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الخللُم كً ُبلذ في  َذًذ الذساظت بلى الٕشٍ كً واُم اظخخذام مىصاث

همىرًحا،ٓما َذ
ُ
ًذ الذساظت ؿل حائدت ٔىسوها، واكخمذث الباخثت بىابت اإلاعخِبل ؤ

اث التي جىاحه اإلاعخٌُذًً، وجِذًم اإلاِترخاث التي حعهم في  للخلشي كلى اإلالُى

ذ جم جؼبُّ الذساظت كلى كُىت هير كشىائُت بلوذ )جدعين معخىي ألاداء،  ( 022ُو

مي في حللُم البىين والبىاث، ومجمىكت مً  كُىت مً اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

اإلاىهج الىصٌي بإظلىبه واكخمذث الباخثت  سة حللُمُت،( بدا61) الؼالب والؼالباث في

 ؤداة للذساظت.اإلاعحي، واظخخذمذ الاظدباهت

اج اظخخذام بىابت اإلاعخِبل في الخللُم ٓما خلصذ الذساظت بلى اللذًذ مً ملُى

ش جِذًم بلى حاهب كً ُبلذ مً وحهت هـش ؤًشاد اللُىت  مِترخاث لخدعين وجؼٍى

 ت هـش اإلاعاولين.وحه مً البىابت معخىي ؤداء

بصذاس الخلامُم اإلاىـمت واللىائذ اإلالضمت لخٌلُل البىابت، بظشوسة  وؤوصذ الذساظت

مي بٌٕاءة.  بكذاد خؼتو  مم الخإُٓذ كلى طشوسة اظتراجُجُت لخٌلُل الخد٘ى الُش

ٔاث اإلاشولت.  بوشاء ؤُعام إلداسة البىابت في بداساث الخللُم والاظخوىاء كً الشش

؛ الخللُم اللام )في ؿل حائدت بىابت اإلاعخِبل ؛الخللُم كً ُبلذحيت:الكلماث املفخا

 ٔىسوها(

 



 خلود الهاحشي 
 

22 

 

Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملذمت:

ر الخللُم ؤلالٕترووي والخللُم كً ُبلذ مً ألاظالُب الخللُمُت اإلابخٕشة، ٌلخب

ؼبّ مىز ظىىاث في اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت كلى معخىي الخللُم اللالي 
ُ
التي ج

ٌاءة ؤلاهٌاَ، وصٍادة سطا  والخللُم اللام )الحٖىمي وألاَلي(؛ لخدعين مخشحاجالخللُم ٓو

ير اإلاعخٌُذًً، وجدعين ًشص جٖاًا ا لخللُم للجمُم، وبجاخت الخللُم مذي الحُاة، وجًى

وفي ؿل الـشوي الشاَىت والاختراصاث .ًشص الخللُم والخذٍسب إلاً َم كلى سؤط اللمل

ِذمها وصاسة الصحت بادسث
ُ
ذ ُمبٕش بلى حللُّ  التي ج اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت في ُو

لخللُم ؤلالٕتروهُت مثل: الذساظت مىز ؿهىس بىادس حائدت ٔىسوها، مً خال٘ مىصاث ا

          The study aimed to reveal the reality of distance Educationnel 

Platforms Under Corona Pandemic, and the researcher adopted the Future 

Gate as a model as well as to identify the obstacles facing beneficiaries, and 

to provide proposals that contribute to improve the level of performance. 

The study was applied on not a random sample of (200) among the 

officials and coordinators of the portal in the education of boys and girls, 

and also applied on a group of male and female students in (16) 

Educational Departments. The researcher adopted the descriptive method, 

and used the questionnaire as a tool for the study. 

    The study recommended the necessity of issuing organized circulars and 

binding regulations to activate the portal and prepare a strategic plan to 

efficiently activate digital transformation, with an emphasis on the 

necessity of establishing departments for managing the portal in education 

departments and decommissioning of operating companies. 

key words: Distance education ;the future portal ; public education (in light 

of the Corona pandemic) 
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ٔان لىصاسة الخللُم  ذ  ىىاث كين، وبىابت اإلاعخِبل. ُو الظيرا، وبالْ بىسد، ُو صووم، ٓو

ججشبت مميزة في جؼبُّ مىصاث الخللُم كً ُبلذ في مذاسط الحذ الجىىبي خُث جم 

ير ًشص الخللُم في جلٗ اإلاىاػّ، في ؿل 6341جذشين اإلاذاسط الاًتراطُت كام ) (؛لخًى

ذؿشو   ي كاصٌت الحضم مم اإلاداًـت كلى ؤمنهم وظالمتهم دون حلشطهم ألي ؤخؼاس، ُو

ُت جدخُت حُذة في هـام الخللُم ؤلالٕترووي في اإلاملٕت 
ُ
ظاكذ في جدُِّ رلٗ وحىد بي

ًبا، خُث ؤن  وؼي زلث اإلاذاسط جٍِش
ُ
اللشبُت العلىدًت، ومً رلٗ بىابت اإلاعخِبل والتي ح

ض بهخاج مدخىي اإلاذسظت الا  ًتراطُت ًخذم ظخت مالًين ػالب وػالبت في الخللُم مٓش

 (.0202)وصاسة الخللُم،اللام

وفي بػاس حهىد اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت للعُؼشة كلى ًيروط ٔىسوها الجذًذ 

(COVID19) ه وصٍش الخللُم،ومىم اهدشاٍس بخٌلُل اإلاذاسط  دمذ آ٘ الشُخم وحَّ

حللُّ الذساظت، بما ًظمً اظخمشاس اللملُت الاًتراطُت والخللُم كً ُبلذ خال٘ ًترة 

اكلُت، جدذ معمىمىـىمت الخللُم اإلاىخذة ( ُىاة 02والتي جظم ) الخللُمُت بٌٕاءة ًو

ا600(  ُمللًما لششح )601مً ُىىاث كين،ًدىاوب كلى جِذًمها ) ًُّ ، مً خال٘ ( مادة ًىم

ًُما .لؼالب الثاهىي  ( ُىاة66( ُىىاث لؼالب الابخذائي، وزالر ُىىاث للمخىظؽ، و )1)

ِذم بىابت اإلاعخِبل للمسجلين ًيها ؤدواث جىاصل بين اإلاللم والؼالب كبر دسوط 
ُ
ج

ذ،مً خال٘ ) ( بداسة حللُمُت في 44( مذسظت مىصكت كلى )4610جٌاكلُت في ؤي ُو

ِاسب ) ًُ ت ما ( ؤلٍ مللم ًخىاصلىن مم ػالبهم؛ 622مىاػّ ومداًـاث اإلاملٕت،بمشآس

ا للجهىد 
ً
ائُت جىٌُز  (.0202)وصاسة الخللُم،مً الٌيروط الُى

م مً  بال ؤنَّ بىابت اإلاعخِبل الصالذ بداحت معخمشة بلى كملُتالُِاط والخٍِى

خال٘ بحشاء دساظاث اظخؼالكُت كً مذي سطا اإلاعخٌُذًً، واإلاعاولين كً معخىي 

ش وجدعين ألاوشؼت واإلادخى  ش جٌصُلُت كً البىابت؛ لخؼٍى ي الخللُمي ألاداء، وجِذًم جِاٍس

ير اإلاخؼلباث الالصمت.  وجًى

 مشكلت الذساست:

٘ 0242اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت) سئٍت جظمىذ  (كذد مً اإلابادساث للخدى

مي لذ والزي الخللُم في الُش يزة ٌُ زلٗ والشلىب، ألامم بىاء في ؤظاظُت ٓس  آلُاث بوشاء ٓو

بةوشاء  الشئٍت َزٍ ُِّلخد الخللُم وصاسة ُامذ لزا الخِلُذًت؛ خالي للخللُم حذًذة
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ما اإلاعخِبل، واإلاذسظت بىابت مششوق م مً الاًتراطُت، وهيَر  الخؼىس  جىآب التي اإلاشاَس

مي الزي اللالمي  الخللُمي ّ حلذًل الىمؽ الخِلُذي واظدبذاله بالخللُم الُش كً ػٍش

 م(.0261م )وصاسة الخللُم،0261اهؼلّ في ؤٓخىبش كام

ا ومً َىا جم جؼبُّ بىابت اإلاعخ ِبل بهذي جىظُم اللملُاث الخللُمُت ووشَش

مُت بِئت اإلاذاسط لخصبذ الحذًثت الخِىُاث مً خاسج خذود اإلاذسظت، باالظخٌادة  ُس

ٔان بين اإلاباشش الخىاصل وجدِّ مخٖاملت،  والؼالب، الخللُمُت )اإلاللم، اللملُت ؤس

ائذ واإلاششي  ومدىًسا للُمُتالخ اللملُت هىاة الؼالب ألامش(، وحلل وولي اإلاذسظت ُو

ا ًُ ير في ؤظاظ ت، بًصا٘ في الخِىُت كلى حلخمذ حاربت بِئت جًى  الؼالب خصُلت وصٍادة اإلالًش

ذ ؤي في الللمُت لذ مٖان. وؤي ُو
ُ
ا لخدُِّ سئٍت الىػً  وح ًُ بىابت اإلاعخِبل ساًًذا ؤظاظ

 وحضء مً بشهامج الخد٘ى الىػني.الؼمىخت 

ذ جم جٌلُل البىابت في اللامين اإلااط ُين في كذد مً مذاسط اإلاملٕت اللشبُت ُو

ل جؼبُّ  ّ خؼت مشخلُت، وؤصبذ َىاْ خبرة لذي ًئاث الخللُم مما ظهَّ العلىدًت ًو

ججشبت حذًذة جىاحه بلع الخدذًاث الخللم كً ُبلذؤزىاء حللُّ الذساظت. بال ؤجها الصالذ 

ذ ؤ ا في جدُِّ ألاَذاي الخللُمُت، ُو ًِ حشث الباخثت والصلىباث والتي ُذ جٖىن كائ

ُاط  ذ ظابّ؛للٕشٍ كً واُم اظخخذام بىابت اإلاعخِبل، ُو دساظت اظخؼالكُت في ُو

ت،وجدذًذ  مذي سطا اإلاللماث كً معخىي ؤداءَا مً الىاخُت الٌىُت والخللُمُت وؤلاداٍس

 بلى جِذًم بلع اإلاِترخاث التي حلمل كلى جدعين 
ً
ؤَمالصلىباجالتي جىاحههم، بطاًت

ذ ٔان مً ؤبشص هخائج الذساظتطلٍ البيُت الخدخُت،وطلٍ الذكم الٌني ؤداء البىابت، ُو

م إلاعخىي ؤداء الٌئاث الخللُمُت في البىابت  لألكؼا٘ والصُاهت، وطلٍ كملُت الخٍِى

ُاط مذي ؤلاًادة مً  بشٖل دوسي؛ للٕشٍ كً هِاغ الظلٍ والِىة لذحهم، ُو

ؤُعام خاصت بةداسة ًير البىابت وحذوي جؼبُِها.وحاءث اإلاِترخاث خاصت بظشوسة جى 

 بلى وحىد معاو٘ مخٌشن كً 
ً
مي واإلاخابلت في حمُم بداساث الخللُم، بطاًت الخد٘ى الُش

ق معخمش بمعخىي ؤداء البىابت 
َّ
البىابت في ٔل مىؼِت حللُمُت بدُث ًٖىن كلى اػال

ـم بداسة الخللُم 0263)اللخُبي،(.ٓما ؤوصذ دساظت0202)الهاحشي،
ُ
(بظشوسة جُُِم ه

ترووي للمِشساث ؤلالٕتروهُت اإلاعخخذمت في هـام الخللُم كً ُبلذ في طىء ؤلالٕ
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ُاط ًاكلُت اإلاِشساث الالٕتروهُت؛لزا  اإلاعخجذاث ؤلالٕتروهُت والثِاًُت والاحخماكُت، ُو

 لحاحت وصاسة الخللُم لُِاط هخائج ججشبت الخللُم كً ُبلذ، 
ً
حاءث الذساظت الحالُت جلبُت

ش  مً خال٘ دساظت واُم ؤخذ بل الىصاسة؛ لخؼٍى ُِ اإلاىصاث الخللُمُت اإلالخمذة مً 

ت والخللُمُت، وجدذًذ الخذماث الخللُمُت وجدعين ألاداء مً الىاخُت الٌىُت وؤلاداٍس

مي،  اجمً وحهت هـش اإلاعاولين كً الخللم الُش م الٌئت ألاُشب لىىاجج الخجشبت، اإلالُى َو

م اإلاعخٌُذً ُاط دسحت سطا الؼالب والؼالباث َو ً بالذسحت ألاولى، وجدذًذ ُو

ت، واإلاادًت؛ لخدُِّ الجىدة في اإلاىصاث ؤلالٕتروهُتللخللُم  ت، والبشٍش اإلاخؼلباث ؤلاداٍس

 جخدذد مشٖلت الذساظت في الدعا٘ئ الشئِغ الخالي:ومً خال٘ اللشض العابّ،اللام.

ما واكع اسخخذام مىصاث الخعليم عً ُبعذ في ظل حائحت كوسوها "بوابت املسخلبل 

همورًحا "؟
ُ
 أ

 أسئلت الذساست:

ما واُم اظخخذام بىابت اإلاعخِبل في الخللُم كً ُبلذ مً وحهت هـش اإلاعاولين كً  .6

مي وػلبت اإلاذاسط؟  الخد٘ى الُش

اث اظخخذام بىابت اإلاعخِبل في الخللُم كً ُبلذ مً وحهت هـش اإلاعاولين  .0 ما ملُى

مي وػلبت اإلاذاسط؟  كً الخد٘ى الُش

ش مىصاث الخللُم كً ُبلذ في الخللُم اللام مً وحهت هـش ما اإلاِترخاث لخؼٍى .4

مي؟  اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

 الذساست: أهذاف

واُم اظخخذام بىابت اإلاعخِبل في الخللُم كً ُبلذ مً وحهت هـش .الخلشي كلى 6

مي وػلبت اإلاذاسط.  اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

اث اظخخذام بىابت اإلاعخِبل في كلى  .الخلشي0 الخللُم كً ُبلذ مً وحهت هـش ملُى

مي وػلبت اإلاذاسط.  اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

ش مىصاث الخللُم كً ُبلذ في الخللُم اللام مً وحهت هـش .جِذًم 4 مِترخاث لخؼٍى

مي.  اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش
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 أهميت الذساست:

مي - ش الخللم الُش بالٕشٍ كً  واُم اظخخذام بىابت اإلاعخِبل، وجدذًذ  جؼٍى

اث التي جد٘ى دون ؤَذاًه.ا  إلالُى

ت - عاَم في جدذًذ اإلاخؼلباث ؤلاداٍس
ُ
ت؛ لخدُِّ الجىدة  ،ح والٌىُت، والبشٍش

 ًُالخللم كً ُبلذ في الخللُم اللام.

ش  - عاَم في جِذًم مِترخاث وجىصُاث تهذي بلى جؼٍى
ُ
مىصاث الخللُم كً  ح

 .ُبلذ

 الذساست: حذود

 مددددددددً خددددددددال٘ اظددددددددخخذام بىابددددددددت اإلاعددددددددخِبل اإلاىطددددددددىكُت: واُددددددددم الخللددددددددُم كددددددددً ُبلددددددددذ الحددددددددذود

ت )بىين وبىاث(.  للمشخلخين اإلاخىظؼت والثاهٍى

ت:  مي، والؼالب والؼالباث في )الحذود البشٍش  ( بداسة61اإلاعاولين كً الخللم الُش

 حللُمُت في اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت.

  العلىدًتالحذود اإلاٖاهُت: مذاسط بىابت اإلاعخِبل في حمُم مىاػّ اإلاملٕت اللشبُت 

ت )بىين وبىاث(.  للمشخلخين اإلاخىظؼت والثاهٍى

 مصطلحاث الذساست:

 : بوابت املسخلبل

ز َزٍ اإلابادسة بششآت مم  ٌَ ى
ُ
مي،وج بشهامج ؤػلِخه وصاسة الخللُم للخدّى٘ هدى الخللُم الُش

ش لخِىُاث الخللُم، وكملذ الىصاسةكلى اجخار الؼالب واإلاللمىىاة لللملُت  ت جؼٍى شٓش

ا منهاإلًجاد بِئت حللُمُت حذًذة حلخمذ الخِىُت في الخلل ًُ ُمُت ومدىس ؤظاس ي؛ ظل

ش ُذساث  ت بلى الؼالب، وصٍادة الحصُلت الللمُت لهم، ٓما ؤجها جذكم جؼٍى بًصا٘ اإلالًش

 (. 0261اإلاللمين الللمُت والتربىي ) الِشصعي،

 عذ:الخعليم عً بُ 

ًشصا حللُمُت بلى اإلاخللمىن بةششاي الىـام مً الخللُم الزي ًِذم  و َى رلٗ الىىق ؤ

ذ ومٖان مدذد إلاً لم ٌعخؼُم الذساظت ؤو  مباشش مً اإلاللم ودون الالتزام بُى

 له 
ً

 للخللُم الخِلُذي ؤو ُمٕمال
ً

لخبر بذًال لُِهاللمل كً الاهخـام في الخللُم الىـامي، َو ٌُ
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خم جدذ بششاي وألادواث ماظعت حللُمُت معاولت كً بكذاد اإلاىاد الخللُمُت  ٍو

وظائؽ جٕىىلىحُت كذًذة منها الٕمبُىجش وؤلاهترهذ  الالصمت للخللُم الٌشدي ملخمًذا كلى

، 0262والتي حعاكذ كلى الاجصا٘ رو الاججاَين بِىاإلاخللم وكظى َُئت الخذَسغ )ظالم، 

 (.403ص

شف الباحثتواكعمىصت الخعليم عً ُبعذفي هزه الذساست إحشائًيا ِّ
ع 
ُ
 : وح

م ًشص كً بُ مىصت الخللُم  ِّذِ ًُ لذ في َزٍ الذساظت هي رلٗ الىـام الخللُمي الزي 

حللُمُت بلىؼالب الخللُم اللام كلى شٖل ؤوشؼت وجؼبُِاث بلٕتروهُت مً خال٘ البىابت 

 ّ الالٕتروهُت،باظخخذام ؤحهضة الحاظىب، وألاحهضة اإلادمىلت و اللىخُت، كً ػٍش

ذ وؤًمٖان ن جىاحذ اإلاللم والؼالب في مٖان وصمان ، دو الاجصا٘ بشبٕتبهترهذ في ؤي ُو

خم الاجصا٘ بين حمُم ألاػشاي اإلالىُت مً خال٘ وظائل الاجصا٘ اإلاخاخت في  واخذ، ٍو

اث الٌىُت  البرهامج، جخميز البىابت باللذًذ مً اإلاميزاث؛ بال ؤجها ال جخلى مً بلع اإلالُى

دَا ؤًشاد اللُىت. ت ٓما خذَّ  وؤلاداٍس

 للمؤسساث التربويتألاول: البواباث إلالكتروهيت املبحث  إلاطاس الىظشي 

ؤمدددددًشا ملًحدددددا فدددددي كدددددالم ؤلاهترهدددددذ لٕ دددددرة (portals) لِدددددذ ؤصدددددبذ اظدددددخخذام البىابددددداث 

اإلاللىمدددداث، وجىددددىق الخٌاكددددل اإلاعددددخمش بددددين اإلاىاُددددم ؤلالٕتروهُددددت ومعددددخخذمي الاهترهددددذ، ممددددا 

دددددددددضودٍ بالبُاهددددددددداث التدددددددددي ته دددددددددم كلدددددددددى اإلاعدددددددددخخذم ٍو مددددددددده دون كىددددددددداء ًخؼلدددددددددب ؤن ًخلدددددددددشي اإلاُى

البدث.وحعخِي البىاباث مللىماتها الٌىُت مً مصادس ٓثيرة ومبل رة كلى شبٕت ؤلاهترهذ، 

ددددددددم  ش فددددددددي مُى ددددددددا مجمىكددددددددت مخىىكددددددددت مددددددددً الخددددددددذماث التددددددددي ًىددددددددذس ؤن جخددددددددًى ٓمددددددددا جظددددددددم لضواَس

 (.64، ص0261واخذ)ظلُمان، 

 مفهوم البواباث إلالكتروهيت: 

لنددي اإلاددذخل ؤو البدداب، والبىابددت portal)ٔلمددت البىابددت مددإخىرة مددً اإلاصددؼل  الاهجليددزي  ( َو

دددم بلٕتروودددي ًمخلددد  بالبُاهددداث واإلاللىمددداث الخاصدددت بمىطدددىق  فدددي مٌهدددىم الاهترهدددذ حلندددي مُى

 (.661،ص0263ملين)خلٍ،

ددذ وطددم ُددامىط لىهجمددان  ددم (Longman)ُو ددا للبىابددت كلددى ؤجهددا مُى ددا لوىًٍ ًٌ ؤلالٕترووددي حلٍش

 خشي.بلٕترووي ٌعاكذ كلى الىص٘ى بلى مىاُم ؤ
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ددددددددذ  ِددددددددذم مجمىكددددددددت مددددددددً اإلاصددددددددادس والخددددددددذماث مثددددددددل: البًر ًُ ددددددددم بلٕترووددددددددي  ددددددددذ بإجهددددددددا مُى
َّ
وُكًش

دا )ظدلُمان،  ّ الالٕتروودي وهيَر ٔاث البددث، والدعدٍى ، 0261الالٕترووي واإلاىخذًاث ومدش

 (.61ص

 الفشق بين البوابت واملوكع:

ُدم ؤلالٕتروهُدت للل مً اإلاهم ؤلاشداسة بلدى الٌشوُداث بدين البىابداث ؤلالٕتروهُدت واإلاىا

مٕدً خصدش  بلذ ؤن اججهذ اللذًدذ مدً اإلاىاُدم لخىظدُم خدذماتها بلدى مدا ٌشدابه البىابداث ٍو

 (:026،ص0263الٌشوُاث ٓما في الجذ٘و الخالي )خلٍ،

 

 أهميت البواباث إلالكتروهيت:

ددب اإلاٖددان ألا٘و الددزي ًجددب كلددى معددخخذم شددبٕت ؤلاهترهددذ ؤن   حلخبددر بىابدداث الٍى

اسجه كىذ دخىله بلى  الشبٕت، ًمً خال٘ َزٍ البىاباث ٌعخؼُم الضائش ؤن ًصدل  ًِىم بٍض

بلددى مللىمدداث مخخلٌددت ومخىىكددت، وحلخبددر البىابدداث هِؼددت اهؼددالَ بلددى مىاُددم مخلددذدة داخددل 

 الشبٕت ٓشوابؽ اإلاىاُم، وجدمُل البرامج.

ذ ؤصبدذ ؤَمُت البىاباث ؤٓ ر طشوسة فدي مجدا٘ الخللدُم اللدام واللدالي خُدث  ُو

ين ألأددادًمُين والذاسظددين لددِغ مخاًخددا وحًهددا لىحدده فددي ٔددل الـددشوي، الخىاصدد ل بددين اإلاشددًش

سدددجل  ٔادًمُدددت َو ؼلدددم كلدددى  دددجالجه ألا مٕدددً للدددذاسط ؤن ًدصدددل كلدددى اإلادددادة الللمُدددت ٍو ٍو

ى في منزله )ظلُمان، دزي َو  (.03-04، ص ص0261اإلاىاد ٍو
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ددددددددت كلددددددددى ؤلاهترهددددددددذ لٕثيددددددددر مدددددددد َُّ ىدددددددداْ اللذًددددددددذ مددددددددً البىاباجاإللٕتروه ً الجاملدددددددداث َو

دددزٍ  واإلاددذاسط، والخُتهددذي مددً خاللهدددا بلددى جِددذًم مجمىكدددتمً الخددذماث للمعددخٌُذًً، َو

ت جِدددذًم  دددذ ملدددين، وبهمدددا اظدددخمشاٍس  مدددً بوشددداوهاخذمت مددددذدة بُى
ُ

البىابددداجلم ًٕدددً الهدددذي

الخدددذماث،ومً زدددم ًدددةن اللمدددل فدددي البىابددداث ال ًيخشدددي بمجدددشد وشدددٍش كلدددى شدددبٕت ؤلاهترهدددذ؛ 

اللمددددل الجددداد للمداًـدددت كلدددى حددددىدة خدددذماث البىابدددت، والتدددي حلنددددي  وبهمددداٌلني رلدددٗ بذاًدددت

لذ مخابلت وصُاهت البىابت ملُاًسا 
ُ
ت جشدد اإلاعخٌُذًىالحالُين واإلاعخِبلُين؛ لزا ح اظخمشاٍس

ُل، م )الٓى  (.0،ص0261مً ملاًير جُُِم حىدة اإلاُى

ت:   portals Evaluationجلييم البواباث إلالكتروهيَّ

ُل) ها الٓى لًش م( بإجها هي اللملُت التي جاَظغ بىاًء كلى حملت مً اإلالاًير 0261ٌُ

لُِداط معددخىي حددىدة مصددادس اإلاللىماجاإلاخاخددتكلى ؤلاهترهدذ مددً خددال٘ الخلددشي كلددى دسحددت 

 (.64الخىاًّ بين ما َى مخاح وما َىهمىرجي )ص

لخمذ جدُِّ  اث الجىدة ٌلخبر مً ؤَم كىامل هجاح البىاباث، َو وطمان معخٍى

ير مدخددددىي  ددددحُدىدُُّ،  الجددددىدة فددددي البىابدددداث كلددددى كددددذة ؤمددددىس ؤبشصَددددا: ُددددذستها كلددددى جددددًى

ش ظددددمت ظددددهىلت  ددددزلٗ جددددًى ددددا الخخُاحدددداتهم، ٓو ًِ مت للمعددددخخذمين ًو وخددددذماث مٌُددددذة ُمصددددمَّ

ٌاًدددت، وحشدددمل حىاهدددب ؤلابدددداس وظدددهىلت  الاظدددخخذام، وجدُِدددّ ألاَدددذاي مددددذد بٌاكلُدددت ٓو

ًددددددددذ مددددددددً همددددددددارج ىدددددددداْ اللذ م، 0263الجددددددددىدة منها)الودددددددداهم، الخصددددددددٌذ والعددددددددشكت وألامان.َو

 (:601ص

خظمً زالزت حىاهب سئِعت: ظهىلت الاظخخذام، وألامً، واإلاشوهت.(QiuWep) همىرج   -  ٍو

خظدددددمً َدددددزا الىمدددددىرج كدددددذة مىاصدددددٌاث لخُِدددددُم مدددددذي حدددددىدة البىابدددددت PQMهمددددىرج ) - ( ٍو

 ومالءمتها ألداء وؿٌُتها ومنها:

ُت، الاظخجابت، الاػمئىان،   الخلاػٍ، حىدة البُاهاث.الشمىلُت، اإلاىزُى

املبحث الثاوي: واكع مىصاث الخعليم عً ُبعذ في اململكت العشبيت السعودًت في ظل 

 حائحت كوسوها

: اوعكاساث الجائحت على هظام الخعليم العام في اململكت العشبيت السعودًت
ً

 أوًل

ا ٓبيًرا إلاىاحهت آزاس حائدت ٔىسوها، والتي بلى  ًً ا جىاحه د٘و اللالم جدذ ؤزَش

لخبر ُؼاق الخللُم مً ؤَم  واضًحا كلى الحُاة الاُخصادًت والاحخماكُت بشٖل كام، َو
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ذ بادسث حمُم الذ٘و بخلؼُل اإلاذاسط  الِؼاكاث التي جإزشث خال٘ َزٍ الجائدت. ُو

 
ً
لذ اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت ممثلت

ُ
والبدث كً بذًل مىاظب لحين ججاوص َزٍ ألاصمت.وح

ث بذائل مىاظبت الظخمشاس في وصاسة الصحت وو  شَّ صاسة الخللُم مً ؤوائل الذ٘و التي ًو

كملُت الخللُم ؤلالٕترووي كبر مىصاث الخللُم كً ُبلذ اإلاخىىكت، ومىصت اإلاذسظت 

ذ  مي حللُمي بمىاد بزشائُت وؤوشؼت مالئمت. ُو ير مدخىي ُس الاًتراطُت )مذسظتي( وجًى

ير الخذمت جٖاجٌذ حمُم ؤحهضة الذولت و خشث بمٖاهاتها  ّ واخذ؛ لخًى لللمل ٌٍٓش

ٔان لها  والتيالالصمت وبز٘ الجهىد في ؿل َزٍ الـشوي مم مخابلت خثِثت مً والة ألامش 

دوس ؤظاس ي وداكم للجهىد والخذابير وؤلاحشاءاث التي اجخزتها وصاسة الخللُم، ًُما ًخللّ 

شُذ الجمُم بحجم الجهىد الٕبيرة ا ٌُ لتي ًبزلها اإلاللمىن بلملُت الخللُم كً ُبلذ.ٓما 

م لذكم الخللُم خال٘ َزٍ  ادة اإلااظعاث الخللُمُت والؼالب وؤظَش ين ُو والتربٍى

اث التي جد٘ى دون جدُِّ الخللُم  ألاصمت؛ بال ؤجها الجضا٘ جىاحه بلع الصلىباث واإلالُى

ش اإلاىاسد البشٍشت ت التي ًشمي بليها كلى الشهم مً جًى  اللام ؤَذاًه الخللُمُت والتربٍى

 واإلاادًت الالصمت.

شاعي  الئم حمُم ًئاث اإلاجخمم ٍو ًُ ير بذًل  وؤشاسث الباخثتبلىإن بمٖاهُتجًى

الٌشوَ الٌشدًت بين الؼالب، وػالب الصٌىي الذهُا، ومً لذحهم صلىباث في الخللم، 

لت  زلٗ احعاق ُس  لِغ بالِعير،ٓو
ً
 بلى جذَسغ اإلاىاد الللمُت والخؼبُُِت ؤمشا

ً
بطاًت

اًُت وػبُلتها اإلاخىىكت ووحىد ؤًشاد مً اإلاجخمم مً روي الذخل اإلادذود، اإلاملٕت الجوش 

ومً اإلالشوي ٓزلٗ ؤن البذائل الخللُمُت اإلامٕىت في ؿل َزٍ الجائدت حلخمذ اكخماد 

ت حُذة بىظائل الخىاصل  ش ألاحهضة الحاظىبُت، وملًش ٓلي كلى شبٕت ؤلاهترهذ وجًى

ذ ال جٖىن ؤلالٕترووي، واظخخذام جؼبُِاث الحاظىب  لٖل مً الؼالب واإلاللمين ُو

مخاخت لذي الجمُم؛ بال ؤن اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت بالشهم مً جلٗ الخدذًاث 

ير ؤلامٖاهاث الالصمت لىجاح ججشبت الخللُم كً  صاسي الجهذ في جًى
ُ
والصلىباث جبز٘ ُ

ب اإلاللمين كلى اظ ير ؤلامٖاهاث للؼالب اإلادخاحين، وجذٍس خخذام ُبلذ مً خال٘ جًى

خذ ؤبىاب مٖاجب الخللُم واإلاذاسط الظخٌعاس الؼالب وؤولُاء ألامىس مم  اإلاىصاث، ًو

ير الذكم  ت الاجصاالث لخًى زلٗ الخلاون مم شٓش ائُت، ٓو طشوسة ألاخز باالختراصاث الُى

الالصم لشبٕت ؤلاهترهذ بالعشكت اإلاؼلىبت في ؿل الظوؽ الٕبير كلى اظخخذام الشبٕت، 
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اإلاشأل وألاكؼا٘ اإلاخللِت بها، مم جِذًم كشوض مىاظبت إلًصا٘ واإلابادسة في خل 

بل  ُِ زلٗ جـاًش الجهىد مً  الخذمت ألًشاد اإلاجخمم ٓىىق مً الششآت اإلاجخملُت.ٓو

ير ًشص الخللُم والخللم الجُذة  الِؼاكين اللام والخاص لخجاوص ألاصمت بىجاح وجًى

لُمُت في الخللُم اللام، مم الحٌاؾ كلى ألبىائىا الؼالب والؼالباث في حمُم اإلاشاخل الخل

 ظالمتهم بلى خين اهتهاء ألاصمت بد٘ى هللا ظبداهه.

 ثاهًيا:مىصاث الخعليم عً ُبعذ

 مىظومت الخعليم املوحذة -

عخؼُم الؼالب واإلاللم و  ا وصاسة الخللُم َو َش هي ؤخذ مىصاث الخللم كً ُبلذ، والتي جًى

ل في حمُم مذاسط اإلاملٕت ولي ألامش الذخ٘ى مً خال٘ معخخذم هىس ا ضي واإلاٌلَّ إلآش

اللشبُت العلىدًت. خُث مً خال٘ َزٍ اإلاىـىمت ٌعخؼُم اإلاللم مخابلت ػالبه مً 

ُذ لِائذ اإلاذسظت 
ُ
خُث الحظىس والوُاب و بكؼاء الىاحباث والاخخباساث الذوسٍت، ٓما ًد

ش كً حهىد اإلاللم ِذم له جِاٍس ت كذد الؼالب اإلاٌللين للذسوط ٍو  ين.ملًش

لذ مىـىمت الخللُم اإلاىخذة
ُ
ا مً خال٘ بِئت وح ًُ ؤظلىب حذًذ إلداسة الخللم بلٕتروه

ٔاًت  حللُمُت جٌاكلُت مٕملت للحصص الذساظُت داخل اإلاذسظت وخاسحها. ٌعتهذي 

ميعىبي اللملُت الخللُمُت: ُائذ اإلاذسظت، اإلاللم، الؼالب، ولي ألامش، اإلاششي التربىي، 

ذ  ذ بخصاءاث وص ُو
َّ
ماث التي ؤحشتها  جل اسة الخللُم دخ٘ى ملُىوي ػالب وػالبت للخٍِى

اإلاىصاث الخٌاكلُت في اإلاشخلت النهائُت للخللُم كً ُبلذ، وؤٓ ر مً ملُىن ػالب وػالبت في 

ا، مم اظخمشاس  ًٍ مذاسط الخللُم ألاَلي واللالمي، ورلٗ خال٘ ًترة حللُّ الذساظت خظىس

م كً ُبلذ بلى جهاًت   .( سمظان06اللام الذساس ي في )كملُاث الخٍِى

وؤشاسث ؤلاخصاءاث بلى دخ٘ى خىالي ملُىوي ػالب وػالبت كلى مىصاث الخللُم كً ُبلذ 

ماث اإلاؼلىبت كً ُبلذ  ٔاًت الخٍِى )مىـىمت الخللُم اإلاىخذة وبىابت اإلاعخِبل(؛ إلهجاص 

ّ خُاساث مخلذدة، وؤٓ ر مً ) م ومللمت  جلىا دخىلهم إلحشا012ًو
ّ
ء ( ؤلٍ ملل

م، ٓزلٗ دخ٘ى ) م 66كملُاث الخٍِى ت إلاخابلت كملُاث جٍِى ( ؤلٍ مششي ومشًش

( ؤلٍ ُائذ مذسظت إلاخابلت كملُاث 02الؼالب والؼالباث، وحسجُل دخ٘ى ؤٓ ر مً )

م، واظخٕما٘ سصذ الذسحاث كبر هـام هىس  إحي طمً ماششاث ؤدواث جٌلُل .الخٍِى ٍو
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َا مىز ؤلاكالن كً حللُّ الذساظت في الخللُم كً ُبلذ للخللُم اللام التي جم سصذ

ذ كلى ) ( ؤلٍ اخخباس لجمُم مشاخل 601اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت؛ بحشاء ما ًٍض

ّ خؼت صمىُت واضحت لخىٌُز زالر 314الخللُم، وججهيز) ذاس ًو
ُ
( ؤلٍ ًصل اًتراض ي ج

م ؤداء الؼال  ب، بر مشاخل شملذ: بجمام اإلاىهج الذساس ي، مشاحلت اإلاىهج الذساس ي، جٍِى

ذ كلى ) ت ؤٓ ر مً ملُىوي 0.0جخلل رلٗ جىٌُز ما ًٍض ( ملُىن واحب بلٕترووي، ومشآس

مدخىي بلٕترووي، مً خال٘ الجهىد الٕبيرة التي بزلها اإلاللمىن واإلاللماث في الخٌاكل 

 .م(0202مم ػالبهم وػالبتهم )وصاسة الخللُم،

 بوابت املسخلبل -

ا وصاسة م(،0261)ؤٓخىبششهش  في اإلاعخِبل بىابت مششوق بػالَ جم َش ٓمىصت حللُمُت جًى

كلى الخللُم في اإلاملٕت  بالخير ظخلىد والتي الخللُم لجمُم كىاصش اللملُت الخللُمُت،

 ًةن رلٗ بلى باإلطاًت جدذثها، ظىي التي الخللُمُت الؼٌشة خُث اللشبُت العلىدًت مً

مي في ال واُم في ٓبيرة هِلت حشٖل ظىي البىابت ذجم خللُم،الخد٘ى الُش بػالَ اإلاششوق  ُو

 م(:0261كلى زالر مشاخل كلى الىدى الخالي )الِشصعي،

 : مشاحل الخطبيم

مت كلى مذاس العىىاث،   جم جؼبُّ بىابت اإلاعخِبل ورلٗ مً خال٘ زالر مشاخل ُمِعَّ

( مىصكت كلى  0261( بلى كام )0261خُث جم جىٌُز مشخلخين منهم مً بذاًت كام )

ٔان مً اإلاِشس (بداسة حللُم04ُ) ت مىصكت كلى حمُم مىاػّ اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت و

ؤن ًخم الاهتهاء مً اإلاشخلت الثالثت مً بىابت اإلاعخِبل لخٖىن  0202خال٘ َزا اللام 

 وصلذ بلى حمُلمىاػِاإلاملٕت اللشبُت العلىدًت ٓما َى في اإلاشاخل الخالُت:

 ( مىاػّ حللُمُت.1مذسظت في )(462جم اخخُاس )(6341ٌ-6346ٌاإلاشخلت ألاولى: )

( مىاػّ حللُمُت 1مذسظت في )(6164( جم بطاًت)6332ٌ-6341ٌاإلاشخلت الثاهُت: )

 .حذًذة

 (44)(جدبم4610( ؤصبذ كذد مذاسط بىابت اإلاعخِبل )6336ٌ-6332ٌاإلاشخلت الثالثت: ) 

 .بداسة حللُمُت
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 :أهذاف بوابت املسخلبل الخعليميت

ا لخؼبُّ بىابت اإلاعخِبل )الِشصعي،تهذي وصاسة الخللُم مً خال م ( بلى 0261٘ وشَش

 :ماًلي 

 ير الخِلُذي الىمؽ حوُير  ؤلاًجابي الخٌاكل مم ممخلت حللُمُت بِئت للخللُم، وجًى

 واإلاللمين. الؼالب بين

 لالظخخذام وجىحيههم الحذًثت الخِىُاث كلى الؼالب بُبا٘ مً الاظخٌادة 

 الخِىُت. إلاىخجاث ؤلاًجابي

  ٘  الىسُُتالخِلُذًت. البِئت ؤكباء مً والخخلص بلٕتروهُت حللُمُت بِئت بلى الخدى

 والبِئت الذساس ي الٌصل هؼاَ خاسج بلى والخللم الخللُم كملُاث جىظُم 

 اإلاذسظُت.

 ش اإلاهاساث لصخصُت لذي الؼالب ت ؤٓ ر ججلله التي جؼٍى  للذساظاث حاٍَض

َ  الجاملُت  اللمل. وظى

   مي باال ظخٌادة مً الخِىُاث الحذًثت لخصبذ اإلاذاسط في جؼبُّ الخد٘ى الُش

مُت مخٖاملت.  بِئت ُس

   ٔان اللملُت الخللُمُت )اإلاللم والؼالب جدُِّ الخىاصل اإلاباشش بين ؤس

ائذ اإلاذسظت وولي ألامش(.  واإلاششي ُو

  ذ ت، في ؤي ُو خلّ بِئت حاربت وحذًذة حلخمذ كلى الخِىُت في بًصا٘ اإلالًش

 وؤي مٖان.

 مددددددً سواًددددددذ جهظددددددت الددددددىػً  حصددددددجُم الؼالددددددب 
ً
 ؤظاظددددددُا

ً
العددددددلىدي لُصددددددبذ ساًددددددذا

 وجدُِّ سئٍخه. 

  جمٕين اإلاللم مً مخابلت ؤلاسشاد الؼالبي مم ؤولُاء ألامىس للخلشي كلى

اث ؤبىاوهم.  معخٍى

  جمٕين الؼالب مً بحشاء الاخخباساث ؤلالٕتروهُت، وجذشين ألاوشؼت وجٌلُلها

 كبر البىابت.

 ير ًشص ؤٓبر هِل ششح الذسوط ؤزىاء الح صت مباششة بين مذسظخين، وجًى

 لللمل الخلاووي
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 الذساساث السابلت

م( واكع جوظيف البوابت الخعليميت إلالكتروهيت في إلاداسة 1111دساست )الهىائي،

 املذسسيت في سلطىت عمان.

اظخخذمذ الباخثت اإلاىهج الىصٌي اإلاعحي وشمل مجخمم الذساظت مذًشي ومذًشاث 

َذًذ َزٍ الذساظت الخلشي كلى ( مذًش.41( مذًشة و)6كذدَم )الخللُم ألاظاس ي و 

واُم جىؿٍُ البىابت الخللُمُت في ؤلاداسة اإلاذسظُت في ظلؼىت كمان، والخلشي كلى 

ولخدُِّ .الصلىباث التي جىاحه بداساث اإلاذاسط، وجِذًم بلع اإلاِترخاث للخولب كليها

اخثت بلى بن واُم جىؿٍُ البىابت ؤَذاي الذساظت، ؤكذث الباخثت اظدباهت، وجىصلذ الب

لضي إلاخوير 
ُ
الخللُمُت في ؤلاداسة اإلاذسظُت في مذاسط الخللُم ألاظاس ي جىاحه صلىباث ح

ادة ظشكتؤلاهترهذ في الىىق وا ٔان مً ؤبشص الخىصُاجٍض ل الللمي. و ت واإلاَا لخبرة ؤلاداٍس

يرخاظب آلي اإلاذاسط، وجضوٍذَا بٌىُين مخخصصين لصُاهت ألاحهضة ؤلالٕتروهُت، و  جًى

 لٖل بداسي لخِعير اظخخذام البىابت الخللُمُت ؤلالٕتروهُت.

م( أثش جوظيف الخعلم الشكمي على حودة العمليت الخعليميت 1112دساست )الشمشاوي، 

 و جحسين مخشحاتها.

مي كلى اللملُت الخللُمُت ومخشحاتها،  َذًخةلى الخلشي كلى ؤزش جىؿٍُ الخللُم الُش

مي في اللملُت الخللُمُت كلى مجخمم والٕشٍ كً مذي جؼ بُّ ؤهماغ الخللم الُش

البدث. اظخخذمذ الباخثت اإلاىهج الىصٌي، والاظدباهت لجمم البُاهاث، وػبِذ البدث 

م 616كلى كُىت بلوذ ) (مً مللمي ومللماث مذاسط اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت جَّ

ا.ومً ؤبشص الىخائج وحىد ؤزش الخللم ال ًُ م كشىائ مي في اللملُت الخللُمُت في اخخُاَس ُش

مي في اللملُت  اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت، ومذي جؼبُّ وجىؿٍُ ؤهماغ الخللم الُش

ت بين مخىظؼاث بحاباث ؤًشاد كُىت  الخللُمُت. ٓما ؤؿهشث الىخائج وحىد ًشوَ ؿاٍَش

مي كلى حىدة اللملُت الخللُمُت وجدعين  البدث لجمُم مداوس ؤزش جىؿٍُ الخللم الُش

ض بوشاء مجمىكاث بلٕتروهُت للحىاس بين  ذ ؤوصذ الباخثت بظشوسة حلٍض مخشحاتها.ُو

ش مهاساث اللمل الجماعي لذحهم، واللمل  ذ الالٕترووي ؤو الاهترهذ لخؼٍى اإلاخللمين كبر البًر

مُت، واظخِاللُت اإلاخللمين والخإُٓذ كلى الخللُم الزاحي؛  ض بِئت الخللم الُش كلى حلٍض
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ش مهاساث ا ش بيُت جدخُت مىاظبت لخؼٍى للمل الجماعي لذحهم، واللمل كلى جًى

 للخٕىىلىحُا.

 م( دوس الخعلم الشكمي في الخىميت املهىيت للمعلمين.1112دساست )الشمشي، 

مي في الخىمُت اإلاهىُت للمللمين واولٖاط  َذًذ الذساظت بلى البدث كً دوس الخللم الُش

عه ؤزىاء الخذمت وماًدصل كلُه بُت خال٘ خذمخه في  رلٗ كلى جذَس مً دوساث جذٍس

مي في جلٗ الذوساث وما حذوي جلٗ  ٍُ ًمًٕ اظخخذام ؤهماغ الللم الُش الخذَسغ ٓو

خٖىن مجخمم  الذوساث في الخىمُت اإلاهىُت للمللمين. واظخخذم الباخث اإلاىهج الىصٌي، ٍو

الاكخماد البدث مً اإلاللمين واإلاللماث في اإلاذاسط الابخذائُت في مداًـت دًالي، وجم 

( مً 620كلىاالظدباهت ؤداة لجمم البُاهاث، وػبّ البدث كلى كُىت كشىائُت بلوذ )

ت اججاَاث اإلاللمين هدى اظخخذام الخللم  مللمي ومللماث اإلاشخلت الابخذائُت؛إلالًش

مي.   الُش

ٔان مً ؤبشص هخائجها:  و

ب اإلاللمين ُبل الخذمت وؤزىاءَا كلى ٌُُٓت الخلامل مم الخللم - مي  ؤن جذٍس الُش

 طشوسة البذ منها.

مي -  في جشظُخ مخخلٍ اإلاللىماث في البِئاث  ؤن الخللم الُش
ً

لذ ؤظاًظا ًلاال ٌُ

بُت.  الخللُمُت والخذٍس

ّ الاججاَاث  - بُت للمللمين ًو ؤن َىاْ مؼلب ؤظاط لالخخُاحاث الخذٍس

ت الحذًثت.  التربٍى

ا كً الخل - ًُ لُم الخِلُذي في الىطم الحالي للمذاسط ال ًمًٕ الاظخوىاء جهائ

مي.  واظخخذام الخللم الُش

ا ألهشاض ال 4ؤن اإلاللمين والؼالب ٌعخخذمىن الاهترهذ بملذ٘ ) - ًُ ( ظاكاث ًىم

 جخللّ باإلاادة الذساظُت.

 الخعليم على الذساساث السابلت:

مي كلى اللملُت  جخٌّ الذساظت الحالُت مم الذساظاث العابِت في دساظت ؤزش الخللم الُش

اث الخللُمُت ومخش  حاتهاودوسَا في الخىمُت اإلاهىُت للمللمين وجدذًذ الصلىباث واإلالُى
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مي ومىآبت  يز كلى ؤَمُت الخىحه بلى الخللم الُش مي، والتٓر التي جىاحه الخللُم الُش

الخؼىس اللالمي في اظخخذام الخٕىىلىحُا في ُؼاق الخللُم وجؼبُّ الٌص٘ى الاًتراطُت 

س الؼالب، ٓما اجٌِخٌي مىهج الذساظت )الىصٌي والخللُم كً ُبلذ في خا٘ حلزس خظى 

اإلاعحي(، وفي ؤداة البدث )الاظدباهت(،والحذود اإلاٖاهُت )اإلاذاسط(، بال ؤجها جخخلٍ ملهم 

في مجخمم الذساظت والزي اُخصش في الذساظت الحالُت كلى الؼالب واإلاعاولين كً 

ٔان خاصً  مي، في خين ؤن مجخمم الذساظاث العابِت  ا بِادة اإلاذاسط الخللم الُش

واإلاللمين. وجخٌّ الذساظت الحالُت مم دساظت الهىائي في كذد مً الخىصُاث مً ؤبشصَا 

ادة ظشكت شبٕت ؤلاهترهذ في اإلاذاسط، وجضوٍذ اإلاذاسط بٌىُين مخخصصين لصُاهت  ٍص

بذو مششوق بىابت اإلاعخِبل بمثابت اظخجابت  ألاحهضة ؤلالٕتروهُت في اإلاذاسط.ٓما ٍو

ض بوشاء مجمىكاث بلٕتروهُت للحىاس واإلاىاُشاث لخىصُاث دس  اظت الشمشاوي بظشوسة حلٍض

ش مهاساث اللمل الجماعي لذحهم،  ذ الالٕترووي ؤو الاهترهذ لخؼٍى بين اإلاخللمين كبر البًر

مُت اظخِاللُت اإلاخللمين وجإُٓذ كلى ؤظلىب الخللُم  ض بِئت الخللم الُش واللمل كلى حلٍض

ض بوشاء مج ذ الزاحي، وحلٍض مىكاث بلٕتروهُت للحىاس واإلاىاُشاث بين اإلاخللمين كبر البًر

ش مهاساث اللمل الجماعي لذحهم.  الالٕترووي ؤو الاهترهذ لخؼٍى

 :السابلتماًلي الذساساث عً الحاليت الذساست ًميز ما

الؼالب والؼالباث( و ًئت الذساظت خُث ٌشمل ًئت اإلاعخٌُذًً)جىىق مجخمم  -

؛ لزا ًةن هخائج الذساظت جٖىن ؤٓ ر دُت مً خُث حعلُؽ الظىء اإلاعاولين كً البىابت

 كلى واُم الخللُم كً ُبلذ في الخللُم اللام.

اث اظخخذامالبىابت  - في هـام الخللُم كً مً ؤوائل الذساظاث التي اظخلشطخملُى

اث في اإلاعخِبل.  ُبلذوػشح الحل٘ى واإلاِترخاث لخٌادي َزٍ اإلالُى

 .الخللُم كً ُبلذ د اللُىت في ؤزىاء جؼبُّالذساظت كلى ؤًشا بحشاء-

دت ألاُشب لُِاط ؤزش  - م الشٍش مي َو بحشاء الذساظت كلى اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

 الخجشبت.
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 مىهجيت الذساست واحشاءتها

 مىهج الذساست:

ِت  ى ػٍش اظخخذمذ الباخثت اإلاىهج الىصٌي اإلاعحي، إلاالئمخه ألَذاي الذساظت، َو

مت للحص٘ى 
َّ
د ؤو كُىت مىه باظخخذام ؤدواث اإلاس  مىـ كلى مللىماث مً حمهىس ُمدذَّ

ت الخصائص اللامت  ٔاإلاِابالث واإلاالخـاث والاظدباهاجألَذاي جخللّ بالىص٘ى بلى ملًش

 (.46م، ص0260له )الىلُعي،

 مجخمع الذساست:

شمل مجخمم الذساظت حمُلمذاسط بىابت اإلاعخِبل في اإلاملٕت اللشبُت العلىدًت 

ت، والبالى كذدَا)اللش  مذسظت بىين (4610بُت العلىدًت للمشخلخين اإلاخىظؼت والثاهٍى

 .(بداسة حللُمُت44في ) وبىاث

 عيىت الذساست:

( بداسة حللُمُت،خُث ُامذ الباخثت باخخُاس كُىت هير 61جم بحشاء الذساظت كلى )

ِت ٓشة الثلج مً خال٘ بسظا٘ سابؽ الاظدباهتؤلالٕت روهُتبلى كشىائُت باظخخذام ػٍش

مي، وػالب وػالباث مذاسط اإلاعخِبل ،وبمعاكذة  اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

ً مً اإلاجخمم اإلاخاح لإلحابت كىإظئلت الاظدباهت تؤًشاد آخٍش ، اإلاعخجُب ًخم مشآس

ذبلى كذد الاظخجاباث ) مي حللُم 11ُو ( اظخجابتمً ًئت اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

( اظخجابت 62( اظخجابت مً ًئت الؼالب و)11البىين والبىاث، ٓما بلوذ الاظخجاباث )

 مً ًئت الؼالباث.

 : خصائص أفشاد مجخمع الذساست
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 أداة الذساست:

  بىاء كلى ما حاء في حعائالث الذساظتبخصمُم اظدباهخين مولِت ومٌخىخت  ُامذ الباخثت

ذ جٖىهذ الاظدباهت ألاولىمً )   ( كبداسة06مم اكخباس ؤلاػاس الىـشي، والذساظاث العابِت،ُو

ددددددت آساء61) الثاهُددددددت مددددددً والاظدددددددباهت ددددددا إلالًش   مجخمددددددم الذساظددددددت كددددددً واُددددددم ( كبدددددداسة جددددددم بىاَئ

 مىصاث الخللُم كً ُبلذ. ومذي ًاكلُت بىابت اإلاعخِبل  اظخخذام

 وحاءث الاسدباهت ألاولىموحهت إلى ملسؤولين عً بوابت املسخلبل في ثالثت محاوس:

( 61ًخظمً ) اإلادىسألا٘و ًخللّ بالبُاهاث ألاولُت الخاصت بإًشاد اللُىت، واإلادىس الثاوي

)ؤلاداسي، والٌني، والخللُمي( ٓما ًشاٍ اإلاعاولين  كباسة جٕشٍ كً معخىي ؤداء البىابت

( كباسة جٕشٍ كً معخىي الخٌاكل 64بل، بِىما جظمً اإلادىس الثالث)كً بىابت اإلاعخِ

بين ألاػشاي اإلالىُت في بىابت اإلاعخِبل،ٓما اشخملذ الاظدباهت كلى ؤظئلت مٌخىخت كلى 

 الىدى الخالي:

لُّ الؼالب واإلاللمين مً اظخخذام بىابت اإلاعخِبل  -
ُ
ما الصلىباث التي ح

اكلُت؟  بٌٕاءة ًو

 الخدذًاث التي واحهذ اظخخذام بىابت اإلاعخِبل؟ ما اإلاِترخاث لخجاوص  -

 وحاءث الاسدباهت الثاهيتموحهت إلى طالب وطالباث بوابت املسخلبل في محوسيً:

( 61اإلادىس ألا٘و ًخللّ بالبُاهاث ألاولُت الخاصت بإًشاد اللُىت، واإلادىس الثاوي ًخظمً )

للُمي( ٓما ًشاٍ الؼالب كباسة جٕشٍ كً معخىي ؤداء البىابت)ؤلاداسي، والٌني، والخ

 والؼالباث، ٓما اشخملذ الاظدباهت كلى ظاا٘ مٌخىح ٓما ًلي: 

اكلُددددت؟ - لُددددّ الؼددددالب والؼالبدددداث مددددً اظددددخخذام بىابددددت اإلاعددددخِبل بٌٕدددداءة ًو
ُ
 مددددا الصددددلىباث التددددي ح

ٔالخالي:  واجخزث الباخثت مُِاط لُٕشث الخماس ي لإلحابت كً كباساث الاظدباهت 
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 لذساست:إحشاءاث جطبيم أداة ا

يز كلى  - معخىي ؤداء بىابت اإلاعخِبل ؤلاداسي،  بىاء مداوس الاظدباهت بالتٓر

 والٌني، والخللُمي.

براءفي مجا٘ الذساظت.  -
ُ
بل ظبلت خ ُِ  جدُٕم الاظدباهت مً 

 كبر وظائل الخىاصل. كلى سابؽ بلٕترووي بلى ؤًشاد اللُىت وشش الاظدباهاث -

خ - خ ٌ، وجم الاهتهاء61/62/6336بذؤ جىصَم الاظدباهاث بخاٍس  ٌ.01/62/6336بخاٍس

ا. - ًُ  حمم الاظدباهاث وجدلُل هخائجها اخصائ

 ٓخابت الخىصُاث ؤلاحشائُت، واإلاِترخاث لذساظاث معخِبلُت بىاء كلى هخائج الذساظت. -

 ألاساليب إلاحصائيت املسخخذمت في معالجت بياهاث الذساست:

ت اججاَاث اظخجابا - ت إلالًش  ث ؤًشاد اللُىت.الخٕشاساث واليعبت اإلائٍى

ددددددددت اججاَدددددددداث اظددددددددخجاباث ؤًددددددددشاد اللُىتواإلاِاسهددددددددت بددددددددين  - اإلاخىظددددددددؽ الحعددددددددابي إلالًش

 اإلاخىظؼاث الحعابُت.

ت مذي حشدذ اإلاداوسكً مخىظؼها الحعابي. -  الاهدشاي اإلالُاسي إلالًش

 عشض الىخائج وجحليلها

 هخائج السؤال ألاول:

وحهت هـش اإلاعاولين  ما واُم اظخخذام بىابت اإلاعخِبل في الخللُم كً ُبلذ مً -

مي وػلبت اإلاذاسط؟   كً الخد٘ى الُش

 
ً

واكع اسخخذام بوابت املسخلبل في ظل حائحت كوسوها مً وحهت هظش املسؤولين : أوًل

 عً الخحول الشكمي:
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(الخكشاساث واملخوسطاث الحسابيت، للخعشف على  واكع اسخخذام 3حذول سكم )

 هظش املسؤولين عً الخحول الشكميالبوابت في ظل حائحت كوسوها مً وحهت 
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حداءث  هددى معدخىي ؤداء البىابدت ( ؤن اظدخجابت ؤًدشاد اللُىدت4ًخط  مً الجذ٘و )

دددذ جشاوخدددذ اإلاخىظدددؼاث الحعدددابُت لهدددزا 4بذسحدددت حُدددذة،خُث بلدددى اإلاخىظدددؽ الحعدددابي ) (، ُو

 (4.1 -0.6)اإلاجا٘ ما بين 

ذ حاءث اللباسة ) في اإلاشجبت ألا٘و بذسحت حُذ ) إلاعخِبل(: )ظهىلت الدسجُل في بىابت ا6ُو

)ظهىلت اظخخذام بىابت ( 0(، جليها في اإلاشجبت الثاهُت اللباسة )4.1حذا، بمخىظؽ خعابي )

ذ كلى 4.1اإلاعخِبل( بذسحت حُذ حذا، بمخىظؽ خعابي ) (، وجشي الباخثت ؤن رلٗ ًٓا

حت اإلاعخخذمين مً الخِىُت التي جِىم كليها البىابت ومشاكاتها لحا اللملُاث مذي حىدة

خُث ظهىلت الذخ٘ى للبىابت واظخخذام ألاوشؼت الذاخلُت في اإلاىصت؛ ورلٗ في خا٘ 

لت. شث شبٕت هذ ظَش  جًى

م والخىاصل مم الذكم الٌني( في 1بِىما حاءث اللباسة ) (: )ظشكت الخلامل مم ؤكؼا٘ اإلاُى

ت رلٗ للذم وحىد (؛ وحلضو الباخث0.6اإلاشجبت ألاخيرة بذسحت مِبىلت، بمخىظؽ خعابي )

م الؼلب مباششة مً اإلاعخخذمين؛لٖي ال جخلؼل اللملُت  ًىُين للصُاهت الٌىسٍت بلذ ًس

 الخللُمُت.

( ؤن اظخجابت ؤًشاد اللُىت هدى معخىي الخٌاكل بين ألاػشاي 4ٓما ًخط  مً الجذ٘و )

ذ جشاو 0.6اإلالىُت في البىابتحاءث بذسحت حُذة ،خُث بلى اإلاخىظؽ الحعابي ) خذ (. ُو

 (. 426 - 6.1( اإلاخىظؼاث الحعابُت لهزا اإلاجا٘ ما بين

ذ حاءث اللباسة ) (: ) دسحت جٌاكل ُائذ اإلاذسظت مم اإلاللم بما ًدِّ ؤَذاي اللملُت 61ُو

(، جليها في اإلاشجبت الثاهُت 4.6في اإلاشجبت ألاولى بذسحت حُذحذا، بمخىظؽ خعابي ) )الخللُمُت

عاولين كً معخىي ُادة اإلاذاسط في البىابت( بذسحت ( وهي :)دسحت سطا اإلا04اللباسة )

(، وجشي الباخثت ؤن رلٗ ًذ٘ كلى مذي خشص ُُاداث 4.4حُذة، بمخىظؽ خعابي )

اإلاذاسط كلى جٌلُل مىصاث الخللُم كً ُبلذ مً خال٘ جُُِم ؤداء اإلاللمين؛ بال ؤن 

ُُِم ؤداء اإلاللم اإلاعاولين كً البىابت ًشون ؤن دوس ُائذ اإلاذسظت ال ًِخصش ًِؽ كلى ج

.في خين  وبهما مً خال٘ الخىاصل مم ؤولُاء ألامىس والؼالب والجهاث ؤلاششاًُت كلى البىابت

(: )دسحت جٌاكل ولي ألامش مم اإلاذسظت بما ًدِّ ؤَذاي اللملُت 66حاءث اللباسة )
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بلى  (؛ وحلضو الباخثت رل6.1ٗالخللُمُت( في اإلاشجبت ألاخيرة بذسحت طلٌُت بمخىظؽ خعابي )

 ّ كذم وحىد الىعي الٖافي لذي ؤولُاء ألامىس بظشوسة الخىاصل اإلاباشش مم اإلاذسظت كً ػٍش

ذ ٌلىد رلٗ بلى  ه ومعخىي ؤدائه، ُو البىابت؛ إلاخابلت معخىي الؼالب والاػالق كلى ظلٓى

ّ مجالغ آلاباء، ؤو بالشظائل الىصُت.  جِصير بداسة اإلاذسظت في وشش الىعي لذحهم كً ػٍش

 واكع اسخخذام بوابت املسخلبل في ظل حائحت كوسوها مً وحهت هظش )الطالب والطالباث(ثاهًيا: 

( الخكشاساث واملخوسطاث الحسابيت، للخعشف على واكع اسخخذام بوابت 4حذول سكم )

 في ظل حائحت كوسوهامً وحهت هظش )الطالب والطالباث( املسخلبل
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اث هدى  واُم اظخخذامالبىابت حاءث ( ؤن اظخجابت الؼالب3ًخط  مً الجذ٘و )     

ذ جشاوخذ اإلاخىظؼاث الحعابُت  0.1بذسحت حُذة، خُث بلى اإلاخىظؽ الحعابي ) (، ُو

(: )معخىي الؼالبت في اظخخذام 61(. خُث حاءث اللباسة )2.1-3.7لهزا اإلاجا٘ ما بين )

ت حُذ حذا، الحاظب آلالي وؤلاهترهذ في ججشبت الخللُم كً ُبلذ( في اإلاشجبت ألا٘و بذسح

(:)ٌٓاًت اإلادخىي اإلاِذم ( 0(، جليها في اإلاشجبت الثاهُت اللباسة)3.7بمخىظؽ خعابي )

ذ كلى مذي خشص 4.1بذسحت حُذ حذا، بمخىظؽ خعابي) (؛ وجشي الباخثت ؤن رلٗ ًٓا

اإلاللماث بخِذًم اإلاادة الللمُت، وألاوشؼت الخٌاكلُت الجُذة وبًصا٘ اإلاللىمت للؼالباث 

 ىاظبت مً خال٘ البىابت.بالىظائل اإلا

ظشكت الخلامل مم  -(: )حىدة الخِىُت في البىابت 3َو  4بِىما حاءث اللباسجين )

م والذكم الٌني( في اإلاشجبت ألاخيرة بذسحت مِبىلت، بمخىظؽ خعابي )  -0.6ؤكؼا٘ اإلاُى

ذ كلى وحىد بلع الصلىباث بداحت لخِذًم خل٘ى 0.3 (؛ وجشي الباخثت ؤن رلٗ ًٓا

ير ُعمللذكم الٌني في ٔل بداسة حللُمُت.مىاظبت ج م مً معخىي ؤداء البىابت، ٓخًى  ًش

( ؤن اظخجابت الؼالب هدى  واُم اظخخذامالبىابت حاءث 3ٓما ًخط  مً الجذ٘و )

ذ جشاوخذ اإلاخىظؼاث  4.1بذسحت حُذ حذا، خُث بلى اإلاخىظؽ الحعابي ) (. ُو

 ( .4.4 -3الحعابُت لهزا اإلاجا٘ ما بين )

ذ حاءث زالر كباساث في اإلاشجبت ألاولى بذسحت حُذ حذا، بمخىظؽ خعابي  ُو

 (:61-61 -64(، كباسة)3.7)

دِّ ؤَذاي اللملُت الخللُمُت  ًُ معخىي  -)معخىي جٌاكل اإلاللم مم الؼالب بما 

اإلاهاساث الخِىُت اإلاىحىدة لذي الؼالب ولذي اإلاللمين(؛ وحلضو الباخثت رلٗ إلاذي 

ُذستهم كلى الخٌاكل مم البىابت في بهجاص اإلاهام بٌٕاءة، جليها اظخلذاد الؼالب واإلاللم و 

( بذسحت حُذ حذا وهي: 4.6(، بمخىظؽ خعابي )62-6-4في اإلاشجبت الثاهُتاللباساث)

معخىي الؼالب في اظخخذام  -حىدة الاخخباساث والخُُِم  -)حىدة الخِىُت في البىابت 

م 4) الحاظب آلالي وؤلاهترهذ(، في خين حاءث اللباسة (: )ظشكت الخلامل مم ؤكؼا٘ اإلاُى

(؛ وحلضو الباخثت 4.4والذكم الٌني(في اإلاشجبت ألاخيرة بذسحت حُذة، بمخىظؽ خعابي)

رلٗ للذم وحىد ُعم معخِل في ٔل بداسة حللُمُت خاص بمخابلت ألاكؼا٘، وظشكت 

 الخجاوب مم اإلاعخٌُذًً.
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الخف الباخثت َىا وحىد اخخالي بين هخائج الؼالبا
ُ
ث والؼالب مً خُث وج

حىدة الخِىُت، وحىدة الاخخباساث والخُُِم خُثجاءث كباسة حىدة الخِىُت بذسحت 

مِبىلت، وحىدة الاخخباساث والخُُِم بذسحت حُذة لذي الؼالباث، في خين حاءث بذسحت 

حُذ حذا لذي الؼالب، وجشي الباخثت ؤن َزا الاخخالي لصال  الؼالب ُذ ًذ٘ كلى 

بل اإلاعاولين في حللُم البىين، ؤو ُذ  وحىد حهىد مبزولت ُِ في بداسة كملُاث البىابت مً 

ًٖىن العبب وحىد كُىت مً ػالب الحذ الجىىبي مثل )ظشاة كبُذة، وؿهشان الجىىب( 

ير الخجهيزاث 6341خُث ؤن الىصاسة ؤولذ َزٍ اإلاىاػّ اللىاًت الٌائِت مً كام ) ٌ( بخًى

ت والخِىُت؛ لىجاح   هـام الخللُم كً ُبلذمشاكاة لـشوي اإلاىؼِت.  واإلاخؼلباث ؤلاداٍس

 والخوصياث وامللترحاث  جفسير الىخائج

 مىاكشتالسؤال ألاول:

واكع اسخخذام بوابت املسخلبل في الخعليم عً ُبعذ مً وحهت هظش املسؤولين  -

 :عً الخحول الشكمي

ُت وسطا دسحت جٌاكل ُائذ اإلاذسظت مم اإلاللم بما ًدِّ ؤَذاي اللملُت الخللُم حاءث

اإلاعاولين كً ؤداء ُادة اإلاذاسط في البىابت بمخىظؽ خعابي حُذ حذا، وجشي الباخثت 

ؤن رلٗ ٌلىد الَخمام ُادة اإلاذاسط ومذي خشصهم كلى مخابلت ؤداء الؼالب 

مي في الخللُم وؤَمُت  واإلاللمين؛مما ًذ٘ كلى اُخىاكهم والىعي الخام بجذوي الخد٘ى الُش

في ؿل الـشوي الشاَىت.بِىماحاء اإلاخىظؽ الحعابي بذسحت مىصاث الخللُم كً ُبلذ 

م والذكم الٌني مالئمت البيُت  –مِبىلت لللباساث:)ظشكت الخلامل مم ؤكؼا٘ اإلاُى

معخىي  -الذُت في جُُِم معخىي ؤداء الؼالب واإلاللمين  –الخدخُت الظخخذام البىابت

ذ  الصالخُاث اإلامٕىت إلايعّ البىابت مً خُث الحزي وؤلاطاًت كلى الىـام(، مما ًٓا

ت الالصمت لخٌلُل  ير اإلاخؼلباث اإلاادًت والبشٍش ش البىابت وجًى كلى طشوسة جدعين وجؼٍى

م دوسٍت إلاعخىي الخِذم الللمي للؼالب،  البىابت بىجاح،واللمل كلى الُِام بلملُاث جٍِى

م ؤداء اإلاللماث ومذي جؼىسَم اإلاشخلي في اظخخذام بشامج ُمعاكذة ج زلٗ جٍِى خذم ٓو

بشهامج البىابت؛لُٖىن ؤٓ ر ًاكلُت، وجِذًم خؼت كالحُت إلاخشحاث اللملُت الخللُمُت 

ت. ٍش  بشٖل كام،مم طشوسة ألاخز باالكخباس ؤساء اإلاعاولين ومِترخاتهم الخؼٍى
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ومخابلت اإلاِشساث  -ٓما حاءث)دسحت سطا اإلاعاولين كً معخىي ؤداء الؼالب في البىابت 

ىي مً الجهاث اإلاعاولت بطاًت بلى مذي مخابلت بداساث داخل الىـام وجُُِم اإلادخ

الخجهيزاث والخِىُت ( بذسحت حُذة؛ وحلضو الباخثت رلٗ بلى كذم وحىد مشآض مىصكت 

ش الذكم الالصم  كلى اإلاىاػّ مخخصصت بمخابلت وجُُِم معخىي ؤداء البىابت، وجًى

ا كلى للمللين والؼالب مً خال٘ مٖاًأث حصجُلُت وبكالن هخائج اإلاخم ً ووشَش يًز

ا في الخٌاكل في البىابت 
ً
معخىي الىصاسة، وال ًٕخٌى بيشش ؤظماء اإلاللمين ألآ ر وشاػ

واإلاشجبؽ بةهجاص الؼالب، والزي ؤسبٗ اإلاللمين؛خُث ؤهه ال ًجب سبؽ ؤداء الؼالب 

ٔان ُمىصًبا كلى  العلبي بإداء اإلاللم اإلاخميز، ومً اإلاالخف ؤن اَخمام ُادة اإلاذاسط 

ل اإلاللمين وبطاًت ألاوشؼت بوع الىـش كً معخىي حىدة اإلادخىي والخُُِم جٌاك

اإلاعخمش ألداء الؼالب،بلُذًً كً الخىاًغ ؤلاًجابي بين بداساث الخللُم والزي حهذي بلى 

ت.  جباد٘ الخبراث وجدُِّ ألاَذاي الخللُمُت والتربٍى

ش الطالب واكع اسخخذام بوابت املسخلبل في الخعليم عً ُبعذ مً وحهت هظ -

 :والطالباث

حاء معخىي جؼبُّ البىابت مً وحهت هـش الؼالب بذسحت حُذ حذا لجمُم اللباساث 

م والخىاصل مم الذكم الٌني، ودوس البىابت في  ماكذا ظشكت الخلامل مم ؤكؼا٘ اإلاُى

هم اإلاادة الللمُتحاءث بذسحت حُذة، في خين حاء معخىي جؼبُّ  بًصا٘ اإلاللىمت ًو

ت هـش الؼالباث بذسحت حُذة، ماكذابلع اللباساث حاءث بذسحت البىابت مً وحه

م  مِبىلت مً خُث معخىي حىدة الخِىُت في البىابت، وظشكت الخلامل مم ؤكؼا٘ اإلاُى

هم اإلاادة الللمُت، ومعخىي  والذكم الٌني، ودوس بىابت اإلاعخِبل في بًصا٘ اإلاللىمت ًو

دِّ ؤَذاي الل ًُ ملُت الخللُمُت ومعخىي اإلاهاساث الخِىُت جٌاكل ولي ألامش مم اإلاللم بما 

ذ كلى طشوسة الٕشٍ  اإلاىحىدة لذي اإلاللمين لخِذًم اإلاادة الللمُت بٌاكلُت؛ مما ًٓا

كً ؤظباب الخباًً في الىخائج مابين  واُم اظخخذام البىابت في حللُم البىين وحللُم 

خىي ؤداء البىاث، خُث ؤن الىخائج ؤظٌشث كً اسجٌاق دسحت سطا الؼالب كً مع

م والخىاصل مم الذكم  البىابت، بال ؤن الىخائج مخِاسبت في طشوسة الخلامل مم ؤكؼا٘ اإلاُى
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 بلى طشوسة اللىاًت باإلادخىي الللمي وألاوشؼت الخللُمُت 
ً
الٌني بشٖل ؤًظل، بطاًت

عاكذ الؼالب كلى ًهم اإلاادة الللمُت بعهىلت.
ُ
 والتي ح

 مىاكشتالسؤال الثاوي: 

ام بوابت املسخلبل في الخعليم عً ُبعذ مً وحهت هظش الطالب أ.معوكاث اسخخذ

 والطالباث:

اث التي جازش كلى  ٔان َىاْ اجٌاَ بين الؼالب والؼالباث كلى مجمىكت مً اإلالُى

اظخخذام البىابت، ًِذ حاء طلٍ البيُت الخدخُت لالجصاالث والاهترهذ وطلٍ كملُت 

م اإلاعخمش الظخخذام البىابت للؼالب و  اث،؛ وجشي الباخثت الخٍِى اإلاللم في ُمِذمت اإلالُى

ى طلٍ شبٕت ؤلاهترهذ والتي هي ؤظاط كمل  ؤن رلٗ ُذ ٌلىد بلى العبب الشئِس ي َو

ض كلى جإَُل اإلاذاسط لخؼبُّ  ا ودكمها اإلاالي ًٓش ًُ البىابت، في خين جىحه وصاسة الخللُم خال

ّ خؼؽ مشخلُت؛ وبالخالي ًةهخؼت الذكم اإلاالي واإلايزاهُت اإلاخصصت ُذ  بشامج جِىُت ًو

مي الثالر، خُث ؤن  جٖىن مبيُت كلى ؤظاط الاهتهاء مً جؼبُّ مشاخل الخد٘ى الُش

ٔاهذ في بذاًت َزا الٌصل الذساس ي ) ٌ( بال ؤن ؿشوي حائدت 6336اإلاشخلت الثالثت 

مي في اإلاذاسط بلى الاججاٍ هدى الاَخمام بخٌلُل  ٔىسوها ؤكاُذ معاس خؼت الخد٘ى الُش

 لخللُم كً ُبلذ كبر مىـىمت الخللُم اإلاىخذة.مىصاث ا

مُت  م؛ للذم وحىد دساظاث جٍِى  بلى ؤن الباخثت حلضو اهخٌاض كملُت الخٍِى
ً
بطاًت

جدلُلُت للٕشٍ كً هِاغ الظلٍ والِىة لذي ًئاث الخللُم ومذي اظخٌادتهم مً 

 البىابت، ومذي حذوي جؼبُِها كلى حىدة اللملُت الخللُمُت بشٖل كام.

كاث اسخخذام بوابت املسخلبل في الخعليم عً ُبعذ مً وحهت هظش املسؤولين ب.معو 

 :عً الخحول الشكمي

اء باخخُاحاث الؼالب الزًً  - ا كً الًى طلٍ شبٖاث ؤلاهترهذ، وعجَض

ذ راجه.  ًخللمىن في الُى

ب لٌئاث الخللُم كلى مهاساث الخللُم كً ُبلذ،خُث ال جخجاوص  - طلٍ الخذٍس

 % .42وعبت الخذٍسب 
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ًخِاس بلع الؼلبت للٌٕاءاث الالصمت للخللم كً ُبلذ، مثل الخٍُٕ مم البِئت ا -

مُت، والذاًلُت.  الُش

 جٖلٍُ شخص هير ُمذسَّب وهير مخٌشن لإلششاي كلى البىابت. -

مي في بداساث الخللُم. -  كذم وحىد ؤُعام مخخصصت إلداسة الخد٘ى الُش

ش ؤحهضة وشبٕت اهترهذ للؼالب مً روي الذخل ا -  إلادذود.كذم جًى

 ؤًام. 1-4طلٍ الخىاصل مم الذكم الٌني خُث ًخؼلب الشد كلى البالهاث  -

 كذم اكؼاء صالخُاث للميعِين مً خزي وبطاًت كلى الىـام. -

 وحىد ؤخؼاء في بشمجت الىـام، وطلٍ الذُت بلع البُاهاث. -

 كذم وحىد ؤمش صشي إلايعِي البىابت،الجمُم ٌلمل كلى حهاٍص الصخص ي. -

ش 1ج الذوام ؤٓ ر مً )ٌلمل اإلايعّ خاس  - خابت الخِاٍس ا للمخابلت ٓو ًُ ( ظاكاث ًىم

 دون مٖاًإة.

كذم سبؽ ؤلاهجاص في البىابت باألداء الىؿٌُي لٌئاث الخللُم) اإلاللم واإلاششي  -

 والِائذ(.

 كذم وحىد مخخصص إلاخابلت اإلاِشساث في البىابت؛ لخُُِم اإلادخىي الللمي. -

ش، كذم اخدعاب دسحاث الؼالب في البىابت  - ا في الخٍِش ًُ لها لىـامسظم  هىس  وجدٍى

 مباششة.

ش مباششة كً الىـام،والخذمت، واإلاعخٌُذًً. -  ال جدُذ البىابت جِاٍس

ٌِذَا حذًت الخؼبُّ. في هـام سظمُت بصٌت جظمُنها كذم - ًُ  الخللُم مما 

عبب جباًً في معخىي ألاداء. - ٌُ ٔاث اإلاشولت للبىابت ُذ   اخخالي الشش

مي. هِص الىكُاللامل ًئاث -  الخللُم بإَمُت الخد٘ى الُش

م ألاوشؼت  وبؽء اإلاخٕشس  الاهِؼاق - ًخا ًيًر البىابت، ُذ ًإخزاإلاللم ؤو الؼالب ُو

لوىبلذ ػ٘ى اللمل. ًُ  زم 

والهجش، وكذم جٌلُله في اإلاذاسط  الِشي  في خصىًصا الخدخُت البيُت طلٍ -

 اإلاعخإحشة.

مي مم طشوسة  الاصدواحُت -  الاظخوىاء كً ؤخذَم.بين الخللُم الخِلُذي، والُش

 ؤداء اإلاللم الجُذ. مً ًددعب ؤداءالؼالب ُصىس  -



همورًحا
ُ
 "واكع اسخخذام مىصاث الخعليم عً ُبعذ في ظل حائحت كوسوها " بوابت املسخلبل أ

 

49 

 

ش مً اإلاِذمت الحىاًض طلٍ -  في جٌلُل البىابت. اإلاخميزة للمذاسط جؼٍى

ين، جدمل في الخىادم طلٍ - ُذ ًادي  اإلاعخمش في البىابت والخدذًث اإلاشتٓر

 اإلادخىي. لحزي

ا. وطلٌهم خذمتهم لخِادم بلع اإلاللمين؛ لذي الخوُير مِاومت - ًُ   جِى

مت مً املسؤولين عً الخحول الشكمي لخحسين مىاكشت السؤال الثالث: ملترحاث ملذَّ

 وجطويش مسخوى أداءبوابت املسخلبل:

-  ٘ مددددي فددددي الخللددددُم بكددددذاد مددددادة دساظددددُت لؼلبددددت ٔلُدددداث التربُددددت خاصددددت بددددالخدى  الُش

 َ  الخذَسغ. وػش

ض - لت البيُت الخدخُت للبىابت، حلٍض ير شبٕت هذ ظَش  .وجًى

ادة -  كبر جىؿٍُ مجخملاث الخللم. والؼالب اإلاللم لذي الذاًلُت ٍص

ش - ير ظيًر ٍشّ معخِل للبىابت جًى  مميز والذكم الٌىسي. صُاهت كمل ًو

 ألخز آساوهم للخُُِم اإلاعخمش. جٌلُل دوس اإلاعخٌُذًً مً الىـام؛ -

وهم البىابت إلايعِي ؤٓ ر بكؼاءصالخُاث -  لللمل. وجٌَش

ير ظاكت؛ 03كلى مذاس  البىابت حللُّ مشٖلت خل - م خذمت ُمِذم بخًى  ُادس للمُى

 ؤكذاد اإلاعخٌُذًً كلى معخىي اإلاىاػّ.  جدمل كلى

ش - ، وجبعددددددُؽ الخِىُدددددت وجىىكهددددددا بمددددددا  الخصدددددمُم الجددددددارب للبىابدددددت، وجؼددددددٍى الحِددددد٘ى

ىاظب جباًً الؼالب . ًُ 

ادة - وني كً  وجٕثٍُ للمللم، اإلاعاهذ الخللُمي اإلادخىي  ٍص
ُ
ألاوشؼت؛ بدُث ح

 اب.الٕخ

 ؤداءالؼالب. كً اإلاللم بهجاص جُُِم ًصل -

ِخين بين حشخِذ اإلاللم كذم - مُت الؼٍش  والخِلُذًت. الُش

 دسحاث للبىابت لجمُم ًئاث الخللُم. للؼالب، وجخصُص صاسم هـام وطم -

 الاسخيخاج العام:

ٔان مً ؤبشصَا:   ؤظٌشث الذساظت كً كذد مً الىخائج، 

 
ً

 داسي، والٌني، والخللُمي(:: معخىي ؤداء بىابت اإلاعخِبل)ؤلا أوًل
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مي حاء بذسحت حُذة، خُث بلى  - مً وحهت هـش اإلاعاولين كً الخد٘ى الُش

 .(4اإلاخىظؽ الحعابي)

 (.0.1مً وحهت هـش الؼالباث حاء بذسحت حُذة، خُث بلى اإلاخىظؽ الحعابي) -

 (.4.1مً وحهت هـش الؼالب حاء بذسحت حُذة حذا، خُث بلى اإلاخىظؽ الحعابي) -

عخىي الخٌاكل بين ألاػشاي اإلالىُت في البىابت حاء بذسحت حُذة، خُث بلى : مثاهًيا

 (.0.6اإلاخىظؽ الحعابي)

ا
ً
: اهخٌاض معخىي ؤداء بىابت اإلاعخِبل؛ ُذ ًٖىن هدُجتالخخالي وؿائٍ اإلاعاولين ثالث

مي، وكذم جخصصهم في جِىُاث الخللُم، ٓو رة اإلاهام وألاكباء التي  كً الخد٘ى الُش

 خابلت وؤلاششاي الذُُّ.جد٘ى دون اإلا

ذ ًٖىن العبب ؤن ؤهلب ؤًشاد اللُىت  جباًً في الذسحاث وحىد سابًعا: لصال  الؼالب؛ ُو

ٔاهىا مً مىاػّ الحذ الجىىبي مثل )ظشاة كبُذة، وؿهشان الجىىب(،  مً ًئت الؼالب 

ير الخجهيزاث 6341خُث ؤولذ الىصاسة َزٍ اإلاىاػّ اللىاًت الٌائِت مً كام ) ( بخًى

ت والخِىُت لىجاح هـام الخللُم كً ُبلذو   مشاكاة لـشوي اإلاىؼِت.     اإلاخؼلباث ؤلاداٍس

ش وجدعين ؤداء خامًسا:  عهم في جؼٍى
ُ
َىاْ مىاًِت بذسحت ٓبيرة كلى اإلاِترخاث التي ح

 بىابت اإلاعخِبل.

 الخوصياث:

 الخالُت: ؤلاحشائُت الخىصُاث جِذًم الذساظت،ًمًٕ في طىء هخائج

ش شامل بحشاء ُبلذ،في كً الخللم ججشبت حعدثمش حللُمُت جبني ظُاظت -  جؼٍى

 لىـامالخللُم.

 البىابت. لخٌلُل اإلالضمت اإلاىـمت واللىائذ الخلامُم بصذاس -

اكلُت. بظتراجُجُت بكذاد خؼت - مي بٌٕاءة ًو  لخٌلُل الخد٘ى الُش

 للُم كً ُبلذ.الخ ثمجاال  في جإَُل اإلاللمين، ُبل وؤزىاء الخذمت -

بُت لجمُم بكذاد دوساث -  الخللُم مجا٘ بداسة في الخللُم بخخؼُؽ اإلالىُين جذٍس

 .بُلذ كً
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ٔاث - مي في ٔل بداسة والاظخوىاء كً الشش  بوشاء ؤُعام معخِلت بالخد٘ى الُش

 اإلاشولت.

م الؼالب - ت كً معخىي جِذُّ ش هصٍ ظىٍى  .بلضام ُادة اإلاذاسظبخِذًم جِاٍس

 اء البىابت. اإلاداظبت والشٌاًُت اإلاعخمشة لخُُِم معخىي ؤد -

 مىذ اللذًذ مً الصالخُاجلِادة اإلاذاسط إلداسة البىابت. -

ادة - ت في كذدالخىادم ٍص شاث الشبٕتالشئِعُت، وجٍِى  للىـام. اإلاعخظٌُت العيًر

بهجاص اإلاللم واإلاششي في البىابت باألداء الىؿٌُي، وبهجاص الؼالب بىـام  سبؽ -

 هىس.

معددخىي ؤداء البىابددت ُمِاسهددت البدددث كددً ؤظددباب اسجٌدداق دسحددت سطددا الؼددالب كددً  -

 بالؼالباث. 

 :امللترحاث

ل ًصل دساس ي للٕشٍ كً واُم الخؼبُّ  بحشاء دساظاث -
ُ
مُت جهاًت ٔ جٍِى

كلى كملُت  وؤزٍش الخىٌُز، معخىي حىدة ألاداء،وآلُت جُُِم خاللها للبىابت؛ ًخم

 الخللُم.

ش ؤداء البىابت، ومص - ادس الخللم بششاْ اإلاخخصصين في جِىُاث الخللُم؛ لخؼٍى

مي وؤدواجه.  الُش

بُددت الاخخُاحدداث كدً للٕشددٍ مسددحُت وصددٌُت دساظددت بحدشاء -  مجددا٘ فدي الخذٍس

مي.  بداسةالخللم الُش

بحشاء دساظت مِاسهت بين مذاسط البىابت، ومذاسط الخللُم الخِلُذي لخُُِم  -

 كملُت الخللُم.

 سبؽ اإلاىاهج الذساظُت بالبىابت مباششة، وهـام هىس. -

تكلىجىخُذالجهاجاإلا -  البىابت كلى معخىي اإلاىاػّ. شًش

مي كبر وظائل الخىاصل الاحخماعي. -  وشش زِاًت الخد٘ى الُش
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 :املشاحع 

: الوظيفــــــت إلاخباسيــــــت للبوابــــــاث إلالكتروهيــــــتم(. 0263خلددددددٍ، حلُلددددددت كبددددددذهللا.) .1

 دساظت جدلُلُت للبىاباث ؤلالٕتروهُت اللشبُت. بيروث: داس الٕخاب.

ددددددداض: مٕخبدددددددت وســـــــائل وجكىولوحيـــــــا الخعلـــــــيم.م(.0262ظدددددددالم،ؤخمذ مدمدددددددذ.) .2 الٍش

 الششذ للؼباكت واليشش.

. جصـــــــميم املواكـــــــع والبوابـــــــاث إلالكتروهيـــــــتم(. 0261ظدددددددلُمان، كلدددددددي خمدددددددىدة. ) .3

 لليشش والخىصَم.الِاَشة: خبراء الٕخاب 

أثش جوظيف الخعلم الشكمي على حودة عمليـت م(.0266الشمشاوي، كلُه ؤخمذ .) .4

 (.6. مجلت حعتن)اتهاالخعليم وجحسين مخشح

دوس الــــــــــخعلم الشكمــــــــــي فــــــــــي الخىميــــــــــت املهىيــــــــــت م(. 0261الشددددددددددمشي،زاوي خعددددددددددين.) .5

ت والىٌعُت)للمعلمين  .30-01(،الصٌداث1. اإلاجلت اللشبُت للللىم التربٍى

معوكــاث اســخخذام امللــشساث إلالكتروهيــت فــي م(.0263اللخُبددي، وطددحى شددبِب.) .6

.مجلدددددددت كدددددددين إلالكترووـــــــي الخعلـــــــيم عـــــــً بعـــــــذ فـــــــي طـــــــوء معـــــــاًير حـــــــودةالخعليم

 .301-466(، الصٌداث 01شمغ)

إلاداسة إلالكتروهيــــــــت والبوابــــــــاث إلالكتروهيــــــــت م(.0261اللخُبددددددددي، كبيددددددددر ظددددددددلُذ.) .7

اض... وسُت كملللمؤسساث التربويت  حاملت ؤلامام،الٍش

مذى حودة بوابـاث الحكومـت إلالكتروهيـت م(. 0264الواهم، َىذ كبذالشخمً. ) .8

 .621-61(،الصٌداث 0)61مٕخبت اإلالٗ ًهذ، مجلت لذول مجلس الخعاون.

. معددترحم مددً هحــو مخطلبــاث عصــش اكخصــاد املعشفــت(.0261الِشصعددي، كبددذهللا.) .9

م:  مُى

ges/%D9%85%D9%82https://edu.moe.gov.sa/Onaiza/MediaCenter/News/Pa

%D8%A7%D9%84.aspx 

واكـــــع اســـــخخذام بوابـــــت املســـــخلبل فـــــي م(. 0202الهددددداحشي، خلدددددىد كبدددددذالشخمً.) .11

اض..وسُت كمل طوء إداسة املشاسيع.  حاملت ؤلامام، الٍش

https://edu.moe.gov.sa/Onaiza/MediaCenter/News/Pages/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Onaiza/MediaCenter/News/Pages/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84.aspx
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 إلالكتروهيـت الخعليميـت البوابـت جوظيـف واكـع م(.0266الهىدائي، خالصدت هاصدش.) .11

 حاملت هضوي..ظالت ماحعخير هير ميشىسةس  .سلطىت عمان في املذسسيت إلاداسة في

 والشســائل البحــو  إعــذاد إلــى املــذخلم(. 0260بيىاصددش.) الددىلُعي، كبددذهللا .12
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