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 معخخلص البحث:

لي مػطفت الخحسًاث التي جىاظه الىظام الخػلُمي الدشازي َسف َصا البحض ا           

تي بمسًىت أهجمُىا الػاضمت -في ظل ظاةحت هطوها، باجذاش "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

"؛ باغخباٍض أحس الػىاضط اإلايىهت للىظام الخػلُمي الدشازي. اجبؼ الباحض مىهج 
ً
همىشظا

ًاث التي واظهذ الىظا م الخػلُم في حشاز ئبان البحض الىضفي لىضف واكؼ الخحس

ظاةحت هطوها. جألف مجخمؼ البحض مً مػلمي ومسًطي ومشطفي اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي 

 حشاز.أما غُىت البحض فلس ادخاض الباحض الػُىت الػشىاةُت اإلاىخظمت. –بأهجمُىا 

بػس الاؾالع غلى السضاػاث  –ولخحلُم أَساف البحض ؾىض الباحض اػدباهت           

ًاث التي واظهذ الىظام  -لت شاث الطلت وألازب التربىي الىظطي الؼاب للُاغ الخحس

الخػلُمي الدشازي في ظل ظاةحت هطوها، وجم جؿبُم الاػدباهت بػس الخأهس مً ضسكها 

وزباتها. وكس دلطذ السضاػت الي هخاةج منها: وظىز جحسًاث بسضظت كلُلت مً وظهت هظط 

ً "باإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بمسًىت أهجمُىا "، اإلاػلمين واإلاشطفين التربىٍين واإلا سًٍط

ووظسث فطوق شاث زاللت احطاةُت جخػلم بالخحسًاث في مجاٌ اإلاىاهج الطكمي، وغىاةم 

والجىظس فطوق شاث زاللت  اإلاسضػُت. الخػلُم غً بػس والخػلُم الالىترووي، واللُازاث

إَل الخػلُمي  والىظُفت. وغلي ئحطاةُت حػعي إلاخغيراث: الخبرة اإلاهىُت،والخذطظ، واإلا

ط مهاضاث  ُاث منها :ضكمىه اإلاىاهج الخػلُمُت، وجؿٍى غىء هخاةج البحض كسم الباحض جىض

ٌ الخػلُم غً بػس والخػلُم الالىترووي، واللُازاث اإلاسضػُت  .اإلاػلمين واإلاشطفين في مجا

-مي ،  بأهجمُىاالخحسًاث، هظام الخػلُم الدشازي ، اإلاطهع الاػال  :الكلماث اإلافخاحيت

 حشاز.
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Abstract : 

 

      The research has an objective to know the challenges face the 
Education System in Chad during a Corona pandemic 19 "Kuwaiti 

Islamic Center N’djamena - Chad Model " as a one element of the 
Chadian Education System. The researcher follows the descriptive 
research approach to describe the reality of the challenges faced by 

the Education System in Chad during a corona pandemic. The 
research society consisted of teachers, managers and supervisors of 

the Kuwaiti Islamic Center in Chad. As for Sample of the research, 
the researcher has chosen the regular random sample. To achieve the 
search objectives, the researcher developed a questionnaire - after 

viewing previous relevant studies and theory educational literatures - 
to measure the challenges faced by the Chadian Educational System 

under corona's pandemic, and the questionnaire was applied after 
confirming its ratification and stability. The study concluded with the 
results of them : there are few challenges from the point of view of 

teachers, educators and managers "at the Kuwaiti Islamic Center in 
N’djamena, and found no statistically significant differences on the 

challenges There are no statistically significant differences that are 
consistent with variables : professional experience, specialization, 
educational and function qualification. On the light of the research, 

the researcher presented the recommendations, including the 
educational curriculum numeric, developing teachers' skills and 

supervisors in distance education and e-learning, and school leaders. 

Key words:Challenges, Chad Education System, Islamic Center, 

N’djamena -Chad. 

 مقذمت 

الىػُلت التي جلجأ اليها ألامم لخحلُم أَسافها في شتي  ًعاٌ وإلاا وان  ئن الخػلُم

اللُم واإلاػاضف واإلاهاضاث اإلاخؿىضة التي جلبي  اإلاُازًً، واغساز ألاظُاٌ الىاغسة التي جمخلً

ىؼبه ـ  ت وهطامت واػخلالٌ، ٍو حاظاث اإلاجخمؼ، وجحلم أماهُه، وجمىىه مً الػِش بحٍط

ً  اللسضة ًاث الؿاضةت التي جىاظهه في مذخلف اإلاجاالث واإلاُازً غلي مىاظهت الخحس

ُت والاكخطازًت والاظخماغُت؛ فاألمم التي ال جمخلً  اللسضاث  الػلمُت والخىىىلىظ

ت وألاهظمت التربىٍت الفاغلت، ال جلسض غلي الخىُف مؼ ألاظماث   الػلمُت، والىفاءاث البشٍط
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ً والتهسًساث التي جخؿلب امخال ُت مخؿىضة جمىىه م ن اإلاجخمؼ إلاػطفت غلمُت وجىىىلىظ

أن الخػلُم هفؼه اهما ًخغير بخغير:" ظطوف اإلاجخمػاث في  الخُاة شلًالبلاء غلي كُس 

 لخغير ظطوف الػطط
ً
،  ومذترغاجه وكس ؾطق الخػلُم والخػلم وفلا

ً
ظاز الػالم حػلُسا

ت كسضجه   فُه،وجػاءلذوحشػبذ أحىاله وجسادلذ ؾطكه وجطخمذ ألاغساز البشٍط

 أن جخغير حتي ؾطق حػلمه ،ووػاةل مػطفخه ،هؼىت مً ػنن اليىن 
ً
اإلاازًت، فأضبح لعاما

 .(9، ص:  9102،وهدُجت ؾبُػُت للاهىن ألاشُاء".)الاكبالي:،

ُاة الاظخماغُت  للس شهس الػالم غلي مط ر حغيراث مخػسزة في الخ الخاٍض

 أزي الي اضباهه في والاكخطازًت والؼُاػُت والػلمُت والخىى
ً
ىلىظُت، لىىه لم ٌشهس حغيرا

شملذ  هطوها، والتيَى الخاٌ في الخغيراث التي ولستها ظاةحت  شتي مىاحي الخُاة هما

م الصي واهذ َصٍ الخغيراث بمشابت فطضت  مذخلف اللؿاغاث بما في شلً كؿاع الخػُل

حسًاث التي ولستها ظسًسة إلغازة الخفىير في مذخلف ظىاهب الىظام التربىي. ئن الخ

مىظىماث التربُت والخػلُم: "ئش ظػلذ  غلىظاةحت هطوها ؾطحذ الػسًس مً اإلاشىالث 

الجمُؼ ًدؼاءٌ غً مسي ظهىظٍت اإلاىظىمت الخػلُمُت إلاىاظهت مشل َصٍ ألاظماث، 

ىظهها   ً وظاةحت هطوها لِؼذ ػىي جحس ظسًس ًػاف الي ػلؼلت الخحسًاث التي

ً: جحسًاث الخػلُم في ظل ظاةحت هطوها، الخػلُم حىٌ الػالم". ظٍط . 9190سة الىؾ

Alwata.com/news Tuesday; June ; 29     . 

ئن ظاةحت هطوها ال جمشل جحسًاث شيلُت في اإلاُسان الخػلُمي فحؼب، وئ هما 

في الفطص اإلاؼاواة اإلاياػب التي جحللذ للىظم الخػلُمُت في كػُت  حتىتهسز باظخشار 

س مً ألاؾفاٌ مً الخػلُمُت بين فئاث  اإلاساضغ، اإلاىاؾىين: "وشلً بؼبب حؼطب اإلاٍع

فُت وبين . وهما َى الخاٌ في  لألػط ألاشس ألاؾفاٌ اإلاىخمين داضت في اإلاىاؾم الٍط
ً
فلطا

ػخفاكم    -هما َى مخىكؼ  –الػسًس مً البلسان في ظمُؼ أهحاء الػالم، فان ألاظمت 

م". مسوهاث الب    blogs.worldbank. org   ،00 10ًى السولي:"  اوػسام اإلاؼاواة في الخػُل

9191. 

وحشير "هخلت الخػلُم الػاإلاُت " الي ئشيالُت اهلؿاع ألاؾفاٌ غً السضاػت بلىلها: 

الخػلـُم ،  الػاإلاُـت الـي مؼـخىٍاث  يـر مؼـبىكت مـً اهلؿـاع 02"للـس أزث ظاةحـت وىكُـس ــ

ملُـــاض ؾفــل مــً غـــمنهم   1..0% مــً الؿـــالب حــىٌ الػــالم:  21مــً  ممــا أزــط غلــي أه ـــر
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الـي  (02)ـ بؼبب فيـروغ هطوهـا اإلاؼخجسـ ملُىن فخاة. وكس أزي ئ الق اإلاساضغ  ( 317 )

ا الخيىماث حػؿُل أهظمت السغم ال ٌ والشباب، مما ًجػلهم أه ر غطغت تي جىفَط لألؾفا

لإلضابت باألمطاع والخػطع الي مذاؾط حماًت الؿفل مشل: الػلىبت الجؼسًت واللفظُت 

ػىـف الجي ــأي أو اللــاةم غلــي الىــىع الاظخمــاعي، وظواط وغمالــت ألاؾفــاٌ والاججــاض  هــم وال

هحى دـاص الفخُـاث غلي  وججىُسَم واػخذسامهم في النزاغاث اإلاؼلخت. وكس جأزط بصلً 

والفئــاث اإلاهمشــت ألادــطي ، والػــُما فــي مىــاؾم النــزوي". هخلــت الخػلــُم الػاإلاُــت: الػـــىزة 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت: زلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي اإلاسضػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيآلامىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاي غلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخذسم. مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــطابـ:  ل اإلاؼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ

https://resourcecenre.savethechildren.net 

هما أن َصٍ الجاةحت أزـاضث: "ظملـت مـً الىلاشـاث حـىٌ جـأزيراث الا ـالق الخـام 

والجعتــي للمىظىمــت الخػلُمُــت فــي الــسٌو غلــي الخــم فــي الخػلــُم، همــا اغــؿطث مذخلــف 

ــــسة إلجا ـ ــــاضاث ظسًـ ـ ــــً مؼـ ـ ــــض غـ ـ ــــت البحـ ـ ــــىظم الخػلُمُـ ـ ــــُم". الـ ـ ــــت الخػلـ ـ ــــسولي )حـ ـ ـ ــــع الـ ـ اإلاطهـ

ت:  الالىترووـي:                                  ( مخـاي غلـي الـطابـ.9190ًىهُـى،  07-09لالػتراجُجُاث التربىٍت والاػٍط

internatio… https://m.facebook.com 

 مشكلت الذساظت. 2

مُسان اإلاىاهج ولػل أبطظ الخغيراث في اإلاُسان الخػلُمي جلً التي بسأث جدبلىض في 

اغخباض أن اإلاىاهج الخػلُمُت هي بمشابت الللب الىابؼ في الػملُت الخػلُمُت بالخػلُمُت، 

 مؼخىي اإلاىاهج  وغليالخػلمُت؛ فان ضلخذ ضلح هشير مً مؼخىٍاث الػمل الخػلُمي: "

 ػىف جفطع هفؼها، لخىاهب واكؼ ما بػس الجاةحت، السضاػُت
ً
، فان جحىالث مهمت أًػا

ؼ ظهىض بطامج حػلُمُت ظسًسة، جدبني الاػتراجُجُاث الصهُت في بىاء اإلاحخىٍاث داضت م

بري الخػلُمُت، غبر اػخذسام أحسر الخؿبُلاث، التي جؿىضَا الشطواث الىاشئت، وه

وبىاء غلُه جخحسز ئشيالُت البحض في: ما هي الخحسًاث ،  اإلاإػؼاث في كؿاع الخػلُم "

. التي جىاظه هظام الخػلُم في حشا
ً
ز في ظل ظاةح هطوها؟ اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي همىشظا

خفطع غً َصٍ ؤلاشيالُت ألاػئلت الفطغُت الخالُت التي ٌشيل مجمىغها أبػاز مشيلت  ٍو

 :لخالي  ا البحض

  ػالمي اليىٍتي " َل ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلا

طفي اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا ـ "مً وظهت هظط مػلمي ومشجحسًاث هبيرة

 .؟حشاز"



الخحذياث التي جىاجه هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كىسوها  

حشاد همىرجا"  –جميىا "اإلاشكض ألاظالمي" الكىيتى بأه   

145 

 
 

  َل ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي

 "
ً
ظا

ً
مً وظهت ـ الطكمُتجحسًاث مطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُتبأهجمُىا همىش

ًهظط اإلاػلمين واإلاشطفين   ؟واإلاسًٍط

  شازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي هظام الخػلُم الد َل ًىاظه

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت باإلشطاف التربىي   ؤلالىترووي" مً وظهت هظط بأهجمُىا همىش

 .؟ اإلاػلمين واإلاشطفين

  َل ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي

 "
ً
ظا

ً
ُازة اإلاسضػُت مً وظهت هظط اإلاػلمين جحسًاث مطجبؿت باللبأهجمُىا همىش

 ؟. (واإلاشطفين التربىٍين

  ًاث جىاظه الىظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع َل جىظس جحس

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت بالخلىٍم ؤلالىترووي، مً وظهت ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 .؟ هظط اإلاػلمين واإلاشطفين التربىٍين

 الدشازي في ظل ظاةحت هطوها"اإلاطهع  الخػلُمي جىاظه الىظام ياث التسًما هي الخح

"
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىا همىش م غً بػس والخػلُم باإلاطجبؿتؤلاػالمي اليٍى ػىاةم الخػُل

 ؟ؤلالىترووي

   بين اػخجاباث غُىت البحض في مىاظهت هظام شاث زاللت ئحطاةُت َل جىظس فطوق

ًاث في ظل ظاةحت  هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا الخػلُم الدشازي لخحس

" حػعي إلاخغير اإلاإَل الخػلُمي(
ً
ظا

ً
 .؟ همىش

   في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي لخحسًاث شاث زاللت ئحطاةُت  َل جىظس فطوق

 
ً
" حػعي إلاخغير في ظل ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً
ظا

  .؟ الخذطظ الػلمي

 لخحذياثفي مىاظهت هظام الخػلُم الدشازيشاث زاللت ئحطاةُت  َل جىظس فطوق 

" حػعي إلاخغير  في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا
ً
ظا

ً
أهمىش

 ؟ الىظُفت
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 في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل فطوق شاث زاللت ئحطاةُت  ما مسي وظىز

تي بأهجم " لخحسًاث حظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى
ً
ظا

ً
ػعي إلاخغير ُىاأهمىش

 ؟اإلاهىُتػىىاث الخبرة 

 الدشازي لخحسًاث  في مىاظهت هظام الخػلُمجىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت  َل

" حػعي إلاخغير غسز 
ً
ظا

ً
في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

بُت في مهاضاث الخػلُم ؤلالىترووي  ؟.السوضاث الخسٍض

  البحـــــث : فـــــي طـــــىأ ألـــــذاو البحــــث وأظـــــ لخه اإلا شوحـــــت ي ـــــش  الباحـــــث  ضفــــشو

 الافتراطاث الخاليت:

 هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي "  ًىاظه

"مً وظهت هظط مػلمي ومشطفي اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا ـ  جحسًاث هبيرة

 حشاز".

  م الدشـ ازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي ًىاظه هظام الخػُل

 "
ً
ظا

ً
ً الطكمُت ـجحسًاث مطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت بأهجمُىا همىش م

ً  .وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين واإلاسًٍط

  ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي

 "
ً
ظا

ً
جبـ   باال شطاف التربىي الالىترووي" مً وظهت جحسًاث مط بأهجمُىا همىش

 .واإلاشطفينهظط اإلاػلمين 

  ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت باللُازة اإلاسضػُت مً وظهت هظط اإلاػلمين بأهجمُىا همىش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاش واإلاشطفين التربىٍين  طفين.م

  ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت بالخلىٍم ؤلالىترووي، مً وظهت هظط بأهجمُىا همىش

 . اإلاػلمين واإلاشطفين التربىٍين

  ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي

 
ً
" بأهجمُىا همىش

ً
ًاث مطجبؿت ظا م غً بػس والخػلُم بجحس ػىاةم الخػُل

 .ؤلالىترووي
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  بين اػخجاباث غُىت البحض في مىاظهت هظام جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت

الخػلُم الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي 

" حػعي إلاخغير اإلاإَل الخػ
ً
ظا

ً
 . لُميبأهجمُىا همىش

 في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي لخحسًاث اث زاللت ئحطاةُت جىظس فطوق ش

 
ً
" حػعي إلاخغير في ظل ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً
ظا

 .الخذطظ الػلمي

  في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي لخحسًاث جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت

" حػعي إلاخغير هجمُىفي ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأ
ً
ظا

ً
اأهمىش

 .الىظُفت

  في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت

" لخحسًاث ح
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىاأهمىش ػعي إلاخغير ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

 ػىىاث الخبرة اإلاهىُت

  زي لخحسًاث في مىاظهت هظام الخػلُم الدشاجىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت

" حػعي إلاخغير 
ً
ظا

ً
في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

بُت في مهاضاث الخػلُم ؤلالىترووي  غسز السوضاث الخسٍض

 .ألذاو البحث  4

  الىشف غً الخحسًاث التي جىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها

"مً وظهت هظط مػلمي ومشطفي اإلاطهع  يرة"اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي " جحسًاث هب

 ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا ـ حشاز".

  جحسًس الخحسًاث التي جىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين و  ًالسضاػُت ـ م  .اإلاسًٍط

 ىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها الخػطف غلى الخحسًاث التي ج

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبـ   باال شطاف التربىي "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين  . الالىترووي" م
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 ظل ظاةحت هطوها  الخحسًاث التي جىاظه هظام الخػلُم الدشازي في الخػطف غلى

 "
ً
ظا

ً
ً وظهت "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش اإلاطجبؿت باللُازة اإلاسضػُت م

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين. هظط اإلاػلمين واإلاشطفين التربىٍين   م

  الىكىف غلى الخحسًاث التي جىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها

" "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي 
ً
ظا

ً
ًاث مطجبؿت بالخلىٍم بأهجمُىا همىش جحس

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين التربىٍين  .ؤلالىترووي، م

  جحسًس الخحسًاث التي جىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها"اإلاطهع

 "
ً
ظا

ً
ػىاةم الخػلُم غً بػس بجحسًاث واإلاطجبؿت ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين. ىتروويوالخػلُم ؤلال  م

 ألميت البحث .5

 ألالميت الىظشيت 1.5

ًاث والػىاةم التي جىاظه هظام الخػلُم  مىً جحسًسَا في الىشف غً الخحس ٍو

الدشازي في ظل ظاةحت هطوها والتي الجعاٌ جساغُاتها الاظخماغُت والاكخطازًت والخػلُمُت 

، وفي حشاز غلي وظه الخطىص. جخجلي غلي هظم الخػلُم في الػالم
ً
 غمىما

 ألالميت العمليت: 2.5

وجخحـسز فــي أهـه ًخىكــؼ أن حػـين الىخــاةج التــي ًخىضـل اليهــا البحـض اإلاؼــئىلين فــي 

في جؿىٍط الخؿـ وجسٍضب اإلاػلمين  ئزاضاث الخػلُم الدشازي واإلاذؿؿين لبرامج الخػلُم، 

ي الدشــــازي بمذخلــــف ميىهاجــــه والبــــرامج التــــي تهــــسف الــــي جؿــــىٍط هفــــاءة الىظــــام التربــــى 

ازة  في أوكاث ألاظماث الؿاضةت. الخػلُمي الىظام-فاغلُخه ودطىضا ٍظ

 حذود الذساظت:.6

 حشاز -ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا  اإلاطهع وجخحس ب. الحذود اإلاكا هيت . 

 :ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا،  باإلاطهع اإلاجخمؼ الخػلُمي جخحسز بو  الحذود البششيت

ــــألف ــــى ًخـ ــــت  وَـ ـ ــــت: الابخساةُـ ــــل الخػلُمُـ ــــسًطي اإلاطاحـ ــــطفي و مـ ـ ــــي ومشـ ــــً مػلمـ مـ

 وؤلاغسازًت والشاهىٍت.

 :الػام السضاسأي: دالٌ  –بمشِئت هللا –َصٍ السضاػت  أهجعث  الحذود الضمىيت

9190 – 9199 
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 .الخحسًاث  التي جىاظه الىظام الخػلُمي في لخطط غلي : "وج الحذود اإلاىطىعيت

واإلاخػللت باإلاىاهج واإلالطضاث الطكمُت، واللُازة  حشاز في ظل ظاةحت هطوها:".

م غً بػسو الخػلُم الالىترووي،  اإلاسضػُت، والاشطاف التربىي الالىترووي والخػُل

 ." والػىاةم التي حػىق جبني الخػلُم غً بػس

 :إلاىهج الىضفي الصي ًطف الظاَطة اإلاسضوػت اجلتزم السضاػت  الحذود اإلاىهجيت

ٌ هما هي في الىاكؼ، ٍو ؛  هسف الىضى
ً
 وهُفُا

ً
 همُا

ً
حلل ظىاهبها اإلاذخلفت، جحلُال

الي فهم أزق للػىامل اإلاطجبؿت  ها؛ وشلً مً دالٌ ؤلاؾاض الىظطي والسضاػاث 

 الؼابلت التي جىاولذ مذخلف ظىاهب الظاَطة.

 مص لحاث الذساظت:.7

 الخحذياث : 

ػلُمُت ال جذلى مً ئن الخُاة الاظخماغُت والاكخطازًت والؼُاػُت والػلمُت والخ 

جحسًاث، جخؿلب مً ألاهظمت الاظخماغُت ئغماٌ الػلل البشطي غلي مىاظهتها، وجحىٍلها 

الي فطص للىجاي، وجىلُس البساةل. أما الخحسًاث لغت فلس أظمل معجم اإلاػاوي 

 ؤلالىترووي مػاهيها في:

  .جحسي اإلاذاؾط لُطل الي َسفه: واظهها وحغلب غليها" 

 غىَم للخباضي مػه. ًخحسي أكطاهه: ًس 

 .ًخحسي اإلاىث في دػم اإلاػاضن: ًجا هها 

  أجحسي : حػبير ًلطس به ئهصاض شخظ بفػل شأيء مؼ الخلمُح الي غسم كسضجه

 غلبه.

 ذؿٍط في آن واحس أ ههأ لً ًجطؤ غلى  جحسان أن حؼبلني: ًسغٍى للؼباق ٍو

ً مً شلً".  ً ًخمى  ػبله ول

ىلل ضاحب معجم اإلاػاوي الجامؼ غً مػا ظم الػطبُت: الىػُـ، واللغت ٍو

أن لفظت الخحسي جسٌ غلي  الػطبُت اإلاػاضطة، الطاةس، لؼان الػطب، اللامىغ اإلاحُـ،

  اإلاػاوي الؼابلت
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،جطسي ، ظأضي،  ضفىة اللىٌ ئن مطازفاث لفظ الخحسي حشير ـ الي :  باضي 

ط، هافؽ، ػابم، ػاظل، شاز،) حاٌو أن ٌغلب ظاضي،  . اظههاٌظ و ،  الب، كاجل ،كَا

، دؼط دػؼوسخب، ئوغلب،ئجهعم، اهىؼط، ظاب ،  أما أغسازَا: اػدؼلم، ئ

ً مػاظم الػطبُت ، الىترووي  .فشل،كهط،َعم" .  معجم اإلاػاوي الجامؼ غ

ضفىة اللىٌ : ئن مً مػاوي : "الخحسًاث"  لغت: اإلاغالبت ، واإلاباضظة، واإلاىافؼت، 

طز في ولػل َصٍ اإلاػاوي  ير بػُسة غً اإلاػني الاضؿالح  ً ًاث" هما ي إلافهىم " الخحس

ىلل)اللحؿاوي:  ( 30، ص: 0222( غً ول مً)  لىم 9100أزبُاث الػلىم التربىٍت. ٍو

فه للخحسًاث بأجها: "كىة دالكت باغشت للخجسًس والخغير الاظخماعي والشلافي" ، "أو َى  حػٍط

: " ول حغير أو ( بأجها033ص:   0221ئشيالُت وسغطة جحخاط الي مىاظهت وحل"،  ) وػالم 

 ٌ ُه -همي أو هُفي-جحى  أو مخؿلباث محسزة، جفىق ئمياهاث اإلاجخمؼ ف
ً
، ًفطع مخؿلبا

 .(   132. ص9100ىفُلت بخحلُلها".) بحُض ًجب غلُه مىاظهتها واجذاش ؤلاظطاءاث ال

https://jsrep.journals.eKb.egطابـ:غلي ال مخاي 

فين الاضؿالحين ليل مً ) لىم (   0221( ) وػالم 0222والخالضت أن الخػٍط

َماـ مً وظهت هظط الباحض ـ ألاكطب الي الخحسًاث التي جمشلها ظاةحت هطوها غلي ألاهظمت 

الخػلُمُت غامت وغلي غىء شلً ٌػطف الباحض الخحسًاث بأجها: الخغيراث اإلافاظئت التي 

ُت  جيبؼ مً مطازض مخػسزة : ) ؾبُػُت، صخُت، اظخماغُت حػلُمُت، غلمُت، جىىىلىظ

ًت ......الخ    (،اكخطازًت وحػخبر فطص دالكت لألهظمت الخػلُمُت للبحض غً حلىٌ مجس

ًاث الؿاضةت ،  جلبي حاظاث الىظام التربىي، وجمىىه مً الاػخجابت الىاجخت للخحس

 مجخمػهم بالىفؼ  يهم وغلي وجػمً للمخػلمين  حلهم في الخػلم اإلاخميز الصي ٌػىز غل

 
ً
 ومؼخلبال

ً
 . حاغطا

  غباضة غً اػخجاباث اإلابحىزين غلي اإلالُاغ بأجها  :حعشو الخحذياث إجشائياو 

لخحسًاث التي الصي أغسٍ الباحض للُاغ اػخجاباث اإلابحىزين اإلاخػللت با

واظهذ الىظام التربىي الدشازي في ظل ظاةحت هطوها والتي جخمشل في : 

لتي جىاظه هظام الػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها في مُسان الخحسًاث ا

اإلاىاهج واإلالطضاث السضاػُت، و الاشطاف التربىي، والخحسًاث التي جىاظه 

اللُازاث اإلاسضػُت في ظل ظاةحت هطوها، باإلغافت الي الػىاةم التي جىاظه 

  الخػلُم الالىترووي في هظام الخػلُم الدشازي.

https://jsrep.journals.eKb.egمتاح
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 :الىظام الخعليمي 

مفهىم الىظام الخػلُمي مً اإلافاَُم التي ًى ر جساولها في الػلىم التربىٍت 

( بلىله: " فان ولمت "هظام .021:)  الشِباوي، -الىظام الخػلُمي–وبحىثها. وكس غطفه 

الصي ًىسضط جحخه أو  الخػلُم"  أو الىظام الخػلُمي" ٌػني في الاػخػماٌ الخسًض: الاؾاض

لخػلُم مً فلؼفت وأَساف وػُاػت ومىاهج وبطامج وؾطاةم ًيخظم فُه ول ما ًخػلم با

 ً ً م وأػالُب ووػاةل ودسماث وئزاضة، واغساز مػلمين وَُيل وػلم حػلُمي وما الي شل

مي وجسدل في  الػىاضط والجىاهب واإلاىاشـ الخػلُمُت التي ًخسضط جحذ الىظام الخػُل

  . .2،  ص:  .021. الشِباوي: ، مفهىمه الخسًض" 

مفهىم الىظام الخػلُمي بأهه: " غباضة غً  ( 9100 )ًياث   السو فذ )وكس غط 

لىم ول منها بىظُفت   زادل مُـ مشترن بُنها ، ٍو
ً
مجمىغت مً اإلايىهاث التي جطجبـ مػا

 بخىفير بِئت 
ً
محسزة مىملت لىظاةف بلُت ميىهاث الىظام، وجخطل َصٍ اإلايىهاث مػا

ً مىاػبت لخيخج في النهاًت مذطظاث مؼتهسفت ، وباإلميان مػطفت مسي هجاي الىظام م

 الطابـ:  غلي. مخاي   ًمىً الخطىٌ غليها مً الىخاةج" .دالٌ الخغصًت الطاظػت ٌا حي 

https://mawdoo3.com 

غىء شًل ًمىً حػٍطف الىظام الخػلُمي الدشازي بأهه: "الاؾاض الصي  غليو 

م، جبؿت به هىظام الاشطاف وألاهظمت الفطغُت اإلاط  ًػم أَساف مذخلف مطاحل الخػُل

والخلىٍم التربىي،  واػتراجُجُاث الخػلُم والخػلم، والفلؼفت  التربىي ، وؤلازاضة،

مي، والاؾاض اللاهىوي اإلاىظم لػملُاث الخػلُم،   الخػلُمُت اإلاىظهت للىظام الخػُل

للؿاغاث الخػلُم، والصي حهسف الي بىاء   اإلاازيوالؼُاػاث   الخػلُمُت ، والخمىٍل 

إلاػاضف ،واإلاهاضاث واللُم التي جمىً  الفطز واإلاجخمؼ مً جلبُت حاظاجه الخاغطة ا

ٌ الىاجخت".  غلي مجا هت الخحسًاث الؿاضةت، وابخياض الخلى
ً
  واإلاؼخلبلُت، وججػله كازضا

 فحروط كشوها : 

للس ادخلف الخبراء والادخطاضُين في ألامطاع الىباةُت حىٌ مطسض اهدشاض 

طجح أهه اهدشط مً مسًىت ووَان  02) وىفُس ـَصا الفيروغ اإلاسمط  ً (، فبػػهم

ً الػام      . 9191الطِىُت في زٌؼمبر م
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وكس غطف بأهه :"ػاللت ظسًسة مً فيروغ هطوها جم الخػطف غليها ألٌو مطة في 

مجمىغت مً حاالث الالتهاب الطةىي " . ومً أغطاغه التي جسٌ غلي ئضابت الفطز به:" 

خؿىض الي التهاب  اضجفاع زضظت الخطاضة، اق. ٍو غُم الخىفؽ، الؼػاٌ، الخػب والاَض

   https://departments.moe.gov.saضةىي". مخاي غلي الطابـ: 

 بأهه:" َى فيروغ مؼخحسر وَى  02وفيروغ هطوها) وىفُسـ
ً
( غطف أًػا

ػاللت ظسًسة مً الفيروػاث ث الخاظُت وجىمً دؿىضة الفيروغ في أهه ًطِب الجهاظ 

 فيروغ هبير الدجم آلان  حتيلإلوؼان مؼ غسم مػطفت غالط جهاتي له الخىف أي 
ً
وَى أًػا

بلي غلي ألاػؿح لفتراث ؾىٍلت ولىبر حجمه فان بلاءٍ بالهىاء مسة ال جخجاوظ الشال  ر ٍو

لفيروغ مالم هدبؼ ؾطق الىكاًت والؼالمت" . مخاي با لالضابتػاغاث وَصٍ فترة وافُت 

. وال جخىكف أغطاع فيروغ هطوها   https://departments.moe.gov.saغلي الطابـ: 

َصٍ ألاغطاع الجؼمُت؛ لىً أغطاغه اإلاسمطة جمخس لخطِب الشطواث والبىىن  غلي

ُت  والىمى  ، والا هخاطواإلاؼدشفُاث، واإلاىاضالث م، والصخت الىفؼ الاكخطازي، والخػُل

:  02بؼبب وىفُس ـ الي  ير شلً مً أوظه الخُاة الاظخماغُت التي واظهذ جحسًاث ظمت 

مىظمت الصخت الػاإلاُت ومىظمت الؿفىلت )الُىهِؼُف(، مخاي غلي الطابـ : 

https://www.unicef.org        

الُه في َصا الطسز أن الللاحاث التي جىضلذ اليها شطواث  الا شاضةومما ججسض 

يا)بُفيزضـ بُىهدًُ،  غلمُت غسة مشل للاي: ُي ػبىجيًُ في )، وللاي (أهؼفىضز ـ واػتراٍظ

 بىظىز غالط لهصا ( وػِىى فاضم الطُني) ، ( الطوسأي
ً
ا مً الللاحاث حشيل أمال ، و يَر

الساء؛ هما أن اإلاػلىماث التي جخػلم باالهدشاض والىكاًت مىه مخغيرة بخغير البحىر الػلمُت 

ٍ الجاةحت  .اإلاطجبؿت بالبحض غً ميشأ َص

 :اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي  

م   وأهبر اإلاإػؼاث الخػلُمُت  التي حػني بالخػلُم الػطبي َى واحس مً َأ

ػم  مإػؼاث دسمُت جلسم الخأَُل اإلانهي -باإلغافت الي الخػلُم  –ؤلاػالمي في حشاز. ٍو

ألبىاء اإلاؼلمين في حشاز. أما ظاهبه الخػلُمي فهى مخؿىض باػخمطاض ئش بلغ الػسز الاظمالي 

م ما كبل الجامعي: )واإلاخػلماث في مذخلف مطاحل الخ للمخػلمين للػام  (039.ػُل

 م . 9199ـ   9190الجامعي : 
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بلغ غسز الخلمُصاث في اإلاطحلت الابخساةُت: )  (، بِىما ًبلغ الػسز ؤلاظمالي 339ٍو

( فبلغ غسز البىين (. أما اللؼم الابخساتي اإلاعزوط: )لغت غطبُت وفطوؼُت 033للخالمُص: )

( 011اإلاطحلت ؤلاغسازًت بىاث : "باللغت الػطبُت " )   وكس بلغ غسز البىين في، ( 12.فُه : )

( للبىين  900(، في ملابل : )  137، بِىما بلغ غسز البىاث في اللؼم الاغسازي اإلاعزوط: ) 

الصًً ًسضػىن اإلاىاز السضاػُت باللغت الػطبُت بىضفها لغت الخػلُم والخػلم في اإلاطحلت 

ىين الصًً ًسضػىن في اإلاطحلت ؤلاغسازًت اإلاعزوظت. ( مً الب77.ؤلاغسازًت، باإلغافت الي ) 

الشاهىٍت فبلغ :  : "باللغت الػطبُت"  مً اإلاطحلتأما غسز البىاث في اللؼمين الػلمي وألازبي

(. أما  107وفي اللؼم الشاهىي اإلاعزوط بشلُه ألازبي والػلمي بلغ غسز البىاث : ) (0.1)

( ، و في اللؼم   977للغت الػطبُت فبلغ : )غسز البىين في اللؼمين الػلمي وألازبي با

الشاهىي  الػلمي وألازبي  اإلاعزوط : " لغت الخػلُم هي الفطوؼُت والػطبُت"  بلغ غسز 

(. وكس بلغ الػسز ؤلاظمالي للساضػين والساضػاث باإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي   12.البىين : )

 لإلحطاء اإلاسضسأي الط
ً
ؤلاػالمي  ازض غً ئزاضة اإلاطهع إلاذخلف اإلاطاحل الخػلُمُت وفلا

 ( . 039.م : ) 9199ـ  9190: السضاسأي للػا ماليىٍتي 

 الاطاس الىظشي والذساظاث العابقت:. 8

 الاطاس الىظشي: 1.8

ئن الخػلُم َى ضمام ألامان لبلاء الامت الدشازًت، فاشا أضزها أن هخلسم في 

ُت والخىىىلىظُت، فاإلاسدل الػطوضي اإلاُازًً الاكخطازًت والاظخماغُت  والشلافُت والػلم

لصلً َى أن هؿىض هظامىا الخػلُمي في وافت ظىاهبه باػخمطاض، وأن هػؼ الخؿـ 

والاػتراجُجُاث : كطيرة ألامس وؾىٍلت ألامس للنهىع بالخػلُم، في ولفت كؿاغاجه، 

إلاػطفت ومطاحله ،ولػلىا ال هبالغ ان هحً كلىا بأن الخػلُم الصي َى اإلاسدل ئلى الػلم وا

ت أمخىا الدشازًت في ظل  والخؿىض والخلسم اإلايشىز ،باث غطوضة وظىزًت لبلاء واػخمطاٍض

جىامي اإلاذاؾط والخحسًاث ألامىُت والػلمُت والخىىلىظُت والخىمىٍت والصخُت ولػل ما 

 في الػلم واإلاػطفت 
ً
هشفذ غىه أظمت وىضوها الخالُت جشبذ أن السٌو التي كؿػذ شىؾا

ىلىظُت زٌو بملسوضَا البلاء غلى كُس الخُاة، بفػل ما لسحها مً غلم، الػلمُت والخى

والصي  (السهخىض مطؿفى محمىز)ومػطفت غلمُت مخؿىضة، وَصا ما غبر غىه اإلاطحىم 

 في الػام: جيبأ  هصا الفيروغ اللاجل كبل وفاجه بأه ر مً غشط 
ً
 9112ػىىاث وجحسًسا
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 كاٌ: "لى اهدشط فيروغ كاجل في الػالم  حين
ً
، وأ للذ السٌو حسوزَا ،واوػعلذ دىفا

مً اإلاىث اإلاخىلل، ػدىلؼم ألامم بالغالب ئلى فئخين : فئت جملً أزواث اإلاػطفت حػمل 

ا اإلاحخىم ؛وكتها ػخفهم   الهدشاف الػالط ، والفئت ألادطي جيخظط مطيَر
ً
 وجهاضا

ً
لُال

ـ:  مخاي غليللترفُه بل وػُلت للىجاة".اإلاجخمػاث أن الػلم لِؽ أزاة  الطاب

www.facebook.com/thagafa.lakom@thagafalakom ،70  9191ماضغ. 

م  والخػلم والبحض الػلمي الجاز،  ال شً أن اإلاسدل الخلُلي للػلم َى الخػُل

وهي مفهىماث جطجبـ غازة  باإلاػلم واإلاخػلم والباحض،  ول بحؼب السوض اإلاخىكؼ مىه 

، ظىضط َا اإلاجخمؼ؛ فىما ًصَب )شهال والصي جحسزٍ الفلؼفت التربىٍت التي  ًخبىا

َى : "غملُت ٌغير  ها اإلاخػلم ما في هفؼه بفػل  الخػلُم ( 23، ص :  0239 وآدطون

ُت  الػلىم واإلاػاضف التي ًحطلها، والػازاث واإلاهاضاث التي ًيىجها، والاججاَاث الخلل

ًاث غلى  والفىُت التي ًىدؼبها" ، وفي غىء أظمت وىضوها وما اهخجخه مً جساغُاث ،  ،وجحس

أهظمت الخػلُم في مذخلف بالز الػالم، ومنها بالزها حشاز، ًجب أن جيىن الػلىم 

واإلاػاضف والػازاث واإلاهاضاث والاججاَاث التي ًىدؼبها  الخلمُص حامُت له مً الجهل ، 

والخذلف، وألامطاع الىفؼُت والجؼمُت وفي ملسمتها ألامطاع الىاججت غً الفيروػاث 

، ووكاًت اإلاجخمؼ مً الخػطع لخؿط الاهلطاع. فهصا الىباء اللاجل الصي حطس الخاظُت 

ر:    9190 09 . .9وبحؼب آدط الافازاث لجامػت )ظىهع َىبىنز ألاميرهُت، وبخاٍض

ــــً) ـ ـ ـ ـ ــــر مـ ـ ـ ـ ــــسبلغذ أه ـ ـ ـ ـ ـــالمي  كـ ـ ـ ـ ـ ــــخىي الػـ ـ ـ ـ ـ ــــي اإلاؼـ ـ ـ ـ ــــاث غلـ ـ ـ ـ ــــان الىفُـ ـ ـ ـ  (39.020. 5فـ

 للجامػت هفؼها
ً
(. مخاي غلي الطابـ 278.866.214:   ) أما غسز ؤلاضاباث فلس بلغ ؾبلا

،وال ًعاٌ غسز ؤلاضاباث والىفُـاث ًـعزاز وـل ًـىم ،  https://arabic.rt.comالالىترووي: 

ئال بــالػلم  ػـبُل أهجــؼ للمجخمـؼ إلاىاظهــت الخحــسي الـصي فطغــخه َـصٍ الجاةحــت ومـا مــً

يـىن غلـى ابـازة شـػب ًخ -ال ػمح هللا –والخػلُم  الجاز والجُس  ، فجاةحت ههصٍ كازضة 

ان اضبــأزث الــي مـً غشــطاث اإلاالًــين ضبمـا فــي  ػــىن أشـهط. ومــؼ أن الجاةحــت هطوهـا كــس 

الىظم الخػلُمُت في الػسًـس مـً بلـسان الػـالم فلـس : "حفـعث ألاظمـت الابخيـاض زادـل كؿـاع 

ب: مــــً ؤلاشاغــــت  ت الخػلــــُم والخــــسٍض  الػــــخمطاٍض
ً
ـــا  مبخىــــطة زغمـ

ً
ـــا ـــا ههجـ الخػلــــُم، وكــــس ضأًىـ

ـىن الـي الخـع  م الخػلُمُــت اإلانزلُـت. وظـطي جؿـىٍط الخلــىٌ اللاةمـت غلـي الـخػلم غــً والخلفٍع

ػت مـً كبـل الخيىمـاث والشــطواء فـي ظمُـؼ أهحـاء الػــالم  بػـس بفػـل الاػـخجاباث الؼــَط

ـــالمي للخػلــــُم الــــصي زغــــذ الُــــه  ـــا فــــي شلــــً الخحــــالف الػـ ت الخػلــــُم بمـ  الػــــخمطاٍض
ً
ـــا زغمـ
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ـ  بمــا للمػلمـين مـ
ً
 ًلــؼ الُىوؼـيى. وكـس ظــطي جـصهيرها أًػـا

ً
ً زوض أػاسـأي وبـأن زمــت واظبـا

ً لطغاًت الػاملين في مجاٌ الخػلُم".    ألامم )غاجم الخيىماث والشطواء الطةِؼين آلادٍط

ــــ  ــــاء ظاةحــــت وىكُسـ ـــاحي: الخػلــــُم أزىـ ـــا  02اإلاخحــــسة: مــــىظع ػُاػـ أ ؼـــــؿؽ:   بػــــسَا،ومـ

ـ الالىترووي: . 9191  يران َصٍ  Un.orghttps://news202/story .   (. مخاي غلي الطاب

، فما هي الخحـذياث الجاةحت جؿطي ظملت مً الخحسًاث غلي الىظام الخػلُمي الدشازي 

يمكً ؤلاجابـت عىـه لـزا ؟ و حشاد   في ظل جائحت الكشوهاالتي جىاجه  هظام الخعليم في 

 العؤال مً خالل الىقاط الخاليت: 

لخػلُمُت : حػىزها في اإلاىاهج الخػلُمُت الخللُسًت أن الخحسًاث التي جىاظه اإلاىاهج ا

ت جحىٍلها ئلى  هطهع غلى هم اإلاػلىماث واإلاػاضف والخبراث الػللُت زون أن همخلً غبلٍط

مهاضاث وأهماؽ ػلىهُت غملُت جفُس الخلمُص واإلاجخمؼ غلي حس ػىاء ؛ فخحسًض اإلاىهج 

ٍط غملُت جخؿلب جحسًض وجؿىٍط الىظام التربىي   ٌشمل وافت غىاضٍط  وجؿٍى
ً
طا حتي  جؿٍى

ٌؼخجُب َصا الىظام للخحسًاث التي جىاظهه؛ ومً الخؿىاث ألاػاػُت في الخؿىٍط أن 

ُازاث  ً واإلاشطفين التربىٍين ،والل ًبسأ بخسضب الػىطط البشطي مً اإلاػلمين، واإلاسًٍط

ً أو هاظط اإلاسضػت أو  ،أو اإلاىظه  ، ًمىً ان جطىض أن اإلاػلم التربىٍت؛" فال م مم يَر

ٌؼهمىن في جىفُص َصٍ الػملُت: )غملُت جؿىٍط اإلاىهج (،ػىف ًإزون مهماتهم بالىفاءة 

ـ   9100الػؼىطي: )غلي أغماله الخسٍضب الالظم" . اإلاؿلىبت زون أن ًخسضب ول منهم

 .(2، ص: 9103

مً اإلاالحظ أن ظاةحت هطوها التي الجعاٌ جساغُاتها جخىالي غلي الاوؼان الفطز 

 للمػلمين واإلاخػلمين واإلاجخم
ً
با ؼ،والىظم الاكخطازًت والاظخماغُت والخػلُمُت جخؿلب جسٍض

ين ،واللُازاث اإلاسضػُت غلي هشير مً اإلاهاضاث الطكمُت اإلاخػللت  ،واإلاشطفين التربٍى

بالػملُت الخػلُمُت الخػلمُت مؼ مالحظت أن الىظم الخػلُمُت  جخفاوث في زضظت كسضاتها  

ت واإلاازًت غ لي ضكمىت الخػلُم، وجحسًشه، وضبغه بالطبغت الالىتروهُت التي البشٍط

ً  غلي اإلاإػؼاث الخػلُمُت  فطغخه ظاةحت هطوهاالصي  الىاكؼ جخماشأي مؼ حتي جخمى

وحػخبر  مماضػت أوشؿتها الخػلُمُت بىػاؾت الخػلُم غً بػس والخػلُم الالىتروويمً 

ُت مً جذلف الخػ التي حػاوي ظمهىضٍت حشاز مً البلسان م ،وغػف بيُاجه ألاػاػ ُل

،وجللُسًت مىاهجه الخػلُمُت ،وغػف الخسٍضب التربىي الجُس للُازاث الخػلُم في 
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مذخلف اإلاطاحل الخػلُمُت والهُئاث الخػلُمُت التي جىول اليها مهمت كُازة الػملُت 

 لىظام الخػلُم الدشازي
ً
 ضكمُا

ً
ير حاٌ في هش الخػلُمُت وَصا الخذلف الطكمي مشل جحسًا

ت أوشؿخه  مً ألاوكاث زون مماضػت الػمل غً بػس في مجاٌ الخػلُم ، واػخمطاٍض

لُت مشل: الؼىغاٌ و اها،  ت ؛"مؼ أن بػؼ السٌو في اللاضة الافٍط ؤلاشطافُت وؤلازاٍض

ا وهُيُا، ُا أو ىساو  وهُجيًر لُا. :   وجنزاهُا  وأزُىب اإلاػهس الػطبي للصخت )وظىىب أفٍط

، ص:  9191) ، وما بػسَا 02مل غً بػس دالٌ ظاةحت وىفُـس والؼالمت اإلاهىُت: الػ

02.) 

اغخبرث َصٍ البلسان أفػل اػخجابت إلاؿالب الػمل غً بػس بىػاؾت 

لُا ظىىب الصخطاء حُض َشاشت ألاهظمت  الخىىىلىظُا الطكمُت ملاضهت بسٌو أفٍط

ت  ا الي ػُاػاث الخج، الخػلُمُت وغػف مىاضزَا اإلاازًت والبشٍط سًس والخحسًض وافخلاَض

ط الالظمت لجػل ألاهظمت الخػلُمُت مىاهبت إلاؿالب اإلاجخمؼ، وحاظاث ػىق  والخؿٍى

 الػمل واللسضة غلي الاػخجابت للخحسًاث الؿاضةت هجاةحت هطوها.

الخػلُمُت  في  هجاإلاىاالخػلُمُت الطكمُت : ئهه مً اإلاالحظ أن  جحسي اإلاىاهج

ُسًت، والبػس غً واكؼ اإلاجخمؼ الدشازي الشلافي الىظام الخػلُمي الدشازي  جدؼم  بالخلل

والخػاضي، وغسم كسضتها غلي جلبُت حاظاث  اإلاجخمؼ مً الىفاءاث الػلمُت التي جخؿلبها 

ً. ئن اإلاىاهج الخػلُ باػخمطاض حتي مُت جخؿلب الخجسًس الخىمُت في اللطن الىاحس والػشٍط

" في ظل الىمى  ئهه سٍ غالم الُى ؼاضع الصي ٌشهجىاهب الخؿىض الػلمي والخىىىلىجي اإلاد

ت إلًجاز  الخىىىلىجي والطكمي الدؼاضع والشىضة اإلاػلىماجُت ،أضبحذ الخاظت غطوٍض

مىاهج  وأػالُب ظسًسة جىاهب مخؿلباث الػطط وجحسًاجه واإلكباٌ اإلاتزاًس غلي 

ُم . الخػلُم، وكلت اإلاإػؼاث الخػلُمُت، وؾطق الاػخفازة مً الخلىُت في التربُت والخػل

م اإلاؼخحسر وَى الخػلم الالىترووي الصي  ألامط الصي ػاغس غلي ظهىض أحس أهىاع الخػُل

ػطف اإلاىهج الطكمي غلي أهه .   " وظمان  لم غلي الخػلم في أي ميانزغم وػاغس اإلاخػ َو

م  ا للمخػلم غً ؾٍط غباضة غً مجمىغت مً الخبراث التربىٍت والػلمُت التي ًخم جىفيَر

 ( 0، ص :9102بيرة التي جلسمها جلىُت اإلاػلىماث والاجطاالث" . )حسازة ؤلامياهُاث الى

ئن مفهىم اإلاىهج الطكمي ًخؿلب جحىٍله مً الطىضة الخللُسًت التي حػخمس غلي 

 ٌ الخػلُم الىظاهي الي الىغػُت الطكمُت التي حػخمس الي حس هبير غلي اػخغال

ُاث الخػلُم والخػلم،  وجبني زلافت ضكمىت الخػلُم، وجبني الخىىىلىظُا الخسًشت في غمل
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 مً اإلاىظىمت الخػلُمُت؛  وبصلً 
ً
ما ظعءا الخػلُم غً بػس، والخػلُم الالىترووي واغخباَض

ُت كازضة غلى اهؼاب الخالمُص اإلاػلىماث واإلاػاضف  جيىن اإلاىاهج واإلالطضاث السضاػ

ً والتي غطفتها) الشبل (  بأجها: "مجمىغت  9190واإلاهاضاث الخُاجُت لللطن الىاحس والػشٍط

مً اإلاهاضاث جخػمً الخػلم والابساع والاػخذسام ألامشل للخلىُت والخىاضل الفػاٌ 

لؿالب  هسف مىاظهت جحسًاث اللطن هاضاث التي ًجب اهؼا ها لوؤلاهخاظُت الػالُت واإلا

ً، والخأَل للخُاة ووظاةف اإلاؼخلبل ". الشبل:   ، 710،ص ص:  9190الخازي والػشٍط

700 ).  

 مً-واإلاخػلماثومنها اإلاػلىماث واإلاهاضاث واإلاػاضف الطكمُت التي جمىً اإلاخػلمين 

مىاضلت الخػلم ، وهؼب اإلاػاضف واإلاهاضاث التي جمىنهم مً الاػخجابت للخحسًاث 

اهدشاض الخػلُمُت واإلاهىُت التي جفطغها َصٍ الجاةحت . وللس أزبدذ الخؿىضاث التي جلذ 

مهُأة للخىُف مؼ  جللُسًت، و ير خػلُمُت الدشازًت الخالُت أن اإلاىاهج الفيروغ هطوها 

غً واكؼ وحاظاث اإلاجخمؼ ومؿالب اإلاخػلمين ي ألاضل فصا ظاةحت بؼبب بػسَا َى

طي غبُساث أن: " مىاهجىا ػلبُت جخحسر الي الؿالب وال جخحسر مؼ  واإلاخػلماث.  ٍو

 مً جىاو 
ً
ٌ مشيلخين". ظامػت الؿالب وجػؼ غشطاث اإلاىغىغاث في هخاب واحس، بسال

م غً بػس،  ـ:   9191  09ـ 02غمان الػطبُت: حصخُظ آزاض الخػُل . مخاي غلي الطاب

aau.edu.jo/ar/news/     . 

ومنها بالؿبؼ –ئن اإلاىاهج  الخػلُمُت الؼاةسة في هشير مً الىظم الخػلُمُت 

البيُىٍت حتي جحخاط الي جؿىٍط شامل ، و غمُم في ميىهاتها  -الىظام الخػلُمي الدشازي

مهاضاث  حؼخجُب إلاؿالب اإلاجخمؼ، واإلاخػلمين واإلاخػلماث، وجمىً الساضػين مً هؼب 

الخػلم التي باجذ الُىم مذخلفت غً مهاضاث الخػلم الخللُسًت التي جسوض حىلها اإلاىاهج 

الخللُسًت؛ ئش جفطع َصٍ الجاةحت غلي اإلاخػلمين اجلان مهاضاث الخػلم غبر وػاةـ 

ىظب حغيراث في أَساف اإلاىاهج ، الخػلم غً ب  ً ػس، والخػلم الالىترووي؛ وشلً

ومحخىٍاتها، واػتراجُجُاث الخسَضؽ والخلىٍم، وئغازة حػٍطف زوض ول مً اإلاػلم واإلاخػلم 

 وألاػطة، وؤلازاضة اإلاسضػُت والاشطاف التربىي.

غبابُت ألاَساف التربىٍت؛ بؼبب أجها بػُسة  غً الهىٍت الخلُلُت للمجخمؼ 

 والاكخطازًت وجؿلػاجه اإلاؼخلبلُت. الدشازي، وزلافخه، وحػاضجه، ومشىالجه الاظخماغُت
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اإلاػاًير الػلمُت التربىٍت التي جطاعي في بىاء اإلاىهج الخػلُمي،  مطاغاثغسم 

م والتربُت ،  وجطسي مً ال ضلت ادخطاضُت ومهىُت له بالػمل التربىي للػاًا الخػُل

لُمُت وجذلفها غً اإلافاَُم واإلاػاًير واإلاماضػاث والخؿىضاث واإلاىاهج. ظمىز اإلاىاهج الخػ

الػلمُت التربىٍت   اإلادؼاضغت في التربُت واإلاىاهج الخػلُمُت ، وهشير مً اإلاحاوالث التي 

ط الخػلُم واإلاىاهج الخػلُمُت لم جفلح في احسار الخغُير التربىي اإلايشىز؛  َسفذ لخؿٍى

جُاث بؼبب الطؤٍت الػبابُت التي حػم الػ مي في حشاز.  ـ اػتراُج مل التربىي والخػُل

 ٌ ا  مىطب غلي الخفظ والامخحاهاث مً أظل  الخطى الخػلُم اإلاخبػت، جللُسًت، وجطهيَز

ُت  غلي الشهازاث. ئن ألاػالُب الخللُسًت في الخػلُم والخػلم لم حػس مجسًت مً هاح

م، ئش  " ًخميز غططها الخالي بالدؼاضع اإلاػلى  ماحي، والاهفجاض اإلاػطفي مذطظاث الخػُل

ػت واإلاخالحلت في وافت اإلاجاالث، والصي  الهاةل، والشىضة الخىىىلىظُت، والخغيراث الؼَط

ين في  ًىاظه التربٍى
ً
 هبيرا

ً
مىاظهت  لِؽ مً الؼهلمجاٌ التربُت والخػلُم، و  ًمشل جحسًا

ىن ف ي ؾطق شلً الا باًجاز ؾطق وأػالُب حػلم حسًشت ومىاػبت. وكس جىافؽ التربٍى

 ألن مذطظاث الخػلُم ال 
ً
حسًشت ومخىىغت؛ لػمان ظىزة مذطظاث الخػلُم، هظطا

 ( . 03ٌ ، ص :  0171َـ ـ    0192العاًسي: )جدىاػب مؼ مسدالجه". 

م  الخفىير في ئًجاز مىاهج وأػالُب   وشلً ًحخم غلي اإلاؼإولين غً الخػُل

م غلي الىػاةل اغو  كبل الخفىير في بىاء اإلاساضغ الخػلم  الجُسة حتي خماز الخػُل

والؿباشير وهي وػاةل ػاةسة حتي في ، الخػلُمُت الخللُسًت مً كبُل الؼبىضة الخػلُمُت 

ً الخػلُم الػام.الخػلُم الػالي الصي ال ًخميز في ظىزة مسدالجه وغمل  ُاجه ومذطظاجه غ

 مً كُاغ
ً
 جطهيز أػالُب الخلىٍم غلي كُاغ اللسضاث الخػلُمُت السهُا، بسال

ت الؼاةسة مً الاػخجابت اللسضاث الػللُت الػلُا؛ لصلً لم جخمىً اإلاىاهج الخػلُمُ

للخحسًاث التي فطغتها ظاةحت هطوها غلي الخػلُم؛ شلً أن :"غملُت ئغازة الخفىير التي 

 .اأه ر ًجب ان جيىن   02جسغىها اليها ظاةحت وىفُسـ
ً
 حؼاغا

ا م ً اإلايىهاث التي ال ًمىً أن بحُض حشمل اإلاىاهج وأػالُب الخسَضؽ و يَر

ومً زلافت الخسَضؽ الي  الافتراغُت،ًحلها الاهخلاٌ مً الفطىٌ الخللُسًت الي الفطىٌ 

اإلاػمطي مطاظػاث مخػسزة ألابػاز".  ضػب ًخؿلبزلافت الخػلُم، فالخػلُم الخلُلي أمط 

(: ٍ   (77ص:  9190وظمالؤ
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ُتجحسي اإلالطضا حاظاث اإلاخػلمين اإلاػطفُت  غلي ث الخػلُمُت الالىتروهُت اإلابي

تاإلاخجسزة، ومؿالب اإلاجخمؼ التي باجذ الُىم في ظل ظاةحت هطوها مذخلفت غما  واإلاهاٍض

 واإلاؼخلبل وحاظاثواهذ غله مً كبل، وأظماجه ومشىالجه اإلاػاضطة، زون اَماٌ اإلااضأي 

ت التي جلبي الخالمُص. للس باجذ ألاهظمت الخػلُمُت الُىم مؿالبت ببىاء اإلالطضاث الخػلُمُ

يىن الخم في الخػلم حاظاث اإلاخ  ً ت، وجمىنهم مً الخػلم غىسما ػلمين اإلاػطفُت واإلاهاٍض

 باليىاضر  ير اإلاخىكػت. واإلالطض الالىترووي َى:" أي ملطض ٌؼخذسم في جطمُم 
ً
مهسزا

 أوشؿت ومىاز حػلُمُت حػخمس غلي الخاػب.

 لىاك عذة أهىاع مً اإلاقشساث الالكتروهيت:1.1.8

  ضاث جحل محل الفطل الخللُسي وملطضاث مؼاهسة للفطل الخللُسي:  ملط

 ظحؼخذسم 
ً
ملطضاث الىتروهُت غلي  9الي ظىب مؼ الفطل الخللُسي.  ىبا

 ( 3، ص: 9110شبىت الاهترهِذ  ير مػخمسة غلي الاهترهِذ" الجطف .) 

   جطمُم اإلالطضاث الالىتروهُت ًخؿلب مهاضاث مً اإلاػلم واإلاخػلم غلي حس

ً ػىاء خؿلب هصلً جىفط الخىاػِب وبطامجها الخػلُمُت، وجمىً ول م ، ٍو

اإلاػلم واإلاخػلم مً مهاضاث اػخذسام الخاػب آلالي والبرامج الخاضت بخطمُم 

حػس  َصٍ اإلاهاضاث الي أن  طذ" الجطف" لاإلالطاث الالىتروهُت ، وكس د

ت   في حتيباليؼبت الي اإلاػلم غطوٍض
ً
 لخػامل مؼ أوامط ا ًيىن ماَطا

، باإلغافت الي  Wordواإلاهاضة في اػخذسام بطها مج   ،Windowsالبرهامج:

س الالىترووي،  جحمُل البرامج والخىلل مً بطهامج آلدط واإلاهاضة في اػخذسام البًر

والبحض غً اإلاىاكؼ التي لها ضلت باإلالطض  الالىترووي الصي ًلسمه اإلاػلم، 

ت هصلً للمخػلم ٍ اإلاهاضاث غطوٍض ما ػػس    .) الجطف وَص  (.9110، ٍض

ويىاجه الىظام الخعليمي في  لصعىباث التي يىاجهها الىظام الخعليمي في حشاد:ا1.2.8

 في اإلاقشساث الذساظيت الخقليذيت إلاخخلـ  اإلاـىاد، يمكـً إيجاصلـا فـي 
 
 قذيما

 
حشاد جحذيا

 الخحذياث الخاليت:

ً اإلالطضاث السضاػُت، وغسم جىحُس الىخب اإلاسضػُت بؼبب أ حػسزًت - أ  م
ً
ن هشيرا

ُت  ل َصٍ الىخب اإلاسضػُت واهذ في ألاضل حؼخىضز مً السٌو الافٍط

الفطهيىفىهُت، وشًل للمساضغ الخيىمُت التي جيىن لغت السضاػت فيها هي اللغت 
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الفطوؼُت. أما اإلاساضغ الػطبُت ؤلاػالمُت  التي جخذص اللغت الػطبُت وػُلت 

ٌ للخسَضؽ، فان اإلالطضاث السضاػُت إلاذخلف اإلاى  از السضاػُت حؼخىضز مً السو

الػطبُت غلي اغخباض أن ملطضاتها السضاػُت أكطب الي َصٍ اإلاساضغ بؼبب غامل 

ٍ اإلاساضغ.  اللغت اإلاشترن بين ملطضاث السٌو الػطبُت وَص

غػف الىفاءاث الػلمُت التربىٍت في مجاٌ جطمُم اإلالطضاث السضاػُت الطكمُت:  - ب

زي غلي دبراء في اغساز اإلاىاهج السضاػُت، ئش ال ًخىفط الىظام التربىي  الدشا

الخػلُم  اللهم ئال مً محاوالث جىلطها الىشير مً اإلاػاًير الػلمُت التربىٍت التي 

حسزث في مجاٌ جألُف الىخب السضاػُت؛ وشًل بؼبب غػف هظم اغساز 

ُازاث اإلاسضػُت، ود اإلاىاهج السضاػُت،  راءباإلاػلمين، واإلاشطفين التربىٍين والل

ًاث مً كبُل : غسم جىحُس الىخاب اإلاسضسأي، وكس  جىلس غً َصا الخحسي جحس

، وبالخالي اوػسام اإلالطضاث الالىتروهُت التي ًمىً أن جِؼط  وغػف ظىزجه

 للمخػلمين واإلاخػلماث غملُت الخػلم في ظل ظاةحت هطوها. ـ 

م الػام ، وغسم كسضتها غلي جحى  - ث ٍل فشل وظاضة التربُت الىؾىُت في ضكمىت الخػُل

اإلاىاهج الخػلُمُت الي مىاهج الىتروهُت لها مىاكؼ الىتروهُت محسزة ، ًمىً 

ظل اهدشاض فيروغ للمػلمين بالطظىع اليها في الخاالث الؿاضةت هما َى الامط في 

 .(   02هطوها ـ وىفُس ) 

ً  - ر م غ م الالىترووي والخػُل اَماٌ جسٍضب اإلاػلمين واإلاػلماث غلي مهاضاث  الخػُل

ٌ بػس و جطمُ ُاب ضؤٍت ظسًت للخحى م اإلالطضاث الالىتروهُت؛ وشلً بؼبب  

ً، وحؼخجُب للخحسًاث  ير  الخػلُمي جىاهب دطاةظ اللطن الىاحس والػشٍط

 اإلاألىفت. 

ػخمس كُاغ اإلاىدؼباث الخػلُمُت في الخػلُم ٌ  جحسي الخلىٍم الالىترووي: ـٌ 

يىن هخاةجها  ئما ان ًىجح الخللُسي غلي الادخباضاث والامخحاهاث الخػىضٍت  التي ج

م "  طي " غبس الهازي" أن  أهماؽ الخلٍى طػب في اإلاازة السضاػُت . ٍو اإلاخػلم أو أنً 

الؼاةسة في اإلاساضغ والجامػاث هي ألاػالُب الخللُسًت واإلاخمشلت في ادخباضاث 

 في 
ً
بأهىاغها اإلاخػسزة والتي جطهع غلي كُاغ اإلاجاٌ اإلاػطفي بسضظت هبيرة دطىضا

ً اإلاؼ خىٍاث السهُا مؼ اَماٌ اإلاؼخىٍاث الػلُا في اإلاجاٌ اإلاػطفي ، أغف الي شل

ُاغ اإلاجالين الاهفػالي والىفؽ حطوي، وكس غلذ ألاضىاث حىٌ ػلبُاث  ئَماٌ ك
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الادخباضاث الخللُسًت وشيىي الػسًس مً فئاث اإلاجخمؼ  حىٌ َصٍ الادخباضاث 

ً  وغطوضة الخفىير في أػالُب جلىٍم بسًلت حػمل غلي  م
ً
جىىَؼ أزواث الخلىٍم بسال

  ( 9100 )الاغخماز غلي أزاة واحسة وهي الادخباضاث".  غبس الهازي، أًمً محمس: 

   https://www.afairui2020.comمخاي غلي الطابـ الالىترووي: 

 آدـط 
ً
مـً أهمـاؽ الخلـىٍم وَــى   يـر أن الخؿـىضاث الػلمُـت فـي التربُـت ولــسث هىغـا

ــــط  ـ ـ ــــً ظاَـ ـ ـ ـــاضسي غـ ـ ـ ـ ـ ــــل الخـ ـ ـ ــــي. وجىلـ ـ ـ ــــىٍم الالىترووـ ـ ـ ــــىٍم [  2، ص9112الخلـ ـ ـ ـ ــــه  للخلـ ـ ـ فـ حػٍط

الالىترووـي:" بأهــه غملُــت جىظُــف شــبياث اإلاػلىمــاث وججهيــزاث الىمبُــىجط والبرمجُــاث 

الخػلُمُـت واإلاـازة الخػلُمُــت اإلاخػـسزة اإلاطــازض باػـخذسام وػـاةل الخلُــُم لجمـؼ وجحلُــل 

الؿالب بما ٌؼاغس اإلاػلمين غلي مىاكشت وجحسًـس جـأزيراث البـرامج وألاوشـؿت اػخجاباث 

الخػلُمُـت للىضـىٌ الــي حىـم ملـنن كــاةم غلـي بِىـاث همُــت أو هُفُـت مخػللـت بالخحطــُل 

 http://www.new educ. com/   مخاي غلي الطابـ: ( : الخاضسي )السضاسأي". 

يم الدشــــادي جملــــت مــــً العىائــــ  يىاجــــه الخقــــىيم الالكترووــــي فــــي هظــــام الخعلــــ1.3.8

 والخحذياث يمكً ايجاصلا في :

 الدشازي، بؼببجؿبُم الخػلُم الالىترووي في الىظام الخػلُمي  فت ُاب زلا - أ

ـ  ت التي ًمىً أن جلىز دؿ  ُاب ؤلاضازة الؼُاػُت، وغػف الىفاءاث البشٍط

ٌ التربىي في وافت كؿاغاث الخػلُم.  الخحى

الاجطاالث التي هي ألاػاغ الصي ًنهؼ غلُه جذلف جىىىلىظُا اإلاػلىماث و - ب

الخػلُم الطكمي والخػلم غً بػس، والخػلُم والخػلم الالىترووي، والخلىٍم 

 الالىترووي. 

للخؿىضاث  جللُسًت و ير مىاهبتبطامج اغساز اإلاػلمين ألاوازًمُت واإلاهىُت بطامج   - ث

م والخػلم؛ التربىٍت اإلاػاضطة في مجاٌ الىاهج الخػلُمُت واػتراجُجُاث ا لخػُل

وشلً َى الؼبب في  ُاب زلافت ضكمىت الخػلُم، ومً زم ضػىبت جلىٍم حػلم 

 .
ً
 اإلاخػلمين واإلاخػلماث الىتروهُا

للس باث مً اإلاإهس أن ججىٍس أزاء اإلاػلم في اإلاُسان الخػلُمي ٌػخمس بالسضظت 

 للغت الػطط الخػلُمي الطكمي الصي ال ًل
ً
خطط غلي ؤلاغساء ألاولي غلي حؼً ئغسازٍ ،وفلا

 ً مي والشلافي الخللُسي وئهما ٌشمل ـ الاغسازـ جمىين اإلاػلم م ز الخذطصأي وألاواًز

https://www.afairui2020.com/
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ُت  مهاضاث الخػلُم الطكمي في اللطن الىاحس والػشٍطً ئ ش " ئن الجىزة الشاملت في الخىم

اإلاهىُت الالىتروهُت لسي اإلاػلمين حػس غطوضة ملخت وغىسما هط ب بخؿبُلها بشيل فاغل 

سم الػملُت الخػلُمُت بشيل داص واإلاجخمؼ  غام غلُىا أن هىفط البِئت الصخُت التي ًذ

و ضاةس ضمشان حؼين  )الخمُمي ، حػعظ الػمل  ها وجؿبُلها بشيل صخُح وَازف...الخ"  

 l.arid.myhttps://porta 90 11 99: بحض مخاي غلي الطابـ:    ( وجامط اإلاغاوضي اإلاالي،

طهع غلي ما ًىدؼبه الخالمُص مً   ً مػاضف، والخالضت أن الخلىٍم الخػلُمي

مهاضاث ،وأفياض ،وضؤي ومبازضاث ،وجلسًم حلىٌ للمشىالث التي جىاظههم في اإلاُسان و 

ُت اإلاجخمػُت،  ولِؽ جطزًس ما  الخػلُمي، وجىمي كسضاتهم اإلاػطفُت غلي الاػهام في الخىم

 مػلىماث. ًحفظىهه مً

 الخحذياث عىه معخىي الاششاو التربىي:1.4.8

ٌػــس الاشـــطاف التربــىي مـــً ألاضوـــان ألاػاػــُت فـــي الػملُـــت الخػلُمُــت، فـــان وـــان   

 فــي أزاةــه فــان ألامـل مػلــىز غلــي ظــىزة الخػلـُم، وظــىزة 
ً
وئن وــان  يــر  مذطظاجــه،ظُـسا

ن الخػلُم لً ًىػم بجىزة مىاهب للخؿىضاث الػلمُت والخىىىلىظُت في اإلاُسان التربىي فا

. وجـــطي " البخــــىٌ" أن الاشـــطاف التربــــىي: "َـــى باًجــــاظ دسمـــت لخجىٍــــس  ـــٍط فـــي ػـــاةط غىاضـ

الخػلــُم، جؿـــىض مفهىمهـــا غبـــر الـــعمً مـــؼ جؿـــىض وحشـــػب احخُاظـــاث اإلاخػلمـــين". وجىلـــل 

فهـا لإلشـطاف التربـىي بأهـه:": دسمـت فىُـت جلـسم مـ أظـل ً "البخـىٌ" غـً "الُىوؼـيى" حػٍط

لـىم بأزااهـا فىُـىن مخذططــىن  هـسف اإلاشـاضهت فـي مىكـف حػلُمــي  ضفـؼ أزاء اإلاػلمـين ٍو

 htts://www.new/الـــطابـ: مخـــاي غلـــي . "أفػـــل لخحؼـــين غملُتـــي الخػلـــُم والـــخػلم

educ.com 

ومما ججسض ؤلاشاضة الُه في َصا الطسز َى أن الخسماث التي ًلسَا الاشطاف 

 لخحىالتها، وألاظماث التي جىاظها. التربىي للمػلمين جخؿىض بخؿىض التربُت، وجخ
ً
حىٌ جبػا

. اهدشاض فيروغ هطوها  فما هي ألازواض التي ًمىً أن ًلىم  ها اإلاشطف التربىي في ظمً 

"بأن ًخجاوظ ألازواض مىه ًخىكؼ ظل ظاةحت هطوها وجطي "الشهطاوي" ان اإلاشطف التربىي في 

 في جحىٍل اإلاىاخ اإلاأ
ً
 ضاةسا

ً
ماضغ زوضا لىف الي مىاخ أه ر مالءمت للخحسًاث الخللُسًت ٍو

 مً أػالُب 
ً
 حسًشا

ً
الطاَىت ،ومً شلً مماضػت الاشطاف الالىترووي، بىضفه أػلىبا

ؼهل  ، َو
ً
الاشطاف التربىي اإلاػاضط الصي ٌؼعي لالضجلاء بأزاء اإلاػلمين ، وجىمُتهم مهىُا

لىؼط حاظع العمان الخىاضل ًبن اإلاشطفين التربىٍين  واإلاػلمين غبر الشبىت الػىىبىجُت 

https://portal.arid.my/
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ً
لسم حلىال واإلايان. فباث ؤلاشطاف الالىترووي ٌؼهم في الخغلب غلي ألاظمت الطاَىت ٍو

ُت هخىظُم الاجطاالث، والتزوز  أفػل للػسًس مً مشىالث الاشطاف التربىي الفى

ـ  02:  (ػػس )الشهطاوي، هىضة باإلاػلىماث واليشطاث التربىٍت وجحلُل اإلاىاكف الخػلُمُت". 

 .    http :www.almowaten.net/ي الطابـ":، مخاي غل9191 ـ.1

 وجشي" ظبيه" أن دوس اإلاششو التربىي في ظل جائحت كشوها يخلخص في : 1.5.8

 حتىٌػمل غلي وشط الىعي بأَمُت الخػلُم الالىترووي في أوػاؽ اإلاػلمين  أن 

 ًخلبلىا الخسَضؽ بالخػلُم الالىترووي.

  اػخذسام مهاضاث الخػامل مؼ أزواث الخػلُم اهؼاب اإلاػلمين اللسضة غلي

ت الالىترووي، واػخذسامها بمهاضاث محسزة .الـ أن ًىىع في أػالُبه ؤلاشطافُ

بُت، حتي  طػل لهم البرامج الخسٍض ٌؼخؿُؼ الخىاضل مؼ اإلاػلمين غً بػس ٍو

واليشطاث التربىٍت، وأن ًيىن بملسوضٍ الاجطاٌ مػهم غبر اإلاإجمطاث الطىجُت، 

ً بػس. وباقي  ـ الخػلُم الطكمي غ  وػاة

  غلي  جذؿي كىالب الخػلُم الخللُسي اإلاطجبؿت باإلايان والعمان 
ً
أن ًيىن كازضا

الخىاضل مؼ اإلاػلمين بالىػاةـ الطكمُت بأكل جيلفت في ٍمىىه اإلاحسزًً و 

ت  الجهس وؤلامياهاث اإلاازًت والبشٍط

ف اإلاػلمين باإلاىاكؼ واإلاىطاث ً  ؼالالىتروهُت واإلاىاك حػٍط والخؿبُلاث التي ًمى

وبالخالي الي جىمُت  الػملُت الخػلُمُتأن حؼهم في جحؼين أزاء اإلاػلمين، وجإزي الي جؿىٍط 

مهاضاث اإلاػلمين الطكمُت.ـ أن ٌػمل غلي حل اإلاشىالث التي جىاظه اإلاػلمين، وأن ًىؼبهم 

ت الخػلُمً اللسضة غلي ئًجاز البساةل اإلاىاػبت حتي م في ظل ظاةحت ىنهم غمان اػخمطاٍض

 هطوها. 

 ً ٌػمل غلي حشىُل هُان جشلُفي مً أولُاء أمىض اإلاخػلمين واإلاػلمين؛ وشل

ً الخطط باػخذسام  وػاةـ الخىاضل الاظخماعي لخساضغ هُفُت الخػلُم في الىغؼ الطَا

الخػلم أػالُب  وجسٍضب اإلاخػلمين غلي اإلاػلمين ألزاء اإلاخػلمين غً بػس، ومخابػت

ٌ محسزة للبض اإلاباشط.بالىػاةـ الطكم  ُت، ومخابػت السضوغ وفم ظساو
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 جحذي الخعليم عً بعذ والخعليم ؤلالكترووي. 1.6.8

م غً بػس  جحسي الخػلُم غً بػس: وػُلت حػلُمُت حسًشت  َى:" ان الخػُل

بين اإلاخػلم والىخاب أ و  اإلاؼافت اليشأة حػخمس في مػمىجها غلي ادخالف اإلايان، وبػس

جمىغت السضاػُت، وجىمً أَمُخه في جلسًم بطهامج حػلُمي مً كلب الخطم اإلاػلم أو اإلا

  الخػلُمي،
ً
ُا ووغػه بين ًسي اإلاخػلم بالط م مً ادخالف اإلاؼافت الجغطافُت، وشلً ػػ

الي بطهامج الخػلُم  لالهػمامالػدُػاب الؿالب، وجحسي الظطوف الطػبت التي جىاظههم 

ُاث الخػلُم غً بػس: مخاي غلي الخللُسي في الجامػاث". اًمان الخُا ضي: ػلبُاث واًجاب

ـ الالىترووي:     .  9191ًىهُى   00آدط جحسًض:  https://mawdoo3.ioالطاب

غملُت »الخػلُم غً بػس بأهه:  "(  4( ص :  2222) وحعشو "اليىوعكى

ً كبل شخظ بػُس غً الؿالب، مؼ الخأهُس غلي أن  حػلُمُت جحسر فيها ول أو مػظم م

 أو مػظم 
ً
الاجطاالث بين اإلاػلمين واإلاخػلمين جخم مً دالٌ  وػُـ،ػىاء أوان الىتروهُا

   ."
ً
 مؿبىغا

في هشير مً بلاع الػالم جفطع الجعاٌ جساغُاتها جخىالي ئن ظاةحت هطوها التي 

 أن ًيىن الخػلم غً بػس ًخم غبر الىػاةـ الا
ً
  أحُاها

ً
لىتر وهُت اإلاخػسزة غً بػس؛ دىفا

لفيروغ في حاٌ مالمؼت اإلاىاز الخػلُمُت: والىخب، وألاوضاق واإلاصهطاث مً الػسوي با

ا مً اإلاىاز الخػلُمُت. والحخىاء َصٍ الجاةحت والخللُل مً دؿط اهدشاٍض بين  و يَر

مذخلف فئاث اإلاجخمؼ فان َصٍ الجاةحت كس أزث:"  الي حػؿُل الخػلُم  في مػظم بلسان 

مإػؼاث الخػلُم غلي أضاغيها محاولت احخىاء  الػالم فلس أ للذ الػسًس مً الخيىماث

ً  21الجاةحت ما أزط غلي أه ر مً %  مً الخالمُص غلي الطػُس الػالمي هما أ لم غسز م

ين ين". اإلاخػلمين الا  البلسان اإلاساضغ غلي الطػُس اإلاحلي فخأزط ماًل مىخب )غاُف

مي للتربُت في السٌو الػطبُت واجحاز ؤلاشاغاث  الػطبُت وألاوضوبُت: الُىوؼيى  الاكُل

 ( .   9: ص، 9191،،،

 : الخحذياث التي يىاجهها اإلاذسظىن في الخعليم عً بعذ أثىاأ جائحت كشوها 1.7.8

ًاث ئغافُت غلي اإلاسضػين جػاف ئلى أغبااهم الخللُسًت   ًفطع وباء هطوها جحس

ى جخمشل في  الخطص غلى صخت الخالمُص الجؼمُت والىفؼُت بخىظيههم واضشازَم ئل

وجلي اإلاجخمؼ مً دؿط َصا الىباء ،وشلً جحسي  جلُيهمأهماؽ الؼلىن الؼلُم التي 

ًىظب ئغازة الىظط في بطامج اغساز اإلاػلمين، وجحسًض أَسافها، ومحخىاَا وفلؼفتها، 
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 غلي كُازة اإلاخػلمين بمىهجُت جطبىٍت 
ً
م فيها حتي ًيىن اإلاػلم كاضا وأػالُب الخلٍى

طي  ً" : حاظم فالي ػىًُ: الخحسًاث التي جىاظه اإلاػلمين في ػىُ»وحػلُمُت ػلُمت. ٍو

غطط الخػلُم غً بػس، وحلىٌ ملترحت.مخاي غلي الطابـ: 

https://.www.hazemsakeek.net2020  09  29  

ً بعذ : الخحذياث 2.8  -التي يىاجها اإلاعلمىن في الخعلم ع

  الخػلُم الالىتروويجؿىٍط أهظمت 

 .غً الخىاضل البططي 
ً
 مشيلت الخىاضل مؼ الؿلبت والؿالباث بػُسا

 .الؿلبت والؿالباث ً  الاػخفؼاضاث التي جخػلم بما َى مؿلىب م

 .جحسي اإلاىاغُس النهاةُت والاغصاض 

 .ألازاء ٌ  اهؿباع الؿلبت والؿالباث حى

 .الخػامل مؼ الؿلبت الجسز 

 .جحسي غازاث الؿلبت اللسًمت 

 .جحسي ؤلاحؼاغ بػسم الؼُؿطة غلي الشػبت السضاػُت 

 .ط السضظاث التي حطل غليها الؿالب  جحسي جبًر

 جحسي الشػىض باالضجبان بؼبب ه رة وحػسز اإلاهام 

 .اق  حجم الػمل الصي ٌؼبب ؤلاَض

 .ميان السضاػت والاحؼاغ بالىحسة ً  جحسي الشػىض بالبػس غ

 .جحسي الشػىض باإلظهاز والخػب 

 في ظمُؼ مطاحل الخػلُم ا غً بػس: ئن الخػلُم
ُ
 ظُسا

ُ
إلاسضسأي "ًىفط حػلُما

ىفط وػُلت غملُت للخػلُم في اإلاىاؾم الىاةُت التي ال  ،طوالجامعي والخػلُم اإلاؼخم ٍو

جمخلً ألاػاػُاث الطةِؼت للخػلم زادل الفطىٌ زادل الغطف الطفُت وكاغاث 

ً  اإلاحاغطاث، هما أهه ٌؼاغس غلي اػخمطاض الخػلم أوكاث ألاظماث ػىاء الىاججت غ

 الطحُم غبس )الخىُؿي  الخطوب أو جفشأي الجاةحاث وألاوبئت هجاةحت هطوها".

 ( .  1ص:  9191  ومؼاغسوٍ:

https://.www.hazemsakeek.net/
https://.www.hazemsakeek.net/
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والخػلُم غً بػس وئن وان ًدُح َصٍ الامياهاث ئال أن الىاكؼ واإلاماضػت  

ً ؤلا  مياهاث التي الىاكػُت ًىشفان أن اإلاجخمػاث جخفاوث في زضظت جىظُفه والاػخفازة م

ت، أو كلت هفاءة ألاهظمت الخػلُمُت. ً ئما لللت ؤلامياهاث اإلاازًت والبشٍط ا وشل  ًىفَط

الخػلُم غً بػس ًخؿلب غازة بيُت أػاػُت مً شبياث الىهطباء ،ومىاز حػلُمُت، 

خؿلب هصلً وظىز  م ، ٍو  ألزاء وظُفت التربُت و الخػُل
ً
 ظُسا

ً
ومػلمىن مػسون اغسازا

ؿؼ ،وال ًخلؿؼ، و ًدؼم بالؼطغت، وَصٍ شطوؽ ٌعجع الىظام التربىي اهترهِذ ال ًىل

 في 
ً
ا في الىكذ الطاًَ؛ بؼبب أن َصا الىظام لم ٌشهس جحسًشا الدشازي غً جىفيَر

ن جطكُػاث ظعةُت لم جفلح في هلله  مسدالجه وغملُاجه، ومذطظاجه مىص غلىز، اللهم ئالم

ت الصي ً في بحاظاث اإلاخػلمين واإلاجخمؼ الدشازي. مً مطبؼ الخللُسًت الي مطبؼ الػطٍط

 ً وكس هشفذ أظمت هطوها التي الجعاٌ جساغُاتها مؼخمطة غلي الىظم الخػلُمُت في هشير م

 بالز الػالم . 

 حتي غلي جىكؼ حسور أظمت مً َصا 
ً
أن الىظام التربىي الدشازي لم ًىً كازضا

ت هطوها؛ ئن َصٍ الخحسًاث الىىع جخؿلب ججهيز بيُت مالةمت إلاىاظهت مىكف مطبً هجاةح

مهما وان وكػها غلي اإلاسضػت واإلاػلم والؿالب ال جللل مً أَمُت الخػلُم غً بػس، بلسض 

 ما جسغىا الىظام الخػلُمي غلي مىاظهتها وجحىٍلها الي ئمياهاث ظسًسة للخػلم والخػلُم.

الاظماث، وشلً بؼبب  ُاب الخفىير الػلمي الاػتراجُجي التربىي، و ُاب زلافت جىكؼ 

 الؼلُمتوججهيز البيُت الخػلُمُت إلاىاظهتها والخفاغل مػها وَى ما اوػىؽ في الاػخجابت 

غلى الىظام الخػلُمي الدشازي. وكس واظه اإلاػلمىن  02للخحسًاث التي فطغها اليىفُسـ 

  ًىن في ظل ظاةحت هطوها الخحسًاث الخالُت:الدشاز

 خػلُم الػام أو الجامعي.غسم وظىز بيُت للخػلُم الطكمي ػىاء في ال 

  غػف شبىت الاهترهِذ، وغسم اهخظامها، وغػف ػطغتها، حتى في الػاضمت

اهجمُىا. أما في ألاكالُم فان ألامط أه ر ضػىبت حُض ئن الىهطباء  ير مخىفطة في هشير 

 غً أػابُؼ وشلً 
ً
م، وئن جىفطث فاجها جىلؿؼ إلاسة ال جلل أحُاها مً اإلاىاؾم وألاكاُل

ً ما ظػل ئم ى  ً  ئن لم
ً
 ضػبا

ً
ياهُت الخػلُم والخػلم بىاػؿت الاهترهِذ أمطا

.
ً
 مؼخحُال
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  م الطكمي؛ بؼبب جذلف الىظام الخػلُمي غػف جسٍضب اإلاػلمين غلى مهاضاث الخػُل

الدشازي، وغسم مىاهبخه للخؿىضاث الػلمُت التربىٍت اإلادؼاضغت في مُسا ن الخػلُم 

 ث.الطكمي، وجىىىلىظُا اإلاػلىماث والاجطاال 

  ُت غسم وظىز وازض اإلاؼاغسة الفىُت اإلاإَل الصي ًمىً أن ًلسم اإلاؼاغسة الفى

ً بػس. ً الخػلُم غ  للمػلمين، لخمىُنهم م

  غػف تهُئت أولُاء ألامىض لخلبل الخػلُم غً بػس؛ وشلً لخسازخه، وغسم ألفت

ً ظملت م(  9190) الهسمي واللُم) الىظام الخػلُمي الدشازي به. وكس أشاض ول مً 

 الطػىباث والخحسًاث التي واظهذ اإلاػلمين في ظل ظاةحت هطوها والتي هشف غنها: 

( مً أن اإلاػلمين في ظل 9191( ، و) الخؿُب 9191(، )وَىزظع وآدطون 9191دلُف )

 ظاةحت هطوها واظهىا الطػىباث الخالُت:

بب غسم أ ـ غسم الاػخػساز للخسَضؽ بالخػلُم غً بػس والخػلُم الالىترووي؛ وشلً بؼ

 جىكؼ الظطوف الؿاضةت، والخالت  ير الاغخُازًت التي جىلسث غً ظاةحت هطوها.

أن ب ب ـ الخحسي الصي واظه اإلاػلمين في ظل ظاةحت هطوها ًخػلم بالخلىٍم؛ فبؼب 

ٍخم كبل البسء بػملُت الخػلم،   باإلالطض الالىترووي ، وَى
ً
 وزُلا

ً
طجبـ اضجباؾا  ً الخلىٍم

ُاث جلىٍمُت مخػسزة ، فان الظطوف اإلافاظئت التي وأزىاءَا، ومً دالٌ اػ تراجُج

اضجبؿذ بىغػُت الخػلُم في ظاةحت هطوها لم جمىً اإلاػلمين مً جلىٍم حػلم الخالمُص 

 أزىاء ظاةحت هطوها.

بىاػؿت  هطوها  ظاةحتاهدشاض فيروغ  ط ـ غسم  جحسًس اػتراجُجُت للخسَضؽ في ظل 

 الاهترهِذ

طضاث الىتروهُت، مً كبل اإلاخػلمين ، وشًل أمط ًخػلم زـ ضػىبت الىضىٌ الي اإلال

ٌ الي اإلاحخىي الطكمي. ةباإلاؼاوا  الطكمُت بين الخالمُص في الىضى

َُم داؾئت ػاةسة بين اإلاػلمين واإلاخػلمين حىٌ الخػلُم الالىترووي والتي  ٌ ـ وظىز مفا

 في اإلاؼخلبل.
ً
ا ضػبا  كس ًيىن حغُيَر

ت والخػل ً بػس والخػلُم الالىترووي.وـ كلت اإلاىاضز البشٍط  ُمُت اإلاذططت للخػلُم غ

ً ظاةحت هطوها.  ظـ جحسي ظىزة الخػلُم غً بػس؛ بؼبب الىغؼ الؿاضب الصي هجم غ
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ا،   غسم جىفَط
ً
 ي ـ ضػىبت الخطىٌ غلي ألاظهعة وبـء شبىت الاهترهِذ، وػطغتها، وأحُاها

س اللُ غليشلً  أزط وكس  ، 9190م وآالء الهسمي : ، حغؿُت السضوغ بىمُت مىاػبت. : ٍظ

  01ص: 

 الذساظاث العابقت: . 9

للس جىاولذ الػسًس مً البحىر والسضاػاث واكؼ الخػلُم غً بػس والخػلُم 

ًاث التي جىاظه الىظم الخػلُمُت في مذخلف بلسان الػالم في ظل  الالىترووي، والخحس

التي واظهذ الىظم ػىاء فُما ًخػلم بالخحسًاث  ظاةحت هطوهاألاوغاع التي فطغتها 

الخػلُمُت في الخػلُم الطكمي، أو الخحسًاث التي الجعاٌ جىاظهها مػظم بلسان الػالم الُىم 

في غمان حم الخػلُم للمىاؾىين في ظل ظاةحت هطوها. وغلى الط م مً حسازت مىغىع 

 ٌ الخحسًاث التي جىاظه الىظم الخػلُمُت، في ظل ظاةحت هطوها وكلت البحىر الػلمُت حى

صٍ الخحسًاث، فان الباحض حاٌو اػخػطاع السضاػاث الخالُت؛ التي ًخػلم محخىاَا، َ

 واإلاخغيراث التي جىاولتها غ أى أن جللي الػىء غلي مشيلت السضاػت الخالُت.

  ( : 2221دساظت مصبا  ) 

َسفذ َصٍ السضاػت الي الىشف غً زوض الجامػاث اللُبُت" ظامػت اظسابُا: 

م الالىترووي مً وظهت هظط أغػاء  )لُبُا (  " في جىظُف َُئت الخسَضؽ، وػػذ الخػُل

هصلً الي مػطفت ما ئشا واهذ جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت بين اػخجاباث غُىت 

السضاػت حػعي إلاخغير الىىع ،وما ئشا واهذ جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت إلاخغيراث:  

اإلاهىُت. اجبؼ   برةخىىاث الالسضظت الػلمُت، والخذطظ الػلمي: أزبي ، غلمي، وػ

الباحشان مىهج البحض الػلمي الىضفي الصي ًلىم غلي وضف الظاَطة هما هي مىظىزة 

 ؛  هسف فهمها، 
ً
 وهُفُا

ً
 همُا

ً
ُلها جحلُال ، وجحل

ً
 مىغىغُا

ً
 غلمُا

ً
في الىاكؼ ؛ وضفا

ا. أما مجخمؼ البحض فلس جألف مً "  " مً أغػاء َُئت الخسَضؽ بجامػت  933وجفؼيَر

ا 19اظسابُا: )لُبُا ( وبلغ حجم الػُىت: "  " مً أغػاء َُئت الخسَضؽ، حُض جم ادخُاَض

بىاء غلي أػلىب الػُىت الػشىاةُت البؼُؿت . وكس ؾىض الباحشان ـ بػس الاؾالع غلي 

ُاغ مسي جىظُف الخػلُم بألازب الػلمي التر  ىي والسضاػاث الؼابلتـ اػدباهت لل

  بُت.الالىترووي في الجامػاث اللُ

بُت في الي  س دلطذ السضاػتكو  الىخاةج منها: وظىز ئًجابي للجامػاث الُل

جىظُف الخػلُم الالىترووي، ووظسث فطوق شاث زاللت ئحطاةُت بين اػخجاباث غُىت 
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البحض مً الصوىض والاهار، لطالح الصوىض، وال جىظس فطوق شاث زاللت ا ئحطاةُت حػعي 

اللت ئحطاةُت حػعي ليل الي أهه ال جىظس فطوق شاث زإلاخغير السضظت الػلمُت، باإلغافت 

ً مخغيري   غلمي وغسز ػىىاث الخبرة اإلاهىُت.ي : أزبي ، الخذطظ الػلم م

 .( 9107) :سشا ساجب القاظم ، دساظت

وكس ػػذ َصٍ السضاػت الي جحلُم أَساف منها: مػطفت مسي اػخذسام 

ت الغطبُت، باإلغافت الي زضظت الاشطاف الالىترووي في اإلاساضغ الخيىمُت لشماٌ الػف

مماضػت الاشطاف الالىترووي مً كبل اإلاشطفين التربىٍين في مماضػاتهم الُىمُت وهصلً 

ين لخمىُنهم مً مماضػت الىكىف غلي الػىاةم واإلاؿلىباث التي ًحخاظها اإلا شطفين التربٍى

غخباٍض اإلاىهج اجبػذ الباحشت اإلاىهج الىضفي الخحلُلي باو  الاشطاف التربىي الالىترووي

ُت  ألاوؼب لسضاػت واكؼ الاشطاف الالىترووي في اإلاساضغ الخيىمُت بشماٌ الػفت الغطب

 
ً
 واكػُا

ً
الىمُت والىُفُت. وكس ؾىضث الباحشت اػدباهت  مً الىا حُخينبفلؼؿين، وضفا

للُاغ واكؼ الاشطاف الالىترووي في اإلاساضغ مىغىع السضاػت، باإلغافت الي اإلالابلت التي 

ُؼ وظ فذ لجمؼ بُاهاث غً واكؼ الاشطاف الالىترووي. أما مجخمؼ البحض فخألف مً ظم

 ومشطفت. وكس دلطذ الباحشت الي 911اإلاشطفين التربىٍين والصًً بلغ غسزَم:)
ً
( مشطفا

ُا  هخاةج منها : أن ظمُؼ اإلاشطفين واإلاشطفاث كس أظمػىا غلي أَمُت جىظُف الخىىىلىظ

ضث هخاةج السضاػت الي أن ػبػت مشطفين مً أضل زماهُت في اإلاماضػت ؤلاشطافُت، وأشا

ُت   مً مؿالب وظاضة الترب
ً
مشطفين جطبىٍين أفازوا بأن جىظُف الخىىىلىظُا ٌػس مؿلبا

ت لىظاضة التربُت  والخػلُم، فُما شَب مشطف واحس الي أهه ال ٌػس مً اإلاؿالب الػطوٍض

بيرة مً وظهت هظط اإلاشطفين والخػلُم، وان اػخذسام الاشطاف التربىي وان بسضظت ه

ين، ووظسث فطوق شاث زاللت ئحطاةُت بين اػخجاباث اإلاشطفين غلي ملُاغ  التربٍى

ُت  واكؼ الاشطاف التربىي حػعي إلاخغير اإلاإَل الػلمي، ووظسث فطوق شاث زاللت ئحطاة

 حػعي إلاخغير ػىىاث الخبرة الاشطافُت. 

 (  2212) احمذ عبذ هللا الغامذي ظت قشان،دسا

كس ػػذ َصٍ السضاػت الي الىشف غً مسي فاغلُت غسز مً ألاهظمت و 

الخػلُمُت زادل مىظىمت الخػلُم غً بػس، ومً َصٍ ألاهظمت : هظام اللبىٌ والدسجُل 

ع، وهظام اإلالطضاث الالىتروهُت، وهظام الخلىٍم الالىترووي،  في ظامػت اإلالً غبس الػٍع
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والخػطف الي الفطوق ؤلاحطاةُت بين غُىتي غالوة غلي هظام "ئزاضة الخػلم والاجطاٌ"، 

ً  70.البحض . أما غُىت البحض فخألفذ مً   م
ً
[ مً ؾلبت وؾالباث  الجامػت، مخذصا

 ُل بُاهاث البحض وكس دلطذ السضاػت الي هخاةج منها: ألاػالُب ؤلاحطاةُت أزاة لخحل

ىمت مخىػؿت في مىظ زضظخههخظام اللبٌى والدسجُل ًدؼم بالػػف، حُض واهذ ئ

وأن فاغلُت مىظىمت اإلالطضاث ؤلالىتروهُت جدؼم هصلً بالػػف، فلس  الخػلُم غً بػس

ىظىمت الخػلُم أما فاغلُت هظام الخلىٍم فلس واهذ مطجفػت في م بلغذ السضظت: مخىػـ.

ً  غً بػس م غ وكس جميزث ئزاضة الاجطاالث والخػلم باضجفاع مخىػؿها في مىظىمت الخػُل

وظسث فطوق شاث زاللت ئحطاةُت بين و  اإلالً غبس الػٍعع  ؿبلت في ظامػتبػس اإلا

 إلاخغيراث: اليلُت والىىع والخمىً مً مهاضاث الخػامل مؼ 
ً
اػخجاباث غُىت البحض وفلا

 الخاػىب والاهترهِذ.

 ً  ( 2214)دساظت الذالي، مأمىن الخجاوي حع

ُت ػػذ َصٍ السضاػت الي الىشف غً الطفاث التي جخميز  ها الػملُت الخػلُم

 مً غُىت  ( .0 ) في حالت جؿبُم مىظىمت الخػلُم غً بػس. بلغ حجم غُىت البحض:
ً
فطزا

البحض. اجبؼ الباحض مىهج البحض الىضفي. وكس جىضلذ السضاػت الي هخاةج منها: وظىز 

فاغلُت في الخػلُم غً بػس، وان حػلُم اللغاث بىاػؿت الخػلُم غً بػس ًدؼم 

ُاظاث الساضػين، وأن بالفاغلُت، ًلبي الخػلُم غً ب ػـس مىغىع السضاػـت وافت احخ

اإلاإػؼاث التي جؿبم الخػلُم غً بػس وفلذ  في ججهيز اإلاىاز الخػلُمُت اإلاطاحبت 

ازة هفاءة الخػلم لسي الؿالب، وان الخػلُم غً بػس  للخػلُم غً بػس ، مما أزي الي ٍظ

م، وكس دلطذ السضاػت الي ٌؼهم في اهجاظ ألاَساف الخػلُمُت اإلاخىداة مً غملُت الخػل

أن أبطظ غىاةم الخػلُم غً بػس جخمشل في جسٍضب اإلاػلمين ،وكلت اإلاهاضة في الخػامل مؼ 

 الىػاةـ الخػلُمُت اإلاخلسمت.

 ( :  2221دساظت العجزي ، بيذ بً هذاأ سحيل )   

 هطوها غلى حض الي جحلُلها: مػطفت أزط ظاةحتمً ألاَساف التي ػعي َصا الب

جُاث التي اهخهجالىظم ال  هطوها  تها اللُازاث التربىٍت ابان أظمتخػلُمُت، وجحلُل الاػتراُج

في اإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت، والىكىف غلي أػلىب اللُازاث التربىٍت في ئزاضة  جأزير 

أظمت هطوها غلي ألاهظمت الخػلُمُت. اجبؼ الباحض اإلاىهج الىضفي الخحلُلي لىضف وجحلُل 

جُا ُازاث التربىٍت في الاػخجابت للخأزيراث التي جىلسث غً أظمت هطوها واكؼ اػتراُج ث الل
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البحض الي هخاةج  غلي ألاهظمت الخػلُمُت في اإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت. وكس جىضل

( بلُىن 1.6( كس حؼبب في اهلؿاع ما ًلطب مً: ) 02)وىفُس ـ   هطوها منها :ئن فيروغ

 وغلي هؿ021ؾالب في أه ر مً)
ً
، وأن مىظمت ( بلسا

ً
با اق ًمخس لِشمل ظمُؼ اللاضاث جلٍط

الُىهِؼُف الخابػت لألمم اإلاخحسة واإلاػىُت بلػاًا التربُت والخػلُم والشلافت والػلم، كس 

( ملُىن ؾفل كس فاتهم كؿاض الخػلُم في  الؼً اإلالطضة 11أفازث بأن ما ًلطب مً : )

ت  الي هخاةج منها : أن الخػلُم  للسدىٌ للخػلُم؛ بؼبب ظاةحت هطوها، و جىضلذ السضاػ

الاظخماغُت  الفىاضق  الخػلُم في ظل ظاةحت هطوها؛ بؼببغً بػس ال ًمىً أن ًحل أظمت 

ُا  بين اإلاخػلمين، والخفاوث في امخالن اإلاخػلمين للخىاػِب، ووظىز الاهترهِذ والخىىىلىظ

 الي الطكمُت ، ومسي وظىزَا في مىاٌظ اإلاخػلمين واإلاخػلماث. وكس أشاضث 
ً
السضاػت اػدىازا

احطاةُاث مىظمت ألامم اإلاخحسة للشلافت والتربُت والػلىم: )الُىوؼيى( الي أن حغؿُت 

؛ ئش بلغذ   السٌو إلاؿلىباث الخػلم غً بػس جذخلف بادخالف الىغؼ الاكخطازي للسٌو

%، في حين بلغذ اليؼبت في السٌو اإلاىذفػت 11اليؼبت في السٌو اإلاطجفػت السدل: 

% .وهشفذ السضاػت أن زمت أػالُب مخػسزة لخلُُم حػلم الؿالب في الخػلم 1.دل: الس

ٌ  -ال الخطط -منها غلي ػبل اإلاشاٌ  هطوهاغً بػس أزىاء ظاةحت  الخلىٍم مً دال

 ٌ م بىاػؿت الهاجف اإلاحمىٌ، واػخغال اإلاماضػت، والخلىٍم مً دالٌ الاهترهِذ،والخلٍى

ا مىطاث الخػ لُم الطكمي، والبىاباث الالىتروهُت،وهصلً الخؿبُلاث ؤلامياهاث التي جىفَط

الالىتروهُت الخػلُمُت. وكس أوضذ السضاػت بىظىب جىفير الخىىىلىظُا اإلاؼاغسة غلي 

 حػلم شوي الخاظاث الخاضت

 إجشاأاث البحث:. 12

  :مىهج البحث  -1

في اإلاىهج الىضفي باغخباٍض اإلاىهج ألاوؼب لؿبُػت مشيلت البحض خحسز ٍو

الي، وأَسافه، وأػئلخه  وفطوغه اإلاؿطوحت. ومىهج البحض الىضفي َى اإلاىهج الصي الخ

جمؼ بُاهاث غنها؛  هسف جحلُلها، والخىضل الي فهم  ًطف الظاَطة هما هي في الىاكؼ، ٍو

 أغمم للػىامل والظطوف اإلاحُؿت  ها.
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  أداة البحث: -2

لي الاؾاض الىظطي بػس الاؾالع غ-لخحلُم أَسا ف البحض الخالي ؾىض الباحض

ُت اػدباهت للُاغ الخحسًاث -التربىي والسضاػاث الؼابلت شاث الػالكت بالسضاػت الخال

مي في حشاز في ظل ظاةحت  ً   .هطوهاالتي جىاظه الىظام الخػُل وجخألف اػدباهت البحض م

ألاٌو وكس غالج الخحسًاث  اإلاخػللت باإلاىاهج الخػلُمُت ضدمؼت محاوض هي:  اإلاحى 

ًاث في واإلالط  ضاث الطكمُت واحخىي غلي حؼػت بىىز. أما اإلاحىض الشاوي فلس دطظ للخحس

.  وكس غالج اإلاحىض الشالض  (2، ووان غسز بىىزٍ ) مجاٌ الاشطاف التربىي الالىترووي

( بىىز. فُما 2وجػمً ) هطوهاالخحسًاث التي واظهذ اللُازة اإلاسضػُت أزىاء ظاةحت 

م الالىترووي في ظل ظاةحت  وىفُسـ جىاٌو اإلاحىض الطابؼ الخحسًاث   .(02)اإلاطجبؿت بالخلٍى

م غً بػس والخػلُم خػمً أما اإلاحىض الخامؽ ف ًاث اإلاخػللت بػىاةم الخػُل الخحس

( بىىز. وللخأهس مً ضسق محخىي الاػدباهت فلس 2الالىترووي أزىاء ظاةحت واشخمل غلي)

ٍت حشاز وداضظها، وجخىظع اػخػان الباحض بػسز مً أػاجصة التربُت في زادل ظمهىض 

جذططاتهم في الػلىم التربىٍت  ما بين:  اإلاىاهج وؾطق الخسَضؽ، وغلم الىفؽ التربىي، 

ُاغ التربىي، وأضىٌ التربُت . وكس أوضىا الباحض باغافت وحصف بػؼ  م والل والخلٍى

تي البىىز الىاضزة في محاوض الاػدباهت، وحػسًل بػؼ الػباضاث ألادطي. ومً اإلاحاوض ال

الالىترووي، وغىاةم الخػلُم غً  بػس والخػلُم  دػػذ للخػسًل محاوض: ) الخلىٍم

هطوها  الالىترووي، ومحىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باللُازة اإلاسضػُت الدشازًت ئبان ظاةحت 

 (02وىفُس )

 ( يىضح محاوس الاظدباهت وبىىدلا1جذول س قم )

  الخصائص العيكى متريت إلاقياط الخحذياث التي جىاجه هظام الخعليم:. 11

: محىس الخحذياث اإلاشجب ت باإلاىهج واإلاقشساث الذساظيت:
 
 أوال

 9عذد البىىد اإلاحىس ألاول: الخحذياث اإلاشجب ت باإلاىاهج واإلاقشساث الذساظيت 

 9عذد البىىد : الخحذياث  اإلاشجب ت باإلششاو التربىي الالكترووي اإلاحىس الثاوي

 9عذد البىىد اإلاحىس الثالث :الخحذياث التي واجهذ القيادة اإلاذسظيت أثىا جائحت كشوها

 9عذد البىىد اإلاحىس الشابع: الخحذياث اإلاخصلت بالخقىيم الالكترووي

 9عذد البىىد لكترووياإلاحىس الخامغ: عىائ  الخعليم عً بعذ والخعليم ؤلا

   45اإلاجمىع )  مجمىع محاوس الاظدباهت
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 اإلاشجب ت باإلاىهج واإلاقشساث الذساظيت:   صذق فقشاث: محىس الخحذياث .1

وللخشبذ مً ضسق محىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت 

( بين زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت، وبػس K. Personحؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن 

ُاغ ما أغسث 9الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت ) ( فلطاث ضازكت في ك

 غىس مؼخىي زاللت  اضجباؾها بالسضظتػه ئش واهذ مػامالث للُا
ً
اليلُت زالت ئحطاةُا

( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت 05.( ومؼخىي زاللت )01.)

ٌ 05.( ومؼخىي زاللت )01.)  ( أهظط الجسو

ب ت اسجباط الفقشاث بالذسجت الكليت إلاحىس الخحذياث اإلاشج يىضح(  2جذول سقم )

 باإلاىهج واإلاقشساث

 ىس الخحذياث اإلاشجب ت باإلاىهج واإلاقشساث الذساظيت:. صذق مح2

مً دالٌ الخشبذ مً ضسق فلطاث محىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث 

السضاػُت حؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن( بين زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت وبػس 

ُاغ 9الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت ) ما أغسث ( فلطاث ضازكت في ك

سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاو 

 اإلاعياسي 

Std. Deviation 

معامل اسجباط 

الفقشة بالذسجت 

 الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

 معخىي الذاللت

Level 

1 2.7742 1.17501 .611** .000 ,01 

2 2.2258 1.23044 .655** .000 ,01 

3 1.7097 .93785 .742** .002 ,01 

4 1.8065 1.10813 .699** .000 ,01 

5 1.5806 .95827 .621** .000 ,01 

6 1.7742 .92050 .704** .000 ,01 

7 1.6774 .90874 .639** .000 ,01 

8 1.7742 .99028 .444* .012 ,05 

9 1.8065 .83344 .596** .000 ,01 

    5.75466 17.1290 اإلاجمىع
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 غىس مؼخىي زاللت 
ً
للُاػه ئش واهذ مػامالث اضجباؾها بالسضظت اليلُت زالت ئحطاةُا

( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت 05.( ومؼخىي زاللت )01.)

 (05.( ومؼخىي زاللت )01.)

ة، ئشن وبما أن غالكت الفلطة بالسضظت اليلُت حػني أن اإلالُاغ ًلِؽ ػمت واحس     

ُاغ ما وغؼ مً أظله، وغلى غىء  ُاغ حػني أن اإلالُاغ ضازق في ك فطسق فلطاث اإلال

ُاغ ما وغؼ  شلً فان محىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت ضازق في ك

 للُاػه.

: محىس الخحذياث اإلاشجب ت باإلششاو التربىي ؤلالكترووي:
 
 ثاهيا

 ب ت باإلششاو التربىي ؤلالكترووي:   صذق فقشاث: محىس الخحذياث اإلاشج 

وللخشبذ مً ضسق محىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلشطاف التربىي ؤلالىترووي   

زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت، وبػس  بين( K. Personحؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن 

ُاغ ما أغسث 9الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت ) ( فلطاث  ضازكت في ك

 غىس مؼخىي زاللت للُا
ً
ػه ئش واهذ مػامالث اضجباؾها  بالسضظت اليلُت زالت ئحطاةُا

واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت  ض( ح05ُ.( مؼخىي زاللت )01.)

 (05.( ومؼخىي زاللت )01.)

( يىضح اسجباط الفقشاث بالذسجت الكليت إلاحىس الخحذياث اإلاشجب ت 3جذول سقم )

 لتربىي ؤلالكتروويباإلششاو ا
سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاو 

 اإلاعياسي 

Std. Deviation 

معامل اسجباط الفقشة 

 بالذسجت الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

10 1.9677 1.16859 .430* .016 ,05 

11 1.9032 1.04419 .505** .004 ,01 

12 1.9032 1.07563 .666** .000 ,01 

13 2.0323 1.37801 .678** .000 ,01 

14 1.6774 1.07663 .742** .000 ,01 

15 1.7742 .92050 .808** .000 ,01 

16 2.0323 1.22431 .737** .000 ,01 

17 1.8065 .94585 .566** .001 ,01 
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18 1.7419 .96498 .721** .000 ,01 

    6.35661 16.8387 اإلاجمىع

 : ؤلالكترووي. صذق محىس الخحذياث اإلاشجب ت باإلششاو التربىي 2

مً دالٌ الخشبذ مً ضسق فلطاث محىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلشطاف التربىي 

ؤلالىترووي حؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن( بين زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت وبػس 

ُاغ ما أغسث ( فلطاث ضاز9الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت ) كت في ك

 غىس مؼخىي زاللت  اضجباؾها بالسضظتللُاػه ئش واهذ مػامالث 
ً
اليلُت زالت ئحطاةُا

( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت 05.( ومؼخىي زاللت )01.)

 (05.( ومؼخىي زاللت )01.)

ًلِؽ ػم ت واحسة، وبما أن غالكت الفلطة بالسضظت اليلُت حػني أن اإلالُاغ 

ُاغ ما وغؼ مً أظله، وغلى  ئشن فطسق فلطاث اإلالُاغ حػني أن اإلالُاغ ضازق في ك

غىء شلً فان محىض الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلشطاف التربىي ؤلالىترووي ضازق في كُاغ 

 ما وغؼ للُاػه.

ا: محىس الخحذياث التي واجهذ القيادة اإلاذسظيت أثىاأ جائحت كشوها:
 
 ثالث

 محىس الخحذياث التي واجهذ القيادة اإلاذسظيت أثىاأ جائحت كشوها:   . صذق فقشاث: 1

الخحذياث التي واجهذ القيادة اإلاذسظيت أثىاأ وللخشبذ مً ضسق محىض 

فلطة والسضظت  بين زضظت ول( K. Personحؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن  جائحت كشوها

( فلطاث ضازكت في 9اليلُت، وبػس الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت )

 غىس  اضجباؾها بالسضظتكُاغ ما أغسث للُاػه ئش واهذ مػامالث 
ً
اليلُت زالت ئحطاةُا

ً مؼخىي الساللت )01.مؼخىي زاللت )  ( 01.( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل م
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الفقشاث بالذسجت الكليت إلاحىس الخحذياث التي واجهذ  اسجباطيىضح (  4جذول سقم )

 دة اإلاذسظيت أثىاأ جائحت كشوهاالقيا

سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاو 

 اإلاعياسي 

Std. Deviation 

معامل اسجباط 

الفقشة بالذسجت 

 الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

19 2.2258 1.11683 .396* .027 ,05 

20 1.8710 1.02443 .687** .000 ,01 

21 1.5161 .81121 .700** .000 ,01 

22 1.7097 1.13118 .777** .000 ,01 

23 1.9355 1.31493 .692** .000 ,01 

24 2.1290 1.05647 .774** .000 ,01 

25 2.3226 1.19407 .828** .000 ,01 

26 2.2581 1.15377 .708** .000 ,01 

27 1.8387 1.06761 .704** .000 ,01 

    6.87711 17.8065 اإلاجمىع

 . صذق محىس الخحذياث التي واجهذ القيادة اإلاذسظيت أثىاأ جائحت كشوها:2

مً دالٌ الخشبذ مً ضسق فلطاث محىض الخحسًاث التي واظهذ اللُازة 

اإلاسضػُت أزىاء ظاةحت هطوها حؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن( بين زضظت ول فلطة والسضظت 

( فلطاث ضازكت في كُاغ 9اث اإلاحىض البالغت )اليلُت وبػس الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلط 

 غىس مؼخىي 
ً
ما أغسث للُاػه ئش واهذ مػامالث اضجباؾها بالسضظت اليلُت زالت ئحطاةُا

 ( 01.( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت )01.زاللت )

واحسة، ئشن  وبما أن غالكت الفلطة بالسضظت اليلُت حػني أن اإلالُاغ ًلِؽ ػمت     

ُاغ ما وغؼ مً أظله، وغلى غىء  ُاغ حػني أن اإلالُاغ ضازق في ك فطسق فلطاث اإلال

شلً فان محىض الخحسًاث التي واظهذ اللُازة اإلاسضػُت أزىاء ظاةحت هطوها ضازق في 

 كُاغ ما وغؼ للُاػه.
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: محىس الخحذياث
 
 اإلاشجب ت بالخقىيم ؤلالكترووي: سابعا

 اإلاشجب ت بالخقىيم ؤلالكترووي:  . صذق فقشاث: الخحذياث1

وللخشبذ مً ضسق محىض الخحسًاث  اإلاطجبؿت بالخلىٍم ؤلالىترووي حؼب مػامل   

م اجطح K. Personاضجباؽ )بيرػىن  ( بين زضظت ول  فلطة والسضظت اليلُت، وبػس الخؿُب

( فلطاث ضازكت في كُاغ ما أغسث للُاػه ئش واهذ 9أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت )

 غىس مؼخىي زاللت )
ً
( ومؼخىي 01.مػامالث اضجباؾها بالسضظت اليلُت زالت ئحطاةُا

( ومؼخىي 01.( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت )05.الساللت )

 ( 05.الساللت )

( يىضح اسجباط الفقشاث بالذسجت الكليت إلاحىس الخحذياث  اإلاشجب ت 5جذول سقم )

 روويبالخقىيم ؤلالكت

سقم 

 الفقشة

الىظط 

 الحعابي

Mean 

الاهحشاو 

 اإلاعياسي 

Std. Deviation 

معامل اسجباط الفقشة 

 بالذسجت الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

28 1.7419 .89322 .581** .001 ,01 

29 2.2581 1.29016 .748** .000 ,01 

30 1.6774 .94471 .599** .000 ,01 

31 1.9355 1.06256 .551** .001 ,01 

32 2.0645 1.26321 .548** .001 ,01 

33 2.6452 1.27928 .552** .001 ,01 

34 2.0968 1.07563 .569** .001 ,01 

35 2.0323 1.07963 .669** .000 ,01 

36 3.2903 1.39508 .550** .001 ,01 

    5.32270 19.7419 اإلاجمىع

 الخحذياث اإلاشجب ت بالخقىيم ؤلالكترووي:. صذق محىس 2

الخحسًاث اإلاطجبؿت بالخلىٍم  مً دالٌ الخشبذ مً ضسق فلطاث محىض 

ؤلالىترووي حؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن( بين زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت وبػس 

ُاغ ما أغسث 9الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت ) ( فلطاث ضازكت في ك
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 غىس مؼخىي زاللت  للُاػه ئش
ً
واهذ مػامالث اضجباؾها بالسضظت اليلُت زالت ئحطاةُا

( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت 05.( ومؼخىي الساللت )01.)

 ( 05.( ومؼخىي الساللت )01.)

ًلِؽ ػمت واحسة،  وبما أن غالكت الفلطة بالسضظت اليلُت حػني أن اإلالُاغ 

ُاغ ما وغؼ مً أظله، وغلى  ئشن فطسق فلطاث اإلالُاغ حػني أن اإلالُاغ ضازق في ك

م ؤلالىترووي ضازق في كُاغ ما وغؼ  الخحسًاث اإلاطجبؿتغىء شلً فان محىض  بالخلٍى

 للُاػه.

ً بعذ والخعليم ؤلالكترووي: : محىس عىائ  الخعليم ع
 
 خامعا

 :   صذق فقشاث: محىس عىائ  الخعليم عً بعذ والخعليم ؤلالكترووي -1

وللخشبذ مً ضسق محىض غىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىترووي حؼب 

( بين زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت، وبػس الخؿبُم K. Personمػامل اضجباؽ )بيرػىن 

( فلطاث ضازكت في كُاغ ما أغسث للُاػه ئش 9اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت )

 غىس مؼخىي زاللت )واهذ مػامالث اضجباؾها بالسضظت الي
ً
( حُض 01.لُت زالت ئحطاةُا

 (01.واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت )
(يىضح اسجباط الفقشاث بالذسجت الكليت إلاحىس عىائ  الخعليم عً بعذ والخعليم 6جذول سقم )

 ؤلالكترووي

الىظط  سقم الفقشة

 الحعابي

Mean 

 الاهحشاو اإلاعياسي 

Std. Deviation 

اسجباط الفقشة  املمع

 بالذسجت الكليت

Correlations 

القيمت 

 الاحخماليت

Sig 

معخىي 

 الذاللت

Level 

37 1.6452 .95038 .529** .002 ,01 

38 1.9677 .98265 .694** .000 ,01 

39 1.5484 .80989 .570** .001 ,01 

40 2.1290 1.11779 .553** .001 ,01 

41 1.8065 1.13782 .740** .000 ,01 

42 2.2581 .99892 .790** .000 ,01 

43 1.8065 1.01388 .804** .000 ,01 

44 1.8065 .98045 .694** .000 ,01 

45 1.8065 1.07763 .752** .000 ,01 

    6.20059 16.7742 اإلاجمىع
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 صذق محىس عىائ  الخعليم عً بعذ والخعليم ؤلالكترووي: -2

ض غىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم مً دالٌ الخشبذ مً ضسق فلطاث محى 

ؤلالىترووي حؼب مػامل اضجباؽ )بيرػىن( بين زضظت ول فلطة والسضظت اليلُت وبػس 

ُاغ ما أغسث 9الخؿبُم اجطح أن ظمُؼ فلطاث اإلاحىض البالغت ) ( فلطاث ضازكت في ك

 غىس مؼخىي زالل
ً
ت للُاػه ئش واهذ مػامالث اضجباؾها  بالسضظت اليلُت زالت ئحطاةُا

( حُض واهذ اللُم الاحخمالُت لها أكل مً مؼخىي الساللت 05.( ومؼخىي الساللت )01.)

 ( 05.( ومؼخىي الساللت )01.)

ًلِؽ ػمت واحسة،  وبما أن غالكت الفلطة بالسضظت اليلُت حػني أن اإلالُاغ 

ُاغ ما وغؼ مً أظله، وغلى  ئشن فطسق فلطاث اإلالُاغ حػني أن اإلالُاغ ضازق في ك

فان محىض غىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىترووي ضازق في كُاغ ما  غىء شلً

 وغؼ للُاػه

   : 
 
 الخحذياث التي جىاجه هظام الخعليم: ثباث مقياطثاهيا

ــــت        ـ ـ ــــاث مػازلـ ـ ـ ــــاب الشبـ ـ ـ ــــي حؼـ ـ ـ ــــض فـ ـ ــــخذسم الباحـ ـ ـ ــــاغ اػـ ـ ـ ــــاث اإلالُـ ـ ـ ــــً زبـ ـ ـ ــــذ مـ ـ وللخشبـ

ػــخذطاط الشبــاث. وكــس )الفاهطوهبـاخ(، حُــض حػــس مػازلــت )الفاهطوهبــاخ(  مـً أػــالُب ا

لـــت  حُــض بلغــذ كُمـــت مػامــل الشبـــاث  اػــخذطط الباحــض الشبـــاث باػــخذسام َــصٍ الؿٍط

 ( وَصا ٌشير ئلى أن اإلالُاغ ًخمخؼ بصباث ظُس.932.الػام )

( هخائج اخخباس ألفا كشوهباخ إلاقياط الخحذياث التي جىاجه هظام 7سقم:  ) جذول 

 الخعليم

قيمت معامل  اإلاحىس ث

 ألفاكشوهباخ

عذد 

 الفقشاث

حعلعل العباساث 

 في اإلاقياط

اإلاطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث  الخحسًاث   1

 السضاػُت

 9ئلى  1مً  9 810.

الخحسًاث اإلاطجبؿت باإلشطاف التربىي  2

 ؤلالىترووي

 18ئلى  10مً  9 823.

الخحسًاث التي واظهذ اللُازة اإلاسضػُت أزىاء  3

 ظاةحت هطوها

 27ئلى  19مً  9 864.
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م ؤلالىترووي الخحسًاث  4  36ئلى  28مً  9 649. اإلاطجبؿت بالخلٍى

 45ئلى  37مً  9 855. غىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىترووي 5

اإلاخىظط العام لىخائج اخخباس ألفا كشوهباخ لكل 

 محاوس مقياط الخحذياث التي جىاجه هظام الخعليم

 45ئلى  1مً  45 932.

، الصذق الخجشيب
 
 ي إلاقياط الخحذياث التي جىاجه هظام الخعليم:ظاظا

( فان الطسق 932.وغلى غىء حؼاب كُمت مػامل )ألفاهطوهباخ( البالغت )

 965.الخجٍطبي للملُاغ ٌؼاوي )
ً
( وَى الجصض التربُعي إلاػامل الشباث، وَصا ٌشير أًػا

 الخحسًاث التي جىاظه هظام الخػلُم ًخمخؼ بطسق غالي. ئلى أن ملُاغ

 ( يىضح الخىصيع الخكشاسي إلاخغحر اإلاؤلل العلمي8سقم ) الجذول 

 الخكشاس اليعبي الخكشاس اإلاؤلل العلمي

 3.2% 1 اإلاخىػـ اإلاػلمين زبلىم

 %9.7 3 ػىىاث زالر لِؼاوؽ

 38.7% 12 ػىىاث أضبؼ لِؼاوؽ

 16.1% 5 غالي زبلىم

 %25.8 8 ماظؼخير

 %6.5 2 زهخىضاٍ

 %100.0 31 اإلاجمىع

ٌ ًخطح مً ا مخغير اإلاإَل الػلمي حطل اإلاإَل الػلمي   أن ( 1ضكم : ) لجسو

 ألاغلى مً بين باقي اليؼب بيؼبت ) أضبؼ )لِؼاوؽ
ً
%(، ًلُه في 38.7ػىىاث(  غلي اليؼبت

%(، ًلُه في اإلاطجبت الشالشت اإلاإَل 25.8الشاهُت اإلاإَل الػلمي )ماظؼخير( بيؼبت ) اإلاطجبت

 %(، ًلُه في اإلاطجبت الطابػت اإلاإَل الػلمي )لِؼاوؽ16.1غالي( بيؼبت ) الػلمي )زبلىم

%(، ًلُه في اإلاطجبت الخامؼت اإلاإَل الػلمي )زهخىضاٍ( بيؼبت 9.7ػىىاث( بيؼبت ) زالر

اإلاخىػـ(  اإلاػلمين %(، في حين  ولىا اإلاطجبت السهُا  مً هطِب اإلاإَل الػلمي )زبلىم6.5)

 %(3.2بيؼبت )
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 اإلاؤلل العلميإلاخغحر  ع الخكشاسي الخىصي يىضح ( 1شكل سقم )

 
 ( يىضح الخىصيع الخكشاسي إلاخغحر الخخصص العلمي9الجذول سقم )

 الخكشاس اليعبي الخكشاس الخخصص العلمي

 %12.9 4 جطبُت

 16.1% 5 لغت غطبُت

 12.9% 4 اكخطاز

 %3.2 1 ئشطاف جطبىي 

 %3.2 1 كطاءاث

 %6.5 2 جفؼير اللطآن

 9.7% 3 هُمُاء

 %9.7 3 اثٍضاغُ

ت لغت  %3.2 1 اهجليًز

 %3.2 1 الاظخماع غلم

 3.2% 1 ظغطافُا

 %3.2 1 جاٍضر

 12.9% 4 ئػالمُتغطبُت وزضاػاث لغت 

 100.0% 31 إلاجمىعا

ٌ ًخطح مً              أن مخغير الخذطظ الػلمي حطل الخذطظ (  2ضكم ) الجسو

 ألاغلى مً بين با غلي ( لغت غطبُتالػلمي )
ً
%(، ًلُه في 16.1قي اليؼب بيؼبت )اليؼبت

ئػالمُت( بيؼبت  وزضاػاث اإلاطجبت الشاهُت الخذطظ الػلمي )جطبُت، اكخطاز، لغت غطبُت

اغُاث( بيؼبت )12.9) %( 9.7%(، ًلُه في اإلاطجبت الخامؼت الخذطظ الػلمي )هُمُاء، ٍض

( بيؼبت م الػظُ جفؼير اللطآنليل منها، ًلُه في اإلاطجبت الؼابػت الخذطظ الػلمي )
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ُا الخذطظ الػلمي )ئشطاف6.5)  جطبىي، كطاءاث، لغت %(، في حين حاظ غلي اإلاطجبت السه

ر( بيؼبت )غلم الاظخماع، تاهجليًز  %( ليل منها. 3.2، ظغطافُا، جاٍض

 الخخصص العلميإلاخغحر  الخىصيع الخكشاسي  يىضح (2شكل سقم )

 
 ىظيفت( يىضح الخىصيع الخكشاسي إلاخغحر ال12الجذول سقم )

 الخكشاس اليعبي الخكشاس الىظيفت

 %71.0 22 معلم

 16.1% 5 هاظش

 3.2% 1 مذيش

 %9.7 3 مششو جشبىي 

 100.0% 31 اإلاجمىع

            ٌ  مػلم( غلىأن مخغير الىظُفت حاظث الىظُفت ) (01ضكم : ) ًخطح مً الجسو

 ألاغلى مً بين باقي اليؼب بيؼبت )
ً
طجبت الشاهُت الىظُفت %(، جليها في اإلا71.0اليؼبت

%(، 9.7جطبىي( بيؼبت ) %(، جليها في اإلاطجبت الشالشت الىظُفت )مشطف16.1)هاظط( بيؼبت )

 %(. 3.2في حين حاظث غلي اإلاطجبت السهُا الىظُفت )مسًط( بيؼبت )

 

 الىظيفتإلاخغحر  الخىصيع الخكشاسي  ( يىضح3شكل سقم)
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 الخبرة اإلاهىيت  خغحر ظىىاث( يىضح الخىصيع الخكشاسي إلا11الجذول سقم )
 الخكشاس اليعبي الخكشاس الخبرة اإلاهىيت ظىىاث

 9.7% 3 ظىىاث 5 مً أقل

 %12.9 4 ظىىاث 9 إله5  مً

 25.8% 8 ظىت 14 إله 10 مً

 %19.4 6 ظىت 19 إله 15 مً

 32.3% 10 فأكثر ظىت  20

 100.0% 31 اإلاجمىع

            ٌ  حطلذ  ػىىاث الخبرة اإلاهىُت مخغير ػىىاث أن ( 00ضكم ) ًخطح مً الجسو

 ألاغلى مً بين باقي اليؼب بيؼبت غلي   فأه ر(  ػىت  20) الخبرة اإلاهىُت
ً
اليؼبت

ػىت( بيؼبت  14 ئلى 10 )مً الخبرة اإلاهىُت %(، جليها في اإلاطجبت الشاهُت ػىىاث32.3)

ػىت( بيؼبت  19 ئلى 15 )مً الخبرة اإلاهىُت %(، جليها في اإلاطجبت الشالشت ػىىاث25.8)

ػىىاث( بيؼبت  9 ئلى 5  )مً الخبرة اإلاهىُت %(، جليها في اإلاطجبت الطابػت ػىىاث19.4)

ػىىاث(  5 مً الخبرةاإلاهىُت )أكل %(، في حين حاظث غلي اإلاطجبت السهُا ػىىاث12.9)

 %(. 9.7بيؼبت )

 الخبرة اإلاهىيت ظىىاثإلاخغحر  الخىصيع الخكشاسي  يىضح (5شكل سقم )

 
 مهاساث الخذسيبيت في عذد الذوساثيىضح الخىصيع الخكشاسي إلاخغحر  (12الجذول سقم )

 ؤلالكترووي الخعليم

 الخكشاس اليعبي الخكشاس ؤلالكترووي الخعليم مهاساث في الخذسيبيتعذد الذوساث 

 %6.5 2 زوضاث ظسال جى 

 19.4% 6 واحسة زوضة

 %64.5 20 زوضجان
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 %9.7 3 فأه ر زوضاث زالزت

 %100.0 31 اإلاجمىع

ُت غسز السوضاثأن  مخغير  (09ضكم : ) ٌ الجسو ًخطح مً                 ب  مهاضاث في الخسٍض

بُت السوضاث إللىترووي  حطل غسز الخػلُم ؤلالىترووي  الخػلُم مهاضاث في الخسٍض

 ألاغلى مً بين باقي اليؼب بيؼبت )
ً
ت الشاهُت %(، ًليها في اإلاطجب64.5)زوضجان(  غلي اليؼبت

بُت السوضاث غسز م مهاضاث في الخسٍض %(، 19.4( بيؼبت )زوضة واحسةؤلالىترووي ) الخػُل

بُت غسز السوضاثًليها في اإلاطجبت الشالشت   ؤلالىترووي )زالزت لخػلُم ا مهاضاث في الخسٍض

بُت غسز السوضاثغلي اإلاطجبت السهُا  حين حاظث%(، في 9.7فأه ر( بيؼبت )  زوضاث   الخسٍض

 %(. 6.5ؤلالىترووي )الجىظسزوضاث( بيؼبت )  الخػلُم مهاضاث يف

 مهاساث في الخذسيبيت الذوساث عذدإلاخغحر  الخىصيع الخكشاسي  يىضح  ( 6شكل سقم )

 ؤلالكترووي  الخعليم

 
 جلقالااإلاششو التي ( يىضح الخىصيع الخكشاسي إلاخغحر عذدالذوساث13الجذول سقم )

 ؤلالكترووي لتربىي ا ؤلاششاو مهاساث في التربىي 

 ؤلاششاو مهاساث في التربىي  جلقالااإلاششو التي عذدالذوساث

 ؤلالكترووي التربىي 

 الخكشاس اليعبي الخكشاس

 32.3% 10 زوضاثال جىظس   

 19.4% 6 واحسة زوضة

 45.2% 14 زوضجان

 3.2% 1 فأه ر زوضاث زالزت

 100.0% 31 اإلاجمىع

             ٌ حطلذ   الخبرة اإلاهىُت أن مخغير ػىىاث  ( 07)ضكم  ًخطح مً الجسو

) الخبرة اإلاهىُت ػىىاث  ألاغلى مً بين باقي اليؼب بيؼبت 
ً
%(، ًليها 45.2)زوضجان( اليؼبت

%(، ًلُه في اإلاطجبت 32.3زوضاث( بيؼبت ) ال جىظس) الخبرة اإلاهىُت في اإلاطجبت الشاهُت ػىىاث
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%(، في حين   حاظث غلي اإلاطجبت 19.4بيؼبت )واحسة(  )زوضة الخبرة اإلاهىُت الشالشت ػىىاث

 %(. 3.2فأه ر( بيؼبت ) زوضاث اإلاهىُت )زالزت الخبرة السهُا ػىىاث

 اإلاششو جلقالا التي عذدالذوساثإلاخغحر  الخىصيع الخكشاسي  يىضح ( 7شكل سقم )

 ؤلالكترووي التربىي  ؤلاششاو مهاساث في التربىي 

 
ـــــت:فشطـيــــاث الذومىاقشت   اخخباس   ــ ـ ـ  ساظـ

ىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي  الفشطيت ألاوله: (ً

ً وظهت هظط مػلمي ومشطفي اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا اليىٍتي " جحسًاث هبيرة ( "م

 .حشاز"

حػني أن هظام الخػلُم الدشازي في ظل : Null Hypothesis -HOالفشطيت الصفشيت

" مً وظهت هظط مػلمي ومشطف اإلاطهع ؤلاػالمي  .ظاةحت هطوها " ًىاظه جحسًاث كلُلت

 .اليىٍتي بأهجمُىا ـ حشاز"

: حػني أن هظام الخػلُم الدشازي في ظل H1- Alternate Hypothesisالفطغُت البسًلت 

" مً وظهت هظط مػلمي ومشطف اإلاطهع ؤلاػالمي  .ظاةحت هطوها ًىاظه جحسًاث هشيرة

 .ىٍتي بأهجمُىا ـ حشاز"الي

للخحلم مً الفطغُت ألاولى كام الباحض بحؼاب الىػـ الخؼابي والاهحطاف    

اإلاػُاضي إلظاباث أفطاز غُىت البحض ليل فلطة غلى حسة، والدخباض وظىز فطوق شاث 

زاللت ئحطاةُت بين الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب والىػـ الخؼابي الىظطي، اػخذسم 

ٌ ضكم )(. Tالباحض ادخباض )  ( ًىضح شلً:01والجسو
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اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط معخىي الخحذياث التي (  يىضح 14سقم  )  جذول 

هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها "اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىا  جىاجه

ً وجهت هظش اإلاعلمحن واإلاششفحن"  م
 
جا

 
 همىر

الىظط الحعابي 

 اإلاحعىب

الىظط الحعابي 

فشض يال  

 القيمت الاحخماليت دسجه الحشيت قيمه )ث(

1.962 3.000 20.217 30 .000 

( أن كُمت الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب ٌؼاوي 01ًالحظ مً الجسٌو ضكم )

(، وأن اللُمت الخاةُت كس 3.000( وهي أكل مً كُمت الىػـ الخؼابي الفطضأي )1.962)

( وهي أكل مً مؼخىي الساللت 000.ا )( وأن كُمتها الاحخمالُت وان ملساَض20.217بلغذ )

(، ئشن هلبل الفطع الطفطي الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازي في ظل 05.)

" ًىاظه جحسًاث كلُلت ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا
ً
ظا

ً
وهطفؼ  ،أهمىش

"اإلاطهع  الفطع البسًل الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها

ىاظه جحسًاث   ً "
ً
ظا

ً
وَصا ٌشير ئلى أن هظام  هشيرة،ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

" ًىاظه  الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا
ً
ظا

ً
أهمىش

 جحسًاث كلُلت. 

ا غلي غىء واكؼ اهدشاض " في حشاز؛ ئش هطوها ئن َصٍ الىدُجت ًمىً جفؼيَر

 –بما في شلً كؿاع الخػلُم  -غخلاز الؼاةس بين كؿاغاث واػػت مً اإلاجخمؼ الدشازيالا 

 ما شىيىا في ئحطاءاث ؤلاضابت، "أن 
ً
الىطوها  ال وظىز لها في حشاز، وأن اإلاىاؾىين هشيرا

 ً  م
ً
والىفُاث التي حػلنها الؼلؿاث الطػمُت الدشازًت، باإلغافت الي شلً فان هشيرا

كس اجذصث مً الخػلُم غً بػس  –شلً اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بما في  –اإلاساضغ 

ًاث التي واظهذ  ت السضاػت؛ ولػل شلً َى ما ظػل الخحس  لػمان اػخمطاٍض
ً
أػلىبا

 الىظام الخػلُمي جبس كلُلت

 :ىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع   الفشطيت الثاهيت (ً

تي بأهجمُىا همى  " ؤلاػالمي اليٍى
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث ش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين واٌ"مسًطًٍ  (السضاػُت ـ م
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 الفشطيت الصفشيتNull Hypothesis -HO : حػني أن هظام الخػلُم الدشازي

" " ًىاظه في ظل ظاةحت هطوها 
ً
ظا

ً
اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 .اإلالطضاث السضاػُتجحسًاث كلُلت مطجبؿت باإلاىهج و 

  الفطغُت البسًلتH1- Alternate Hypothesis حػني أن هظام الخػلُم الدشازي :

" جحسًاث  هطوها"اإلاطهع ًىاظه في ظل ظاةحت 
ً
ظا

ً
ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

هظط اإلاػلمين واإلاشطفين  ة مطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت مً وظهتهشير 

ً  .واإلاسًٍط

مً الفطغُت الشاهُت كام الباحض بحؼاب الىػـ الخؼابي والاهحطاف للخحلم    

اإلاػُاضي إلظاباث أفطاز غُىت البحض ليل فلطة غلى حسة، والدخباض وظىز فطوق شاث 

زاللت ئحطاةُت بين الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب والىػـ الخؼابي الىظطي، اػخذسم 

ٌ ضكم )Tالباحض ادخباض )  ( ًىضح شلً:.0(. والجسو

خحذياث اإلاشجب ت اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط معخىي ال( يىضح 15سقم) جذول 

هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها  التي جىاجه باإلاىهج واإلاقشساث الذساظيت

( إلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىافي")ا
 
جا

 
 حشاد همىر

الىظط الحعابي 

 اإلاحعىب

الىظط الحعابي 

 الفشض ي

قيمه 

 )ث(

دسجه 

شيتالح  

القيمت 

 الاحخماليت

1.903 3.000 19.384 30 .000 

( أن كُمت الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب ٌؼاوي .0ًخطح مً الجسٌو ضكم )

(، وأن اللُمت الخاةُت كس 3.000( وهي أكل مً كُمت الىػـ الخؼابي الفطضأي )1.903)

ا )19.384بلغذ ) ىي الساللت ( وهي أكل مً مؼخ000.( وأن كُمتها الاحخمالُت وان ملساَض

ىاظه في 05.) (، ئشن هلبل الفطع الطفطي الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

ً، باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين واإلاسًٍط  .م

ىاظه في صي ًىظ غلى أن هظام الوهطفؼ الفطع البسًل ال خػلُم الدشازيً 

" هطوها  ظل ظاةحت
ً
ظا

ً
مطجبؿت  هبيرةجحسًاث اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

وَصا ٌشير ئلى أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في ظل  ،باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت
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"
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىا همىش جحسًاث كلُلت مطجبؿت باإلاىهج  ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليٍى

 .واإلالطضاث السضاػُت

جت في غىء واكؼ اإلاىاهج الخػلُمُت في الىظام الخػلُمي  ًمىً جفؼير َصٍ الىُد

الدشازي؛ فػل الط م مً الجهىز التي بصلتها وظاضة التربُت الىؾىُت ممشلت في اإلاطهع 

اإلاساضغ الػامت والخاضت  الىؾني للمىاهج ئال أن اإلاىاهج الخػلُمُت ال حغؿي احخُاظاث

مً اإلالطضاث السضاػُت؛ فىشير مً اإلاساضغ الجعاٌ حؼخذسم الىخب السضاػُت اإلاؼخىضزة 

ً الىظم الخػلُمُت للسٌو اإلاجاوضة و ير اإلاجاوضة.  م

ىاظه ه الفشطيت الثالثت: م الدشازي في ظل ظاةحتً) اإلاطهع ؤلاػالمي هطوها  ظام الخػُل

"
ً
ظا

ً
م ؤلالىترووي" مً وظهت هظط اإلاػلمين  اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحسًاث مطجبـ  بالخػُل

ً  ( واإلاشطفين واإلاسًٍط

خػلُم الدشازي ًىاظه في حػني أن هظام ال: Null Hypothesis -HOالفشطيت الصفشيت

" ت هطوها ظل ظاةح
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

 .وويباإلشطاف التربىي ؤلالىتر

: حػني أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في H1- Alternate Hypothesisالفطغُت البسًلت 

" جحسًاث هبير 
ً
ظا

ً
ة مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 .باإلشطاف التربىي ؤلالىترووي

هحطاف و للخحلم مً الفطغُت الشالشت كام الباحض بحؼاب الىػـ الخؼابي والا 

اإلاػُاضي إلظاباث أفطاز غُىت البحض ليل فلطة غلى حسة، والدخباض وظىز فطوق شاث 

زاللت ئحطاةُت بين الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب والىػـ الخؼابي الىظطي، اػخذسم 

ٌ ضكم )Tالباحض ادخباض )  ( ًىضح شلً:00(. والجسو

 

حذياث اإلاشجب ت خاخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط معخىي ال( يىضح 16جذول سقم  )

هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها  التي جىاجه باإلششاو التربىي ؤلالكترووي

)
 
جا

 
 في")اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىا همىر

الىظط الحعابي 

 اإلاحعىب

الىظط الحعابي 

 الفشض ي

دسجه  قيمه )ث(

 الحشيت

 القيمت الاحخماليت
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1.871 3.000 20.268 30 .000 

( 1.871( أن كُمت الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب ٌؼاوي ) 00طح مً الجسٌو ضكم    )ًخ   

(، وأن اللُمت الخاةُت كس بلغذ 3.000وهي أكل مً كُمت الىػـ الخؼابي الفطضأي )

ا )20.268) ( وهي أكل مً مؼخىي الساللت 000.( وأن كُمتها الاحخمالُت وان ملساَض

ىاظه في (، ئشن هلبل الفطع الطفطي الصي ًىظ 05.) غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

وهطفؼ الفطع  ، "مً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين"، باإلشطاف التربىي ؤلالىترووي

ىاظه في ظل ظاةحت هط  وها "اإلاطهع البسًل الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
 ،مطجبؿت باإلشطاف التربىي ؤلالىترووي هبيرةجحسًاث ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

وَصا ٌشير ئلى أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي 

 "
ً
ظا

ً
 "مً .جحسًاث كلُلت مطجبؿت باإلشطاف التربىي ؤلالىترووياليىٍتي بأهجمُىا همىش

 وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين باإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي" .

جت  مؼ ما دلطذ الُه زضاػت : )ضشا ضاجب اللاػم   -الي حس ما  –وجخفم َصٍ الىُد

( مً أن اػخذسام الاشطاف التربىي الالىترووي أػلىب شاتؼ  ومهم لسي غُىت 9107

ء مالحظاث الباحض، البحض ،باػخصىاء  مشطف واحس أفاز بػسم أَمُخه. وغلي غى

ودبرجه اإلاهىُت اإلاخىاغػت، فان غىاةم الاشطاف التربىي الالىترووي هابػت في ألاضل مً 

ين،  غسم ضكمىت الخػلُم في حشاز، ومً جذلف الخسٍضب اإلانهي للمشطفي التربىٍين الدشاًز

ت واإلاازًت اإلاذططت لخؿىٍط الاشطاف التربىي. ً غػف اإلاىاضز البشٍط  وم

ىاظه ه بعت:الفشطيت الشا اإلاطهع ؤلاػالمي  ت هطوها ظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحً)

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت باللُازة اإلاسضػُت مً وظهت هظط اإلاػلمين اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفي (واإلاشطفين التربىٍين  م

الدشازي ًىاظه في حػني أن هظام الخػلُم : Null Hypothesis -HOالفشطيت الصفشيت

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

 .باللُازة اإلاسضػُت
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خػلُم الدشازي ًىاظه في : حػني أن هظام الH1- Alternate Hypothesisالفطغُت البسًلت 

" ج " ت هطوهاظل ظاةح
ً
ظا

ً
ة مطجبؿت حسًاث هبير اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين ،باللُازة اإلاسضػُت  م

وللخحلم مً الفطغُت الطابػت كام الباحض بحؼاب الىػـ الخؼابي والاهحطاف    

اإلاػُاضي إلظاباث أفطاز غُىت البحض ليل فلطة غلى حسة، والدخباض وظىز فطوق شاث 

الىػـ الخؼابي الىظطي، اػخذسم زاللت ئحطاةُت بين الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب و 

ٌ ضكم )Tالباحض ادخباض )  ( ًىضح شلً:03(. والجسو

خحذياث اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط معخىي ال(  يىضح 17جذول سقم  )

هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها  التي جىاجه اإلاشجب ت بالقيادة اإلاذسظيت

(أه في")اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىا
 
جا

 
 مىر

الىظط الحعابي  الىظط الحعابي اإلاحعىب

 الفشض ي

 القيمت الاحخماليت دسجه الحشيت قيمه )ث(

1.979 3.000 20.708 30 .000 

( أن كُمت الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب ٌؼاوي 03ًخطح مً الجسٌو ضكم )    

كس  (، وأن اللُمت الخاةُت3.000( وهي أكل مً كُمت الىػـ الخؼابي الفطضأي )1.979)

ا )20.708بلغذ ) ( وهي أكل مً مؼخىي الساللت 000.( وأن كُمتها الاحخمالُت وان ملساَض

ىاظه في 05.) (، ئشن هلبل الفطع الطفطي الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

ين ، وهطفؼ الفطع البسًل   ،باللُازة اإلاسضػُت مً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين التربٍى

ىاظه في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي  الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
وَصا ٌشير ئلى أن  ،مطجبؿت باللُازة اإلاسضػُت هبيرةجحسًاث اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ىاظه في ظ ل ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت باللُازة اإلاسضػُتهمىش الي حس ما  –. ئن َصٍ الىدُجت جخفم جحس

س بً هساء ضحُل الػنزي :  – ( اإلاخػللت  9190مؼ ما دلطذ الُه زضاػت : )غُب

لُازاث اإلاسضػُت في ظل باػتراجُجُاث اللُازة اإلاسضػُت في ظل ظاةحت هطوها مً أن ال

ًاث ظمت، فبػؼ َصٍ الخحسًاث غاةس الي الفطوق في جىافط   هطوها ظاةحت  جىاظه جحس

ألاظهعة الخػلُمُت في بِذ الخلمُص، فبػؼ الػاةالث جخىافط غلي وػاةـ حػلُمُت حػين 
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الخلمُص غلي الخػلم في ظل ظاةحت هطوها، وباإلاشل فان الىظم الخػلُمُت في مذخلف بلسان 

 هطوها الػالم بُنها فطوق في ؤلامياهاث الطكمُت اإلاؼاغسة غلي الخػلم في ظل ظاةحت

)ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع  الفشطيت الخامعت:

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث مطجبؿت بالخلىٍم ؤلالىترووي، مً وظهت هظط ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 (ٍيناإلاػلمين واإلاشطفين التربى 

حػني أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في : Null Hypothesis -HOالفشطيت الصفشيت

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

 .بالخلىٍم ؤلالىترووي

في : حػني أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه H1- Alternate Hypothesisالفطغُت البسًلت 

" جحسًاث هشير 
ً
ظا

ً
ة مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 .بالخلىٍم ؤلالىترووي

وللخحلم مً الفطغُت الخامؼت كام الباحض بحؼاب الىػـ الخؼابي والاهحطاف    

اإلاػُاضي إلظاباث أفطاز غُىت البحض ليل فلطة غلى حسة، والدخباض وظىز فطوق شاث 

حطاةُت بين الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب والىػـ الخؼابي الىظطي، اػخذسم زاللت ئ

ٌ ضكم )Tالباحض ادخباض )  ( ًىضح شلً:01(. والجسو

خحذياث اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط معخىي ال(  يىضح 18جذول  سقم )

هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها  التي جىاجه اإلاشجب ت بالخقىيم ؤلالكترووي

(")ا
 
جا

 
 إلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىاأهمىر

الىظط الحعابي 

 اإلاحعىب

الىظط الحعابي 

 الفشض ي

 القيمت الاحخماليت دسجه الحشيت قيمه )ث(

2.194 3.000 18.987 30 .000 

( أن كُمت الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب ٌؼاوي 01ًخطح  مً الجسٌو ضكم )

(، وأن اللُمت الخاةُت كس 3.000ضأي )( وهي أكل مً كُمت الىػـ الخؼابي الفط 2.194)

ا )18.987بلغذ ) ( وهي أكل مً مؼخىي الساللت 000.( وأن كُمتها الاحخمالُت وان ملساَض

ىاظه في 05.) (، ئشن هلبل الفطع الطفطي الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش لُلت مطجبؿت جحس
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ين ، وهطفؼ الفطع ، بالخلىٍم ؤلالىترووي مً وظهت هظط اإلاػلمين واإلاشطفين التربٍى

ىاظه في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع شالصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدالبسًل ا زيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش م ؤلالىترووي هشيرةجحس وَصا  ،مطجبؿت بالخلٍى

ن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي ٌشير ئلى أ

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث كلُلت مطجبؿت بالخلىٍم ؤلالىترووي، مً وظهت هظط اإلاػلمين بأهجمُىا همىش

 . واإلاشطفين التربىٍين

ا غلي غىء واكؼ الخػلُم الالىترووي في الىظام الخػلُمي  ئن َصٍ الىدُجت ًمىً جفؼيَر

ر: )ا  02لدشازي، فػىس فطع الا الق الخػلُمي غلي الخػلُم الػام والػالي في حشاز بخاٍض

( ، ػاضغذ هشير مً مساضغ الخػلُم الػام الي جبني الخػلُم غً  9102ماضغ مً الػام : 

بػس، وغمل هشير مً اإلاػلمين غلي الخىاضل مؼ اإلاػلمين باػخذسام ؤلاشاغت اإلاؼمىغت، 

م الالىترووي في ظل ظاةحت والخلفاظ، والىاحؼاب ، مؼ مالحظت ضػىباث جخطل بالخلٍى

 هطوها.

)ًىاظه هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها"اإلاطهع ؤلاػالمي  الفشطيت العادظت:

 "
ً
ظا

ً
ً بػس والخػلُم ؤلالىتروويبجحسًاث مطجبؿت اليىٍتي بأهجمُىا همىش  (ػىاةم الخػلُم غ

حػني أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في : Null Hypothesis -HOالفشطيت الصفشيت

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

 .ػىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىتروويب

: حػني أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في H1- Alternate Hypothesisالفطغُت البسًلت 

ًاث هشير ظل ظاةحت هط  " جحس
ً
ة مطجبؿت وها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىشظا

 .ػىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىتروويب

وللخحلم مً الفطغُت الؼازػت كام الباحض بحؼاب الىػـ الخؼابي والاهحطاف    

اإلاػُاضي إلظاباث أفطاز غُىت البحض ليل فلطة غلى حسة، والدخباض وظىز فطوق شاث 

زاللت ئحطاةُت بين الىػـ الخؼابي اإلاحؼىب والىػـ الخؼابي الىظطي، اػخذسم 

ٌ ضكم )Tالباحض ادخباض )  ( ًىضح شلً:02(. والجسو

خحذياث اإلاشجب ت اخخباس )ث( لعيىت واحذة لقياط معخىي ال(  يىضح 19جذول  سقم)

لدشادي في هظام الخعليم ا التي جىاجه عىائ  الخعليم عً بعذ والخعليم ؤلالكتروويب



الخحذياث التي جىاجه هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كىسوها  

حشاد همىرجا"  –جميىا "اإلاشكض ألاظالمي" الكىيتى بأه   

193 

 
 

ً وجهت هظش اإلاعلمحن  ( م
 
جا

 
ظل جائحت كشوها ")اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىاأهمىر

 واإلاششفحن التربىيحن.
الىظط الحعابي 

 اإلاحعىب

الىظط الحعابي 

 الفشض ي

 القيمت الاحخماليت دسجه الحشيت قيمه )ث(

1.864 3.000 20.035 30 .000 

لىػـ الخؼابي اإلاحؼىب ٌؼاوي ( أن كُمت ا02ًخطح مً الجسٌو ضكم )

(، وأن اللُمت الخاةُت كس 3.000( وهي أكل مً كُمت الىػـ الخؼابي الفطضأي )1.864)

ا )20.035بلغذ ) ( وهي أكل مً مؼخىي الساللت 000.( وأن كُمتها الاحخمالُت وان ملساَض

ىاظه ف05.) ي (، ئشن هلبل الفطع الطفطي الصي ًىظ غلى أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت مطجبؿت ظل ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش جحس

وهطفؼ الفطع البسًل الصي ًىظ غلى  ،ػىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىتروويب

ىاظه في ظل ظاةحت هطوها في"اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي   ً أن هظام الخػلُم الدشازي

 "
ً
ظا

ً
 ،ػىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىتروويبمطجبؿت  هشيرةجحسًاث بأهجمُىاأهمىش

وَصا ٌشير ئلى أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي 

 "
ً
ظا

ً
. ػىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىتروويبجحسًاث كلُلت اليىٍتي بأهجمُىا همىش

( في زضاػخه مً أن  9101جىضل الُه السالي :) مؼ ما –الي حس ما  –وجخفم َصٍ الىدُجت 

ىاظهها اإلاػلمىن في الخػلُم غً بػس : جسٍضب اإلاػلمين، وكلت مهاضاتهم  مً الػىاةم التيً 

 في اػخذسام الىػاةـ الخػلُمُت اإلاخػسزة.
م بين اػخجاباث غُىت البحض في مىاظهت هظام الخػلُ)جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت  الفشطيت العابعت:

ل الخػلُمي( " حػعي إلاخغير اإلاَإ
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىا همىش  الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

ولخؼاب الفطوق في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها  

"  إلاخغير اإلاإَل الخػلُمي، كام الب
ً
ظا

ً
احض بحؼاب "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

ٌ ضكم )  ( ًىضح شلً: 91جحلُل الخباًً ألاحازي.  والجسو

( للفشوق في مىاجهت ANOVA(  يىضح هخائج جحليل الخباًي ألاحادي) 22الجذول )

هظام الخعليم الدشادي لخحذياث في ظل جائحت كشوها "اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي 

" حعضي إلاخغحر اإلاؤلل الخعليمي
 
جا

 
 بأهجميىاأهمىر
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 الخبايً مصذس 

S.V 

مجمىع 

 اإلاشبعاث

S.S 

دسجاث 

 الحشيت

D.F 

 مخىظط اإلاشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 القيمتؤلاحخماليت

Sig 

 172. 1.702 1149.429 4 4597.714 بحن اإلاجمىعاث

 675.145 35 23630.061 داخل اإلاجمىعاث

  39 28227.775 الكىي

ق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظام وظىز فطو غسم ( 91ًبين الجسٌو ضكم  )       

 "
ً
ظا

ً
الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

(  اإلاحؼىبت إلاخغير Fوشلً اػدىازا  ئلى كُم )، لخحسًاث حػعي إلاخغير اإلاإَل الخػلُمي

هي أهبر مً مؼخىي ( و 172.(، وكُمتها الاحخمالُت التي حؼاوي )1.702اإلاإَل الخػلُمي )

مىاظهت هظام في (، مما ٌشير ئلى غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت 05.الساللت )

 "
ً
ظا

ً
الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

لخحسًاث حػعي إلاخغير اإلاإَل الخػلُمي. ًمىً جفؼير َصٍ الىدُجت غلي غىء واكؼ 

الىظم الخػلُمُت والخحسًاث التي فطغتها غلي اإلاػلمين، وهي جحسًاث غاوي  "الىطوها" غلي

التهم الخػلُمُت التي  منها هشير مً اإلاػلمين في أزااهم الخػلُمي بغؼ الىظط غً مَإ

 ًحملىجها.

)جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي  الفشطيت الثامىت:

" حػعي إلاخغير لخحسًاث في ظل ظاةحت هط 
ً
ظا

ً
وها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

لخؼاب الفطوق في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت و  الخذطظ الػلمي(

" لخحسًاث حػعي إلاخغير الخذطظ 
ً
ظا

ً
هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

ً ألاحازي،  ٌ ضكم )الػلمي، كام الباحض بحؼاب جحلُل الخباً  ( ًىضح شلً: 90والجسو

 

( للفشوق في مىاجهت ANOVAيىضح هخائج جحليل الخبايً ألاحادي)  (21سقم ) الجذول 

هظام الخعليم الدشادي لخحذياث في ظل جائحت كشوها في"اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي 

" حعضي إلاخغحر الخخصص العلمي
 
جا

 
 بأهجميىاأهمىر

 مصذس الخبايً

S.V 

 مجمىع اإلاشبعاث

S.S 

دسجاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 اإلاشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

 القيمتؤلاحخماليت

Sig 
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F 

 120. 1.828 811.925 12 9743.104 بحن اإلاجمىعاث

 444.071 18 7993.283 داخل اإلاجمىعاث

  30 17736.387 الكىي

 وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظامغسم ( 90ًبين الجسٌو ضكم )     

تي بأهجمُىا "  الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى
ً
ظا

ً
أهمىش

م ) وشلً اػدىازا، لخحسًاث حػعي إلاخغير الخذطظ الػلمي اإلاحؼىبت إلاخغير  (Fئلى ُك

( وهي أهبر مً مؼخىي 120.(، وكُمتها الاحخمالُت التي حؼاوي )1.828الخذطظ الػلمي )

مىاظهت هظام في ر ئلى غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت (، مما ٌشي05.الساللت )

 "
ً
ظا

ً
الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 ً لخحسًاث حػعي إلاخغير الخذطظ الػلمي. وجخفم َصٍ الىدُجت مؼ ما جىضل الُه ول م

ُت بىهىِشت، ومفخاي اإلاغطبي، وغمط غبس الخمُس في زضاػته م لخبني الجامػاث اللُب

للخػلُم الالىترووي مً أهه الجىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت حػعي إلاخغير الخذطظ 

 الػلمي.

)جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظام الخػلُم الفشطيت الخاظعت: 

" حػ
ً
ظا

ً
عي الدشازًلخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

ولخؼاب الفطوق في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها  إلاخغير الىظُفت(

" لخحسًاث حػعي إلاخغير الىظُفت، كام الباحض 
ً
ظا

ً
"اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

ٌ ضكم ) ً ألاحازي، الجسو  ( ًىضح شلً: 29بحؼاب جحلُل الخباً

 

( للفشوق في مىاجهت ANOVAبايً ألاحادي) (  يىضح هخائج جحليل الخ22الجذول )

هظام الخعليم الدشادي لخحذياث في ظل جائحت كشوها "اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي 

" حعضي إلاخغحر الىظيفت
 
جا

 
 بأهجميىاأهمىر

 مصذس الخبايً

S.V 

مجمىع 

 اإلاشبعاث

S.S 

دسجاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 اإلاشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 القيمتؤلاحخماليت

Sig 
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 897. 197. 126.865 3 380.596 بحن اإلاجمىعاث

17355.79 داخل اإلاجمىعاث

1 

27 642.807 

17736.38 الكىي

7 

30  

وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظام غسم ( 99ًبين الجسٌو ضكم )    

 
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىاأهمىش " الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

م )، لخحسًاث حػعي إلاخغير الىظُفت (  اإلاحؼىبت إلاخغير الىظُفت Fوشًل اػدىازا  ئلى ُك

(، مما 05.( وهي أهبر مً مؼخىي الساللت )897.(، وكُمتها الاحخمالُت التي حؼاوي )197.)

م الدشازي في ٌشير ئلى غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت  مىاظهت هظام الخػُل

" حػعي إلاخغير  لخحسًاث في ظل ظاةحت
ً
ظا

ً
هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

 الىظُفت.

في مىاظهت هظام الخػلُم )جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت الفشطيت العاششة: 

" لخحسًاث حػعي 
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىاأهمىش الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

 إلاخغير ػىىاث الخبرة اإلاهىُت(

اب الفطوق في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها لخؼ 

"  حػعي إلاخغير ػىىاث الخبرة اإلاهىُت، كام 
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىاأهمىش في"اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

ٌ ضكم )  (ًىضح شلً: 97الباحض بحؼاب جحلُل الخباًً ألاحازي، الجسو

( للفشوق في مىاجهت ANOVAادي) (  يىضح هخائج جحليل الخبايً ألاح23الجذول )

 "
 
جا

 
هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها "اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىاأهمىر

 لخحذياث حعضي إلاخغحر ظىىاث الخبرة اإلاهىيت
 مصذس الخبايً

S.V 

مجمىع 

 اإلاشبعاث

S.S 

دسجاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 اإلاشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

 يتالقيمتؤلاحخمال

Sig 

 862. 319. 207.695 4 830.779 بحن اإلاجمىعاث

 650.216 26 16905.608 داخل اإلاجمىعاث

  30 17736.387 الكىي
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وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظام غسم ( 97ًبين الجسٌو  ضكم )         

ٍتي بأهجمُىا الخػلُم الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها في"اإلاطهع ؤلاػالمي اليى 

" حػعي إلاخغير ػىىاث الخبرة اإلاهىُت
ً
ظا

ً
(  اإلاحؼىبت إلاخغير Fوشلً اػدىازا  ئلى كُم )، همىش

ً 862.(، وكُمتها الاحخمالُت التي حؼاوي )319.ػىىاث الخبرة اإلاهىُت ) ( وهي أهبر م

مىاظهت في (، مما ٌشير ئلى غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت 05.مؼخىي الساللت )

ام الخػلُم الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي هظ

جت مؼ ما   " حػعي إلاخغير ػىىاث الخبرة اإلاهىُت. وجذخلف َصٍ الىُد
ً
ظا

ً
بأهجمُىاأهمىش

( مً وظىز فطوق شاث زاللت  9107دلطذ الُه ضشا ضاجب في زضاػتها في زضاػتها: )

 إلاهىُت.ئحطاةُت حػعي إلاخغير ػىىاث الخبرة ا

في مىاظهت هظام الخػلُم )جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت : الفشطيت الحاديت عشش

" حػعي 
ً
ظا

ً
الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

بُت في مهاضاث الخػلُم ؤلالىترووي( ولخؼاب الفطوق في  إلاخغير غسز السوضاث الخسٍض

ًاث في ظل ظاةحت هطوها في"اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي مىاظهت هظام الخػ لُم الدشازي لخحس

بُت في مهاضاث الخػلُم ؤلالىترووي  " حػعي إلاخغير غسز السوضاث الخسٍض
ً
ظا

ً
بأهجمُىاأهمىش

فأه ر(، كام الباحض بحؼاب جحلُل  زوضاث، زوضةواحسة، زوضجان، زالزتزوضاث )الجىظس

ٌ ضكم )  ًىضح شلً: ( 91الخباًً ألاحازي، الجسو

( للفشوق في مىاجهت ANOVA( يىضح هخائج جحليل الخباًي ألاحادي) 24الجذول  )

 "
 
جا

 
هظام الخعليم الدشادي في ظل جائحت كشوها "اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىاأهمىر

 لخحذياث حعضي إلاخغحر عذد الذوساث الخذسيبيت في مهاساث الخعليم ؤلالكترووي

 مصذس الخبايً

S.V 

ىع مجم

 اإلاشبعاث

S.S 

دسجاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 اإلاشبعاث

M.S 

القيمت 

 الفائيت

F 

القيمتؤلاحخما

 ليت

Sig 

 036. 3.277 1578.196 3 4734.587 بين اإلاجمىغاث

 481.548 27 13001.800 زادل اإلاجمىغاث

  30 17736.387 الىلي
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هظام الخػلُم  ( وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت91ًبين الجسٌو )   

" لخحسًاث 
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىاأهمىش الدشازي في ظل ظاةحت هطوها في"اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

م ؤلالىترووي) بُت في مهاضاث الخػُل  زوضاث، زوضة الجىظسحػعي إلاخغير غسز السوضاث الخسٍض

ز (  اإلاحؼىبت إلاخغير غسFوشلً اػدىازا  ئلى كُم )فأه ر(،  زوضاث واحسة، زوضجان، زالزت

بُت في مهاضاث الخػلُم ؤلالىترووي ) (، وكُمتها الاحخمالُت التي 3.277السوضاث الخسٍض

(، مما ٌشير ئلى وظىز فطوق شاث زاللت 05.( وهي أكل مً مؼخىي الساللت )036.حؼاوي )

اإلاطهع ؤلاػالمي »مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها في في ئحطاةُت 

بُت في مهاضاث اليىٍتي بأهجمُىاأهم " لخحسًاث حػعي إلاخغير غسز السوضاث الخسٍض
ً
ظا

ً
ىش

 فأه ر( لطالح زوضاث واحسة، زوضجان، زالزت زوضاث، زوضة الجىظسالخػلُم ؤلالىترووي)

م ؤلالىترووي) بُت في مهاضاث الخػُل ٍ زوضاث( ث  الجىظسغسز السوضاث الخسٍض .ئن َص

ظام الخػلُمي الدشازي، حُض جىػسم في الىدُجت جلخظ واكؼ الخػلُم الالىترووي في الى

م الالىترووي ليل مً اإلاػلمين  هشير مً ألاحُان فطص الخسٍضب غلي مهاضاث الخػُل

ً 9101واإلاشطفين غلي حس ػىاء؛ وَصا ًخفم مؼ ما دلظ الُه ) السالي  ( في زضاػخه م

ً بػس  كلت فطص الخسٍضب واإلاهاضاث الخاضت بالخػلُم غ

 

 

 

ضح الىظط الحعابي والاهحشاو اإلاعياسي إلاخغحر عذد الذوساث (  يى 25الجذول  سقم)

 الخذسيبيت في مهاساث الخعليم ؤلالكترووي
عذد الذوساث الخذسيبيت في مهاساث 

 الخعليم ؤلالكترووي

 الاهحشاو اإلاعياسي  الىظط الحعابي

 55.86144 133.5000 الجىجذدوساث

 19.28125 80.8333 دوسة  واحذة

 19.79341 85.1000 دوسجان

 17.00980 94.3333 فأكثر  دوساث ثالثت
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في مىاظهت هظام الخػلُم )جىظس فطوق شاث زاللت ئحطاةُت الفشطيت الثاهيت عشش:

"  حػعي 
ً
ظا

ً
الدشازي لخحسًاث في ظل ظاةحت هطوها"اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش

 ؤلاشطاف التربىي ؤلالىترووي(إلاخغير غسز السوضاث التي جللاَا اإلاشطف التربىي في مهاضاث 

ولخؼاب الفطوق في مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع  

" لخحسًاث حػعي إلاخغير غسز السوضاث التي جللاَا 
ً
ظا

ً
ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

اإلاشطف التربىي في مهاضاث ؤلاشطاف التربىي ؤلالىترووي، كام الباحض بحؼاب جحلُل 

ٌ ضكم )  ( ًىضح شلً: 90الخباًً ألاحازي، الجسو

( للفشوق في مىاجهت هظام ANOVA(  يىضح هخائج جحليل الخبايً ألاحادي) 26الجذ )

"5الخعليم الدشادي 
 
جا

 
 في ظل جائحت كشوها في"اإلاشكض ؤلاظالمي الكىيتي بأهجميىا همىر

ساث ؤلاششاو التربىي حعضي إلاخغحر عذد الذوساث التي جلقالا اإلاششو التربىي في مها

 ؤلالكترووي

 مصذس الخبايً

S.V 

مجمىع 

 اإلاشبعاث

S.S 

دسجاث 

 الحشيت

D.F 

مخىظط 

 اإلاشبعاث

M.S 

 القيمت الفائيت

F 

 القيمتؤلاحخماليت

Sig 

 300. 1.282 737.342 3 2212.025 بين اإلاجمىغاث

 574.976 27 15524.362 زادل اإلاجمىغاث

  30 17736.387 الىلي

وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت في مىاظهت هظام الخػلُم غسم ( 90الجسٌو ) ًبين   

" لخحسًاث  الدشازي في ظل ظاةحت هطوها في"اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا
ً
ظا

ً
أهمىش

َا اإلاشطف التربىي في مهاضاث ؤلاشطاف التربىي  حػعي إلاخغير غسز السوضاث التي جللا

َا Fكُم )وشلً اػدىازا  ئلى ، ؤلالىترووي (  اإلاحؼىبت إلاخغير غسز السوضاث التي جللا

(، وكُمتها الاحخمالُت التي 1.282اإلاشطف التربىي في مهاضاث ؤلاشطاف التربىي ؤلالىترووي )

(، مما ٌشير ئلى غسم وظىز فطوق شاث 05.( وهي أهبر مً مؼخىي الساللت )300.حؼاوي )

لخحسًاث  في ظل ظاةحت هطوها"اإلاطهع مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في زاللت ئحطاةُت 

" حػعي إلاخغير غسز السوضاث التي جللاَا اإلاشطف 
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىا همىش ؤلاػالمي اليٍى

جت أن الخىمُت  التربىي في مهاضاث ؤلاشطاف التربىي ؤلالىترووي. ًخطح مً َصٍ الىُد
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غً جلً التي  اإلاهىُت للمشطف التربىي في مجاٌ الاشطاف التربىي الالىترووي ال جذخلف

 ًىاظهها اإلاػلم.

ٌ السضاػت الي الىخاةج الخالُت:الىخائج:  ً دال   جىضلىا م

  م الدشازي في ظل ظاةحت هشفذ هخاةج الخحلُل ؤلاحطاتي أن هظام الخػُل

" ًىاظه جحسًاث كلُلت. 
ً
ظا

ً
 هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 يذ هخاةج الخحلُل ؤلاحطاتي أن هظا م الخػلُم الدشازي ًىاظه في ظل وكس ُب

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث كلُلت ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 .مطجبؿت باإلاىهج واإلالطضاث السضاػُت

 ىاظه في ظل ظاةحت  بُيذ هخاةج الخحلُل ؤلاحطاتي أن هظام الخػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث كلُلت مطجبؿت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 .باإلشطاف التربىي ؤلالىترووي

  أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه في ظل  ؤلاحطاتي اليهخاةج الخحلُل دلطذ

 "
ً
ظا

ً
جحسًاث كلُلت ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 . مطجبؿت باللُازة اإلاسضػُت

 ىاظه في ظل ئن هخاةج الخحلُل ؤلاحطاتي أظهطث أن هظام ال خػلُم الدشازيً 

 "
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت ظاةحت هطوها "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش جحس

 . مطجبؿت بالخلىٍم ؤلالىترووي

  في  -اجطح مً دالٌ هخاةج الخحلُل ؤلاحطاتي أن هظام الخػلُم الدشازي ًىاظه

"-ظل ظاةحت هطوها 
ً
ظا

ً
ًاث كلُلت  "اإلاطهع "ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىاأهمىش جحس

 . ػىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُم ؤلالىتروويب مطجبؿت

  مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في في غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت

ًاث حػعي  " لخحس
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىا همىش ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

 إلاخغير اإلاإَل الخػلُمي.
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 في غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت ظهطث هخاةج الخحلُل ؤلاحطاتي أ

مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي 

" لخحسًاث حػعي إلاخغير الخذطظ الػلمي.
ً
ظا

ً
 بأهجمُىا همىش

 مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل في فطوق شاث زاللت ئحطاةُت  سال جىظ

ًاث حػعي إلاخغير  ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي " لخحس
ً
ظا

ً
اليىٍتي بأهجمُىا همىش

 الىظُفت.

  مىاظهت هظام في وهشفذ هخاةج البحض أال وظىز لفطوق شاث زاللت ئحطاةُت

تي بأهجمُىا  الخػلُم الدشازي في ظل ظاةحت هطوها "اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

" لخحسًاث حػعي إلاخغير ػىىاث الخبرة اإلاهىُت.
ً
ظا

ً
 همىش

 مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في ظل في زاللت ئحطاةُت  وظىز فطوق شاث

ًاث حػعي إلاخغير  ظاةحت هطوها اإلاطهع ؤلاػالمي اليىٍتي بأهجمُىا " لخحس
ً
ظا

ً
همىش

م ؤلالىترووي بُت في مهاضاث الخػُل الجىظسزوضاث،  غسز السوضاث الخسٍض

بُت زوضاث زوضةواحسة، زوضجان، زالزت في  فأه ر( لطالح غسز السوضاث الخسٍض

 مهاضاث الخػلُم ؤلالىترووي)الجىظسزوضاث(

  مىاظهت هظام الخػلُم الدشازي في في غسم وظىز فطوق شاث زاللت ئحطاةُت

" لخحسًاث حػعي »ظل ظاةحت هطوها في 
ً
ظا

ً
تي بأهجمُىا همىش اإلاطهع ؤلاػالمي اليٍى

إلاخغير غسز السوضاث التي جللاَا اإلاشطف التربىي في مهاضاث ؤلاشطاف التربىي 

 ؤلالىترووي.

  

 :    خاجمت

أللذ ظاةحت هطوها بخأزيراتها غلي هشير مً الىظم الخػلُمُت في الػالم، ومنها الىظام   

الخػلُمي الدشازي الصي واظه جحسًاث في مُازًً اإلاىاهج واإلالطضاث الطكمُت، والاشطاف 

ت، وغىاةم أدطي مخطلت بالخػلُم غً بػس.   التربىي، واللُازة ؤلازاٍض

  ياثالخىص
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ضكمىت الخػلُم الػام الدشازي بما ٌؼمح بخحىٍل اإلاىاهج الخػلُمُت في مذخلف مطاحل  -0

ً الخػلم في الخاالث الؿاضةت.  الخػلُم الػام  الي مىاهج ضكمُت جمىً اإلاخػلمين م

ُت 9 ت اإلاسضػُت في الخػلُم الػام الدشازي مً اإلاهاضاث اإلاهى / جمىين اللُازاث ؤلازاٍض

ً ئزاضة دؿـ الخػلُم والخػلم في الخالث الػازًت والؿاضةت.والطكمُت التي   جمىنهم م

م الػام الدشازي في –/ جمىين اإلاػلمين واإلاػلماث 7 مً مهاضاث   -مذخلف مطاحل الخػُل

ً بػس والخػلُم الالىترووي.  الخػلُم غ

م وؾىُت حػلُمُت فاغلت للخغلب غلي غىاةم الخػلُم غً بػس والخػلُ / ضػم اػتراجُجُت1

 الالىترووي في حشاز.

اإلالترحاث: بالىظط الي أن مىغىع البحض الخالي مخػسز الجىاهب فان الباحض ًلتري   

 ئظطاء بحىر مؼخلبلُت واآلحي: 

0 ً ًاث التي جىاظه الخػلُم غً بػس والخػلُم الالىترووي في اإلاطحلت الشاهىٍت م / الخحس

 الىظام الخػلُمي الدشازي.

ً وظهت هظط اإلاشطفين التربىٍين/ غىاةم ضكمىت الىظام 9  الخػلُمي الدشازي م

ًاث التي جىاظه جطمُم اإلالطضاث  الخػلُمُت الالىتروهُت في مطاحل الخػلُم 7 /  الخحس

 الدشازي مً وظهت  اإلاشطفين التربىٍين واإلاػلمين.

 اإلاشاجع :

الجىزة "اإلاطهع الىؾني للخػلم الىترووي والخػلُم غً بػس: وزُلت مػاًير ومىاضفاث  -

الفىُت ومإشطاث ألا زاء لبرامج الخػلُم غً بػس في مإػؼاث الخػلُم غً بػس لبرامج 

ضكم:  الؼػىزًت وسختالخػلُم غً بػس في مإػؼاث الخػلُم الػالي في اإلاملىت الػطبُت 

07      ٌ9100  

: الىعي التربىي، مىخبت ضأغ بيروث، بيروث، الؿبػت شهال، ظىضط ، وآدطون  -

ـ الالىترووي:    9191،  0239الشاهُت،   .https://dspase.zu.edu.Ly". مخاي غلي الطاب

م بين اؾميزي،  - ظمُل احمس : جلىُاث الخػلُم الالىترووي وأزواجه في دسمت اللطآن الىٍط

ت والخؿبُم: مجلت الجمػُت الػطبُت لالجطاالث والىمبُىجط، ا   9، الػسز:  1إلاجلس: الىظٍط

 ،9100 . 

ُاث الخحىٌ الي الخػلم الطكمي اإلاىظه لطغاض الاكباللي ، - حامس بً احمس ئبطاَُم : ملخػ

ً الػطبي، اإلاجلت التربىٍت، الػسز الؼازغ والؼخىن،  .  9، ص:  9102الؼً في الىؾ

https://dspase.zu.edu.ly/
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 portal.arid.myhttps:// 90 11    99بحض مخاي غلي الطابـ:   

بىهىِشت، محمس مطباي، ومفخاي اإلاغطبي، غمط غبس الخمُس: زوض الجامػاث اللُبُت في  -

جىظُف الخػلُم الالىترووي" الخػلم غً بػس" مً وظهت هظط أغػاء َُئت الخسَضؽ: " 

"، اإلاجلت السولُت للسضاػاث التربىٍت والىفؼُت ، الػسز ظامػت اظسابُا
ً
، 07 أهمىشظا

 ، اإلاطهع الػطبي السًملطاؾي اإلااهُا بطلين 9190ظىان 

البُؿاض، حمسي محمس:  فاغلُت اػخذسام الخػلُم غً بػس في جىمُت الخحطُل  -

ٍ هحى الخػلُم غً بػس في ملطض جىىىلىظُا الخػلُم لسي ؾالب السبلىم   السضاسأي والاججا

 [.9100الػامت : "هظام الخػلُم الطىاعي"  

ُت  ٍط وجامط اإلاغاوض  واإلاالي ضاةس ضمشان حؼين ،  الخمُمي  - : زضظت جىافط الخىمُت اإلاهى

 ً الالىتروهُت إلاسضسأي اللغت الػطبُت في اإلاطحلت اإلاخىػؿت وفم مػاًير الجىزة الشاملت م

 وظهت هظط اإلاسضػين أهفؼهم. " .

ر - ـ . مخاي غلي الطاب  9190  09    ..9ظامػت ظىهع َىبىنز ألاميرهُت، بخاٍض

 https://arabic.rt.comالالىترووي :

. مخاي غلي  9191  09ـ 02ظامػت غمان الػطبُت: حصخُظ آزاض الخػلُم غً بػس،  -

   /aau.edu.jo/ar/newsالطابـ:  

ما ػػس   : اإلالطض الالىترووي، وضكت غمل كسمذ الي اإلاإجمط الشالض غشط الجطف ،   - ٍض

ت للمىاهج وؾطق الخسَضؽ ُت  للجمػُت اإلاطٍط بػىىان : مىاهج الخػلُم والشىضة اإلاػطف

   3، ص: 9110والخىىىلىظُت الىبري. 

سة الىؾً: جحسًاث الخػلُم في ظل ظاةحت هطوها،  -  Alwata.com/news. 9190ظٍط

Tuesday ;June ; 29       . 

( : واكؼ الخػلُم الالىترووي 9191غمطو احمس ػالم  : )،وزحيؽ ،فخخي محمس الخاط ، -

ً وظهت هظط أ غػاء َُئت الخسَضؽ والؿالب، في ول ت م ُت جلىُت اإلاػلىماث بجامػت العاٍو

ر: اإلاإجمط السولي الؼازغ:" افتراضأي  . 0. ص:9191 3 9"، اإلاىػلس بخاٍض

فه وأزواجه: مخاي غلي  - الخاضسي ،  الُت:  الخلىٍم الالىترووي: حػٍط

 http://www.new educ. com/الطابـ:

https://portal.arid.my/
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ؤلازاضة الخػلُمُت وؤلازاضة اإلاسضػُت، زاض الفىط الػطبي ،  : غُل احمس ئػماحجي ،  -

 . " بسون شهط ضكم الؿبػت" .732ـ  730. ص ص:  9111اللاَطة ،

غلي  : جحسًض اإلاىاهج الخػلُمُت لىاهبت مخؿلباث الشىضة الطكمُت الشاهُت، حسازة ، -

 0، ص:  9102اجحاز الغطف الػطبُت، زاةطة البحىر الاكخطازًت،

: السلُل الػملي لجىزة بطامج الخػلم غً بػس:" الخىُؿي ،  غبس الطحُم ، ومؼاغسوٍ  -

ضازض غً مجلؽ غمان الجىزة والاغخماز في اجحازاث في اجحازاث الجامػاث الػطبُت: 

 1ص:  9191

اًمان : ػلبُاث واًجابُاث الخػلُم غً بػس ، مخاي غلي الطابـ الالىترووي: الخُاضي ،   -

https://madoo 3.io                  م9191.    91ـ  00آدط جحسًض 

   2 0فهس ػػسون : الاشطاف التربىي في ظمً هطوها، ألاحس: الخالسي ، -

9191./htts://www .alyaum.com    

[ وغىىاجها: "  اػخذسام وػاةل وجلىُاث هظام  9101السالي، مأمىن الخجاوي حؼً   -

ً بػس في حػلُم اللغ ".الخػلُم غ
ً
 اث: الػطبُت همىشظا

 https://resourcecenre.savethechildren.netزلُل اإلاؼخذسم. مخاي غلي الطابـ:    -

فاؾمت بيذ دلف هللا غمير : أزط الخػلم اليشـ في جىمُت الخفىير الابخياضي العاًسي ،   -

ي بمازة الػلىم لسي ؾالباث الطف الشالض اإلاخىػـ باإلاساضغ والخحطُل السضاسأ

الخيىمُت بمسًىت مىت اإلاىطمت، ظامػت أم اللطي، ولُت التربُت،)مىت اإلاىطمت(، مخؿلب 

ٌ ،  0171َـ ـ    0192جىمُلي لىُل زضظت اإلااظؼخير في اإلاىاهج وؾطق جسَضؽ الػلىم 

 . 03ص : 

-  ، ً  .02- 00خسَضؽ ؤلالىترووي الفػاٌ،  ص: حىان بيذ أػػس :  مهاضاث الالٍع

  https://www.new/. مخاي غلي الطابـ:    9191   .1   10: دػط غخي ػبُه ،  -

educ.com 

-  ٌ ػىًُ" : حاظم فالي  الخحسًاث التي جىاظه اإلاػلمين في غطط الخػلُم غً بػس، وحلى

   https://.www.hazemsakeek.net2020  09  29ملترحت. مخاي غلي الطابـ: 

ع مهاضاث اللطن الشبل ، مىاٌ بيذ غبس الطحمً ًىػف :   - واكؼ الخػلُم الطكمي في حػٍع

اغُاث في اإلاطحلت الشاهىٍت  ً مً وظهت هظط مػلماث ومشطفاث الٍط الخازي والػشٍط

https://resourcecenre.savethechildren.net/
https://.www.hazemsakeek.net/
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ت، عباإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت، مجلت ظامػت شلطاء للػل ،   .0ىم ؤلاوؼاهُت وؤلازاٍض

 . 700، 710،ص ص:  9190

ت والخؿبُم، اإلايشأة الػامت الشِباوي ،  - غمط محمس الخىمي : الفىط التربىي بين الىظٍط

 . .2،  ص:  .021لليشط والخىظَؼ والاغالن، ؾطابلؽ: )  لُبُا(، الؿبػت ألاولي، 

: مخاي  9191.  2ـ  01،   02اث  وىفُسالبخىٌ:   الاشطاف التربىي واوػياػغبس الخي ،  -

 htts://www.new educ.com/ غلي الطابـ:  

 ؾطق جسَضؽ اللغت الػطبُت، مىخبت  ٍطب، اللاَطة،   : غبس اإلاىػم ػُس غبس الػاٌ،   -

َازي ضالح : زضاػت شمىلُت إلاػىكاث مىهج السًىامًُ الخطاضي الػؼىطي ،  - اهطام 

 . 2، ص: 9103ـ   9100سم الي مإجمط َضؽ؛ وهُفُت الخغلب غليها، بحض مل

غبُس بً هساء ضحُل : اػتراجُجُت اللُازة التربىٍت في ظل ظاةحت هطوها، الػنزي ،   -

 9190، الػسز: الخامؽ،  93اإلاجلت الػلمُت ليلُت التربُت، ظامػت أػُىؽ، اإلاجلس: 

. 9191ًى  ما .الفػالت، اػما ء: اللُازة التربىٍت أزىاء ألاظماث، الشالء  -

/HttPs://www.raya.com 

ُازاث    ( 9100، مباضن فهُس)اللحؿاوي - : أبطظ الخحسًاث اإلاؼخلبلُت التي جىاظه الل

ط،  مجلت ولُتالتربىٍت في اإلاملىت الػطبُت الؼػىزًت وػبل مىاظهتها.  التربُت، ظامػت ألاَظ

(أهخىبط لؼىت 031الػسز:)   . 132. ص9100الجعء ألاٌو

م غً بػس[ اإلاخؿلباث والخحسًاث كػاًا وؾىُ - م والخػلم الخلني  الخػُل ت :هسوة الخػُل

 .1،ص: 9191،  2،  91التي حػُم الؿمىي اإلايشىز، 

سالللُم ،   - :: الطػىباث التي واظهذ مػلمي اإلاساضغ في الخػلُم غً  ، آالءالهسمي ،و ٍظ

، 9190خاػؼ والػشطون، بػس أزىاء ظاةحت هطوها، اإلاجلت الػطبُت لليشط الػلمي، الػسز ال

 01ص: 

زبي ) الاماضاث    ولُت محمس بً ضاشس لإلزاضة الخيىمُت وظامػت ضوحشؼتر للخىىىلىظُاـ -

ىـ 2الػطبُت اإلاخحسة( : اللُازة الطكمُت واإلاؼخلبل، زوضة مً    7. ص:9190ًىلُى،   1ًىُه

 ac.aewww.mbrsg.مخاي غلي الطابـ: 

ُاث اإلاؼخذسمت في الخػلُم غً بػس:  - مسوهت اإلاىاهج الؼػىزًت: زلُل أفػل الاػتراجُج

 . 9191ـ 01ـ 07

http://www.mbrsg.ac.ae/
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ــــىز : - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــؿفى محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــطابـ: مطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاي غلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم. مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت لىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت الشلافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجلـ

www.facebook.com/thagafa.lakom@thagafalakom ،70  9191ماضغ 

ط اإلاى  وظمالؤٍ، ػُف بً هاضط ، اإلاػمطي  -  02اهج السضاػُت في ظل وىفُسـ :جؿٍى

 9190اػدشطاف مً كلب الجاةحت، زاض الىضاق، ػلؿىت غمان ـمؼلـ، الؿبػت ألاولي، 

 77ص: 

وما  02اإلاػهس الػطبي للصخت والؼالمت اإلاهىُت: الػمل غً بػس دالٌ ظاةحت وىفُسـ  -

 . 02، ص:  9191بػسَا: " زلُل غملي"، زمشم،  

ُت مىخب الُىوؼيى  الاكلُمي  - للتربُت في السٌو الػطبُت واجحاز ؤلاشاغاث الػطب

وألاوضوبُت: الاػخجابت الخػلُمُت لجاةحت هطوها، هسوة غبر الاهترهِذ بشأن بطامج الخػلُم 

 90غً بػس باػخذسام الخلفاظ والطازًى لخبازٌ اإلاػطفت بين البلسان الػطبُت، الشالزاء: 

 9ص: 9191ًىلُى، 

لافت والػلىم والتربُت باالشتران مؼ مىظمت الػمل السولُت: مىظمت ألامم اإلاخحسة للش -

م حتي غام  : زغم  9171فٍطم الػمل السولي الخاص اإلاػني باإلاػلمين في اؾاض الخػُل

ُازاث اإلاسضػُت:ص . مخاي غلي  3ـ 0اإلاػلمين في ظهىز الػىزة الي اإلاساضغ، زلُل الل

 https://teachertaskforce.org/ الطابـ:

ـ: 9100ػىاء  ، ث ، الىٍيا  - ( :  مفهىم الىظام الخػلُمي. مخاي غلي الطاب

https://mawdoo3.com 
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