ضعف قدرات الخادم )السيرفر( الموجود لدي وانتقد بعض خبراء نظم المعلو 

وزارة التربية والتعليم، وعدم قدرته على االستجابة لطلبات التحميل في أثناء وقت 
االمتحان، كما انتقد أيًضا بطء سرعة اإلنترنت المتصل به الخادم. وطالب خبير ثاني 

أكثر من خادم فرعي  في نظم المعلومات باتباع نظام تعدد الخوادم؛ حيث يتم استخدام
يتم تخزين قواعد المعلومات عليها باإلضافة إلى وجود نسخة من تلك القواعد على 
الخادم الرئيسي. وأوضح الخبراء في نظم المعلومات أن اتباع نظام تعدد الخوادم 
وزيادة سرعة اإلنترنت المتصل به الخوادم التابعة لوزارة التربية والتعليم هو السبيل 

عدم توقف نظام االختبارات اإللكترونية أو انهياره في أثناء االمتحانات )جريدة األمثل ل
 (. 3، ص. 14، مايو 2019األهرام، 
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ماتزال البنية التحتية في بعض المدارس الثانوية في  2019وفي أكتوبر من عام 
جمهورية مصر العربية غير مجهزة بالخوادم )السيرفر( أو بكابالت اإلنترنت. واشتكت 

؛ حيث -وجار االنتهاء منها-وجود منشآت لم يتم تجهيزها’’وزارة التربية والتعليم من 
توجد بعض المدارس التي ما تزال تحتاج إلى أدوات البنية التكنولوجية )جريدة األهرام، 

(. وعلى الرغم من بدء العام الدراسي في أواخر شهر 8، ص. 2، أكتوبر 2019
جهزة التابلت لم يتم تسليمها للدفعة الثانية من ، إال أن أ2019سبتمبر من عام 

أجهزة التابلت ’’الصف األول الثانوي. ولهذا أوضحت وزارة التربية والتعليم أن 
المخصصة للدفعة الجديدة من تالميذ الصف األول الثانوي سوف يتم تسليمها لهم 

، أكتوبر 2019)جريدة األهرام، ‘‘ بدًءا من شهر نوفمبر وحتي نهاية شهر ديسمبر
ألف جهاز من أجهزة الحاسبات  650(. ومعني هذا أنه سوف يتم تسليم 8، ص. 2

اللوحية لتالميذ الصف األول الثانوي قبيل انتهاء الفصل الدراسي األول؛ ومن ثم قد ال 
تتاح للتالميذ الوقت الزمني الكافي للتدريب على استخدام الحاسبات اللوحية في 

 التعلم. 
سات تدني جودة المباني المدرسية والمالعب ومعامل الحاسب وتنتقد عدة درا

اآللي في المدارس الحكومية. وتوضح إحدى الدراسات أن انخفاض ميزانية التعليم في 
المدارس الحكومية قد أثرت سلًبا على قدرة المديريات واإلدارات التعليمية على تنفيذ 

ودة نظام اإلضاءة، واللجوء إلى عمليات الصيانة بالمدارس، ومن ثم أدت إلى تدني ج
الحلول المؤقتة لصيانة المباني الحكومية بداًل من وضع خطط طويلة األمد لذلك. كما 
طالبت هذه الدراسة أيًضا بتبني التخطيط االستراتيجي لصيانة المباني المدرسية، 

ت اإلنترنت وتحديث البنية التحتية الكهربائية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وشبكا
والسبورات الذكية والحاسبات المحمولة/اللوحية بالمدارس الحكومية، ومواكبة التجهيزات 

 .U.S)التكنولوجية بالمدارس للثورة المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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Department of Education, National Center for Education 
3)-Fund, 2017, pp. 1 Century School stStatistics, 21 . 

وتوضح دراسة ثانية أن ضعف جودة البنية التحتية التكنولوجية تعد عائًقا يحول 
دون توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس والتعلم. ويسهم ضعف جودة البنية 
التحتية التكنولوجية، وقلة مصادر التعلم الذكية، وتدني جودة المناهج الدراسية في 

 تفادة المتعلمين من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويتمثل ضعفانخفاض اس
جودة البنية التحتية التكنولوجية في انخفاض سرعة اإلنترنت، وضعف كفاءة شبكات 

 ,Hepp K., Pedro)األلياف الضوئية، وقدم أجهزة الحاسبات اآللية بالمدارس 
Prats Fernandez, Miquel Angel, & Holgado Garcia, Josep, 2015, 

p. 36) . 
البربري، هند أحمد الشربيني أحمد؛ وحنا، تودري مرقص، ’’ولهذا حذرت دراسة 

من قلة الخطط المناسبة الستخدام تكنولوجيا ‘‘ غنايم؛ ومهنى محمد إبراهيم
االتصاالت في العملية التعليمية، ومن ارتفاع تكاليف إدخال شبكات الحاسب اآللي 

أجهزة الحاسب اآللي المخصصة االتصال بشبكة اإلنترنت في المدارس، وقلة عدد 
في المدارس الثانوية المصرية، وعدم إصالح األعطال التي تنتج عن التشغيل فور 
اإلبالغ عنها. وأوصت الدراسة بتحديث معامل الحاسب اآللي، وتوزيع حاسبات 

إلنترنت على جميع تالميذ المرحلة الثانوية، وتقوية شبكة ا (Laptops)محمولة 
، (Data Show)بالمدارس، وتأثيث الفصول بالسبورات الذكية وأجهزة العرض الذكية 

وتحديث شبكات االتصال اإللكترونية بين المدارس واإلدارات والمديريات التعليمية، 
وتوفير مصادر التعلم الرقمية بالمدارس )البربري، هند أحمد الشربيني أحمد؛ وحنا، 

 (.  27-25، ص ص. 2010مهنى محمد إبراهيم، تودري مرقص، غنايم؛ و 
محمد، صباح سيد عبد الرحمن؛ ومراد ’’وباإلضافة إلى هذا، فقد انتقدت دراسة 

عدم توافر الدعم المادي الكافي للمدارس الذي ‘‘ مراد صالح؛ وأحمد عال عبد الرحيم
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ت اآللية يمكنها من التعامل مع العصر؛ حيث ال تتوافر األعداد الكافية من الحاسبا
أو  (Data Show)المتصلة بشبكة اإلنترنت، كما ال تتوافر أجهزة العرض الذكية 

السبورات الذكية في جميع الفصول بالمدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية، ناهيك 
عن عدم توافر البنية التحتية الالزمة الستخدام شبكة اإلنترنت )محمد، صباح سيد 

 (. 162، ص. 2015صالح؛ وأحمد عال عبد الرحيم، عبد الرحمن؛ ومراد مراد 
من خطورة عدم ‘‘ نوار، أحمد زينهم’’وليس هذا فحسب؛ حيث حذرت دراسة 

استيفاء التجهيزات الالزمة لدمج التابلت التعليمي في المدارس الثانوية في مصر. 
تصال وطالبت بتوفير المزيد من الموارد المالية إلطالق وتحسين خدمة الواي فاي )اال

عن بعد بشبكة اإلنترنت( في المدارس حتي يتمكن التالميذ من االتصال الالسلكي 
بشبكة اإلنترنت، ومن الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة، وحتي تستطيع 
المدارس المصرية من توجيه قدر أكبر من االهتمام لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية. 

دراسة بتشجيع القطاع الخاص على تخصيص وباإلضافة إلى هذا، فقد طالبت ال
المزيد من التبرعات النقدية والعينية لتمويل شراء الحاسبات اللوحية، وتحسين جودة 
البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس، وبتشجيع األفراد على تأسيس أوقاف تربوية 

صر )نوار، لتمويل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمدارس الثانوية في م
 (. 861-853، ص ص. 2019أحمد زينهم، 

إلى عدم وجود شبكة واي فاي على ‘‘ بغدادي، منار محمد إسماعيل’’وأشارت 
درجة عالية من الكفاءة داخل المدارس الثانوية العامة الحكومية في مصر، وعدم 

نوية توافر البنية التحتية المالئمة كشبكات االتصاالت والكهرباء في المدارس الثا
العامة في القري والمناطق النائية، وعدم انتشار قاعات إنترنت مجانية مجهزة في 
مراكز الشباب وقصور الثقافة في المناطق الفقيرة. كما انتقدت الدراسة أيًضا عدم 
وجود منصات للتفاعل اإللكتروني المتواصل يمكن للمتعلمين االستفادة منها، ووجود 
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في االستفادة من بنك المعرفة )بغدادي، منار محمد  ضعف لدي المعلمين والطالب
 (.  707-704، ص ص. 2019إسماعيل، 

من ضعف تدريب التالميذ في مدارس ‘‘ رداد، أشرف منصور البسيوني’’ويحذر 
على التسجيل في بنك المعرفة المصري، وعلى  (STEM)‘‘ المتفوقين ستيم’’

، وضعف سرعة شبكة اإلنترنت بتلك استخدام بنك المعرفة في البحث العلمي والتعلم
المدارس. ويتطلب حل هذه اإلشكالية المتصلة بضعف االستفادة من بنك المعرفة 
المصري عقد عدد أكبر من الدورات التدريبية للمعلمين لتأهيلهم الستخدام بنك المعرفة 
في التدريس، وتبصيرهم بكيفية البحث فيه، وسبل معرفة المصادر التعليمية التي 

عمق من معارف تالميذ المرحلة الثانوية العامة. وباإلضافة إلى هذا، يجب تنظيم ت
ورش عمل وحاضرات توعوية للتالميذ تحدد لهم مصادر المعارف الموجودة في بنك 
المعرفة المصري، وكيفية البحث عنها، وكيفية توثيق هذه المعارف بطريقة علمية 

، ‘‘المتفوقين ستيم’’إلنترنت في مدارس سليمة. كما يجب أيًضا زيادة سرعة شبكة ا
ألن العملية التعليمية في هذه المدارس تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيا 
المعلومات، وتوظيف اإلنترنت طوال اليوم سواء داخل المباني المدرسية أو سكن 

، ص ص. 2019التالميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي )رداد، أشرف منصور البسيوني، 
246-280.) 
 عدم توافر الدعم الفني للمعلمين وقلة أعداد فرق الصيانة: (ث

حيث انتقد أولياء األمور عدم معرفة المعلمين بالنظام الجديد للثانوية العامة، 
وعدم حصول المعلمين على أي تدريب قبل البدء في تطبيق النظام. فقد مر الفصل 

جديد في طرق التدريس أو دون أي  2018/2019الدراسي األول من العام الدراسي 
المناهج الدراسية، كما تأخر تسلم التالميذ والمعلمين للحواسب اللوحية حتى الفصل 

مرسي، ’’(. ولهذا طالب 3، ص. 14، مايو 2019الدراسي الثاني )جريدة األهرام، 
بتوفير فرق الصيانة، وإعداد الكوادر ‘‘ عمر محمد محمد؛ وأحمد، نعمات عبد الناصر
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القادرة على تصميم وصيانة نظم المعلومات، وتوفير الدعم الفني للمعلمين من البشرية 
خالل متخصصين قادرين على تدريب المعلمين على توظيف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في التدريس. كما طالب هذان الباحثان أيًضا بتوجيه مزيد من االهتمام 

ة )مرسي، عمر محمد محمد؛ وأحمد، لتحسين األبعاد التقنية في المدارس المصري
 (.284، ص. 2015نعمات عبد الناصر، 

اآلثار السلبية لنقص أعداد فرق ‘‘ بغدادي، منار محمد إسماعيل’’وتوضح 
صيانة الحاسبات اآللية على الجاهزية التكنولوجية بالمدارس الثانوية العامة في 

ت اآللية للتدريب الكافي. مصر. وانتقدت هذه الدراسة عدم تلقي فرق صيانة الحاسبا
وأوضحت الدراسة أن عدم تدريب فرق صيانة الحاسبات اللوحية هو أحد أسباب 
الفجوة الرقمية في مصر. ومن ثم دعت الباحثة إلى تشكيل فرق الصيانة، وتدريبها 
تدريًبا كافًيا حتي تستطيع مواجهة أية أعطال تؤثر على عملية تعلم التالميذ )بغدادي، 

 (. 700-699، ص ص. 2019د إسماعيل، منار محم
 ضعف ضمان أمان الشبكات الالسلكية والسلكية: (ج

ويحذر الدكتور أحمد الجيوشي من مخاطر اإلفراط في استخدام التكنولوجيا في 
التعليم )الالب توب، والتابلت، واإلنترنت( بما يؤدي النعزال الطالب عن بيئته 

ر يؤدي لنتائج سلبية على سالمة العملية المدرسية والتربوية وعن معلميه. وهو أم
التعليمية برمتها، بل أنه قد يؤدي لتأخر الطالب دراسًيا وتربوًيا. ويوضح الدكتور 

في سن   أحمد الجيوشي أن التالميذ في أستراليا والدانمارك واليونان والسويد وإسبانيا
 46يقة يومًيا ودق 58يستخدمون اإلنترنت داخل نطاق المدارس لمدة  الخامسة عشرة
دقيقة يومًيا )جريدة األهرام،  35دقيقة يومًيا و 39دقيقة يومًيا و 42دقيقة يومًيا و

 (. 10، ص. 11، يونيو 2019
ألف تابلت على تالميذ الصف  708ولكن وزارة التربية والتعليم أشارت إلى توزيع 

مع الشركة مدرسة ثانوية حكومية، وإلى تعاون الوزارة  2313األول الثانوي في 
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، إبريل 2019الموردة للحاسبات اللوحية لتأمين التابلت ومنع اختراقه )جريدة األهرام، 
 (. 5، ص. 7

إهمال المناهج المصرية ألبعاد ‘‘ عبد العزيز، عبد العاطي حلقان أحمد’’وينتقد 
أن المناهج ‘‘ عبد العزيز، عبد العاطي حلقان أحمد’’المواطنة الرقمية. ويوضح 

ة في المدارس المصرية تفتقر إلى تضمين األبعاد األساسية للمواطنة الرقمية الدراسي
بتضمين في موضوعاتها. ويعني هذا أن وزارة التربية والتعليم في مصر ال تقوم 

  الموضوعات اآلتية في المناهج الدراسية الصادرة عنها:
  ي مصر األوروبية ال تتضمن المناهج الدراسية فعلى العكس من معظم الدول

 قضية االستخدام اآلمن للهواتف المحمولة من قبل التالميذ.
  في حين تتضمن المناهج األلمانية موضوعات حول التسوق عبر اإلنترنت

 تتجاهل المناهج المصرية هذا الموضوع.
  على النقيض مما هو مطبق في التفيا، ال تشتمل المناهج المصرية على

 أو بخطورة إدمان ألعاب الكمبيوتر. موضوعات تتصل بالجرائم اإللكترونية
  في حين تشمل المناهج الدراسية في لوكسمبورج موضوعات حول سبل حماية

، وإدارة تطبيقات الحاسب اآللي، وكيفية تحديث (Passwords)كلمات السر 
 نظم المعلومات، تتجاهل المناهج المصرية هذه الموضوعات كلية.

 نزاعات التجارية، أو محو األمية ال يتم تضمين الموضوعات المتصلة بال
اإلعالمية، أو محو األمية الرقمية، أو موثوقية المعلومات الموجودة على 
شبكة اإلنترنت، أو تحيز وعدم حيادية مصادر المعرفة الموجودة على شبكة 
اإلنترنت في المناهج الدراسية في المدارس المصرية، في حين يتم تركز 

 ة على تدريس هذه المحتويات. المناهج في المملكة المتحد
  وفي حين تهتم المناهج الدراسية في البرتغال بسبل تدريب التالميذ على النسخ

 االحتياطي للملفات، تتجاهل المناهج المصرية هذا الموضوع.
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  في حين تركز المناهج الدراسية في ليختنشتاين على موضوعات مثل
أخالقيات الوصول إلى المواقع أخالقيات االستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت، و 

على شبكة اإلنترنت، وأخالقيات تدفق المعلومات ومصداقيتها، تتجاهل 
عبد العزيز، عبد العاطي حلقان أحمد، المناهج المصرية هذه الموضوعات )

 (. 548-547، ص ص. 2016
وفي ضوء أوجه القصور هذه يجب أن تتضمن مناهج الحاسب اآللي ومناهج 

ة األخرى في مصر موضوعات تتصل بكيفية الحماية من التنمر المواد الدراسي
اإللكتروني، وكيفية التصرف عند نشر صور سيئة أو رسائل تحتقر اآلخرين أو 
تخدش حيائهم في المدونات اإللكترونية أو الصفحات الشخصية على الفيس بوك، 

لنشر  وكيفية الوقاية من سرقة الهوية اإللكترونية واستخدام هوية شخص آخر
األكاذيب عن اآلخرين، وقضايا االستخدام اآلمن للهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية 
والحاسبات المحمولة، وسبل التعامل مع الجرائم اإللكترونية، وأخالقيات استخدام شبكة 

 اإلنترنت. 
 ضعف استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية: (ح

ائزين وخاسرين في سوق العمل. وسوف تؤثر سوف تؤدي الثورة الرقمية إلى ف
هذه الثورة الرقمية على سوق العمل من خالل تأثيرين اثنين رئيسيين هما: أتمتة أعداد 
متزايدة من الوظائف، وزيادة رواتب العاملين في الوظائف القائمة على توظيف 

ئف التي ال التكنولوجيا الرقمية الراقية في مقابل انخفاض رواتب العاملين في الوظا
تحتاج إلى توظيف التكنولوجيا الذكية المتقدمة. ولهذا تواجه الدول تحديات فائقة 
تتطلب تطوير مهارات نسبة كبيرة من العاملين في سوق العمل، وإمدادهم بالكفايات 
التكنولوجيا الذكية، وتأهيلهم للنجاح في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الرقمية 

(Baller, Silja, Dutta, Soumitra, and Lanvin, Bruno, 2016, p. 13) . 
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ويعد تصميم وبناء المناهج الدراسية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية أحد 
التحديات الصعبة التي تواجه الدول النامية. حيث تحتاج هذه المناهج الجديدة إلى 

عليم وبين الشركات المصنعة ميزانيات ضخمة، وشراكة قوية بين وزارة التربية والت
للمنتجات التكنولوجية الذكية ووزارة االتصاالت والشركات المسئولة عن بناء البنية 
التحتية التكنولوجية وبين كليات الحاسبات والذكاء االصطناعي. وعلى الرغم من 

ة، التحديات المتصلة بتصميم المناهج الدراسية المرتكزة على استخدام التكنولوجيا الذكي
إال أن العوائد من هذه المناهج المطورة ضخمة. ويجب أن تكون المناهج المطورة 
عميقة ومتنوعة وشاملة بداًل من أن تكون سطحية وقاصرة. ويجب أن يتم بناء 

 ,Behar)المناهج الجديدة باللغة العربية بداًل من تقديمها فقط باللغة اإلنجليزية 
Anurag, and Mishra, Punya, 2015, p. 76) . 

وتعاني النظم التعليمية في الدول النامية من صعوبات تحسين الكفايات الرقمية 
لدي المتعلمين، وإشكاليات تتصل بتدريبهم على االستخدام الحكيم واإلبداعي لمصادر 
التعلم الموجودة على شبكة اإلنترنت، وكيفية حمايتهم من التنمر والتحرش الجنسي 

تكنولوجي عبارة عن مجموعة من المعارف واالستراتيجيات اإللكتروني. والتمكن ال
والمهارات التي تمكن المتعلم من حل المشكالت القائمة والمشكالت المستجدة 
المرتبطة بالمستقبل وبالمواقف الجديدة في العالم الرقمي، وتؤهل التلميذ لتبادل 

ضافي آخر للتمكن المعلومات وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في التعلم. وهناك بعد إ
التكنولوجي هو تدريب التالميذ على التفكير بصورة تجريدية ومنطقية ومنظمة وبصورة 
تشجع التفكير اإلبداعي المستقل، وتنمي التفكير الحاسوبي، وتحفز القدرة على التفكير 
والحدس بما يساعد المتعلمين على اكتساب استراتيجيات حل المشكالت. وقد شهد 

يران اهتمام عدد ال بأس به من الدول الصناعية المتقدمة بتدريس التفكير العقدان األخ
 Hepp K., Pedro, Prats)الحاسوبي ضمن مناهج المرحلتين االبتدائية واإلعدادية 

Fernandez, Miquel Angel, & Holgado Garcia, Josep, 2015, p. 38) . 
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الحاسب اآللي  وأوضح البيطار، حمدي محمد محمد أن معظم معايير منهج
بالصف األول الثانوي الصناعي ليست بالمستوي المطلوب؛ حيث يركز هذا المنهج 
فقط على الجوانب المعرفية، ويهمل الجوانب الوجدانية والجوانب المهارية، ويهمل ربط 
الجوانب المعرفية باحتياجات الصناعة والتعليم الهندسي ومتطلبات سوق العمل. 

تقد البيطار، حمدي محمد محمد عدم توفير اإلمكانات المادية وباإلضافة إلى هذا ين
والبشرية والتجهيزات الالزمة لتدريس الحاسب اآللي بالمدارس الثانوية الصناعية، 
وعدم توافر الميزانيات الالزمة لتدريب معلمي التعليم الثانوي الصناعي، وعدم 

تخدام أساليب تقويم تراعي تخصيص أوقات أكثر لممارسة األنشطة التعليمية، وعدم اس
الفروق الفردية بين التالميذ عند إعداد االختبارات في منهج الحاسب اآللي، وعدم 
مراعاة أدوات التقويم لالحتياجات الشخصية والنفسية واالجتماعية للتالميذ )البيطار، 

(. ويتطلب هذا تعديل مناهج 50-49، ص ص. 2013حمدي محمد محمد، )ب( 
بالمدارس الثانوية الصناعية المصرية، وإشراك رجال الصناعة وأساتذة الحاسب اآللي 

كلية الهندسة في تصميم مناهج مطورة للحاسب اآللي في المدارس الثانوية الصناعية، 
وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية والتجهيزات الالزمة لتدريس الحاسب اآللي 

 بالمدارس الصناعية في مصر. 
الدراسية في المدارس المصرية.  المناهج‘‘أمل سعيد محمد ،حباكة’’ وتنتقد

أن المناهج الدراسية في مصر وطرائقها وتقنياتها ‘‘ ، أمل سعيد محمدحباكة’’ وتري 
ال تتعامل إال تعاماًل جزئًيا مع ركيزة واحدة هي المعرفة فقط. وهذه المعرفة مكتسبة؛ 

تعلم واكتشافه. وبهذا يصبح أي من صنع الغير، وليست معرفة مكتشفة من صنع الم
المنهج الدراسي في هذه المدارس عائًقا أمام العقل البشري، ومعطاًل إلبداعه ونموه. 

باالستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تدريس ‘‘ حباكة، أمل سعيد محمد’’وتطالب 
مناهج تربوية تشجع على الطالقة اللغوية والفكرية، وعلى المرونة واألصالة، وحل 

لمشكالت، وإعادة صياغة المعارف بأساليب جديدة تتسم بالحداثة للفرد والمجتمع، ا
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وتوظيف المعارف في مواقف جديدة تناسب التغيرات الفردية والمجتمعية وتواكب 
 (.23-20، ص ص. 2011التطورات التكنولوجية )حباكة، أمل سعيد محمد، 

مراد صالح؛ وأحمد عال محمد، صباح سيد عبد الرحمن؛ ومراد ’’وتنتقد دراسة 
عدم قيام التعليم األساسي بدوره في تنمية مهارات اإلبداع لدي تالميذ ‘‘ عبد الرحيم

هذه المرحلة، وعدم إسهام هذه المرحلة الدراسية في تمكين التالميذ من االتصال 
الفعال، وعدم تأهيل التعليم األساسي للتالميذ لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، 
وعدم إكسابهم لمهارة معالجة البيانات أو مهارة الوصول إلى المعلومات في الوقت 
المناسب. باإلضافة إلى هذا، فإن هناك قصور في قيام التعليم األساسي بدوره في 
إكساب التالميذ للمهارات الالزمة والضرورية للتعامل والتكيف مع عصر المعلومات 

خرين،. ومازالت مدارس التعليم األساسي مثل: مهارة التواصل الحضاري مع اآل
المصرية تهتم في المقام األول بتحصيل المعلومات، وتؤكد على الحفظ واالستظهار 
بداًل من التركيز على تنمية المهارات المهمة السابق ذكرها. وليس هذا فحسب، 

عرفة فأهداف المناهج الدراسية في مرحلة التعليم األساسي ال تساعد التالميذ على م
الجديد من المعلومات، وال تحقق المرونة واإلبداع، وال تسهم في إعداد الفرد/المتعلم 
بصورة تتماشي مع متطلبات عصر المعرفة واالنفجار المعرفي )محمد، صباح سيد 

-160، ص ص. 2015عبد الرحمن؛ ومراد مراد صالح؛ وأحمد عال عبد الرحيم، 
161 .) 
لمالي لتمويل تنفيذ مشروع الحواسب احتماالت عدم استمرار الدعم ا (خ

 اللوحية:
من إنفاق قرض البنك الدولي ’’حيث حذر أحد المسئولين بوزارة التربية والتعليم 

بالكامل، ومن اقتراض مليارين من ميزانية هيئة األبنية التعليمية لتنفيذ مشروع 
جنيه بمشروع  مليار 138وأوضح المسئول أن وزارة التربية والتعليم طلبت ‘‘. التابلت

، إال أن وزارة المالية قررت 2019/2020الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
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مليار جنيه فقط دون استشارة وزارة التربية والتعليم. كما انتقد مصطفي  99تخصيص 
خصم هذه المبالغ من ميزانية هيئة  -وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب-سالم

ة لتمويل مشروع الحواسب اللوحية على الرغم من وجود فصول تصل األبنية التعليمي
تلميذ، ووجود فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها. ورد  75كثافتها إلى 

مليار جنيه في ميزانية السنة  4.9المسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة طلبت 
نت بالمدارس الثانوية )جريدة لتطوير التابلت وشبكات اإلنتر  2019/2020المالية 

 (. 5، ص.7، مايو 2019األهرام، 
ونتيجة الرتفاع تكلفة توزيع الحواسب اللوحية على تالميذ المرحلة الثانوية فقد 

 –العميد األسبق لكلية التربية بجامعة عين شمس–حذر الدكتور محمد أمين المفتي 
إذا ’’ائد. واستطرد قائاًل: من إهدار المال العام وراء مشروعات مكلفة ضعيفة الع

كانت تكلفة التطوير قرًضا بملياري دوالر، وتكلفة شراء التابلت جزًءا منه، فهل بعد 
، 2019)جريدة األهرام، ‘‘ كل ثالث سنوات سنحتاج إلى قرض آخر لشراء التابلت؟

 (.11، ص. 30إبريل 
من من ضعف تمويل التعليم و ‘‘  بغدادي، منار محمد إسماعيل ’’وحذرت 

تداعياته السلبية على تحقيق الجاهزية التكنولوجية بمدارس المرحلة الثانوية العامة في 
مصر. وأوضحت الدراسة أن ضعف تمويل التعليم الثانوي وضعف تمويل تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في المدارس الثانوية العامة يرجع إلى انخفاض ما تخصصه 

لرغم من وجود نص في الدستور المصري الصادر في الدولة لقطاع التعليم. وعلى ا
من الموازنة العامة للدولة لقطاع التعليم قبل  %4يلزم الدولة بتخصيص  2014عام 

بغدادي، منار محمد الجامعي، إال أن غالبية هذه الميزانية يتم صرفها كرواتب )
 (. 702-699، ص ص. 2019إسماعيل، 

عف من الجاهزية التكنولوجية مما سبق يتضح أن هناك عدة عقبات تض
بالمدارس اإلعدادية المصرية. ومن أمثلة هذه العقبات ما يلي: ضعف امتالك 
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المعلمين للكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس، 
وضعف فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة، وضعف البنية التحتية التكنولوجية 

الحكومية، وعدم توافر الدعم الفني للمعلمين وقلة أعداد فرق الصيانة، في المدارس 
وضعف ضمان أمان الشبكات الالسلكية والسلكية، وضعف استخدام التكنولوجيا في 
تدريس المناهج الدراسية، واحتماالت عدم استمرار الدعم المالي لتمويل تنفيذ مشروع 

ت الدراسات النظرية على خطورة هذه التدريس باستخدام الحواسب اللوحية. وقد أكد
اإلشكاليات. وبعد أن تناولنا معوقات الجاهزية التكنولوجية المذكورة في الدراسات 
النظرية، سوف نتناول واقع الجاهزية التكنولوجية في مصر في ضوء الدراسة 

س الميدانية. ويتناول الجزء التالي الدراسة الميدانية للجاهزية التكنولوجية بالمدار 
 اإلعدادية في بعض اإلدارات التعليمية بمحافظة الجيزة.

المحور السادس: واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في 
 مصر في ضوء الدراسة الميدانية:

 البيانات األولية : 
 (. المسمى الوظيفي للمفحوصين في عينة البحث.1الجدول )

 المسمى الوظيفي التكرار النسبة
 إخصائي اجتماعي 1 5.
 إخصائي تطوير تكنولوجي )أ( 1 5 

 إخصائي خبير مكتبات 1 5.
 إخصائي نفسي 2 1.0
 أمين معمل علوم 1 5.
 كبير معلمين 14 6.8
 مدير مدرسة 2 1.0
 معلم 53 25.9
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 معلم اول 86 42.0
 معلم خبير 44 21.5
 الجملة 205 100.0

علم خبير وكبير معلمين غالبية أفراد احتل شاغلو وظيفة معلم أول ومعلم وم
على الترتيب، في حين  %6.8و %21.5و %25.9و %42العينة بنسب بلغت 

كانت أقل الوظائف تمثيال في العينة هي إخصائي اجتماعي، وإخصائي تطوير 
 %0.5تكنولوجي )أ(، وإخصائي خبير مكتبات، وأمين معمل علوم بنسب بلغت 

 ب.على الترتي %05و %0.5و %0.5و
 (. التخصص الذي يقوم بتدريسه أعضاء عينة البحث.2الجدول )

 التخصص التكرار  النسبة 
 إخصائي اجتماعى 2 1.0
 إخصائي تطوير تكنولوجي )أ( 1 5.
 إخصائي مكتبة 3 1.5
 اقتصاد منزلي 2 1.0
 أمين معمل علوم 1 5.

 لغة إنجليزية 24 11.7
 تاريخ 1 5.
 تربية فنية 2 1.0
 حاسب آلي 27 13.2
 دراسات اجتماعية 23 11.2
 رياضيات 26 12.7
 تربية زراعية 1 5.
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 لغة عربية 57 27.8
 علم نفس 2 1.0
 علوم 22 10.7
 فيزياء 1 5.
 لغة فرنسية 6 2.9
 مجال زراعي 2 1.0
 مجال صناعي 2 1.0

 الجملة 205 100.0

آللي وتخصص مثل المعلمون في تخصص اللغة العربية وتخصص الحاسب ا
الرياضيات وتخصص اللغة اإلنجليزية وتخصص الدراسات االجتماعية وتخصص 

 %12.7و %13.2و %27.8العلوم غالبية تخصصات عينة الدراسة بنسب بلغت 
. وتوضح اإلحصاءات أن المعلمون الذين يدرسون %10.7و %11.2و %11.7و

وتخصص  تخصص اللغة العربية وتخصص الحاسب اآللي وتخصص الرياضيات
 %87.3اللغة اإلنجليزية وتخصص الدراسات االجتماعية وتخصص العلوم قد مثلوا 

من إجمالي عينة البحث. ومثل المعلمون في تخصص اللغة العربية أكبر عدد من 
، في حين مثل المعلمون في تخصص %27.8المعلمين بين عينة البحث بنسبة 

لوم الزراعية وتخصص أمين الفيزياء وتخصص التطوير التكنولوجي وتخصص الع
 %0.5و %0.5معمل علوم أقل عدد من المعلمين بين عينة البحث بنسبة بلغت 

 على الترتيب.  %0.5و %0.5و
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 (. المؤهل الدراسي للمعلمين في عينة البحث. 3الجدول )
 المؤهل التكرار النسبة
 بكالوريوس اقتصاد منزلي 1 5.
 بكالوريوس الفنون الجميلة 1 5.
 بكالوريوس تجارة 2 1.0
 بكالوريوس تجارة ودبلوم تربوي  16 7.8
 بكالوريوس تربية نوعية 1 5.
 بكالوريوس حاسب آلي ودبلوم تربوي  3 1.5
 بكالوريوس خدمة اجتماعية 2 1.0
 بكالوريوس خدمة اجتماعية ودبلوم تربوي  1 5.
 ليسانس دار العلوم 6 2.9
 ربوي ليسانس دار العلوم ودبلوم ت 5 2.4
 بكالوريوس زراعة 2 1.0
 بكالوريوس زراعة ودبلوم تربوي  1 5.
 بكالوريوس علوم 7 3.4
 بكالوريوس علوم وتربية 38 18.5
 بكالوريوس علوم وتربية ودبلوم تربوي  2 1.0
 بكالوريوس علوم ودبلوم تربوي  6 2.9
 بكالوريوس علوم وماجستير 1 5.
 م تربوي بكالوريوس نظم معلومات ودبلو  1 5.
 تربية زراعية 1 5.
 تربية نوعية 1 5.
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 تكنولوجيا التعليم 1 5.

 دبلوم الدراسات الفنية 1 5.
 ليسانس دار علوم 4 2.0
 ليسانس دار علوم ودبلوم تربوي  1 5.
 ليسانس أثار 1 5.
 ليسانس آداب لغة إنجليزية ودبلوم تربوي  1 5.

 ليسانس آداب وتربية 72 35.1
 سانس آداب وتربية ودبلوم تربوي لي 21 10.2
 ليسانس ألسن ودبلوم تربوي  1 5.

1.5 3 
ليسانس لغة عربية من جامعة األزهر 

 ودبلوم  تربوي 
 معهد دراسات فنية متقدمة 1 5.

 الجملة 205 100.0

مثل المعلمون الحاصلون على ليسانس اآلداب والتربية وبكالوريوس العلوم 
التربية باإلضافة إلى دبلوم تربوي وبكالوريوس التجارة والتربية وليسانس اآلداب و 

باإلضافة إلى دبلوم تربوي أكبر نسبة من المعلمين من بين عينة البحث بنسبة بلغت 
( 3على الترتيب. وتوضح بيانات الجدول ) %7.8و %10.2و %18.5و 35.1%

هذه  تعدد مصادر إعداد المعلمين العاملين في المدارس اإلعدادية؛ حيث تشمل
المصادر كليات التربية، وكليات العلوم، وكلية دار العلوم، وكلية األلسن، وكلية اللغة 
العربية بجامعة األزهر، وكليات التجارة، وكليات الحاسب اآللي، ومعهد الدراسات 
الفنية المتقدمة. ونتيجة لتعدد مصادر إعداد المعلمين يوصي البحث الراهن بتوحيد 
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دة خريجي كليات التربية المعينين بالمدارس الحكومية، وبإعادة هذه المصادر، وبزيا
 العمل بنظام التكليف لخريجي كليات التربية. 

 (. عدد سنوات الخبرة بالنسبة للمعلمين في عينة البحث.4الجدول )
 الخبرة التكرار النسبة
42.4 87 1-10 
27.3 56 11-20 
 سنة فأكثر 20 62 30.2
100.0 205 Total 

سنوات  10ل المعلمون الذين تتراوح عدد سنوات خبرتهم بين سنة واحدة إلى مث
سنة فأكثر  20، في حين مثل المعلمون الذين تبلغ عدد سنوات خبرتهم 42.4%
من عينة البحث  %69.7( أن 4من عينة البحث. وتوضح بيانات الجدول ) 30.2%

غالبية عينة معلمي  عام. وبالتالي، فإن 20هم من أصحاب الخبرة بين عام إلى 
 البحث هم من الشباب. 

 (.توزيع المعلمين وفًقا للمدرسة التي يعملون بها.5الجدول )  
 المدرسة التكرار النسبة
 أبو صير اإلعدادية بنات 10 4.9
 اإلخصاص اإلعدادية المشتركة 10 4.9
 البدرشين اإلعدادية بنات 10 4.9
 البليدة اإلعدادية بنين 10 4.9
 الحوامدية اإلعدادية بنات 10 4.9
 السالم اإلعدادية بنات 10 4.9
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 الشهيد صالح فخرى اإلعدادية بنات 10 4.9
 الشهيد محمد طلعت عبد الوارث 9 4.4
 المساندة اإلعدادية المشتركة 10 4.9
 المنوات الحديثة اإلعدادية 10 4.9
 أم خنان اإلعدادية بنين 10 4.9
 دية المشتركةتل حماد اإلعدا 10 4.9
 زاوية أبو مسلم اإلعدادية المشتركة 10 4.9
 شركة السكر اإلعدادية المشتركة 10 4.9
 الصف اإلعدادية بنات 10 4.9
 صالح سالم للتعليم األساسي 10 4.9
 منى األمير اإلعدادية بنين 6 2.9
 منيل شيحة اإلعدادية بنات 10 4.9
 ميت رهينة اإلعدادية بنين 10 4.9
 نزلة األشطر اإلعدادية المشتركة 10 4.9
 نزلة سالم اإلعدادية المشتركة 10 4.9

100.0 205 Total 
إدارات  5مدرسة إعدادية في  21معلم موزعين على  205وشملت عينة البحث 

تعليمية. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة الحوامدية 
ة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة الصف التعليمية. التعليمية، وإدار 

معلمين في  10مدارس إعدادية بواقع  4معلم موزعين على  40وقد اختار الباحث 
كل مدرسة إعدادية في إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة 

مدارس  5معلم موزعين على  45عليمية، كما اختار العياط التعليمية، وإدارة الصف الت
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معلم موزعين  30إعدادية في إدارة الحوامدية التعليمية. ففي إدارة الحوامدية تم اختيار 
 9معلمين في كل مدرسة إعدادية، باإلضافة إلى  10مدارس إعدادية بواقع  3على 

ي مدرسة مني معلمين ف 6معلمين في مدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث و 
مدارس إعدادية في إدارة الحوامدية بدال من  5األمير اإلعدادية بنين. وقد تم اختيار 

مدارس كما حدث في بقية اإلدارات التعليمية األخرى نتيجة للعجز الشديد في  4
المعلمين، ولصعوبة مقابلة العدد الكافي من المعلمين. والحظ الباحث وجود عجز 

مين في بعض التخصصات في إدارة أبو النمرس التعليمية، صارخ في أعداد المعل
وإدارة الحوامدية التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة 
الصف التعليمية. وتزداد ظاهرة العجز في المعلمين خطورة في إدارة الحوامدية 

 ط التعليمية على الترتيب. التعليمية، وإدارة الصف التعليمية، وإدارة العيا
 (. توزيع أفراد العينة وفًقا للمحافظة التي ينتمون إليها.6الجدول )

 المحافظة التكرار النسبة
 الجيزة 205 100.0
100.0 205 Total 

معلم موزعين على محافظة واحدة هي محافظة الجيزة.  205شملت عينة البحث 
على عدد كبير من المحافظات، اختار  وبدال من اختيار عينة قليلة العدد موزعة

الباحث دراسة عينة كبيرة العدد موزعة على محافظة واحدة فقط لكي يرسم صورة أكثر 
دقة وعمًقا لواقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية بهذه المحافظة. وبهذا 

الجيزة حول إدارات تعليمية بمحافظة  5يمثل البحث الراهن دراسة حالة آلراء معلمي 
واقع الجاهزية التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية. ويوصي الباحث بإجراء دراسات حالة 
متعمقة لواقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية بمحافظات أخري مثل 

 محافظة أسوان، ومحافظة قنا، ومحافظة سوهاج، ومحافظة أسيوط. 
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 لإلدارة التعليمية التي ينتمون إليها. (. توزيع أفراد العينة وفًقا7الجدول )
 اإلدارة التعليمية التكرار النسبة
 أبو النمرس 40 19.5
 البدرشين 40 19.5
 الحوامدية 45 22.0
 الصف 40 19.5
 العياط 40 19.5
100.0 205 Total 

في إدارة الحوامدية  %22.5بلغت أكبر نسبة من المعلمين في عينة البحث 
في إدارة أبو النمرس التعليمية وإدارة  %19.5حين بلغت هذه النسبة التعليمية، في 

 البدرشين التعليمية وإدارة الصف التعليمية وإدارة العياط التعليمية. 
 (.عدد الفصول في مدارس عينة البحث.8الجدول )

 الفصول التكرار النسبة
4.9 10 5.00 
4.9 10 7.00 
2.9 6 9.00 
4.9 10 10.00 
4.9 10 11.00 
9.8 20 12.00 
9.8 20 14.00 
4.9 10 15.00 
9.8 20 16.00 
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14.6 30 17.00 
4.9 10 18.00 
4.9 10 20.00 
4.9 10 21.00 
4.9 10 22.00 
4.9 10 31.00 
4.4 9 36.00 

100.0 205 Total 
فصال( هي األكثر في  17فصال إلى  12تعد المدارس متوسطة الحجم )من 

من عينة مدارس البحث، في حين بلغت المدارس  %48.9لغت عينة البحث حيث ب
من عينة مدارس البحث.  %28.9فصال(  36فصال إلى  18كبيرة الحجم )من 

 15فصال وتلك التي تضم  16فصال وتلك التي تضم  17وبلغت المدارس التي تضم 
 %14.6فصال ما نسبته  12فصال وتلك التي تضم  14فصال وتلك التي تضم 

 على الترتيب.  %9.8و %9.8و %4.9و %9.8و
 (. كثافة الفصول في مدارس عينة البحث.9الجدول )   

 الكثافة التكرار النسبة
4.9 10 47.00 
4.9 10 49.00 
15.1 31 50.00 
4.9 10 51.00 
4.9 10 55.00 
28.3 58 60.00 
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7.8 16 65.00 
14.6 30 70.00 
9.8 20 80.00 
4.9 10 120.00 

100.0 205 Total 
طالًبا في الفصل الواحد،  60مثلت المدارس التي تضم فصوال ذات كثافة تبلغ 

طالًبا في الفصل الواحد،  70طالًبا في الفصل الواحد، والتي تضم  50والتي تضم 
، %28.3طالًبا ما نسبته  120طالًبا في الفصل الواحد، والتي تضم  80والتي تضم 

( ارتفاع 9وتوضح بيانات الجدول ) .%4.9، و%9.8، و%14.6، و%15.1و
كثافة الفصول في مدارس عينة الدراسة. ومن البديهي أن ارتفاع كثافة الفصول يعد 
عائًقا يحول دون التوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في التدريس والتعلم. وتوضح 

حية األدبيات في مجال تكنولوجيا التعليم أن التدريس الفعال باستخدام الحاسبات اللو 
تلميًذا. ولهذا يجب بناء مزيد من  40يتطلب كثافة منخفضة في الفصل ال تزيد عن 

الفصول في اإلدارات التعليمية المذكورة لكي يتم تقليل كثافة الفصول بها، ومن ثم 
 تصبح الظروف مواتية لالستخدام األكثر كفاءة للحاسبات اللوحية في التدريس والتعلم. 

 :ات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلهانتائج استجابات العبار 
تناول المحور األول من محاور االستبيان مدي امتالك المعلمين للكفايات 

وفيما في التدريس.  (Tablets)التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 
أعرف كيف أحل المشكالت المتصلة بالتكنولوجيا والتي ’’  يخص العبارة األولي

من العينة عليها، في حين اعترض  %23.9أعترض ‘‘ هني في أثناء التدريستواج
( ال %34.1من العينة عليها. ويعني هذا، أن أكثر من ثلث العينة ) %10.2بشدة 

يعرفون كيف يحلون المشكالت المتصلة بالتكنولوجيا والتي تواجههم في أثناء 
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م الكفايات التكنولوجية الالزمة أستطيع تعل’’ وفيما يتصل بالعبارة الثانيةالتدريس. 
من أفراد العينة عليها،  %37.1وافق بشدة ‘‘ لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس

من العينة البحث  %80من أفراد العينة عليها. ومن ثم، فإن  %42.9في حين وافق 
قد أوضحوا أنهم يستطيعون تعلم الكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات 

لوحية في التدريس إذا تم تدريبهم عليها. وتتسق إجابات المفحوصين على العبارة ال
 وتوضح إجابات المعلمين على العبارة الثالثةالثانية مع إجاباتهم عن العبارة الثالثة. 

أستطيع مواكبة أحدث التطورات المتصلة بالتكنولوجيا الالزمة لتوظيف الحاسبات ’’
 %52.2من أفراد العينة يوافقون بشدة عليها، وأن  %24.4أن ‘‘ اللوحية في التدريس

يعترضون  %8.35يعترضون عليها، وأن  %9.3من أفراد العينة يوافقون عليها، وأن 
من عينة البحث يوافقون أو  %76.6بشدة عليها. وتوضح استجابات المفحوصين أن 

كنولوجيا الالزمة يوافقون بشدة على قدرتهم على مواكبة أحدث التطورات المتصلة بالت
ال أمتلك ’’ أما فيما يخص العبارة الرابعةلتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس. 

فقد وافق بشدة ‘‘ الكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس
من  %26.8عليها، في حين أعترض  %28.8من العينة عليها، كما وافق  29.3%

من أفراد العينة عليها. وتوضح استجابات المعلمين  %9.3ترض بشدة أفراد العينة واع
من أفراد العينة يعتقدون أنهم ال يمتلكون  %58.1المتصلة بالعبارة الرابعة أن 

الكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس مقارنة بنسبة 
ير إجابات المعلمين على العبارة وتشيعتقدون أنهم يمتلكون هذه الكفايات.  36.1%

أمتلك معرفة عميقة باألنواع المختلفة من التكنولوجيا المرتبطة بتوظيف ’’ الخامسة
من العينة يوافقون بشدة على هذه  %6.3إلى أن ‘‘ الحاسبات اللوحية في التدريس

يعترضون عليها،  %37.6من العينة يوافقون فقط عليها، وأن  %34.1العبارة، وأن 
من أفراد  %40.4يعترضون بشدة عليها. وتوضح إجابات المعلمين أن  %9.3ن وأ

العينة يوافقون أو يوافقون بشدة على امتالكهم معرفة عميقة باألنواع المختلفة من 
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 %46.9التكنولوجيا المرتبطة بتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس، في حين أن 
على ذلك. ومن ثم، فإن نسبة المعلمين  من أفراد العينة يعترضون أو يعترضون بشدة

الذين ال يمتلكون هذه المعرفة العميقة بالتكنولوجيا المرتبطة بتوظيف الحاسبات 
اللوحية في التدريس تزيد عن نسبة من يمتلكونها. وبالتالي، فالبد من تنمية معارف 

يما يتصل وفالمعلمين التكنولوجية المرتبطة بتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس. 
أمتلك المهارات التكنولوجية التي أحتاج إليها لتوظيف التكنولوجيا ’’ بالعبارة السادسة

فقط  %40من أفراد العينة عليها، ووافق  %7.8وافق بشدة ‘‘ اللوحية في التدريس
من أفراد العينة على هذه العبارة، واعترض بشدة  %35.1عليها، في حين اعترض 

من المعلمين في عينة البحث  %41.9عليها. ويعني هذا، أن من أفراد العينة  6.8%
يعتقدون أنهم ال يمتلكون المهارات التكنولوجية التي يحتاجون إليها لتوظيف 

يعتقدون أنهم يمتلكون هذه  %47.8التكنولوجيا اللوحية في التدريس، في حين أن 
عدادية يرون أنهم المهارات. وبالتالي فإن هناك نسبة كبيرة من معلمي المدارس اإل

 يفتقرون إلى امتالك هذه المهارات التكنولوجية. 
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 (.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها.10الجدول )
أوافق  العبارة م

 بشدة
ال   أوافق 

 أعرف
أعتر   أعترض 

ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

المحور األول: امتالك المعلمين للكفايات  
وجية الالزمة لتوظيف الحاسبات التكنول

 :في التدريس (Tablets)اللوحية 

 % ك % ك % ك % ك % ك

أعرف كيف أحل المشكالت المتصلة  1
بالتكنولوجيا والتي تواجهني في أثناء 

 التدريس. 
29 14.1 88 42.9 18 8.8 49 

23.
9 

21 10.2 

أستطيع تعلم الكفايات التكنولوجية  2
اللوحية في  الالزمة لتوظيف الحاسبات

 التدريس. 
76 37.1 88 42.9 10 4.9 22 

10.
7 

9 4.4 

أستطيع مواكبة أحدث التطورات المتصلة  3
بالتكنولوجيا الالزمة لتوظيف الحاسبات 

 اللوحية في التدريس. 
50 24.4 107 52.2 12 5.9 19 9.3 17 8.3 
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أوافق  العبارة م
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر   أعترض 
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

المحور األول: امتالك المعلمين للكفايات  
وجية الالزمة لتوظيف الحاسبات التكنول

 :في التدريس (Tablets)اللوحية 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ال أمتلك الكفايات التكنولوجية الالزمة  4
 ية في التدريس. لتوظيف الحاسبات اللوح

60 29.3 59 28.8 12 5.9 55 
26.

8 
19 9.3 

أمتلك معرفة عميقة باألنواع المختلفة من  5
التكنولوجيا المرتبطة بتوظيف الحاسبات 

 اللوحية في التدريس. 
13 6.3 70 34.1 26 12.7 77 

37.
6 

19 9.3 

أمتلك المهارات التكنولوجية التي أحتاج  6
ا اللوحية في إليها لتوظيف التكنولوجي

 التدريس. 
16 7.8 82 40.0 21 10.2 72 

35.
1 

14 6.8 
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تناول المحور الثاني من محاور االستبيان مدي امتالك المعلمين للكفايات 
المعرفية في التخصص الالزمة لتدريس تخصصهم بإتقان. وفيما يخص العبارة 

من  %80.5بشدة وافق ‘‘ أمتلك قدًرا كافًيا من المعارف في تخصصي’’ السابعة 
من  %99من العينة عليها. ويعني هذا، أن  %18.5العينة عليها، ووافق فقط عليها 

أفراد العينة يتصفون بالقوة والتمكن في تخصصهم األكاديمي. وفيما يتصل بالعبارة 
من العينة  %58وافق بشدة ‘‘ أستطيع توظيف األسلوب العلمي في التفكير’’الثامنة 

من أفراد العينة على العبارة  %1.5عليها، كما اعترض  %39.5عليها، ووافق 
من  %97.5من أفراد العينة عليها. ويعني هذا، أن  %0.5الثامنة، واعترض 

المعلمين في عينة البحث يعتقدون أنهم يستطيعون توظيف األسلوب العلمي في 
تراتيجيات أمتلك طرًقا واس’’التفكير. وتوضح إجابات المعلمين على العبارة التاسعة 

من أفراد  %49.3أن ‘‘ متنوعة لتنمية وتعميق فهمي لتخصصي الذي أقوم بتدريسه
 %4.9من أفراد العينة يوافقون عليها، وأن  %43.9العينة يوافقون بشدة عليها، وأن 

يعترضون بشدة عليها. وتوضح استجابات المفحوصين  %0.5يعترضون عليها، وأن 
ن بشدة أو يوافقون على امتالكهم لطرق من عينة البحث يوافقو  %93.2أن 

واستراتيجيات متنوعة لتنمية وتعميق فهمهم لتخصصهم األكاديمي الذي يقومون 
 بتدريسه. 
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 (.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها.10الجدول )
المحور الثاني: امتالك المعلمين  

 للكفايات المعرفية في التخصص
 الالزمة لتدريس تخصصهم بإتقان:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
أمتلك قدًرا كافًيا من المعارف في  7

 تخصصي. 
165 80.5 38 18.5 2 1.0     

أستطيع توظيف األسلوب العلمي  8
 5. 1 1.5 3 5. 1 39.5 81 58.0 119 في التفكير. 

أمتلك طرًقا واستراتيجيات متنوعة  9
لتنمية وتعميق فهمي لتخصصي 

 الذي أقوم بتدريسه. 
101 49.3 90 43.9 3 1.5 10 4.9 1 .5 
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تناول المحور الثالث من االستبيان مدي امتالك المعلمين للكفايات التربوية 
أستطيع ’ ’العامة الالزمة لتدريس تخصصهم بإتقان. وفيما يخص العبارة العاشرة 

اختيار المداخل الفعالة للتدريس والالزمة لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية تفكيرهم فيما 
عليها،  %39عليها، ووافق فقط  %54.1وافق بشدة  ‘‘يخص تخصصي الدراسي

من  %93.1عليها. ويعني هذا، أن  %4.9عليها، واعترض بشدة  %25.4واعترض 
على أنهم يستطيعون اختيار المداخل الفعالة عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون 

للتدريس والالزمة لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية تفكيرهم فيما يخص تخصصهم الدراسي. 
أمتلك معرفة عميقة لألسس المعرفية لتكنولوجيا ’’وفيما يتصل بالعبارة الحادية عشرة 

وافق بشدة ‘ ‘التعليم التي يمكنني استخدامها في فهم وتطبيق تخصصي المعرفي
من أفراد العينة عليها، واعترض  %44.9من أفراد العينة عليها، ووافق فقط  16.6%
يوافقون بشدة  %61.5عليها. ويعني هذا، أن  %4.9عليها، واعترض بشدة  25.4%

أو يوافقون على أنهم يمتلكون معرفة عميقة لألسس المعرفية لتكنولوجيا التعليم التي 
فهم وتطبيق تخصصهم المعرفي. وتوضح استجابات المعلمين  يمكننهم استخدامها في

من عينة البحث يعترضون أو يعترضون بشدة  %30.3على العبارة الحادية عشرة أن 
على امتالكهم معرفة عميقة لألسس المعرفية لتكنولوجيا التعليم التي يمكننهم 

ف لدي نسبة استخدامها في فهم وتطبيق تخصصهم المعرفي. وبالتالي فإن هناك ضع
كبيرة من معلمي التعليم اإلعدادي فيما يتصل باألسس المعرفية لتكنولوجيا التعليم التي 
يمكن استخدامها في فهم وتطبيق تخصصهم األكاديمي. ويرجع هذا الضعف إلي 
ضعف المكون التكنولوجي في مقررات كليات التربية، وفي برامج التدريب في أثناء 

 ن. الخدمة المقدمة للمعلمي
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 (.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها.10الجدول )
المحور الثالث: امتالك المعلمين  

للكفايات التربوية العامة الالزمة لتدريس 
 تخصصهم بإتقان: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
أعر 
 ف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
طيع اختيار المداخل الفعالة للتدريس أست 10

والالزمة لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية 
 تفكيرهم فيما يخص تخصصي الدراسي. 

111 
54.

1 
80 39.0 2 1.0 11 5.4 1 .5 

أمتلك معرفة عميقة لألسس المعرفية  11
لتكنولوجيا التعليم التي يمكنني 
استخدامها في فهم وتطبيق تخصصي 

 المعرفي. 

34 
16.

6 92 44.9 17 8.3 52 
25.

4 10 4.9 
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وتناول المحور الرابع من االستبيان مدي امتالك المعلمين للكفايات التربوية 
الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس. وفيما يخص العبارة الثانية عشرة 

  ‘‘أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن طرق تدريسي للدروس’’
من أفراد العينة  %42.4من أفراد العينة عليها، ووافق فقط  %26.8افق بشدة و 

من أفراد العينة  %2.9من أفراد العينة عليها، واعترض بشدة  %20عليها، واعترض 
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أنهم يستطيعون  %69.2عليها. ويعني هذا أن 

تي تحسن طرق تدريسهم للدروس، في حين أن اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة ال
ال يعتقدون ذلك. ومن ثم، فإن أكثر من خمس المعلمين في عينة البحث  22.9%

يعتقدون بوجود قصور في معارفهم المتصلة باختيار األدوات التكنولوجية المناسبة 
أستطيع اختيار ’’التي تحسن طرق تدريسهم. وفيما يتصل بالعبارة الثالثة عشرة 

من  %23.4وافق بشدة ‘‘ دوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن تعلم التالميذاأل
من العينة عليها،  %19من العينة عليها، واعترض  %46.3العينة عليها، ووافق 

من عينة  %69.7من العينة عليها. وتوضح استجابات المعلمين أن  %4.9واعترض 
اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة  البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على استطاعتهم

يعترضون أو يعترضون بشدة على ذلك.  %23.9التي تحسن تعلم التالميذ، في حين 
ومن ثم فإن حوالي ربع عينة الدراسة يعتقدون أنهم ال يستطيعون اختيار األدوات 

في التكنولوجية المناسبة التي تحسن تعلم التالميذ. وبالتالي فإن هناك أوجه قصور 
المناهج الدراسية بكليات التربية وفي المحتوي المعرفي لبرامج التنمية المهنية في أثناء 

نجح برنامج الدراسة بكلية التربية في ’’الخدمة. وتوضح إجابات المعلمين على العبارة 
تمكيني من التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا على طرق التدريس التي 

من أفراد العينة يوافقون بشدة عليها، وأن  %9.3أن ‘‘ أستخدمها داخل الصف
من أفراد العينة يعترضون  %33.2من أفراد العينة يوافقون عليها، وأن  22.9%

يعترضون بشدة عليها. وتؤكد إجابات المعلمين على العبارة  %30.7عليها، وأن 
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كلية التربية لم من عينة البحث يعتقدون أن برنامج الدراسة ب %63.9الرابعة عشرة أن 
ينجح في تمكينهم من التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا على طرق التدريس 
التي يستخدمونها داخل الصف. ومن ثم فإن هناك حاجة قوية إلى تغيير المناهج 
الدراسية بكليات التربية لكي تعد المعلمين الستخدام التكنولوجيا الرقمية في التدريس. 

بات المعلمين على العبارة الرابعة عشرة أن هناك نقاط ضعف عديدة كما توضح إجا
في المناهج الدراسية بكليات التربية المصرية. أما فيما يخص العبارة الخامسة عشرة 

فقد وافق ‘‘ أفكر تفكيًرا ناقًدا حول كيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية’’
من العينة عليها، في حين  %46.8عليها من العينة عليها، كما وافق  %18بشدة 

من العينة عليها. وتوضح  %6.8من العينة عليها، كما أعترض بشدة  %21اعترض 
يوافقون أو يوافقون بشدة على أنهم يفكرون تفكيًرا  %64.8استجابات المفحوصين أن 

ناقًدا حول كيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية، في حين يعترض أو 
من أفراد العينة على هذه العبارة. وبالتالي، فإن نسبة ال  %27.8عترض بشدة ي

يستهان بها من عينة البحث تحتاج إلى تدريب يؤهلها لممارسة التفكير الناقد حول 
كيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية. وفيما يتصل بالعبارة السادسة 

ولوجيا التي درستها في كلية التربية بحيث أستطيع أن أطور استخدامي للتكن’’عشرة 
إلى أنهم يوافقون بشدة  %17.1فقد أشار ‘‘ يتناسب مع األنشطة التعليمية المختلفة

من العينة إلى أنهم يوافقون فقط عليها، في حين أشار  %33.7عليها، كما أشار 
 من العينة إلى أنهم يعترضون  %13.7إلى أنهم يعترضون عليها، وأشار  28.3%

من أفراد العينة يوافقون أو يوافقون بشدة على  %50.8بشدة عليها. ويعني هذا أن 
استطاعتهم تطوير استخدامهم للتكنولوجيا التي درسوها في كلية التربية بحيث تتناسب 

من أفراد العينة يعترضون على  %42مع األنشطة التعليمية المختلفة، في حين أن 
أفراد عينة البحث يعتقدون أنهم ال يستطيعون  من %42هذه العبارة. وحقيقة أن 

تطوير استخدامهم للتكنولوجيا التي درسوها في كلية التربية بحيث تتناسب مع 
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األنشطة التعليمية المختلفة تشير إلى أن المناهج الدراسية بكليات التربية قديمة 
تكنولوجيا وعتيقة، وإلى أن هذه المناهج ال تؤهل الطالب/المعلمين بها الستخدام 

المعلومات واالتصاالت أو التكنولوجيا الرقمية في التدريس. وبالتالي فالبد من تحديث 
هذه المناهج الدراسية بكليات التربية. وتشير إجابات المعلمين على العبارة السابعة 

أستطيع االختيار من بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتحسين ما أقوم ’’عشرة 
من أفراد  %20إلى أن ‘‘ ين طرق تدريسي، وتحسين تعلم التالميذبتدريسه، وتحس

من أفراد العينة يوافقون فقط عليها، وإلى  %47.3العينة يوافقون بشدة عليها، وإلى أن 
يعترضون بشدة عليها.  %6.3من أفراد العينة يعترضون عليها، وإلى أن  %14.6أن 

أستطيع توظيف استراتيجيات ’’رة وتوضح إجابات المعلمين على العبارة الثامنة عش
التدريس ومداخل توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي تعلمتها داخل كلية 

من عينة المعلمين يوافقون بشدة  %9.8أن ‘‘ التربية في التدريس داخل الصف
من عينة  %27.3من عينة المعلمين يوافقون فقط عليها، وأن  %42.4عليها، وأن 

من عينة المعلمين يعترضون بشدة عليها.  %14.1يعترضون عليها، وأن  المعلمين
من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على استطاعتهم  %52.2ويعني هذا، أن 

توظيف استراتيجيات التدريس ومداخل توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي 
يعترضون او  %41.4لصف، وأن تعلموها داخل كلية التربية في التدريس داخل ا

من عينة البحث الرافضة أو  %41.4يعترضون بشدة على هذه العبارة. وتشير آراء 
الرافضة بشدة للعبارة الثامنة عشرة إلى عدم استطاعة نسبة كبيرة من خريجي كليات 
التربية توظيف استراتيجيات التدريس ومداخل توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية 

لتي تعلموها داخل كلية التربية في التدريس داخل الصف؛ األمر الذي يستدعي وا
إعادة النظرة بصورة جذرية في البرامج والمناهج الدراسية بكليات التربية في مصر. 

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية ’’وفيما يتصل بالعبارة التاسعة عشرة 
 Desktop)مولة الذكية والحاسبات المكتبية استخدام التكنولوجيا )الهواتف المح
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Computers) والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية( بصفة عامة في التدريس ‘‘
 %25.4من عينة البحث أنهم يوافقون بشدة على هذه العبارة، وأوضح  %5.9أوضح 

أنهم يعترضون عليها، كما أوضح  %34.1أنهم يوافقون فقط عليها، وأوضح 
من عينة البحث يعترضون أو  %58يعترضون بشدة عليها. ولما كان أنهم  23.9%

يعترضون بشدة على استطاعتهم القيام بتدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام 
التكنولوجيا والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية في التدريس، فإن هناك خلل في كفايات 

ادية. وتوضح استجابات المعلمين على ومهارات المعلمين الرقمية في المرحلة اإلعد
أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية استخدام الحاسبات ’’العبارة العشرين 

يوافقون فقط  %22.9يوافقون بشدة عليها، وأن  %6.3 أن‘‘ اللوحية في التدريس
يعترضون بشدة عليها. وتشير  %21.5يعترضون عليها، وأن  %38.5عليها، وأن 

من المفحوصين يعترضون أو  %60ت المعلمين على العبارة العشرين أن استجابا
يعترضون بشدة على استطاعتهم تدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام 

ممن يوافقون أو يوافقون بشدة  %29.2الحاسبات اللوحية في التدريس مقارنة بنسبة 
بحث تعتقد أنها ال تستطيع على هذه العبارة. وبالتالي فإن نسبة كبيرة من عينة ال

تدريب زمالئهم المعلمين على استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس. وفيما يتصل 
أستطيع االختيار بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتعميق ’’بالعبارة الحادية والعشرين 

دة من العينة أنهم يوافقون بش %10.2أوضح ‘‘ المحتوي المعرفي الذي أقوم بتدريسه
 %7.3يعترضون عليها، وأن  %31.7يوافقون فقط عليها، وأن  %44.4عليها، وأن 

من عينة البحث يعتقدون أنهم  %54.6يعترضون بشدة عليها. وبالتالي، فإن 
يستطيعون االختيار بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتعميق المحتوي المعرفي الذي 

معلمين يعترضون أو يعترضون بشدة من عينة ال %39يقومون بتدريسه، في حين 
على هذه العبارة. ويشير ارتفاع نسبة المعترضين على العبارة الحادية والعشرين إلى 
أنهم لديهم نقص كبير في المهارات والمعارف والكفايات المتصلة باستخدام التكنولوجيا 
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ختيار من عينة البحث ال يستطيعون اال %39الرقمية في التدريس. وعلى هذا، فإن 
من بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتعميق المحتوي المعرفي الذي يقومون بتدريسه. 

أستطيع التدريس الفعال ’’وتوضح استجابات المعلمين بالنسبة للعبارة الثانية والعشرين 
من خالل التناغم الفعال بين المحتوي المعرفي في تخصصي وبين طرق التدريس 

من أفراد العينة قد وافق بشدة على هذه  %13.2أن ‘‘ لوجياالتربوية وبين التكنو 
قد اعترض عليها،  %21.5من أفراد العينة قد وافق عليها، وأن  %52.2العبارة، وأن 

من أفراد العينة يعتقد أنه  %65.4قد اعترض بشدة عليها. ويعني هذا أن  %9.3وأن 
ن المحتوي المعرفي في التدريس الفعال من خالل التناغم الفعال بي’’يستطيع 

 %30.8تخصصي وبين طرق التدريس التربوية وبين التكنولوجيا، في حين أن 
من عينة  %30.8يعترض أو يعترض بشدة على هذه العبارة. وتشير حقيقة أن 

البحث يعتقد أنه ال يستطيع التدريس الفعال من خالل التناغم بين المحتوي المعرفي 
وبين التكنولوجيا إلى قصور شديد في المناهج  في تخصصهم وبين طرق التدريس

الدراسية بكلية التربية وفي محتويات برامج التدريب في أثناء الخدمة. ومن ثم فالبد 
من تضمين المناهج الدراسية بكليات التربية لمقررات تتضمن استخدام الهواتف 

الذكية في المحمولة الذكية والحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية والسبورات 
التدريس والتعلم. كما يجب أيًضا أن تتضمن برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين 
في أثناء الخدمة لمحتوي معرفي يركز على تعلم استخدام التكنولوجيا الرقمية في 

 العملية التعليمية. 
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 ة كلها.(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعين10الجدول )
المحور الرابع: امتالك المعلمين للكفايات  

التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 
 في التدريس:

أوافق 
 بشدة

أعتر   ال أعرف  أوافق 
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة  12

 . التي تحسن طرق تدريسي للدروس
55 26.8 87 42.4 16 7.8 41 

20.
0 

6 2.9 

أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة  13
 التي تحسن تعلم التالميذ.

48 23.4 95 46.3 13 6.3 39 
19.

0 
10 4.9 

نجح برنامج الدراسة بكلية التربية في تمكيني  14
من التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا 

التي أستخدمها داخل على طرق التدريس 
 الصف. 

19 9.3 47 22.9 8 3.9 68 
33.

2 
63 30.7 

أفكر تفكيًرا ناقًدا حول كيفية توظيف  15
 43 7.3 15 46.8 96 18.0 37 التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية. 

21.
0 14 6.8 

 13.7 28.28 58 7.3 15 33.7 69 17.1 35أستطيع أن أطور استخدامي للتكنولوجيا  16
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المحور الرابع: امتالك المعلمين للكفايات  
التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 

 في التدريس:

أوافق 
 بشدة

أعتر   ال أعرف  أوافق 
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
التي درستها في كلية التربية بحيث يتناسب 

 مع األنشطة التعليمية المختلفة. 
3 

أستطيع االختيار من بين األنواع المختلفة  17
للتكنولوجيا لتحسين ما أقوم بتدريسه، 
وتحسين طرق تدريسي، وتحسين تعلم 

 التالميذ. 

41 20.0 97 47.3 24 11.7 30 
14.

6 
13 6.3 

جيات التدريس أستطيع توظيف استراتي 18
ومداخل توظيف التكنولوجيا في العملية 
التعليمية والتي تعلمتها داخل كلية التربية في 

 التدريس داخل الصف. 

20 9.8 87 42.4 13 6.3 56 
27.

3 
29 14.1 

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية  19
 70 10.7 22 25.4 52 5.9 12 الذكية استخدام التكنولوجيا )الهواتف المحمولة

34.
1 

49 23.9 
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المحور الرابع: امتالك المعلمين للكفايات  
التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 

 في التدريس:

أوافق 
 بشدة

أعتر   ال أعرف  أوافق 
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 Desktop)تبية والحاسبات المك

Computers)  والحاسبات اللوحية والسبورة
 الذكية( بصفة عامة في التدريس.

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية  20
 79 10.7 22 22.9 47 6.3 13 استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس. 

38.
5 

44 21.5 

ختيار بين األنواع المختلفة أستطيع اال 21
للتكنولوجيا لتعميق المحتوي المعرفي الذي 

 أقوم بتدريسه.
21 10.2 91 44.4 13 6.3 65 

31.
7 

15 7.3 

أستطيع التدريس الفعال من خالل التناغم  22
الفعال بين المحتوي المعرفي في تخصصي 
وبين طرق التدريس التربوية وبين 

 التكنولوجيا.  

27 13.2 107 52.2 8 3.9 44 
21.

5 
19 9.3 
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وتناول المحور الخامس من االستبيان مدي تمكن األساتذة في كلية التربية من 
الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس. وفيما يخص العبارة 

نجح أساتذة طرق التدريس في كلية التربية في تخصصي في ’’ الثالثة والعشرين 
من أفراد  %2وافق بشدة ‘‘ وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس تدريبي

 %37.1من أفراد العينة عليها، في حين اعترض  %17.1العينة عليها، كما وافق 
من أفراد العينة عليها. ويعني هذا، أن  %36.6واعترض بشدة  من أفراد العينة عليها،

أساتذة كلية التربية في تخصصهم قد  من أفراد عينة البحث يعتقدون أن 73.7%
فشلوا أو فشلوا بشدة في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس، 

من المعلمين في عينة البحث أن أساتذة كلية التربية في  %19.1في حين يعتقد 
وجيا تخصصهم قد نجحوا أو نجحوا بشدة في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنول

نجح ’’في التدريس. وتوضح استجابات المعلمين بالنسبة للعبارة الرابعة والعشرين 
أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية 
التربية في تعميق إتقاني للتخصص العلمي بصورة تمكنني من التوظيف األمثل 

من  %19ن العينة قد وافق بشدة عليها، وأن م %2.4أن ‘‘ للتكنولوجيا في التدريس
من  %29.3من العينة قد اعترض عليها، وأن  %44.9العينة قد وافق عليها، وأن 

من المعلمين في عينة البحث  %74.2العينة قد اعترض بشدة عليها. ويعني هذا، أن 
إلخ( يعتقدون أن أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ 

في كلية التربية قد فشلوا أو فشلوا بشدة في تعميق إتقانهم للتخصص العلمي بصورة 
من  %21.4تمكنهم من التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس، في حين يعتقد 

المعلمين في عينة البحث أن أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة 
ية قد نجحوا أو نجحوا بشدة في تعميق إتقانهم عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية الترب

للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وفيما 
نجح أساتذة المناهج في كلية التربية في ’’يتصل بالعبارة الخامسة والعشرين 
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 %2.9 فإن‘‘ تخصصي في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس
من العينة قد وافق فقط عليها، وأن  %13.2من العينة قد وافق بشدة عليها، وإن 

من العينة قد اعرض بشدة  %31.2من العينة قد اعترض عليها، وأن  44.4%
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن أساتذة  %75.6عليها. ويعني هذا، أن 

ا أو فشلوا بشدة في تدريبهم وإعدادهم المناهج في كلية التربية في تخصصهم قد فشلو 
يعتقدون أن أساتذة  %16.1للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس، في حين أن 

المناهج في كلية التربية في تخصصهم قد نجحوا أو نجحوا بشدة في تدريبهم وإعدادهم 
رة الثالثة للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وتشير إجابات المعلمين على العبا

والعشرين والعبارة الرابعة والعشرين والعبارة الخامسة والعشرين إلى فشل أساتذة طرق 
التدريس وأساتذة التخصص المعرفي وأساتذة المناهج في كلية التربية في تدريب 
الطالب/المعلمين وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وبعبارة أخري، 

ديد في الكفايات الرقمية لدي أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية فإن هناك قصور ش
المصرية. وبالتالي فالبد من تطوير الكفايات الرقمية والمهارات التكنولوجية لدي 
أساتذة طرق التدريس وأساتذة التخصص المعرفي وأساتذة المناهج في كليات التربية 

لطالب/المعلمين الذين يدرسون تحت حتي يستطيعوا هم أن ينموا هذه الكفايات لدي ا
 إشرافهم ويتعلمون على يديهم. 
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 .(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها10الجدول )

 

المحور الخامس: مدي تمكن 
األساتذة في كلية التربية من 

الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف 
 الحاسبات اللوحية في التدريس:

فق أوا
  أوافق  بشدة

ال 
  أعرف

أعتر 
  ض

أعتر 
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

23 

نجح أساتذة طرق التدريس في كلية 
التربية في تخصصي في تدريبي 

وإعدادي للتوظيف األمثل 
 للتكنولوجيا في التدريس.

4 2.0 35 
17.
1 15 7.3 76 37.1 75 36.6 

24 

نجح أساتذة التخصص المعرفي 
اضيات/علوم/لغة عربية/لغة )ري

إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية في 
تعميق إتقاني للتخصص العلمي 

بصورة تمكنني من التوظيف 

5 2.4 39 19.
0 

9 4.4 92 44.9 60 29.3 
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المحور الخامس: مدي تمكن 
األساتذة في كلية التربية من 

الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف 
 الحاسبات اللوحية في التدريس:

فق أوا
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

 
أعتر 

ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 األمثل للتكنولوجيا في التدريس.

25 

نجح أساتذة المناهج في كلية 
التربية في تخصصي في تدريبي 

ل وإعدادي للتوظيف األمث
 للتكنولوجيا في التدريس.

6 2.9 27 
13.
2 

17 8.3 91 44.4 64 31.2 
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درجة نجاح أساتذة كليات التربية ’’وتناول المحور السادس من االستبيان 
والموجهين والمعلمين المشرفين داخل المدارس في إمداد المعلمين بالكفايات التربوية 

وفيما يتصل بالعبارة السادسة ‘. ‘الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس
نجح أساتذة المناهج وطرق التدريس في كلية التربية في تدريبي وإعدادي ’’والعشرين 

من عينة  %42.2أشار ‘‘ للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها
من عينة البحث إلى  %21.5، وأشار %2البحث إلى أن نسبة هذا النجاح أقل من 

من  %10.2، وأشار %5إلى  %2نجاح أساتذة كلية التربية تتراوح بين  أن نسبة
، وأشار %75إلى  %51عينة البحث إلى أن نسبة نجاح كلية التربية تتراوح بين 

إلى  %76من عينة البحث إلى أن نسبة نجاح أساتذة كلية التربية تتراوح بين  1%
أساتذة المناهج وطرق  من عينة البحث يعتقدون أن %63.7. ويعني هذا، أن 100

في تدريبهم  %5التدريس في كلية التربية قد نجحوا بنسبة تتراوح بين الصفر وبين 
وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وبالتالي فإن غالبية المعلمين في 
عينة البحث يعتقدون أن أساتذة المناهج وطرق التدريس في كليات التربية قد فشلوا في 

دريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. أما فيما يتعلق بالعبارة ت
نجح أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة ’’السابعة والعشرين 

إنجليزية/إلخ( في كلية التربية في تعميق إتقاني للتخصص العلمي بصورة تمكنني من 
من عينة  %44.9فقد أشار ‘‘ ي التدريس بنسبة قدرهاالتوظيف األمثل للتكنولوجيا ف

من عينة البحث إلى أن  %22، وأشار %2البحث إلى أن نسبة هذا النجاح أقل من 
، %5إلى  %2نسبة نجاح أساتذة التخصص المعرفي في كلية التربية تتراوح بين 

من عينة البحث إلى أن نسبة نجاح أساتذة التخصص المعرفي في  %11.7وأشار 
من عينة البحث إلى أن  %1.5، وأشار %75إلى  %51كلية التربية تتراوح بين 

. ويعني هذا، أن 100إلى  %76نسبة نجاح أساتذة التخصص المعرفي تتراوح بين 
من عينة البحث يعتقدون أن أساتذة التخصص المعرفي  66.9%
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وا بنسبة تتراوح )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/إلخ( في كلية التربية قد نجح
في تعميق إتقانهم للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من  %5بين الصفر وبين 

التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وبالتالي فإن غالبية المعلمين في عينة 
البحث يرون أن أساتذة التخصص المعرفي في كلية التربية قد فشلوا في تعميق إتقانهم 

مكنهم من التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. للتخصص العلمي بصورة ت
نجح الموجهون الفنيون ’’وتوضح استجابات المعلمين على العبارة الثامنة والعشرين 

في إدارتي التعليمية في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس 
ين الفنيين في إدارتهم من أفراد العينة يعتقدون أن الموجه %42.4أن ‘‘ بنسبة قدرها

التعليمية قد نجحوا في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس 
يعتقدون أن الموجهين الفنيين قد نجحوا في تدريبهم  %23.9، وأن %2بنسبة أقل من 

، %5إلى  %2وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة تتراوح بين 
فقط من أفراد العينة يعتقدون أن الموجهين الفنيين قد نجحوا في ذلك  %11.7وأن 

فقط من أفراد العينة يعتقدون أن  %5.4، وأن %75إلى  %51بنسبة تتراوح بين 
. وفي حين %100إلى  %76الموجهين الفنيين قد نجحوا في ذلك بنسبة تتراوح بين 

ي إدارتهم التعليمية قد نجحوا من عينة البحث أن الموجهين الفنيين ف %66.3يعتقد 
في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة تتراوح بين 

من عينة البحث أن الموجهين الفنيين في إدارتهم  %17.1، يعتقد %5الصفر وبين 
التعليمية قد نجحوا في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس 

. وتوضح إجابات أفراد العينة أن قرابة ثلثي %100إلى  %51بة تتراوح بين بنس
المفحوصين يعتقدون بفشل الموجهين الفنيين في إدارتهم التعليمية في تدريبهم 
وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وبالتالي فالبد من تطوير برامج 

ين الفنيين في اإلدارات التعليمية بجمهورية التدريب في أثناء الخدمة المقدمة للموجه
مصر العربية، والبد من تضمين مقررات تتصل باستخدام الحاسبات اللوحية 



 

340 

والسبورات الذكية والتكنولوجية الرقمية في التدريس في برامج إعداد وتأهيل الموجهين 
ود قصور الفنيين. وتوضح استجابات أفراد العينة على العبارة الثامنة والعشرين وج

شديد في الكفايات الرقمية والمهارات التكنولوجية للموجهين الفنيين. أما فيما يتصل 
نجح المعلمون المشرفون في مدرستي في تدريبي وإعدادي ’’بالعبارة التاسعة والعشرين 

من عينة  %47.3فقد أشار ‘‘ للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها
لمعلمين المشرفين في مدرستهم في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف البحث إلى نجاح ا

من عينة  %22، كما أشار %2األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها أقل من 
، وأشار %5إلى  %2البحث إلى نجاح المعلمين المشرفين في ذلك بنسبة تتراوح بين 

ك بنسبة تتراوح من عينة البحث إلى نجاح المعلمين المشرفين في ذل 10.7%
من عينة البحث إلى نجاح المعلمين المشرفين  %4.4، وأشار %75إلى  %51بين

. وتشير استجابات المعلمين في عينة %100إلى  %76في ذلك بنسبة تتراوح بين 
منهم يرون أن المعلمين المشرفين في مدرستهم قد نجحوا في  %67.3البحث إلى أن 

ل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة شديدة التدني تتراوح تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمث
. وبالتالي، فإن الكفايات الرقمية لدي المعلمين المشرفين في %5بين الصفر وبين 

المدارس اإلعدادية شديدة التدني، ولهذا فهم يعجزون عن نقل هذه الكفايات إلى 
الرقمية والمهارات المعلمين الذين يشرفون عليه. ويرجع هذا التدني في الكفايات 

التكنولوجية لدي المعلمين المشرفين إلى القصور الشديد في برامج إعداد المعلمين 
بكليات التربية، وفي برامج التنمية المهنية المقدمة لهم في أثناء الخدمة. وهي مشكلة 
بالغة الخطورة يجب التغلب عليها إذا أراد صناع السياسة التعليمية في مصر توظيف 

 بات اللوحية في التدريس والتعلم بالمدارس الحكومية. الحاس
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 .(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها10الجدول )
لمحور السادس: درجة نجاح ا 

أساتذة كليات التربية والموجهين 
والمعلمين المشرفين داخل المدارس 
في إمدادي بالكفايات التربوية 

لتوظيف الحاسبات الالزمة  
 اللوحية في التدريس:
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نجح أساتذة المناهج وطرق  26
التدريس في كلية التربية في تدريبي 
وإعدادي للتوظيف األمثل 
للتكنولوجيا في التدريس بنسبة 

 .....................قدرها

أقل من 
2% 

من  
2% 

إلى 
5% 

من  
26% 

إلى 
50% 

من  
51% 

إلى 
75% 

من  
76
% 

إلى 
100
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87 42.4 44 21.5 51 24.9 21 10.2 2 1.0 
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نجح أساتذة التخصص المعرفي  27
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة 
إنجليزية/إلخ( في كلية التربية في 
تعميق إتقاني للتخصص العلمي 

صورة تمكنني من التوظيف األمثل ب
للتكنولوجيا في التدريس بنسبة 

 قدرها............ 

92 
44.

9 
45 22.0 41 20.0 24 

11.
7 

3 1.5 

نجح الموجهون الفنيون في إدارتي  28
التعليمية في تدريبي وإعدادي للتوظيف 
األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة 

 قدرها..................

87 
42.

4 49 23.9 34 16.6 24 
11.

7 11 5.4 

نجح المعلمون المشرفون في مدرستي  29
في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل 
للتكنولوجيا في التدريس بنسبة 

 قدرها.................

97 
47.

3 45 22.0 32 15.6 22 
10.

7 9 4.4 
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ين في أثناء ويسعي المحور السابع إلى تقويم فاعلية برامج التدريب المقدمة للمعلم
تميزت برامج التدريب في أثناء الخدمة التي ’’الخدمة. وفيما يتصل بالعبارة الثالثين 

التحقت بها بكونها مفيدة جًدا في تدريبي وتأهيلي للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية 
من  %27.3من المعلمين يوافقون بشدة عليها، وأن  %4.9نجد أن ‘‘ في التدريس

 %19من المعلمين يعترضون عليها، وأن  %44.4ن فقط عليها، وأن المعلمين يوافقو 
من أفراد عينة البحث  %32.2من المعلمين يعترضون بشدة عليها. ومن ثم، فإن 

يعتقدون بأن برامج التدريب في أثناء الخدمة مفيدة جًدا في تدريبهم وتأهيلهم للتوظيف 
من أفراد عينة البحث  %63.4األمثل للحاسبات اللوحية في التدريس، في حين أن 

يعتقدون بأن برامج التدريب في أثناء الخدمة غير مفيدة أو غير مفيدة على اإلطالق 
في تدريبهم وتأهيلهم للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في التدريس. وعند تحليل 

من وجهة نظرك هل تضمن ’’استجابات المعلمين تجاه العبارة الحادية والثالثين 
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل بمكونات  التدريب

من عينة البحث  %5.9نجد أن ‘‘ ؟ (Hardware)الحاسبات اللوحية وأنواعها 
 %36.1يوافقون فقط عليها، وأن  %22.4يوافقون بشدة على هذه العبارة، وأن 

من  %28.3يعترضون بشدة عليها. وبالتالي، فإن  %29.3يعترضون عليها، وأن 
عينة المعلمين في البحث يرون بأن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا عليه قد 

، في حين (Hardware)تضمن محتويات تتصل بمكونات الحاسبات اللوحية وأنواعها 
من المعلمين يرون بأن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا عليه لم  %65.4أن 

تويات تتصل بمكونات الحاسبات اللوحية يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق مح
من وجهة نظرك هل ’’وأنواعها. وتوضح آراء المعلمين نحو العبارة الثانية والثالثين 

تضمن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل ببرامج 
من  %10.7أن ‘‘ ؟{Software}الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس وغيره( 

منهم يوافقون فقط عليها، وأن  %32.2مين يوافقون بشدة على هذه العبارة، وأن المعل
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يعترضون بشدة  %21.5من عينة البحث يعترضون على هذه العبارة، وأن  31.7%
من عينة البحث يرون أن التدريب في أثناء الخدمة  %53.2عليها. ويعني هذا، أن 

طالق محتويات تتصل ببرامج الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإل
. ومن تحليل استجابات Software}الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس وغيره( 

المعلمين نحو العبارة الثالثين والعبارة الواحدة والثالثين والعبارة الثانية والثالثين نجد 
لتي التحقوا أن نسبة كبيرة من المعلمين يعتقدون بأن برامج التدريب في أثناء الخدمة ا

بها غير مفيدة أو غير مفيدة على اإلطالق في تدريبهم وتأهيلهم للتوظيف األمثل 
للحاسبات اللوحية في التدريس، وأن ضعف االستفادة من هذه البرامج التدريبية يعود 
إلى كونها ال تتضمن محتويات تتصل بمكونات الحاسبات اللوحية وأنواعها 

(Hardware)تضمن محتويات تتصل ببرامج الحاسبات اآللية )مثل ، وإلى كونها ال ت
. وبالنظر إلى آراء المعلمين نحو العبارة الثالثة Software}برنامج األوفيس وغيره( 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه ’’والثالثين 
)مثل  على محتويات تتصل بالتطبيقات التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل

، والبريد اإللكتروني جي ميل، والجداول (Slides)مستندات جوجل، وشرائح العرض 
من عينة البحث يوافقون بشدة  %3.4نجد أن ‘‘ (.؟(Spreadsheets)الحسابية 

من عينة البحث  %44.4من عينة البحث يوافقون فقط عليها، وأن  %18عليها، وأن 
من  %74.6عليها. ومن ثم فإن  يعترضون بشدة %30.2يعترضون عليها، وأن 

المعلمين في عينة البحث يرون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا عليه لم 
يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق أيه محتويات تتصل بالتطبيقات التربوية التي 

، والبريد (Slides)صممتها مؤسسة جوجل )مثل مستندات جوجل، وشرائح العرض 
(. وتشير إجابات (Spreadsheets)ميل، والجداول الحسابية اإللكتروني جي 

من وجهك نظرك هل تضمن التدريب في ’’المعلمين على العبارة الرابعة والثالثين 
 Learning)أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل بنظم إدارة التعلم 
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Management Systems) :كانفاة’’. ومن أمثلة نظم إدارة التعلم ‘‘(Canvas) ،
‘‘ موديل’’، و(Blackboard)‘‘ بالكبورد’’، و(Schoology)‘‘ سكولوجي’’و

(Moodle)من  %7.8من عينة البحث قد وافقوا بشدة عليها، وأن  %1.5إلى أن ‘‘ ؟
من عينة البحث قد اعترضوا عليها،  %36.6عينة البحث قد وافقوا فقط عليها، وأن 

من  %88.3وا بشدة عليها. وبالتالي، فإن من عينة البحث قد اعترض %51.7وأن 
عينة البحث يرون أن التدريب الذي حصلوا عليه في أثناء الخدمة لم يتضمن أو لم 

 Learning)يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بنظم إدارة التعلم 
Management Systems)  :كانفاة’’مثل ‘‘(Canvas)سكولوجي’’، و ‘‘

(Schoology)بالكبورد’’، و‘‘ (Blackboard)موديل’’، و ‘‘(Moodle) .
من وجهة نظرك هل ’’وتوضح إجابات المعلمين على العبارة الخامسة والثالثين 

تضمن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل بتوظيف 
قد  %26.3قد وافقوا بشدة عليها، وأن  %5.9أن ‘‘ التكنولوجيا في شرح الدروس؟ 

قد اعترضوا بشدة  %23.9قد اعترضوا عليها، وأن  %42ط عليها، وأن وافقوا فق
من عينة البحث يرون أن التدريب في أثناء الخدمة  %65.9عليها. ويعني هذا، أن 

الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بتوظيف 
من وجهة ’’ة والثالثين التكنولوجيا في شرح الدروس. وفيما يتصل بالعبارة السادس

نظرك هل تضمن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
‘‘ بمزايا التدريس باستخدام الكتب المدرسية ومزايا التدريس باستخدام األدوات الرقمية؟

قد وافق فقط  %21.5من أفراد العينة قد وافق بشدة عليها، وأن  %4.4نجد أن 
قد اعترض بشدة عليها.  %25.9قد اعترض عليها، وأن  %42.9عليها، وأن 

من أفراد العينة يرون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي  %68.8وبالتالي، فإن 
حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بمزايا التدريس 

مية. وإذا حللنا باستخدام الكتب المدرسية ومزايا التدريس باستخدام األدوات الرق
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من وجهة نظرك هل تضمن ’’استجابات المعلمين نحو العبارة السابعة والثالثين 
التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل بتحقيق التناغم 
بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم الفيديو الرقمية، المصادر المسموعة الرقمية، 

من أفراد  %3.4سوف نجد أن ‘‘ لنموذجية للمناهج الدراسية؟وغيرها( وبين المعايير ا
 %46.8من أفراد العينة وافق فقط عليها، وأن  %23.4العينة وافق بشدة عليها، وأن 

من أفراد العينة قد اعترض بشدة  %23.4من أفراد العينة قد اعترض عليها، وأن 
عتقدون أن التدريب من المعلمين في عينة البحث ي %70.2عليها. ويعني هذا، أن 

في أثناء الخدمة الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات 
تتصل بتحقيق التناغم بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم الفيديو الرقمية، المصادر 
المسموعة الرقمية، وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج الدراسية. ومن تحليل 

لمعلمين نحو العبارة الثالثة والثالثين والعبارة الرابعة والثالثين والعبارة استجابات ا
الخامسة والثالثين والعبارة السادسة والثالثين والعبارة السابعة والثالثين نجد أن نسبة 
كبيرة جًدا من المعلمين في عينة الدراسة تعتقد أن التدريب في أثناء الخدمة الذي 

و لم يتضمن على اإلطالق أيه محتويات تتصل بالتطبيقات حصلوا عليه لم يتضمن أ
التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل )مثل مستندات جوجل، وشرائح العرض 

(Slides) والبريد اإللكتروني جي ميل، والجداول الحسابية ،(Spreadsheets) ،.)
ظم وأن هذا التدريب لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق أيه محتويات تتصل بن

‘‘ كانفاة’’مثل:  (Learning Management Systems)إدارة التعلم 
(Canvas)سكولوجي’’، و ‘‘(Schoology)بالكبورد’’، و ‘‘(Blackboard) ،

، وأن هذا التدريب لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق Moodle)‘‘ موديل’’و
ب لم يتضمن محتويات تتصل بتوظيف التكنولوجيا في شرح الدروس، وأن هذا التدري

أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بمزايا التدريس باستخدام الكتب المدرسية 
ومزايا التدريس باستخدام األدوات الرقمية، وأن هذا التدريب لم يتضمن أو لم يتضمن 
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على اإلطالق محتويات تتصل بتحقيق التناغم بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم 
مصادر المسموعة الرقمية، وغيرها( وبين المعايير النموذجية الفيديو الرقمية، ال

للمناهج الدراسية. وبالتالي، فإن هناك أوجه قصور عديدة في برامج التدريب في أثناء 
من وجهة نظرك هل ’’الخدمة. وإذا حللنا آراء المعلمين تجاه العبارة الثامنة والثالثين 

عليه على محتويات تتصل بأطر دمج تضمن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت 
‘‘ واإلضافة والتعديل وإعادة التعريف نموذج االستبدال’’التكنولوجيا في التدريس مثل 

(Substitution, Augmentation, Modification, and Redefinition 
Model) اإللمام بالتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي  نموذج’’و ‘‘

(Technological Pedagogical Content Knowledge Model) سوف ‘‘ ؟
قد وافق فقط عليها، وأن  %6.8من عينة البحث وافق بشدة عليها، وأن  %1نجد أن  

من عينة البحث قد  %45.9من عينة البحث قد اعترض عليها، وأن  42.9%
من عينة البحث يعتقدون أن التدريب في  %88.8اعترض بشدة عليها. ومن ثم، فإن 

أثناء الخدمة الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق أيه محتويات 
تتصل بأطر دمج التكنولوجيا في التدريس مثل: نموذج االستبدال واإلضافة والتعديل 
وإعادة التعريف، ونموذج اإللمام بالتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي. 

من وجهة نظرك هل تضمن ’’رة التاسعة والثالثين وتشير آراء المعلمين نحو العبا
التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل بأفضل طرق 

إلى أن ‘‘ التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في التدريس المتمحور حول التالميذ؟
وأن  من أفراد العينة وافق فقط، %22من أفراد العينة وافق بشدة عليها، وأن  5.4%

من أفراد العينة قد اعترض  %16.6من أفراد العينة اعترض عليها، وأن  49.3%
من عينة البحث يعتقدون أن التدريب في أثناء  %65.9بشدة عليها. ويعني هذا، أن 

الخدمة الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل 
جيا في التدريس المتمحور حول التالميذ. بأفضل طرق التدريس مثل استخدام التكنولو 
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من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء الخدمة ’’وفيما يتعلق بالعبارة األربعين 
الذي حصلت عليه على محتويات تشتمل على مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل 

، مهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات التواصل مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع
من المفحوصين قد وافق بشدة على هذه  %8.3نجد أن ‘‘ ومهارات التفكير الناقد(؟

من  %40.5من المفحوصين قد وافق فقط عليها، وأن  %28.8العبارة، وأن 
من المفحوصين قد اعترض بشدة عليها.  %19المفحوصين قد اعترض عليها، وأن 

ج التدريب في أثناء الخدمة من عينة البحث يعتقدون أن برام %59.5وعلى هذا، فإن 
التي حصلوا عليها لم تتضمن أو لم تتضمن على اإلطالق أيه محتويات تشتمل على 
مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل مهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات التواصل 
مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير الناقد(. وعلى هذا، يجب إعادة النظر 

ي هذه البرامج التدريبية وتحديثها لتتضمن هذه المهارات. أما فيما يتصل بالعبارة ف
يعد التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول ’’الحادية واألربعين 

من أفراد  %7.8فنجد أن ‘‘ استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس تدريًبا مفيًدا جًدا
من أفراد العينة قد وافقوا فقط عليها، وأن  %20.5بشدة عليها، وأن العينة قد وافقوا 

من أفراد العينة قد  %29.3من أفراد العينة قد اعترضوا عليها، وأن  36.1%
من عينة البحث يعتقدون أن التدريب  %65.4اعترضوا بشدة عليها. وبالتالي، فإن 

ستخدام الحاسبات اللوحية في في أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول ا
التدريس ليس تدريًبا مفيًدا. وعندما نحلل آراء المعلمين نحو العبارة الثانية واألربعين 

استمر التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول استخدام ’’
 من عينة البحث قد أشار %79.5نجد أن  ‘‘ الحاسبات اللوحية في التدريب لمدة 

من عينة البحث  %9.8أيام، وأن  3إلى أن التدريب استمر من يوم واحد إلى أقل من 
من عينة البحث  %4.4أيام، وأن  7أيام إلى  4قد أشاروا إلى أن التدريب استمر من 

من  %2.4يوًما، وإلى أن  30يوًما إلى  16قد أشاروا إلى أن التدريب استمر من 
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يوًما. ومن ثم، فإن  30دريب استمر أكثر من عينة البحث قد أشاروا إلى أن الت
 7من عينة البحث يرون أن التدريب قد استمر مدة تتراوح بين يوم واحد إلى  89.3%

أيام. ومن الواضح أن هذه المدة تعد فترة زمنية قصيرة ال تكفي لضمان اكتساب 
والسبورات المعلمين للكفايات الرقمية الالزمة للتدريس باستخدام الحاسبات اللوحية 

 الذكية والتكنولوجيا الرقمية. 
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 .(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها10الجدول )
المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  

 في أثناء الخدمة:
أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
ميزت برامج التدريب في أثناء ت 30

الخدمة التي التحقت بها بكونها مفيدة 
جًدا في تدريبي وتأهيلي للتوظيف 
األمثل للحاسبات اللوحية في 

 التدريس. 

10 4.9 56 
27.

3 
9 4.4 91 

44.
4 

39 19.0 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  31
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 

ت على محتويات تتصل بمكونا
الحاسبات اللوحية وأنواعها 

12 5.9 46 
22.

4 
13 6.3 74 

36.
1 

60 29.3 
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
(Hardware) ؟ 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  32
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 
على محتويات تتصل ببرامج 
الحاسبات اآللية )مثل برنامج 

 ؟{Software}األوفيس وغيره( 

22 10.7 66 
32.

2 8 3.9 65 
31.

7 44 21.5 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  33
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 
على محتويات تتصل بالتطبيقات 
التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل 

7 3.4 37 18.
0 

8 3.9 91 44.
4 

62 30.2 
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
)مثل مستندات جوجل، وشرائح 

، والبريد (Slides)العرض 
اإللكتروني جي ميل، والجداول 

 (.؟(Spreadsheets)الحسابية 
من وجهك نظرك هل تضمن التدريب  34

في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 
على محتويات تتصل بنظم إدارة 

 Learning Management)التعلم 
Systems) ومن أمثلة نظم إدارة .

، (Canvas)‘‘ كانفاة’’التعلم: 

3 1.5 16 7.8 5 2.4 75 36.
6 

106 51.7 
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
، (Schoology)‘‘ سكولوجي’’و
، (Blackboard)‘‘ بالكبورد’’و
 ؟(Moodle) ‘‘موديل’’و

هل تضمن التدريب من وجهة نظرك  35
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 

تتصل بتوظيف على محتويات 
 التكنولوجيا في شرح الدروس؟

12 5.9 54 
26.

3 4 2.0 86 
42.

0 49 23.9 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  36
ت عليه في أثناء الخدمة الذي حصل

على محتويات تتصل بمزايا التدريس 
9 4.4 44 

21.
5 11 5.4 88 

42.
9 53 25.9 
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
باستخدام الكتب المدرسية ومزايا 

 التدريس باستخدام األدوات الرقمية؟
من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  37

في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 
على محتويات تتصل بتحقيق التناغم 

رقمية )أفالم بين مصادر التعلم ال
الفيديو الرقمية، المصادر المسموعة 
الرقمية، وغيرها( وبين المعايير 

 النموذجية للمناهج الدراسية؟

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

7 3.4 48 
23.

4 
6 2.9 96 

46.
8 

48 23.4 

 45.9 42.94 88 3.4 7 6.8 14 1.0 2يب من وجهة نظرك هل تضمن التدر  38
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 
على محتويات تتصل بأطر دمج 

نموذج ’’التكنولوجيا في التدريس مثل 
واإلضافة والتعديل وإعادة  االستبدال
 ,Substitution)‘‘ التعريف

Augmentation, Modification, 
and Redefinition Model) 

اإللمام بالتكنولوجيا   نموذج’’و
لتخصص واألسس التربوية وا

 Technological)‘‘ المعرفي

9 
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
Pedagogical Content 

Knowledge Model) ؟ 
من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  39

في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 
على محتويات تتصل بأفضل طرق 
التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في 

 ميذ؟التدريس المتمحور حول التال

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

11 5.4 45 
22.

0 14 6.8 101 
49.

3 34 16.6 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب  40
في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه 

17 8.3 59 
28.

8 
7 3.4 83 

40.
5 

39 19.0 
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
على محتويات تشتمل على مهارات 
القرن الحادي والعشرين )مثل مهارات 
التعاون مع اآلخرين، ومهارات 
التواصل مع اآلخرين، ومهارات 

 اإلبداع، ومهارات التفكير الناقد(؟
يعد التدريب في أثناء الخدمة الذي  41

تقدمه اإلدارات التعليمية حول 
استخدام الحاسبات اللوحية في 

 التدريس تدريًبا مفيًدا جًدا.

16 7.8 42 
20.

5 13 6.3 74 
36.

1 60 29.3 

 أكثر   من  8من   4من  من استمر التدريب في أثناء الخدمة الذي  42
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المحور السابع: فاعلية برامج التدريب  
 في أثناء الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 
 
 

تقدمه اإلدارات التعليمية حول 
استخدام الحاسبات اللوحية في 

التدريب 
 لمدة................................

 

يوم 
واحد 
إلى 
أقل 

 3من 
 أيام

أيام 
إلى 

7 
 أيام

أيام 
إلى 
15 
 يوًما

16 
يوم 
إلى 
30 
 يوًما

من 
30 
 يوًما

163 79.5 20 9.8 8 3.9 9 4.4 5 2.4 
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ويتناول المحور الثامن واقع البنية التحتية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية. 
من أفراد العينة قد وافق بشدة  %12.2وفيما يتصل بالعبارة الثالثة واألربعين نجد أن 

من أفراد العينة قد  %6.8أفراد العينة قد وافق فقط عليها، وأن من  %1.5عليها، وأن 
من أفراد العينة قد اعترض بشدة عليها. ومن ثم، فإن  %76.1اعترض عليها، وأن 

من أفراد العينة يعتقدون أن مدرستهم اإلعدادية ليست متصلة بشبكة  82.9%
ابعة واألربعين نالحظ اإلنترنت عن طريق الهاتف األرضي. وفيما يتعلق بالعبارة الر 

من معلمي البحث قد وافق  %1من معلمي البحث قد وافق بشدة عليها، وأن  %1أن 
من  %92.2من معلمي البحث قد اعترض عليها، وأن  %5.4فقط عليها، وأن 

من معلمي عينة  %97.6معلمي البحث قد اعترضوا بشدة عليها. وبالتالي، فقد أشار 
ادية ليست متصلة بشبكة اإلنترنت عن طريق شبكة البحث إلى أن مدرستهم اإلعد

األلياف الضوئية ذات السرعات الكبيرة. وتشير استجابات المعلمين نحو العبارة 
 %5.9من عينة البحث وافق بشدة عليها، وأن  %13.7الخامسة واألربعين إلى أن 

، من عينة البحث قد اعترض عليها %16.6من عينة البحث وافق فقط عليها، وأن 
من  %80.5من عينة البحث قد اعترض بشدة عليها. وبالتالي، فإن  %63.9وأن 

عينة البحث يرون أن جميع فصول مدرستهم اإلعدادية ليست مجهزة بالسبورات الذكية 
. وتوضح آراء المعلمين نحو العبارة السادسة واألربعين (Smart Boards)التفاعلية 

من أفراد العينة وافق فقط  %1.5ليها، وأن من أفراد العينة وافق بشدة ع %0.5أن 
من أفراد العينة قد  %93.2من أفراد العينة اعترض عليها، وأن  %3.9عليها، وأن 

من أفراد العينة أن جميع فصول  %97.1اعترض بشدة عليها. وعلى هذا، يعتقد 
مدرستهم ليست مجهزة براوتر لالتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت. وفيما يتصل 

من المعلمين في عينة البحث قد وافق بشدة  %2.4عبارة السابعة واألربعين فإن بال
منهم على هذه العبارة،  %5.9منهم وافق فقط عليها، واعترض  %5.4عليها، كما إن 

من المعلمين في  %90.8منهم عليها. وبالتالي، فإن  %84.9كما اعترض بشدة 
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ل كل فصل من فصول مدرستهم ال عينة البحث يعتقدون أن توصيالت الكهرباء داخ
تسمح بإمكانية شحن بطارية أجهزة الحاسبات اآللية اللوحية. أما فيما يتعلق بالعبارة 

من أفراد العينة، كما وافق فقط عليها  %60الثامنة واألربعين فقد وافق بشدة عليها 
من  %21من أفراد العينة، واعترض بشدة عليها  %2.4، واعترض عليها 15.6%

من عينة البحث يعتقدون بوجود معمل  %75.6اد العينة. ويعني هذا، أن أفر 
داخل مدرستهم اإلعدادية، في حين أن  (Desktop)للحاسبات اآللية المكتبية 

من عينة البحث يرون أنه ال يوجد معمل للحاسبات اآللية المكتبية في  23.4%
ي العينة يحذرون من عدم مدرستهم اإلعدادية. وبالتالي، فإن قرابة ربع المعلمين ف

وجود معمل للحاسبات اآللية المكتبية داخل مدرستهم اإلعدادية. وإذا كان ربع أفراد 
إدارات تعليمية بمحافظة الجيزة يشيرون إلى عدم  5مدرسة إعدادية في  21العينة في 

ة معمل للحاسبات اآللية المكتبية داخل مدرستهم اإلعدادية، فما بالنا بالواقع في بقي
محافظات الجمهورية؟. ومن ثم، فإن هناك حاجة ملحة لدراسة واقع معامل الحاسبات 
اآللية المكتبية في مدارس المحافظات النائية مثل قنا واألقصر وأسوان وسوهاج 
وأسيوط والمنيا. وتشير استجابات المعلمين نحو العبارة التاسعة واألربعين إلى أن 

يوافقون فقط عليها، وأن  %13.7دة عليها، وأن من عينة البحث يوافقون بش 72.7%
 %86.4يعترضون بشدة عليها. وبالتالي، فإن  %11.2يعترضون عليها، وأن  1.5%

من عينة البحث يوافقون بشدة او يوافقون على أن عدد أجهزة الحاسبات اآللية 
ة ليست المكتبية ال يكفي لتدريب جميع التالميذ في مدرستهم. وبالتالي، فإن اإلشكالي

فقط في وجود عدد ال بأس به من المدارس المحرومة من معامل الحاسبات اآللية 
المكتبية، بل أيًضا في قلة أعداد الحاسبات اآللية المكتبية، وعدم كفاية أعداد هذه 
الحاسبات اآللية المكتبية لتدريب جميع التالميذ. وسوف نتناول آراء المعلمين تجاه 

االنتهاء من تحليل بقية عبارات المحور الثامن. وتوضح آراء بعد  51و 50العبارتين 
من أفراد العينة وافق بشدة على  %36.1المعلمين نحو العبارة الثانية والخمسين أن 
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من أفراد العينة  %14.1من أفراد العينة وافق عليها، وأن  %22هذه العبارة، وأن 
ة عليها. وعلى هذا، فإن من أفراد العينة اعترض بشد %20.5اعترض عليها، وأن 

من أفراد العينة يعتقدون أن أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في  58.1%
معمل الحاسب اآللي في مدرستهم قديمة وعتيقة. وفيما يتصل بالعبارة الثالثة 

من عينة البحث وافق بشدة على هذه العبارة، وأن  %15.6والخمسين نجد أن 
من عينة البحث اعترض  %23.4وافق فقط عليها، وأن  من عينة البحث 27.3%

من  %42.9من عينة البحث اعترض بشدة عليها. ومن ثم فإن  %26.8عليها، وأن 
عينة البحث يوافقون أو يوافقون بشدة على أن أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية 
الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم معطلة وال تعمل، في حين أن 

من عينة البحث يرفضون أو يرفضون بشدة كون أجهزة الحاسبات اآللية  50.2%
المكتبية الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم معطلة وال تعمل. وتشير 
استجابات المعلمين نحو العبارة الثانية والخمسين والعبارة الثالثة والخمسين إلى وجود 

حث تعتقد أن أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية نسبة كبيرة من المعلمين في عينة الب
الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم قديمة وعتيقة، وأن هذه األجهزة 

من  %31.7معطلة وال تعمل. وتوضح آراء المعلمين نحو العبارة الرابعة والخمسين 
فق فقط من أفراد العينة وا %19.5أفراد العينة وافق بشدة على هذه العبارة، وأن 

من أفراد العينة  %18من أفراد العينة اعترض عليها، وأن  %24.4عليها، وأن 
من أفراد العينة يوافقون أو يوافقون بشدة  %51.2اعترض بشدة عليها. ومن ثم، فإن 

الموجودة في معمل الحاسب  (Software)على أن برامج الحاسبات اآللية المكتبية 
كب العصر. وفيما يتصل بالعبارة الخامسة والخمسين اآللي في مدرستهم قديمة وال توا

من أفراد  %3.4من أفراد العينة قد وافق بشدة على هذه العبارة، كما إن  %82.4فإن 
من أفراد العينة عليها، واعترض  %1.5العينة قد وافق فقط عليها، في حين اعترض 

نة البحث قد من عي %85.8من أفراد العينة عليها. ويعني هذا، أن  %7.3بشدة 
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وافقوا بشدة أو وافقوا على أن سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم 
ممن يرفضون  %8.8بطيئة وال تصلح للتعلم باستخدام الحاسبات اآللية، مقارنة بنسبة 

أو يرفضون بشدة هذا الرأي. ومن ثم، فإن غالبية المعلمين في هذا البحث يرون أن 
معمل الحاسب اآللي في مدرستهم بطيئة وال تصلح للتعلم القائم سرعة اإلنترنت في 

على توظيف الحاسبات اآللية. وإذا حللنا استجابات المعلمين نحو العبارة السادسة 
من عينة البحث قد وافق بشدة على هذه العبارة، وأن  %1والخمسين سوف نجد أن 

بحث قد اعترض عليها، من عينة ال %1من عينة البحث قد وافق عليها، وأن  1.5%
 %91.7من عينة البحث قد اعترض بشدة عليها. ومن ثم، فإن  %90.7في حين أن 

من المعلمين في عينة البحث يشيرون إلى أنه لم تقم وزارة التربية والتعليم بتوزيع 
أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية في مدرستهم. وفيما يتصل 

من المعلمين في عينة البحث قد وافق بشدة  %0.5عة والخمسين نجد أن بالعبارة الساب
من المعلمين في عينة البحث وافق فقط على هذه  %1.5على هذه العبارة، وأن 

من المعلمين في عينة البحث قد اعترض على هذه العبارة، وأن  %2.9العبارة، وأن 
ا. وبالتالي، فإن من المعلمين في عينة البحث قد اعترض بشدة عليه 89.3%
من عينة البحث يعتقدون أنه لم يتم تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة  92.2%

بمعامل للحاسب اآللي تتيح لتالميذ المرحلة اإلعدادية استخدام اإلنترنت مجاًنا. ومن 
ثم، فإن عدم تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة بمعامل للحاسب اآللي يعد عائًقا 

تخدام تالميذ المرحلة اإلعدادية لإلنترنت في التعلم. ومن خالل تحليل يحول دون اس
عبارات المحور الثامن نجد أن عدم اتصال المدارس اإلعدادية بشبكة اإلنترنت عن 
طريق الهاتف األرضي أو عن طريق شبكة اإلنترنت المتصلة بشبكة األلياف الضوئية 

المدارس اإلعدادية بالسبورات الذكية ذات السرعات الكبيرة، وعدم تجهيز جميع فصول 
التفاعلية أو براوتر لالتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت، وعدم وجود التوصيالت 
الكهربائية بصورة تسمح بشحن بطارية أجهزة الحاسبات اللوحية، وعدم وجود معامل 
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زة للحاسبات اآللية المكتبية في عدد ليس بالقليل من المدارس اإلعدادية، وقلة أجه
الحاسبات اآللية المكتبية، وكون أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في معمل 
الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية قديمة وعتيقة، وكون نسبة ليست بالقليلة من 
هذه األجهزة معطلة وال تعمل، وكون سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب اآللي في 

تصلح للتعلم باستخدام الحاسبات اآللية، وعدم قيام وزارة المدارس اإلعدادية بطيئة وال 
التربية والتعليم بتوزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية، وعدم 
تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة بمعامل للحاسب اآللي تعد جميعها عوائق تحول 

في التعلم. وبالتالي، فالبد من التغلب  دون استخدام تالميذ المرحلة اإلعدادية لإلنترنت
على هذه العوائق في البنية التحتية التكنولوجية، إذا أردنا أن ننمي الكفايات الرقمية 

 لدي تالميذ المدارس اإلعدادية المصرية.
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 .(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها10الجدول )
بنية التحتية المحور الثامن واقع ال 

 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 
أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
مدرستي اإلعدادية متصلة بشبكة  43

اإلنترنت عن طريق الهاتف 
 األرضي. 

25 
12.

2 
3 1.5 7 3.4 14 6.8 156 76.1 

بشبكة  مدرستي اإلعدادية متصلة 44
اإلنترنت عن طريق شبكة األلياف 

 الضوئية ذات السرعات الكبيرة. 
2 1.0 2 1.0 1 .5 11 5.4 189 92.2 

جميع فصول مدرستي مجهزة  45
بالسبورات الذكية التفاعلية 

(Smart Boards). 
28 13.

7 
12 5.9   34 16.

6 
131 63.9 
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بنية التحتية المحور الثامن واقع ال 
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
جميع فصول مدرستي مجهزة  46

شبكة براوتر لالتصال الالسلكي ب
 Wireless) اإلنترنت 

Connecting Routers). 

1 .5 3 1.5 2 1.0 8 3.9 191 93.2 

توصيالت الكهرباء داخل كل فصل  47
من فصول مدرستي تسمح بإمكانية 
شحن بطارية أجهزة الحاسبات 

 اآللية اللوحية. 

5 2.4 11 5.4 3 1.5 12 5.9 174 84.9 

يوجد معمل للحاسبات اآللية  48
داخل  (Desktop) المكتبية

123 
60.

0 
32 15.6 2 1.0 5 2.4 43 21.0 
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بنية التحتية المحور الثامن واقع ال 
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 مدرستي.

عدد أجهزة الحاسبات اآللية  49
المكتبية ال يكفي لتدريب جميع 

 التالميذ في مدرستي.
149 72.

7 
28 13.7 2 1.0 3 1.5 23 11.2 

يوجد ....... حاسب مكتبي  50
لتدريب........ من التالميذ داخل 

 مدرستي.

د اذكر عد    
الحاسبات 
المكتبية 

وعدد التالميذ 
 في مدرستك.

 

 اذكر العدد     يجب أن يكون هناك.........  51



 

 367 

بنية التحتية المحور الثامن واقع ال 
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
حاسب مكتبي لتدريب كل 

 ................تلميًذا. 
المثالي 

المناسب 
لتدريب كل 

عدد من 
 التالميذ.

أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية  52
الموجودة في معمل الحاسب اآللي 

 قديمة وعتيقة. في مدرستي

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
74 36.45 22.0 15 7.3 29 14.42 20.5 
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بنية التحتية المحور الثامن واقع ال 
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
1 1 

أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية  53
الموجودة في معمل الحاسب اآللي 

 في مدرستي معطلة وال تعمل. 
32 

15.
6 

56 27.3 14 6.8 48 
23.

4 
55 26.8 

برامج الحاسبات اآللية المكتبية  54
(Software)  الموجودة في معمل

قديمة  الحاسب اآللي في مدرستي
 وال تواكب العصر. 

65 
31.

7 40 19.5 13 6.3 50 
24.

4 37 18.0 

سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب  55
ال تصلح بطيئة و اآللي في مدرستي 

169 82.
4 

7 3.4 11 5.4 3 1.5 15 7.3 
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بنية التحتية المحور الثامن واقع ال 
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 .للتعلم باستخدام الحاسبات اآللية

تم توزيع أجهزة للحاسبات اللوحية  56
على تالميذ المرحلة اإلعدادية في 

 مدرستي.
2 1.0 3 1.5 12 5.9 2 1.0 186 90.7 

تم تجهيز مراكز الشباب وقصور  57
الثقافة بمعامل للحاسب اآللي تتيح 
لتالميذ المرحلة اإلعدادية استخدام 

 جاًنا. اإلنترنت م

1 .5 3 1.5 12 5.9 6 2.9 183 89.3 
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تحليال متعمًقا منفصاًل. وفيما يتصل  51ورقم  50وتستحق العبارتين رقم 
جهاز حاسب آلي مكتبي لكل تلميذ في  558بالسؤال الخمسين سوف نجد أن هناك 

تلميذ  230مدرسة ميت رهينة اإلعدادية بنين، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد لكل 
رسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد لكل في مد

تلميذ في مدرسة منيل شيحة اإلعدادية بنات، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد  219
تلميذ في مدرسة زاوية أبو مسلم اإلعدادية المشتركة، وجهاز حاسب آلي  219لكل 

دية بنات، وجهاز حاسب آلي تلميذ في مدرسة البدرشين اإلعدا 219مكتبي واحد لكل 
تلميذ في مدرسة نزلة األشطر اإلعدادية المشتركة. كما نالحظ  120مكتبي واحد لكل 

تلميذ في مدرسة السالم اإلعدادية  135أيًضا وجود حاسب آلي مكتبي واحد لكل 
تلميذ في مدرسة أم خنان اإلعدادية بنين، وحاسب  113بنات، وحاسب آلي واحد لكل 

تلميذ في مدرسة صالح سالم للتعليم األساسي، وحاسب آلي واحد  107كل آلي واحد ل
تلميذ في مدرسة المنوات الحديثة اإلعدادية. وتشير اإلحصاءات الواردة في  102لكل 

( إلى قلة أعداد الحاسبات اآللية المكتبية في المدارس اإلعدادية في عينة 11الجدول )
اسبات اآللية المكتبية في المدارس اإلعدادية البحث. ومن الطبيعي أن قلة أعداد الح

ال يساعد على تدريب التالميذ على اكتساب المهارات الرقمية والكفايات التكنولوجية 
المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس والتعلم. ومن 

اكتساب تلميذ على  219المنطقي أال يكفي جهاز حاسب آلي مكتبي واحد لتدريب 
الكفايات الرقمية. وإذا أضفنا إلى قلة أعداد الحاسبات اآللية المكتبية مشكلة أخري هي 
ارتفاع كثافة الفصول فسوف يتضح لنا الصعوبة الشديدة التي تعوق اكتساب التالميذ 

( ارتفاع 11للكفايات الرقمية في المدارس اإلعدادية المصرية. ويوضح الجدول )
سة ميت رهينة اإلعدادية بنين، ومدرسة الشهيد محمد طلعت كثافة الفصول في مدر 

عبد الوارث، ومدرسة منيل شيحة اإلعدادية بنات، ومدرسة زاوية أبو مسلم اإلعدادية 
المشتركة، ومدرسة البدرشين اإلعدادية بنات، ومدرسة نزلة األشطر اإلعدادية 
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اإلعدادية بنين، ومدرسة المشتركة، ومدرسة السالم اإلعدادية بنات، ومدرسة أم خنان 
 صالح سالم للتعليم األساسي، ومدرسة المنوات الحديثة اإلعدادية. 

وتوضح استجابات المعلمين نحو السؤال الحادي والخمسين أن غالبية  
المعلمين يقترحون توفير جهاز حاسب آلي لكل تلميذين. ويعتقد غالبية أفراد العينة أن 

سبات االلية في التدريس والتعلم هي جهاز واحد طالبين النسبة المثالية الستخدام الحا
اثنين. وإذا علمنا أن هناك جهازين اثنين فقط للحاسب اآللي المكتبي مخصصين 

تلميذ في مدرسة ميت رهينة اإلعدادية بنين، فسوف ندرك حجم  1116لتدريب 
إلعدادية التحدي الذي يجب القيام به لزيادة أعداد الحاسبات اآللية في المدارس ا

 بمحافظة الجيزة.
(. المتوسط والترتيب بالنسبة لعدد التالميذ وكثافة متوسط عدد 11الجدول )

 التالميذ بالنسبة ألعداد الحاسبات اآللية في مدارس العينة.
 50سؤال  المدرسة

عدد 
 الكمبيوتر

 50سؤال 
عدد 
 التالميذ

 المتوسط 51سؤال  51سؤال 
عدد التالميذ 

/ عدد 
 الكمبيوتر

 لترتيبا

 3 135 1 2 1350 10 السالم اإلعدادية بنات 
صالح سالم تعليم 

 أساسي 
10 1065 1 2 107 9 

 16 37 2 1 660 18 البليدة اإلعدادية بنين 
المساندة اإلعدادية 

 المشتركة 
20 700 1 2 35 17 

 1 558 2 1 1116 2 ميت رهينة ع بنين 
أبو صير اإلعدادية 

 بنات 
19 921 1 2 48 15 
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 50سؤال  المدرسة
عدد 

 الكمبيوتر

 50سؤال 
عدد 
 التالميذ

 المتوسط 51سؤال  51سؤال 
عدد التالميذ 

/ عدد 
 الكمبيوتر

 لترتيبا

البدرشين اإلعدادية 
 بنات 

10 2185 1 2 219 6 

الشهيد صالح فخرى ع 
 بنات 

29 879 1 2 30 18 

الشهيد محمد طلعت 
 عبد الوارث

10 2300 1 2 230 2 

أم خنان اإلعدادية 
 بنين 

8 900 1 2 113 8 

منى األمير اإلعدادية 
 بنين 

10 600 1 2 60 11 

الحوامدية اإلعدادية 
 13 73 2 1 1100 15 بنات 

شركة السكر اإلعدادية 
 المشتركة 

10 1000 1 2 100 12 

منيل شيحة اإلعدادية 
 بنات 

5 1096 1 2 219 4 

زاوية أبو مسلم 
 اإلعدادية المشتركة 

5 1096 1 2 219 5 

نزلة األشطر اإلعدادية 
 مشتركة 

10 1200 1 2 120 7 

المنوات الحديثة 
 اإلعدادية 

10 1024 1 2 102 10 



 

 373 

 50سؤال  المدرسة
عدد 

 الكمبيوتر

 50سؤال 
عدد 
 التالميذ

 المتوسط 51سؤال  51سؤال 
عدد التالميذ 

/ عدد 
 الكمبيوتر

 لترتيبا

اإلخصاص اإلعدادية 
 مشتركة 

20 715 1 2 36 16 

تل حماد اإلعدادية 
 المشتركة 

10 235 1 2 24 19 

نزلة سالم اإلعدادية 
 المشتركة 

10 400 1 2 40 14 

ويتناول المحور التاسع مدي توافر الدعم الفني للمعلمين وفرق الصيانة في 
لثامنة والخمسين لم يوافق بشدة المدارس اإلعدادية الحكومية. وفيما يتصل بالعبارة ا

من أفراد العينة، واعترض  %7.3عليها أي من أفراد العينة، كما وافق فقط عليها 
من أفراد العينة. ويعني  %78من أفراد العينة، واعترض بشدة عليها  %13.2عليها 

من أفراد عينة البحث يعتقدون أنه ال توجد فرق تقدم الدعم الفني  %91.2هذا أن 
لمين حول كيفية مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام الحاسبات اللوحية في للمع

التدريس في اإلدارات التعليمية. أما فيما يخص العبارة التاسعة والخمسين فقد أشار 
 %1.5من المعلمين في عينة البحث إلى أنهم يوافقون بشدة عليها، كما أشار  0.5%

من المعلمين في عينة البحث إلى  %13.2ار منهم إلى أنهم يوافقون فقط عليها، وأش
منهم إلى أنهم يعترضون بشدة على هذه  %82.9أنهم يعترضون عليها، وأشار 

من أفراد عينة البحث يعتقدون أن أعداد العاملين في  %96.1العبارة. ويعني هذا، أن 
فرق الدعم الفني للمعلمين ليست كافية او ليست كافية على اإلطالق. وتوضح 

من العينة قد وافق بشدة على هذه  %2جابات المعلمين نحو العبارة الستين أن است
من العينة قد  %10.7من العينة قد وافق فقط عليها، وأن  %13.2العبارة، وأن 
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من العينة قد اعترض بشدة عليها. كما توضح  %69.8اعترض عليها، وأن 
د أنه ال توجد فرق لصيانة من عينة البحث تعتق %80.5استجابات المعلمين أيًضا أن 

أجهزة الحاسبات اللوحية التي تتعطل في إدارتهم التعليمية/مدرستهم. وتحاول العبارة 
الحادية والستين معرفة ما إذا كانت أعداد العاملين في فرق صيانة أجهزة الحاسبات 

تين اللوحية كافية من عدمه. ومن تحليل استجابات المعلمين نحو العبارة الحادية والس
من أفراد  %4.4من أفراد العينة قد وافق بشدة على هذه العبارة، وأن  %1نجد أن 

من أفراد العينة قد اعترض عليها، وأن  %9.8العينة قد وافق فقط عليها، وأن 
من عينة  %86.9من أفراد العينة قد اعترض بشدة عليها. وبالتالي، فإن  77.1%

صيانة اجهزة الحاسبات اللوحية غير كافية.  البحث تعتقد أن أعداد العاملين في فرق 
ومن خالل تحليل آراء المعلمين في المحور التاسع نالحظ أن عدم وجود فرق تقدم 
الدعم الفني للمعلمين حول كيفية مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام الحاسبات 

الدعم اللوحية في التدريس في اإلدارات التعليمية، وكون أعداد العاملين في فرق 
غير كافية، وعدم وجود فرق لصيانة أجهزة الحاسبات  -في حالة وجودها -الفني

اللوحية التي تتعطل في اإلدارات التعليمية/المدارس، وكون أعداد العاملين في فرق 
غير كافية تعد كلها عوائق  -في حالة وجودها -صيانة أجهزة الحاسبات اللوحية

 كنولوجيا الرقمية في التدريس والتعلم. تحول دون استفادة التالميذ من الت
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 .(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها10الجدول )

 
المحور التاسع توافر الدعم الفني 

 للمعلمين وفرق الصيانة:

أوافق 
 بشدة

  أوافق 
ال 

 أعرف
  أعترض 

أعتر 
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

58 

جد فرق تقدم الدعم الفني للمعلمين تو 
حول كيفية مواجهة المشكالت المتصلة 
باستخدام الحاسبات اللوحية في التدريس 

 في إدارتك التعليمية.

  15 7.3 3 1.5 27 
13.
2 

160 78.0 

59 
أعداد العاملين في فرق الدعم الفني 

 27 2.0 4 1.5 3 5. 1 للمعلمين كافية.
13.
2 170 82.9 

60 
ق لصيانة أجهزة الحاسبات توجد فر 

اللوحية التي تتعطل في إدارتك 
 التعليمية/مدرستك.

4 2.0 27 13.2 9 4.4 22 10.
7 

143 69.8 

61 
أعداد العاملين في فرق صيانة أجهزة 

 الحاسبات اللوحية كافية.
2 1.0 9 4.4 16 7.8 20 9.8 158 77.1 
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والسلكية في المدارس  ويتناول المحور العاشر ضمان أمان الشبكات الالسلكية
من عينة البحث قد  %0.5اإلعدادية. وفيما يتصل بالعبارة الثانية والستين نجد أن 

من  %8.3من عينة البحث قد وافق فقط عليها، وأن  %1وافق بشدة عليها، وأن 
من عينة البحث قد اعترض بشدة  %88.8عينة البحث قد اعترض عليها، وأن 

من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم  %97.1عليها. ويعني هذا، أن 
تقم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية حماية التالميذ عند استخدام شبكة 
اإلنترنت وعند التعلم الرقمي. أما فيما يتعلق بالعبارة الثالثة والستين فقد وافق بشدة 

من  %7.8ها، في حين اعترض علي %1.5من عينة البحث عليها، كما وافق  0.5%
من عينة البحث عليها. ومن ثم، فإن  %89.3عينة البحث عليها، واعترض بشدة 

من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتوزيع كتيب على  97.1%
المعلمين لتبصيرهم بكيفية التعامل مع األخطار الناجمة عن استخدام التالميذ لشبكة 

من  %0.5ت. وتوضح استجابات المعلمين نحو العبارة الرابعة والستين أن اإلنترن
من المعلمين في  %2المعلمين في عينة البحث قد وافق بشدة على هذه العبارة، وأن 

من المعلمين في عينة البحث قد  %8.3عينة البحث قد وافق فقط عليها، وأن 
ث قد اعترض بشدة عليها. من المعلمين في عينة البح %88.3اعترض عليها، وأن 

من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تقم  %96.6وبالتالي، فإن 
بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من األخطار واإلشكاليات 

اه المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي. وتشير استجابات المعلمين تج
من عينة البحث وافق بشدة عليها، وأن  %0.5العبارة الخامسة والستين إلى أن 

من عينة البحث اعترض على  %9.3من عينة البحث وافق فقط عليها، وأن  2.9%
من عينة البحث اعترض بشدة عليها. ويعني هذا أن  %86.3هذه العبارة، وأن 

التعليم لم تقم بتدريب معلمي من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية و  95.6%
التالميذ من التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت. المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية 
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من أفراد العينة وافق بشدة عليها،  %1وفيما يتصل بالعبارة السادسة والستين نجد أن 
اعترض بشدة  %82اعترض عليها، وأن  %11.2وافق فقط عليها، وأن  %3.4وأن 

من أفراد العينة يعتقدون مديرية التربية والتعليم في  %93.2ويعني هذا، أن  عليها.
محافظة الجيزة لم تنظم ورش عمل إلمداد المعلمين واإلخصائيين النفسيين ومديري 
المدارس بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت التالميذ 

من  %1.5ق بالعبارة السابعة والستين نجد أن المتصلة بشبكة اإلنترنت. أما فيما يتعل
من عينة البحث وافق فقط  %6.3المعلمين في عينة البحث قد وافق بشدة عليها، وأن 

من عينة البحث  %81.5من عينة البحث قد اعترض عليها، وأن  %8.8عليها، وأن 
دون من المعلمين في عينة البحث يعتق %90.3قد اعترض بشدة عليها. ومن ثم، فإن 

أن مدرستهم ال تدعو رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل المدرسة لتبصير 
التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة اإلنترنت، في 

يعتقدون أن مدرستهم تقوم بذلك فعاًل. وإذا حللنا استجابات المعلمين  %7.8حين أن 
من أفراد العينة قد وافق بشدة عليها،  %1سوف نجد أن  نحو العبارة الثامنة والستين

من أفراد العينة اعترض عليها، وأن  %7.8وافق فقط عليها، وأن  %3.4وأن 
من أفراد العينة  %91.7من أفراد العينة اعترض بشدة عليها. ويعني هذا أن  83.9%

عية أولياء األمور يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تنتج أفالم كارتون تقوم بتو 
والمعلمين واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية لتالميذ 
المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية، في حين يعتقد 

من أفراد العينة عكس هذا الرأي. وبالتالي، فإن غالبية عينة البحث تري أن  4.4%
والتعليم لم تنتج أفالم كارتون تقوم بتوعية أولياء األمور والمعلمين  وزارة التربية

واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية لتالميذ المدارس، 
وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية. وتوضح آراء المعلمين نحو 

علمين في عينة البحث وافق بشدة على هذه من الم %2.4العبارة التاسعة والستين أن 
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من  %11.7من المعلمين في عينة البحث وافق فقط عليها، وأن  %6.8العبارة، وأن 
من المعلمين في عينة البحث  %75.6المعلمين في عينة البحث اعترض عليها، وأن 

من المعلمين في عينة البحث يعتقدون  %87.3اعترض بشدة عليها. وبالتالي، فإن 
ن وزارة التربية والتعليم ال تتعاون مع المنظمات التطوعية  في تنظيم حمالت لتوعية أ

تالميذ المدارس بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة اإلنترنت. أما فيما يتعلق 
من  %5.4من عينة البحث وافق بشدة عليها، وأن  %2بالعبارة السبعين فنجد أن 

 %77.1من عينة البحث اعترض عليها، وأن  %11.7عينة البحث وافق عليها، وأن 
من عينة البحث  %88.8من عينة البحث اعترض بشدة عليها. وبالتالي، فإن 

يعتقدون أن المدارس اإلعدادية ال تقوم بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام 
 األخالقي للتكنولوجيا داخل المدارس. 

أن وزارة التربية والتعليم مقصرة في الجوانب  ومن تحليل استجابات المحور نجد
 وتتمثل أوجه القصور فيما يلي:المتصلة بضمان أمان الشبكات الالسلكية والسلكية. 

  لم تقم وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية
 حماية التالميذ عند استخدام شبكة اإلنترنت وعند التعلم الرقمي.

 قم وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية لم ت
 التعامل مع األخطار الناجمة عن استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت.

  لم تقم وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية
تكنولوجيا التعليم  حماية التالميذ من األخطار واإلشكاليات المرتبطة باستخدام

 والتعليم الرقمي.
  لم تقم وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية

 حماية التالميذ من التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت.
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  لم تنظم مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة ورش عمل إلمداد المعلمين
المدارس بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها واإلخصائيين النفسيين ومديري 

 عند التعامل مع مشكالت التالميذ المتصلة بشبكة اإلنترنت.
  ال تدعو مدرستي رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل المدرسة لتبصير

التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة 
 اإلنترنت.

  بية والتعليم أفالم كارتون تقوم بتوعية  أولياء األمور لم تنتج وزارة التر
والمعلمين واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية 

 لتالميذ المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية.
 ت ال تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنظمات التطوعية في تنظيم حمال

 لتوعية تالميذ المدارس بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة اإلنترنت.
  ال تقوم المدارس اإلعدادية بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام

 األخالقي للتكنولوجيا داخل المدارس. 
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 .كلها(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة 10الجدول )
المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات  

 الالسلكية والسلكية:
أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع  62

كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية 
حماية التالميذ عند استخدام شبكة 

 ند التعلم الرقمي. اإلنترنت وع

1 .5 2 1.0 3 1.5 17 8.3 182 88.8 

قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع  63
كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية 
التعامل مع األخطار الناجمة عن 

 استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت. 

1 .5 3 1.5 2 1.0 16 7.8 183 89.3 

 88.3 181 8.3 17 1.0 2 2.0 4 5. 1دريب قامت وزارة التربية والتعليم بت 64
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المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات  
 الالسلكية والسلكية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية 
حماية التالميذ من األخطار 
واإلشكاليات المرتبطة باستخدام 

 تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي. 
قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب  65

معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية 
لتنمر عن طريق حماية التالميذ من ا

 شبكة اإلنترنت. 

1 .5 6 2.9 2 1.0 19 9.3 177 86.3 

تنظم مديرية التربية والتعليم في  66
 82.0 168 11.2 23 2.4 5 3.4 7 1.0 2محافظتك ورش عمل إلمداد المعلمين 
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المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات  
 الالسلكية والسلكية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
واإلخصائيين النفسيين ومديري 
المدارس بالمهارات والمعارف التي 
يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت 

 التالميذ المتصلة بشبكة اإلنترنت. 
تدعو مدرستي رجال الشرطة إلى إلقاء  67

محاضرات داخل المدرسة لتبصير 
التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت 
التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة 

 اإلنترنت. 

3 1.5 13 6.3 4 2.0 18 8.8 167 81.5 

 83.9 172 7.8 16 3.9 8 3.4 7 1.0 2أنتجت وزارة التربية والتعليم أفالم  68



 

 383 

المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات  
 الالسلكية والسلكية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
تون تقوم بتوعية  أولياء األمور كار 

والمعلمين واإلخصائيين النفسيين 
بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد 
إباحية لتالميذ المدارس، وتبصرهم 
بكيفية التعامل مع هذه المشكالت 

 بطرق تربوية. 
تتعاون وزارة التربية والتعليم مع  69

ة  في تنظيم المنظمات التطوعي
حمالت لتوعية تالميذ المدارس بأهمية 
االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة 

5 2.4 14 6.8 7 3.4 24 11.7 155 75.6 
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المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات  
 الالسلكية والسلكية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعترض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 اإلنترنت. 

تقوم المدارس اإلعدادية بإلزام التالميذ  70
بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام 

 األخالقي للتكنولوجيا داخل المدارس. 
4 2.0 11 5.4 8 3.9 24 11.7 158 77.1 
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ويتناول المحور الحادي العاشر درجة استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية 
من  %1في المدارس اإلعدادية المصرية. وفيما يتعلق بالعبارة الحادية والسبعين نجد أن 

من عينة البحث قد وافق فقط عليها، وأن  %2.9عينة البحث قد وافق بشدة عليها، وأن 
من عينة البحث قد اعترض بشدة  %79من عينة البحث قد اعترض عليها، وأن  8.3%

من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم المصرية  %87.3عليها. ويعني هذا، أن 
لم تعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية العالمية مثل أوراكل وسيسكو ولينوكس لتدريب 

دية على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. أما فيما يتصل تالميذ المرحلة اإلعدا
من  %2من أفراد العينة قد وافق بشدة عليها، وأن  %1بالعبارة الثانية والسبعين فنجد أن 

من أفراد العينة قد اعترض عليها، وأن  %11.2أفراد العينة قد وافق فقط عليها، وأن 
من أفراد العينة يرون أن  %87.8ة. ومن ثم فإن من أفراد العينة قد اعترض بشد 76.6%

وزارة التربية والتعليم المصرية لم تعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية المحلية لتدريب 
تالميذ المرحلة اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتشير استجابات 

ن صفر% من عينة المفحوصين قد وافق بشدة المعلمين نحو العبارة الثالثة والسبعين إلى أ
من عينة  %10.7من عينة المفحوصين قد وافق فقط عليها، وأن  %2.4عليها، وأن 

من عينة المفحوصين قد اعترض بشدة عليها.  %77.6المفحوصين قد اعترض عليها، وأن 
المصرية لم من عينة المفحوصين يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم  %88.3وبالتالي، فإن 

تعقد اتفاقيات مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على الكفايات المتصلة 
بتكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية. وتوضح استجابات المعلمين تجاه العبارة الرابعة 

 من %8.3من المعلمين في عينة البحث قد وافق بشدة عليها، وأن  %2.9والسبعين أن 
من المعلمين في عينة البحث  %15.6المعلمين في عينة البحث قد وافق فقط عليها، وأن 

من المعلمين في عينة البحث قد اعترض بشدة. وبالتالي،  %67.8قد اعترض عليها، وأن 
من المعلمين في عينة البحث يرون أن تنمية الكفايات الرقمية الالزمة للتحول  %83.4فإن 

 المرحلة اإلعدادية ال تعد واحدة من أولويات السياسة التعليمية في مصر. الرقمي لدي تالميذ 
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 .(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكرارات والنسب للعينة كلها10الجدول )
المحور الحادي عشر استخدام  

التكنولوجيا في تدريس المناهج 
 الدراسية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 

 ةبشد

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
قامت وزارة التربية والتعليم المصرية  71

بعقد اتفاقيات مع الشركات 
التكنولوجية العالمية مثل أوراكل 
وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ 
المرحلة اإلعدادية على مهارات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

2 1.0 6 2.9 18 8.8 17 8.3 162 79.0 

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية  72
بعقد اتفاقيات مع الشركات 
التكنولوجية المحلية لتدريب تالميذ 

2 1.0 4 2.0 19 9.3 23 
11.

2 
157 76.6 
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المحور الحادي عشر استخدام  
التكنولوجيا في تدريس المناهج 

 الدراسية: 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 

 ةبشد

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
المرحلة اإلعدادية على مهارات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
قامت وزارة التربية والتعليم المصرية  73

زارة االتصاالت بعقد اتفاقيات مع و 
لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على 
الكفايات المتصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات والمهارات الرقمية.

  5 2.4 19 9.3 22 
10.

7 
159 77.6 

تعد تنمية الكفايات الرقمية الالزمة  74
للتحول الرقمي لدي تالميذ المرحلة 
اإلعدادية واحدة من أولويات السياسة 

 في مصر.  التعليمية

6 2.9 17 8.3 11 5.4 32 
15.

6 139 67.8 
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وبعد أن حللنا المحور الحادي عشر، سوف نتناول بالتحليل المحور الثاني 
عشر. ويتناول المحور الثاني عشر آليات تطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

من عينة  %75.6اإلعدادية المصرية. وفيما يتصل بالعبارة الخامسة والسبعين أشار 
من عينة البحث إلى  %18.5البحث إلى أنهم يوافقون بشدة على هذه العبارة، وأشار 

من عينة البحث إلى أنهم يعترضون على هذه  %1.5أنهم يوافقون فقط عليها، وأشار 
من عينة البحث إلى أنهم يعترضون بشدة عليها. ويعني هذا،  %3.9العبارة، وأشار 

يوافقون أو يوافقون بشدة على وجوب تنمية قدرة من عينة البحث  %94.7أن 
المعلمين على اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن طرق تدريسهم 

عليها،  %77.1فقد وافق بشدة  للدروس. أما فيما يتعلق بالعبارة السادسة والسبعين
ليها من عينة البحث، واعترض بشدة ع %1عليها، واعترض عليها  %19ووافق فقط 

من عينة البحث يوافقون أو يوافقون  %96.1من عينة البحث. ومن ثم، فإن  2.4%
بشدة على كون تنمية قدرة المعلمين على اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي 
تحسن تعلم التالميذ أمر مهم. وإذا حللنا استجابات المعلمين نحو العبارة السابعة 

من المعلمين في عينة البحث وافق بشدة على هذه  %75.6والسبعين، سوف نجد أن 
من المعلمين في عينة البحث  %1منهم وافق فقط عليها، وأن  %19.5العبارة، وأن 

منهم اعترض بشدة عليها. وبالتالي، فإن  %2.4اعترض على هذه العبارة، وأن 
 من المعلمين في عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تطوير 95.1%

برنامج الدراسة بكلية التربية لكي يسهم في تمكين الطالب/المعلمين من التفكير بعمق 
في كيفية تأثير التكنولوجيا على طرق التدريس التي أستخدمها داخل الصف شيء 

من  %81ضروري. وبالنظر إلى آراء المعلمين نحو العبارة الثامنة والسبعين نجد أن 
من أفراد العينة وافق فقط عليها، وأن  %15.6وأن  أفراد العينة وافق بشدة عليها،

من أفراد العينة اعترض بشدة  %2.4من أفراد العينة اعترض عليها، وأن  0.5%
من أفراد العينة يوافقون بشدة أو يوافقون على وجوب  %96.6عليها. ويعني هذا، أن 
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كيفية التفكير  تطوير برنامج الدراسة بكلية التربية لكي يدرب الطالب/المعلمين على
بصورة ناقدة حول كيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية. وبتحليل آراء 

من عينة البحث وافق بشدة  %75.1المعلمين نحو العبارة التاسعة والسبعين نجد أن 
من عينة  %1.5من عينة البحث وافق فقط عليها، وأن  %20على هذه العبارة، وأن 

من عينة البحث اعترض بشدة عليها. ومن ثم،  %2.4وأن البحث اعترض عليها، 
من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تنمية قدرة المعلمين  %95.1فإن 

على تطوير استخدامهم للتكنولوجيا التي درسوها في كلية التربية بحيث تتناسب مع 
 %74.6الثمانين فإن  األنشطة التعليمية المختلفة أمر ضروري. وفيما يتصل بالعبارة

من أفراد العينة وافق فقط عليها،  %20.5من أفراد العينة وافق بشدة عليها، كما إن 
من أفراد العينة اعترض بشدة  %2من أفراد العينة اعترض عليها، وإن  %1.5وإن 

من أفراد العينة يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تنمية  %95.1عليها. وبالتالي، فإن 
لمعلمين  على االختيار من بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتحسين ما يقومون قدرة ا

بتدريسه، وتحسين طرق تدريسهم، وتحسين تعلم التالميذ أمر ضروري لتيسير 
من  %70.2اإلصالح التعليمي. أما فيما يتعلق بالعبارة الحادية والثمانين نجد أن 

من المعلمين في عينة  %23.4، وأن المعلمين في عينة البحث وافق بشدة عليها
من المعلمين في عينة البحث اعترض عليها،  %1.5البحث وافق فقط عليها، وأن 

من المعلمين في عينة البحث اعترض بشدة عليها. ومن ثم، فإن  %2.4وأن 
من المعلمين في عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تنمية قدرة  93.6%

ظيف استراتيجيات التدريس ومداخل توظيف التكنولوجيا في العملية المعلمين على تو 
التعليمية والتي تعلموها داخل كلية التربية في التدريس داخل الصف أمر ضروري. 

من  %60.5وإذا حللنا استجابات المعلمين نحو العبارة الثانية والثمانين نالحظ أن 
من عينة البحث وافق فقط  %28.3عينة البحث قد وافق بشدة على هذه العبارة، وأن 

من عينة البحث قد  %3.4من عينة البحث اعترض عليها، وأن  %3.4عليها، وأن 



 

390 

من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون  %88.8اعترض بشدة عليها. وبالتالي، فإن 
على أن تنمية قدرة المعلمين على  تدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام 

 (Desktop Computers)يا )الهواتف المحمولة الذكية والحاسبات المكتبية التكنولوج
والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية( بصفة عامة في التدريس ضرورة لتحسين الجاهزية 

 %64.9التكنولوجية. وبالنظر إلى آراء المعلمين نحو العبارة الثالثة والثمانين نجد أن 
منهم يوافقون عليها،  %29.8فقون بشدة عليها، وأن من المعلمين في عينة البحث يوا

منهم يعترضون  %1من المعلمين في عينة البحث يعترضون عليها، وأن  %2.9وأن 
يوافقون بشدة أو يوافقون على وجوب تنمية قدرة  %94.7بشدة عليها. ويعني هذا، أن 

اللوحية في المعلمين على تدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام الحاسبات 
التدريس. وبتحليل استجابات المعلمين نحو العبارة الرابعة والثمانين نالحظ أن 

من عينة  %28.3من عينة البحث يوافقون بشدة على هذه العبارة، وأن  67.3%
من  %1من عينة البحث يعترضون عليها، وأن  %1.5البحث يوافقون عليها، وأن 

من عينة البحث يوافقون  %95.3ثم، فإن  عينة البحث يعترضون بشدة عليها. ومن
بشدة أو يوافقون على أن تنمية قدرة المعلمين على  االختيار بين األنواع المختلفة 
للتكنولوجيا لتعميق المحتوي المعرفي الذي يقومون بتدريسه أمر ضروري. أما فيما 

ة البحث من المعلمين في عين %69.8يتصل بالعبارة الخامسة والثمانين فنالحظ أن 
من المعلمين في عينة البحث يوافقون عليها، وأن  %25.4يوافقون بشدة عليها، وأن 

من المعلمين في عينة  %2من المعلمين في عينة البحث يعترضون عليها، وأن  1%
من المعلمين في عينة البحث  %95.2البحث يعترضون بشدة عليها. وعلى هذا، فإن 

تنمية قدرة المعلمين على  التدريس الفعال من خالل  يوافقون بشدة أو يوافقون على أن
التناغم الفعال بين المحتوي المعرفي في تخصصهم وبين طرق التدريس التربوية وبين 
التكنولوجيا أمر ضروري. وبالنظر إلى استجابات المعلمين نحو العبارة السادسة 

 %22ه العبارة، وأن من أفراد العينة يوافقون بشدة على هذ %74.1والثمانين نجد أن 
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 %1من أفراد العينة يعترضون عليها، وأن  %2من أفراد العينة يوافقون عليها، وأن 
من أفراد العينة يوافقون  %96.1من أفراد العينة يعترضون بشدة عليها. وبالتالي، فإن 

بشدة أو يوافقون على وجوب تنمية كفايات أساتذة طرق التدريس في كلية التربية في 
م بحيث يستطيعون تدريب وإعداد الطالب/المعلمين بفاعلية على التوظيف تخصصه

األمثل للتكنولوجيا في التدريس. وإذا حللنا آراء المعلمين نحو العبارة السابعة والثمانين 
من  %24.9من عينة البحث يوافقون بشدة على هذه العبارة، وأن  %71.2نجد أن 

من عينة البحث يعترضون على هذه العبارة،  %1عينة البحث يوافق فقط عليها، وأن 
من عينة  %96.1من عينة البحث يعترضون بشدة عليها. ومن ثم، فإن  %1.5وان 

البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تنمية كفايات أساتذة التخصص المعرفي 
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية بحيث يستطيعون 

يق إتقان الطالب/المعلمين للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من التوظيف األمثل تعم
للتكنولوجيا في التدريس يجب أن يكون من أولويات تحسين الجاهزية التكنولوجية. أما 

من أفراد العينة يوافقون بشدة  %67.8فيما يتعلق بالعبارة الثامنة والثمانين فنالحظ أن 
من أفراد  %2من أفراد العينة يوافقون فقط عليها، وأن  %26.8على هذه العبارة، وأن 

من أفراد العينة يعترضون بشدة عليها.  %1العينة يعترضون على هذه العبارة، وأن 
من أفراد العينة يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تنمية كفايات  %94.6وبالتالي، فإن 

تطيعون تدريب وإعداد أساتذة المناهج في كلية التربية في تخصصهم بحيث يس
الطالب/المعلمين على التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس أمر ضروري. وفيما 

من أفراد العينة يوافقون بشدة  %62.4يتصل بالعبارة التاسعة والثمانين نالحظ أن 
من أفراد العينة  %2من أفراد العينة يوافقون عليها، وأن  %30.2عليها، وأن 

من أفراد العينة يعترضون بشدة عليها. ومن ثم، فإن  %1.5وأن  يعترضون عليها،
من أفراد العينة يوافقون أو يوافقون بشدة على أن برامج التدريب في أثناء  92.6%

الخدمة يجب أن تتضمن محتويات تتصل بمكونات الحاسبات اللوحية وأنواعها 
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(Hardware) من عينة  %67.3. أما فيما يتصل بالعبارة التسعين فنالحظ أن
من عينة البحث يوافقون فقط عليها، وأن  %28.3البحث يوافقون بشدة عليها، وأن 

من عينة البحث يعترضون بشدة  %1من عينة البحث يعترضون عليها، وأن  1.5%
من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه  %95.6عليها. وعلى هذا، فإن 

يب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل ببرامج من الواجب أن تتضمن برامج التدر 
 الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس وغيره(. 

نالحظ ومن خالل تحليل استجابات المعلمين لباقي عبارات المحور الثاني عشر 
 ما يلي: 
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه من األفضل  %93.2أن

ثناء الخدمة لمحتويات تتصل بالتطبيقات أن تتضمن برامج التدريب في أ
التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل )مثل مستندات جوجل، وشرائح العرض 

(Slides) والبريد اإللكتروني جي ميل، والجداول الحسابية ،
(Spreadsheets).) 

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه من األفضل  %93.2أن
دريب في أثناء الخدمة في المستقبل لمحتويات تتصل أن تتضمن برامج الت

مثل:  (Learning Management Systems)بنظم إدارة التعلم 
‘‘ بالكبورد’’، و(Schoology)‘‘ سكولوجي’’، و(Canvas)‘‘ كانفاة’’

(Blackboard)موديل’’، و ‘‘(Moodle). 
  ن من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه يجب أ %94.1أن

تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل بتوظيف التكنولوجيا 
 في شرح الدروس. 
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  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه من األفضل  %94.7أن
أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل بمزايا التدريس 

 يس باستخدام األدوات الرقمية. باستخدام الكتب المدرسية ومزايا التدر 
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن برامج التدريب  %96.1أن

في أثناء الخدمة سوف تكون أكثر فاعلية إذا تضمنت لمحتويات تتصل 
بتحقيق التناغم بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم الفيديو الرقمية، المصادر 

 وبين المعايير النموذجية للمناهج الدراسية.  المسموعة الرقمية، وغيرها(
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن برامج التدريب  %92.7أن

في أثناء الخدمة سوف تكون أكثر مناسبة الحتياجات المعلمين إذا تضمنت 
 نموذج االستبدال’’لمحتويات تتصل بأطر دمج التكنولوجيا في التدريس مثل 

 ,Substitution, Augmentation)‘‘ التعديل وإعادة التعريفواإلضافة و 
Modification, and Redefinition Model) نموذج اإللمام ’’و

 Technological)‘‘ بتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي
Pedagogical Content Knowledge Model) . 

  لى أن برامج التدريب من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون ع %95.6أن
في أثناء الخدمة يجب أن تتضمن لمحتويات تتصل بأفضل طرق التدريس 

 مثل استخدام التكنولوجيا في التدريس المتمحور حول التالميذ.
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن برامج التدريب  %94.6أن

تشتمل على في أثناء الخدمة سوف تكون أفضل إذا تضمنت لمحتويات 
مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل مهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات 

 التواصل مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير الناقد(. 
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  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن التدريب في  %93.6أن
تخدام الحاسبات اللوحية أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول اس
 في التدريس يجب تطويره ليصبح تدريًبا أكثر فاعلية. 

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن التدريب في  %91.7أن
أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول استخدام الحاسبات اللوحية 

 في التدريس يجب أن يستمر لمدة أطول.
  عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه يجب أن يتم  من %86.8أن

توصيل مدرستهم اإلعدادية بشبكة اإلنترنت عن طريق شبكة األلياف الضوئية 
 ذات السرعات الكبيرة.

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تجهيز جميع  %89.2أن
سوف يحسن  (Smart Boards)فصول مدرستهم بالسبورات الذكية التفاعلية 

 من الجاهزية التكنولوجية.
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تجهيز جميع  %89.2أن

 Wireless) فصول مدرستهم براوتر لالتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت 
Connecting Routers).سوف يجعل الجاهزية التكنولوجية أكثر كفاءة 

  افقون بشدة أو يوافقون على أنه يجب تنفيذ من عينة البحث يو  %95.1أن
داخل كل فصل من فصول مدرستهم بصورة  (Sockets)توصيالت الكهرباء 

 تسمح بإمكانية شحن بطارية أجهزة الحاسبات اآللية اللوحية.
  5من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن إنشاء  %96.1أن 

درستهم سوف يجعل الجاهزية معامل للحاسبات اآللية المكتبية داخل م
 التكنولوجية أكثر فاعلية. 
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  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه يجب زيادة  %94.7أن
عدد أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية بحيث تكفي لتدريب جميع التالميذ في 

 مدرستهم.
  لمثالية من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن النسبة ا %25.8أن

لتدريب كل  (Desktop)التي يجب الوصول إليها  هي حاسب مكتبي واحد 
 من التالميذ داخل مدرستهم. 10

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على تحديث أجهزة  %98أن
الحاسبات اآللية المكتبية القديمة والعتيقة الموجودة في معمل الحاسب اآللي 

 جهزة أحدث. في مدرستهم واستبدالها بأ
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن إصالح أجهزة  %90.7أن

الحاسبات اآللية المكتبية المعطلة الموجودة في معمل الحاسب اآللي في 
 مدرستهم آلية فعالة لتحسين مستوي الجاهزية التكنولوجية.

  برامج من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تحديث  %98أن
الموجودة في معمل الحاسب اآللي  (Software)الحاسبات اآللية المكتبية 
 أكثر مواكبة العصر أمر ضروري.  في مدرستهم بحيث تصبح

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن زيادة سرعة  %96.1أن
اإلنترنت في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم لكي تصلح للتعلم باستخدام 

 حاسبات اآللية أمر مهم لتحسين الجاهزية التكنولوجية.ال
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه يجب توزيع  %76.6أن

 أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية في مدرستهم. 
  البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه في حالة من عينة  %86.8أن

بات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية يجب أن يكون هناك توزيع  الحاس
 لتدريب كل تلميذ. (Tablet)حاسب لوحي واحد 
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  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تجهيز مراكز  %93.1أن
الشباب وقصور الثقافة بمعامل للحاسب اآللي تتيح لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

 اًنا أمر ضروري لتطوير الجاهزية التكنولوجية.استخدام اإلنترنت مج
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على تأسيس فرق تقدم  %96.1أن

الدعم الفني للمعلمين حول كيفية مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام 
 الحاسبات اللوحية في التدريس في إدارتك التعليمية.

  دة أو يوافقون على أن زيادة أعداد من عينة البحث يوافقون بش %96.1أن
العاملين في فرق الدعم الفني للمعلمين أمر ضروري لتحسين الجاهزية 

 التكنولوجية.
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على وجوب تأسيس  %96.6أن

فرق لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية التي تتعطل في إدارتهم 
 التعليمية/مدرستهم.

  ن عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن زيادة أعداد م %95.1أن
 العاملين في فرق صيانة أجهزة الحاسبات اللوحية أمر ضروري.

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على قيام وزارة التربية  %96.5أن
والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية حماية التالميذ عند 

 ام شبكة اإلنترنت وعند التعلم الرقمي.استخد
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على قيام وزارة التربية  %96.1أن

والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية التعامل مع األخطار 
 الناجمة عن استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت. 

  أو يوافقون على قيام وزارة التربية  من عينة البحث يوافقون بشدة %97.1أن
والتعليم بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من 
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األخطار واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي أمر 
 ضروري لتحسين الجاهزية التكنولوجية. 

  افقون على قيام وزارة التربية من عينة البحث يوافقون بشدة أو يو  %97.1أن
والتعليم بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من 
التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت شرط مهم من شروط نجاح الجاهزية 

 التكنولوجية.
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه يجب أن  %97.1أن

ليم في محافظتهم ورش عمل إلمداد المعلمين تنظم مديرية التربية والتع
واإلخصائيين النفسيين ومديري المدارس بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها 

 عند التعامل مع مشكالت التالميذ المتصلة بشبكة اإلنترنت.
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تدعو  %94.1أن

اضرات داخل المدرسة لتبصير التالميذ مدرستهم رجال الشرطة إلى إلقاء مح
 بكيفية التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة اإلنترنت.

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تنتج وزارة  %96.6أن
التربية والتعليم أفالم كارتون تقوم بتوعية  أولياء األمور والمعلمين 

المشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية لتالميذ واإلخصائيين النفسيين ب
 المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية.

  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه من الضروري  %98أن
أن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنظمات التطوعية  في تنظيم حمالت 

 دارس بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة اإلنترنت. لتوعية تالميذ الم
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على قيام المدارس  %96.1أن

اإلعدادية بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام األخالقي للتكنولوجيا 
 داخل المدارس. 
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  على أنه من األفضل  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون  %93.7أن
أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية 
العالمية مثل أوراكل وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على 

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
  أن تقوم وزارة من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على  %97.5أن

التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ 
المرحلة اإلعدادية على الكفايات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والمهارات 

 الرقمية.
  من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن تصبح تنمية  %96.1أن

لتحول الرقمي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية واحدة الكفايات الرقمية الالزمة ل
 من أولويات السياسة التعليمية في مصر في المستقبل القريب.

ويوضح الجدول التالي بصورة أكثر تفصياًل استجابات المعلمين في عينة البحث 
 نحو عبارات المحور الثاني عشر.
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 .ارات والنسب للعينة كلها(.نتائج استجابات العبارات على أساس التكر 10الجدول )
المحور الثاني عشر آليات تطوير  

الجاهزية التكنولوجية في المدارس 
 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
يجب تنمية قدرة المعلمين على  75

اختيار األدوات التكنولوجية 
لتي تحسن طرق تدريسهم المناسبة ا
 للدروس.

155 
75.

6 38 18.5 1 .5 3 1.5 8 3.9 

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على  76
اختيار األدوات التكنولوجية 
المناسبة التي تحسن تعلم التالميذ 

 أمر مهم.

158 
77.

1 39 19.0 1 .5 2 1.0 5 2.4 

 2.4 5 1.0 2 1.5 3 19.5 75.40 155أري أن تطوير برنامج الدراسة  77
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
م في تمكين بكلية التربية لكي يسه

الطالب/المعلمين من التفكير بعمق 
في كيفية تأثير التكنولوجيا على 
طرق التدريس التي أستخدمها 

 داخل الصف شيء ضروري.

6 

يجب تطوير برنامج الدراسة بكلية  78
التربية لكي يدرب 
الطالب/المعلمين على كيفية 

ل كيفية التفكير بصورة ناقدة حو 
توظيف التكنولوجيا داخل الفصول 

166 
81.

0 
32 15.6 1 .5 1 .5 5 2.4 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 المدرسية.

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين  على  79
تطوير استخدامهم للتكنولوجيا التي 
درسوها في كلية التربية بحيث 
تتناسب مع األنشطة التعليمية 

 المختلفة أمر ضروري.

154 
75.

1 41 20.0 2 1.0 3 1.5 5 2.4 

أري أن تنمية قدرة المعلمين  على  80
االختيار من بين األنواع المختلفة 
للتكنولوجيا لتحسين ما يقومون 
بتدريسه، وتحسين طرق تدريسهم، 

153 
74.

6 
42 20.5 3 1.5 3 1.5 4 2.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
وتحسين تعلم التالميذ أمر ضروري 

 لتيسير اإلصالح التعليمي.
ن على أعتقد أن تنمية قدرة المعلمي 81

توظيف استراتيجيات التدريس 
ومداخل توظيف التكنولوجيا في 
العملية التعليمية والتي تعلموها 
داخل كلية التربية في التدريس 

 داخل الصف أمر ضروري.

144 
70.

2 48 23.4 5 2.4 3 1.5 5 2.4 

أري أن تنمية قدرة المعلمين على   82
تدريب زمالئهم المعلمين على 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 

أعتر 
ض 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
تكنولوجيا )الهواتف كيفية استخدام ال

والحاسبات  الذكية المحمولة
 Desktop)المكتبية 
Computers)  والحاسبات اللوحية

والسبورة الذكية( بصفة عامة في 
التدريس ضرورة لتحسين الجاهزية 

 التكنولوجية.

 بشدة بشدة
 % ك % ك % ك % ك % ك

124 
60.

5 58 28.3 9 4.4 7 3.4 7 3.4 

يجب تنمية قدرة المعلمين على   83
تدريب زمالئهم المعلمين على 
كيفية استخدام الحاسبات اللوحية 

133 
64.

9 61 29.8 3 1.5 6 2.9 2 1.0 



 

404 

المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 في التدريس.

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على   84
االختيار بين  األنواع المختلفة 

حتوي للتكنولوجيا لتعميق الم
المعرفي الذي يقومون بتدريسه أمر 

 ضروري.

138 
67.

3 
58 28.3 4 2.0 3 1.5 2 1.0 

أري أن تنمية قدرة المعلمين على   85
التدريس الفعال من خالل التناغم 
الفعال بين المحتوي المعرفي في 
تخصصهم وبين طرق التدريس 

143 
69.

8 52 25.4 4 2.0 2 1.0 4 2.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
التربوية وبين التكنولوجيا أمر 

 ضروري. 
يجب تنمية كفايات أساتذة طرق  86

التدريس في كلية التربية في 
تخصصي بحيث يستطيعون تدريب 
وإعداد الطالب/المعلمين بفاعلية 
على التوظيف األمثل للتكنولوجيا 

 في التدريس. 

152 
74.

1 
45 22.0 2 1.0 4 2.0 2 1.0 

أعتقد أن تنمية كفايات أساتذة  87
رفي التخصص المع

146 
71.

2 
51 24.9 3 1.5 2 1.0 3 1.5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة 
إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية 
بحيث يستطيعون تعميق إتقان 
الطالب/المعلمين للتخصص 
العلمي بصورة تمكنهم من 
التوظيف األمثل للتكنولوجيا في 
التدريس يجب أن يكون من 
أولويات تحسين الجاهزية 

 التكنولوجية.
 1.0 2 2.0 4 2.4 5 26.8 67.55 139أري أن تنمية كفايات أساتذة  88
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
المناهج في كلية التربية في 
تخصصي بحيث يستطيعون تدريب 
وإعداد  الطالب/المعلمين على 
التوظيف األمثل للتكنولوجيا في 

 التدريس أمر ضروري. 

8 

برامج التدريب  يجب أن تتضمن 89
تتصل في أثناء الخدمة لمحتويات 

بمكونات الحاسبات اللوحية وأنواعها 
(Hardware) 

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

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

 

128 
62.

4 62 30.2 8 3.9 4 2.0 3 1.5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 أعتقد أنه من الواجب أن تتضمن 90

برامج التدريب في أثناء الخدمة 
لمحتويات تتصل ببرامج الحاسبات 

ة )مثل برنامج األوفيس اآللي
 وغيره(....................

138 
67.

3 
58 28.3 4 2.0 3 1.5 2 1.0 

برامج التدريب  يفضل أن تتضمن 91
في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل 
بالتطبيقات التربوية التي صممتها 
مؤسسة جوجل )مثل مستندات 
جوجل، وشرائح العرض 

131 63.
9 

60 29.3 5 2.4 6 2.9 3 1.5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
(Slides) والبريد اإللكتروني جي ،

، والجداول الحسابية ميل
(Spreadsheets).............)

... 
برامج التدريب في أثناء أري أن  92

الخدمة في المستقبل يفضل أن 
تتضمن لمحتويات تتصل بنظم 

 Learning)إدارة التعلم 
Management Systems) .

ومن أمثلة نظم إدارة التعلم: 

139 67.
8 

52 25.4 7 3.4 4 2.0 3 1.5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
، (Canvas)‘‘ كانفاة’’
، (Schoology)‘‘ سكولوجي’’و
، (Blackboard)‘‘ بالكبورد’’و
 .........(Moodle)‘‘ موديل’’و

التدريب برامج  يجب أن تتضمن 93
في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل 
بتوظيف التكنولوجيا في شرح 

 الدروس....................

أوافق 
 بشدة

ال   افقأو  
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

139 
67.

8 54 26.3 4 2.0 4 2.0 4 2.0 



 

 411 

المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
برامج التدريب في أثناء أعتقد أن  94

الخدمة سوف تكون أفضل إذا 
تضمنت لمحتويات تتصل بمزايا 
التدريس باستخدام الكتب المدرسية 
ومزايا التدريس باستخدام األدوات 

 الرقمية......................

134 
65.

4 60 29.3 1 .5 7 3.4 3 1.5 

برامج التدريب في أثناء  أعتقد أن 95
الخدمة سوف تكون أكثر فاعلية إذا 
تضمنت لمحتويات تتصل بتحقيق 
التناغم بين مصادر التعلم الرقمية 

123 
60.

0 
74 36.1 3 1.5 1 .5 4 2.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
)أفالم الفيديو الرقمية، المصادر 
المسموعة الرقمية، وغيرها( وبين 

لمعايير النموذجية للمناهج ا
 الدراسية.........................

برامج التدريب في أثناء  أري أن 96
الخدمة سوف تكون أكثر مناسبة 
الحتياجات المعلمين إذا تضمنت 
لمحتويات تتصل بأطر دمج 
التكنولوجيا في التدريس مثل 

ضافة واإل نموذج االستبدال’’

118 
57.

6 72 35.1 8 3.9 4 2.0 3 1.5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
‘‘ والتعديل وإعادة التعريف

(Substitution, 
Augmentation, 

Modification, and 
Redefinition Model) 

اإللمام بتكنولوجيا   نموذج’’و
واألسس التربوية والتخصص 

 Technological)‘‘ المعرفي
Pedagogical Content 
Knowledge Model) 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
.................................

........... 
برامج التدريب  يجب أن تتضمن 97

في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل 
بأفضل طرق التدريس مثل استخدام 
التكنولوجيا في التدريس المتمحور 

حول 
 التالميذ..........................

132 
64.

4 
64 31.2 3 1.5 3 1.5 3 1.5 

تدريب في أثناء برامج ال أعتقد أن 98
الخدمة سوف تكون أفضل إذا 

137 
66.

8 
57 27.8 4 2.0 3 1.5 4 2.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
تضمنت لمحتويات تشتمل على 
مهارات القرن الحادي والعشرين 
)مثل مهارات التعاون مع اآلخرين، 
ومهارات التواصل مع اآلخرين، 
ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير 

 الناقد(...........................
أعتقد أن التدريب في أثناء الخدمة  99

الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول 
استخدام الحاسبات اللوحية في 
التدريس يجب تطويره ليصبح 

146 
71.

2 
46 22.4 2 1.0 6 2.9 5 2.4 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 تدريًبا أكثر فاعلية.

أري أن التدريب في أثناء الخدمة  100
الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول 

ام الحاسبات اللوحية في استخد
التدريس يجب أن يستمر لمدة 

 أطول.

138 
67.

3 
50 24.4 3 1.5 6 2.9 8 3.9 

يجب أن يتم توصيل مدرستي  101
اإلعدادية بشبكة اإلنترنت عن 
طريق شبكة األلياف الضوئية ذات 

 السرعات الكبيرة.

أوافق 
 بشدة 

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

 

153 74.25 12.2 20 9.8 5 2.4 2 1.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
6 

أعتقد أن تجهيز جميع فصول  102
مدرستي بالسبورات الذكية التفاعلية 

(Smart Boards)  سوف يحسن
 من الجاهزية التكنولوجية.

145 
70.

7 
38 18.5 15 7.3 4 2.0 3 1.5 

جميع فصول أري أن تجهيز  103
مدرستي براوتر لالتصال الالسلكي 

 Wireless) بشبكة اإلنترنت 
Connecting Routers)  سوف

يجعل الجاهزية التكنولوجية أكثر 

153 
74.

6 
30 14.6 16 7.8 4 2.0 2 1.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 كفاءة. 

يجب تنفيذ توصيالت الكهرباء  104
(Sockets)  داخل كل فصل من

فصول مدرستي بصورة تسمح 
بإمكانية شحن بطارية أجهزة 

 الحاسبات اآللية اللوحية.

166 
81.

0 
29 14.1 4 2.0 4 2.0 2 1.0 

معامل للحاسبات  5إنشاء إن  105
اآللية المكتبية داخل مدرستي 
سوف يجعل الجاهزية التكنولوجية 

 أكثر فاعلية.

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

164 
80.

0 33 16.1 5 2.4 1 .5 2 1.0 

الحاسبات يجب زيادة عدد أجهزة  106
اآللية المكتبية بحيث تكفي لتدريب 

 جميع التالميذ في مدرستي.
167 

81.
5 27 13.2 1 .5 4 2.0 6 2.9 

أعتقد أن النسبة المثالية التي يجب  107
الوصول إليها  هي حاسب مكتبي 

 10لتدريب كل  (Desktop)واحد 
 من التالميذ داخل مدرستي.

24 
11.

7 29 14.1 4 2.0 60 
29.

3 88 42.9 

 1.0 2 1.0 2   20.0 78.41 160أقترح تحديث أجهزة الحاسبات  108
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
اآللية المكتبية القديمة والعتيقة 
الموجودة في معمل الحاسب اآللي 
في مدرستي واستبدالها بأجهزة 

 أحدث.

0 

أعتقد أن إصالح أجهزة الحاسبات  109
اآللية المكتبية المعطلة الموجودة 
في معمل الحاسب اآللي في 

درستي آلية فعالة لتحسين مستوي م
 الجاهزية التكنولوجية.

128 
62.

4 58 28.3 3 1.5 7 3.4 9 4.4 

 1.0 2   1.0 2 22.9 75.47 154أعتقد أن تحديث برامج الحاسبات  110
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 (Software)اآللية المكتبية 

الموجودة في معمل الحاسب اآللي 
أكثر  في مدرستي بحيث تصبح
 مواكبة العصر أمر ضروري.

1 

أري أن زيادة سرعة اإلنترنت في  111
معمل الحاسب اآللي في مدرستي 
لكي تصلح للتعلم باستخدام 
الحاسبات اآللية أمر مهم لتحسين 

 الجاهزية التكنولوجية.

171 
83.

4 
26 12.7 2 1.0 3 1.5 3 1.5 

 13.7 28 7.8 16 2.0 4 24.9 51.51 106توزيع أجهزة للحاسبات  يجب 112
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
اللوحية على تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية في مدرستي.
7 

أعتقد أنه في حالة توزيع   113
الحاسبات اللوحية على تالميذ 
المرحلة اإلعدادية يجب أن يكون 
هناك حاسب لوحي واحد 

(Tablet)  تلميذلتدريب كل. 

132 64.
4 

46 22.4 1 .5 9 4.4 17 8.3 

أري أن تجهيز مراكز الشباب  114
امل للحاسب وقصور الثقافة بمع

اآللي تتيح لتالميذ المرحلة 
136 66.

3 
55 26.8 2 1.0 3 1.5 9 4.4 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
اإلعدادية استخدام اإلنترنت مجاًنا 
أمر ضروري لتطوير الجاهزية 

 التكنولوجية. 
أقترح تأسيس فرق تقدم الدعم الفني  115

للمعلمين حول كيفية مواجهة 
المشكالت المتصلة باستخدام 

التدريس في  الحاسبات اللوحية في
 إدارتك التعليمية.

141 
68.

8 56 27.3 1 .5 5 2.4 2 1.0 

أعتقد أن زيادة أعداد العاملين في  116
فرق الدعم الفني للمعلمين أمر 

147 
71.

7 
50 24.4 2 1.0 4 2.0 2 1.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
ضروري لتحسين الجاهزية 

 التكنولوجية.
يجب تأسيس فرق لصيانة أجهزة  117

تعطل في الحاسبات اللوحية التي ت
 إدارتك التعليمية/مدرستك.

156 
76.

1 
42 20.5 3 1.5 2 1.0 2 1.0 

أري أن زيادة أعداد العاملين في  118
فرق صيانة أجهزة الحاسبات 

 اللوحية أمر ضروري. 
145 

70.
7 50 24.4 3 1.5 5 2.4 2 1.0 

أوصي بأن تقوم وزارة التربية  119
 152والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين 

74.
1 46 22.4 2 1.0 2 1.0 3 1.5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
رهم بكيفية حماية التالميذ لتبصي

عند استخدام شبكة اإلنترنت وعند 
 التعلم الرقمي.

أقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم  120
بتوزيع كتيب على المعلمين 
لتبصيرهم بكيفية التعامل مع 
األخطار الناجمة عن استخدام 

 التالميذ لشبكة اإلنترنت.

154 
75.

1 43 21.0 3 1.5 3 1.5 2 1.0 

أعتقد أن قيام وزارة التربية والتعليم  121
بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية 

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 

أعتر 
ض 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
على كيفية حماية التالميذ من 
األخطار واإلشكاليات المرتبطة 
باستخدام تكنولوجيا التعليم والتعليم 
الرقمي أمر ضروري لتحسين 

 الجاهزية التكنولوجية. 

 بشدة بشدة
 % ك % ك % ك % ك % ك

149 72.
7 

50 24.4 1 .5 2 1.0 3 1.5 

أري أن قيام وزارة التربية والتعليم  122
بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية 
على كيفية حماية التالميذ من 
التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت 
شرط مهم من شروط نجاح 

151 
73.

7 
48 23.4 2 1.0 2 1.0 2 1.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
 لجاهزية التكنولوجية.  ا

يجب أن تنظم مديرية التربية  123
والتعليم في محافظتك ورش عمل 
إلمداد المعلمين واإلخصائيين 
النفسيين ومديري المدارس 
بالمهارات والمعارف التي 
يحتاجونها عند التعامل مع 
مشكالت التالميذ المتصلة بشبكة 

 ت.اإلنترن

143 
69.

8 56 27.3 1 .5 3 1.5 2 1.0 

 2.0 4 3.4 7 5. 1 30.7 63.63 130أقترح أن تدعو مدرستي رجال  124
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل 
المدرسة لتبصير التالميذ بكيفية 
التعامل مع حاالت التحرش 
الجنسي أثناء استخدام شبكة 

 اإلنترنت.

4 

أوصي بأن تنتج وزارة التربية  125
والتعليم أفالم كارتون تقوم بتوعية  
أولياء األمور والمعلمين 
واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت 
المتصلة بإرسال مواد إباحية 

139 
67.

8 59 28.8 3 1.5 2 1.0 2 1.0 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
لتالميذ المدارس، وتبصرهم بكيفية 
التعامل مع هذه المشكالت بطرق 

 تربوية.
 أعتقد أنه من الضروري أن تتعاون  126

وزارة التربية والتعليم مع المنظمات 
التطوعية  في تنظيم حمالت 
لتوعية تالميذ المدارس بأهمية 
االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة 

 اإلنترنت.

152 
74.

1 49 23.9 2 1.0 

  

2 1.0 

 1.0 2 1.5 3 1.5 3 21.0 75.43 154أوصي بأن تقوم المدارس اإلعدادية  127
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد كتابي 

تكنولوجيا باالستخدام األخالقي لل
 داخل المدارس.

1 

أري أنه من األفضل أن تقوم وزارة  128
التربية والتعليم المصرية بعقد 
اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية 
العالمية مثل أوراكل وسيسكو 
ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا 

 واالتصاالت.المعلومات 

140 68.
3 

52 25.4 6 2.9 6 2.9 1 .5 



 

 431 

المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
أعتقد أنه من األفضل أن تقوم وزارة  129

التربية والتعليم المصرية بعقد 
اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية 
المحلية لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

141 68.
8 

57 27.8 6 2.9 

  

1 .5 

أقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم  130
المصرية بعقد اتفاقيات مع وزارة 
االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على الكفايات المتصلة 

146 71.
2 

54 26.3 4 2.0 

  

1 .5 
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المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة

ال   أوافق 
 أعرف

أعتر  
 ض

أعتر  
ض 
 بشدة

أعتر 
ض 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
بتكنولوجيا المعلومات والمهارات 

 الرقمية.
أوصي بأن تصبح تنمية الكفايات  131

زمة للتحول الرقمي لدي الرقمية الال
تالميذ المرحلة اإلعدادية واحدة من 
أولويات السياسة التعليمية في 

 مصر في المستقبل القريب. 

139 
67.

8 58 28.3 5 2.4 1 .5 2 1.0 
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وبعد أن حللنا استجابات المعلمين في عينة البحث نحو عبارات المحور الثاني 
ي المدارس اإلعدادية المصرية(، سوف عشر )آليات تطوير الجاهزية التكنولوجية ف

نحلل في الجزء التالي نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
المتوسط واألهمية النسبية للمحور. احتلت العبارة الثانية والعبارة الثالثة والعبارة الرابعة 

لثالثة والمرتبة الرابعة من حيث والعبارة األولي المرتبة األولي والمرتبة الثانية والمرتبة ا
األهمية النسبية للمحور األول. وعلى هذا، فإن العبارة ذات األهمية النسبية األولي 

أستطيع تعلم الكفايات ’’من وجهة نظر المعلمين في المحور األول كانت هي 
، ثم تالها عبارة ‘‘التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس

طيع مواكبة أحدث التطورات المتصلة بالتكنولوجيا الالزمة لتوظيف الحاسبات أست’’
ال أمتلك الكفايات التكنولوجية الالزمة ’’ ، ثم تالها عبارة ‘‘اللوحية في التدريس

 ‘‘.لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس
(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )

 توسط واألهمية النسبية للمحور.الم
 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م

 
المحور األول: امتالك المعلمين للكفايات التكنولوجية 

في  (Tablets)الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 
 :التدريس

   

1 
أعرف كيف أحل المشكالت المتصلة بالتكنولوجيا 

 يس.والتي تواجهني في أثناء التدر 
3.2683 0.65 4 

2 
أستطيع تعلم الكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف 

 الحاسبات اللوحية في التدريس.
3.9756 0.80 1 

أستطيع مواكبة أحدث التطورات المتصلة بالتكنولوجيا  3
 الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس.

3.7512 0.75 2 

 3 0.68 3.4195لالزمة لتوظيف ال أمتلك الكفايات التكنولوجية ا 4
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وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
المتوسط واألهمية النسبية للمحور األول، سوف نتناول ذلك بالنسبة للمحور الثاني. 
احتلت العبارة السابعة والعبارة الثامنة المرتبة األولي والمرتبة الثانية من حيث األهمية 

لنسبة للمحور الثاني. وعلى هذا، فإن العبارة ذات األهمية النسبية األولي من النسبية با
أمتلك قدًرا كافًيا من المعارف ’’ وجهة نظر المعلمين في المحور الثاني كانت هي 

أستطيع توظيف األسلوب العلمي في ’’ثم تالها في األهمية عبارة ‘‘ في تخصصي
الث فقد احتلت العبارة العاشرة والعبارة الحادية أما فيما يتصل بالمحور الث‘‘.  التفكير

عشرة المرتبة األولي والمرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية للمحور الثالث. ومن 
ثم، فإن العبارة ذات األهمية النسبية من وجهة نظر المعلمين في المحور الثالث كانت 

لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية  أستطيع اختيار المداخل الفعالة للتدريس والالزمة’’هي 
أمتلك معرفة ’’، ثم تالها في األهمية عبارة ‘‘تفكيرهم فيما يخص تخصصي الدراسي

عميقة لألسس المعرفية لتكنولوجيا التعليم التي يمكنني استخدامها في فهم وتطبيق 
 ‘‘. تخصصي المعرفي 

 
 
 
 
 

 الحاسبات اللوحية في التدريس.

5 
أمتلك معرفة عميقة باألنواع المختلفة من التكنولوجيا 

 المرتبطة بتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس.
2.9073 0.58 6 

6 
أمتلك المهارات التكنولوجية التي أحتاج إليها لتوظيف 

 التكنولوجيا اللوحية في التدريس.
3.0683 0.61 5 
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بيان على أساس (. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االست12الجدول )
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

حو عبارات االستبيان على أساس وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين ن
المتوسط واألهمية النسبية للمحور الثاني والمحور الثالث، سوف نتناول ذلك بالنسبة 
للمحور الرابع. احتلت العبارة الثانية عشرة والعبارة الثالثة عشرة والعبارة السابعة عشرة 

والمرتبة الثانية والمرتبة والعبارة الخامسة عشرة والعبارة الثانية والعشرين المرتبة األولي 
الثالثة والمرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة من حيث األهمية النسبية للمحور الرابع. ومن 

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م

 
المحور الثاني: امتالك المعلمين للكفايات 

المعرفية في التخصص الالزمة لتدريس 
 تخصصهم بإتقان:

   

أمتلك قدًرا كافًيا من المعارف في  7
 تخصصي.

4.7951 0.96 1 

8 
األسلوب العلمي في أستطيع توظيف 

 التفكير.
4.5317 0.91 2 

9 
أمتلك طرًقا واستراتيجيات متنوعة لتنمية 
 وتعميق فهمي لتخصصي الذي أقوم بتدريسه.

4.3659 0.87 3 

 
المحور الثالث: امتالك المعلمين للكفايات 
    التربوية العامة الالزمة لتدريس تخصصهم بإتقان:

1
0 

الة للتدريس أستطيع اختيار المداخل الفع
والالزمة لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية تفكيرهم فيما 

 يخص تخصصي الدراسي.
4.4098 0.88 1 

1
1 

أمتلك معرفة عميقة لألسس المعرفية 
لتكنولوجيا التعليم التي يمكنني استخدامها في فهم 

 وتطبيق تخصصي المعرفي.
3.4293 0.69 2 
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ثم، فإن العبارة ذات األهمية النسبية األولي من وجهة نظر المعلمين في المحور 
ق أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن طر ’’الرابع كانت هي 

أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية ’’، ثم تالها في األهمية عبارة ‘‘تدريسي للدروس
أستطيع االختيار من بين ’’، ثم تالها عبارة ‘‘المناسبة التي تحسن تعلم التالميذ

األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتحسين ما أقوم بتدريسه، وتحسين طرق تدريسي، وتحسين 
أفكر تفكيًرا ناقًدا حول كيفية توظيف التكنولوجيا ’’تالها عبارة ، ثم ‘‘تعلم التالميذ

أستطيع التدريس الفعال من خالل ’’، ثم تالها عبارة ‘‘داخل الفصول المدرسية
التناغم الفعال بين المحتوي المعرفي في تخصصي وبين طرق التدريس التربوية وبين 

ت المعلمين نحو عبارات ويوضح الجدول التالي نتائج استجابا‘‘. التكنولوجيا
 االستبيان على أساس المتوسط واألهمية النسبية للمحور الرابع.

(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م
للكفايات التربوية المحور الرابع: امتالك المعلمين  

 الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس:
   
   

أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي  12
 تحسن طرق تدريسي للدروس. 

3.7024 0.74 1 

أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي  13
 تحسن تعلم التالميذ.

3.6439 0.73 2 

برنامج الدراسة بكلية التربية في تمكيني من نجح  14
التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا على 

 طرق التدريس التي أستخدمها داخل الصف. 
2.4683 0.49 11 

أفكر تفكيًرا ناقًدا حول كيفية توظيف التكنولوجيا  15
 4 0.70 3.4829 داخل الفصول المدرسية. 
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وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
لمحور الرابع، سوف نتناول ذلك بالنسبة للمحور الخامس. المتوسط واألهمية النسبية ل

احتلت العبارة الخامسة والعشرين والعبارة الرابعة والعشرين المرتبة األولي والمرتبة 
الثانية من حيث األهمية النسبية لعبارات المحور الخامس. وعلى هذا، فإن العبارة 

للتكنولوجيا التي أستطيع أن أطور استخدامي  16
درستها في كلية التربية بحيث يتناسب مع 

 األنشطة التعليمية المختلفة. 
3.1220 0.62 7 

أستطيع االختيار من بين األنواع المختلفة  17
للتكنولوجيا لتحسين ما أقوم بتدريسه، وتحسين 

 طرق تدريسي، وتحسين تعلم التالميذ. 
3.60 0.72 3 

جيات التدريس ومداخل أستطيع توظيف استراتي 18
توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي 
تعلمتها داخل كلية التربية في التدريس داخل 

 الصف. 

3.0634 0.61 8 

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية  19
 الذكية استخدام التكنولوجيا )الهواتف المحمولة

 (Desktop Computers)والحاسبات المكتبية 
والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية( بصفة عامة 

 في التدريس.

2.5512 0.51 9 

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية  20
 استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس. 

2.5415 0.51 10 

أستطيع االختيار بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا  21
 بتدريسه.لتعميق المحتوي المعرفي الذي أقوم 

3.1854 0.64 6 

أستطيع التدريس الفعال من خالل التناغم الفعال  22
بين المحتوي المعرفي في تخصصي وبين طرق 

 التدريس التربوية وبين التكنولوجيا.  
3.3854 0.68 5 
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في المحور الخامس كانت هي  ذات األهمية النسبية األولي من وجهة نظر المعلمين
نجح أساتذة المناهج في كلية التربية في تخصصي في تدريبي وإعدادي للتوظيف ’’

نجح أساتذة التخصص المعرفي ’’، ثم تالها عبارة ‘‘األمثل للتكنولوجيا في التدريس
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية في تعميق إتقاني 

 ‘‘. العلمي بصورة تمكنني من التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريسللتخصص 
أما فيما يخص المحور السادس، احتلت العبارة التاسعة والعشرين والعبارة 
السابعة والعشرين المرتبة األولي والمرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية لعبارات 

مية النسبية األولي من وجهة نظر المحور السادس. ومن ثم، فإن العبارة ذات األه
نجح المعلمون المشرفون في مدرستي في ’’المعلمين في المحور السادس كانت هي 

، ثم تالها ‘‘تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها
نجح أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/إلخ( ’’عبارة 

ي كلية التربية في تعميق إتقاني للتخصص العلمي بصورة تمكنني من التوظيف ف
نجح أساتذة كلية ’’، ثم تالها عبارة ‘‘األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها

المناهج وطرق التدريس في التربية في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا 
 ‘‘. في التدريس بنسبة قدرها

(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12ل )الجدو 
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م

 
المحور الخامس: مدي تمكن األساتذة في كلية 
التربية من الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف 

 الحاسبات اللوحية في التدريس:
   

23 
نجح أساتذة طرق التدريس في كلية التربية في 

تخصصي في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل 
 للتكنولوجيا في التدريس.

2.1073 0.42 3 
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24 

نجح أساتذة التخصص المعرفي 
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( 
في كلية التربية في تعميق إتقاني للتخصص 

ن التوظيف األمثل العلمي بصورة تمكنني م
 للتكنولوجيا في التدريس.

2.2049 0.44 2 

25 
نجح أساتذة المناهج في كلية التربية في 

تخصصي في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل 
 للتكنولوجيا في التدريس.

2.1220 0.42 1 

 

لمحور السادس: درجة نجاح أساتذة كليات ا
التربية والموجهين والمعلمين المشرفين داخل 

المدارس في إمدادي بالكفايات التربوية الالزمة 
 الحاسبات اللوحية في التدريس:

   

26 
نجح أساتذة كلية المناهج وطرق التدريس في التربية 
في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في 

 التدريس بنسبة قدرها.....................
3.9415 0.79 3 

27 

معرفي نجح أساتذة التخصص ال
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/إلخ( في 
كلية التربية في تعميق إتقاني للتخصص العلمي 
بصورة تمكنني من التوظيف األمثل للتكنولوجيا 

 في التدريس بنسبة قدرها............

3.9707 0.79 2 

28 
نجح الموجهون الفنيون في إدارتي التعليمية في 

األمثل للتكنولوجيا في  تدريبي وإعدادي للتوظيف
 التدريس بنسبة قدرها..................

3.8634 0.77 4 

29 
نجح المعلمون المشرفون في مدرستي في تدريبي 
وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس 

 بنسبة قدرها.................
3.9707 0.79 1 
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رات االستبيان على أساس وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبا
المتوسط واألهمية النسبية للمحور الخامس والمحور السادس، سوف نتناول ذلك 
بالنسبة للمحور السابع. احتلت العبارة الثانية والثالثين والعبارة التاسعة والثالثين 
 والعبارة الثالثين المرتبة األولي والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة من حيث األهمية

النسبية لعبارات المحور السابع. وعلى هذا، فإن العبارة ذات األهمية النسبية األولي 
من وجهة نظرك هل تضمن ’’من وجهة نظر المعلمين في المحور السابع كانت هي 

التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل ببرامج الحاسبات 
من وجهة ’’، ثم تالها عبارة ‘‘؟{Software}اآللية )مثل برنامج األوفيس وغيره( 

نظرك هل تضمن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بأفضل طرق التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في التدريس المتمحور حول 

 تميزت برامج التدريب في أثناء الخدمة التي التحقت بها’’، ثم تالها عبارة ‘‘التالميذ؟
بكونها مفيدة جًدا في تدريبي وتأهيلي للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء الخدمة ’’، ثم تالها عبارة ‘‘التدريس
الذي حصلت عليه على محتويات تتصل بأطر دمج التكنولوجيا في التدريس مثل 

 ,Substitution)‘‘ التعريفواإلضافة والتعديل وإعادة  نموذج االستبدال’’
Augmentation, Modification, and Redefinition Model) نموذج’’و  

 Technological)‘‘ اإللمام بتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي
Pedagogical Content Knowledge Model) ويوضح الجدول التالي ‘‘. ؟

تبيان على أساس المتوسط واألهمية نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االس
 النسبية للمحور السابع. 
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(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م
المحور السابع: فاعلية برامج التدريب في أثناء  

 الخدمة:
   

تميزت برامج التدريب في أثناء الخدمة التي  30
التحقت بها بكونها مفيدة جًدا في تدريبي وتأهيلي 

 للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في التدريس. 
2.5463 0.51 3 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  31
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 

ية وأنواعها بمكونات الحاسبات اللوح
(Hardware) ؟ 

2.3951 0.48 7 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  32
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
ببرامج الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس 

 ؟{Software}وغيره( 

2.7902 0.56 1 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  33
ليه على محتويات تتصل الخدمة الذي حصلت ع

بالتطبيقات التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل 
)مثل مستندات جوجل، وشرائح العرض 

(Slides) ،والبريد اإللكتروني جي ميل ،
 (.؟(Spreadsheets)والجداول الحسابية 

2.2000 0.44 10 

من وجهك نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  34
يات تتصل الخدمة الذي حصلت عليه على محتو 

 Learning Management)بنظم إدارة التعلم 
Systems) :ومن أمثلة نظم إدارة التعلم .

1.7073 0.34 12 
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‘‘ سكولوجي’’، و(Canvas)‘‘ كانفاة’’
(Schoology)بالكبورد’’، و ‘‘
(Blackboard)موديل’’، و ‘‘(Moodle)؟ 

هل تضمن التدريب في أثناء من وجهة نظرك  35
تتصل عليه على محتويات الخدمة الذي حصلت 

 بتوظيف التكنولوجيا في شرح الدروس؟
2.4829 0.50 5 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  36
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بمزايا التدريس باستخدام الكتب المدرسية ومزايا 

 التدريس باستخدام األدوات الرقمية؟

2.3561 0.47 9 

نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  من وجهة 37
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بتحقيق التناغم بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم 
الفيديو الرقمية، المصادر المسموعة الرقمية، 
وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج 

 الدراسية؟

2.3659 0.47 8 

1.7415 0.35 11 

رك هل تضمن التدريب في أثناء من وجهة نظ 38
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 

نموذج ’’بأطر دمج التكنولوجيا في التدريس مثل 
‘‘ واإلضافة والتعديل وإعادة التعريف االستبدال

(Substitution, Augmentation, 
Modification, and Redefinition Model) 

سس التربوية اإللمام بتكنولوجيا واأل  نموذج’’و
 Technological)‘‘ والتخصص المعرفي

Pedagogical Content Knowledge 
Model) ؟ 

2.5024 0.50 4 
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وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
للمحور الثامن.  المتوسط واألهمية النسبية للمحور السابع، سوف نتناول ذلك بالنسبة

احتلت العبارة الخامسة والخمسين والعبارة التاسعة واألربعين والعبارة الثامنة واألربعين 
والعبارة الثانية والخمسين المرتبة األولي والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة 

بارة ذات األهمية من حيث األهمية النسبية لعبارات المحور الثامن. وعلى هذا، فإن الع
سرعة ’’النسبية األولي من وجهة نظر المعلمين في المحور الثامن كانت هي 

اإلنترنت في معمل الحاسب اآللي في مدرستي بطيئة وال تصلح للتعلم باستخدام 
عدد أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية ال يكفي ’’، ثم تالها عبارة ‘‘الحاسبات اآللية

يوجد معمل للحاسبات اآللية ’’، ثم تالها عبارة ‘‘في مدرستيلتدريب جميع التالميذ 
أجهزة الحاسبات اآللية ’’، ثم تالها عبارة ‘‘داخل مدرستي (Desktop)المكتبية 

، ثم تالها ‘‘المكتبية الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستي قديمة وعتيقة

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  39
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بأفضل طرق التدريس مثل استخدام التكنولوجيا 

 في التدريس المتمحور حول التالميذ؟

2.6683 0.53 2 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  40
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تشتمل 
على مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل 
مهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات التواصل 
مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير 

 الناقد(؟

2.4146 0.48 6 

ريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه يعد التد 41
اإلدارات التعليمية حول استخدام الحاسبات 

 اللوحية في التدريس تدريًبا مفيًدا جًدا.
2.5463 0.51 3 
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وجودة في معمل الحاسب الم (Software)برامج الحاسبات اآللية المكتبية ’’عبارة 
أجهزة الحاسبات اآللية ’’، ثم عبارة ‘‘قديمة وال تواكب العصر اآللي في مدرستي

ويوضح ‘‘. المكتبية الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستي معطلة وال تعمل
الجدول التالي نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس المتوسط 

 سبية للمحور الثامن.واألهمية الن
(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )

 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.
 العبارة م

 األهمية النسبية المتوسط
الترت
 يب

المحور الثامن واقع البنية التحتية التكنولوجية في  
 المدارس اإلعدادية: 

   

متصلة بشبكة اإلنترنت عن  مدرستي اإلعدادية 43
 11 0.33 1.6683 طريق الهاتف األرضي. 

مدرستي اإلعدادية متصلة بشبكة اإلنترنت عن  44
طريق شبكة األلياف الضوئية ذات السرعات 

 الكبيرة. 
1.1317 0.23 12 

جميع فصول مدرستي مجهزة بالسبورات الذكية  45
 .(Smart Boards)التفاعلية 

1.8878 0.38 7 

جميع فصول مدرستي مجهزة براوتر لالتصال  46
 Wireless) الالسلكي بشبكة اإلنترنت 

Connecting Routers). 
1.1220 0.22 13 

توصيالت الكهرباء داخل كل فصل من فصول  47
مدرستي تسمح بإمكانية شحن بطارية أجهزة 

 الحاسبات اآللية اللوحية. 
1.3463 0.27 8 

 3 0.78 3.9122ية المكتبية يوجد معمل للحاسبات اآلل 48
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وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
المتوسط واألهمية النسبية للمحور الثامن، سوف نتناول ذلك بالنسبة للمحور التاسع. 

الثانية من حيث  احتلت العبارة الستين والعبارة الواحدة والستين المرتبة األولي والمرتبة
األهمية النسبية لعبارات المحور التاسع. وعلى هذا، فإن العبارة ذات األهمية النسبية 

توجد فرق لصيانة ’’ األولي من وجهة نظر المعلمين في المحور التاسع كانت هي 
، ثم تالها عبارة ‘‘أجهزة الحاسبات اللوحية التي تتعطل في إدارتك التعليمية/مدرستك

(Desktop) .داخل مدرستي 
عدد أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية ال يكفي  49

 لتدريب جميع التالميذ في مدرستي.
4.3512 0.87 2 

أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في  52
 معمل الحاسب اآللي في مدرستي قديمة وعتيقة.

3.3902 0.68 4 

لحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في أجهزة ا 53
معمل الحاسب اآللي في مدرستي معطلة وال 

 تعمل. 
2.8146 0.56 6 

 (Software)برامج الحاسبات اآللية المكتبية  54
 الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستي

 قديمة وال تواكب العصر. 
3.2244 0.64 5 

ي في سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب اآلل 55
ال تصلح للتعلم باستخدام بطيئة و مدرستي 

 الحاسبات اآللية.
4.5220 0.90 1 

تم توزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ  56
 المرحلة اإلعدادية في مدرستي.

1.2098 0.24 9 

تم تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة بمعامل  57
للحاسب اآللي تتيح لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

 ستخدام اإلنترنت مجاًنا. ا
1.2098 0.24 10 
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ويوضح الجدول ‘‘. العاملين في فرق صيانة أجهزة الحاسبات اللوحية كافيةأعداد ’’
التالي نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس المتوسط واألهمية 

 النسبية للمحور التاسع. 
(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )

 سبية للمحور.المتوسط واألهمية الن

لنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس وبعد أن حل
المتوسط واألهمية النسبية للمحور التاسع، سوف نتناول ذلك بالنسبة للمحور العاشر. 
احتلت العبارة السبعين والعبارة التاسعة والستين والعبارة السابعة والستين والعبارة 

الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من حيث  الثامنة والستين المرتبة األولي والمرتبة
األهمية النسبية لعبارات المحور العاشر. ومن ثم، فإن العبارة ذات األهمية النسبية 

تقوم المدارس ’’األولي من وجهة نظر المعلمين في المحور العاشر كانت هي 
القي للتكنولوجيا داخل اإلعدادية بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام األخ

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م
المحور التاسع توافر الدعم الفني للمعلمين وفرق  

 الصيانة:
   

توجد فرق تقدم الدعم الفني للمعلمين حول كيفية  58
مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام الحاسبات 

 اللوحية في التدريس في إدارتك التعليمية.
1.3805 0.28 3 

أعداد العاملين في فرق الدعم الفني للمعلمين  59
 كافية.

1.2341 0.25 4 

توجد فرق لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية التي  60
 تتعطل في إدارتك التعليمية/مدرستك.

1.6683 0.33 1 

أعداد العاملين في فرق صيانة أجهزة الحاسبات  61
 2 0.28 1.4244 اللوحية كافية. 



 

 447 

تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنظمات التطوعية في ’’، ثم تالها عبارة ‘‘المدارس
تنظيم حمالت لتوعية تالميذ المدارس بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة 

تدعو مدرستي رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل ’’، ثم تالها عبارة ‘‘اإلنترنت
درسة لتبصير التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام الم

أنتجت وزارة التربية والتعليم أفالم كارتون تقوم ’’، ثم تالها عبارة ‘‘شبكة اإلنترنت
بتوعية  أولياء األمور والمعلمين واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال 

ارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق مواد إباحية لتالميذ المد
تنظم مديرية التربية والتعليم في محافظتك ورش عمل ’’، ثم تالها عبارة ‘‘تربوية

إلمداد المعلمين واإلخصائيين النفسيين ومديري المدارس بالمهارات والمعارف التي 
ويوضح ‘‘. إلنترنتيحتاجونها عند التعامل مع مشكالت التالميذ المتصلة بشبكة ا

الجدول التالي نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس المتوسط 
 واألهمية النسبية للمحور العاشر. 

(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

 العبارة م
 بيةاألهمية النس المتوسط

الترتي
 ب

المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات الالسلكية  
    والسلكية:

قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على  62
المعلمين لتبصيرهم بكيفية حماية التالميذ عند 

 استخدام شبكة اإلنترنت وعند التعلم الرقمي. 
1.1610 0.23 9 

ع كتيب على قامت وزارة التربية والتعليم بتوزي 63
المعلمين لتبصيرهم بكيفية التعامل مع األخطار 

 الناجمة عن استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت. 
1.1610 0.23 8 
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قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة  64
اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من األخطار 

عليم واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا الت
 والتعليم الرقمي. 

1.1805 0.24 7 

قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة  65
اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من التنمر عن 

 طريق شبكة اإلنترنت. 
1.2195 0.24 6 

تنظم مديرية التربية والتعليم في محافظتك ورش  66
فسيين عمل إلمداد المعلمين واإلخصائيين الن

ومديري المدارس بالمهارات والمعارف التي 
يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت التالميذ 

 المتصلة بشبكة اإلنترنت. 

1.3024 0.26 5 

تدعو مدرستي رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل  67
المدرسة لتبصير التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت 

 اإلنترنت.  التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة
1.3756 0.28 3 

أنتجت وزارة التربية والتعليم أفالم كارتون تقوم  68
بتوعية  أولياء األمور والمعلمين واإلخصائيين 
النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية 
لتالميذ المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه 

 المشكالت بطرق تربوية. 

1.2976 0.26 4 

تعاون وزارة التربية والتعليم مع المنظمات التطوعية  ت 69
في تنظيم حمالت لتوعية تالميذ المدارس بأهمية 

 االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة اإلنترنت. 
1.4878 0.30 2 

تقوم المدارس اإلعدادية بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد  70
كتابي باالستخدام األخالقي للتكنولوجيا داخل 

 س. المدار 
1.4341 0.29 1 
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وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
المتوسط واألهمية النسبية للمحور العاشر، سوف نتناول ذلك بالنسبة للمحور الحادي 
عشر. احتلت العبارة الرابعة والسبعين والعبارة الثانية والسبعين والعبارة الواحدة 

بارة الثالثة والسبعين المرتبة األولي والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والسبعين والع
والمرتبة الرابعة من حيث األهمية النسبية لعبارات المحور الحادي عشر. ومن ثم، فإن 
العبارة ذات األهمية النسبية األولي من وجهة نظر المعلمين في المحور الحادي عشر 

الرقمية الالزمة للتحول الرقمي لدي تالميذ المرحلة تعد تنمية الكفايات ’’كانت هي 
قامت ’’، ثم تالها عبارة ‘‘اإلعدادية واحدة من أولويات السياسة التعليمية في مصر

وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية المحلية لتدريب 
، ثم تالها ‘‘لمعلومات واالتصاالتتالميذ المرحلة اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا ا

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية ’’عبارة 
العالمية مثل أوراكل وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على مهارات 

ربية والتعليم قامت وزارة الت’’، ثم تالها عبارة ‘‘تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المصرية بعقد اتفاقيات مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على 

ويوضح الجدول التالي ‘‘. الكفايات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية
نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس المتوسط واألهمية 

 الحادي عشر. النسبية للمحور 
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(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

وبعد أن حللنا نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 
حور الحادي عشر، سوف نتناول ذلك بالنسبة للمحور المتوسط واألهمية النسبية للم

( والعبارة المائة والخمسة 111الثاني عشر. احتلت العبارة المائة والحادية عشرة )
( والعبارة المائة 78( والعبارة الثامنة والسبعين )108( والعبارة المائة والثمانية )105)

 الترتيب األهمية النسبية المتوسط العبارة م
المحور الحادي عشر استخدام التكنولوجيا في  

 تدريس المناهج الدراسية: 
   

التعليم المصرية بعقد اتفاقيات قامت وزارة التربية و  71
مع الشركات التكنولوجية العالمية مثل أوراكل 
وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.

1.3854 0.28 3 

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات  72
محلية لتدريب تالميذ مع الشركات التكنولوجية ال

المرحلة اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت.

1.3951 0.28 2 

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات  73
مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على الكفايات المتصلة بتكنولوجيا 

 مية.المعلومات والمهارات الرق

1.3659 0.27 4 

تعد تنمية الكفايات الرقمية الالزمة للتحول الرقمي  74
لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية واحدة من أولويات 

 السياسة التعليمية في مصر. 
1.6293 0.33 1 
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المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة والمرتبة ( المرتبة األولي والمرتبة الثانية و 104والرابعة )
الرابعة مكرر الرابعة من حيث األهمية النسبية لعبارات المحور الثاني عشر. ومن ثم، 
فإن العبارة ذات األهمية النسبية األولي من وجهة نظر المعلمين في المحور الثاني 

لي في مدرستي أري أن زيادة سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب اآل’’عشر كانت هي 
، ‘‘لكي تصلح للتعلم باستخدام الحاسبات اآللية أمر مهم لتحسين الجاهزية التكنولوجية

معامل للحاسبات اآللية المكتبية داخل مدرستي سوف  5إن إنشاء ’’ثم تالها عبارة 
أقترح تحديث أجهزة ’’، ثم تالها عبارة ‘‘يجعل الجاهزية التكنولوجية أكثر فاعلية

لية المكتبية القديمة والعتيقة الموجودة في معمل الحاسب اآللي في الحاسبات اآل
يجب تطوير برنامج الدراسة ’’، ثم تالها عبارة ‘‘مدرستي واستبدالها بأجهزة أحدث

بكلية التربية لكي  يدرب الطالب/المعلمين على كيفية التفكير بصورة ناقدة حول 
يجب تنفيذ ’’، ثم تالها عبارة ‘‘ةكيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول المدرسي

داخل كل فصل من فصول مدرستي بصورة تسمح  (Sockets)توصيالت الكهرباء 
أعتقد أن ’’، ثم تالها عبارة ‘‘بإمكانية شحن بطارية أجهزة الحاسبات اآللية اللوحية

الموجودة في معمل الحاسب  (Software)تحديث برامج الحاسبات اآللية المكتبية 
، ثم تالها عبارة ‘‘أكثر مواكبة العصر أمر ضروري  مدرستي بحيث تصبح اآللي في

أوصي بأن تنتج وزارة التربية والتعليم أفالم كارتون تقوم بتوعية  أولياء األمور ’’
والمعلمين واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية لتالميذ 

، ثم تالها عبارة ‘‘ذه المشكالت بطرق تربويةالمدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع ه
يجب تأسيس فرق لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية التي تتعطل في إدارتك ’’

وبالتالي فهذه هي أهم العبارات من وجهة نظر المعلمين في ‘‘. التعليمية/مدرستك
 عبارة من حيث األهمية النسبية 23المحور الثاني عشر. ويضم الجدول التالي أهم 

 من وجهة نظر المعلمين في المحور الثاني عشر. 
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(. نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أساس 12الجدول )
 المتوسط واألهمية النسبية للمحور.

 العبارة م
 المتوسط

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

المحور الثاني عشر آليات تطوير  
الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

 ادية المصرية:اإلعد
   

يجب تنمية قدرة المعلمين على اختيار  75
األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن 

 طرق تدريسهم للدروس.
4.6049 0.92  

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على اختيار  76
األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن 

 تعلم التالميذ أمر مهم.
4.6732 0.93 13 

أن تطوير برنامج الدراسة بكلية  أري  77
التربية لكي يسهم في تمكين 
الطالب/المعلمين من التفكير بعمق في 
كيفية تأثير التكنولوجيا على طرق 
التدريس التي أستخدمها داخل الصف 

 شيء ضروري.

4.6488 0.93 17 

يجب تطوير برنامج الدراسة بكلية التربية  78
يفية لكي  يدرب الطالب/المعلمين على ك

التفكير بصورة ناقدة حول كيفية توظيف 
 التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية.

4.7220 0.94 4 
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أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين  على تطوير  79
استخدامهم للتكنولوجيا التي درسوها في 
كلية التربية بحيث تتناسب مع األنشطة 

 التعليمية المختلفة أمر ضروري.

4.6390 0.93 20 

ري أن تنمية قدرة المعلمين  على أ 80
االختيار من بين األنواع المختلفة 
للتكنولوجيا لتحسين ما يقومون بتدريسه، 
وتحسين طرق تدريسهم، وتحسين تعلم 
التالميذ أمر ضروري لتيسير اإلصالح 

 التعليمي.

4.6439 0.93 18 

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على توظيف  81
ومداخل توظيف استراتيجيات التدريس 

التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي 
تعلموها داخل كلية التربية في التدريس 

 داخل الصف أمر ضروري.

4.5756 0.92  

أري أن تنمية قدرة المعلمين على  تدريب  82
زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام 

 الذكية التكنولوجيا )الهواتف المحمولة
 Desktop)والحاسبات المكتبية 

Computers)  والحاسبات اللوحية
والسبورة الذكية( بصفة عامة في التدريس 

 ضرورة لتحسين الجاهزية التكنولوجية.

4.3902 0.88  

  0.91 4.5463يجب تنمية قدرة المعلمين على  تدريب  83
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زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام 
 الحاسبات اللوحية في التدريس.

ية قدرة المعلمين على  أعتقد أن تنم 84
االختيار بين  األنواع المختلفة للتكنولوجيا 
لتعميق المحتوي المعرفي الذي يقومون 

 بتدريسه أمر ضروري.

4.5951 0.92  

أري أن تنمية قدرة المعلمين على   85
التدريس الفعال من خالل التناغم الفعال 
بين المحتوي المعرفي في تخصصهم وبين 

ربوية وبين التكنولوجيا طرق التدريس الت
 أمر ضروري. 

4.6000 0.92  

يجب تنمية كفايات أساتذة طرق التدريس  86
في كلية التربية في تخصصي بحيث 
يستطيعون تدريب وإعداد الطالب/المعلمين 
بفاعلية على التوظيف األمثل للتكنولوجيا 

 في التدريس. 

4.6634 0.93 15 

التخصص أعتقد أن تنمية كفايات أساتذة  87
المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة 
إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية بحيث 
يستطيعون تعميق إتقان الطالب/المعلمين 
للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من 
التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس 
يجب أن يكون من أولويات تحسين 

4.6341 0.93 22 
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 الجاهزية التكنولوجية.
ي أن تنمية كفايات أساتذة المناهج في أر  88

كلية التربية في تخصصي بحيث 
يستطيعون تدريب وإعداد  
الطالب/المعلمين على التوظيف األمثل 

 للتكنولوجيا في التدريس أمر ضروري. 

4.5854 0.92  

برامج التدريب في أثناء  يجب أن تتضمن 89
الخدمة لمحتويات تتصل بمكونات 

 (Hardware)أنواعها الحاسبات اللوحية و 
..................... 

4.5024 0.90  

برامج  أعتقد أنه من الواجب أن تتضمن 90
التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل 
ببرامج الحاسبات اآللية )مثل برنامج 

 األوفيس وغيره(....................

4.5951 0.92  

برامج التدريب في أثناء  يفضل أن تتضمن 91
لخدمة لمحتويات تتصل بالتطبيقات ا

التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل 
)مثل مستندات جوجل، وشرائح العرض 

(Slides) ،والبريد اإللكتروني جي ميل ،
والجداول الحسابية 

(Spreadsheets)................) 

4.5122 0.90  

برامج التدريب في أثناء الخدمة أري أن  92
  0.91 4.5610تتضمن لمحتويات في المستقبل يفضل أن 
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 Learning)تتصل بنظم إدارة التعلم 
Management Systems) ومن .
‘‘ كانفاة’’أمثلة نظم إدارة التعلم: 

(Canvas)سكولوجي’’، و ‘‘
(Schoology)بالكبورد’’، و ‘‘
(Blackboard)موديل’’، و ‘‘

(Moodle)......... 
التدريب في أثناء برامج  يجب أن تتضمن 93

خدمة لمحتويات تتصل بتوظيف ال
التكنولوجيا في شرح 

 الدروس....................

4.5610 0.91  

برامج التدريب في أثناء الخدمة أعتقد أن  94
سوف تكون أفضل إذا تضمنت لمحتويات 
تتصل بمزايا التدريس باستخدام الكتب 
المدرسية ومزايا التدريس باستخدام األدوات 

 ..........الرقمية............

4.5366 0.91  

برامج التدريب في أثناء الخدمة  أعتقد أن 95
سوف تكون أكثر فاعلية إذا تضمنت 
لمحتويات تتصل بتحقيق التناغم بين 
مصادر التعلم الرقمية )أفالم الفيديو 
الرقمية، المصادر المسموعة الرقمية، 
وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج 

 ...................الدراسية......

4.5171 0.90  
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برامج التدريب في أثناء الخدمة  أري أن 96
سوف تكون أكثر مناسبة الحتياجات 
المعلمين إذا تضمنت لمحتويات تتصل 
بأطر دمج التكنولوجيا في التدريس مثل 

واإلضافة والتعديل  نموذج االستبدال’’
 ,Substitution)‘‘ وإعادة التعريف

Augmentation, Modification, 
and Redefinition Model) 

اإللمام بتكنولوجيا واألسس   نموذج’’و
‘‘ التربوية والتخصص المعرفي

(Technological Pedagogical 
Content Knowledge Model) 
........................................

.... 

4.4537 0.89  

برامج التدريب في أثناء  يجب أن تتضمن 97
ة لمحتويات تتصل بأفضل طرق الخدم

التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في 
التدريس المتمحور حول 

 التالميذ..........................

4.5561 0.91  

برامج التدريب في أثناء الخدمة  أعتقد أن 98
سوف تكون أفضل إذا تضمنت لمحتويات 
تشتمل على مهارات القرن الحادي 

التعاون مع  والعشرين )مثل مهارات

4.5610 0.91  
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اآلخرين، ومهارات التواصل مع اآلخرين، 
ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير 

 الناقد(...........................
أعتقد أن التدريب في أثناء الخدمة الذي  99

تقدمه اإلدارات التعليمية حول استخدام 
الحاسبات اللوحية في التدريس يجب 

 ريًبا أكثر فاعلية.تطويره ليصبح تد

4.5707 0.91  

أري أن التدريب في أثناء الخدمة الذي  100
تقدمه اإلدارات التعليمية حول استخدام 
الحاسبات اللوحية في التدريب يجب أن 

 يستمر لمدة أطول.

4.4829 0.90  

يجب أن يتم توصيل مدرستي اإلعدادية  101
بشبكة اإلنترنت عن طريق شبكة األلياف 

 ة ذات السرعات الكبيرة.الضوئي
4.5707 0.91  

أعتقد أن تجهيز جميع فصول مدرستي  102
 Smart)بالسبورات الذكية التفاعلية 

Boards)  سوف يحسن من الجاهزية
 التكنولوجية.

4.5512 0.91  

جميع فصول مدرستي أري أن تجهيز  103
براوتر لالتصال الالسلكي بشبكة 

 Wireless Connecting) اإلنترنت 
Routers)  سوف يجعل الجاهزية

 التكنولوجية أكثر كفاءة. 

4.6000 0.92  
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يجب تنفيذ توصيالت الكهرباء  104
(Sockets)  داخل كل فصل من فصول

مدرستي بصورة تسمح بإمكانية شحن 
 بطارية أجهزة الحاسبات اآللية اللوحية.

4.7220 0.94 
4 

 مكرر

معامل للحاسبات اآللية  5إنشاء إن  105
لمكتبية داخل مدرستي سوف يجعل ا

 الجاهزية التكنولوجية أكثر فاعلية.
4.7366 0.95 2 

يجب زيادة عدد أجهزة الحاسبات اآللية  106
المكتبية بحيث تكفي لتدريب جميع 

 التالميذ في مدرستي.
4.6829 0.94 9 

أعتقد أن النسبة المثالية التي يجب  107
الوصول إليها  هي حاسب مكتبي واحد 

(Desktop)  من التالميذ  10لتدريب كل
 داخل مدرستي.

2.2244 0.44  

أقترح تحديث أجهزة الحاسبات اآللية  108
المكتبية القديمة والعتيقة الموجودة في 
معمل الحاسب اآللي في مدرستي 

 واستبدالها بأجهزة أحدث.

4.7317 0.95 3 

أعتقد أن إصالح أجهزة الحاسبات اآللية  109
معطلة الموجودة في معمل المكتبية ال

الحاسب اآللي في مدرستي آلية فعالة 
 لتحسين مستوي الجاهزية التكنولوجية.

4.4098 0.88  
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أعتقد أن تحديث برامج الحاسبات اآللية  110
الموجودة في معمل  (Software)المكتبية 

 الحاسب اآللي في مدرستي بحيث تصبح
 أكثر مواكبة العصر أمر ضروري.

4.7122 0.94 6 

أري أن زيادة سرعة اإلنترنت في معمل  111
الحاسب اآللي في مدرستي لكي تصلح 
للتعلم باستخدام الحاسبات اآللية أمر مهم 

 لتحسين الجاهزية التكنولوجية.

4.7512 0.95 1 

توزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على  يجب 112
 تالميذ المرحلة اإلعدادية في مدرستي.

3.9317 0.79  

عتقد أنه في حالة توزيع  الحاسبات أ  113
اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية 
يجب أن يكون هناك حاسب لوحي واحد 

(Tablet)  تلميذلتدريب كل. 

4.3024 0.86  

أري أن تجهيز مراكز الشباب وقصور  114
الثقافة بمعامل للحاسب اآللي تتيح لتالميذ 

اًنا المرحلة اإلعدادية استخدام اإلنترنت مج
أمر ضروري لتطوير الجاهزية 

 التكنولوجية. 

4.4927 0.90  

أقترح تأسيس فرق تقدم الدعم الفني  115
للمعلمين حول كيفية مواجهة المشكالت 
المتصلة باستخدام الحاسبات اللوحية في 

 التدريس في إدارتك التعليمية.

4.6049 0.92  
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أعتقد أن زيادة أعداد العاملين في فرق  116
م الفني للمعلمين أمر ضروري الدع

 لتحسين الجاهزية التكنولوجية.
4.6390 0.93 20 

 مكرر

يجب تأسيس فرق لصيانة أجهزة  117
الحاسبات اللوحية التي تتعطل في إدارتك 

 التعليمية/مدرستك.
4.6976 0.94 8 

أري أن زيادة أعداد العاملين في فرق  118
صيانة أجهزة الحاسبات اللوحية أمر 

 . ضروري 
4.6146 0.92  

أوصي بأن تقوم وزارة التربية والتعليم  119
بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم 
بكيفية حماية التالميذ عند استخدام شبكة 

 اإلنترنت وعند التعلم الرقمي.

4.6683 0.93 14 

أقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيع  120
ة كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفي

التعامل مع األخطار الناجمة عن استخدام 
 التالميذ لشبكة اإلنترنت.

4.6780 0.94 10 

أعتقد أن قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب  121
معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية 
حماية التالميذ من األخطار واإلشكاليات 
المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعليم 

ضروري لتحسين  والتعليم الرقمي أمر
 الجاهزية التكنولوجية. 

4.6585 0.93 16 

4.6780 0.94  
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أري أن قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب  122
معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية 
حماية التالميذ من التنمر عن طريق شبكة 
اإلنترنت شرط مهم من شروط نجاح 

 الجاهزية التكنولوجية.  

4.6341 0.93 
22 

 مكرر

يجب أن تنظم مديرية التربية والتعليم في  123
محافظتك ورش عمل إلمداد المعلمين 
واإلخصائيين النفسيين ومديري المدارس 
بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها عند 
التعامل مع مشكالت التالميذ المتصلة 

 بشبكة اإلنترنت.

4.5024 0.90  

إلى  أقترح أن تدعو مدرستي رجال الشرطة 124
إلقاء محاضرات داخل المدرسة لتبصير 
التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت 
التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة 

 اإلنترنت.

4.6146 0.92  

أوصي بأن تنتج وزارة التربية والتعليم أفالم  125
كارتون تقوم بتوعية  أولياء األمور 
والمعلمين واإلخصائيين النفسيين 

لة بإرسال مواد إباحية بالمشكالت المتص
لتالميذ المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل 

 مع هذه المشكالت بطرق تربوية.

4.7024 0.94 7 

 10 0.94 4.6780أعتقد أنه من الضروري أن تتعاون وزارة  126
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التربية والتعليم مع المنظمات التطوعية  
في تنظيم حمالت لتوعية تالميذ المدارس 

لشبكة بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي 
 اإلنترنت.

 مكرر

أوصي بأن تقوم المدارس اإلعدادية بإلزام  127
التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام 

 األخالقي للتكنولوجيا داخل المدارس.
4.5805 0.92  

أري أنه من األفضل أن تقوم وزارة التربية  128
والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع 

كنولوجية العالمية مثل أوراكل الشركات الت
وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.

4.6439 0.93 
18 

 مكرر

أعتقد أنه من األفضل أن تقوم وزارة التربية  129
والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع 
الشركات التكنولوجية المحلية لتدريب 

الميذ المرحلة اإلعدادية على مهارات ت
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

4.6780 0.94 
10 

 مكرر

أقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم  130
المصرية بعقد اتفاقيات مع وزارة 
االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على الكفايات المتصلة 

 رقمية.بتكنولوجيا المعلومات والمهارات ال

4.6146 0.92  
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ساس نتائج استجابات المعلمين نحو عبارات االستبيان على أوبعد أن تناولنا 
للمحور، سوف نتناول معامل ارتباط المحور األول بالمحور المتوسط واألهمية النسبية 

 الخامس والمحور السادس والمحور السابع.
( معامل ارتباط المحور األول بالمحور الخامس والمحور السادس 13الجدول )

 والمحور السابع.
)امتالك المعلمين ارتباط المحور األول 

لوجية الالزمة لتوظيف للكفايات التكنو 
في  (Tablets) الحاسبات اللوحية 

 بالمحاور التدريس

 قيمة االرتباط وداللته

مدي تمكن األساتذة في كلية الخامس )
التربية من الكفايات التربوية الالزمة 
 (.لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس

 0.05متوسط ودال عند  0.332

ت التربية )درجة نجاح أساتذة كلياالسادس 
والموجهين والمعلمين المشرفين داخل 

المدارس في إمدادي بالكفايات التربوية 
 الالزمة الحاسبات اللوحية في التدريس(.

 ال نستطيع ايجاده

)فاعلية برامج التدريب في أثناء السابع 
 0.05متوسط ودال عند  0.448 الخدمة(.

أوصي بأن تصبح تنمية الكفايات الرقمية  131
الالزمة للتحول الرقمي لدي تالميذ المرحلة 
اإلعدادية واحدة من أولويات السياسة 

 التعليمية في مصر في المستقبل القريب. 

4.6146 0.92  
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. ومن ثم فإن 0.332لخامس بلغت قيمة االرتباط بين المحور األول والمحور ا
. ويعني هذا، أن االرتباط بين امتالك المعلمين 0.05هذا االرتباط متوسط ودال عند 

وبين مدي   (Tablets)للكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 
تمكن األساتذة في كلية التربية من الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات 

. كما لم نستطع إيجاد قيمة االرتباط بين 0.05في التدريس متوسط ودال عند اللوحية
المحور األول والمحور السادس. كما بلغت قيمة االرتباط بين المحور األول والمحور 

. ويعني هذا، أن 0.05. ومن ثم فإن االرتباط متوسط ودال عند 0.448السابع 
كنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية االرتباط بين امتالك المعلمين للكفايات الت

(Tablets)   0.05وبين فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة متوسط ودال عند .
ومما سبق يتضح أن معامل ارتباط المحور األول بالمحاور الخامس والسادس والسابع 

 طردي ضعيف دال.  
خدام تحليل التباين وإذا حللنا أثر متغير الوظيفة على محاور البحث باست

. ومن ثم، 2.774األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف بالنسبة للمحور األول قد بلغت 
بالنسبة للمحور األول. كما إن قيمة ف بالنسبة للمحور  0.05فإن قيمة ف دالة عند 

بالنسبة للمحور  0.05. وبالتالي، فإن قيمة ف غير دالة عند 0.415الثاني قد بلغت 
. ومن ثم فإن 0.879تالحظ أن قيمة ف بالنسبة للمحور الثالث قد بلغت الثاني. كما 

بالنسبة للمحور الثالث. ولحساب وجود أثر لمتغير  0.05قيمة ف غير دالة عند 
الوظيفة على المحور الرابع )امتالك المعلمين للكفايات التربوية الالزمة لتوظيف 

مة ف بالنسبة للمحور الرابع قد الحاسبات اللوحية في التدريس(، سوف نالحظ أن قي
بالنسبة للمحور الرابع.  0.05. ومن ثم، فإن قيمة ف دالة عند  2.696بلغت 

ولحساب وجود أثر لمتغير الوظيفة على المحور الخامس )مدي تمكن األساتذة في 
كلية التربية من الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس(، 

. وبالتالي، فإن  0.569حظ أن قيمة ف بالنسبة للمحور الخامس قد بلغت سوف نال
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بالنسبة للمحور الخامس. ولحساب وجود أثر لمتغير  0.05قيمة ف غير دالة عند 
الوظيفة على المحور السابع )فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة(، سوف نالحظ 

. ومن ثم، فإن قيمة ف غير  1.234أن قيمة ف بالنسبة للمحور السابع قد بلغت 
دالة بالنسبة للمحور السابع. ولحساب وجود أثر لمتغير الوظيفة على المحور الثامن 
)واقع البنية التحتية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية(، سوف نالحظ أن قيمة ف 

 0.05. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة عند  0.555بالنسبة للمحور الثامن قد بلغت 
النسبة للمحور الثامن. ويوضح الجدول أن قيمة ف غير دالة بالنسبة للمحور التاسع، ب

 والمحور العاشر، والمحور الحادي عشر، والمحور الثاني عشر. 
أثر متغير الوظيفة علي المحاور بعد استخدام تحليل  -1(. 14الجدول )

 التباين األحادي.
مجموع  مصدر التباين المحاور

 المربعات
 درجات
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف
عند 
0.05 

المحور 
األول: امتالك 

المعلمين 
للكفايات 

التكنولوجية 
الالزمة 

لتوظيف 
الحاسبات 

اللوحية 
(Tablets )

 في التدريس

بين 
 المجموعات

 دالة 2.774 52.530 3 157.591

داخل 
 المجموعات

3692.058 195 18.934 

  198 3849.648 الكلي

غير  0.415 891. 3 2.674بين المحور 
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الثاني: 
امتالك 

المعلمين 
للكفايات 

المعرفية في 
التخصص 

الالزمة 
لتدريس 

تخصصهم 
 بإتقان:

 دالة المجموعات
داخل 

 المجموعات
418.421 195 2.146 

  198 421.095 الكلي

المحور 
الثالث: 
امتالك 

المعلمين 
للكفايات 

التربوية العامة 
الالزمة 
لتدريس 

تخصصهم 
 بإتقان:

بين 
 المجموعات

غير  0.879 2.184 3 6.552
 دالة

داخل 
 المجموعات

484.784 195 2.486 

  198 491.337 الكلي

المحور 
الرابع: امتالك 

المعلمين 
للكفايات 
التربوية 
الالزمة 

بين 
 المجموعات

 دالة 2.696 241.321 3 723.962

داخل 
 المجموعات

17457.747 195 89.527 

  198 18181.709 الكلي
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لتوظيف 
الحاسبات 

اللوحية في 
 التدريس
المحور 

الخامس: 
مدي تمكن 

األساتذة في 
كلية التربية 

من الكفايات 
التربوية 
الالزمة 

لتوظيف 
الحاسبات 

اللوحية في 
 التدريس

بين 
 المجموعات

غير  0.569 5.294 3 15.881
 دالة

داخل 
 المجموعات

1813.546 195 9.300 

  198 1829.427 الكلي

المحور 
السابع: 

فاعلية برامج 
التدريب في 
 أثناء الخدمة

بين 
 المجموعات

غير  1.234 108.306 3 324.919
 دالة

داخل 
 المجموعات

17115.473 195 87.772 

 الكلي
 

17440.392 198  

المحور 
الثامن: واقع 

البنية التحتية 
التكنولوجية 

بين 
 المجموعات

غير  0.555 14.177 3 42.531
 دالة

داخل 
 المجموعات

4982.826 195 25.553 
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في المدارس 
 اإلعدادية

  198 5025.357 الكلي

المحور 
التاسع :توافر 

الدعم الفني 
للمعلمين 

 وفرق الصيانة

بين 
 المجموعات

غير  2.438 14.528 3 43.583
 دالة

داخل 
 المجموعات

1161.794 195 5.958 

  198 1205.377 الكلي
المحور 

العاشر: 
ضمان أمان 

الشبكات 
الالسلكية 

 والسلكية

بين 
 المجموعات

غير  1.667 43.644 3 130.931
 دالة

داخل 
 المجموعات

5104.607 195 26.177 

  198 5235.538 الكلي

المحور الحادي 
عشر استخدام 
التكنولوجيا في 
تدريس المناهج 

 دراسيةال

بين 
 المجموعات

غير  1.772 13.082 3 39.247
 دالة

داخل 
 المجموعات

1439.517 195 7.382 

  198 1478.764 الكلي
المحور الثاني 
عشر :آليات 

تطوير 
الجاهزية 

التكنولوجية 
في المدارس 

اإلعدادية 
 المصرية

بين 
 المجموعات

غير  0.217 171.233 3 513.698
 دالة

داخل 
 عاتالمجمو 

153981.257 195 789.647 

  198 154494.955 الكلي
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فيما  0.05يتضح من الجدول السابق أن جميع المحاور كانت غير دالة عند 
عدا المحورين األول والرابع كانوا دالين مما يدل علي وجود أثر لمتغير الوظيفة علي 

ستخدام اختبار شافيه هذين المحورين. ولمعرفة اتجاه الفروق لهذين المحورين تم ا
للمقارنات المتعددة. وقد تم إجراء اختبار شافيه للمحورين االول والرابع ألنهما لهما 

 0.05داللة عند 
(. اختبار شافية لتحديد وجود أثر لمتغير الوظيفة على المحور 15الجدول )

 األول. 
كبير   الوظيفة

 معلمين
 معلم معلم أول معلم خبير

 المتوسط 
 --- --- --- --- 18.50 معلمين كبير

 --- --- --- غير دالة 20.05 معلم خبير
 --- --- غير دالة غير دالة 20.38 معلم أول

 --- غير دالة غير دالة دالة 21.75 معلم
يتضح من الجدول السابق أن الفرق الوحيد الدال كان بين كبير معلمين 

أي أن المعلمين كانت نسب موافقتهم  والمعلمين لصالح المعلمين )المتوسط األعلى(؛
علي هذا المحور أكبر من نسب موافقة كبير معلمين علي هذا المحور. ويرجع هذا 
إلى كون المعلمين أصغر سًنا من شاغلي وظيفة كبير المعلمين. وكلما كان المعلم 
أصغر سًنا، كلما كان أكثر رغبة في التجديد وفي استخدام التكنولوجيا الرقمية 

تكنولوجيا الحديثة )مثل الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية( في التدريس. وبعد وال
إجراء اختبار شافيه لتحديد وجود أثر لمتغير الوظيفة على المحور األول، سوف 

 نجري اختبار شافية لتحديد وجود أثر لمتغير الوظيفة على المحور الرابع. 
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 أثر لمتغير الوظيفة على المحور الرابع. (. اختبار شافية لتحديد وجود 16الجدول )
كبير   الوظيفة

 معلمين
 معلم معلم أول معلم خبير

 المتوسط 
 --- --- --- --- 30.31 كبير معلمين
 --- --- --- غير دالة 32.95 معلم خبير
 --- --- غير دالة غير دالة 35.24 معلم أول

 --- غير دالة غير دالة دالة 36.91 معلم
ح من الجدول السابق أن الفرق الوحيد الدال كان بين كبير معلمين يتض

والمعلمين لصالح المعلمين )المتوسط األعلى(؛ أي أن المعلمين كانت نسب موافقتهم 
علي هذا المحور أكبر من نسب موافقة كبير معلمين علي هذا المحور. ويرجع هذا 

المعلمين. وكلما كان المعلم إلى كون المعلمين أصغر سًنا من شاغلي وظيفة كبير 
أصغر سًنا، كلما كان أكثر رغبة في التجديد وفي استخدام التكنولوجيا الرقمية 

 والتكنولوجيا الحديثة )مثل الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية( في التدريس.
وبعد حساب أثر متغير الوظيفة علي محاور االستبيان، سوف نقوم بحساب أثر 

وإذا حللنا أثر متغير التخصص على ى محاور االستبيان. متغير التخصص عل
محاور البحث باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف بالنسبة 

بالنسبة  0.05. ومن ثم، فإن قيمة ف دالة عند 6.938للمحور األول قد بلغت 
وبالتالي،  .1.147للمحور األول. كما إن قيمة ف بالنسبة للمحور الثاني قد بلغت 

بالنسبة للمحور الثاني. وإذا حللنا أثر متغير  0.05فإن قيمة ف غير دالة عند 
التخصص على المحور الثالث باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن 

(. وبالتالي، فإن قيمة ف غير دالة 0.678قيمة ف بالنسبة للمحور الثالث قد بلغت )
ما يتصل بالمحور الرابع نالحظ أن قيمة ف قد بلغت بالنسبة للمحور الثالث. وفي

بالنسبة للمحور الرابع. وفيما  0.05( . ومن ثم، فإن قيمة ف دالة عند 5.458)
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(. وبالتالي، فإن قيمة 4.125يتعلق بالمحور الخامس، نالحظ أن قيمة ف قد بلغت )
لسابع، نالحظ بالنسبة للمحور الخامس. أما فيما يتعلق بالمحور ا 0.05ف دالة عند 

بالنسبة  0.05(. وبالتالي، فإن قيمة ف دالة عند 7.589أن قيمة ف قد بلغت )
للمحور السابع. وإذا نظرنا إلى المحور الثامن، نالحظ أن قيمة ف قد بلغت 

بالنسبة للمحور الثامن. وفيما  0.05(. وبالتالي، فإن قيمة ف غير دالة عند 0.360)
(. ومن ثم، فإن قيمة 0.730أن قيمة ف قد بلغت )يتصل بالمحور التاسع، نالحظ 

ف غير دالة بالنسبة للمحور التاسع. وفيما يتعلق بالمحور العاشر، نالحظ أن قيمة 
(. وبالتالي، فإن قيمة ف غير دالة بالنسبة للمحور العاشر. أما 0.210ف قد بلغت )

ومن ثم، فإن  (.0.542بالنسبة للمحور الحادي عشر، فنالحظ أن قيمة ف قد بلغت )
قيمة ف غير دالة بالنسبة للمحور الحادي عشر. وفيما يتصل بالمحور الثاني عشر، 

(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة بالنسبة 0.741فنالحظ أن قيمة ف قد بلغت )
( اثر متغير التخصص على محاور 17للمحور الثاني عشر.  ويوضح الجدول )

 االستبيان بصورة أكثر تفصياًل. 
 أثر متغير التخصص علي محاور االستبيان.-2(. 17دول )الج

 مجموع المربعات مصدر التباين المحاور
درجات 

 الحرية
متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة
عند 
0.05 

المحور األول: امتالك 
المعلمين للكفايات 
التكنولوجية الالزمة 
لتوظيف الحاسبات 

( Tabletsاللوحية )
 في التدريس

 125.225 5 626.124 جموعاتبين الم

 دالة 6.938

 18.049 182 3284.829 داخل المجموعات

  187 3910.952 الكلي

غير  1.147 2.467 5 12.334 بين المجموعاتالمحور الثاني: امتالك 



 

 473 

المعلمين للكفايات 
المعرفية في التخصص 

الالزمة لتدريس 
 تخصصهم بإتقان:

 دالة 2.151 182 391.410 داخل المجموعات

  187 403.745 الكلي

المحور الثالث: امتالك 
المعلمين للكفايات 

التربوية العامة الالزمة 
لتدريس تخصصهم 

 بإتقان:

 1.664 5 8.320 بين المجموعات

0.678 
غير 
 دالة

 2.454 182 446.616 داخل المجموعات

  187 454.936 الكلي

المحور الرابع: امتالك 
ين للكفايات المعلم

التربوية الالزمة 
لتوظيف الحاسبات 
 اللوحية في التدريس

 469.099 5 2345.494 بين المجموعات

 دالة 5.458
 85.954 182 15643.612 داخل المجموعات

  187 17989.106 الكلي

المحور الخامس: مدي 
تمكن األساتذة في كلية 

التربية من الكفايات 
التربوية الالزمة 

يف الحاسبات لتوظ
 اللوحية في التدريس

 37.379 5 186.893 بين المجموعات

 دالة 4.125

 9.062 182 1649.208 داخل المجموعات

 الكلي
 
 

1836.101 187  

المحور السابع: فاعلية 
برامج التدريب في أثناء 

 الخدمة

 575.336 5 2876.681 بين المجموعات

 دالة 7.589
 75.811 182 13797.595 داخل المجموعات

 الكلي
 

16674.277 187  

المحور الثامن: واقع 
البنية التحتية 

 9.008 5 45.039 بين المجموعات
0.360 

غير 
 24.988 182 4547.790 داخل المجموعات دالة
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التكنولوجية في 
 المدارس اإلعدادية

  187 4592.830 الكلي

المحور التاسع :توافر 
معلمين الدعم الفني لل

 وفرق الصيانة

 4.877 5 24.386 بين المجموعات
0.730 

غير 
 6.678 182 1215.316 داخل المجموعات دالة

  187 1239.702 الكلي
المحور العاشر: 

ضمان أمان الشبكات 
 الالسلكية والسلكية

 6.131 5 30.656 بين المجموعات
0.210 

غير 
 دالة

 29.263 182 5325.871 داخل المجموعات
  187 5356.527 الكلي

المحور الحادي عشر 
استخدام التكنولوجيا في 

تدريس المناهج 
 الدراسية

 4.459 5 22.293 بين المجموعات

0.542 
غير 
 دالة

 8.228 182 1497.409 داخل المجموعات

  187 1519.702 الكلي

المحور الثاني عشر 
:آليات تطوير الجاهزية 

 التكنولوجية في
المدارس اإلعدادية 

 المصرية

 604.234 5 3021.168 بين المجموعات

0.741 
غير 
 دالة

 815.890 182 148491.912 داخل المجموعات

  187 151513.080 الكلي

بالنسبة للمحاور األول  0.05ومما سبق يتضح أن قيمة ف دالة عند مستوي 
 ة لهذه المحاور الدالة. والرابع والخامس والسابع. وسوف نجري اختبار شافي

 (. اختبار شافيه للمحاور الدالة )بالنسبة للمحور األول(.18الجدول )
حاسب  رياضيات عربي لغات دراسات علوم  التخصص

 المتوسط  آلي
 --- --- --- --- --- --- 18.38 علوم

 --- --- --- --- --- غير دالة 19.46 دراسات
 --- --- --- --- دالةغير  غير دالة 20.10 لغات
 --- --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 20.14 عربي
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 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة 20.19 رياضيات
حاسب 

 آلي
 --- دالة دالة دالة دالة دالة 24.7

تشير نتائج اختبار شافيه إلى وجود فرق دال بين معلمي الحاسب اآللي ومعلمي 
دراسية األخرى لصالح معلمي الحاسب اآللي؛ مما يدل علي أن معلمي المواد ال

 الحاسب اآللي كانوا األفضل في هذا المحور.
 (. اختبار شافيه للمحاور الدالة )بالنسبة للمحور الرابع(.19الجدول )

حاسب  رياضيات عربي لغات دراسات علوم  التخصص
 المتوسط  آلي

 --- --- --- --- --- --- 32.46 علوم
 --- --- --- --- --- غير دالة 32.83 دراسات
 --- --- --- --- غير دالة غير دالة 33.21 لغات
 --- --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 34.07 عربي

 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة 35.54 رياضيات
 --- غير دالة دالة دالة دالة دالة 43.07 حاسب آلي

تشير نتائج اختبار شافيه إلى وجود فرق دال بين معلمي الحاسب اآللي ومعلمي 
المواد الدراسية األخرى ماعدا الرياضيات لصالح معلمي الحاسب اآللي؛ مما يدل علي 

 أن معلمي الحاسب اآللي كانوا األفضل في هذا المحور الرابع.
 بة للمحور الخامس(.(. اختبار شافيه للمحاور الدالة )بالنس20الجدول )

حاسب  رياضيات علوم دراسات عربي لغات  التخصص
 المتوسط  آلي

 --- --- --- --- --- --- 5.57 لغات
 --- --- --- --- --- غير دالة 5.84 عربي

 --- --- --- --- غير دالة غير دالة 5.88 دراسات
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غير  غير دالة غير دالة 6.12 علوم
 دالة

--- --- --- 

غير  غير دالة غير دالة 7.42 ياضياتر 
 دالة

غير 
 دالة

--- --- 

حاسب 
 آلي

غير  دالة دالة 8.44
 دالة

غير 
 دالة

 --- غير دالة

تشير نتائج اختبار شافيه إلى وجود فرق دال بين معلمي الحاسب اآللي وكل من 
يدل معلمي اللغات واللغة العربية لصالح معلمي الحاسب اآللي في هذا المحور؛ مما 

علي أن معلمي الحاسب اآللي أفضل من معلمي اللغات بصفة عامة في هذا المحور 
 الخامس. 

 (. اختبار شافيه للمحاور الدالة )بالنسبة للمحور السابع(.21الجدول )
حاسب  دراسات لغات رياضيات عربي علوم  التخصص

 المتوسط  آلي
 --- --- --- --- --- --- 23.88 علوم
 --- --- --- --- --- غير دالة 26.82 عربي

 --- --- --- --- غير دالة غير دالة 26.96 رياضيات
 --- --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 27.20 لغات

غير  غير دالة غير دالة غير دالة 27.33 دراسات
 دالة

--- --- 

 --- دالة دالة دالة دالة دالة 37.30 حاسب آلي
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شافيه إلى وجود فرق دال بين معلمي الحاسب اآللي ومعلمي تشير نتائج اختبار 
المواد الدراسية األخرى لصالح معلمي الحاسب اآللي؛ مما يدل علي أن معلمي 

 الحاسب اآللي كانوا األفضل في هذا المحور السابع.
 أثر متغير الخبرة علي محاور االستبيان:-3

استخدام تحليل التباين وإذا حللنا أثر متغير الخبرة على محاور البحث ب
(. 1.132األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف بالنسبة للمحور األول قد بلغت )

بالنسبة للمحور األول. وإذا حللنا أثر  0.05ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة عند 
متغير الخبرة على المحور الثاني باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ 

(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير 0.010ذا المحور قد بلغت )أن قيمة ف بالنسبة له
بالنسبة للمحور الثاني. وعند تحليل أثر متغير الخبرة على  0.05دالة عند 

المحور الثالث باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف 
(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة عند 0.573بالنسبة لهذا المحور قد بلغت )

بالنسبة للمحور الثالث. أما عند تحليل أثر متغير الخبرة على المحور  0.05
الرابع باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف بالنسبة لهذا 

بالنسبة  0.05(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة عند 1.885المحور قد بلغت )
على المحور الخامس، فنالحظ للمحور الرابع. أما فيما يتصل بأثر متغير الخبرة 

(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير 0.554أن قيمة ف بالنسبة لهذا المحور قد بلغت )
بالنسبة للمحور الخامس. وإذا حللنا أثر متغير الخبرة على  0.05دالة عند 

المحور السابع باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف 
(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة عند 0.386غت )بالنسبة لهذا المحور قد بل

بالنسبة للمحور السابع. وعند تحليل أثر متغير الخبرة على المحور الثامن،  0.05
(. ومن ثم، فإن 0.128سوف نالحظ أن قيمة ف بالنسبة لهذا المحور قد بلغت )

لى قيمة ف غير دالة بالنسبة للمحور الثامن. وعند تحليل أثر متغير الخبرة ع
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المحور التاسع باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف قد 
(. ومن ثم، فإن قيمة ف دالة بالنسبة للمحور التاسع. وإذا حللنا 3.669بلغت )

أثر متغير الخبرة على المحور العاشر، سوف نالحظ أن قيمة ف قد بلغت 
حور العاشر. وعند تحليل (. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة بالنسبة للم0.062)

أثر متغير الخبرة على المحور الحادي عشر باستخدام تحليل التباين األحادي، 
(. وبالتالي، فإن قيمة ف غير دالة 1.206سوف نالحظ أن قيمة ف قد بلغت )

بالنسبة للمحور الحادي عشر. وعند تحليل أثر متغير الخبرة على المحور الثاني 
باين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف قد بلغت عشر باستخدام تحليل الت

(. وعلى هذا، فإن قيمة ف غير دالة بالنسبة للمحور الثاني عشر. 1.528)
 ( كيفية حساب التباين األحادي بالنسبة لمحاور االستبيان.22ويوضح الجدول )
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 أثر متغير الخبرة علي محاور االستبيان.-3(. 22الجدول )

 مجموع المربعات اينمصدر التب المحاور
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 0.05عند 

المحور األول: 
امتالك المعلمين 

للكفايات 
التكنولوجية 

الالزمة لتوظيف 
الحاسبات اللوحية 

(Tablets في )
 التدريس

 23.066 2 46.132 بين المجموعات

 غير دالة 1.132

داخل 
 المجموعات

4116.648 202 20.379 

  204 4162.780 الكلي

 غير دالة 0.010 021. 2 041. بين المجموعاتالمحور الثاني: 
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امتالك المعلمين 
للكفايات المعرفية 

في التخصص 
الالزمة لتدريس 
 تخصصهم بإتقان:

داخل 
 2.127 202 429.598 المجموعات

  204 429.639 الكلي

المحور الثالث: 
 امتالك المعلمين

للكفايات التربوية 
العامة الالزمة 

لتدريس تخصصهم 
 بإتقان:

 1.437 2 2.874 بين المجموعات

 غير دالة 0.573

داخل 
 المجموعات

506.814 202 2.509 

  204 509.688 الكلي

المحور الرابع: 
امتالك المعلمين 

 171.728 2 343.456 المجموعاتبين 
 غير دالة 1.885

 91.086 202 18399.353داخل 
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للكفايات التربوية 
الالزمة لتوظيف 
الحاسبات اللوحية 

 في التدريس

 المجموعات

  204 18742.810 الكلي

المحور الخامس: 
مدي تمكن 

األساتذة في كلية 
التربية من 

الكفايات التربوية 
الالزمة لتوظيف 
الحاسبات اللوحية 

 في التدريس

 5.238 2 10.477 بين المجموعات

 غير دالة 0.554

داخل 
 المجموعات

1909.884 202 9.455 

 الكلي
 
 

1920.361 204  

 غير دالة 0.386 34.075 2 68.149 بين المجموعاتالمحور السابع: 
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فاعلية برامج 
التدريب في أثناء 

 الخدمة

داخل 
 88.222 202 17820.875 المجموعات

 الكلي
 17889.024 204  

المحور الثامن: 
قع البنية التحتية وا

التكنولوجية في 
 المدارس اإلعدادية

 3.257 2 6.515 بين المجموعات

 غير دالة 0.128
داخل 

 المجموعات
5155.466 202 25.522 

  204 5161.980 الكلي

المحور التاسع 
:توافر الدعم الفني 

للمعلمين وفرق 
 الصيانة

 23.282 2 46.563 بين المجموعات

 دالة 3.669
داخل 

 المجموعات
1281.876 202 6.346 

 الكلي
 

1328.439 204  
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المحور العاشر: 
ضمان أمان 

الشبكات الالسلكية 
 والسلكية

 1.751 2 3.502 بين المجموعات

 غير دالة 0.062
داخل 

 المجموعات
5662.820 202 28.034 

 الكلي
 
 

5666.322 204  

المحور الحادي 
عشر استخدام 

وجيا في التكنول
تدريس المناهج 

 الدراسية

 9.960 2 19.921 بين المجموعات

داخل  غير دالة 1.206
 8.256 202 1667.757 المجموعات

  204 1687.678 الكلي

 غير دالة 1.528 1202.790 2 2405.580 بين المجموعاتالمحور الثاني 
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عشر :آليات 
تطوير الجاهزية 
التكنولوجية في 

المدارس اإلعدادية 
 المصرية

داخل 
 787.197 202 159013.708 المجموعات

  204 161419.288 الكلي
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نالحظ وجود فروق دالة لمتغير  0.05ومن خالل تحليل قيمة ف عند مستوي 
الخبرة على المحور التاسع فقط. ويعني هذا، أن متغير الخبرة له تأثير دال على 

 وفرق الصيانة.محور توافر الدعم الفني للمعلمين 
 (. اختبار شافيه لحساب أثر متغير الخبرة على المحور التاسع. 23الجدول )

  الخبرة
 فأكثر20 1-10 11-20

 المتوسط 
11-20 23.88 --- --- --- 
 --- --- غير دالة 26.82 1-10

 --- غير دالة دالة 26.96 فأكثر20
 20ابات المعلمين الذين لديهم تشير نتائج اختبار شافيه إلى وجود فرق بين استج

سنة خبرة  20سنة إلى  11سنة خبرة فأكثر وبين المعلمين الذين لديهم خبرة من 
 لصالح المعلمين ذوي الخبرة األعلى في هذا المحور التاسع. 

 أثر متغير اإلدارة التعليمية علي محاور االستبيان.-4
ستبيان، وبتطبيق اختبار وبعد أن قمنا بحساب أثر متغير الخبرة على محاور اال

شافية لحساب أثر متغير الخبرة على المحور التاسع، سوف نتناول في الجزء التالي 
أثر متغير اإلدارة التعليمية على محاور االستبيان. وسوف نستخدم تحليل التباين 
األحادي، لحساب أثر متغير اإلدارة التعليمية على كل محور من محاور االستبيان. 

لنا أثر متغير اإلدارة التعليمية على محاور البحث باستخدام تحليل التباين وإذا حل
(. ومن 3.957األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف بالنسبة للمحور األول قد بلغت )

بالنسبة للمحور األول. وإذا حللنا أثر متغير اإلدارة  0.05ثم، فإن قيمة ف دالة عند 
ام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة التعليمية على المحور الثاني باستخد
(. ومن ثم، فإن قيمة ف غير دالة عند 0.531ف بالنسبة لهذا المحور قد بلغت )



 

486 

بالنسبة للمحور الثاني. وعند تحليل أثر متغير اإلدارة التعليمية بالنسبة للمحور  0.05
بالنسبة لهذا الثالث باستخدام تحليل التباين األحادي، سوف نالحظ أن قيمة ف 

بالنسبة  0.05(. وبالتالي، فإن قيمة ف غير دالة عند 0.779المحور قد بلغت )
للمحور الثالث. وعند تحليل أثر متغير اإلدارة التعليمية بالنسبة للمحور الرابع والمحور 

(، وأن قيمة 4.721الخامس، سوف نالحظ أن قيمة بالنسبة للمحور الرابع قد بلغت )
(. وبالتالي فإن قيمة ف دالة بالنسبة 3.638ور الخامس قد بلغت )ف بالنسبة للمح

. وعند تحليل أثر متغير 0.05للمحور الرابع، ودالة بالنسبة للمحور الخامس عند 
اإلدارة التعليمية بالنسبة للمحور الثامن والمحور التاسع والمحور العاشر والمحور 

بالنسبة  0.05مة ف دالة عند الحادي عشر والمحور الثاني عشر، سوف نجد أن قي
 لهذه المحاور )التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر(. 

 أثر متغير اإلدارة التعليمية علي محاور االستبيان.-4(. 24الجدول )

مصدر  المحاور
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة
عند 
0.05 

امتالك المحور األول: 
المعلمين للكفايات 
التكنولوجية الالزمة 
لتوظيف الحاسبات 

( في Tabletsاللوحية )
 التدريس

بين 
 المجموعات

305.261 4 76.315 

داخل  دالة 3.957
 المجموعات

3857.519 200 19.288 

  204 4162.780 الكلي

المحور الثاني: امتالك 
المعلمين للكفايات 

المعرفية في التخصص 
لالزمة لتدريس ا

بين 
 المجموعات

4.514 4 1.129 
0.531 

غير 
داخل  دالة

 2.126 200 425.125 المجموعات
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 المحاور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة
عند 
0.05 

  204 429.639 الكلي تخصصهم بإتقان:
المحور الثالث: امتالك 

المعلمين للكفايات 
التربوية العامة الالزمة 

لتدريس تخصصهم 
 بإتقان:

بين 
 المجموعات

7.818 4 1.955 

0.779 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

501.869 200 2.509 

  204 509.688 الكلي
المحور الرابع: امتالك 

المعلمين للكفايات 
التربوية الالزمة لتوظيف 

الحاسبات اللوحية في 
 التدريس

بين 
 404.277 4 1617.107 المجموعات

داخل  دالة 4.721
 المجموعات

17125.703 200 85.629 

  204 18742.810 الكلي
المحور الخامس: مدي 
تمكن األساتذة في كلية 

التربية من الكفايات 
التربوية الالزمة لتوظيف 

الحاسبات اللوحية في 
 التدريس

بين 
 المجموعات

130.261 4 32.565 

داخل  دالة 3.638
 المجموعات

1790.100 200 8.950 

  204 1920.361 الكلي

المحور السابع: فاعلية 
مج التدريب في أثناء برا

 الخدمة

بين 
 المجموعات

651.188 4 162.797 

غير  1.889
 دالة

داخل 
 المجموعات

17237.836 200 86.189 

 الكلي
 

17889.024 204  
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 المحاور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة
عند 
0.05 

المحور الثامن: واقع 
البنية التحتية التكنولوجية 

 في المدارس اإلعدادية

بين 
 المجموعات

709.186 4 177.297 

خل دا دالة 7.963
 المجموعات

4452.794 200 22.264 

  204 5161.980 الكلي

المحور التاسع :توافر 
الدعم الفني للمعلمين 

 وفرق الصيانة

بين 
 المجموعات

104.939 4 26.235 

داخل  دالة 4.288
 المجموعات

1223.500 200 6.117 

  204 1328.439 الكلي

المحور العاشر: ضمان 
سلكية أمان الشبكات الال

 والسلكية

بين 
 المجموعات

405.803 4 101.451 

داخل  دالة 3.857
 المجموعات

5260.519 200 26.303 

  204 5666.322 الكلي

المحور الحادي عشر: 
استخدام التكنولوجيا في 
 تدريس المناهج الدراسية

بين 
 المجموعات

384.350 4 96.088 

داخل  دالة 14.745
 المجموعات

1303.328 200 6.517 

  204 1687.678 الكلي
المحور الثاني عشر: 
آليات تطوير الجاهزية 

التكنولوجية في المدارس 

بين 
 المجموعات

21701.913 4 5425.478 
 دالة 7.766

 698.587 200 139717.375داخل 
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 المحاور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة
عند 
0.05 

 المجموعات اإلعدادية المصرية
  204 161419.288 الكلي

ق دالة في المحاور األول والرابع والخامس ومن ومما سبق يتضح وجود فرو 
 الثامن إلى الثاني عشر.

 اختبار شافيه للمحاور الدالة:
 أواًل: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور األول:

 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور األول.25الجدول )
االعي أبو النمرس البدرشين الصف الحوامدية  اإلدارة

 المتوسط  ط
 --- --- --- --- --- 18.69 الحوامدية
 --- --- --- --- غير دالة 19.80 الصف

 --- --- --- غير دالة غير دالة 20.52 البدرشين
 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 20.80 النمرس أبو

 --- غير دالة غير دالة غير دالة دالة 22.35 العياط
وجود فرق دال بين استجابات معلمي إدارة الحوامدية ومعلمي ومما سبق يتضح 

إدارة العياط لصالح معلمي إدارة العياط. وبالتالي، فإن استجابات معلمي إدارة العياط 
التعليمية بالنسبة للمحور األول ) فإن امتالك المعلمين للكفايات التكنولوجية الالزمة 

لتدريس( أفضل من استجابات معلمي ( في اTabletsلتوظيف الحاسبات اللوحية )
 إدارة الحوامدية التعليمية. 
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 ثانًيا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور الرابع: 
 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور الرابع.26الجدول )

الحوامد البدرشين الصف  اإلدارة
 ية

أبو  العياط
 المتوسط  النمرس

 --- --- --- --- --- 32.52 الصف
 --- --- --- --- غير دالة 32.58 البدرشين
 --- --- --- غير دالة غير دالة 32.62 الحوامدية

 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 36.98 العياط
 --- غير دالة دالة دالة دالة 39.30 أبو النمرس

رة أبو النمرس ومن استعراض بيانات الجدول يتضح وجود فروق بين معلمي إدا
وكل من معلمي إدارات الصف والبدرشين والحوامدية لصالح معلمي إدارة أبو النمرس 
في هذا المحور الرابع. وبالتالي، فإن استجابات معلمي إدارة أبو النمرس التعليمية 
نحو المحور الرابع )امتالك المعلمين للكفايات التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات 

إدارات الصف والبدرشين  لتدريس(، هي األفضل من استجابات معلمياللوحية في ا
 والحوامدية. 

 ثالًثا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور الخامس:
 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور الخامس.27الجدول )

أبو  العياط الصف الحوامدية البدرشين  اإلدارة
 المتوسط  النمرس

 --- --- --- --- --- 5.52 بدرشينال
 --- --- --- --- غير دالة 5.67 الحوامدية
 --- --- --- غير دالة غير دالة 6.42 الصف
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أبو  العياط الصف الحوامدية البدرشين  اإلدارة
 المتوسط  النمرس

 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 7.02 العياط
 --- غير دالة غير دالة غير دالة دالة 7.62 أبو النمرس

ن معلمي إدارة أبو النمرس ومن تحليل بيانات الجدول يتضح وجود فرق بي
ومعلمي إدارة البدرشين لصالح معلمي إدارة أبو النمرس في هذا المحور الخامس. 
ومن ثم، فإن استجابات معلمي إدارة أبو النمرس التعليمية بالنسبة للمحور الخامس 
)مدي تمكن األساتذة في كلية التربية من الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف الحاسبات 

  لوحية في التدريس(، أفضل من استجابات معلمي إدارة البدرشين التعليمية.ال
 رابًعا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور الثامن:

 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور الثامن.28الجدول )
أبو  الصف  اإلدارة

 النمرس
الحوامد العياط

 ية
 البدرشين

 المتوسط 
 --- --- --- --- --- 29.42 الصف

 --- --- --- --- غير دالة 30.05 أبو النمرس
 --- --- --- غير دالة غير دالة 31.75 العياط

 --- --- غير دالة غير دالة دالة 33.09 الحوامدية
 --- غير دالة غير دالة دالة دالة 34.48 البدرشين

وكل من معلمي إدارتي وتوضح اإلحصاءات وجود فرق بين معلمي إدارة الصف 
الحوامدية والبدرشين لصالحهما، وكذلك وجود فرق بين معلمي إدارة أبو النمرس 
ومعلمي إدارة البدرشين لصالح معلمي إدارة البدرشين. وبالتالي، فإن معلمي إدارتي 
الحوامدية والبدرشين التعليمية يتفوقون على معلمي إدارة الصف التعليمية. وكما أن 
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رة البدرشين يتفوقون على معلمي إدارة أبو النمرس التعليمية بالنسبة للمحور معلمي إدا
 الثامن )واقع البنية التحتية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية(.

 خامًسا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور التاسع:
 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور التاسع.29الجدول )

 الصف أبو النمرس العياط الحوامدية البدرشين  ةاإلدار 
 المتوسط 

 --- --- --- --- --- 5.00 البدرشين
 --- --- --- --- غير دالة 5.07 الحوامدية

 --- --- --- غير دالة غير دالة 5.40 العياط
 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 6.40 أبو النمرس

 --- غير دالة غير دالة غير دالة دالة 6.75 الصف
وتوضح اإلحصاءات وجود فرق بين معلمي إدارة الصف ومعلمي إدارة البدرشين 
لصالح معلمي إدارة الصف. ومن ثم، فإن استجابات معلمي إدارة الصف التعليمية 
أفضل من استجابات معلمي إدارة البدرشين التعليمية بالنسبة للمحور التاسع ) توافر 

  علمين وفرق الصيانة(.الدعم الفني للم
 سادًسا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور العاشر:

 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور العاشر.30الجدول )
الحوامد البدرشين الصف العياط  اإلدارة

 ية
أبو 

 المتوسط  النمرس
 --- --- --- --- --- 10.32 العياط
 --- --- --- --- ةغير دال 10.55 الصف

 --- --- --- غير دالة غير دالة 11.05 البدرشين
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الحوامد البدرشين الصف العياط  اإلدارة
 ية

أبو 
 المتوسط  النمرس

 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 11.89 الحوامدية
 --- غير دالة غير دالة دالة دالة 14.25 أبو النمرس

ومما سبق يتضح وجود فرق بين معلمي إدارة أبو النمرس وكل من معلمي 
معلمي إدارة أبو النمرس بالنسبة للمحور العاشر إدارتي العياط والصف لصالح 

 )ضمان أمان الشبكات الالسلكية والسلكية(. 
 سابًعا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور الحادي عشر:

 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور الحادي عشر.31الجدول )
الحوامد البدرشين الصف العياط  اإلدارة

 ية
أبو 

 المتوسط  مرسالن
 --- --- --- --- --- 4.55 العياط
 --- --- --- --- غير دالة 4.88 الصف

 --- --- --- غير دالة غير دالة 5.25 البدرشين
 --- --- غير دالة غير دالة غير دالة 5.78 الحوامدية

 --- دالة دالة دالة دالة 8.42 أبو النمرس
حظ وجود فروق بين معلمي إدارة أبو النمرس ومن خالل إجراء اختبار شافيه نال

ومعلمي اإلدارات األخرى لصالح معلمي إدارة أبو النمرس مما يدل علي أن معلمي 
إدارة أبو النمرس أفضل معلمي اإلدارات في االستجابة علي هذا المحور الحادي 

 عشر )استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الدراسية(. 
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 روق دالة بالنسبة للمحور الثاني عشر:ثامًنا: وجود ف
 (. اختبار شافيه لحساب الفروق الدالة بالنسبة للمحور الحادي عشر.32الجدول )

أبو   اإلدارة
 النمرس

 العياط البدرشين الصف الحوامدية
 المتوسط 

 --- --- --- --- --- 238.75 أبو النمرس
 --- --- --- --- غير دالة 262.20 الحوامدية
 --- --- --- غير دالة دالة 262.32 الصف

 --- --- غير دالة غير دالة دالة 264.80 البدرشين
 --- غير دالة غير دالة غير دالة دالة 267.75 العياط

ومن خالل إجراء اختبار شافيه نالحظ وجود فرق دال بين معلمي إدارة أبو 
لصالحهم مما يدل علي أن  النمرس وكل من معلمي إدارات الصف والبدرشين والعياط

معلمي إدارة أبو النمرس كانت استجابتهم علي هذا المحور الثاني عشر أقل 
 االستجابات )آليات تطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية المصرية(. 

 تاسًعا: وجود فروق دالة بالنسبة للمحور السادس مع التخصص:
تذة كليات التربية والموجهين والمعلمين ويحلل هذا المحور درجة نجاح أسا 

المشرفين داخل المدارس في إمداد معلمي المرحلة اإلعدادية بالكفايات التربوية الالزمة 
 الحاسبات اللوحية في التدريس.

نجح أساتذة المناهج وطرق التدريس في كلية التربية في تدريبي  العبارة األولي:
 ا في التدريس بنسبة قدرها.....................وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجي
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(. درجة نجاح أساتذة كليات التربية والموجهين والمعلمين المشرفين 33الجدول )
داخل المدارس في إمداد معلمي المرحلة اإلعدادية بالكفايات التربوية الالزمة 

 الحاسبات اللوحية في التدريس.
 االستجابة

 
 التخصص

التكرار 
 والنسبة

من 
76% 

إلى 
100% 

من 
51% 

إلى 
75% 

 %26من 
 %50إلى 

 %20من 
 %49إلى 

أقل من 
20% 

 28 12 9 8 0 ك عربي
% .0% 14.0% 15.8% 21.1% 49.1% 

 16 5 7 2 0 ك لغات
% .0% 6.7% 23.3% 16.7% 53.3% 

 11 6 6 2 1 ك رياضيات
% 3.8% 7.7% 23.1% 23.1% 42.3% 

 10 3 9 2 0 ك علوم
% .0% 8.3% 37.5% 12.5% 41.7% 

 9 8 6 0 1 ك دراسات
% 4.2% .0% 25.0% 33.3% 37.5% 

 6 6 8 7 0 ك حاسب آلي
% .0% 25.9% 29.6% 22.2% 22.2% 

يوضح الجدول السابق أن معظم استجابات معلمي المواد الدراسية المختلفة علي 
مادة الحاسب اآللي ، بينما كانت استجابات معلمي  %50هذه العبارة كانت أقل من 

. وبالتالي، فإن نسبة كبيرة من عينة البحث يعتقدون بأن أساتذة %50أكبر من 
المناهج وطرق التدريس في كلية التربية لم ينجحوا في تدريب وإعداد المعلمين 

 للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس
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لغة عربية/لغة نجح أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/ العبارة الثانية:
إنجليزية/إلخ( في كلية التربية في تعميق إتقاني للتخصص العلمي بصورة تمكنني من 

 التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها............
(. درجة نجاح أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة 34الجدول )

ي تعميق إتقان معلمي المرحلة اإلعدادية عربية/لغة إنجليزية/إلخ( في كلية التربية ف
 للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس.

 االستجابة
 

 التخصص

التكرار 
 والنسبة

من 
76% 

إلى 
100% 

من 
51% 

إلى 
75% 

 %26من 
 %50إلى 

 %20من 
 %49إلى 

أقل من 
20% 

 32 12 4 9 0 ك عربي
% .0% 15.8% 7.0% 21.1% 56.1% 

 15 6 4 5 0 ك لغات
% .0% 16.7% 13.3% 20.0% 50.0% 

 10 8 4 2 2 ك رياضيات
% 7.7% 7.7% 15.4% 30.8% 38.5% 

 11 1 10 2 0 ك علوم
% .0% 8.3% 41.7% 4.2% 45.8% 

 10 8 3 2 1 ك دراسات
% 4.2% 8.3% 12.5% 33.3% 41.7% 

 5 6 12 4 0 ك حاسب آلي
% .0% 14.8% 44.4% 22.2% 18.5% 

يوضح الجدول السابق أن معظم استجابات معلمي المواد الدراسية المختلفة علي 
، بينما كانت استجابات معلمي مادة الحاسب اآللي  %50هذه العبارة كانت أقل من 
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. ويعني هذا، أن أساتذة التخصص المعرفي في الجامعات المصرية %50أكبر من 
جامعات بالكفايات الالزمة الستخدام الحاسبات اللوحية لم ينجحوا في إمداد طالب ال

والحاسبات المحمولة والهواتف الذكية المحمولة في التدريس. وبالتالي، فإن المناهج 
الدراسية بكليات العلوم واآلداب والتربية ودار العلوم ال تتضمن مقررات تتصل 

ريس والتعلم. وهي نقطة بتوظيف التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الذكية في التد
ضعف يجب على الجامعات المصرية أن تتداركها، إذا أرادت أن تحسن من الكفاءة 

 الخارجية للخريجين منها. 
العبارة الثالثة: نجح الموجهون الفنيون في إدارتي التعليمية في تدريبي وإعدادي 

 ...للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها.............
(. درجة نجاح الموجهين الفنيين في اإلدارة التعليمية في تدريب 35الجدول )

 .واعدادي معلمي المرحلة اإلعدادية للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس
 االستجابة

 
 التخصص

التكرار 
 والنسبة

من 
76% 

إلى 
100% 

 %51من 
إلى 

75% 

 %26من 
 %50إلى 

 %20من 
 %49إلى 

أقل من 
20% 

 33 10 5 7 2 ك عربي
% 3.5% 12.3% 8.8% 17.5% 57.9% 

 11 7 8 3 1 ك لغات
% 3.3% 10.0% 26.7% 23.3% 36.7% 

 12 9 2 3 0 ك رياضيات
% .0% 11.5% 7.7% 34.6% 46.2% 

 11 6 6 1 0 ك علوم
% .0% 4.2% 25.0% 25.0% 45.8% 

 11 7 3 1 2 ك دراسات
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 االستجابة
 

 التخصص

التكرار 
 والنسبة

من 
76% 

إلى 
100% 

 %51من 
إلى 

75% 

 %26من 
 %50إلى 

 %20من 
 %49إلى 

أقل من 
20% 

% 8.3% 4.2% 12.5% 29.2% 45.8% 
 3 3 7 8 6 ك حاسب آلي

% 22.2
% 

29.6% 25.9% 11.1% 11.1% 

يوضح الجدول السابق أن معظم استجابات معلمي المواد الدراسية المختلفة علي 
، بينما كانت استجابات معلمي مادة الحاسب اآللي  %50هذه العبارة كانت أقل من 

اإلعدادية المصرية لم . ويعني هذا، أن الموجهين الفنيين في المدارس %50أكبر من 
ينجحوا في إمداد المعلمين بالكفايات الالزمة الستخدام الحاسبات اللوحية والحاسبات 
المحمولة والهواتف الذكية المحمولة في التدريس. وبالتالي، فإن برامج التدريب في 
أثناء الخدمة ال تتضمن مقررات تتصل بتوظيف التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا 

ة في التدريس والتعلم. وهي نقطة ضعف يجب على الموجهين الفنيين أن الذكي
 يتداركوها. 

نجح المعلمون المشرفون في مدرستي في تدريبي وإعدادي  العبارة الرابعة:
 للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة قدرها................
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تدريب وإعداد معلمي المرحلة  (. درجة نجاح المعلمين المشرفين في36الجدول )
 اإلعدادية للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. 

 االستجابة
 

 التخصص

التكرار 
والنس

 بة

من 
76% 

إلى 
100% 

من 
51% 

إلى 
75% 

 %26من 
 %50إلى 

من 
20% 

إلى 
49% 

اقل من 
20% 

 33 13 5 4 2 ك عربي
% 3.5% 7.0% 8.8% 22.8% 57.9% 

 18 2 7 2 1 ك لغات
% 3.3% 6.7% 23.3% 6.7% 60.0% 

 11 9 2 4 0 ك رياضيات
% .0% 15.4% 7.7% 34.6% 42.3% 

 13 4 6 1 0 ك علوم
% .0% 4.2% 25.0% 16.7% 54.2% 

 13 4 2 3 2 ك دراسات
% 8.3% 12.5% 8.3% 16.7% 54.2% 

 3 5 8 7 4 ك حاسب آلي
% 14.8

% 
25.9% 29.6% 18.5% 11.1% 

سابق أن معظم استجابات معلمي المواد الدراسية المختلفة علي يوضح الجدول ال
، بينما كانت استجابات معلمي مادة الحاسب اآللي  %50هذه العبارة كانت أقل من 

. ويعني هذا، أن المعلمين المشرفين في المدارس اإلعدادية المصرية %50أكبر من 
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لكفايات الالزمة الستخدام لم ينجحوا في إمداد المعلمين العاملين تحت قيادتهم با
الحاسبات اللوحية والحاسبات المحمولة والهواتف الذكية المحمولة في التدريس. 
وبالتالي، فإن برامج التدريب في أثناء الخدمة ال تتضمن مقررات تتصل بتوظيف 
التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الذكية في التدريس والتعلم. وهي نقطة ضعف يجب 

 مين المشرفين بالتعاون مع الموجهين الفنيين أن يتداركوها. على المعل
 مع التخصص: 42عاشًرا: وجود فروق دالة بالنسبة للعبارة رقم 

استمر التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول  : 42العبارة 
 ....... استخدام الحاسبات اللوحية في التدريب لمدة.........................

 مع التخصص. 42(. عالقة العبارة 37الجدول )
 االستجابة

 
 التخصص

التكرار 
 والنسبة

أكثر 
 30من 

 يوًما

 16من 
يوم إلى 

 يوًما 30

أيام  8من 
 15إلى 

 يوًما

أيام  4من 
 أيام 7إلى 

من يوم 
واحد إلى 

 3أقل من 
 أيام

 44 9 2 2 0 ك عربي
% .0% 3.5% 3.5% 15.8% 77.2% 

 20 2 2 4 2 ك لغات
% 6.7% 13.3% 6.7% 6.7% 66.7% 

 23 1 1 0 1 ك رياضيات
% 3.8% .0% 3.8% 3.8% 88.5% 

 22 0 0 2 0 ك علوم
% .0% 8.3% .0% .0% 91.7% 

 22 0 1 0 1 ك دراسات
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 االستجابة
 

 التخصص

التكرار 
 والنسبة

أكثر 
 30من 

 يوًما

 16من 
يوم إلى 

 يوًما 30

أيام  8من 
 15إلى 

 يوًما

أيام  4من 
 أيام 7إلى 

من يوم 
واحد إلى 

 3أقل من 
 أيام

% 4.2% .0% 4.2% .0% 91.7% 
 20 7 0 0 0 ك حاسب آلي

% .0% .0% .0% 25.9% 74.1% 
سابق أن معظم الدورات التدريبية لمعلمي المواد الدراسية يتضح من الجدول ال

كانت تتراوح بين ثالثة أيام أو أقل من ثالثة أيام. وهي نقطة ضعف خطيرة في برامج 
التدريب في أثناء الخدمة. وفي حين تشير األدبيات العالمية إلى ضرورة استمرار 

 150يوًما إلى  90تتراوح بين  برامج التنمية المهنية للمعلمين في أثناء الخدمة لمدة
يوًما، ال تزيد مدة برامج التدريب في أثناء الخدمة في مصر في أغلب األحيان عن 

ثالثة أيام. ولهذا، يجب أن يتم زيادة مدة التدريب في أثناء الخدمة المقدم للمعلمين  
 المصريين ليواكب ما يحدث في الدول الصناعية المتقدمة. 

من وجهة نظر  51والعبارة  50واقع العبارة البند الحادي عشر: 
 المعلمين في المدارس اإلعدادية:

يوجد ....... حاسب مكتبي لتدريب........ من التالميذ داخل  :50العبارة 
 مدرستي.

يجب أن يكون هناك......... حاسب مكتبي لتدريب كل  :51العبارة 
 ................تلميًذا.
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 ألساسية: عدد الفصول والكثافة في كل مدرسة.(. البيانات ا38الجدول )

عدد  المدرسة اإلدارة
 الفصول

متوس
ط 

 الكثافة

عدد 
الحاسبات 

اآللية 
بالمدرسة 
)العبارة 

50) 

عدد 
التالميذ 
بالمدرسة 
)العبارة 

50) 

العدد 
المثالي 

للحاسبات 
)العبارة 

51) 

عدد 
التالميذ 
المثالي 

لكل 
حاسب 

آلي 
)العبارة 

51) 

 العياط
م اإلعدادية السال

 بنات
22 60 10 1350 1 2 

 
صالح سالم للتعليم 

 األساسي
16 60 10 1065 1 2 

البليدة اإلعدادية  
 بنين

10 70 18 660 1 2 

 
المساندة اإلعدادية 

 المشتركة
12 70 20 700 1 2 

 البدرشين
ميت رهينة اإلعدادية 

 بنين
17 60 2 1116 1 2 

 
أبو صير اإلعدادية 

 بنات
12 60 19 921 1 2 

 
البدرشين اإلعدادية 

 بنات
31 80 10 2185 1 2 

 
الشهيد صالح فخري 

 2 1 879 29 70 16 اإلعدادية بنات

 الحوامدية
الشهيد محمد طلعت 

 عبد الوارث
36 60 10 2300 1 2 
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عدد  المدرسة اإلدارة
 الفصول

متوس
ط 

 الكثافة

عدد 
الحاسبات 

اآللية 
بالمدرسة 
)العبارة 

50) 

عدد 
التالميذ 
بالمدرسة 
)العبارة 

50) 

العدد 
المثالي 

للحاسبات 
)العبارة 

51) 

عدد 
التالميذ 
المثالي 

لكل 
حاسب 

آلي 
)العبارة 

51) 

 
أم خنان اإلعدادية 

 بنين
14 65 8 900 1 2 

 
مني األمير 
 اإلعدادية بنين

9 65 10 600 1 2 

 
اإلعدادية  الحوامدية

 2 1 1100 15 50 20 بنات

 
شركة السكر 

 اإلعدادية المشتركة
15 80 10 1000 1 2 

أبو 
 النمرس

شيحة  منيل
 اإلعدادية بنات

18 55 5 1069 1 2 

 
زاوية أبو مسلم 

 اإلعدادية المشتركة
21 60 10 1560 1 2 

نزلة األشطر  
 اإلعدادية المشتركة

11 120 10 1200 1 2 

 
حديثة المنوات ال

 اإلعدادية
17 50 10 1024 1 2 

 الصف
اإلخصاص 

 اإلعدادية المشتركة
14 51 20 715 1 2 

 2 1 235 10 47 5تل حماد اإلعدادية  
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عدد  المدرسة اإلدارة
 الفصول

متوس
ط 

 الكثافة

عدد 
الحاسبات 

اآللية 
بالمدرسة 
)العبارة 

50) 

عدد 
التالميذ 
بالمدرسة 
)العبارة 

50) 

العدد 
المثالي 

للحاسبات 
)العبارة 

51) 

عدد 
التالميذ 
المثالي 

لكل 
حاسب 

آلي 
)العبارة 

51) 
 المشتركة

 
نزلة سالم اإلعدادية 

 2 1 400 10 50 7 المشتركة

 
الصف اإلعدادية 

 بنات
17 49 11 840 1 2 

اآللية بالمدارس اإلعدادية في يتضح من الجدول السابق أن أعداد الحاسبات 
عينة الدراسة ال تكفي لتدريب جميع التالميذ على الكفايات الرقمية، كما ال تكفي هذه 
الحاسبات اآللية لكي يتعلم التالميذ التخصصات الدراسية المختلفة باستخدام 
التكنولوجيا الذكية. وتوضح اإلحصاءات أن أقل عدد من الحاسبات اآللية في معامل 

لحاسبات بمدارس عينة الدراسة موجود في مدرسة ميت رهينة اإلعدادية بنين؛ حيث ا
 558تلميًذا، وذلك بمعدل جهاز واحد لكل  1116يوجد جهازين اثنين فقط لتدريب 

تلميًذا. ويلي مدرسة ميت رهينة اإلعدادية بنين مدرسة الشهيد محمد طلعت عبد 
وتوضح اإلحصاءات وجود جهاز حاسب الوارث ثم مدرسة السالم اإلعدادية بنات. 

تلميًذا في مدرسة الشهيد محمد طلعت عبد الوارث، ووجود  230آلي مكتبي واحد لكل 
تلميًذا في مدرسة السالم اإلعدادية بنات.  135جهاز حاسب آلي مكتبي واحد لكل 

 وتحتل مدرسة منيل شيحة اإلعدادية بنات ومدرسة زاوية أبو مسلم اإلعدادية المشتركة
ومدرسة البدرشين اإلعدادية بنات ومدرسة نزلة األشطر اإلعدادية المشتركة المترتبة 
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الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة على الترتيب من حيث أقل المدارس التي يوجد 
بها حاسبات آلية مكتبية بالنسبة لعدد التالميذ المقيدين بها. وتوضح الدراسة الميدانية 

تلميًذا في  219آللية المكتبية تبلغ واحد حاسب مكتبي لكل أن نسبة الحاسبات ا
مدرسة منيل شيحة اإلعدادية بنات ومدرسة زاوية أبو مسلم اإلعدادية المشتركة 

تلميًذا في  120ومدرسة البدرشين اإلعدادية بنات، كما تبلغ حاسب مكتبي واحد لكل 
من زيادة أعداد الحاسبات  مدرسة نزلة األشطر اإلعدادية المشتركة. وبالتالي، فالبد

 اآللية المكتبية بالمدارس اإلعدادية في محافظة الجيزة. 
كما يالحظ أيًضا ارتفاع كثافة الفصول في مدرسة نزلة األشطر اإلعدادية 
المشتركة التابعة إلدارة أبو النمرس، ومدرسة شركة السكر اإلعدادية المشتركة التابعة 

رشين اإلعدادية بنات التابعة إلدارة البدرشين، ومدرسة إلدارة الحوامدية، ومدرسة البد
البليدة اإلعدادية بنين التابعة إلدارة العياط، ومدرسة المساندة اإلعدادية المشتركة 
التابعة إلدارة العياط، ومدرسة الشهيد صالح فخري اإلعدادية بنات التابعة إلدارة 

ة إلدارة الحوامدية، ومدرسة مني البدرشين، ومدرسة أم خنان اإلعدادية بنين التابع
األمير اإلعدادية بنين التابعة إلدارة الحوامدية. وتوضح نتائج الدراسة الميدانية أن 

تلميًذا في مدرسة نزلة األشطر اإلعدادية المشتركة،  120كثافة الفصول قد بلغت 
سة تلميًذا في مدر  80تلميًذا في مدرسة شركة السكر اإلعدادية المشتركة، و 80و

 70تلميًذا في مدرسة البليدة اإلعدادية بنين، و 70شركة السكر اإلعدادية المشتركة، و
تلميًذا في مدرسة الشهيد صالح  70تلميًذا في مدرسة المساندة اإلعدادية المشتركة، و

تلميًذا  65تلميًذا في مدرسة أم خنان اإلعدادية بنين، و 65فخري اإلعدادية بنات، و
 3مير اإلعدادية بنين. كما أوضحت الدراسة الميدانية انتماء في مدرسة مني األ

مدارس من المدارس ذات الكثافة المرتفعة إلى إدارة الحوامدية، وانتماء مدرستين من 
المدارس ذات الكثافة المرتفعة إلى إدارة البدرشين، وانتماء مدرستين من المدارس ذات 

أقل كثافة في مدارس عينة البحث موجودة الكثافة المرتفعة إلى إدارة العياط. وكانت 
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في إدارة الصف التعليمية. ومن الطبيعي أن ارتفاع كثافة الفصول يؤثر سلًبا الجاهزية 
التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية. ويعني هذا، أنه كلما ارتفعت كثافة الفصول، كلما 

 ية في التدريس.قلت احتماالت استخدام المعلمين للحاسبات اآللية والحاسبات اللوح
وبعد أن حللنا تأثير قلة اعداد الحاسبات اآللية وتأثير ارتفاع كثافة الفصول  

على الجاهزية التكنولوجية بالمدارس الحكومية اإلعدادية بمحافظة الجيزة، سوف نحلل 
 درجة ثبات اسئلة االستبيان وفًقا لمعامل ألفا كرونباخ. 

 الستبيان:البند الثاني عشر: درجة ثبات أسئلة ا
وذلك علي  0.933بلغت درجة ثبات أسئلة االستبيان وفًقا لمعامل ألفا كرونباخ 

معلم من مواد مختلفة بعد استبعاد أسئلة المحور السادس والسؤال رقم  30عينة من 
 . وهي درجة ثبات مرتفعة. 51والسؤال رقم  50والسؤال رقم  42

ًقا لمعامل ألفا كرونباخ، سوف نحلل وبعد أن حللنا درجة ثبات أسئلة االستبيان وف
؛ وهو  سؤال يتطلب تقديم إجابات 132استجابات المفحوصين نحو السؤال رقم 

 مفتوحة. 
الذي يتطلب إجابات مفتوحة من  132البند الثالث عشر: السؤال رقم 

 المفحوصين:
هل لديك أية مقترحات أخرى لتطوير الجاهزية  132السؤال رقم  -

 مدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية ؟التكنولوجية في ال
طالبت غالبية عينة الدراسة بزيادة عدد المدارس التي يتم إنشاؤها في األماكن 
النائية وغيرها لتقليل كثافة التالميذ في الفصول في مرحلة التعليم األساسي بصفة 
 عامة وفي المدارس اإلعدادية بصفة خاصة؛ حيث احتلت توصية تقليل كثافة

استجابة  80الفصول المركز األول من بين التوصيات المفتوحة للمعلمين بإجمالي 
استجابة. وفي حين احتلت توصية ضرورة زيادة عدد المعلمين لتقليل  205من بين 
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ضغوط العمل عليهم، وأهمية تغطية العجز من المعلمين في كافة المواد الدراسية 
استجابة، احتلت توصية تطوير برامج  60ي المرتبة الثانية من حيث األهمية بإجمال

تدريب المعلمين، واختيار التوقيتات المناسبة بحيث تكون برامج التدريب في فترات 
مناسبة، وبحيث يتم تدريب جميع المعلمين العاملين بالمرحلة اإلعدادية وليس االكتفاء 

ا لتدريب المعلمين بتدريب معلم واحد أو اثنين فقط، وبحيث ال يتم اختيار مدرسة بعينه
العاملين بها واستبعاد مدارس أخري من التدريب في أثناء الخدمة  المرتبة الثالثة من 

استجابة. واحتلت توصية تطوير  205استجابة من بين  57حيث األهمية بإجمالي 
برامج الدراسة بكليات التربية لكى تدرب الطالب/المعلمين على استخدام التابلت 

ية وعلى توظيف األجهزة والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، وتطوير والسبورة الذاك
البرامج الدراسية في الجامعات المصرية، ودعم تدريب الطلبة والطالبات بالجامعات 
على الوسائل التكنولوجية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك؛ حيث أن 

خصص في الكليات والجامعات، التوظيف األمثل للتابلت يتطلب إعداد المعلم المت
وتوجيه مزيد من االهتمام الستخدام التابلت واإلنترنت في التدريس المرتبة الرابعة من 
حيث األهمية من بين االستجابات المفتوحة للمفحوصين في عينة الدراسة. وأوضح 

معلم أن تطوير برامج الدراسة  بكليات التربية لكى تدرب  205معلًما من بين  39
الب/المعلمين على استخدام التابلت والسبورة الذكية وعلى توظيف األجهزة الط

والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، وتطوير البرامج الدراسية في الجامعات المصرية 
أمر ضروري لنجاح تجارب استخدام التابلت في التدريس والتعلم بالمدارس المصرية. 

ة زيادة االهتمام بالتأسيس الجيد للبنية معلم ضرور  205معلًما من بين  35وأوضح 
التحتية التكنولوجية في األماكن النائية والقرى والريف وجميع المدارس واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر. وبهذا احتلت توصية زيادة االهتمام بالتأسيس 

ف وجميع المدارس الجيد للبنية التحتية التكنولوجية في األماكن النائية والقرى والري
واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر المرتبة الخامسة من حيث األهمية من 
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بين التوصيات المفتوحة للمعلمين في عينة الدراسة. واحتلت توصية توفير الحاسبات 
اآللية وزيادة أعدادها، وزيادة عدد األجهزة اإللكترونية )السبورات الذكية، وأجهزة 

لكترونية(، والعمل على زيادة أعداد المعامل اإللكترونية بصورة تكفي لتنمية العرض اإل
مهارات التالميذ التكنولوجية والرقمية، وزيادة عدد مدرسي الحاسب اآللي بالمدارس 
اإلعدادية، والقضاء على العجز في معلمي التكنولوجيا والتطوير ومعلمي معامل 

المرتبة السادسة من حيث األهمية من بين الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية 
 205معلًما من بين  32التوصيات المفتوحة للمعلمين في عينة الدراسة؛ حيث دعا 

مفحوًصا من بين عينة الدراسة بتأسيس  30معلم إلى تطبيق هذه التوصية. وطالب 
شبكة إنترنت قوية وسريعة في المدارس عن طريق األلياف الضوئية. وبهذا احتلت 

وصية تأسيس شبكة إنترنت قوية وسريعة في المدارس عن طريق األلياف الضوئية ت
المرتبة السابعة من حيث األهمية من بين التوصيات المفتوحة للمعلمين في عينة 
الدراسة. واحتلت توصية تفعيل دور األكاديمية المهنية للمعلمين لتدريب المعلمين 

هزة التكنولوجية الحديثة، واالهتمام بالتدريب تدريًبا صحيًحا على كيفية استخدام األج
الفعال للمعلمين على تكنولوجيا التابلت، وتنظيم ورش تدريب فعلية ال شكلية بحيث 
تسهم بفعالية في تدريب المعلمين على االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير 

ية. ويعني هذا برامج التدريب الخاصة بالمعلمين بحيث تكون فعلية وليست صور 
ضرورة تطوير برامج التدريب في أثناء الخدمة التي تقدمها أكاديمية المعلمين 
واإلدارات التعليمية بحيث تصبح أكثر فاعلية وكفاءة، وتدريب المعلمين على استخدام 
التابلت، وأن ترتكز برامج التدريب في أثناء الخدمة على فلسفة التنمية المستدامة 

لوجية للمعلمين واستمرار اطالعهم على كل ما هو جديد في هذا للمهارات التكنو 
المجال المرتبة الثامنة من حيث األهمية من بين التوصيات المفتوحة للمعلمين في 

معلم توصية تفعيل دور األكاديمية  205معلًما من بين  15عينة الدراسة. وقد تبني 
على كيفية استخدام األجهزة المهنية للمعلمين لتدريب المعلمين تدريًبا صحيًحا 
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التكنولوجية الحديثة، واالهتمام بالتدريب الفعال للمعلمين على تكنولوجيا التابلت. أما 
توصية تدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على كيفية استخدام التكنولوجيا بصفة عامة 
والتابلت بصفة خاصة بشكل أخالقي، واإلكثار من برامج توعية الطالب بأخطار 
التكنولوجيا وباإلشكاليات المصاحبة لها، واالهتمام بتوعية التالميذ بأخطار اإلنترنت 
ومميزاته، واالهتمام بتوعية الطالب بمشاكل اإلنترنت، واالهتمام بغرس القيم واألخالق 
لدى النشء وتبصيرهم بخطورة الدخول على المواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت، 

الطالب باستمرار، ومالحظة المواقع التي يرتادونها على شبكة  وقيام المعلمين بتوعية
 13اإلنترنت باستخدام التابلت فقد احتلت المرتبة التاسعة. وقد تبني هذه التوصية 

مفحوًصا من عينة البحث. واحتلت توصية االهتمام برواتب  205مفحوًصا من بين 
ام بمشكالت المعلم والحالة المعلمين والتي يجب أن تكفل لهم حياة كريمة، واالهتم

النفسية له، ومراعاة ما يتعرض له من ضغوط لكى يصل الى الصورة المثالية للعمل 
واإلتقان، ورفع حالة المعلم المادية والمعنوية والحفاظ على كرامته ليحيا حياة كريمة 

من والئقة، وتحسين أحوال المعلم من جميع الجوانب المرتبة العاشرة من حيث األهمية 
بين التوصيات المفتوحة للمعلمين في عينة الدراسة. وتوضح استجابات المفحوصين 

 مفحوًصا هم عينة الدراسة.  205مفحوصين من بين  9أن هذه التوصية قد تبناها 
وفيما يلي بيان بالتوصيات المفتوحة للمعلمين لتطوير الجاهزية التكنولوجية في 

 لعربية.المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر ا
(. التوصيات المفتوحة للمعلمين لتطوير الجاهزية التكنولوجية في 39جدول )

 المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية.

 م
التوصيات المفتوحة للمعلمين لتطوير الجاهزية التكنولوجية في 

 المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية
 التكرار

1 
اكن النائية وغيرها لتقليل كثافة التالميذ زيادة عدد المدارس في األم

 في الفصول بصفة عامة وفي المدارس اإلعدادية بصفة خاصة.
80 
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ضرورة زيادة عدد المعلمين لتقليل ضغوط العمل عليهم، وأهمية  2
 تغطية العجز من المعلمين في كافة المواد الدراسية.

60 

3 

ت المناسبة بحيث تطوير برامج تدريب المعلمين، واختيار التوقيتا
تكون برامج التدريب في فترات مناسبة، وبحيث يتم تدريب جميع 
المعلمين العاملين بالمرحلة اإلعدادية وليس االكتفاء بتدريب معلم 
واحد أو اثنين فقط، وبحيث ال يتم اختيار مدرسة بعينها لتدريب 
 المعلمين العاملين بها واستبعاد مدارس أخري من التدريب في أثناء

الخدمة. ويعني هذا أن تجري التدريبات المقدمة للمعلمين في فصل 
الصيف مراعاة لظروف عمل المعلمين، وأن تتم بصورة دورية 

 منتظمة.

57 

4 

تطوير برامج الدراسة بكليات التربية لكى تدرب الطالب/المعلمين 
على استخدام التابلت والسبورة الذكية وعلى توظيف األجهزة 

الحديثة في التدريس، وتطوير البرامج الدراسية في والتكنولوجيا 
الجامعات المصرية، ودعم تدريب الطلبة والطالبات بالجامعات على 

الوسائل التكنولوجية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك؛ 
حيث أن التوظيف األمثل للتابلت يتطلب إعداد المعلم المتخصص 

يد من االهتمام الستخدام التابلت في الكليات والجامعات، وتوجيه مز 
 واإلنترنت في التدريس.

39 

5 
زيادة االهتمام بالتأسيس الجيد للبنية التحتية التكنولوجية في األماكن 
النائية والقرى والريف وجميع المدارس واستخدام التكنولوجيا الحديثة 

 لمواكبة العصر.
35 

6 
دة عدد األجهزة توفير الحاسبات اآللية وزيادة أعدادها، وزيا

اإللكترونية )السبورات الذكية، وأجهزة العرض اإللكترونية(، والعمل 
على زيادة أعداد المعامل اإللكترونية بصورة تكفي لتنمية مهارات 

32 
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التالميذ التكنولوجية والرقمية، وزيادة عدد مدرسي الحاسب اآللي 
جيا بالمدارس اإلعدادية، والقضاء على العجز في معلمي التكنولو 

 والتطوير ومعلمي معامل الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية.

7 
تأسيس شبكة إنترنت قوية وسريعة في المدارس عن طريق األلياف 

 الضوئية.
30 

8 

تفعيل دور األكاديمية المهنية للمعلمين لتدريب المعلمين تدريًبا 
االهتمام صحيًحا على كيفية استخدام األجهزة التكنولوجية الحديثة، و 

بالتدريب الفعال للمعلمين على تكنولوجيا التابلت، وتنظيم ورش تدريب 
فعلية ال شكلية بحيث تسهم بفعالية في تدريب المعلمين على 

االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير برامج التدريب الخاصة 
بالمعلمين بحيث تكون فعلية وليست صورية. ويعني هذا ضرورة 

برامج التدريب في أثناء الخدمة التي تقدمها أكاديمية المعلمين تطوير 
واإلدارات التعليمية بحيث تصبح أكثر فاعلية وكفاءة، وتدريب 

المعلمين على استخدام التابلت، وأن ترتكز برامج التدريب في أثناء 
الخدمة على فلسفة التنمية المستدامة للمهارات التكنولوجية للمعلمين 

 العهم على كل ما هو جديد في هذا المجال.واستمرار اط

15 

9 

تدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على كيفية استخدام التكنولوجيا 
بصفة عامة والتابلت بصفة خاصة بشكل أخالقي، واإلكثار من برامج 

توعية الطالب بأخطار التكنولوجيا وباإلشكاليات المصاحبة لها، 
ر اإلنترنت ومميزاته، واالهتمام واالهتمام بتوعية التالميذ بأخطا

بتوعية الطالب بمشاكل اإلنترنت، واالهتمام بغرس القيم واألخالق 
لدى النشء وتبصيرهم بخطورة الدخول على المواقع اإلباحية على 

شبكة اإلنترنت، وقيام المعلمين بتوعية الطالب باستمرار، ومالحظة 
 تخدام التابلت.المواقع التي يرتادونها على شبكة اإلنترنت باس

13 
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10 

االهتمام برواتب المعلمين والتي يجب أن تكفل لهم حياة كريمة، 
واالهتمام بمشكالت المعلم والحالة النفسية له، ومراعاة ما يتعرض له 

من ضغوط لكى يصل الى الصورة المثالية للعمل واإلتقان، ورفع 
ا حياة كريمة حالة المعلم المادية والمعنوية والحفاظ على كرامته ليحي

 والئقة، وتحسين أحوال المعلم من جميع الجوانب.

9 

11 

زيادة االهتمام بمادة الحاسب اآللي، والنظر إليها باعتبارها الوسيلة 
المستقبلية للتعلم، وجعل مادة الحاسب اآللي مادة أساسية  تضاف 

درجاتها إلى مجموع درجات التالميذ بدال من كونها مادة نجاح 
 .ورسوب فقط

6 

11 
 مكرر

إعداد فرق للدعم الفني والصيانة بجميع اإلدارات التعليمية، وتدريب 
المعلمين والطالب على كيفية استخدام التابلت واصالح األعطال به 
)دعم فني وصيانة(، وتعميق مهارات صيانة أجهزة الحاسبات اللوحية 

لدي معلمي المدارس بصفة عامة ولدي معلمي الحاسب اآللي 
ي التطوير التكنولوجي بصفة خاصة، وتوفير فرق لصيانة ومعلم

 الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية داخل المدرسة.

6 

11 
 مكرر

إمداد المدارس اإلعدادية الحكومية باإلنترنت السريع، وزيادة سرعة 
شبكة اإلنترنت وتطويرها بحيث تتحمل استخدام أعداد كبيرة من 

 أية مشكالت.التالميذ في نفس الوقت بدون 
6 

14 
تطوير معامل الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية، وتحديث أجهزة 
الحاسبات اآللية بالمدارس، وزيادة االهتمام بمعامل الحاسبات اآللية 

 داخل المدارس اإلعدادية.
4 

14 
 مكرر

تغيير بعض المناهج المدرسية بما يتالءم  مع قدرات الطالب 
 4 والفروق الفردية بينهم.

 4تطوير المناهج الدراسية بحيث تناسب القدرات العقلية للتالميذ في  14
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 هذه المرحلة العمرية )المرحلة اإلعدادية(. مكرر

توعية األهالي بأهمية استخدام التابلت والتكنولوجيا في التدريس  17
 والتعلم.

3 

17 
 مكرر

مصرية، جعل االهتمام بالتعليم له األولوية ضمن سياسات الحكومة ال
وزيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم باالستخدام التكنولوجي في المرحلة، 

 وزيادة الميزانية المخصصة لتطبيق التكنولوجيا في النظام التعليمي.
3 

17 
 مكرر

االهتمام بتوعية أولياء األمور ببث القيم األخالقية في الطالب جنًبا 
 ة.إلى جنب مع االهتمام بالنواحي التعليمي

3 

17 
 مكرر

عمل شفرة معقدة للدخول على شبكة اإلنترنت باستخدام التابلت 
بحيث ال يستطيع الطالب فك هذه الشفرة، مثلما حدث في الماضي، 
وحماية التابلت بحيث يقتصر استخدامه فقط على شرح وتعلم المادة 

 العلمية، وحظر الدخول على المواقع اإلباحية وإغالق هذه المواقع.

3 

17 
 مكرر

ربط المناهج الدراسية في المرحلة اإلعدادية بالتكنولوجيا الحديثة، 
ووضع المحتوي المعرفي الخاص بالجوانب التكنولوجية والتكنولوجيا 

الرقمية بطريقه شيقة ومنظمة ومتدرجة الصعوبة طبًقا للمستوى 
 التعليمي للتالميذ.

3 

22 
ة اإلنترنت بالمدارس عقد اتفاقيات مع الشركات العالمية لتطوير خدم

اإلعدادية، وعقد اتفاقات بين وزارة التربية والتعليم وبين الشركات 
 التكنولوجية.

2 

22 
 مكرر

 2 تسهيل حصول الطالب على التابلت وعدم وضع عوائق أمامه.

22 
 مكرر

 2 أن يبدأ استخدام التابلت في التدريس والتعلم منذ المرحلة االبتدائية.

 2ماكن جلوس الطلبة بحيث تصبح أكثر راحة للمتعلمين، تحسين أ 22
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 وبحيث تخفف العبء بدرجة أكبر على المعلمين. مكرر

22 
 مكرر

توفير كافة اإلمكانيات التكنولوجية والوسائط التعليمية الالزمة 
للتدريس داخل الفصل بصورة تساعد المعلم على تطوير طرق تدريسه 

مجة وأفالم فيديو مصورة للمحتوي المعرفي، وتوفير إسطوانات مد
 ووسائط تعليمية لشرح المناهج الدراسية.

2 

22 
 مكرر

التعرف على  التجارب الناجحة للتعلم التكنولوجي في الدول  
الصناعية المتقدمة، وربط التعليم المصري بالتعليم في الدول الغربية 

 المتقدمة.
2 

22 
 مكرر

مدرسة التي تعيين متخصصين لتدريب المعلمين داخل نطاق ال
 يعملون بها.

2 

22 
 مكرر

تخفيف حجم المناهج الدراسية، ومنح مزيد من المرونة للمعلمين في 
اختيار المحتوي المعرفي للمناهج التعليمية، ومنحهم صالحيات عدم 

 التقيد بمناهج محددة.
2 

22 
 مكرر

االهتمام باألنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التي تفيد الطالب، 
يل األنشطة التربوية بشكل صحيح، وإمداد المدارس الحكومية وتفع

 باإلمكانيات المادية الالزمة لممارسة التالميذ لألنشطة بشكل فعال.
2 

22 
 مكرر

زيادة درجة التواصل الدائم بين المدارس ومراكز الشرطة وذلك لتوعية 
 التالميذ، ولتقليل محاوالت التحرش الجنسي من خالل اإلنترنت.

2 

22 
 مكرر

تنفيذ توصيالت الكهرباء داخل الفصول، وتطوير فصول المدارس 
اإلعدادية من خالل تنفيذ توصيالت الكهرباء بها بحيث تتناسب مع 

 استخدام التابلت.
2 

22 
 مكرر

عقد اتفاقات بين وزارة التربية والتعليم وبين شركات التكنولوجيا 
 التربوية. لتحسين توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية

2 

 2قصر تعيين المعلمين في المدارس الحكومية على خريجي كليات  22
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التربية فقط، والعودة إلى نظام تكليف خريجي كليات التربية والتعيين  مكرر
 اإللزامي لهم كما كان الحال في الماضي.

 1 وضع مخطط  تعاوني بين وزارة التربية والتعليم وزارة االتصاالت. 35
35 
 رمكر 

وضع القوانين الضابطة لالستخدام اآلمن للتكنولوجيا من قبل المعلم 
 والطالب.

1 

35 
 مكرر

 1 تطوير طرق عقاب التالميذ الذين يرتادون المواقع اإلباحية.

35 
 مكرر

عمل ورش عمل إلمداد المعلمين بالمهارات والمعارف الالزمة لحل 
ورة ال أخالقية مشكالت الطالب عند استخدام الحاسبات اللوحية بص

 داخل المدارس.
1 

35 
 مكرر

 1 حسن توجيه ميزانية التعليم إلى أولويات التعليم األكثر إلحاًحا وأهمية.

35 
 مكرر

التخلي عن العشوائية في استخدام المعلمين والطالب للتكنولوجيا 
 داخل المدارس.

1 

35 
 مكرر

فة القري في ضرورة قيام المخططين التربويين بأخذ واقع الحياة وثقا
االعتبار عند دراسة تطبيق مبادرات التطوير التكنولوجي في المدارس 

 اإلعدادية الريفية.
1 

35 
 مكرر

المتابعة الجادة من قبل وزارة  التربية والتعليم لمبادرة توظيف 
 الحاسبات اللوحية في التعلم في المدارس الثانوية.

1 

35 
 مكرر

لوجيا على عينة من المدارس التجريب والتدرج في تطبيق التكنو 
اإلعدادية، ثم التوسع بعد ذلك في استخدام التكنولوجيا الرقمية في 

 بقية المدارس اإلعدادية.
1 

35 
 مكرر

توفير حاسب لوحي مزود بتجهيزاته وبرامجه لكل معلم في المرحلة 
 اإلعدادية.

1 
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 م
التوصيات المفتوحة للمعلمين لتطوير الجاهزية التكنولوجية في 

 المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية
 التكرار

35 
 مكرر

وتحضير تقليل أنصبة المعلمين لكى يكونوا قادرين على استخدام 
 الدروس بالطرق التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر فاعلية.

1 

35 
 مكرر

 1 االعتماد على المعلمين الشباب بصفة خاصة.

35 
 مكرر

 1 تطوير طرق التدريس بحيث ترتكز على استخدام التكنولوجيا الذكية.

35 
 مكرر

العمل على تبادل الخبرات التكنولوجية والتعاون مع المدارس في 
 لف اإلدارات من خالل مجتمعات التعلم.مخت

1 

35 
 مكرر

 1 تغيير نظرة أولياء األمور للمعلم.

35 
 مكرر

اختيار نوعيات من التابلت ذات كفاءة أعلي تتناسب مع إمكانات 
 التالميذ.

1 

35 
 مكرر

 1 توزيع الحاسبات على جميع الطالب بالمدارس اإلعدادية.

35 
 مكرر

 1 طالب الصف الثالث اإلعدادي فقط. اقتصار توزيع التابلت على

35 
 مكرر

 1 إن االهتمام بالمعلم والتلميذ والمنهج ضرورة لرقي مصر وتقدمها.

35 
 مكرر

 1 بذل مزيد من الجهود لربط المناهج الدراسية بالواقع الذى نعيش فيه.

35 
 مكرر

زيادة االهتمام بتعليم اللغات األجنبية والتكنولوجيا واألنشطة 
 1 عية.اإلبدا 

35 
 مكرر

تنظيم دورات للطالب في اإلجازات لتدريبهم على استخدام الحاسبات 
 اللوحية في التعلم.

1 
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 م
التوصيات المفتوحة للمعلمين لتطوير الجاهزية التكنولوجية في 

 المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية
 التكرار

35 
 مكرر

 1 توجيه قدر أكبر من االهتمام لرعاية التالميذ الفائقين والموهوبين.

35 
 مكرر

 1 تنمية روح التطور وحب العلم في المدارس.

35 
 مكرر

 1 عامل الحاسب اآللي.تجهيز الحجرات الكافية لم

35 
 مكرر

تأمين المدارس لحماية األجهزة التكنولوجية الحديثة حتى ال تتعرض 
 للسرقة.

1 

35 
 مكرر

تعديل نظم مكافآت المعلمين بحيث يتم اثابة المتميزين منهم بحوافز 
 مالية أكبر من غيرهم.

1 

35 
 مكرر

القيادية أن يتم تعيين المتخصصين وأصحاب الكفاءات في الوظائف 
 بوزارة التربية والتعليم.

1 

35 
 مكرر

أن تقوم أجهزة االعالم وبخاصة التليفزيون بتقديم برامج مكثفة عن 
 استخدام الحاسبات اآللية في التدريس والتعلم.

1 

35 
 مكرر

 1 زيادة أعداد الطالب الذين يلتحقون بكليات التربية.

التوصيات المفتوحة التي  توصية من 64ومن الجدول السابق يتضح أن هناك 
قدمها المعلمون في عينة الدراسة باعتبارها توصيات مهمة من وجهة نظر المعلمين 

ومن لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية. 
 بين التوصيات ذات األهمية المتوسطة من وجهة نظر المعلمين ما يلي: 

 ادة الحاسب اآللي، والنظر إليها باعتبارها الوسيلة المستقبلية زيادة االهتمام بم
للتعلم، وجعل مادة الحاسب اآللي مادة أساسية  تضاف درجاتها إلى مجموع 

 درجات التالميذ بدال من كونها مادة نجاح ورسوب فقط.
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  إعداد فرق للدعم الفني والصيانة بجميع اإلدارات التعليمية، وتدريب المعلمين
ب على كيفية استخدام التابلت واصالح األعطال به )دعم فني والطال

وصيانة(، وتعميق مهارات صيانة أجهزة الحاسبات اللوحية لدي معلمي 
المدارس بصفة عامة ولدي معلمي الحاسب اآللي ومعلمي التطوير 
التكنولوجي بصفة خاصة، وتوفير فرق لصيانة الحاسبات اللوحية والسبورات 

 درسة.الذكية داخل الم
  إمداد المدارس اإلعدادية الحكومية باإلنترنت السريع، وزيادة سرعة شبكة

اإلنترنت وتطويرها بحيث تتحمل استخدام أعداد كبيرة من التالميذ في نفس 
 الوقت بدون أية مشكالت.

  تطوير معامل الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية، وتحديث أجهزة
ة االهتمام بمعامل الحاسبات اآللية داخل الحاسبات اآللية بالمدارس، وزياد

 المدارس اإلعدادية.
  تغيير بعض المناهج المدرسية بما يتالءم  مع قدرات الطالب والفروق الفردية

 بينهم.
  تطوير المناهج الدراسية بحيث تناسب القدرات العقلية للتالميذ في هذه

 المرحلة العمرية )المرحلة اإلعدادية(.
 مية استخدام التابلت والتكنولوجيا في التدريس والتعلم.توعية األهالي بأه 
  جعل االهتمام بالتعليم له األولوية ضمن سياسات الحكومة المصرية، وزيادة

اهتمام وزارة التربية والتعليم باالستخدام التكنولوجي في المرحلة اإلعدادية، 
 مي.وزيادة الميزانية المخصصة لتطبيق التكنولوجيا في النظام التعلي

  االهتمام بتوعية أولياء األمور ببث القيم األخالقية في الطالب جنًبا إلى جنب
 مع االهتمام بالنواحي التعليمية.
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  عمل شفرة معقدة للدخول على شبكة اإلنترنت باستخدام التابلت بحيث ال
يستطيع الطالب فك هذه الشفرة، مثلما حدث في الماضي، وحماية التابلت 

امه فقط على شرح وتعلم المادة العلمية، وحظر الدخول بحيث يقتصر استخد
 على المواقع اإلباحية وإغالق هذه المواقع.

  ربط المناهج الدراسية في المرحلة اإلعدادية بالتكنولوجيا الحديثة، ووضع
المحتوي المعرفي الخاص بالجوانب التكنولوجية والتكنولوجيا الرقمية بطريقه 

 بة طبًقا للمستوى التعليمي للتالميذ.شيقة ومنظمة ومتدرجة الصعو 
 أما أقل التوصيات التي اقترحها المعلمون في إجاباتهم المفتوحة فكانت كالتالي:

 .وضع مخطط  تعاوني بين وزارة التربية والتعليم وزارة االتصاالت 
 .وضع القوانين الضابطة لالستخدام اآلمن للتكنولوجيا من قبل المعلم والطالب 
 اب التالميذ الذين يرتادون المواقع اإلباحية.تطوير طرق عق 
  عمل ورش عمل إلمداد المعلمين بالمهارات والمعارف الالزمة لحل مشكالت

 الطالب عند استخدام الحاسبات اللوحية بصورة ال أخالقية داخل المدارس.
 .حسن توجيه ميزانية التعليم إلى أولويات التعليم األكثر إلحاًحا وأهمية 
  العشوائية في استخدام المعلمين والطالب للتكنولوجيا داخل التخلي عن

 المدارس.
  ضرورة قيام المخططين التربويين بأخذ واقع الحياة وثقافة القري في االعتبار

عند دراسة تطبيق مبادرات التطوير التكنولوجي في المدارس اإلعدادية 
 الريفية.

  لمبادرة توظيف الحاسبات المتابعة الجادة من قبل وزارة  التربية والتعليم
 اللوحية في التعلم في المدارس الثانوية.

  التجريب والتدرج في تطبيق التكنولوجيا على عينة من المدارس اإلعدادية، ثم
 التوسع بعد ذلك في استخدام التكنولوجيا الرقمية في بقية المدارس اإلعدادية.
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 المرحلة اإلعدادية. توفير حاسب لوحي مزود بتجهيزاته وبرامجه لكل معلم في 
  تقليل أنصبة المعلمين لكى يكونوا قادرين على استخدام وتحضير الدروس

 بالطرق التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر فاعلية.
 .االعتماد على المعلمين الشباب بصفة خاصة 
 .تطوير طرق التدريس بحيث ترتكز على استخدام التكنولوجيا الذكية   
 ت التكنولوجية والتعاون مع المدارس في مختلف العمل على تبادل الخبرا

 اإلدارات من خالل مجتمعات التعلم.
 .تغيير نظرة أولياء األمور للمعلم 
 .اختيار نوعيات من التابلت ذات كفاءة أعلي تتناسب مع إمكانات التالميذ 
 .توزيع الحاسبات على جميع الطالب بالمدارس اإلعدادية 
 ب الصف الثالث اإلعدادي فقط.اقتصار توزيع التابلت على طال 
 .إن االهتمام بالمعلم والتلميذ والمنهج ضرورة لرقي مصر وتقدمها 
 .بذل مزيد من الجهود لربط المناهج الدراسية بالواقع الذى نعيش فيه 
 .زيادة االهتمام بتعليم اللغات األجنبية والتكنولوجيا واألنشطة اإلبداعية 
 تدريبهم على استخدام الحاسبات اللوحية تنظيم دورات للطالب في اإلجازات ل

 في التعلم.
 .توجيه قدر أكبر من االهتمام لرعاية التالميذ الفائقين والموهوبين 
 .تنمية روح التطور وحب العلم في المدارس 
 .تجهيز الحجرات الكافية لمعامل الحاسب اآللي 
  للسرقة.تأمين المدارس لحماية األجهزة التكنولوجية الحديثة حتى ال تتعرض 
  تعديل نظم مكافآت المعلمين بحيث يتم اثابة المتميزين منهم بحوافز مالية

 أكبر من غيرهم.
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  أن يتم تعيين المتخصصين وأصحاب الكفاءات في الوظائف القيادية بوزارة
 التربية والتعليم.

  أن تقوم أجهزة االعالم وبخاصة التليفزيون بتقديم برامج مكثفة عن استخدام
 آللية في التدريس والتعلم.الحاسبات ا

 .زيادة أعداد الطالب الذين يلتحقون بكليات التربية 
وبعد أن قمنا بتحليل استجابات المعلمين في إدارة ابو النمرس التعليمية، 
وإدارة الحوامدية التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط، وإدارة الصف 

بمحافظة الجيزة، سوف نتناول في الجزء التالي  التعليمية في الدراسة الميدانية
التصور المقترح لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر 
في ضوء تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وفي ضوء خبرات كندا وإيرلندا وألمانيا 

 وإنجلترا.
ي المدارس المحور السابع: تصور مقترح لتطوير الجاهزية التكنولوجية ف

اإلعدادية في مصر في ضوء تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وفي ضوء 
 خبرات كندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا:

ويتناول هذا المحور عدة محاور فرعية. وتشمل هذه المحاور الفرعية ما يلي: 
ق مقدمة، ومنطلقات التصور المقترح، ومعوقات تطبيق التصور المقترح، وآليات تطبي

التصور المقترح لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر في 
ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وفي ضوء خبرات كندا وإيرلندا وألمانيا 

 وإنجلترا. 
 مقدمة:

تسعي الدول المتقدمة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة 
وتشير األدبيات تباين خبرات الدول المتقدمة من دولة ألخرى. فعالة داخل المدارس. وت
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والحاسبات اللوحية   (Laptops)العالمية إلى أن استخدام الحاسبات المحمولة 
(Tablets)  يغير من أساليب تعلم التالميذ ومن سرعة تعلمهم. وقد تبنت الدول

رهم مبادرات متنوعة لتوظيف الصناعية المتقدمة مثل ألمانيا وإنجلترا وكندا وإيرلندا وغي
التكنولوجيا الذكية في مراحل التعليم قبل الجامعي. وقامت هذه الدول بتحديث البنية 
التحتية التكنولوجية في المدارس، وبزيادة االستثمارات المخصصة لتدريب المعلمين 

جيا والتالميذ على اتقان وتوظيف الكفايات الرقمية. ومع تزايد استخدام هذه التكنولو 
الرقمية الذكية واجه المعلمون والتالميذ عدة إشكاليات. ومن بين هذه اإلشكاليات قدم 
برامج التنمية المهنية، وتدني المهارات الرقمية لدي المعلمين، وضعف البنية التحتية 
التكنولوجية بالمدارس. وعلى الرغم من هذه اإلشكاليات، إال أن استخدام الحاسبات 

ات اللوحية في التدريس والتعلم ال يخلو من فوائد عديدة. ومن بين المحمولة والحاسب
هذه الفوائد ارتفاع التحصيل الدراسي للتالميذ نتيجة للتعلم باستخدام التكنولوجيا الرقمية 
الذكية، وخلق مجتمعات تعلم ذكية تضم تالميذ ومعلمي المدارس، وزيادة الوقت الذي 

وسوف نتناول في هذا الفصل تصوًرا مقترًحا يخصصه المعلمون للتغذية الراجعة. 
لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر في ضوء خبرات ألمانيا 
وإنجلترا. وسوف يتكون هذا الفصل من ثالث محاور رئيسة هي: منطلقات التصور 

ح المقترح، ومعوقات تطبيق هذا التصور المقترح، وآليات تطبيق التصور المقتر 
لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر في ضوء خبرات ألمانيا 

. وسوف نستعرض في الجزء التالي منطلقات التصور المقترح لتحسين وإنجلترا
 الجاهزية الرقمية في المدارس اإلعدادية المصرية. 

 منطلقات التصور المقترح:
في تحسين كفاءة العمليات ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي  .1

اإلدارية للنظام التعليمي. وتوضح األدبيات فاعلية تطبيقات الذكاء 
االصطناعي في تنفيذ المهام المتعلقة بالتمويل، والتنبؤ بأعداد التالميذ، 
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وتحليل عدد مرات استخدام التالميذ لبيئة التعلم االفتراضية داخل 
على التالميذ المعرضين لخطر المدارس اإلعدادية والثانوية، والتعرف 

 التسرب، ومتابعة نقاط القوة والضعف في تحصيل التالميذ الدراسي.
في  (Intelligent Tutoring Systems)‘‘ نظم التعلم الذكية’’أهمية  .2

نظم التعلم الذكية ’’تفريد عملية التعلم. ومن أنواع نظم التعلم الذكية: 
 Dialogue-based Tutoring)‘‘ القائمة على الحوار مع التالميذ

Systems)بيئات التعلم التفسيرية القائمة على تطبيقات الذكاء ’’، و
 AI-enabled Exploratory Learning)‘‘ االصطناعي

Environments) حيث تتبني نظم التعلم الذكية القائمة على الحوار .
مع التالميذ األساليب السقراطية في التعلم، والمحادثات المنطوقة 

مكتوبة مع التالميذ لتوجيه التالميذ وإرشادهم إلتقان الموضوعات التي وال
بيئات التعلم التفسيرية القائمة على تطبيقات ’’يدرسونها. في حين تتبني 

الفلسفة التركيبية في التربية القائمة على إتاحة ‘‘ الذكاء االصطناعي
نها، فرص مفتوحة للتالميذ الستكشاف طبيعة الموضوعات التي يتعلمو 

ولبناء تراكيب متنوعة تشكل البنية األساسية لهذه الموضوعات 
(Kukulska-Hulme, A., Beirne, E., Conole, G., Costello, 
E., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, 
M., Herodotou, C., Holmes, W., Mac Lochlainn, C., 
Nic Giolla Mhichil, M., Rienties, B., Sargent, J., 
Scanlon, E., 

Sharples, M. and Whitelock, D. , 2020, pp. 9-11). 
إن التدريس باستخدام الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية يرفع من  .3

 التحصيل الدراسي للتالميذ في الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية.
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ا على الحاسبات إن استخدام البرامج اإللكترونية التي يمكن تحميله .4
‘‘ برنامج أسيستمينتس’’المحمولة والحاسبات اللوحية مثل 

(ASSISTments)برنامج تطبيقات المعلم لتدريس المعارف ’’، و
الذي صممته مؤسسة  (Cognitive Tutor Products)‘‘ العقلية

يحسن من اتقان  (SimCalc)‘‘ برنامج سيمكالك’’كارنيجي للتعلم، و
اضيات، ومن تقديم التغذية الراجعة لهم، ويساعد التالميذ لمادة الري

المعلمين على تعديل طرق تدريسهم لتتناسب مع احتياجات المتعلمين، 
ويحسن من تفريد عملية التعلم، ويقدم للمتعلمين تدريبات تتحدي قدراتهم 
العقلية وتشبه المواقف الحياتية المعاشة، وتمكن المتعلمين من االنتقال 

برنامج فاست ’’لموس إلى التفكير المجرد. كما إن من التفكير الم
يحسن من قدرة التالميذ على القراءة  (Fast ForWord)‘‘ فوروورد

برنامج التدريس الذكي لفهم ’’باللغة اإلنجليزية. وباإلضافة إلى هذا، فإن 
 Intelligent Tutoring for The)‘‘ استراتيجيات التراكيب اللغوية

Structure Strategy)  يحسن من فهم التالميذ لتراكيب اللغة
اإلنجليزية، وقواعد النحو بها، ومن اتقان التالميذ لمهارات القراءة بفهم 
(Escueta, Maya, Quan, Vincent, Nickow, Andre 

Joshua, and Oreopoulos, Philip, 2017, pp. 21-29). 
دية يجب أن تتعاون الحكومة المصرية مع الشركات التكنولوجية متع .5

‘‘ سامسونج’’و‘‘ ديل’’و‘‘ آبل’’و‘‘ ميكروسوفت’’الجنسيات مثل 
في إعداد البنية التحتية ‘‘ توشيبا’’و‘‘ سوني’’و‘‘ فوجيتسو’’و

التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية، وتأسيس شبكات األلياف الضوئية فائقة 
السرعة المتصلة بشبكة اإلنترنت بالمدارس، وفي إمداد هذه المدارس 

أجهزة ’’، و(Digital Smart Boards)‘‘ بورات الرقمية الذكيةبالس’’
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، والتوصيالت الكهربائية،  (Digital Data Shows)‘‘ العرض الرقمية
وإمداد التالميذ والمعلمين بالحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية بأسعار 

 مخفضة أو بصورة مجانية.
لب إعداد المعلمين قبل إن نجاح التدريس باستخدام الحاسبات اللوحية يتط .6

الخدمة وفي أثناء الخدمة على توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس. 
ومن ثم يجب تطوير برامج الدراسة بكليات التربية واآلداب والعلوم. كما 

 ,Burns)يجب أيًضا تحديث برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة
Mary, Santally, Mohammad Issack, Halkhoree, 
Roshan, Sungkur, Kevin Roopesh, Juggurnath, 
Bhavish, and Rajabalee, Yousra Banoor, 2019, pp. 

27-30)  . 
يجب أن تتضمن المناهج الدراسية المطورة بمختلف الكليات المصرية  .7

مقررات تدرب المتعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية في 
هذا ضرورة أن يتم تدريب  جميع طالب  التدريس وفي التعلم. ويعني

نموذج ’’الجامعات المصرية على دراسة مقررات حول كيفية استخدام 
 ,Substitution)‘‘ واإلضافة والتعديل وإعادة التعريف االستبدال

Augmentation, Modification, and Redefinition Model) .
التربية واآلداب كما يجب أن يتم تحديث المقررات الدراسية في كليات 

والعلوم المصرية واالستفادة من خبرات النمسا وكرواتيا والدانمارك وفرنسا 
وألمانيا والمجر وليتوانيا ولوكسمبورج والنرويج وبولندا وسلوفينيا والسويد 
في تحديث المناهج الدراسية ومتطلبات التخرج من كليات التربية بها 

 Churchlands)العشرين  خالل العقد الثاني من القرن الحادي و 
Primary School, n.d., pp. 1-3, European Union, 2015, 
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pp. 40-41).   وباإلضافة إلى هذا، تم تحديث المناهج الدراسية في
كليات التربية لتشمل مقررات عن توظيف تكنولوجيا المعلومات 

وإيطاليا واالتصاالت في التدريس والتعلم في النمسا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا 
 . (European Union, 2014, p. 39)وليتوانيا وهولندا 

ضرورة زيادة فترة الدراسة بكليات التربية المصرية لتصبح خمس سنوات  .8
فرنسا وفنلندا ’’بداًل من أربع سنوات. وأهمية االستفادة من خبرات 

 European)‘‘ وإيطاليا في زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات التربية بها
Union, 2014, p. 33). 

إن عدم تضمين برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين لمحتويات تتصل  .9
بتوظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس هو مقدمة للفشل وإهدار لألموال 
العامة. ويعني هذا ضرورة أن تشتمل برامج التدريب في أثناء الخدمة 

كيفية استخدام اإلنترنت المقدمة للمعلمين على دراسة محتويات تتصل ب
ومن ثم فالبد من والحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية في التدريس. 

 تنفيذ التوصيات الثالثة التالية: 
زيادة االستثمارات الحكومية المخصصة لتحديث برامج ’’ (أ

التدريب في أثناء الخدمة، وتنمية مهارات أساتذة الجامعات الذين 
لبرامج لضمان اكتساب المعلمين يدربون المعلمين في هذه ا

المتدربين للكفايات الرقمية الالزمة لتأهيل التالميذ الستخدام 
 التكنولوجيا الرقمية في التعلم.

تشجيع المعلمين على تحديث مهاراتهم الرقمية وتطوير الكفايات  (ب
المتصلة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية 

 التربوية.
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فلسفة برامج التنمية المهنية لتقوم على مفهوم  ضرورة تغيير (ت
 ,Brecko, Barbara N., Kampylis)‘‘ التعلم مدي الحياة

Panagiotis, and Punie, Yves, 2014, pp. 5-6). 
يجب أن تتضمن برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين في أثناء  .10

نية التالية: الخدمة دراسة مقررات حول كيفية استخدام البرامج اإللكترو 
، (Cabri)‘‘ كابري ’’، و(Derive)‘‘ ديرايف’’، و(LOGO)‘‘ لوجو’’
، (Coypu)‘‘ كويبو’’، و(Mathematica)‘‘ ماثيماتيكا’’و
لوحة ’’، و(Geometric Supposer)‘‘ االفتراضات الهندسية’’و

والمعلم المعرفي ’’، (Geometer’s Sketchpad)‘‘ الرسم الهندسي
أنا أتعلم ’’و ،(Cognitive Tutor Algebra)‘‘ لعلم الجبر

برنامج الرسن لتعلم المبادئ ’’، و(iLearnMath)‘‘ الرياضيات
برنامج الرسن ’’، و(Larson Pre-Algebra)‘‘ األساسية لعلم الجبر

برنامج أفالطون لتعلم ’’، و(Larson Algebra)‘‘ لتعلم الجبر المتقدم
للتفوق في التحصيل برنامج أفالطون ’’، و(Plato Algebra)‘‘ الجبر

 De)في تدريس الرياضيات  (Plato Achieve Now)‘‘ الدراسي
Witte, K., Haelermans, C., and Rogge, N., 2015,  pp. 

. كما يجب أن تتضمن أيًضا البرامج اإللكترونية التالية: (319-320
استخدام الواقع االفتراضي في تنمية التفكير المكاني لدي التالميذ عند ’’
 Virtual Reality to Develop)‘‘ راسة الكيمياء العضويةد

Students’ Spatial Thinking in Organic Chemistry) ،
استخدام الواقع االفتراضي والواقع المعزز واأللعاب اإللكترونية ’’و

 VR, AR and)‘‘ لتحسين تعلم التالميذ لتراكيب البروتينات
Gamification To Enhance Students’ Learning of 
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Protein Synthesis)الوسائط الرقمية المصورة في تدريس ’’، و
 Immersive Media)‘‘ عالقات التراكيب الجزيئية بخصائص المواد

To Learn About Structure-Property-Relations) ،
‘‘ استخدام نمذجة حركة العين كأداة تعليمية لتدريس الكيمياء العضوية’’و

(Using Eye Movement Modeling Examples As An 
Instructional Tool in Organic Chemistry)  في تدريس الكيمياء

(Bernholt, Sascha, Broman, Karolina, Siebert , Sara, 
and Parchmann, Ilka, 2019, pp. 554-562) وبرامج أخري ،

متنوعة لتدريس الفيزياء. ومن أمثلة البرامج اإللكترونية التي يمكن 
استخدام المعامل االفتراضية ’’ستخدامها في تدريس الفيزياء ما يلي: ا

 Computer Virtual Reality)‘‘ الحاسوبية في تدريس الفيزياء
Laboratories in Teaching Physics)  واستخدام الواقع ،

االفتراضي والواقع المعزز في تدريس الفيزياء والكيمياء والعلوم الهندسية 
(Radianti, Jaziar, Majchrzak, Tim A. , Fromm, Jennifer, 
and Wohlgenannt, Isabell, 2020, pp. 1-5, Daineko, 
Yevgeniya, Dmitriyev, Viktor, and Ipalakova, Madina, 

2017, pp. 39-46) وتدريب المعلمين على كيفية استخدام البرامج ،
حة المصدر لتعليم مشروع البرامج الرقمية مفتو ’’اإللكترونية التي صممها 

بالتعاون مع مؤسسة العلوم  (Open Source Physics)‘‘ الفيزياء
 Easy)‘‘ تطبيقات محاكاة بلغة إيزي جافا’’الوطنية األمريكية مثل 
Java Simulations)تطبيق تراكار’’، و ‘‘(Tracker)  الستخدام أفالم

وتسمح  .(Tracker)‘‘ الفيديو في النمذجة وتحليل الظواهر الفيزيائية
مشروع البرامج الرقمية مفتوحة المصدر ’’التطبيقات الرقمية التي صممها 
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للتالميذ بدراسة واستكشاف وتحليل وتفسير البيانات من ‘‘ لتعليم الفيزياء
خالل المحاكاة اإللكترونية أو التحليل الفعلي. ويستخدم المعلمون 

سوبية لمساعدة في تصميم نماذج حا‘‘ تطبيقات محاكاة بلغة إيزي جافا’’
التالميذ على تعلم بعض مفاهيم الفيزياء، كما يستخدم المعلمون هذه 
التطبيقات لعرض تصوراتهم عن هذه المفاهيم. ويستطيع التالميذ توظيف 

في تسجيل حركة األشياء، وفي تصميم نماذج ‘‘ تطبيق تراكار’’
ت علم حاسوبية تختبر أفكارهم وتصوراتهم المتصلة بتعلم مفاهيم ونظريا

 ,Bo, Wenjin Vikki, Fulmer, Gavin W., Lee)الفيزياء 
Christine Kim-Eng, Chen, Victor Der-Thanq, 2018, 

pp. 550-560). 
إن عدم توفير فرق لصيانة أجهزة الحاسبات المحمولة أو أجهزة  .11

الحاسبات اللوحية أو لصيانة شبكات اإلنترنت والسبورات الذكية وأجهزة 
والتوصيالت الكهربائية بالمدارس اإلعدادية سوف يؤدي  العرض الرقمية

إلى فشل تجارب استخدام التكنولوجيا الذكية في المدارس اإلعدادية 
 ,Burns, Mary, Santally, Mohammad Issack)المصرية 

Halkhoree, Roshan, Sungkur, Kevin Roopesh, 
Juggurnath, Bhavish, and Rajabalee, Yousra Banoor, 

2019, p. 35) . 
يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أن تقيم  .12

شراكات استراتيجية دائمة بينها وبين شركات الحاسب اآللي والهيئات 
المهتمة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير فرق الدعم الفني 

وفير فرق ويتطلب ت’’ والصيانة للحواسب المحمولة والحواسب اللوحية.
الدعم الفني والصيانة في المدارس تخصيص ميزانيات كافية وقدًرا ال 
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بأس به من اإلنفاق الجاري. وتوضح األدبيات ضرورة وجود متخصص 
واحد في صيانة الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية لكل مائتي جهاز 

 . (Gao, Niu, Murphy, Patrick, 2016, pp. 6-7)‘‘ حاسب آلي
م صياغة الئحة لكيفية التعامل بصورة أخالقية مع المشكالت إن عد .13

المتصلة بارتياد التالميذ للمواقع اإلباحية، أو المرتبطة بالتنمر 
اإللكتروني، أو بتسلم صور جنسية من خالل حواسبهم المحمولة أو 
هواتفهم المحمولة في المدارس المصرية سوف يؤدي إلى حدوث العديد 

تحذر األدبيات من خطورة توظيف التالميذ  حيث’’ من المشكالت.
للحواسب المحمولة والحواسب اللوحية في التنمر اإللكتروني أو التحرش 

 ,Merga)‘‘ الجنسي اإللكتروني بزمالئهم في مرحلة المراهقة
Margaret K., 2016, p. 468). 

يجب على المخططين التربويين في مصر أن يحددوا الحد األدنى من  .14
اتقانه بهدف تبصير لمهارات الذي يجب على المعلمين المعارف وا

التالميذ بكيفية التصفح اآلمن لشبكة اإلنترنت. وتحتاج مصر إلى 
إستراتيجية تدمج إنجازات الثورة الرقمية التربوية وفوائد توظيف ’’

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المدارس مًعا في صورة تيار 
إحداث ثورة تربوية جذرية داخل المدارس. إصالحي منتظم قادرة على 

ويجب أن ترتكز هذه الثورة التربوية الجذرية أيًضا على تغيير شامل 
وعميق للممارسات التعليمية التي تحدث داخل المدارس، وعلى الشراكة 
بين المدارس وكليات التربية ورجال الصناعة والعاملين في شركات 

ص للمعلمين لصقل كفاياتهم التكنولوجية التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الفر 
 Digital Education Advisory Group)‘‘ ومهاراتهم الرقمية

Australia, n.d., pp. 38-42) . 
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يجب على األكاديمية المهنية للمعلمين والمديريات التعليمية في مصر  .15
أن تدرب المعلمين على كيفية التعاون مع المنظمات التطوعية 

ية إلقامة ورش عمل مشتركة داخل المدارس لزيادة وعي والمؤسسات الدين
التالميذ وأولياء األمور حول كيفية التعامل مع المشكالت األخالقية 

 المتصلة باستخدام شبكة اإلنترنت.
إن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بتأسيس مراكز لتقديم االستشارات  .16

وجيا الرقمية أدي إلى فشل الرقمية للمعلمين حول كيفية التعامل مع التكنول
تجارب استخدام الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية في عدد من 

فعدد كبير من المعلمين لم يتم إعداده في الجامعات للتدريس ’’الدول. 
باستخدام الحاسبات اللوحية. ولهذا يجب توفير فرص التنمية المهنية 

اء الخدمة على كيفية المناسبة لهم. وإن عدم تدريب المعلمين في أثن
استخدام الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية في التدريس، وعدم توافر 
فرق لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمعلمين سوف يحوالن دون استخدام 
الحاسبات اللوحية في التدريس بصورة فعالة ومنتظمة. ونظًرا لتجاهل 

كفايات الرقمية لدي المعلمين، برامج التدريب في أثناء الخدمة لتنمية ال
يصبح من الضروري توفير مراكز لتقديم االستشارات للمعلمين حول 
كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية والحاسبات اللوحية والسبورات الذكية 

 Major, Louis, Haßler, Bjoern, and)‘‘ في التدريس
Hennessy, Sara, 2017, pp. 117-119). 

راتيجية قومية لتوطين الذكاء االصطناعي في مصر إن عدم وجود است .17
 أمر مضر بمستقبل التعليم والبحث العلمي.

إن عدم تضمين نظم إدارة التعلم )مثل بالكبورد ومودول وسكولجي(  .18
ونظم التعلم الذكية ومنصات التعلم اإللكترونية في برامج التنمية المهنية 
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لمبادرات اإلصالحية المقدمة للمعلمين في مصر سوف يؤدي إلى فشل ا
وتتصف ’’الهادفة إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في نظام التعليم المصري. 

نظم إدارة التعلم بزيادة تفاعل المتعلم مع المقررات الدراسية، وإمكانية 
استخدام الهواتف المحمولة الذكية والحاسبات المحمولة والحاسبات 

إلنترنت والنظارات الذكية اللوحية والساعات اإللكترونية المتصلة با
المتصلة باإلنترنت في التعلم. وقد تم تطوير نظم إدارة التعلم بصورة 

التعلم ’’تسمح باستخدام تطبيقات الفيديوكونفرانس، والحوسبة السحابية، و
. فقد قامت الجامعات في الدول (Adaptive Learning)‘‘ التكيفي

السحابية باسم الصناعية المتقدمة باختراع تطبيق للحوسبة 
لتخزين المقررات الدراسية مفتوحة  (Softaculous)‘‘ سوفتاكيولوس’’

‘ مودول’المصدر الضخمة والمحتويات اإللكترونية لنظم إدارة التعلم مثل 
وربط نظم إدارة التعلم مباشرة بمواقع المؤسسات التعليمية على شبكة 

ناهج الدراسية اإلنترنت. وتسمح تطبيقات التعلم التكيفي لمصممي الم
بتحديد مهام المتعلمين، واختيار درجة صعوبة المحتوي المعرفي الذي يتم 
تعلمه بصورة تتناسب مع احتياجات المتعلمين ومع المستوي الدراسي 
للتالميذ ووفًقا لنتائجهم في االختبارات التشخيصية، وتحديد درجة صعوبة 

لتعليمي، وتصميم ملف االختبارات التقويمية بناء على مستوي التالميذ ا
 ,Turnbull, Darren, Chugh, Ritesh)‘‘ إنجاز إلكتروني لكل تلميذ

and Luck, Jo, 2019, pp. 3-6). 
وبعد أن تناولنا منطلقات التصور المقترح، سوف نستعرض بالتحليل 

 معوقات تطبيق هذا التصور المقترح. 
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 معوقات تطبيق التصور المقترح:
جود عدة معوقات تحيط باستخدام الحاسبات المحمولة توضح إحدى الدراسات و 

 ومن بين هذه المعوقات ما يلي:والحاسبات اللوحية في التدريس والتعلم بالمدارس. 
تدني المعارف الرقمية لدي المعلمين، وضعف برامج التنمية المهنية المقدمة ’’

م التكنولوجيا للمعلمين، وضعف دعم صانعي مديري المدارس وأولياء األمور الستخدا
الرقمية في المدارس، وعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية، وعدم استمرار التمويل 
الحكومي لمبادرات استخدام الحاسبات اللوحية في التعليم والتعلم، وعدم وجود آليات 
لتقويم مبادرات توظيف الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية في المدارس. وفي 

الستخدام الفعال للحاسبات اللوحية في المدارس بصورة فعالة تغيير حين يتطلب ا
، وتغيير اتجاهات  (Paradigm Shift)النموذج المعرفي الحاكم ألداء المعلمين 

المعلمين نحو التدريس والتعلم، وتغيير النظرة إلى أساليب التقويم، وتطوير طرق 
يد من الدول ماتزال ضعيفة. وبداًل التدريس، إال أن كفايات المعلمين الرقمية في العد

 Papert’s) 21‘نظرية بابيرت في التعلم البنائي’من أن تتبني برامج إعداد المعلم 

                                                           

خيربوا أن املتعلمني حيتاجون إىل صناعة أعمال فنية ملموسة ملمارسة ما تعلموه، ولكي  (Papert)‘‘ اببريت’’يعتقد  21 
بصورة ملموسة يف أثناء قيامهم ببناء املعرفة. ومن مث، فإن نظرية التعلم البنائي تنظر إىل التعلم ابعتباره عملية   نواتج تعلمهم

بنائية مستمرة. كما تنظر إىل نواتج التعلم ابعتبار أن املعرفة يتم بناؤها بواسطة املمارسة الفعلية للمهارات. فاملعارف يتم 
دما تظهر املشكالت املعقدة والقضااي احلقيقية يف بيئات التعلم غي حيز الوجود، وكذلك عندما يتم استثارة دافعية بناؤها عن

املتعلمني واشرتاكهم يف تركيب وتشكيل املعرفة. وتقوم األنشطة الرتبوية البنائية على دمج الفنون والتصميمات الفنية مع 
هي عنصر جوهري من ‘‘ اببريت’’تالميذ. وابلتايل، فاملعرفة من وجهة نظر التخصصات الدراسية اليت يتم تدريسها لل

مفهوم عملية النمو املعريف ‘‘ اببريت’’عناصر السياق التعليمي، كما أهنا تتشكل بواسطة تصميم املنتجات. وقد ابتكر 
وابلتفكري وإعادة التفكري يف املنتجات ابعتبار أن زايدة أعداد املرات اليت يقوم فيها املتعلمون بتصميم املنتجات التعليمية 

التعليمية تؤدي إىل زايدة حجم املعارف اليت يتعلموهنا، كما تؤدي إىل شحذ تفكريهم وإىل ترسيخ وتقومي املعارف اليت 
للتعلم يساعد الرتبويني على ‘‘ اببريت’’أن مدخل  (Ackermann)‘‘ آكارمان’’يكتسبوهنا. ويوضح الباحثون مثل 

 .(Alanazi, Ahmed, 2019, pp. 5-6)تشكل األفكار كنتيجة للتعلم العقلي/املعريف فهم كيفية 
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Constructivist Theory) ما تزال هذه البرامج تركز على طرق التدريس التقلينية ،
عليم التقليدية. ويري بعض الباحثين أن غياب الرؤية االستراتيجية لتطوير فلسفة الت

لتصبح قائمة على توظيف التكنولوجيا الرقمية في بناء المعرفة وقيام التالميذ بالتعلم 
‘‘ البنائي بأنفسهم خطأ كبير أكثر خطورة من االعتماد المطلق على التدريس التلقيني

(Sirajul Islam, M. and Gronlund, Ake, 2016, pp. 191-220). 
ة لدي المعلمين، وضعف جودة برامج التنمية وباإلضافة إلى تدني الكفايات الرقمي

المهنية المقدمة للمعلمين في أثناء الخدمة يواجه استخدام الحاسبات المحمولة 
والحاسبات اللوحية في المدارس اإلعدادية المصرية تحدًيا ثالًثا وهو عدم تأهيل 

بات اللوحية المعلمين والتالميذ لكيفية التعامل مع المخاطر المصاحبة الستخدام الحاس
وفي ظل غياب المحتوي المعرفي المتصل بكيفية اكتساب التالميذ ’’وشبكة اإلنترنت. 

، واالستخدام األخالقي لشبكة (Digital Citizenship)‘ المواطنة الرقمية’لمهارات 
اإلنترنت، وكيفية تجنب التنمر اإللكتروني، وسبل الحفاظ على الخصوصية عند 

وأخالقيات التعامل مع شبكة اإلنترنت، وسبل تجنب التحرش  استخدام شبكة اإلنترنت،
الجنسي اإللكتروني، وآليات مواجهة العنف البدني عن طريق اإلنترنت، وكيفية الوقاية 
من االستغالل الجنسي عند ارتياد مواقع التواصل االجتماعي، تواجه المدارس تحديات 

 .The Commonwealth of Learning (COL), Canada, n.d., pp)‘‘ جمة
29-30). 

الذي يواجه بعض الدول عند إدخال الحاسبات اللوحية والحاسبات  والتحدي الرابع
المحمولة في المدارس هو عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية في هذه المدارس. 

غياب أو ضعف جودة البنية التحتية الرقمية، ’’فتعاني المدارس في الدول النامية من 
وافر التوصيالت وشبكات اإلنترنت واسع النطاق أو شبكات االتصال وعدم ت

الالسلكي، والتوصيالت الكهربائية، وعدم تجهيز جميع المدارس بمعامل الحاسبات 
اآللية التي تضمن حدوث التعلم الفعال. ولهذا يجب على وزارة التربية والتعليم أن 
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بات اللوحية في التدريس وفي تضمن تحقق الحد األدنى من متطلبات استخدام الحاس
 .The Commonwealth of Learning (COL), Canada, n.d., p)‘‘ التعلم
23). 

وال تقتصر معوقات نجاح إدخال الحاسبات اللوحية في المدارس في الدول النامية 
على عدم توافر البنية التحتية التكنولوجية، بل تشمل أيًضا عدم توفير فرق لصيانة 

أن تزيد وزارة التربية ’’لوحية وشبكات اإلنترنت بالمدارس. ومن ثم يجب الحاسبات ال
والتعليم من أعداد العاملين في فرق صيانة وإصالح الحاسبات اللوحية وشبكات 
اإلنترنت والبنية التحتية التكنولوجية بالمدارس حتي ال تؤثر قلة أعداد هؤالء الفنيين 

الوزارة أن تدرب هؤالء الفنيين على إصالح  سلًبا على تعلم التالميذ. كما يجب على
األعطال في البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس، وعلى إنجاز أعمال الصيانة في 

 Virginia)‘‘ أقصر فترة زمنية ممكنة، وعلى تركيب شبكات اإلنترنت في وقت قصير
Department of Education, 2017, pp. 9-10) ومن الواضح أن قلة أعداد .

العاملين في فرق الصيانة هذه يؤثر بصورة سلبية على استخدام الحاسبات اللوحية في 
 التدريس والتعلم بصورة فعالة. 

الذي يواجه بعض الدول اإلفريقية هو عدم وجود لوائح مدرسية  والتحدي الخامس
تنظم كيفية التعامل مع التكنولوجيا الرقمية وتحمي التالميذ من أخطار التحرش 

فكثير من المعلمين ال يعرفون كيفية التعامل مع األخطار التي ’’ي اإللكتروني. الجنس
عند ارتياد مواقع التواصل االجتماعي،  -وخاصة صغار السن منهم–تواجه التالميذ 

وتلقي رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل على الهواتف المحمولة الذكية المتصلة 
الصور الشخصية لهم في أغراض منافية لألخالق بشبكة اإلنترنت، واخطار استغالل 

الحميدة. وباإلضافة إلى هذا، ال يتدرب المعلمون وأولياء األمور على كيفية التعامل 
، أو (Snap Chat)‘‘ سناب تشات’’مع أخطار استخدام التالميذ المراهقين لتطبيق 

اإللكتروني، أو ، أو المشكالت المتصلة بالتنمر (Instagram)‘‘ اإلنستجرام’’تطبيق 
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اإلساءات الجنسية أو محاولة االستغالل الجنسي لآلخرين باستخدام التكنولوجيا 
الذكية، أو سعي بعض التالميذ لتوظيف الهواتف المحمولة الذكية والحواسب اللوحية 

 ,Carranza, Harrison, Carranza)‘‘ في تشويه سمعة أقرانهم التالميذ
Aparicio, and Zaidi, Syed, 2019, pp. 5-6). 

وباإلضافة إلى عدم وجود لوائح مدرسية تنظم كيفية التعامل مع التكنولوجيا 
الرقمية وتحمي التالميذ من أخطار التحرش الجنسي اإللكتروني، يمثل عدم تحديد 
الحد األدنى من المعارف والمهارات الرقمية التي يتوجب على المعلمين اتقانها مشكلة 

ألمثل للحاسبات اللوحية داخل المدارس. ومن بين اإلشكاليات أخري تعوق التوظيف ا
قيام بعض التالميذ بنشر وتوزيع وتبادل محتويات ’’التي تواجه المعلمين نتيجة لذلك 

مصورة أو أفالم فيديو ذات طبيعة غير أخالقية باستخدام الهواتف المحمولة الذكية أو 
شبكة اإلنترنت أو كتابة رسائل أو  الحواسب اللوحية أو الساعات الذكية المتصلة ب

إرسال تسجيالت صوتية ذات طبيعة جنسية ألقرانهم التالميذ أو إرسال صور عارية 
 ,Richmond Public Schools)‘‘ أو تعليقات غير الئقة لزمالئهم داخل المدرسة

2019, pp. 17-21) . 
ة هو عدم تدريب الذي يواجه العديد من النظم التعليمية اإلفريقي والتحدي السادس

المعلمين على التعاون مع المنظمات التطوعية والمؤسسات الدينية إلقامة ورش عمل 
وندوات مشتركة داخل المدارس لتوعية التالميذ بكيفية التعامل مع األخطار المتصلة 

فالثقافة المدرسية القائمة على األخالق والقيم لها تأثير قوي ’’بالتكنولوجيا الرقمية. 
تالميذ والمعلمين. ويجب على المدارس أن تقدم اإلرشاد والتوجيه، كما يجب أن على ال

يخصص المعلمون جزًءا من أوقاتهم لتدريس أهمية السلوك األخالقي. كما يجب أن 
يدرك المعلمون أيًضا أن هناك بعض العائالت التي ال تعلم أبنائها القيم األخالقية. 

عمل والندوات والحوارات حول أهمية السلوك ولهذا يجب أن يحضر التالميذ ورش ال
األخالقي، وخطورة الغش والتنمر اإللكتروني والتحرش الجنسي، والتأثيرات السلبية 
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للسلوك غير األخالقي على مستقبل الفرد. ومن خالل التدريس المباشر ألهمية 
عة من السلوكيات األخالقية والقيم النبيلة، ومنح التالميذ فرًصا للتأمل في مجمو 

‘‘ الخيارات السلوكية المتنوعة يتشجع التالميذ على اختيار سلوكيات أخالقية
(Mathur, Sarup R., and Corley, Kathleen M., 2014, pp. 141-

144) . 
وال تقتصر اإلشكاليات التي تواجه الدول النامية على عدم تدريب المعلمين على 

األخالقي مع األخطار المتصلة باستخدام تنظيم ندوات لتوعية التالميذ بسبل التعامل 
الحاسبات اللوحية والهواتف المحمولة الذكية بل تشمل أيًضا عدم تأسيس مراكز لتقديم 
االستشارات الرقمية للمعلمين حول كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية في التدريس 

ات مهنية للمعلمين بتقديم خبر ’’والتعلم. ويجب أن تقوم مراكز االستشارات الرقمية هذه 
تؤهلهم لتحسين كفاياتهم المهنية، وتمكنهم من تحسين طرق التدريس وأساليب التقويم 
والممارسات التعليمية داخل الفصل من خالل توظيف التكنولوجيا الذكية. وإن عدم 
تعاون كليات التربية مع صانعي السياسات ومع المعلمين في المدارس يجعل كفايات 

صلة باستخدام الحاسبات اللوحية والسبورات الذكية غير مواكبة للتطورات المعلمين المت
 . (U.S. Department of Education, 2017, pp. 39-40)‘‘ التكنولوجية 

والتحدي الثامن التي تواجه المدارس في عدد كبير من دول العالم الثالث هو عدم 
كفايات الرقمية التي يجب على قيام كليات التربية بصياغة معايير للحد األدنى من ال

المعلمين امتالكها للعمل بمهنة التدريس. وعلى العكس من الواليات المتحدة 
التي وضعت وزارات التربية والتعليم في غالبية ’’ -على سبيل المثال -األمريكية

الواليات بها معايير لكفايات المعلمين الرقمية، ومعايير للبنية التحتية التكنولوجية، 
عايير ألجهزة الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية والسبورات الذكية التي يجب وم

استخدامها في المدارس، ومعايير للمناهج الدراسية القائمة على استخدام التكنولوجيا 
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‘‘ الرقمية ما تزال الدول النامية تعاني من غياب كل هذه المعايير والمؤشرات الرقمية
(U.S. Department of Education, 2017, pp. 38-40). 

وإذا كان التحدي التاسع الذي يواجه النظم التعليمية في بعض الدول النامية هو 
عدم تأسيس مراكز لتقديم االستشارات الرقمية للمعلمين حول كيفية استخدام 
التكنولوجيا الرقمية في التدريس والتعلم، فإن التحدي العاشر هو عدم وجود استراتيجية 

ولهذا يجب صياغة استراتيجية قومية للذكاء ’’لتوطين الذكاء االصطناعي بها.  قومية
االصطناعي تحدد بدقة المفاهيم في هذا المجال، وترتكز على التخصصات البينية 
والتخصصات المتداخلة، وتقوم على أهداف واضحة قابلة للقياس. ويجب أن تستفيد 

ئمة على قياس القوة االقتصادية للصناعات االستراتيجية الجديدة من تجربة الصين القا
المعتمدة على تطبيقات الذكاء االصطناعي، ومن تجربة المملكة المتحدة القائمة على 
زيادة أعداد الحاصلين على الدكتوراه في مجال الذكاء االصطناعي، ومن تجربة ألمانيا 

المجال وعلى تطبيق القائمة على اختيار عدة مؤشرات معقدة لتقويم قوة الدولة في هذا 
 ,.Groth, . Olaf J)‘‘ مدخل شامل لترسيخ الذكاء االصطناعي في الدولة

Nitzberg, Mark, Zehr, Dan, Straube, Tobias, and Kaatz-
Dubberke, Toni, 2019, p. 6). 

وال تنحصر معوقات التوظيف الفعال للتكنولوجيا الذكية في عدم وجود استراتيجية 
كاء االصطناعي بها، بل تشمل أيًضا عدم تضمين نظم إدارة التعلم قومية لتوطين الذ

)مثل بالكبورد ومودول وسكولوجي( في برامج التدريب أثناء الخدمة المقدمة للمعلمين. 
حيث تفتقر برامج التنمية المهنية التي يلتحق بها المعلمون إلى مقررات تدرب 

ل وشرح المقررات الدراسية إدارة وتوثيق وتتبع وتسجي’’المعلمون على كيفية 
اإللكترونية. ففي ظل النمو المتسارع للمعلومات، وظهور نظريات جديدة للتعلم، وزيادة 
أعداد التالميذ الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت في منازلهم، أصبحت نظم إدارة التعلم 

هذا،  أداة أكثر شيوًعا لمساعدة المعلمين في التدريس المتمحور حول المتعلمين. ومع
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)تعجز برامج التنمية المهنية عن تدريب المعلمين( على كيفية استخدام نظم إدارة 
التعلم في زيادة دافعية التالميذ، أو تشجيع التالميذ على التعلم المستقل، أو تسهيل 
التعلم العميق لتنمية الشخصية المتكاملة للتلميذ، أو كيفية مراعاة الفروق الفردية 

تقديم التغذية الراجعة للمتعلمين، أو آليات تسهيل التعلم المرتبط  للتالميذ، أو سبل
 New York Smart)‘‘ بالواقع المعاش، أو أدوات تقديم الدعم التربوي للتالميذ

School Commission, 2014, p. 10). 
وبعد أن استعرضنا بعض المعوقات التي قد تحول دون تطبيق هذا التصور 

عرض والتحليل آليات تطبيق التصور المقترح لتطوير المقترح، سوف نتناول بال
الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في مصر في ضوء متطلبات الثورة 

 الصناعية الرابعة وفي ضوء خبرات ألمانيا وإنجلترا. 
آليات تطبيق التصور المقترح لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس 

ء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وفي ضوء اإلعدادية في مصر في ضو 
 خبرات كندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا:

‘‘ الواقع المعزز’’االستفادة من الحاسبات اللوحية المزودة بتطبيقات  .1
(Augmented Reality)  في تعميق فهم التالميذ لمفاهيم تخصص الفيزياء

(Altmeyer, Kristin, Kapp, Sebastian, Thees, Michael, 
Malone,  Sarah, Kuhn, Jochen and Brunken, Roland, 

2020, pp. 14-15) . 
في تحسين ‘‘ الواقع المعزز’’توظيف الحاسبات اللوحية المزودة بتطبيقات  .2

نواتج تعلم التالميذ المعرفية/العقلية والوجدانية في تخصصات العلوم 
سن تطبيقات الواقع والتكنولوجيا والعلوم الهندسية والرياضيات. حيث تح

من اتجاهات التالميذ  (Virtual Reality)‘‘ الواقع االفتراضي’’المعزز و
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اإليجابية نحو دراسة هذه التخصصات العلمية، وتزيد من دافعيتهم لاللتحاق 
بها، كما تساعد على تصميم وسائط تعليمية مبهجة تزيد من متعة تعلم 

دة بتطبيقات الواقع المعزز التالميذ التالميذ. وتساعد الحاسبات اللوحية المزو 
على رؤية التفاعالت الكيميائية، وتركيب أجهزة الجسد البشري من منظور 

 ,Habig, Sebastian)البعد الثالث، وبنية الذرات، والروابط الكيميائية 
2019, pp. 4-6)  . 

توظيف الحاسبات اللوحية في تفريد التعلم بحيث تصبح جزًءا من منظومة  .3
؛ حيث (Learning Management Systems)‘‘ إدارة التعلم نظم’’

يسهم تفريد التعلم في تحسين قدرة التالميذ على كتابة المقاالت وموضوعات 
 Write To)‘‘ برنامج اكتب لكي تتعلم’’التعبير من خالل استخدام 

Learn) وفي تدريبهم على التأمل في جودة مقاالتهم من خالل استخدام ،
. وتسهم نظم إدارة (OpenEssayist)‘‘ ب المقاالت المتميزبرنامج كات’’

التعلم في تقديم التغذية الراجعة للتالميذ، وتتيح للمعلمين أوقات أكبر يمكنهم 
تخصيصها للتركيز على جوانب أكثر من العملية التربوية )مثل الجوانب 

كنولوجيا االجتماعية للتعلم(. ومن ثم، يغير تفريد التعلم القائم على توظيف ت
المعلومات والحاسبات اللوحية من عملية التعلم، ويحولها إلى عملية أكثر 
شمولية تعتمد على التعلم القائم على المشروعات، وترتكز على ممارسة 
التفكير الناقد وحل المشكالت وإيجاد حلول متعددة للمشكلة الواحدة، وتسمح 

 ,.Holmes, W)بالمزج بين التعلم وجًها لوجه والتعلم عن بعد 
Anastopoulou S., Schaumburg, H. & Mavrikis, M. , 2018, 

p. 36). 
استخدام آلية القيمة المضافة في تحديد درجة فاعلية برامج التنمية المهنية،  .4

وقياس أثر التدريب على أداء المعلمين. حيث تفيد برامج التنمية المهنية في 
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معلمين، وتربط هذه المعارف أثناء الخدمة في تحديث معارف ومهارات ال
بكيفية تحسين أدائهم التدريسي، كما تتيح للمدارس االحتفاظ بأفضل المعلمين 
المؤهلين من خالل مزجها بين التدريب والبقاء على رأس العمل. وتفيد آلية 
القيمة المضافة في جعل برامج التنمية المهنية في أثناء الخدمة أكثر تركيًزا 

سية الواقعية، والممارسات التدريسية العملية، وأكثر ارتباًطا على المهام التدري
باحتياجات المتدربين، وأكثر اعتماًدا على التعلم من خالل التعلم التعاوني في 

 .Osamwonyi, Eduwen Friday, 2016, pp)مجموعات صغيرة العدد 
85-87). 

تضمن يجب تطوير المناهج الدراسية في كليات التربية المصرية بحيث ت .5
ويجب أن  مقررات عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرقمية.

تركز هذه المناهج المصرية المستحدثة على إكساب الطالب/المعلمين 
. وتقصد باالمتياز (Digital Competence) لالمتياز في الكفايات الرقمية 

تخدام تكنولوجيا إتقان الطالب/المعلمين لسبل اس’’في الكفايات الرقمية 
المعلومات واالتصاالت في المؤسسات التربوية بصورة تمكنهم من شرح 
التخصص العلمي بطرق التدريس الحديثة. وينظر االتحاد األوروبي إلى 
االمتياز في الكفايات الرقمية باعتباره القدرة على التكيف المرن مع التطورات 

رابط. وبالتالي، يجب أن يكتسب التكنولوجية في عالم سريع التغير وشديد الت
الطالب/المعلمون المعارف والمهارات واالتجاهات الرقمية الالزمة الختراع 

 Spante, Maria, Hashemi, Sylvana)‘‘ وإدارة نظم المعلومات الرقمية
Sofkova, Lundin, Mona, and Algers, Anne, 2018, p. 11). 

والعلوم واآلداب المصرية بحيث  تحديث المناهج الدراسية في كليات التربية .6
اإللمام بالتكنولوجيا واألسس   نموذج’’تتضمن مقررات رقمية قائمة على 

 Technological Pedagogical)‘‘ التربوية والتخصص المعرفي
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Content Knowledge Model)  واإلضافة  نموذج االستبدال’’وعلى
 ,Substitution, Augmentation)‘‘ والتعديل وإعادة التعريف

Modification, and Redefinition Model) ويعني هذا أن تتضمن .
المناهج الدراسية في هذه الكليات مقررات عن المعارف والممارسات المتصلة 
باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ومقررات عن المهارات الالزمة لتوظيف 

ات عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل الفصول المدرسية، ومقرر 
عوائق استخدام التكنولوجيا الرقمية والحاسبات اللوحية داخل المدارس، وعن 
التحديات األخالقية المتصلة باستخدام هذه التكنولوجيا، ومقررات عن  سبل 
ومداخل دمج التكنولوجيا الرقمية والحاسبات اللوحية وشبكة اإلنترنت في 

تكنولوجيا الرقمية في المدارس والجامعات، ومقررات عن دواعي توظيف ال
 ,McGarr, Oliver, and McDonagh, Adrian)العملية التعليمية 

2019, pp. 20-25) . 
تعميم دراسة مقررات إجبارية تتصل باستخدام تكنولوجيا المعلومات  .7

واالتصاالت والتكنولوجيا الرقمية والحاسبات اللوحية في جميع الكليات 
ة إلى جعل مقررات التكنولوجيا الرقمية حيث تدعو أكثر من دراس’’المصرية. 

والتكنولوجيا الذكية جزًءا أساسًيا من  المقررات في جميع الكليات والمعاهد 
-Guzman-Simon, F., Garcia)‘‘ العليا والمعاهد فوق المتوسطة

Jimenez, E., & Lopez-Cobo, I., 2017, pp. 196-199). 
ناء الخدمة المقدمة للمعلمين محتوي يجب أن تتيح برامج التنمية المهنية في أث .8

معرفًيا شامال يوضح كيفية استخدام الهواتف المحمولة الذكية والحواسب 
اللوحية في التدريس، وسبل تطوير طرق التدريس باستخدام التكنولوجيا 
الرقمية، وأساليب تعلم التالميذ التي تناسب التعلم القائم على الحاسبات 

لتناغم بين التعلم الرقمي داخل وخارج المدارس. كما اللوحية، وكيفية تحقيق ا
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يجب أن تقوم هذه البرامج أيًضا بتدريب المعلمين على كيفية تدريس عن بعد 
باستخدام شبكة اإلنترنت. ومن أمثلة هذه األدوات التي يجب تدريب المعلمين 

 عليها ما يلي:
وارات وهو برنامج لتبادل الح ،(AirMedia)‘‘ برنامج إير ميديا’’ (أ

المرئية يسمح لمستخدميه بتبادل البيانات عبر عدة منصات من 
 خالل التواصل الالسلكي.

، وهو برنامج يستخدم لتسجيل  (Audacity)‘ برنامج أودا سيتي’ (ب
األصوات وتعديل الحوارات والتعليقات على األفالم المرئية وشرائح 

 العرض المصورة.
لتمثيل مفاهيم  ، وهو برنامج (Desmos)‘ برنامج ديسموس’ (ت

اإلحصاء والتفاضل والتكامل بصورة بيانية، ولمالحظة كيفية تبدل 
المتغيرات، وتوضيح تأثير هذا التبدل على التمثيل البياني للمعادالت 

 الرياضية. 
، وهو برنامج يعتمد على منصة (Edublogs)‘ برنامج إيدوبلوجز’ (ث

دام كل تلميذ، قابلة للتعديل وفًقا الستخ (WordPress)‘‘ وردبرس’’
في عرض مشروعاتهم ‘ إيدوبلوجز’ويستخدم الطالب برنامج 

التعليمية وملفات اإلنجاز الخاصة بهم من خالل مدونة إلكترونية 
 على شبكة اإلنترنت. 

وهو برنامج حاسوبي يسمح  ،(Mathematica)‘ برنامج ماثيماتيكا’ (ج
جاد حلول لمستخدميه بحساب معادالت التفاضل والتكامل المعقدة، وإي

 ,English)للتدريبات في مجاالت الرياضيات والفيزياء والهندسة 
Jacob Alan, 2016, p. 138). 
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، وهو برنامج لتصميم محتويات تضم (Sway)‘ برنامج سواي’ (ح
نصوص مكتوبة ورسوم بيانية وأفالم فيديو مصورة، ولتحميل هذه 

 المحتويات على شبكة اإلنترنت.
، وهو برنامج لعرض البيانات التاريخية (Tableau)‘ برنامج تابلو’ (خ

من قواعد البيانات القومية إلظهار مقدار التغير في هذه البيانات عبر 
 الزمن وعبر المناطق الجغرافية المختلفة.

، وهو برنامج يسمح (TimeLine JS)‘ برنامج تايم الين جيه إس’ (د
مني للتالميذ بتصميم أفالم وثائقية إلكترونية بسهولة وفي وقت ز 

 قصير من خالل العمل الجماعي.
، وهو برنامج يسمح للتالميذ (VoiceThread)‘ برنامج فويس ثريد’ (ذ

بالتفاعل مع بعضهم البعض، وبإضافة تعليقات مسموعة ومرئية على 
 النصوص المكتوبة وعلى الرسوم البيانية.

، (Windows Movie-Maker)‘ ميكار-برنامج ويندوز موفي’ (ر
تالميذ بالتعليق على األفالم المصورة لتنفيذ وهو برنامج يسمح لل

مشروعات تعليمية في تخصصات مثل علم األحياء والتفاضل 
 والتكامل وغيرهما.

، وهو برنامج إلدارة البيانات يسمح (Zotero)‘ زوتيرو’برنامج  (ز
للتالميذ بجمع وتنظيم وتحليل مصادر المعلومات، وبتوظيفها في 

 English, Jacob)مشروعات تربوية كتابة مقاالت علمية أو تنفيذ 
Alan, 2016, pp. 138-139) . 

يجب تدريب نظار ومديري المدارس على توجيه المعلمين على استخدام  .9
الحاسبات اللوحية في التدريس، وعلى تشجيع المعلمين على االلتحاق ببرامج 

رقمية التنمية المهنية، وعلى كيفية تحقيق االستفادة القصوى من التكنولوجيا ال
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. (The Scottish Government, 2015, p. 43)في التدريس والتعلم 
ويجب أن تتضمن برامج التنمية المهنية المقدمة في أثناء الخدمة لنظار 
ومديري المدارس مقررات دراسية ترتكز على تعريف االتحاد األوروبي إلتقان 

نولوجيا المعلومات االستخدام الناقد والواثق لتك’’الكفايات الرقمية باعتباره 
واالتصاالت السائدة في المجتمع في المصانع والشركات وفي أوقات الفراغ. 
وتتضمن هذه الكفايات القدرة على استخدام الحاسبات اآللية في استرجاع 
وتقويم وتخزين وإنتاج وعرض وتبادل المعلومات، والقدرة على استخدام 

القدرة على استخدام الحاسبات الحاسبات اآللية في التواصل مع اآلخرين، و 
اآللية في شبكات التواصل االجتماعي واألكاديمي الموجودة على شبكة 
اإلنترنت. كما يجب أن ترتكز هذه المقررات الدراسية أيًضا على معايير 

 UK Joint)‘‘ لجنة نظم المعلومات المشتركة في المملكة المتحدة’’
Information Systems Committee) ضحت هذه اللجنة . حيث أو

البريطانية أن إتقان الكفايات الرقمية يتجاوز المهارات الوظيفية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات، ويصف مجموعة أكثر ثراء من السلوكيات والممارسات 
والهويات الرقمية. وبالتالي فإن هذه الكفايات المتصلة بالتكنولوجيا الذكية 

قات. كما يجب تدريب القيادات التربوية تتغير بمرور الوقت وباختالف السيا
على إعداد أنفسهم وتأهيل الطالب الستخدام التكنولوجيا الرقمية بإبداع 
وفاعلية واستقاللية في عالم تتزايد فيه تطبيقات وابتكارات تكنولوجيا الحاسبات 

‘‘ اللوحية والحاسبات المحمولة والتطبيقات الذكية عمًقا وانتشاًرا وتأثيًرا
(Coldwell-Neilson, Jo, Armitage, James A., Wood-
Bradley, Ryan J., Kelly, Blair, and Gentle, Alex, 2019, pp. 

35-40). 
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يجب تأسيس بيئات تعلم شديدة الثراء التكنولوجي تمكن المعلمين من   .10
 التفاعل مع أقرانهم المعلمين ومع التالميذ، وتيسير للتالميذ التعلم التعاوني.

لصت عدة دراسات تجريبية إلى أن التعلم القائم على استخدام وقد خ’’
المدونات على شبكة اإلنترنت يحسن مهارات الكتابة عند التالميذ بصورة 
تفوق التعلم من خالل الطرق التقليدية، كما أن التعلم القائم على استخدام 
 المدونات على شبكة اإلنترنت المصحوب بالتغذية الراجعة يزيد من قدرة

المتعلمين على التأمل، وعلى نقل المهارات المكتسبة إلى التكليفات الدراسية 
الالحقة من خالل تطوير وتشجيع التقويم الذاتي والمهارات ما بعد المعرفية 

-Novakovich, Jeanette, 2016, pp. 16)‘‘ المرتبطة بالوعي بالذات
27). 

قد والتفكير التقويمي، يجب أن تركز طرق التدريس على تنمية التفكير النا  .11
وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريب التالميذ على حل 

 .(OECD, 2017a, p. 84)المشكالت 
يجب تخصيص تمويل حكومي للمدارس لكي يتم تصمم مصادر إلكترونية   .12

ويمكن االستفادة من تجارب مفتوحة للمعرفة يتم تحميلها على شبكة اإلنترنت. 
البريطانية في تصميم مصادر إلكترونية مفتوحة للمعارف الرقمية الجامعات 

يمكن لطالب الجامعات وللطالب/المعلمين في كليات التربية االستفادة منها. 
حيث قامت جامعة كارديف بتنفيذ مشروع تعليمي لتنمية المهارات الرقمية ’’

المشروع لطالبها في ضوء االحتياجات المستقبلية لسوق العمل. ويتيح هذا 
تأسيس منتديات على شبكة اإلنترنت لمناقشة المفاهيم والكفايات الرقمية 
وسبل اكتساب المهارات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كما 

مشروًعا مماثال لتوظيف أفالم  (Bath University)‘‘ جامعة باث’’طبقت 
جامعة بها، وكيفية الفيديو المصورة في تنمية الكفايات الرقمية لطالب ال
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 All)‘‘ استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس وفي التعلم
Aboard. Digital Skills in Higher Education, 2015, pp. 10-

11) . 
يجب االستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تنمية مهارات القرن الحادي   .13

 .(European Union, 2016, pp. 14-21)والعشرين لدي التالميذ 
ويجب أن تستفيد المناهج الدراسية المصرية من المناهج الدراسية األلمانية 

 والبريطانية التي تؤكد على أهمية اكتساب التالميذ للمهارات اآلتية: 
 مهارات التواصل مع اآلخرين.’’ (أ

 مهارات االمتياز في استخدام تطبيقات التكنولوجية الذكية الرقمية. (ب
 كير الناقد.مهارات التف (ت
 مهارات حل المشكالت. (ث
 مهارات إدارة الذات. (ج
 مهارات العمل الجماعي. (ح
 ,Coldwell-Neilson, Jo)‘‘ مهارات المواطنة الكوكبية (خ

Armitage, James A., Wood-Bradley, Ryan J., Kelly, 
Blair, and Gentle, Alex, 2019, p. 35). 

حديث البنية التحتية يجب االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ت  .14
التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير الحواسب المحمولة والحواسب 
اللوحية للتالميذ، وربط الحاسبات اآللية في المدارس بشبكة اإلنترنت بصورة 

 .Kennisnet, n.d., p)تحقق أقل قدر من الكلفة وأعلى مستوي من الكفاءة 
هذه البنية التحتية الرقمية والحواسب  . ويجب االستمرار في تحديث(26

المحمولة والحواسب اللوحية، واالستمرار في زيادة سرعة شبكات اإلنترنت، 
واالنتقال من شبكات اإلنترنت واسعة النطاق إلى شبكات اإلنترنت القائمة 
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على الكابالت الضوئية، وتوفير الميزانيات الالزمة لتطوير هذه البنية التحتية 
 .The Scottish Government, 2015, p)ية داخل المدارس التكنولوج

44). 
ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وبين شركات الحاسب اآللي   .15

والهيئات المهتمة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير فرق الدعم الفني 
خبرات  ويمكن االستفادة منوالصيانة للحواسب المحمولة والحواسب اللوحية. 

 Verizon’s Innovative)‘ مبادرة شركة فيريزون للتعلم االبتكاري ’’
Learning Programme) ؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم أجهزة

الحاسبات اآللية واتصال المدارس بشبكة اإلنترنت بصورة مجانية ودمج 
لفقيرة الكفايات التكنولوجية في المناهج الدراسية في المدارس في المناطق ا

لتقليل التفاوتات في اتقان التالميذ للمهارات الرقمية بين المدارس األمريكية 
الواقعة في األحياء الغنية ومثيالتها الواقعة في األحياء الفقيرة. كما يمكن 

 Digital Intelligence)‘‘ معهد الذكاء الرقمي’’االستفادة أيًضا من تجربة 
Institute) المية للكفايات الرقمية وللذكاء الرقميفي تصميم المعايير الع ‘‘

(World Economic Forum, 2020, p. 9) . 
تدريب المعلمين على تحويل المدارس إلى منظمات للتعلم تقوم على تنفيذ   .16

 .(Kennisnet, n.d., p. 28)ثقافة التطوير المستمر 
يجب وضع الئحة لكيفية التعامل بصورة أخالقية مع المشكالت المتصلة   .17

بارتياد التالميذ للمواقع اإلباحية، أو المرتبطة بالتنمر اإللكتروني، أو بتسلم 
ويجب ’’ صور جنسية من خالل حواسبهم المحمولة أو هواتفهم المحمولة.

تدريب المعلمين على توعية التالميذ وتأهيلهم التخاذ قرارات أخالقية سليمة 
لة الذكية في سن المراهقة. عند استخدام الحاسبات اللوحية أو الهواتف المحمو 

ويعني ذلك تبصير التالميذ بالعواقب الضارة المترتبة على إرسال صور 
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إباحية أو عبارات جنسية غير الئقة لآلخرين، وتقديم االستشارات النفسية لهم 
قبل وبعد التعرض للتحرش الجنسي اإللكتروني. ويجب أن تكون مدونة 

ولوجيا الذكية داخل المدارس مكتوبة بلغة السلوك األخالقي عند استخدام التكن
 Patchin, Justin W., and)‘‘ واضحة يسهل على المراهقين فهمها

Hinduja, Sameer, 2020, p. 141) . 
يجب تحديد الحد األدنى من المعارف والمهارات الذي يجب على المعلمين   .18

كما ’’ت. اتقانه بهدف تبصير التالميذ بكيفية التصفح اآلمن لشبكة اإلنترن
يجب تدريب المعلمين أيًضا على الكفايات الرقمية المتصلة باستخدام برامج 

مواقع تبادل نصوص الكتب على ’الحاسبات اللوحية، ونظم إدارة التعلم، و
مجمعة األخبار ’، و(Social Bookmarks)‘ منصات التواصل االجتماعي

صفحات محررو ’، و(RSS Readers)‘ المقروءة على شبكة اإلنترنت
، والكفايات المتصلة بتصميم وتصفح (Web Page Editors)‘ اإلنترنت

 ,.Cazco, G. H. O., Gonzalez, M. C)‘‘ مواقع التواصل االجتماعي
Abad, F. M., and Mercado-Varela, M. A., 2016, pp. 

147-154) .  
يجب تدريب المعلمين على كيفية التعاون مع المنظمات التطوعية   .19

ات الدينية بهدف إقامة ورش عمل مشتركة داخل المدارس لزيادة والمؤسس
وعي التالميذ وأولياء األمور حول كيفية التعامل مع المشكالت األخالقية 

-Spiering, Arjan, 2018, pp. 43)المتصلة باستخدام شبكة اإلنترنت 
ويجب على المدارس أن تطبق استراتيجية وقائية تمنع التالميذ من . (64
تخدام غير األخالقي للتكنولوجيا الرقمية. كما يجب أن تركز هذه االس

االستراتيجية الوقائية على تبصير التالميذ بمخاطر االستخدام غير األخالقي 
للحاسبات اللوحية وشبكة اإلنترنت والهواتف المحمولة الذكية، وبكيفية تقليل 
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نسي اإللكتروني، اآلثار السلبية للتعرض للتنمر اإللكتروني أو التحرش الج
 Ministry of)وسبل تعامل أولياء األمور مع هذه المشكالت األخالقية 

Education. New Zealand, 2015, p. 14)   . 
يجب إقامة مراكز لتقديم االستشارات الرقمية للمعلمين حول كيفية التعامل   .20

ة شراكات مع التكنولوجيا الرقمية. حيث يتوجب على وزارة التربية والتعليم إقام
مع الشركات التكنولوجية المرموقة بهدف تقديم التدريب في أثناء الخدمة 
للمعلمين في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتصميم مصادر المعرفة الرقمية، 
وتوفير التطبيقات التكنولوجيا التربوية التي يمكن استخدامها بواسطة الهواتف 

ية، وعقد الشراكات مع كليات الذكية والحواسب المحمولة والحواسب اللوح
الحاسب اآللي في الجامعات، وتطوير محتوي برامج التنمية المهنية الخاصة 
بتكنولوجيا المعلومات، وتصميم منصات إلكترونية يمكن للمعلمين والتالميذ 

 ,Spiering)ر الرقمية منها واستخدامها في العملية التعليمية دتحميل المصا
Arjan, 2018, p. 42).  كلية المجتمع في ’’يمكن االستفادة من تجربة و

في تنفيذ  (Tallahassee Community College)‘‘ مدينة تاالهاسي
مبادرة المسار الرقمي. وتقوم هذه المبادرة على التعاون بين أساتذة كلية 
المجتمع في مدينة تاالهاسي وبين ثالثين شركة في والية فلوريدا األمريكية 

ات الرقمية لتالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية الواقعة في بهدف تنمية المهار 
األحياء الفقيرة، وتدريبهم على توظيف التكنولوجيا الذكية وعلى تصميم المواقع 
على شبكة اإلنترنت وتطوير التطبيقات الرقمية المستحدثة والطباعة ثالثية 

 ,World Economic Forum)األبعاد واالستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت 
2020, pp. 21-23) . 

دمج المعارف المتصلة بالذكاء االصطناعي ضمن المناهج الدراسية في   .21
تشير إحدى الدراسات الصادرة عن ’’المدارس والجامعات المصرية. حيث 
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من الوظائف في العالم المتقدم سوف يتم أتمتها  %47جامعة أكسفورد أن 
الذكية في خالل فترة تتراوح بين واستبدال العنصر البشري بها بالروبوتات 

عشرة أعوام إلى عشرين عاًما. كما خلصت دراسة صادرة عن منظمة التعاون 
فقط من الوظائف  %9إلى أن عدد  2016واالقتصادي والتنمية في عام 

المعهد الكوكبي لمؤسسة ’’سوف يتم أتمتها خالل العقدين القادمين. وتوقع 
أن تؤثر تكنولوجيا األتمتة  (McKinsey Global Institute)‘‘ ماكينزي 

من عدد ساعات العمل في االقتصاد الكوكبي، وأن يتم  %50الذكية على
من المهن في العالم في المستقبل.  %60على األقل من  %30أتمتة 

بأن تؤثر ‘‘ المعهد الكوكبي لمؤسسة ماكينزي ’’وباإلضافة إلى هذا، تنبأ 
من حجم االقتصاد العالمي،  %50لى تكنولوجيا األتمتة الذكية الراهنة ع

مليار دوالر أمريكي. وبالتالي، فإن  14.6مليون عامل يتقاضون  1.2وعلى 
الذكاء االصطناعي سوف يقلل الطلب على العمالة ذات المستوي المتدني 
من المعارف والمهارات، كما سوف يزيد من الطلب على العمالة ذات 

 ,Smith)ي المتقدم من المهارات المستوي الراقي من المعارف والمستو 
Matthew L., and Neupane, Sujaya, 2018, p. 78) . 

يجب أن تدرب المناهج الدراسية التالميذ على كيفية التعامل مع مصادر   .22
التعلم الرقمية، وأن تنمي لديهم حب التجريب واالستقصاء والبحث عن 

بين تكنولوجيا المعلومات العالقات بين األشياء، وأن تدربهم على كيفية الربط 
واالتصاالت وبين األبعاد التربوي لعملية التعلم، وأن تساعدهم على فهم 

 .European Schoolnet, 2017, p)طبيعة المصادر الرقمية للمعرفة 
كما يجب أن تدربهم المناهج الدراسية المطورة على كيفية توظيف نظم  .(16

برنامج ’’، و(iLearnMath)‘‘ ياتأنا أتعلم الرياض’’التعلم الذكية مثل: 
، (Larson Pre-Algebra)‘‘ الرسن لتعلم المبادئ األساسية لعلم الجبر
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برنامج ’’، و(Larson Algebra)‘‘ برنامج الرسن لتعلم الجبر المتقدم’’و
برنامج أفالطون للتفوق في ’’، و(Plato Algebra)‘‘ أفالطون لتعلم الجبر

. وباإلضافة إلى هذا، يجب (Plato Achieve Now)‘‘ التحصيل الدراسي
أن تنمي المناهج المستحدثة مهارات حل المشكالت، والمهارات العقلية العليا 

 .Kulik, James A., and Fletcher, J. D., 2016, pp)لدي التالميذ 
67-69). 

تطوير أساليب تقويم التالميذ بحيث تعتمد على نظم التعلم الذكية والتعلم   .23
الت والتعلم العميق؛ حيث يمكن تصحيح أوراق إجابة التالميذ باستخدام اآل

باستخدام الحاسبات اآللية، كما يمكن تقليل معدالت تسرب التالميذ من 
المدارس باستخدام األدوات الذكية لتتبع التحصيل الدراسي للتالميذ وتحديد 

 . (Murphy, Robert, 2019, pp. 1-14)التالميذ المعرضين لخطر التسرب 
وضع استراتيجية قومية لتوطين الذكاء االصطناعي في مصر تقوم على   .24

 المرتكزات الثالثة التالية:
أن تصبح مصر مركًزا عالمًيا لتطوير وابتكار وإدارة وتوظيف تطبيقات  .25

 الذكاء االصطناعي.
أن توظف المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر تطبيقات الذكاء  .26

ولتحسين حياة المواطنين، وتقديم  ،يةاالصطناعي لتحقيق عوائد اقتصاد
 الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءة االقتصاد المصري.

أن تقوم المدارس والجامعات والمراكز البحثية بإجراء األبحاث المتصلة  .27
بابتكار تطبيقات جديدة للذكاء االصطناعي، وأن تسهم في إعداد القوي 

االصطناعي، وأن تدرب العاملة القادرة على استخدام تطبيقات الذكاء 
المتعلمين على اكتساب الكفايات الالزمة لتوظيف تطبيقات الذكاء 
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 .Smart Nation Digital Government Office)االصطناعي 
Singapore, 2019, p. 7)  . 

المعهد ’’وبين  المصرية توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التربية والتعليم  .28
 The French Institute)‘‘ ي واألتمتةالفرنسي لبحوث علوم الحاسب اآلل

for Research in Computer Science and Automation)،  وبين
 The French National)‘‘ المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي’’

Centre for Scientific Research) المعهد الفرنسي لبحوث ’’، وبين
 The French Institute of Health and)‘‘ الصحة والعلوم الطبية

Medical Research)  للتعاون في تضمين المناهج الدراسية في مصر
للمجاالت التالية: تطبيقات الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية، وتوظيف 
تطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس والتعلم، وتطبيقات محاكاة اللغات 

 Smart)بادل البيانات الطبيعية، والمحاسبية في الذكاء االصطناعي وفي ت
Nation Digital Government Office. Singapore, 2019, p. 

73) . 
تضمين مناهج المرحلة الثانوية موضوعات تتصل بالروبوتات الذكية،   .29

والروبوتات المستخدمة في المصانع، والروبوتات المتحركة، والروبوتات التي 
في ‘‘ م الميكاترونيكسنظ’’، واستخدام (Humanoid Robots)تشبه البشر 

صناعة الروبوتات الذكية، والتصميم الصناعي التكنولوجي، ونظم التحكم 
 .(Linert, J., and Kopacek, P., 2016, pp. 24-29)الذكية 

تضمين نظم إدارة التعلم )مثل بالكبورد ومودول وسكولجي( ونظم التعلم   .30
اسية بالمراحل التعليمية الذكية ومنصات التعلم اإللكترونية ضمن المناهج الدر 

اإلعدادية والثانوية والتعليم العالي. ومن المهم تدريب التالميذ والمعلمين على 
‘‘ منصة تعلم هاياليت’’، و(Knewton)‘‘ منصة تعلم نيوتون ’’استخدام 
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(Highlight)منصة تعلم إميرسيف ريدار’’، و ‘‘(Immersive Reader) ،
 Watson)‘‘ أعدته شركة واطسون  منصة تعلم الفصل الدراسي الذي’’و

Education Classroom)منصة تعلم سيريجو’’، و ‘‘(Cerego).  
هي منصة تقدم للتالميذ توصيات بناء على أنماط ‘‘ منصة تعلم نيوتون ’’و

منصة تعلم ’’تعلمهم، وتربط المحتوي المعرفي باحتياجات المتعلمين. و
رنت تتبع تعلم التالميذ هي منصة إلكترونية على شبكة اإلنت‘‘ هاياليت

وتقيس مقدار تقدمهم، وتوجههم إلى مصادر معرفة مختلفة تتناسب مع 
مصممة لمساعدة ‘‘ منصة تعلم إميرسيف ريدار’’مستواهم المعرفي. و

التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة وصعوبات في الكتابة في تطوير 
ل الدراسي الذي أعدته منصة تعلم الفص’’مهاراتهم في القراءة والكتابة. و

عبارة عن منصة إلكترونية على شبكة اإلنترنت تساعد ‘‘ شركة واطسون 
المعلمين على تفريد التدريس والتعلم، وعلى رفع مستوي التحصيل الدراسي 
للتالميذ، وتحليل احتياجات المتعلمين التعليمية، وتفريد أنشطة التعلم لتتناسب 

عبارة عن منصة إلكترونية ‘‘ م سيريجومنصة تعل’’مع قدرات المتعلمين. و
تستخدم اللوغاريتمات لتقويم احتفاظ ذاكرة التالميذ بالمعلومات، وتصمم 

 ,Chassignol)جداول زمنية للتالميذ تساعدهم على التعلم الموجه الفعال 
Maud, Khoroshavin, Aleksandr, Klimova, Alexandra, 

Bilyatdinova, Anna, 2018, pp. 20-22). 
آليات تطبيق التصور المقترح لتطوير الجاهزية التكنولوجية وبعد أن استعرضنا 

في المدارس اإلعدادية في مصر في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وفي 
ضوء خبرات كندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا، سوف نقدم نتائج البحث الراهن. ويشير 

إلى العديد من النتائج بالغة األهمية. وقد  الباحث إلى أن البحث الراهن قد توصل
ارتكزت هذه النتائج على مزيج قوي بين تحليل األدبيات العالمية المتصلة بالثورة 
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الصناعية الرابعة، وبين تحليل األدبيات المتصلة بالجاهزية التكنولوجية في المدارس 
دراسة الميدانية في عدد من اإلعدادية في كندا وإيرلندا وألمانيا وإنجلترا، وبين تحليل ال

 اإلدارات التعليمية بمحافظة الجيزة. 
 أهم نتائج البحث:

 توصل البحث إلى عدد من النتائج. ومن أهم هذه النتائج ما يلي: 
( ال يعرفون كيف يحلون المشكالت %34.1أن أكثر من ثلث العينة ) .1

 المتصلة بالتكنولوجيا والتي تواجههم في أثناء التدريس. 
من العينة البحث أنهم يستطيعون تعلم الكفايات التكنولوجية  %80 أوضح .2

 الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس إذا تم تدريبهم عليها. 
من عينة البحث يوافقون أو يوافقون بشدة على قدرتهم على  %76.6أن  .3

مواكبة أحدث التطورات المتصلة بالتكنولوجيا الالزمة لتوظيف الحاسبات 
 للوحية في التدريس.ا

من أفراد العينة أنهم ال يمتلكون الكفايات التكنولوجية الالزمة  %58.1يعتقد  .4
يعتقدون أنهم  %36.1لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس مقارنة بنسبة 

 يمتلكون هذه الكفايات.
من أفراد العينة على امتالكهم معرفة عميقة باألنواع  %46.9يعترض  .5

 لتكنولوجيا المرتبطة بتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس.المختلفة من ا
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أنهم ال يمتلكون المهارات  %41.9أن  .6

 التكنولوجية التي يحتاجون إليها لتوظيف التكنولوجيا اللوحية في التدريس. 
 يمي.من أفراد العينة يتصفون بالقوة والتمكن في تخصصهم األكاد %99أن  .7
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أنهم يستطيعون توظيف  %97.5أن  .8

 األسلوب العلمي في التفكير.
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من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على امتالكهم لطرق  %93.2أن  .9
واستراتيجيات متنوعة لتنمية وتعميق فهمهم لتخصصهم األكاديمي الذي 

 يقومون بتدريسه.
البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم يستطيعون من عينة  %93.1أن  .10

اختيار المداخل الفعالة للتدريس والالزمة لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية تفكيرهم 
 فيما يخص تخصصهم الدراسي.

من عينة  %30.3توضح استجابات المعلمين على العبارة الحادية عشرة أن  .11
معرفة عميقة لألسس  البحث يعترضون أو يعترضون بشدة على امتالكهم

المعرفية لتكنولوجيا التعليم التي يمكننهم استخدامها في فهم وتطبيق 
 تخصصهم المعرفي.

من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أنهم يستطيعون اختيار  %69.2أن  .12
األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن طرق تدريسهم للدروس، في حين أن 

 ال يعتقدون ذلك. 22.9%
من عينة البحث يوافقون بشدة أو  %69.7وضح استجابات المعلمين أن ت .13

يوافقون على استطاعتهم اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن 
 يعترضون أو يعترضون بشدة على ذلك. %23.9تعلم التالميذ، في حين 

من عينة البحث يعتقدون أن برنامج الدراسة بكلية التربية لم  %63.9أن  .14
ينجح في تمكينهم من التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا على طرق 

 التدريس التي يستخدمونها داخل الصف.
يوافقون أو يوافقون بشدة على أنهم يفكرون تفكيًرا ناقًدا حول  %64.8أن  .15

كيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول المدرسية، في حين يعترض أو 
 د العينة على هذه العبارة.من أفرا %27.8يعترض بشدة 
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أستطيع االختيار من بين ’’تشير إجابات المعلمين على العبارة السابعة عشرة  .16
األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتحسين ما أقوم بتدريسه، وتحسين طرق تدريسي، 

من أفراد العينة يوافقون بشدة عليها،  %20إلى أن ‘‘ وتحسين تعلم التالميذ
من  %14.6أفراد العينة يوافقون فقط عليها، وإلى أن من  %47.3وإلى أن 

 يعترضون بشدة عليها. %6.3أفراد العينة يعترضون عليها، وإلى أن 
من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على استطاعتهم  %52.2أن  .17

توظيف استراتيجيات التدريس ومداخل توظيف التكنولوجيا في العملية 
داخل كلية التربية في التدريس داخل الصف، وأن  التعليمية والتي تعلموها

 يعترضون أو يعترضون بشدة على هذه العبارة.  41.4%
من عينة البحث يعترضون أو يعترضون بشدة على  %58ولما كان  .18

استطاعتهم القيام بتدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا 
التدريس، فإن هناك خلل في كفايات والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية في 

 ومهارات المعلمين الرقمية في المرحلة اإلعدادية.
من المفحوصين يعترضون أو يعترضون بشدة على استطاعتهم  %60أن  .19

تدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس 
 هذه العبارة. ممن يوافقون أو يوافقون بشدة على %29.2مقارنة بنسبة 

من عينة البحث يعتقدون أنهم يستطيعون االختيار بين األنواع  %54.6أن  .20
المختلفة للتكنولوجيا لتعميق المحتوي المعرفي الذي يقومون بتدريسه، في حين 

 من عينة المعلمين يعترضون أو يعترضون بشدة على هذه العبارة. 39%
التدريس الفعال من خالل ’’من أفراد العينة يعتقد أنه يستطيع  %65.4أن  .21

التناغم الفعال بين المحتوي المعرفي في تخصصي وبين طرق التدريس 
يعترض أو يعترض بشدة  %30.8التربوية وبين التكنولوجيا، في حين أن 

 على هذه العبارة.
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من أفراد عينة البحث يعتقدون أن أساتذة كلية التربية في  %73.7أن  .22
دة في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل تخصصهم قد فشلوا أو فشلوا بش

 للتكنولوجيا في التدريس. 
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن أساتذة التخصص  %74.2أن  .23

المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية قد 
من  فشلوا أو فشلوا بشدة في تعميق إتقانهم للتخصص العلمي بصورة تمكنهم

من  %21.4التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس، في حين يعتقد 
المعلمين في عينة البحث أن أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة 
عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية قد نجحوا أو نجحوا بشدة في تعميق 

للتكنولوجيا في  إتقانهم للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من التوظيف األمثل
 التدريس.

من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن أساتذة المناهج في  %75.6أن  .24
كلية التربية في تخصصهم قد فشلوا أو فشلوا بشدة في تدريبهم وإعدادهم 

 للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس. 
في  من عينة البحث يعتقدون أن أساتذة المناهج وطرق التدريس %63.7أن  .25

في تدريبهم  %5كلية التربية قد نجحوا بنسبة تتراوح بين الصفر وبين 
 وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس.

من عينة البحث يعتقدون أن أساتذة التخصص المعرفي  %66.9أن  .26
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/إلخ( في كلية التربية قد نجحوا بنسبة 

في تعميق إتقانهم للتخصص العلمي بصورة  %5الصفر وبين تتراوح بين 
 تمكنهم من التوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس.

أن قرابة ثلثي المفحوصين يعتقدون بفشل الموجهين الفنيين في إدارتهم  .27
 التعليمية في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس.



 

 559 

منهم يرون أن  %67.3في عينة البحث إلى أن  تشير استجابات المعلمين .28
المعلمين المشرفين في مدرستهم قد نجحوا في تدريبهم وإعدادهم للتوظيف 
األمثل للتكنولوجيا في التدريس بنسبة شديدة التدني تتراوح بين الصفر وبين 

5% . 
من أفراد عينة البحث يعتقدون بأن برامج التدريب في أثناء  %32.2أن  .29

يدة جًدا في تدريبهم وتأهيلهم للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في الخدمة مف
من أفراد عينة البحث يعتقدون بأن برامج  %63.4التدريس، في حين أن 

التدريب في أثناء الخدمة غير مفيدة أو غير مفيدة على اإلطالق في تدريبهم 
 وتأهيلهم للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في التدريس.

من عينة المعلمين في البحث يرون بأن التدريب في أثناء  %28.3أن  .30
الخدمة الذي حصلوا عليه قد تضمن محتويات تتصل بمكونات الحاسبات 

من المعلمين يرون  %65.4، في حين أن (Hardware)اللوحية وأنواعها 
بأن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن 

 حتويات تتصل بمكونات الحاسبات اللوحية وأنواعها.على اإلطالق م
من عينة البحث يرون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا  %53.2أن  .31

عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل ببرامج 
 .Software}الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس وغيره( 

بحث يرون أن التدريب في أثناء الخدمة من المعلمين في عينة ال %74.6أن  .32
الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق أيه محتويات 
تتصل بالتطبيقات التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل )مثل مستندات 

، والبريد اإللكتروني جي ميل، والجداول (Slides)جوجل، وشرائح العرض 
 (.(Spreadsheets)الحسابية 
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من عينة البحث يرون أن التدريب الذي حصلوا عليه في أثناء  %88.3أن  .33
الخدمة لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بنظم إدارة 

‘‘ كانفاة’’مثل:  (Learning Management Systems)التعلم 
(Canvas)سكولوجي’’، و ‘‘(Schoology)بالكبورد’’، و ‘‘

(Blackboard)موديل’’، و ‘‘(Moodle). 
من عينة البحث يرون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا  %65.9أن  .34

عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بتوظيف 
 التكنولوجيا في شرح الدروس.

من أفراد العينة يرون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي حصلوا  %68.8أن  .35
الق محتويات تتصل بمزايا التدريس عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلط

 باستخدام الكتب المدرسية ومزايا التدريس باستخدام األدوات الرقمية.
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن التدريب في أثناء  %70.2أن  .36

الخدمة الذي حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات 
تعلم الرقمية )أفالم الفيديو الرقمية، تتصل بتحقيق التناغم بين مصادر ال

المصادر المسموعة الرقمية، وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج 
 الدراسية.

من عينة البحث يعتقدون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي  %88.8أن  .37
حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق أيه محتويات تتصل 

واإلضافة  نموذج االستبدال’’ا في التدريس مثل: بأطر دمج التكنولوجي
 ,Substitution, Augmentation)‘‘ والتعديل وإعادة التعريف

Modification, and Redefinition Model)نموذج اإللمام ’’، و
 Technological)‘‘ بالتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص المعرفي
Pedagogical Content Knowledge Model) ؟ .‘‘ 
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من عينة البحث يعتقدون أن التدريب في أثناء الخدمة الذي  %65.9أن  .38
حصلوا عليه لم يتضمن أو لم يتضمن على اإلطالق محتويات تتصل بأفضل 

 طرق التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في التدريس المتمحور حول التالميذ.
ء الخدمة من عينة البحث يعتقدون أن برامج التدريب في أثنا %59.5أن  .39

التي حصلوا عليها لم تتضمن أو لم تتضمن على اإلطالق أيه محتويات 
تشتمل على مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل مهارات التعاون مع 
اآلخرين، ومهارات التواصل مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير 

 الناقد(.
أثناء الخدمة الذي  من عينة البحث يعتقدون أن التدريب في %65.4أن  .40

تقدمه اإلدارات التعليمية حول استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس ليس 
 تدريًبا مفيًدا. 

من عينة البحث يرون أن التدريب قد استمر مدة تتراوح بين يوم  %89.3أن  .41
 أيام. 7واحد إلى 

من أفراد العينة يعتقدون أن مدرستهم اإلعدادية ليست متصلة  %82.9أن  .42
 بكة اإلنترنت عن طريق الهاتف األرضي.بش

من معلمي عينة البحث إلى أن مدرستهم اإلعدادية ليست  %97.6أشار  .43
متصلة بشبكة اإلنترنت عن طريق شبكة األلياف الضوئية ذات السرعات 

 الكبيرة.
من عينة البحث يرون أن جميع فصول مدرستهم اإلعدادية  %80.5أن  .44

 .(Smart Boards)لتفاعلية ليست مجهزة بالسبورات الذكية ا
من أفراد العينة أن جميع فصول مدرستهم ليست مجهزة براوتر  %97.1يعتقد  .45

 لالتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت.
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من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن توصيالت الكهرباء  %90.8أن  .46
داخل كل فصل من فصول مدرستهم ال تسمح بإمكانية شحن بطارية أجهزة 

 ات اآللية اللوحية. الحاسب
أن قرابة ربع المعلمين في العينة يحذرون من عدم وجود معمل للحاسبات  .47

 اآللية المكتبية داخل مدرستهم اإلعدادية.
من عينة البحث يوافقون بشدة أو يوافقون على أن عدد أجهزة  %86.4أن  .48

 الحاسبات اآللية المكتبية ال يكفي لتدريب جميع التالميذ في مدرستهم.
جهاز حاسب آلي مكتبي لكل تلميذ في مدرسة ميت رهينة  558ن هناك أ .49

تلميذ في مدرسة  230اإلعدادية بنين، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد لكل 
 219الشهيد محمد طلعت عبد الوارث، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد لكل 

تلميذ في مدرسة منيل شيحة اإلعدادية بنات، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد 
تلميذ في مدرسة زاوية أبو مسلم اإلعدادية المشتركة، وجهاز  219كل ل

تلميذ في مدرسة البدرشين اإلعدادية  219حاسب آلي مكتبي واحد لكل 
تلميذ في مدرسة نزلة  120بنات، وجهاز حاسب آلي مكتبي واحد لكل 

األشطر اإلعدادية المشتركة. كما نالحظ أيًضا وجود حاسب آلي مكتبي واحد 
تلميذ في مدرسة السالم اإلعدادية بنات، وحاسب آلي واحد لكل  135 لكل

 107تلميذ في مدرسة أم خنان اإلعدادية بنين، وحاسب آلي واحد لكل  113
 102تلميذ في مدرسة صالح سالم للتعليم األساسي، وحاسب آلي واحد لكل 

 تلميذ في مدرسة المنوات الحديثة اإلعدادية.
ي مدرسة ميت رهينة اإلعدادية بنين، ومدرسة الشهيد ارتفاع كثافة الفصول ف .50

محمد طلعت عبد الوارث، ومدرسة منيل شيحة اإلعدادية بنات، ومدرسة زاوية 
أبو مسلم اإلعدادية المشتركة، ومدرسة البدرشين اإلعدادية بنات، ومدرسة 
نزلة األشطر اإلعدادية المشتركة، ومدرسة السالم اإلعدادية بنات، ومدرسة أم 
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خنان اإلعدادية بنين، ومدرسة صالح سالم للتعليم األساسي، ومدرسة المنوات 
 الحديثة اإلعدادية. 

من أفراد العينة يعتقدون أن أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية  %58.1أن  .51
 الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم قديمة وعتيقة.

دة على أن أجهزة من عينة البحث يوافقون أو يوافقون بش %42.9أن  .52
الحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم 

 معطلة وال تعمل. 
من أفراد العينة يوافقون أو يوافقون بشدة على أن برامج  %51.2أن  .53

الموجودة في معمل الحاسب اآللي  (Software)الحاسبات اآللية المكتبية 
 عصر.في مدرستهم قديمة وال تواكب ال

من عينة البحث قد وافقوا بشدة أو وافقوا على أن سرعة اإلنترنت  %85.8أن  .54
في معمل الحاسب اآللي في مدرستهم بطيئة وال تصلح للتعلم باستخدام 

ممن يرفضون أو يرفضون بشدة هذا  %8.8الحاسبات اآللية، مقارنة بنسبة 
 الرأي.

نه لم تقم وزارة من المعلمين في عينة البحث يشيرون إلى أ %91.7أن  .55
التربية والتعليم بتوزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 في مدرستهم.
من عينة البحث يعتقدون أنه لم يتم تجهيز مراكز الشباب  %92.2أن  .56

وقصور الثقافة بمعامل للحاسب اآللي تتيح لتالميذ المرحلة اإلعدادية استخدام 
 اإلنترنت مجاًنا.

من أفراد عينة البحث يعتقدون أنه ال توجد فرق تقدم الدعم الفني  %91.2ن أ .57
للمعلمين حول كيفية مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام الحاسبات اللوحية 

 في التدريس في اإلدارات التعليمية.
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من أفراد عينة البحث يعتقدون أن أعداد العاملين في فرق الدعم  %96.1أن  .58
 يست كافية أو ليست كافية على اإلطالق.الفني للمعلمين ل

من عينة البحث تعتقد أنه ال توجد فرق لصيانة أجهزة الحاسبات  %80.5أن  .59
 اللوحية التي تتعطل في إدارتهم التعليمية/مدرستهم.

من عينة البحث تعتقد أن أعداد العاملين في فرق صيانة أجهزة  %86.9أن  .60
 الحاسبات اللوحية غير كافية.

من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتوزيع  %97.1أن  .61
كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية حماية التالميذ عند استخدام شبكة 

 اإلنترنت وعند التعلم الرقمي.
من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتوزيع  %97.1أن  .62

كيفية التعامل مع األخطار الناجمة عن كتيب على المعلمين لتبصيرهم ب
 استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت.

من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتدريب  %96.6أن  .63
معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من األخطار 

 الرقمي. واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعليم والتعليم
من عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بتدريب  %95.6أن  .64

التالميذ من التنمر عن طريق معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية 
 شبكة اإلنترنت.

من أفراد العينة يعتقدون مديرية التربية والتعليم في محافظة  %93.2أن  .65
اد المعلمين واإلخصائيين النفسيين ومديري الجيزة لم تنظم ورش عمل إلمد

المدارس بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت 
 التالميذ المتصلة بشبكة اإلنترنت.
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من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن مدرستهم ال تدعو  %90.3أن  .66
ذ بكيفية رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل المدرسة لتبصير التالمي

التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة اإلنترنت، في حين 
 يعتقدون أن مدرستهم تقوم بذلك فعاًل. %7.8أن 

من أفراد العينة يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم لم تنتج أفالم  %91.7أن  .67
 كارتون تقوم بتوعية أولياء األمور والمعلمين واإلخصائيين النفسيين

بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية لتالميذ المدارس، وتبصرهم بكيفية 
من أفراد  %4.4التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية، في حين يعتقد 

 العينة عكس هذا الرأي.
من المعلمين في عينة البحث يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم ال  %87.3أن  .68

في تنظيم حمالت لتوعية تالميذ المدارس تتعاون مع المنظمات التطوعية 
 بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة اإلنترنت.

من عينة البحث يعتقدون أن المدارس اإلعدادية ال تقوم بإلزام  %88.8أن  .69
 التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام األخالقي للتكنولوجيا داخل المدارس.

أن وزارة التربية والتعليم المصرية لم  من عينة البحث يعتقدون  %87.3أن  .70
تعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية العالمية مثل أوراكل وسيسكو ولينوكس 
لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.
 من أفراد العينة يرون أن وزارة التربية والتعليم المصرية لم تعقد %87.8أن  .71

اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية المحلية لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية 
 على مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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من عينة المفحوصين يعتقدون أن وزارة التربية والتعليم المصرية  %88.3أن  .72
 لم تعقد اتفاقيات مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على

 الكفايات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية.
من المعلمين في عينة البحث يرون أن تنمية الكفايات الرقمية  %83.4أن  .73

الالزمة للتحول الرقمي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية ال تعد واحدة من 
 أولويات السياسة التعليمية في مصر.

ث، سوف نقدم أهم التوصيات التي توصل وبعد أن استعرضنا أهم نتائج البح
 إليها البحث الراهن.

 أهم توصيات البحث:
وجوب تنمية قدرة المعلمين على اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي  .1

 تحسن طرق تدريسهم للدروس.
إن تنمية قدرة المعلمين على اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي تحسن  .2

 مر مهم.تعلم التالميذ أ
تطوير برنامج الدراسة بكلية التربية لكي يسهم في تمكين إن  .3

الطالب/المعلمين من التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا على طرق 
 التدريس التي يتم استخدامها داخل الصف شيء ضروري.

وجوب تطوير برنامج الدراسة بكلية التربية لكي يدرب الطالب/المعلمين على  .4
تفكير بصورة ناقدة حول كيفية توظيف التكنولوجيا داخل الفصول كيفية ال

 المدرسية.
إن تنمية قدرة المعلمين على تطوير استخدامهم للتكنولوجيا التي درسوها في  .5

 كلية التربية بحيث تتناسب مع األنشطة التعليمية المختلفة أمر ضروري.
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لمختلفة للتكنولوجيا إن تنمية قدرة المعلمين على االختيار من بين األنواع ا .6
لتحسين ما يقومون بتدريسه، وتحسين طرق تدريسهم، وتحسين تعلم التالميذ 

 أمر ضروري لتيسير اإلصالح التعليمي.
إن تنمية قدرة المعلمين على توظيف استراتيجيات التدريس ومداخل توظيف  .7

التدريس التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي تعلموها داخل كلية التربية في 
 داخل الصف أمر ضروري.

إن تنمية قدرة المعلمين على  تدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام  .8
 Desktop)التكنولوجيا )الهواتف المحمولة الذكية والحاسبات المكتبية 

Computers)  والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية( بصفة عامة في التدريس
 نولوجية.ضرورة لتحسين الجاهزية التك

وجوب تنمية قدرة المعلمين على تدريب زمالئهم المعلمين على كيفية استخدام  .9
 الحاسبات اللوحية في التدريس.

إن تنمية قدرة المعلمين على  االختيار بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا  .10
 لتعميق المحتوي المعرفي الذي يقومون بتدريسه أمر ضروري.

لى  التدريس الفعال من خالل التناغم الفعال بين إن تنمية قدرة المعلمين ع .11
المحتوي المعرفي في تخصصهم وبين طرق التدريس التربوية وبين 

 التكنولوجيا أمر ضروري.
وجوب تنمية كفايات أساتذة طرق التدريس في كلية التربية في تخصصهم  .12

بحيث يستطيعون تدريب وإعداد الطالب/المعلمين بفاعلية على التوظيف 
 ثل للتكنولوجيا في التدريس.األم

إن تنمية كفايات أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة  .13
إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية بحيث يستطيعون تعميق إتقان 
الطالب/المعلمين للتخصص العلمي بصورة تمكنهم من التوظيف األمثل 
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تحسين الجاهزية  للتكنولوجيا في التدريس يجب أن يكون من أولويات
 التكنولوجية.

إن تنمية كفايات أساتذة المناهج في كلية التربية في تخصصهم بحيث  .14
يستطيعون تدريب وإعداد الطالب/المعلمين على التوظيف األمثل للتكنولوجيا 

 في التدريس أمر ضروري. 
يجب أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة محتويات تتصل بمكونات  .15

 .(Hardware)اللوحية وأنواعها الحاسبات 
من الواجب أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل  .16

 ببرامج الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس وغيره(. 
من األفضل أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل  .17

ستندات جوجل، بالتطبيقات التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل )مثل م
، والبريد اإللكتروني جي ميل، والجداول الحسابية (Slides)وشرائح العرض 

(Spreadsheets).) 
من األفضل أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة في المستقبل  .18

 Learning Management)لمحتويات تتصل بنظم إدارة التعلم 
Systems)  :كانفاة’’مثل ‘‘(Canvas)يسكولوج’’، و ‘‘(Schoology) ،

 .(Moodle)‘‘ موديل’’، و(Blackboard)‘‘ بالكبورد’’و
يجب أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل بتوظيف  .19

 التكنولوجيا في شرح الدروس. 
برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل بمزايا يجب أن تتضمن  .20

 زايا التدريس باستخدام األدوات الرقمية.التدريس باستخدام الكتب المدرسية وم
لكي برامج التدريب في أثناء الخدمة أكثر فاعلية يجب أن تتضمن لمحتويات  .21

تتصل بتحقيق التناغم بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم الفيديو الرقمية، 
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المصادر المسموعة الرقمية، وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج 
 الدراسية. 

أن تكون برامج التدريب في أثناء الخدمة أكثر مناسبة الحتياجات  يجب .22
المعلمين عن طريق تضمينها لمحتويات تتصل بأطر دمج التكنولوجيا في 

‘‘ واإلضافة والتعديل وإعادة التعريف نموذج االستبدال’’التدريس مثل 
(Substitution, Augmentation, Modification, and Redefinition 

Model) نموذج اإللمام بتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص ’’و
 Technological Pedagogical Content Knowledge)‘‘ المعرفي

Model) . 
يجب أن تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل بأفضل  .23

 طرق التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في التدريس المتمحور حول التالميذ.
تتضمن برامج التدريب في أثناء الخدمة لمحتويات تشتمل على يجب أن  .24

مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل مهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات 
 التواصل مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير الناقد(. 

ة يجب تطوير برامج التدريب في أثناء الخدمة التي تقدمها اإلدارات التعليمي .25
 حول استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس ليصبح تدريًبا أكثر فاعلية. 

يجب أن يستمر التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات التعليمية حول  .26
 استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس لمدة أطول. 

يجب أن يتم توصيل المدارس اإلعدادية بشبكة اإلنترنت عن طريق شبكة  .27
 ياف الضوئية ذات السرعات الكبيرة.األل

البد من تجهيز جميع فصول المدارس اإلعدادية بالسبورات الذكية التفاعلية  .28
(Smart Boards) .لكي نحسن من الجاهزية التكنولوجية 



 

570 

إن تجهيز جميع فصول المدارس اإلعدادية براوتر لالتصال الالسلكي بشبكة  .29
سوف يجعل الجاهزية  (Wireless Connecting  Routers) اإلنترنت 

 التكنولوجية أكثر كفاءة.
داخل كل فصل من فصول  (Sockets)يجب تنفيذ توصيالت الكهرباء  .30

المدارس اإلعدادية بصورة تسمح بإمكانية شحن بطارية أجهزة الحاسبات 
 اآللية اللوحية.

معامل للحاسبات اآللية المكتبية داخل كل مدرسة إعدادية  5البدء في إنشاء  .31
 جعل الجاهزية التكنولوجية أكثر فاعلية.  بهدف

يجب زيادة عدد أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية بحيث تكفي لتدريب جميع  .32
 التالميذ في المدارس اإلعدادية.

إن النسبة المثالية التي يجب الوصول إليها هي حاسب مكتبي واحد  .33
(Desktop) ية.لتدريب كل اثنين من التالميذ داخل المدارس اإلعداد 

تحديث أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية القديمة والعتيقة الموجودة في معمل  .34
 الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية، واستبدالها بأجهزة أحدث. 

إن إصالح أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية المعطلة الموجودة في معمل  .35
ي الجاهزية الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية آلية فعالة لتحسين مستو 

 التكنولوجية.
الموجودة في معمل  (Software)إن تحديث برامج الحاسبات اآللية المكتبية  .36

أكثر مواكبة العصر أمر  الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية بحيث تصبح
 ضروري. 

إن زيادة سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب اآللي في المدارس اإلعدادية لكي  .37
الحاسبات اآللية أمر مهم لتحسين الجاهزية تصلح للتعلم باستخدام 

 التكنولوجية.
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يجب توزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية في جميع  .38
 المدارس اإلعدادية. 

في حالة توزيع  الحاسبات اللوحية على تالميذ المرحلة اإلعدادية يجب أن  .39
 لميذ.لتدريب كل ت (Tablet)يكون هناك حاسب لوحي واحد 

إن تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة بمعامل للحاسب اآللي تتيح لتالميذ  .40
المرحلة اإلعدادية استخدام اإلنترنت مجاًنا أمر ضروري لتطوير الجاهزية 

 التكنولوجية.
ضرورة تأسيس فرق تقدم الدعم الفني للمعلمين حول كيفية مواجهة المشكالت  .41

ة في التدريس في جميع اإلدارات المتصلة باستخدام الحاسبات اللوحي
 التعليمية.

إن زيادة أعداد العاملين في فرق الدعم الفني للمعلمين أمر ضروري لتحسين  .42
 الجاهزية التكنولوجية.

وجوب تأسيس فرق لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية التي تتعطل في كل إدارة  .43
 التعليمية/مدرسة.

هزة الحاسبات اللوحية أمر إن زيادة أعداد العاملين في فرق صيانة أج .44
وتوضح األدبيات ضرورة وجود متخصص واحد في صيانة  ضروري.

 الحاسبات المحمولة والحاسبات اللوحية لكل مائتي جهاز حاسب آلي.
ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم بكيفية  .45

 عند التعلم الرقمي. حماية التالميذ عند استخدام شبكة اإلنترنت و 
البد من قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على المعلمين لتبصيرهم  .46

 بكيفية التعامل مع األخطار الناجمة عن استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت. 
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إن قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية  .47
ار واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعليم حماية التالميذ من األخط

 والتعليم الرقمي أمر ضروري لتحسين الجاهزية التكنولوجية. 
إن قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة اإلعدادية على كيفية  .48

حماية التالميذ من التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت شرط مهم من شروط 
 التكنولوجية.نجاح الجاهزية 

يجب أن تنظم مديرية التربية والتعليم في كل محافظة من محافظات  .49
الجمهورية ورش عمل إلمداد المعلمين واإلخصائيين النفسيين ومديري 
المدارس بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت 

 التالميذ المتصلة بشبكة اإلنترنت.
دادية رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات داخل يجب أن تدعو المدارس اإلع .50

المدرسة لتبصير التالميذ بكيفية التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء 
 استخدام شبكة اإلنترنت.

يجب أن تنتج وزارة التربية والتعليم أفالم كارتون تقوم بتوعية  أولياء األمور  .51
بإرسال مواد إباحية والمعلمين واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة 

 لتالميذ المدارس، وتبصرهم بكيفية التعامل مع هذه المشكالت بطرق تربوية.
من الضروري أن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنظمات التطوعية  في  .52

تنظيم حمالت لتوعية تالميذ المدارس بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي 
 لشبكة اإلنترنت. 

ارس اإلعدادية بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام ضرورة قيام المد .53
 األخالقي للتكنولوجيا داخل المدارس. 
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من األفضل أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع الشركات  .54
التكنولوجية العالمية مثل أوراكل وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة 

 ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.اإلعدادية على مهار 
البد من قيام وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات مع وزارة االتصاالت  .55

لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على الكفايات المتصلة بتكنولوجيا 
 المعلومات والمهارات الرقمية.

لرقمي لدي تالميذ يجب أن تصبح تنمية الكفايات الرقمية الالزمة للتحول ا .56
المرحلة اإلعدادية واحدة من أولويات السياسة التعليمية في مصر في 

 المستقبل القريب.
زيادة عدد المدارس في األماكن النائية وغيرها لتقليل كثافة التالميذ في  .57

 الفصول بصفة عامة وفي المدارس اإلعدادية بصفة خاصة.
مل عليهم، وأهمية تغطية العجز ضرورة زيادة عدد المعلمين لتقليل ضغوط الع .58

 من المعلمين في كافة المواد الدراسية.
تطوير برامج تدريب المعلمين، واختيار التوقيتات المناسبة بحيث تكون برامج  .59

التدريب في فترات مناسبة، وبحيث يتم تدريب جميع المعلمين العاملين 
نين فقط، وبحيث ال بالمرحلة اإلعدادية وليس االكتفاء بتدريب معلم واحد أو اث

يتم اختيار مدرسة بعينها لتدريب المعلمين العاملين بها واستبعاد مدارس 
أخري من التدريب في أثناء الخدمة. ويعني هذا أن تجري التدريبات المقدمة 
للمعلمين في فصل الصيف مراعاة لظروف عمل المعلمين، وأن تتم بصورة 

 دورية منتظمة.
ات التربية لكى تدرب الطالب/المعلمين على تطوير برامج الدراسة بكلي .60

استخدام التابلت والسبورة الذكية وعلى توظيف األجهزة والتكنولوجيا الحديثة 
في التدريس، وتطوير البرامج الدراسية في الجامعات المصرية، ودعم تدريب 
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الطلبة والطالبات بالجامعات على الوسائل التكنولوجية، وتشجيع المبادرات 
إلى تحقيق ذلك؛ حيث أن التوظيف األمثل للتابلت يتطلب إعداد  الهادفة

المعلم المتخصص في الكليات والجامعات، وتوجيه مزيد من االهتمام 
 الستخدام التابلت واإلنترنت في التدريس.

زيادة االهتمام بالتأسيس الجيد للبنية التحتية التكنولوجية في األماكن النائية  .61
 مدارس واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر.والقرى والريف وجميع ال

توفير الحاسبات اآللية وزيادة أعدادها، وزيادة عدد األجهزة اإللكترونية  .62
)السبورات الذكية، وأجهزة العرض اإللكترونية(، والعمل على زيادة أعداد 

رقمية، المعامل اإللكترونية بصورة تكفي لتنمية مهارات التالميذ التكنولوجية وال
وزيادة عدد مدرسي الحاسب اآللي بالمدارس اإلعدادية، والقضاء على العجز 
في معلمي التكنولوجيا والتطوير ومعلمي معامل الحاسب اآللي في المدارس 

 اإلعدادية.
تفعيل دور األكاديمية المهنية للمعلمين لتدريب المعلمين تدريًبا صحيًحا على  .63

جية الحديثة، واالهتمام بالتدريب الفعال كيفية استخدام األجهزة التكنولو 
للمعلمين على تكنولوجيا التابلت، وتنظيم ورش تدريب فعلية ال شكلية بحيث 
تسهم بفعالية في تدريب المعلمين على االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة، 
وتطوير برامج التدريب الخاصة بالمعلمين بحيث تكون فعلية وليست صورية. 

ا ضرورة تطوير برامج التدريب في أثناء الخدمة التي تقدمها ويعني هذ
أكاديمية المعلمين واإلدارات التعليمية بحيث تصبح أكثر فاعلية وكفاءة، 
وتدريب المعلمين على استخدام التابلت، وأن ترتكز برامج التدريب في أثناء 

ين واستمرار الخدمة على فلسفة التنمية المستدامة للمهارات التكنولوجية للمعلم
 اطالعهم على كل ما هو جديد في هذا المجال.
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تدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على كيفية استخدام التكنولوجيا بصفة عامة  .64
والتابلت بصفة خاصة بشكل أخالقي، واإلكثار من برامج توعية الطالب 

يذ بأخطار التكنولوجيا وباإلشكاليات المصاحبة لها، واالهتمام بتوعية التالم
بأخطار اإلنترنت ومميزاته، واالهتمام بتوعية الطالب بمشاكل اإلنترنت، 
واالهتمام بغرس القيم واألخالق لدى النشء وتبصيرهم بخطورة الدخول على 
المواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت، وقيام المعلمين بتوعية الطالب 

ترنت باستخدام باستمرار، ومالحظة المواقع التي يرتادونها على شبكة اإلن
 التابلت.

االهتمام برواتب المعلمين والتي يجب أن تكفل لهم حياة كريمة، واالهتمام  .65
بمشكالت المعلم والحالة النفسية له، ومراعاة ما يتعرض له من ضغوط لكى 
يصل الى الصورة المثالية للعمل واإلتقان، ورفع حالة المعلم المادية والمعنوية 

يا حياة كريمة والئقة، وتحسين أحوال المعلم من والحفاظ على كرامته ليح
 جميع الجوانب.

زيادة االهتمام بمادة الحاسب اآللي، والنظر إليها باعتبارها الوسيلة المستقبلية  .66
للتعلم، وجعل مادة الحاسب اآللي مادة أساسية  تضاف درجاتها إلى مجموع 

 درجات التالميذ بدال من كونها مادة نجاح ورسوب فقط.
جريب والتدرج في تطبيق التكنولوجيا على عينة من المدارس اإلعدادية، ثم الت .67

 التوسع بعد ذلك في استخدام التكنولوجيا الرقمية في بقية المدارس اإلعدادية.
المتابعة الجادة من قبل وزارة  التربية والتعليم لمبادرة توظيف الحاسبات  .68

 اللوحية في التعلم في المدارس الثانوية.
عن العشوائية في استخدام المعلمين والطالب للتكنولوجيا داخل  التخلي .69

 المدارس الحكومية المصرية.
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جعل االهتمام بالتعليم له األولوية ضمن سياسات الحكومة المصرية، وزيادة  .70
اهتمام وزارة التربية والتعليم باالستخدام التكنولوجي في المرحلة اإلعدادية، 

 بيق التكنولوجيا في النظام التعليمي.وزيادة الميزانية المخصصة لتط
االهتمام بتوعية أولياء األمور ببث القيم األخالقية في الطالب جنًبا إلى جنب  .71

 مع االهتمام بالنواحي التعليمية.
 توعية األهالي بأهمية استخدام التابلت والتكنولوجيا في التدريس والتعلم. .72
خدام التابلت بحيث ال عمل شفرة معقدة للدخول على شبكة اإلنترنت باست .73

يستطيع الطالب فك هذه الشفرة، مثلما حدث في الماضي، وحماية التابلت 
بحيث يقتصر استخدامه فقط على شرح وتعلم المادة العلمية، وحظر الدخول 

 على المواقع اإلباحية وإغالق هذه المواقع.
ووضع  ربط المناهج الدراسية في المرحلة اإلعدادية بالتكنولوجيا الحديثة، .74

المحتوي المعرفي الخاص بالجوانب التكنولوجية والتكنولوجيا الرقمية بطريقه 
 شيقة ومنظمة ومتدرجة الصعوبة طبًقا للمستوى التعليمي للتالميذ.

تنظيم دورات للطالب في اإلجازات لتدريبهم على استخدام الحاسبات اللوحية  .75
 في التعلم.

زيون بتقديم برامج مكثفة عن ضرورة قيام أجهزة االعالم وبخاصة التليف .76
 استخدام الحاسبات اآللية في التدريس والتعلم.

ضرورة قيام المخططين التربويين بأخذ واقع الحياة وثقافة القري في االعتبار عند  .77
 دراسة تطبيق مبادرات التطوير التكنولوجي في المدارس اإلعدادية الريفية.

م اآلمن للتكنولوجيا من قبل المعلم إصدار القوانين واللوائح الضابطة لالستخدا .78
 والطالب.

العمل على تبادل الخبرات التكنولوجية والتعاون مع المدارس في مختلف  .79
 اإلدارات من خالل مجتمعات التعلم.
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 الخالصة:
إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أقوي المؤثرات على مستقبل النظم 

استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المراحل التعليمية. وتتعدد اآلثار المترتبة على 
التعليمية. وتؤكد العديد من البحوث على أهمية االستثمار في الجاهزية التكنولوجية 
للنظم التعليمية، وفي تحسين المهارات الرقمية للمتعلمين. ويعد االستثمار في الجاهزية 

معدالت النمو االقتصادي. التكنولوجية للنظم التعليمية أحد المحركات القوية لزيادة 
وفي هذا العالم الذي يزداد ارتباطًا مع بعضه البعض تعتمد التنمية المستدامة 
والتماسك االجتماعي على الكفايات المعرفية/التكنولوجية للمواطنين. ولهذا يجب أن 

، تلعب النظم التعليمية أدواًرا بارزة في إكساب المتعلمين القدرة على فهم أبعاد الحضارة
ومتطلبات التقدم، وآليات التكيف مع المستقبل، والقدرة على تمثل األدوات التكنولوجية 
القائمة في الوقت الحاضر، والقدرة على الفرز واالنتقاء من بين ما هو موجود من قيم 
واتجاهات، والقدرة على تبني القيم والتوجهات التي تساعد على نهضة األمة وتحريرها 

التخلف. وتوضح األدبيات أن الجاهزية التكنولوجية للنظم التعليمية من براثن الجهل و 
هي مفهوم مركزي في االستراتيجيات الوطنية لرقمنة التعليم في الدول الصناعية 
المتقدمة. ويعني هذا، أن الهدف الرئيس الستراتيجيات رقمنة التعليم في الدول الغربية 

ي بفرص ثرية لتنمية مهاراتهم في توظيف هو إمداد التالميذ في التعليم قبل الجامع
التكنولوجيا الرقمية، وتدعيم قدراتهم على تطوير هذه التكنولوجيا وابتكار مستحدثات 
لها، وتعميق فهمهم لآلثار الفردية والمجتمعية المترتبة على استخدام هذه التكنولوجيا. 

مة، وداخل ويتطلب تحقيق ذلك تأسيس بنية تحتية قوية داخل الدولة بصفة عا
المدارس بصفة خاصة. كما يتطلب أيًضا تأهيل المعلمين لكيفية التعامل مع الثورة 
الثانية لألتمتة، وتدريبهم على سبل تنمية قدرات وكفايات المتعلمين، وإعدادهم بصورة 
تمكنهم هم اآلخرين من االختيار من بين األدوات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية، 

 ستخدام األخالقي المسئول للتكنولوجيا في العملية التربوية. وتساعدهم على اال
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وسوف تتغير نوعية المهارات التي سيتوجب على المعلمين إكسابها للتالميذ في 
المستقبل. فالمعلمون مطالبون في المستقبل بتعميق فهم معارف التالميذ، وتدريبهم 

تفاعل مع اآلخرين على اكتساب مهارات جديدة مثل حل المشكالت، ومهارات ال
والتواصل الفعال معهم، ومهارات التقويم واإلصالح الذاتي، ومهارات التفكير الناقد، 
ومهارات تحسين الكفايات، ومهارات إضفاء معاني جديدة على األشياء القائمة، 
ومهارات التعلم القائم على الخبرات. ويستدعي ذلك تغيير فلسفة برامج التنمية المهنية 

للمعلمين؛ بحيث ال يقتصر التدريب في أثناء الخدمة على السنوات األولي من المقدمة 
 العمل بالتدريس، بل يصبح فلسفة قائمة على التعلم المستمر والتعلم مدي الحياة. 

كما يجب أن تتغير المناهج الدراسية هي األخرى. فمناهج المستقبل يجب أن تعد 
ق التكنولوجيا الرقمية في عصر تتغير فيه التالميذ للعيش في العصر الرقمي، ولتطبي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسرعة فائقة، وللتكيف مع وسائط التواصل 
االجتماعي وما تفرضه من تحديات، وللتعلم من خالل أدوات تكنولوجية حديثة. 
وباختصار فإن على المناهج الدراسية أن تؤهل التالميذ للنجاح في توظيف أدوات 

فة الرقمية منذ سن مبكرة. إننا نحتاج إلى فلسفة جديدة للمناهج الدراسية؛ فالمناهج الثقا
الجديدة تقوم على مسلمة أننا ال نستطيع أن نعلم جميع الحقائق للتالميذ، ولكننا 
نستطيع أن نعلمهم كيف يفكرون تفكيًرا ناقًدا، وكيف يختارون اختيارات ذكية من بين 

ى هذه المناهج الجديدة أن تعلمهم التفكير الناقد، وآليات ما يعرض عليهم. أي أن عل
 التفكير االبتكاري، ومسارات التفكير اإلبداعي. 

وباإلضافة إلى هذا، يجب أن تتغير المناهج الدراسية في كليات التربية. ويعني 
هذا، أن برامج إعداد المعلم يجب أن تتضمن مقررات جديدة تتصل بتكنولوجيا 

تصاالت. كما يعني أيًضا أن تتغير فلسفة هذه البرامج لتركز على المعلومات واال
إعداد المعلم القادر على ممارسة التفكير الناقد، والتقويم الذاتي لتحديد نقاط ضعفه 
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ونقاط تميزه، والقادر على تصميم مصادر التعلم اإللكترونية، والمعلم الذي يستطيع 
 لتربوية بكفاءة وفاعلية.توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية ا

تأثير الثورة الصناعية الرابعة على النظام وقد استهدف هذا البحث تحليل 
، ودراسة واقع الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية الكندية واإليرلندية التعليمي

واأللمانية وفي المدارس اإلعدادية البريطانية، ثم تقويم مدي كفاءة الجاهزية 
وجية في المدارس اإلعدادية المصرية. كما يهدف البحث الراهن أيًضا إلى التكنول

االستفادة من تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة ومن التجارب الكندية وااليرلندية 
واأللمانية والبريطانية في تطوير الجاهزية التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية في صياغة 

ر الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في تصور مقترح وآليات تنفيذية لتطوي
 مصر.

واستخدم هذا البحث المنهج الوصفي؛ حيث تم استطالع آراء المعلمين في 
المدارس اإلعدادية في محافظة الجيزة حول مدى كفاءة الجاهزية التكنولوجية، ومدى 

 205ث بتوزيع فاعلية البنية التحتية التكنولوجية في هذه المدارس. وقد قام الباح
 5مدرسة إعدادية في  21معلم موزعين على  205استمارة من استبيان الدراسة على 

إدارات تعليمية. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة 
الحوامدية التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة الصف 

مية. وقد اختار الباحث هذه اإلدارات التعليمية النائية نظًرا لقلة الدراسات التي التعلي
أجريت حول الجاهزية التكنولوجية بها. وتمثل هذه اإلدارات التعليمية الخمس ما نسبته 

من إجمالي أعداد اإلدارات التعليمية بمحافظة الجيزة. وباإلضافة إلى هذا،  25%
المناطق الريفية في محافظة الجيزة. وفي حين تركز معظم تمثل هذه اإلدارات الخمس 

األبحاث التي أجريت في مصر على تقويم األوضاع التعليمية بالمناطق الحضرية 
بمحافظة الجيزة، يستهدف البحث الراهن تقويم األوضاع التعليمية بالمناطق الريفية 

المحافظات المكونة  بهذه المحافظة. وقد اختار الباحث محافظة الجيزة ألنها إحدى
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للقاهرة الكبرى، وبالتالي يتوقع أن تكون الجاهزية التكنولوجية بمدارسها أفضل من 
 الجاهزية التكنولوجية في مدارس المحافظات األخرى. 

والمقارنة ’’؛ (Benchmarking)استخدم هذا البحث المقارنة المرجعية كما 
ت ترتكز على التقويم الجماعي المرجعية هي طريقة لتحديد وتبني أفضل الممارسا

للخدمات والعمليات بهدف محاكاة هذه الممارسات المتميزة. وبعبارة أخري فإن المقارنة 
المرجعية هي عملية للمقارنة والقياس المستمرين ألداء مؤسسة رائدة على المستوي 

ملية العالمي بهدف تحسين األداء. وبالتالي يتميز مفهوم المقارنة المرجعية بكونه ع
لقياس ومقارنة أداء مؤسسة معينة بهدف الحصول على معلومات تساعد مؤسسات 

 ,Achim, Moise Ioan, Cabulea)أخري مماثلة على تنفيذ إصالحات بها 
Lucia, Popa, Maria, and Mihalache, Silvia – Stefania, 2009, p. 

هي عملية لجمع ’’عية وقد تبني البحث الراهن التعريف التالي للمقارنة المرج. (853
وتحليل البيانات القابلة للمقارنة بين الدول من خالل قياس مهارات التالميذ ومخرجات 
النظم التعليمية، ومن خالل تحديد أهم التطورات في المؤسسات التعليمية، وتعزيز 
الحوار الجماعي الهادف إلى التعلم من خبرات الدول الناجحة، والسعي لتطوير 

لتربوية. ويتطلب التنفيذ الدقيق للمقارنة المرجعية تطبيق ما يلي: أ( االتفاق السياسات ا
على معايير ومؤشرات المقارنة بين النظم التعليمية في الدول موضوع المقارنة. ب( 
تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في كل نظام تعليمي. ج( السعي 

يمية فائقة التميز على المستوي العالمي. الستخالص الدروس المستفادة من النظم التعل
د( جعل هذه الدروس المستفادة أساًسا لصياغة استراتيجيات للتطوير واإلصالح 

 .OECD, 2017b, p)‘‘ التعليمي في الدول األقل تقدًما في المؤشرات التعليمية
55) . 

إدارات  5مدرسة إعدادية في  21معلم موزعين على  205وشملت عينة البحث 
ليمية. وهذه اإلدارات التعليمية هي: إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة الحوامدية تع
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التعليمية، وإدارة البدرشين التعليمية، وإدارة العياط التعليمية، وإدارة الصف التعليمية. 
وقد خلص البحث إلى وجود عدد من المعوقات التي تضعف من الجاهزية التكنولوجية 

ة المصرية. ومن أمثلة هذه المعوقات ما يلي: ضعف امتالك بالمدارس اإلعدادي
المعلمين للكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس، 
وضعف فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة، وضعف البنية التحتية التكنولوجية 

قلة أعداد فرق الصيانة، في المدارس الحكومية، وعدم توافر الدعم الفني للمعلمين و 
وضعف ضمان أمان الشبكات الالسلكية والسلكية، وضعف استخدام التكنولوجيا في 
تدريس المناهج الدراسية، واحتماالت عدم استمرار الدعم المالي لتمويل تنفيذ مشروع 
بالتدريس باستخدام الحواسب اللوحية. وقدم البحث عدًدا كبيًرا من التوصيات للتغلب 

ه المعوقات، ولتطوير الجاهزية التكنولوجية بالمدارس اإلعدادية في ضوء على هذ
تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وفي ضوء الخبرات الكندية واإليرلندية واأللمانية 

 والبريطانية لدمج التكنولوجيا الرقمية في المدارس. 
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 أواًل: المراجع العربية:
ي أحمد؛ وحنا، تودري مرقص، غنايم؛ ومهنى البربري، هند أحمد الشربين .1

(. فعالية استخدام شبكات الحاسبات في منظومة 2010محمد إبراهيم. )
مجلة كلية التربية التعليم الثانوي بمصر: دراسة ميدانية بمحافظة الدقهلية. 

، الجزء 74جامعة المنصورة، العدد -بالمنصورة الصادرة عن كلية التربية
 .28-6، ص ص. 2010األول، سبتمبر 

(. تصور مقترح لتحسين الجاهزية 2019بغدادي، منار محمد إسماعيل. ) .2
 -المجلة التربوية الصادرة عن كلية التربيةالتكنولوجية في المدارس الثانوية. 

 . 707-699، ص ص. 2019، مارس 59جامعة سوهاج، العدد 
والقلق (. كفايات الحاسب اآللي 2013البيطار، حمدي محمد محمد. ))أ(  .3

مجلة كلية التربية نحوه لدي معلمي التعليم الثانوي الصناعي أثناء الخدمة. 
، العدد األول، يناير 29جامعة أسيوط، المجلد  -الصادرة عن كلية التربية

 .149-142،  ص ص. 2013
(. تقويم منهج الحاسب اآللي 2013البيطار، حمدي محمد محمد. ))ب(  .4

مجلة كلية التربية  ن وجهة نظر المعلمين.للصف األول الثانوي الصناعي م
، العدد الثاني، إبريل 29جامعة أسيوط، المجلد  -الصادرة عن كلية التربية

 .50-49ص ص. ، 2013
(. رئيس الوزراء يتابع استعدادات العام 26، أغسطس 2018جريدة األهرام ) .5

مليون  2.5الدراسي الجديد. شوقي: النظام الجديد لرياض األطفال يستفيد منه 
تلميذ. وزير االتصاالت: االنتهاء من توصيل اإلنترنت فائق السرعة لـــ 

، األحد 48110، العدد 143مدرسة. جريدة األهرام، السنة  1837
 . 5، ص. 26/9/2018
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(. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي 28،  أكتوبر 2019جريدة األهرام ) .6
ألف  650ة الوزارة. التعاقد على لخطة تطوير التعليم وإعادة هيكلة موازن

، العدد 144ألف شاشة تفاعلية. جريدة األهرام، السنة  26تابلت.. وإتاحة 
 .3، ص. 28/10/2019، االثنين 48538

(. التجريب قبل التعميم. جريدة األهرام، 30، إبريل 2019جريدة األهرام ) .7
 . 11، ص. 30/4/2019، الثالثاء 48357، العدد 143السنة 

(. وزير التعليم: امتحان إلكتروني واحد 7، إبريل 2019ة األهرام )جريد .8
، 48334، العدد 143لطالب أولي ثانوي في مايو. جريدة األهرام، السنة 

 .5، ص. 7/4/2019األحد 
(. تسليم التابلت ألولي ثانوي في نوفمبر 2، أكتوبر 2019جريدة األهرام ) .9

، 143اير. جريدة األهرام، السنة المقبل.. واالمتحانات اإللكترونية أول ين
 . 8، ص. 2/10/2019، األربعاء 48512العدد 

(. بدء تسليم التابلت لطالب أولي ثانوي 23، أكتوبر 2019جريدة األهرام ) .10
، األربعاء 48533، العدد 144نوفمبر المقبل. جريدة األهرام، السنة 

 . 8، ص. 23/10/2019
مازالت حائرة!!. أولياء ‘‘ ل ثانوي أو (. ’’14، مايو 2019جريدة األهرام ) .11

األمور: ال أحد يجيب على تساؤالتنا أبنائنا مهددون. جريدة األهرام، السنة 
 . 3، ص. 14/5/2019، الثالثاء 48371، العدد 143

األول ’’مدرسة استعدت المتحان  1700(. 16، مايو 2019جريدة األهرام ) .12
، 48373، العدد 143السنة ، والدبلومات الفنية السبت المقبل. ‘‘الثاني

 . 8، ص. 16/5/2019الخميس 
ألف طالب في الصف األول  650(. 20، مايو 2019جريدة األهرام ) .13

الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية. التعليم: عدم تفعيل األكواد سبب بعض 
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، 48377، العدد 143المشكالت ومستمرون إلكترونًيا. جريدة األهرام، السنة 
 . 4. ص. 20/5/2019االثنين 

(. الرحمة بأوالدنا. جريدة األهرام، السنة 21، مايو 2019جريدة األهرام ) .14
 . 11، ص. 21/5/2019، الثالثاء 48378، العدد 143

(. حذر من عدم استمرار مشروع تطوير 7، مايو 2019جريدة األهرام ) .15
مليار جنيه زيادة في مخصصات  11التعليم: شوقي يطلب من المالية 

، 7/5/2019، الثالثاء 48364، العدد 143وازنة. جريدة األهرام، السنة الم
 .5ص. 

(. مدبولي يستعرض إجراءات توطين 17، نوفمبر 2019جريدة األهرام ) .16
، 48558، العدد 144في مصر. جريدة األهرام، السنة ‘‘ التابلت’’صناعة 

 . 8، ص. 17/11/2019األحد 
لمديريات التعليمية تنشط التابلت (. ا28، نوفمبر 2019جريدة األهرام ) .17

، الخميس 48569، العدد 144بالصف الثاني الثانوي. جريدة األهرام، السنة 
 . 8، ص. 28/11/2019

(. التكنولوجيا في التعليم. متي تكون 11، يونيو 2019جريدة األهرام ) .18
، 11/6/2019، الثالثاء 48399، العدد 143خطًرا؟. جريدة األهرام، السنة 

 . 10ص. 
(. التعليم: تسليم التابلت لطالب 29، أكتوبر 2019جريدة المصري اليوم ) .19

التراكمية أول نوفمبر. الوزارة تحدد امتحانات إلكترونية صباحية لطالب 
، العدد 16الصف األول ومسائية للثاني. جريدة المصري اليوم، السنة 

 . 1، ص. 29/10/2019، الثالثاء 5615
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(. مدبولي: جاهزون لعرض 24، سبتمبر 2019جريدة المصري اليوم ) .20
، العدد 16على البرلمان. جريدة المصري اليوم، السنة ‘‘ التقرير السنوي ’’

 . 4. ص. 24/9/2019، الثالثاء 5580
(. دراسة مقارنة ألدوار المعلم في ضوء 2011حباكة، أمل سعيد محمد. ) .21

الخبرات  تنمية التفكير اإلبداعي بالتعليم قبل الجامعي في ضوء بعض
مجلة التربية الصادرة عن المجلس األجنبية وإمكانية اإلفادة منها في مصر. 

العالمي لجمعيات التربية المقارنة والمعية المصرية للتربية المقارنة، المجلد 
 . 23-20، ص ص. 2011، نوفمبر 34، العدد 14

ارس (. الثقافة المعلوماتية لطالب مد2019رداد، أشرف منصور البسيوني. ) .22
في مصر ودور النظام التعليمي  STEMالمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 

المجلة الدولية لعلوم المكتبات بتلك المدارس في تعزيزها: دراسة ميدانية. 
، ص ص. 2019يونيو -والمعلومات، المجلد السادس، العدد الثاني، إبريل

246-280. 
العزيز؛ وبيومي، السيد شهده، السيد علي السيد؛ ومتولي، صفوت حسن عبد .23

(. فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة المدعمة 2012محمد. )
بالكمبيوتر في التحصيل وتنمية التفكير وحب االستطالع في العلوم لدي 

مجلة الجمعية المصرية للتربية تالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي. 
 . 169، ص. 2012، إبريل 2، العدد 15العلمية، المجلد 

(. تعليم المواطنة الرقمية في 2016عبد العزيز، عبد العاطي حلقان أحمد. ) .24
المجلة التربوية الصادرة عن المدارس المصرية واألوروبية: دراسة مقارنة. 

-547ص ص.  ،2016، إبريل 44جامعة سوهاج، العدد  -كلية التربية
548. 
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امات أجهزة اللوحات الذكية (. استكشاف استخد2013اللبودى، منى ابراهيم. ) .25
(Ipads)  مجلة القراءة والمعرفة الصادرة في فصول تعليم القراءة والكتابة .

جامعة عين شمس،  -عن الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة بكلية التربية
 250-247، ص ص. 2013، أغسطس 142العدد 

الرحيم.  محمد، صباح سيد عبد الرحمن؛ ومراد مراد صالح؛ وأحمد عال عبد .26
(. دور التعليم األساسي في مصر في تنمية مهارات متطلبات التعامل 2015)

مجلة رابطة التربية الحديثة، السنة مع عصر المعلومات: تصور مقترح. 
 .162، ص. 2015السابعة، العدد الخامس والعشرون، أكتوبر 

(. رؤية 2015مرسي، عمر محمد محمد؛ وأحمد، نعمات عبد الناصر. ) .27
اتيجية لتفعيل مدرسة المستقبل في مصر في ضوء خبرات بعض الدول. استر 

 ، إبريل40جامعة سوهاج، العدد  -المجلة التربوية الصادرة عن كلية التربية
 .484-481،  ص ص. 2015

(. التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم 2019نوار، أحمد زينهم. ) .28
 -لتربوية الصادرة عن كلية التربيةالمجلة االثانوي المصري: دراسة استشرافية. 

-853ص ص.  ،2019، الجزء الثاني، أغسطس 64جامعة سوهاج، العدد 
861. 

(. التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم 2019نوار، أحمد زينهم. ) .29
 -المجلة التربوية الصادرة عن كلية التربيةالثانوي المصري: دراسة استشرافية. 

-853ص ص.  ،2019الجزء الثاني، أغسطس  ،64جامعة سوهاج، العدد 
861. 
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تطوير الجاهزية التكنولوجية في التعليم اإلعدادي في مصر في ضوء 
 خبرات بعض الدول المتقدمة

 لنبيد. أحمد محمد نبوي حسب ا
 الهدف من االستبيان:

تسعي الدول المتقدمة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة  
فعالة داخل المدارس. وتتباين خبرات الدول المتقدمة من دولة ألخرى. وتؤثر عدة 
عوامل مثل: مستوى ثقة المعلمين في قدرتهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

ملية التربوية، وطبيعة اتجاهات المعلمين نحو توظيف التكنولوجيا واالتصاالت في الع
الرقمية في عملية التدريس، ودرجة جودة البنية التحتية التكنولوجية، ومقدار الدعم 
الفني المقدم للمعلمين، وجودة برامج التدريب في أثناء الخدمة. ونقصد بالجاهزية 

مة لالستفادة من برامج الحاسب اآللي ومن التكنولوجية: امتالك المعرفة العلمية الالز 
تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوظيفها في تصميم نظام إلكتروني للتعلم 
من خالل توفير البنية التحتية الرقمية وتقديم التدريب التقني الكافي للمعلمين وتوفير 

لوجية في المدارس ويستهدف هذا البحث تقويم واقع الجاهزية التكنو فرق الصيانة. 
اإلعدادية الحكومية، وصياغة تصور مقترح لتطوير هذه الجاهزية في المدارس 

 المصرية. 
سوف تستخدم البيانات الشخصية ألغراض البحث العلمي فقط، كما سوف 

 يتم الحفاظ على سرية وخصوصية المفحوصين.
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 من فضلك قم بكتابة بياناتك الشخصية. 

 ي:المسمى الوظيف االسم:
 

 مادة التخصص:

 المؤهل الدراسي:
 
 
 

 عدد سنوات الخبرة:
 اسم المدرسة:

 
 

 اسم المحافظة التي تعمل بها:
 اسم اإلدارة التعليمية:

 
 عدد الفصول بالمدرسة:

 
 متوسط كثافة الفصل الواحد:
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 ( أمام كل عبارة في المكان المناسب من وجهة نظرك. √ضع عالمة ) 
ق أواف العبارة مسلسل

 بشدة
أعترض  أعترض ال أعرف أوافق

 بشدة
المحور األول: امتالك المعلمين للكفايات  

التكنولوجية الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية 
(Tablets) في التدريس: 

     

أعرف كيف أحل المشكالت المتصلة بالتكنولوجيا  1
 والتي تواجهني في أثناء التدريس. 

     

ت التكنولوجية الالزمة لتوظيف أستطيع تعلم الكفايا 2
 الحاسبات اللوحية في التدريس. 

     

أستطيع مواكبة أحدث التطورات المتصلة  3
بالتكنولوجيا الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في 

 التدريس. 

     

ال أمتلك الكفايات التكنولوجية الالزمة لتوظيف  4
 الحاسبات اللوحية في التدريس. 
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ك معرفة عميقة باألنواع المختلفة من أمتل 5
التكنولوجيا المرتبطة بتوظيف الحاسبات اللوحية 

 في التدريس. 

     

أمتلك المهارات التكنولوجية التي أحتاج إليها  6
 لتوظيف التكنولوجيا اللوحية في التدريس. 

     

المحور الثاني: امتالك المعلمين للكفايات  
مة لتدريس المعرفية في التخصص الالز 

 تخصصهم بإتقان:

     

      أمتلك قدًرا كافًيا من المعارف في تخصصي.  7
      أستطيع توظيف األسلوب العلمي في التفكير.  8
أمتلك طرًقا واستراتيجيات متنوعة لتنمية وتعميق  9

 فهمي لتخصصي الذي أقوم بتدريسه. 
     

المحور الثالث: امتالك المعلمين للكفايات  
التربوية العامة الالزمة لتدريس تخصصهم 

 بإتقان: 
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أستطيع اختيار المداخل الفعالة للتدريس والالزمة  10
لتوجيه تعلم التالميذ وتنمية تفكيرهم فيما يخص 

 تخصصي الدراسي. 

     

أمتلك معرفة عميقة لألسس المعرفية لتكنولوجيا  11
طبيق التعليم التي يمكنني استخدامها في فهم وت

 تخصصي المعرفي. 

     

المحور الرابع: امتالك المعلمين للكفايات التربوية  
 الالزمة لتوظيف الحاسبات اللوحية في التدريس:

     
     

أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية المناسبة التي  12
 تحسن طرق تدريسي للدروس. 

     

مناسبة التي أستطيع اختيار األدوات التكنولوجية ال 13
 تحسن تعلم التالميذ.

     

نجح برنامج الدراسة بكلية التربية في تمكيني من  14
التفكير بعمق في كيفية تأثير التكنولوجيا على 

 طرق التدريس التي أستخدمها داخل الصف. 
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أفكر تفكيًرا ناقًدا حول كيفية توظيف التكنولوجيا  15
 داخل الفصول المدرسية. 

     

أستطيع أن أطور استخدامي للتكنولوجيا التي  16
درستها في كلية التربية بحيث يتناسب مع 

 األنشطة التعليمية المختلفة. 

     

أستطيع االختيار من بين األنواع المختلفة  17
للتكنولوجيا لتحسين ما أقوم بتدريسه، وتحسين 

 طرق تدريسي، وتحسين تعلم التالميذ. 

أوافق 
 بشدة

أعترض  أعترض أعرف ال أوافق
 بشدة

     
أستطيع توظيف استراتيجيات التدريس ومداخل  18

توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي 
تعلمتها داخل كلية التربية في التدريس داخل 

 الصف. 

     

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية  19
 الذكية استخدام التكنولوجيا )الهواتف المحمولة

 (Desktop Computers)والحاسبات المكتبية 
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والحاسبات اللوحية والسبورة الذكية( بصفة عامة 
 في التدريس.

أستطيع أن أدرب زمالئي المعلمين على كيفية  20
 استخدام الحاسبات اللوحية في التدريس. 

     

أستطيع االختيار بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا  21
 المحتوي المعرفي الذي أقوم بتدريسه. لتعميق

     

أستطيع التدريس الفعال من خالل التناغم الفعال  22
بين المحتوي المعرفي في تخصصي وبين طرق 

 التدريس التربوية وبين التكنولوجيا.  

     

المحور الخامس: مدي تمكن األساتذة في كلية  
 التربية من الكفايات التربوية الالزمة لتوظيف

 الحاسبات اللوحية في التدريس:

     

نجح أساتذة طرق التدريس في كلية التربية في  23
تخصصي في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل 

 للتكنولوجيا في التدريس. 
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نجح أساتذة التخصص المعرفي )رياضيات/علوم/لغة  24
عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في كلية التربية في تعميق 

لتخصص العلمي بصورة تمكنني من التوظيف إتقاني ل
 األمثل للتكنولوجيا في التدريس.  

     

نجح أساتذة المناهج في كلية التربية في  25
تخصصي في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل 

 للتكنولوجيا في التدريس. 

     

لمحور السادس: درجة نجاح أساتذة كليات ا 
مشرفين داخل التربية والموجهين والمعلمين ال

المدارس في إمدادي بالكفايات التربوية الالزمة 
 الحاسبات اللوحية في التدريس:

أقل من 
2% 

من 
2% 

إلى 
5% 

من 
26% 

إلى 
50% 

من 
51% 

إلى 
75% 

 %76من 
 %100إلى 

نجح أساتذة المناهج وطرق التدريس في كلية التربية  26
في تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في 

 لتدريس بنسبة قدرها.....................ا

أقل من 
2% 

من 
2% 

إلى 
5% 

من 
26% 

إلى 
50% 

من 
51% 

إلى 
75% 

 %76من 
 %100إلى 
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نجح أساتذة التخصص المعرفي  27
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/إلخ( في 
كلية التربية في تعميق إتقاني للتخصص العلمي 

يف األمثل للتكنولوجيا بصورة تمكنني من التوظ
 في التدريس بنسبة قدرها............ 

     

نجح الموجهون الفنيون في إدارتي التعليمية في  28
تدريبي وإعدادي للتوظيف األمثل للتكنولوجيا في 

 التدريس بنسبة قدرها..................

     

نجح المعلمون المشرفون في مدرستي في تدريبي  29
وظيف األمثل للتكنولوجيا في التدريس وإعدادي للت

 بنسبة قدرها.................

     

المحور السابع: فاعلية برامج التدريب في أثناء  
 الخدمة:

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     تميزت برامج التدريب في أثناء الخدمة التي  30
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لي التحقت بها بكونها مفيدة جًدا في تدريبي وتأهي
 للتوظيف األمثل للحاسبات اللوحية في التدريس. 

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  31
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بمكونات الحاسبات اللوحية وأنواعها 

(Hardware) ؟ 

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     

التدريب في أثناء  من وجهة نظرك هل تضمن 32
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
ببرامج الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس 

 ؟{Software}وغيره( 

     

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  33
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بالتطبيقات التربوية التي صممتها مؤسسة جوجل 

ندات جوجل، وشرائح العرض )مثل مست
(Slides) والبريد اإللكتروني جي ميل، والجداول ،
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 (.؟(Spreadsheets)الحسابية 
من وجهك نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  34

الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
 Learning Management)بنظم إدارة التعلم 

Systems)لم: . ومن أمثلة نظم إدارة التع
‘‘ سكولوجي’’، و(Canvas)‘‘ كانفاة’’

(Schoology)بالكبورد’’، و ‘‘
(Blackboard)موديل’’، و ‘‘(Moodle)؟ 

     

هل تضمن التدريب في أثناء من وجهة نظرك  35
تتصل الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات 

 بتوظيف التكنولوجيا في شرح الدروس؟

     

ب في أثناء من وجهة نظرك هل تضمن التدري 36
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بمزايا التدريس باستخدام الكتب المدرسية ومزايا 

 التدريس باستخدام األدوات الرقمية؟
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من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  37
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 

)أفالم بتحقيق التناغم بين مصادر التعلم الرقمية 
الفيديو الرقمية، المصادر المسموعة الرقمية، 
وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج 

 الدراسية؟

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  38
الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 

نموذج ’’التدريس مثل بأطر دمج التكنولوجيا في 
‘‘ واإلضافة والتعديل وإعادة التعريف االستبدال

(Substitution, Augmentation, 
Modification, and Redefinition Model) 

اإللمام بالتكنولوجيا واألسس التربوية   نموذج’’و
 Technological)‘‘ والتخصص المعرفي

Pedagogical Content Knowledge 
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Model) ؟ 
من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  39

الخدمة الذي حصلت عليه على محتويات تتصل 
بأفضل طرق التدريس مثل استخدام التكنولوجيا في 

 التدريس المتمحور حول التالميذ؟

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     

من وجهة نظرك هل تضمن التدريب في أثناء  40
الذي حصلت عليه على محتويات تشتمل  الخدمة

على مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل 
مهارات التعاون مع اآلخرين، ومهارات التواصل 
مع اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات التفكير 

 الناقد(؟

     

يعد التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه اإلدارات  41
اللوحية في  التعليمية حول استخدام الحاسبات

 التدريس تدريًبا مفيًدا جًدا.

     

 30أكثر من  16من  8من  4من من يوم استمر التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه  42
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اإلدارات التعليمية حول استخدام الحاسبات اللوحية 
 في التدريس لمدة................................

 

واحد إلى 
أقل من 

 أيام 3

أيام إلى 
 أيام 7

أيام إلى 
 يوًما 15

يوم إلى 
 يوًما 30

 يوًما

     
المحور الثامن واقع البنية التحتية التكنولوجية  

 في المدارس اإلعدادية: 
أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

مدرستي اإلعدادية متصلة بشبكة اإلنترنت عن  43
 طريق الهاتف األرضي. 

     

عدادية متصلة بشبكة اإلنترنت عن مدرستي اإل 44
طريق شبكة األلياف الضوئية ذات السرعات 

 الكبيرة. 

     

جميع فصول مدرستي مجهزة بالسبورات الذكية  45
 .(Smart Boards)التفاعلية 

     

جميع فصول مدرستي مجهزة براوتر لالتصال  46
 Wireless) الالسلكي بشبكة اإلنترنت 
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Connecting Routers). 
توصيالت الكهرباء داخل كل فصل من فصول  47

مدرستي تسمح بإمكانية شحن بطارية أجهزة 
 الحاسبات اآللية اللوحية. 

     

 (Desktop)يوجد معمل للحاسبات اآللية المكتبية  48
 داخل مدرستي.

     

عدد أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية ال يكفي  49
 رستي.لتدريب جميع التالميذ في مد

     

يوجد ....... حاسب مكتبي لتدريب........ من  50
 التالميذ داخل مدرستي.

 اذكر عدد الحاسبات المكتبية وعدد التالميذ في مدرستك.

يجب أن يكون هناك......... حاسب مكتبي  51
 لتدريب كل ................تلميًذا. 

 ميذ.اذكر العدد المثالي المناسب لتدريب كل عدد من التال

أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في  52
 معمل الحاسب اآللي في مدرستي قديمة وعتيقة.

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة
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أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية الموجودة في معمل  53
 الحاسب اآللي في مدرستي معطلة وال تعمل. 

     

 (Software)اسبات اآللية المكتبية برامج الح 54
 الموجودة في معمل الحاسب اآللي في مدرستي

 قديمة وال تواكب العصر. 

     

سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب اآللي في  55
ال تصلح للتعلم باستخدام بطيئة و مدرستي 

 الحاسبات اآللية.

     

تم توزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ  56
 لة اإلعدادية في مدرستي.المرح

     

تم تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة بمعامل  57
للحاسب اآللي تتيح لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

 استخدام اإلنترنت مجاًنا. 

     

المحور التاسع توافر الدعم الفني للمعلمين  
 وفرق الصيانة:

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة
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وجد فرق تقدم الدعم الفني للمعلمين حول كيفية ت 58
مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام الحاسبات 

 اللوحية في التدريس في إدارتك التعليمية.

     

أعداد العاملين في فرق الدعم الفني للمعلمين  59
 كافية.

     

توجد فرق لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية التي  60
 تعليمية/مدرستك.تتعطل في إدارتك ال

     

أعداد العاملين في فرق صيانة أجهزة الحاسبات  61
 اللوحية كافية. 

     

المحور العاشر: ضمان أمان الشبكات الالسلكية  
 والسلكية:

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على  62
فية حماية التالميذ عند المعلمين لتبصيرهم بكي

 استخدام شبكة اإلنترنت وعند التعلم الرقمي. 

     

     قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب على  63
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المعلمين لتبصيرهم بكيفية التعامل مع األخطار 
 الناجمة عن استخدام التالميذ لشبكة اإلنترنت. 

ي المرحلة قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب معلم 64
اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من األخطار 
واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعليم 

 والتعليم الرقمي. 

     

قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المرحلة  65
اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من التنمر 

 عن طريق شبكة اإلنترنت. 

     

تنظم مديرية التربية والتعليم في محافظتك ورش  66
عمل إلمداد المعلمين واإلخصائيين النفسيين 
ومديري المدارس بالمهارات والمعارف التي 
يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت التالميذ 

 المتصلة بشبكة اإلنترنت. 

     

     تدعو مدرستي رجال الشرطة إلى إلقاء محاضرات  67
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لتبصير التالميذ بكيفية التعامل مع داخل المدرسة 
حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام شبكة 

 اإلنترنت. 
أنتجت وزارة التربية والتعليم أفالم كارتون تقوم  68

بتوعية  أولياء األمور والمعلمين واإلخصائيين 
النفسيين بالمشكالت المتصلة بإرسال مواد إباحية 

كيفية التعامل مع هذه لتالميذ المدارس، وتبصرهم ب
 المشكالت بطرق تربوية. 

     

تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنظمات  69
التطوعية  في تنظيم حمالت لتوعية تالميذ 
المدارس بأهمية االستخدام اآلمن واألخالقي لشبكة 

 اإلنترنت. 

     

تقوم المدارس اإلعدادية بإلزام التالميذ بتوقيع تعهد  70
ي باالستخدام األخالقي للتكنولوجيا داخل كتاب

 المدارس. 
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المحور الحادي عشر استخدام التكنولوجيا في  
 تدريس المناهج الدراسية: 

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات  71
وراكل مع الشركات التكنولوجية العالمية مثل أ

وسيسكو ولينوكس لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.

     

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات  72
مع الشركات التكنولوجية المحلية لتدريب تالميذ 
المرحلة اإلعدادية على مهارات تكنولوجيا 

 الت.المعلومات واالتصا

     

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بعقد اتفاقيات  73
مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ المرحلة 
اإلعدادية على الكفايات المتصلة بتكنولوجيا 

 المعلومات والمهارات الرقمية.
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تعد تنمية الكفايات الرقمية الالزمة للتحول الرقمي  74
عدادية واحدة من أولويات لدي تالميذ المرحلة اإل

 السياسة التعليمية في مصر. 

     

المحور الثاني عشر آليات تطوير الجاهزية  
 التكنولوجية في المدارس اإلعدادية المصرية:

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

يجب تنمية قدرة المعلمين على اختيار األدوات  75
حسن طرق تدريسهم التكنولوجية المناسبة التي ت

 للدروس.

     

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على اختيار األدوات  76
التكنولوجية المناسبة التي تحسن تعلم التالميذ أمر 

 مهم.

     

أري أن تطوير برنامج الدراسة بكلية التربية لكي  77
يسهم في تمكين الطالب/المعلمين من التفكير 

ولوجيا على طرق بعمق في كيفية تأثير التكن
التدريس التي أستخدمها داخل الصف شيء 
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 ضروري.
يجب تطوير برنامج الدراسة بكلية التربية لكي   78

يدرب الطالب/المعلمين على كيفية التفكير بصورة 
ناقدة حول كيفية توظيف التكنولوجيا داخل 

 الفصول المدرسية.

     

طوير أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين  على ت 79
استخدامهم للتكنولوجيا التي درسوها في كلية 
التربية بحيث تتناسب مع األنشطة التعليمية 

 المختلفة أمر ضروري.

     

أري أن تنمية قدرة المعلمين  على االختيار من  80
بين األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتحسين ما 
يقومون بتدريسه، وتحسين طرق تدريسهم، وتحسين 

ميذ أمر ضروري لتيسير اإلصالح تعلم التال
 التعليمي.

     

     أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على توظيف  81
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استراتيجيات التدريس ومداخل توظيف التكنولوجيا 
في العملية التعليمية والتي تعلموها داخل كلية 

 التربية في التدريس داخل الصف أمر ضروري.
ى  تدريب زمالئهم أري أن تنمية قدرة المعلمين عل 82

المعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا )الهواتف 
 Desktop)والحاسبات المكتبية  الذكية المحمولة

Computers)  والحاسبات اللوحية والسبورة
الذكية( بصفة عامة في التدريس ضرورة لتحسين 

 الجاهزية التكنولوجية.

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     

يجب تنمية قدرة المعلمين على  تدريب زمالئهم  83
المعلمين على كيفية استخدام الحاسبات اللوحية 

 في التدريس.

     

أعتقد أن تنمية قدرة المعلمين على  االختيار بين   84
األنواع المختلفة للتكنولوجيا لتعميق المحتوي 

 المعرفي الذي يقومون بتدريسه أمر ضروري.
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أري أن تنمية قدرة المعلمين على  التدريس الفعال  85
من خالل التناغم الفعال بين المحتوي المعرفي في 
تخصصهم وبين طرق التدريس التربوية وبين 

 التكنولوجيا أمر ضروري. 

     

يجب تنمية كفايات أساتذة طرق التدريس في كلية  86
التربية في تخصصي بحيث يستطيعون تدريب 

طالب/المعلمين بفاعلية على التوظيف وإعداد ال
 األمثل للتكنولوجيا في التدريس. 

     

أعتقد أن تنمية كفايات أساتذة التخصص المعرفي  87
)رياضيات/علوم/لغة عربية/لغة إنجليزية/ إلخ( في 
كلية التربية بحيث يستطيعون تعميق إتقان 
الطالب/المعلمين للتخصص العلمي بصورة 

ف األمثل للتكنولوجيا في تمكنهم من التوظي
التدريس يجب أن يكون من أولويات تحسين 

 الجاهزية التكنولوجية.
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أري أن تنمية كفايات أساتذة المناهج في كلية  88
التربية في تخصصي بحيث يستطيعون تدريب 
وإعداد  الطالب/المعلمين على التوظيف األمثل 

 للتكنولوجيا في التدريس أمر ضروري. 

     

برامج التدريب في أثناء الخدمة  يجب أن تتضمن 89
لمحتويات تتصل بمكونات الحاسبات اللوحية 

 ..................... (Hardware)وأنواعها 

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     
برامج التدريب  أعتقد أنه من الواجب أن تتضمن 90

برامج في أثناء الخدمة لمحتويات تتصل ب
الحاسبات اآللية )مثل برنامج األوفيس 

 وغيره(....................

     

برامج التدريب في أثناء الخدمة  يفضل أن تتضمن 91
لمحتويات تتصل بالتطبيقات التربوية التي 
صممتها مؤسسة جوجل )مثل مستندات جوجل، 

، والبريد اإللكتروني (Slides)وشرائح العرض 
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الحسابية  جي ميل، والجداول
(Spreadsheets)................) 

برامج التدريب في أثناء الخدمة في أري أن  92
المستقبل يفضل أن تتضمن لمحتويات تتصل 

 Learning Management)بنظم إدارة التعلم 
Systems) :ومن أمثلة نظم إدارة التعلم .

‘‘ سكولوجي’’، و(Canvas)‘‘ كانفاة’’
(Schoology)الكبوردب’’، و ‘‘
(Blackboard)موديل’’، و ‘‘

(Moodle)......... 

     

التدريب في أثناء الخدمة برامج  يجب أن تتضمن 93
لمحتويات تتصل بتوظيف التكنولوجيا في شرح 

 الدروس....................

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     
اء الخدمة سوف برامج التدريب في أثنأعتقد أن  94

تكون أفضل إذا تضمنت لمحتويات تتصل بمزايا 
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التدريس باستخدام الكتب المدرسية ومزايا التدريس 
 باستخدام األدوات الرقمية......................

برامج التدريب في أثناء الخدمة سوف  أعتقد أن 95
تكون أكثر فاعلية إذا تضمنت لمحتويات تتصل 

بين مصادر التعلم الرقمية )أفالم  بتحقيق التناغم
الفيديو الرقمية، المصادر المسموعة الرقمية، 
وغيرها( وبين المعايير النموذجية للمناهج 

 الدراسية.........................

     

برامج التدريب في أثناء الخدمة سوف  أري أن 96
تكون أكثر مناسبة الحتياجات المعلمين إذا 

تصل بأطر دمج التكنولوجيا تضمنت لمحتويات ت
واإلضافة  نموذج االستبدال’’في التدريس مثل 

 ,Substitution)‘‘ والتعديل وإعادة التعريف
Augmentation, Modification, and 

Redefinition Model) اإللمام   نموذج’’و
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بالتكنولوجيا واألسس التربوية والتخصص 
 Technological Pedagogical)‘‘ المعرفي

Content Knowledge Model)  
برامج التدريب في أثناء الخدمة  يجب أن تتضمن 97

لمحتويات تتصل بأفضل طرق التدريس مثل 
استخدام التكنولوجيا في التدريس المتمحور حول 

 التالميذ..........................

     

برامج التدريب في أثناء الخدمة سوف  أعتقد أن 98
ضمنت لمحتويات تشتمل على تكون أفضل إذا ت

مهارات القرن الحادي والعشرين )مثل مهارات 
التعاون مع اآلخرين، ومهارات التواصل مع 

التفكير  اآلخرين، ومهارات اإلبداع، ومهارات
 الناقد(...........................

     

أعتقد أن التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه  99
استخدام الحاسبات اللوحية  اإلدارات التعليمية حول
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في التدريس يجب تطويره ليصبح تدريًبا أكثر 
 فاعلية.

أري أن التدريب في أثناء الخدمة الذي تقدمه  100
اإلدارات التعليمية حول استخدام الحاسبات اللوحية 

 في التدريس يجب أن يستمر لمدة أطول.

     

بكة يجب أن يتم توصيل مدرستي اإلعدادية بش 101
اإلنترنت عن طريق شبكة األلياف الضوئية ذات 

 السرعات الكبيرة.

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     
أعتقد أن تجهيز جميع فصول مدرستي بالسبورات  102

سوف يحسن  (Smart Boards)الذكية التفاعلية 
 من الجاهزية التكنولوجية.

     

صول مدرستي براوتر جميع فأري أن تجهيز  103
 Wireless) لالتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت 

Connecting Routers)  سوف يجعل الجاهزية
 التكنولوجية أكثر كفاءة. 
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داخل  (Sockets)يجب تنفيذ توصيالت الكهرباء  104
كل فصل من فصول مدرستي بصورة تسمح 
بإمكانية شحن بطارية أجهزة الحاسبات اآللية 

 ية.اللوح

     

معامل للحاسبات اآللية المكتبية داخل  5إنشاء إن  105
مدرستي سوف يجعل الجاهزية التكنولوجية أكثر 

 فاعلية.

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف أوافق
 بشدة

     
 زيادة عدد أجهزة الحاسبات اآللية المكتبيةيجب  106

 بحيث تكفي لتدريب جميع التالميذ في مدرستي.
     

أعتقد أن النسبة المثالية التي يجب الوصول إليها   107
لتدريب كل  (Desktop)هي حاسب مكتبي واحد 

 من التالميذ داخل مدرستي. 10

     

أقترح تحديث أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية  108
القديمة والعتيقة الموجودة في معمل الحاسب اآللي 

 في مدرستي واستبدالها بأجهزة أحدث.
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أعتقد أن إصالح أجهزة الحاسبات اآللية المكتبية  109
المعطلة الموجودة في معمل الحاسب اآللي في 
مدرستي آلية فعالة لتحسين مستوي الجاهزية 

 التكنولوجية.

     

أعتقد أن تحديث برامج الحاسبات اآللية المكتبية  110
(Software)  الموجودة في معمل الحاسب اآللي

أكثر مواكبة للعصر  ي بحيث تصبحفي مدرست
 أمر ضروري.

     

أري أن زيادة سرعة اإلنترنت في معمل الحاسب  111
اآللي في مدرستي لكي تصلح للتعلم باستخدام 
الحاسبات اآللية أمر مهم لتحسين الجاهزية 

 التكنولوجية.

     

توزيع أجهزة للحاسبات اللوحية على تالميذ  يجب 112
 ية في مدرستي.المرحلة اإلعداد

     

     أعتقد أنه في حالة توزيع  الحاسبات اللوحية على  113
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تالميذ المرحلة اإلعدادية يجب أن يكون هناك 
 .تلميذلتدريب كل  (Tablet)حاسب لوحي واحد 

أري أن تجهيز مراكز الشباب وقصور الثقافة  114
بمعامل للحاسب اآللي تتيح لتالميذ المرحلة 

تخدام اإلنترنت مجاًنا أمر ضروري اإلعدادية اس
 لتطوير الجاهزية التكنولوجية. 

     

أقترح تأسيس فرق تقدم الدعم الفني للمعلمين حول  115
كيفية مواجهة المشكالت المتصلة باستخدام 
الحاسبات اللوحية في التدريس في إدارتك 

 التعليمية.

     

عم الفني أعتقد أن زيادة أعداد العاملين في فرق الد 116
للمعلمين أمر ضروري لتحسين الجاهزية 

 التكنولوجية.

     

يجب تأسيس فرق لصيانة أجهزة الحاسبات اللوحية  117
 التي تتعطل في إدارتك التعليمية/مدرستك.
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أري أن زيادة أعداد العاملين في فرق صيانة أجهزة  118
 الحاسبات اللوحية أمر ضروري. 

     

قوم وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب أوصي بأن ت 119
على المعلمين لتبصيرهم بكيفية حماية التالميذ 

 عند استخدام شبكة اإلنترنت وعند التعلم الرقمي.

     

أقترح أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيع كتيب  120
على المعلمين لتبصيرهم بكيفية التعامل مع 

لتالميذ لشبكة األخطار الناجمة عن استخدام ا
 اإلنترنت.

     

أعتقد أن قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي  121
المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من 
األخطار واإلشكاليات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا 
التعليم والتعليم الرقمي أمر ضروري لتحسين 

 الجاهزية التكنولوجية. 

أوافق 
 بشدة 

أعترض  أعترض ال أعرف افقأو 
 بشدة

     

     أري أن قيام وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي  122
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المرحلة اإلعدادية على كيفية حماية التالميذ من 
التنمر عن طريق شبكة اإلنترنت شرط مهم من 

 شروط نجاح الجاهزية التكنولوجية.  
في محافظتك يجب أن تنظم مديرية التربية والتعليم  123

ورش عمل إلمداد المعلمين واإلخصائيين النفسيين 
ومديري المدارس بالمهارات والمعارف التي 
يحتاجونها عند التعامل مع مشكالت التالميذ 

 المتصلة بشبكة اإلنترنت.

     

أقترح أن تدعو مدرستي رجال الشرطة إلى إلقاء  124
 محاضرات داخل المدرسة لتبصير التالميذ بكيفية

التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أثناء استخدام 
 شبكة اإلنترنت.

     

أوصي بأن تنتج وزارة التربية والتعليم أفالم كارتون  125
تقوم بتوعية  أولياء األمور والمعلمين 
واإلخصائيين النفسيين بالمشكالت المتصلة 
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بإرسال مواد إباحية لتالميذ المدارس، وتبصرهم 
 مع هذه المشكالت بطرق تربوية.بكيفية التعامل 

أعتقد أنه من الضروري أن تتعاون وزارة التربية  126
والتعليم مع المنظمات التطوعية  في تنظيم 
حمالت لتوعية تالميذ المدارس بأهمية االستخدام 

 اآلمن واألخالقي لشبكة اإلنترنت.

     

يذ أوصي بأن تقوم المدارس اإلعدادية بإلزام التالم 127
بتوقيع تعهد كتابي باالستخدام األخالقي 

 للتكنولوجيا داخل المدارس.

     

أري أنه من األفضل أن تقوم وزارة التربية والتعليم  128
المصرية بعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية 
العالمية مثل أوراكل وسيسكو ولينوكس لتدريب 

يا تالميذ المرحلة اإلعدادية على مهارات تكنولوج
 المعلومات واالتصاالت.

     

     أعتقد أنه من األفضل أن تقوم وزارة التربية والتعليم  129
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المصرية بعقد اتفاقيات مع الشركات التكنولوجية 
المحلية لتدريب تالميذ المرحلة اإلعدادية على 

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
عليم المصرية بعقد أقترح أن تقوم وزارة التربية والت 130

اتفاقيات مع وزارة االتصاالت لتدريب تالميذ 
المرحلة اإلعدادية على الكفايات المتصلة 

 بتكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية.

     

أوصي بأن تصبح تنمية الكفايات الرقمية الالزمة  131
للتحول الرقمي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 

سياسة التعليمية في مصر في واحدة من أولويات ال
 المستقبل القريب. 
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 هل لديك أية مقترحات أخري لتطوير الجاهزية التكنولوجية في المدارس اإلعدادية في جمهورية مصر العربية؟ 132
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكًرا جزياًل على تعاونك في اإلجابة عن أسئلة هذا االستبيان.
 الباحث                                                                                    

 أستاذ مساعد دكتور/ أحمد محمد نبوي 
 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية

  


