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التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية).

ملدص:
مع بروز الحاجة إلى دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي تبرز أىمية ىذا التحوؿ مف
خبلؿ توظيؼ برامج المحاكاة واإلنترنت في توفير بيئات تفاعمية لمطبلب مف خبلؿ أدوات
وأساليب التعمـ التفاعمي سواء كانت ىذه األساليب مف خبلؿ االتصاؿ التزامني الذي يسمح
لممعمـ والطالب باالتصاؿ في الوقت نفسو مف أي مكاف ،أو مف خبلؿ االتصاؿ البلتزامني
الذي يتـ في أوقات مختمفة؛ لذا ىدفت ىذه الدراسة إلى طرح رؤية استشرافية لدمج التابمت
في مدارس التعميـ الثانوي المصري .حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي والمنيج
المستقبمي ،إلى جانب االعتماد عمى أسموب دلفي لتطبيؽ أداة الدراسة ،وقد توصمت الدراسة
إلى عدد مف النتائج أىميا:
 بناء رؤية مستقبمية لدمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري. تحديد أىداؼ دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي والمتمثمة في تعزيز مياراتاستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى الطبلب ،وتحسيف استخداـ تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في عمميات التعميـ والتعمـ داخؿ المدرسة .إلى جانب إتاحة
الفرصة لمطالب لموصوؿ إلى المواد التعميمية المتوافرة عمى اإلنترنت ،ودعـ التعمـ
الفردي بفاعمية أكبر ،وتسييؿ وصوؿ الطالب إلى المحتوى الرقمي أو الكتب اإللكترونية
المتوافرة عمى التابمت التعميمي .إضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص في التعميـ أماـ جميع
الطبلب.
 تحديد أىـ آليات حصوؿ طبلب مدارس التعميـ الثانوي عمى التابمت في التعميـ منيا:شراء الوزارة أجيزة التابمت وتوزيعيا عمى الطبلب مجانا أو إتاحة ىذا الجياز لمطالب
الذي ال يممؾ حاسوبا شخصيا أو في منزلو إلى جانب احتفاظ الطالب بالتابمت الخاص
بو طواؿ العاـ داخؿ المدرسة وخارجيا أو يستعيف الطالب بجياز التابمت الذي اشترتو لو
أسرتو داخؿ المدرسة وخارجيا.
 استكشاؼ التحديات التػي تواجػو دمػج التابمػت فػي مػدارس التعمػيـ الثػانوي ،وىػي تحػدياتمتنوعة منيا ما ىو متعمؽ بالسياسات والبنى مثؿ :عدـ توافر وثائؽ صادرة عػف الجيػات
المسؤولة تتضمف توجييات لممعمميف ومػديري المػدارس حػوؿ السياسػات الواجػب اتباعيػا
لتوظيػػؼ التابمػػت فػػي التعمػػيـ ،وافتقػػار المػػدارس إلػػى المرافػػؽ والخ ػدمات الضػػرورية لػػدمج
- 85 -

التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية).

التابمػت فػػي أنشػػطة التعمػػيـ والػػتعمـ .وتحػػديات متعمقػػة بػػالمعمـ منيػػا :خػػوؼ المعممػػيف مػػف
دمج التابمت في التعميـ  ،وتركيز المعمميف عمى الطريقة التمقينية في التدريس إلػى جانػب
عػػدـ ت ػوافر الميػػارات البلزمػػة لػػدى المعممػػيف لتوظيػػؼ التابمػػت فػػي أنشػػطة التعمػػيـ والػتعمـ
داخؿ الصؼ الدراسي ،عبلوة عف قمػة الفػرص المتاحػة لتبػادؿ الخبػرات بػيف المعممػيف فػي
مجػػاؿ دمػػج تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت فػػي التعمػػيـ.

وتحػػديات متعمقػػة بالطالػػب

منيػػا :انشػػااؿ الطالػػب بالتابمػػت بػػالمرح ومشػػاىدة مقػػاطع فيػػديو فػػي أثنػػاء شػػرح الػػدروس
واسػػتابللو فػػي مجػػاالت أخ ػرى بعيػػدة عػػف التعمػػيـ والػػتعمـ مثػػؿ الميػػو وممارسػػة األلعػػاب
اإللكترونيػػة وتحميػػؿ األ ػػاني  ،إضػػافة إلػػى قمػػة وعػػي الطػػبلب بشىميػػة شػػبكات المعمومػػات
المتاحػػة عمػػى اإلنترنػػت فػػي عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ ،وعػػدـ اىتمػػاـ الطالػػب بالحفػػاظ عمػػى
سبلمة جياز التابمػت وتعريضػو لمتػدمير .وىنػاؾ تحػديات متعمقػة بػالمنيج الدراسػي منيػا:
أف معظـ المناىج الدراسية تقميدية ال تتبنػى المقاربػة التكنولوجيػة ،وعػدـ احتػواء المنػاىج
الدراسية عمى تطبيقات تيسر استثمار التابمت في عمميػة التػدريس .وىنػاؾ تحػديات أخػرى
متعمقة بالتمويؿ منيا :االتصاؿ بشػبكة اإلنترنػت ،وقمػة المػوارد بمػا يتناسػب مػع متطمبػات
دمج التابمت التعميمي داخؿ المدارس ،إلى جانػب إتاحػة خدمػة الػواي فػاي داخػؿ المدرسػة
وخارجيػا .وىنػاؾ تحػػديات أخػرى متعمقػػة بػاإلدارة المدرسػػية منيػا :مقاومػػة أعضػاء الييئػػة
اإلداريػػة لفكػػرة دمػػج التابمػػت التعميمػػي فػػي المػػدارس واكتفػػاء إدارة المدرسػػة بالتعامػػؿ مػػع
التابمػػت التعميمػػي باعتبػػاره إضػػافة إلػػى النظػػاـ القػػديـ فػػي إدارة المدرسػػة ،وافتقػػار اإلدارة
المدرسية إلى دورات تدريبية في مجاؿ دمج تكنولوجيا المعمومػات واالتصػاالت فػي التعمػيـ
 .وىناؾ تحديات أخرى متعمقة بالمجتمع المني واألسرة منيا :ضعؼ الثقة بقدرات الطػبلب
عمػػى توظيػػؼ التابمػػت فػػي أنشػػطة التعمػػيـ والػػتعمـ ،وعػػدـ قػػدرة األسػػرة عمػػى إج ػراء صػػيانة
لجياز التابمػت الخػاص بابنػو ،وقمػة بػرامج التوعيػة الموجيػة لؤلىػؿ حػوؿ الفوائػد المرجػوة
مف استثمار التابمت في التعميـ ،عبلوة عف وجود اتجاىات سمبية في المجتمع تجػاه دمػج
التابمت التعميمي في المدارس.
الكممات االفتتاحية :التابمت – التعميـ الثانوي -تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
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Planning for the integration of tablets in Egyptian secondary
)Prospective study( education schools
Abstract:
With the emergence of the need to integrate the tablets in
secondary schools, the importance of this transformation through the use
of simulations and the Internet in the provision of interactive
environments for students through tools and methods of interactive
learning, whether these methods through the communication, which
allows the teacher and student to communicate at the same time from
anywhere , Or through simultaneous communication at different times.
The aim of this study was to present a future vision for the integration of
tablets in secondary schools. The study adopted a descriptive approach
and a future approach, in addition to relying on Delphi method to apply
the study tool. The study reached a number of results, the most important
of which are:
-Building a future vision for the integration of tablets in secondary
schools.
-Identify the objectives of integrating the tablets in secondary education
schools, which are to enhance students' ICT skills, and to improve the
use of ICTs in the teaching and learning processes within the school. As
well as providing students with access to online learning materials,
supporting individual learning more effectively, and facilitating student
access to digital content or e-books on the educational tab. In addition
to promoting equal opportunities in education for all students.
-Determining the most important mechanisms for students of secondary
schools to get access to the education system, including: buying the
ministry's tablets and distributing them to students free of charge or
making this device accessible to students who do not have a personal
computer or at home. The student on the tablet that his family bought
for him inside and outside the school.
-Exploring the challenges of integrating tabloids into secondary schools,
including various policy and structural challenges such as: Lack of
documentation issued by the responsible authorities that provide
guidance to teachers and principals on policies to be followed for the
use of tablets in education, and the lack of necessary facilities and
services for schools To integrate the tablet into teaching and learning
activities. Teachers' concerns about the integration of tablets in
education, the focus of teachers on the teaching method of teaching, the
lack of skills required by teachers to employ the tabloid in teaching and
learning activities in the classroom, and the lack of opportunities to
exchange experiences among teachers in the field of integration
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Information and communication technology in education. And
students' challenges, such as: engaging in fun and watching videos while
explaining lessons and exploiting them in other areas that are far from
teaching and learning, such as fun, playing electronic games and
loading songs. In addition, students are less aware of the importance of
online information networks in teaching and learning, The student to
maintain the integrity of the tablet and subject to destruction. There
are challenges related to the curriculum: most of the curriculum is
traditional and does not adopt the technological approach, and the
curriculum does not contain applications that facilitate the investment
of the tablet in the teaching process. Other funding challenges include:
Internet access, limited resources in line with the requirements for
integration of educational tablets within schools, as well as the provision
of Wi-Fi in and out of school. Other challenges related to school
administration include: the resistance of members of the administrative
board to the idea of integrating the educational tab in schools, the
management of the school by dealing with educational tabloid as well as
the old system of school administration and the lack of training courses
in the field of ICT integration in education. There are other challenges
related to the community and the family: poor confidence in students'
ability to employ tablets in teaching and learning activities, family
inability to maintain their child's tablet, lack of awareness programs for
parents about the benefits of investing in education, In the society
towards the integration of education in schools.
Opening remarks: Tablets - secondary education - ICTs.
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مقدمة:
يعد التعمـ اإللكتروني وتطبيقاتو المختمفة مف المداخؿ التعميمية المعينة لمنظومة
التعميـ في المؤسسات التعميمية ،إذ يساىـ في توفير بيئة تعميمية تفاعمية محفزة لمتعمـ
واإلبداع وتنمية الميارات المتنوعة والخبرات المختمفة بما يتيحو مف فرص إلنتاج المعرفة
وزيادة التحصيؿ وتطوير اإلنتاجية في جميع الجوانب ،وبما يضمف مخرجات عالية الجودة
لموصوؿ إلى معالـ التعميـ المستقبمية حسب تطمعات النظاـ التعميمي الذي يسعى إلى الكفاءة
والفاعمية.
لذا دعا مجمس االتحاد األوربي في  02يوليو 1110ـ جميع الدوؿ األعضاء إلى
توفير الوسائط المتعددة والتكنولوجية وبيئات التعمـ االفتراضية وادخاؿ اإلنترنت بما يشجع
عمى التعمـ مدى الحياة ،كما دعا إلى زيادة فرص التدريب وتعزيز الشراكة بيف القطاعيف العاـ
والخاص لتطوير البرامج التعميمية وتشجيع تبادؿ الخبرات في مجاؿ تكنولوجيات الوسائط
المتعددة ونقؿ التكنولوجيا .) Dorina, Ion, & Gabriela,2010,p.390).استنادا إلى
أف توفير فرص متنوعة مف أجؿ إكساب الطبلب لميارات تكنولوجيا المعمومات واال تصاالت
يرفع مستوى التعميـ ويدعـ دوره في زيادة القدرة التنافسية وفي تحقيؽ التماسؾ االجتماعي
وتحقيؽ العدالة االجتماعية ،كما يؤىؿ الطبلب لسوؽ العمؿ ،ويجعميـ شركاء في تحقيؽ
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وقػػد بذلت و ازرات التربية في معظـ دوؿ العالـ جيودا ومحاوالت منيا إلصبلح
السياسات التعميمية وتطويرىا مف خبلؿ دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية
التعميمية  .إذ يعد الخبراء التربويوف التعميـ والتدريب عمميات قائمة عمى االتصاؿ والتفاعؿ
بصفتيما شرطا لحدوث التعميـ؛ لذلؾ اتجيت أنظار خبراء تكنولوجيا التعميـ إلى تعزيز سبؿ
االتصاؿ والتفاعؿ باستخداـ التكنولوجيات الحديثة ،إلى جانب السعي إلى تطوير أجيزة تتميز
بسعة التخزيف العالية وبسرعة األداء والوصوؿ الشبكي .ومع انتشار أجيزة الياتؼ النقاؿ في
بدايات التسعينات بدأت بوادر استخداـ اليواتؼ الخموية في التعميـ ،وكاف ذلؾ عبر استخداـ
خدمات الرسائؿ القصيرة المتبادلة بيف المؤسسة التعميمية والطالب ،أو تحميؿ بعض البرامج،
أو التطبيقات التعمي مية .ومع تطور الحاسبات المحمولة واليواتؼ الذكية ،ظير عمى الساحة
مصطمح التعمـ عبر األجيزة المحمولة ،أو التعمـ الجواؿ  ، Mobile Learningوالذي ال
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يقتصر عمى اليواتؼ المحمولة فقط بؿ يمتد إلى جميع األجيزة اإللكترونية التي يستخدميا
المعمـ والطالب لبلتصاؿ والتفاعؿ عبر العممية التعميمية (.حافظي ،1105 ،ص)1
ويعد االتجاه نحو دمج التابمت في مجاؿ التعميـ مف أىـ االتجاىات التي تبنتو عدد مف
دوؿ العالـ ،حيث تتميز ىذه األجيزة بامتبلكيا شاشات تعمؿ بالممس ،وأكبر حجما مف
شاشات اليواتؼ الذكية وأقؿ حجما مف شاشات الحاسوب الشخصي ،وليا قدرة عالية عمى
عرض المواد السمعية والبصرية ومعالجتيا ،مثؿ الكتب واألخبار واألفبلـ والموسيقى واأللعاب،
و ير ذلؾ مف أنواع المحتوى المنشور عمى اإلنترنت .ومف المزايا األخرى التي تتمتع بيا
أجيزة التابمت أنيا متعددة االستخداـ؛ فيي تؤدي وظائؼ أكثر مف تمؾ التي تؤدييا اليواتؼ
الذكية ،إضافة إلى أنيا تؤدي الوظائؼ نفسيا التي تؤدييا أجيزة الحاسوب بالنسبة لؤلطفاؿ.
(Vier, M., 2013).إذ يتيح دمج التابمت في العممية التعميمية لمطبلب فرصة لمتفاعؿ مع
معممييـ وأقرانيـ ،ومشاركة المحتوى ،والمرونة ،والتعمـ الذاتي ،مما يتطمػب مػف المصػػمميف
العنايػػة بطبيعػػة الحػػاؿ بكيفيػػة اسػػتخداـ المواقػػع التعميمية المتاحة عمى شبكة اإلنترنت لدعـ
تعمػـ الطػبلب بشػكؿ فػردي أو عمى شكؿ مجموعػات )(Baird and Fisher, 2005
ولقد أصبحت أجيزة التابمت أكثر أىمية في جميع جوانب الحياة اليومية وذات أثر
كبير عمى عممية التعمـ .إذ تناسب  %61مف التطبيقات التعميمية المتاحة مف شركة أبؿ
والتي تصؿ إلى ( 541ألؼ تطبيؽ تقريبا) وكذلؾ التطبيقات التعميمية المتاحة في سوؽ
الروبوت والتي تصؿ إلى ( 211ألؼ تطبيؽ) ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة وأطفاؿ المدرسة
االبتدائية ،ويعود ذلؾ إلى قدرتيا عمى جعؿ التعمـ أكثر مبلئمة وأكثر مرونة داخؿ الفصوؿ
الدراسية .إلى جانب قمة التكمفة اإلجمالية لمتابمت التعميمي مقارنة مع تكمفة أجيزة الكمبيوتر،
كما أنيا تتيح الفرصة لمطبلب لمتمكف مف استخداميا بسرعة ،فضبل عف إكسابيـ ميارات
التعامؿ مع البرامج التفاعمية بشكؿ مستقؿ وبثقة مما يوفر ليـ حرية استكشاؼ العوالـ
االفتراضية

واتقاف

الميارات

التكنولوجية

المختمفة&Antony, .

Ratchada

))2013,p.176
إلى جانب ذلؾ ىناؾ عدد مف الدراسات السابقة التي اىتمت بدراسة دمج
التابمت التعميمي وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية التربوية منيا دراسة Sven
( ) 2007التي أوضحت أف استخداـ التابمت في التعميـ وطد مف اعتقاد الطبلب بشىميتو في
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تعزيز خبرات التعمـ لدييـ ودعـ العبلقات االجتماعية بينيـ مف خبلؿ العمؿ التعاوني والعمؿ
في مجموعات وطور أداءىـ األكاديمي ،إذ يعتقد  %64مف الطبلب أىمية التابمت في تطوير
خبراتيـ التعميمية  .وبالمثؿ؛ دراسة الدىشاف ( )1101التي سمطت الضوء عمى كيفية
االستفادة مف اليواتؼ في إحداث نقمة نوعية في التعميـ مف خبلؿ توظيفيا في عمميتي
التعميـ والتدري ب كما تستعرض أىـ التحديات والصعوبات التي تواجو استخداميا في ىذا
المجاؿ مع تقديـ بعض المقترحات لمتامب عمييا .وأوضحت دراسة Colin & Leslie
( )2012ودراسة  )2011( Cismaru & Cismaruفاعمية استخداـ التابمت في قاعات

التدريس حيث َّ
مكف الطبلب مف تدويف المبلحظات في أثناء المحاضرات واجراء البحوث
بالتعاوف بينيـ ،وتيسير سبؿ التفاعؿ وتبادؿ الخبرات .كما يعد مف الطرؽ المفيدة لتشجيع

المشاركة بيف الطبلب والمعمميف .كما يسمح بالربط مع األجيزة األخرى لتعزيز التفاعؿ
والتعاوف بيف الطبلب  ،إلى جانب استثمار الخبرات السابقة لمطبلب في مجاؿ التعامؿ مع
األجيزة اإللكترونية .إال أف دراسة  )2011a( Kay & Lauricellaأشارت إلى أف ىناؾ
بعض االنحرافات في استخداـ ىذه األجيزة مف قبؿ الطبلب مثؿ استخداـ تطبيقات المراسمة
الفورية ،ولعب األلعاب اإللكترونية ،ومشاىدة األفبلـ بدال مف التركيز عمى عممية التعمـ .في
حيف كشفت دراسة  )2011( Goralعف دور التابمت التعميمي في تنمية اإلبداع لدى الطبلب
وتعزيز ميارات التفكير الناقد لدييـ مف خبلؿ التطبيقات المتنوعة والبرامج التفاعمية المرتبطة
بالمنيج الدراسي .باإلضافة إلى دورىا في حدوث قدر أكبر مف التفاعؿ والتواصؿ بيف الطبلب
وأعضاء الييئة التدريسية.
ورصدت دراسة

 )2011( Jenniferعددا مف التحديات التي تواجو دمج

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مدارس التعميـ الثانوي بتنزانيا مثؿ ضعؼ البنية التحتية
ونقص المعمميف المؤىميف لتوظيفيا في التدريس  ،وعدـ امتبلؾ الطبلب لمميارات البلزمة
لمتعامؿ مع األجيزة الرقمية وتوظيفيا في عممية التعمـ.
وأكدت دراسة  )2012( Marco & Michielعمى إسياـ التابمت التعميمي في
زيادة المرونة في عممية التعمـ وتيسير عممية تبادؿ المواد الرقمية بيف الطبلب وظيور
سياقات وممارسات تعمـ جديدة ،إضافة إلى سيولة الحصوؿ عمى مراجع ومصادر تعمـ جديدة
مف خبلؿ المواقع المتاحة عمى اإلنترنت .في حيف أفادت دراسة  )2012( Heinrichأف
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أكثر استخدامات الطبلب لمتابمت داخؿ الفصؿ تمثمت في تعمـ الرياضيات والماة اإلنجميزية
والعموـ مع استخداـ متماثؿ في التاريخ والجارافيا والفف ،والموسيقى والدراما.
وقاـ كؿ مف Yata, & Harfield

Nakrang,

( )2013بتقييـ تجربة

توظيؼ التابمت في العممية التعميمية لمصؼ األوؿ االبتدائي في تايبلند وتوصؿ إلى الكشؼ
عف أربعة تحديات تواجو ىذا المشروع تتمثؿ في :تطوير المحتوى بما يتبلءـ مع البرامج
التفاعمية والبيئة االفتراضية ،وضماف سيولة االستخداـ ،وتوفير دعـ المعمميف وتدريبيـ،
وتقييـ نتائج التعمـ وفؽ ىذا المشروع .بينما أوضحت دراسة Hallissy, Gallagher,
 )2013( Ryan, & Hurleyکيفية استخداـ أجيزة التابمت في المدرسة ،ومدى تشثيرىا
عمى دور المعمـ والطالب ،وأىمية توافر الموارد لدعـ تعممو ،باإلضافة إلى أىمية تقديـ الدعـ
الميني لممعمميف مع استكشاؼ التحديات التي واجيت توظيؼ التابمت داخؿ المدرسة .في
حيف؛ ركزت دراسة كؿ مف  )2013( Balanskat & Hertzعمى استكشاؼ العوامؿ
الرئيسة لنجاح دمج التابمت في المدارس ،وتوفير مبادئ توجييية لممدارس لتمكينيا مف
تحقيؽ ىذا الدمج؛ إلى جانب محاولة الحصوؿ عمى فيـ أفضؿ الستخداـ المعمميف ألجيزة
التابمت لتعزيز تعمـ الطبلب في المدرسة والمنزؿ.
وأثبت دراسة كؿ مف  )2015( McEwen & Dubéنجاح استخداـ التابمت
التعميمي في التدريس مف خبلؿ االعتماد عمى بعض التطبيقات التربوية البسيطة في توجيو
انتباه األطفاؿ نحو المحتوى المقدـ إلييـ باض النظر عف قدرة الطفؿ اإلدراكية ،وقد حقؽ
األطفاؿ نتائج عالية في ىذا المجاؿ .وقد أظيرت دراسة الجريسي ( )1104فاعمية تطبيقات
الياتؼ النقاؿ في مواقع التواصػؿ االجتماعي عمى تعمـ وتعميـ القرآف الكريـ لطالبػات جامعػة
طيبػة واتجػاىيف نحوىػا .وأكدت عمى أىمية إقامػػة دورات تدريبيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس
والطػػبلب والطالبات في الجامعػات السػعودية لتػدريبيـ عمػى اسػتخداـ تطبيقػات اليػاتؼ النقػاؿ
في مواقع التواصؿ االجتماعي لتعمـ وتعميـ القرآف الكريـ.
وقد استطمعت دراسة  )2015( Owstonآراء الطبلب حوؿ مشاركتيـ وتفاعميـ مع األقراف
والمدرب ومدى االستفادة مف التكنولوجيا والمصادر الرقمية وادراكيـ لمتعميـ في الفصؿ
الدراسي .و ُوجد أف إدراؾ الطبلب قد زاد عف المعدؿ المتوسط بخمس درجات عمى مقياس
ليكرت كما ازدادت العبلمات بشكؿ إيجابي عمى جميع األسئمة مف السنة األولى إلى الثالثة،
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إضافة إلى أف تطبيؽ استخدامات التكنولوجيا في الفصؿ تدخمت بازدياد تدريجي في تعميـ
الطبلب خبلؿ فترة الدراسة ويرجح سبب ذلؾ إلى استخداـ فيديوىات أكثر مف سنة إلى أخرى.
وقد دعت دراسة سرحاف ( )1104إلى إنشاء مدرسة افتراضية كشسموب لتطبيؽ
التعمـ اإللكتروني في منطقتنا العربية بشكؿ ناجح بحيث يتـ استابلؿ أدوات التواصؿ
االجتماعي والتراسؿ المباشر والحوسبة السحابية بشكؿ مثالي في تقديـ تعميـ يتوافؽ مع
تطمعات جيؿ اليوـ ومع الديناميكية التي يتسـ بيا عصرنا الحديث .إضافة إلى ذلؾ فقد أثبتت
دراسة السعيد ( ) 1104فاعمية استخداـ معمؿ الرياضيات االفتراضي القائـ عمى التابمت حيث
ينمي الميارات العممية لدى طبلب التعميـ الثانوي ،وأف مدخؿ معمؿ الرياضيات االفتراضي
مدخؿ عممي جيد لتوظيؼ التابمت في التعميـ .وكذلؾ دراسة

 )2015( Jaclynالتي

أوضحت ارتفاع مستوى تحصيؿ الطبلب الذيف استخدموا التابمت في مادة الرياضيات بالصؼ
الثالث االبتدائي عف أقرانيـ الذي لـ يستخدموه.
كبير مف المعايير التي يمكف االستناد
ا
واستنبطت دراسة العوضي ( )1104عددا
إلييا لمحكـ عمى درجة ممارسات التعميـ اإللكتروني وفؽ معايير تربوية محددة شممت ()64
معيا ارً يمكف االعتماد عمييا في تطوير ممارسات التعميـ اإللكتروني ،وتقييميا.

باإلضافة إلى تشكيد دراسة حافظي ( )1105عمى أىمية استخداـ تطبيقات اليواتؼ

النقالة في التعميـ الجامعي مف وجية نظر أساتذة معيد عمـ المكتبات والتوثيؽ بجامعة عبد
الحميد ميري قسنطينة .1في حيف سمطت دراسة نورة ( )1105الضوء عمى الخدمات
المعموماتية المتوفرة عمى تطبيقات اليواتؼ الذكية وكيفية توظيفيا بالجامعة ،وأوضحت
الدراسة مدى تشثرييا عمى الخدمات المكتبية ،لما ليا مف أثر في نشر المعرفة العممية بجميع
فروعيا ومساعدة الطبلب في الحصوؿ عمى المعمومة وتمبية طمباتيـ البحثية .وأوضحت
دراسة رشيد ( )1105عمى دور اليواتؼ واأللواح الذكية في تحسيف العممية التعميمية مف
خبلؿ التعريؼ بشىـ تطبيقات اليواتؼ الذكية واأللواح الرقمية المستخدمة في العممية
التعميمية.
وعمى الر ـ مف استفادة ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري
وتصميـ أداة الدراسة إال أنو ال توجد دراسة مف الدراسات السابقة سعت إلى بناء رؤية
استشرافية مقترحة لدمج التابمت في التعميـ الثانوي ،وىو ما تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيقو.
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مغللة الدراصة وأصئلتَا:
تعد التربية جزءاً مف منظومة المجتمعات ،ومف ثـ تتشثر بشي متايرات تكنولوجية

ومعموماتية ،وىذه المتايرات ال تؤثر في شكؿ ونمط العممية التربوية فحسب ،بؿ تؤثر أيضا
في أىدافيا و اياتيا ،حيث تمثؿ ىذه المتايرات مصادر فرص إيجابية لبعض الدوؿ مف
ناحية ،وتمثؿ كذلؾ تيديدات وتحديات لآلخريف مف ناحية أخرى ،ومف أكثر ىذه المتايرات
تشثي ارً ،الدور المتزايد لممعرفة وثورة االتصاالت والمعمومات في تطوير العمميات المرتبطة

بالتعميـ والتعمـ .وعمى الر ـ مف التفات معظـ الدوؿ إلى أىمية توظيؼ التكنولوجيا داخؿ
منظومة التعميـ مف خبلؿ توافر قواعد لمبيانات وادخاؿ اإلنترنت المدارس ومواقع الويب
( ) Webالتفاعمية إال أف الواقع يشيد باير ذلؾ مف ياب رؤية إستراتيجية حوؿ طبيعة ىذا
الدمج لمتكنولوجيا داخؿ منظومة التعميـ ،أو حوؿ آليات ىذا الدمج والتوظيؼ ،وكيفية تقويـ
آثار ىذا الدمج اإليجابية والسمبية عمى حد سواء(Dorina, Ion, & Gabriela, .
)2010,p.391
وفي السياؽ ذاتو ،يسيـ دمج التابمت في تعميـ الطبلب وتعمميـ في زيادة التعاوف
بششكالو المختمفة بيف بعضيـ بعضا مف جية ،وبيف الطبلب ومعممييـ ،وبيف األسر والمعمميف
واإلدارة المدرسية مف جية أخرى .إضافة إلى تحسيف الميارات التنظيمية والميارات البحثية
لدى ىؤالء الطبلب ( .)Fischman, & Keller,2011,p.50كما يساىـ في رفع مستوى
تحصيؿ الطبلب وتحسيف أدائيـ األكاديمي ،حيث أشارت دراسة  )2011( Eichenlaubأف
( )% 64مف الطبلب أكدوا عمى الدور المحوري في استخداـ التطبيقات المتاحة عمى التابمت
في تحسيف تعمميـ ،وأف ( )%86مف الطبلب يفضموف االعتماد عميو في عممية التعمـ
بالمستقبؿ ،وقد أظيرت دراسة  (2011) Tamimأف الطبلب الذيف يستعينوف باألجيزة
التكنولوجية في تعمميـ وتمدرسيـ ارتفع مستوى تحصيميـ بزيادة  %01عف مستوى أقرانيـ
الذيف ال يستعينوف بيذا األجيزة .وقد يبتكر الطبلب طرقا لصيا ة محتوى تعميمي مناسب ليـ
جميعا أو إعداد مقاطع فيديو تعميمية لشرح المفاىيـ والنظريات التي يصعب فيميا ،أو إعادة
صيا ة المحتوى التعميمي في صورة خرائط أو جداوؿ ،أو إبداع صور وتسجيبلت صوتية مف
خبلؿ العمؿ في مجموعات مصارة.

) )Diana and Anja, 2015,p,29عبلوة عف

طوؿ عمر البطارية وجودتيا تصؿ إلى  01ساعات عمؿ متواصؿ مما يتيح الحرية لمطالب
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إنجاز مزيد مف األعماؿ والواجبات وحرية التنقؿ بو ،وسيولة حمؿ الجياز في الحقيبة
المدرسية والسماح لمطبلب لمتابعة المجاالت التي ير بوف في التعمـ منيا ،وتمكيف الطبلب
مف ميارات التفاعؿ مع األجيزة التكنولوجية بصفة يومية ،كما تتوافر عمى التابمت مجموعة
مف التط بيقات التي يمكف استخداميا بسيولة لتمبية مواضيع التعمـ والمواضيع التي يحتاج
الطالب(Melhuish, & Falloon, 2010,p16).
وتزداد الحاجة إلى ىذه الدراسة بعد استعداد وزارة التربية والتعميـ إلى تطبيؽ رؤية
جديدة لتطوير منظومة التعميـ المصري في جميع مراحمو الدراسية بالتعاوف مع البنؾ الدولي
مف خبلؿ مشروع دعـ إصبلح التعميـ في مصر ؛ بدءا مف رياض األطفاؿ مرو ار بالتعميـ
االبتدائي واإلعدادي وانتياء بالتعميـ الثانوي وذلؾ لمعاـ الدراسي 1108/1107ـ .وخاصة
مع توجو الوزارة لتوزيع أجيزة تابمت عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ثـ يعقبيا تسميـ كؿ
طبلب المرحمة الثانوية .إلى جانب أف المكوف الرابع مف مشروع دعـ إصبلح التعميـ في
مصر يركز باألخص عمى تعزيز مستويات تقديـ الخدمات مف خبلؿ أنظمة التعميـ القائمة
عمى الربط الشبكي ) التكمفة التقديرية  051مميوف دوالر)( .البنؾ الدولي)00 :1107 .
وبناء عميو يمكف صيا ة مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:
 -0ما أىداؼ دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري؟
 -1ما أىمية دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري ؟
 -2ما أىـ التجارب العالمية في مجاؿ دمج التابمت في المدارس؟
 -3ما أىـ آليات حصوؿ طبلب مدارس التعميـ الثانوي عمى التابمت؟
 -4ما التحديات التي تواجو دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري ؟
 -5ما مقومات نجاح دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري؟
 -6ما الرؤية االستشرافية المقترحة لدمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري ؟
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أٍداف الدراصة:
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 طرح رؤية مستقبمية لدمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري. رصد أىمية دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري. التعرؼ عمى أىـ التجارب العالمية في مجاؿ دمج التابمت في المدارس الوقوؼ عمى أىداؼ دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري. استكشاؼ التحديات التي تواجو دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري. تحديد مقومات نجاح دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري. -التعرؼ عمى آليات تسمـ الطبلب لمتابمت في مدارس التعميـ الثانوي المصري.

أٍنية الدراصة:
 تسػػػتمد الدراسػػػة أىميتيػػػا مػػػف حداثػػػة وحيويػػػة الموضػػػوع الػػػذي تطرحػػػو ،إذ يمثػػػؿ دمػػػجالتابمػػػت فػػػػي مػػػدارس التعمػػػػيـ الثػػػػانوي أكثػػػر األنمػػػػاط التعميميػػػػة شػػػيوعاً فػػػػي المسػػػػتقبؿ
القريػػػب ،فقػػػد أشػػػارت عديػػػد مػػػف الدراسػػػات المسػػػتقبمية إلػػػى أىميػػػة وضػػػرورة التحػػػوؿ
مػػػػف صػػػػياة التعمػػػػيـ التقميػػػػدي إلػػػػى الػػػػتعمـ القػػػػائـ عمػػػػى دمػػػػج تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات
واالتصػػػاالت فػػػي المػػػدارس تمشػػػياً مػػػع االتجاىػػػات الحديثػػػة التػػػي تنػػػادى بالتوسػػػع فػػػي

اسػػػػتخدامو 1كمػػػػا أنيػػػػا تعػػػػد تجربػػػػة متميػػػػزة فػػػػي مجػػػػاؿ التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػي بوصػػػػفيا
إحػػػػػػدى مسػػػػػػتجدات تكنولوجيػػػػػػا التعمػػػػػػيـ فػػػػػػي الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المعمومػػػػػػات والمػػػػػػواد
اإللكترونيػػػػة المفيػػػػدة التػػػػي تخػػػػدـ العمميػػػػة التعميميػػػػة بمػػػػا تتضػػػػمنو مػػػػف مػػػػواد نصػػػػية
و ير نصية كالرسوـ والصور الثابتة والمتحركة واألصوات و ير ذلؾ.
 كمػػػا تتػػػشتى أىميػػػة القيمػػػة التطبيقيػػػة لمدراسػػػة مػػػف تقػػػديـ رؤيػػػة استشػػػرافية حػػػوؿ كيفيػػػةدمػػػػج التابمػػػػت فػػػػي مػػػػدارس التعمػػػػيـ الثػػػػانوي ،وىػػػػو تصػػػػور متكامػػػػؿ يشػػػػمؿ مبػػػػررات
الػػػػدمج ،وأىدافػػػػو ومقومػػػػات نجػػػػاح تحقيقػػػػو والتحػػػػديات التػػػػي تعػػػػوؽ تطبيقػػػػو ،وآليػػػػة
تحقيػػػػؽ ىػػػػذا الػػػػدمج بمػػػػا يمكػػػػف المسػػػػؤوليف القػػػػائميف بػػػػوزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ عمػػػػى

دمػػػػج تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت فػػػػي المػػػػدارس مػػػػف اتخػػػػاذ خطػػػػوات بنػػػػاءة
تجػػػػاه توظيػػػػؼ التابمػػػػت التعميمػػػػي فػػػػي مػػػػدارس التعمػػػػيـ الثػػػػانوي مػػػػف خػػػػبلؿ االسترشػػػػاد
بيػػػذا التصػػػور ،إلػػػى جانػػػب االطػػػبلع عمػػػى تجػػػارب بعػػػض الػػػدوؿ التػػػي قامػػػت بتوظيػػػؼ
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التابمػػػت فػػػي التعمػػػيـ والتعػػػرؼ عمػػػى الجوانػػػب اإليجابيػػػة فييػػػا وكػػػذلؾ الجوانػػػب السػػػمبية
أو التحػػػػديات التػػػػي واجيػػػػتيـ فػػػػي أثنػػػػاء التطبيػػػػؽ .إلػػػػى جانػػػػب التعػػػػرؼ عمػػػػى أنمػػػػاط
متنوعػػػػػة لػػػػػدمج التابمػػػػػت فػػػػػي التعمػػػػػيـ ،واختيػػػػػار األنسػػػػػب منيػػػػػا وفػػػػػؽ قػػػػػدرات الػػػػػوزارة
وامكاناتيا.

ميَج الدراصة :
تعتمد الدراسة في تناوليا ليذا الموضوع عمى منيجيف ىما:
 المػػػػنيج الوصػػػػفي والػػػػذي ايعػػػػد بمثابػػػػة استقصػػػػاء ينصػػػػب عمػػػػى ظػػػػاىرة مػػػػف الظػػػػواىركمػػػػا ىػػػػي فػػػػي الواقػػػػع ،بقصػػػػد تشخصػػػػييا ،وكشػػػػؼ جوانبيػػػػا ،وتحديػػػػد العبلقػػػػات بػػػػيف
عناصػػػػرىا أو بينيػػػػا وبػػػػيف ظػػػػواىر أخػػػػرى  ،والوصػػػػوؿ إلػػػػى نتػػػػائج أو تعميمػػػػات عػػػػف
الظػػػػػاىرة أو الموضػػػػػوع محػػػػػؿ البحػػػػػث  ،كمػػػػػا أنيػػػػػا كثيػػػػػ ارً مػػػػػا تتعػػػػػدى الوصػػػػػؼ إلػػػػػى
التفسػػػػػير  ،وذلػػػػػؾ فػػػػػي حػػػػػدود اإلجػػػػػراءات المنيجيػػػػػة المتبعػػػػػةا (.الرشػػػػػيدي،1111 ،

ص  . )48ويمكػػػػػف ىػػػػػذا المػػػػػنيج الباحػػػػػث مػػػػػف جمػػػػػع المػػػػػادة العمميػػػػػة التػػػػػي تتصػػػػػؿ
بمميػػػزات التابمػػػػت وأىميػػػة دمجػػػػو فػػػػي المػػػدارس ومطالػػػػب تحقيػػػػؽ ىػػػذا الػػػػدمج وآليػػػػات
تطبيقو.
 المػػػػػنيج المسػػػػػتقبمي :يسػػػػػاىـ ىػػػػػذا المػػػػػنيج فػػػػػي اترشػػػػػيد عمميػػػػػات التخطػػػػػيط واتخػػػػػاذالقػػػػ اررات مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػوفير قاعػػػػػدة بيانػػػػات مسػػػػتقبمية لممخطػػػػط وصػػػػانع القػػػػػرار ،أي
تػػػوفير معمومػػػات حػػػوؿ البػػػدائؿ الممكنػػػة وتػػػداعيات كػػػؿ منيػػػا عبػػػر الػػػزمف ،ومػػػف خػػػبلؿ
ترشػػػػيد مػػػػا يجػػػػب أف يسػػػػبؽ عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػ اررات بشػػػػشف السياسػػػػات والخطػػػػط مػػػػف
حػػػوار ووطنػػػي عمػػػى مسػػػتوى النخػػػب وعمػػػى مسػػػتوى الجمػػػاىير بقصػػػد بمػػػورة القضػػػايا
وبيػػػاف االختيػػػارات الممكنػػػة ومػػػا ينطػػػوي عميػػػو كػػػؿ اختيػػػار مػػػف مزايػػػا أو منػػػافع ومػػػف
أعبػػػػػاء أو تضػػػػػحياتا (عيسػػػػػوي ،1111 ،ص )4ومػػػػػف خبللػػػػػو يػػػػػتـ صػػػػػيا ة رؤيػػػػػة
استشرافية لدعـ دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي.
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أدوات الدراصة:
وتعتمد الدراسة عمى أسموب دلفي بوصفو أحد أساليب الدراسات المستقبمية:

 -أصلوبى دلفي:

يعد أسموب دلفي امنيجاً لموصوؿ إلى رسـ السياسات والبدائؿ أو الوصوؿ إلػى مسػتوى مػف

االتفػػاؽ ،ولػػيس فقػػط لؤل ػػراض التنبؤيػػة .كمػػا أنػػو قػػادر بصػػياو المختمفػػة عمػػى المػػزج بػػيف
األسػػاليب الحدسػػية واالسػػتطبلعية والمعياريػػة فػػي توليفػػة واحػػدة قػػادرة عمػػى استشػراؼ جمػػاعي
وتكنولوجي لممستقبؿ .كمػا ينظػر إليػو عمػى أنػو منيجيػة أوليػة لتنظػيـ وصػقؿ وزيػادة اإلجمػاع
واالتسػػاؽ بػػيف الخب ػراء فػػي مجػػاؿ أو ق ػرار أو قضػػية مػػا فػػي المسػػتقبؿا( .زاىػػر ،1111 ،ص
)006

وتقوـ الفكرة األساسية ليذا األسموب عمى أف تفكير الجماعػة أفضػؿ كثيػ ارً مػف تفكيػر الفػرد،

حيػػث نقػػوـ فييػػا بس ػؤاؿ الخب ػراء عػػف آرائيػػـ حػػوؿ أسػػس دمػػج التابمػػت التعميمػػي فػػي مػػدارس

التعميـ ما قبػؿ الجػامعي فػي عػدة جػوالت أو جػولتيف تعتمػد عمػى التاذيػة الراجعػة مػف الجػوالت
السابقة ،ويتـ التوصؿ إلى تمؾ األسس في ضوء ما تراه األ مبية1
وتمثمت أدوات الدراسة في نوعيف مف االستبانات ىما:
 -0استبانة مفتوحػة :وىػى البػاً مػا تكػوف فػي الجولػة األولػى ،حيػث تػـ توجيػو سػؤاؿ مباشػر
عف محاور دمج التابمت التعميمي في مدارس التعمػيـ قبػؿ الجػامعي المتمثمػة في(:مبػررات

دمػػػج التابمػػػت التعميمػػػي فػػػي المػػػدارس -أىػػػداؼ الػػػدمج -مقومػػػات نجػػػاح ىػػػذا الػػػدمج –
التحديات التي تواجو دمج التابمت في المدارس -آليات تنفيذ ىذا الدمج).
 -1استبانة مامقة :وىى استبانة بناىا الباحث في صػورة عبػارات فػي ضػوء تحميػؿ االسػتبانة
ويطمب مف الخبراء اإلجابة عنيا1
األولى المفتوحةُ ،

 -عيية الدراصة:

شػػممت عينػػة الدراسػػة  51خبيػ ارً مػػف خبػراء فػػي التربيػػة وخبػراء فػػي التعمػػيـ اإللكترونػػي مػػف

كميات التربية ومراكز البحوث التربوية .

 -حدود الدراصة:

تقتصر حدود الدراسة فيما يمي:
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 الحدود الموضوعية :بناء رؤية استشرافية حوؿ دمج التابمت في مدارس التعميـالثانوي.
 الحدود البشرية :مجموعة مف خبراء في التربية وخبراء في التعميـ اإللكتروني مفكميات التربية ومراكز البحوث التربوية.
 -الحدود الزمنية :العاـ الدراسي .1107/1106

مصطلحات الدراصة:
 -1تليولوجيا املعلومات واالتصاالت:
تعرؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بشنيا  :االتقنيات التي تستخدـ في الوصوؿ إلى
المعمومات وجمعيا ومعالجتيا وعرضيا وتوصيميا إلى اآلخريفا(kaufman, 2014,p3) .
وتعرؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت إجرائيا في ىذا الدراسة بشنيا  :جممة األجيزة
التي تمكف الطبلب مف التعمـ الذاتي مف خبلؿ تفاعميـ مع التطبيقات التعميمية المتنوعة
والبرامج التفاعمية المختمفة والمحتوى الرقمي المرتبط بمواده الدراسية والمتاح عمى ىذه
األجيزة.

 -2التابلت التعليني:
يعرؼ التابمت التعميمي بشنو :اجياز لو شاشة تعمؿ بالممس وىو أقؿ حجما مف
الحواسيب ،وتتراوح أحجاـ الشاشة بيف  4بوصات إلى  01بوصة ،تتوافر فيو خاصية واي
فاي أو االتصاؿ باإلنترنت ،كما تشمؿ األجيزة الحديثة منو تشايؿ دائرة الرقابة الداخمية ا(.
)Perrin, 2011
ويعرؼ التابمت التعميمي إجرائياً في ىذا الدراسة بشنو :عبارة عف جياز تتوافر عميو برامج

تفاعمية متنوعة تدعـ التعمـ الذاتي لدى الطبلب وتعزز المشاركة اإليجابية لدييـ داخؿ البيئة
الصفية ،وتساعدىـ عمى االعتماد عمى أنفسيـ في الحصوؿ عمى المعمومات المتنوعة
وجمعيا وتبادليا مع الزمبلء  ،كما تعينيـ عمى بناء وابداع معارؼ جديدة ،وتزيد مف دافعيتيـ
نحو التعمـ.

 -3دراصة اصتغزافية:
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تعرؼ الدراسة االستشرافية بشنيا :التنبؤ بالمستقبؿ وتحديد االحتماالت الممكنة ليذا
المستقبؿ ووضع البدائؿ المر وبة لحػػؿ المشػػاكؿ المتوقعة مع عدـ الجزـ بوضػػع حػػؿ محدد.
(أحمد ،1103 ،ص )118
وتعرؼ الدراسة االستشرافية إجرائياً في ىذا الدراسة بشنيا :التنبػؤ بالمستقبؿ مف أجؿ

االسػتعداد لػو ومػا سػيكوف عميػو بيدؼ التخفيؼ مف األزمات عف طريؽ التنبؤ بيا قبؿ
وقوعيا والتييؤ لمواجيتيا مف خبلؿ طرح البدائؿ الممكنة ،وتعتمد ىذه الدراسة عمى أساليب
عممية تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا.

اإلطار اليعزي:
يتمثؿ اإلطار النظري فيما يمي:
أوال :أٍنية دمج التابلت يف أىغطة التعليه والتعله:
يتيح توظيؼ التابمت داخؿ الفصؿ الدراسي وخارجو الفرصة أماـ الطبلب لممارسة التعمـ
التعاوني عمى المنيج المدرسي داخؿ البيئة الصفية ،كما يتعداىا إلى ممارستو مف خبلؿ
البيئات التفاعمية المعتمدة بشكؿ مباشر عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ومواقع اإلنترنت،
وتدعـ مثؿ ىذه البيئات التفاعمية التعمـ التعاوني ،كما تعمؿ ىذه البيئات عمى إيجاد روح
اإلبداع لدى الطبلب وتحفزىـ عمى التفكير وتعودىـ عمى تحمؿ المسؤولية ،وترتقي بمستوى
فاعمية الطبلب مع المعمميف ،وتزيد مف خبراتيـ في إعداد المواد التعميمية .ويوفر توظيؼ
التابمت في عممية ا لتعمـ الفرصة لمطبلب لمتفاعؿ االجتماعي والمشاركة الجماعية مف أجؿ
بناء البنية المعرفية الجديدة بشكؿ يسمح بالتعمـ المستمر القائـ عمى استخداـ التكنولوجيا
ووسائؿ االتصاالت الحديثة ،ويؤدي إلى تحسيف عممية التعمـ وتوظيؼ العمؿ الجماعي حتى
يستطيع الطبلب مناقشة أفكارىـ وطرح آرائيـ ،مما يتيح عممية تبادؿ لؤلفكار والمعمومات،
ويعطي اىتماما لوجيات النظر المتعددة والمختمفة والمتعمقة بموضوع التعمـ(Diana, .
)2011
ويصبح التابمت التعميمي أكثر نفعا لطبلب المرحمة الثانوية وطبلب الجامعة إذ يمتمكوف
ميارات تكنولوجية متنوعة ولدييـ خبرات متراكمة لمتعامؿ مع األجيزة اإللكترونية بشنواعيا
المختمفة ،إذ تتيح لممعمـ فرصة نشر شرح دروسو إلكترونيا وبطريقة منظمة ومنسقة مما
يسيؿ إطبلع الطبلب عمييا وتمكنيـ مف تسجيؿ مبلحظاتيـ واستجاباتيـ تجاىيا عمى
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المستند األصمي ،كما تزيد مف أعداد الطبلب المتفاعميف حوليا ،ومف ثـ تتيح لمطبلب سرعة
تبادؿ المعمومات والبيانات المرتبطة بيذه الدروس ،وتساعدىـ عمى تصميـ الرسومات البيانية
والرسوـ األخرى وحؿ المسائؿ الرياضية عف طريؽ اليد وتبادليا بسيولة ويسر .إلى جانب
توفير كثير مف الوقت والجيد والتكمفة المالية لكتابة الدروس وطباعتيا عمى النحو التقميدي.
كما تمكف المعمـ مف توفير مواد تعميمية ومصادر تعمـ أخرى ومراجع في قائمة متاحة عمى
التابمت يستفيد منيا الطالب وقتما يشاء(Kay & Lauricella, 2011b) .
وفي السياؽ ذاتو؛ فإف توظيؼ التابمت في العممية التعميمية يساىـ في تحقيؽ االندماج
االجتماعي ،حيث يسا ىـ إتاحة تابمت لكؿ طالب إلى انعزاؿ الطبلب وراء حواجز مف التفاعبلت
اإللكترونية بالر ـ مف تواجدىـ في محيط مكاني وزماني واحد ،إال إف تصميـ مجموعة مف
األنشطة الجماعية واإلبداعية ونشرىا عمى التابمت وتبادؿ النتائج التطبيقية فيما بينيـ يتيح
ليـ إجراء المناقشات حوليا ويعزز مف التفاعؿ وجيا لوجو بينيـ ،ومف ثـ ينمي العبلقات
االجتماعية بينيـ ويوطد سبؿ التواصؿ الفاعؿ بينيـColin & Leslie ,2012, ( .
 .)p.300وقد كشفت دراسة  )2007( Svenأىمية استخداـ التابمت في تعزيز العبلقات
االجتماعية بيف الطبلب مف خبلؿ تعاونيـ في تبادؿ الخبرات في استخداـ التابمت في عممة
التعمـ ،وامكانية إدارة الحوارات المتنوعة حوؿ عروضيـ ومشروعاتو البحثية المختمفة مما
يعمؽ مف التفاعػػؿ االجتماعي الذي يعد عنػػص ارً ميما فػػي ىػػذه العممية ،إذ إف نجػاح أنمػاط
التفاعػؿ المختمفػة داخػؿ ىػذه المنظومػة يمارس دو ارً ميمػاً فػي قػدرتيا عمى تحقيؽ أىػدافيا.

وتشمؿ فوائد استخداـ التابمت الموحي انخفاض في كمية الورؽ المستخدـ وانخفاض

في تكاليؼ طباعة الكتب المدرسية إذ يفضؿ عدد مف الطبلب النسخ اإللكترونية ليذه الكتب
(.)University of Southern Mississipp, 2011

ثاىيا :مميشات توظيف التابلت يف العنلية التعلينية:
تتسـ أجيزة التابمت بكونيا خفيفة الوزف وقادرة عمى اختزاف مجموعات متعددة ومتنوعة
مف المجمدات مف النصوص اإللكترونية (ذات اإلمكانية التفاعمية) .ومف ثـ تسيـ في
التخمص مف عبء حمؿ حاسوب محموؿ ثقيؿ الوزف ،أو حقيبة مميئة بالكتب الدراسية
الكثيرة إلى المدرسة ،حيث يقترب وزنو مف  511جـ مقارنة بالوسائؿ األخرى التي قد يصؿ
وزنيا  2كجـ .وكذلؾ يسيؿ استخداـ التابمت وبخاصة مع صاار السف ويسيؿ عممية
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التعمـ ،إضافة إلى وقدرتو عمى جذب انتباه األطفاؿ؛ إذ إف بساطة ويسر التعامؿ مع الشاشة
عف طريؽ تقنية الممسة الواحدة ( )one touchتعد أحد األسباب في تعامؿ األطفاؿ في سف
مبكر جدا مع األيباد (الحسيني ،1104 ،ص .)3كما يمكف عرض جميع المناىج الدراسية
عمييا ،ولدييا إمكانات ال حدود ليا .) Huber, 2012(.
وبناء عمى ىذا؛ فإف أجيزة التابمت تزيد مف دافعية الطالب تجاه التعمـ ،وتعزز تفاعميـ،
وتمكنيـ مف االستيعاب السريع لمتكنولوجيا .إضافة أف ليا بطاريات تعمؿ لمدة أطوؿ مف
الحاسوب المحموؿ ،وال تتشثر بانقطاع الكيرباء أو موجات فائضة منيا؛ كما أف التابمت ير
خاضع لفيروسات الحاسوب التي كثي ار ما تسبب استقطاع الوقت في نماذج الحواسيب
القديمة .وقد يكوف مف األىمية القصوى في حالة وجود تابمت مع كؿ طالب ،أنو مف الممكف
اآلف الحصوؿ عمى بيانات واسعة ومتنوعة عنو ،متضمنة االختبارات والتاذية الراجعة في
الوقت الفعمي ،والدراسات المسحية ،وتحميبلت التعمـ .وأخير يمكف حمؿ التابمت والبقاء في
حالة اتصاؿ دائـ باإلنترنت ،وبذلؾ توجد إمكانية استخداـ التابمت خارج المدرسة لتشمؿ
أنشطة ممتدة في اليواء الطمؽ مما يسد الفجوة بيف المدرسة والمنزؿ( .معيد مثمث األبحاث،
 ،1102ص)05
وفي الوقت نفسو؛ فإف مثؿ ىذا المشروع يساىـ في التحوؿ إلى مجتمع المعرفة ،إذ
يتميز مجتمع المعرفة باعتماده عمى كثير مف األعماؿ اإللكترونية مثؿ التعميـ اإللكتروني
والتجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية ،والتعميـ عف بعد و يرىا مف األعماؿ الحديثة التي
يتميز بيا مجتمع المعرفة ،والتي تحث عمى التعاوف بيف مختمؼ الناس وفي أماكف مختمفة
وفي مجاالت متنوعة مف خبلؿ المنظمات والييئات ،ويسيؿ كؿ ذلؾ تزايد فرص استخداـ
أجيزة الكمبيوتر واالتصاؿ لتخزيف المعرفة بطرؽ جديدة واعداد مشاريع مشتركة لحؿ المياـ
بواسطة الحاسوب(Dorina, Ion, & Gabriela ,2010,p.394) .
وعميو؛ فقد وصمت مبيعات شركة أبؿ مف التابمت التعميمي وفؽ نتائج السنة المالية لمعاـ
1103/1102ـ إلى أكثر مف  02مميوف جياز بزيادة  7مبلييف عف العاـ السابؽ(.
 ،)Education Week, 2014نظ ار لما تتمتع بو ىذه األجيزة مف سيولة التنقؿ بيا ،كما
تبدو أسعارىا معقولة ويمكف شراؤىا مف أي مكاف ،باعتبارىا أجيزة فردية وشخصية الخبرات.

ثالجا :أٍه املربرات لدمج التابلت التعليني يف مدارظ التعليه الجاىوي
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ومع اإلدراؾ المتزايد بشىمية االعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات لموصوؿ إلى مجتمع
المعرفة تزايد الوعي بشىمية توظيؼ مثؿ ىذه التكنولوجيا في العممية التعميمية ،التي
ساىمت في توفير بيئات افتراضية تفاعمية جعمت التعميـ أكثر جاذبية لكثير مف الطبلب،
العتماده عمى التفكير والتخيؿ ،والحصوؿ عمى المعمومة في أي وقت وفي أي مكاف،
إضافة إلى تبادؿ الخبرات وتوفير البيانات ،وسيولة الحصوؿ عمى المعارؼ والمعمومات.
ويتميز االقتصاد القائـ عمى المعرفة بتوفير إطار تنظيمي وبنية تحتية لتمبية احتياجات ىذا
النوع مف االقتصاد ،كما أنو يستمزـ نوعية مف المعارؼ والميارات المعتمدة عمى تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بما يعطييا ميزة تنافسية ،لذا كانت ضرورة التكيؼ مع متطمبات
مجتمع المعرفة ىو اليدؼ الرئيس إلستراتيجية مجمس االتحاد األوربي .ومف ثـ ،تتمثؿ
مبررات دمج التابمت في مدارس التعميـ العاـ فيما يمي:
 زيادة الحافز ودافعية الطبلب نحو التعمـ(Sachs, L., & Bull, P., 2012) .
 تسييؿ الوصوؿ إلى المعمومات وادارتيا وتقاسميا(Fri-Tic. (2012). .
 يعزز تعمـ الطبلب ويحسف مستوى األداء(Rossing, J., ., and et .
)al,2012
 يتيح

لممعمـ

استخداـ

مجموعة

واسعة

مف

إستراتيجيات

التدريس.

(Fernández-López, Á., and et al, 2013).
 يعزز التعمـ الفردي)Wasniewski, E. 2013( .
 يشجع التواصؿ والتعاوف بيف الطبلب وبيف المعمميف(Henderson, S., & .
Yeow, J. 2012).
 تحسيف ميارات القراءة والكتابة عمى الكمبيوتر) Killilea, P. 2012)..
 ينمي اإلبداع لدى الطبلب)Sullivan, M. 2013( .
 تسييؿ تقييـ مستوى الطالب ( Villemonteix, F., & Khaneboubi, M.
)2012
 تحسيف نوعية الدعـ التربوي)Murray, T., & Olcese, N. R. 2011).
 يجعؿ مف السيؿ تنظيـ العمؿ والمياـ المدرسيةChurchill, D., and et ( .
)al, 2012
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 يمكف لمطبلب تقديـ عروض متعددة الوسائط حية ومتنوعة ( & Murphy, T.,
)Williams, C. (2011).
 زيادة مشاركة الطبلب في التعمـ القائـ عمى المشاريع.
 ارتفاع مستوى التحصيؿ الدراسي.
 تعميؽ فيـ الطبلب لممعارؼ متعددة التخصصات(Ludwig, L. & .
)Mayrberger, K., 2012,p.81
بينما أوضحت دراسة (الحسيني ،1104 ،ص )3بعض مف مميزات توظيؼ التابمت في
التعميـ أىميا:
 -0سيولة تجييز وتنصيب البرمجيات عمى األيباد مف خبلؿ متجر أبؿ لمبرامج ،وسيولة
توصيمو باألجيزة المساعدة مثؿ جياز العرض والسماعات الخارجية.
 -1درجة األماف العالية لنظاـ ( )IOSالتشايمي لؤليباد والذي يضمف صعوبة اختراؽ
الفيروسات لو.
 -2إمكانية تخزيف الممفات ومشاركتيا مع يره مف خبلؿ التطبيقات التي يتيحيا بعض
المزوديف لممساحات التخزينية عمى اإلنترنت مثؿ مزود ()Drophox
 -3االستفادة مف الكامي ار المدمجة في تصوير المستندات والنشرات بمعاونة بعض
التطبيقات مثؿ ( )Camscannerوتحويميا إلى مستندات إلكترونية بصياة ()PDF
يسيؿ حفظيا.
 -4استخداـ برامج االتصاؿ بالشبكات االجتماعية المتوفرة عمى األيباد لمتواصؿ مع
المتعمميف وأسرىـ.
 -5توفير األوراؽ واألقبلـ والوقت والماؿ والجيد المبذوؿ.
 -6اصطحاب اآلالؼ مف مصادر المعمومات والكتب اإللكترونية والخرائط والصور
وادارتيا والبحث بكؿ سيولة وبشكؿ يضمف تحديثيا باستمرار.
 -7ضماف التفاعؿ الصفي مف خبلؿ بعض التطبيقات التي يتيحيا متجر أبؿ مف أىميا
تطبيؽ (.)Nearpod
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 -8الجودة والسرعة في أداء الميمات اإلدارية لممعمـ مف خبلؿ كثير مف التطبيقات التي
تضمف سرعة وسيولة ومرونة وأماف األداء مثؿ الحضور وتدويف مبلحظات السموؾ
والتقييـ.
 -01مقدرة كثير مف التطبيقات سواء المتعمقة بالتصميـ أو البرامج اإلثرائية عمى إثارة
التفكير لدى
 -00الطبلب وتنمية مياراتيـ والتعامؿ معيا وفؽ أساليب جديدة مثؿ المحاكاة وحؿ
المشكبلت.

رابعا :دور معله التعليه الجاىوي يف عنلية دمج التابلت التعليني
ليس ىناؾ خبلؼ بيف التربوييف بشف الػدور الػذي يضػطمع بػو المعمػـ فػي التعمػيـ بشػكؿ
عػػاـ ىػػو دور ميػػـ لماايػػة؛ لكونػػو أحػػد أركػػاف العمميػػة التعميميػػة ،فبقػػدر مػػا يممػػؾ المعمػػـ مػػف
الخبػػػرات العمميػػػة والتربويػػػة وأسػػػاليب التػػػدريس الفاعمػػػة يسػػػتطيع أف يخػػػرج طمبػػػة متفػػػوقيف
ومبدعيف ،فمممعمـ دور حاسـ في العممية التعميميػة بوجػو عػاـ .كمػا يػؤدي دو ار كبيػ ار فػي بنػاء
الحضارات بوصفو أحد العوامػؿ المػؤثرة فػي العمميػة التربويػة ،إذ يتفاعػؿ معػو الطالػب ويكتسػب
عف طريؽ ىذا التفاعؿ الخبرات والمعارؼ واالتجاىات والقيـ.
وبالر ـ مف أىمية دور المعمـ في التعميـ اإللكتروني ال ينتيي بمجرد العمؿ عمى التابمت
والبرامج التفاعمية ،بؿ عمى النقيض تماما ،فإف التعميـ اإللكتروني يجعؿ دور المعمـ أكثر
أىمية ،فالمعمـ الذي سيعمـ الطبلب إلكترونيا يجب أف يكوف شخصا مبدعا وذا كفاءة عالية
ولديو قدرات فائقة تساعده عمى تصميـ وبرمجة وادارة التعميـ اإللكتروني.
وقد حدد زيتوف ( )1114أىـ أدوار المعمـ في التعميـ اإللكتروني عمى النحو التالي:
 -0المعمـ الباحث عف المعرفة :أي البحث عف كؿ ما جديد ومتعمؽ بالموضوع الذي يقدمو
لطبلبو وبكيفية تقديمو وتدريسو.
 -1المعمـ مصمـ لمخبرات التعميمية :بوصؼ ىذه الخبرات مكممة لما يكتسبو الطالب داخؿ
الفصؿ الدراسي ،إضافة إلى كونو أدرى باحتياجاتيـ وخصائصيـ وسماتيـ ومستواىـ
األكاديمي.
 -2المعمـ تكنولوجي :أي ىناؾ عدد مف الميارات المتنوعة التي يجب أف يمتمكيا المعمـ
في التعامؿ مع التابمت والتفاعؿ مع برامج المحاكاة والبرامج التفاعمية األخرى وكذلؾ
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استخداـ شبكة اإلنترنت في الحصوؿ عمى المعمومات والمواد التربوية التي في حاجة
إلييا.
 -3المعمـ مقدـ المحتوى :فمسؤولية المعمـ ىو اختيار المحتوى اإللكتروني والمواد
التربوية المتاحة عمى التابمت المناسبة لطبلبو ،وىذا يرتبط بمدى امتبلؾ المعمـ
لميارات التعامؿ مع المحتوى اإللكتروني ومواده وبرامجو التفاعمية.
 -4المعمـ مرشد وميسر لمتعمـ :في ظؿ التعميـ اإللكتروني لـ يعد المعمـ المصدر الوحيد
لممعمومات بؿ أصبحت ىناؾ مسارات متنوعة مع اإلمكانات التي يوفرىا التابمت
التعميمي ،ومف ثـ أصبح دوره إرشاد الطبلب إلى المصادر المتعددة التي يتيحيا
التابمت لمحصوؿ عمى المعمومات واكتساب الميارات التي تؤىميـ لمتعامؿ الجيد مع
المناىج الدراسي.
 -5المعمـ محفز:فالمعمـ ىنا يتجاوز دوره التقميدي المتمثؿ في الشرح والتمقيف إلى حث
طبلبو عمى اإلبداع ،وتوظيؼ التابمت التعميمي في إنتاج مواد تربوية جديدة تتـ بعمؿ
جماعي أو بشكؿ فردي ومف ثـ تبادليا بينيـ لبلنتفاع بيا.

خامضا :تأثري دمج التابلت التعليني على مضتوى األكادميي لطالب التعليه الجاىوي وجودة أدائَه
تسعى الدوؿ مف خبلؿ دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ إلى إعداد الطبلب
لمعمؿ في المستقبؿ ،وتحسيف مستوى تحصيميـ األكاديمي ،وتعزيز إستراتيجيات التعمـ
النشط ،والسعي إلى تفريد تعمـ الطبلب واالعتماد عمى أنفسيـ  ،وتشجيعيـ عمى مزيد مف
التعاوف والتع مـ القائـ عمى المشروعات البحثية .باإلضافة إلى جعؿ عممية التعمـ أكثر إثارة
لمدافعية ومثيرة لبلىتماـ ودعما الستقبلؿ الطالب وتحمؿ المسؤولية تجاه تعممو الذاتي.
) .(Howie, S., and et al , 2005,p.13وتساعد البرامج التفاعمية الطبلب عمى
تطوير ميارات التفكير العميا وميارات حؿ المشكمة .إلى جانب المشاركة في تطبيقات الحياة
الحقيقية فتسمح لمطبلب بتحميؿ العبلقات وتوقع النتائج وتحميؿ البياناتMeans, B., (.
 .)and et al ,2010وقد انتيت دراسة  )2003( Kulikإلى أف الطبلب الذيف اعتمدوا
عمى الحاسوب في تعمـ الرياضيات والعموـ الطبيعية ،واالجتماعية حققوا نتائج أعمى بكثير في
اختبارات ىذه المواد مقارنة بالطبلب الذيف لـ يستخدموا أجيزة الحاسوب .وبالمثؿ ،فإف
- 006 -

التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية).

الطبلب الذيف استخداـ برامج المحاكاة في تعمـ دروس العموـ سجموا نتائج أعمى .وقد حقؽ
طبلب المدارس االبتدائية الذيف استخدموا أحد البرامج التعميمية المحوسبة في تعمـ القراءة
مستوى متقدـ بشكؿ ممحوظ في درجات القراءة  .وأف الطبلب الذيف استخدموا برامج الحاسوب
في تعمـ الكتابة حققوا نتائج أعمى بكثير عمى مقاييس ميارات الكتابة والقراءة.
ومع ذلؾ تبقى تفعيؿ مشاركة الطبلب في العممية التعميمية مصدر قمؽ متزايد في الوقت
الذي تبحث فيو مؤسسات التعميـ عف طرؽ لتحسيف تعميميـ واالحتفاظ بيـ .لذا لجشت ىذه
المؤسسات إلى التعميـ المدمج الذي يفتح المجاؿ أماـ إشراؾ الطبلب أكثر مما كانت تفعمو
محاضرات فصوؿ الدراسة التقميدية .تتناوؿ ىذه الدراسة مشاركة الطبلب لمدة ثبلث سنوات
في خمس جامعات عمى طبلب السنة التحضيرية .تـ استطبلع أراء الطبلب حوؿ مشاركتيـ و
تفاعميـ مع األقراف والمدرب ومدى االستفادة مف التكنولوجيا والمصادر الرقمية وادراكيـ
لمتعميـ في الفصؿ الدراسيُ .وجد أف إدراؾ الطبلب قد زاد عف المعدؿ المتوسط بخمس درجات
عمى مقياس ليكرت كما ازدادت العبلمات بشكؿ إيجابي عمى جميع األسئمة مف السنة األولى
إلى الثالثة ،إال أف تطبيؽ استخدامات التكنولوجيا في الفصؿ تدخمت بازدياد تدريجي في تعميـ
الطبلب خبلؿ فترة الدراسة ويرجح سبب ذلؾ إلى استخداـ فيديوىات أكثر مف سنة إلى أخرى.
وقد افترض أف سبب الزيادة اإلجمالية في مشاركة الطبلب خبلؿ السنوات الثبلث يعود إلى
تحسيف دور المدربيف في تصميـ دراستيـ واكتسابيـ الثقة في التدريس في وضع التعميـ
المدمج .مما أدى إلى زيادة مشاركة الطبلب .وعميو فإف التعميـ المدمج يمكف أف يؤدي إلى
مزيد مف مشاركة الطبلب ول كف دور المعمـ الفاعؿ وتصميـ المادة الدراسية تعد مف العوامؿ
التي تظؿ في منتيى األىمية( )Owston, 2015,( .ذكرت في الدراسات السابقة)
كما أف اليدؼ مف استخداـ التابمت في المدارس ىو إتاحة التكنولوجيا أماـ جميع الطبلب
باض النظر عف مستواىـ االقتصادي ،كما يمكف المدرسة مف تحقيؽ أىدافيا ورؤيتيا
ورسالتيا .وقد رصدت دراسة سامي (سامي )1104 ،عددا مف العناصر التي تساعد مف
تعميؽ مشاركة الطبلب اإليجابية داخؿ البيئة الصفية وتزيد دافعيتيـ نحو التعمـ الذاتي ،وترفع
مستوى تحصيميـ ،وتتمثؿ ىذه العناصر فيما يمي:
 تقديـ العروض التقديمية لممواد التعميمية المختمفة .
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 إدارة الفصؿ مف خبلؿ تطبيقات لحصر الحضور والاياب لمطالب وتسجيؿ درجاتيـ
ومتابعتيـ.
 تصميـ وانتاج أفبلـ تعميمية وعمؿ مونتاج ليا.
 تصميـ اختبارات الكترونية عالية الجودة .
 تصميـ و قراءة مختمؼ الكتب التعميمية اإل لكترونية .
 سرعة تصفح والبحث في المواقع التعميمية
 تصميـ و عرض المحتوي التعميمي بصورة تفاعمية جذابة.
 الوصوؿ إلي ممفاتؾ واستخدامو بديبل عف الحاسب في كثير مف البرمجيات
والتطبيقات مثؿ عرض أو التعديؿ أو إنشاء ممفات في مجموعة األ وفيس


العرض عمي شاشات كبيرة مف خبلؿ الوصبلت المخصصة لذلؾ .
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صادصا :اصتعزاض لبعض جتارب دول العامل يف جمال دمج التابلت التعليني يف املدارظ
- 0جتزبة تايالىد:
قامت وزارة التربية والتعميـ بدولة تايبلند عاـ 1101ـ بتوزيع التابمت التعميمي عمى
جميع أطفاؿ الصؼ األوؿ االبتدائي في جميع أنحاء الببلد كجزء مف مشروع اتابمت لكؿ طفؿا
وىو ضمف مشروع ( )OTPCتبنتو وزارة التربية والتعميـ لتحسيف التعميـ وتطويره إلى جانب
إمداد المناطؽ الفقيرة بيذه األجيزة ،حيث تـ توزيع ( 711ألؼ) جياز عمى الطبلب .ويحوي
أكثر مف  225تطبيقا خاصا بالرياضيات ،والعموـ ،والماة التايمندية والدراسات االجتماعية
والماة اإلنجميزية ،كما يستيدؼ المشروع تدريب  438مف المشرفيف لممساعدة في إرشاد
 439811مف المعمميف .)Intathep, 2012( .وقد قاـ عدد مف معممي العموـ بالمرحمة
االبتدائية بتطوير أنشطة العموـ لمسنة األولى مف أطفاؿ المدارس االبتدائية عمى أجيزة
التابمت التعميمي المقدمة لكؿ طفؿ عمى مستوى الببلد)Ratchada &Antony, 2013( .
ومع ىذا؛ فإف ىذا المشروع يواجو عددا مف الصعوبات أوليا :تبػايف الكفػاءة التعميميػة فػي
المدارس التايبلندية أي بيف المدارس في المدف الحضرية واألخرى فػي المنػاطؽ الريفيػة ،حيػث
إف الكفاءة التعميمية في مدارس المػدف أعمػى منيػا فػي الريػؼ .ثانييػا :نػوع الماػة التػي يصػاغ
بيا محتوى المواد المعروضة عمى جياز التابمت إذ يوجد اختبلؼ في الماة والثقافة بػيف المػدف
الحضرية والمناطؽ الريفية مما يمثؿ تحديا لتوفير مواد إلكترونية تتناسب مػع الجميػع ،ثالثيػا:
التبػػايف بػػيف األطفػػاؿ مػػف حيػػث قػػدرتيـ ومػػدى إتقػػانيـ لميػػارات القػراءة البلزمػػة لبلسػػتفادة مػػف
الم ػواد المت ػوافرة عمػػى األجيػػزة .رابعيػػا :نوعيػػة محتػػوى الم ػواد المتاحػػة عمػػى الجيػػاز شػػريطة
مناسػػػبتيا لجميػػػع األطفػػػاؿ بػػػالر ـ مػػػف تبػػػايف خمفيػػػاتيـ االجتماعيػػػة والثقافيػػػة واالقتصػػػادية
( .)National News Bureau of Thailand, 2012خامسيا :إكسػاب األطفػاؿ ميػارات
استخداـ ىذه األجيزة؛ إذ تعد تايبلند مػف الػدوؿ الناميػة ومػف ثػـ ال تتػاح فرصػة أمػاـ كػؿ طفػؿ
ليتعامؿ مع مثؿ ىذه األجيػزة ،وبخاصػة األطفػاؿ فػي المنػاطؽ الريفيػة ،واف إكسػابيـ مثػؿ ىػذه
الميػػارات يمكػػنيـ مػػف االسػػتخداـ األمثػػؿ ليػػذه األجيػػزة وتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة منيػػا
) .)Corlett, and et al, 2005,pp.162-170سادسػيا :دعػـ المعممػيف إذ إف معظػـ
المعمميف ال يمتمكوف ميارات التعامؿ مع ىذه األجيزة ،ومف ثـ فإنيـ في حاجة ممحة لتػشىيميـ
عمػػى اسػػتخداـ ىػػذه األمثمػػة فػػي التػػدريس داخػػؿ البيئػػة الصػػفية واعتمػػاد طريقػػة الػػتعمـ الػػذاتي،
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وتػػدريبيـ عمػػى دمػػج التقنيػػة واسػػتخداـ األسػػاليب التػػي تعتمػػد عمػػى المشػػروعات فػػي العمميػػة
التعميميػػة لػػدعـ الطػػبلب وتقػػويـ تعمميػػـ .سػػابعيا :القضػػايا المرتبطػػة بػػاإلدارة الصػػفية وبخاصػػة
القدرة عمى تقييـ مخرجات التعمـ عبر ىذه األجيزة ،ومراقبػة كيفيػة اسػتخداـ األطفػاؿ فػي أثنػاء
عمميتي التعميـ والتعمـ)Van W. & Bogart D., 2014( .

 - 9جتزبة أمزيلا:
ىدؼ ىذا المشروع إلى توفير جياز ( )BYODلكؿ طالب بارض تعزيز ميارات القرف
الحادي والعشريف لدييـ ،حيث يتوافر عميو عدد مف التطبيقات السحابية المختمفة المعززة
لممناىج الدراسية المقررة ،كما تتيح التفاعؿ المباشر بيف المعمـ والطبلب في أي زماف أو
م كاف مف خبلؿ عدد مف البرامج التفاعمية .كما تتيح أماـ المعمـ إمكانية التخطيط لدروسو
وأنشطتو الصفية واتاحة الواجبات المنزلية أماـ الطبلب وتصحيحيا ،إلى جانب إتاحة الفرصة
أماـ أولياء األمور لممشاركة في ىذا التفاعؿ(DEPARTMENT OF EDUCATION (.
)AND COMMUNITIES, 2013,pp.24
وتـ تصميـ دليؿ لكؿ مدرسة يوزع عمى الطبلب وأسرىـ يوضح أىداؼ المشروع،
ومواصفات ىذا الجياز ،وتحديد الحقوؽ والمسؤوليات الرقمية ،بما في ذلؾ سياسات
االستخداـ واالتفاقات وعواقب عدـ االلتزاـ بيذه االتفاقات مع تضميف الدليؿ نموذج واضح
الستخداـ جياز  ، BYODكما يتضمف معمومات عف الوصوؿ إلى شبكة السمكية في
المدرسة .واببلغ أولياء األمور والطبلب بمسؤولياتيـ عف ىذه األجيزة باعتبارىا ممكية خاصة
بيـ ،كما يتضمف معمومات عف كيفية الحصوؿ عمى أي دعـ تقني متاح مف المدرسة .مع
توفير معمومات حوؿ كيفية حصوؿ األسرة عمى جياز آخر) Tierney,S.,2012, p.32(.
ويواجو ىذا المشروع عددا مف التحديات منيا نقص التمويؿ البلزـ لتوفير جياز
لكؿ طالب (واحد لكؿ واحد) ومف ثـ عدـ تحقيؽ المساواة بيف الطبلب في حصوؿ كؿ واحد
منيـ عمى جياز ،إلى جانب عدـ القدرة عمى توفير االتصاؿ المباشر ليذه األجيزة بشبكة
اإلنترنت وىو ما يعد أم ار حيويا إلتماـ االستفادة مف ىذه األجيزة ،إضافة إلى تفضيؿ بعض
الطبلب االعتماد عمى أجيزتيـ الخاصة في أثناء عمميتي التعميـ والتعمـ ،إلى جانب أف كثي ار
مف البرامج التفاعمية المتاحة عمى الجياز متوافرة عمى شبكة اإلنترنت مما يؤدي إلى عزوؼ
الطبلب عنو لتوافر بديؿ آخر ،وتخوؼ المسؤوليف مف تشتت انتباه الطبلب وتركيزىـ مع
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الجياز فيمييـ عف متابعة المعمـDEPARTMENT OF EDUCATION AND (. .
)COMMUNITIES, 2013,pp.26
وتعد مشكمة تقديـ الدعـ الفني وصيانة األجيزة مف أىـ التحديات التي تواجو تطبيؽ ىذا
المشروع سواء مف حيث توفير التمويؿ البلزـ ليذا الدعـ واجراء الصيانة مف خبلؿ التعاقد مع
شركات متخصصة في ذلؾ أو صيانتيا داخؿ المدرسة مف خبلؿ متخصصي تكنولوجيا التعميـ،
أو االعتماد عمى الطبلب في إجراء الصيانة الضرورية لجيازه ،إلى جانب الفترة الزمنية
البلزمة لصيانة ىذه األجيزة وتشثيرىا عمى تقديـ وحدات المنيج الدراسي وانجاز الطبلب
لممياـ المرتبطة بيا مف أنشطة وواجبات مدرسية .باإلضافة إلى إعداد المعمميف وتشىيميـ
الستخداـ ىذه األجيزة مف خبلؿ تقديـ الدعـ الفني ليـ وتدريبيـ عمى إتقاف التعامؿ مع
التطبيقات المتاحة عمى الجياز

الستخداميا في التدريس داخؿ الصؼ الدراسي.

()(Department of Education and Communities,2012, p.28

 - 3جتزبة كيدا:
بدأ تجربة التابمت التعميمي مف خبلؿ توزيع أكثر مف  5111جياز عمى طبلب بالمرحمة
االبتدائية والثانوية بمدينة كيبيؾ بكندا ،عمما بشف ىناؾ  3111طالب منيـ يصطحبوف
جيازىـ الخاص معيـ أي أف الطبلب الذيف يستخدموف التابمت في التعميـ عددىـ
0111طالب (، )Etherington, D., 2013.

وشارؾ في المرحمة األولى مف ىذا

المشروع ( % 3793مف البنات و  % 4095مف البنيف) مف طبلب (الصؼ السادس إلى
الصؼ العاشر) .وقد حدث تطور ممموس لدى ىؤالء الطبلب الذي تسمموا ىذه األجيزة عمى
مستوى األداء األكاديمي ،وقد قاـ عدد مف الباحثيف بإجراء دراسة Karsenti, & Fievez,
( )2013عمى  07مدرسة ممف تسمـ طبلبيـ ىذه األجيزة وشممت  5165طالبا  ،كما قاموا
بتحميؿ  06كتابا و 248ورقة عممية منشورة حوؿ استخداـ التابمت في التعميـ ،وشارؾ في
ىذه الدراسة  211معمما ( 931.6مف الذكور 946.2 ،مف اإلناث) ،كما شممت الدراسة
عينة تضـ طبلب تعتمد عمى االستخداـ الفردي :بيئة تعميمية يكوف لكؿ طالب فييا جياز
تابمت فردي في المدرسة وفي المنزؿ بنسبة  976مف المشاركيف) ،و %02االستخداـ
المشترؾ :بيئة تعميمية جياز تابمت لكؿ طالبيف .واعتمدت الدراسة عمى عدد مف األدوات
أىميا :استطبلعات الرأي عمى االنترنت لممعمميف ،واستطبلعات عمى اإل نترنت لمطبلب،
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والمقاببلت الفردية الموجية مع المعمميف ،والمقاببلت الجماعية الموجية مع الطبلب،
ومبلحظة الفصوؿ الدراسية المسجمة بالفيديو.
وكشفت الدراسة عف استخدامات الطبلب التابمت خارج الفصؿ ،حيث ذكر  4 871طالبا
بشنيـ أمضوا معظـ وقتيـ في الشبكات االجتماعية مثؿ فيس بوؾ .كما أفادت نسبة كبيرة مف
الطبلب  4 628أنيـ قاموا بواجباتيـ المنزلية .وباإلضافة إلى ذلؾ ،قاؿ  4628طالبا
استخدموه لمعب المباريات بعد المدرسة .وقضى  2176طالبا وقتا طويبل في مشاىدة أشرطة
الفيديو  ،وقضى  4810طالبا في تصفح اإلنترنت .في حيف استمع  0211طالب إلى
الموسيقى ،واستخدمو  178طالبا في تنظيـ جدوؿ أعماليـ المدرسية .كما قضى أكثر مف
 965مف ا لطبلب وقتيـ عمى التابمت خارج الفصوؿ الدراسية عمى األنشطة االجتماعية،
والتسمية ،و يرىا مف االستخدامات الترفييية .وأمضوا  90196مف وقتيـ في ممارسة األلعاب
اإللكترونية ،في حيف قضى الطبلب  911مف وقتيـ في العمؿ المدرسي.
وسمطت الدراسة الضوء عمى مميزات استخداـ التابمت في الفصؿ ذكر 2 112طالبا
إمكانية االختيار مف استجابات متعددة  ،و  1211طالبا سيولة الحصوؿ عمى المعمومات،
وذكر  1103طالبا تنمية اإلبداع ،و 0565تزيد مف الدافعية تجاه التعمـ ،وذكر  0311طالبا
تحسيف تجربة القراءة لديو وتدويف المبلحظات عمى المستندات ،و 0276في تنظيـ أعماليـ،
وذكر  0051طالبا أنو يدعـ التعاوف مع اآلخريف ،و 775طالبا أنو يعزز مياراتيـ وخبراتيـ
في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وذكر  501طالبا أنو يدعـ التعمـ الذاتي .في
حيف ذكر  043معمما استخداـ التابمت في الوصوؿ لممعمومات ،و 014معمما زيادة التعاوف
بيف المعمـ والطبلب ،و 83معمما تنظيـ التعامؿ مع الطبلب ،و 65معمما زيادة تحفيز الطبلب
نحو التعمـ ،و 32معمما ينمي اإلبداع لدى الطبلب ،و 26معمما في تدويف المبلحظات عمى
المستندات ،و 21معمما في تطوير خبراتيـ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .كما
أظيرت الدراسة عددا مف التحديات التي تواجو استخداـ التابمت في التعميـ منيا تشتت
الطبلب وعدـ تركيزىـ في أثناء الشرح إذ يمثؿ التابمت مصد ار إللياء الطبلب وقد يكوف لو
تشثير ضعيؼ عمى األداء األكاديمي ،وكذلؾ صعوبة إعداد بعض التركيبات أو العروض
التعميمية ،إضافة إلى تنظيـ العمؿ بيف المعمـ وطبلبو .وجاءت نتائج رضا الطبلب والمعمميف
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عمى استخداـ التابمت في التعميـ مرضية جدا ،حيث ذكر حوالي  1402طالبا بشنيا تجربة
اممتعةا ،ذكر  663بشنيا مفيدة ،في حيف ذكر القميؿ منيـ بشنيا عديمة الفائدة.
وقد انتيت دراسة  )2013( King, & Bass,إلى أف التابمت أكثر األجيزة استخداما
في التعميـ حتى عاـ 1102ـ بنسبة  %64مقارنة بباقي األجيزة اإللكترونية المستخدمة في
التعميـ مثؿ البلبتوب وأجيزة الحاسوب المثبتة أو المحموؿ( ،)2013إضافة إلى توافر أكثر
مف  211ألؼ تطبيؽ تعميمي مناسب لمتابمت يمكف االستفادة منيا داخؿ الفصؿ .إلى جانب
أف استخداـ التابمت في المدرسة يساىـ في عرض محتويات المناىج الدراسية بصورة أكثر
إثارة وجاذبية لمطبلب داخؿ الفصوؿ ،وفي توفير فرص التعمـ وتحقيؽ االختبلط االجتماعي
بيف الطبلب .كما كشفت دراسة  (2013) Khaddageأف  94295مف الطبلب ال
يستخدموف التابمت في التعميـ قبؿ ذلؾ ،وأف  92198منيـ استخدموه في بعض األحياف ،وأف
 90494استخدموه في التعميـ قبؿ ذلؾ ،وأف  9 4295مف الطبلب لـ يكف لدييـ خبرة سابقة
لمتعامؿ مع التابمت ،وأفاد  97794مف الطبلب إلى استخداـ التابمت  21دقيقة في المتوسط
مف  51دقيقة ،فقط  90094مف الطبلب ذكرت باستخداـ التابمت  04دقيقة ،وأوضحت
الدراسة نوعية استخدامات الطبلب لمتابمت داخؿ الفصؿ الدراسي ذكر  3 254طالبا استخداـ
المناىج الدراسية مف قائمة ( ،)etextbooksفي حيف ذكر  1 136طالب استخداـ تطبيؽ
يسمح بتدويف المبلحظات عمى الممفات ،وذكر  0465طالبا استخداـ الوثائؽ والنماذج
والقاموس ،وذكر  0121طالب استخداـ الوسائط المتعددة ،وذكر  0080طالب استخدامو في
إنجاز الواجبات المنزلية والمشروعات سواء بشكؿ فردي أو جماعي تعاوني ،وذكر 038
استخداـ تطبيؽ االنستقراـ لتقاسـ الصور والفيديو ،و 033يستخدموف البريد اإللكتروني ،وأف
 0066طالبا اعتمدوا عميو في إنجاز المشروعات ،واف  251طالبا استخدموه في الكتابة
وقراءة الكتب اإللكترونية ،ومف المبلحظ أف  1 210طالبا قضوا وقتيـ في المعب عمى
التابمت في الصؼ.

 - 4جتزبة تزكيا:
قامت وزارة التربية الوطنية بتركيا بإطبلؽ امشروع الفاتحا مف أجؿ دمج تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في المدارس ،ومحاولة لتعزيز تكافؤ الفرص في التعميـ .وتوفر الوزارة
- 013 -

التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية).

يوفر أجيزة حاسبات لػ  319111مدرسة ،و 5119111حجرة دراسة موزعة في أنحاء تركيا،
بيدؼ توفير ا لسبورة البيضاء التفاعمية ،وحاسبات تابمت ،وتدشيف بنية تحتية لشبكات
اإلنترنت في جميع مدارس التعميـ األساسي (السبورة البيضاء التفاعمية لممراحؿ التعميمية ما
قبؿ االبتدائية واالبتدائية والسبورة البيضاء التفاعمية مع التابمت لممراحؿ التعميمية األولى
والعميا مف التعميـ الثانوي) )Sarah, et al, 2013.p.7) ،وقد أطمؽ المشروع في البداية
في المدارس الثانوية؛ ويراد لو في النياية أف يصؿ إلى جميع مستويات المراحؿ التعميمية ما
بيف عامي  1100و1108ـ ،ويتكوف مف خمسة مكونات أساسية ىيMinistry of ( :
)National Education, 2017
 إعداد البنية التحتية األجيزة الحاسبات والبرمجيات بما تتضمنو مف :المشتريات،والتوزيع ،واإلعداد الفني لؤلجيزة بفاعمية في المدارس.
 توفير وادارة المحتوى اإللكتروني الذي يستوجب خمؽ مواد دراسية جديدة متسقة معالتدريس المدعـ بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 استخداـ فعاؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يتوافؽ مع المناىج التي تيدؼ إلىإيجاد

قنوات جديدة لدمج استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مع مناىج

المواد الدراسية.
 استخداـ واعي ،وموثوؽ بو ،وقابؿ لمقياس لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالتواإلنترنت بشكؿ يركز عمى تعميـ مستخدمي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كيفية
استخداـ أدوات التكنولوجيا المبلئمة مع المعمومات المكممة ليا عمى الشبكة
العنكبوتية ،وكذلؾ كيفية تقييـ استخداـ األشخاص لمتكنولوجيا.
 تدريب المدرسيف في أثناء الخدمة عمى تدريس تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فيحجرات الدراسة لتمكيف المدرسيف مف استخداـ أدوات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بفاعمية في محيط قاعة الدراسة.

 - 5جتزبة اللويت:
استيدؼ دمج التابمت في التعميـ الثانوي بدولة الكويت إلى توفير جياز كمبيوتر لوحي
لكؿ طالب ومعمـ في المرحمة الثانوية ،إلى جانب-التواصؿ بيف الطالب والمعمـ و إدارة
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المدرسة مف خبلؿ األدوات االلكترونية المتاحة ،دعـ العممية التعميمية وتحويميا مف طور
التمقيف إلى طور اإلبداع ،وتقميؿ وزف الحقيبة التي يحمميا الطالب يوميا لممدرسة بما تحتويو
مف كتب مدرسية ثقيمة ،وتتضمف الحقيبة الوزارية لممشروع ما يمي( :أبوحجي،1104،
ص)5
 يتضمف المشروع توفير الدعـ الفني و الصيانة عمى مدار سنوات المشروع الثبلثة .
 توفير عدد  1ميندس مقيـ في كؿ مدرسة لتقديـ الدعـ الفوري.
 توفير ورشة صيانة متنقمة في كؿ منطقة تعميمية مجيزة بفريؽ فني و قطع الايار.
 توفير مركز خدمة عمبلء لتمقي األعطاؿ في المنطقة التعميمية .
 توفير الدعـ الفني لمتطبيقات والبرامج المعتمدة مف قبؿ الوزارة.
 توفير شاحف متنقؿ في كؿ مدرسة يتسع ألكثر مف  05جياز إلعادة الشحف في
وقت واحد.
 توفير بطاريات مشحونة لكؿ مدرسة يومياً.

وتتمثؿ الصبلحيات التي ال يمكف التحكـ فييا مف قبؿ مستخدـ التابمت فيما يمي:
 ال يمكف استخداـ أي كامي ار لمجياز حيث أنيا مامقة مف الشركة المصنعة
 ال يمكف لمطالب التعديؿ أو حذؼ المنيج اإللكتروني
 ال يمكف لمطالب استخداـ برنامج  NetSupportألف ىذه الصبلحية خاصة بالمعمـ
 ال يمكف تعديؿ الحساب أو تايير كممة السر الخاصة بو

 - 6الرباسيل:
بادرت وزارة التربية والتعميـ بالبرازيؿ بالتعاوف مع المجمس الوطني لئلحصاء وأكثر مف
 21خبي ار بدمج التابمت التعميمي في مدارس التعميـ االبتدائي والثانوي مف  1101إلى
1106ـ مف أجؿ تجويد مخرجات ىذه المدارس واحداث تطور في نوعية الخدمات المقدمة
لمطبلب  ،مف خبلؿ تصميـ خطة مستقبمية لتدريب المعمميف عمى مدى خمس سنوات عمى
بيئات التعمـ التعاونية والبرامج التفاعمية وتوظيؼ التابمت في التدريس وشرح الدروس
والواجبات المنزلية والتفاعؿ مع الطبلب وكيفية تقويميـ والتواصؿ مع أولياء
األمور(

 ،(Johnson, L., and et al, 2012حيث تـ توزيع ( )351111تابمت

تعميمي عمى معممي وطبلب الصفوؼ ( ،)8-5وتـ شراء ىذه األجيزة مف أمريكا ،ويقد ثمف
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الجياز ( 6بوصات بنحو  021دوالر ،بينا الجياز  01بوصات يقر ثمنو بنحو  111دوالر)
()Drinkwater, D., 2011

صابعا :جَود وسارة الرتبية والتعليه يف جمال التعليه اإلللرتوىي
إيمانا مف وزارة التربية والتعميـ ألىمية دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية
التعميمية ،وادراكا مف صناع القرار بضرورة االنتفاع مف نواتج الثورة التكنولوجية في تجويد
التعميـ ،اتجيت وزارة التربية والتعميـ إلى تبني مشروع شبكة المدارس الذكية 1111ـ؛ وىو
نتاج تعاوف بيف وزارة التربية والتعميـ ووزارة االتصاالت والمشروع اإلنمائي لؤلمـ المتحدة،
حيث إف وزارة االتصاالت والمشروع اإلنمائي لؤلمـ المتحدة مسؤوالف عف توفير األجيزة
وصيانتيا ،وتقع مياـ المتابعة والتنسيؽ بيف المدارس والجيات المختمفة عمى عاتؽ مركز
التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعميـ وييدؼ ىذا المشروع إلى( :عبدالرؤوؼ:1104 .
)185-184

 دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالمدارس عمى مستوى ٍ
عاؿ .
 زيادة المعرفة والبحث والتحصيؿ لموصوؿ لبلبتكار واإلبداع .
 تعبئة طاقات المجتمع لتحقيؽ األىداؼ القومية مف التعميـ.
 تحويؿ المدرسة إلى وحدة إنتاجية ومركز تعميـ مجتمعي .
 المشاركة في إحداث النقمة النوعية في التعميـ .
 ربط األسرة بالمدرسة والمدرسة بالمجتمع والمجتمع بالمحيط بالمجتمع اإلقميمي.

وبالمثؿ؛ مشروع التعميـ االلكتروني في المدارس اإلعدادية المصرية ،حيث تـ إمداد كؿ
مدرسة إعدادية بخمسة أجيزة حاسوب وطابعة كمرحمة لياطي المشروع  6611مدرسة
إعدادية في عاـ 1115ـ ،وتـ ربط  16قاعو تدريبية مدرسية بشبكة اإلنترنت(.زيف الديف.
)06 :1115
وقد قامت الوزارة بإدخاؿ مشروع بث البرامج المصورة عمى شبكة اإلنترنت مف خبلؿ
تقنيات نقؿ الصورة الحية وضاط الصور وعرضيا ،حيث يتـ بث برامج الفيديو لمقنوات
التعميمية وبرامج الشبكة القومية لمتدريب عف بعد أو األفبلـ المسجمة بسرعات  45ؾ/ث
واالستفادة مف محتوياتيا ( )On Demandمما يعطي مرونة في استقباؿ برامج القنوات
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التعميمية تبعا الختيارات المدارس ،ولقد واجيت مثؿ ىذه التجارب عددا مف المشكبلت عمى
النحو التالي( :عبدالرؤوؼ)186-185 :1104 .
 نقص أعداد المعمميف المؤىميف عمميا وتربويا لكي يتعامموا مع ىذه التكنولوجيات
الجديدة.
 عدـ وجود البيئة األساسية لتنفيذ مستحدثات تكنولوجيا التعميـ.
 قمة الموارد المالية.
 قمة الوعي بيذا المدخؿ.

ثاميا :التحديات اليت تواجُ دمج التابلت يف مدارظ التعليه الجاىوي:
تعاني منظومة التعميـ المصري مف أوجو قصور متعددة ،وتعد كثافة الفصوؿ إحدى
المشكبلت المزمنة التي تواجو النظاـ التعميمي في مصر .إذ تقوـ الدولة بتوفير التمويؿ البلزـ
لعمميتي تعميـ الطبلب وتعمميـ في حدود إمكاناتيا ،وتبني المدارس البلزمة لذلؾ ،وتعد
المعمميف وتؤىميـ لمقياـ بيذه العممية ،وتؤسس لمجياز اإلداري والمالي والفني القادر عمى
اإلشراؼ عمى ىذه العممية وتطويرىا؛ كؿ ذلؾ مف أجؿ الطالب بوصفو اليدؼ األسمى
والمحور األساسي لكؿ ىذه النشاطات التي تنيض بيا الدولة .ومع نص الدستور بالتزاـ
الدولة بمجانية التعميـ وتوفير مقاعد الدراسة لكؿ الطبلب المستحقيف لذلؾ .فقد واجيت الوزارة
عج از في تحقيؽ ىذا المطمب ،حيث شيدت الفصوؿ تكدسا بالطبلب ،وتفاقمت ىذه المشكمة
حتى أصبح متوسط أحجاـ الفصوؿ في مصر مف أعمى المتوسطات عمى مستوى العالـ .حيث
وصؿ إجمالي عدد المدارس 1107ـ  1462مدرسة ،وبمغ عدد الفصوؿ  20883فصبل ،بيا
 0365822طالبا ،وبمات كثافة الفصؿ في المرحمة االبتدائية متوسط  ،4291وفي المرحمة
اإلعدادية  ،3590وفي التعميـ الثانوي ( ،3090اإلدارة العامة لنظـ المعمومات ودعـ اتخاذ
القرار )1 :1107 .وفي دراسة لقاسـ ( )1114أشار  %14مف المعمميف عينة الدراسة أنيـ
يعمموف في فصوؿ أحجاميا  34تممي ًذا أو أقؿ ،و  %34إنيـ يعمموف في فصوؿ أحجاميا

 51-34تمميذاً %21 ،إنيـ يعمموف في فصوؿ أحجاميا  51تمميذاً أو أكثر .وىذا الحجـ

كثير عف المتوسط الوارد في إحصاءات الوزارة  ،ونتيجة لذلؾ قاؿ  %6192مف المعمميف
يزيد ًا
إنيـ يشعروف بشف الفصوؿ مزدحمة جداً بالتبلميذ ،و  %1292إف الفصوؿ مزدحمة إلى حد
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ما %393 ،فقط أنيا ير مزدحمة ،وىؤالء  %295مف العينة الكمية) يعمموف في الاالب في
فصوؿ أحجاميا  31تممي ًذا أو أقؿ.

واضطرت الوزارة نتيجة نقص اإلمكانات وتزايد أعداد الطبلب إلى األخذ بنظاـ الفترتيف،

فيناؾ بالتعميـ االبتدائي  983مدرسة و  18095فصبل يمتحؽ بيا  971334طالبا تعمؿ
بنظاـ فترتييف أو أكثر ،وبالمثؿ التعميـ اإلعدادي  388مدرسة و  6911فصبل يمتحؽ بيا
 339464طالبا ،وكذلؾ التعميـ الثانوي  110مدرسة و  3037فصبل يمتحؽ بيا 140284
طالبا تعمؿ بنظاـ فترتييف أو أكثر ،أي أف  %8986مف الفصوؿ الدراسية تعمؿ بنظاـ
الفترتيف ،إلى جانب  %4972مف نسبة الفصوؿ الدراسية تعمؿ فترة مسائية ،وذلؾ حسب
إحصاءات 1106ـ (اإلدارة العامة لنظـ المعمومات ودعـ اتخاذ القرار ، )66 :1107 .وقد
ترتب عمى ىذا الوضع عددا مف المشكبلت أىميا( :الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،
)61 ،1104
 استيبلؾ األبنية المدرسية بفصوليا ومعامميا واألماكف المخصصة لؤلنشطة التربويةوعدـ القدرة عمى توفير التمويؿ البلزـ لصيانتيا باستمرار.
 تضاعؼ ضاوط العمؿ عمى المعمـ نتيجة ارتفاع أعداد الطبلب داخؿ الفصؿ الواحداو نتيجة عممو ألكثر مف فترة دراسية صباحية ومسائية.
 ضعؼ قدرة الطالب عمى التحصيؿ الدراسي عدـ كفاية األنشطة التربوية لجميع الطبلب.ومف ثـ ،تؤثر كثافة الفصوؿ وعدد الطبلب بيا عمى قدرة الطالػب عمػى اسػتيعاب مػا يقدمػو
لػػو المعممػػوف ،حيػػث ال تتػػاح لمطػػبلب الفرصػػة لمناقشػػة المعمػػـ ،ويكػػوف انتبػػاىيـ منصػػرفًا عػػف

شػػرح المعمػػـ ،وربمػػا يعجػػز المعمػػـ عمػػى االعتمػػاد عمػػى إسػػتراتيجيات تػػدريس تمبػػي حاجػػات كػػؿ
الطػػبلب .كمػػا يتسػػبب ارتفػػاع الكثافػػة فػػي كثػػرة المشػػاحنات وح ػوادث العنػػؼ وشػػيوع السػػموكات
السػػمبية بيػػنيـ وىػػو مػػا يضػػيع وقػػت وجيػػد المعمػػـ فػػي محاولػػة السػػيطرة عمػػى الفصػػؿ وحفػػظ

النظػػػاـ .فيمجػػػش ىػػػؤالء الطػػػبلب وأسػػػرىـ إلػػػى فصػػػوؿ تعمػػػيـ الظػػػؿ لفيػػػـ الػػػدروس واسػػػتيعابيا
والتدريب عمى االمتحانات ومناقشة المعمميف والحصوؿ عمى مذكرات وممخصات لممنػاىج ،لكػي
تطمئف األسر عمى قدرة أبنائيـ عمى تحصيؿ درجات أعمى في نياية العاـ الدراسي.

- 018 -

التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية).

وبالمثؿ ،ىناؾ مشكمة التسرب مف التعميـ ،وبحسب إحصاءات 1106ـ فقد بمغ إجمالي
عدد الطبلب المتسربيف  28102طالبا بنسبة  ،%1927منيـ  12451مف البنيف بنسبة
 ، %1934و منيـ  04540مف البنات بنسبة ( %1920اإلدارة العامة لنظـ المعمومات
ودعـ اتخاذ القرار )15 :1107 .وتعوؽ مشكمة التسرب تقدـ أي دولة ونموىا ،كما تعد أحد
المؤشرات الحيوية المرتبطة بجودة أي نظاـ تعميمي والتي تمكننا مف الحكـ عمى كفاءة ىذا
النظاـ ،وكذلؾ يعد التسرب مف التعميـ إىدا ار لمموارد االقتصادية التي توفرىا الدولة مف أجؿ
التعميـ .كما ينتج عنو مجموعة مف المشكبلت المستقبمية مثؿ انتشار األمية والبطالة وتزايد
في أعداد عمالة األطفاؿ ،والمساس بالحقوؽ األساسية لمفرد وعمى رأسيا التعميـ إضافة إلى
إىدار الطاقات البشرية مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية حيث يمتحؽ بسوؽ العمؿ قبؿ
اإلعداد الجيد لذلؾ( .اإلدارة العامة لنظـ المعمومات ودعـ اتخاذ القرار )68 :1107 .وثمة
مشكمة أخرى تواجو التعميـ المصري وجود مدارس ذات الفصؿ الواحد وىو ما يطمؽ عميو
التعميـ المجتمعي ،إذ يصؿ عددىا  3788فصبل ،يمتحؽ بيا  017853طالبا بجميع
المحافظات ،وىي مدارس تكاد تخمو مف أي خدمات تعميمية(.اإلدارة العامة لنظـ المعمومات
ودعـ اتخاذ القرار)01 :1107 .
وفي السياؽ ذاتو؛ ىناؾ عدد مف التحديات التي تواجو دمج التابمت في العممية التعميمة
كما كشفتيا دراسة  )2015( Diana and Anjaالتي طبقت استخداـ التابمت التعميمي في
التدريس عمى  34مدرسة في أربع دوؿ أوربية (برتااؿ ،بمجيكا ،النمسا ،المممكة المتحدة)،
وقد تـ رصد ىذه التحديات مف خبلؿ المبلحظة المباشرة ومقابمة مديري المدارس والمعمميف
والطبلب ،وتتمثؿ ىذه التحديات في عدـ جيوزية المدرسة لتوظيؼ التابمت في التدريس،
و ياب وجود مخطط واضح لكيفية تنفيذ مثؿ ىذا الدمج ،إلى جانب ضعؼ الوعي بشىمية
توظيؼ التابمت في التدريس وأىدافو ،واالتجاىات السمبية لدى بعض المعمميف ومديري
المدارس تجاه استخداـ التابمت في العممية التعميمة ،باإلضافة إلى مجموعة مف القضايا
المتعمقة بالبنية التحتية ،والتمويؿ ،والموارد ،والمناىج الدراسية ،والتقييـ ،واالتصاؿ الوالديف
ومطالبات التشميف ،وصعوبة توفير االتصاؿ بشبكة اإلنترنت إال مف خبلؿ أنظمة األقمار
الصناعية أو الشبكات الخموية ،ونقص في أعداد الفنييف المدربيف المتخصصيف في تكنولوجيا
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المعمومات واالتصاالت وخاصة في المناطؽ الريفية إلجراء الصيانة المستمرة ليذه األجيزة،
عبلوة عمى ارتفاع تكمفة المعدات واألدوات المستوردة.
وعمى الر ـ مف المميزات والفوائد التي تصاحب عممية دمج التابمت في مدارس التعميـ ما
قبؿ الجامعي إال أف ىناؾ عددا مف التحديات التي تحوؿ دوف إتماـ ىذه العممية ومف أىميا:
 -0التكمفة المالية التي تتطمبيا شراء األجيزة واخراج المحتويات العممية وتطويرىا.
 -1التطور السريع في المعايير القياسية العالمية ،مما يتطمب تعديبلت وتحديثات كثيرة
في المقررات اإللكترونية ،والحاجة إلى نشر مقررات إلكترونية عمى مستوى عالي في
الجودة بسبب المنافسة العالمية.
 -2عدـ امتبلؾ بعض المعمميف والطبلب لميارات استخداـ أجيزة التابمت وتطبيقاتو.
 -3ياب مشاركة المعمميف والتربوييف في عممية صنع القرار ،إذ يتـ االعتماد عمى
المتخصصيف في مجاؿ التقنية واألجيزة اإللكترونية.
كما لوحظت بعض التحديات األخرى التي تواجو المعمميف والطبلب مثؿ حجـ
المعمومات الكبير وضيؽ الوقت المتاح لممعمميف لتصميـ دروسيـ وتطوير قدراتيـ
التدريسية ،وقمة االنضماـ إلى دورات تدريبية لمتمكف مف االنتفاع بالتابمت التعميـ في
التدريس (عبدالرؤوؼ ،)082: 1104 .إضافة إلى قمة خبرة الطبلب في التعامؿ مع
أجيزة التابمت التعميمي وعدـ القدرة عمى كيفية توظيفيا لتطوير أدائيـ الدراسي .إلى
جانب عدـ توافر خدمة الوصوؿ لشبكة اإلنترنت ومف ثـ عدـ القدرة عمى الوصوؿ إلى
ال يوتيوب ومواقع أخرى مرتبطة بشنشطة التعميـ والتعمـ وتحميؿ بعض البرامج التفاعمية أو
برامج المحاكاة أو التطبيقات ذات الصمة المباشرة بموادىـ الدراسية.
وبالمثؿ؛ أثارت دراسة  )2011( Weston, & Bain,عددا مف التحديات المتعمقة
بيذا الدمج منيا :االكتفاء بنقؿ الكتب الدراسية إلى أجيزة التابمت ونشرىا إلكترونيا أو
حفظ المعمومات وكتابة التقارير أو بناء قاعدة معمومات دوف التفاعؿ معيا ودعـ التعمـ
الذاتي لدى الطبلب.

تاصعا :متطلبات جناح دمج التابلت التعليني يف مدارظ التعليه الجاىوي
لكي يحقؽ دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي أىدافو و اياتو ،فإف ىناؾ عددا مف
المتطمبات لتحقيؽ نجاح ىذا الدمج ،وتتمثؿ ىذه المتطمبات فيما يمي:
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- 0التدطيط اجليد لدمج التابلت التعليني يف املدارظ
عمى الر ـ مف أف األدبيات العممية أشارت إلى اآلثار اإليجابية لتوظيؼ التابمت في مجاؿ
التعميـ ،إال إف مثؿ ىذا الدمج في البيئات التعميمية يتطمب تخطيطا جيدا ومنظما ،فإلى جانب
ما يحتويو توظيؼ أجيزة التابمت مف مميزات داخؿ المدارس ،ولكف مجرد شراء أجيزة التابمت
وتوزيعيا عمى الطبلب لف يؤدي تمقائيا إلى تحقيؽ مكاسب التعمـ لدى الطبلب .فميس
بالضرورة أف أجيزة التكنولوجيا التي تعمؿ بشكؿ جيد خارج المدرسة ،أف تعمؿ كذلؾ داخميا.
ومف ثـ فإف التخطيط الجيد وتحديد دور المعمميف والمديريف ىو أمر حاسـ في تحديد ما إذا
كاف لذلؾ تشثير إيجابي أـ ال .فقيادات المدارس التي تؤمف بشىمية دور التكنولوجيا في
التع ميـ دوف بذؿ جيد لتصميـ خطة جيدة لبلستفادة منيا وتوظيفيا ،فمما ال شؾ فيو أف تشتي
النتائج مخيبة لآلماؿ .وفي ضوء ذلؾ تحتاج المدارس إلى النظر والتخطيط بعناية قبؿ اإلقداـ
عمى تسميـ الطبلب أجيزة التابمت إلى تحديد األىداؼ مف توظيفيا في التعميـ ،وتحديد أدوار
المعمـ وبياف كيفية تشىيمو لمنيوض بيذه األدوار ،وتحديد دور المدير ،وتوضيح آليات
التواصؿ مع األسر(Kirkwood, A. & Price, L., 2013,Pp. 327- 337.)....

 - 9وجود صياصة تعلينية واضحة لدمج التابلت التعليني يف املدارظ
نتيجة لعدـ وجود سياسة محددة لدمج التقنية في التعميـ والتعمـ ال توجد إجراءات منظمة
يمكف لممدارس اتباعيا لبلستفادة مف التقنية وتوظيفيا عمميا؛ ولذلؾ ال تعرؼ المدارس ما
حدود المسموح بو فيما يتعمؽ باستخداـ التقنية في التعميـ .وال تعرؼ األدوات والحموؿ
التكنولوجية التي يمكف بالفعؿ استخداميا لتحقيؽ النتائج التعميمية المرجوة .ويعود ذلؾ إلى
عدـ وجود وثائؽ صادرة عف السمطات التعميمية تتضمف توجييات لممعمميف ومديري المدارس
حوؿ السياسات التي ينباي اتباعيا لتوظيؼ التقنية في التعميـ .ويمثؿ ذلؾ تحديا كبي ار أماـ
المدارس ألف وجود سياسات واضحة لتطبيؽ التقنية في التعميـ يعد أم ار ميما لمااية ،ويشكؿ
حاف از قويا لمتعجيؿ بدمج التقنية في التعميـ والتعمـ بصورة ناجحة .ومف ثـ تصبح عمميات
دمج التقنية في التعميـ ناجحة عندما يتبنى المعمموف القيـ والمبادئ واالتجاىات ذاتيا التي
تعبر عنيا سياسة الدولة التعميمية في ىذا المجاؿ .وعندما يكوف لدييـ فكرة واضحة حوؿ
كيفية تطبيؽ ىذه السياسة في حجرات الدراسةRamorola, 2013, pp. 654 – (.
.)670
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 - 3متلني املعلنني ودعنَه يف جمال دمج التابلت يف التدريط :
إف إيماف المعمميف بشىمية دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عممية التعميـ يعد
أم ار ممحا وضروريا لتحقيؽ أىداؼ ىذا الدمج .فإذا لـ يدرؾ كؿ مف المعمـ وقيادة المدرسة
والطبل ب أنيـ ير بوف في استخداـ ىذه التكنولوجيا مف أجؿ تخفيض نسب التسرب أو
الرسوب بيف الطبلب أو دعـ التدريس المتعدد الوسائط أو مف أجؿ التقويـ أو تطوير إدارة
حجرة الدراسة أو إتاحة البحوث أو االستخدامات المتنوعة األخرى الممكنة ،فإنيـ  -البا-
لف ينجحوا في تحقيؽ أي مف ىذه األىداؼ أو عمى األقؿ لف يعرفوا إمكانية أف ينسبوا نتاجات
تعميمية إيجابية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ ألنيـ لـ يقوموا بتعريؼ األىداؼ التعميمية
المحددة فيما يختص بدمج مثؿ ىذه األدواتMinistry of National Education, ( .
)2017
وبالمثؿ؛ فقد أظيرت دراسة  )2013( Ramorolaأف معظـ المعمميف يواجيوف تحديا
في توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ .فبعضيـ ينتابو شعور بالخوؼ
نتيجة تقدمو في العمر متمثبل في عدـ تمكنيـ أو أف تكوف لدييـ القدرة عمى تعمـ كيفية
توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجديدة في التعميـ .مف ىنا تنبع أىمية تدريب
المعمميف عمى استخداـ ىذه التكنولوجيا .مع السعي إلى كسر حاجز الخوؼ لدييـ وتشجيعيـ
عمى تايير اتجاىاتيـ نحو استخداـ التقنية في التدريس وتعريفيـ بالفرص الكبيرة التي
تنطوي عمييا التقنية بالنسبة إلى التعميـ.
إلى جانب ذلؾ يجب أف تسيـ برامج إعداد المعمـ في تمكيف المعمـ ودعمو في مجاؿ
توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ ،حيث إف بيئات إعداد المعمـ ليست
مواتية بالقدر الكافي إلكسابو الميارات المطموبة لمنجاح في توظيؼ ىذه التكنولوجيا في
عمميات التعميـ والتعمـ داخؿ الارؼ الصفية .كما تشير إلى أف ىناؾ مف المعمميف ال يعتقدوف
بشىمية توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ؛ مف ىنا تنبع أىمية التركيز عمى
تعزيز ثقة المعمميف في ىذه التقنيات وامكاناتيا اليائمة خبلؿ مراحؿ اإلعداد واثراء خبراتيـ
في ىذا المجاؿ ،وعيو يمكف القوؿ :إف توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ
ليست عمى رأس األولويات في برامج إعداد المعمـ بالر ـ مف أنيا األداة التي يمكف أف تسيـ
في إحداث تاير التعميـ بصورة جذرية(kaufman, 2014,p3).
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وحتى عندما تنجح برامج إعداد المعمميف في إكساب المعمميف ميارات استخداـ التقنية
تظؿ كفاءة المعمميف عمى توظيؼ ىذه الميارات في عمميات التعميـ والتعمـ في حجرات
الدراسة محدودة .وعادة ما يوظؼ المعمموف فقط تمؾ األدوات التكنولوجية التي تـ استخداميا
في تعميميـ مف دوف المبادرة باستخداـ أدوات أخرى .ولذلؾ فالسؤاؿ المطروح ىو كيؼ يمكف
لمقائميف عمى برامج إعداد المعمميف إدماج التقنية بنجاح في مناىج إعداد المعمـ؟ وكيؼ
يمكف لمؤسسات إعداد المعمـ تطوير قدراتيا وبيئاتيا التكنولوجية؟

(kaufman,

)2014,p3
ومف التحديات الكبيرة التي تواجو برامج إعداد المعمـ أنو ال توجد مقاربة منيجية واحدة
متفؽ عمييا حوؿ كيفية إدماج تقنية الم عمومات واالتصاؿ في المناىج التعميمية التي تقوـ
عمييا ىذه البرامج .فمع كثرة برامج إعداد المعمـ وتنوعيا عبر الببلد ،وبالر ـ مف وجود
معايير قومية إلعداد المعمـ إال أف المقاربات التي تتبعيا ىذه البرامج في توظيؼ التقنية
بوصفيا مقر ار دراسيا منفصبل تختمؼ فيما بينيا ،ومنيا ما يعتبرىا موضوعا مشتركا في كؿ
المقررات ،ومنيا ما ينظر إلييا بوصفيا مجرد أداة لمتعميـ ،وبالنظر إلى عوائؽ الوقت وقمة
الموارد والخطط الدراسية وبنية المناىج ،تواجو مؤسسات إعداد المعمـ تحديات كبيرة إلدماج
التقنية في مقرراتيا التعميمية ،وتتساءؿ حوؿ األىمية التي تمثميا ىذه القضية بالنسبة إلى
أىدافيا وسمـ أوالياتيا(kaufman, 2014,p3) .
ويمكف القوؿ :إف المعمـ يؤدي دو ار محوريا في عممية دمج التكنولوجيات ( & Paryono
 .)Quito, 2010وبالمثؿ؛ أظيرت دراسة )2010( Dorina, Ion, & Gabriela
االستقصائية أف  %87.3مف المعمميف يدركوف أىمية دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
في مجاؿ التدريب الميني ،وأف ىذا الدور يوفر إمكانية التدريب في أي زماف ومكاف وفؽ
اختيارات المعمـ ،كما تنمي التفاعؿ اإليجابي والمتبادؿ بيف المعمميف ،وتوفر الفرص المختمفة
لتبادؿ الخبرات بينيـ .بينما أكدت دراسة  )2013( Karsenti &v Fievezإلى حاجة
المعمميف إلى التدريب عمى كيفية استخداـ التابمت داخؿ الفصوؿ الدراسية ،كما أنيـ يحتاجوف
إلى وقت لدمج األساليب المكتسبة حديثا في ممارساتيا في شرح الدروس.
ويعد التطوير الميني ودعـ لممعمميف عنص ار رئيسا لنجاح دمج أجيزة التابمت وتوظيفيا
في التعميـ .بؿ يبدو أف عممية تعريؼ المعمميف وتمكينيـ مف اكتشاؼ كيفية ىذا التوظيؼ قد
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عزز لدييـ القدرة عمى استخداـ ىذا الجياز الموحي بطريقة مبتكرة وخبلقة؛ إذ أكدت دراسة
 )2012( Clarke, & Svanaes,عمى أف تدريب المعمميف ودعميـ في مجاؿ توظيؼ
التابمت في التدريس كاف لو أىمية قصوى في تحقيؽ فاعمية عممية التعمـ وتحفيز الطبلب
نح و العمؿ الجماعي وتعزيز االستقبلؿ الذاتي لدييـ .وقد قدمت المدارس عدة دورات تدريبية
لممعمميف قبؿ إدخاؿ ىذه األجيزة ،وقاـ المعمموف باصطحاب ىذه األجيزة الستخداميا والتدرب
عمييا خبلؿ العطبلت قبؿ بدء التجربة داخؿ المدرسة.

 - 4تدريب الطالب على اصتدداو التابلت يف التعليه
يعد الطالب ىو المستيدؼ األساسي مف مشروع استثمار التابمت في أنشطة التعميـ
والتعمـ مف أجؿ تطوير أدائو ورفع مستواه األكاديمي ،والتحوؿ مف التمقي إلى المشاركة
واإلبداع ،إضافة إلى اكتساب ميارات تكنولوجية تمكنو مف حسف توظيؼ أجيزة تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في استدامة تعممو مدى الحياة.
ولتحقيؽ كؿ ىذه الاايات لدى الطبلب وتمكينيـ منيا ينباي تدريبيـ وتشىيميـ عمى
االستخداـ األمثؿ والتوظيؼ الفاعؿ ألجيزة التابمت في أنشطة تعميميـ وتعمميـ .ويساعد عمى
ذلؾ أف معظـ الطبلب وبخاصة – طبلؿ التعميـ الثانوي -لدييـ خبرات سابقة ومتنوعة في
مجاؿ التعامؿ وتوظيؼ أجيزة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أ راض متنوعة مرتبطة
بحياتيـ الشخصية واالجتماعية ،ويصبح تدريب الطبلب أم ار ميما عمى دمج التابمت في
عمميتي التعميـ والتعمـ ،حيث كشؼ تقرير صادر عف الجياز المركزي لمتعبئة العامة
واإلحصاء لعاـ 1103ـ عف  %8092مف إجمالي األسر المصرية تمتمؾ محموال ،وترتفع ىذه
النسبة في الحضر لتصؿ إلى  %8393بينما في الريؼ تصؿ إلى  ،%7797وتمتمؾ ربع
األسر حوالي  %1595كمبيوتر شخصي/الب توب ،تصؿ ىذه النسبة في الحضر إلى
 %3191بينما في الريؼ تصؿ إلى  ،%0495وتشترؾ  %0096بخدمة اإلنترنت ،وترتفع
ىذه النسبة في الحضر لتصؿ إلى  %1191بينما تنخفض في الريؼ تصؿ إلى  ،%397كما
أوضح التقرير أف متوسط إنفاؽ األسرة عمى االتصاالت بمغ  48694جنيو ،ترتفع قيمتو في
الحضر إلى  71397جنيو ،بينما تصؿ في الريؼ إلى  30394جنيو.
وبالمثؿ؛ كما كشفت

دراسة Khaddage

( )2013أف  96191مف الطبلب ال

يستخدموف التابمت في التدريس قبؿ ذلؾ ،وأف  90394منيـ استخدموه في بعض األحياف،
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وأف  90491استخدموه في التدريس قبؿ ذلؾ .كما تشير اإلحصاءات في العالـ العربي حوؿ
الشباب وأسرىـ إلى أف:
  %72مف الجيؿ الرقمي العربي يتصفحوف اإلنترنت بشكؿ يومي ،و %31يستخدموفاإلنترنت ألكثر مف  4ساعات يوميا ،و %67يفضموف اإلنترنت عمى التمفاز .و%05
يدخموف إلى اإلنترنت مف المدارس والمؤسسات األكاديمية %65 ،يدخموف إليو مف
البيت.
-

 %30يبحثوف عمى اإلنترنت بالماتيف العربية واإلنجميزية ،و %10يمارسوف الدردشة
عمى اإلنترنت بكمتا الماتيف (.)Sabbagh, K., and et al, 2014

  % 17مف اآلباء في الدوؿ العربية يعتقدوف أف السف المناسب لمسماح لؤل والد بامتبلؾأجيزة متصمة باإلنترنت ىو  05سنة ،و %05يعتقدوف أنو بيف  05-03سنة،
و %06يروف أنو بيف  02-00سنة ،و %11يروف أنو بيف  01-7سنوات ،و%5
يسمحوف بذلؾ لؤل والد األقؿ مف  4سنوات.
  %12مف اآلباء الذيف لدييـ أوالد يقؿ عمرىـ عف  02سنة لـ يسمحوا ليـ بامتبلؾأجيزة متصمة باإلنترنت .و %06مف اآلباء الذيف لدييـ أوالد يقؿ عمرىـ عف  02سنة
وفروا ليـ ىواتؼ ذكية وحواسيب محمولة متصمة باإلنترنت ،و %12سمحوا ليـ
باستخداـ أجيزة األسرة المتصمة باإلنترنت.
  %14مف مستخدمي اليواتؼ الذكية في العالـ العربي لدييـ مف  01-0تطبيقات عمىىواتفيـ ،و %11لدييـ مف  14-00تطبيقا .و تطبيقات التواصؿ االجتماعي ىي
األكثر استخداما بنسبة  ،%15تمييا تطبيقات االتصاالت بنسبة The Arab ( .%07
)World Online, 2014
  %70مف األوالد مف سف  07-7في الدوؿ العربية يستخدموف ىواتؼ خموية ،ثمثيـيممكوف ىواتؼ ذكية .ويستخدـ األوالد وظائؼ االتصاؿ والمراسبلت الفورية عمى ىواتفيـ
الذكية بصورة أكبر مف آبائيـ .و %82مف األوالد الذيف يممكوف ىواتؼ ذكية يتصموف
باإلنترنت عبر ىواتفيـ .و %52مف األوالد الذيف يستخدموف اإلنترنت عبر ىواتفيـ
يتصموف باإلنترنت ما بيف مرة وخمس مرات في اليوـ ،و %10أكثر مف ست مرات .و
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يستخدـ األوالد كامي ار الياتؼ بنسبة  ،%80ومشاؿ الموسيقى بنسبة  ،%77ومشاؿ
الفيديو بنسبة .%67
  % 41مف األوالد يستخدموف خدمة تحديد المواقع عبر ىواتفيـ الذكية .و رنات الياتؼ،وألعاب الفيديو ،والموسيقى ،ومقاطع الفيديو ،ىي أكثر أنواع محتوى اإلنترنت التي يدخؿ
إلييا األوالد عبر ىواتفيـ .و %74مف األوالد الذيف يدخموف إلى اإلنترنت عبر ىواتفيـ
ين زلوف تطبيقات عمى ىواتفيـ عبر اإلنترنت .و أكثر مف  %51مف اآلباء في الدوؿ
العربية أعربوا عف قمقيـ بششف استخداـ أوالدىـ لميواتؼ الذكية .و %77مف اآلباء
يخشوف دخوؿ أوالدىـ عمى مواقع

ير مناسبة عبر الياتؼ .و %62مف اآلباء

يشعروف بالقمؽ مف انتياؾ خصوصية أوالدىـ عند استخداـ اليواتؼ الذكية .و%50
مف اآلباء يضعوف قواعد الستخداـ أوالدىـ لميواتؼ الذكية .و %76مف األوالد يقولوف
إف امتبلؾ الياتؼ قد زاد مف ثقتيـ بشنفسيـGSMA & NTT DOCOMO, ( .
)2014

 - 5توفري إملاىية اتصال أجَشة التابلت بغبلة اإلىرتىت:
اإلنترنػػػػت ىػػػػي شػػػػبكة تػػػػربط بػػػػيف مجموعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف أجيػػػػزة الحاسػػػػوب فػػػػي مختمػػػػؼ
أنحػػػػػاء العػػػػػالـ مػػػػػف أجػػػػػؿ تبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات .وتضػػػػػـ شػػػػػبكة اإلنترنػػػػػت مجموعػػػػػة ىائمػػػػػة
ومتزايػػػدة مػػػف المواقػػػع اإللكترونيػػػة التػػػي تػػػوفر معػػػارؼ ومعمومػػػات تاطػػػي كػػػؿ الموضػػػوعات
والتخصصػػػػػات والمجػػػػػاالت التػػػػػي يمكػػػػػف تخيميػػػػػا .ولقػػػػػد أصػػػػػبح اسػػػػػتخداـ اإلنترنػػػػػت جػػػػػزءا
أساسػػػػيا مػػػػف النشػػػػاط اليػػػػومي لمعظػػػػـ الطػػػػبلب فػػػػي ىػػػػذا العصػػػػر .وبمػػػػرور الوقػػػػت ،أصػػػػبح
الطػػػػبلب يبػػػػدؤوف فػػػػي اسػػػػتخداـ اإلنترنػػػػت فػػػػي سػػػػف مبكػػػػرة أكثػػػػر فػػػػشكثر .وتتعػػػػدد األجيػػػػزة
التػػػػػي يسػػػػػتخدميا األوالد فػػػػػي الػػػػػدخوؿ إلػػػػػى اإلنترنػػػػػت ،ومػػػػػف بينيػػػػػا الحواسػػػػػيب المكتبيػػػػػة
والمحمولػػػػػة ،واليواتػػػػػؼ الذكيػػػػػة ،والحواسػػػػػيب الموحيػػػػػة .كمػػػػػا تتنػػػػػوع أيضػػػػػا األنشػػػػػطة التػػػػػي
يمارسػػػػػػيا األوالد عمػػػػػػى اإلنترنػػػػػػت ،مػػػػػػا بػػػػػػيف الػػػػػػتعمـ ،وممارسػػػػػػة األلعػػػػػػاب اإللكترونيػػػػػػة،
ومشػػػاىدة الصػػػور ومقػػػاطع الفيػػػديو ،والتواصػػػؿ مػػػع اآلخػػػريف ( ...
)and et al.2014
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ويسيؿ اتصاؿ أجيزة التابمت باإلنترنت وصوؿ الطبلب إلى مصادر المعرفة العالمية والى
قواعد البيانات والتواصؿ مع الخبراء في مواضيع الدروس التي يتعممونيا .باإلضافة إلى توفير
مجموعة مف الفرص التعميمية منيا :التعمـ المتمحور حوؿ الطالب ،حيث تتوافر عمى
اإلنترنت م جموعة مف األدوات المتنوعة التي تعتمد عمى أساليب التعمـ الفردية ،وتساعد
الطبلب عمى أف يصبحوا متعمميف أكثر حرية ولدييـ خيارات كثيرة .باإلضافة إلى التعمـ
التعاوني مف خبلؿ العمؿ الجماعي مع الطبلب اآلخريف إلنجاز مياـ ومشاريع تتطمب تضافر
جيودىـ جميعا إلنجازىا باالعتماد عمى المواد المتوافرة عمى مواقع اإلنترنت .إلى جانب أف
التعميـ عبر اإلنترنت يتصؼ بعدة صفات عمى النحو التالي(:شواىيف.)15: 1104.
 التعمـ المتحور حوؿ الطالب؛ حيث إف المجموعة المتنوعة مف أدوات اإلنترنت تعتمدفي جوىرىا عمى أساليب التعمـ الفردية ،ومف ثـ تمكف الطبلب عمى أف يصبحوا أكثر
حرية ،كما تتيح أماميـ خيارات متنوعة تتبلءـ مع احتياجات كؿ واحد منيـ.
 تعزيز التعمـ التعاوني بيف الطبلب عبر اإلنترنت ،بؿ وتزويد دافعيتيـ نحو مزيد مفالمشاركات بيف بعضيـ بعضاً ،وبيف الطبلب والمعمميف ،وتجعؿ الطالب مستعدا لممشاركة
في كؿ ما يتصؿ بخدمة مجتمعو ،مف خبلؿ التعود عمى التعاوف مع اآلخريف والتفاعؿ

معيـ بإيجابية.
 سػػػػيولة الوصػػػػوؿ إلػػػػى مصػػػػادر المعمومػػػػات ،حيػػػػث تضػػػػـ شػػػػبكة اإلنترنػػػػت مجموعػػػػةىائمػػػة ومتزايػػػدة مػػػف المواقػػػع اإلليكترونيػػػة التػػػي تػػػوفر معػػػارؼ ومعمومػػػات تاطػػػي كػػػؿ
الموضػػػػػوعات والتخصصػػػػػات والمجػػػػػاالت التػػػػػي يمكػػػػػف تخيميػػػػػا .فػػػػػالموقع اإلليكترونػػػػػي
 ،Websiteىػػػػو موقػػػػع عمػػػػى شػػػػبكة اإلنترنػػػػت يحمػػػػؿ عنوانػػػػا محػػػػددا لمػػػػدخوؿ ويقػػػػدـ
معمومات في مجاؿ معيف.
 يوفر فرصة لمتفكير بطرؽ تعميـ جديدة تستفيد مف التقنيات الجديدة في عرض الموادالتعميمية والتواصؿ.
 توسيع نطاؽ المناىج الدراسية ،فالتعميـ عبر اإلنترنت يسمح بتوسيع المناىج الدراسيةالحالية لمطبلب عمى المستوى اإلقميمي والوطني والدولي ،حيث يمكف لمطبلب والمعمميف
اإلطبلع عمى مناىج الدوؿ األخرى والتواصؿ مع زمبلئيـ في ىذه الدوؿ وتبادؿ الخبرات
فيما بينيـ.
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 - 6توفري خدمة الواي فاي داخل املدرصة :
ينباي توفير خدمة الواي فاي داخؿ المدرسة بحيث تكوف مستقرة لكونيا تتسـ بسيولة
عد
وتعد بديمة لشبكة اإليثرنت Ethernet
السمكية ،كما أنيا تُ ّ
في التعامؿ ومرونة في الحركةّ ،
ّ
أقؿ تكمفة وال تستمزـ عمميات الحفر في الجدراف واألسقؼ وتمديد لؤلسبلؾ ،إلى جانب أنيا
تمكف الطبلب مف الوصوؿ إلى التطبيقات التعميمية الخاصة بيـ وتحميؿ بعض البرامج
المجانية والمفيدة ليـ ،كما تسيؿ ليـ الوصوؿ إلى المعمومات والبيانات بسيولة ويسر بدال
أف شبكة الواي فاي تتيح
مف اصطحاب أسطوانات أو فبلشات لتخزيف المعمومات عمييا  .كما َّ
الخصوصية في أثناء تبادؿ المعمومات والبيانات مع اآلخريف مف
لمطبلب التمتع بالسرية و
ّ
خبلؿ ما ُيسمى  ، WEPويؤمف ىذا النوع مف التشفير الحماية لمبيانات في أثناء انتقاليا ،كما
يمكنؾ إضافة كممة مرور لجياز إرساؿ الواي فاي لديؾ بحيث تضمف عدـ اختراؽ الخدمة أو
استخداميا بدوف تخويؿ(Diana, & Shaun, 2013,p.8) .

 - 7توفري مزاكش لصياىة األجَشة:
يعد توفير مراكز متخصصة لصيانة أجيزة التابمت التي يتسمميا الطبلب بمدارسيـ مف
أىـ متطمبات دمج التابمت في العممية التعميمية ،بؿ يمكننا القوؿ :إف ىذا التحدي قد يكوف
ىو السبب الرئيس لفشؿ بعض تجارب الدمج في بعض دوؿ العالـ .ألف صيانة ىذه األجيزة
يتطمب توفير دعـ مادي كؿ عاـ أو تخصيص جزء مف ميزانية الوزارة لصيانة ىذه األجيزة مف
خبلؿ تعاقدىا مع شركة م تخصصة في ذلؾ ،وبخاصة أنيا تتطمب في بعض األحياف الحصوؿ
عمى قطع

يار جديدة لؤلجيزة التي أصابيا التمؼ أو الكسر(Department of .

)Education and Communities,2012, p.28
وفي السياؽ ذاتو؛ ىناؾ مشكبلت طارئة ال تحتاج إلى إرساؿ األجيزة إلى مراكز الصيانة بؿ
تحتاج إلى تدخؿ مباشر مف خبلؿ الذىاب إلى المدرسة واصبلح العطؿ ،مما يستمزـ ذلؾ وجود
مراكز متنقمة لصيانة ا لتابمت في الحاالت الطارئة .إضافة إلى حاجة تمؾ األجيزة إلى تحديث
برامجيا التفاعمية أو إضافة برامج جديدة ،وكذلؾ استبلـ أجيزة الطبلب الذيف أنيوا التعميـ
الثانوي واعادة تجييزىا لمطبلب الذيف سيمتحقوف بالمرحمة الثانوية.
وعميو؛ فإف اعتماد الطالب عمى جياز التابمت في التدريس يتطمب عدـ التشخير في
صيانة جيازه ،حيث يترتب عميو تشخره في إنجاز واجباتو أو مشروعاتو البحثية أو متابعة
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دروسو مما يؤثر سمبا عمى مستواه األكاديمي ،ويؤثر في قدرتو عمى متابعة شرح المعمـ
لمدروس داخؿ الفصؿ الدراسي.

الدراصة امليداىية:
لتحقيػػؽ اسػػتجابات الدراسػػة الميدانيػػة ،فقػػد تػػـ اختيػػار أسػػموب دلفػػي لعػػدة مبػػررات ىػػي:
(صبري .بحيرى)038 -037 :1115 .
 -0أنو أسموب عممي وموضوعي يماى عامؿ التشثير لؤلشخاص عمى نوع الرأى واتجاىو،
ذلؾ بسبب اعتماده عمى السرية المتبعة في عممياتو وخاصة عند استطبلع رأى
الخبراء ،واعداد ىذه المعمومات بشكؿ متكامؿ يرتبط بفكر ىؤالء الخبراء.
 -1أنو أسموب نظامي يعتمد عمى مبدأ منيج تحميؿ النظـ مف خبلؿ المدخبلت
والمخرجات ،أي مجموعة العمميات الخاصة بمعالجة المدخبلت وتجميع معموماتيا عف
طريؽ تطبيؽ نظاـ االستبانات حتى يستطيع المعالجة واعطاء مخرجات تكشؼ عف
نتائج التطبيؽ في ضوء أساليب معالجة اآلراء وتجميعيا بالشكؿ األكثر صح ًة وثباتاً.

 -2أنو أسموب حدسي يعتمد عمى حدس مجموعة مف الخبراء الذيف يطبؽ عمييـ
األسموب ،حيث أف حدس ىؤالء الخبراء في مجاؿ التخصص يكوف عمى درجة كبيرة
مف الصدؽ والموضوعية.
 -3أنو أسموب إمبيريقي ال يعتمد عمى انطباعات أو تشمبلت أو عمى رؤية شخصية أو
مذىبية متعصبة إنما يعتمد عمى الرأي الواقعي الصادؽ الذي يمكف استخراجو بعد
تطبيؽ االستبانات والوصوؿ إلى نتائج عامة.
 -4أنو أسموب إحصائي بياني يقوـ عمى استخداـ مناىج اإلحصاء في تحميؿ النتائج حتى
نصؿ إلى نتائج أكثر موضوعية.
 -5تجميع المعمومات مف عدة شخصيات ليا وزنيا ويشيد ليـ بكفاءتيـ المعترؼ بيا في
مجاؿ البحث لمحصوؿ عمى معمومات موضوعية ثابتة.
 -6عدـ معرفة الخبراء المشتركيف بعضيـ لمبعض لمحد مف تشثيرات العوامؿ النفسية
وبالتالي يمكنيـ اإلدالء برأييـ بحرية وموضوعية دوف التعرض لتشثير الشخصيات
اليامة أو الحرج الذي يظير في المناقشات المباشرة ،ويمكف مف تايير رأييـ بيف دورة
وأخرى.
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 -7التاذية المرتجعة المركزية ،وذلؾ بتطبيؽ االستبانة أكثر مف مرة بعد االستفادة مف
التاذية المرتجعة.
-

يػػتـ فػػي كػػؿ دورة إرجػػاع المعمومػػات األساسػػية التػػي تسػػفر عنيػػا الػػدورة ووضػػعيا أمػػاـ
الخب ػراء لػػئلدالء ب ػرأييـ فػػي ضػػوء البيانػػات المتاحػػة بحيػػث تقػػارف إجابػػة الفػػرد بإجابػػة
المجموعة ليستفيد منيا في إجابتو في الدورة التالية.

-

تعػػيف الخب ػراء عمػػى مراجعػػة تقػػديراتيـ ،وتمفػػت نظيػػرىـ لمعوامػػؿ التػػي لػػـ يشخػػذوىا فػػي
اعتبػػارىـ أو أىمموىػػا ،أو أخػػذوىا بشػػكؿ خػػاط –فػػي الم ػرات السػػابقة أو أعطوىػػا وزن ػاً
أكبر مما تستحؽ1

-

قػػد يكػػوف لػػدى المشػػاركيف توجيػػات مختمفػػة ،وبالتػػالي بالتاذيػػة المرتجعػػة يػػتـ تعميميػػا
ىمكى تعطى استجابة جماعية بدرجة معقولة.

أوال :أٍداف الدراصة امليداىية
استيدفت الدراسة الميدانية ما يمي:
 تحديد أىداؼ دمج التابمت التعميمي في مدارس التعميـ قبؿ الجامعي. التعرؼ عمى آليات دمج التابمت التعميمي في مدارس التعميـ الثانوي. استكشػػػاؼ التحػػػديات التػػػي تواجػػػو دمػػػج التابمػػػت التعميمػػػي فػػػي مػػػدارس التعمػػػيـالثانوي فيما يتصؿ بػػػػ(السياسات والبنى – والتحديات الخاصػة بػالمعمـ والطالػب-
والتحػػديات الخاصػػة بػػالمنيج الدراسػػي ومصػػادر التمويػػؿ – والتحػػديات الخاصػػة
بالمجتمع المدني واألسرة).
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ثاىيا :عزوط اختيار العيية مً خرباء الرتبية
 الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف. أف يكػػػوف ميتمػػػاً بتنميػػػة المعمػػػـ مينيػػػا وبتطػػػوير أدائػػػو التدريسػػػي ،وقػػػد أجػػػرىاألبحاث العممية في مجاؿ التعميـ التطوير الميني لممعمـ وبرامجو التدريبية.

 االشػػتراؾ مػػع المؤسسػػات أو األكاديميػػة المينيػػة لممعممػػيف األىميػػة العاممػػة فػػيمجاؿ التطوير الميني لممعمـ .
 -يكوف لو مؤلفات عف التنمية المينية لممعمميف 1

ثالجا :عيية الدراصة
شممت عينة الدراسة  53خبي ارً مف كميات التربية ومراكز البحوث التربويػة ويوضػح الجػدوؿ

رقـ ( )0عينة الدراسة.

جذٗه ()1
ػْٞخ اىذساعخ
اىؼْٞخ
62
83
26

جٖخ اىؼَو
ميٞبد اىزشثٞخ
ٍشامض اىجذ٘س اىزشث٘ٝخ
اإلجَبىٜ

اىْغجخ
%6,02
%4,06
%1,,

يوضح الجدوؿ السابؽ أف عينة الدراسة شػممت  53خبيػ ارً مػف مراكػز البحػوث التربويػة فػي

الػػػوطف العربػػػي مػػػنيـ ( )27خبيػػػ ار بمراكػػػز البحػػػوث التربويػػػة بنسػػػبة ( ،)%48¸3و 15خبػػػراء
بكميات التربية بنسبة (.)%31¸5

رابعا :أداة الدراصة امليداىية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية ،تمثمت أدوات الدراسة في نوعيف مف االستبانات ىما:
 االسػػتبانة األولػػى :اسػػتبانة مفتوحػػة :وىػػى اسػػتبانة الجولػػة األولػػى ،حيػػث تػػـ توجيػػوأسئمة مباشرة مباشر عف:


أىداؼ دمج التابمت التعميمي في مدارس التعميـ قبؿ الجامعي



آليات دمج التابمت التعميمي في مدارس التعميـ الثانوي



التحػديات التػي تواجػو دمػػج التابمػت التعميمػي فػي مػػدارس التعمػيـ الثػانوي .وتشػػمؿ
التحػػديات عمػػى مسػػتوى لمسياسػػات والبنػػى والمعمػػـ والطالػػب ،والتحػػديات الخاصػػة
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بػػػػالمنيج الدراسػػػػي ومصػػػػادر التمويػػػػؿ  ،والتحػػػػديات الخاصػػػػة بػػػػالمجتمع المػػػػدني
واألسرة.
 االستبانة األولى :استبانة مامقة :وقد مر بناء ىذه االستبانة بعدة خطوات: تـ تحميؿ آراء الخبراء الواردة في االستبانة المفتوحة. صيا ة استجابات الخبراء في صورة عبارات. عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف لمتشكد مف صدؽ محتواىا. إدخاؿ تعديبلت المحكميف عمى بنود االستبانة. إعػػداد االسػػتبانة فػػي صػػورتيا النيائيػػة ،حيػػث جػػاءت االسػػتبانة فػػي شػػكمياالنيائي متضمنة ثبلثة محاور.
 -إرساليا إلى أفراد العينة.

خامضا :صدق االصتباىة:
تـ التحقؽ مػف صػدقيا مػف خػبلؿ عرضػيا عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف ،حيػث تػـ األخػذ
بمبلحظاتيـ وتوصياتيـ لتخرج فػي االسػتبانة فػي الجولػة الثانيػة فػي صػورتيا النيائيػة ،وبػذلؾ
تكوف فقرات االستبانة صادقة في قياس ما وضعت لقياسو.

صادصا :ثبات االصتباىة:
يمكننا أسموب دلفي مف تعرؼ القيمة الحقيقية الستجابات الخبراء التي توصؿ إلى
درجة عالية مف الثبات في االستجابة ،إلى جانب أنو تـ التشكد مف ذلؾ بحساب ثبات األداة
إحصائياً بطريقة ألفا كرونباخ ،وذلؾ لكؿ مف الجولتيف األولى والثانية .وقد بمغ معامؿ ألفا

كرونباخ ( )1.70في الجولة األولى ،أما في الجولة الثانية فقد بمغ ( .)1977وبذلؾ تعتبر
قيـ معامبلت الثبات مناسبة ليذه الدراسة .ويوضح الجدوؿ رقـ ( )1حساب معامبلت الثبات

لبلستبانة
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جذٗه ()6
دغبة ٍؼبٍالد اىثجبد ىالعزجبّخ
اىَذ٘س اىَشاد دغبة اىثجبد ىٔ

قَٞخ ٍؼبٍو
ػذد
اىؼجبساد ثجبد أىفب
,.3,4
12
إٔذاف دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط
,.3,0
1,
آىٞبد دظ٘ه طالة اىزؼي ٌٞاىثبّ٘ ٛػي ٚاىزبثيذ اىزؼيَٜٞ
,.3,8
16
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ
ثبىغٞبعبد ٗاىجْٚ
,.318
11
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ ثبىَؼيٌ
,.3,,
0
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ ثبىطبىت
,.3,,6
4
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ
ثبىَْٖج اىذساعٜ
,.3,1
2
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ ثبإلداسح
اىَذسعٞخ
,.313
0
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ
ثبىزَ٘ٝو
,.3,0
0
اىزذذٝبد اىز ٜر٘اجٔ دٍج اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط اىخبطخ
ثبىَجزَغ اىَذّٗ ٜاألعشح

يوضح الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامبلت الثبات مرتفعة إلى حد كبير ،مما يشير إلى
تجانس عبارات االستبانة ،ومف ثـ مناسبتيا لمتطبيؽ .ويوضح الجدوؿ التالي كيفية تحديد
درجة الموافقة.
جذٗه ()8
مٞفٞخ رذذٝذ دسجخ اىَ٘افقخ
دسجخ اىَ٘افقخ
اىفئخ
ضؼٞفخ
 -1أقو ٍِ 1.20
ٍز٘عطخ
 – 1.20أقو ٍِ 6.88
مجٞشح
8 - 6.88

يوضح الجدوؿ السابؽ تحديد درجة الموافقة ،فمف  -0أقؿ مف  0.56ضعيفة،
ومف  – 0.56أقؿ مف  1.22متوسطة ،ومف 2 - 1.22كبيرة..

صابعا :املعاجلة اإلحصائية
لقػد تػـ االعتمػػاد عمػى برنػػامج ( )SPSSلتحميػؿ االسػػتجابات ،حيػث تػػـ حسػاب التكػ اررات،
والنسػب المئويػة ،والمتوسػط الحسػابي  ،Arithmetic Meanواالنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي
لتمؾ االستجابات.
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ىتائج الدراصة امليداىية (اصتباىة اجلولة الجاىية):
يتـ تناوؿ تحميؿ استجابات أفراد العينة مف خبراء التربية عمى استبانة الجولة الثانية
التي تشمؿ)0( :

أوال :اليتائج اخلاصة بأٍداف دمج التابلت يف التعليه
ً
1
6
8
6
4
2
0
3
,
1,
11
16
18
16
14
12

جذٗه ()6
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛألٕذاف دٍج اىزبثيذ ف ٜاىزؼيٌٞ
ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف
ال أٗافق
أٗافق
اىزنشاس
إٔذاف دٍج اىزبثيذ ف ٜاىزؼيٌٞ
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
0.588
2.81
6
--58
اىزنشاس
رؼضٝض ٍٖبساد اعزخذاً رنْ٘ى٘جٞب
اىَؼيٍ٘بد ٗاالرظبالد ىذ ٙاىطالة.
9.4%
--90.6%
اىْغجخ
0.796
2.47
12
10
42
ثْبء سأط اىَبه اىجشش ٛاىزٝ ٛزَنِ اىزنشاس
ٍِ اعزغاله رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد
18.8% 15.6% 65.6%
اىْغجخ
ٗاالرظبالد ثنفبءح
0.787
2.38
12
16
36
اىزنشاس
رؼضٝض رنبفؤ اىفشص ف ٜاىزؼي ٌٞأٍبً
جَٞغ اىطالة
18.8% 25.0% 56.2%
اىْغجخ
0.732
2.69
10
--54
اىزنشاس
رذغ ِٞاعزخذاً رنْ٘ى٘جٞب
اىَؼيٍ٘بد ٗاالرظبالد ف ٜػَيٞبد
15.6%
--84.4%
اىْغجخ
اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ داخو اىَذسعخ
0.909
2.25
20
8
36
اىزنشاس
صٝبدح ٍشبسمخ اىطالة ف ٜاىزؼيٌ
اىقبئٌ ػي ٚاىَشبسٝغ
31.2% 12.5% 56.2%
اىْغجخ
0.732
2.69
10
--54
اىزنشاس
إربدخ اىفشطخ ىيطبىت ىي٘ط٘ه إىٚ
ٗاىَ٘اد اىزؼيَٞٞخ اىَز٘افشح ػيٚ
15.6%
--84.4%
اىْغجخ
اإلّزشّذ
0.745
2.62
10
4
50
عٖ٘ىخ ٗط٘ه اىطبىت إى ٚاىَذز٘ ٙاىزنشاس
اىشقَ ٜأٗ اىنزت اإلىنزشّٗٞخ
15.6%
6.2%
78.1%
اىْغجخ
اىَز٘افشح ػي ٚاىزبثيذ اىزؼيَٜٞ
0.745
2.62
10
4
50
اىزنشاس
اىَغبَٕخ ف ٜاىزخفٞف ٍِ ٗصُ
اىذقٞجخ اىَذسعٞخ ػي ٚاىطبىت.
15.6%
6.2%
78.1%
اىْغجخ
0.852
2.31
16
12
36
اىزنشاس
اىَغبٗاح ف ٜإربدخ اىفشص أٍبً
25.0% 18.8% 56.2%
جَٞغ اىطالة ىيزؼيٌ ٍِ خاله اىزبثيذ اىْغجخ
0.648
2.66
6
10
48
اىزنشاس
دػٌ اىزؼيٌ اىفشد ٛثفبػيٞخ أمجش
9.4%
15.6% 75.0%
اىْغجخ
0.835
2.47
14
6
44
االعزجبثخ اىغشٝؼخ رجبٓ ٍٖبً اىَؼيٌ اىزنشاس
ٗإسعبىٖب ثغشػخ
21.9%
9.4%
68.8%
اىْغجخ
0.75
2.59
10
6
48
اىزنشاس
عٖ٘ىخ رجبده اىخجشاد اىزؼيَٞٞخ ثِٞ
اىطالة
15.6%
9.4%
75.0%
اىْغجخ
0.833
2.44
14
8
42
رشجٞغ اىطالة ػي ٚرذَو اىَضٝذ ٍِ اىزنشاس
اىَغؤٗىٞخ رجبٓ رؼيٌَٖ.
21.9% 12.5% 65.6%
اىْغجخ
0.836
2.5
14
4
46
اىزنشاس
إربدخ اىفشطخ أٍبً اىَؼيٌ ىزنيٞف
اىطالة ثَٖبً أمثش إثبسح ىزفنٞشٌٕ
21.9%
6.2%
71.9%
اىْغجخ
0.75
2.59
10
6
48
اىزنشاس
رَن ِٞاىَؼيٌ ٍِ ٍزبثؼخ اىزقذً اىزٛ
ٝذشصٓ اىطبىت
15.6%
9.4%
75.0%
اىْغجخ
0.889
2.31
18
8
38
اىزنشاس
رَْٞخ قذساد اىطالة ػي ٚاإلثذاع
ٗاالثزنبس
28.1% 12.5% 59.4%
اىْغجخ

اىزشرٞت

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:

( )1لممي مممجي إ مجول ول ثلممة ول جل ممة فممل ممثاال تلا م لجثن م وا ممج ج ة ول ج مممة إلممم ف فث ممة ولجنممثجوال ولج م مجا م
ولخ جول ( م ة ولت وج ة) ففج فكل ول جحث فل جل جؤمة ف جق ممة لتفج ولجج مال ولجعممف ف فتوجس ولجعممي ولعجي.
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 جاء في المرتبة األولى البند األوؿ اتعزيز ميارات استخداـ تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت لدى الطبلبا حيث حصؿ عمى متوسط ( ،)2.81تبله في المرتبة الثانية
البنداف:

الرابعا تحسيف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عمميات

التعميـ والتعمـ داخؿ المدرسةا والبند ال سادس ا إتاحة الفرصة لمطالب لموصوؿ إلى
والمواد التعميمية المتوافرة عمى اإلنترنت ا حيث حصبل عمى متوسط ( ، ،)2.69بينما
جاء في المرتبة الثالثة البند العاشر ادعـ التعمـ الفردي بفاعمية أكبر ا بمتوسط
( ،)2.66بينما جاء في المرتبة الرابعة البنداف :البند السابع ا سيولة وصوؿ الطالب
إلى المحتوى الرقمي أو الكتب اإللكترونية المتوافرة عمى التابمت التعميميا ،والبند
الثامف االمساىمة في التخفيؼ مف وزف الحقيبة المدرسية عمى الطالب ا بمتوسط
( ،) 2.62بينما جاء في المرتبة السادسة البنداف :البند الثاني عشر ا سيولة تبادؿ
الخبرات ا لتعميمية بيف الطبلب ا ،والبند الخامس عشر ا تمكيف المعمـ مف متابعة
التقدـ الذي يحرزه الطالبا بمتوسط ( ،)2.59وتبله في المرتبة السابعة البند الرابع
عشر ا إتاحة الفرصة أماـ المعمـ لتكميؼ الطبلب بمياـ أكثر إثارة لتفكيرىـ ا بـ
توسط ( ،)2.5وفي المرتبة الثامنة جاء البنداف :البند الثاني ابناء رأس الماؿ البشري
الذي يتمكف مف استابلؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بكفاءة ا والبند الحادي
عشر ا االستجابة السريعة تجاه مياـ المعمـ وارساليا بسرعة ا بمتوسط (،)2.47
وفي المرتبة التاسعة جاء البند الثالث ا تعزيز تكافؤ الفرص في التعميـ أماـ جميع
الطبلب ا بمتوسط (.)2.38
أكدت ىذه النتائج عمى أف عممية دمج التابمت في التعميـ تعزز ميارات استخداـ التابمت
وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى الطبلب وتحسف عمميات التعميـ والتعمـ داخؿ
المدرسة ،وىذا ينسجـ مع نتائج دراسة

Sven

( )2007التي أوضحت أف توظيؼ التابمت في

التعميـ يقوي مف اعتقاد الطبلب بشىميتو في تعزيز خبرات التعمـ لدييـ وتطوير أدائيـ
األكاديمي ،ودعـ العبلقات االجتماعية بينيـ مف خبلؿ العمؿ التعاوني والعمؿ في مجموعات.
إضافة إلى توافقيا مع نتائج دراسة

Cismaru & Cismaru

( )2011التي أكدت فاعمية استخداـ

التابمت في قاعات التدريس حيث َّ
مكف الطبلب مف تدويف المبلحظات في أثناء المحاضرات
واجراء البحوث بالتعاوف بينيـ ،وتيسير سبؿ التفاعؿ وتبادؿ الخبرات .وكذلؾ انسجاميا مع
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نتائج دراسة

Marco & Michiel

( )2012مدى إسياـ التابمت التعميمي في زيادة المرونة في

عممية التعمـ وتيسير عممية تبادؿ المواد الرقمية بيف الطبلب وظيور سياقات وممارسات تعمـ
جديدة ،إضافة إلى سيولة الحصوؿ عمى مراجع ومصادر تعمـ جديدة مف خبلؿ المواقع
المتاحة عمى اإلنترنت.
وبالمثؿ تنسجـ النتيجة الخاصة بمساىمة دمج التابمت في المدارس في التخفيؼ مف
وزف الحقيبة المدرسية عمى الطالب مع دراسة

et il

 )2017( Rontogiannis,التي أشارت

إلى وجود مخاطر صحية مرتبطة بحمؿ الطبلب لمحقيبة المدرسية إما لثقؿ وزف الكتب
الدراسية واألدوات المدرسية أو لحمميا بطريقة ير آمنة أو ير سميمة ،إذ يجب أف يكوف
وزنيا مساويا لػػ  %01مف وزف الطالب ،كما ذكر  95197مف الطبلب أنيـ يعانوف مف
التعب واإلرىاؽ في أثناء حمؿ الحقيبة المدرسية ،وأف 95492منيـ يشعروف بآالـ في
عضبلت وعظاـ الظير والكتؼ جراء حمميا ،ومف ثـ يعد اعتماد الطبلب عمى التابمت في
تعميميـ وتعمميـ مف ضمف اآلليات المتعددة والبدائؿ المتنوعة التي يمكف أف تخفؼ وتحد مف
المخاطر الصحية المرتبطة بالحقيبة المدرسية.
فبل يعني تسمـ الطبلب لمتابمت أف الدمج قد حقؽ أىدافو ،فتنمية ميارات استخداـ التابمت
لدى الطبلب يعد مطمبا وشرطا أساسيا لنجاح ىذا الدمج ،بؿ جاءت بعض ىذه النتائج
منسجمة مع الدراسات السابقة ورصدت دراسة

Jennifer

( )2011عددا مف التحديات التي

تواجو دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مدارس التعميـ الثانوي بتنزانيا مثؿ ضعؼ
البنية التحتية ونقص المعمميف المؤىميف لتوظيفيا في التدريس ،وعدـ امتبلؾ الطبلب
لمميارات البلزمة لمتعامؿ مع األجيزة الرقمية وتوظيفيا في عممية التعمـ.
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ثاىيا :اليتائج اخلاصة آليات حصول الطالب على التابلت:
ً
1
6

8

6

4
2
0
3

,
1,

جذٗه ()4
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبسٟ ٛىٞبد دظ٘ه اىطالة ػي ٚاىزبثيذ
ال أٗافق ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف اىزشرٞت
أٗافق
آىٞبد دظ٘ه اىطالة ػي ٚاىزنشاس
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
اىزبثيذ
1
0.796
2.47
12
10
42
اىزنشاس
ششاء اى٘صاسح أجٖضح
اىزبثيذ ٗر٘صٝؼٖب ػيٚ
اىْغجخ 18.8% 15.6% 65.6%
اىطالة.
3
0.797
2.0
20
24
20
اىزنشاس
رأجٞش اى٘صاسح ألجٖضح
اىزبثيذ ٍِ ششمخ
اىْغجخ 31.2% 37.5% 31.2%
ٍزخظظخ ىفزشح صٍْٞخ
ٍذذدح.
3
0.797
2.0
20
24
20
اىزنشاس
ٝزٌ ر٘صٝغ اىزبثيذ فٜ
اىْغجخ 31.2% 37.5% 31.2%
أثْبء اىذسٗط ٗرجَٞؼٔ
ثؼذ اّزٖبء اىذسط ٍجبششح
1,
0.84
1.84
28
18
18
ٝزٌ ر٘صٝغ اىزبثيذ طجبدب اىزنشاس
ثبىَذسعخ ٗٝزٌ رجَٞؼٔ
اىْغجخ 43.8% 28.1% 28.1%
ػْذ اّزٖبء اى ً٘ٞاىذساعٜ
ٗػذً اىغَبح ثأخزٕب إىٚ
اىجٞذ
2
0.864
2.12
20
16
28
اىزنشاس
ٝذفع اىطبىت اىزبثيذ
اىخبص ثٔ فٍ ٜنزجٔ
اىْغجخ 31.2% 25.0% 43.8%
ثبىَذسعخ.
0
0.756
2.0
18
28
18
اىزنشاس
اعزخذاً اىزبثيذ فٜ
اىفظ٘ه اىذساعٞخ فقظ
اىْغجخ 28.1% 43.8% 28.1%
داخو اىَذسعخ.
8
0.9
2.37
18
4
42
اىزنشاس
ٝذزفع اىطبىت ثبىزبثيذ
اىخبص ثٔ ط٘اه اىؼبً
اىْغجخ 28.1% 6.2% 65.6%
داخو اىَذسعخ ٗخبسجٖب.
4
0.889
2.31
18
8
38
اىزنشاس
ٝغزؼ ِٞاىطبىت ثجٖبص
اىْغجخ 28.1% 12.5% 59.4%
اىزبثيذ اىز ٛاشزشرٔ ىٔ
أعشرٔ داخو اىَذسعخ
ٗخبسجٖب.
6
0.814
2.31
14
16
34
إربدخ اىذشٝخ أٍبً اىطالة اىزنشاس
ىالخزٞبس إى ٚاالّضَبً إى ٚاىْغجخ 21.9% 25.0% 53.1%
ٕزا اىَششٗع أً ال.
6
0.871
2.44
16
4
44
اىزنشاس
إربدخ ٕزا اىجٖبص ىيطبىت اىْغجخ 25.0% 6.2% 68.8%
اىز ٛال َٝيل دبع٘ثب
شخظٞب أٗ فٍْ ٜضىٔ.

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
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 جاء في المرتبة األولى البند األوؿ ا شراء الوزارة أجيزة التابمت وتوزيعيا عمى الطبلبابمتوسط ( ،)2.47تبله في المرتبة الثانية البند العاشرا إتاحة ىذا الجياز لمطالب الذي ال
يممؾ حاسوبا شخصيا أو في منزلو ا حيث حصبل عمى متوسط ( ، ،)2.44بينما جاء
في المرتبة الثالثة البند السابع ا يحتفظ الطالب بالتابمت الخاص بو طواؿ العاـ داخؿ
المدرسة وخارجيا ا بمتوسط ( ،)2.37بينما جاء في المرتبة الرابعة البنداف :البند
الخامس ايستعيف الطالب بجياز التابمت الذي اشترتو لو أسرتو داخؿ المدرسة وخارجيا.ا
والبند التاسع اإتاحة الحرية أماـ الطبلب لبلختيار إلى االنضماـ إلى ىذا المشروع أـ الا
بمتوسط ( ،)2.31بينما جاء في المرتبة الخامسة البند السادس ا يحفظ الطالب التابمت
الخاص بو في مكتبو بالمدرسةا بمتوسط ( ،)2.12وتبله في المرتبة السادسة البنود
الثالثة التالية :البند الثاني ا تشجير الوزارة ألجيزة التابمت مف شركة متخصصة لفترة
زمنية محددة ا والبند الثالث ا يتـ توزيع التابمت في أثناء الدروس وتجميعو بعد انتياء
الدرس مباشرة ا والبند السادس ا استخداـ التابمت في الفصوؿ الدراسية فقط داخؿ
المدرسة ا بمتوسط ( ،)2.0وفي المرتبة السابعة جاء البند الرابع ا يتـ توزيع التابمت
صباحا بالمدرسة ويتـ تجميعو عند انتياء اليوـ الدراسي وعدـ السماح بشخذىا إلى البيت
ا بمتوسط (.)1.87
أكدت ىذه النتائج عمى وجود إجماع مف الخبراء بضرورة تولي وزارة التربية والتعميـ شراء
أجيزة التابمت وتوزيعيا عمى الطبلب ،واتاحة الفرصة أماـ الطبلب لبلحتفاظ بو طواؿ العاـ
داخؿ المدرسة وخارجيا ،وبذلؾ تتوافؽ ىذه النتائج مع تجربة دولة تايبلند عاـ 1101ـ،
حيث قامت وزارة التربية والتعميـ بت وزيع التابمت عمى جميع أطفاؿ الصؼ األوؿ االبتدائي في
جميع أنحاء الببلد كجزء مف مشروع اتابمت لكؿ طفؿا وىو ضمف مشروع ( )OTPCتبنتو وزارة
التربية والتعميـ لتحسيف التعميـ وتطويره إلى جانب إمداد المناطؽ الفقيرة بيذه األجيزة ،حيث
تـ توزيع ( 711ألؼ) جياز عمى الطبلب .)Intathep, 2012( .وكذلؾ تنسجـ ىذه النتائج مع
مشروع أمريكا ،حيث ىدؼ إلى توفير جياز لكؿ طالب بارض تعزيز ميارات القرف الحادي
والعشريف لدييـ ،حيث يتوافر عميو عدد مف التطبيقات السحابية المختمفة المعززة لممناىج
الدراسية المقررة.

)(DEPARTMENT OF EDUCATION AND COMMUNITIES, 2013,pp.24

،

ويحتفظ الطالب بجيازه الخاص بو داخؿ المدرسة وخارجو إلنجاز واجباتو المنزلية ،كما يتيح
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لو ذلؾ التفاعؿ المباشر بيف المعمـ والطبلب في أي زماف أو مكاف مف خبلؿ عدد مف البرامج
التفاعمية ،إلى جانب إتاحة الفرصة أماـ أولياء األمور لممشاركة في ىذا التفاعؿ.

ثالجا :اليتائج اخلاصة بالتحديات اليت تواجُ دمج التابلت التعليني يف مدارظ التعليه الجاىوي:
- 0

اليتائج اخلاصة بالتحديات املتعلقة بالضياصات والبيى:

جذٗه ()2
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبىغٞبعبد
ٗاىجْٚ
ً
1

6

8

6

4

2
0

اىزذذٝبد اىخبطخ
ثبىغٞبعبد ٗاىجْٚ
ػذً ٗج٘د عٞبعخ
رؼيَٞٞخ ٗاضذخ د٘ه
دٍج اىزبثيذ اىزؼيَٜٞ
ف ٜاىَذاسط
اىجْٞخ اىزذزٞخ ىيَششٗع
ٍِ ٍشزشىبد ىألجٖضح
ٗر٘صٝؼٖب ٗإػذاد فْٜ
ىٖب ثفبػيٞخ فٜ
اىَذاسط
ػذً ر٘افش خطظ ػَو
ٍيَ٘عخ ٍٗشفقخ
ثَٞضاّٞبد ٗاقؼٞخ
ىزذقٞق ٕزا اىذٍج
ٍٗزبثؼزٔ
ػذً ٗج٘د إجشاءاد
ٍْظَخ َٝنِ ىيَذاسط
ارجبػٖب ىالعزفبدح ٍِ
اىزبثيذ اىزؼي َٜٞداخو
اىَذاسط
ػذً ر٘افش ٗثبئق
طبدسح ػِ اىجٖبد
اىَغؤٗىخ رزضَِ
ر٘جٖٞبد ىيَؼيَِٞ
ٍٗذٝش ٛاىَذاسط د٘ه
اىغٞبعبد اى٘اجت
ارجبػٖب ىز٘ظٞف اىزبثيذ
ف ٜاىزؼيٌٞ
ٗطٞف األدٗاس ٗاىَٖبً
ىنو اىَغزفٞذٕ ٍِ ِٝزا
اىذٍج ٗاىَشبسم ِٞفٔٞ
قيخ اىزششٝؼبد
ٗاىق٘اّ ِٞاىَْظَخ ىَثو
ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىزؼيٌٞ

ال أدسٛ

اىزنشاس
ٗاىْغجخ
اىزنشاس
اىْغجخ

ال
أٗافق
أٗافق
2
48
3.1% 75.0%

14
21.9%

اىَز٘عظ االّذشاف
اىَؼٞبسٛ
0.835
2.53

اىزشرٞت
,

اىزنشاس
اىْغجخ

6
42
9.4% 65.6%

16
25.0%

2.41

0.868

11

اىزنشاس
اىْغجخ

2
50
3.1% 78.1%

12
18.8%

2.59

0.791

4

اىزنشاس
اىْغجخ

6
48
9.4% 75.0%

10
15.6%

2.59

0.75

8

اىزنشاس
اىْغجخ

4
54
6.2% 84.4%

6
9.4%

2.75

0.617

1

اىزنشاس
اىْغجخ

6
46
9.4% 71.9%

12
18.8%

2.53

0.796

0

اىزنشاس
اىْغجخ

2
46
3.1% 71.9%

16
25.0%

2.47

0.872

1,
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اىَؼزَذ ػي ٚرنْ٘ى٘جٞب
اىَؼيٍ٘بد ٗاالرظبالد.
رذاخو ٗرضبسة ػَو
3
اىٖٞئبد ٗاىَؤعغبد
اىَغؤٗىخ ػِ دٍج
رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد
ٗاالرظبالد ف ٜاىزؼيٌٞ
ػذً رجْ ٜاىْٖج اىذٍجٜ
,
ىيزبثيذ ف ٜاىغٞبعبد
اىزؼيَٞٞخ.
 1,اػزَبد اىزؼي ٌٞػيٚ
اىغٞبعٞبد
ٗاىََبسعبد اىزقيٞذٝخ
اىز ٜر٘فش رؼيًَ ٞب
اّؼضاىًٞب ػِ دٍج
رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد
ٗاالرظبالد ثبىزؼيٌٞ
 11اىْقض ف ٜػذد اىفِْٞٞ
اىَؤٕي ِٞىيزؼبٍو ٍغ
اىَشنالد راد اىظيخ
ثأجٖضح اىزبثيذ اىزؼيَٜٞ
 16افزقبس اىَذاسط إىٚ
اىَشافق ٗاىخذٍبد
اىضشٗسٝخ ىذٍج اىزبثيذ
ف ٜأّشطخ اىزؼيٌٞ
ٗاىزؼيٌ.

اىزنشاس
اىْغجخ

4
42
6.2% 65.6%

18
28.1%

2.37

0.9

16

اىزنشاس
اىْغجخ

6
46
9.4% 71.9%

12
18.8%

2.53

0.796

0

اىزنشاس
اىْغجخ

6
46
9.4% 71.9%

12
18.8%

2.53

0.796

0

اىزنشاس
اىْغجخ

6
48
9.4% 75.0%

10
15.6%

2.59

0.75

8

اىزنشاس
اىْغجخ

6
50
9.4% 78.1%

8
12.5%

2.66

0.695

6

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
 جاء في المرتبة األولى البند الخامس اعدـ توافر وثائؽ صادرة عف الجياتالمسؤولة تتضمف توجييات لممعمميف ومديري المدارس حوؿ السياسات الواجب
اتباعيا لتوظيؼ التابمت في التعميـا بمتوسط ( ،)2.75تبله في المرتبة الثانية البند
الثاني عشرا افتقار المدارس إلى المرافؽ والخدمات الضرورية لدمج التابمت في
أنشطة التعميـ والتعمـ.ا حيث حصبل عمى متوسط ( ، ،)2.66بينما جاء في المرتبة
الثالثة البنود التالية  :الثالث ا عدـ توافر خطط عمؿ ممموسة ومرفقة بميزانيات
واقعية لتحقيؽ ىذا الدمج ومتابعتوا ،والبند الرابع ا عدـ وجود إجراءات منظمة يمكف
لممدارس اتباعيا لبلستفادة مف التابمت التعميمي داخؿ المدارسا ،والبند الحادي
عشر ا النقص في عدد الفنييف المؤىميف لمتعامؿ مع المشكبلت ذات الصمة بشجيزة
التابمت التعميمي ا بمتوسط ( ،)2.59بينما جاء في المرتبة الرابعة البنود التالية :البند
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األوؿ ا عدـ وجود سياسة تعميمية واضحة حوؿ دمج التابمت التعميمي في المدارس ا
والبند ال تاسع ا عدـ تبني النيج الدمجي لمتابمت في السياسات التعميمية ا ،والبند
تعميما
العاشر ا اعتماد التعميـ عمى السياسيات والممارسات التقميدية التي توفر
ً

انعزاليِّا عف دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالتعميـ ا بمتوسط ( ،)2.53بينما
جاء في المرتبة الخامسة البند السابع ا قمة التشريعات والقوانيف المنظمة لمثؿ ىذا
النوع مف التعميـ المعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.ا بمتوسط (،)2.47
وتبله في المرتبة السادسة البند الثاني ا البنية التحتية لممشروع مف مشترىات

لؤلجيزة وتوزيعيا واعداد فني ليا بفاعمية في المدارس ا بمتوسط (.)2.41
أوضحت ىذه النتائج بعض التحديات الميمة والمرتبطة بالبنى والسياسات التعميمية أىميا
مف وجية نظر الخبراء التربوييف؛ أوليا :عدـ توافر وثائؽ صادرة عف الجيات المسؤولة
تتضمف توجييات لممعمميف ومديري المدارس حوؿ السياسات الواجب اتباعيا لتوظيؼ التابمت
في التعميـ ،ويتمثؿ التحدي الثاني في افتقار المدارس إلى المرافؽ والخدمات الضرورية
لدمج التابمت في أنشطة التعميـ والتعمـ وعدـ توافر خطط عمؿ ممموسة ومرفقة بميزانيات
واقعية لتحقيؽ ىذا الدمج ومتابعتو ،إضافة إلى عدـ وجود إجراءات منظمة يمكف لممدارس
اتباعيا لبل ستفادة مف التابمت التعميمي داخؿ المدارس .وتنسجـ ىذه النتيجة مع دراسة نتائج
دراسة

Balanskat & Hertz

( )2013التي أكدت عمى أنو ينباي عمى وزارة التربية والتعميـ

توفير أدلة تتضمف إرشادات ومبادئ توجييية لمديري المدارس حوؿ آليات دمج التابمت في
التعميـ والتعمـ ،ع مى أف تتضمف ىذه األدلة خطط عمؿ ممموسة ومرفقة بميزانيات واقعية
لتحقيؽ ىذا الدمج ومتابعتو داخؿ ىذه المدارس لمعرفة مدى جدوى ىذه العممية وتحديد
جوانب القوة فييا واستكشاؼ نقاط الضعؼ.
بينما يتمثؿ التحدي الثالث في نقص أعداد الفنييف المؤىميف لمتعامؿ مع المشكبلت ذات
الصمة بشجيزة التابمت التعميمي ،وتتوافؽ ىذه النتيجة مع ما أكدت عميو دراسة
of Education and Communities

Department

( ،)2012إذ تعد مشكمة توفير األعداد المناسبة مف الفنييف

القادريف عمى تقديـ الدعـ الفني وصيانة األجيزة مف أىـ التحديات التي تواجو تطبيؽ ىذا
المشروع سواء مف حيث توفير التمويؿ البلزـ ليذا الدعـ واجراء الصيانة مف خبلؿ التعاقد مع
شركات متخصصة في ذلؾ أو صيانتيا داخؿ المدرسة مف خبلؿ متخصصي تكنولوجيا التعميـ،
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إلى جانب الفترة الزمنية البلزمة لصيانة ىذه األجيزة وتشثيرىا عمى تقديـ وحدات المنيج
الدراسي وانجاز الطبلب لممياـ المرتبطة بيا مف أنشطة وواجبات مدرسية.
- 9

اليتائج اخلاصة بالتحديات املتعلقة باملعله:

جذٗه ()0
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبىَؼيٌ
ال أٗافق ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف
أٗافق
اىزنشاس
اىزذذٝبد اىخبطخ ثبىَؼيٌ
ً
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
0.75
2.59
10
6
48
االفزقبس إى ٚاىَؼيَ ِٞاىَؤٕي ِٞاىزنشاس
1
اىزَٝ ِٝنٌْٖ ر٘ظٞف اىزبثيذ
15.6% 9.4% 75.0%
اىْغجخ
ف ٜاىزذسٝظ ثفبػيٞخ جٞذح
0.753
2.56
10
8
46
اىزنشاس
ػذً ر٘افش اىَٖبساد اىالصٍخ
6
15.6% 12.5% 71.9%
ىذ ٙاىَؼيَ ِٞىز٘ظٞف اىزبثيذ اىْغجخ
ف ٜأّشطخ اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ داخو
اىظف اىذساعٜ
0.629
2.72
6
6
52
اىزنشاس
خ٘ف اىَؼيَ ٍِ ِٞدٍج
8
اىزبثيذ ف ٜاىزؼيٌٞ
9.4% 9.4% 81.2%
اىْغجخ
0.639
2.69
6
8
50
خ٘ف اىَؼيَ ِٞمجبس اىغِ ٍِ اىزنشاس
6
ػذً رَنٌْٖ ٍِ اعزثَبس
9.4% 12.5% 78.1%
اىْغجخ
اىزبثيذ ف ٜاىزذسٝظ
0.756
2.5
10
12
42
اىزنشاس
اىخ٘ف ٍِ فقذاُ اىَؼيٌ
4
عٞطشرٔ ػي ٚاىطالة داخو
15.6% 18.8% 65.6%
اىْغجخ
دجشاد اىذساعخ الّشغبىٌٖ
ثبىيؼت ثبألجٖضح ٗاىيٖ٘ ثٖب
0.712
2.53
8
14
42
اىزنشاس
ػذً ٗج٘د اى٘قذ اىنبف ٜأٍبً
2
12.5% 21.9% 65.6%
اىَؼيَ ِٞىيزذسٝت ػي ٚر٘ظٞف اىْغجخ
اىزبثيذ ف ٜأّشطخ اىزؼيٌٞ
ٗاىزؼيٌ
0.794
2.56
12
4
48
اىزنشاس
قيخ اىفشص اىَزبدخ ىزجبده
0
اىخجشاد ث ِٞاىَؼيَ ِٞفٜ
18.8% 6.2% 75.0%
اىْغجخ
ٍجبه دٍج رنْ٘ى٘جٞب
اىَؼيٍ٘بد ٗاالرظبالد فٜ
اىزؼي..ٌٞ
0.639
2.69
6
8
50
اىزنشاس
رشمٞض اىَؼيَ ِٞػي ٚاىطشٝقخ
3
اىزيقْٞٞخ ف ٜاىزذسٝظ.
9.4% 12.5% 78.1%
اىْغجخ
0.833
2.44
14
8
42
اىزنشاس
اىزشمٞض ػي ٚاعزخذاً ٕزٓ
,
اىزقْٞخ ثظ٘سح أمجش ٍِ
21.9% 12.5% 65.6%
اىْغجخ
اعزخذاٍٖب ف ٜاىزؼيٌٞ
0.796
2.53
12
6
46
 1,ػذً ر٘افش ٍؼبٞٝش ػيَٞخ رقً٘ اىزنشاس
ػي ٚأعبعٖب ثشاٍج إػذاد
18.8% 9.4% 71.9%
اىْغجخ
ٕؤالء اىَؼيَ.ِٞ
0.797
2.5
12
8
44
اىزنشاس
 11ػذً ر٘افش اىخجشاد اىنبفٞخ
د٘ه عجو دٍج اىزبثيذ فٜ
18.8% 12.5% 68.8%
اىْغجخ
اىزؼيٌٞ
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6
4

1
6
1,

0

4

6
,
3
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يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
 جاء في المرتبة األولى البند الثالث ا خوؼ المعمميف مف دمج التابمت في التعميـ ابمتوسط ( ،)2.72تبله في المرتبة الثانية البند الرابع ا خوؼ المعمميف كبار السف مف
عدـ تمكنيـ مف استثمار التابمت في التدريسا والبند الثامفا تركيز المعمميف عمى
الطريقة التمقينية في التدريسا حيث حصبل عمى متوسط ( ،)2.69بينما جاء في
المرتبة الثالثة البند األوؿ ا االفتقار إلى المعمميف المؤىميف الذيف يمكنيـ توظيؼ
التابمت في التدريس بفاعمية جيدةا بمتوسط ( ،)2.59بينما جاء في المرتبة الرابعة
البند الثاني ا عدـ توافر الميارات البلزمة لدى المعمميف لتوظيؼ التابمت في أنشطة
التعميـ والتعمـ داخؿ الصؼ الدراسيا والبند السابع ا قمة الفرص المتاحة لتبادؿ
الخبرات بيف المعمميف في مجاؿ دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ ا
بمتوسط ( ،)2.56بينما جاء في المرتبة الخامسة البند السادس ا عدـ وجود الوقت
الكافي أماـ المعمميف لمتدريب عمى توظيؼ التابمت في أنشطة التعميـ والتعمـ ا والبند
العاشر ا عدـ توافر معايير عممية تقوـ عمى أساسيا برامج إعداد ىؤالء المعمميفا
بمتوسط (.)2.53
أوضحت ىذه النتائج بعض التحديات الميمة والمرتبطة بالمعمـ ودوره في عممية الدمج؛
أوليا :خوؼ المعمميف مف دمج التابمت في التعميـ وبخاصة كبار السف منيـ  ،ألف ذلؾ
يتطمب منيـ بذؿ جيدا إضافيا وحضور دورات تدريبية مكثفة عمى كيفية دمج التابمت في
تعميـ الطبلب وتعمميـ ،كما يتطمب منيـ اتباع إستراتيجيات تدريسية تتوافؽ مع عممية الدمج
والتدريب عمى اكتسابيا .وىذا يتبلقى مع نتائج دراسة

Hallissy, Gallagher, Ryan, & Hurley

( ) 2013التي أكدت عمى أف موقؼ المعمميف مف عممية الدمج يعد مف أىـ التحديات التي
واجيت توظيؼ التابمت داخؿ المدرسة؛ إضافة إلى نتائج دراسة

Balanskat & Hertz

()2013

التي أظيرت ضرورة تحقيؽ فيـ أفضؿ لدى المعمميف لتوظيؼ التابمت في تعزيز تعميـ الطبلب
وتعمميـ.
وبالمثؿ؛ ىناؾ تحدي آخر يتمثؿ في االفتقار إلى المعمميف المؤىميف الذيف يمكنيـ
توظيؼ التابمت في التدريس بفاعمية جيدة ،إذ ليس مجرد استبلـ الطبلب والمعمميف لمتابمت
فإف عممية الدمج قد حققت أىدافيا ،بؿ يتطمب ذلؾ تدريب المعمميف تدريبا مينيا متمي از مف
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خبلؿ دورات تدريبية متخصصة لتؤىميـ وتمكنيـ مف اكتساب ميارات توظيؼ التابمت في
تعميـ الطبلب وتعمميـ ،لذا أكدت دراسة

Dorina, Ion, & Gabriela

( )2010عمى أىمية تقديـ

المفوضية األوربية الدعـ المناسب لممعمميف مف خبلؿ تحديد الكفايات في مجاؿ تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت البلزمة ليـ مف أجؿ تشىيؿ المعمميف وتمكينيـ مف توظيؼ التابمت
داخؿ البيئة الصفية توظيفا جيدا وفاعبل وجاذبا لمطبلب
- 3
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اليتائج اخلاصة باليضبة للطالب:

جدٗه ()3
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبىطبىت
ال أٗافق ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف
أٗافق
اىزنشاس
اىزذذٝبد اىخبطخ ثبىطبىت
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
0.755
2.47
10
14
40
ػذً اٍزالك اىطالة اىَٖبساد اىزنشاس
15.6% 21.9% 62.5%
اىالصٍخ ىالعزفبدح ٍِ اىزبثيذ اىْغجخ
ف ٜأّشطخ اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ
0.806
2.28
14
18
32
اىزنشاس
إدساك اىطبىت إَٔٞخ اىزذ٘ه
21.9% 28.1% 50.0%
إى ٚاالػزَبد ػيّ ٚفغٔ أمثش اىْغجخ
ف ٜػَيٞخ اىزؼيٌ ثبعزخذاً
اىزبثيذ
0.712
2.47
8
18
38
قيخ ٗػ ٜاىطالة ثبإلٍنبّبد اىزنشاس
12.5% 28.1% 59.4%
اىنجٞشح اىز٘ٝ ٜفشٕب ر٘ظٞف اىْغجخ
اىزبثيذ ف ٜػَيٞخ اىزؼيٌٞ
اعزغاله اىزبثيذ اىزؼي َٜٞفٜ
ٍجبالد أخش ٙثؼٞذح ػِ
اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ ٍثو اىيٖ٘
ٍَٗبسعخ األىؼبة اإلىنزشّٗٞخ
ٗرذَٞو األغبّ...ٜ
ػذً إزَبً اىطبىت ثبىذفبظ
ػي ٚعالٍخ جٖبص اىزبثيذ
ٗرؼشٝضٔ ىيزذٍٞش
اّشغبه اىطبىت ثبىزبثيذ
ثبىَشح ٍٗشبٕذح ٍقبطغ
فٞذ ٘ٝف ٜأثْبء ششح
اىذسٗط
قيخ ٗػ ٜاىطالة ثإَٔٞخ
شجنبد اىَؼيٍ٘بد اىَزبدخ
ػي ٚاإلّزشّذ ف ٜػَيٞخ
اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ

اىزشرٞت
4
0

4

اىزنشاس
اىْغجخ

10
12
42
15.6% 18.8% 65.6%

2.50

0.756

8

اىزنشاس
اىْغجخ

10
12
42
15.6% 18.8% 65.6%

2.50

0.756

8

اىزنشاس
اىْغجخ

8
10
46
12.5% 15.6% 71.9%

2.59

0.706

1

اىزنشاس
اىْغجخ

8
14
42
12.5% 21.9% 65.6%

2.53

0.712

6

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
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 جاء في المرتبة األولى البند السادس ا انشااؿ الطالب بالتابمت بالمرح ومشاىدةمقاطع فيديو في أثناء شرح الدروس ا بمتوسط ( ،)2.59تبله في المرتبة الثانية البند
السابعا قمة وعي الطبلب بشىمية شبكات المعمومات المتاحة عمى اإلنترنت في عممية
التعميـ والتعمـا حيث حصؿ عمى متوسط ( ، ،)2.53بينما جاء في المرتبة الثالثة
البنداف الرابع ااستابلؿ التابمت التعميمي في مجاالت أخرى بعيدة عف التعميـ والتعمـ
مث ؿ الميو وممارسة األلعاب اإللكترونية وتحميؿ األ انيا والبند الخامس اعدـ
اىتماـ الطالب بالحفاظ عمى سبلمة جياز التابمت وتعريضو لمتدمير ا بمتوسط
()2.50
-

بينما جاء في المرتبة الخيرة كؿ مف البند الثالث ا قمة وعي الطبلب باإلمكانات
الكبيرة التي يوفرىا توظيؼ التابمت في عممية التعميـ بمتوسط ومعو البند األوؿ ا عدـ
امتبلؾ الطبلب الميارات البلزمة لبلستفادة مف التابمت في أنشطة التعميـ والتعمـ ا
بمتوسط ( .)2.47تبله البند السابع ا إدراؾ الطالب أىمية التحوؿ إلى االعتماد عمى
نفسو أكثر في عممية التعمـ باستخداـ التابمت ا بمتوسط (.)2.28

كشفت النتائج السابقة عف بعض التحديات المتصمة بالطالب ودوره في عممية الدمج؛
منيا :انشااؿ الطالب بالتابمت بالمرح ومشاىدة مقاطع فيديو في أثناء شرح الدروس،
واستابللو في مجاالت أخرى بعيدة عف التعميـ والتعمـ مثؿ الميو وممارسة األلعاب اإللكترونية
وت حميؿ األ اني ،وىذا ينسجـ مع ما أشارت إليو دراسة

Kay & Lauricella

( )2011aبشف ىناؾ

بعض االنحرافات في استخداـ ىذه األجيزة مف قبؿ الطبلب مثؿ استخداـ تطبيقات المراسمة
الفورية ،ولعب األلعاب اإللكترونية ،ومشاىدة األفبلـ بدال مف التركيز عمى عممية التعمـ.
إضافة إ لى قمة وعي الطبلب بشىمية شبكات المعمومات المتاحة عمى اإلنترنت في عممية
التعميـ والتعمـ ،وقمة وعييـ باإلمكانات الكبيرة التي يوفرىا توظيؼ التابمت في عممية التعميـ
وبالمثؿ؛ ىناؾ تحدي آخر كشفت عنو نتائج الدراسة يتمثؿ في عدـ امتبلؾ الطبلب
الميارات البلزمة لبلستفادة مف التابمت في أنشطة التعميـ والتعمـ ،وىذا يتوافؽ مع التحديات
التي رصدتيا دراسة

Jennifer

( )2011منيا :عدـ امتبلؾ الطبلب لمميارات البلزمة لمتعامؿ

مع األجيزة الرقمية وتوظيفيا في عممية التعمـ.
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اليتائج اخلاصة باليضبة للنيَج الدراصي:

جذٗه (),
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبىَْٖج
اىذساعٜ
ال أٗافق ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف اىزشرٞت
أٗافق
اىزنشاس
اىزذذٝبد اىخبطخ ثبىَْٖج
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
اىذساعٜ
6
0.797
2.5
12
8
اىزنشاس 44
إربدخ اىَذز٘ ٙاإلىنزشّٜٗ
ػي ٚأجٖضح اىزبثيذ
اىْغجخ 18.8% 12.5% 68.8%
6
0.833
2.56
14
--اىزنشاس 50
ر٘فٞش ثشاٍج رفبػيٞخ رؼِٞ
اىطالة ػي ٚرذغ ِٞأدائٌٖ
21.9%
اىْغجخ --- 78.1%
1
0.75
2.59
10
6
اىزنشاس 48
ٍؼظٌ اىَْبٕج اىذساعٞخ
اىَقبسثخ
رقيٞذٝخ ال رزجْٚ
اىْغجخ 15.6% 9.4% 75.0%
اىزنْ٘ى٘جٞخ
ال رزٞخ اىَْبٕج ٍغبدخ
ىيَؼيَ ِٞىزجشٝت أعبىٞت
جذٝذح.
ػذً ادز٘اء إربدخ اىَْبٕج
اىذساعٞخ ػي ٚرطجٞقبد رٞغش
اعزثَبس اىزبثيذ ف ٜػَيٞخ
اىزذسٝظ

اىزنشاس
اىْغجخ

8
16
40
12.5% 25.0% 62.5%

2.5

0.713

6

اىزنشاس
اىْغجخ

8
12
44
12.5% 18.8% 68.8%

2.56

0.71

6

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
 جاء في المرتبة األولى البند األوؿ ا معظـ المناىج الدراسية تقميدية ال تتبنىالمقاربة التكنولوجية ا بمتوسط ( ،)2.59تبله في المرتبة الثانية البنداف :البند
الخامسا عدـ احتواء إتاحة المناىج الدراسية عمى تطبيقات تيسر استثمار التابمت
في عممية التدريس ا ،والبند الثاني ا توفير برامج تفاعمية تعيف الطبلب عمى تحسيف
أدائيـا حيث حصبل عمى متوسط ( ، ،)2.56بينما جاء في المرتبة الثالثة البنداف:
الرابع ا ال تتيح المناىج مساحة لممعمميف لتجريب أساليب جديدة.ا والخامس :ا
إتاحة المحتوى اإللكتروني عمى أجيزة التابمت ابمتوسط ()2.50
أظيرت نتائج ىذا الجدوؿ النتائج عددا مف التحديات المتصمة بالمنيج الدراسي ؛ منيا:
معظـ المناىج الدراسية تقميدية ال تتبنى المقاربة التكنولوجية ،وعدـ احتواء إتاحة المناىج
الدراسية عمى تطبيقات تيسر استثمار التابمت في عممية التدريس ،ومف ثـ فيذا التحدي مف
أىـ التحديات التي تواجو دمج التابمت في العممية التعميمية ،لذا فإف دراسة شواىيف ()1105
اقترحت لمواجية ىذا التحدي نيج دمج المحتوى التعميمي في وحدة التعمـ لكونيا ثرية بكؿ
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مصادر المعرفة مثؿ :الصور ولقطات الفيديو والبرامج التفاعمية ،وتتضمف كثي ار مف اإلثارة
والتشويؽ ،واألىـ ىو تبنييا لتحقيؽ ىدؼ تعميمي واضح قابؿ لمقياس.

 - 5اليتائج اخلاصة باليضبة باإلدارة املدرصية:
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جذٗه ()1,
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبإلداسح
اىَذسعٞخ
ال أٗافق ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف اىزشرٞت
أٗافق
اىزنشاس
اىزذذٝبد اىخبطخ ثبإلداسح
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
اىَذسعٞخ
1
0.648
2.66
6
10
48
اىزنشاس
ٍقبٍٗخ أػضبء اىٖٞئخ
اإلداسٝخ ىفنشح دٍج اىزبثيذ
9.4% 15.6% 75.0%
اىْغجخ
اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط
6
0.836
2.5
14
4
46
اىزنشاس
قيخ ٗػٍ ٜذٝش ٛاىَذاسط
21.9% 6.2% 71.9%
ثَبٕٞخ ٗإٔذاف دٍج اىزبثيذ اىْغجخ
اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط.
2
0.835
2.47
14
6
44
اىزنشاس
ػذً رفٌٖ اإلداسح اىَذسعٞخ
21.9% 9.4% 68.8%
ألدٗاس اىَؼيٌ اىجذٝذح ف ٜظو اىْغجخ
ػَيٞخ دٍج اىزبثيذ فٜ
اىزؼي. ٌٞ
6
0.797
2.5
12
8
44
افزقبس اإلداسح اىَذسعٞخ إى ٚاىزنشاس
دٗساد رذسٝجٞخ فٍ ٜجبه
18.8% 12.5% 68.8%
اىْغجخ
دٍج رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد
ٗاالرظبالد ف ٜاىزؼيٌٞ
3
0.712
2.53
8
14
42
اىزنشاس
رفضٞو اإلداسح اىَذسعٞخ
اػزَبد اىَؼيَ ِٞػيٚ
12.5% 21.9% 65.6%
اىْغجخ
األعبىٞت اىزقيٞذٝخ فٜ
اىزذسٝظ
2
0.701
2.63
8
8
48
اىزنشاس
امزفبء إداسح اىَذسعخ
12.5% 12.5% 75.0%
ثبىزؼبٍو ٍغ اىزبثيذ اىزؼي َٜٞول ة
ثبػزجبسٓ إضبفخ إى ٚاىْظبً
اىقذ ٌٝف ٜإداسح اىَذسعخ

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
 ورد البند األوؿ في المرتبة األولى ا مقاومة أعضاء الييئة اإلدارية لفكرة دمجالتابمت التعميمي في المدارس ا بمتوسط ( ،)2.66تبله في المرتبة الثانية البنداف:
البند السادسا اكتفاء إدارة المدرسة بالتعامؿ مع التابمت التعميمي باعتباره إضافة إلى
النظاـ القديـ في إدارة المدرسةا بمتوسط ( ، ،)2.63بينما جاء في المرتبة الثالثة
البند الخامس ا تفضيؿ اإلدارة المدرسية اعتماد المعمميف عمى األساليب التقميدية في
التدريسا بمتوسط ( ،)2.53تبله البنداف البند الرابع ا افتقار اإلدارة المدرسية إلى
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دورات تدريبية في مجاؿ دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ ا والبند
الثاني ا قمة وعي مديري المدارس بماىية وأىداؼ دمج التابمت التعميمي في
المدارسا بمتوسط ()2.50
 وورد في المرتبة الخيرة البند الثالث اعدـ تفيـ اإلدارة المدرسية ألدوار المعمـ الجديدةفي ظؿ عممية دمج التابمت في التعميـا بمتوسط (.)2.47
تمتاز اإلدارة المدرسية التي تعتمد عمى توظيؼ التكنولوجيا في إنجاز مياميا بجودة
مستوى األداء ودقة البيانات ،حيث تتيح انتقاؿ البيانات بانسيابية وسرعة ،كما تقؿ فييا
األخطاء الناجمة عف اإلدخاؿ اليدوي لمبيانات .كما تتميز أيضا وفقا لدراسة المسعودي
( ) 1101بتقميص كمية اإلجراءات اإلدارية والحد مف تعبئة البيانات يدويا ،وتتيح فرصة
االستخداـ األمثؿ لمطاقات البشرية مف خبلؿ إرشادىا إلى أعماؿ أكثر إنتاجية مف خبلؿ
احتواء المعمومات رقميا وتيسير استخداميا إلكترونيا .إال أف نتائج ىذا الجدوؿ تظير
عددا مف التح ديات المتصمة باإلدارة المدرسية؛ منيا :مقاومة أعضاء الييئة اإلدارية
لفكرة دمج التابمت التعميمي في المدارس  ،واكتفاء إدارة المدرسة بالتعامؿ مع التابمت
التعميمي باعتباره إضافة إلى النظاـ القديـ في إدارة المدرسة .وتعد المقاومة أي تايير
ظاىرة تتطمب دراسة وافية لمعرفة جذورىا واستكشاؼ أسبابيا والوصوؿ لحميا فإما
مقاومة تايير نتيجة أف بعض األشخاص لدييـ الخوؼ مف التايير أو ال يتوافؽ مع
مصالحيـ المادية أو الخشية أف يفرض التايير عمييـ مياما جديدة ليس لدييـ استعداد
لتحمميا.
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 -اليتائج اخلاصة باليضبة ملصادر متويل املغزو :

جذٗه ()11
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبىزَ٘ٝو
ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف اىزشرٞت
ال
أٗافق
اىزنشاس
اىزذذٝبد اىخبطخ ثبىزَ٘ٝو
اىَؼٞبسٛ
أٗافق
ٗاىْغجخ
1
0.739
2.66
10
2
52
اىزنشاس
ششاء األجٖضح ثَب ٝزْبعت
ٗػذد اىطالة
15.6% 3.1% 81.2%
اىْغجخ
االرظبه ثشجنخ اإلّزشّذ
1
0.739
2.66
10
2
52
اىزنشاس
خذٍخ اى٘ا ٛفب ٛداخو
اىَذسعخ
15.6% 3.1% 81.2%
اىْغجخ
اىزجٖٞضاد اىالصٍخ ىذٍج
اىزبثيذ اىزؼي َٜٞفٜ
اىَذاسط
6
0.794
2.56
12
4
48
اىزنشاس
طٞبّخ أجٖضح اىزبثيذ
قيخ اىَ٘اسد ثَب ٝزْبعت ٍغ
18.8% 6.2% 75.0%
اىْغجخ
ٍزطيجبد دٍج اىزبثيذ
اىزؼي َٜٞداخو اىَذاسط.
4
0.796
2.53
12
6
46
اىزنشاس
ر٘فٞش ٍ٘اسد ٍبىٞخ جذٝذح.
ٝزْبعت
ششاء األجٖضح ثَب
18.8% 9.4% 71.9%
اىْغجخ
ٗػذد اىطالة
0
0.906
2.44
18
--46
اىزنشاس
االرظبه ثشجنخ اإلّزشّذ
خذٍخ اى٘ا ٛفب ٛداخو
28.1%
--71.9%
اىْغجخ
اىَذسعخ
8
0.745
2.62
10
4
50
اىزنشاس
اىزجٖٞضاد اىالصٍخ ىذٍج
اىزبثيذ اىزؼي َٜٞفٜ
15.6% 6.2% 78.1%
اىْغجخ
اىَذاسط
طٞبّخ أجٖضح اىزبثيذ
2
0.873
2.5
16
--48
اىزنشاس
قيخ اىَ٘اسد ثَب ٝزْبعت ٍغ
ٍزطيجبد دٍج اىزبثيذ
25.0%
--75.0%
اىْغجخ
اىزؼي َٜٞداخو اىَذاسط.

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
 ورد البنداف األوؿ ا شراء األجيزة بما يتناسب وعدد الطبلبا والثاني ا االتصاؿبشبكة اإلنترنت ا في المرتبة األولى بمتوسط ( ،)2.66تبله في البند السادسا قمة
الموارد بما يتناسب مع متطمبات دمج التابمت التعميمي داخؿ المدارس ا بمتوسط
( ،)2.62ثـ البند الثالث ا خدمة الواي فاي داخؿ المدرسة ا بمتوسط ( ،)2.56تبله
البند الخامس ا التجييزات البلزمة لدمج التابمت التعميمي في المدارس ا والبند الثاني
ا بمتوسط (.)2.53
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 وورد في المرتبة الخيرة البند السابع ا توفير موارد مالية جديدة ا بمتوسط (،)2.50ثـ البند الخامسا صيانة أجيزة التابمت ا بمتوسط (.)2.44
يعد توفير مص ادر لتمويؿ أي مشروع أم ار ميما ومطمبا حيويا وخصوصا الستدامة ىذا
المشروع ،وقد أظيرت نتائج ىذا الجدوؿ النتائج عددا مف التحديات المتصمة بتمويؿ مشروع
دمج التابمت؛ منيا :ا شراء األجيزة بما يتناسب وعدد الطبلبا ،حيث تتولى الدولة متمثمة في
وزارة التربية والتعميـ ا لشرفة عمى المشروع عممية توفير أجيزة التابمت مف خبلؿ التعاقد مع
شركة متخصصة ليس فقط مف أجؿ توفير األجيزة بؿ وصيانتيا وتحديث برامجيا التفاعمية
وتحميؿ المحتوى الرقمي عمييا ،كما في تجربة دولة الكويت حيث وفرت تابمت لكؿ طالب
بالمرحمة الثانوية ،وتجربة تايبلند حيث وفرت تابمت لكؿ طالب الصؼ األوؿ بالمرحمة
االبتدائية (،)Intathep, 2012
ويتمثؿ التحدي الثاني في توفير اتصاؿ أجيزة التابمت بشبكة اإلنترنت مف خبلؿ توفير
خدمة الواي فاي داخؿ المدرسة ،حيث ييسر االتصاؿ بشبكة اإلنترنت لمطبلب الوصوؿ إلى
مصادر المعمومات المختمفة ،ويسيؿ التواصؿ مع المعمميف لمحصوؿ عمى تاذية راجعة عمى
واجباتيـ ،كما تدعـ التعمـ الذاتي لدى الطبلب وفي الوقت نفسو تعزز العمؿ الجماعي
والتعاوف بيف الطبلب إلنجاز المشروعات البحثية المطموبة منيـ (شواىيف.)1104.
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 - 7اليتائج اخلاصة باليضبة باجملتنع املدىي واألصزة:

ً
1
6
8

6
4

2

7

جذٗه ()16
دغبة اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عظ ٗاالّذشاف اىَؼٞبس ٛىيزذذٝبد اىخبطخ ثبىَجزَغ
اىَذّٗ ٜاألعشح
ال أٗافق ال أدس ٛاىَز٘عظ االّذشاف اىزشرٞت
أٗافق
اىزنشاس
اىزذذٝبد اىخبطخ ثبىَجزَغ
اىَؼٞبسٛ
ٗاىْغجخ
اىَذّٗ ٜاألعشح
6
0.755
2.53
10
10
اىزنشاس 44
ٗج٘د ارجبٕبد عيجٞخ فٜ
اىَجزَغ رجبٓ دٍج اىزبثيذ
15.6% 15.6% 68.8%
اىْغجخ
اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط.
6
0.753
2.56
10
8
ػذً قذسح األعشح ػي ٚإجشاء اىزنشاس 46
15.6% 12.5% 71.9%
طٞبّخ ىجٖبص اىزبثيذ اىخبص اىْغجخ
ثبثْٔ
0
0.83
2.41
14
10
اىزنشاس 40
ػذً اٍزالك أٗىٞبء األٍ٘س
ىَٖبساد اىزؼبٍو ٍغ
21.9% 15.6% 62.5%
اىْغجخ
رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد
ٗاالرظبالد ٍَب ٝؼ٘قٌٖ ػِ
ٍغبػذح أثْبئٌٖ ىالعزفبدح
اىَثي ٍِ ٚجٖبص اىزبثيذ
اىزؼيَٜٞ
1
0.706
2.59
8
10
اىزنشاس 46
ضؼف اىثقخ ثقذساد اىطالة
ػي ٚر٘ظٞف اىزبثيذ فٜ
12.5% 15.6% 71.9%
اىْغجخ
أّشطخ اىزؼيٗ ٌٞاىزؼيٌ.
4
0.713
2.50
8
16
اىزنشاس 40
قْبػخ أٗىٞبء األٍ٘س ثأُ
اىزبثيذ اىزؼي َٜٞعٞشغو
12.5% 25.0% 62.5%
اىْغجخ
أثْبءٌٕ ػِ ٍزبثؼخ ششح
اىَؼيَٗ ِٞأّٔ عٞضٞغ ٗقزٌٖ
5
0.797
2.50
12
8
اىَشمضٝخ ٗػذً إششاك األٕو اىزنشاس 44
ٗاىَجزَغ اىَذّ ٜف ٜارخبر
18.8% 12.5% 68.8%
اىْغجخ
اىقشاساد اىخبطخ ثذٍج
اىزبثيذ اىزؼي َٜٞف ٜاىَذاسط
6
0.753
2.56
10
8
قيخ ثشاٍج اىز٘ػٞخ اىَ٘جٖخ اىزنشاس 46
ىألٕو د٘ه اىف٘ائذ اىَشج٘ح
15.6% 12.5% 71.9%
ول ة
ٍِ اعزثَبس اىزبثيذ فٜ
اىزؼي.ٌٞ

يتبيف مف ىذا الجدوؿ اآلتي:
 ورد البند الرابع ا ضعؼ الثقة بقدرات الطبلب عمى توظيؼ التابمت في أنشطة التعميـوالتعمـ ا في المرتبة األولى بمتوسط ( ،)2.59تبله في البنداف الثاني ا عدـ قدرة
األسرة عمى إجراء صيانة لجياز التابمت الخاص بابنوا والسابع اقمة برامج التوعية
الموجية لؤلىؿ حوؿ الفوائد المرجوة مف استثمار التابمت في التعميـا بمتوسط
( ،)2.56ثـ البند األوؿ ا وجود اتجاىات سمبية في المجتمع تجاه دمج التابمت
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التعميمي في المدارس ا بمتوسط ( ،)2.53تبله البنداف الخامس ا قناعة أولياء
األمور بشف التابمت التعميمي سيشاؿ أبناءىـ عف متابعة شرح المعمميف وأنو سيضيع
وقتيـا والبند السادس االمركزية وعدـ إشراؾ األىؿ والمجتمع المدني في اتخاذ
الق اررات الخاصة بدمج التابمت التعميمي في المدارس ا بمتوسط (.)2.50
 وجاء في المرتبة األخيرة البند السابع اعدـ امتبلؾ أولياء األمور لميارات التعامؿ معتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مما يعوقيـ عف مساعدة أبنائيـ لبلستفادة المثمى
مف جياز التابمت التعميميا بمتوسط (.)2.41
يعتبر امتبلؾ الطبلب لمميارات التكنولوجية أم ار ممحا ،إذ بدوف ىذه الميارات لف يتمكنوا
مف التوظيؼ الجيد لمتابمت في تعميميـ وتعمميـ ،وانجاز مياميـ وتفاعميـ مع معممييـ؛ لذا
أظيرت النتائج أف ىناؾ عددا مف التحديات تتصؿ بالمجتمع المدني واألسرة ؛ منيا :ضعؼ
الثقة بقدرات الطبلب عمى توظيؼ التابمت في أنشطة التعميـ والتعمـ .ويرجع ضعؼ الثقة مف
وقوؼ أولياء األ مور عمى مستوى أبنائيـ في تعامميـ مع األجيزة التكنولوجية الموجودة في
بيوتيـ أو بيف أيدييـ ،وتشكدىـ مف أف أبناءىـ يقضوف معظـ أوقاتيـ عمى ىذه األجيزة في
ممارسة األلعاب اإللكترونية أو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي .إضافة إلى أف البرامج
التفاعمية المتوافرة عمى ال تابمت والمحتوى اإللكتروني يحتاج إلى ميارات محددة لمتعامؿ معيا.
 .وىذا يتبلقى مع ما رصدتو دراسة  )2011a( Kay & Lauricellaمف وجود بعض
االنحرافات في استخداـ ىذه األجيزة مف قبؿ الطبلب مثؿ استخداـ تطبيقات المراسمة الفورية،
ولعب األلعاب اإللكترونية ،ومشاىدة األفبلـ بدال مف التركيز عمى عممية التعمـ .وبالر ـ مف
ذلؾ إال أف ىناؾ فوائد متنوعة ومتعددة لتوظيؼ الطبلب التابمت في تعميميـ وتعمميـ حيث
كشفت كؿ مف دراسة  )2011( Cismaru & Cismaruودراسة  )2011( Goralعف
دور التابمت التعميمي في تنمية اإلبداع لدى الطبلب وتعزيز ميارات التفكير الناقد لدييـ مف
خبلؿ التطبيقات المتنوعة والبرامج التفاعمية المرتبطة بالمنيج الدراسي .باإلضافة إلى دورىا
في حدوث قدر أكبر مف التفاعؿ والتواصؿ بيف الطبلب وأعضاء الييئة التدريسية.
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التوصيات:
توصمت الدراسة إلى عدد مف التوصيات عمى النحو التالي:

 تطوير السياسة التعميمة في ضوء متطمبات التحوؿ إلى التعميـ اإللكتروني.

 بناء إستراتجية لدمج التابمت في التعميـ وعرضيا عمى الخبراء مف كميات
التربية ومراكز البحوث التربوية إلبداء الرأي حوليا.

 تعزيز الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص لتطوير البرامج التعميمية وتشجيع
تبادؿ الخبرات في مجاؿ تكنولوجيات الوسائط المتعددة ونقؿ التكنولوجيا.

 توفير دورات تدريبية لتطوير قدرات المعمميف وتعزيز مياراتيـ واالرتقاء
بكفاءاتيـ المرتبطة بتوظيؼ التابمت في العممية التعميمية.

 توفير فرص متنوعة مف أجؿ إكساب الطبلب لميارات تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت مما يرفع مستوى التعميـ ويطور دوره في زيادة القدرة التنافسية

وفي تحقيؽ التماسؾ االجتماعي وتحقيؽ العدالة االجتماعية.

 توفير برمجيات تعميمية تتميز بمستوى ٍ
عاؿ مف الجاذبية لمطبلب.

 دعػػـ االسػػتقبلؿ الػػذاتي لمطػػبلب لكػػي يتمكنػػوا مػػف البحػػث عػػف عمػػى المعػػارؼ
والمعمومات بشنفسيـ.



تشجيع الطبلب عمى إنتاج معارؼ جديدة ،مما يسيـ في اعتمػاد الطػبلب عمػى

أنفسيـ وتزيد ثقتيـ بقدراتيـ ،وتنمية القدرة عمى االكتشاؼ والتحميؿ واإلبداع.

 تمكيف المعمميف مف استخداـ أساليب التعمـ التفاعمي داخؿ بيئات التعمـ
بمختمؼ أنواعيا مما يزيد مف فاعمية التعمـ وكفاءتو ،كما تزيد دافعية الطبلب

نحو التعمـ ومادة التعمـ.

 إتاحة الفرص أماـ المعمميف والطبلب الستخداـ شبكة اإلنترنت مما يمكنيـ مف
الوصوؿ إلى قواعد البيانات والمعمومات التي يحتاجوف إلييا وتمبي حاجاتيـ.

 إعداد بيئات تفاعمية مباشرة و ير مباشرة لممناىج الدراسية.
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رؤية اصتغزافية مقرتحة لدمج التابلت التعليني يف مدارظ التعله الجاىوي
مع بروز الحاجة إلى دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي تبرز أىمية ىذا التحوؿ مف
خبلؿ توظيؼ برامج المحاكاة واإلنترنت في توفير بيئات تفاعمية لمطبلب مف خبلؿ أدوات
وأساليب التعمـ التفاعمي سواء كانت ىذه األساليب مف خبلؿ االتصاؿ التزامني الذي يسمح
لممعمـ وا لطالب باالتصاؿ في الوقت نفسو مف أي مكاف ،أو مف خبلؿ االتصاؿ البلتزامني
الذي يتـ في أوقات مختمفة؛ فيتمقى كؿ طالب مصادر تعممو في الوقت الذي يناسبو ،وكبلً
منيما لو خصائصو ومميزاتو التي يتـ توظيفيا تبعاً ألىداؼ العممية التعميمية .كؿ ذلؾ يسيـ

في إيجاد تفاعبلت م تعددة فيناؾ التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ ،والتفاعؿ بيف الطالب والطالب،
والتفاعؿ بيف الطالب والمحتوى العممي مما تسيؿ عممية الوصوؿ لمدروس التي تـ تخطيطيا
والتي يمكف تسجيميا وتقييميا ،كما أنيا تدعـ التعميـ المباشر و ير المباشر مشتمبلً في ذلؾ

عمى إمكانية الدخوؿ عمى مصادر التعمـ المختمفة ،والتواصؿ مع المعمـ والزمبلء ،والتفاعؿ
مع المواد التعميمية والوصوؿ إلى مصادر التعمـ ،ومف ثـ كمما زاد االىتماـ بتوظيؼ أساليب
التعمـ التفاعمي داخؿ بيئات التعمـ بمختمؼ أنواعيا كمما زاد ىذا مف فاعمي ة التعمـ وكفاءتو
وزادت دافعية الطبل ب نحو التعمـ والموضوع مادة التعمـ .لذا تبرز أىمية بناء رؤية استشرافية
مقترحة لدمج التابمت التعميمي في مدارس التعمـ الثانوي.

أوال  -األصط وامليطلقات:
تقوـ المنطمقات لمرؤية المستقبمية لدمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مدارس
التعمـ الثانوي مف خبلؿ مشروع التابمت التعميمي عمى أساس:
تتمثؿ المنطمقات النظرية ليذا التصور المقترح فيما يمي:
نيجػػا جيػػدا السػػتخداـ
 -0أف تبنػػي فكػػرة دمػػج التابمػػت فػػي مػػدارس التعمػػيـ الثػػانوي يعػػد ً
التقنيات اإللكترونيػة المختمفػة لتسػييؿ عمميتػي التعمػيـ والػتعمـ وتجويػد مخرجاتيمػا،
وممػػػا يتػػػيح تقػػػديـ البػػػرامج التربويػػػة والتعميميػػػة عبػػػر شػػػبكة اإلنترنػػػت مػػػع قابميػػػة
االسػتعانة بمصػادر أخػرى تثػري النظػػاـ بػالمحتوى االلكترونػي مثػؿ البػرامج التفاعميػػة
وبرامج المحاكاة والمنتجات والخدمات التي يحتاجيا الطالب في تطوير ذاتو.
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 -1أف توظيؼ التابمت في العممية التعميمية يعد نوعاً مف أنواع التجديد التربوي الذي
يحظػى باىتماـ متزايد مف صناع القرار عمى المستويات المختمفة وبخاصة عمى

المػستوى التربػوي.
 -2مساىمة دمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي في إتاحة التعميـ لجميع الطبلب
وتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بينيـ جميعا دوف تمييز.
 -3أف إيماف المعمميف واقتناعيـ بشىمية دمج التابمت في عمميتي التعميـ والتعمـ أمر
ضروري لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذا الدمج.
 -5أف استخداـ المعمميف التابمت في العممية التعميمية داخؿ البيئة الصفية يمكف
الطبلب مف إتماـ عمميات التعمـ في بيئات مناسبة لمطبلب ،ويساعدىـ عمى تحقيؽ
التقدـ وتحسيف المستوى األكاديمي حسب قدراتيـ الذاتية .إضافة إلى قدرة
المعمميف عمى استخداـ أساليب متنوعة ومختمفة وأكثر دقة وعدالة في تقييـ أداء
طبلبو ،وتمكينيـ مف عرض المادة العممية باألسموب الذي يتناسب مع قدرات
طبلبو مف خبلؿ الطريقة المرئية أو المسموعة أو المقروءة ونحوىا.

ثاىيا  -املزتلــشات :
تقوـ مرتكزات الرؤية االستشرافية لدمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي عمى ما يمي:
 .0أف دمج التابمت في تعميـ الطبلب وتعمميـ لو أثر كبير في االرتقاء بمستواىـ األكاديمي
وتجويد مخرجات العممية التعميمية وتطويرىا.
 .1لممعمميف دور ميـ في توفير بيئة صفية جاذبة يستخدـ كؿ طالب فييا التابمت في تعممو
وفي إنجاز المياـ التعميمية الموكولة إليو ،ويسود فييا التعاوف بيف المعمـ والطبلب،
وبيف الطبلب وبعضيـ بعضا في إنجاز المشروعات التربوية.
 .2إعادة تشىيؿ المعمميف وتدريبييـ في أثناء الخدمة بشكؿ مستمر لمواكبة التطورات
الحديثة في توظيؼ التابمت في العممية التعميمية واكتساب الميارات والخبرات التي
تساىـ في رفع مستوى أدائيـ ورفع كفاءتيـ التدريسية.
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ثالجا  -ملوىات التصور املقرتح:
تشمؿ مكونات الرؤية االستشرافية لدمج التابمت في مدارس التعميـ الثانوي عمى اآلتي:

- 0أٍداف اصتدداو التابلت التعليني يف مدارظ التعليه الجاىوي:
 تعزيز ميارات استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى الطبلب. تحسيف استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عمميات التعميـ والتعمـداخؿ المدرسة.
 إتاحة الفرصة لمطالب لموصوؿ إلى والمواد التعميمية المتوافرة عمى اإلنترنت. دعـ التعمـ الفردي بفاعمية أكبر. سيولة وصوؿ الطالب إلى المحتوى الرقمي أو الكتب اإللكترونية المتوافرة عمىالتابمت التعميمي.
 المساىمة في التخفيؼ مف وزف الحقيبة المدرسية عمى الطالب. سيولة تبادؿ الخبرات التعميمية بيف الطبلب . تمكيف المعمـ مف متابعة التقدـ الذي يحرزه الطالب. إتاحة الفرصة أماـ المعمـ لتكميؼ الطبلب بمياـ أكثر إثارة لتفكيرىـ. بناء رأس الماؿ البشري الذي يتمكف مف استابلؿ تكنولوجيا المعموماتواالتصاالت بكفاءة.
 االستجابة السريعة تجاه مياـ المعمـ وارساليا بسرعة. -تعزيز تكافؤ الفرص في التعميـ أماـ جميع الطبلب.

 - 9آليات تطبيق الزؤية املضتقبلية (مطالب التطبيق) :وتغنل ما يلي:
أوال  -تغيري الضياصة التعلينية:
أف معظػػـ السياسػػات التعميميػػة قػػد تػػـ صػػيا تيا وتصػػميميا قبػػؿ الجيػػود المبذولػػة لػػدمج
التابمت التعميمي في العممية التعميمية ،ومف ثـ فإف التوجو نحو الػدمج فػي مػدارس التعمػيـ قبػؿ
الجامعي مف خبلؿ مشروع التابمت التعميمي يقتضػي تاييػر ىػذه السياسػة أو تعػديميا بػـ يػتبلءـ
مع مطالب ىذه العممية الدمج ،وكذلؾ في ضوء الفرص والفوائد التي تتيحيا.
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كيفية التحقيق:
 تضميف السياسة التعميمية دمج التابمت التعميمػي فػي مػدارس التعمػيـ قبػؿ الجػامعي مػف
خػػبلؿ إدراج ىػػذه المفػػاىيـ ضػػمف إطػػار السياسػػات األوسػػع نطاقػػا المتعمقػػة باسػػتخداـ
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ.
 التوسػػػع فػػػي االسػػػتثمارات الجديػػػدة فػػػي مجػػػاؿ التكنولوجيػػػا بالتضػػػافر مػػػع االسػػػتثمارات
والمبادرات القائمة في مجاؿ التعميـ.

ثاىيا  -تبين إصرتاتيجية متعددة املزاحل:
أف البدء في تنفيذ عممية دمج التابمت التعميمػي فػي المػدارس يتطمػب وجػود مخطػط عممػي
وعممػػي واضػػح لمراحػػؿ إنجػػاز ىػػذا المشػػروع عمػػى أرض الواقػػع المعػػاش ،وبنػػاء تصػػور واضػػح
لمتحديات التي قد تواجو المشروع .

كيفية التحقيق:
 البدء بمرحمة تعميمية ثـ بعد االنتياء منيا يتـ االنتقاؿ إلى مرحمة تعميمية أخرى.
 البػػدء بصػػؼ دراسػػي داخػػؿ المرحمػػة التعميميػػة ثػػـ بعػػد االنتيػػاء منيػػا يػػتـ االنتقػػاؿ إلػػى
الصؼ الثاني وىكذا.
 إتاحػػة الفرصػػة لممػػدارس التخػػاذ المشػػاركة فػػي المشػػروع أوال وفػػؽ معػػايير محػػددة تبػػيف
مدى استعداد المدرسة لتنفيذ عممية الدمج.
 البدء بالمدارس التي يمتمؾ معظـ طبلبيا أجيزة التابمت في منازليـ.

ثالجا  -متويل دمج التابلت التعليني يف مدارظ التعليه الجاىوي:
يعد توفير الماؿ البلزـ مقوـ أساسي لنجاح دمج التابمت التعميمي في مدارس التعميـ قبؿ
عنصر أساسيِّا ومحوريِّا لتحقيؽ األىداؼ والاايات
ًا
الجامعي ،فالماؿ عصب أي مشروع, ،يمثؿ
اآلنية والمستقبمية ليذا المشروع حيث إنو ببل مصادر مالية لئلنفاؽ عمى األجيزة وصيانتيا ال
تستطيع أف تعمؿ

كيفية التحقيق:
 مصادر حكومية :طمب دعـ لمموازنة المخصصة لمتعميـ لتحقيؽ أىداؼ ىذا المشروع.
 مصػػادر ذاتيػػة :يظػػؿ قطػػاع األف ػراد ىػػو القطػػاع األىػػـ فػػي مػػنح التبرعػػات واليبػػات ليػػذه
البػػا ال يقػػدـ ى ػؤالء األف ػراد المػػاؿ إال لممؤسسػػات الجػػادة التػػي يطمئنػػوف
المؤسسػػات ،و ً
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لبرامجيا وخدماتيا؛ لذلؾ فإف المؤسسة التي تسعى لمبحث عػف بػدائؿ لمتمويػؿ يجػب أف
يكػػوف ليػػا رؤيػػة واضػػحة ونظػػـ إداريػػة ومحاسػػبية تضػػمف الشػػفافية والمسػػاءلة وب ػرامج
موجية لخدمة المجتمع بشكؿ واضح لمجميع .
 القطػػاع الخ ػاص :يعػػد القطػػاع الخػػاص بششػػكالو المختمفػػة مػػف مصػػادر التمويػػؿ المتاحػػة
لممؤسسات سواء كاف في شػكؿ تبرعػات مػف رجػاؿ األعمػاؿ أو مػف الشػركات المسػاىمة
أو الممموكػػػة ألفػػػراد أو عػػػائبلت ،إال أنػػػو مػػػف أىػػػـ مصػػػادر الحصػػػوؿ عمػػػى المػػػاؿ دعػػػـ
الشركات الراعية لممؤسسػة أو لمشػروعاتيا وىػذه الرعايػة مػف شػانيا تحقيػؽ النفػع لكػبل
الطرفيف.
 الوقػػؼ التربػػوي :ىػػو وقػػؼ مػػالي يسػػتخدـ أل ػراض تربويػػة ،ويعمػػؿ عمػػى دعػػـ الب ػرامج
والمشروعات التربوية .وبفضؿ الوقؼ شيدت المدارس والمعاىد في العالـ اإلسبلمي مػف

أدنػػػاه إلػػػى أقصػػػاه ،ويػػػذ ككر التػػػاريخ بكثيػػػر مػػػف اإلكبػػػار واإلعجػػػاب بطائفػػػة مػػػف أفػػػراد
المسمميف ،كانت ليـ اليد الطولى في إنشاء مدارس عممية كبرى في سائر البمداف.
 فرض رسوـ بسػيطة عمػى القػادريف مػف الطػبلب مػع عػدـ تحميػؿ الطػبلب يػر القػادريف
أي رسومات.

رابعا  -التدطيط املدرصي امليعه:
يعػػد التخطػػيط المدرسػػي المػػنظـ أولػػى العمميػػات وأىميػػا لنجػػاح دمػػج التابمػػت التعميمػػي فػػي
تعميـ الطبلب وتعمميـ ،إذ يتوقؼ عميو تحديد المياـ وتوزيػع األدوار عمػى العػامميف بالمدرسػة،
ووجػػود رؤيػػة مشػػتركة يعمػػؿ الجميػػع عمػػى تحقيقيػػا  .فػػالتخطيط يجعػػؿ عمػػؿ كػػؿ عضػػو مػػف
األعضػػاء المنتسػػبيف لمييئػػة التدريسػػية أو اإلداريػػة محػػددا حسػػب األىميػػة واألولويػػة والوقػػت
البلزـ لمتنفيذ ،وبذلؾ يعطى كؿ عمؿ ما يحتػاج إليػو مػف الوقػت ،كمػا أنػو يمكػف مػدير المدرسػة
مف استثمار جميع الطاقات وتوظيؼ اإلمكانػات المتػوافرة لديػو بعػد دراسػتيا وتحديػدىا والتعػرؼ
عمييا .كما يستطيع مدير المدرسة تحديد ما تحقؽ مف إنجازات وأىداؼ في زمف معيف.

كيفية التحقيق:
 تطوير أىداؼ المدرسة ورسالتيا.
 تصميـ خطة لدمج التابمت في المدرسة.
 توفير أجيزة الحاسوب في جميع المدارس.
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 وضع مخطط زمني لدمج التابمت في المدرسة.
 تحديد مطالب تحقيؽ دمج التابمت في المدرسة.
 تجييز البنية التحتية
 توفير إمكانية االتصاؿ بشبكة اإلنترنت مف داخؿ المدارس.

 توفير برمجيات تعميمية تتميز بمستوى ٍ
عاؿ مف الجاذبية لمطبلب.
 تشجيع الطبلب عمى االعتماد عمى البرمجيات التعميمية.
 تشجيع الطبلب عمى التفاعؿ مع البيئات االفتراضية.
 توفير قاعدة بيانات لمطبلب.
 توفير دليؿ حوؿ المواقع اإللكترونية التي تساعد الطبلب.

خامضا  -مواصفات املعلنني:
يعد المعمـ أىـ عناصػر منظومػة التعمػيـ الػذي يعتمػد عميػو بشػكؿ أساسػي فػي نجػاح تفمج
ولجج م ممال فم م جعم مممي ولهم م

ثجعمف ممي ،ويتوقػػػؼ ذلػػػؾ عمػػػى مػػػدى إيمػػػانيـ بشىميػػػة ىػػػذا الػػػدمج

وقناعتيـ بدوره في تحسيف أدائيـ وتطػوير ميػاراتيـ التدريسػية وعمػى مػدى تػشىيميـ واعدادىػد
اإلعداد الجيد لمقياـ بشدوارىـ والنيوض بمياميـ.

كيفية التحقيق:
 باحح عً املعزفة:o

يبحث عف كؿ ما ىو جديد متعمؽ بموضوعات منيجو.

o

يبحػػث عػػف إسػػتراتيجيات التػػدريس الجديػػدة لتقػػديـ المحتػػوى العممػػي لطبلبػػو بشسػػموب
مشوؽ.

o

يطمع عمى نتائج البحوث التربوية لتحسيف أدائو

 -متنلً مً توظيف التابلت يف التعليه والتعله

 oيمتمؾ القدرة عمى فيـ كيفية استخداـ التابمت لتعزيز تعميـ الطبلب وتعمميـ بواسطة
سمسمة مف األنشطة التعميمية.
 oيوظؼ التابمت في دعـ التعمـ الفردي والجماعي.
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 oيستثمر اإلمكانات المتاحة لمبرمجيات التفاعمية وبعض برامج المحاكاة التربوية خاصة
في الحاالت التي يعجز الطالب عف تنفيذىا عمميا ،مف مثؿ :التفاعؿ بيف ُجسيمات

بل.
الذرة مث ً
َّ

 oيحث الطبلب عمى االستفادة مف الموارد واإلمكانيات المتوافرة في شبكة اإلنترنت في
تنفيذ المشاريع التي يكمفيـ بيا المعمـ.
 oيوظؼ شبكات التواصؿ االجتماعي والمدونات في تحقيؽ أىداؼ المناىج الدراسية.
الخاصة،
 oيدرؾ دور التابمت في تسييؿ عممية تعمـ المتعمميف مف ذوي االحتياجات
َّ
وذوي صعوبات التعمـ.

 oيدرب الطبلب عمى استخداـ التابمت في البحث والتنقيب عف المعمومات ،ثـ تنظيميا
وتشويميا وتحميميا ثـ التواصؿ بششنيا.

 ممارظ ومبد : oيخطط مواقؼ وأنشطة إبداعية لمتعميـ والتعمـ تمبي الحاجات المختمفة لطبلبو
 oيوظؼ بفاعمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ والتعمـ والتنمية المينية.
 oيتفكر في ممارساتو المينية ويخطط لبلرتقاء بيا وتطويرىا.
 oيطمع عمى الدراسات التربوية وينتفع بيا في تطوير أدائو الميني.
 oاالعتماد عمى آليات تقويـ لتقوـ الجوانب المختمفة لمتعمـ.
 oيستعيف ببرامج اإلرشاد والتوجيو النفسي والتربوي مع زمبلئو والطبلب.
 oيوظؼ طرؽ تدريس تناسب طبيعة السياؽ والمرحمة التعميمية
 oيصمـ أنشطة تعميـ وتعمـ تتمركز حوؿ الطالب.
 oيدير البيئة الصفية بجدارة وكفاءة لدعـ التعمـ لدى الطبلب.

 -متنلً مً حضً اختيار اخلربات التعلينية املالئنة للطالب:

 oيستخدـ طريقة المبلحظة والمجوء إلى تحميؿ أخطاء الطبلب في تعامميـ مع
التعرؼ عمى مستوياتيـ لمراعاتيا في العمؿ التعميمي.
المادَّة بيدؼ ُّ

 oينظـ مضموف المادَّة التعميميَّة واعادة تنظيمو ،وادخاؿ التآلؼ عمى المعمومات
المتاحة لمراعاة مستويات المتعمميف واحتياجاتيـ.
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 oيمتمؾ القدرة عمى تبسيط المفاىيـ والمصطمحات وتقريبيا مف أذىاف المتعمكميف،
وتحميؿ البيانات والمعمومات الستنتاج معارؼ جديدة وتدريب المتعمميف عمى

ذلؾ.

 oيمتمؾ القدرة عمى توظيؼ منظومة المفاىيـ ،وعادات التفكير في مادَّتو عمى
تيـ المتعمكميف ،ومراعاة قدراتيـ
مستوى نشاطات الحياة اليوميَّة التي
ُّ

واىتماماتيـ.

 oيتدرب عمى االستقصاء وجمع المعمومات مف بيئتيـ بواسطة المجوء إلى أنشطة
سيمة ومحفكزة.

 oيوظؼ نتائج البحوث التربويَّة في تعديؿ ممارساتو التعميميَّة مع المتعمكميف.
 -ميعه لبيئة التعله:

 oتوفير المعمكـ بيئة تعميمية آمنة ترتكز عمى الثقة المتبادلة ،واالحتراـ والدعـ االجتماعي
إلنجازات الطبلب.
 oالتمكف مف إدارة العممية التعميمية وتنظيـ العمؿ داخؿ رفة الصؼ بنجاح ،وتشجيع
التفاعبلت اإليجابية بيف الطبلب ودعـ تعاونيـ.
 oمعرفة إستراتيجيات تشكيؿ الجماعات لتدريب الطبلب عمى التفاعؿ والعمؿ التعاوني.
لمصؼ ولعمؿ الجماعات ،مع توضيح الحقوؽ والقوانيف
 oممارسة القيادة الديمقراطية
ّ
عموما ،وتدريب الطبلب عمى احتراميا وتطبيقيا.
والواجبات
ً
 oمعرفة إستراتيجيَّات تنشيط الجماعات وتطبيقيا مع الطبلب.

 oإشراؾ الطبلب في اتخاذ الق اررات وادارة الفصؿ واستخداـ المواد التعميمية.
 oإدارة االختبلؼ في وجيات النظر واستثماره تربويا في تدريب الطبلب عمى تقبؿ
االختبلؼ.

 -مطور لذاتُ مَييا:

 oيتبنى موقؼ إيجابي مف مينة التعميـ ،ويحرص عمى تحسيف النمو الميني
المستمر مدى الحياة.
وتطوير اإلعداد الذاتي
ك

 oيطمع عمى كؿ جديد متعمؽ بمادتو مف كؿ جوانبيا.
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 oيطمع عمى األبحاث التربوية الحديثة والممارسات التربوية الحديثة داخؿ الصؼ.

 oيستاؿ الفرص لتطوير ممارساتو التربوية مف خبلؿ السعي الكتشاؼ
إستراتيجيات تدريسية جديدة.

 oيحدد احتياجاتو التدريبية باستمرار.

 oيناقش المشكبلت والصعوبات التي يواجييا مع زمبلئو لتبادؿ اآلراء والخبرات
المتنوعة.

صادصا  -التينية املَيية للنعلنني للتوظيف اجليد للتابلت يف التدريط واإلدارة الصفية:

تيػدؼ التنميػػة المينيػػة لممعممػػيف إلػػى االرتقػػاء بمسػػتوى تػػوظيفيـ لمتابمػػت فػػي التػػدريس
داخؿ البيئة الصفية مػف خػبلؿ تمبيػة حاجاتػو التدريسػية واالسػتفادة مػف كػؿ مػا ىػو جديػد فػي
مجاؿ نظريات التعمػيـ والػتعمـ والعمػؿ عمػي تدريبػو عمػى تطبيقيػا لتحقيػؽ الفاعميػة فػي العمميػة
التعميميػػة ،باإلضػػافة إلػػى مواكبػػة المسػػتجدات فػػي مجػػاؿ التخصػػص وتطبيػػؽ كػػؿ مػػا ىػػو جديػػد
ومسػػتجد فػػي مجػػاؿ حوسػػبة المنػػاىج والب ػرامج التفاعميػػة وب ػرامج المحاكػػاة ،إلػػى جانػػب تمكػػيف
المعممػػيف مػػف ميػػارات اسػػتخداـ مصػػادر المعمومػػات والبحػػث عػػف كػػؿ مػػا ىػػو جديػػد ومتطػػور،
والمساىمة في تكويف مجتمعات تعمـ متطورة تقػدـ خػدمات فاعمػة لممجتمػع ،والمسػاىمة بشػكؿ
فاعؿ في معالجة القضايا التعميمية بشسػموب عممػي ومتطػور ،وتطػوير كفايػات وميػارات التقيػيـ
بشنواعيا خصوصا ميارات التقييـ الذاتي.

كيفية التحقيق:
 الدورات التشىيمية.
 الدورات التحديثية والتجديدية أو الدورات التطويرية.
 الدورات العبلجية ودورات رفع الكفاءة .
 الدورات التنشيطية.
وتغنل جماالت التينية املَيية ما يلي:

 اختيار البرمجيات والمواقع التعميمية.
 تقويـ البرمجيات والمقررات المحوسبة.
 تصميـ النشاطات التربوية الخاصة بمنيجو.
 التفاعؿ مع طبلبو واستدامة التواصؿ معيـ.
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 أساليب تقديـ التاذية الراجعة لطبلبو.
 تقويـ مستوى تحصيؿ الطبلب.
 إعداد االختبارات اإللكترونية.

صابعا  -ىوعية املواد الرتبوية املتاحة على التابلت التعليني:
أف قيمة دمػج التابمػت التعميمػي فػي المػدارس تنبػع مػف المػواد التربويػة المتاحػة عمػى ىػذه
األجيزة مف محتػوى رقمػي أو بػرامج تفاعميػة بػرامج المحاكػاة أو مػدى تناسػب المحتػوى الرقمػي
المتاح مع المناىج الدراسية ،وليس بمجرد توزيع جياز كؿ طالب ،وبمدى اسػتفادة الطالػب مػف
ىذه المواد.

كيفية التحقيق:
 تطػػابؽ المحتػػوى الرقمػػي مػػع المقػػررات الدراسػػية :أي أف المحتػػوى الػػذي يػػتـ حوسػػبتو
ينباي أف يتطابؽ لممناىج التي وضع مف أجميا مف خػبلؿ وجػود أىػداؼ واضػحة سػمفا،
مػػع تاطيػػة جميػػع المحػػاور الميمػػة بػػالمقررات ومناسػػبة المػواد التربويػػة المصػػاحبة ليػػا
لخصائص الطبلب وقدراتيـ.


برامج المحاكاة وىي :برامج تحػاوؿ تقػديـ بعػض األشػياء التػي يصػعب توفيرىػا لمطػبلب
كما ىي في الواقع؛ بسبب التكمفة المادية أو الموارد البشرية مثؿ المجسمات.



فاعميػػة الب ػرامج التعميميػػة :حيػػث تسػػاىـ فػػي زيػػادة القيمػػة المضػػافة مػػف التعمػػيـ ،الػػذي
يػػنعكس عمػػى القػػدرة عمػػى إدمػػاج الخػػريجيف فػػي سػػوؽ العمػػؿ والمجتمػػع عمػػى أسػػاس
الميارات المكتسبة ،والتي تؤدي إلى تحسيف مستوى األداء.



التفكيػػػر اإلبػػػداعي ىػػػو :ذلػػػؾ النػػػوع مػػػف التفكيػػػر الػػػذي ييػػػدؼ إلػػػى التطػػػوير والتجديػػػد
واالبتكار ،وذلؾ مف خبلؿ إنتاج حموؿ جديدة ير موجودة مف قبؿ لمشكمة معينة ،وىػو
تفكير قػائـ عمػى الخػروج عمػى المػشلوؼ مػف أسػاليب البحػث والتحميػؿ ،فيػو قػدرة ذىنيػة
تدفع إلى السعي والبحث عف جديد.

ثاميا  -مبادئ التعله باصتدداو التابلت التعليني:
تتطمب عممة دمج التابمت التعميمي في المدارس وتوظيفو في تعميـ الطبلب وتعمميػـ إلػى
االعتماد عمى الػتعمـ النشػط فػي األسػاس عمػى إيجابيػة المػتعمـ فػي الموقػؼ التعميمػي ،بيػدفمى
تفعيؿ دور الطالب مف خبلؿ العمؿ والبحث والتجريب واعتمػاد المػتعمـ عمػى ذاتػو فػي الحصػوؿ
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عمى المعمومات والبحػث عنيػا واكتسػاب الميػارات وتكػويف القػيـ واالتجاىػات ،فيػو لػيس مجػرد
االسػػتماع بشػػكؿ سػػمبي لممعمػػـ ،أو حفػػظ المعمومػػات وترديػػدىا ،وانمػػا يرتكػػز عمػػى ج فمممة ولجاكمممج
والقػدرة عمػػى حم ولفكمك ال وأف يتعػػاوف مػػع يػره لمناقشػػة المػادة الدراسػػية مػف خػػبلؿ القيػػاـ
تبادؿ الخبرات ،تبادؿ مواد تربوية محوسبة مثؿ مقاطع فيػديو لشػرح دروس ،أو بػرامج تفاعميػة
فػػي مسػػشلة تعمػػـ متشػػارؾ ،أو تحريػػر مقػػاالت ،ومػػف ثػػـ يس ػيـ الػػتعمـ النشػػط فػػي رفػػع كفػػاءة
الطػػػبلب التعميميػػػة وتحسػػػيف طريقػػػة تفكيػػػرىـ ويحفػػػزىـ عمػػػى مواصػػػمة الدراسػػػة وتطػػػوير األداء
األكاديمي عمى عكس اتباع طرؽ التدريس التقميدية.

كيفية التحقيق:
 تعمـ قائـ عمى ممارسة األنشطة :يصحب التعمـ النشط نشاطات ىادفة تقدـ لمطبلب،
تتطمب ممارستيا مستوى عاؿ مف التفكير ،إذ تيدؼ ىذه النشاطات إلى تعزيز
الميارات األساسية لمطبلب.
 التعمـ النشط مسؤولية الطالب :يقع عمى الطالب في أثناء ممارسة أنشطة التعمـ
النشط مسؤولية المشاركة مع المعمـ في تحديد األىداؼ ونوعية األنشطة والوسائؿ
المستخدمة ،وكذلؾ تحديد المواعيد الزمانية لممارسة ىذه األنشطة ،وفي الاالب يكوف
الطالب مسؤوال عف اتخاذ الق اررات بنفسو.
 العمؿ مف خبلؿ التعاوف مع اآلخريف :عند ممارسة التعمـ النشط يتعاوف جميع الطبلب
المشاركيف مع بعضيـ لتحقيؽ أىدافو ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التعاوف مع األقراف وتبادؿ
اآلراء وحؿ المشكبلت ،واتخاذ الق اررات ،واختيار األنشطة ،وتحديد المواد التعميمية
المناسبة .ومع ذلؾ ينمي التعمـ النشط–أيضاً-العمؿ بشكؿ مستقؿ وذاتي مف خبلؿ

االعتماد عمى النفس.

 تعمـ متعدد الحواس :يتميز التعمـ النشط بتوظيفو حواس اإلنساف في أثناء ممارستو،
حيث يتضمف أنش طة بصرية وأنشطة سمعية ،وأنشطة سمعية بصرية ،وأنشطة يامب
عمييا الطابع الحركي ،وأخرى مزيج مف الحركية والبصرية.
 حسف استثمار رأس الماؿ االجتماعي :يسيـ التعمـ النشط في تقوية الترابط االجتماعي
داخؿ البيئة المدرسية ،ويؤدي إلى إثراء التفاعؿ المتبادؿ بيف المعمـ والطالب ،وبيف
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الطالب والطالب ،وبيف الطالب والييئة اإلدارية ،كما يؤدي –في الاالب-إلى إشراؾ
اآلباء في عممية التعمـ بصورة جيدة.
 مسار التعمـ الفردي :يتميز التعمـ النشط بقدرتو عمى إشباع احتياجات الطبلب وتمبيتيا
مف خبلؿ ما يوفره ليـ مف االعتماد عمى النفس في إنجاز المطموب وممارسة أنشطة
التعمـ بشكؿ مستقؿ تارة وبشكؿ جماعي تارة أخرى.
 التعميـ المتصؿ :يتناسب التعمـ النشط مع التخصصات األكاديمية المختمفة فيو عابر
لممناىج الدراسية ،فمف السيؿ اعتماد تدريس أي منيج دراسي عمى التعمـ النشط ،كما
أنو يترؾ أث ار عمى حياة اإلنساف طواؿ حياتو ،فيعوده عمى االعتماد عمى الذات ،وفي
الوقت نفسو التعاوف مع اآلخريف إلنجاز األعماؿ والمياـ الموكؿ بيا.
 سموؾ الطالب :يؤثر التعمـ النشط عمى سموؾ الطالب بؿ يمتد ىذا األثر عمى اإلنساف
في مراحمو العمرية المختمفة ،فيعزز لديو التفكير المستقؿ والتخطيط لمقياـ بشدواره
والنيوض بميامو عمى نحو جيد ،وينمي قدرتو عمى العمؿ مع األقراف واحتراـ آرائيـ
وتقدير إنجازاتيـ.

تاصعا  -تَيئة الطالب ودعه اصتعدادٍه يف توظيف التابلت يف تعلينَه وتعلنَه:
إف سعي النظاـ التعميمي إلى توفير فرص متنوعة مف أجؿ إكساب الطبلب لميارات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وميارات توظيؼ التابمت في تعميميـ وتعمميـ يرفع مستوى
التعميـ ويطور دوره في زيادة القدرة التنافسية وفي تحقيؽ التماسؾ االجتماعي وتحقيؽ
العدالة االجتماعية ،كما يؤىؿ الطبلب لسوؽ العمؿ ،ويجعميـ شركاء في تحقيؽ التنمية
االقتصادية واالجتماعية.

كيفية التحقيق:
 حصر الطبلب الذيف ليس لدييـ أجيزة التابمت شخصية أو جياز كمبيوتر شخصي.
 بنا دليؿ توعوي إرشادي حوؿ توظيؼ التابمت في تعميميـ وتعمميـ.
 تنظيـ دورات تدريبية إلكساب الطبلب ميارات توظيؼ التابمت في تعميميـ وتعمميـ.
 إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في إكساب الطبلب ميارات توظيؼ التابمػت فػي تعمػيميـ
وتعمميـ.
 إعداد لقاءات تعريفية مع أولياء األمور حوؿ توظيؼ التابمت في تعميـ أبنائيـ وتعمميـ.
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املزاجع
 -1أبوحجي .ىبة ( :)1104دليؿ استخداـ التابمت وبرمجياتو .اإلدارة التعميمية باألحمدي ،وزارة
التربية بالكويت.

 -2أحمد .أـ العز ( .)1103مفيوـ الدراسات المستقبمية .مجمة جامعة بحري لآلداب والعموـ
اإلنساني ،السوداف ،س  ، 2ع.5

 -3اإلدارة العامة لنظـ المعمومات ودعـ اتخاذ القرار ( .)1107كتاب اإلحصاء السنوي لعاـ
 ،1107-1106مصر :وزارة التربية والتعميـ.

 -4البنؾ الدولي ( .)1107وثيقة معمومات المشروع /صحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية
المتكاممة :مشروع دعـ إصبلح التعميـ في مصر :البنؾ الدولي.

 -5الجريسي .آالء ،والرحيمي .تاريد ،والعمري .عائشة ( .)1104أثر تطبيقات الياتؼ النقاؿ
في مواقع التواصؿ االجتماعي عمى تعمـ وتعميـ القرآف الكريـ لطالبات جامعة طيبة

واتجاىيف نحوىا ،المجمد  ،00العدد األوؿ .ص ص .04-0

 -6الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء .)1103( .إنفاؽ األسرة المصرية عمى
االتصاالت .القاىرة :الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.

 -7الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء .)1104( .دراسة تطوير التعميـ األساسي في
مصر .القاىرة :الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.

 -8حافظي .زىير .مزالح .رشيد( .)1105استخداـ تطبيقات اليواتؼ النقالة في التعميـ
الجامعي مف وجية نظر أساتذة معيد عمـ المكتبات والتوثيؽ بجامعة عبد الحميد ميري

قسنطينة .1دراسة مقدمة إلى الممتقى الوطني الخامس حوؿ :تطبيقػػػػػات اليواتػػػػػػؼ الذكيػػػػة
فػػػػي الجامعػػػػػػات الواقػػػػػع ،الرىانػػػػات ،اآلفاؽ :الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،جامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة ،1-في الفترة مف

-16-15أكتوبر.

 -9الحسيني .بندر ( .)1104ميارات استخداـ الجياز الموحي ( )Ipadفي التعميـ .دورة
تدريبية ،منطقة العاصمة التعميمية ،الكويت.

 -11الدىشاف .جماؿ ( :)1101استخداـ الياتؼ المحموؿ في التعميـ والتدريب :لماذا؟ وفي
ماذا؟ وكيؼ؟ .مشاركة في الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصاالت في

التعميـ والتدريب:جامعة الممؾ سعود ،كمية التربية ،خبلؿ الفترة مف  03-01أبريؿ.
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 -11رشيد .يحياوي ( .)1105دور األلواح واليواتؼ الذكيػػػة في تطوير العمميػػة التعميميػػػة:
تجربة مجمع كوندور برج بوعريريج نموذجا .دراسة مقدمة إلى الممتقى الوطني الخامس

حوؿ :تطبيقػػػػػات اليواتػػػػػػؼ الذكيػػػػة فػػػػي الجامعػػػػػػات الواقػػػػػع ،الرىانػػػػات ،اآلفاؽ:
الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،جامعة عبد

الحميد ميري -قسنطينة ،1-في الفترة مف -16-15أكتوبر.

 -12الرشيدي .بشير صالح الرشػيدى ( .)1111منػاىج البحػث التربػوي رؤيػة تطبيقيػة مبسػطة .
دار الكتاب الحديث  ،القاىرة.

 -13زاىر .ضياء الديف ( .)1111مقدمة في الدراسات المستقبمية :مفاىيـ ،أساليب ،تطبيقات،
سمسمة مستقبميات ،المركز العربي لمتعميـ والتنمية ،القاىرة ،العدد األوؿ.

-14زيتوف .حسف ( .)1114رؤية جديدة في التعميـ ،التعمـ اإللكتروني :المفيوـ  -القضايا –
التطبيؽ – التقييـ ،الرياض :الدار الصوتية لمتربية.

 -15زيف الديف  .محمد ( .)1115أثر تجربة التعميـ اإللكتروني في المدارس المصرية عمى
التحصيؿ الدراسي لمطبلب واتجاىاتيـ نحوىا  ،مصر  ،المؤتمر العممي الثاني :منظومة

البحث العممي في مصر (التحديات-المعايير -الرؤى المستقبمية) ،كمية التربية النوعية،

جامعة قناة السويس  ،المنعقد في الفترة  05:11أبريؿ.

 -16سرحاف .عماد ( .)1104مقترح بإنشاء مدرسة افتراضية عربية كتطبيؽ لمتعمـ اإللكتروني
الحديث ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الرابع لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد اتعمـ
مبتكر :لمستقبؿ واعدا ،المركز الوطني لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد :وزارة التعميـ

بالمممكة العربية السعودية ،خبلؿ الفترة مف  03-00جمادي األولى 0325ىػ الموافؽ -1

 4مارس.

 -17سعفاف .سامي ( :)1104تصميـ المحتوى لؤليباد  Ipadفي التعميـ .دراسة مقدمة إلى

المؤتمر الدولي الرابع لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد اتعمـ مبتكر :لمستقبؿ واعدا،

المركز الوطني لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد :وزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية،

خبلؿ الفترة مف  03-00جمادي األولى 0325ىػ الموافؽ  4-1مارس.

 -18السعيد .رضا .وآخروف ( .)1104المعمؿ االفتراضي :مدخؿ مقترح لتوظيؼ التابمت في
تنمية الميارات العممية في الرياضيات بالمرحمة الثانوية .المؤتمر العممي السنوي الخامس

عشر  :تعميـ وتعمـ الرياضيات وتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف ،الفترة مف 8-7
أ سطس.
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 -19شواىيف .خيرسميماف ( .)1104التعميـ اإللكتروني وحوسبة المناىج :تقنيا وتربويا ،األردف:
عالـ الكتب الحديث.

 -21شواىيف .خيرسميماف ( .)1105التعميـ باستخداـ وحدات التعمـ  ...والتعميـ بالجواؿ،
األردف :عالـ الكتب الحديث.

 -21صػػبري .محمػػد ، .وبحيػػرى .السػػيد ( :)1115تخطػػيط المؤسسػػات التعميميػػة ،عػػالـ الكتػػب،
القاىرة.

 -22عبدالرؤوؼ .طارؽ ( .)1104التعميـ اإللكتروني والتعميـ االفتراضي :اتجاىات عالمية
معاصرة ،القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

 -23العوضي .رأفت ( .)1104نموذج مقترح لتقييـ ممارسات التعميـ اإللكتروني وفؽ معايير
ت ربوية محددة  ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الرابع لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد
اتعمـ مبتكر :لمستقبؿ واعدا ،المركز الوطني لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد :وزارة التعميـ

بالمممكة العربية السعودية ،خبلؿ الفترة مف  03-00جمادي األولى 0325ىػ الموافؽ 4-1
مارس.

 -24عيسوي ،إبراىيـ ( :)1111الدراسات المستقبمية ومشروع مصر  ،1111مجمة أوراؽ مصر
 ،1111ج ،3مكتب الشرؽ األوسط ،القاىرة.

 -25قاسـ .مصطفى ( .)1118بدائؿ مقترحة لمواجية المشكبلت الناجمة عف ارتفاع كثافة
الفصوؿ في المدرسة االبتدائية المصرية في ضوء الخبرات الدولية والقيود الداخمية ،مصر،

مجمة عالـ التربية ،ع.

 -26المسعودي ،سميرة ( :)1101معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية

بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر مديري وموظفي الموارد

البشرية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االفتراضية الدولية ،المممكة المتحدة.

 -27معيد مثمث األبحاث (.)1102مشروع تركيا الفاتح ،معيد مثمث األبحاث ،آر.تي .آي الدولي.

 -28نورة .تبري .و ػراؼ نصرالديف ( .)1105الطالب الجامعي بيف خدمات المكتبة والتكنولوجيا

المتنقمة :الياتؼ الذكي نموذجا .دراسة مقدمة إلى الممتقى الوطني الخامس حوؿ:

تطبيقػػػػػات اليواتػػػػػػؼ الذكيػػػػة فػػػػي الجامعػػػػػػات الواقػػػػػع ،الرىانػػػػات ،اآلفاؽ :الجميورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ،جامعة عبد الحميد

ميري -قسنطينة ،1-في الفترة مف -16-15أكتوبر.

 -29وزارة التربية الوطنية ( .)1102مشروع الفاتح :ىؿ ىو خطة لمتامب عمى الفجوة الرقمية أـ
حماسة بدافع اإليماف بالتكنولوجيا ،وزارة التربية الوطنية بتركيا.
- 068 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية

:املزاجع األجيبية
1- Baird D. E., & Fisher M. (2006). Neomillennial User Experience
Design Strategies: Utilizing Social Networking Media to Support
Always-on Learning Styles. Journal of Educational Technology
Systems, 34 (1), 5-32.
2- Balanskat, A., & Hertz, B., (2013) IIntroducing ntroducing
TTablets in Schools:
ablets in Schools :The
Acer-European Schoolnet Tablet Pilot, European Schoolnet (EUN
Partnership AISBL).
3- Churchill, D., and et al (2012). Study of afordances of iPads and
teachers’ private theories. International Journal of Information
and Education Technology, 2(3), 251-254. Retrieved from
http://www. ijiet.org/papers/122-K10017.pdf
4- Cismaru, R., & Cismaru, M. (2011). Laptop use during class: A
review of Canadian universities. Journal of College Teaching &
Learning, 10(11), 21-28.
5- Clarke, B. & Svanaes, S. (2012). One-to-one Tablets in Secondary
Schools: An Evaluation Study -Stage 1: 2011- 2012. London:
Family Kids and Youth.
6- Colin F. & Leslie J. (2012),Effective Adoption of Tablets in PostSecondary Education: Recommendations Based on a Trial of iPads
in University Classes, Journal of Information Technology
Education: Volume 11.
7- Corlett, D. and et al,( 2005) “Evaluation of a mobile learning
organiser for university students”, Journal of Computer Assisted
Learning, 21: 162–170,.
8- DEPARTMENT OF EDUCATION AND COMMUNITIES (2013),
Bring Your Own Device (BYOD) in Schools 2013 Literature
Review, NSW DEPARTMENT OF EDUCATION AND
COMMUNITIES, pp.24-29.
9- Department of Education and Communities, (2012). Use of Tablet
Technology in the Classroom. Sydney: NSWDEC.
10- Diana B., & Shaun W., (2013) Tablets and Apps in Your School
Best practice for implementation, Oxford University Press,
December .
11- Diana B., and Anja B., (2015), Exploring the Creative Use of
Tablets in Schools ,European Schoolnet (EUN Partnership AISBL).
12- Diana O., (2011) ACTIVE & COOPERATIVE LEARNING
PREPARING OUR STUDENTS FOR KNOWLEDGE،Journal
- 071 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية
Plus Education، ISSN: 1842-077X، E ISSN (online) 2068 – 1151،Vol
VII (2011)، No. 1، pp. 144-151
13- Dorina T., Ion S., & Gabriela P., (2010) Integrating eLearning in
the Knowledge Society، Proceedings of the European Conference
on e-Learning.
14- Drinkwater, D. (2011). Kazakhstan to bring tablets to all school
children by 2020. Retrieved from TabTimes website:
http://tabtimes.com/?s=kazakhstan+bring+tabl
ets+all+school+children
15- Education Week (2014, July 24). Apple touts strong iPad sales in
global
school
market.
Retrieved
from
http://blogs.edweek.org/edweek/marketplacek12/2014/07/
apple_boasts_of_surge_in_worldwide_sales_of_ipads_for_educatio
n.html
16- Eichenlaub, N., and et al (2011). Project iPad: Investigating tablet
integration in learning and libraries at Ryerson University.
Computers In Libraries, 17-21.
17- Etherington, D. (2013). Apple has sold over 8M iPads direct to
education worldwide, with more than 1B iTunes U downloads.
Retrieved from http://techcrunch.com/2013/02/28/apple-has-soldover-8m-ipadsdirect-to-education-worldwide-with-more-than-1bitunes-udownloads/
18- Fernández-López, Á., and et al (2013). Mobile learning technology
based on iOS devices to support students with special education
needs. Computers & Education, 61(0), 77-90. doi:10.1016/j.
compedu.2012.09.014
19- Fischman, J., & Keller, J. (2011). College Tech goes mobile.
Chronicle of Higher Education, 58(1), 50.
20- Fri-Tic. (2012). Projet One to One iPad: visite de l’Institut
international de Lancy. Retrieved from http://www.fritic.ch/dyn/bin/45214-46185- 1-fritic_visite_onetoone_lancy_v2.pdf
21- Goral, T. (2011, January). Take II Tablets. University Business, 4649.
22- GSMA & NTT DOCOMO. (2014). Children’s Use of Mobile
Phones: An International Comparison. GSM Association and the
Mobile Society Research Institute within NTT DOCOMO Inc,
Japan.
23- Hallissy, M ., Gallagher, A., Ryan, S., & Hurley, J., (2013), The Use
of Tablet Devices in ACCS Schools, the Association of Community
& Comprehensive Schools (ACCS).

- 070 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية
24- Heinrich, P. (2012). The iPad as a tool for education - A study of
the introduction of iPads at Longfield Academy Kent. Nottingham:
NAACE and supported by 9ine Consulting Ltd.
25- Henderson, S., & Yeow, J. (2012). iPad in education: A case study
of iPad adoption and use in a primary school. In R. H. Sprague
(Ed.), Proceedings of the 45th Annual Hawaii International
Conference on System Sciences (pp. 78-87). New York, NY: IEEE.
doi:10.1109/ HICSS.2012.390
26- Howie, S., and et al (2005). Information and communication
technologies in South African secondary schools. Cape Town, South
Africa: HSRC Press.
27- Huber, S. (2012). iPads in the classroom: A development of a
taxonomy for the use of tablets in schools. Norderstedt, Germany :
Books
on
Demand
GmbH.
Retrieved
from
http://l3t.eu/itug/images/band2.pdf Huberman, A. M., & Miles, M.
B. (1991). Analyse des don
28- Intathep, L. (2012) “One Tablet PC Per Child scheme launch at
Government house”, 7th June 2012. Bangkok Post. URL:
http://www.bangkokpost.com/news/local/297070/yingluck-wantstabletuse-tracked.
29- Jaclyn S., (2015) THE EFFECTS OF IPAD DEVICES ON
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ MATHEMATICS
ACHIEVEMENT AND ATTITUDES, to The School of Education
In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor
of Education in the field of Education, College of Professional
Studies Northeastern University Boston, Massachusetts.
30- Jennifer O., and et al (2011), An Analysis of e-Learning Impacts &
Best Practices in Developing Countries With Reference to
Secondary School Education in Tanzania, The ICT4D Program,
Communication Arts & Sciences Building, Michigan State
University.
31- Johnson, L., and et al (2012). Technology outlook for Brazilian
primary and secondary education 2012–2017: An NMC Horizon
Project regional analysis. Retrieved from New Media Consortium
website:
http://www.nmc.org/pdf/2012-technology-outlookbrazilian-primaryand-secondary-education.pdf
32- Karsenti, T., & Fievez, A. (2013). The iPad in education: uses,
benefts, and challenges – A survey of 6,057 students and 302
teachers in Quebec, Canada. Montreal, QC: CRIFPE.
33- Kaufman, k., (2014) information communication technology,
challenges some prospects from Pre-service Education to the
Classroom.Mid-Atlantic Education Review(1)2, 1-11.
- 071 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية
34- Kay, H., & Lauricella, S. (2011a). Exploring the benefits and
challenges of using laptop computers in higher education
classrooms: A formative analysis. Canadian Journal of Learning
and Technology, 37(1), 1-18.
35- Kay, H., & Lauricella, S. (2011b). Unstructured vs. structured use
of laptops in higher education. Journal of Information Technology
Education,
10,
IIP33-IIP42.
Retrieved
from
http://www.jite.org/documents/Vol10/JITEv10IIPp033042Kay840.pdf
36- Khaddage, F. (2013). Te iPad global embrace! Are we branding
mobile learning? In R. McBride, & M. Searson (Eds.), Proceedings
of Society for Information Technology & Teacher Education
International Conference 2013 (pp. 3234-3240). Chesapeake, VA:
AACE.
37- Killilea, J. P. (2012). Leveraging mobile devices for asynchronous
learning:
Best
practices.
Retrieved
from
http://www.scs.org/upload/documents/
conferences/autumnsim/2012/presentations/etms/4_Final_
Submission.pdf
38- King, I., & Bass, D. (2013). Microsoft’s Surface tablet Is said to fall
short
of
predictions.
Retrieved
from
http://www.bloomberg.com/news/2013- 03-14/microsoft-s-surfacetablet-is-said-to-fall-short-ofpredictions.html
39- Kirkwood, A. & Price, L. (2013). 'Missing: evidence of a scholarly
approach to teaching and learning with technology in higher
education'. Teaching in Higher Education, 18 (3), 327- 337.
40- Kristy G.,(2012). Use of Tablet Technology in the Classroom, A
Partnership between Sydney Region and the NSW Curriculum and
Learning Innovation Centre.
41- Kulik, J. (2003). Effects of Using Instructional Technology in
Elementary and Secondary Schools: What Controlled Evaluation
Studies Say. SRI International.
42- Ludwig, L. & Mayrberger, K. (2012). Next Generation Learning?
Learning with Tablets as an example for the implementation of
digital media in schools. Paper presented at the Proceedings of
World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and
Telecommunications 2012. Chesapeake, VA.
43- Marco K., & Michiel V.,(2012)Impact of tablet computers and
eBooks on learning practices of law students, entre for Learning
Sciences and Technologies, Open University of the Netherlands.
- 072 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية
44- McEwen, R. & Dubé, A. K. (2015). Engaging or Distracting:
Children’s Tablet Computer Use in Education. Educational
Technology & Society, 18 (4), 9–23.
45- Means, B., and et al (2010). Evaluation of Evidence-Based
Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of
Online Learning Studies. Washington, D.C.: U.S. Department of
Education.
46- Melhuish, K. & Falloon, G. (2010). 'Looking to the future: Mlearning with the iPad'. Computers in New Zealand Schools:
Learning, Leading, Technology, 22 (3), 1-16.
47- Ministry of National Education (2017), FATİH Projesi Hakkında,
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/
48- Murphy, T., & Williams, C. (2011). T e iPad as a class presentation
platform. In Proceedings of the 2011 ASEE Southeastern Section
Conference,
ASEE,
Charleston,
SC.
Retrieved
from
http://se.asee.org/
proceedings/ASEE2011/Papers/FP2011mur183_199.PDF
49- Murray, T., & Olcese, R., (2011). Teaching and learning with iPads,
ready or not? TechTrends, 55(6), 42-48. doi:10.1007/s11528-0110540-6.
50- Nakrang, D. Yata,A. & Harfield,J. ( 2013) “Interactive tablet
activities for science education in Thai primary schools”,
Proceedings of 1st ASEAN Undergraduate Conference in
Computing (AUCC), Chantaburi, Thailand, February 14-15.
51- National News Bureau of Thailand,(2012) “OBEC demonstrates
use of tablet PCs for Prathom 1 students”, April 4th 2012. URL:
http://202.47.224.92/en/news.php?id=255504040013.
52- Owston, R.,(2015), Student Engagement in Blended Learning: A
Three Year Study, A study presented to the Fourth Conference of
e-Learning and Distance Learning "Innovative Learning: A
Promising Future", National Center for e-Learning and Distance
Learning, Ministry of Education, Saudi Arabia, 2-5 March 2015.
53- Paryono, P., & Quito, B. (2010). Meta-Analysis of ICT integration
in vocational and technical education in Southeast Asia. SEAVERN
Journal, 2(1). Retrieved from http://ojs.voctech.org/index.php/
seavern/article/view/46/1
54- Perrin, N. (2011, December). US digital media use: A snapshot of
2012.
Retrieved
from:
http://www.scribd.com/doc/79910462/eMarketer-US-DigitalMediaUsage-A-Snapshot-of-2012.

- 073 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية
55- Ramorola, M Z (2013). Challenge of effective technology
integration into teaching and learning, Africa Education Review
10(4), pp. 654 – 670.
56- Ratchada V. &Antony H., (2013), Facing the challenges of the
One-Tablet-Per-Child policy in Thai primary school education,
(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science
and Applications, Vol. 4, No. 9. Pp. 167-184.
57- Rontogiannis, D., Tsaklis, B., Mavromoustakos, S., &Kottaras, S.,
(2017). COMPARISON BETWEEN TWO DIFFERENT TYPES
OF SCHOOL BAGS AND MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS
IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS,Trancation on Ergonomics
and Safty, 2017, Volume 1.
58- Rossing, J., ., and et al (2012). iLearning: Te future of higher
education? Student perceptions on learning with mobile tablets.
Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 12(2), 1-26.
Retrieved from http://josotl.indiana.edu/article/view/2023
59- Sabbagh, K., and et al. (2014). Understanding the Arab Digital
Generation, Strategy& Google.
60- Sachs, L., & Bull, P. (2012). Case study: Using iPad2 for a graduate
practicum course. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for
Information Technology & Teacher Education International
Conference 2012 (pp. 3054-3059). Chesapeake, VA: AACE.
61- Sarah P., and et al (2013) fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir
fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri,
Institute
International’ın ticari adıdır(RTI).
62- Sullivan, M. (2013). Te tablet inscribed: Inclusive writing
instruction with the iPad. College Teaching, 61(1), 1-2.
doi:10.1080/87567555.2 012.700339
63- Sven G. (2007),TABLET PC USE AND IMPACT ON LEARNING
IN TECHNOLOGY AND ENGINEERING CLASSROOMS: A
PRELIMINARY STUDY, The Pennsylvania State University.
64- Tamim, M., and et al., (2011). What forty years of research says
about the impact of technology on learning: A second-order metaanalysis and validation study. Review of Educational Research,
81(3), 4–28.
65- The Arab World Online (2014). Trends in Internet and Mobile
Usage in the Arab Region. Mohammed bin Rashid School of
Government: www.ArabSocialMediaReport.com
66- Tierney,S., (2012), Bring Your Own Device to school, report by
Microsoft Corporation.
67- University of Southern Mississippi to provide Samsung Galaxy Tab
10.1
Tablets
to
students.
(2011).
Retrieved
from
- 074 -

.)التخطيط لدمج التابلت في مدارس التعليم الثانوي المصري (دراسة استشرافية
http://www.businesswire.com/news/home/20110801006060/en/Unive
rsity-SouthernMississippi-Provide-Samsung-GalaxyTab%E2%84%A2.
68- Van W. & Bogart D., (2012). “Developing Multi-literacy Skills in eLearning Environment using Tablet Computers at the Primary
Grade Level in Thailand”. Proceedings of The Fourth TCU
International e-Learning Conference Smart Innovations in
Education & Lifelong Learning, Muang Thong Thani, Thailand.
June 14-15.
69- Vier, M. (2013). A Look into the Negative Effects of Tablet PCs on
Health.
Website:
https://www.ecyclebest.com/blog/features/negative-effects-of-tabletpcs-on-health
70- Villemonteix, F., & Khaneboubi, M. (2012). Utilisations des
tablettes tactiles à l’école primaire. Retrieved from
http://hal.archives-ouvertes.fr/ edutice-00765323
71- Wasniewski, E. (2013). One-on-one with an iPad: A faculty
perspective on iPad supports for students with disabilities. In R.
McBride, & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for
Information Technology & Teacher Education International
Conference 2013 (pp. 4346-4351). Chesapeake, VA: AACE.
72- Weston, E., & Bain, A. (2010). The end of techno-critique: The
naked truth about 1:1 laptop initiatives and educational change.
The Journal of Technology, Learning and Assessment, 9(6), 7–24.

- 075 -

