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َِّات ايٛاقعٞ ٚاالؾرتاقٞ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتعًَِٝٓع١َٛ  َُك

إٕ ؾهس٠ االٖتُاّ باإلصتاشات ايع١ًُٝ يف َٓع١َٛ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

ٚتطٜٛسٖا ٚتٛظٝؿٗا يف اذتٝا٠، يٝطت ؾهس٠ ددٜد٠ ع٢ً اذتكاز٠ اإلضال١َٝ; 

ؾكد نإ يًُطًُني اٖتُاَاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ تبعا يطبٝع١ 

ٚإَهاْات عؿسِٖ; َٔ أدٌ ذيو ٚددْا اذتكاز٠ اإلضال١َٝ قدميا قدَت 

إصتاشات; َٔ َجٌ: طٛاسني اهلٛا٤، ٚاالضطسالب، ٚ)ايهاَريا( يًشطٔ ابٔ 

اهلٝجِ، ٚضاع١ ايؿٌٝ يًذصزٟ، ٚغري ذيو، ٚبايتايٞ ؾإٕ اضتعاد٠ ذيو 

ايتازٜذ املػسم تؿبح ٚادبا ع٢ً عاتل املعاؾسٜٔ.

ْعاَٞ  َٓش٢ٓ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ بأْٗا ايْٝٛطهُٛتعسِّف  ٚيف شَٓٓا املعاؾس "

يتؿُِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتٓؿٝرٖا ٚتكٛميٗا نًٗا تبًعا ألٖداف ستدد٠ 

ْتا٥ر األعاخ يف زتاٍ ايتعًِٝ ٚاالتؿاٍ ايبػسٟ َطتدد١َ ْابع١ َٔ

أٚ  ايبػس١ٜ َٔ أدٌ إنطاب ايتعًِٝ َصًٜدا َٔ ايؿعاي١ٝ املٛازد ايبػس١ٜ ٚغري

.ؾعاي١ٝ ِ أؾكٌ ٚأنجسايٛؾٍٛ إىل تعُّ

يٛدٝا ايتعًِٝ باملع٢ٓ اآليٞ ع١ًُٝ ال تكتؿس داليتٗا ع٢ً زتسد ٛتهٓإٕ 

ٚيهٓٗا تعين أضاضا َٓٗذ١ٝ يف ايتؿهري  ،دٗص٠ اذتدٜج١ٚاأل التاضتدداّ اآل

 ٚأضًٛبَٓٗر  إتباعأٟ  (System Approach) يٛقع َٓع١َٛ تع١ًُٝٝ

َٚطتع١ًُ ناؾ١ اإلَهاْٝات  ٚطسٜك١ يف ايعٌُ تطري ٚؾل خطٛات َٓع١ُ

 :َجٌ ;اذتدٜج١ اييت تكدَٗا ايتهٓٛيٛدٝا ٚؾل ْعسٜات ايتعًِٝ ٚايتعًِ

َٚطت٣ٛ  د ايبػس١ٜ ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚاملدؿؿات املاي١ٝ ٚايٛقت ايالشّزاملٛا

ايتع١ًُٝٝ.  املتعًُني مبا حيكل أٖداف املٓع١َٛ

باْٗا زتُٛع١ َٔ ايعٓاؾس املتداخ١ً ٚاملرتابط١  ُتعسَّفايتع١ًُٝٝ  املٓع١َٛٚ

عٝح ٜؤثس نٌ َٓٗا يف اآلخس َٔ أدٌ أدا٤ ٚظا٥ـ  ،بعكٗا ٚاملتها١ًَ َع

حتكٝل ايٓتا٥ر املساد حتكٝكٗا َٔ خالٍ ٚأْػط١ تهٕٛ ستؿًتٗا ايٓٗا١ٝ٥

ايعًُٝات، : )املدخالت، عًٝ٘ ؾإٕ املٓع١َٛ تتهٕٛ َٔ ٚبٓا٤ً ;ٖرٙ املٓع١َٛ

املدسدات، ايتػر١ٜ ايسادع١، ايب١٦ٝ(.
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ْعوواَٞ  َٓشٓوو٢: ميهوؤ تعسٜووـ تهٓٛيٛدٝووا ايتعًووِٝ بأْٗووا يف قوو٤ٛ َووا تكوودّ 

يتؿُِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚتٓؿٝرٖا ٚتكٛميٗا نهٌ، تبًعا ألٖوداف ستودد٠   

َوؤ ْتوواز األعوواخ يف زتوواٍ ايتعًووِٝ ٚاالتؿوواٍ ايبػووسٟ، َطووتدد١َ     ْابعوو١

ايبػس١ٜ َٔ أدٌ إنطاب ايتعًِٝ َصًٜدا َٔ ايؿعايٝو١ أٚ   ٚغرياملٛازد ايبػس١ٜ 

 .ؾعاي١ٝ ِ أؾكٌ، ٚأنجسايٛؾٍٛ إىل تعُّ

(; 1عٔ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ يف عدد َٔ األَٛز) تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتٚتتُاٜص 

تسنص ع٢ً ادتاْب املادٟ َٔ   تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتأٚهلا ٚأبسشٖا إٔ 

األدٗص٠ اذتدٜج١ ٚاآلالت ناذتٛاضٝب  :َجٌ ;املطتشدثات ايتهٓٛيٛد١ٝ

االضرتاتٝذٝات ٚطسم ايتعًِٝ بُٝٓا تتٓاٍٚ تهٓٛيٛدٝا  ،ٚاالْرتْت ٚغري ذيو

ايٛضا٥ٌ ، ايعٓاؾس ايبػس١ٜ: سٝح تػٌُ االبعاد ايجالث١ اآلت١ٝ ;ايتؿهري

 .ايتك١ٝٓ )األدٗص٠ ٚايربزتٝات(

تكّٛ ٚؾل ْعاّ زتُٛع١ ارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ اييت ٖٞ ايعًُٝات اإلدسا١ٝ٥: ٚ

َبين ع٢ً أضاع َٔ ايعالقات املتبادي١ بني عًُٝات ايتدطٝط، ٚاإلعداد، 

 ٚايتطٜٛس، ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ ملدتًـ دٛاْب ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ.

ًُْني: عًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ;  ٖٚرا ٜعين إٔ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ تتهٕٛ َٔ َع

 .(2)ٚعًِ االتؿاٍ ايتعًُٝٞ"

 :ايتعًِٝ زتاالت تهٓٛيٛدٝا

١ٍٝ يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، ٖٚٞ  :ٖٓاى أزبع١ زتاالت ز٥ٝط

                                                           
ايعالق١ بني تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚتهٓٛيٛدٝا ) اْعس: ْسدظ عبد ايكادز إمساعٌٝ محدٟ ((1

ادتُع١ٝ املؿس١ٜ  ،3، ايعدد 8زت١ً تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، اجملًد  (املعًَٛات يف إطاز ايؿهس ايرتبٟٛ

 1998ّ، يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ

 (تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ )َطتشدثاتد. مسري عبد ضامل ارتسٜطات،  د. ستُد ضًُإ  ايسٜاس١ٓ  (2(

ٚشاز٠  ،تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚزق١ عٌُ َكد١َ قُٔ َتطًبات َكسز ١،بسْاَر دبًّٛ ايتُٗٔ يف ايرتبٝ

 بتؿسف. ،2013ّ، ممًه١ ايبشسٜٔ، ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ
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١ٍٝ،  ايتؿُِٝ:- ٜٚتُجٍ ٌ ٖرا اجملاٍ يف تؿُِٝ ايرباَر ايتعًُٝ

،١ٍٝ ٍٝات ايتعًُٝ ١ٍٝ،  ٚاالضرتاتٝذ ١ٍٝ، ٚنتاب١ ايٓؿٛف ايتعًُٝ ٚاملٛاٍد ايدزاض

 .ٚذيو َع َساعا٠ قدزات، ٚخؿا٥ـ ايطًّاب

١ٍٜ، ٜٚتُجٍ ٌ ٖرا  ايتطٜٛس:- اجملاٍ يف تطٜٛس، ٚإْتاز ايرباَر ايبؿس

١ٍٝ، ٚاملٛاٍد املطبٛع١، ٚتطبٝكات تهٓٛيٛدٝا ٍٞ، ٚايٛضا٥ٌ  ٚايطُع اذتاضب اآلي

١ٍٝ امُلتعدٍَد٠، باإلقاؾ١ إىل ايعدٜد َٔ ايتكٓٝات امُلتها١ًَ اييت تتٍ َشد  ايتؿاُعً

١ٍٝ ١ٍٝ ايتعًُٝ  .بدٚزٖا; يتشكٝل أٖداف ايعًُ

ٌ ٖرا اجملاٍ يف تٛظٝـ ايٛضا٥ٌ، ٚاضتدداّ شتتًـ ٜٚتُجٍ  االضتدداّ:-

ْ ػس ايتشدٜدات  ١ٍٝ يف َٛاقعٗا املٓاضب١، باإلقاؾ١ إىل  ايٛضا٥ط ايتعًُٝ

١ٍٜ يٓذاح  ٍُُٓعِ ايكسٚز ١ٍٜ، َٚتابع١ ض ريٖا، ٚتأضٝظ ايطٝاضات، ٚاي ايرتبٛ

١ٍٝ ١ٍٝ ايتعًُٝ  .ايعًُ

هالت اييت حتدخ ٜٚتُجٍ ٌ ٖرا اجملاٍ يف حتًٌٝ شتتًـ امُلػ ايتكِٜٛ:-

١ٍٝ، ٚستاٚي١ سًٍَٗا، باإلقاؾ١ إىل حتًٌٝ ْتا٥ذٗا،  خالٍ ض ري ١ٍٝ ايتعًُٝ ايعًُ

ِٚؾل ايتكِٜٛ ايتهٜٛيٍن،  َُشدٍ د٠، ٚايعٌُ  ِٚؾل َعاٜري  َٚطتٜٛاتٗا، ٚايكٝاع 

 .ٚايػاٌَ

 :ايتعًِٝ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚضا٥ٌ بني ايؿسم

 ايتعًِٝ، ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، ٚضا٥ٌ َؿَٗٛٞ بني ًطارت َٔ ْٛع ٖٓاى

ٍْ ٘ ع٢ً امُلؿطًش ني أسد طتددُّٜ سٝح  يًؿِٗ ْتٝذ١ ٚذيو يآلخس; َُسادٌف أ

ٍِْٛاتٗا، ايتعًِٝ، تهٓٛيٛدٝا ملؿّٗٛ ايٛاقح غري أٚ ،طأارت َُه  ٚخؿا٥ؿٗا، ٚ

ٍٕ  ٚاعتباز ١ٍٝ األدٗص٠ إّيا ٖٞ َا ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا أ  ُتطتدد ّ يتاي اإليهرتْٚ

١ٍٝ يف ١ٍٝ ايعًُ  .ايتعًُٝ

 ًٜٞ: َا ايتعًِٝ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، ٚضا٥ٌ بني ايؿسٚقات ؾُٔ 

ٍُ ٢ً ُُٜجٌٍَ ال ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا َؿّٗٛ-  ايٛضا٥ٌ ملؿّٗٛ سدٜجًا َُط

١ٍٝ  .ايتعًُٝ
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ٍَا ايعػسٜٔ، ايكسٕ بداٜات إىل تعٛد درٚز ي٘ ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا َؿّٗٛ-  أ

١ٍٝ ايٛضا٥ٌ َؿّٗٛ  ٚبريو عػس، ارتاَظ ايكسٕ إىل تعٛد ؾذرٚزٙ ايتعًُٝ

 ٍٕ َ ني ْػأ٠ بني اختالؾًا ٖٓاى ؾإ  .املؿٗٛ

١ٍٝ ُتُجٌٍَ ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا- ١ٍٝ عًُ ١ٍٜ عكً ٍٞ ايتطبٝل إىل تٗدف ؾهس  املٓٗذ

ٍٜات ملدتًـ ٍْ ٗا أٟ ايتعًِٝ; ْعس ١ٍٝ إ ٍَا ستطٛض١، غري عًُ  ايٛض١ًٝ أ

١ٍٝ ١ٍٝ يف امُلطتدد ١َ ٚاملٛاٍد ٚاألدٚات، األدٗص٠، ُد١ًُ ُجٌٍَُت ؾٗٞ ايتعًُٝ  ايعًُ

،١ٍٝ ٍٕ  إّيا ستطٛض١، َاد١ٍَٜ أغٝا٤ ُتعتب س بريو ٖٚٞ ايتعًُٝ ٍٝتٗا أ  تتشكٍ ل ؾاعً

ٌَُ  .ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا زتاالت َع عالقتٗا بتها

١ٍٝ ايٛضا٥ٌ- ١ٍٝ، َٓع١َٛ ٖٞ ايتعًُٝ  تهٓٛيٛدٝا زتاالت َٔ ٚٚاسد٠ ؾسع

ٍٕ  أٟ تعًِٝ;اي  ايٛضا٥ٌ َٔ ٚأمشٌ أٚضع، َد٣ ذات ٖٞ ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا إ

١ٍٝ  .ايتعًُٝ

 ٜعين ال ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا َٚؿّٗٛ ايتعًِٝ، ٚضا٥ٌ َؿّٗٛ بني مٚايؿس ٖٙٚر

ٍْ ُٗا ٍْ ُٗا سٝح َُرتابط ني; غري أ ٍٞ إطاز قُٔ َعًا ٜستبطإ إ  .َُتهاٌَ َٓعَٛ

 ايسقُٞ:ايتعُِّ ايتهٓٛيٛدٞ يف ايعؿس 

بايدزد١ األٚىل  ٚاقعٓا ايسقُٞ املعاؾس َؤضط١ تسب١ٜٛ يفأٟ صتاح  ٜتٛقـ

ايتعًُِّ َٚا ٜطتتبع ذيو َٔ إسداخ  ع٢ً صتاسٗا يف إسداخ ْك١ً ْٛع١ٝ يف

ؾإْ٘ ال ميهٔ  ;ٚعًٝ٘تًو ايٓك١ً أٚال يف املعًُني ٚاملٓٗاز ٚب٦ٝات ايتعًُِّ; 

يف  ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا تٛظٝـدٕٚ  إسداخ ايتذدٜد ايرتبٟٛ املطًٛب،

 ذيو.

يٝظ  (3عسٚؾ١ )ايطًٛن١ٝ ٚاملعسؾ١ٝ ٚايبٓا١ٝ٥()ْعًسا ألٕ ْعسٜات ايتعًِ امل" 

مبكدٚزٖا ايتعاٌَ َع َعطٝات ايطبٝع١ املتػاٜس٠ يًتعًِ ٚاملتعًُني ْتٝذ١ 

تأثري ايتطٛزات ايتك١ٝٓ اهلا١ً٥ يف ايعؿس ايسقُٞ ايسأٖ، ؾإٕ ايتعًِٝ يف 

ايعؿس اذتايٞ ؾاز يف ساد١ َاض١ يٓعس١ٜ تؿـ َباد٥٘ ٚتطبٝكات٘ باعتبازٙ 

ٚايب١٦ٝ املستبط١  اْعهاًضا يًب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ادتدٜد٠ يًُتعًُني،

                                                           
3
))  
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بايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً ٚضا٥ًٗا املتٓٛع١، ؾكد ظٗست ْعس١ٜ 

 املعسؾ١ اجملتُع١ٝ املطتُد٠ اييت حتٌُ يف دٖٛسٖا ؾؿ١

ٖٚٞ تطع٢ داٖد٠ يًتػًب ع٢ً ايكٝٛد املؿسٚق١  ،Connectivism االتؿاي١ٝ

ٝع ايعٓاؾس ع٢ً ايٓعس١ٜ ايطًٛن١ٝ ٚاإلدزان١ٝ ٚايبٓا١ٝ٥، عٔ طسٜل جتُ

ايتهٓٛيٛد١ٝ( بٗدف  -االدتُاع١ٝ -ايبازش٠ َٔ األطس ايجالخ )ايتع١ًُٝٝ

اضتشداخ ْعسٜات ددٜد٠ ٚدٜٓا١َٝ يبٓا٤ ْعس١ٜ ايتعًِ يف ايعؿس ايسقُٞ، 

اييت تتهٕٛ َٔ عد٠ عكد تسبط بٝٓٗا  Network  ٖٚٞ تطتددّ َؿّٗٛ ايػبه١

ايٜٛب، ٖٚٞ إَا إٔ تهٕٛ ٚؾالت، متجٌ ايعكد املعًَٛات ٚايبٝاْات ع٢ً غبه١ 

ْؿ١ٝ أٚ َطُٛع١ أٚ َس١ٝ٥. أَا ايٛؾالت ؾٗٞ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ذاتٗا ٖٚٞ 

ادتٗد املبرٍٚ يسبط ٖرٙ ايعكد َع بعكٗا يتػهٌٝ غبه١ َٔ املعازف 

ايػدؿ١ٝ، ٖٚرا املؿّٗٛ َتٛاؾل َع ؾهس٠ ايربزتٝات االدتُاع١ٝ 

  املطتدد١َ يف ايٜٛب.
ايٓعس١ٜ َا مساٙ بّ 2004ّ عا Siemens «ضُٝٓص»ٚقد اقرتح 

ٚعسؾٗا بأْٗا ْعس١ٜ تطع٢ إىل  َٔ أدٌ ايتعُِّ، Connectivisme االتؿاي١ٝ

تٛقٝح نٝؿ١ٝ سدٚخ ايتعًِ يف ايب٦ٝات اإليهرت١ْٝٚ املسنب١، ٚنٝؿ١ٝ تأثسٙ 

عرب ايدٜٓاَٝهٝات االدتُاع١ٝ ادتدٜد٠، ٚتدعُٝ٘ بٛاضط١ ايتهٓٛيٛدٝات 

١ االتؿاي١ٝ َٔ ايٓعسٜات اذتدٜج١ اييت ادتدٜد٠، ٚبايتايٞ تعد ايٓعسٜ

ازتبطت بايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ املعاؾس، ٚتطع٢ يٛقع ايتعًِ عرب ايػبهات يف 

  إطاز ادتُاعٞ ؾعاٍ.

ٖٞ ْعس١ٜ يًتعًِ تعٌُ ع٢ً ايتهاٌَ بني  Connectivism  ٚاالتؿاي١ٝ

، ْٚعس١ٜ Chaos ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ ملبادئ ْعس١ٜ ايؿٛق٢/ايػٛاؽ

ْٚعس١ٜ ايتٓعِٝ  Complexity ْٚعس١ٜ ايتعكٝد Networks ايػبهات

  ; يتؿطري ايتعًِ يف ايعؿس ايسقُٞ ايسأٖ.Self-Organization ايراتٞ

 Actionable يف ْعسٜت٘ إٔ ايتعًِ ٖٛ املعسؾ١ اإلدسا١ٝ٥ Siemens ٚاعترب
knowledge  ٚاييت ٜتِ حتؿًٝٗا َٔ خازز أْؿطٓا )يف قٛاعد ايبٝاْات أ
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اٍ أٚ ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ َجاًل(. ٚإٕ تًو املعسؾ١ َٓع١ُ األعُ

َٛشع١ بني ايٓاع ٚاألغٝا٤ ٚال ميًهٗا ؾسد ٚاسد. ٚال ميهٔ حتؿٌٝ تًو 

املعسؾ١ إال َٔ خالٍ ايتٛاؾٌ َع تًو املؿادز ايبػس١ٜ ٚغري ايبػس١ٜ، ٚميهٔ 

متجٌ نٌ عكد٠ َؿدًزا َٔ  Nodes متجٌٝ تًو املؿادز بػبه١ َٔ ايعكد

َؿادز املعسؾ١. ٚتتُجٌ املعسؾ١ اإلدسا١ٝ٥ بعٓؿسٜٔ أضاضٝني، أٚهلُا املعسؾ١ 

اييت تتٓٛع َٔ املعسؾ١ ايك١ُٝٓ )َعسؾ١ نٝـ( إىل املعسؾ١ ايؿسحي١   ذاتٗا

اييت تتكُٔ االٖتُاّ باملعسؾ١ ايٓاع١ُ املتُج١ً بارتربات   )َعسؾ١ َاذا(

 ٝٗا، ايعٌُ أٟ ايكٝاّ بأدا٤ املٗاّ بايطسٜك١ املٓاضب١.ٚايتؿاعالت ٚضتٖٛا. ٚثاْ

ٚبايتايٞ تؿرتض ايٓعس١ٜ إٔ املعسؾ١ َٛشع١ َٔ خالٍ غبهات ٚإٔ ايػبه١ 

تتهٕٛ َٔ عكدتني ع٢ً األقٌ َستبطتني َع بعكُٗا ايبعض ؾال ٜتِ 

ِ( إال ببٓا٤ َعسؾ١ ددٜد٠ يد٣ ايؿسد ٚيٝظ حتؿٌٝ املعسؾ١ )ٚبايتايٞ ايتعُّ

 تطابٗا ؾكط. مبذسد ان

ًُا ٜعين أْ٘ يدٜو ايكدز٠ ع٢ً إٔ تس٣ تًو ايؿالت  ٚيتهٕٛ غدًؿا َتعً

بني َؿادز املعًَٛات املدتًؿ١ مما ميهٓو َٔ ؾِٗ ايعامل َٔ سٛيو 

 ٚايتؿسف بإبداع. 

ِ اييت حتدخ يف َٓػآت األعُاٍ اييت ٖٚرا َا ٜؤند ع٢ً طسٜك١ ايتعُّ

يعاٌَ َع اآلخسٜٔ ممٔ سٛي٘ تعتُد بػهٌ نبري ع٢ً تٛاؾٌ املٛظـ أٚ ا

يبٓا٤ املعسؾ١ يدٜ٘ ست٢ ٜطتطٝع أدا٤ عًُ٘. نُا ٜؤندٖا أًٜكا ايتعًِ 

اذتاؾٌ ايّٝٛ َٔ قبٌ ايٓاع عرب تٛاؾًِٗ َع اآلخسٜٔ َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ 

 ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ.

تتشدد َبادئ ايٓعس١ٜ  :Connectivism َبادئ ايٓعس١ٜ االتؿاي١ٝ

 ؾُٝا ٜأتٞ: االتؿاي١ٝ

ُٔ ايتعًِ ٚاملعسؾ١ يف تٓٛع اآلزا٤ ٚٚدٗات ايٓعس املدتًؿ١ اييت تعٌُ ٜه •

 ع٢ً تهٜٛٔ نٌ َتهاٌَ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 
 

َعسؾ١ نٝؿ١ٝ اذتؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات أِٖ َٔ املعًَٛات ذاتٗا اييت  •

ًَا بايتػري ٚايتطٛز املتطازع . تتطِ  دٚ

ِ ٖٛ ع١ًُٝ ايسبط بني َؿادز املعًَٛات املتدؿؿ١، ٜٚطتطٝع ايتعُّ •

 َٔ خالٍ ايعٌُ عرب ايػبه١ احمل١ًٝ. عًِ حتطني ع١ًُٝ ايتعًِاملت

ايكدز٠ ع٢ً زؤ١ٜ ايسٚابط بني اجملاالت ٚاألؾهاز ٚاملؿاِٖٝ ٚاملٗازات  •

 األضاض١ٝ.

 ايدق١ ٚحتدٜح املعسؾ١، ُٖا اهلدف َٔ مجٝع أْػط١ ايتعًِ االتؿاي١ٝ. •

 يتعًِ املطتُس.إٕ تٛؾري االتؿاالت ٚنرا اذتؿاظ عًٝٗا قسٚزٜإ يتٝطري ا •

اختاذ ايكساز يف سد ذات٘ ع١ًُٝ تعًِ، ؾاختٝاز َاذا ْعًِ، َٚعسؾ١ َع٢ٓ  •

املعًَٛات ايٛازد٠ ٜهٕٛ بايٓعس يف ايٛاقع املتػري; ألٕ اإلداب١ ايؿشٝش١ اآلٕ 

ميهٔ إٔ تهٕٛ خطأ غًدا بطبب ايتػريات اييت قد تطسأ ع٢ً املعًَٛات اييت 

 تؤثس يف اختاذ ايكساز.

ايتعًِ بطسم شتتًؿ١، َٓٗا: املكسزات، ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ، حيدخ  •

ٚايػبهات االدتُاع١ٝ، ٚايٓكاغات اذتٛاز١ٜ، ٚايبشح ع٢ً غبه١ اإلْرتْت، 

، ؾاملكسزات يٝطت املؿدز ايس٥ٝظ blogs ٚقٛا٥ِ ايربٜد اإليهرتْٚٞ، ٚقسا٠٤

 يًتعًِ.

• ًُ ا بإٔ أدٚات ايتعًِ ٖٛ ع١ًُٝ إْػا٤ املعسؾ١، ٚيٝظ ؾكط اضتٗالنٗا. عً

 ايتعًِ ٚطسم ايتؿُِٝ ٜٓبػٞ إٔ تطتؿٝد َٔ ٖرٙ ايط١ُ يًتعًِ.

 إسداخ ايتهاٌَ بني اإلدزاى ٚاملػاعس يف ؾٓع املع٢ٓ َٔ األَٛز امل١ُٗ. •

إٕ املداخٌ املدتًؿ١ ٚاملٗازات ايػدؿ١ٝ ١َُٗ يًتعًِ بػهٌ ؾعاٍ يف  •

ت ٚاألؾهاز ٚاملؿاِٖٝ زتتُع ايّٝٛ، َجٌ: ايكدز٠ ع٢ً زؤ١ٜ ايسٚابط بني اجملاال

 ٚاملٗازات األضاض١ٝ.

ِ ي٘ ٖدف ْٗا٥ٞ، نت١ُٝٓ ايكدز٠ ع٢ً أدا٤ َٗاز٠ َع١ٓٝ أٚ ايكدز٠ ايتعُّ •

ع٢ً ايعٌُ بؿعاي١ٝ يف عؿس املعسؾ١; َٔ خالٍ ت١ُٝٓ َٗازات ايٛعٞ ايراتٞ، 

 ، ٚغري ذيو.ٚإداز٠ املعًَٛات ايػدؿ١ٝ
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 (4)" ُا اهلدف َٔ ايتعًِ االتؿايٞ.اإلتكإ ٚايٛؾٍٛ إىل املعسؾ١ اذتدٜج١ ٖ •

تٛظٝـ ايٓعس١ٜ االتؿاي١ٝ يف عًُٝيت ايتعًِٝ ٚقد دس٣ يف شَٓٓا املعاؾس 

يًتعًِ، َٔ َجٌ:  (االدتُاع١ٝ ايٜٛب بسزتٝات)اضتدداّ بعض  عربِ ٚايتعُّ

، ايؿٝظ بٛى، ايٝٛتٝٛب، ايؿًهس، RSSخد١َ بح خالؾات املٛاقعاملدْٚات، 

  :Wiki ايٜٛهٞ

 (ISTE طٛزت ادتُع١ٝ ايدٚي١ٝ يًتهٓٛيٛدٝا يف ايتعًِٝنُا 
5

َعاٜري )

ٖٞ ٚ NETS عسف باملعاٜري ايٛط١ٝٓ يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝيتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ُت

الضتدداّ دَر ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتعًِٝ، ٚقد ؾدز َٔ ٖرٙ املعاٜري  َعاٜري

 ;ًُٞ اذتاضبعد٠ إؾدازات َٛد١ٗ يهٌ َٔ املعًُني ٚاملدزبني ٚاإلدازٜني َٚع

  NTES*S. [ 74ؾت اختؿازاِسٚاييت ُع، إال إٔ أغٗسٖا املعاٜري املٛد١ٗ يًطالب

more words ] 

ّ املٗازات ٚاالجتاٖات  2016ٚحتت٣ٛ ٖرٙ املعاٜري امُلؿدز٠ يًطالب عاّ 

ايٛادب تُٓٝتٗا تهٓٛيٛدٝا يتًب١ٝ َتطًبات ايعؿس، ٚقد ؾُُت ٖرٙ املعاٜري 

(، نُا 6)TPACK يتتٛاؾل َع مناذز ايتعًُِّ املعتُد ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا َجٌ: 

                                                           

( زت١ً املعسؾ١، ايعدد ِ يف ايعؿس ايسقُْٞعس١ٜ ايتعُّ االتؿاي١ٝ..) سطٔ ايباتع عبدايعاطٞ د   (4(

  ، بتؿسف.2016ّ، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ، ايطعٛد١ٜ، ؾرباٜس 245

ٗت١ُ َع١ًُٝ غري زع١ٝ ١ ٓعَُ ISTE ادتُع١ٝ ايدٚي١ٝ يًتهٓٛيٛدٝا يف ايرتب١ٝ عدُُّت (5(

 بتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚدزتٗا باملدازع ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ.

 )Technological  ٖٚٛ اختؿاز يعباز٠ Koehler & Mishra ٖٛ َؿطًح اضتددَ٘ (6(

). Pedagogical Content Knowledge; ٚعٔ خًٝط َتهاٌَ بني َعًَٛات تسب١ٜٛ  ٖٛ عباز٠

 .ٚتهٓٛيٛد١ٝ ٚستتٜٛات املٓٗر ايدزاضٞ

غايًبا َا ٚ ايػسبٕٝٛ يدَر ايتهٓٛيٛدٝا بايتعًِٝ، ثالث١ مناذز طٛزٖا ايباسجٕٛ ٖٚٛ أسد

يًتطبٝل  َتبا١ٜٓمتجٌ ثالث١ ٚدٗات ْعس ٖٞ ٚ ;يف املدازع ٚإعدادات ايتطٜٛس املٗين ُتطتددّ 

 و innovation) (Diffusion ٚ TPACK ْػس اإلبداعٖٚٞ: ا يف ايتعًِٝ: ايؿعاٍ يًتهٓٛيٛدٝ
SAMR. ;ايؿعاٍ  داّؿٞ ايٛقت ايرٟ ٜٛؾس ؾٝ٘ منٛذز ْػس اإلبداع ؾسؾ١ طسح االضتدؾ

االْتباٙ إىل أغهاٍ املعسؾ١  TPACK يًتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ عرب ايٓعِ االدتُاع١ٝ، ًٜؿت منٛذز

 اييت حيتادٗا املعًُٕٛ يدَر ايتكٓٝات ايسق١ُٝ بؿعاي١ٝ يف ممازضاتِٗ، ٚيف ايٛقت ذات٘، ؾإٕ منٛذز
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زٜظ اذتدٜج١، ( ٚتع٢ٓ بطسم ايتد7،)CCSSKأْٗا تدعِ َعاٜري احملت٣ٛ 

ََّٓػط ٚايتعًُِّ املبين ع٢ً املػسٚعات، ٚايتعًُِّ املدَر، ٚايؿؿٛف  ٚايتعًُِّ اي

 املعهٛض١)ايتعًِٝ املكًٛب(.

 ٚتتُجٌ ٖرٙ املعاٜري يًطالب ؾُٝا ًٜٞ:

 متهني املتعًِ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا بهؿا٠٤ عاي١ٝ.-1

ايتعُِّ حتكٝل املٛاطٔ ايسقُٞ عٔ طسٜل تٛع١ٝ ايطالب عكٛم ايعٝؼ ٚ-2

 ٚايعٌُ يف عامل زقُٞ َرتابط.

َّ إْتادٗا، ٚتهٜٛٔ خربات تعًُِّ ٖادؾ١.-3 ْٔ ث  ََ  بٓا٤ ايطالب يًُعسؾ١ ٚ

 إخساز املؿُِ املبتهس َٔ خالٍ اضتدداّ ايصخِ ايتهٓٛيٛدٞ املعاؾس.-4

حتكٝل ايتؿهري اذتاضٛبٞ ٚاضتػالٍ ايكدزات ٚاألضايٝب ايتهٓٛيٛد١ٝ يف -5

 ِ اذتًٍٛ.سٌ املػهالت ٚتكدٜ

حتكٝل ايتٛاؾٌ ايسقُٞ املبدع ٚامُلع بِّس عٔ ايطالب ع٢ً ضتٛ ابتهازٟ يف -6

 ايعدٜد َٔ األغساض.

 حتكٝل ايتػازن١ٝ ايعامل١ٝ يف تٛضٝع َدازى ايطالب ٚإثسا٤ َعًَٛاتِٗ. -7

َا  ٖٞ اييت قدَت ;ِإدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ادتدٜد٠ يع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعُّإٕ  

ِ املدَر نسد اضتددّ َؿطًح ايتعُّ; سٝح املدَر يألقٛا٤ايتعًِ ب ٜعسف

 .ؾساط غري املال٥ِ أسٝاْا يف اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝاؾعٌ قد اإل

ٜٚعترب ايدَر غهال َٔ أغهاٍ ايؿٕٓٛ اييت ًٜذأ إيٝٗا املعًِ يًذُع بني  

ِ اييت متهٔ املتعًِ َٔ املؿادز ٚاألْػط١ املدتًؿ١ يف ْطام ب٦ٝات ايتعُّ

 (8.)ٚبٓا٤ األؾهاز ايتؿاعٌ

                                                                                                                                                                      

 SAMR إطاز ٜطُح بايٓعس يف ؾعاي١ٝ اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ يف األْػط١ ايؿؿ١ٝ ٖٛ

 .املتٓٛع١
 .ٖٞ املعاٜري األَسٜه١ٝ األضاض١ٝ املػرتن١ يًسٜاقٝات ((7

َّ (،املتعدد٠ ايٛضا٥ط-ايتعًُٝٞ ايتؿُِٝ :املدَر )ايتعًِ ايؿكٞ، إبساِٖٝ الٙاي عبد (8(  داز ،إع

 2011ّ ،ٚايتٛشٜع يًٓػس ايجكاؾ١
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 َٔ األمناط اذتدٜج١ يًتعُِّ اإليهرتْٚٞ:

ايتعًُِّ ايٓكَّاٍ: ٖٛ غهٌ َٔ أغهاٍ ايتعًِ عٔ بعد; ٜتِ َٔ خالي٘ -1

اضتدداّ أدٗص٠ اهلٛاتـ احملُٛي١، ٚاملطاعدات ايسق١ُٝ ايػدؿ١ٝ)اآلٟ باد(، 

س١ْٚ ٚاهلٛاتـ ايصن١ٝ،  ٚاذتاضبات ايػدؿ١ٝ ايؿػري٠)ايتابًت( يتشكٝل امل

 ٚايتؿاعٌ يف عًُٝيت ايتدزٜظ ٚايتعًِ يف أٟ ٚقت ٚيف أٟ َهإ.

ٖٛ أسد أْٛاع ايتعًِٝ يف املسس١ً  :(MOOC)ايتعًِ اإليهرتْٚٞ املؿتٛح -2

ٍٓ٘، أٚ عًُ٘،  ٍٟ غدـ َُٗا نإ ض ُٜتٝح ؾسؾ١ ايٍدزاض١ أل ١ٍٝ ٚايرٟ  ادتاَع

 ١ٍٝ ١ٍٝ ٚايعًُ ٍٕ ٖرا ايٍػدـ يدٜ٘ ايُكدز٠ ايعكً ع٢ً اضتهُاٍ ايتعًِٝ طاملا أ

ٍُٞ بايتعًِٝ املؿتٛح ألْ٘ يٝظ ي٘ قٝٛد يًتعًٍُِ نُا ٖٞ  ادتاَعٞ، ٚقد ُض

١ٍٜ  .اذتاٍ َع أْع١ُ ايتعًِٝ ايتكًٝد

 (9) ايتعًِٝ املدَر ايرنٞ:-3

                                                                                                                                                                      

ِ اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِ املدَر; ٚإٕ نإ األٍٚ َُٓٗا دص٤ اذتكٝك١ إٔ ٖٓاى ؾسم بني ايتعُّأقٍٛ: ٚ

، ٖٛ ٚض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت تدعِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚحتٛهلا  ِ اإليهرتْٚٞايتعُّؾ َٔ ايجاْٞ،

األغهاٍ اإليهرت١ْٝٚ َٔ طٛز ايتًكني إىل طٛز اإلبداع ٚايتؿاعٌ ٚت١ُٝٓ املٗازات، ٚجيُع نٌ 

ِ، سٝح تطتددّ أسدخ ايطسم يف زتاالت ايتعًِٝ ٚايٓػس ٚايرتؾٝ٘ باعتُاد يًتعًِٝ ٚايتعُّ

 .اذتٛاضٝب ٚٚضا٥طٗا ايتدص١ٜٝٓ ٚغبهاتٗا

ِ ايتعُّ عًُٝات ٚأْػط١ ٚؾعَّايٝات ايدَر بنيطًل ع٢ً ُٜأَا ايتعًِ املدَر ؾهُا قًٓا َٔ قبٌ أْ٘ 

 ; ٜٚطًلَع أدٚات ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ أٚ االؾرتاق١ٝ يف ايؿؿٛف ايتكًٝد١ٜ أٚ غري املباغس املباغس

 ايتعًِٝ املتُاشز أٚ املدًٛط.عًٝ٘ أٜكا: 

ٚايتعًِٝ املدَر خيتًـ عٔ ايتعًِٝ اهلذني; سٝح إٕ ايتعًِٝ اهلذني ٜكّٛ ع٢ً تكطِٝ ايتعًُِّ ذات٘ 

 ٚأدٚات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ. بني نْٛ٘ ٚدٗا يٛد٘، ٚبني نْٛ٘ اؾرتاقٝا عرب ايتهٓٛيٛدٝا
 َٔ خالٍ َا ًٜٞ: ميهٔ ايتعسف أنجس ع٢ً ايتعًُِّ ايرنٞ; ((9

د. ستُد عبد اهلادٟ سطني)َبادز٠ ايرنا٤ات املتعدد٠، ٚزتتُع ايتعًِ ايرنٞ( داز ايعًّٛ يًٓػس 

 2008ّٖو، 1429/ 1ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠، ط

االبتدا١ٝ٥ ٚأثسٙ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهري االبتهازٟ( ْسَني ْؿس)ؾاع١ًٝ ْعاّ تعًِٝ ذنٞ يطؿٌ املسس١ً 

 . 2009ّ، زضاي١ دنتٛزاٙ، قطِ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، داَع١ عني مشظ، ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

ُُْعِ ايتعًُِّ ايرن١ٝ ٚايٛضا٥ط ايؿا٥ك١ املتهٝؿ١ يف  د. ضاَٞ عبد ايٖٛاب ضعؿإ)أثس ايدَر بني 

ات ايتؿهري االبتهازٟ( أعُاٍ املؤمتس ايعًُٞ يًذُع١ٝ ْعِ إداز٠ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاز
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ملا نإ ايرنا٤ عاَال ز٥ٝطا َٚؿتاسا يًتعاٌَ َع تٛظٝـ املتعًُني 

 ِٗطًشٚت بايرنا٤ َع قسٚز٠ متتع املتعًُني يًتهٓٛيٛدٝا يف ايتعًُِّ

ُّ املس١ْٚ ٚايكدز٠ ع٢ً  :َجٌ ;عؿسَتطًبات ايـ َع باملٛاؾؿات املطًٛب١ يًته

، ٚايتعاٌَ ايبازع َع ايتك١ٝٓ; ملا ايتهٝـ َع املٛاقـ ادتدٜد٠ يف َٝدإ املعسؾ١

نإ ذيو ٚاقعا قسٚزٜا; ؾكد تطًب ايتعًِٝ املدَر بايتك١ٝٓ اإليهرت١ْٝٚ 

 عٗس يٓا َا ٜط٢ُ بايتعُِّ ايرنٞ.اضتدداّ ايرنا٤; ؾ

ٚإَهاْٝاتٗا يف  ِ ايرنٞ ٜعتُد ع٢ً اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝاايتعُّٚقد أؾبح 

ضٛا٤  جيعٌ املاد٠ ايدزاض١ٝ َتاس١ طٍٛ ايٛقت مبس١ْٚ ٚؾعاي١ٝعٝح ، ايتعًُِّ

نُا أؾبح ايتعًُِّ ايرنٞ  ،عٔ طسٜل ايتعًُِّ ايراتٞ أٚ ايتعًُِّ عٔ ُبعد

 ( ٜٚٛظـ بعكٗا يف ايتعًِٝ، بٌ ٚحيت10ٟٜٛطتؿٝد َٔ ارتدَات ايطشاب١ٝ)

 ايتعُِّ ايٓكاٍ ٚايتعُِّ املؿتٛح. أٜكا يف داخً٘ ِ ايرنٞايتعُّ

                                                                                                                                                                      

ايعسب١ٝ يتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ بايتعإٚ َع َعٗد ايدزاضات ايرتب١ٜٛ ظاَع١ ايكاٖس٠، املؤمتس ايعًُٞ 

 ٖو1431ّ ، 2010ْٛؾُرب  4: 3ايطادع، اذتًٍٛ ايسق١ُٝ جملتُع ايتعًِ يف ايؿرت٠ َٔ 

رنٞ ٚعالقت٘ بايتؿهري اإلبداعٞ ٚأدٚات٘ األنجس اضتدداَا أٌَ ستُد عبد اهلل ايبدٚ )ايتعًِ اي 

َٔ قبٌ َعًُٞ ايسٜاقٝات يف َدازع ايتعًِ ايرنٞ( زت١ً ادتاَع١ اإلضال١َٝ يًدزاضات 

 2017ّ، 2، عدد 25ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ، زتًد 

زتُٛع١ َٔ ايباسجني )َالسعات ٚتٛدٝٗات سٍٛ تطبٝل ايتعًِ املدؿـ( تكسٜس َؤضط١ زاْد، 

2017ّ 

( زت١ً ادتُع١ٝ BCIد. خايد ستُد ؾسدٕٛ)دعِ ْعِ ايتعًِ ايتهٝؿٞ ايرن١ٝ بتهٓٛيٛدٝا 

 2017ّ/ ْٜٛٝٛ  9املؿس١ٜ يًهُبٝٛتس ايتعًُٝٞ، اجملًد ارتاَظ، ايعدد األٍٚ، َطًطٌ ايعدد 

غُٝا٤ ْبٌٝ املال)َدخٌ يًتعًِ ايرنٞ ٚاملدؿـ( داز غُٝا٤ ْبٌٝ املال يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايهٜٛت، 

 2019ّ/ 1ط
ٖٚٞ خد١َ خد١َ امسٗا َػتل َٔ ايطشاب، عٝح مت تػبٝٗٗا ب٘ ألْٗا َتٛؾس٠ ع٢ً ايدٚاّ،  ((10

ايٛؾٍٛ  ٚنريوًؿات املدتًؿ١ عرب خٛادّ )ضريؾسات( َستبط١ بػبه١ االْرتْت، املتتٝح سؿغ 

، ٚزمبا بدٕٚ االتؿاٍ أٜكا ْرتْتاالتؿاٍ بػبه١ اال عربإيٝٗا َٔ خالٍ أٟ دٗاش ٚيف أٟ ٚقت، 

; َجٌ: غسن١ ؿٍٛ ع٢ً سطاب يد٣ إسد٣ ايػسنات اييت تكدّ ٖرٙ ارتد١َاذتحيتاز ذيو ٚ

 غسن١ دٛدٌ.أٚ غسن١ َاٜهسٚضٛؾت، أٚ آبٌ، 
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اضتدداّ  َٛانب َٚتذدد َٚٓؿتح ع٢ً َدَر ِ ايرنٞ إذٕ تعًِٝؾايتعُّ

ر يكسٚز٠ تٛظٝـ ايرنا٤ يف بٌ ٜٚتعد٣ ايدَ ايعامل االؾرتاقٞٚ ايتك١ٝٓ

 ٖرا ايدَر.

ٚيكد تطٛز ايتعًِ ايرنٞ يٝطتؿٝد َٔ ْعسٜات ايتعًُِّ األخس٣ نايبٓا١ٝ٥ 

 َستهص غدؿٞ(شتؿـ  ْٚعسٜات أعاخ ايدَاؽ; ؾايتعًِ ايرنٞ ٖٛ تعًُِّ

ُّؿٞ ٜٗدف إلجياد ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َٓاضب١ امل سادات ع٢ً تعًِ( ٖٚٛ تعًِ ته

ُّـ ايطايب ؾٝ٘  َٚتُٝص٠ تٛانب استٝادات نٌ طايب ع٢ً َسد ٠، ٜٚهٕٛ ته

ُّٝؿا ْٛعٝا عٝح ٜؿبح قادزا ع٢ً اختٝاز خطت٘ ايتع١ًُٝٝ ايؿسد١ٜ  ته

بايتػاٚز َع َعًُ٘، ٜٚتهٝـ املعًِ ؾٝ٘ نُٝا ألْ٘ املؿدز األضاع دتُٝع 

ُّـ َٚٗاَ٘.  ايكسازات ٚاملطؤٍٚ ايٛسٝد عٔ ايته

 َِٖٝؿا مخط١ بني َا زٚاصت عباز٠ عٔ ايرنٞ ًِايتعٚأؾبح ْعاّ 
: ٖٓدض١ املعسؾ١، عًِ ايٓؿظ املعسيف، ٚايرنا٤ االؾطٓاعٞ ٚتؿاعٌ ز٥ٝط١ٝ

إْطإ اآلي١، ٚعًِ ايٓؿظ ايرتبٟٛ، ٚذيو ٚؾل َٓٗذ١ٝ تسب١ٜٛ تتُٝص 

بايرنا٤ ٚهلا ؾؿات ٚقدزات قسٜب١ َٔ ضًٛى اإلْطإ ايبػسٟ "ايطايب 

 (2010ٚاملعًِ". )ْبٗإ: 

ًُِّ ايرنٞ عٝح ال ٜٓشؿس يف ايعامل االؾرتاقٞ ٚقد تطٛز َؿّٗٛ ايتع

ؾكط; بٌ ٜهٕٛ أٜكا يف ايعامل ايٛاقعٞ، بٌ ٜٚتعد٣ َؿَٗٛٞ ايدَر 

ٜطتٓد إىل َٓٗذ١ٝ  ٚاضتدداّ ايرنا٤ إىل َؿّٗٛ املٓٗذ١ٝ املتها١ًَ; ؾأخر

َتها١ًَ يتٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛز٠ يف إسداخ تػٝري إجيابٞ يف َٓٗذٝات 

; عرب: أٚ االؾرتاق١ٝ ايؿؿٛف ايتكًٝد١ٜأٚ غري املباغس يف  سايتعًِٝ املباغ

                                                                                                                                                                      

َٔ أبسش ارتدَات ايطشاب١ٝ: )تطبٝكات ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ، خد١َ ايتدصٜٔ ايطشابٞ، َٓؿ١ ٚ

ايبٝاْات ايكد١ُ، االختباز ٚايتطٜٛس، ٚضا٥ٌ االتؿاٍ، تعصٜص ايتدؾل عرب االْرتْت، حتًٌٝ قٛاعد 

اإلْتاد١ٝ، ٚإداز٠ األعُاٍ، ايتطٛم ايطشابٞ، ايتعًِٝ ايطشابٞ، اْرتْت األغٝا٤ ٚاذتٛضب١ 

 .(ايطشاب١ٝ، اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ايطب١ٝ، خدَات ايطشاب١ٝ اذته١َٝٛ
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املعًِ ايرنٞ، ٚاملتعًُِّ ايرنٞ، ٚايرتب١ٝ ايرن١ٝ، ٚب١٦ٝ ايتعُِّ ايرنٞ، 

 ٚبسْاَر ايتعًُِّ ايرنٞ. 

، ٚيف ْعاّ ايتعًِ املدَر ايرنٞ ظٗست املدازع ٚادتاَعات ايرن١ٝ

 ايرنا٤ َٚؿّٗٛ (11ايطشاب١ٝ،) ٚاذتٛضب١ ،ٚايؿؿٍٛ ايطشاب١ٝ االؾرتاق١ٝ

 تؿُِٝ نٝؿ١ٝ َؿّٗٛٚ ايرن١ٝ، ايتع١ًُٝٝ ايتكٓٝات َؿّٗٛٚ االؾطٓاعٞ

 ِتعُّايٚ تدزٜظاي أضايٝب تؿُِٝ ٚمناذز ٚضٝٓازٜٖٛات٘، ايرنٞ ايتعًِٝ

ٚمناذز تؿُِٝ ٚادٗات ايتؿاعٌ، ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ  اإليهرت١ْٝٚ، تكِٝٝايٚ

 ايتع١ًُٝٝ ايب٦ٝات َٚٛاؾؿات ،ايرنٞ ِايتعُّ َٛازد تطبٝكاتٚ ايرن١ٝ،

 . ايسقُٞ ايعؿس يف ايرن١ٝ ِايتعُّ ْعسٜاتٚ ،ايرن١ٝ

نُا ظٗس يٓا أٜكا َا ٜط٢ُ عص١َ أدٚات ايتعًُِّ ايرنٞ; َجٌ: املدتربات 

االؾرتاق١ٝ، ٚاملهتبات ايسق١ُٝ ايرن١ٝ، ًَٚـ اإلصتاش اإليهرتْٚٞ، ٚأدٚات 

رن١ٝ ٚايعسٚض املس١ٝ٥، ٚأدٚات تؿُِٝ بٓٛى األض١ً٦ تؿُِٝ احملتٜٛات اي

ايتؿاع١ًٝ ٚاالختبازات اإليهرت١ْٝٚ، ٚأدٚات حتسٜس ايؿٛز ٚايتٛثٝل اآليٞ 

 ٚقسا٠٤ ايٓـ، ٚأْع١ُ إداز٠ ايتعًِٝ ٚإداز٠ احملت٣ٛ.

ٓ ؿَّات ايتع١ًُٝٝ، ٚسًكات ايٓكاؽ اإليهرت١ْٝٚ،  َٚٔ َٛازد ايتعًُِّ ايرنٞ: امل

١ٝ، ٚاحملاؾغ اإليهرت١ْٝٚ، ًَٚؿات ايتدٜٚٔ ٚاملدْٚات ايٓؿ

ايؿٛتٞ)ايبٛدناضت(، ٚايًٛح ايتؿاعًٞ، ٚايؿٝدٜٛ ايتؿاعًٞ، ٚايهتب 

                                                           
 دٛدٌ تطبٝكات أٚ دٛدٌ ٚثا٥ل االؾرتاق١ٝ تٛظٝـايطشاب١ٝ يف املدزض١  -َجال–ميهٔ  ((11

; سٝح إٕ ٖرٙ ايتطبٝكات ٖٞ يف عًُٝات ايتعًِ ٚايتعًِ أٚ غريٖا Apps Google  اجملا١ْٝ

 ٚ اييت ميهٔ االضتؿاد٠ َٓٗا بػهٌ نبري، زتُٛع١ َٔ األدٚات ٚ اذتًٍٛ ايتعا١ْٝٚ ٚ ايتػازن١ٝ

تعدد٠ املطشاب١ٝ اي ايتدص١ٜٝٓ دَاتاألدٚات أٚ ارتتتٝح  ; سٝحَٔ طسف ايعاًَني مبٝدإ ايتعًِٝ

 ايؿـ ايطشابٞ ٌ ايعٌُ ادتُاعٞ ٚختصٜٔ ٚإداز٠ ايٛثا٥ل ٚايبشح عٔ املعًَٛات، إقاؾ١ إىلٝتطٗ

 .تايرٟ ٜٛؾس ايعدٜد َٔ ارتدَا )ايؿؿٌ االؾرتاقٞ(

َٔ أَج١ً أِٖ تطبٝكات دٛدٌ اييت ميهٔ تٛظٝؿٗا يف ايتعًِٝ: )دٛدٌ دزاٜـ، ستسز َطتٓدات 

ايبٝاْات، ايعسٚض ايتكدمي١ٝ، مناذز دٛدٌ يالضتباْات، أدا٠ ايسضِ، دزدغ١ ايؿٝدٜٛ دٛدٌ، دداٍٚ 

 ادتُاع١ٝ، َٛاقع دٛدٌ يبٓا٤ َٛاقع ايٜٛب، َٓطل سٛازات دٛدٌ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





14 
 

ايتؿاع١ًٝ ٚاييت تكِ ؾٛزا تؿاع١ًٝ ٜطتطٝع املتعًِ ايتشهِ يف عٓاؾسٖا 

ٚملظ أٟ دص٤ َٓٗا يٝعطٞ ي٘ ْتا٥ر ٚإسؿا٤ات، نُا أْٗا حتتٟٛ عسٚقا 

 تاب.َس١ٝ٥ يػسح بعض أدصا٤ ايه

تتبأٜ ؾٝٗا  ايتع١ًُٝٝ )مناذز( مناطاأل ٚيًتعًِٝ املدَر ايرنٞ عدد َٔ

، ٚاملطاس١ املها١ْٝ، ٚطسٜك١ ايتٛؾٌٝ، ٚادتداٍٚ ٚاملتعًُني أدٚاز املعًُني

 ٖرٙ األمناط:، ؾُٔ ايدزاض١ٝ

 Face-to-face Driver ٚدٗا يٛد٘منٛذز ايتعًِٝ  -1

َٚٔ خالي٘ ميهٔ تطبٝل ايؿؿٌ ; Rotation ايتٓاٚبمنٛذز ايدٚزإ أٚ  -2

 املعهٛع )ايتعُِّ املكًٛب(

 Flex ِٕسامل  ايُٓٛذز -3

 Online Lab املعاٌَ املباغس٠ منٛذز -4

 Self-Blend ايدَر ايراتٞ منٛذز -5

 Online Driver املباغس ايتعًِٝ منٛذز -6

 ايؿؿٍٛ ايطشاب١ٝ االؾرتاق١ٝ:

ضا٥د٠; ايؿؿٍٛ ايطشاب١ٝ َٔ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املعاؾس٠ اييت أؾبشت 

االؾرتاق١ٝ يًتعًُِّ عٔ ُبعد; ٚاييت قاَت باألضاع اعتُادا ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا، 

ٜٚتِ َٔ خالهلا تٛظٝـ نٌ ايتكٓٝات اذتدٜج١ يف ايتعُِّ، ٚدس٣ بٗا تطٜٛس 

بساَر إيهرت١ْٝٚ بتكٓٝات تع١ًُٝٝ يتٛانب ايتعًُِّ عٔ ُبعد، ٚميهٓٓا ٖٓا إٔ 

 ملتطًبات ايتعًُِّ االؾرتاقٞ عٔ ُبعد، ٖٚٞ نُا ًٜٞ:ضتدد ايطُات ايعا١َ 

َساعا٠ اآلداب اإلضال١َٝ ايعا١َ ٚاألخالم ٚاحملاؾع١ ع٢ً عدّ  -1

 (12اْتٗاى اذتسَات أثٓا٤ ايتعًُِّ االؾرتاقٞ عٔ ُبعد.)

                                                           
أمحد عبد اهلل األمحد، ٚآخسإ )األخالقٝات ايسق١ُٝ ٚاذتداث١ يف ايتٛاؾٌ اإلْطاْٞ( اجمل١ً  ((12

 ّ 2017، 2، ايعدد 10ًد األزد١ْٝ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ، اجمل
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ق١ُٝ ْع١ُ اهلل تبازى ٚتعاىل عًٝٓا يف شَٓٓا املعاؾس  اضتػعاز -2

بٛدٛد ٖرٙ ايتكٓٝات مما ٜؿسض عًٝٓا اضتدداَٗا يف ارتري ٚيٝظ 

 يف ايػس.

تٓعِٝ املدزض١ االؾرتاق١ٝ بدق١ َٔ سٝح تكطِٝ ايطالب ع٢ً  -3

ايؿؿٍٛ َٚتابع١ اذتكٛز ٚاالْؿساف َٚتابع١ ضري ايعٌُ ٚتؿاعٌ 

 ايطالب ٚاإلغساف ع٢ً ذيو. 

حتكٝل ب١٦ٝ تعًُِّ َاد١ٜ يف ايتعًِ االؾرتاقٞ يًُعًِ ٚاملتعًِ  -4

 خاي١ٝ َٔ املػتتات َٚؾش١ِّٝ.

حتكٝل تٛاشٕ ؾشٞ بني اذتٝا٠ ايعا١َ احملٝط١ باملعًِ ٚاملتعًِ،  -5

 ٚبني أعبا٤ ايعٌُ أٚ ايتعًُِّ.

تٛظٝـ أْع١ُ إداز٠ سدٜج١ يف ايتعًُِّ االؾرتاقٞ اإليهرتْٚٞ; َٔ  -6

( ٚأْع١ُ إداز٠ احملت٣ٛ LMS( )13ايتعًِٝ )َجٌ: َجٌ: أْع١ُ إداز٠ 

( LCMSأٚ أْع١ُ ادتُع بُٝٓٗا )َجٌ: CMS) ايتعًُٝٞ )َجٌ:

 ( SISٚنريو أْع١ُ إداز٠ َعًَٛات ايطالب إيهرتْٚٝا )َجٌ: 

تٜٓٛع ايتعًُِّ االؾرتاقٞ بني ايتعًُِّ مبعًِ، ٚايتعًُِّ بدٕٚ َعًِ;  -7

 ايسق١ُٝ اذتدٜج١.عٔ طسٜل ايرباَر ايتؿاع١ًٝ عرب املٓؿات 

                                                           

)13)  َُْٔ  سايٝا: املتاس١ يف ايطٛم ايتع١ًُٝٝ (LMSs) ِ اإليهرتِْٚٞ إداز٠ ايتعُُّعأبسش سًٍٛ 

 Canvasّناْؿاع ْعا /Schoology ْٞعاّ ضهٛيٛد /Edmodo ّإدَٛدٚ ْعا   itslearning  

 تٛ دٜصاٜس ْعاّ   Desire2Learn ناَبٛع بٝر َاٟ ْعاّ Campus Big My/ يريْٝٓر إتظ ْعاّ

  .ْعاّ َٛٚدٍ Moodle ،يريٕ

( َٛقع تعًِ LMSاْعس: َػاعٌ َبازى ايكشطاْٞ)ايديٌٝ اإلزغادٟ يٓعِ إداز٠ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ

https://www.new- ّ; عرب ايسابط:2020/ 17/9ددٜد; بتازٜذ 

-educ.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85

B1%D9%88%%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8

%D9%8A%D9%86 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.schoology.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.itslearning.com/
http://www.mybigcampus.com/
http://www.d2l.com/


16 
 

تعصٜص ايتعًُِّ اإليهرتْٚٞ املتٓكٌ عرب اهلٛاتـ احملُٛي١ ٚتطبٝكاتٗا  -8

 ٚاألدٗص٠ اذتاضٛب١ٝ املتٓك١ً.

إداز٠ ايؿكا٤ ايسقُٞ إداز٠ ض١ًُٝ عٔ طسٜل حتكٝل ضٝاض١  -9

ارتؿٛؾ١ٝ ٚتطبٝل اغرتاطات األَٔ ايطرباْٞ، ٚضس١ٜ املعًَٛات 

ؼ ٚاْتشاٍ اهل١ٜٛ; ٚنٝؿ١ٝ َهاؾش١ دسا٥ُٗا، ٚاذتد َٔ ايػ

عال٠ٚ ع٢ً حتكٝل ايعداي١ ٚاملطاٚا٠ يف ايتعًِٝ بتٛؾري املُهٓات 

ايسق١ُٝ يهٌ ايطالب، ٚتٛؾري آي١ٝ يكٝاع َد٣ حتكل األٖداف 

 ايتع١ًُٝٝ.  

ايتٓٛع يف ايتعًِٝ املتصأَ ٚغري املتصأَ عٔ طسٜل ختؿٝـ  -10

١ بسْاَر أٚ زتُٛع١ إيهرت١ْٝٚ عرب ايٛضا٥ط االدتُاع١ٝ يطسع

ايتٛاؾٌ َع مجٝع ايطالب ٚتصٜٚدِٖ باملٓػٛزات ٚايٛادبات ٚاملٛاد 

 اإلثسا١ٝ٥.

اضتدداّ ايرباَر اإليهرت١ْٝٚ اذتدٜج١ املدؿؿ١ يتأَني ايتٛاؾٌ  -11

 اإليهرتْٚٞ ٚاالختبازات اإليهرت١ْٝٚ أثٓا٤ اذتؿـ االؾرتاق١ٝ.

تٛؾري ؾسف َتٓٛع١ يًتعًُِّ اإليهرتْٚٞ َٔ خالٍ تٓٛع ارتٝازات  -12

١ُٝٝ; ناملٛا١ُ٥)تٓٛع احملت٣ٛ بطسم شتتًؿ١ دٕٚ تػٝري ايتعً

طبٝعت٘(، ٚايتعدٌٜ)تبطٝط احملت٣ٛ يًطالب بط٦ٝٞ ايتعًُِّ( 

 ٚايتٜٓٛع)تٜٓٛع ايتكٓٝات يف اذتؿ١ يتٛا٥ِ نٌ ايطالب(.

االٖتُاّ بادتٛاْب ايٛددا١ْٝ ٚايك١ُٝٝ ٚبٓا٤ ايػدؿ١ٝ َٔ خالٍ  -13

 ايتعًِ االؾرتاقٞ ٚعدّ إُٖاٍ ذيو.

 تؿُُٝات تع١ًُٝٝ إيهرت١ْٝٚ َٛا١ُ٥ يًتعًُِّ االؾرتاقٞ. اختٝاز -14

 (14ايعٌُ ع٢ً تعًُِّ نٝؿ١ٝ ايتعًُِّ َٔ خالٍ ايٛاقع االؾرتاقٞ.) -15

                                                           

َٚا بعدٖا(  19 –يتعًِٝ أثٓا٤ دا٥ش١ نٛؾٝد اْعس: تكسٜس األَِ املتشد٠ )َٛدص ضٝاضاتٞ: ا (14)

 2020ّأغططظ  ،آب
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 ٚايطٝهٛيٛدٞ ايٓؿطاْٞ بادتاْب يإلساط١ َطًك١ أٚي١ٜٛ إعطا٤ -16

 ؾ١٦ ٚخاؾ١ ٚايطالب املسبنياملتكسز يف عالقت٘ ايتؿاع١ًٝ عٓد   

 .(15)املساٖكني َِٓٗ

ٚدٛد ضٝاضات ٚاقش١ يالضتدداّ ايسقُٞ، ٚٚدٛد دعِ ؾين َال٥ِ،  -17

 ٚٚدٛد خطط بد١ًٜ أٚقات األشَات.

ٚميهٓٓا ٖٓا أٜكا إٔ ضتدد ايطُات ايعا١َ املطًٛب تٛاددٖا يف اذتؿـ 

 االؾرتاق١ٝ يًتعُِّ عٔ ُبعد، ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

 دٛد٠ أدٚات ايتٛاؾٌ االيهرتْٚٞ، ٚضال١َ ضري اذتؿ١ دٕٚ اْكطاع.  -1

تٛظٝـ ايطبٛز٠ اإليهرت١ْٝٚ ايرن١ٝ)ايًٛح ايتؿاعًٞ( ٚايعسٚض  -2

ايتكدمي١ٝ ٚايهتب اإليهرت١ْٝٚ ٚاملطابكات ايتؿاع١ًٝ، ٚنٌ إَهاْات 

بساَر ايتٛاؾٌ ايتع١ًُٝٝ االؾرتاق١ٝ َٚٛازد ايتعًُِّ ايرن١ٝ 

 ظداز٠.

تٛظٝـ ايبح املباغس َٔ املعًِ يًطالب عرب بساَر ايتٛاؾٌ  -3

 ايتع١ًُٝٝ.

اّ أْػط١ تع١ًُٝٝ ٚعسٚض َس١ٝ٥ ٚؾٛت١ٝ ٚزٚابط إثسا١ٝ٥ اضتدد -4

داذب١ أثٓا٤ ايتُٗٝد ٚايت١٦ٝٗ يًدزع، ٚزبط ايتعًِ ايطابل بايتعُِّ 

 ايالسل، ٚعسض احملت٣ٛ ٚايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ ٚايتكِٜٛ ارتتاَٞ.

اذتسف ع٢ً إثاز٠ داؾع١ٝ ايطالب، ٚإسداخ تؿاعٌ ؾؿٞ إيهرتْٚٞ  -5

١ ٚادتُاع١ٝ ٚخاؾ١ يف ايؿؿٍٛ ٚتٜٓٛع املػازنات بني ايؿسدٜ

االؾرتاق١ٝ ذات األعداد ايهبري٠، ٚتٛظٝـ بساَر خاؾ١ َتٓٛع١ يف 

 ذيو، ٖٚٞ نجري٠.

                                                           

 بعد ايدٍٚ ايعسب١ٝ يف ايتعًِٝ ْعِ دٛد٠ يدعِ املُه١ٓ اذتًٍٛاْعس:  د. سامت بٔ ضامل ) (15)

 ؾسف إىل نٛزْٚا أش١َ َٔ :ايعسب١ٝ ايدٍٚ يف ايتعًِٝ اإلق١ًُٝٝ "دٛد٠ ايٓد٠ٚ( نٛزْٚا أش١َ

ايتعًِٝ; عرب َٓؿ١ شّٚ ّٜٛ  يف ٚايتُٝص يًذٛد٠ اإلقًُٝٞ ايْٝٛطهٛ املطتكبٌ" ٚاييت أقاَٗا َسنص

 ٖو1442زَكإ  20املٛاؾل  2020ّ/ 13/5ارتُٝظ
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اختٝاز اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املال١ُ٥ يًتعًِ االؾرتاقٞ عٔ بعد  -6

عال٠ٚ عال َال٥ُتٗا يطبٝع١ املاد٠ ٚاملسس١ً ايعُس١ٜ يًطالب، ثِ 

اإليهرت١ْٝٚ املٓاضب١ هلرٙ اضتدداّ ايٛضا٥ط ٚاألدٚات 

 االضرتاتٝذٝات.

ٚقع َٝجام ايعٌُ االؾرتاقٞ بني املعًِ ٚايطالب ٚاالتؿام ع٢ً  -7

االيتصاّ بآداب ايطًٛى ايسقُٞ، ٚنريو آيٝات ايتؿاعٌ 

ٚاملػازنات ادتُاع١ٝ ٚايؿسد١ٜ ملٓع إٖداز ايٛقت ٚبٓا٤ عالقات 

 ؾداق١ إيهرت١ْٝٚ َع ايطالب.

١ُ َٚطتُس٠ طٛاٍ اذتؿ١ ٚعدٕ االنتؿا٤ تكدِٜ تػر١ٜ زادع١ دا٥ -8

يف ذيو بايتػر١ٜ ايسادع١ ايتأنٝد١ٜ; بٌ البد َٔ ٚدٛد تػر١ٜ 

 زادع١ تؿطري١ٜ أٚ اضتهػاؾ١ٝ أٜكا.

 اضتدداّ بساَر ايتكِٜٛ ايتؿاع١ًٝ يف اذتؿـ االؾرتاق١ٝ. -9

ٚقع خطط تع١ًُٝٝ يسعا١ٜ ايطالب األقٌ حتؿٝال ٚبط١٦ٝ ايتعُِّ  -10

 عًِٝ اإليهرتْٚٞ)ايتعًِٝ املربَر( يف ذيو.ٚاضتدداّ تؿسٜد ايت

 ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ يف ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ:

إٕ ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ ٖٛ قسٜٔ ايتطٛز يف ايبشح ايعًُٞ; ٚيهٞ ٜتطٛز 

 ايبشح ايعًُٞ ايتهٓٛيٛدٞ يف ايتعًِٝ; ؾإْٓا ضتتاز َا ًٜٞ:

يتهٓٛيٛدٞ يف تٛؾري ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املطاعد٠ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ا-

 ايتعًِٝ.

تٛؾري ايدعِ املادٟ ٚاملعٟٓٛ ايالشّ يتشكٝل عح عًُٞ تهٓٛيٛدٞ -

 تعًُٝٞ زا٥د َٚتطٛز. 

حتدٜد االجتاٖات ٚايطٝاضات ايعا١َ يًبشح ايعًُٞ ايتهٓٛيٛدٞ داخٌ -

 َساسٌ ايتعًِٝ ٚأٚيٜٛات٘.

 تطٜٛس آيٝات ايبشح ايع١ًُٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ يف ايتعًِٝ ٚحتدٜجٗا.-
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ٜع اإلدسا٤ات املطاْد٠ يًبشح ايعًُٞ ايتهٓٛيٛدٞ ٚايتذازب ايع١ًُٝ تٓٛ-

 يف ايتعًِٝ.

حتدٜد األٖداف ايهرب٣ ٚايؿػس٣ يرباَر ايبشح ايعًُٞ ايتهٓٛيٛدٞ -

 ٚايتذازب ايع١ًُٝ يف ايتعًِٝ. 

ايكٝاّ بعٌُ غسانات عج١ٝ َع َؤضطات ع١ًُٝ غسب١ٝ َتكد١َ -

تطٛز يف ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ايعسب١ٝ الضتٓبات ايبشح ايعًُٞ ايتهٓٛيٛدٞ امل

 اإلضال١َٝ ٚؾبػ٘ بايؿبػ١ اإلضال١َٝ)َؿَٗٛا: االضتكا١َ ٚايتٛاشٕ(.

 املسس١ً االْتكاي١ٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚقٛابطٗا:

اذتكٝك١ إٔ َا مت تكدمي٘ ٖٓا َٔ َٓع١َٛ تهٓٛيٛد١ٝ سدٜج١ دعْٛا 

سدٜج١; الضتدداَٗا أٚ ست٢ َا غاب ٚمل ْرنسٙ أٚ َا ضٝطتذد َٔ تكٓٝات 

نٌ ذيو جيب أال ٜهٕٛ غا١ٜ يف ذات٘; بٌ جيب إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ب٘ ع٢ً ضبٌٝ 

املسس١ً االْتكاي١ٝ; ؾٝتِ تعُُّ٘ ٖٚكُ٘ ٚايتُهٔ َٓ٘ ست٢ ميهٔ ألبٓا٥ٓا َٔ 

خالٍ تعًُِٝٗ املطتكبًٞ اضتٓبات تهٓٛيٛدٝا ْابع١ َٔ ٖٜٛتٓا ٚحتٌُ زؤٜتٓا 

ملال٥ِ هلٜٛتٓا، ٖٚرا ٖٛ َا ْدعٛ ا حتطني األدا٤ ايرتبٟٛ يًشٝا٠، ٚتعٌُ ع٢ً

 َا ًٜٞ:ي٘ يف ٖرٙ ايدزاض١; ٚست٢ ٜتِ ذيو ضتتاز ايعٌُ ع٢ً 

ايتعًِٝ ايعًُٞ ايتهٓٛيٛدٞ مبا ًٜب٢ سادات املتعًِِّ ٚحيٌ االٖتُاّ ب-أ

 َػهالت٘ بٌ َٚػهالت ايهٕٛ أٜكا. 

ايتٓػ١٦ ايع١ًُٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ دتٌٝ غػٛف بايعًّٛ ٚقادز ع٢ً اإلبداع -ب

 ٗا، َٚتؿِٗ قُٝتٗا يف دٜٓ٘ ٚغاٜتٗا ايهرب٣.ؾٝ

، ٚإْػا٤ املدازع تعًُِّ ايتؿهري ٚتٛظٝؿ٘ يف ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا-ز

 .املتدؿؿ١ ي٘

ايبشح ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ املستبط مبػهالت شٜاد٠ اإلْؿام ع٢ً -د

 ٚسادات اجملتُع يف ايت١ُٝٓ.

 ايٓػس ايعًُٞ ايرٟ ٜٛانب ايتطٛز يف ايبشح ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا.-ٖو

 إسٝا٤ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يف زتاالت ايعُسإ ٚايتهٓٛيٛدٝا املدتًؿ١. -ٚ
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اإلعالّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ايرٟ ٜعهظ نٌ ذيو يًُذتُع، ٜٚعهظ  -ش

 تؿاعٌ اجملتُع َع٘.

عٔ طسٜل عالز  ايعٌُ ع٢ً إقا٠٤ ادتاْب املعًِ يًتهٓٛيٛدٝا-ح

( ٚبايؿش١ 17( ٚبايرتب١ٝ ٚاجملتُع)16شتاطسٖا ارتاؾ١ بايؿش١ ادتطد١ٜ)

 ( ٚبتػٝري ايكِٝ ٚايطًٛنٝات بهاؾ١ أغهًٗا.18ايٓؿط١ٝ)

اذتد َٔ شتاطس ايتهٓٛيٛدٝا ؾُٝا خيـ ايٛقٛع حتت تأثري ايتبع١ٝ -ط

 ٚاالضتالب ايؿهسٟ ٚايجكايف ٚايتكًٝد األع٢ُ يًُٓعَٛات ايػسب١ٝ.

ثكاؾ١ االعتداٍ ٚاالضتدداّ املتٛاشٕ يًتهٓٛيٛدٝا ٚاذتد َٔ ١ُٖٓٝ ْػس -ٟ

ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً سٝاتٓا ٚتُٓٝط اإلْطإ ٚحتًٜٛ٘ جملسد تسع يف عذ١ً 

 اذتٝا٠.

ايعٌُ ع٢ً ايتدًـ َٔ ايطُّٛ ايسق١ُٝ ٚتأثرياتٗا ايطًب١ٝ ع٢ً -ى

ٜط٢ُ ايدَاؽ ٚع٢ً ايتؿهري ٚزمبا اإلبداع ٚاالبتهاز; ٚذيو باضتدداّ َا 

 (19بايتكٓٝات ايؿش١ٝ ٚاالبتعاد عٔ ايتكٓٝات ايكاز٠. )

                                                           
آالّ ايعكالت ٚايعٓل ٚايعٗس ٚق١ً ايّٓٛ َٚػانٌ ايبؿس ٚايطُع، ٚق١ً اذتسن١ َجٌ:  ((16

 ٚايط١ُٓ ٚقعـ ايٓػاط ايعاّ. 
 ْٚػس خطاب ايهسا١ٖٝ. َجٌ: ايتؿهو اجملتُعٞ ٚاألضسٟ ٚقٝاع ايٛقت ((17
 ايعصي١ ٚايٛسد٠ ٚاالنت٦اب، ٚايػعٛز بايكًل ايٓؿطٞ ٚعدّ ايسقا، ٚاالقطساب ايعؿيب. َجٌ: ((18
األدٗص٠ ٚايتكٓٝات ايسق١ُٝ، نػإٔ األطع١ُ، بعكٗا أغد قسزا أٚ أنجس ْؿعا َٔ ايبعض إٕ  ((19

ٚإذا أزدْا إٔ ْتذٓب أقسازٖا ٚصتين ؾٛا٥دٖا، ؾعًٝٓا إٔ ْؿِٗ أٚال نٝـ تؤثس ٖرٙ األدٗص٠  ;اآلخس

  .ع٢ً أدَػتٓا

تدؿؿ١ يف تأثري اإلدَإ ع٢ً ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يألطؿاٍ املهٓد١ٜ ايٓؿظ ايطبٝب١ ايتكٍٛ 

ع١ًُٝ ايتُجٌٝ إٕ ايدَاؽ ٜتؿاعٌ َع األدٗص٠ اإليهرت١ْٝٚ مبا ٜػب٘ " (: غُٝٞ ناْؼ)ٚاملساٖكني 

اييت  -املٛاد ايهُٝا١ٜٚ-ايػرا٥ٞ، إذ ٜؿسش بػهٌ عاّ ضت١ أْٛاع شتتًؿ١ َٔ ايهُٝاٜٚات ايعؿب١ٝ

 .يف أدطآَا -تٓػط ادتٗاش ايعؿيب

 أٚ إٕ األدٗص٠ ٚايتكٓٝات ايسق١ُٝ ايؿش١ٝ ٖٞ أٟ أدٗص٠ حتح ايدَاؽ ع٢ً إؾساش ايطريٚتْٛني

تطبٝكات ايتأٌَ ٚايتطبٝكات اإلبداع١ٝ ٚتطبٝكات ايتٛاؾٌ ٚتعد ، اإلْدٚزؾني أٚ األٚنطٝتٛضني

 اييت تطاعدْا ع٢ً إقا١َ زٚابط ادتُاع١ٝ زتسد أَج١ً ع٢ً ايتكٓٝات ايؿش١ٝ.
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تاليف شتاطس ايرنا٤ االؾطٓاعٞ ٚاإلدَإ اإليهرتْٚٞ ع٢ً ايب١٦ٝ -ٍ

 . -ٚخاؾ١ يًُساٖكني-ٚع٢ً إْطا١ْٝ اإلْطإ 

ايعٌُ ع٢ً حتكٝل األَٔ املعًَٛاتٞ يًددَات ايطشاب١ٝ َع َساعا٠ عدّ -ّ

 اْتٗاى ارتؿٛؾ١ٝ ايػدؿ١ٝ.
 

                                                                                                                                                                      

شادت دسع١ ايدٚباَني ايرٟ ًٜعب دٚزا يف انتطاب ايعادات ادتدٜد٠، ؾكد تدخٌ دا٥س٠ يهٔ إذا 

( َٛقع بٞ نٝـ تؤثس ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً أدَػتٓا؟)بابًٛ أٚغٛا". ]ارتطس اييت قد تكٛدى إىل اإلدَإ

 :ّ، بتؿسف عرب ايسابط2019ٜٓاٜس  17بٞ ضٞ ْٝٛش عسبٞ، بتازٜذ 
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