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 ، الدراصٛ ومدص

 تكنولوجيددا لتوظيدد  التكنولوجيددة الجاهزيددة تددوا ر مددد  بحددث إلدد  الدراسددة هددذ  تهددد 
 ظدل  دي المصدرية العدام الثدانوي التعمديم بمددارس التعميميدة العمميدة  دي واالتصداالت المعمومدات

 .الجديد الثانوي التعميم نظام تطوير
 :التالية المحاور  ي الدراسة مشكمة وتتمخص

 لعام التكنولوجي االستعداد مؤشر  ي دوليا   متأخر بترتي عم  مصر حصول -1
6102 /7602. 

 .لممعممين التكنولوجية المهارات مستو  ضع  -2

 .احتياجا   األكثر بالمناطق المدارس داخل األساسية التكنولوجيا مقومات ضع   -3

 .  الوصفي المنهج أساليب الدراسة هذ  تتبع سو  3الدراصٛ وٍّج

 :التالية النتائج إل  الدراسة توصمت
 المعر ة بنك من االستفادة مهارات  ي الطالب لد  ضع  وجود 
 التكنولوجيا استخدام  ي الطالب لد  عائقا   اإلنترنت رسوم ارتفاع يشكل. 

 المعر ة بنك من االستفادة مهارات  ي المعممين لد  ضع  وجود . 

 عم  وحصولها المدارس، اخلد واآللية الموحية لمحاسبات صيانة  رق تكوين ضرورة 
 .الكا ي التدريب

 الدراسي الفصل داخل التفاعمي التعمم بيئة توا ر عدم. 

 تفاعمية منصات وكذلك لممعممين، المهنية لمتنمية تفاعمية منصات إنشاء ضرورة 
 .لمطالب
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Summary of the Study 

This study aims to examine the availability of technological 

readiness to employ ICTs in the educational process in the Egyptian 

general secondary education schools, in light of the development of the 

new secondary education system. 

Problem of the study: 

The problem is summarized as follows: 

1- Egypt achieved an international ranking in the technological 

readiness index for 2016/ 2017 

2- The educational system in Egypt suffers from the existence of the 

"digital divide",. 

Methodology:  This study will follow descriptive   

The study found the following results 

  There is a weakness among students in the skills of benefiting 

from the knowledge bank 

 There is a weakness of teachers in the skills of benefiting from the 

knowledge bank 

 The need to create maintenance teams for computers and tablet 

computers in schools and training and adequate training 

 Lack of interactive learning environment within the classroom  
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 وكدوٛ

 ونحدن خاصدة ،التكنولوجية الثورة  ي يتمثل عظيما   تحديا   العالم  ي التعميم نظم تواجه
 - كأمدة بقاؤندا وربمدا - لندا المتاحدة االقتصدادية الفدرص  يده تتوق  جديد، عصر نحو نتحرك
 اقتصدداد ظهدور ظددل  دي بفاعميددة واسدتخدامها التكنولوجيددا تطدوير  ددي الريدادة عمدد  قددرتنا عمد 

 نوعيددة أولويددات تحديددد عمدد  الحكومددات تجبددر التددي العالميددة االقتصددادية والمنا سددة المعر ددة،
  دي والمعمومدات االتصداالت تكنولوجيدا ودمدج الحيداة، مدد  الدتعمم  رص وتو ير والتعمم، التعميم
 .ماهرة عمل قوة خمق خالل من العالمي االقتصاد  ي المنا سة من األ راد يمكن بشكل التعميم

 عالي تعميم تو ير: "عم  تنص والتي لمتعميم،" 6101 مصر" رؤية أهدا  ضوء و ي
 محو: "عم  تنص كما". تكنولوجيا   المتمكن المتعمم عم  مرتكزا   لمجميع، تاحا  م يكون الجودة
 لجودة مؤشر ووجود المعمومات، تكنولوجيا مهارات من وتمكينهم لمطالب، الرقمية األمية
 عصر  ي الرقمي لممجتمع التحول أبواب عم  ونحن يالحظ أنه إال". لمتعميم التكنولوجية البيئة
 القدرة عم  يؤثر مما التكنولوجية، الجاهزية مؤشر  ي مصر رتيبت انخفاض المعر ة

/ 7602 العالمية، التنا سية تقرير: االقتصادي التعاون منظمة).المصري لمتعميم التنا سية

7602) 

 المعمومددات مجتمددع نحددو التوجدده دون تحددول مصددر  ددي رقميددة  جددوة وجددود يالحظكمددا
 االقتصدادي التطدور مسدتويات  دي الجغرا يدة جموعاتوالم والدول، األ راد، بين االختال  نتيجة

 الرقميدة الفجدوة قيداس ضدوء  دي المعمومات، مجتمع إل  وصولهم و رص االجتماعي، والتطور
 المحمددول الهددات  انتشددار ومعدددالت ، واالتصدداالت المعمومددات تكنولوجيددا اسددتخدام بمؤشددرات
 . واستخدامها واإلنترنت

 الدراصٛ وغهمٛ

 السريعة التكنولوجية التحوالت مع بالتكي  ترتبط إشكاليات دولال من عديد تواجه
 التكنولوجية المهارات وتطوير التكنولوجية، التحتية البنية لتطوير تحديات تفرض باتت التي

 مستويات وتعزيز اليومية، الحياة  ي التكنولوجيا استخدام عم  قدراتهم وتعزيز لأل راد،
 بين من دوليا  ( 99) مصر ترتيب جاء وقد الرقمية، فجوةال لمواجهة التكنولوجي االبتكار

 المركزي الجهاز بحسب 6102/ 6102 لعام التكنولوجي االستعداد مؤشر  ي دولة( 001)
 .واإلحصاء العامة لمتعبئة

(http://www.capmas.gov.eg) 
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 ،6102 العالمية التنا سية لتقرير طبقا   دولة( 002/ 99) الترتيب  ي مصر وجاءت
 ،(9.0) بمعدل%( 20) إل  مصر  ي المدارس  ي اإلنترنت إتاحة نسبة وصمت حيث

 التقنيات أحدث توا ر  ي العالم مستو  عم  والتسعين الواحد الترتيب عم  مصر وحصمت
 العالم مستو  عم ( 11) والترتيب اإلنترنت، مستخدمي نسبة  ي( 90) والمركز التكنولوجية،

 World education forum).مستخدم/ كابل نتلإلنتر  الترددي النطاق عرض  ي

:competivnes  Report 2017-2018:,p111) 

  دي( اإلنترندت اإلعدالم، وسائل) المختمفة االتصال وسائل تمعبه الذي الدور ضوء و ي
 مدؤثر بددور المعمومدات مصدادر تقدوم كمدا ومهداراتهم، قدراتهم وتشكيل المعر ة، الطالب إكساب
 عوائددق أهددم تمثددل أصددبحت" الرقميددة الفجددوة" أن إال العقميددة، الطددالب تقدددرا وتنميددة بندداء  ددي

 مسددتمزمات لتددو ير المطموبددة واالقتصددادية الماديددة اإلمكانيددات تمثددل كمددا الكمبيوتريددة، األميددة
تاحة التكنولوجيا  (27: 6109 ، ناهد رمزي.) عال   عائقا المتطورة االتصالية البنية وا 

 تددوا ر عدددم طويمددة لفتددرات تعدداني ظمددت بمصددر لتعمدديما منظومددة أن إلدد  الواقددع ويشددير
 :  التالية لألسباب التكنولوجية الجاهزية

 ،الريدد   ددي خاصددة الرقميددة الفجددوة وجددود إلدد  باإلضددا ة المعموماتيددة، البنيددة  ددي قصددور: أوال  
 (.61: 6101 ، رءو  عزمي) . التطبيق  ي و جوة ، والقدرات المهارات  ي و جوة

 التعميميددة العمميددة  ددي المعمومددات تكنولوجيددا لدددمج الشددبكي االسددتراتيجي طدديطالتخ غيدداب: ثانيددا  
 (.67: 6106 ، محمود خيري)
 حيدث التعميميدة، العمميدة  دي التكنولوجيدا واسدتخدام لتدو ير شامل نظام وجود إل  الحاجة: ثالثا  

 بهدا يحدتفظ وكاندت طويمدة، لفتدرة المددارس  ي بفاعمية تستخدم الكمبيوتر أجهزة تكن لم
 الكمبيددوتر بددأجهزة المدددارس تزويددد  ددي الددوزارة جهددود مددن وبددالرغم. العهدددة سددبيل عمدد 

، غيددر جدداء والمعامددل األجهددزة هددذ  توزيددع أن إال والمعامددل  مرحمددة ظمددت حيددث متسدداو 
. الكمبيدوتر أجهدزة عددد  دي جددا   شدديدا   عجدزا   تعداني االبتدائيدة والمرحمة المبكرة الطفولة

 6106، آمال مسعود)

 جديددة اسدتراتيجيات لتطبيق الالزمة األساسية الكمبيوتر مهارات من المعممين تمكن عدم: بعا  را
 التربيددددة وزارة.)الشدددامل والتقيددديم المشدددكالت، وحدددل التعددداوني، والدددتعمم النشدددط، لمدددتعمم
 (20،ص7607 – 6112 لمتعميم، االستراتيجية الخطة: والتعميم
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 الجددامعي قبددل التعمدديم  ددي واالتصدداالت معمومدداتال تكنولوجيددا توظيدد  سياسددة تواجدده: خامسددا  
 العمميددة  ددي التكنولوجيددا واسددتخدام لصدديانة شددامل نظددام وجددود إلدد  الحاجددة مشددكمة
 .التعميمية

 مقومددات ضددع  يعددانون المحرومددة بالمندداطق الثددانوي التعمدديم مرحمددة  ددي التالميددذ إن: سادسددا  
 المددارس أن كمدا المحيطدة، ةوالبيئد األسدرة و دي المدارس داخل األساسية التكنولوجيا

 مسددتو  ضددع  إلدد  باإلضددا ة لمتالميددذ، التكنولوجيددة المهددارات تنميددة  ددي تسددهم ال
 (. 012 ص  ،6102 ، نادية  هاشم) لممعممين التكنولوجية المهارات

 التعميميدددة االحتياجدددات" عدددن التربويدددة لمبحدددوث القدددومي لممركدددز دراسدددة توصدددمت كمدددا
 بدددين رقميدددة  جدددوة وجدددود  إلددد " 6101 عدددام احتياجدددا األكثدددر لممنددداطق واإلضدددا ية األساسدددية

 والتددي المحا ظددات، وبدداقي احتياجددا   األكثددر القددر  بددين التقنيددة العدالددة تددوا ر وعدددم المحا ظددات،
 االتصدداالت شددبكات تددوا ر وعدددم التحتيددة، البنيددة ضددع  إلدد  األول المقددام  ددي أسددبابها ترجددع

 جديددة أبوابدا    تحدت الرقميدة التكنولوجيدا أن يدةاالجتماع المسدوح بعدض توضد  كمدا والكهربداء،
 حتد  الواسدع الرقمدي العدالم مدن السدكان مدن كثير عزلت حيث لمبعض؛ والحرمان االستبعاد من
 (756ص ،6102،  ؤاد حممي(   كا ية أيضا تعد ال والتي اإلتاحة  ي المساواة  رص مع

 لنشدر رئديس هد  اكهن المستدامة لمتنمية" 6101 مصر" رؤية حددته ما ضوء و ي
 تمكدين خالل من المعر ة اكتساب وسائل إل  الوصول من المصري اإلنسان تمكين" هو الثقا ة
 المصدادر عمد  االعتمداد وتزايدد ،"المعر دة إلد  الوصدول  دي الحدق مدن االجتماعيدة الفئات كا ة

 عاليدددة بجدددودة والعممدددي والمعر دددي، الثقدددا ي، المحتدددو  تدددو ر والتدددي اإلنترندددت، عمددد  المفتوحددة
 رؤيدة( : 6109) اإلداري واإلصدالح التخطديط وزارة (ماديدة قيدود أية بال  يها لممشاركة لمجميع
 (65ص ،6101 مصر

 مصدر،  دي التعمديم إصدالح اسدتراتيجية  دي والتعمديم التربية وزارة أعمنته ما إطار و ي 
 لتطدددوير دوالر مميدددون( 02) تخصددديص شدددممت أساسدددية مكوندددات خمسدددة عمددد  ركدددزت والتدددي
 الدتعمم بدرامج مدن عديددا   والتعمديم التربيدة وزارة أعمندت كمدا الشبكي، الربط عم  القائمة األنظمة

 مدن وعديددا   والتعميميدة، اإللكترونية والمبادرات الضوئية، األليا  شبكات واستخدام اإللكتروني،
 وجيددداتكنول اسدددتخدام بفوائدددد الدددوعي وزيدددادة الرقميدددة، الفجدددوة سدددد إلددد  تهدددد  التدددي المبدددادرات
 .التعميم  ي واالتصاالت المعمومات
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 ال  إنده ،"التابمدت" أجهدزة من بعدد التالميذ تزويد يخص  يما الوزارة جهود من وبالرغم
دارتدده النظددام، هددذا وصدديانة السددتخدام المؤهمددة العمالددة إلدد  حاجددة هندداك تددزال  ور ددع بكفدداءة وا 
 والمؤسسددات المدددارس  ددي لكترونيددةاإل  التعميميددة الخدددمات لتطبيددق واإلداريددين المعممددين كفدداءة

نشدداء المتخصددص، التدددريب خددالل مددن التعميميددة   ددي الرقميددة الفجددوة لسددد المعر ددة محطددات وا 
 مدن والمهمشدة النائية المناطق  ي التالميذ لتمكين التعميم؛  رص لتحسين الفقر جيوب مناطق
 .  التعمم  رص

 :التالي الرئيس  سؤالال  ي الدراسة مشكمة تتحدد هنا من
   ؟ مصر  ي الثانوية لممدارس التكنولوجية الجاهزية تحسين يمكن كي  -

 :التالية الفرعية سئمةاأل الرئيس لاؤ سال هذا من وتتفرع
 ومؤشراتها؟ التكنولوجية لمجاهزية المفاهيمية األطر ما -1
   ؟ الثانوية المدارس  ي التكنولوجية الجاهزية توا ر واقع ما -2

 ؟ الثانوية مدارسال  ي التكنولوجية الجاهزية لتطوير المقترح التصور ما -3

 الدراصٛ ِدف

 تكنولوجيا لتوظي  التكنولوجية الجاهزية توا ر مد  بحث إل  الدراسة هذ  تهد 
 خاصةو  المصرية العام الثانوي التعميم بمدارس التعميمية العممية  ي واالتصاالت المعمومات

 .والمهمشة النائية المناطق  ي

  الدراصٛ أِىٗٛ

 لمتعميم التكنولوجية الجاهزية أوجه عم  الضوء طيتسم  ي الدراسة هذ  أهمية تكمن
 المرجوة األهدا  وتحقق  اعمية، أكثر تطبيقاتها لتكون بمصر الثانوية المرحمة مدارس  ي
 الجاهزية عم  الضوء تسمط التي نوعها من األول  كونها الدراسة هذ  أهمية تبرز كما .منها
 التعميم لتطوير القومي المشروع تطبيق تزامن مع خاصة المصرية المدارس  ي ولوجيةالتكن

 .مصر  ي الثانوية المدارس طالب عم  التابمت أجهزة وتوزيع
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 3الدراصٛ وَ املضتفٗدُٔ

 مركز مثل اإللكتروني بالتعميم والمهتمون ،القرار صانع الدراسة هذ  نتائج من يستفيد
 األكاديمية مثل همتدريب عم  القائمونو  المعممونوالتعميم،و  التربية زارةبو  التكنولوجي تطويرال

 والقائمون ،التعميمية واإلدارات والتعميم، التربية بوزارة القادة إعداد ومركز ،لممعممين المهنية
 . المعمومات تكنولوجيا اإلتصاالت وزارة مثل التكنولوجية الخدمات توصيل عم 

 3الدراصٛ  حدٔد

 مرحمة خاصة   الحكومي العام التعميم مدارس عم  لمدراسة الموضوعية لحدودا تقتصر
 إل  حاليا  يها التعميم نظام وتعديل تطويرها يتم التي المرحمة بوصفها العام الثانوي التعميم
 .والمعدل الجديد التعميمي النظام

 3لمدراصٛ زافٗٛػاجل  احلدٔد

 والفيوم ، (العاصمة) القاهرة هي متنوعة حا ظاتم خمس لمدراسة  را يةغالج الحدود شممت    
 . والساحمية والحضرية الريفية البيئات  يها تنوعت ، والشرقية ، والجيزة ،  واإلسماعيمية ،

 الدراصٛ وٍّج

 بجانبيه الوصف  المنهج استخدام تم واشكاليتها الحالية الدراسة طبيعة ضوء  ي
 لتحميمها يسع  بل والمعمومات البيانات وص  مجرد عند اليق  منهج وهو والميدان  التحميم 
 موضع الظاهرة واقع لرصد يمتد كمما خاللها من مغز  ذات ونتائج دالالت الستنباط وتفسيرها
 مجموعة خالل من الحالية الدراسة    الوصف  المنهج استخدم وقد ونقدها وتحميمها الدراسة

 الدراسة بموضوع المتعمقة التربوية بياتاألد رصد من بدأت الت  المنهجية االجراءات من
  التكنولوجية الجاهزية واقع تناولت التي والمحمية الدولية التقارير نتائج واستخالص
 المدارس  ي التكنولوجية الجاهزية تحقيق  ي الخمل مظاهر عم  لموقو  وتحميمها واستقراءها
 .لمستقبمها والتنبؤ.الثانوية

 الميدانية الدراسة اجراءات    الوصف  المنهج ستخداما تم  قد سبق ما إل  يضا   
 تقص  بغرض لتطبيقها تمهيدا   صالحيتها من والتأكد تحكيمها واجراءات الدراسة استبانة وبناء
 . التكنولوجية  الجاهزية تحقيق  ي الفجوات واقع
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 الستقصاء خاصة استبانة تصميم خالل من والمديرين المعممين نظر وجهة تقصي   -
  تاستعان وقد االستبانة، لتصميم الالزمة العممية بالشروط األخذ بعد ، الدراسة ينةع

 لتحديد التكنولوجية والجاهزية التعميم تكنولوجيا مجال  ي العممية األدبياتب ةالباحث
 اإلشكاليات طبيعة عم  لموقو  إعدادها تم التي لالستبانة الرئيسة والعناصر المحاور
 المطموب واإلجراءات التعميمية، العممية  ي التكنولوجيا استخدامات تعوق التي الراهنة
 الضرورية االحتياجات تدبير لضمان والمختصين المعممين نظر وجهة من اتخاذها
 . التعميم  ي التكنولوجية الجاهزية لتحسين

 ووص ، رصد، عم  يعتمد الذي التحميمي الوصفي المنهج الدراسة تستخدم كما   -
 التكنولوجية الجاهزية ومد  التعميم، بتكنولوجيا المعممين بآراء المتعمقة لبياناتا وتحميل
 البيانات وتحميل العممية، باألدبيات مستعينة مصر،  ي الثانوية المرحمة لمدارس
 والخطوات لمعمميات والمراجعة التحميل عمميات خالل من اإلحصائية؛ األساليب باستخدام
. التعميم  ي التكنولوجية الجاهزية لتحسين اآلليات من مجموعة إل  التوصل يتم السابقة
 .الجاهزية تعترض التي القصور أوجه لمعالجة وتصورات مقترح، تصور ووضع

 الدراصٛ عٍٗٛ

 التكنولوجي التطوير مركز من مسئولينو  الثانوية المرحمة معممي الدراسة عينة تشمل
 قطاع  ي اإللكتروني بالتعميم والمهتمين ثانوية،ال المدارس ومديري والتعميم، التربية بوزارة
 .التعميم

 والقسم األساسية، البيانات األول القسم :أقسام خمسة عم  االستبانة واشتممت
 والمحور التكنولوجية، الجاهزية معوقات األول المحور تتضمن محاور عم  اشتمل الثاني
 جاهزيةال الثالث والمحور عميمية،الت لممؤسسات التكنولوجية الجاهزية توا ر مد  الثاني

 .وطالب ومديرين، معممين، وهم األ راد جاهزية الرابع والمحور ، والتنظيمية التشريعية
 الدراصٛ وصطمخات

  التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ وصطمح* 

 المعمومات تكنولوجيا استعمال عم  القدرة": بأنها" التكنولوجية الجاهزية" تعر 
 الرقمية الكفاءات من متعددة مجموعة وتشمل الر ا ، وزيادة تصاد،االق لتنمية واالتصاالت
 وتقييمها، المعمومات، السترداد الكمبيوتر أجهزة استخدام مثل المختمفة، والخصائص
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نتاجها، وتخزينها،  اإلنترنت، عبر الشبكات  ي والمشاركة والتواصل، وتبادلها، وتقديمها، وا 
نتاج، ومعالجة، إيجاد، ةالضروري الرقمية المهارات تشمل كما  والطالقة المعمومات، وتوصيل وا 
 Hong A. J. & Kim, H. J., 2018,p34)".والتطبيقات االتصاالت ومعايير التقنيات،  ي

) 

 اإلعالم بوسائط المتعمقة األنشطة: "بها ويقصد ،"الرقمية الجاهزية" أيضا   وتسم 
 بالتكنولوجيا المتعمقة والكفاءات ق ،والموا والمهارات، المعر ة، وهي الجديدة واالتصال
 ".التعميمية والتوقعات األهدا  لتمبية الرقمية التقنيات الستخدام

 مرتفعة مستويات تحقيق عم  الدولة قدرة: "بأنها" التكنولوجية الجاهزية" تعر  كما
 وا رت ومد  واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا مؤشرات عم  يعتمد الذي والنمو اإلنتاجية من

 "..واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا باستخدام المتعمقة والتشريعات القوانين

(https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level)  

 جديدة تقنيات الستخدام الناس ميل: "بأنها أيضا  " التكنولوجية الجاهزية" عر ت كما
 . والحياة العمل أهدا  لتحقيق

(Nugroho, M. A. & Fajar, M. A., 2017,P32) 

 3التهٍٕلٕجٗٛ لمجاِشٖٛ اإلجزاٟ٘ التعزٖف

 العممية  ي المعمومات تكنولوجيا لتوظي  مايمزم كل تو ير عم  الدولة قدرة هي"
 ويشمل واإلتصاالت المعمومات لتكنولوجيا العالمية الجودة معايير ذلك  ي  مطبقة التعميمية

 والمهارات ،الرقمية والكفاءات القدرات وتعزيز المالئمة، والشبكات التحتية البنية تو ير ذلك
 ".التعميم مجال  ي العاممين وجميع والمديرين والمعممين لمطالب ،الضرورية الرقمية

 واالتصال اإلعالم بوسائط المتعمقة األنشطة: "بها ويقصد ،"الرقمية الجاهزية" أيضا    وتسم
 الستخدام بالتكنولوجيا المتعمقة والكفاءات والمواق ، والمهارات، المعر ة، وهي الجديدة
 التعميمية والتوقعات األهدا  لتمبية الرقمية التقنيات

 صابكٛ دراصاتال

 العممية  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج هميةأ السابقة الدراسات تناولت
 يتم وسو  .يةالتعميم ممؤسساتول لممعممين،و  لمطالب، التكنولوجية والجاهزية التعميمية،
 . عميها والتعقيب األقدم إل  األحدث من الزمني لمتسمسل تبعا عرضها

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level)
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 . (Hong A. J. & Kim, H. J. 2018) نٗي جٌٕج ٌِٕج،ِ٘ جٌٕٗج دراصٛ (1)

هد ت هذ  الدراسة االستقصائية إل  قياس مد  توا ر االستعداد الرقمي "التكنولدوجي" 
لمطددالب الجددامعيين لممشدداركة األكاديميددة  ددي إحددد  الجامعددات الكوريددة، مددن حيددث كفدداءتهم 

قيديم البنيدة التحتيددة الرقميدة المتعمقدة بالعمدل األكداديمي، ثدم اسددتخدام الدراسدات االستقصدائية لت
لمقيدداس الجاهزيددة الرقميددة. وتوصددمت الدراسددة إلدد  خمسددة عوامددل تددؤثر  ددي االسددتعداد الرقمددي 
لمطددالب، وتمددت مناقشددة النتددائج، وتقددديم اآلثددار المترتبددة عمدد  المندداهج التعميميددة  ددي التعمدديم 

 العالي.
 .(Furness, R. K., 2017) ك  راعٗن فزٌط دراصٛ (2)

راسددددة توضددددي  مفهددددوم الجاهزيددددة التكنولوجيددددة لطددددالب الكميددددة، اسددددتهد ت هددددذ  الد
واستخدمت الدراسة منهجا  متعدد الحاالت ضمن إطار مفاهيمي جديد لمحدو األميدة واستكشدا  
خبددرة طددالب مددا بعددد المرحمددة الثانويددة  ددي تمبيددة المتطمبددات التكنولوجيددة الرقميددة عمدد  مسددتو  

يدددة  دددي السدددياق التعميمدددي، والمهدددارات، والقددددرات، الكميدددة، ويقصدددد بهدددا القدددراءة والكتابدددة الرقم
والسموكات التكنولوجية لطالب ما بعد المرحمة الثانوية لموصول بنجاح، والمشداركة  دي الرقميدة 

 األكاديمية.
 ,El-Alfy, S., Gómez  ) اٖفإٌف داٌٗن ، غٕوٗش وارنط خٕرخ٘ ،األلف٘ عّريٚ دراصٛ  (3)

J. M. & Ivanov, D. , 2017)           العالقة اكتشا  إل  الدراسة هذ   تهد 

 اإللكتروني التعمم تقنيات تبني تجا  السموكية والنوايا والمواق  التكنولوجية الجاهزية بين
 لمتكنولوجيا المدربين جاهزية مستو  دور عن الدراسة وكشفت التعميمية، المؤسسة  ي
 نتائج توصمت وقد اإللكتروني، مالتعم تكنولوجيات اعتماد نحو مواقفهم، تشكيل  ي

 المتحدة، العربية واإلمارات مصر  ي نفسه بالقدر البشر  التفاعل تفضيل أن إل  الدراسة
 التعمم تقنيات لتبني لممدرب السموكية اإلتجاهات عم  لمتأثير قوية إمكانية وجود مع

 .اإللكتروني

 ,Awidi, Hamed; ldhafeeri, Fayiz)فاٖش الظفزج٘ حاود لعٕٖدٙا دراصٛ (4)

2017)  

 واستعدادهم الكويتية، الخدمة قبل ما معممي جاهزية مد  تعر  الدراسة هذ  استهد ت
 عم  تؤثر التي والعوامل الكويتية، العامة المدارس  ي الرقمي المنهج وتطبيق لتنفيذ
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 الرقمية لتعمما مصادر إل  التقميدية التعمم مصادر من التحول أجل من جاهزيتهم
 الكويت  ي المعممين جاهزية أن إل  الدراسة نتائج وتوصمت. االبتكارية األخر  والمصادر
 التدريس طرائق ومكون التقني، المكون - المكونين كال  ي الرقمية المناهج لتطبيق
 .الفنية والمساعدات التحتية، والبنية والمهارات، المعر ة، مثل العوامل ببعض ترتبط

 .Hossain, M. A.; Salam, M)صالً الضالً عبد ذلىد ، حضني إٌٔر ذلىد راصٛد (5)

A.; Shilpi, F. & Officer, A. D., 2016) ، 

  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج تحديات عن الكش  الدراسة هذ  استهد ت
 حكومة توسع االعتبار  ي األخذ مع ومشكالته، بنجالديش  ي العالي األكاديمي التعميم

 المؤسسات كل أن منها ، نتائج عدة إل  الدراسة وتوصمت. الرقمية تطبيق  ي بنجالديش
 مثل واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدام  ي التحتية البنية  ي مشكالت تواجه كانت
 بأنشطة الفصول تزويد ضرورة إل  التوصيات وانتهت التدريب، ونقص التجهيزات، نقص

 والتنمية الدراسي، لمفصل المعمومات تكنولوجيا إدارة عم  األهمية وتركيز م،والتعم التدريس
 .التدريس ولهيئة لممعممين المهنية

 (. 9102 ، الدَٖ عش إبزاِٗي ، رضٕٝ املغزف ، آوٍٛ إبزاِٗي)  دراصٛ (6)

 الستخدام الخرطوم بوالية التربية كميات جاهزية مد  معر ة إل  الدراسة هذ  هد ت
 إلمام ومد  التعميمية، والبنية المقررات،  ي الالزمة الشروط توا ر ومد  اإللكتروني، التعمم
 وأشارت. تطبيقه نحو اتجاهاتهم ومعر ة اإللكتروني، التعميم بمتطمبات التدريس هيئة أعضاء
 هيئة أعضاء وأن ، اإللكتروني التعميم لدعم  واستراتيجيات خطط وضع  إل  الدراسة نتائج

 التي التوصيات أهم ومن. اإللكتروني التعميم استخدام نحو إيجابية اتجاهات همل التدريس
 الجامعات كل  ي اإللكتروني التعميم بإدخال العالي التعميم وزارة تمتزم أن البحث بها خرج

 .الجامعية التعميمية البيئة  ي متطمباته وتو ير العممي، التطور لمواكبة وذلك السودانية،

 . (James Sunney Quaicoe & Kai Pata, 2015) نٕٖه٘ صٌٕ٘ طجٗى دراصٛ (7)

 الرقمية الجاهزية تنمية  ي المؤثرة العوامل استكشا  إل  الدراسة هذ  هد ت
 لمعممي األولية المدارس  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا بتكامل يتعمق  يما لممعممين

 منها لممعممين الرقمية الجاهزية م ع ثؤثر عوامل وجود إل  الدراسة وتوصمت. غانا غرب
 ذات الثقا ية المعممين وتوجهات بالمدارس، المحيطة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا بيئة
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 وأخر  االستخدام، بقضايا تتعمق أخر  وعوامل واالتصاالت، المعمومات بتكنولوجيا الصمة
 .المعممين هاراتوم والتطبيق، المعر ة، خاصة لممعممين الرقمي بالمستو  تتعمق

 (. 9102 وٍار،  بػدادٙ) دراصٛ (8)

 المعمومات لتكنولوجيا األمثل التوظي  سياسات تحميل الدراسة هذ  استهد ت
نجمترا، سنغا ورة، من كل  ي الجامعي قبل التعميم  ي واالتصاالت  بهد  واستراليا؛ والصين، وا 

نتهت. مصر  ي الجامعي قبل عميمالت  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدام تطوير  وا 
 توظي  مجال  ي المتقدمة الدول اتبعتها التي واإلجراءات واآلليات السياسات بمقارنة الدراسة

 .بها الخاصة الثقا ية والعوامل القو  ضوء  ي لديها واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا
 (.9102 الٌٕٗضهٕ،) دراصٛ (9)

 تكنولوجيا لدمج آسيا  ي المدارس استعداد لمد  نا  مقار  تحميال   الدراسة هذ  أجرت
 استخدام قياس وراء تكمن التي األسباب التقرير وتناول. التعميم  ي واالتصاالت المعمومات
 الدول استعداد لقياس منهجي عمل إطار ظل  ي التعميم  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

 السياسات خالل من دمجها وكيفية تعميم،ال  ي والمعمومات االتصاالت تكنولوجيا لدمج
 المدارس وربط لمكمبيوتر، التحتية البنية وبناء ، التعميمية المناهج  ي األخر ، وااللتزامات
 واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج بنتائج التقرير وانته . اإلنترنت بمساعدة بالتعميم
 . بالتعميم

 (.9109 ، خريٙ ذلىٕد) دراصٛ (11)

 بالمدارس المعمومات لتكنولوجيا الفعمي الواقع عم  التعر  إل  الدراسة هذ  هد ت
 والبرمجيات، الدقيقة، واإللكترونيات ،(الكمبيوتر) األساسية الركائز خالل من اإلعدادية

 تستهد  واضحة سياسة وجود بضرورة الدراسة وأوصت .المعمومات وشبكة واالتصاالت،
 األساسية بالبنية االهتمام وضرورة المعر ة، عم  القائمة لتنميةا لتحقيق االقتصادية السياسة
 . الخدمات متكاممة رقمية شبكة تو ير خاللها من يمكن حت  المعمومات لتكنولوجيا

 (.9100 ، ٍِاٞ خضزٙ) دراصٛ (11)

 العممية  ي (ICT) لدمج المؤسسي الشبكي التخطيط الدراسة هذ  استهد ت
 الدمج متطمبات وتحديد العالمية، والنماذج االتجاهات ضوء  ي امعيالج التعميم  ي التعميمية

  .مسبقا   مؤسسيا   تغييرا   تتطمب التي
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 (.9101 ، رٞٔف  عشو٘) دراصٛ (12)

 التعميمية المنظومة  ي الرقمية الفجوة أسباب عم  التعر  الدراسة هذ  استهد ت
 المنظومة  ي الرقمية الفجوة وص  استهد ت كما المعر ة، مجتمع مفهوم إطار  ي المصرية
 إل  الدراسة وانتهت .تقميصها ومحاولة أسبابها، إل  لموصول محاولة  ي مصر  ي التعميمية

 بفاعمية يستخدم لم كونه التعميم، منظومة ترقية  ي يسهم لم التكنولوجية األدوات وجود أن
 . التعميم عممية  ي

 (.9101 ، آواه وضعٕد) دراصٛ (13)

 الفني، التعميم مدارس  ي التكنولوجيا استخدام واقع بحث الدراسة  هذ استهد ت

 عناصر توا ر مد   ي قصورا   الدراسة نتائج وأوضحت .التكنولوجي التطوير عناصر وتحديد
  .العام التعميم بمدارس التكنولوجي التطوير

 Economist) لمتعمٗي، اإللهرتٌٔٗٛ اجلاِشٖٛ حٕه اإلٖهٌٕٕوضت تكزٖز (14)

Intelligence Unit, 2008 . 

( 21) أكبر صاحبة الدول اإللكتروني التعميم جاهزية عن" اإليكونومست" تقرير تناول
 الدول  ي لمتعميم اإللكترونية الجاهزية وص  حيث ،6110 عام وصدر عالمي، اقتصاد

 جاهزية حول نومستاإليكو  تقرير نتائج أبرز وكانت. ونوعيا   كميا   معيارا  ( 071) باستخدام
 كندا ،(األول  المرتبة) السويد: كالتالي دول خمس أ ضل  ي اإللكتروني لمتعميم الدول

 كوريا ،(الرابعة المرتبة)  نمندا ،(الثالثة المرتبة) األمريكية المتحدة الواليات ،(الثانية المرتبة)
 الجاهزية لتطوير ئلالوسا أبرز بتحديد الدراسة وانتهت(.   الخامسة المرتبة) الجنوبية

 لمتعميم طريق خارطة بمثابة تكون وطنية استراتيجية رؤية صياغة: منها التكنولوجية،
عداد اإللكتروني،  لمقو  وخطة التصنيع، تشمل اإللكتروني التعميم لنشر وطنية خطة وا 
 البنية وتهيئة المدارس، وتجهيز االتصال، شبكات  ي والتوسع لمتدريب وخطة البشرية،

عداد العالمية، السرعة ذات الشبكات مع لمتوا ق حتيةالت  مناسبة، وتدريبية تعميمية برامج وا 
دراج اإللكتروني، التعميم لمناهج والتقني الفني الدعم ووجود  كهد  اإللكتروني التعميم وا 
 .اإللكتروني التعميم وأهمية بمفهوم المعممين وتوعية لمتعميم، العميا السياسة أهدا  من رئيس

 الضابكٛ الدراصات عمٜ لتعكٗبا
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 التعميم  ي التكنولوجية بالجاهزية الخاصة السابقة الدراسات استعراض خالل من
 :اآلتي يتض 

 العممية  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج أهمية عم  الدراسات أغمب أكدت (أ
 ،(7607 ، رءو  عزمي) ودراسة ،(7607 ، خيري  محمود) دراسة :ومنها التعميمية،
 (.7607 ، آمال مسعود) ودراسة

 مدارس  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج تناولت التي الدراسات أغمب أوضحت (ة
 إطار  ي المصرية التعميمية المنظومة  ي رقمية  جوة وجود عم  الجامعي قبل التعميم
 إل  التعميمية ساتالمؤس جاهزية تناولت التي الدراسات واتفقت المعر ة، مجتمع مفهوم

 التدريب، ونقص التجهيزات، ونقص التحتية، البنية مشكالت تشمل الجاهزية معوقات أن
 .السرعة عالية العالمية الشبكات مع لمتوا ق تحتية بنية وجود وعدم

 التعميم بمدارس التكنولوجي التطوير عناصر توا ر  ي قصور وجود الدراسات أوضحت (ط
 مدارس  ي التكنولوجية الجاهزية تحقيق متطمبات توا ر ضرورة عم  أكدت كما العام،
 لتكنولوجيا األساسية البنية خاصة التعميمية، العممية لتحسين الجامعي قبل التعميم

  .واالتصاالت المعمومات

 وضرورة التكنولوجية، وقدراتهم الطالب مهارات تنمية ضرورة عم  الدراسات أكدت (ك
 .Hong A) دراسة ومنها الطالب، جاهزية عم  تؤثر التي توالمتغيرا الظرو  تحسين

J. & Kinld, 2018). 

 القدرات تنمية ضرورة حول التكنولوجية المعمم جاهزية تناولت التي الدراسات اتفقت (ِ
 الجاهزية عم  تؤثر التي العوامل من والمهارات المعر ة إن حيث لممعممين، التكنولوجية
 .لممعممين التكنولوجية
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 ٔهاألٕراحمل

 التهٍٕلٕجٗٛ لمجاِشٖٛ املفاِٗىٗٛ األطز

 وكدوٛ

 العربية الدول  ي المستدامة التنمية تحقيق تحديات أهم التكنولوجية الجاهزية تعد
 التي التقنية والمهارات التكنولوجية، التحتية البنية تطور مستويات بتفاوت الرتباطها نظرا  
 التقنية، لمتطورات واالقتصادية والعممية، المعر ية، يقاتالتطب من واإل ادة األ راد، بها يتمتع
تاحة  . واإلبداع لالبتكار الفرص وا 

 ، الماضي القرن من التسعينيات منتص   ي الرقمية الجاهزية مفهوم ظهر وقد
 المتحدة بالواليات والمعمومات االتصاالت إلدارة تقرير  ي األول  لممرة إليه اإلشارة تمت حيث

 واألقميات تعميما ، واألقل والفقيرة النائية المناطق سكان إل  إشارة  ي 0997 عام األمريكية
 الفرص تكا ؤ عدم استقراء ومع واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا أدوات يمتمكون ال الذين
 ووسائل التحتية بنيتها تو ير إتاحة من الرغم عم  التكنولوجية التطورات من االستفادة  ي

 عدم لقياس مادية غير أخر  أبعادا   تضي  جديدة تفسيرية مداخل ظهرت ا،إليه الوصول
 االجتماعي، والدعم المهارات، مثل ،”Digital Inequality“ الرقمية المساواة

 والتعميم، الدخل مستو  مثل واجتماعية، اقتصادية أخر  مؤشرات دمج تم كما. واالستقاللية
 ”Digital Inequality“ الرقمية األمية محو مفهوم صعود إل  المحصمة  ي أد  ما

 . المتصاعدة التقنية الفجوة مع لمتعامل
 إلحداث كا ية غير وحدها التكنولوجيا إتاحة أن به المسمم من بات الصدد، هذا و  

 عم  لمتركيز الدراسات د ع ما وهو لمتكنولوجيا، التنموية العوائد وتعزيز الرقمي، التحول
 الثقة وتعزيز لها، المجتمعي القبول وترسيخ التكنولوجيا، مع تعاملال مهارات تطوير ضرورة
 Digital“ الرقمية الجاهزية" عميه أطمق ما وهو  اعميتها،  ي العامة

Readiness”أو،Teachnology Readiness” 
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  التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ وف3ًّٕ أٔاًل

 واالتصاالت المعمومات تقنية من لالستفادة االستعداد" التكنولوجية بالجاهزية يقصد
 عم  القدرة التكنولوجية الجاهزية مفهوم ويشمل .التعميم قطاع  ي اإللكتروني التعميم لتطبيق
 . الر ا  وزيادة االقتصاد، لتنمية واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استعمال

 ومهارات أمية محو مجرد من أكثر عم  التكنولوجية الجاهزية مفهوم وينطوي  
 رئيسا   دورا   المفهوم معبي كما . لممهام المناسبة األدوات اختيار عم  القدرة ليشمل لوجياالتكنو 
 واالتصاالت، المشكالت، وحل النقدي، والتفكير والعشرين، الواحد القرن مهارات تصميم  ي

 بواسطة التعمم تعزيز طريقة  ي تغيير حدث حيث التعمم، عم  بدور  انعكس ما وهو  والتعاون
 المحتو  تصميم إل  المعمومات إعادة عم  التأكيد من واالنتقال الجديدة، الرقمية واتاألد

 األمية محو" باسم المهارات من المجموعة لهذ  ويشار اال تراضية، البيئة  ي والمشاركة
 .Spector, J. M.; Merrill, M. D.; Elen, J. & Bishop, M. J)" الرقمية

(Eds.)., 2014: 827)  . 

 بالكفاءة ترتبط والتي الرقمية، بالجاهزية أيضا التكنولوجية الجاهزية وتعر       
 . الحياة مد  لمتعمم الرئيسة الكفاءات من باعتبارها الرقمية

(Hong A. J. & Kim, H. J., 2018: 303)  

 حيدث التنميدة، محفدزات مدن باعتبارهدا"  تكنولوجيدةال الجاهزيدة" بمفهوم االهتمام وجاء
 أكبدددر وسدددوقا   الحديثدددة، لمتقنيدددات أسدددرع تدددبن   يعنددد  التكنولوجيدددةالر  الجاهزيدددة دالتمعددد ارتفددداع

 وعوائددد كفدداءة، أكثددر عاممددة وقددوة الرقميددة، عمدد  تعتمددد أ ضددل حكوميددة وخدددمات لمتكنولوجيددا،
 االبتكدار معددالت د ع  ي تسهم التي الرقمية المهارات  ي االستثمار بفضل مستقبمية اقتصادية
 . واإلنتاجية

 مؤشرات أهمها من والمؤشرات، المعايير من عددا   التكنولوجية الجاهزية وتشمل       
 اآللية الحاسبات وعدد المجتمع،  ي واستخدامه اإلنترنت انتشار نسبة ومنها التحتية؛ البنية

 نسبة مثل التكنولوجية، الجاهزية قياس معايير كأحد البشري المؤشر وجاء. المستخدمة
. المجتمع  ي والثانوية والمتوسطة، االبتدائية، المراحل طالب ونسبة األمية،

(https://ar.wikipedia.org/wiki/) 
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 حيث من التعميمية المؤسسات جاهزية التعميم  ي التكنولوجية الجاهزية تشملو  
 توا ر حيث من المتعممينو  الطالب وجاهزية والتنظيمية، التشريعية ةيئوالب التحتية، البنية

 (McKenney, 2013: 1-9) لديهم الرقمي داالستعدا

 والتطبيق الرقمية، والمهارات الرقمية، المعر ة لممعممين الرقمية الجاهزية تشمل كما
 وتستمزم ،المدرسة  ي الرقمية باألنشطة القيام وكيفية والثقة،، والقدرة والمهارة، الرقمي،
 الرقمي البرنامج وتطوير لديهم، الرقمي االستعداد تطوير لممعممين التكنولوجية الجاهزية
 .التدريب  ي المدرسية الرقمية الثقا ة ودمج لممدارس،

(European Union, 2013,P17) 

  التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ تكٗٗي3 ثاًٌٗا

 المؤسسات، جاهزية مد  قياس التكنولوجية التعميمية الخدمات تقديم يتطمب
 تقديم ثم ومن الرقمي، التحول مرحمة إل  صوللمو  الالزمة الخطوات التخاذ واأل راد والجهات،
 جهات قبل من مؤسساتال التكنولوجية الجاهزية تقييم يتم  ثم ومن .اإلنترنت عبر خدماتها
 (07: 6102 محمد، شايب،.  )االقتصادية االستثمارات ووحدة الدولي، البنك مثل عديدة،

 السبعينيات  ي ناسا لةوكا قبل من( TRL) التكنولوجية الجاهزية مستو  تقييم بدأ
 .Olechowski, A.; Eppinger, S. D). التقنيات نضج لتقييم كأداة الماضي القرن من

& Joglekar, N., 2015,p2101 ) 

  ي مباشر بشكل متطورة تكنولوجيا استخدام وقابمية نضج لقياس يستخدم مؤشرهو و 
 عم  التكنولوجية الجاهزية مستويات تقييم ويعمل  .(Bolat, S., 2014,p 56) .األداء قياس
 المستقبمية التطوير لمسارات لمتخطيط كأداة تستخدم التي التكنولوجي الطريق خرائط تحديد

(Olechowski, A.; Eppinger, S. & Joglekar, N., op.cit: p2103) 

 :اآلتي تحقيق إل  المؤسسات جاهزية تقييم ويهد 
  ي تسهم التي والعوامل الجوانب إل  النسبةب الحكومية لمجهات الحالي الوضع تقييم  (1)

 .الرقمي التحول مرحمة إل  الوصول

 استنادا   الحكومية الجهات قبل من الرقمي التحول وخطط أهدا  وتحديث صياغة  (2)
 .وواقعي دقيق تقييم إل 

 عم  تطرأ التي التحديثات عم  االطالع من الحكومية بالجهات القرار متخذي تمكين  (3)
 .مستمرة بصفة التحول جوانب كل من الجهة
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 .لمحكومة الرقمي التحول نحو التقدم مستو  بقياس المعنية الدورية التقارير إصدار  (4)

 التي القياسية لممعايير الجهة استخدام مد  وقياس القياسية، المعايير مع التوا ق  (5)
 الحكومية الجهات جاهزية لتقييم موحدة ومنهجية معايير استخدامو  .الهيئة تو رها

 .الرقمي لمتحول التعميمية والمؤسسات

 باستخدام تقييمها  يمكن لأل راد، التكنولوجية الجاهزية تقييم أدوات إل  بالنسبة أما
 :التالية األدوات

 3التهٍٕلٕجٗٛ األوٗٛ ذلٕ اختبارات( أ

 أدوات من مجموعة توجد كما والمعمم، الطالب لد  الكمبيوتر مهارات تقييم  يها ويتم
 المستو  عم  وتستند التعمم، وبيئة التدريس  ي التكنولوجيا الستخدام اإلنترنت عبر التقييم
 .التعمم تكنولوجيا لمعايير طبقا   الوطني

 :Technology Drivers License‟s التهٍٕلٕجٗا قٗادٚ تزخٗص( ب

  المرش يمر أن ينبغي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا ترخيص عم  ولمحصول
 وترتيب الكمبيوتر، واستخدام واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا مفاهيم هي موديوالت؛ بسبعة

) .Spector, J والتواصل اإلنترنت، وتصف  بوينت، باور وعرض البيانات، وجداول الممفات،

)827: op.citM.; Merrill, M. D.; Elen, J. & Bishop, M. J. (Eds.)., . 

 ،والقمم الورقة اختبار  هي لمطالب التكنولوجية الجاهزية لتقييم تخدمتس التي التقنيات أما
 Techو ،الذاتي التقييم،و البورتفوليو تقييمو  ،المالحظة تقييمو  ،األداء عم  القائم التقييمو 

Yes أنشطة عم  يعتمد مشروع إكمال ترخيص عم  الطالب حصول عم  يركز برنامج وهو 
 ,Christen) لمطالب التكنولوجية األمية محو عم  يدل مما المشاريع، عم  القائمة التعمم

)8322014: R. & Knezek, G. A. . 

 Readiness Component Index التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ وؤعزات3 ثالجا

 عم  والحكومة والمؤسسات، األ راد، قدرة مد  التكنولوجية الجاهزية مؤشرات تقيس
  . واالتصاالت المعمومات لوجيالتكنو  الواعدة اإلمكانات وتطوير تحسين

 شغمت  قد ، كاتالي التكنولوجية الجاهزية مؤشرات  ي األوروبية الدول ترتيب وجاء
 الترتيب وأيرلندا الثاني، الترتيب سويسرا و العالم، مستو  عم  األول الترتيب لوكسمبرج
نجمترا الثالث،  عم  الخامس لترتيبا  ي السويد وجاءت العالم، مستو  عم  الرابع الترتيب وا 
 السادس الترتيب  ي األمريكية المتحدة والواليات التكنولوجية، الجاهزية  ي العالم مستو 
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 األساس  ي المحرز التقدم إل  ذلك ويعود .التكنولوجية الجاهزية  ي العالم مستو  عم 
 المشترك نولوجيالتك واالبتكار التكنولوجي االستعداد من المرتفعة والمستويات القوي، التعميمي

 ذكر كما - الحالية االقتصادية األزمة عم  لمتغمب المساعدة  رص قدم مما الدول، هذ  بين
 .التقرير

 التكنولوجية الجاهزية  ي العالم مستو  عم  الثامن الترتيب عم  ألمانيا حصمت كما
 جيد  مستو  وهو لممدارس، اإلنترنت إدخال مستو   ي( 00) الترتيب عم  ألمانيا وحصمت

 والعقمية، اليدوية، المهارات الشباب إكساب عم  ألمانيا  ي التعميمي التركيز ضوء  ي
 Source: Global Compositeness).بها يعممون سو  التي بالمهن المتصمة والنفسية

Report 2016 – 2017,P127) 

 الجاهزيدددة تدددو ير  دددي العدددالم مسدددتو  عمددد ( 02) الترتيدددب عمددد   نمنددددا حصدددمت وقدددد
 عمد  األولد  جداءت أنهدا المتقدم المركز هذا عم   نمندا حصول عم  ساعد ومما كنولوجية،الت

 العدالم عمد  التاسدع الترتيدب عمد   نمندا حصمت و التكنولوجية، التقنيات أحدث توا ر  ي العالم
 .(Martín-de Castro, G. :2015, 143 - 146 ). لممدارس اإلنترنت دخول مستو   ي

 يتعمددق  يمددا العددالم عمدد  دولددة( 002) مددن( 010) الترتيددب عمدد  سددنغا ورة وحصددمت
  يهددددا لعبددددت ذكيددددة مدينددددة تكددددون أن عمدددد  سددددنغا ورة سدددداعد ممددددا  التكنولوجيددددة، بالجاهزيددددة
 اإلبتكارية القدرات وتنمية المعر ة، اقتصاد إدارة  ي مهما   دورا   التكنولوجيا

(Angelidou, M., 2015: 95 - 106) 

 :يمي  يما لجاهزيةا مؤشرات تمخيص ويمكن
  Infrastructure Environmentالتختٗٛ البٍٗٛ اتوؤعز (أ)

 تكنولوجيا واستخدام انتشار عم  المتطورة التحتية البنية تأثير مد  يوض  مؤشر
 نوعية منها الفرعية، العوامل من عديد المؤشر هذا تحت وتندرج واالتصاالت، المعمومات

 لكل الهات  خطوط وأعداد جديدة، هوات  خطوط عم  لمحصول الالزم والوقت التحتية، البنية
 :منها المقاييس، من مجموعة المؤشر هذا ويشمل نسمة، أل 

 .اإلنترنت تستخدم التي المدارس نسبة  -1
 أو اال تراضية، التجارب مختبرات  ي تراخيص تمتمك التي التعميمية المؤسسات نسبة  -2

 .الرقمية يةالعمم المكتبات  ي اشتراكات لديها

 . اإلنترنت شبكة مع المتصمة الحواسيب إل  الطمبة عدد نسبة  -3
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 .الواحدة التعميمية المؤسسة  ي الحاسوب أجهزة عدد متوسط  -4

 .اإلنترنت بشبكة المتصمة التعميمية المؤسسة  ي الحاسوب أجهزة عدد متوسط  -5

 .إدارية ألغراض المتوا رة الحواسيب مجموع نسبة -6

 . إلكتروني موقع لها التي المدارس بةنس -7

 .واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا من بعد عن تعميم برامج تقدم التي المدارس نسبة -8
 (76: 6116 والثقا ة، والعموم لمتربية المتحدة األمم منظمة)

  ”Network Readiness“  لمغبهات التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ اتوؤعز( ب)

 من مجموعة لد  الموجودة االستعداد ودرجة إمكانية" هبأن يعر  مركب مؤشر هو
 ويمكن". الشبكي بالعالم ويعر  الشبكة، من جزءا   لتكون معين محمي مجتمع أو السكان
 هاثاواي، ميميسا) المؤشر هذا خالل من الدول بين الرقمية الفجوة تناقص أو تزايد مد  قياس
6107 ) 

 لمشبكة، األساسية البنية وتوا ر الشبكة، ل إ النفاذ الشبكات جاهزية عناصر وتتضمن
 لسياسة الحالية األدوات  ي وتكمن الشبكة، سياسة، لها الداعمة والقيادات والبرمجيات،
 المعمومات تكنولوجيا دخول ويعني الشبكي، المجتمع،واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا

 .التعميم مثل االجتماعية الخدمات  ي واالتصاالت

 (.29: 6110 لمتحدة،ا األمم) 

  Environment Componentانزكُىنىعُخ الب٠ٗٛ وؤعز( د)

 واسددتخدام لتطددوير الدولددة تو رهددا التددي البيئددة تميددز ودرجددة مددد  المؤشددر هددذا يقدديس
 يددتم التددي التعميميددة البيئددة هددي الرقميددة والبيئددة  عددال، بشددكل واالتصدداالت المعمومددات تكنولوجيددا
 الطالدب يخددم نظدام عدن عبدارة وهدي اإللكترونيدة والمقدررات بالها،واسدتق المناهج تو ير بداخمها
 المعددار ، تبددادل عمدد  تسدداعد التددي المعموماتيددة اآلليددات مددن عديددد تددو ير خددالل مددن والمعمددم

 اإللكترونيدة المنداهج بدين عدلاالتف حريدة لمطالدب تدو ر  هدي والخبدرات، والمعمومات، والمهارات،
 المجتمعددات مددع والتواصددل لمتعدداون وموجدده ميسددر المعمددم دور يصددب و  اإللكترونددي، والتواصددل
 بيئددة داخددل والمفتوحددة المرنددة لممشدداركة جيدددة ادوات التكنولوجيددا تقدددم والعالميددة،كما المحميددة
 .( unesco,2002,p42 ) والمعممين التالميذ بين التعمم
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 تالميدذال بدين التواصدل زيدادة إلد  األخيدرة السنوات  ي الشبكي المجتمع تطور أد  لقد
 اإلنترندت شدبكة  ي الفاعمين المساهمين هم التالميذ أصب  بحيث العالم؛ من متفرقة أنحاء  ي
 ألداء اإلنترندددت يسدددتخدمونو  المنشدددورة، لممدددواد وتصدددنيفهم وتقيددديمهم اسدددتهالكهم خدددالل مدددن

 مواقدع تصدميم يسدتطيع مدنهم كبيدرة نسدبة أن زمالئهدم مدع محتواهدا وتشدارك المنزليدة واجباتهم
نشاء رونيةالكت  جديددة اسدتراتيجيات ابتكدار يتطمدب مدا المختمفدة المواقدع عمد  محتويات ور ع وا 

 ونوعيددة مسددتو  تحديددد أيضددا   المحمددي المسددتو  عمدد  ويتطمددب التغيددرات، تمددك ليواكددب لمتعمدديم
 .  والعالمية المحمية الرقمية البيئة  ي المختمفة التعميم مراحل  ي لمتالميذ المشاركة

 3لمطالب التهٍٕلٕجٗٛ اِشٖٛاجل وؤعز( ج) 

 لممعر ة، الطالب متالكإ مد : "بأنها" ممتعممل التكنولوجية جاهزيةال" تعر 
 ".التكنولوجي السياق  ي الضرورية والمواق  والمهارات،

 المهارات واكتساب التكنولوجي، التعمم بيئة  ي المعر ة من المستفيدون هم الطالب
 لمتعمم، التكنولوجي واالستعداد الالزمة، التقنية المهارات متمكواي أن بد  ال لذا التعمم؛ بيئة  ي
 .Contreras, J).البرمجيات تطبيق عم  األمية ومحو الكمبيوتر مهارات لديهم تتوا ر وأن

O. & Hilles, S. M., 2015:p4) 

 من االستفادة عم  األ راد قدرة أو استعداد عن عبارة الطالب جاهزية ومؤشر
 المؤشر هذا تحت وتندرج وتطويرها، واالتصاالت، المعمومات لتكنولوجيا ختمفةالم التطبيقات

 مادتي تعميم ونوعية األمية، ونسبة التعميم، عم  اإلنفاق كمستو  الفرعية العوامل من عديد
 & .Hong A. J) .اإلنترنت خدمة رسوم د ع عم   الطالب قدرة ومد  والعموم، الرياضيات

Kim, H. J.,: 2018, pp.1 - 10) 

 استخدامهم عم  كبير بشكل النفسي واستعداداهم الطالب، مهارات وتؤثر       
 أن بمعن  ،Admission Technology التكنولوجيا قبول  نظريا   يعني ما وهو لمتكنولوجيا
 خاصة الفردي، التعمم سياق عم  أثر له التكنولوجيا استخدام تجا  لمطالب الشخصي الموق 

 & .Iqbal, S) .المتنقمة والتكنولوجيا المحمولة األجهزة باستخدام ُبعد عن التعمم  ي

Bhatt, Z. A., 2015,p2  )  

 الجاهزية ر ع أو زيادة  ي الشخصية الصفات دور عم  الدراسات تؤكد كما
 ,Koivisot, K.; Makkonen, M., Frankl & Riekkinen).لأل راد التكنولوجية

2016,p 232-278. 
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 األ راد استعداد مد  إل  لتشير التكنولوجية الجاهزية مؤشرات رتطوي تم وقد
 .األهدا  لتحقيق الجديدة التكنولوجيا الستخدام

(Wurgoho, M. A. & Fajar, M. A., 2017,p 22  ) 

 إل  تقسيمها يمكن المتغيرات من بمجموعة لممتعمم التكنولوجيدة الجاهزيدة وترتبط
. الدراسة ومجال والص ، والعمر، الجندس، تشمل والتي ،الديموجرا ية المتغيرات:  ئتيدن

 تجا  والموق  التعمم، وأسموب والتحفيز، المتعمم، تشمل والتي الديموجرا ية، غير والمتغيرات
 .والكفاءة اإللكتروني، التعمم

(Mehran, P.; Alizadeh, M.; Koguchi, I. & Takemura, H., 

2017,p 7-8 ) 

 اإلنترنت، عبر لمتعمم الطالب باستعداد لممتعمم تكنولوجيةال الجاهزية ترتبط كما
 :التالية المقاييس خالل من لممتعمم التكنولوجية الجاهزية قياس ويمكن. كترونيةلإإل  وكفاءتهم

 . الكمبيوترية األمية محو .1
 . الكمبيوتر عم  المعتمدة المهام أداء عم  القدرة مستو  .2
 . المتعددة الوسائط استخدام .3
 . اإلنترنت عم  التعميمية المواقع إل  الوصول كفاءة عدم .4
 . واستخدامها المعر ة مهارات .5
 . المناسب الوقت  ي المرونة .6
 . ;.pp.cit,, others(Mehran, P (6 التكنولوجيا لقبول الطالب استعداد .7
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 3لمىعمىني التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ (د)  

نمددا تخدامهاالسدد االساسددي العامددل يعددد ال التكنولوجيددا إتاحددة إن   االسددتخدام يتطمددب وا 
  دالمعممين التالميدذ؛ أو لممعممدين سدواء( الرقميدة األمية محو) الرقمية المهارات أدني إجادة
 حديثددة تعمدديم واسددتراتيجيات أسدداليب تحقيددق يسددتطيعون العاليددة التكنولوجيددة المهددارات ذوي
 (  74ص ،6102: ناهد مهاش)   عديدة أهدا  تحقيق من تالميذهم تمكن

 جيددة مهنيدة تنميدة يتطمدب تالميدذ  مدع المعمدم بده يحظ  أن يمكن الذي الدور وهذا    
 بينده الرقميدة الفجدوة تفدادي يحقدق بما معها والتكي  الجديدة التكنولوجيات إلستخدام لممعمم
ذا تالميذ ، وبين  لدن عممدينلمم المهنيدة التنميدة عمد  الحكومدات إنفداق  دإن ذلدك يحددث لم وا 
جيددا   تدريبا يتمقون ال الذين المعممين  المنشودة األهدا  يحقق  التكنولجيدا إسدتخدام عمد  ً 
 جديددة بطدرق ولكدن القديمدة المهدام بدنفس لمقيدام التكنولوجيدا يسدتخدمون مدا غالبدا   الجديدة

 والعمدوم لمتربيدة المتحددة االمدم منظمدة.)والدتعمم التعمديم  دي وأسالبيهم طرقهم تغيير من" بدال  
 (01ص ، 6100: والثقا ة

 وضبط ، الدا عية، التكنولوجية بالجاهزية يتسم الذي لممعمم شخصية سمات وتوجد
 وكذلك .اإللكترونية المصادر مع والتعامل المستقبمي، والتخطيط الوقت، إدارة ومهارات النفس،
  التكنولوجيا ستخداموا لقبول واالستعداد ، بشكل طويمة لفترات بالشبكة تصالاإل  عم  القدرة

(Gay, G. H., 2016,p199   ). 

 واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا عم  االنفتاح أن اتالدراس نتائج أظهرت وقد
 & .Hamari, J)) .التدريس عممية عم  إيجابي بشكل يؤثر التدريس مع اتجاهاتها وتوا ق

Nousianen, 2015,p8     

 :يمي ما لممعممين التكنولوجية الجاهزية معايير وتشمل
  مستمر بشكل التدريس أنشطة  ي الكمبيوتر معامل استخدام نشاط دمج . 

  التكميمية واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا مصادر استخدام عممية إدارة عم  العمل 
 .النظامية الدراسة قاعات  ي الطالب من الصغيرة والمجموعات األ راد مع

  المتنوعة التكنولوجية التقنيات الستخدام لأل راد الجتماعيا التنظيمي الشكل تحديد  
 من أكبر بكفاءة التعمم عم  قدرتهم وزيادة الجديدة، المعر ة بناء من الطالب تمكين
 (.66 :6107 اليونسكو،) .واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدام خالل
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 3  اإلدارٖٛ التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ (ٓ)

 الحاسوب، منها ومتنوعة، كثيرة أجهزة توا رب لإلدارة التكنولوجية الجاهزية ترتبطو 
 ، االتصال وسائل توا رب تتأثر كما البرمجيات توا رو  ، الضوئية والماسحات والطابعات،

 حممي ( .البيانات مختم  مع لمتعامل واإلداريين العاممين لد  التكنولوجية المهارات تتوا رو 
 ( 30 ، 6107 ، أحمد  ؤاد

 عم  القائمين اإلداريين أمية محو ينبغي التكنولوجية بالجاهزية اإلدارة تتسم لكيو  
عداد التعمم إدارة نظم استخدام عم  وتدريبهم البرمجيات،  استخدام وتفعيل لتهيئة  ريق وا 

LMS، عداد  إدارة  ي الموظفين قدرات لبناء التدريب وخطة التنفيذ، خطة وا 
 (Contreras, J. O. & Hilles, S. M., 2015: 6).التعمم

 3 االصتدداً وؤعزات( ٔ)

 وتطبيقاتها واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدام درجة أيضا   المؤشر هذا يقيس
 مؤشرات عم  المؤشر هذا حساب ويعتمد والحكومة، األعمال، ومؤسسات األ راد، قبل من

 . األعمال مؤسسات استخدام رمؤشو  ،األ راد استخدام مؤشر هي  رعية

  Political and Regulating Environmentٔالتٍظٗىٗٛ التغزٖعٗٛ اتؤعزامل (ز)

 منظمة قوانين وجود منها الفرعية، العوامل من عديد المؤشر هذا تحت ندرجيو 
عدادو  ،الفكرية الممكية لحقوق  قانون ووجود ، المعمومات وحماية بأمن خاصة سياسات ا 
 االتصاالت قطاع لتنا سية العالمي التقرير). اإللكتروني التوثيق واعتماد ترنت،اإلن جرائم

 (.  02ص  ،6119/ 6111 لعام المعمومات وتكنولوجيا

  ٔالطٕارئ األسوات وع التعاون(ٓ)

 إدارة عن مسئولة تكون الفرق وهذ  الحاسوب، لطوارئ  لالستجابة  رق تأسيس
 .بالحواسيب المتعمقة األزمات

  ٌ٘الجا رٕاحمل

  الجإٌٖٛ املدارظ يف التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ ٔاقع

 تدريب يستهد  الذي الرقمي التمكين تحقيق نحو حثيثة بجهود  مصر  تسعي
 واالتصال المعمومات تكنولوجيا توظي  عم  القدرة إلكسابهم مستمرا ؛ تدريبا   والجماعات األ راد
 القادرة الوطنية الكفاءات بناء أجل من وذلك   ،لها المساندة والعمميات التعميمية العممية  ي
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نتاج ، واإلبداع االبتكار عم  قادرة أجيال وتخريج الرقمي، المحتو  إنتاج عم   رقمية معر ة وا 
 اإلنترنت وتو ير التحتية، البنية وتو ير لمتكنولوجيا، اآلمن االستعمال خالل من مناسبة نوعية
 التعميمي المحتو  وتو ير والتقويم، القياس أدوت تو يرو  المناسبة، بالسرعة المدارس لجميع
 وتأهيل ، النموذجية اإلجابات من ونماذج النهائية، االمتحانات أسئمة من ونماذج الرقمي،
 .القومي المتخصص التدريب وتو ير التعميم،  ي التقنية لدمج المعممين

(1)هلىعلول

انضبَىَخؽهخانًوفٍوانفظىلوانًلهًانًؼهًٍُػلكَىػؼ

يلاهًػلك

صبَىٌانًوؽهخ

ػبوؽكىيٍ

يؼهًٍػلك

انًوؽهخ

انضبَىَخ

راليُنػلك

انًوؽهخ

انضبَىَخ

فظىلػلك

انًوؽهخ

انضبَىَخ

2222106887 147624434663 

 (7602-7602 )المصدر وزارة التربية والتعميم، االإدارة العامة لنظم المعمومات ، الكتاب اإلحصائي السنو *

  وصز يف الجإٌٖٛ املدارظ لتطٕٖز الكٕو٘ املغزٔع3 أٔاًل

 مجموعة المعمومات وتكنولوجيا اإلتصاالت وزارة مع بالتعاون والتعميم التربية وزارة  تبنت
 التعميم تطويرو  التعميم إلصالح لعالمية التوجهات مع المتماشية واإلتجاهات السياسات من

 والحاسب السحابية الحوسبة تقنيات باستخدام صاالتواالت المعمومات تكنولوجيا باستخدام
 تقنية وتعتبر لالقتصاد، كمحرك لمتعميم البالغة لألهمية الدولة من إدراكا   التعميمي المصري

 من العظم  االستفادة تحقيق إل  والرامية الحديثة الحمول بين من" السحابية الحوسبة"
 .المعموماتية التحتية البنية

 الحواسدب إلد  المسدتخدمين حاجدة بعدم -" السحابية الحوسبة" - قنيةالت هذ  وتتميز
  ددي حاسددبات عمدد  أي" السددحاب"  ددي تخزينهددا يمكددنهم إذ الشخصددية، بياندداتهم لحفددظ التقميديددة
 لمددتعمم يتدي  معموماتيدا   مشدروعا   تعتبدر السدحابية والحوسددبة. بينهدا  يمدا مترابطدة بعيددة شدبكات
 الخددمات حدذ  أو إضدا ة إمكانيدة إلد  باإلضدا ة التكمفدة، وتقميدل المروندة، منها متعددة، مزايا
 لالتصدداالت القوميددة االسددتراتيجية الخطددة. )متقدمددة تقنيددة أو  نيددة مهددارات إلدد  الحاجددة بدددون

 (. 14ص ، 7602 – 6106 المعمومات، وتكنولوجيا

 ريالمصد المدوحي والحاسدب السدحابية الحوسبة باستخدام التعميم تطوير مبادرة وتشمل
 وتطدوير الموحيدة، الحاسدبات وتصدنيع التكنولوجيدة، البنيدة تهيئدة تشدمل التدي البدرامج من عددا  

 :بالمبادرة الخاصة البرامج يمي و يما. البشرية القدرات وبناء التعميمي، المحتو 
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 وتطدددوير طالدددب، لكدددل وتوزيعهدددا المصدددري، المدددوحي الحاسدددب وتصدددنيع تطدددوير برندددامج .1
 .الموحية محاسباتل واأللعاب التطبيقات

 .  التعميمية السحابية الحوسبة وتطوير إنشاء برنامج .2

 نظددم ونشددر وتنفيددذ، تطددوير، إلدد  ويهددد  السددحابية، الحوسددبة وتطبيقددات نظددم برنددامج
 عمد  الرقمدي المحتدو  بدإدارة المتعمقدة والتطبيقدات األنظمدة السديما اإللكتروندي الدتعمم تطبيقات
نشدداء ،والحددوار والمناقشددة، اإلنترنددت،  مددن تمكددن السددحابية الحوسددبة عمدد  اجتماعيددة شددبكات وا 

 برمجيددات وتددو ير وديندداميكي، عربددي تعميمددي محتددو  وتددو ير والمناقشددة، لمحددوار قنددوات  ددت 
نشداء الدراسية، لممواد محاكاة وتطبيقات  لتنميدة وتطبيقدات وبدرامج لممعممدين، اإلنجداز ممفدات وا 
 وتكنولوجيددا لالتصدداالت القوميددة االسددتراتيجية الخطددة.) التعمدديم هيئددة ألعضدداء البشددرية القدددرات

 المشدداريع مددن بمجموعددة الدولددة قامددت الصدددد هددذا و ددي  ( ،ص7602 – 6106 المعمومددات،
 :هي التعميمية

 التكيفددي الددتعمم نظددم عمدد  القددائم المسددتمر والددتعمم اإللكترونددي، التعمدديم إتاحددة مشددروع 
 .والتعمم التعميم عممية وشخصنة الشخصي،

 لتنميدة الداعمدة اإللكتروندي والبريدد والتشدبيك، الثداني، الجيدل تكنولوجيدا تطبيدق مشروع 
 .  والعشرين الواحد القرن مهارات

 السحابة الحوسبة بيئة  ي المحمول وتطبيقات المحاكاة، وبرامج النظم، وتطوير نشر. 

 المصدر مفتوحة واألدوات والبرمجيات التكنولوجيات، مشروع  . 

  التعميمية بالمؤسسات والمالية اإلدارية األعمال وأتمتة يرتطو. 

 والمحتويددات المجتمعيددة المشدداركة خددالل مددن التعميمددي الرقمددي المحتددو  بوابددة إنشدداء 
   المصدر مفتوحة

 الدراسية والمنهج المقررات ورقمنة تطوير مشروع   

 واإللكترونيدات لدقيقدةا الصدناعات تنميدة مجال  ي لمعمل البشرية الكوادر تأهيل مشروع 
 لالتصددداالت القوميدددة االسدددتراتيجية الخطدددة.)  .اإللكتروندددي المحتدددو  صدددناعة لتنميدددةو 

 (.92 ص ،  6102 - 6106 المعمومات، وتكنولوجيا

 3 الجإٌٖٛ املدارظ يف التختٗٛ البٍٗٛ جاِشٖٛ ٔاقع (أ)

 منها الرقمي التحول طريق  ي والتعميم التربية وزارة بذلت
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  ي تتو ر وبذلك ثانوية مدرسة 2530  ي الخوادم ووضع الضوئية األليا  صيلتو  مت .1
 مدرسة كل  ي ثانية ميجا/011 السرعة  ائق إنترنت الحكومية الثانوية المدارس
 .مصر أنحاء جميع  ي حكومية

 المعمومات غر  حت  المدرسة سور من الداخمي المسار  ايبر كابالت توصيل تم .2
 . بالمدارس

 داخل والكابالت الداخمية والمسارات المدارس داخل الداخمية الشبكات من نتهاءاإل  .3
 (passive)المدارس جميع  ي الدراسية الفصول

 بالشبكات مجهزة المدارس جميع إستالم ( Active) مدرسة 0611 من اإلنتهاء  .4
 مع تعاونبال الفايبر لكابل الداخمية المسارات تنفيذ . 6109 لممخطط طبقا الداخمية
. التعميمية األبنية وهيئة الحربي واإلنتاج لإلتصاالت المصرية الشركة مع بالتعاون

 .المسمحة القوات مع بالتعاون معمومات تكنولوجيا شركة( 20)

 الجهددود تواجدده التددي التحددديات مددن عديددد توجددد إندده إال ، المبذولددة الجهددود عظددم مددن بددالرمغم
 القددر   ددي الحديثددة التحتيددة البنيددة انتشددار عدددم - الالمثدد سددبيل عمدد  - ومنهددا المبذولددة،
 المجتمدددع، أ دددراد بدددين الموحيدددة الحاسدددبات انتشدددار ومحدوديدددة ، احتياجدددا   األكثدددر والمنددداطق
 وصددول مددن يحددد ممددا األسددر، مددن%( 01)  ددي  قددط العددريض، النطدداق انتشددار ومحدوديددة
 احتياجددا   األكثددر والمندداطق القددر  نصدديب أن كمددا. اإلنترنددت عبددر التعمميددة التعميميددة الخدددمات

 عديدددة مشددكالت يعدداني المصددري الريدد  نجددد حيددث الريدد ،  ددي جدددا   قميددل التطددوير هددذا مددن
 العمميدددة  دددي واالتصددداالت المعمومدددات تكنولوجيدددا دمدددج مدددن االسدددتفادة تعظددديم دون تحدددول

 :  التالي السياق  ي يتض  ما وهو التعميمية،

  القددر  عمدد  تمددت التددي الدراسددات إحددد  تكدددأ  رساالمددد  ددي اإلنترنددت تاحددةإل  بالنسددبة 
 األجهدزة أندواع مدن ندوع أي لهدم تدو ر ال عدام بشكل المدرسة أن إحتياجا واألكثر المحرومة
 أتاحددت  والتددي الثانويددة المرحمددة عمدد  تطبيقهددا تددم التددي التابمددت تجربددة باسددتثناء الرقميددة
 مدن كثيدرا   بنفسه ستكش وي ويستخدم، يجرب، كي المنزل  ي التكنولوجيا لمطالب ما بشكل

 ال أنهددددم إلدددد  أشددداروا الثانويددددة المرحمددددة  دددي التالميددددذ بعددددض أن مدددن وبددددالرغم األشدددياء،
 مدع يتناسدب بأسموب الدراسية المقررات معالجة عدم بسبب الدراسة  ي التابمت يستخدمون



 .تصور مقترح لتحسين الجاهزية التكنولوجيةفي المدارس الثانوية

- 622 - 

 بحالتهدددا (PDF) بصددديغة الدراسدددية المقدددررات وضدددعت حيدددث التكنولوجيدددا، هدددذ  اسدددتخدام
 (.  6102: هاشم ناهد). التعميم عممية  ي الستخدامها  قط لمقراءة

 وجدود لعددم إما لتالميذها، اإلنترنت تو ير عم  المدارس جميع قدرة عدم الدراسات ظهرتوأ 
 التحتيددة البنيددة مسددتو  أن كمددا األمدداكن، بعددض  ددي الشددبكة حالددة لسددوء أو تكفددي، ميزانيددة
 االتصداالت وزارة مدن المتاحة اإلحصائيات عن كثيرا   البيانات هذ  تختم  وال  سيئ، لمقرية

(Ministry of Information and Communication Technology, 2015) .
 وتخددرج اإلنترنددت، بشددبكة تتصددل ال مصددر  ددي المدددارس مددن%( 79) نسددبة أن تبددين حيددث

 باإلنترندت، مدارسدها تتصدل محا ظة( 06) ألعم  الوزارة تصني  من والجيزة قنا محا ظات
 المدددارس تزويددد تواجدده التددي التحددديات أهددم هددو التمويددل إلدد  اال تقددار أن عمدد  تؤكددد التدديو 

 ،%(91.7) بنسدبة تميفدون خدط وجدود عددم يميهدا ،%(70) بنسبة وذلك اإلنترنت، بخدمة
 تتددوا ر ال اإلنترنددت خدددمات وأن%(. 60.0) بنسددبة وذلددك المدربددة الكددوادر وجددود عدددم ثددم

 تددرتبط القددر   ددي اإلنترنددت إتاحددة ألن الكمبيددوتر؛ أجهددزة جددودو  مددن بددالرغم بددالمنزل، لددديهم
 ص ،7602 السدابق المرجدع نفدس :هاشدم ناهدد) لألسدرة واإلجتماعية اإلقتصادية بالعوامل

66   .) 

  األبناء بين كبيرة  جوة األخيرة اآلونة  ي ظهرت حيث  األسرية التكنولوجية الفجوة وجود 
 المعمومات تكنولوجيا مستحدثات إستخدامات  ي ألبنائهم اآلباء مسايرة عدم نتيجة واآلباء
 حول محور أي تتضمن لم منها أ   إن مستقبمية وخطط  إستراتيجية خطط وجود ورغم
 بيئة  ي ولتعمم التعميم عممية  ي الحديثة تجاهاتباإل  وتعريفهم لألسرة التكنولوجية التنمية
  (019 ص ،6101، رؤو  عزمي.)  تواإلتصاال المعمومات تكنولوجيا بمستحدثات مميئة

 3 وصز يف الجإٌٖٛ املدارظ يف التهٍٕلٕجٗٛ الب٠ٗٛ ٔاقع (ب)

بذلت وزارة التربية والتعميم جهودا عظيمة  ي مجال تطوير البيئة التكنولوجية  ي          
 : المدارس الثانوية وتحويمها لبيئة تفاعمية من خالل اآلليات التالية

يتم وصولهم وتسميمهم لمطمبة أل  جهاز تابمت  أربعمائة وثمان وستون مميون و و ير ت .1
 عم  د عات .

ومتوقع اإلنتهاء  هاشاشة  تفاعمية وتوصيمها لممدارس وجاري  تركيب 211عدد  تو ير .2
 6109شاشة تفاعمية بحمول يناير 9011عدد .تو ير  7602ديسمبر 62من التركيب 

 واإلنتهاء من تركيبها.  6109 يراير  شاشة تفاعمية بحمول 0661عدد تو ير
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دراسي   شاشة ذكية عميها المحتو  الرقمي  ي أل   صل 000111عدد تو ير   .3
   وتركيبها.

 3الزقى٘ احملتٕٝ جاِشٖٛ ٔاقع(  ج)

 العربددي الرقمددي المحتددو  صددناعة وتشددجيع دعددم إلدد  التعمدديم تطددوير مشددروع يهددد 
ثدراء وتدو ير المصدرية،  دةالثقا ونشدر العربيدة، الهويدة عمد  لمحفاظ  العربدي الرقمدي المحتدو  وا 
 تحفيددز خددالل مددن الرقمددي المحتددو  لصددناعة التنا سددية القدددرة زيددادةو  اإلنترنددت، شددبكة عمدد 

 الكتددب، أمهددات نشددر خددالل مددن العربددي الرقمددي المحتددو  وتطددوير إنتدداج عمدد  الخدداص القطدداع
 المهددارات ودعددم اإلنترنددت، عمدد  األطفددال قصددص وسالسددل المدرسددية، والكتددب التددراث، وكتددب

 بتطبيقدات خداص محتدو  لتطدوير خاصة أهمية إعطاء مع الرقمي، المحتو  لصناعة المطموبة
 القوميدددة االسدددتراتيجية الخطدددة المعمومدددات، وتكنولوجيدددا االتصددداالت وزارة) المحمولدددة الهواتددد 
7607 – 7602 :06.) 

 بنددك المعر ددة المصددري(EKB)درة عمميددة تقددوم عمدد  تددو ير : بنددك المعر ددة المصددري هددو مبددا
المحتو  العممي الرقمي العالمي لجميدع المدواطنين  دي جمهوريدة مصدر العربيدة ، وتتضدمن 
هذ  المبادرة مكتبة رقمية ، ومكتبة أ الم تعميمية ووثائقية دراسية لمتعميم ، ومنداهج دراسدية 

مددن المددوارد  كمددا يضددم أكبددر مجموعددة،وقواعددد بيانددات  ددي شددت  مجدداالت المعر ددة  ،لمتعمدديم
ن صددفوة الناشددرين عمدد  مدد ناشددرا 671أكثددر مددن  شددارك  يددهالمتاحددة عبددر اإلنترنددت حيددث 

دلددة أمسددتو  العددالم بتقددديم مقدداطع  يددديو ومقدداالت وصددور وممفددات صددوتية ومددواد تفاعميددة و 
بإمددداد بنددك  المعر ددة المصددري بمحتددو  تعميمددي قدديم    Discoveryتعمدم كمددا قامددت شددركة 

   الب المرحمة اإلتدائية واإلعدادية والثانوية .لط ميذ  مستو  عال

 إال أن الدراسددات قددد توصددمت إلدد  وجددود قصددور  ددي توظيدد  بنددك المعر ددة المصددري و ددق       
 إلددد  . وأشدددارت  ؤيدددة إسدددتراتيجية وتنفيذيدددة عمددد  مسدددتو  جميدددع أطدددرا   العمميدددة التعميميدددةر 

مدي مفتدوح ومدواد تعميميدة إثرائيدة ضرورة تنويع مسارات إستخدام بنك المعر ة منها مصددر تعمي
لجميددع أطددرا  العمميددة  وعالجيددة ، ومنصددة لمتنميددة المهنيددة لممعمددم ، ومنصددة تعميميددة متكاممددة

 (7، ص61102)عبيدة ، ناصر السيد :التعميمية .

 : باإلجراءات التاليةالتربية والتعميم  وزارة كما قامت 

  دخال كتب ربط جميع المدارس والمؤسسات التعميمية باإلن ترنت  ائق السرعة، وا 
 الثانوية المرحمة 
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 إعداد موسوعة بالمغة العربية 
  تصميم الكتب الحكومية بصورة تفاعمية 
 تو ير المناهج األمريكية بصورة تفاعمية رقمية 
 عداد مصادر تعمم رقمية من محور بنك المعر ة إ 
   إعداد الكتب الخارجية بصورة رقمية تفاعية 
  وع إنتاج قنوات تعميمية عم  اإلنترنت.مشر 

  مشدددروع إنتددداج بوابدددة المحتدددو  التعميمدددي مدددن خدددالل المشددداركة المجتمعيدددة والمحتويدددات
 مفتوحة المصدر. 

  .مشروع تطوير ورقمنة المقررات والمناهج الدراسية 

  برندددامج تدددو ير متطمبدددات المدددوارد البشدددرية الالزمدددة لددددعم تنميدددة اسدددتخدام تكنولوجيدددا
 معمومات والحوسبة السحابية. ال

  .تأهيل الموارد البشرية إلدارة وتشغيل الحوسبة السحابية 

  نتاج األجهزة الدقيقة. )الخطدة االسدتراتيجية تأهيل الموارد البشرية لمعمل  ي صناعة وا 
 (.6102 - 6106القومية لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، 

 3التكٕٖي ٌظاً جاِشٖٛ ٔاقع(  د)

كزت  مسفة تطوير التعميم الثانو   ي مصر عم  إلغاء نظام اإلمتحانات التقميدي الذي إرت
 ،بنيت عميه المناهج التقميدية والدروس الخصوصيةذي عم  الحفظ واإلسترجاع ال بني

 من خالل اآلليات التالية: واإلبتعاد عن األسئمة المتوقعة ذات اإلجابات النموذجية

 رقمية متعددة المستويات والتي تغطي مخرجات التعمم إعداد بنوك األسئمة ال 
   تصميم قاعدة بيانات لممصححين من المعممين ، ويتم التصحيon-line  بواسطة

حيث يتم تصحي  كل سؤال بواسطة مصححين إثنين من أماكن  معممين مصححين
 مختمفة تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض وال يعمم المصح  من هو صاحب السؤال.

  تو ير تابمت مجهز بمحتو  تعميمي رقمي كامل ومتصل ببنك المعر ة كي يستخدم  ي
 التعميم والحياة.

 اإلمتحانات ببنك المعر ة لمبدء  ي اإلختبارات التجريبية  تركيب أجهزة الخاصة بنظام
 .6109إبريل    ي المدارس بحمول شهر
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 (06/6101/ /66المصدر وزارة التربية والتعميم  ي )   

 3 اإلدارٖٛ ٛالتهٍٕلٕجٗ اِشٖٛاجل ٔاقع( ٓ)

قامت وزارة التربية والتعميم بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
بتطوير وأتمتة األعمال اإلدارية بالمؤسسات التعميمية وتو ير مجموعة من البرمجيات التي 

دارة المكت بات والقدرة عم  إدارة موارد تعمل من خالل ميكنة شئون العاممين والطمبة وا 
 (   LMSتو ير نظام إدارة التعمم ) المؤسسات التعميمية و 

 – 6106)الخطدددة االسدددتراتيجية القوميدددة لالتصددداالت وتكنولوجيدددا المعمومدددات، 
 (.99، ص6102

 وصز يف الجإٌٖٛ املدارظ يف لمىعمىني التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ ٔاقع( ٔ)

 01/2/6101وحت   0/2/6102خالل الفترة من تم تدريب المعممين وجها لوجه  
  الجدول التالي                 كما  ي

(2)هلىعلول

انجوَبيظو
كىاكهانزؼه
َىانؼبو

كىاكهانزؼ
نُىانفٍُ


كىاكهانزوثُخ
انقبطخ

اإلعًبنٍ

إؽليmosانزلهَتػهًثوَبيظ1
ثوايظيُكووٍىفذ

1245561113066

mta 22242224انزلهَتػهًثوَبيظ2

 twtانزلهَتػهًثوَبيظ3
إؽليثوايظيُكووٍىفذ

12612100713625

انزلهَتػهًانوفظخانلونُخ4
نهؾبٍتاِنٍانؾلَضخ

30323232

5607222556237انزلهَتػهًثُكانًؼوفخ5

micit 295235انزلهَتػه6ً

Photoshop604604انزلهَتػه7ً

Autodesk3838انزلهَتػه8ً

(3علول)

أػلاكانًؼهًٍُاننٍَرىرلهَجهىػهًثوَبيظكيظانزكُىنىعُبنهظفاألولنهًلاهًانؾكىيُخوانزٍرى

2012ٍجزًجو27وؽز2012ًٍجزًجو6رُفُنهبػهًصالسكوهادفاللانفزوحيٍ



انًَزهلانًؾبفظخو

فانكهٍ

ؽؼىه

انلوهح

األونً

ؽؼىه

انلوهح

انضبَُخ

ؽؼىه

انلوهح

انضبنضخ

إعًبنٍ

انؾؼىه

انَُجخ

انًئىَخ

نهؾؼىه

%334415221316437333526انمبهوح1

2722135313460270537انغُيح2

124123235301251101انمهُىثُخ3

2732144314511573051103انًُىفُخ4
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2613151710410255232انغوثُخ5

1240600610553176336انجؾُوح6

14371437447505035266كفوانشُـ7

26741312110744246323اإلٍكُلهَخ2

1520153015337يطووػ3

2702705703223243530انللههُخ10

232443324022733كيُبؽ11

%1342262250451232ثىهٍؼُل12

اإلًٍبػُه13

َخ

573237401111203141%

%3561212010322107انَى14ٌَ

%3266122412720316237انشولُخ15

شًبل16

ٍُُبء

235162103027132%

عُىة17

ٍُُبء

1777252013073%

انجؾو12

األؽًو

303176114023036%

انىاكي13

انغلَل

445172270044233%

%367460454031435انفُىو20

%13317036550135232ثٍٍُىَف21

%2277113310340223332انًُُب22

%13727236525312026147أٍُىؽ23

%14227736302151624113ٍىهبط24

%134223352101360101لُب25

%572323233056237األلظو26

%361351336221232536أٍىا27ٌ

اإلعًبنٍ

انؼبو

33625122651703032033315233%
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 3صبل وا عمٜ التعكٗب

إال أن الدراسددات  كمددا وكيفددا وبددالرغم ممددا تبذلدده الددوزارة  ددي مددن جهددود تدددريب المعممددين
ليسددت لددديهم كفدداءة  نقددص كفدداءة المعممددين  ددي اسددتخدام التكنولوجيددا،  ددالمعممونشددارت إلدد  أ

استخدام التكنولوجيا واإلنترنت، مما يجعل مدن الصدعب عمد  المعممدين أن يددربوا التالميدذ عمد  
نقدص باإلضا ة إل  البحث والتعمم من خالل اإلنترنت.خاصة  ي القري والمحا ظات األكثر  قرا.

لمقدددررات وعدددي المعممدددين بأهميدددة البحدددث، حيدددث أن المعممدددين يركدددزون اهتمدددامهم  قدددط عمددد  ا
الدراسية، ويكتفون بالكتاب المدرسي  قط، وأرجع التالميذ ذلك إل  ضيق وقت الدراسدة، وكثا دة 

أداء المعمدم،  عائقدا  دينقدص اإلمكانيدات التكنولوجيدة  دي المدرسدة كما يشكل  المناهج المقررة
 ( 26، ص6102.)نادية هاشم :  وال يشجع عم  عمميات البحث.

 3 إحتٗاجا األنجز الكزٝ يف لمتهٍٕلٕجٗا التالوٗذ اصتدداً جاِشٖٛ ٔاقع( ج)

%( مدن التالميددذ  دي القدر  األكثدر إحتياجدا هددم 02.0أوضدحت البياندات الكميدة أن نسدبة )
وعددن مسددتو  . %( ال يعر ددون كيفيددة اسددتخدامه 16.9مددن يعر ددون اسددتخدام الكمبيددوتر، وأن )

ات أن نسدبة مدن يسدتخدمون معمدل استخدام التالميذ لمتكنولوجيا  ي المدرسة، أوضحت الدراسد
%(، بينمددا ذكددرت 71%(، وجدداءت نسددب مددن ال يسددتخدمونه )09.0الكمبيددوتر  ددي مدارسددهم )

يسددتخدمونه أحياندا . باإلضدا ة إلدد  ووجدود تددن   ددي مسدتو  التواصددل ال%( أنهدم 07.2نسدبة )
اسددتفادتهم والمشدداركة لمتالميددذ  ددي البيئددة الرقميددة  ددي القددر  األكثددر احتياجددا  ونقددص مسددتو  

 (6602بثمرات التكنولوجيا التي تعم العالم.) هاشم نادية :

تبدددو العوامددل الثقا يددة ذات تياجددا حيددث ح ددي القددر  األكثددر إوجددود  جددوة رقميددة نوعيددة 
العددادات والتقاليددد التددي تخشدد  عمدد   نتشددرتو تددأثير بددارز  يمددا يخددص إتاحددة اإلنترنددت لإلندداث، 

عدددن طريدددق وسدددائل التواصدددل االجتمددداعي، أو غدددر   الفتيدددات مدددن التعدددرض لالخدددتالط بغربددداء
الدردشددة وغيرهددا، أو التعددرض لمشدداهد غيددر أخالقيددة. وربمددا يعكددس ذلددك الفجددوة الرقميددة بددين 

 Ministry of Information and)اإلندداث والددذكور، حيددث تبددين الدراسددات  ددي مصددر

Communication Technology, 2015)  أن نسددددبة اسددددتخدام اإلندددداث لإلنترنددددت
%(، وذلدددددك عمددددد  مسدددددتو  الجمهوريدددددة، كمدددددا تظهدددددر 72.2%( مقارندددددة بالدددددذكور )90.9)

%(، 62.0اإلحصائيات أيضا  أن نسبة الفتيدات الالتدي يسدتخدمن اإلنترندت  دي الوجده القبمدي )
 %(.96وهي نسبة تقل كثيرا  عن مستو  استخدام الفتيات  ي الدلتا التي تصل إل  )
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ضده مدن دراسدات، يتضد  التدأثير المحددود جددا  مدن خدالل مدا تدم عر  واصبل عمٜ التعكٗب
دا  لممدرسة  ي إعداد التالميدذ، وتهيئدتهم لمعصدر الرقمدي الدذي يعيشدونه، مدع تدأثير محددود أيض 
لمبيئة الرقمية  ي القر ، حيث نقص اإلمكانيات المادية، والبنية التحتية التدي تحدد مدن انتشدار 

 التكنولوجيا الرقمية.

   جالحال ٕراحمل

 اإلحصاٟ٘ ٔالتخمٗن املٗداٌٗٛ لدراصٛا ٌتاٟج

 املٗداٌٗٛ الدراصٛ إجزاٞات3 أٔاًل

يتضمن هذا المحور تحديد منهج البحث، واألداة المستخدمة  ي جمع البيانات، 
وخطوات تصميمها من حيث مرحمة بنائها، باإلضا ة إل  تحديد مجتمع البحث، وعينته، 

 : يما يميوالدراسة االستطالعية واألساسية، ويتض  ذلك 

 البخح أداٚ إختٗار3 ثاًٌٗا

اعتمد البحث عم  استبانة موجهة إل  أعضاء هيئة التعميم حول الجاهزية 
 التكنولوجية  ي المدارس الثانوية "تصور مقترح.

 مرت عممية إعداد أداة البحث بمجموعة من الخطوات، كالتالي:

 . التكنولوجية لجاهزيةا  ي المعاصرة واالتجاهات النظرية األطر عم  االطالع .1

 الجاهزية مجال  ي تمت التي واألجنبية العربية الدراسات عم  االطالع .2
 .التكنولوجية

 .المصادر هذ  ضوء  ي تقويمها المطموب المجاالت تحديد .3

 .األولية صورتها  ي البحث أداة إعداد .4

 .المحكمين عم  األولية صورتها  ي األداة عرض .5

 :بحث من أربعة محاور كالتاليوتكونت أداة ال

 .التكنولوجية الجاهزية معوقات: األول المحور

 .التعميمية لممؤسسات التكنولوجية الجاهزية توا ر مد : الثاني المحور

 .والتنظيمية التشريعية البيئة جاهزية: الثالث المحور

 (.طالب مديرين، معممين،) األ راد جاهزية مد : الرابع المحور
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  املٗداٌٗٛ الدراصٛ أدٔات إعداد طٕاتخ3 ثالجًا

 هيئة أعضاء إل  موجهة استبانة تصميم تم الميدانية، الدراسة من الهد  لتحقيق
 هذ  مرت وقد". مقترح تصور" الثانوية المدارس  ي التكنولوجية الجاهزية حول التعميم

 :التالية بالمراحل االستبانة
 3لالصتباٌٛ املبدٟٗٛ الصٕرٚ إعداد (أ

 باإلضا ة المجال،  ي السابقة بالدراسات باالستعانة محاورها وتنظيم صياغتها، تمت
 .لمدراسة النظري اإلطار إل 
 3األدٔات صدم (ب

 تم قياس الصدق الداخمي لالستبانة من خالل ما يمي:
 بهد  وذلك المحكمين؛ السادة عم  األدوات عرض خالل منالصدق الظاهري: 

 .ال أم لقياسه وضعت ما تقيس األدوات مكت كانت إذا ما عم  التعر 
 واالتساق محورها، مع مفردة كل ارتباط معامل خالل من وذلك: الصدق الداخمي

 :ذلك يوض  التالي والجدول لها، الداخمي

(1علول)
يؼبيماهرجبؽكميفوكحيغيؾىههب

يؼىلبد األول: انًؾىه
 انغبهيَخانزكُىنىعُخ

يلي انضبٍَ: انًؾىه
ان غبهيَخرىافو
انزكُىنىعُخ

 نهًؤٍَبدانزؼهًُُخ

انضبنش: انًؾىه
انجُئخ عبهيَخ

انزشوَؼُخ
 وانزُظًُُخ

انواثغ: انًؾىه
عبهيَخ يلي
)يؼهًٍُ، األفواك

 يلَوٍَ،ؽالة(

 انَؤال
يؼبيم
 االهرجبؽ

انَؤا
 ل

يؼبيم
 االهرجبؽ

انَؤا
 ل

يؼبيم
 االهرجبؽ

 انَؤال
يؼبيم
 االهرجبؽ

Q1 .606** Q13 .632** Q21 .800** Q27 .718** 
Q2 .565** Q14 .594** Q22 .786** Q28 .664** 
Q3 .606** Q15 .339** Q23 .838** Q29 .633** 
Q4 .612** Q16 .673** Q24 .754** Q30 .737** 
Q5 .632** Q17 .697** Q25 .696** Q31 .246** 
Q6 .600** Q18 .741** 

 

Q32 .229** 
Q7 .506** Q19 .691** Q33 .593** 
Q8 .592** 

 

Q34 .441** 
Q9 .452** Q35 .588** 

Q10 .619**  
Q11 .593** 

(.0.05*كالػُليَزىيكالنخ)
(.0.01**كالػُليَزىيكالنخ)
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( 1.0) داللة مستو  عند موجب قوي ارتباط وجود يتبين ،(7) رقم جدول وبقراءة
 اتساق وجود عم  يدل مما إليه، تنتمي الذي لمحوروا االستبانة محاور  ي مفردة كل بين

 .االستبانة مفردات بين كبير داخمي
 3األدٔات ثبات حضاب (ج

 (Statistical Reliability) اإلحصائي الثبات بإجراء االستبانة ثبات حساب تم

 برنامج طريق عن وذلك ،(Alpha Reliability Coefficient) لكرونباخ ألفا بطريقة لألداة

(SPSS V. 20)، المقياس، ثبات من وجودها يقمل التي المفردة حذ  ضرورة مراعاة مع 

 .األداة عم  سمبيا   تأثيرا   تؤثر ال التي األخر  المفردات عم  واإلبقاء

 يؤكد الذي األمر ،(6.205) لالستمارات الداخمي االتساق ثبات معامل قيمة بمغت وقد

 :ذلك يبين التالي والجدول. بانةاالست داخل داخميا   اتساقا   هناك أن

(2علول)

ََجخصجبداالٍزجبَخثطوَمخأنفبنكووَجبؿ

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.815 32 

 1.107الثبات =  (1

 1.910الصدق =  (2

 3البخح ألدٔات الٍّاٟٗٛ الصٗاغٛ (د

 عم  وذلك. نهائية بصورة االستبانة صياغة تمت السابقة، المراحل من االنتهاء بعد
 :التالي بالجدول المبين النحو

(3علول)

رىىَغانؼجبهادػهًيؾبوهاالٍزجبَخ

 ػجبهاداالٍزجبَخ يؾبوهاالٍزجبَخ و

 11إن1ًانؼجبهاديٍ انًؾىهاألول:يؼىلبدانغبهيَخانزكُىنىعُخ  .1

انزكُىنى  .2 انغبهيَخ رىافو يلي انضبٍَ: عُخانًؾىه

 نهًؤٍَبدانزؼهًُُخ

 13إن13ًانؼجبهاديٍ

 25إن21ًانؼجبهاديٍ انًؾىهانضبنش:عبهيَخانجُئخانزشوَؼُخوانزُظًُُخ  .3

يلَوٍَ،  .4 )يؼهًٍُ، األفواك عبهيَخ يلي انواثغ: انًؾىه

 ؽالة(

 35إن27ًانؼجبهاديٍ

 32 اإلعًبنٍ
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 3االصتباٌٛ تصخٗح طزٖكٛ (ه

 لمتدريج و قا   االستبانة وتصح  إيجابية، بصورة االستبانة عبارات جميع صياغة تمت
 .االستبانة تصحي  عند المستحقة الدرجات( 1) رقم الجدول ويوض  الثالثي،

(4علول)

انلهعبدانًَزؾمخػُلرظؾُؼاالٍزجبَخ

 الأوافك إنًؽليب أوافك

3 2 1 

 وبالتالي أصبحت االستبانة صالحة لمتطبيق. 
 3البٗاٌات وعاجلٛ يف املضتددوٛ اإلحصاٟٗٛ األصالٗب (و

وقد تم استخدام ، (SPSS V. 20)تمت االستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية الد
 األساليب اإلحصائية التالية: 

 مي لالستبانة، ومعامل ارتباط كل مفرد  بمحورها.معامل االرتباط لقياس الصدق الداخ (1
 نموذج ألفا لكرونباخ لقياس ثبات االستبانة. (2

 التكرارات والنسب المئوية. (3

 حساب متوسط التقدير النسبي والوزن النسبي لمحاور االستبانة. (4

 حساب داللة  روق المتغيرات. (5

 ٔعٍٗتْ البخح دلتىع3 ثالجًا

 ائية لعدد من المحا ظات، ووصل عدد المستجيبينأخذ البحث عينة عشو 
( مستجيبا . 697) ( مستهد  بينما عدد المستجيبين المحققين011المستهد ين )

ويتمثل مجتمع البحث الحالي  ي المديرين، والمعممين والمعممات، وأخصائيي تكنولوجيا 
الشرقية  –ية اإلسماعيم –الفيوم  –الجيزة  –معمومات  ي ست محا ظات، هي القاهرة 

(  ردا ، موزعين حسب متغير 697القميوبية، وقد بمغ عدد أ راد عينة البحث الكمية ) –
( أخصائي تكنولوجيا معمومات. 09( معمما ، و)690( مديرا ، و)00الوظيفة إل  )

 والجداول التالية تبين توزيع العينة تبع ا لمتغيرات الدراسة.
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 3 ظٛاحملاف وتػري ٔفل الدراصٛ عٍٗٛ (1

(5علول)

ػُُخانلهاٍخوفكانًؾبفظخ

 انَُجخ% انزكواه انًؾبفظخ و

 %16.3 50 انمبهوح 1

 %16.3 50 انغُيح 2

 %16.3 50 انمهُىثُخ 3

 %16.3 50 اإلًٍبػُهُخ 4

 %16.3 50 انشولُخ 5

 %15.3 45 انفُىو 6

 %100 235 انًغًىع

 3الٕظٗفٛ وتػري ٔفل الدراصٛ عٍٗٛ (2

(6علول)

ُُخانلهاٍخوفكانىظُفخػ

 انزورُت انَُجخ% انزكواه انىظُفخ و

1 
 %11.2 33 يلَو

2 

2 
 %22.4 243 يؼهى

3 

 1 %6.4 13 أفظبئٍركُىنىعُبيؼهىيبد 3

 %100 235 انًغًىع

(ػُُخانلهاٍخوفكيزغُواإلكاهحانزؼهًُُخ:3

(7علول)

ػُُخانلهاٍخوفكاإلكاهحانزؼهًُُخ
 انزورُت انَُجخ% انزكواه نزؼهًُُخاإلكاهحا و
 1 16.3 50 إكاهحثُهبانزؼهًُُخ 1
 2 6.4 13 إكاهحشًبلاإلًٍبػُهُخانزؼهًُُخ 2
 13 4.4 13 إكاهحانمُطوحغوةانزؼهًُُخ 3
 3 6.1 12 إكاهحعُىةاإلًٍبػُهُخانزؼهًُُخ 4
 10 5.4 16 إكاهحأثىانًُوًانزؼهًُُخ 5
 5 7.1 21 انزؼهًُُخإكاهحانجلهشٍُ 6
 14 4.4 14 إكاهحانؼُبؽانزؼهًُُخ 7
 2 2.5 25 إكاهحػٍُشًٌانزؼهًُُخ 2
 يكوه2 2.5 25 إكاهحانيَزىٌانزؼهًُُخ 3
 يكوه2 2.5 25 إكاهحٍُىهًانزؼهًُُخ 10
 6 6.2 20 إكاهحشوقانفُىوانزؼهًُُخ 11
 يكوه10 5.4 16 إكاهحغوةانيلبىَكانزؼهًُُخ 12
 12 4.7 14 إكاهحشوقانيلبىَكانزؼهًُُخ 13
 يكوه6 6.2 20 إكاهحأثىؽًبكانزؼهًُُخ 14

 %100 235 انًغًىع
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 3 املدرصٛ ٌٕع وتػري ٔفل الدراصٛ عٍٗٛ( 2

(2علول)

ػُُخانلهاٍخوفكَىعثُئخانًلهٍخ

 انزورُت انَُجخ% انزكواه َىعانًلهٍخ و

 2 %13 56 هَف 1

 1 %21 233 وؽؼ 2

 %100 235 انًغًىع

(3علول)
ثبنًؾىهركواهاداٍزغبثبدانًىافمخانقبطخثبنؼُُخانكهُخويزىٍؾانزملَوانَُجٍوانىىٌانَُجٍانقبص

(235")انؼُُخانكهُخ"ٌ"=األول:يؼىلبدانغبهيَخانزكُىنىعُخ
انغبهيَخ و يؼىلبد األول: انًؾىه

 انزكُىنىعُخ
يزىٍؾ افمخركواهادانًى

انزملَو
 انَُجٍ

انىىٌ
انَُجٍ
% 

انزورُ
إنًؽل أوافك ة

 يب
ال
 أوافك

فٍ 1 انزكُىنىعُخ انجُئخ رىافو ػلو َشكم
فٍرؾمُكانغبهيَخ انلهاٍٍػبئمبً انفظم

 انزكُىنىعُخ.
212 64 13 2.63 23.23 6 

َؼلػلورىافوانجُُخاألٍبٍُخانمبئًخػهً 2
ؼىئُخػبنُخانَوػخفٍشجكبداألنُبفان

انغبهيَخ يؼىلبد أؽل انًلاهً عًُغ
 انزكُىنىعُخ.

223 62 10 2.72 30.73 4 

طُبَخ 3 فوق ػلك فٍ َمض وعىك َؼل
يؼىلبدانغبهيَخ انؾبٍجبداِنُخيٍأهى

 انزكُىنىعُخ.
240 47 2 2.73 32.22 1 

رهمٍفوقطُبَخانؾبٍجبداِنُخ 4 َؼلػلو
ي انكبفٍ انغبهيَخانزلهَت يؼىلبد ٍ

 انزكُىنىعُخ.
226 52 11 2.73 30.36 3 

ػهً 5 انًؼهًٍُ رلهَت فبػهُخ ػؼف َؼل
يٍيؼىلبدانغبهيَخ انزكُىنىعُب اٍزقلاو

 انزكُىنىعُخ.
204 20 11 2.65 22.47 7 

فٍ 6 وانطالة انًؼهًٍُ نلي ػؼف َىعل
 يهبهاداالٍزفبكحيٍثُكانًؼوفخ.

170 107 12 2.52 23.24 11 

نجؼغ 7 يفؼهخ غُو إنكزووَُخ يىالغ وعىك
يؼىلبً َؼل اإلَزوَذ شجكخ ػهً انًلاهً

 نهغبهيَخانزكُىنىعُخ.
204 20 11 2.65 22.47 

7
 يكوه

نهزفبػم 2 يُظبد وعىك ػلو َؼزجو
نهًزؼهًٍُ وانشبيم انًزىاطم اإلنكزووٍَ

 يٍيؼىلبدانغبهيَخانزكُىنىعُخ.
136 24 15 2.61 27.12 10 

لبػبدإَزوَذيغبَُخ 3 اَزشبه أهيأٌػلو
انضمبفخ ولظىه انشجبة يواكي فٍ يغهيح
انغبهيَخ يؼىلبد يٍ انفمُوح انًُبؽك فٍ

 انزكُىنىعُخ.

222 57 16 2.70 23.34 5 

1
0 

انًهبهاد يٍ انًؼهًٍُ رًكٍ ػلو َؼل
انًؼهىيبد رمُُبد يغ ثبنزؼبيم انزلهََُخ

 ُخ.يٍيؼىلبدانغبهيَخانزكُىنىع
200 26 3 2.64 22.25 3 

1
1 

َؤؤصوػؤؤؼفانزًىَؤمػهؤؤًانزؼهؤُىٍؤؤهجبًفؤؤٍ
 رؾمُكانغبهيَخانزكُىنىعُخ.

234 55 6 2.77 32.43 2 

 %23.36 يزىٍؾيغًىعانىىٌانَُجٍنهًؾىهاألول
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 (23) جدٔه عمٜ التعمٗل

حور يالحظ من قراءة الجدول السابق أن متوسط الوزن النسبي لمعبارات الخاصة بم
(، وهي نسبة 19.02قد بمغ )% -( عبارة 00ويتضمن ) -معوقات الجاهزية التكنولوجية 

كبيرة من االستجابات، مما يؤكد الموا قة عم  هذ  العبارات. وكان تحميل نتائج آراء العينة 
 كالتالي:

 معوقات أهم من يعد اآللية لمحاسبات الصيانة  رق عدد  ي نقص وجود" عبارة حصمت (1

 نسبيا   وزنا   البند حقق حيث األهمية، حيث من األول الترتيب عم " التكنولوجية هزيةالجا

 يشكل ما وهو البند، هذا عم  العينة أ راد من( 766) عدد ا قوو (. 67.22) قدر 

مما يشير إل  أن نقص عدد  رق صيانة الحاسب  أغمبية وهم - العينة أ راد من%( 26)
وتتفق هذ  النتيجة مع دراسة )عزمي التكنولوجية  أهم معوقات الجاهزيةاآللي من 
( المتان اتفقتا عم  أن نص 6101مسعود أمال :)( ودراسة  22، ص6100رؤو  : 

ويرجع ذلك إل  مدارس هو من أهم معوقات التطوير التكنولوجي ، لعدد  رق الصيانة با
، كما يرجع  انةعمال الصيألالالزمة المتخصصة تدريب الكوادر البشرية اإلهتمام بعدم 

  إل  عدم مواكبة تخصصات خريجي التعميم الفني لمتطمبات واحتياجات سوق العمل. 

  ي التكنولوجية الجاهزية تحقيق  ي سمبا   يؤثر التعميم عم  التمويل ضع " عبارة جاءت (2

 مرتفعا   نسبيا   وزنا  ( 7) رقم البند حقق حيث األهمية، حيث من الثاني الترتيب  ي" المدارس

 حين  ي البند، هذا عم %( 26) بنسبة العينة أ راد أغمب وا ق حيث ،(67.66) قدر 

أسباب ضع  التمويل وترجع  ا محايد،%( 02)و ،%(7) الموا قين غير نسبة كانت
لدولة المخصصة لقطاع التعميم بالرغم من زيادتها ا ميزانيةإل  إنخا ض عم  التعميم 
زنة العامة لمدولة إال أن المخصص منها لقطاع % من الموا9إل   7606طبقا لدستور

 إل  يشير مما. إذ أن أغمبها يتم صر ه كرواتب  التعميم قبل الجامعي ال يزال غير كا يا  

 خالل من لممدارس التكنولوجية الجاهزية لتحقيق المادية المعوقات عم  التغمب ضرورة

 .والتعميم تربيةال ووزارة الخاص القطاع بين المجتمعية المشاركة تفعيل

 معوقات من يالكا  التدريب اآللية الحاسبات صيانة  رق يتمق عدم" عبارة حصمت كما (3

 ،أيضا   متقدم ترتيب وهو ،من حيث األهمية الثالث الترتيبعم  " التكنولوجية الجاهزية
 البند هذا عم  الموا قين نسبة بمغت حيث ،(66.66) قدر  ا  مرتفع يا  نسب ا  وزن حققت حيث
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 ل )إ اآلراء سبةن نأ حين  ي (،%6.2) الموا قين غير ونسبة ،(%66) العينة أ راد من

التي رصدت (  6100وهو ما يتفق مع دراسة )عزمي رؤو  :(، %70كانت ) (ما حد
أحد أسباب الفجوة الرقمية  ي التعميم  ي كعدم تدريب  رق صيانة الحاسبات اآللية 

 تدريبا   وتدريبها ،المدارس داخل الحاسبات صيانة ق ر تشكيل أن ييعن يالذ األمرمصر. 

 .ضروريا   أمرا   بات قد الطالب تعمم عممية عم  تؤثر أعطال يةأ لمواجهة كا يا  

 الضوئية ليا األ  شبكات عم  القائمة األساسية يةنالب توا ر عدم"( 7) رقم البند وجاء (4

 البند حقق وقد ،األهمية حيث من الرابع الترتيب ي  "المدارس جميع ي  السرعة عالية

 ونسبة (،%25) البند هذا عم  الموا قة نسبة وبمغت(. 66.26) قدر  ا  مرتفع يا  نسب ا  وزن

يرجع عدم و  .(%70) لمحايدةا اآلراء نسبةكانت  حين  ي (،%6.6) الموا قين غير
كبير توا ر البنية األساسية  ي عدد كبير من المدارس إل  ضع  البنية التحتية  ي عدد 

من القر ، والمحا ظات الحدودية، والنائية ، و ي المناطق المهمشة والعشوائية، نتيجة 
لضع  خطط التنمية  ي هذ  المناطق. وعدم توا ر شبكات الكهرباء واإلتصاالت أو 

اإلنتهاء من تركيب  لم يتم  يها عدد كبير من المدارس أن  ضعفها األمر الذي نتج عنه 
 ها حت  وقت إجراء هذ  الدراسة .هذ  الشبكات وتشغيم

 الشباب مراكز ي  مجهزة تعميمية مجانية نترنتإ قاعات انتشار عدم"( 6) رقم البند حصل (5

 عم " التكنولوجية الجاهزية معوقات من الفقيرة المناطق ي  لمطالب الثقا ة وقصور

 العينة دأ را أغمب ووا ق (.26.62) قدر  ينسب وزن عم  حصل حيث ،الخامس الترتيب

 ستجابتهمجاءت ا العينة أ راد من (%70أن ) حين  ي (،%26) بنسبة البند هذا عم 

 عينةأ راد  يوع إل  يشير يالذ األمر(، %6.6) الموا قين نسبة وبمغت. "ما حد إل "

 ،والفقيرة النائية المناطق ي  خاصة المدرسة إطار خارج نترنتاإل  تكمفة بارتفاع الدراسة
 يشير مما ،المدرسة أسوار خارج واالستذكار التعمم عممية مواصمة عم  البالط قدرة وعدم

 تحتونوادي تكنولوجيا أو مراكز تعميمية مستقمة  مجانية نترنتإ قاعات تو ير ضرورة إل 

 .المدرسة أسوار خارج التعمم عممية لتيسير الفقر جيوب مناطق ي  يتعميم إشرا 

 تحقيق  ي عائقا   الدراسي الفصل  ي التكنولوجية ئةالبي توا ر عدم يشكل" عبارة جاءت (6

 عم  العبارة حصمت حيث ،من حيث األهمية السادس الترتيب ي " التكنولوجية الجاهزية

 ندبال هذا عم  موا قة العينة ستجاباتا أغمبية وجاءت(. 26) قدر  مرتفع نسبي وزن
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بيئة التعمم  ا رعدم تو مما يشير  %(6.6) الموا قين غير ونسبة ،(%26) بنسبة
وقد  وأجهزة عرضكمبيوتر ومنصات تفاعمية ت االتفاعمية وما يرتبط بها من وجود وشاش

التي توصمت إل  أنه  (7602:، ناصر السيد  عبيدة)إتفقت هذ  النتيجة مع دراسة 
بالرغم من وجود بنك المعر ة المصري وما يقدمة ومن ثروة عممية هائمة لممعممين 

وكذلك  . ينقصه المنصات التفاعمية لممعمم التي تسهم  ي تنميته مهنيا  والطالب إال أنه 
المنصات التفاعية لمطالب التي تمكنهم من المشاركة مع زمالئهم  ي عممية التعمم 

 وكذلك مع معمميهم .

 بنك من االستفادة مهارات ي  والمعممين الطالب لد  ضع  وجود" عبارة جاءت (7

% موا قة 72وقد حقق البند عم  نسبة  ،واألخير عشر يادالح الترتيب ي  -"المعر ة
% موا قة إل  حد وهو مايعني أن إجمالي نسبة 02من إستجابات العينة ، ونسبة 

 وجود ييعن مماما % 2 ي حين نسبة عدم الموا قة ضئيمة جدا وهي % 90الموا قة 

 بنك من ستفادةاال مهارات  يخاصة  ي القر  والمحا ظات  المعممينو الطالب  لد  ضع 

التي توصمت إل  أن ( 7602:هاشم ،نادية سالمة    وهو ما يتفق مع دراسة ) المعر ة
الطالب  ي القر   المحرومة والمهمشة ال يجيدون إستخدام التابمت ويستخدمنه كوسيمة 
لمتر يه  ي تصف  اإلنترنت وحفظ األغاني الشعبية بينما ال يمكنهم اإلستفادة من بنك 

اإلستفادة مهارات تدريب الطالب والمعممين عم  مزيد من ألمر الذي يستمزم .االمعر ة 
 .من بنك المعر ة
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(10علول)

وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخانًؾبفظخكالنخانفووقثٍُ

يؼىلبد و األول: انًؾىه

 انغبهيَخانزكُىنىعُخ

كالنخ يزىٍؾانًؾبفظخ

انفووق

كب
2

 

يَزىي

انلالنخ

0.05 

انمبه

 هح

انغُي

 ح

انمهُىث

 َخ

اإلًٍبػ

 َهُخ

انشول

 َخ

انفُى

 و

انجُئخَشك 1 رىافو ػلو م

انفظم فٍ انزكُىنىعُخ

 انلهاٍٍ

2.6

6 

2.5

6 
2.30 2.24 2.60 

2.6

0 

23.27

0 

0.01

0 
 كال

انجُُخ 2 رىافو ػلو َؼل

ػهً انمبئًخ األٍبٍُخ

انؼىئُخ األنُبف شجكبد

عًُغ فٍ انَوػخ ػبنُخ

 انًلاهً

2.7

0 

2.5

2 
2.22 2.34 2.66 

2.6

2 

22.25

5 

0.00

1 
 كال

ضفٍػلكَؼزجووعىكَم 3

انؾبٍجبد طُبَخ فوق

 اِنُخ

2.3

0 

2.6

6 
2.26 2.22 2.72 

2.6

3 

21.56

3 

0.01

7 
 كال

رهمٍفوقطُبَخ 4 ػلو َؼل

انزلهَت اِنُخ انؾبٍجبد

 انكبفٍ

2.7

6 

2.6

4 
2.22 2.24 2.76 

2.5

3 

17.31

3 

0.05

6 

غُ

ه

 كال

رلهَت 5 فبػهُخ ػؼف َؼل

اٍزقلاو ػهً انًؼهًٍُ

 انزكُىنىعُب

2.6

2 

2.4

0 
2.22 2.26 2.54 

2.6

2 

37.22

7 

0.00

0 
 كال

َىعلػؼفنليانًؼهًٍُ 6

يهبهاد فٍ وانطالة

 االٍزفبكحيٍثُكانًؼوفخ.

2.4

6 

2.2

4 
2.72 2.62 2.50 

2.4

2 

25.63

6 

0.00

4 
 كال

7  يىالغ نكزووَُخإوعىك

نجؼغ يفؼهخ غُو

شجكخ ػهً انًلاهً

 اإلَزوَذ.

2.6

6 

2.5

2 
2.22 2.66 2.56 

2.6

4 

14.61

0 

0.14

7 

غُ

ه

 كال

يُظبد 2 وعىك ػلو َؼزجو

اإلنكزووٍَ نهزفبػم

وانشبيم انًزىاطم

 نهًزؼهًٍُ

2.6

4 

2.4

2 
2.22 2.72 2.56 

2.4

4 

32.06

2 

0.00

0 
 كال

أهيأٌػلواَزشبهلبػبد 3

فٍ يغهيح إَزوَذيغبَُخ

ولظىه انشجبة يواكي

 انضمبفخفٍانًُبؽكانفمُوح

2.7

6 

2.5

6 
2.26 2.24 2.56 

2.6

0 

16.02

7 

0.03

3 

غُ

ه

 كال

1

0 

انًؼهًٍُ رًكٍ ػلو َؼل

انزلهََُخ انًهبهاد يٍ

رمُُبد يغ ثبنزؼبيم

 انًؼهىيبد

2.6

6 

2.3

6 
2.22 2.76 2.64 

2.5

2 

35.13

3 

0.00

0 
 كال

1

1 

َؤؤؤصوػؤؤؼفانزًىَؤؤمػهؤؤً

فؤؤؤٍرؾمُؤؤؤكانزؼهؤؤؤُىٍؤؤؤهجبً

 انغبهيَخانزكُىنىعُخ.

2.7

0 

2.7

2 
2.24 2.32 2.74 

2.7

1 

16.11

0 

0.03

7 

غُ

ه

 كال
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 :ما يمي( 06)تبين قراءة جدول 

( بين المحا ظة وبين 1.17توجد  روق ذات داللة إحصائية عند مستو  ) :أوال  
 ( لمعبارات1.67استجابات عينة الدراسة تعز  لمتغير المحا ظة عند مستو  )

 يما يتعمق ( لصال  محا ظة القميوبية ذات المتوسط األعم  01 ،1 ،2 ،7 ،0)أرقام 
 :بالبنود التالية

  يالدراس الفصل ي  التكنولوجية البيئة توا ر عدم. 

   التكنولوجيا استخدام عم  المعممين تدريب  اعمية ضع. 

  المعمومات تقنيات مع بالتعامل التدريسية المهارات من المعممين تمكن عدم.  

  لممتعممين املوالش المتواصل يلكتروناإل  لمتفاعل منصات وجود عدم.  

  المعر ة بنك من االستفادة مهارات ي  والطالب المعممين لد  ضع  وجود.  

 محا ظة أن إل  ( 6102:  ؤاد ، حممي) دراسة رأت كما ذلك  ي السبب يرجعو 
تعكس جيوب الفقر وانتشار العشوائيات    المناطق  التي طقاالمن من القميوبية

وتعان  من ينة عم  أطرا  المدالتي ظهرت تياجا  ، األكثر اح المناطقالحضرية. وهي 
لذا كان نصيبها من التطوير التكنولوجي   يها األمية رتفع نقص الخدمات األساسية وت

األمر الذي يستمزم التمكين الرقمي لممعممين والطالب   ي المناطق العشوائية  .ضئيال  
 .منه االنتهاء بعد التدريب أثر وقياس ، والفقيرة

( بين المحا ظة وبين 6.17)داللة حصائية عند مستو  إ: توجد  روق ذات داللة ا  ثاني
  :سماعيمية  يما يتعمق بالبنود التاليةاستجابات عينة الدراسة لصال  محا ظة اإل

 .يالكا  التدريب اآللية الحاسبات صيانة  رق يتمق عدم  (1)

  .ليات الضوئية عالية السرعةعدم توا ر البنية األساسية القائمة عم  شبكات اآل  (2)

( بين المحا ظة وبين 6.17)داللة حصائية عند مستو  إثالثا : توجد  روق ذات داللة 
عدد  رق  ياستجابات عينة الدراسة لصال  محا ظة القاهرة  يما يتعمق بوجود نقص  

 صيانة الحاسبات اآللية.
 ،محا ظات الدراسة اتن جميع عينبي (6.65)داللة : توجد  روق غير دالة عند مستو  رابعا  

المحا ظات عم  العناصر التالية كمعوقات أساسية  اتتفق جميع أ راد عيناحيث 
 لمجاهزية التكنولوجية  ي جميع المحا ظات كما  ي البنود التالية:
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 .الكا ي التدريب اآللية الحاسبات صيانة  رق تمقي عدم  (1)

  .اإلنترنت شبكة عم  المدارس بعضل مفعمة غير لكترونيةإ مواقع وجود  (2)

 المناطق  ي الثقا ة وقصور الشباب مراكز  ي مجهزة مجانية إنترنت قاعات انتشار عدم  (3)

 .الفقيرة

 .التكنولوجية الجاهزية تحقيق  ي سمبا   يؤثر التعميم عم  التمويل ضع   (4)

(12علول)

خانلهاٍخوثٍُاٍزغبثبدػُُكالنخانفووقثٍَُىعثُئخانًلهٍخ

 و
انًؾىهاألول:يؼىلبدانغبهيَخ

 انزكُىنىعُخ

َىعثُئخيزىٍؾ

 انًلهٍخ
كالنخانفووق

كب
2

 

يَزىيانلالنخ

0.05 
 ؽؼو هَف

1 
انفظم فٍ انزكُىنىعُخ انجُئخ رىافو ػلو

 انلهاٍٍ
 غُوكال 0.773 0.515 2.70 2.62

2 

ػهً انمبئًخ األٍبٍُخ انجُُخ رىافو ػلو

نُبفانؼىئُخػبنُخانَوػخفٍشجكبداأل

 عًُغانًلاهً

 غُوكال 0.052 5.312 2.76 2.57

3 
وعىكَمضفٍػلكفوقطُبَخانؾبٍجبد

 اِنُخ
 كال 0.022 7.152 2.22 2.64

4 
اِنُخ انؾبٍجبد طُبَخ فوق رهمٍ ػلو

 انزلهَتانكبفٍ
 غُوكال 0.072 5.254 2.75 2.62

5 
ٍػهًاٍزقلاوػؼففبػهُخرلهَتانًؼهًُ

 انزكُىنىعُب
 غُوكال 0.036 4.620 2.63 2.52

6 
فٍ وانطالة انًؼهًٍُ نلي ػؼف َىعل

 يهبهاداالٍزفبكحيٍثُكانًؼوفخ.
 غُوكال 0.522 1.233 2.53 2.46

7 
 يىالغ نجؼغإوعىك يفؼهخ غُو نكزووَُخ

 انًلاهًػهًشجكخاإلَزوَذ.
 غُوكال 0.363 0.075 2.66 2.64

2 
نهزفبػمَ يُظبد وعىك ػلو ؼزجو

 اإلنكزووٍَانًزىاطموانشبيمنهًزؼهًٍُ.
 غُوكال 0.163 3.630 2.64 2.42

3 

لبػبدإَزوَذيغبَُخ اَزشبه أهيأٌػلو

انضمبفخ ولظىه انشجبة يواكي فٍ يغهيح

 فٍانًُبؽكانفمُوح

 غُوكال 0.530 1.054 2.62 2.77

10 
دانزلهََُخػلورًكٍانًؼهًٍُيٍانًهبها

 ثبنزؼبيميغرمُُبدانًؼهىيبد.
 كال 0.050 5.372 2.62 2.50

11 
َؤؤؤصوػؤؤؼفانزًىَؤؤمػهؤؤًانزؼهؤؤُىٍؤؤهجبفؤؤٍ

 رؾمُكانغبهيَخانزكُىنىعُخ.
 غُوكال 0.374 0.053 2.77 2.73

 :(06التعميق عم  الجدول )

ما يخص داللة الفروق بين نوع بيئة المدرسة وبين استجابات عينة الدراسة  ي
 ":المحور األول "معوقات الجاهزية التكنولوجية
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( بين الري  والحضر لصال  الحضر 1.17حصائية عند مستو  داللة )إأوال : توجد  روق 
عدد  رق صيانة  يوالخاصة بوجود نقص   ،(0، 01) يرقم ين يما يتعمق بالبند

بالتعامل مع تقنيات الحاسبات اآللية، وعدم تمكين المعممين من المهارات التدريسية 
الحضر. ويرجع ذلك  ييعد من أهم معوقات الجاهزية التكنولوجية   يوالذ ،المعمومات

وعدم كفاية أعداد العاممين  ،عن الري  وزيادة عدد المدارس بها ،زدحام المدناإل  
 بالصيانة  يها.

جميع  بين (6.65داللة )يالحظ أن الفروق اإلحصائية غير دالة عند مستو  : ا  نيثا
ختال  بين الري  امما يعني أنه ال يوجد  ،المحا ظات  يما يتعمق ببنود المحور

 هي توجد  ي الري   ،والحضر حول باقي بنود محور معوقات الجاهزية التكنولوجية
 والحضر عم  حد سواء.

(13علول)

ىٌانَُجٍانقبصثبنًؾىهركواهاداٍزغبثبدانًىافمخانقبطخثبنؼُُخانكهُخويزىٍؾانزملَوانَُجٍوانى

(235يليرىافوانغبهيَخانزكُىنىعُخنهًؤٍَبدانزؼهًُُخ")انؼُُخانكهُخ"ٌ"="انضبٍَ:

انًؾىهانضبٍَ:يليرىافوانغبهيَخانزكُىنىعُخ و

 نهًؤٍَبدانزؼهًُُخ

يزىٍؾ ركواهادانًىافمخ

انزملَو

 انَُجٍ

انىىٌ

انَُجٍ

% 

 انزورُت

إنًؽل أوافك

 يب

ال

 أوافك

رزىافونليانًلاهًيؼبيمالٍزقلاوركُىنىعُب 1

 انًؼهىيبدواالرظبالد.
110 150 35 2.25 75.14 2 

ورَُو 2 انًؼوفخ يظبكه انًلهٍخ رزُؼ

 اٍزقلايهب.
34 166 35 2.2 73.33 3 

 1 27.34 2.62 13 26 136 َغُلََجخكجُوحيٍانطالةاٍزقلاواإلَزوَذ. 3

ػلك 4 انكبثالدنهطالةيَزقليٍَىعل كبفيٍ

 اإلَزوَذفٍانفظمانلهاٍٍ.
63 34 132 1.74 52.13 4 

رزىافونليانًلاهًأؽلسانزمُُبدانزكُىنىعُخ 5

 ربثهذنهًؼهى".-عهبىػوع–"ٍجىهحمكُخ
56 101 132 1.72 57.40 5 

يٍ 6 ػبنُخ كهعخ ػهً فبٌ واٌ شجكخ رىعل

 انكفبءحكافمانًلاهً.
42 77 176 1.54 51.52 7 

فوانجُُخانزؾزُخانًالئًخكشجكبداالرظبالدارزى 7

وانًُبؽك انموي فٍ انًلاهً فٍ وانكهوثبء

 انُبئُخ.

52 25 152 1.64 54.62 6 

  %65.37 يزىٍؾيغًىعانىىٌانَُجٍنهًؾىهانضبٍَ

:(13انزؼهُكػهًعلول)

 يعينة الكمية ومتوسط التقدير النسبيوض  تكرار استجابات الموا قة الخاصة بال
أشارت التكنولوجية لممؤسسات التعميمية، حيث  : مد  توا ر الجاهزيةيالخاص بالمحور الثان
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بحسب األوزان النسبية  النتائج إل  توا ر البنود التالية لمجاهزية التكنولوجية مرتبة تنازليا  
 :لألهمية

 البند حصل حيث ،األول الترتيب ي  نترنتإل ا استخدام الطالب من كبيرة نسبة تجيد  (1)

 العينة أ راد بين الموا قة نسبة بمغتو  ،(22.66) قدر  ينسب وزن عم 

 الموا قين غير ونسبة ،(%76) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(66.66%)
(6.6%). 

 ي  جاءت واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا الستخدام معامل المدارس لد  تتوا ر  (2)
 نسبة وبمغت (.25.06) قدر  ا  مرتفع يا  نسب ا  وزن البند حقق حيث ي،الثان رتيبالت

 بينما ،(%56) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(%62.7) البند هذا عم  الموا قة

 لد  توجد أنه يعني مما ضئيمة نسبة وهي (%00.26) الموا قين غير نسبة
 .صاالتواإلت المعمومات تكنولوجيا إلستخدام معامل المدرس

 ،الثالث الترتيب ي  "استخدامها وتيسر المعر ة مصادر المدرسة تتي " عبارة جاءت  (3)
 هذا عم  الموا قة نسبة بمغتو (. 26.66) قدر  ينسب وزن عم  العبارة حصمت حيث

 الموا قين غير نسبة بينما ،(%56) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(%60) البند

 ".استخدامها وتيسر المعر ة مصادر تتي  مدرسةال " أن إل  يشير مما.(00%)

 حيث ،الدراسي الفصل  ي اإلنترنت مستخدمي لمطالب الكابالت من كا  عدد يوجد  (4)

 البند هذا عم  الموا قة نسبة بمغتو  .(52.06) قدر  ينسب وزن عم  العبارة حصمت

 ا قينالمو  غير نسبة بينما ،(%60.2) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(07.7%)

  الدراسي الفصل  ي الكابالت من الكا ي العدد وجود عدم إل  يشير مما.(66%)

 – ذكية سبورة" التكنولوجية التقنيات أحدث المدارس لد  تتوا ر" ةعبار  تصمج  (5)

 نسبة بمغت حيث ،(52.66) منخفض نسبي وزن عم " لممعمم تابمت - عرض جهاز

 بينما ،(%66.7) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(%56) البند هذا عم  الموا قة

 .(%66.22) الموا قين غير نسبة

 "المدارس داخل الكفاءة من عالية درجة عم  ي ا يوا شبكة توجد" عبارة جاءت  (6)

 الموا قة نسبة بمغت حيث ،(56.62) قدر  منخفض نسبي بوزن متأخر ترتيب ي 

 نسبة بينما ،(%56.66) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(%72.2) البند هذا عم 
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 نسبة  ي  اي واي شبكات وجود عدم إل  يشير مما.(%56.66) الموا قين غير
 %71 غم  تصل المدارس من كبيرة

  ي والكهرباء االتصاالت كشبكات المالئمة التحتية البنية تتو ر" عبارة تحصم  (7)

 بمغت حيث(. 50.57) قدر  نسبي وزن عم  "النائية والمناطق القر   ي المدارس

 ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(%02.67) البند هذا عم  الموا قة نسبة

 غير نسبة إرتفاع ويالحظ.(%56.55) الموا قين غير نسبة بينما ،(06.66%)
 كشبكات المالئمة التحتية البنية توا ر عدم يعني مما البند هذا عم  الموا قين
 .النائية لمناطقوا القر   ي المدارس  ي والكهرباء اإلتصاالت

 مد ": الثاني بالمحور الخاصة الموا قة استجابات تكرارات يوض  التالي والشكل (2)
 ."التعميمية لممؤسسات التكنولوجية الجاهزية توا ر

(14علول)
وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخانًؾبفظخكالنخانفووقثٍُ

يليرىافو و انضبٍَ: انًؾىه
انزكُىنىعُخ انغبهيَخ

 ٍَبدانزؼهًُُخنهًؤ

كالنخ يزىٍؾانًؾبفظخ
 2انفووقكب

يَزىي
انلالنخ

0.05 
 انفُىو انشولُخ اإلًٍبػُهُخ انمهُىثُخ انغُيح انمبهوح

رزىافونليانًلاهًيؼبيم 1
ركُىنىعُب الٍزقلاو

 انًؼهىيبدواالرظبالد.
2.22 2.14 2.06 2.42 2.12 2.53 61.762 

0.00
0 

 كال

يظبكه 2 انًلهٍخ رزُؼ
 انًؼوفخورَُواٍزقلايهب.

2.32 2.02 1.22 2.32 2.22 2.13 36.117 
0.00

0 
 كال

يٍ 3 كجُوح ََجخ َغُل
 انطالةاٍزقلاواإلَزوَذ.

2.54 2.52 2.26 2.76 2.52 2.51 24.267 
0.00

7 
 كال

يٍ 4 كبف ػلك َىعل
انكبثالدنهطالةيَزقليٍ
انفظم فٍ اإلَزوَذ

 انلهاٍٍ.

2.06 1.34 1.20 1.72 1.62 1.22 45.065 
0.00

0 
 كال

رزىافونليانًلاهًأؽلس 5
انزكُىنىعُخ انزمُُبد

 مكُخ عهبى–"ٍجىهح
 ربثهذنهًؼهى".-ػوع

1.24 1.64 1.10 1.36 1.22 1.33 54.740 
0.00
0 

 كال

واٌفبٌػهً 6 شجكخ رىعل
انكفبءح يٍ ػبنُخ كهعخ

 كافمانًلاهً.
1.62 1.62 1.02 1.72 1.56 1.63 36.600 

0.00
1 

 كال

انزؾزُخ 7 انجُُخ رزىفو
كشجكبد انًالئًخ
فٍ وانكهوثبء االرظبالد
انوَف فٍ انًلاهً
 وانمويوانًُبؽكانُبئُخ.

1.74 1.32 1.02 1.20 1.54 1.72 54.631 
0.00

0 
 كال

 3(02التعمٗل عمٜ جدٔه )
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 :يالثان بالمحور يتعمق  يما الدراسة عينة استجابات وبين المحا ظة بين الفروق داللة  (3)
 ما السابق الجدول يوض  حيث ،التعميمية المؤسسات ي  التكنولوجية الجاهزية توا ر مد 
 :ييم

 وبين المحا ظة بين( 6.17) داللة مستو  عند حصائيةإ داللة ذات  روق توجد  (10)
 معامل بتوا ر الخاص( 0) رقم بالبند يتعمق  يما الفيوم محا ظة لصال  العينة استجابات
 .ستخدامهاا بالضرورة يعني ال توا رها أن إال المدارس لد  المعمومات تكنولوجيا الستخدام

 وبين المحا ظة بين( 6.17) داللة مستو  عند يةحصائإ داللة ذات  روق توجد  (11)
 عدد بتوا ر المتعمق( 9) رقم بالبند يتعمق  يما القاهرة محا ظة لصال  العينة استجابات

 ذلك ويرجع .يالدراس الفصل ي  نترنتاإل  يمستخدم لمطالب الكهربائية الكابالت من كا 
  ي عنها العاصمة مدارس داخل الكهرباء شبكات خدمات تاإمداد مستو  رتفاعا إل 

 . الري 

 وبين المحا ظة بين( 6.17) داللة مستو  عند حصائيةإ داللة ذات  روق توجد  (12)
( 6 ،7 ،2) مارقأ بالبنود يتعمق  يما سماعيميةاإل محا ظة لصال  العينة استجابات
 التقنيات أحدث وتوا ر ،استخدامها سيريوت المعر ة لمصادر المدرسة بإتاحة والخاص

 درجة عم  ي ا يوا شبكة وجود وكذلك ،تابمت عرض جهاز ذكية، سبورة" التكنولوجية
 .المدارس داخل الكفاءة من عالية

(16)هلىعلول
وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخكالنخانفووقثٍَُىعثُئخانًلهٍخ

انغبهيَخ و رىافو يلي انضبٍَ: انًؾىه
 انزكُىنىعُخنهًؤٍَبدانزؼهًُُخ

عثُئخَىيزىٍؾ
 انًلهٍخ

كالنخانفووق
 2كب

يَزىيانلالنخ
0.05 

 ؽؼو هَف
الٍزقلاو 1 يؼبيم انًلاهً نلي رزىافو

غُو 0.455 1.576 2.23 2.34 ركُىنىعُبانًؼهىيبدواالرظبالد.
 كال

ورَُو 2 انًؼوفخ يظبكه انًلهٍخ رزُؼ
غُو 0.672 0.734 2.20 2.21 اٍزقلايهب.

 كال
كجُ 3 ََجخ اٍزقلاوَغُل انطالة يٍ وح

غُو 0.231 0.370 2.62 2.61 اإلَزوَذ.
 كال

نهطالة 4 انكبثالد يٍ كبف ػلك َىعل
غُو 0.771 0.513 1.76 1.70 يَزقليٍاإلَزوَذفٍانفظمانلهاٍٍ.

 كال
انزمُُبد 5 أؽلس انًلاهً نلي رزىافو

 مكُخ "ٍجىهح عهبى–انزكُىنىعُخ
 ربثهذنهًؼهى".-ػوع

 كال 0.003 11.517 1.71 1.73

ػبنُخ 6 كهعخ ػهً فبٌ واٌ شجكخ رىعل
 كال 0.036 6.632 1.51 1.62 يٍانكفبءحكافمانًلاهً.

كشجكبد 7 انًالئًخ انزؾزُخ انجُُخ رزىفو
فٍ انًلاهً فٍ وانكهوثبء االرظبالد

 انوَفوانمويوانًُبؽكانُبئُخ.
 كال 0.005 10.736 1.63 1.62

 3(02) ٔهجد عمٜ التعمٗل
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 محور يخص  يما حضر - ري  المدرسة بنية نوع بين الفروق بداللة يتعمق  يما
 :التالية النتائج تتض  التعميمية لممؤسسات التكنولوجية الجاهزية توا ر مد 
 ال أنه بمعن  (6 ،0 ،6 ،0) مارقأ البنود  ي والحضر الري  بين دالة غير  روق توجد: أوال  

 المعمومات تكنولوجيا الستخدام معامل توا ر حيث من والحضر الري  بين  روق جدتو 
تاحة المدارس، لد  واالتصاالت جادة استخدامها، ريوتيس المعر ة مصادر المدرسة وا   وا 

 لمطالب الكابالت من كا  عدد ووجود اإلنترنت، استخدام الطالب من كبيرة نسبة
 . الدراسي الفصل  ي اإلنترنت مستخدمي

 ستجاباتا لصال ( 1.17) داللة مستو  عند دالة حصائيةإ داللة ذات وق ر  وجود: ثانيا  
 ،يالتوال عم  (2 ،2 ،7) أرقام بالبنود يتعمق  يما الري   ي المدارس عينة أ راد

 تابمت ،عرض جهاز ذكية، سبورة) التكنولوجية التقنيات أحدث بتوا ر ةوالمتعمق
 وتوا ر المدارس، داخل الكفاءة نم عالية درجة عم  ي ا يوا شبكة ووجود ،(لممعمم
 يرأ يعكس ما وهو المدارس، ي  والكهرباء االتصاالت كشبكات المالئمة التحتية البنية
 أهمية حول معمومات تكنولوجيا ييخصائأو  ،ومديرين ،معممين من العينة أ راد

 ي  ،لها الري  ي  المدارس ال تقاد نظرا   الري  ي  العناصر هذ  مثل تو ير وضرورة
 .التعميمية لممؤسسات التكنولوجية الجاهزية لتوا ر الرئيسة العناصر من تعد نهاإ حين

 جاِشٖٛ الب٠ٗٛ التغزٖعٗٛ ٔالتٍظٗىٗٛ احملٕر الجالح3
(17علول)

ركواهاداٍزغبثبدانًىافمخانقبطخثبنؼُُخانكهُخويزىٍؾانزملَوانَُجٍوانىىٌانَُجٍانقبص
(235")انؼُُخانكهُخ"ٌ"=جُئخانزشوَؼُخوانزُظًُُخثبنًؾىهانضبنش:عبهيَخان

عبهيَخانجُئخانزشوَؼُخ و انضبنش: انًؾىه
 وانزُظًُُخ

يزىٍؾ ركواهادانًىافمخ
انزملَو
 انَُجٍ

انىىٌ
 %انَُجٍ

 انزورُت
إنًؽل أوافك

 يب
ال
 أوافك

1  نزؾمُكارىعل لىيُخ ٍزوارُغُخ
 2 63.23 2.03 77 113 105 ُى.نهغبهيَخانزكُىنىعُخفٍانزؼه

2  اإلنكزووٍَارىعل نأليٍ ٍزوارُغُخ
 5 62.25 1.26 114 106 75 رَهىفٍرؾمُكانغبهيَخانزكُىنىعُخ.

لجمذرً 3 يٍ إعوائُخ أهلاف طُبغخ
انىىاهحنهزؾىلإنًانزؼهىاإلنكزووٍَفٍ

اٍزُبكاً كلُكانًلاهً رمُُى إنً
 ووالؼٍ.

31 33 105 1.35 65.02 3 

رشوَؼبدولىاٍَُرؾليٍاَزشبه 4 رىعل
 4 63.32 1.30 100 124 71 نكزووَُخ.انغوائىاإل

َؼؤؤؤؤؤلرىظُؤؤؤؤؤفركُىنىعُؤؤؤؤؤبانًؼهىيؤؤؤؤؤبد 5
وانًؼؤؤؤؤؤبَُوأونىَؤؤؤؤؤخثبنَُؤؤؤؤؤجخنهَُبٍؤؤؤؤؤخ

 انزؼهًُُخ.
143 102 50 2.31 77.17 1 

  %67.54 يزىٍؾيغًىعانىىٌانَُجٍنهًؾىهانضبنش

 3(01) هجدٔ عمٜ التعمٗل
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 يالنسب التقدير ومتوسط الكمية بالعينة الخاصة الموا قة استجابات تكرارات يوض 
 يوض  حيث ،"والتنظيمية التشريعية البيئة جاهزية" الثالث بالمحور الخاص يالنسب والوزن
 :ييم ما الجدول

 ةأولوي والمعايير المعمومات تكنولوجيا توظي  يعد"دب الخاصة( 5) رقم عبارة حصمت 
( 20.02) قدر  مرتفع ينسب بوزن األول الترتيب عم  "التعميمية لسياسةا إل  بالنسبة

 إل  الموا قين ونسبة ،(%62.6) الموا قة نسبة بمغت حيث ،العينة أ راد نظر وجهة من

 أن يعني مما ،األقل النسبة وهي ،(%06.6) الموا قين غير ونسبة ،(%66.5) ما حد

 إل  بالنسبة أولوية لها  تصاالتواإل  المعمومات نولوجياتك توظي  أن تر  األغمبية
 التي(  6106: محمد خيري محمود،)  دراسة مع يتفق ما وهو التعميمية لسياسةا

 عم  القائم اإلقتصاد تنمية تستهد  واضحة تعميمية سياسة وجود بضرورة أوصت
 .اأولوياته رأس عم  الخدمات متكاممة رقمية شبكة تو ير وتضع المعر ة

 عم  "التعميم  ي التكنولوجية لجاهزيةا لتحقيق قومية ستراتيجيةا توجد" عبارة حصمت 

 ونسبة ،(%65.5) الموا قة نسبة بمغت حيث ،األهمية حيث من الثاني الترتيب

 م ع يشير مما .(%76.0) الموا قين غير ونسبة ،(%62.6) ما حد إل  الموا قين
 التكنولوجية الجاهزية لتحقيق قومية إستراتيجية وجود عم  العينة أ راد أغمب موا قة
 .التعميم  ي

 التعمم إل  لمتحول الوزارة قبل من إجرائية أهدا  صياغة تتم " عبارة حصمت 

 حيث من الثالث الترتيب عم  "وواقعي دقيق تقييم إل  استنادا   المدارس  ي اإللكتروني

 ما حد إل  الموا قين ونسبة (%66.2) الموا قة نسبة بمغت حيث ، األهمية

 العينة أ راد أغمب موا قة عدم يعني مما .(%65) الموا قين غير ونسبة ،(66.5%)
 لمتحول إجرائية أهدا  صياغة عند وواقعي دقيق تقييم إل  إستندت قد لوزارةا أن عم 

 لد  واضحة غير ولكنها إجرائية أهدا  هناك أن أو المدارس  ي اإللكتروني التعمم إل 
 .ممينالمع

 عم  "لكترونيةاإل  الجرائم انتشار من تحد وقوانين تشريعات توجد" عبارة حصمت 

 ونسبة ، %76.66) الموا قة نسبة بمغت حيث ، األهمية حيث من الرابع الترتيب

 عم  يدل مما (%66.2) الموا قين غير ونسبة ،(%66.6) ما حد إل  الموا قين
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 الجرائم انتشار من تحد تشريعات جودو  ضرورة إل  المستجيبين أغمبية موا قة
 قطاع لتنا سية العالمي التقرير مع يتفق ما وهو التعميم مجال  ي اإللكترونية
 (. 02ص  ،6119/ 6111 لعام المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت

 الجاهزية تحقيق ي  تسهم يلكتروناإل  لألمن استراتيجية توجد" عبارة حصمت 

 ونسبة ،(%65) الموا قة نسبة بمغت حيث ،األخير بالترتي عم " التكنولوجية

 النسبة وهي ،(%76.2) الموا قين غير ونسبة ،(%62.6) ما حد إل  الموا قين

 والحماية لألمن يالقوم المستو  عم  محددة إجراءات وضع ضرورة يعكس مما ،األقل

 .لمدارسا ي  الطالب من كبير عدد عم  التابمت توزيع تزامن مع خاصة التكنولوجية

(12علول)

وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخانًؾبفظخكالنخانفووقثٍُ
انضبنش: و انًؾىه

انجُئخ عبهيَخ

 انزشوَؼُخوانزُظًُُخ

كالنخ يزىٍؾانًؾبفظخ

انفووق

 2كب

يَزىيانلالنخ

 انفُىو انشولُخ اإلًٍبػُهُخ انمهُىثُخ انغُيح انمبهوح 0.05

1  ٍزوارُغُخارىعل

نزؾمُك لىيُخ

انزكُىنىعُخ نهغبهيَخ

 فٍانزؼهُى.

 كال 0.000 46.133 2.12 2.20 2.32 1.50 2.20 2.12

2  ٍزوارُغُخارىعل

اإلنكزووٍَ نأليٍ

رؾمُك فٍ رَهى

 انغبهيَخانزكُىنىعُخ.

 كال 0.002 27.325 1.32 1.32 2.14 1.46 1.72 2.00

أهلافذرً 3 طُبغخ

لجمإعوا يٍ ئُخ

إنً نهزؾىل انىىاهح

فٍ اإلنكزووٍَ انزؼهى

اٍزُبكاً إنًانًلاهً

 رمُُىكلُكووالؼٍ.

 كال 0.000 43.424 2.11 2.04 2.20 1.32 2.04 2.02

رشوَؼبد 4 رىعل

يٍ رؾل ولىاٍَُ

انغوائى اَزشبه

 االنكزووَُخ.

 كال 0.000 45.655 2.07 1.22 2.12 1.40 2.02 2.00

ركُىنىعُؤبَؼلرىظُف 5

رظبالدانًؼهىيبدواال

إنؤؤؤؤًأونىَؤؤؤؤخثبنَُؤؤؤؤجخ

 نَُبٍخانزؼهًُُخ.ا

 كال 0.000 35.455 2.44 2.24 2.56 1.24 2.52 2.30
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 3(01التعمٗل عمٜ جدٔه )

لمحور إل  اداللة الفروق بين المحا ظة وبين استجابات عينة الدراسة بالنسبة 
ي شارت نتائج التحميل اإلحصائأحيث  ،"التنظيميةجاهزية البيئة التشريعية و د"الثالث الخاص ب

كل بنود المحور لصال  محا ظة  يوجود  روق ذات داللة إحصائية بين المحا ظات   إل 
 اإلسماعيمية.

(13علول)

وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخكالنخانفووقثٍَُىعثُئخانًلهٍخ

انزشوَؼُخ و انجُئخ عبهيَخ انضبنش: انًؾىه

 خوانزُظًُُ

َىعثُئخيزىٍؾ

 انًلهٍخ

كالنخ

انفووق

 2كب

يَزىيانلالنخ

0.05 

 ؽؼو هَف

1  نهغبهيَخارىعل نزؾمُك لىيُخ ٍزوارُغُخ

 انزكُىنىعُخفٍانزؼهُى.
 كال 0.001 14.332 2.03 2.11

2  رَهىارىعل اإلنكزووٍَ نأليٍ ٍزوارُغُخ

 فٍرؾمُكانغبهيَخانزكُىنىعُخ.
1.22 1.22 1.254 0.336 

غُو

 كال

طُبغخأهلافإعوائُخيٍلجمانىىاهحذرً 3

انًلاهً فٍ اإلنكزووٍَ انزؼهى إنً نهزؾىل

 إنًرمُُىكلُكووالؼٍ.اٍزُبكاً

 كال 0.041 6.332 1.32 2.07

اَزشبه 4 يٍ رؾل ولىاٍَُ رشوَؼبد رىعل

 نكزووَُخ.انغوائىاإل
 كال 0.001 14.752 1.26 2.03

ىنىعُؤؤؤؤؤؤؤبانًؼهىيؤؤؤؤؤؤؤبدَؼؤؤؤؤؤؤؤلرىظُؤؤؤؤؤؤؤفركُ 5

نَُبٍؤؤخإنؤؤًارظؤؤبالدأونىَؤؤخثبنَُؤؤجخواال

 انزؼهًُُخ.

 كال 0.006 10.112 2.25 2.53

 3(02التعمٗل عمٜ جدٔه )

حيث أثبتت النتائج  ،داللة الفروق بين نوع بيئة المدرسة وبين استجابات عينة الدراسةأوال : 
 يما يتعمق بالبند الري   لصال ( 1.65حصائيا  عند مستو  داللة )إوجود  روق دالة 

والبند  "،التعميم يتوجد استراتيجية قومية لتحقيق الجاهزية التكنولوجية   األول "
 ي  يلكترونصياغة أهدا  إجرائية من قبل الوزارة لمتحول إل  التعمم اإل "الثالث 

حد وجود تشريعات وقوانين ت"والبند الرابع ي"، المدارس استنادا  إل  تقييم دقيق وواقع
مما يدل عم  أن المعممين وأعضاء هيئة التعميم  "لصال  الري  نتشار الجرائمامن 

ال يستشعرون وجود إستراتيجية مخططة مسبقا وأهدا  واضحة إجرائية  ي الري  
نها موجودة  عال  ولكنها غير واضحة  ي أمحددة لتحقيق الجاهزية التكنولوجية أو 

دليل تكنولوجي توضيحي لممدارس يوض   يه ،و ي هذا اإلطار يمكن عمل أذهانهم 
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اإلستراتيجية توظي  التكنولوجيا  ي العممية التعميمية وأهدا ها والتشريعات المتعمقة 
 .بها

(  يما يتعمق بوجود 6.17) داللةحصائية عند مستو  إعدم وجود  روق ذات داللة  :ثانيا  
 لتكنولوجية.تحقيق الجاهزية ا يتسهم   يلكتروناستراتيجية لألمن اإل 

(20علول)

ركواهاداٍزغبثبدانًىافمخانقبطخثبنؼُُخانكهُخويزىٍؾانزملَوانَُجٍوانىىٌانَُجٍانقبص

(235)انؼُُخانكهُخ"ٌ"="يليعبهيَخاألفواك)يؼهًٍُ،يلَوٍَ،ؽالة("ثبنًؾىهانواثغ:

انًؾىهانواثغ:يليعبهيَخاألفواك و

)يؼهًٍُ،يلَوٍَ،ؽالة(

 

يزىٍؾ ركواهادانًىافمخ

انزملَو

 انَُجٍ

انىىٌ

 %انَُجٍ

 انزورُت

إنًؽل أوافك

 يب

ال

 أوافك

األَشطخ 1 كيظ انًؼهًىٌ َغُل

 انولًُخثفؼبنُخفٍشوػانلهوً.

65 143 21 1.34 64.25 6 

ؽظمانًؼهًىٌػهًكوهادرلهَجُخ 2

فٍ انزكُىنىعُب الٍزقلاو كبفُخ

 ُخ.انؼًهُخانزؼهًُ

46 135 114 1.76 52.32 2 

ػووهحانًؼهًىٌَزفك 3 ػهً

انزلهٌَ فٍ انزكُىنىعُب اٍزقلاو

 ثفؼبنُخوكفبءح.

132 112 45 2.23 76.43 5 

انكفبَبد 4 انًلَوٍَ نلي رزىافو

الٍزقلاو انالىيخ وانًهبهاد

 وانًؼهىيبد.دركُىنىعُباالرظبال

54 133 102 1.23 61.24 7 

5  اهرفبع ثٍَُشكم األيُخ ََجخ

ػبئمبً انغبهيَخانطالة أيبو

 انزكُىنىعُخ.

153 37 45 2.36 72.27 4 

اإلَزوَذ 6 فليخ هٍىو اهرفبع َمهم

فبهط نهزبثهذ انطالة اٍزقلاو يٍ

 انًلهٍخ.

131 75 23 2.54 24.37 1 

انًهبهاد 7 انًلَوٍَ نلي رزىافو

 انولًُخانالىيخإلكاهحَظبوانزؼهى.

32 143 114 1.74 52.07 3 

انًهبهاد 2 انطالة نلي رزىافو

اإلَزوَذ ورظفؼ الٍزقلاو انالىيخ

 ويشبهكخانًؾزىييغاِفوٍَ.

153 117 25 2.43 21.12 2 

االٍزؼلاك 3 انطالة نلي َزىافو

 انشقظٍنمجىلانزؼهىػجوانزبثهذ.

143 123 23 2.32 73.54 3 

  %71.57 يزىٍؾيغًىعانىىٌانَُجٍنهًؾىهانواثغ

 3(91التعمٗل عمٜ جدٔه )

 يوالوزن النسب يتكرارات استجابات الموا قة الخاصة بالعينة الكمية ومتوسط التقدير النسب
 الخاص باأل راد )معممين، مديرين طالب(.
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 لمتابمت الطالب استخدام من نترنتاإل  خدمة رسوم ارتفاع تقميل"( 6) رقم العبارة حصمت( 0) 

 مرتفع ينسب وزن عم  حصمت حيث األهمية، حيث من األول الترتيب عم  "المدرسة خارج

 موا قة (%75.6) ونسبة ،(%66.2) موا قة نسبة عم  العبارة حصمتو ( 26.62) قدر 

 أ راد نظر وجهة من إل  يشير مما ،(%6.2) الموا قة غير نسبة بمغت حين  ي ما، حد إل 
 الطالب جاهزية عم  تؤثر التي رالعناص أول  من نترنتاإل  خدمة رسوم تعد العينة

 واألعباء اإلنترنت خدمات أسعار إرتفاع مع خاصة التعمم عممية ي  واستمراريتهم
 . أبنائهم تعميم  ي األمور أولياء يتحممها التي اإلقتصادية

 ومشاركة اإلنترنت وتصف  الستخدام الالزمة المهارات الطالب لد  تتوا ر" عبارة حصمت (7)

 بمغت حيث ،(20.07) قدر  مرتفع نسبي بوزن الثاني الترتيب عم " آلخرينا مع المحتو 

  ي ،(66.66) ما حد إل  الموا قين ونسبة ،(%50.2) البند عم  العينة أ راد موا قة نسبة

 عم  العينة أ راد أغمبية موا قة إل  يشير مما.(%2.62) الموا قة غير نسبة بمغت حين
 مع المحتو  ومشاركة اإلنترنت وتصف  الستخدام زمةالال  لمهارات يمتمكون الطالب أن

 .اآلخرين

 "التابمت عبر التعمم لقبول الطالب لد  يالشخص يسفالن االستعداد يشكل" عبارة جاءت (6)

 ينسب وزن عم  البند حصل حيث ، التعميمية معمميةل األ راد جاهزية ي  الثالث الترتيب  ي
 ونسبة ،(%62.6) البند عم  العينة أ راد ا قةمو  نسبة بمغت و ،(26.56) قدر  مرتفع

 أن عم  العينة أ راد أغمبية موا قة إل  يشير مما ،%(60.66) ما حد إل  الموا قين
 بمغت حين  ي ،" التابمت عبر التعمم قبول  ي يؤثر الطالب لد  الشخصي النفسي االستعداد

 .جدا ضئيمة نسبة وهي  (%6.26) الموا قة غير نسبة

" التكنولوجية الجاهزية أمام عائقا   الطالب بين األمية نسبة ارتفاع يشكل" عبارة تحصم (6)

بمغت و  ،(22.22)قدر  مرتفع  يالبند عم  وزن نسبهذا عم  الترتيب الرابع حيث حصل 
ونسبة الموا قين إل  حد ما  ،(%50.2)عم  البند  نسبة موا قة أ راد العينة

ية العينة عم  أن إرتفاع نتسبة األمية بين الطالب مما يشير إل  موا قة غالب،(67.2%)
 ي حين بمغت نسبة غير الموا قة تشكل عائقا  ي تحقيق الجاهزية التكنولوجية 

 .وهي نسبة قميمة  (05.7%)
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يتفق المعممون عم  ضرورة استخدام التكنولوجيا  ي التدريس بفعالية "حصمت عبارة  (5)
هذا عم   حيث بمغت نسبة موا قة أ راد العينة، (26.66) قدر  عم  وزن نسبي "وكفاءة
،  ي حين بمغت نسبة غير (%66)، ونسبة الموا قين إل  حد ما (%66.2)البند 

 .(%05.7)الموا قة 

عم   "يجيد المعممون دمج األنشطة الرقمية بفعالية  ي شرح الدروس"حصمت عبارة  (6)
عم   نسبة موا قة أ راد العينةحيث بمغت (، 66.25قدر  )وزن نسبي بالترتيب السادس 

هي نسبة قميمة مما يعني أن المعممين  ي حاجة إل  التدريب عم  دمج  (%77)البند 
،  ي حين (%56.5)، ونسبة الموا قين إل  حد ما األنشطة الرقمية  ي شرح الدروس 

 .(%72.65)بمغت نسبة غير الموا قة 

والمهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا تتوا ر لد  المديرين الكفايات "حصمت عبارة  (2)
حيث بمغت نسبة موا قة أ راد  ،(60.76)قدر  عم  وزن نسبي  "والمعمومات تاالتصاال
مما يشير إل  ،(%66.26)، ونسبة الموا قين إل  حد ما (%07.22)عم  البند  العينة

الستخدام  الالزمةموا قة أغمبية أ راد العينة عم  أن المديرين لديهم الكفايات والمهارات 
 .(%6.2) ي حين بمغت نسبة غير الموا قين من أ راد العينة  التكنولوجيا.

حصل المعممون عم  دورات تدريبية كا ية الستخدام التكنولوجيا  ي "حصمت عبارة  (2)
هذا عم   حيث بمغت نسبة موا قة أ راد العينة ،عم  الترتيب الثامن "العممية التعميمية

% من  22مما يشير إل  أن  (%50.2)، ونسبة الموا قين إل  حد ما (%05.56)البند 
أ راد العينة يرون  كفاية الدورات التدريبية التي حصموا عميها الستخدام التكنولوجيا  ي 

 .(%62.66)،  ي حين بمغت نسبة غير الموا قين من أ راد العينة " العممية التعميمية

 ي  "ين المهارات الرقمية الالزمة لنظام إدارة التعممتتوا ر لد  المدير "جاءت عبارة  (6)
 ي قدر ( األخير بوزن نسب9حيث حصمت عم  الترتيب ) ،الترتيب األخير من حيث األهمية

 البندهذا عم   وكانت نسبة موا قة أ راد العينة ،منخفض ي( وهو وزن نسب52.12)

  المديرين المهارات وهي نسبة ضئيمة جدا مما يعني أنه ال تتوا ر لد، (07.22%)
وهو مايعني  (%60.66)ونسبة الموا قين إل  حد ما "  الرقمية الالزمة لنظام إدارة التعمم

متاكدين من توا ر المهارات الرقمية الالزمة إلدارة نظام  أن نسبة كبيرة من أ راد العينة غير
مما  (%6.26)نة ،  ي حين بمغت نسبة غير الموا قين من أ راد العيالتعمم لد  المديرين
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يدل عم  ضع  مهارات إستخدام التكنولوجيا لد  العاممين  ي اإلدارة التعميمية  مما يشير 
إل  ضرورة تدريب المديرين والعاممين  ي اإلدارة التعميمية عم  التكنولوجيا اإلدارية 

 .(   7606وهو ما يتفق مع دراسة )حممي ،  ؤاد :  الحديثة ،

(21علول)

وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخانًؾبفظخقثٍُكالنخانفوو
يلي و انواثغ: انًؾىه

، )يؼهًٍُ األفواك عبهيَخ

 يلَوٍَ،ؽالة(

كالنخانفووق يزىٍؾانًؾبفظخ

 2كب

يَزىيانلالنخ

 انفُىو انشولُخ اإلًٍبػُهُخ انمهُىثُخ انغُيح انمبهوح 0.05

كيظ 1 انًؼهًىٌ َغُل

ثفؼبنُخ انولًُخ األَشطخ

 فٍشوػانلهوً.

 كال 0.000 33.200 2.13 1.36 2.04 1.52 1.26 2.12

انًؼهً 2 ػهًُؽظىل ٍ

كبفُخ رلهَجُخ كوهاد

فٍ انزكُىنىعُب الٍزقلاو

 انؼًهُخانزؼهًُُخ.

 كال 0.000 73.132 2.13 1.20 2.04 1.12 1.66 1.66

3  انًؼهًىٌ ػهًَزفك

اٍزقلاو ػووهح

انزلهٌَ فٍ انزكُىنىعُب

 ثفؼبنُخوكفبءح.

 كال 0.000 112.435 2.51 2.30 2.54 1.42 2.60 2.42

انًلَوٍَ 4 نلي رزىافو

وانًهبهاد انكفبَبد

الٍزقلاو انالىيخ

االرظبال دركُىنىعُب

 وانًؼهىيبد.

 كال 0.000 72.013 2.04 1.30 2.24 1.12 1.24 1.24

اهرفب 5 األيُخَشكم ََجخ ع

ػبئمبً انطالة أيبوثٍُ

 انغبهيَخانزكُىنىعُخ.

 كال 0.000 45.616 2.12 2.14 2.34 2.22 2.12 2.46

فليخ 6 هٍىو اهرفبع َمهم

اٍزقلاو يٍ اإلَزوَذ

فبهط نهزبثهذ انطالة

 انًلهٍخ.

 كال 0.002 23.712 2.42 2.42 2.46 2.22 2.62 2.42

انًلَوٍَ 7 نلي رزىافو

انالىيخانًهبه انولًُخ اد

 إلكاهحَظبوانزؼهى.

 كال 0.000 42.223 1.32 1.76 1.272 1.22 1.74 2.00

انطالة 2 نلي رزىافو

انًهبهادانالىيخالٍزقلاو

ورظفؼاإلَزوَذويشبهكخ

 انًؾزىييغاِفوٍَ.

 كال 0.003 26.542 2.27 2.32 2.62 2.66 2.34 2.32

انطالة 3 نلي َزىافو

ا نمجىلاالٍزؼلاك نشقظٍ

 انزؼهىػجوانزبثهذ.

 كال 0.000 34.336 2.40 2.42 2.62 2.06 2.34 2.42

 3(90التعمٗل عمٜ جدٔه رقي )

داللة الفروق بين المحا ظة وبين استجابات عينة الدراسة  يما يتعمق بمد  جاهزية 
 طالب(. ،مديرين األ راد )معممين

 وبين المحا ظة بين( 6.65)داللة  مستو  عند حصائيةإ داللة ذات  روق توجد  (1)

 الخاص األول البند ي  ،(7.02) القاهرة محا ظة لصال  الدراسة عينة استجابات
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 السابع والبند الدروس، شرح ي  بفعالية الرقمية األنشطة ودمج نيالمعمم بإجادة

 ".التعمم إدارة لنظم الالزمة الرقمية المهارات المديرين لد  تتوا ر" بعنوان

 وبين المحا ظة بين( 6.65)داللة  مستو  عند حصائيةإ داللة ذات  روق توجد  (2)

 الخاص( 7) رقم بالبند يتعمق  يما الفيوم محا ظة لصال  الدراسة عينة استجابات

 العممية  ي التكنولوجيا الستخدام كا ية تدريبية دورات عم  نيالمعمم حصولبد"

 ".التعميمية

 وبين المحا ظة بين( 6.65)داللة  مستو  عند ائيةحصإ داللة ذات  روق توجد  (3)

 الخاص( 6) رقم بالبند يتعمق  يما الجيزة محا ظة لصال  الدراسة عينة استجابات

 مما "،وكفاءة بفعالية التدريس ي  التكنولوجيا استخدام ضرورة عم  نيالمعمم اتفاقد"ب

 ي  التكنولوجيا استخدام أن يرون الجيزة محا ظة ي  الدراسة عينة أ راد أن إل  يشير
 .المعممين جاهزية من ير ع بكفاءة بفعالية التدريس

( بين المحا ظة وبين 6.17)داللة حصائية عند مستو  إتوجد  روق ذات داللة   (4)
سماعيمية  يما يتعمق بالبند الرابع "تتوا ر استجابات عينة الدراسة لصال  محا ظة اإل

المديرين الستخدام تكنولوجيا المعمومات الكفايات والمهارات الالزمة لد  
وجد تسماعيمية محا ظة اإل يأن من وجهة نظر أ راد العينة   يواالتصاالت" مما يعن

 ضرورة لتوا ر الكفايات والمهارات.

( بين المحا ظة وبين 6.17)داللة حصائية عند مستو  إتوجد  روق ذات داللة   (5)
( 7القميوبية  يما يخص البند رقم )استجابات عينة الدراسة لصال  محا ظة 

البند رقم و ."ارتفاع نسبة األمية بين الطالب يمثل عائقا  أمام الجاهزية التكنولوجية"
نترنت يقمل من استخدام الطالب لمتابمت خارج ارتفاع رسوم خدمة اإل د"( الخاص ب2)

يمة يشير إل  أن محا ظة القميوبية بحاجة إل  حمول بد ياألمر الذ "،المدرسة
أو من  الطالب باقات مجانية لدعم عممية التعمم  ،نترنتلخفض رسوم خدمة اإل 

 خارج المدرسة.
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(22علول)

وثٍُاٍزغبثبدػُُخانلهاٍخكالنخانفووقثٍَُىعثُئخانًلهٍخ

األفواك و عبهيَخ يلي انواثغ: انًؾىه

 )يؼهًٍُ،يلَوٍَ،ؽالة(

يزىٍؾَىعثُئخ

 انًلهٍخ

كالنخ

بانفووقك
2

 

يَزىيانلالنخ

0.05 

 ؽؼو هَف

انولًُخ 1 األَشطخ كيظ انًؼهًىٌ َغُل

 ثفؼبنُخفٍشوػانلهوً.
2.00 1.33 3.142 0.202 

غُو

 كال

ؽظمانًؼهًىٌػهًكوهادرلهَجُخكبفُخ 2

 الٍزقلاوانزكُىنىعُبفٍانؼًهُخانزؼهًُُخ.
 كال 0.000 16.766 1.73 1.35

3  ػهً انًؼهًىٌ اٍزقلاوَزفك ػووهح

 انزكُىنىعُبفٍانزلهٌَثفؼبنُخوكفبءح.
 كال 0.031 6.321 2.24 2.52

وانًهبهاد 4 انكفبَبد انًلَوٍَ نلي رزىافو

االرظبال ركُىنىعُب الٍزقلاو دانالىيخ

 وانًؼهىيبد.

 كال 0.027 7.237 1.20 2.00

انطالة 5 ثٍُ األيُخ ََجخ اهرفبع َشكم

 نزكُىنىعُخ.أيبوانغبهيَخاػبئمبً
 كال 0.011 3.012 2.42 2.14

يٍ 6 اإلَزوَذ فليخ هٍىو اهرفبع َمهم

 اٍزقلاوانطالةنهزبثهذفبهطانًلهٍخ.
 كال 0.023 7.075 2.52 2.43

انولًُخ 7 انًهبهاد انًلَوٍَ نلي رزىافو

 انزؼهى.َظبوانالىيخإلكاهح
1.73 1.73 2.073 0.354 

غُو

 كال

انطالة 2 نلي انالىيخرزىافو انًهبهاد

ويشبهكخ اإلَزوَذ ورظفؼ الٍزقلاو

 انًؾزىييغاِفوٍَ.

2.32 2.45 0.743 0.656 
غُو

 كال

انشقظٍ 3 االٍزؼلاك انطالة نلي َزىافو

 نمجىلانزؼهىػجوانزبثهذ.
 كال 0.043 6.232 2.37 2.45

 تي:يتض  اآل( 77)من قراءة جدول 
 ،7) مارقأ مبنودل الري  لصال ( 1.17داللة ) ستو م عند إحصائيا   دالة  روق توجد  (1)

6، 6، 5 .) 

 رقم العبارة  ي الحضر لصال ( 1.17داللة ) مستو  عند إحصائيا   دالة  روق توجد  (2)

 . "المدرسة خارج لمتابمت الطالب استخدام من اإلنترنت خدمة رسوم ارتفاع يقمل"( 6)

  ي والحضر الري  بين( 1.17داللة ) مستو  عند إحصائيا   دالة  روق توجد ال  (3)

 (.2 ،2 ،0)أرقام  البنود

 
 

 زابعال ٕراحمل
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 الجإٌٖٛ املدارظ يف التهٍٕلٕجٗٛ اجلاِشٖٛ لتخضني وكرتح تصٕر

 

 أٔاًل3 فمضفٛ التصٕر

 أجل من المعمومات من والمعممين التالميذ تمكين عم  المقترح التصور  مسفة ترتكز

 لمجميع، متاحا   يكون الجودة عالي تعميم تو ير خالل من" المعر ة مجتمعات"  ي والعمل التعمم

 من وتمكينهم والمعممين، لمطالب الرقمية األمية محو"و تكنولوجيا ، المتمكن المتعمم عم  مرتكزا  

 ".لمتعميم التكنولوجية البيئة لجودة مؤشرات وجود ظل  ي المعمومات، تكنولوجيا مهارات

 التصٕر املكرتح ثاًٌٗا3 وٍطمكات ٔرناٟش 

 وخبراء والمديرين، المعممين، آراء استطالع نتائج عنه أسفرت ما عم  المقترح التصور يعتمد
جراءات آليات، من الثانوية بالمدارس التكنولوجي التطوير ومسئولي  من يمكن مقترحة وا 
 ر وأخ عالمية منطمقات عم  يعتمد كما بالمدارس، التكنولوجية الجاهزية تحسين خاللها
 :عرضها يمي  يما. محمية

 املٍطمل العامل3٘ -أ

 والجماعات األ راد تدريب يستهد  الذي الرقمي التمكين نحو العالمية التوجهات مواكبة 
 العممية  ي واالتصال المعمومات تكنولوجيا توظي  عم  القدرة إلكسابهم مستمرا ؛ تدريبا  

 وكفاءة، بمهارة، مسئوال   آمنا   توظيفا   بها الصمة وذات لها، المساندة والعمميات التعميمية
 إنتاج عم  القادرة الوطنية الكفاءات بناء أجل من وذلك وتحكم؛ وضبط، وثقة، و اعمية،
 .واإلبداع االبتكار عم  قادرة أجيال وتخريج الرقمي، المحتو 

 ( 099) بين من( 009) المركز إل  العالمية التنا سية مؤشر  ي مصر ترتيب تأخر
 الترتيب كان حيث الماضية، أعوام الخمسة مدار عم  متفاوتة بنسب تراجع كما لة،دو 

 6100 وعام ،%(71.0) 6101 لعام مصر  ي األساسية لممتطمبات النسبي
 وعام ،%(29.2) إل  6100 عام تراجع بينما ،%(29.0) 6106 وعام ،%(22.6)

 %(.16.2) إل  6107 /6109

 ( 6.2) أداء بمعدل لممدارس اإلنترنت دخول  ي عالمال مستو  عم  مصر ترتيب تأخر
 بين من( 000) الترتيب مصر شغمت حيث ،6102 لعام العالمية التنا سية لتقرير طبقا  
 التحتية، البنية كفاية عدم بمؤشر ذلك ويرتبط جدا ، متأخر مركز وهو دولة،( 001)
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 يرتبط كما ،6102 عاملم التنا سية تحقيق إشكاليات كأبرز( 7.7) معدل عم  وحصولها
 التكنولوجية الجاهزية مؤشر  ي دولة( 001) بين من( 99) الترتيب عم  بحصولها

 االبتدائية المدارس عدد يصل حيث ،(20) التنا سية القدرة لتحقيق الكفاءة محفزات كأحد

 المدارس عدد من%( 17) بنسبة مدرسة( 091111) نحو إل  بالتكنولوجيا المجهزة غير

 آلي حاسب بمعامل مزودة اإلعدادي التعميم مدارس من  قط%( 62.9) أن كما ة،التعميمي

(27.) 

 املٍطمل احملم٘ -ب

 وهو ،("6101) مصر رؤية" المستدامة التنمية استراتيجية أهدا  تحقيق نحو السعي 

 الفئات كا ة وتمكين المعر ة، اكتساب وسائل إل  الوصول من المصري اإلنسان تمكين"
 والمعممين، لمطالب الرقمية األمية ومحو المعر ة، إل  الوصول  ي الحق من ةاالجتماعي
 البيئة لجودة مؤشرات وجود ظل  ي المعمومات، تكنولوجيا مهارات من وتمكينهم

 ".لمتعميم التكنولوجية

  الفقيرة والقر  المحرومة المناطق  ي المدارس داخل األساسية التكنولوجيا مقومات ضع 

  يما والحضر الري  بين رقمية  جوة ووجود المحيطة، والبيئة األسرة و ي والمهمشة،

تاحة االتصاالت، تكنولوجيا الستخدام أماكن بتو ير يتعمق  المدرسة،  ي المعر ة مصادر وا 

 مؤسسات عم  التعميمية التكنولوجيا توزيع  ي عدالة وجود وعدم استخدامها، وتيسير

 الحديثة، التقنيات كا ة استيعاب  مسفة عم  لقائمةوا بيئاتها، مختم  وعم  التعميم،

 .المعمومات لتكنولوجيا الذكي واإلستخدام

 التطوير عناصر توا ر مد   ي قصور وجود السابقة الدراسات نتائج أوضحت وقد 

 بالمدارس، لمتكنولوجيا التحتية البنية  ي قصور ووجود العام، التعميم بمدارس التكنولوجي

 الفجوة بمفهوم الوعي عدم إل  أسبابها ترجع بمصر التعميم منظومة  ي ميةرق  جوة ووجود

 من متمكنين غير المعممين أن إل  باإلضا ة المعموماتية، البنية  ي وقصور الرقمية،

 والتعمم النشط، لمتعمم جديدة استراتيجيات لتطبيق الالزمة األساسية الكمبيوتر مهارات

  ي المعمومات تكنولوجيا لدمج االستراتيجي أو الشبكي لمتخطيط غياب ويوجد التعاوني،

 المعر ة، عم  القائم االقتصاد تحقيق تستهد  واضحة سياسة وغياب التعميمية، العممية

 .مصر  ي الجامعي قبل لمتعميم التنا سية القدرة تحقيق أمام عائقا   يعد مما
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 مستو  ضع  إل  باإلضا ة ميذ،لمتال التكنولوجية المهارات تنمية  ي تسهم ال المدارس أن 

 .لممعممين التكنولوجية المهارات

 رناٟش التصٕر املكرتحثالجًا3 

 .الزنٗشٚ األٔىل الطالب  (أ)

 وأكدددددد. اإلنجددددداز ودا دددددع التكنولوجيدددددا بدددددين واضدددددحة عالقدددددة  توجدددددد انددددده شددددك ال
 أن إلددد  يميمدددون والمعممدددين الطدددالب أن عمددد  التكنولوجيدددا مجدددال  دددي الخبدددراء معظدددم
 ارتفدددع وكممدددا التكنولوجيدددا مدددن أعمددد  مسدددتو  تدددو ر بيئدددة  دددي تفددداعال أكثدددر وايكونددد

 نمدددط ارتفدددع كمدددا الجدددودة عاليدددة مدرسدددية أنشدددطة إنتددداج  دددي التالميدددذ انددددماج مسدددتو 
 أجهدددددزة عمددددد  الحصدددددول  بعدددددد وذلدددددك بدددددالعموم واالهتمدددددام بيدددددنهم التعددددداوني الدددددتعمم

" مثددددل األطفددددال بددددين السددددمبية السددددموكيات مسددددتو  يخفددددض كمددددا. محمولددددة كمبيددددوتر
.  المنزليدددددة بالواجبدددددات القيدددددام تيسدددددير إلددددد  باالضدددددا ة" الجريمدددددة العنددددد ، الغيددددداب،

بدددددالرغم مدددددن أن نتدددددائج الدراسدددددة تؤكدددددد عمددددد  أن نسدددددبة كبيدددددرة مدددددن الطدددددالب تجيدددددد 
إال أندددده يوجددددد وتصددددفحه ومشدددداركة المحتددددو  مددددع اآلخددددرين .  إسددددتخدام اإلنترنددددت 

. كمدددا يشدددكل إرتفددداع بندددك المعر دددة ضدددع   لدددد  الطدددالب  دددي مهدددارات اإلسدددتفادة مدددن 
نسدددبة األميدددة  دددي المنددداطق الفقيدددرة والعشدددوائية مثدددل محا ظدددة القميوبيدددة مدددثال  عائقدددا 
أمددددام الطددددالب  ددددي إسددددتخدام التكنولوجيددددا ، مددددن ناحيددددة أخددددرة يعددددد إرتفدددداع رسددددوم 

 إشتراك اإلنترنت  ي هذ  المناطق معوقا لمجاهزية التكنولوجية .

 ي.)ب(الزنٗشٚ الجاٌٗٛ املعم

 أسداليب تحقيدق مدن يمكنده  الضدروية  الرقميدة لممهدارات المعمدم إمدتالك أن شك ال
ن تالميدذهم ويمكدن حديثدة تعميم واستراتيجيات  واإلنفداق والتحدديث لمتطدوير جهدود أي وا 

 تكنولوجيدددا إسدددتخدام يدددتقن ال معمدددم أمدددام يسدددقط وغيرهدددا التحتيدددة البنددد  عمددد  البددداهظ
 إسدتخدام أن عمد  العيندة أ دراد إتفداق مدن بدالرغمو .  مالتعمدي  دي واإلتصداالت المعمومات
 الجاهزيددة مسددتو  مددن ير ددع بفعاليددة التدددريس  ددي والمعمومددات اإلتصدداالت تكنولوجيددا

 مهدددارات إمدددتالكهم عددددم إلددد  اشددداروا قدددد المعممدددين معظدددم أن أال لممعمدددم التكنولوجيدددة
 يستمزم مما عميها صمواح التي التدريبة الدورات كفاية وعدم المعر ة، بنك من اإلستفادة



 .تصور مقترح لتحسين الجاهزية التكنولوجيةفي المدارس الثانوية

- 277 - 

  معممدي خاصدة الددروس شدرح  دي الرقميدة األنشدطة دمدج مدن المعممدين تمكدين ضرورة
 . والعشوائية النائية المناطق

 )ج( الزنٗشٚ الجالجٛ البٍٗٛ التختٗٛ التهٍٕلٕجٗٛ 3

 األكثدر والقدر   الريد مددارس  دي التكنولوجيدة التحتيدة البنيدة تدو ير  عم  التركيز
  وتدريبها الحديثة التكنولوجية واألجهزة الموحية الحاسبات لصيانة  رق كوينوت إحتياجا،
 .الصيانة عم  الكا ي التدريب

 أِداف التصٕر املكرتحرابعا3

  الثانوية لممدارس التكنولوجية الجاهزية مستو  تحسين إل  المقترح التصور يهد 

  ي الرقمي الدمج تحقيق اخالله من يمكن التي واإلجراءات اآلليات، وتحديد المصرية،

 . التعميمية العممية

 وواضعي السياسات التعميمية  يما  كما يهد  التصور المقترح إل  مساعدة متخذي القرار
 يتعمق بكيفية تحسين الجاهزية التكنولوجية  ي المدارس المصرية.

 ًا3 ذلتٕٝ التصٕر املكرتحخاوض

 يمكن تحديد محتو  التصور المقترح كالتالي:  ي ضوء رؤية الباحثة، وما أوضحته النتائج،  
 احملٕر األٔه3 بالٍضبٛ إىل التػمب عمٜ وعٕقات اجلاِشٖٛ التهٍٕلٕجٗٛ وَ خاله اآللٗات التال3ٛٗ

 اآللي، مثل تكوين  رق إلدارة األزمات والطوارئ  الحاسب ألجهزة الفني لمدعم نظام تأسيس
الت نقص عدد  رق صيانة الحاسبات التكنولوجية داخل المدارس؛ لمتغمب عم  مشك

 اآللية، وتدريبها التدريب الكا ي.
  التوسع  ي الشراكة المجتمعية، وتفعيمها؛ من أجل تو ير التكالي  المادية، والتمويل

ارتفاع  عدد من الطالب؛ نظرا  إل  الالزم لشراء أكبر عدد من األجهزة المحمولة ألكبر
الل عقد شراكات مع مؤسسات تجارية محمية الكثا ة  ي المدارس المصرية من خ
 وعالمية، باإلضا ة إل  الدعم المجتمعي.

  تو ير البنية التكنولوجية األساسية القائمة عم  شبكات األليا  الضوئية عالية السرعة
  ي مدارس القر  األكثر احتياجا ، البعيدة، والنائية، والمهمشة  ي صعيد مصر.

 ممة مستقمة مجانية مجهزة لمطالب  ي المناطق الفقيرة، ويمكن إنشاء مراكز تعميم متكا
أن تكون  ي مراكز الشباب، وقصور الثقا ة، خاصة  ي المناطق المحرومة والمهمشة؛ 
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لمتغمب عم  ارتفاع رسوم خدمة اإلنترنت، والتي قد ال يستطيع طالب المناطق الفقيرة 
 تحممها.

 بمصادر الفصول إمداد المتعممين، ويتم ياجاتاحت مع تتناسب  عالة تعمم بيئات تأسيس 

 تصميم من المعممين تمكن المهنية لمتنمية منصات لمتفاعل اإللكتروني الرقمية، وم التعمم

 إل  التالميذ. وباإلضا ة تعمم نواتج تحسين عم  باالبتكار، والقدرة تتسم رقمية تعمم أنشطة

 تمكين وعم  دروسهم، لشرح لجيدا التخطيط عم  المعممين المصادر هذ  تساعد هذا،

 وصقل، وتنمية واالتصاالت، المعمومات بتكنولوجيا المتصمة مهاراتهم تحسين من التالميذ

الرقمية. وكذلك تو ير البيئة التكنولوجية  العمل أسواق  ي لمنجاح الالزمة المهارات
كاميرات المالئمة داخل الفصل الدراسي من خالل شاشات العرض، والسبورة الذكية، و 

 المراقبة، والموحات اإلعالنية، وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

  تدريب الطالب عم  مهارات االستخدام اآلمن لمتكنولوجيا، والحفاظ عم  األجهزة
وصيانتها، ومهارات استخدام بنك المعر ة، ومهارات إنتاج المعر ة، وتنمية مهارات 

 . ل رقمي واع  المواطنة الرقمية لديهم لخمق جي

  تدريب المعممين  ي القر  األكثر احتياجا ، والمحا ظات الفقيرة عم  التوظي  األمثل
ويمكن  ي هذا الصدد إنشاء ’لمتكنولوجيا  ي عممية التدريس داخل الفصل الدراسي، 

 المناهج  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج خالل مهارات المعممين من تنمية شبكة

 لممعممين الفني والدعم التدريب تقديم خبرات تربوية؛ بهد  الشبكة هذ  سية، وتضمالدرا

 مجال  ي الشبكية الثقا ة توظي  كيفية عم  وتدريبهم الرقمية، التكنولوجيا مجال  ي

 التعميم.

  تفعيل المواقع اإللكترونية غير المفعمة لممدارس حت  ال تكون مواقع صورية غير
 . هد  من إنشائهاتفاعمية، وتفقد ال

 مصادر عم  االطالع التالميذ خاللها من إنشاء منصات لمتفاعل اإللكتروني يستطيع 

رسال التعمم، نشاء منصات لمتفاعل . إلكترونية بصورة المعممين إل  التكميفات وا  وا 
 المعممين  ي المدارس مساعدة اإلنترنت؛ بهد  شبكة اإللكتروني والشامل لممعممين عم 

  ي توظيفها وكيفية الرقمية، بالتكنولوجيا المتصمة الكفايات الكتساب خطيطالت عم 

 .المدرسية الخطط  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج وكيفية لمدروس، التخطيط



 .تصور مقترح لتحسين الجاهزية التكنولوجيةفي المدارس الثانوية

- 276 - 

  تدريب الطالب والمعممين عم  االستفادة من استخدام بنك المعر ة. 

  صيغة عم  يقتصر ال بحيث المنهج تطوير المحتو  الرقمي لممناهج، ومعالجة صيغة 

PDFالجديد النظام يخدم بما بتدريسه يسم  الذي بالشكل ، وتوزيعه. 

  التعميمية لممؤسسات التكنولوجية بالنسبة إل  الجاهزية: الثانيالمحور: 

 الجاهزية التكنولوجية لممؤسسات التعميمية من خالل اآلليات التالية: يقترح تحسين 
  تكنولوجية متطورة بالمدارس، وتدريب المعممين والطالب عم  جودة تو ير معامل

عادة النظر  ي كون األجهزة عهدة عم  مسئولي التطوير  استخدامها بشكل آمن، وا 
 التكنولوجي من خالل إيجاد نظام ميسر إلحالل واستبدال األجهزة التالفة بأخر  متطورة.

 و يديو، مخزنة بصورة رقمية داخل إتاحة مصادر المعر ة الرقمية من نصوص، وصور ،
 مكتبة المدرسة، وتو ير االتصال المستمر بكفاءة بشبكة اإلنترنت.

  تو ير عدد مناسب من الكابالت الكهربائية والتوصيالت داخل الفصل الدراسي لتيسير
واستخدامه بالتزامن مع  استخدام شحن الطالب لمكمبيوتر المحمول أو التابمت الشخصي،

 ة الذكية واألجهزة األخر  المصاحبة  ي الفصل الدراسي.السبور 

   تو ير أحدث التقنيات التكنولوجية من سبورة ذكية، وشاشات عرض لممدارس  ي القر
 .والمحا ظات الفقيرة، والمناطق المهمشة واألكثر احتياجا  

 رة تو ير شبكات واي  اي عم  درجة عالية من الكفاءة  ي مدارس المحا ظات الفقي
األكثر احتياجا ؛ تحقيقا  لمبدأ تكا ؤ الفرص التكنولوجية، وتو ير العدالة التقنية بين جميع 
الطالب سواء  ي الري  أو  ي الحضر؛ لتال ي ضع  شبكة اإلنترنت أو انقطاعها 

 لفترات.

  تحسين جاهزية البنية التحتية  ي القر   ي الري  من خالل توصيل شبكات الكهرباء
ت  ي المناطق النائية، واالستعانة بمولدات كهربائية  ي حاالت انقطاع التيار واالتصاال
 الكهربائي.

ــ3ٛ     ــزٖعٗٛ ٔالتٍظٗىٗ ــٛ التغ ــح3 اجلاِشٖ ــٕر الجال ــات     احمل ــاله اآللٗ ــَ خ ــزٖعٗٛ و ــٛ التغ ــني الب٠ٗ حتض

 التال3ٛٗ

 مالتعمي تكنولوجيا من المحا ظات احتياجات عم  لموقو  قومية تكنولوجية خريطة وضع .1
  ي التكنولوجية الجاهزية وضمان التعميمية، الفرص تكا ؤ تحقيق أجل من الرقمي؛ والدمج
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 لممعممين ومعمنة واضحة إجرائية أهدا  وتحديد التعميم، مجال  ي المحا ظات جميع

 احتياجات عن وواقعية دقيقة دراسات عدة عمل بعد الرقمي التحول  ي والمديرين

 .نائيةوال الفقيرة خاصة المحا ظات

 البنية معايير وتوحيد واستخدامها، التكنولوجية، البيئة بجودة الخاصة المعايير تطبيق .2

 ومعايير المختمفة، المدارس بين اآللية لمحاسبات لالتصال، ومعامل شبكات من التحتية

 مهارات من الطالب وتمكين واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا استخدام  ي المعمم كفاءة

 .الرقمي الجيل عصر  ي المعر ة إنتاج

 اآلمن االستخدام وتنظم اإللكترونية، والجرائم التجاوزات انتشار من تحد تشريعات إصدار .3

 األجهزة استخدام بسوء متعمقة وعقوبات مدرسية الئحة وتفعيل بالمدرسة، لمتكنولوجيا

 داخل الذكية ت والهوا الموحية الحواسب الستخدام حاكمة سياسات وصياغة التكنولوجية،

 األخالقي غير واالستخدام التقويمية، التالميذ، واختباراتهم بيانات حماية الفصول، وكيفية

 المحمولة، والحواسب الحواسب توظي  وكيفية اإلباحية، المواقع زيارة  ي اآللية لمحواسب

 المتعممين. تعمم نواتج تحسين  ي الذكية الموحية، والهوات 

 أولويات رأس  ي العممية التعميمية عم  واالتصاالت المعمومات وجياتكنول توظي  وضع .4

ستخدام التخطيط الشبكي لتحديث التعميمية، السياسة   ي التكنولوجية التحتية البنية وا 

دخال واسعة اإلنترنت شبكات وتطوير المدارس، الالسمكي  ي  االتصال شبكة النطاق، وا 
 وتو ير الرقمية، التكنولوجيا باستخدام تدريسال عم  المعممين وتدريب المدارس، جميع

 وتعديل الثانوية، بالمرحمة اآللي الحاسب مناهج وتطوير الشبكات، لهذ  الصيانة  رق

 الفصول. جميع  ي واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دمج لتشمل المناهج
ين جاهزيدة الطدالب تحسد احملٕر الزابع3 بالٍضبٛ إىل جاِشٖٛ األفـزاد )طـالب، ٔوعمىـني، ٔوـدٖزَٖ(    

   من خالل اآلليات التاليةوالمعممين واإلداريين 
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 اجلاِشٖٛ التهٍٕلٕجٗٛ لمطالب3لتخضني )أ( بالٍضبٛ 

 مخفضة باقات منحهم خالل من المدرسة خارج لمطالب اإلنترنت اشتراك خدمة رسوم تقميل .1

  ي اإلنترنت لتوصي وكذلك مخفضة، بأسعار لمنازلهم توصيمها أو رمزية، أو التكالي 

 الفقيرة المحا ظات  ي خاصة الثقا ة، وقصور الشباب، ومراكز المستقل، التعمم مراكز

 .الجيزة وقر  القميوبية، محا ظة مثل احتياجا ، واألكثر

. (Digital Citizenship Education)‘ الرقمية تدريب الطالب عم  المواطنة’ .2

 الذي اإللكتروني العالم  ي مواطنين يصبحون يةالرقم التكنولوجيا األ راد يستخدم  عندما

 متنوعة، ومواثيق سموكية بأعرا  تتصل ممارسات معار ، وتنفيذ امتالك منهم يتطمب

 وناجحة. مفيدة المواطنة هذ  تكون لكي الرقمية المواطنة بهذ  تتصل
 العصر  ي  ةالمعر  إلنتاج الالزمة والتقنية الرقمية المهارات من لمطالب الرقمي التمكين .3

 عم  االطالع أو اإلنترنت، تصف  مهارات  قط وليست المعر ة، اقتصاد عم  القائم الرقمي

 . الرقمية صورتها  ي المناهج

 مثل األمية، نسبة  يها ترتفع والتي  قرا ، األكثر المحا ظات  ي لمطالب الرقمية األمية محو .4

 .الصيفية األجازات  ي بلمطال تدريبية دورات خالل من والفيوم القميوبية،

  اجلاِشٖٛ التهٍٕلٕجٗٛ لمىعمىني3 لتخضني)ب( بالٍضبٛ 

  ي وتطبيقها واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا استخدام  ي المعممين كفاءة معايير تطبيق .1

 .التدريس  ي بفعالية الرقمية األنشطة دمج خالل من التدريس

 المحا ظات  ي التدريس  ي واالتصاالت عموماتالم تكنولوجيا دمج عم  المعممين تدريب .2

 من استفادتهم من لمتأكد التدريب أثر وقياس والجيزة، الفيوم، مثل احتياجا ، واألكثر الفقيرة

 .التدريبية الدورات

 . والطالب لممعممين رقمي دليل عمل .3

 اجلاِشٖٛ التهٍٕلٕجٗٛ إلدارٚ التعمي3 لتخضني )ج( بالٍضبٛ 

 الالزمة المهارات عم  والمديريات التعميمية، واإلدارات المدارس،  ي ينالمدير  تدريب .1

 واإلدارة الرقمي، التحول مهارات من وتمكينهم الحديثة، اإلدارية لمتكنولوجيا

 تكنولوجيا باستخدام التعمم عممية إدارة عم  المعممين تدريب وكذلك اإللكترونية،

 .واالتصاالت المعمومات
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 .الرقمي المحتو  ةجاهزيبالنسبة ل .2

 تطبٗل التصٕر املكرتحاملتٕقعٛ عٍد عٕقات امل)د(    

التكنولوجية،  الثقا ة نشر بضرورة األمور أولياء لد  المجتمعي الوعي توا ر عدم .1
خاصة  ي القر  والري ، وعدم استغالل أجهزة التابمت الموزعة عم  الطالب  ي 

 دال  من الطالب  قط. محو األمية الكمبيوترية لألسرة بكاممها ب
 تحسين تواجه التي المعوقات أكبر من المادية المعوقات تعتبر. المادية المعوقات .2

 البيئة تجهيز أن إل  ذلك ويرجع المصرية، المدارس  ي التكنولوجية الجاهزية

 صعوبات لمواجهة المعممين، والتصدي وتدريب التكنولوجية، البنية وتو ير المدرسية،

 مادية تكالي  تمزمها كمها الفقيرة المناطق  ي واالتصاالت المعمومات وجياتكنول دمج

 . الحالية االقتصادية الظرو  ظل  ي تو يرها يصعب قد

 التالميذ استخدام لسوء السمبي التأثير إغفال يمكن ال. التكنولوجيا استخدام مخاطر .3

 استخدام ترشيد مراعاة غيتنب لذا حدين؛ ذو سالح  التكنولوجيا الحديثة، لمتكنولوجيا

 غير االستخدام مخاطر من التالميذ لتوعية الرقمية التربية ونشر لمتكنولوجيا، التالميذ

 .لمتكنولوجيا المناسب

 ضع  تجاهل يمكن ال. الري  و ي المصري الصعيد  ي خاصة الفقر معدالت ارتفاع .4

 ترجع والذي فقيرة،ال المناطق  ي خاصة االجتماعي والمستو  االقتصادي المستو 

 تنمية عن يعوقهم بشكل لموالدين والتعميمي الثقا ي المستو  انخفاض إل  أسبابه

 .الدراسة سير  ي متابعتهم حت  أو أبنائهم، لد  الرقمية المهارات

 وتطمبات تطبٗل التصٕر املكرتح  

 األكثر القر   ي الرقمية التكنولوجيا إلتاحة الالزمة المادية اإلمكانيات كا ة تو ير .1

 الدمج خالل من الحديثة التدريس استراتيجيات عم  المعممين ولتدريب احتياجا ،

 .التكنولوجية التحتية البنية لتو ير وكذلك الرقمي،

 الرشيد االستخدام ثقا ة وتدعيم التكنولوجيا، استخدام سمبيات ضد التالميذ توعية .2

 من الرقمية المواطنة جوانب مختم  رسةمما عم  وتدريبهم الرقمية، لمتقنيات والمفيد

 التربية" عميها يطمق والتي الشأن، هذا  ي المناسبة التربوية الفعاليات كا ة خالل

 ".الرقمية

نشر الثقا ة التكنولوجية بين األسر  ي القر  والمحا ظات األكثر إحتياجا ، حت   .3
إستخدام أبنائهم  يتفهموا طبيعة التطور الحادث  ي التعميم وتوعيتهم بضرورة

شراكهم  ي متابعة أبنائهم .   وبناتهم لمحواسب الموحية  ي عممية التعمم .وا 
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 .127  164 ص ص  1 ع  23 م  اإلةا    
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