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 خص لالم

 الجعامع قبع   للتنمية المستدامة  والخطة االستراتيجية لتطوير التعلعيم 2030انطالقا من رؤية مصر 
وما ارتبط بها من برامج تنفيذية  تتضح أهمية تطوير منظومعة التعلعيم بالمرحلعة الثانويعة  واالهتمعام بزيعاد  
قععدر  الطععالب علععى التفكيععر واإلبععداع  ومععا اهتمععام الدولععة بتنفيععذ العديععد مععن مشععروعات البنيععة التحتيععة 

معن أهعم  2016والذي تم إطالقه ف  يناير  مصريالواإلنشاءات والطر  والمدن الجديد  يظ  بنك المعرفة 
مشروعات الدولة وأكثرها استدامة وتعأثيرا خاصعة وأن أوليعات المشعروع تحديعدا هع  االسعتثمار فع  البشعر 

 وليس الحجر.

(هو أحد األعمد  األساسعية لمبعادر  العرئيس عبعد EKBوكما هو معروف فالن بنك المعرفة المصري )
؛بهعدف 2015والت  تم إطالقها ف  عيد العلم عام  "مصري يتعلم ويفكر ويبتكرنحو مجتما  "الفتاح السيس 

نشععر العلععم والمعرفععة ودعععم التعلععيم والبحععل العلمعع   واالرتقععاء بمخرجاتععه واالهتمععام بتصععنيف الجامعععات 
المصرية ودعم القعدرات البحثيعة لشعباب البعاحثين وإنشعاء نظعام موحعد لنشعر المجعالت والمعؤتمرات العلميعة 

 .الجامعية طروحاتإلضافة لألبا

القعرار يحتاج إلى تضافر الجهود من جميا األطراف من صناع  الثانويويتفق الجميا على أن التعليم 
 هعذه الدراسعة ومعن هنعا تعأتى أهميعةالفكر وذوى الخبر  واالختصاص؛ من أج  اإلصالح والتطعوير    وأه
بمحافظععة  العععام الثععانويدعععم وتطععوير التعلععيم  فعع ودوره  المصععريالتعععرف علععى أهميععة بنععك المعرفععة  فعع 

اإلسععكندرية  وذلععك مععن خععال  اسععتطالع آراء المعلمععين بالمرحلععة الثانويععة بمحافظععة اإلسععكندرية حععو  بنععك 
دعم التعليم والمناهج الدراسعية  ومعدى تشعجيا المعلمعين للطعالب  ف ومدى االستفاد  منه  المصريالمعرفة 

  باإلضافة إلى المهارات الالزمة للمعلمين عمليات التعليم والتعلم ف  المصريعلى االستعانة ببنك المعرفة 
اعتمععدت الدراسععة علععى مععنهج البحععل  التعلععيم وقععد فعع واالسععتفاد  منععه  المصععريللتعامعع  مععا بنععك المعرفععة 

 تحقيعق فع  دالالتهعا السعتخدام تفسعيرها ثم عنه  والبيانات الحقائق وجماالستطالع آراء المعلمين   الميدان 
 البيانعات جمعا أدوات معن كعأدا  االسعتبيان علعى الدراسعة اعتمعدت كمعا الدراسعة  إليهعا تسععى التع  األهداف

عينععة  علععى االسععتبيان توزيععا تععم الدراسععة حيععل موضععوع فعع  األساسععية الجوانععب تغطععى التعع  والمعلومععات 
 أن الدراسعة إليها توصلت الت  النتائج أهم ومن  المرحلة الثانوية بمحافظة اإلسكندرية  معلم عشوائية من 

  وعععدم حصععولهم علععى  المصععريغالبيععة المعلمععين عينععة الدراسععة ال يمتلكععون حسععابات علععى بنععك المعرفععة 
دورات تدريبيععة كافيععة  باإلضععافة إلععى المشععكالت الخاصععة بشععبكة االنترنععت والبنيععة التحتيععة التكنولوجيععة 

 للمدارس.

 العام. الثانويالتعليم  - تكنولوجيا التعليم -تطوير التعليم  - المصريبنك المعرفة  المفتاحية: الكلمات
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 تمهيد

إن التعليم هو السالح األكبر الذي يجب أن تتسلح به األمم  وهو األمر الوحيد الذي يمِكن المجتما من 
ر  الشباب من دون أن يكون النهوض واالرتقاء نحو األفض   فال فائد  من األموا  وال من القو  وال من كث

ا  فمختلف الحضعارات التع  اعتمعدت علعى القعو  والمعا  انعدثرت بععد معد  معن فكر المجتما راقيا ومتحضرً 
لعذلك سععت وزار  التربيعة والتعلعيم  ؛الزمان بعكس الحضارات الت  اعتمدت على الفكر ف  بنعاء حضعارتها

الذى يعد أكبر مجموععة فع  الععالم معن المعوارد  ريالمصإلى دعم و تطوير التعليم عن طريق بنك المعرفة 
التعليميععة المتاحععة عبععر اإلنترنععت ويمكععن للطععالب والمعلمععين الوصععو  إلععى مععوارد البنععك عععن طريععق بوابععة 

تحتعوى علعى العديعد معن الكتعب الخاصعة بعالمقررات الدراسعية  ومئعات اآلالف معن  التع الطالب والمعلمين 
التعليميعة ناشعيونا  جيوجرافيعك  لتخيليعة لتبسعيط إسعتيعاب العلعوم معن قنعواتوا ةوالصور الحقيقيالفيديوهات 

حيععل   http://discoveryeducation.ekb.eg:  التععال علععى الععرابط  Discovery Education وقنععا 
 ويعد ك  معن للطالب إلحياء التعليم داخ  الفص  الدراس   ةموارد مجاني Discovery Education تقدم

Curriculum Connect و Web Ed TV  فمن خعال  أدوات جديد  مخصصة للطالب المصري Web 

Ed TV  يمكعن مشعاهد  التلفزيعون التعليمع  عبعر اإلنترنعت فع  أفضع  صعور  ومعن خعال Curriculum 

Connect  يمكن االستمتاع بتجربة التعلم من خال  مقاطا الفيديو  والصور والععروض التفاعليعة  وملفعات
صععوت  والمقععاالت النصععية الممتعععة  التعع  تععرتبط مباشععر  بععالمنهج الععوطن   ويمكععن للطععالب الغععوص فعع  ال

مليععون  23ليشععم   EKB وDiscovery Education   ويمتععد نطععا  الشععراكة بععينأعمععا  أي موضععوع 
    تعوفرEKB مدرس وطالب على مستوى مصر بالكامع   وانطالقًعا معن دورهعا كمسعاهم أساسع  فع  بنعك

Discovery Education   للمدرسين والطعالب وأوليعاء األمعور فع  مصعر أدوات تفاعليعة لتحسعين عمليعة
 :التعلم ويشم  ذلك تحديًدا ما يل 

 .الوصو  إلى آالف الفيديوهات التعليمية باللغتين العربية واإلنجليزية عبر بوابة ويب حصرية 

 التسععجيالت الصععوتية  والمقععاالت مععوارد رقميععة تفاعليععة مختععار  بعنايععة وتشععم : الفيععديوهات  و
 النصية والصور  واألنشطة التفاعلية الت  تتناسب جيًدا ما النطا  اإلدراك  للمناهج المحلية.

 الموجععود  فعع   ربععط المععوارد متعععدد  الوسععائط الممتعععة والتفاعليععة المنتقععا  بالععدروس والوحععدات
 . Curriculum Connect TM المناهج الدراسية من خال 

  فيديو أسبوعية فع  خمعس معواد: العلعوم  والرياضعيات  ومهعن برامجSTEM ومهعارات القعرن  
إلثععار  الفضععو  ودعععم  Web EdTVالحعادي والعشععرين  والموضععوعات العالميععة  علععى شععبكة 

 التعلم ف  المدرسة أو ف  المنز .

شعاركوا ناشرا من صفو  الناشرين على مستوى العالم  25أكثر من  المصريويضم بنك المعرفة   
بتقديم مقاطا فيديو  ومقاالت  وصور  وملفات صوتية  ومواد تفاعلية  وأدلة تعلم إلنشاء مكتبة ثريعة تضعم 

  Britannicaمععوارد تعليميععة قيّمععة يقععدر عععددها بععالماليين  وتزخععر قائمععة الناشععرين بكيانععات بععارز  مثعع : 
Elsevier  National Geographic  Springer  Willey  Oxford University Press  Me 

books. 

لعدعم وتطعوير التعلعيم  وإععداد  المصعريومما سبق يتضح أهمية المحتعوى العذى يقدمعه بنعك المعرفعة 
 فع أجيا  قادر  على التفكير واإلبداع والبحل عن المعلومات  ومن ثم يجب على المعلمين أن تسعتثمر هعذا 

لتيسعير عمليعات العتعلم  المصعريتعانة ببنعك المعرفعة دعم عمليات التعليم والتعلم وتشجيا الطالب على االسع
ودوره  المصعريواالستمتاع به  ومن هنا تأتى أهمية تلك الدراسة لتسلط الضعوء علعى أهميعة بنعك المعرفعة 
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واسعتطالع آراء المعلمعين حعو  بنعك المعرفعة   بمحافظعة اإلسعكندرية الععام الثعانويدعم وتطوير التعلعيم  ف 
 حل الطالب على االستفاد  منه. ف  همدور  ومدى وعيهم بأهمية  المصري

 للدراسة المنهجي رأوال: اإلطا

 مشكلة الدراسة ومبرراتها:  .1

حيعل تعم تطبيعق النظعام   الثعانويبتطعوير التعلعيم وخاصعة التعلعيم  االهتمعاماآلونعة األخيعر   فع لوحظ  
 ومبععادر  توزيععا األجهععز  اللوحيععة 2018/2019هععذا العععام الثععانويالجديععد للتعلععيم علععى الصععف األو  

tablets ومعن ثعم ظهعرت الحاجعة إلعى المصعريعلى الطالب والمعلمين لتيسير االستفاد  من بنك المعرفة  
حل  ف تطوير ودعم التعليم  ودور المعلمين  ف  المصريإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أهمية بنك المعرفة 

 فع  المصعريى كيفية االستفاد  منه  والعائد من استخدام بنك المعرفعة الطالب عل ومتابعة وتشجيا وتدريب
  .feedbackاعمليات التعليم والتعلم فعلي

 أهمية الدراسة:  .2

ومعا تبعا  ضعرور  ملحعة  المصعريبناء اإلنسعان تكتسب الدراسة أهميتها بعدما أصبح تطوير التعليم و
ذلععك مععن تععوفير مشععروعات مععن شععأنها تطععوير التعلععيم وإعععداد أجيععا  مفكععر  ومبدعععة  وعلععى رأس هععذه 

يثعرى المنعاهج التعليميعة ويجعع   تعليمع وما يقدمه من محتوى “  EKBالمصريالمشروعات "بنك المعرفة 
كونهعا  فع ز أهميعة هعذه الدراسعة تبعرالتعليم أكثر متعة وإثار  إذا ما تم استخدامه واالستفاد  مما يقدمه  كمعا 

دععم وتطعوير التعلعيم بالمرحلعة الثانويعة  معن  فع  المصعريتتنعاو  دور بنعك المعرفعة  التع الدراسة األولعى 
التعلععيم   فع  المصعريمعن اسعتخدام بنعك المعرفعة   feedbackخعال  اسعتطالع آراء المعلمعين حعو  العائعد

والتعرف على عمليات التعليم والتعلم؛  ف  المصريالمعرفة واستفاد  الطالب منه والتغيير الذى أحدثه بنك 
 الفصو . ف  المصريمقترحات المعلمين بشأن تفعي  استخدام بنك المعرفة 

 أهداف الدراسة وتساؤالتها:  .3

 :األهداف 3/1

دععم وتطعوير  فع ودوره  المصعريبنك المعرفة يتبلور الهدف الرئيس لهذه الدراسة ف  التعرف على 
 وذلك من خال  تحقيق األهداف الفرعية التالية:  بمحافظة اإلسكندرية العام الثانويالتعليم 

 . الثانويلدعم التعليم  المصرييقدمها بنك المعرفة  الت وصف وتحلي  الموارد التفاعلية  .1

 تدريس المناهج للطالب. ف  المصريالتعرف على مدى استخدام المعلمين لبنك المعرفة  .2

 التدريس على الطالب والتغيير الذى أحدثه. ف  المصريالتعرف على أثر استخدام بنك المعرفة  .3

واالسعتفاد  منعه  المصريالمهارات الالزمة للمعلمين للتعام  ما بنك المعرفة الدورات التدريبية و .4
 التعليم. ف 

معن وجهعة  المصعرياالسعتفاد  معن بنعك المعرفعة تقديم المقترحات الت  من شأنها زياد  فاعلية  -5 .5
 نظر المعلمين.
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 تساؤالت الدراسة:  3/2 

 لتحقيق هذه األهداف سوف تحاو  الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ؟الثانويلدعم التعليم  المصرييقدمها بنك المعرفة  الت ما الموارد التفاعلية  .2

تععدريس المنععاهج وامععتالكهم لحسععابات  فعع  المصععرية مععا مععدى اسععتخدام المعلمععين لبنععك المعرفعع .3
 الدخو  إليه؟

 التدريس على الطالب والتغيير الذى أحدثه؟ ف  المصريما أثر استخدام بنك المعرفة  .4

 المصعععريالمهععارات الالزمعععة للمعلمعععين للتعامععع  مععا بنعععك المعرفعععة  التدريبيعععة و تمععا العععدورا .5
 التعليم. ف واالستفاد  منه 

التعلعيم معن  فع  المصعريما المقترحات الت  من شأنها زياد  فاعلية االستفاد  من بنك المعرفعة  .6
 وجهة نظر المعلمين؟

 مجال الدراسة وحدود التغطية: .4

دعم وتطوير التعلعيم  ف ودوره  المصريبنك المعرفة : تتناو  الدراسة الحدود الموضوعية  4/1 -
 .ع آراء المعلمينالستطال : دراسة ميدانيةالعام الثانوي

(؛ألن الثععانوي)الصععف األو  الثانويتععم االقتصععار علععى مرحلععة التعلععيم الحييدود النوعييية:  4/2 -
الباحثة وجدت أنه تم تطبيق النظام الجديد للتعلعيم علعى هعذه المرحلعة هعذا الععام  وتوزيعا األجهعز  

لالسعتفاد   المصعري اللوحية على الطالب والمعلمين وتبا ذلك ضرور  دخولهم إلعى بنعك المعرفعة
 يساند المقررات الدراسية. تفاعل  تعليم مما يقدمه من محتوى 

محافظععة ب مرحلععة التعلععيم الثععانوي العععام معلمعع  تقتصععر الدراسععة علععى الحييدود الجغرافييية : 4/3 -
 .مح  إقامة الباحثة ةاإلسكندري

دعععم وتطععوير التعلععيم  فعع ودوره  المصععريبنععك المعرفععة تتنععاو  الدراسععة الحييدود الزمنييية:  4/4 -
الفتععر  الزمنيععة مععن ينععاير وحتععى إبريعع   فعع بمحافظععة اإلسععكندرية: دراسععة ميدانيععة  العععام الثععانوي
2019. 

 منهج وأدوات الدراسة:  .5

ذو الطبيعة الوصفية التحليلية مناسبا لمث  هذه الدراسة من أجع  تحديعد  الميدان  المسح يعتبر المنهج 
  وجمعا بمحافظعة اإلسعكندرية الععام الثعانويدععم وتطعوير التعلعيم  فع ودوره  المصعريأهمية بنعك المعرفعة 

تسععى إليهعا الدراسعة  كمعا تعتمعد  التع تحقيق األهعداف  ف الحقائق والبيانات  ثم تفسيرها الستخدام دالالتها 
 فعع  تغطععى الجوانععب األساسععية التعع الدراسععة علععى االسععتبيان كععأدا  مععن أدوات جمععا البيانععات والمعلومععات  

موضوع الدراسة حيل سيتم توزيا االستبيان على المعلمين الستطالع آرائهم لمعرفة األثر الذى أحدثه بنك 
 تطوير التعليم وتيسيره على الطالب.  ف  المصريالمعرفة 

 .مجتمع الدراسة:6

المرحلععة الثانويععة بمحافظععة اإلسععكندرية  معلمعع مععن اقتصععر مجتمععا الدراسععة علععى عينععة عشععوائية 
من خال  ما يقدمه معن:  الثانويدعم وتطوير التعليم  ف  المصريالستطالع آرائهم حو  دور بنك المعرفة 

مجانعا للطعالب  الصعوت  والمقعاالت النصعية الممتععة التفاعلية وملفات الصور والعروض فيديوهات تفاعلية
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المدارس الثانوية  ف ( استبيان عل  عينة عشوائية من المعلمين 100ا )قامت الباحثة بتوزي والمعلمين حيل
( اسععتبيان  ثععم قامععت 90التوزيععا تععم اسععترجاع) عععرض وبعععدوانترنععت وشاشععات  فععأجبرلععديها شععبكات  التعع 

الباحثة بمراجعة االستبيانات للتأكعد معن اإلجابعة علعى جميعا األسعئلة  وبععد المراجععة واسعتبعاد االسعتبيانات 
المرحلعة الثانويعة ممعن يقومعون  معلم ( استبيان تعبر عن آراء 85لم تستكم  أصبحت عينة الدراسة ) الت 

يدرسعونها  الت جميا المواد  ف حرصت الباحثة على استطالع آراء المعلمين  المختلفة حيلبتدريس المواد 
  دعمهم لتدريس الماد  بشك  أفض . ف ودور بنك المعرفة 

 .مصطلحات الدراسة:7

عبار  عن منصة الكترونية عمالقة تحتوى على ماليين الكتعب واألبحعال بنك المعرفة المصري:  7/1 -
الت  يمكن الحصو  عليها بشك  مجعانى لطعالب المرحلعة  والمصادر المعرفية والمعلوماتية والتعليمية 

در معرفيعة الثانوية من خال  تسجي  دخولهم من بوابة الطالب والمعلمين والبحل ف  الموقا عن مصا
 .(2017)أحمد   وزياد  التفاع  بين الطالب والمعلم متنوعة الستخدامها ف  التعليم لتسهي  االستيعاب

 حلععة دراسععية تلععى المرحلععة اإلعداديععة ومععد  الدراسععة فيهععا ثععالل سععنواتهعع  مرالتعليييم الثييانوي: 7/2 -
وتهدف هذه المرحلة إلى تمكين الطالب  ويكون المعد  المتحقق للطالب أساس دخوله للتعليم الجامع  

لمواصععلة الدراسععة بععالتعليم  ؛وتنميععة معععارفهم بععالعلوم وتطبيقاتهععامواصععلة تطععوير شخصععياتهم  مععن 
 .(2019)مهدى   الجامع  بما يتالءم وخصائص النمو ف  هذه المرحلة

 :ذات العالقةالدراسات .8

       springerقاعد  بيانعات دار المنظومعة  قاععد  بيانعات شعمعة للدراسعات التربويعة   ف تم البحل 
sciencedirect   proquest  فع ودوره  المصعريبنعك المعرفعة  تعثعر الباحثعة علعى دراسعة تتنعاو   فلم 

معن  ىمعا يلعلكنهعا عثعرت علعى   الستطالع آراء المعلمعين ميدانية: دراسة العام الثانويدعم وتطوير التعليم 
 والبعض اآلخر يتناو  استخدام ومميزاته  المصريبنك المعرفة يتناو  بعضها  الت  الدراسات ذات العالقة

 :بشك  عام هتطويرو الثانويالتعليم  ف التكنولوجيا 

 الدراسات العربية: 8/1

 السياس تنمية الوعى  ف  المصري. فاعلية توظيف بنك المعرفة د2017أحمد، فرج عبده فرج م .1
التربية  ف وعالقته بالمفاهيم التكنوسياسية لدى طالب المرحلة الثانوية. دراسات عربية  اإللكترون 

      http://mandumah.com/record/9416:   ف متاح  88وعلم النفس ع

 السياسعع  العوعى تنميعة فع  المصعري المعرفعة نعكب موقععا اسعتخدام فاعليعة قيعاس البحعل هعذا اسعتهدف
 اسععتخدم الهععدف هععذا ولتحقيععق التكنوسياسععية  بالمفععاهيم الثانويععة وعالقتععه المرحلععة طععالب لععدى اإللكترونعع 

 الثانويععة المرحلعة طعالب مععن عشعوائية عينعة اختيعار وتععم تجريبع   الشعبه والمععنهج الوصعف  المعنهج الباحعل
 قبلع  تجريبع  تصعميم باختبعار الباحعل للبنعين وقعام العسعكرية الثانويعة بنهعا مدرسعة معن طالعب(30)وقوامها

 السياسعع  الععوعى تنميععة فعع  المصععري المعرفععة بنععك موقععا اسععتخدام فاعليععة إلععى النتععائج أشععارت وبعععدى وقععد
    .الثانوية المرحلة طالب لدى اإللكترون 

من وجهة نظر     الثانويالتعليم  ف (.معوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة 2019مهدى،ضياء صالحم .2
 :ف متاح  8العربية للعلوم التربوية والنفسية ع ةالمدرسين. المجل

http://mandumah.com/record/94161    
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تععو  اسعتخدام التكنولوجيعا الحديثعة معن قبع   التع هدفت هذه الدراسة إلى الكشف ععن أهعم المعوقعات 
 المدرسعين وبلغعتالجعنس علعى ذلعك معن وجهعة نظعر  وأثعر العراقيعةبوزار  التربيعة  الثانويالتعليم  مدرس 

النتائج وجود معوقات كبير  الستخدام  عشوائية وأظهرت( مدرس تم اختيارهم بطريقة 167عينة الدراسة )
ضعوء الدراسعة ومعا آلعت إليعه معن  فع والبشعرية والتعليم وخصوصعا الماديعة والفنيعة  ف التكنولوجيا الحديثة 

 لباحثان عدد من التوصيات.النتائج قدم ا

ماجستير  كلية  ةالعام. رسال الثانويالتعليم  ف تصور مقترح لإلدار  اإللكترونية د.2011عبود،فريدةم .3
 دمشق الجمهورية العربية السورية. التربية جامعة

 وعناصعر ومتطلبعات تطبيقهعا  وصعفاتها  ومميزاتهعا هدفت الدراسة إلى تعريف المدرسعة اإللكترونيعة
المدارس الثانوية العامة والتعرف على واقا المدارس الثانوية العامة ف  سوريا واقتراح تصور لعإلدار  ف  

االلكترونية لمدارس التعليم الثانوي العام ف  سوريا  وقعد اعتمعدت الدراسعة علعى المعنهج الوصعف  التحليلع  
يرين فع  المعدارس الثانويعة العامعة  من خال  قيام الباحثة بتوزيعا اسعتبيان السعتطالع آراء المدرسعين والمعد

ومن أهم نتائج الدراسة عدم توافر البنيعة التحتيعة التع  تعدعم عمع  اإلدار  االلكترونيعة  وععدم تعوافر الكعادر 
 البشرى المدرب والمؤه   وقلة الدورات التدريبية المتخصصة ف  مجا  التكنولوجيا للمدرسين والمديرين.

. رؤية إلصالح التعليم الثانوي العام ف  مصر : الواقا والمستقب  د2016 (جايل، عفاف محمد  .4
خاص   105  ع. 23المأمو  ف  ضوء التوجهات التنموية المستهدفة  مستقب  التربية العربية. مج. 

           2016ديسمبر 

Available at: http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=126256(cited5/4/2019) 

 إلقععاء والتغييععر والتطععوير والتجديععد اإلصععالح مفهععوم بععين العالقععة طبيعععة علععى الضععوءاسععة ألقععت الدر
 رصعد  إصعالحه دون تحعو  التع  والمعوقعات الععام الثعانوي التعلعيم ألوضعاع العراهن الوضعا علعى الضوء
 -اإلمكانععععات -الطالععععب -المعلععععم -المنععععاهج) إلعععععداد الثععععانوي للتعلععععيم الحاليععععة اإلصععععالح ومالمععععح الواقععععا
 األفكععار مععن مجموعععة إلععى يسععتند متكامعع  منظععور مععن التعلععيم إلصععالح مسععتقبل  تصععور وضععا و(األنشععطة
 لإلصععالحات العالميععة والنمععاذج التوجهععات عععرضو أزمتععه مععن التعلععيم إلخععراج شععمولية بنظععر  والمبععادئ
 الوصعف  اإلستشراف  المنهج ة علىالباحث تاعتمد. الغربية الدو  ف  التعليمية النظم تتضمنها الت  التربوية
 الجوانعب وتحليع  لفهعم المسعتقب  إلعى الحاضر من تنطلق الت  المستقبلية التوجهات على بدوره يعتمد والذي

 .الراهن التعليم  الواقا ف  وتفسيرها البيانات وتحلي  وجما المختلفة 

 الدراسات األجنبية: 8/2

تطعوير  فع دوره أو حتعى  المصعريبنعك المعرفعة  لم تعثعر الباحثعة علعى دراسعة أجنبيعة واحعد  تتنعاو 
 :الثانويولكن عثرت على ما يلى من دراسات ذات عالقة تهتم بتطوير التعليم  الثانوي التعليم

1.Bani Abdel Rahman,Khaled Mohamed(2017). The effect of using authentic 
videos on developing 10TH grade EFL learners’ pragmatic competence and mo-
tivation in Jordan, Master. Curricula and Instruction. Al al-Bayt University. Facul-
ty of Educational Sciences. 2017. Jordan. Mafraq 

Available at: http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=125734(cited5/4/2019) 
 والدافعيعة البرجماتيعة الكفاية تطوير ف  األصيلة الفيديوهات استخدام أثر بحل إلى الدراسة هذه تهدف

 زمععا  مدرسععة فعع  الدراسععة هععذه وأجريععت   األردن فعع  العاشععر الصععف فعع  االنجليزيععة اللغععة متعلمعع  لععدى
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 التجريبيعة المجموععة بعين فعرو  هنعاك هع (1: التاليعة األسعئلة ععن اإلجابعة الدراسة وحاولت للبنين الثانوية
 هع (2 التقليديعة؟ والطريقعة األصعيلة الفيعديوهات استخدام نتيجة البرجماتية الكفاية ف  الضابطة والمجموعة

 اللغعة؟ معن براجمعات  جانعب كع  فع  التجريبيعة المجموعة طالب إتقان ف  إحصائية داللة ذات فرو  توجد
 كفععاءتهم علععى وتأثيرهععا األصععيلة الفيععديوهات اسععتخدام نحععو التجريبيععة المجموعععة طععالب مواقععف هعع  مععا(3

 األصعيلة الفيعديوهات باسعتخدام تعلمعوا العذين الطعالب كع  أن الدراسعة نتائج توالدافعية؟ وأظهر البرجماتية
 فعع  األصععيلة الفيععديوهات اسععتخدام أن الدراسععة توضععح عععام وبشععك  ودافعتععيهم  البرجماتيععة كفععايتهم تحسععنت
 .التالميذ ودافعية البرجماتية الكفاية على إيجابية آثار له االنجليزية اللغة تعليم

2. Knezek G., Christensen R. (2008) The Importance of Information Technology 
Attitudes and Competencies in Primary and Secondary Education, International 
Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. 
Springer International Handbook of Information Technology in Primary and Sec-
ondary Education, vol 20. Springer, Boston, MA 

Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-73315-9_19 
(cited1/4/2019) 

  حيل والثانوي االبتدائ  التعليم ف  والكفاءات المعلومات تكنولوجيا استخدام أهميةيتناو  هذا الكتاب 
 فع   التعليميعة الممارسة ف  المعلومات تكنولوجيا استخدام قام مكتب تقييم التكنولوجيا بأمريكا بالصدار قرار

 التكنولوجيعا دمعج علعى المعلمعين مسعاعد  أن المتحعد  بالواليعات التكنولوجيعا تقييم مكتب أفادو   1995 عام
 االسعتفاد  لتحقيعق اتخاذهعا لألمعة يمكعن التع  الخطعوات أهعم معن واحعد  هع  والتعلم التعليم عملية ف  بفعالية

كععان  العشععرين القععرن نهايععة فعع و   التكنولوجيععا التعلععيم فعع  والمسععتمر  الماضععية االسععتثمارات مععن القصععوى
 . داخ  الفصو  الدراسية منتظم  بشك  الكمبيوتر أجهز يستخدموا  األمريكيين المعلمين ثلل حوالى

3. Adonsou, Ficawoyi Donou(2019) Technology, education, and economic 
growth in Sub-Saharan Africa, Telecommunications Policy Volume 43, Issue 4, 
May 2019, Pages 353-360. Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596118300600 (cit-
ed30/3/2019) 

 التعع  تتععيح التمتععاالبنيععة التحتيععة لالتصععاالت السععلكية والالسععلكية  علععى أهميععةهععذه الدراسععة  ركععزت  
 فرص فيها مقارنة بالبلدان الت  تق  يز النمو االقتصادي ف  البلدانتعزلوصو  إلى للتعليم وا بفرص أفض 

دولعة معن دو  إفريقيعا جنعوب الصعحراء فع  الفتعر  معن  45. باسعتخدام لوحعة معن االعتماد على التكنولوجيا
  .اإلنترنت ف  التعليم   يسهم ف  النمو االقتصادي استخدام تشير النتائج إلى أن و  2015إلى  1993

4. Ceyda Ilgaz,Büyükbayka (2015)Communication Technologies and Education 
in the Information Age, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 174, 
12 February 2015, Pages 636-640 

Available at: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281500645X (cit-
ed30/3/2019) 

 بعالتوازي   المعلومات اليعوم عصر ف  التعليم ف استخدامها  و تاالتصاال تتناو  هذه الدراسة تقنيات
 تلععب االتصعاالت تقنيعات فع  التغييعراتكمعا تؤكعد أن  .واالتصعاالت الكمبيوتر تكنولوجيا ف  التطورات ما



 أسماء حسين محمدد. /  دعم وتطوير التعليم الثانوى العام : دراسة ميدانية الستطالع آراء المعلمين ف ودوره  المصريبنك المعرفة 

  

 -157 -                                                                      ( 2020 سبتمبر   –يوليو   ) 3  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 تصورات تحلي  تم الدراسة هذه ف و التعليم مجا  ف  جديد  فرًصا وتخلق االجتماعية الحيا  ف  مهًما دوًرا
 .التعليم ف  االتصا  تقنيات ف  التطورات

 .التعليق على الدراسات السابقة:9

طلعععت الباحثععة علععى مععا سععبق عرضععه مععن دراسععات وأبحععال رأت أن توضععح العالقععة بععين تبعععد أن ا
 النقاط التالية:  ف اإلختالف دراستها وتلك الدراسات واألبحال من حيل أوجه اإلتفا  و

التركيعز علععى مرحلعة التعلععيم الثعانوى العععام  فعع ذه الدراسععات واألبحعال اتفقعت الدراسععة الحاليعة مععا هع .1
  التعليم. ف وأهمية استخدام التكنولوجيا 

 المصريدور بنك المعرفة اهتمامها بدراسة  ف اختلفت الدراسة الحالية عن هذه الدراسات واألبحال  .2
 وهو مالم تتطر  له تلك الدراسات  . دعم وتطوير التعليم الثانوى العام  ف 

تطععوير و إصععالح التعلععيم الثععانوى العععام واإلدار  االلكترونيععة  ركععزت معظععم هععذه الدراسععات علععى .3
وهعو معا  دععم وتطعوير التعلعيم الثعانوى الععام فع  المصعريبنك المعرفعة ولم تتطر  لدور بالمدارس  

 ة الحالية.   تركز عليه الدراس

  الباحثة واجهت التي الصعوبات.10

الباحثة خوفاً من اإلفصعاح ععن أى معلومعة يمكعن  ما التام التعاون المعلمينالمدارس و من رفض كثير .1
أغعراض البحعل  فع أن تلحق بهم ضرر على الرغم من تأكيد الباحثة لهم أن المعلومات ال تستخدم إال 

 معن كبيعر ععدد علعى االسعتبيان توزيعا علعى القعدر  وععدم العينعة حجعم صغر إلى أدى العلمى فقط  مما
  المعلمين إال عن طريق العالقات الشخصية.

كثيععر مععن المععدارس الثانويععة بالمحافظععة لععم تكتمعع  بهععا البنيععة التحتيععة التكنولوجيععة الالزمععة مععن شععبكات  .2
ومععات التكنولوجيععة وشاشععات  ومععن ثععم اقتصععرت الباحثععة علععى المعلمععين الععذين يتععوفر بمدارسععهم المق

التعلعيم داخع  الفصعو  حيل أن المعدارس الحكوميعة فقعط  ف  المصريالالزمة لالستعانة ببنك المعرفة 
يتوافر فيها بنية تكنولوجية بينما المدارس الخاصة والخدمات لم تكتم  بهعا البنيعة التكنولوجيعة  الت هى 

  . العينة صغر إلى أيضا أدى ما وهو حتى اآلن

 طار النظرى للدراسة:ثانيا: اإل

تبدأعنععدها عمليعععة اإلصععالح التربوى وإقامععة المجتمعععا  التعع هععو نقطععة اإلنطعععال  األولععى التعلععيم  إن
العصعرى ومعن هنعا كانععت المنعادا  باالرتقعاء بععالتعليم و تجويعده هعى الطريععق السعليم والمعدخ  الصععحيح ألى 

 . (2015)غبور   عملية تستهدف االرتقاء بالمجتما واألمة وتأمين سالمة ومستقب  أبنائه

 البدايععة أن أثبتععت المعاصععر  ةالدوليعع فالتجععارب العععالم  دو  لكعع  ملحععة ضععرور  التعلععيم أضععحىولقععد 
 العلميععة واألسععاليب الحديثععة لألسععاليب واسععتخدامه المتبععا التعلععيم نظععام فعع  تكمععن والتطععور للتقععدم الحقيقيععة
 التواصع  تسعهي  أجع معن   ةالتكنولوجيع التطعورات تطبيق التعليم  تطوير مستلزمات من  حيل أنالمتجدد 

 .وقت ك  ف  بينهما للتواص  مجا  وفتح والمعلم الطالب بين ما

 قامت وزار  التربية والتعلعيم بتعوفير فرصعة المصريإطار السعى الدائم لتطوير منظومة التعليم  ف و
ا ليجعلهعا مسعتمر  لعيس فقعط داخع  الفصع  الدراسعى بع  مسعتمر  أيضعع كبيعر  للتفاعع  بعين الطالعب والمعلعم؛

 التعلعيم فع  ىكأحعد المشعروعات القوميعة الكبعر المصعريفكان مشروع بنعك المعرفعة  خارج حدود المدرسة
 .(2017)أحمد   .”ويبتكر ويفكر يتعلم مصري مجتما نحو“ شعار تحت
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    :المصريالتعريف ببنك المعرفة 

تحتععوى علععى ماليععين الكتععب  واألبحععال  التعع أحععد المكتبععات العمالقععة  المصععريبععر بنععك المعرفععة تيع
العدخو  واإلبحعار معن عليها بشك  مجانى يتيح للطعالب  يمكن الحصو  الت والمصادر المعرفية والتعليمية 

 .(2016)خليفة   مصادر معرفية متنوعة ف خالله 

نشر الوعى والمعرفة بين أفراد الشعب واالرتقاء بجود  التعليم من  إلى المصريويهدف بنك المعرفة 
خال  تبسيط العلوم األساسية وتعزيز جهود البحل العلمى واالرتقاء بمخرجات البحل العلمعى إلعى مسعتوى 

 التنافسية الدولية

عععن طريععق بوابععة الطععالب والمعلمععين العديععد مععن الكتععب الخاصععة  المصععريحيععل يتععيح بنععك المعرفععة 
بالمقررات الدراسية ومئات اآلالف من الفيديوهات والصعورالحقيقية والتخيليعة لتبسعيط إسعتيعاب العلعوم معن 

حيعل   http://discoveryeducation.ekb.egعلعى العرابط التعالى :  Discovery Educationقنعوات 
التاليعة الصعفحة الرئيسعية   وتوضح الشاشة للطالب إلحياء التعليم داخ  الفص  الدراس  ةموارد مجاني تقدم

 .Discovery Education للدخو  إلى قنا 

 
 Discovery Educationالصفحة الرئيسية لقناة - د1شاشة رقمم

 :للمعلمين تقدمها التي Discovery Educationقناة التعليمية للالموارد التفاعلية    

 المعلمعين لعدى يتعوفر للبحعل  القابلعة البوابعة عبر مورد ألف عشرين من أكثر إلى الوصو  خال  من
 بالمنعاهج والرياضعيات العلعوم لعدروس المخصعص والمعتمعد المعدقق المحتعوى إلى الفورى الوصو  إمكانية

 فعع  الحيععا  بعل علععى WebEdTVو Curriculum Connect :مثعع  المجانيععة المعوارد وتعمعع   المصعرية
 . التفاعلية الفيديو ومقاطا المتعدد  الوسائط من متنوعة أنماط خال  من الدروس

 بعالتليفزيون االسعتعانة خعال  معن التعليميعة التجربعة إلثعراء متميعز  فرصعة الجديعد  المعوارد خلقعت لقد
 التفاععع  تحفيععز باإلمكععان أصععبح كمععا  WebEdTV خععال  مععن صععور  أفضعع  فعع  اإلنترنععت عبععر التعليمعع 
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 الهعاتف وعبعر اإلنترنعت عبر الوصو  توفير ما  Curriculum Connect خال  من الطالبية والمشاركة
 والععروض النصعية  والمقعاالت الفيعديو  مقعاطا معن اآلالف فع  متمثع  حقمعن تعليمعى محتعوى إلعى المحمو 
 والرياضعيات العلعوم دروس كافعة لعتالئم بعنايعة انتقاؤهعا تعم التع و والصعور  الصعوتية  والملفعات التفاعلية 
 .الدراسية الصفوف لجميا

 تقدم للطالب: التي Discovery Educationقناة التعليمية التفاعلية للالموارد 

 الفصع  داخع  ملالعتع تجربعة إحيعاء شعأنها معن مجانيعة معوارد للطالب Discovery Educationتوفر
 أنهمعا هعو WebEdTVو Curriculum Connect معن كع  يميعز ومعا  سعواء حعد على وخارجه الدراسى
 يمكعن WebEdTV خعال  فمعن  المصعري الطالب احتياجات لتالئم خصيًصا مصممة جديد  أدوات يمثالن
 يمكعن Curriculum Connect خعال  ومعن صعور   أفض  ف  اإلنترنت عبر التعليمى التليفزيون مشاهد 

 تفاعليععة  وعععروض وصععور  فيععديو  مقععاطا صععور  فعع  تفاعليععة مععواد خععال  مععن مالععتعل بتجربععة االسععتمتاع
 أصعبح وبعذلك  الوطنيعة المنعاهج لعتالئم خصيًصعا موضعوعة كلهعا وهعى   نصعية ومقعاالت صعوتية  وملفات
 .أيًضا االستمتاع ما موضوع أى دراسة ف  التعمق الطالب بالمكان

 :ولياء األمورتقدم أل التي Discovery Educationالموارد التفاعلية للقناة التعليمية 

 تقعععدمها التععع  والمعتمعععد  المدققعععة التعليميعععة المعععوارد فععع  ثقعععتهم كامععع  وضعععا األمعععور ألوليعععاء يمكعععن
Discovery Education   ونظًرا ألبنعائهم بالمنعاهج الصعلة ووثيقعة الجود  عالية تعليمية مواد توفر والت 

 تتجعاوز أن الممكعن معن أصعبح فقعد المتعلمعين  لعدى فع المعر الشعغف وإثار  التفاع  تحفيز إلى تهدف ألنها
 للوصعو  بالخعارج التنقع  وأثنعاء المنز  ف  التواجد أوقات لتشم  الدراسى فص ال جدران التعليمية التجربة

 ف  اإلنترنت عبر التعليمى التليفزيون عالم جهاز حيل يمكنهم الدخو  إلى أى بواسطة الموارد محتوى إلى
 صعور  فع  مثيعر  تفاعليعة مواد خال  من التعليمية تجربتهم إثراءو  WebEdTV خال  من  صور أفض 
 لتعرتبط بعنايعة انتقاؤها تم والت    نصية ومقاالت صوتية  وملفات تفاعلية  وعروض وصور فيديو  مقاطا
 فع  التعمعق الطعالب بمقعدور أصعبح وبعذلك  Curriculum Connect خعال  من الوطنية بالمناهج مباشر ً 
 ((https://discoveryeducation.ekb.eg .موضوع أى دراسة

 :STEM NOW التطوير المهنى للمعلمين برنامج

 المعلمعين المصعري العرفعة وبنعك Discovery Education خعال  معن المهنع  التطوير برنامج يأخذ
 ف : المعلمين البرنامج نوعها  حيل يساعد من وفريد  مخصصة تعليمية جوالت ف  المدارس مديريو

 أداءهعم ويُحسن الطالب تفاع  من يزيد ما وهو البحل  على تعتمد تدريس استراتيجيات استخدام -
 .الدراس 

 .المصري المعرفة بنك يقدمها الت  الجود  عالية الرقمية الموارد استخدام للمعلمين يمكن -

 والتكنولوجيععا العلععوم لمهععارات المتطلبععة المهععن بثقافععة التوعيععة فعع  تسععاعد تفاعليععة دروس وضععا -
 والرياضيات. والهندسة

 :يلي ما البرنامج ويشمل

 التعلم. خبرات دالئ  -

 .النقدية األسئلة وطرح فعلية بمهام القيام ف  الطالب الشتراك رقمية مواد -
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 والتكنولوجيععا العلععوم لمهععارات المطلوبععة للمهععن العملعع  والواقععا التعليمعع  المحتععوى بععين الععربط -
 .والرياضيات والهندسة

 .واآلباء اآلخرين والمعلمين الطالب ما الفور على ومشاركتها استخدامها للمعلمين يمكن أنشطة -

: التعععععال  العععععرابط خعععععال  معععععن البرنعععععامج فععععع المعلمعععععين  اشعععععتراك كيفيعععععة ومعرفعععععة وللتسعععععجي  
www.tinyurl.com/STEMNOWAPP 

 :البرنامج ف استمار  التقديم  وتوضح الشاشة التالية   

 
 Discovery Education Stem فياستمارة تسجيل المعلم  د2شاشة رقمم

SOS (Spotlight On Strategies) 

 تتضعمنو المعلمعيناستراتيجيات تعليمية إبداعية معتمد  على األبحال  ُوِضعت للمعلمين بواسطة  ه 
بأسععاليب فعالععة وعمليععة  المتاحععة علععى بنععك المعرفععة المصععري رقميععةالوسععائط الاسععتراتيجيات التععدريس تلععك 

ة المصععممة لتحسععين تجربععة الععتعلم وتععذكر  حيععل تتكععون مععن مجموعععة مععن األنشععطة التفاعليععوذات معنى
المعلومععات  وتتضععمن كعع  اسععتراتيجية إرشععادات تفصععيلية تشععرح بدقععة كيفيععة اسععتخدامها ومععن أمثلععة هععذه 

 االستراتيجيات:
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  بعالمحتوى نصف صور  :حيل يعرض على الطالب مقطا فيديو من الموارد ونصف صعور  مرتبطعة
مععا تسععمية  مسععاعدتهم علععى اسععتكما  الصععور الفيععديو ل فعع مععنهم اسععتخدام المعلومععات الععوارد   ويطلععب

 التفاصي  الوارد  بها.

Discovery Education Network (DEN) Arabia 

 التعععاون ومشععاركةو إحععدال نقلععة نوعيععة فعع  تجربععة الععتعلم باالسععتعانة بالوسععائط الرقميععةتهععدف إلععى  
مععن   يجيات الجديععد  والمبتكععر  المتععوفرالمععوارد واالسععترات والتعععرف علععى هععم مععا زمالئ همتجععارب المعلمععين

 DEN STAR طلب انضمام لبرنامج معلمع  المعلم تقديممن خال    (EKB) خال  بنك المعرفة المصري

Discovery Educator كعون أحعد معلمع  برنعامجيل DEN STAR Discovery Educator  فكع  
تبعهععا ياألسععاليب التعع   هفيهععا زمالئععشععارك ياألقعع  هععو استضععافة جلسععة لمععرتين سععنويًا علععى  هالمطلععوب منعع

 م داخ  الفصو . حدال نقلة نوعية ف  تجربة التعلإل

متصعفح علعى االنترنعت  أييتم ذلعك معن خعال  ف  المصريدخو  إلى بنك المعرفة أما عن طريقة الو 
ثعم  الصعفحة الرئيسعة للبنعك  حيعل يعتم فعتح   http://www.ekb.eg/ar/home:التعال عن طريعق العرابط 

ثم يقوم المسعتخدم  األطفا   القراء  الباحثين  م المستخدم بتسجي  الدخو  بصفته من المعلمين والطالب يقو
 بكتابة بريده االلكترونى وكلمة المرور الخاصة به  ومن ثم يصبح لدى المستخدم حساب على الموقا مجانعا

 وهو ما توضحه الشاشة التالية:

 
 المصري للدخول إلى بنك المعرفةالبوابة الرئيسية  د3شاشة رقمم

 من مزايا ومنها: المصريعلى ما يقدمه موقا بنك المعرفة  (2015)هال   ويؤكد     

 تسجيالت صوتية...وغيرها من المصادر. صور  وبحول  تعدد مصادر المعرفة من: فيديوهات  -

 مث :التابلت الكمبيوتر تليفونات المحمو  الذكية.تعدد وسائ  التعام  ما الموقا  -
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 يتم البحل من خاللها. الت تعدد اللغات  -

 مكان وزمان. أي ف استخدام الموقا بطريقة مجانية و -

 توفر مصادره دور نشر عالمية ومحلية وإقليمية. -

 بطريقة شيقة وتفاعلية. الرقم للطالب بالمحتوى  الدراس ربط المحتوى  -

 .Web Ed TVف أفض  صورها و المتمثلة  ف  التعليم يحتوى على تقنية التليفزيون  -

قتها ببنك المعرفة وعال التعليم والتدريب" في" 2030مصر  ة: رؤيالمستدامةاستراتيجية التنمية 
 المصري

عرضه عن بنك المعرفة المصري وما يقدمه من موارد تفاعلية تساعد علعى االبتكعار  يتضح مما سبق
 أن بنك المعرفعة المصعري واإلبداع والفهم والمعرفة واالرتقاء بمستوى التعليم والمساعد  على التعلم الذات 

 االسعتراتيجية الرؤية تستهدف والت  تنص على " هاوإثراء 2030التنمية المستدامة  ق رؤيةيحقيساهم ف  ت
 مؤسس   نظام إطار وف  التمييز  دون عالية بجود  للجميا والتدريب التعليم إتاحة 2030 عام حتى للتعليم
 والمعتمكن التفكيعر علعى القعادر والمتعدرب المعتعلم علعى مرتكزاً  يكون وأن .ومرن ومستدام  وعاد   وكفء
 ً ً  فنيا ً  يساهم وأن وتكنولوجياً  وتقنيا  معدى أقصعى إلعى إمكانياتهعا وإطعال  المتكاملعة الشخصعية بنعاء فع  أيضا

 بعالده  بتعاريخ وفخعور االخعتالف  يحتعرم للتعدديعة  وقاب  ومسئو   ومبدع  ومستنير  بذاته  معتز لمواطن
ً  التعام  على وقادر مستقبلها ببناء وشغوف "  كما ساعد بنعك المعرفعة والعالمية اإلقليمية الكيانات ما تنافسيا
 نستعرضعععها فيمعععا يلعععى:                         ) والتععع علعععى تحقيعععق أهعععداف االسعععتراتيجية  المصعععري

http://sdsegypt2030.com) 

  فيما يتعلق بالتعليم: االستراتيجية أهداف

 العالمية: النظم مع يتوافق بما التعليم نظام جودة تحسين .1

 الجامعيد قبلم األساسي العام التعليم: 

 .العـالميـــة للمعـاييــر المســايــر  واالعتمـاد الجـود  قواعـد تفعي  -

 .والعشــريـن الــواحــد القــرن ومهـارات متطلبـات مـن المتعلـم تمكـين -

 .للمعلمين المخططة والمستدامة الشاملة المهنية التنمية -

 ما المعلومات  والتحديل العالمية التطّورات ما يتناسب بما عناصرها بجميا المناهج تطوير -
 فع  وتُسعهم متكاملعة المنعاهج تكون بحيل والنفسية  البيولوجية واحتياجاته المتعلّم سن مراعا 
 .شخصيته بناء

 تحسعين يحقق بما والمدارس  التعليمية واإلدارات والمديريات للوزار  التنظيمية البنية تطوير -
 .المقّدمة التعليمية الخدمة

 بعين وتعداولها المسعتهدفة المعرفعة ععرض فع  فعالية  األكثر التكنولوجية الصيد إلى التوص  -
 .والمعلمين الطالب

 مرافععق – باإلنترنععت اتصععا  – مكتبععات – معامعع ) للععتعلّم داعمععة قويععة تحتيععة بنيععة تععوفير -
 .األنشطة( لممارسة
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 والتركيعز العلميعة  المعاد  وأهعداف التعلعيم أهعداف ضعوء فع  والتقعويم التقيعيم منظومعة تطوير -
ً ) الشام  لتقويما على ً  – معرفيا ً  – مهاريا  .فقط التحصيل  التقييم على التركيز دون( وجدانيا

 والتدريب الفني التعليم: 

 .العـالميـة للمعـايير المسـاير  والجـود  االعتمـاد قواعـد تفعي  -

 .العم  سو  ومهـارات متطلبـات مـن والمتدرب المتعلـم تمكـين -

 .والمدربين للمعلمين المخططة والمستدامة الشاملة المهنية التنمية -

 .والتدريبية الدراسية والبرامج للخطط المستمر التطوير -

ً  ومتطععور   متكاملععة  (وتععدريب وفنعع  مهنعع ) تعلععيم منظومععة تطععوير -  خطععط الحتياجععات وفقععا
 .العم  وسو  التنمية

 العالي أو الجامعي التعليم: 

 .العـالميـــة للمعـاييــر المســايــر  والجود  االعتماد قواعد تفعي  -

 .والعشــريـن الحادي القــرن ومهـارات متطلبـات من المتعلم تمكـين -

 .والقيادات التدريس هيئة قدرات وتطوير دعم -

 االبتكععار مععا التقععويم وأنمععاط والععتعلم التعلععيم بأسععاليب واالرتقععاء األكاديميععة البععرامج تطععوير -
 .ذلك ف  والتنوع

 واالسععتجابة المرونععة يحقععق بمععا العععال  التعلععيم ومؤسسععات للععوزار  التنظيميععة البنيععة تطععوير -
 .التعليم وجود 

 المسعتهدفة المعرفعة ععرض فع  فعاليعة األكثعر واإلليكترونيعة التكنولوجية الصيد إلى التوص  -
 .المجتما أبناء من يرغب ومن والمعلمين الطالب بين وتداولها العلم  والبحل

 تمييز: دون للجميع التعليم إتاحة .2

 الجامعيد قبلم األساسي العام التعليم: 

 على االحتياج ف  التفاوت يُراع  بما تعليمية مرحلة لك  الالزمة الدراسية االحتياجات توفير -
 .التعليمية( واإلدارات المديريات) المحل  المستوى

 .المختلفة التعليم مراح  ف  التسرب ظاهر  تحجيم  -

 وتطعوير الجعامع  قبع  التعلعيم بمعدارس البسعيطة اإلعاقة ذوي لدمج داعمة شاملة بيئة توفير  -
 .والمتعّدد  الحاد  اإلعاقة ذوي بالمتعلمين الخاصة التربية مدارس جود 

 المعرفعة مجعاالت فع  النوعيعة جودتعه فع  ععا  بتعلعيم والفعائقين الموهعوبين المتعلمين تزويد  -
 .الجامع  قب  التعليم مراح  بجميا المتقّدمة والمهارات

ً  واألكثر المحرومة للمناطق موّجهة متميّز  تعليمية خدمة توفير  -  .احتياجا
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 والتدريب الفني التعليم: 

 .االنضباط ويحقق االلتحا  ف  الرغبة يزيد بمـا الجاذبة التدريب ومراكز المدارس توفـير -

ً  التعععدريب ومراكعععز للمععدارس الفععععا  العععربط تحقيععق -  واألنشعععطة السعععكانية التركيبعععة إلععى وفقعععا
 .االقتصادية

 .المجتما ما الفعالة بالمشاركة والمهن  الفن  للتعليم المجتمعية النظر  تحسين -

 العالي أو الجامعي التعليم: 

 .العال  التعليم بمؤسسات اإلتاحة فرص زياد   -

 .التعليمية بالمؤسسات القبو  ونظم سياسات تطوير  -

 التعليم: ومخرجات نظم تنافسية تحسين .3

 الجامعيد قبلم األساسي العام التعليم: 

 .الدولية التنافسية تقارير ف  التعليم مؤشرات تحسين  -

 .العم  سو  ومتطلبات التعليم مخرجات بين الديناميكية العالقة تفعي   -

 لتُصعبح التكنولوجيعا وتوظيعف التواصع  ومهعارات والرياضعيات العلعوم تعلّعم مسعتوى تحسعين -
ً  منافسة  .دوليا

( وخالفعه والمرافعق والمالععب والمكتبعات المعامع  تشعم ) بالمدارس قوية أساسية بنية توفير -
 .المتعلّمين لجميا متكافئة تعليمية فرص تتيح

 والتدريب الفني التعليم: 

 .العم  سو  ومتطلبات التعليم مخرجات بين الديناميكية العالقة تفعي   -

 .والتدريب الفن  للتعليم العالمية المؤشرات ف  مصر وضا تحسين  -

 العالي أو الجامعي التعليم: 

 .العالمية التعليم تقارير ف  التنافسية الدرجة تحسين -

 العم . سو  ومتطلبات التعليم مخرجات بين الديناميكية العالقة تفعي   -

وأهدافها فيما يتعلعق بعالتعليم أهميعة العدور العذي يؤديعه 2030 يتضح من العرض السابق لرؤية مصر 
 المصري اإلنسان بناء محور تدعيم ودعم تلك الرؤية و إثراءها وتحقيق أهدافها  ف  المصريبنك المعرفة 

 مصععر رؤيععة" المسععتدامة التنميععة اسععتراتيجية ضععوء وفعع  الحكومععة عمعع  برنععامج أولويععات أحععد يعععد والععذي
 .الدولية العلم  البحل مؤشرات ف  مصر مكانة نيتحس ف  هدورو الرؤية  لهذه البنك وإثراء"  2030

 ثالثاً: إجراءات الدراسة

عينعة  المجعا  علعى فع  قامت الباحثة بتوزيا االستبيانات بعد تحكيمها معن قبع  األسعاتذ  المتخصصعين
الفتعر  معن ينعاير وحتعى  فع وذلعك ( 1ملحعق )انظربمدينعة اإلسعكندرية محع  الدراسعة المعلمعين عشوائية من
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( 100توزيععه ) ممعا تع إجمعال ( استمار  من 85)وعددها  اتبم ء االستبيان المعلمين وقد قام 2019إبري  
  .% 85بنسبة  أياستمار  

 تحاو  اإلجابة عن تساؤالت الدراسة : الت وفيما يلى نتائج الدراسة الميدانية 

 المصري المعرفة بنك على مدى امتالك المعلمين عينة الدراسة لحساب .1

 فعع السععتطالع آراء المعلمععين حععو  بنععك المعرفععة و دوره مععن خععال  الدراسععة الميدانيععة  للباحثععة تبععين
العمليععة  فعع لالسععتفاد  منععه  المصععريو مععدى امععتالكهم لحسععابات علععى بنععك المعرفععة  الثععانويتطععوير التعلععيم 

التعليمية بما يحتويه من موارد تفاعليه تساند المناهج الدراسية  تبين أن عدد قلي  منهم يمتلك حسابات علعى 
 :فيما يلى (4الشك  رقم) هحيوض ماوهو   لمصريابنك المعرفة 

 
 المصري المعرفة بنك على لحساب الدراسة عينة المعلمين امتالك مدى د4شكل رقمم

قلة عدد المعلمين عينة الدراسة الذين يمتلكون حسابا على بنعك  يتضح( 4باستقراء الباحثة للشك  رقم)
%(  ويرجا ذلك إلى ععدم 55%(   بينما من ال يمتلكون حسابا بلغت نسبتهم )45بنسبة) المصريالمعرفة 

والتسععجي  فيععه  وقلععة وعععيهم و  المصععريتلقععيهم دورات تدريبيععة كافيععة عععن طريقععة اسععتخدام بنععك المعرفععة 
يمتلكعون قلة معن  الدراسية ورغممن موارد تفاعلية تساند المناهج  المصريمعرفتهم بما يقدمه بنك المعرفة 

وقنوات ديسكفرى التعليمية وما تقدمه معن فيعديوهات  المصريحساباً إال أنهم على دراية تامة ببنك المعرفة 
 تعليمية ويتم االستعانة بها داخ  الفصو  الدراسية إذا كانت شبكة االتصاالت داخ  المدرسة تعم  بكفاء .

يسعتخدمون حسعابات  المصعريبنعك المعرفعة كما وجدت الباحثة أن عدداً ممن ال يمتلكون حساباً علعى 
 زمالءهم للوصو  إلى محتويات بنك المعرفة نظراً لعدم معرفتهم لطريقة التسجي  فيه.   

 التدريس في المصري المعرفة لبنك مدى استخدام المعلمين .2

يقعدمها أن بعض المعلمعين يسعتخدمون المعوارد التفاعليعة التع  من خال  الدراسة الميدانية  للباحثة تبين
بنك المعرفة المصري ف  التدريس داخ  الفصو   حيل أن هناك بعض المدارس تم إدخا  شاشات عرض 
متصععلة باإلنترنععت يقععوم المعلمععين مععن خاللهععا بالععدخو  إلععى بنععك المعرفععة المصععري لعععرض الفيععديوهات 

ن لعيس كع  معن يمتلعك وقد ال حظت الباحثة من إجابات المعلمعين أ  والصور الت  تساند المقررات الدراسية
حسابا على بنك المعرفة المصري يستعين به داخ  الفصو  الدراسية حيعل أرجعا بعضعهم السعبب فع  ذلعك 

 :فيما يلى (5الشك  رقم) هوهو ما يوضحإلى ضعف شبكات االتصاالت بالمدارس  

45% 

 55% 

 ال نعم



 أسماء حسين محمدد. /  دعم وتطوير التعليم الثانوى العام : دراسة ميدانية الستطالع آراء المعلمين ف ودوره  المصريبنك المعرفة 

  

 -166 -                                                                      ( 2020 سبتمبر   –يوليو   ) 3  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 
 التدريس في المصري المعرفة لبنك المعلمين استخدام مدى د5شكل رقمم

التععدريس بنسععبة كبيععر   فعع  المصععريأن مععن يسععتخدمون بنععك المعرفععة  (5رقععم)الشععك   يتضععح مععن
%(   أما من يستخدمونه بنسبة صغير  33%( بينما من يستخدمونه بنسبة متوسطة بلغت نسبتهم)17بلغت)

 .%(50فكانت نسبتهم كبير  مقارنة بالنسب األخرى فقد بلغت نسبتهم)

  ريالمصأسباب استخدام المعلمين لبنك المعرفة  .3

وهعو   المصعريتعدد أسباب استخدام المعلمعين لبنعك المعرفعة من خال  الدراسة الميدانية  للباحثة تبين
 فيما يلى: (6( والشك  رقم)1رقم) الجدو  هما يوضح

 المصريلبنك المعرفة  المعلمين أسباب استخدام د1جدول رقمم

 % التكرار أسباب االستخدام م

المتاحة ف  بنك المعرفة  ف  دعم  المناهج االستعانة ببعض  المصادر  1
 .داخ  الفصو  الدراسية

30 21% 

الحصو  عل  المعلومات المتعلقة بالماد   ف يساعد بنك المعرفة المصري  2
 أقوم بتدريسها. الت 

38 26% 

ساعد على تفاع  الطالب أثناء الحصة الدراسية وزياد  قدرتهم على  3
 االستيعاب.

22 15% 

 الت يلب  بنك المعرفة المصري االحتياجات من مصادر المعلومات المختلفة  4
 تساند المناهج الدراسية.

31 21% 

على سهولة التعلم بالنسبة  المصريتساعد الفيديوهات الموجود  ببنك المعرفة  5
 للطالب.

25 17% 

 %100 146 المجموع 
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 المصريلبنك المعرفة  المعلمين أسباب استخدام د6شكل رقمم

يتضعععح تععععدد أسعععباب اسعععتخدام المعلمعععين لبنعععك المعرفعععة  (6( والشعععك  رقعععم)1رقعععم) الجعععدو بدراسعععة 
الحصعو  علع   فع يسعاعد  المصري  حيل  كعان معن أكثعر أسعباب اسعتخدامهم لبنعك المعرفعة المصعري أنعه

%( مععن إجمععال  إجابععات 26)حيععل بلغععت نسععبتهم  بتدريسععهاالمعلععم وم يقعع التعع معلومععات المتعلقععة بالمععاد  ال
المنععاهج فعع  دعععم  يسععاعد المعلمععين عينععة الدراسععة  بينمععا الععبعض اآلخععر يععرى أن بنععك المعرفععة المصععري

 تسعاند المنعاهج الدراسعية التع يلب  االحتياجات معن مصعادر المعلومعات المختلفعة  و داخ  الفصو  الدراسية
إجمعال  إجابعات %( معن 21م وقعد بلغعت نسعبتهم)وتساعد فع  تشعويق الطعالب وإثعار  العتعلم والمعرفعة لعديه

أنهعم يسعتخدمون بنعك المعرفعة المصعري  المعلمعين عينعة الدراسعة%( معن 17  أفاد )المعلمين عينة الدراسة
والتخيليعة لتبسعيط إسعتيعاب العلعوم معن  ةوالصعور الحقيقيع تنظرا لما يحتويعه معن معوارد تفاعليعة: الفيعديوها

أن  المعلمين عينعة الدراسعةمن  %(15وناشيونا  جيوجرافيك  كما أكد ) Discovery Educationقنوات 
 .استخدام الفيديوهات الموجود  ببنك المعرفة المصري ف  التعليم ساعد على سهولة التعلم بالنسبة للطالب

  المصري المعرفة بنك استخدم علي للطالب مدى تشجيع المعلمين .4

حيل توجد عالقعة طرديعة بعين  المصري بنسبة كبير  على المعلميعتمد استخدام الطالب لبنك المعرفة 
اسععتخدام المعلععم لبنععك المعرفععة المصععري واسععتخدام الطععالب لععه  فتععرى الباحثععة أنععه يمكععن أن يععزداد معععد  

لبنععك المعرفععة المصععري كلمععا زاد اسععتخدام المعلععم لععه داخعع  الفصععو   و كلمععا قععام بحععل  اسععتخدام الطععالب
به عند االستذكار والتحصي ؛ لعذا حرصعت الباحثعة علعى سعؤا  المعلمعين ععن معدى  الطالب على االستعانة

تشجعيهم للطالب على استخدام بنك المعرفة ومتابعتهم للطالب من خالله )البريعد اإللكترونع  للطالعب علعى 
وهعو معا بنك المعرفة(  وقد تبين للباحثة قلة عدد المعلمين الذين يحثون الطالب على اسعتخدام بنعك المعرفعة 

 (:7يوضحه شك  رقم)
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 المصري المعرفة بنك استخدم علي للطالب المعلمين تشجيع مدى د7شكل رقمم

قلة عدد المعلمين العذين يحفعزون الطعالب علعى اسعتخدام بنعك المعرفعة  من خال  الشك  السابق يتضح
%(  وترجعا 60%( بينمعا بلغعت نسعبة معن أجعاب بعـ)ال( )40حيل بلغت نسبة من أجاب بـ)نعم() المصري

بأهميعة معا يقدمعه بنعك المعرفعة معن معوارد  يعع ذلك إلى كعون التجربعة جديعد  والكثيعر ال  ف الباحثة السبب 
لطعالب فمعا زا  حيل اتضح ذلك أثناء الحديل ما المعلمين  وكعذلك الحعا  بالنسعبة ل تسه  من عملية التعلم

  لذا توصى الباحثعة بضعرور  عقعد دورات تدريبيعة مكثفعة المصريبأهمية بنك المعرفة  يع الكثير منهم ال 
التعليم  وكذلك عقد ور  عم  ونعدوات توعويعة  ف  المصريللمعلمين للتدريب على استخدام بنك المعرفة 

أثناء التعلم  وتعريفهم على الموارد  المصري بالمدارس للطالب لتوعيتهم بأهمية االعتماد على بنك المعرفة
التفاعليععة وكيفيععة البحععل عمععا يحتععاجون إليععه مععن مصععادر معرفيععة تسععاند منععاهجهم الدراسععية مععن خععال  بنععك 

 المعرفة. 

من وجهه نظر  التدريس على الطالب والتغيير الذى أحدثه في المصريما أثر استخدام بنك المعرفة  .5
 المعلمين

أثعر  أو feedbackن ك  ما يشغلها هو معرفة مردود كا  الباحثة  ذهن ف البحل  طرأت فكر عندما 
  المعلمعين نظعر وجهعه معن أحدثعه العذى والتغييعر الطعالب على التدريس ف  المصرياستخدام بنك المعرفة 

 فع ألن المعلمين هم األقدر على تحديد األثر الذى أحدثه بنك المعرفعة والتغييعر قياسعا بعاألعوام السعابقة لهعم 
فيمعا  (8( والشك  رقعم)2رقم) الجدو   وهو ما يوضحه المصريالتدريس دون االعتماد على بنك المعرفة 

 يلى:

 الطالب التدريس على في المصريأثر استخدام بنك المعرفة  د2جدول رقمم

 % التكرار أثر االستخدام م

أصبح التعليم ال يمث  عبئا على الطالب حيل يمكنه االستعانة بالموارد التفاعلية  1
 ببنك المعرفة

40 33% 

 %27 34 زياد  قدر  الطالب على التفاع  والتفكير واإلبداع 2

 %40 50 البحل عن المعلومات ف تغير سلوك الطالب  3

 %100 124 المجموع 

 نعم
40% 

 ال
60% 

 ال نعم
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 التدريس على الطالب في المصريأثر استخدام بنك المعرفة  د8شكل رقمم

التعدريس علعى  فع  المصعريأثر استخدام بنك المعرفة عن ( 8)رقم والشك ( 2)رقم الجدو  باستقراء
%( معن المعلمعين عينعة الدراسعة أن اسعتخدام 40 أكعد)من وجهه نظر المعلمين الطالب والتغيير الذى أحدثه

البحععل عععن المعلومععات   فعع أدى إلععى تغيععر سععلوكهم وطععريقتهم  المصععريبعععض الطععالب لبنععك المعرفععة 
الكتاب المدرسى وإنما يمكن أن يحص  عليها الطالب معن خعال  فيعديو  ف فأصبحت المعلومة ال تتوفر فقط 

%( أن 32يمكن أن يحص  منها على المعلومات  وأفاد) الت ائ  أو صور  توضيحية  ومن ثم تعددت الوس
التعليم أصبح ال يمث  عبئا على الطالب فعلى سعبي  المثعا  كعان الطالعب يقعوم بشعراء الكتعب الخارجيعة معثال 
لالسععتزاد  منهععا بالمعرفععة والتوضععيح ألجععزاء المقععرر أو الععذهاب إلععى مجموعععات التقويععة  أمععا اآلن فيمكنععه 

%( معن 28بالموارد التفاعلية المتاحة من خال  بنك المعرفة واالستماع ألكثعر معن معلعم  وأبعدى)االستعانة 
المعلمين عينة البحل أن بنك المعرفة قد زاد من قعدر  الطعالب علعى التفكيعر واإلبعداع والفهعم ولعيس الحفعظ 

 والتلقين.  

 المصريالمعرفة  بنك عن عليميةاإلدارة الت قدمتها التي العمل وورش التدريبية مدى كفاية البرامج .6
  للمعلمين

 التع  العمع  وور  التدريبية البرامج كفاية مدى عن موجه للمعلمينتضمن استبيان الدراسة استفسار 
  فكانعت نسعبة اإلجابعات كمعا يوضعحها الشعك  للمعلمعين المصعري المعرفعة بنعك عن التعليمية اإلدار  قدمتها
 (: 9رقم)

 

أصبح التعليم ال يمث  
عبئا على الطالب حيل 

يمكنه االستعانة 
بالموارد التفاعلية ببنك 

 المعرفة
32% 

زياد  قدر  الطالب 
على التفاع  والتفكير 

 واإلبداع
28% 

تغير سلوك الطالب فى 
 البحل عن المعلومات

40% 

 أصبح التعليم ال يمث  عبئا على الطالب حيل يمكنه االستعانة بالموارد التفاعلية ببنك المعرفة

 زياد  قدر  الطالب على التفاع  والتفكير واإلبداع

 تغير سلوك الطالب فى البحل عن المعلومات
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 للمعلمين المصري المعرفة بنك عن المقدمة العمل وورش التدريبية البرامج كفاية مدى د9شكل رقمم

وور  عمعع  عععن بنععك  أن غالبيععة المعلمععين يحتععاجون إلععى دورات تدريبيععة السععابق مععن الشععك  يتضععح
%( من المعلمين عينعة الدراسعة 74وكيفية التسجي  فيه واالستفاد  من موارده حيل أكد ) المصريالمعرفة 

وقنعوات  المصعريأنهم ما زالوا يحتاجون إلى التدريب حتى يتمكنعوا معن اسعتخدام كع  معوارد بنعك المعرفعة 
ة بععض فعندما سألت الباحثع   STEM NOWديسكفرى التعليمية والبرامج الخاصة بالمعلمين مث  برنامج 

 .المعلمين عن هذا البرنامج وما يقدمه للمعلمين أجابوا بأنهم لم يسمعوا عند من قب 

 التعليم. فيواالستفادة منه  المصريبنك المعرفة  ستخدامما المهارات الالزمة للمعلمين ال .7

م دعع فع للباحثعة معن خعال  الدراسعة الميدانيعة السعتطالع آراء المعلمعين حعو  دور بنعك المعرفعة  تبين
وتطوير التعليم الثانوى أنهم يحتاجون إلى بعض المهارات الستخدام بنك المعرفة وأنه يمكنهم اكتسعابها معن 
خال  قيام اإلدار  التعليمية بتوفير دورات وور  عملها من شأنها اكساب هذه المهارات للعلمعين  ويوضعح 

 :المصرين لالستفاد  من بنك المعرفة يحتاج إليها المعلمي الت ( المهارات 10(والشك  رقم)3الجدو  رقم)

 التعليم فيواالستفادة منه  المصريالمهارات الالزمة للمعلمين للتعامل مع بنك المعرفة  د3جدول رقمم

 % التكرار المهارات الالزمة م

 %40 65 مهار  التعام  ما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 1

 %32 52 إتقان اللغة اإلنجليزية. 2

 %28 45 مهارات البحل واإلسترجاع 3

 %100 162 المجموع 

  

 نعم
26% 

 ال
74% 

 ال نعم
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 المصريمع بنك المعرفة  ستخدامالمهارات الالزمة للمعلمين ال د10شكل رقمم

يحتاج إليها المعلمين السعتخدام  الت أن أكثر المهارات  (10) والشك  رقم (4) يتضح من الجدو  رقم
%( معن 40) هى مهار  التعام  ما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيل أكد ذلك المصريبنك المعرفة 

المعلمين عينة الدراسعة وترجعا الباحثعة ذلعك إلعى أن معظعم معلمعى المرحلعة الثانويعة كبعار سعننا إلعى حعد معا 
مععا تكسعبهم خبععر  ومهعار  التعامع   التع وعهعدهم بالتكنولوجيعا جديعد ومععن ثعم يحتعاجون مثع  هععذه العدورات 

اللغعة  فع %( معن عينعة الدراسعة أنهعم يحتعاجون دورات 32) تكنولوجيعا المعلومعات واالتصعاالت  كمعا أفعاد
اإلنجليزيععة إلتقانهععا حتععى يتمكنعععوا مععن اسععتخدم بنعععك المعرفععة والمععوارد التفاعليعععة الموجععود  عليععه باللغعععة 

مهعار  البحعل واالسعترجاع  %( من المعلمين عينة الدراسة أنهعم يحتعاجون إلعى28) أجاب أيضا اإلنجلزية 
ضرور  االهتمعام بعقعد  المصري؛ لذا توصى الباحثة القائمين على بنك المعرفة المصريعلى بنك المعرفة 

 دورات تدريبية للمعلمين من شأنها االرتقاء بتلك المهارات جمعياً  

  رفة بالمدرسة تعوق استخدام بنك المعد  اإلنترنتم  اإلتصاالت مدى وجود مشكالت بشبكة .8

 ف  المصري تبين للباحثة من خال  الدراسة الميدانية الستطالع آراء المعلمين حو  دور بنك المعرفة
تععم إدخالهععا للمععدارس  التعع أن هنععاك مشععكالت تقنيععة تتعلععق بشععبكات الفععايبر   دعععم وتطععوير التعلععيم الثععانوى

داخ  الفصو  أحياناً  وهو معا يوضعحه الشعك   المصريوضعف االنترنت مما يعو  استخدام بنك المعرفة 
 ( فيما يلى:11) رقم

 

مهار  التعام  ما 
تكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت
40% 

 .إتقان اللغة اإلنجليزية
32% 

مهارات البحل 
 واإلسترجاع

28% 

 .مهار  التعام  ما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .إتقان اللغة اإلنجليزية

 مهارات البحل واإلسترجاع
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 بالمدرسة ماالنترنتد مدى وجود مشكالت بشبكة االتصاالت د11م شكل رقم

الضعوئية وشبكات الفعايبر  باإلنترنتباستقراء الباحثة للشك  السابق يتضح وجود مشكالت تقنية تتعلق 
%( من المعلمين عينة الدراسة أن 59) حيل أكد داخ  الفصو    المصرييعو  استخدام بنك المعرفة  مما

 أفعاد المصعري كمعاهناك مشكالت تتعلق بالبنية التحتية للمدرسعة بنسعبة كبيعر  تععو  اسعتخدام بنعك المعرفعة 
%( أن هنعاك مشعكالت بنسعبة 17) %( بأن هناك مشكالت تقنية بمدارسهم بنسبة متوسطة  بينما أجاب24)

يعتمكن  بالمعدارس حتعىصغير   ومن ثم توصى الباحثة اإلدارات التعليميعة ضعرور  حع  المشعكالت التقنيعة 
 داخ  الفصو  الدراسية واالستفاد  من موارده. المصريالمعلمين من فتح بنك المعرفة 

 التعليم من وجهة نظر في صريالمزيادة فاعلية االستفادة من بنك المعرفة الالزمة لمقترحات ال .9
 المعلمين

زيعاد  فاعليعة االسعتفاد  معن الالزمعة لمقترحعات عن الة االستبيان بسؤا  موجه للمعلمين اختتمت الباحث
   الثعانويهم معا تحفظهعم التعام علعى نظعام الجديعد للتعلعيم التعلعيم معن وجهعة نظعر ف  المصريبنك المعرفة 

 : تال كالفكانت المقترحات  المقدمة منهم 

ضععرور  تععدريب جميععا الطععالب والمعلمععين علععى إنشععاء حسععاب علععى بنععك المعرفععة المصععري   .1
 واستخدام مصادره عمليا وليس نظرياً.

التععدريب علععى مهععار  فععن وضععا األسععئلة بمععا يناسععب محتععوى المععنهج ومععا يقدمععه بنععك المعرفععة  .2
 .المصري

 طلح المناسب.يحتاج غالبية المعلمين إلى التدريب على مهار  البحل بالمص .3

فهعم  فع ستسعاعدهم  التع اللغعة اإلنجليزيعة لالرتقعاء بمهعاراتهم اللغويعة  و فع عقد دورات تدريبية  .4
 المنشور باللغة اإلنجليزية . المصريمحتوى بنك المعرفة 

ح  المشكالت التقنية وانقطاع االنترنت المستمر بالمدارس؛ ليعتمكن المعلمعين معن االسعتعانة ببنعك  .5
 الفصو .المعرفة داخ  
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 بنسبة صغير  بنسبة    متوسطة بنسبة كبير 
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 رابعا: النتائج

السعععتطالع آراء المعلمعععين حعععو  دور بنعععك المعرفعععة  الميدانيعععة الدراسعععة خعععال  معععن الباحثعععة توصعععلت
 إلى مجموعة من النتائج أبرزها: الثانويدعم وتطوير التعليم  ف  المصري

  %( 45)بنسعبة المصعري المعرفعة بنعك علعى حسعابا يمتلكعون العذين الدراسعة عينعة المعلمعين عدد قلة .1
 كافيعة تدريبيعة دورات تلقعيهم ععدم إلى ذلك  ويرجا%( 55) نسبتهم بلغت حسابا يمتلكون ال من بينما
 .فيه والتسجي  المصري المعرفة بنك استخدام طريقة عن

ً  يمتلكععون ال ممععن عععدداً  أن الباحثععة وجععدت .2  حسععابات يسععتخدمون المصععري المعرفععة بنععك علععى حسععابا
 . فيه التسجي  لطريقة معرفتهم لعدم نظراً  المعرفة بنك محتويات إلى للوصو  زمالءهم

 بينمعا  %(17)بلغعت نسعبتهم كبيعر  بنسعبة التعدريس ف  المصري المعرفة بنك يستخدمون من أنتبين  .3
 فكانععت صععغير  بنسععبة يسععتخدمونه مععن أمععا  %( 33)نسععبتهم بلغععت متوسععطة بنسععبة يسععتخدمونه مععن

 %(.50)نسبتهم بلغت فقد األخرى بالنسب مقارنة كبير  نسبتهم

 لبنععك اسععتخدامهم أسععباب أكثععر مععن فكععان  المصععري المعرفععة لبنععك المعلمععين اسععتخدام أسععباب تعععددت .4
 بتدريسعها المعلعم يقعوم التع  بالماد  المتعلقة المعلومات عل  الحصو  ف  يساعد أنه المصري المعرفة
 .الدراسة عينة المعلمين إجابات إجمال  من%( 26)نسبة من أجاب بذلك بلغت حيل

 الدراسعية المنعاهج دععم فع  يسعاعد المصري المعرفة بنك أن%( من المعلمين عينة الدراسة 21أفاد ) .5
 الدراسععية المنععاهج تسععاند التعع  المختلفععة المعلومععات مصععادر مععن االحتياجععات يلبعع  و الفصععو  داخعع 
  .لديهم والمعرفة التعلم وإثار  الطالب تشويق ف  وتساعد

 معن يحتويعه لمعا نظعرا المصري المعرفة بنك يستخدمون أنهم الدراسة عينة المعلمين من%( 17) أكد .6
 قنعععوات معععن العلعععوم إسعععتيعاب لتبسعععيط والتخيليعععة ةوالصعععور الحقيقيععع تتفاعليعععة: الفيعععديوها معععوارد

Discovery Education  أن الدراسعة عينعة المعلمعين معن%( 15) أكعد كما جيوجرافيك  وناشيونا 
 بالنسعبة العتعلم سعهولة علعى سعاعد التعلعيم فع  المصعري المعرفعة ببنعك الموجعود  الفيعديوهات استخدام
 .للطالب

 معن نسعبة بلغعت حيعل المصعري المعرفعة بنعك اسعتخدام على الطالب يحفزون الذين المعلمين عدد قلة .7
 إلعى ذلعك فع  السبب الباحثة  وترجا%( 60( )ال)بـ أجاب من نسبة بلغت  بينما%(40()نعم)بـ أجاب
 العتعلم عمليعة معن تسعه  معوارد معن المعرفعة بنعك يقدمه ما بأهمية يع  ال والكثير جديد  التجربة كون
 يع  ال منهم الكثير زا  فما للطالب بالنسبة الحا  وكذلك المعلمين  ما الحديل أثناء ذلك اتضح حيل
 .المصري المعرفة بنك بأهمية

 إلعى أدى المصعري المعرفعة لبنعك الطعالب بععض اسعتخدام أن الدراسعة عينة المعلمين من%( 40)أكد .8
 الكتععاب فعع  فقععط تتععوفر ال المعلومععة فأصععبحت المعلومععات  عععن البحععل فعع  وطععريقتهم سععلوكهم تغيععر

 ثعم ومعن توضيحية  صور  أو تعليم  فيديو خال  من الطالب عليها يحص  أن يمكن وإنما المدرس  
 يمث  ال أصبح التعليم أن%( 32)أفادكما  المعلومات  على منها يحص  أن يمكن الت  الوسائ  تعددت
 منهعا لالسعتزاد  معثال الخارجيعة الكتعب بشعراء يقعوم الطالعب كعان المثعا  سعبي  فعلى الطالب على عبئا

 االسععتعانة فيمكنععه اآلن أمععا التقويععة  مجموعععات إلععى الععذهاب المقععرر أو ألجععزاء والتوضععيح بالمعرفععة
 مععن%( 28)وأبععدى معلععم  مععن ألكثععر واالسععتماعالمعرفععة  بنععك خععال  مععن المتاحععة التفاعليععة بععالموارد
 ولعيس والفهعم واإلبعداع التفكيعر علعى الطعالب قعدر  معن زاد قعد المعرفعة بنك أن البحل عينة المعلمين
 .  فأصبح الطالب باحل ومفكر ومعلم. والتلقين الحفظ
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 المصععري المعرفععة بنععك عععن عمعع  وور  تدريبيععة دورات إلععى يحتععاجون أنهععم المعلمععين غالبيععةأكععد  .9
 زالوا ما أنهم الدراسة عينة المعلمين من%( 74) أكد موارده حيل من واالستفاد  فيه التسجي  وكيفية

 ديسعكفرى وقنعوات المصعري المعرفة بنك موارد ك  استخدام من يتمكنوا حتى التدريب إلى يحتاجون
 بعععض الباحثععة سععألت فعنععدما   STEM NOW برنععامج مثعع  بععالمعلمين الخاصععة والبععرامج التعليميععة
 .قب  من عند يسمعوا لم بأنهم أجابوا للمعلمين يقدمه وما البرنامج هذا عن المعلمين

 معا التعامع  مهعار  هع  المصعري المعرفعة بنك الستخدام المعلمين إليها يحتاج الت  المهارات أكثر أن .10
 كمعععا   الدراسعععة عينعععة المعلمعععين معععن%( 40)ذلعععك أكعععد حيعععل واالتصعععاالت المعلومعععات تكنولوجيعععا

 معن يتمكنعوا حتعى إلتقانهعا اإلنجليزيعة اللغعة فع  دورات يحتعاجون أنهعم الدراسعة عينة من%( 32)أفاد
 مععن%( 28)أيضععا اإلنجليزيععة أجععاب باللغععة عليععه الموجععود  التفاعليععة والمععوارد المعرفععة بنععك اسععتخدم
 .المصري المعرفة بنك على واالسترجاع البحل مهار  إلى يحتاجون أنهم الدراسة عينة المعلمين

  ممعا الثعانويالضعوئية بمعدارس التعلعيم  الفعايبر وشعبكات باإلنترنت تتعلق تقنية مشكالت وجود اتضح .11
 أن الدراسة عينة المعلمين من%( 59)أكد  حيل الفصو  داخ  المصري المعرفة بنك استخدام يعو 
 كمعا المصعري المعرفعة بنعك اسعتخدام تععو  كبيعر  بنسبة للمدرسة التحتية بالبنية تتعلق مشكالت هناك
 هنععاك أن%( 17)أجععاب بينمععا متوسععطة  بنسععبة بمدارسععهم تقنيععة مشععكالت هنععاك بععأن%( 24)أفععاد

  صغير   بنسبة مشكالت

 خامساً: التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة يطيب للباحثة أن تتقدم بالتوصيات التالية:

إنشععاء حسععاب علععى بنععك المعرفععة  ضععرور  عقععد دورات تدريبيععة مكثفععة للمعلمععين للتععدريب علععى .1
 .التعليم ف  مصادرهاستخدام  و المصري

عقد ور  عم  وندوات توعوية بالمدارس للطالب لتوعيتهم بأهمية االعتماد علعى بنعك المعرفعة  .2
البحععل عمععا يحتععاجون إليععه مععن أثنععاء الععتعلم  وتعععريفهم علععى المععوارد التفاعليععة وكيفيععة  المصععري

 مصادر معرفية تساند مناهجهم الدراسية من خال  بنك المعرفة.

 االرتقعاء شعأنها معن للمعلمعين اللغة اإلنجليزية ف  دورات بعقد اإلدارات التعليمية اهتمام ضرور  .3
 هم عند البحل عن موارد تفاعلية باللغة االنجليزية.مهاراتب

 بنعك فعتح معن المعلمعين يعتمكن بالمدارس حتعى التقنية المشكالت ح  إلى التعليمية اإلدارات سعى .4
 .موارده من واالستفاد  الدراسية الفصو  داخ  المصري المعرفة

مععن مععوارد  المصععريحععل المعلمععون للطععالب علععى ضععرور  االسععتعانة بمععا يقدمععه بنععك المعرفععة  .5
 تفاعلية تساند وتدعم المناهج الدراسية.

طاع االنترنت المستمر بالمدارس؛ ليتمكن المعلمين معن االسعتعانة ببنعك ح  المشكالت التقنية وانق .6
 المعرفة داخ  الفصو .
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 ( الفاض / معلمة)المعلمال

 تحية طيبة وبعد،،،                   

 التعلعيم وتطوير دعم ف  ودوره المصري المعرفة كبعنوان: بن دراسة ف يعد هذا اإلستبيان أدا  بحل 
دعععم المقععررات  فعع دور بنععك المعرفععة لتعععرف ا ميدانيععة بهعدف دراسععة: اإلسععكندرية بمحافظععة العععام الثعانوي

  اسععتخدامه علععى عمليععة الععتعلم بالنسععبة للطععالب الفصععو  وأثععرالدراسععية ومععدى اسععتعانة المعلمععين بععه داخعع  
 استخدام المصادر المتاحة على بنك المعرفة  ف تهم يحتاجها المعلمين لزياد  مهارا الت والدورات 

 ويرجى التكرم بمالحظة ما يلى : 

  تعبر عن رأيك بصد   الت  ه ال توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة  لكن اإلجابة المطلوبة
 و دقة.

  فقط . العلم سوف تذكرها لن تستخدم إال ألغراض البحل  الت البيانات 

 لحسن تعاونكم واالمتنانالشكر  جزيلمع 

 الباحثة

----------------- 

 (:                                     *تخصص المعلم :اختياريالمعلم)*اسم 

 )   (  )   (                     ال .ه  قمت بالنشاء حساب على بنك المعرفة المصري؟           نعم1

 س؟التدري ف . ما مدى استخدامك لبنك المعرفة المصري 2

 )   ( )  (                    بنسبة صغير  )   (               بنسبة متوسطة بنسبة كبير                

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( المصري. أسباب استخدامك لبنك المعرفة 3

 د√ضعم  أسباب االستخدام م

  المناهج الدراسية.االستعانة ببعض  المصادر المتاحة ف  بنك المعرفة  ف  دعم   1

2 
أقوم  الت الحصو  عل  المعلومات المتعلقة بالماد   ف يساعد بنك المعرفة المصري 

 بتدريسها.
 

  ساعد على تفاع  الطالب أثناء الحصة الدراسية وزياد  قدرتهم على االستيعاب. 3

4 
تساند  الت يلب  بنك المعرفة المصري االحتياجات من مصادر المعلومات المختلفة 

 المناهج الدراسية.
 

  على سهولة التعلم بالنسبة للطالب. المصريتساعد الفيديوهات الموجود  ببنك المعرفة  5

 ذكرها(................................................................................... أخرى)يرجى   

 المذاكر  الستيعاب المقررات الدراسية؟  ف ي ه  تشجا الطالب عل  استخدم بنك المعرفة المصر .4

 نعم )   (                                    ال )   (
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 التدريس على الطالب والتغيير الذى أحدثه من وجهه نظرك ؟ ف  المصري.ما أثر استخدام بنك المعرفة 5

 د√ضعم  أثر االستخدام م

1 
حيل يمكنه االستعانة بالموارد التفاعلية ببنك أصبح التعليم ال يمث  عبئا على الطالب 

 المعرفة
 

  زياد  قدر  الطالب على التفاع  والتفكير واإلبداع 2

  البحل عن المعلومات ف تغير سلوك الطالب  3

 أخرى )يرجى ذكرها(................................................................................

 .ه  البرامج التدريبية وور  العم  الت  قدمتها اإلدار  التعليمية عن بنك المعرفة كافية؟ 6

 نعم )   (                           ال)   (                                  

 التعليم؟ ف واالستفاد  منه  المصريما المهارات الالزمة للمعلمين الستخدام بنك المعرفة . 7

 د√ضعم  المهارات الالزمة م

  مهار  التعام  ما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 1

  إتقان اللغة اإلنجليزية. 2

  مهارات البحل واإلسترجاع 3

 مهارات أخرى)يرجى ذكرها(................................................

 .ه  توجد مشكالت  بشبكة اإلتصاالت بالمدرسة ) اإلنترنت ( ؟      8

 )   (  )   (                  بنسبة صغير   بنسبة كبير  )   (                         بنسبة متوسطة

التعلعيم معن وجهعة  فع  المصعري. ما مقترحاتك التع  معن شعأنها زيعاد  فاعليعة االسعتفاد  معن بنعك المعرفعة 9
 ظرك ؟ن

 


