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 المتالحقة التكنولوجيةو  التربوية   لتطورات .للتعليم جديدة أبع دا   الحديثة والتعليم التعلم ونظري ت المعلوم ت تقنية أضااااااااااا   
 دمج بضااارورة ديتن   دة أطراف ظهور إلى أدت التعلمية التعليمية العملية تواجه بدأت التي الكثيرة والمشاااكالت والمتسااا ر ة 

 المواقف مواجهة لى  ق در متعلم خلق أجل من وتحساااااااااااينه  التعليم بعملية واالرتق ء التطورات هذه لتواكب   ب لتعليم التقنية
 .لوم تللمع ومتعددة ةجديد مص در  لى تعتمد صحيحة  لمية بطرق له  المن سبة الحلول وإيج د المختلفة والمشكالت

 البشاارية تعهده لم والمعلوم ت االتصاا ل لوساا  ل ب لنساابة المق ييس بكل نو ي    تطورا   يمثل المع صاارة المجتمع ت تعيشااه م  ولعل
 مع يير امه اساااااتخد وطرق الجديدة المعلوم ت توليد ودرجة إليه  الوصاااااول وإت حة وتنو ه  المعلوم ت توا ر أصاااااب  وقد قبل من

 ق در مجتمع تنمية هو للتربية الجوهرية األهداف أحد يكون الساااااااي ق هذا و ي الحديث للمجتمع اإلبدا ية القدرة  لى للحكم
 الحديثة ربويةالت االصااطالح ت  يه أصاابح  الذي الوق  و ي   جديدة معلوم ت وتوليد وتقويمه  المعلوم ت إلى الوصااول  لى
 األجي ل إ داد هدفب بدونه   تعمل أن يمكن ال المسااتقبل مدرسااة  ي جوهري     نصاارا   المعلوم تية المصاا در تصااب  للتقنية موجه
 (39  2004   س لم) ب لتقنية موجه لع لم

 إلى للتعلم لتقليديا النمط من الط لب تنقل التي والتعلم التعليم مص در مراكز هي والتعليم التربية مستحدث ت أبرز أن شك وال
 اإلنترن  بكةش  لى أو الكتب  ي ك ن   سواء مص دره   ي المعلومة  ن البحث  بر المحتوى تعلم  ي    ال   مش رك    يكون أن
 .األخرى المعلوم ت أو ية  ي أو

 تتمحور الذ المدرسي النظ م مخرج ت أهم المتمكن المتعلم يعد حيث   الدراسي ومنهجه  المدرسة أهداف لد م التقنية توجد
 واساااااااتخدامه  دةجدي معلوم ت وتوليد المعلوم ت  ن البحث  ي قدراتهم تطوير  لى المتعلمين مسااااااا  دة حول التعليم تقني ت

 .مجتمع تهم  ي منتجين كأ راد  بف  لية المش ركة من يتمكنوا أن أجل من وتقويمه 

 الط لب وبوابة المدرسااااي التعلم  ي ر يسااااي  محورا أصاااابح  المسااااتفيدين لح ج ت االسااااتج بة التعليم تقني ت اسااااتط    وكلم 
 (.19  2002  العتيبي) الع لمي المعلوم تي المجتمع نحو والمدرسة

 الرؤية هذه تفعيل طلبويت واضااحة تربوية  لساافة من تنبثق محددة وأهداف رؤية خالل من كله  ذلك بتحقيق التعليم تقني ت تقوم
 .وظيفته بتنفيذ التقنية قي م والفلسفة واألهداف

 و متعددة أنواع من تف دةاالسااااااااا للمتعلم تتي  من سااااااااابة تعّلمية تعليمية بيئة تو ير هو ب لتعليم التقنية دمج من الع م الهدف إن    
 (.44  2004   س لم) االستكش ف و البحث مه رات لديه تعزز و الذاتي  التعلم  رص له تهيئ و التعلم  مص در من مختلفة
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 أسااااااااترالي  كومنولث  رساااااااامي   أو  (Australia :ب إلنجليزية) أسااااااااترالي 
 دولاااة  (Australia of Commonwealth :باااا إلنجليزيااااة)

 لمحيطا غرب  لى آسي  شرق جنوب  ند الجنوبي الكرة نصف  ي تقع
 الشااااااام ل من الق رة ويحيط .(Canberra)راك نب    صااااااامته  اله دي 

 تسااام ن روبح كورال  بحر وب لشااارق تورز ومضااايق أر ورا وبحر تيمور بحر
 .ندياله المحيط والغرب الجنوب من به  ويحيط ب س  ممر وب لجنوب

South New  ) – اقليمية والي ت سااااااتة من تتكون اسااااااترالي  دولة
Wales) ويلز  س وث نيو (Queensland)    كوينزالند (Australia South) و أسترالي  جنوب (Tasmania) 
 ,Australia) (2008 .الغربية استرالي   (Australia Western)  يكتوري   (Victoria) تسم ني  

 األصااااليون أسااااترالي  سااااك ن الق رة يسااااكن ك ن   18ال القرن أواخر  ي للق رة األوروبيين احتالل وقبل   م 000 40 قرابة قبل
2007) (Anitei, . حوالى اللهج ت هذه .االصاااااااااااليين الساااااااااااك ن لدى لهجة 500 من أكثر هن ك ك ن    الوق  ذلك  ي 

 من العديد قدان  إلى الق رة  ي األوروبي التوسااااع أدى(.للغة النحوية القوا د  ي مم ثلة تجمع ت شااااكل  ي) مختلفة لغة 250
 الكريول أو ةاإلنجليزي المحلية لغ ت لب الحديث إلى الب قون انتقلو   به  المتكلمين من العديد قتل كم   اللهج ت و اللغ ت

(creoles). 1999) Trends, Social (Australian 

 وك ن  م1770  ي أسااترالي  من الشاارقي النصااف  لى بريط ني  اسااتول   1606   م  ي الهولنديون المالحة اكتشاافه  أن وبعد
 وتم الالحقة  العقود  ي بثب ت السااااااك ن  دد نمى و نده   م1788 ين ير 26  ي أسااااااترالي   لى ك مل  رساااااامي اسااااااتحواذ أول

 ,Walsh) (1991 .بريط ني   هد لولي الذاتي للحكم إض  ية مستعمرات خمسة أضيف  و نده  الق رة ب قي اكتش ف

 درالي الف اإلتح د هذا ومنذ .األساااترالي الكومنولث وتكون   درالي اتح د مساااتعمرات الساااتة أصااابح    م1901 ين ير 1  ي
 22.6 حوالي ترالي ألساا السااك ني التعداد يعتبر .الكومنولث نظ م هو مسااتقر ليبرالي ديمقراطي سااي سااي نظ م أسااترالي   ي وتكون
 وبريزبين وميلبورن سااااااايدني مثل الوالي ت  واصااااااام من قريب أو داخل  ي الساااااااك ن من (%60) حوالي ويتركز .نسااااااامة مليون
 .ويلز نيوس وث  ي أو  يكتوري  والية  ي إم  السك ن من (%57) حوالي ويعيش .وأديليد وبيرث

 مؤشاار تصااانيف ي   شااار السااا دس والمركز االقتصااا دي التقدم  ي  شااار الث لث المركز تحتل حيث متقدمة  دولة أساااترالي  تعتبر
 Martin,-i-(Sala (2010 .الع لمي االقتص دي للمنتدى 2011–2010 الع لمي التن  سي

 والعمر الصااحية الر  يةو  الحي ة وجودة البشاارية التنمية :مثل الع لمية التصاانيف ت من العديد  ي   لية مراكز  ي أسااترالي  وتصاانف
 المتحدة األمم  ي ضو  أسترالي  وتعتبر .السي سية والحقوق المدنية الحري ت وحم ية االقتص دية والحرية الع م والتعليم المتوقع
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 المحيط زرج ومنتدى الع لمية التج رة ومنظمة وإبيك االقتصاااا دية التنمية ومنظمة وأنزوس الكومنولث ودول العشاااارين ومجمو ة
 ,n.d.) (worldaudit.org .أوروب  خ رج المعيشة جودة معي ر  ي األولى أسترالي  وتعتبر .اله دي

 الساااااااك ن من أقلية مع اآلسااااااايوية  العرقي ت من الب قي ومعظم أوروبية  أصاااااااول من هم أساااااااترالي  ساااااااك ن من % 80 من أكثر
 زوتعزي لتشجيع الرامية الحكومية المب درات من العديد أنشئ   م1973   م  ي "البيض ء أسترالي " سي سة إلغ ء بعد .ناألصليي

  ي الشعبية اللغة وأ استخدام  األكثر اللغة هي اإلنجليزية اللغة كون  رغم .الثق  ية التعددية سي سة إلى استن دا   العرقي االنسج م
 .رسمية شبه غةل ا تب ره   لى اصطل  أنه إال للبالد  الرسمية اللغة ليس  لكنه  الحكومية  المؤسس ت  ي وكذلك أسترالي 

(McCreadie, 2006)

 مت ح   يه والتعليم الكبرى المدن  ي متو رة المدارس ك ن   م1800   م  ي
 بأبن ء  صاااااا   خ التعليم ك ن  بل رساااااامي تعليم هن ك يكن  لم . قط الوجه ء ألبن ء
  .الدراسية الرسوم د ع  لى الق درين الغنية الطبقة

 نحو المجتمع تجها  قد ولذا .التعليم ضعف بسبب انتشر الذي للجهل المتوقعة النتيجة هي يمةالجر  ك ن   م1830   م و ي
 واطنينم بإنشاااااااااااا ء تهتم مدارس بإنشاااااااااااا ء الحكومة ق م   .منه  التخفيف أو الجرا م من للتخلص الحلول أهم كأحد  التعليم

 التعليم تأسيس بداية يه  ك ن  حي تهم.  ي يحت جونه  التي األس سية المه رات نويتعلمو  األخالقية ب لقوانين يلتزمون ص لحين
 البسيط. بشكله النظ مي

 مدرسااااايةال الكتب وشاااااراء المدارس وتجهيز وإق مة المعلمين  الساااااتقط ب تساااااتخدم وك ن  للتعليم أمواال   الحكومة خصاااااصااااا 
 ح أصااااب ولكنه  ساااا بق    انشاااا ؤه  تم قد تكون أن أو الحكومة بلق نم ُمنشااااأة تكون أن إم  حكوميةال مدرسااااةال وك ن  .الالزمة
 النظ م  ذاه خ رج الكنيساااااااااااة تديره  التي المدارس غ لبية وك ن .األطف ل تعليم  ي االساااااااااااتمرار من لتتمكن الحكومة من تمول

 .م1900 من متقدمة  ترة حتى كذلك  وبقي 

 ساااااالوك بمسااااااتوى وال  التعليمية العملية سااااااير تنظم التي الدراسااااااية المن هج أو واألنظمة ب لقوانين كثيرا    مهتمة الحكومة تكن لم
 صااغير ىمبن المدرسااة ك ن   وسااواء  .المدرسااة أرض  ي الُمق مة األنشااطة بم هية أيضاا    اهتم م له  يكن ولم .الطالب و المعلمين

 لنفس يخضع ن  كالهم  .ط لب 100 تضم دراسية  صول  دة تحوي كبيرة  مدرسة أو  ط لب 20 من أقل به واحدة غر ة من
 واألنظمة. المن هج
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 ضىقي حين  ي .والحي كة الخي طة لتعليم اليوم  ي دقيقة 80 لفتي تل ويض ف .األس سية المواد والفتي ت الفتي ن من كل  تلقىي
 الطالب ظهرم بتفقد الدراسااااااي اليوم يبدأ المعلم وك ن .والحساااااا ب الجغرا ي  من والمزيد الهندسااااااة تعلم  ي الوق  هذا األوالد

 اآلخرين عم التع مل وحساااان والنظ م النظ  ة قيم غرس هو األول المق م  ي المدرسااااة اهتم م ك ن  إذ  بهندامهم ويعتني ونظ  تهم
 يضره. أو للمجتمع يسيء م  كل  وتجنب

 همو  المهتمين من دورية مت بعة يتطلب ك ن  األمر ألن .تطبيقه الصاااااااعب من ك ن  و  م1870   م  ي اإللزامي التعليم إدخ ل تم
 ح ل  ي ترتفع تكن لم المعلمين أجور ألن .الساااانة  ي واحدة مرة إال مدرسااااة كل  زي رة بمقدورهم يكن لم الح الت من كثير   ي

 وغرب نزالندكوي  تساااااااام ني   والية  ي العشاااااااارين القرن حتى موجودة يةتدريبال كلي تال تكن لمو  .إضاااااااا  ية مه م  ي مشاااااااا ركتهم
 .ثراء األكثر للطبق ت  قط مت ح  الع لي التعليم ك ن  و .استرالي 

  ي لفنيا التعليم تحساااين يتم بأن للمط لبة التج ر د ع والذي المهرة للعم ل والح جة م9018  م  ي االقتصااا دي الكسااا د أثر
 خ رج  ي ليمالتع تطورات لدراساااااة لج ن وضاااااع    الب رزين والساااااي سااااايين البريط نيين الزوار من نتق داتاال مواجهةل .المدارس

 .كبيرة  تغييرات إلى تحت ج البالد  ي التعليم أنظمة بأن التق رير وأثبت  .البالد

 البرامج ذهه صمم  وقد .سنوات أربع إلى الدراسية البرامج تمديد و الموضو  ت تحسين تم و الث نوية  المدارس رسوم ألغي 
 إلدارةا اتمه ر  الصاااااااااان  ية  لألغراض الفنية والدورات األ م ل لرج ل التج رية الدورات :ب ال تب ر األخذ مع للطلبة الدراسااااااااااية

 .التدريب ثم ةب لكلي تح قلواال الث نوي التعليم كم لا  المعلمين  لى وأصب  .المتخصص الع لي للتعليم وبرامج يةالمنزل

 سااااااا  من االنته ء بعد بنج ح تح ن تاالم زاجت  لمن وتمن  المؤهلة الشاااااااه دات .الدراساااااااية للبرامج شاااااااه دات ثالث أدخل 
 للطالب حقت التي الدراساااااية ةالمنح تليه  سااااانوات أربع بنج ح أنهى لمن المتوساااااطة شاااااه دةوال .االبتدا ية المرحلة  ي سااااانوات

  ي ونيرغب الذي باللطل آخرين   مين إلكم ل يسمونه  كم   المغ درة وشه دة  .الع لي التعليم من سنوات ألربعا  ي الن جحين
 .ج معةال دخول

 من % 5.60  بنساااابة الدولة وتنفق .,Gillard) 2010-(11 مليون    489 44 ك ن   2009 لع م الوطني التعليم ميزانية
  ي والساااااااااااتين الخ مس الترتيب احتل  وقد اإلجم لي المحلي الن تج

 وكاااا لااااة) العاااا لم دول جميعب  مقاااا رنااااة التعليم  لى الحكومي اإلنفاااا ق
 ., (2010المركزية المخ برات

 

 استرالي   ي الر يسية السبع الوالي ت : الشكل
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  ي لتعليما يكملون ب لج معة االلتح ق  ي يرغبون الذين الطالب ولكن أ وام  شااااااااااارة لمدة إلزامي  اساااااااااااترالي   ي التعليم يعد
 .الع شااار فالصااا وحتى األول الصاااف من االساااتراليين والث نوية االبتدا ية المرحلة طالب ويدرس .  م  شااار اثني لمدة المدارس
 و ي البدنية  ربيةوالت االجتم  ية والدراس ت والعلوم والري ضي ت اإلنجليزية اللغة مثل أس سية دراسية مواد  لى المنهج ويحتوي

 ترك بين االختي ر الوق  ذلك  ي ويمكنهم الث نوية الشاااااه دة  لى الحصاااااول الختب رات الطالب يخضاااااع الع شااااار الصاااااف نه ية
  شر لث نيا الصف حتى إض  يين لع مين الدراسة  ي االستمرار أو مهنية مدرسة حضور أو الع ملة القوى  ي والدخول المدرسة
  First) (English .الج معة  ي ب لدراسة لاللتح ق مطلوب

 

 التعلم من نوع أول و .يةإلزام وليسااااا  نسااااابي  منظمة غير أساااااترالي   ي اإل دادية قبل م  ومرحلة المدرساااااة قبل م  مرحلة برامج
 يديره الذي الجم  ي اللعب أو التقليدية النه رية الر  ية هو للوالدين التقليدية التربية إط ر خ رج األساااتراليين األطف ل له يتعرض

 ألبن  هم اآلب ء قبل من تنظيمه يتم المدرساااة  سااان قبل األطف ل من لمجمو ة دوري اجتم ع  ن  ب رة وهو .أحدهم  أو الوالدين
 يالمدرساااا قبل التعليم مثل تعليم  النشاااا   من النوع هذا يعتبر ال و همإشاااارا  تح  واالجتم  ي اإلبدا ي اللعب  ي للمشاااا ركة

 التعليم من المرحلة ذهه تعتبر حيث الغربية أساااترالي  ب ساااتثن ء واألق ليم  الوالي ت جميع  ي االبتدا ية المدارس  ن منفصااال  هو
,Inc)   م1967   م أسااااااترالي   ي مرة ألول اللعب من النوع هذا أنشااااااأ . ةاالبتدا ي المدارس نظ م من كجزء  المدرسااااااي قبل

2014). 

 شكل  قد واألق ليم الوالي ت كل  ك ن    م1975   م بحلول و  م70 -60خالل اللعب بقيمة الو ي زي دة مع وتطور نم  قد
 اللعب. من النوع هذا لتنظيم رابطة

-2005  م  المدرسي قبل م  التعليم  ي األطف ل  دد بلغ وقد ؛ سنوات خمس إلى ثالثة  مر من األطف ل ري ض مرحلة تقبل
 وهي األطف ل ري ض دخلوا قد األطف ل من ٪85.7 أن يعني وهذا كله    اساااااااترالي   ي طفال   557.243 من يقرب م  2006

 .,Union) (2007  المدرسة تسبق التي السنة

 أو ساااتة تليه   المدرساااة يسااابق الذي الع م الروضاااة أو التحضااايرية السااانة من يبدأ واألق ليم الوالي ت معظم  ي األسااا ساااي التعليم
 أن من غمالر   لى .الدراساي البرن مج إلكم ل سانوات سا  إلى خمس من يشامل الث نوي التعليم و .مساتوي ت أو سانوات سابعة

 .دمجه  نحو لةالمستق المدارس  ي سيم  ال متزايد  اتج ه هن ك منفصلة مؤسس ت معظمه   ي هي والث نوية االبتدا ية المدارس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1


 التعليم يف اسرتاليا ومفهوم تقنيات التعليم

 29من  9الصفحة 
 

 .م1998   م  ي ٪10 مع مق رنة  (الخ صااة المدارس ب سااتثن ء) المدارس من ٪14 من يقرب م  دمج تم  م2008   م في 

2010) (Statistics, 

 .اإلقليم أو الوالية  لى يتوقف وهذا  16 أو 15 حتى 6 أو 5 بين تخرجهم وحتى للمدرسااااة دخولهم منذ الطلبة أ م ر تتراوح
 .بديلة مهنة أو دراسية ترتيب ت وجود من التأكد أو    م 17 إلى اإللزامي التعليم سنوات مديدت ترى األخيرة والسي سة

  ا مينالد والمقيمين األساااااتراليين للمواطنين مج نية وهي األساااااتراليين الطالب من ٪65 حوالي بتعليم الحكومية المدارس تقوم
 المن طق ي  سيم  وال  من زلهم  ي يتعلمون الطالب من قليل  دد .والمستقلة الك ثوليكية المدارس  ي ٪34 من يق رب م  مع

 .الريفية

 ىإل المبكرة السااان من للمراحل الع م التعليم لمدارس الدراساااية الرساااوم كون  من وب لرغم NSW ويلز سااا وث نيو والية  ي أم 
 يجب م  جموعم أن إال التعليمية  العملية اساااتمرار حسااان لضااام ن د عه  األبوان يخت ر أي طو ية؛  هي مج نية الث نوية المرحلة

 أساااااااترالي دوالر 33.738 منه  أساااااااترالي دوالر 90 049 مجمو ه   ي تصااااااال الذكر آنفة المراحل خالل األبوان يتكبده أن
 ,LAM) (2012 الدراسية. الرسوم تمثل

 معظم .ةينيدال ليم تعال مثل إضااااااااا  ية مواضااااااااايع تدريس يمكن بحيث المن هج   ي المرونة بعض الدراساااااااااي المنهج إط ر يو ر و
 ارتداء راليةاألست المدارس بعض تطلب ال حيث المدارس بين تف وت هن ك أن من الرغم  لى  رسمي  زي  يرتدون المدرسة طالب
 لطالبيةا القي دات وجمع الط لب صااوت لد م المنظم ت شااكل الث نوية المدارس بين مشااتركة حركة اتخذت وقد .الرساامي الزي

 . كتوري   ي المبكرة الطفولة وتنمية والتعليم التربية وزارة مثل المدارس لتحسين

 

 المدارس من%73و واألق ليم. الوالي ت وحكوم ت االساااااااااترالية الحكومة من ب لغ    اهتم م  اساااااااااترالي   ي االبتدا ي التعليم يلقى
 (182 صفحة  2014 الق ضي  و أحمد  الع ل  ) بد الوالية. لسلطة تخضع حكومية

 والتدريب والصااحة موالتعلي االجتم  ية واألخالق البساايطة الحساا بية والمه رات والكت بة القراءة لغة تطوير  لى التركيز وينصااب
 تطوير  لى ركيزالت يتم االبتدا ية  المرحلة من العلي  المسااااااتوي ت  ي .بدا يةاإل االنشااااااطة وبعض  الشااااااخصااااااية القدرات وتنمية

 والفنون وسااايقىوالم والعلوم االجتم  ية والدراسااا ت والري ضاااي ت اإلنجليزية اللغة .سااا بقةال سااانواتال  ي ه تعلم التي المه رات
 .قىالموسي دوراتو  اللغ ت و الديني  التعليم مثل االختي رية المواد أيض  هن ك .والصحة البدنية والتربية والحرف
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هدف ر ع ب كل و ق  لقدراته وإمك ن تهم  األستراليوناألسترالية بد م تعليم الجودة لكل األطف ل تتعهد الحكومة 
مع يير التعليم القومية وذلك لتلبية مط لب سوق العمل ومتطلب ت الحي ة  ي القرن الح دي والعشرين وذلك  ي 

 ضوء هذه األهداف القومية للتعليم اإللزامي  لى النحو الت لي :

لدى القدرة  لى حل المشكالت والتحليل والقدرة  لى إبالغ األ ك ر والمعلوم ت للتخطيط  أن ينمي -
 وتنظيم األنشطة ولتتع ون مع اآلخرين .

 لحي تية .لألدوار ا المسؤوليةأن ينمي لدى الطالب الثقة ب لنفس والتف ؤل واحترام   لي للذات   وتحمل  -
  ي كل م  يتعلق ب لمب دئ األخالقية . والمسؤوليةفكير أن ينمي لدى الطالب القدرة  لى مم رسة الت -
 أن يكونوا مواطنين نشطين ومطلعين بفهم وتقدير نظ م حكومة أسترالي  -
ني هدريب المتم والمواقف اإليج بية وتو ير التعليم وال همهم لبيئة العمل ب لمه توظيف وربط مه راتهم و  -

 والتوظيف والتعليم المستمر .
ين ومنتجين ومبد ين وواثقين من التقني ت الجديدة   خصوص   تقنية االتص ل معلأن يصبحوا مت -

 والمعلوم ت و هم تأثير تلك التقني ت  لى المجتمع .
 أن يكونوا  لى  هم ودراية بإدارة البيئة الطبيعية والمعر ة والمه رات . -
 .منهمج متوازن وش مل لخالأن يكون لدى الطالب مستوى   ل منجز من المعر ة والمه رات والفهم من  -
ويتقن مه رات االتص ل مع أن ينجز الطالب مه رات الحس ب ومعر ة القراءة والكت بة اإلنجليزية  -

 .اآلخرين
 أن يكون الط لب ق درا   لى المش ركة  ي برامج التعليم المهني أثن ء مرحلة التعليم اإللزامي . -

 بعض  ي وتسااااامى سااااانة 17 – 16 من  يه  الط لب  مر ويكون ( شااااار والث ني  شااااار الح دي ) سااااانت ن  يه  الدراساااااة ومدة
 : طريقتين بإحدى الث نوية المرحلة الط لب وينهي الث نوية ب لكلي ت الوالي ت

 .به  العمل من تمكنه شه دة الط لب يعطى ( اإللزامي التعليم نه ية ) الع شر الصف نه ية بعد •

 والكلي ت  تب لج مع االلتح ق من تمكنه شااااه دة يعطى ( الث نوية المرحلة نه ية )  شاااار الث ني الصااااف من الط لب انته ء بعد •
 . التقنية
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 استرالي (  ي السعودية الثق  ية الملحقية-الع لي التعليم )وزارة 

 دورا   َلعبَ  وقد م  الع ل  ي ابتك را   وأكثره  األسااااا ليب أ ضااااال من كواحد  اآلن به معترف الع لي التعليم    ي األساااااترالي األسااااالوب
 التعليم ؤسااساا تم وتعد اإلنت ج. معدل   زي دة  ي ومساا همته الع مل ين مه رات   مسااتوى بر عه االقتصاا دي  أسااترالي  أداء    ي مهم   

 المؤساااسااا ت تلك  ي سالتدري هيئة أ ضااا ء اختي ر ويتم التعليم  تقني ت وير  تط حيث من الع لمَ   ي الرا دة هي األساااترالية الع لي
 الوا دين لطالبا  لى اإلشااااراف  ي كبيرة  بخبرة ويتمتعون تخصااااصااااهم مج ل  ي ب رزين يكونوا م  وكثيرا   الع لم أنح ء جميع من
 التي القوية لدوليةا العالق ت بفضااااال لتدريسا هيئة وأ ضااااا ء للطالب الثق  ي التب دل برامج تنفيذ سااااانوي    يتم كم    دة  دول من

 وكندا حدةالمت والمملكة األمريكية المتحدة الوالي ت من كل   ي المرموقة التعليمية المؤساااااااااسااااااااا ت من ب لعديد أساااااااااترالي  تربط
  وآساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا . وأوروباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 تم وقد الع لم  دول جميع من والب حثين الطالب جذب  لى تعمل التي المكثف العلمي والبحث اإلبداع بثق  ة أسااترالي  تشااتهر
 )معرض Technology Australian Showcase (ATS ) ب سااااااام اإلنترن  شااااااابكة  لى جديد موقع إنشااااااا ء
 والمه رات لمبتكرةا لوجي للتكنو  كمصاااااادر  بأسااااااترالي  للتعريف المحلية األسااااااترالية الحكوم ت من كمب درة  األسااااااترالية( التقني ت

 األلفية تدخلو  األخرى الدول معظم من أ ضاااال بمعدل الحديثة التقني ت تتبنى أنه  أسااااترالي   ن المعروف من ان كم   المتقدمة 
 أ ضل  لى بحثو  وتدريب تعليم منشآت أسترالي  تمتلك كذلك  الع لم   ي اإلنترن  لشبكة استخدام معدالت بأ لى الجديدة

  الحديثة. نولوجي والتك الفريدة والمكتب ت الدراسية والفصول تقني  المتقدمة المختبرات توا ر حيث من الع لمية المستوي ت

 :الت لية اإلدارات مسؤولية أسترالي   ي التعليم

 (DEET) 1987 والتدريب والتوظيف والتعليم التربية إدارة •

 Training and Employment and Education of Department 

 ((DEETYA 1996)) الشب ب وشؤون والتدريب والتعليم التوظيف إدارة •

Affairs Youth and Training Education, Employment, of Department 

 ( (DETYA 1997)) الشب ب شؤون و والتدريب التعليم إدارة •

Affairs Youth and Training Education, of Department 

http://ats.business.gov.au/
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 ((DEST 2001)) والتدريب والعلوم والتعليم التربية إدارة •

tpemtDapeD fo ,noimDcfe. eicpeip men Dtmcecet 

 ((DEEWR 2007)) العمل وأم كن التوظيف  الق ت   التعليم إدارة •

tpemtDapeD fo ,noimDcfe. ,aemfoapeD men Dhp eftlemmip 

 

 بأسترالي  التعليم تطوير مشروع ظهر االسترالي التعليم  ي واالصالح التغيير  لى األمور وأولي ء والمجتمع الحكومة لحرص نظرا  
 يكون وأن تعلمه ي  مرن    مسااااتغال   متعلم    الط لب يكون بحيث التعليم طرا ق  ي التغيير هو المشااااروع هذا  ليه ركز مج ل وأهم

  . التعليم  ملية  ي للط لب مس  دا   بل للمعلوم ت  نح   م ليس المعلم

 (182 صفحة  2014 الق ضي  و أحمد  الع ل  ) بد الت لية: المح ور  لى التركيز وتم

 المستمر. التعليم مفهوم وتحقيق والحي تية والتعليمية الفكرية المه رات  لى التركيز .1

 تعليمية وساااايلةك  المعلم قبل من تسااااتخدم بحيث التعليم  ملية  ي والمعلوم ت الح سااااب تقنية اسااااتخدام ى ل التركيز .2
 للتعليم. ومصدر أداة الط لب ومن

 العصرية. والحي ة المتعلم ح ج ت مع لتتن سب المن هج  ي الجذري التغيير .3

 مكثف. بشكل للمعلمين المهني والتطوير التدريب .4

 طالب.ال تقويم أس ليب تطوير .5

 للماادرس نموذجاا    تكون ولكي الواقع أرض  لى األ كاا ر تحقيق أجاال من  اادةرا ماادارس إلى الماادارس بعض تحوياال .6
 التطوير. مشروع  ي األخرى

 المدرسة.  مل ومراجعة لتقويم جديد أسلوب تطوير .7

 موحدة. استراتيجية خطة  ي ذلك كل  رسم .8

 الصف إدارة أسلوب تطوير .9
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 ومن   الوالي ت وىمساات  لى وبعضااه  الدولة مسااتوى  لى بعضااه    أسااترالي   ي للتعليم التطويرية المشاا ريع من العديد هن ك و
  : يلي م  المش ريع هذه

 مدارس 4) مدارس ساااااااابع  ي المشااااااااروع هذا تطبيق وتم  بأسااااااااترالي   يكتوري  والية  ي م1995   م أكتوبر  ي المشااااااااروع بدأ
 :يلي م   لى المشروع أغراض وتنطوي (.ث نوية مدارس ثالث -ابتدا ية

 التقني ت جودو   لى تركز التي التعليمية البيئ ت من حديثة نم ذج  لى المنفتحة و المتميزة المدارس من شااااااااااابكة إيج د - 1
 .الفصول من  صل كل   ي المتقدمة التربوية

 .ديثةالح التعليمية البيئ ت هذه  ي المتكونة التعليمية الخبرات لتب دل سالمدار  بين المش ركة ود م إيج د - 2

 .الحديثة لتربويةا التقنية البيئ ت  ي والتعلم التعليم لعملي ت وتحصيل إنج ز ومستوي ت مخرج ت تكوين  لى العمل - 3

 مساااااااتوى  لى المدارس ومديري علمينللم متميزة جودة ذات وتطويره  التعليمية المهنية للخبرة ومصااااااا در مساااااااتوى إيج د - 4
 . يكتوري  والية

Victoria

 مق طعة يلتحو  أجل من الحكومة هذه أولوي ت قمة  ي التعليم وك ن  أولوي ته  ورتب  جديدة حكومة انتخب  م1992   م  ي
 ضاااااااااعيف    يراتهمتقد حساااااااااب التعليم ك ن   قد  الكبيرة التعليم مشاااااااااكالت  لى التغلب جلأ من و  متقدمة مق طعة إلى  يكتوري 

 .التغيير وينشدون متضجرون األمور أولي ء ذلك  ي بم  والمجتمع  متدنية ومخرج ته

 .المجتمع من وكذلك الحكومة من الكبير الد م  لى ذلك  ي معتمدين وكبيرة سريعة بصورة التغيير حدث

new south wales

 .الوالية  ي والتعليم للتربية المستمر والتطوير البحث إلى المجلس يهدف •

 ك ديميينأ وأ ضااا ء أمور وأولي ء ومعلمين التعليم و التربية ووزارة الوالية حكومة  ن ممثلين بين  ضاااوا   (22) المجلس يضااام •
 .مب شرة الوالية  ي مالتعلي و التربية بوزير ويرتبط
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 تقنية -مثيلالت -الموسيقى مدارس :المدارس هذه أمثلة ومن والية من أكثر  ي أسترالي   ي منتشرة  كرة المتخصصة المدارس
 . قلي  ب لمتفوقين الخ صة والمدارس -والري ضي ت العلوم -الري ضة -اللغ ت -الزرا ة -المعلوم ت

 ألن  رصاااااااة تعطي  أنه كم    يه  تخصاااااااصااااااا  التي الم دة  ي من هجه  وتكثف تركز بأنه  وتتميز .الث نوية المرحلة  ي غ لب  وهي
 .جدا   و ع لة نشطة تعلم بيئة يجعله  مم  التخصص ذلك مع اهتم م تهم تلتقي الذين الطالب  يه  يتجمع

Learn 2 Learn:

 ظريةن وخلفيا ت ومها رات معر اة من يملاك ما   لى معتمادة نقطاة من انطالقا  الطا لاب يتعلم أن مبادأ  لى البرنا مج هاذا يعتماد
  مل ورقة أو صبفحو  إم  النقطة هذه تحديد ويتم  النقطة نفس من تعلمهم  ي جميع  الطالب يبدأ أن ب لضااااارورة وليس و ملية
 الط لب ونيك أن أي الط لب  لى المعتمد التعلم مف هيم من الكثير البرن مج  ي ويطبق .آخر أسااااااااااالوب أي أو الط لب يقدمه 
 بسااابب (سااانوات8 سااان) الث لث الصاااف من ويطبق .مساااؤوليته وتحمل التعلم  لى ق  م أصااايل بأسااالوب التدريس لعملية محورا  
  .مف هيمه بعض تقدم

 الطالبي العمل تشااااجعو  التعلم تعزز وأنه  التقنية أهمية ت م    إدراك    بأسااااترالي  المختلفة الوالي ت  ي التعليم  ن لمساااائولونا يدرك
 .مواجهته التعليم  ي المسئولين و لى تحد   أنه  لى التعليم  ي واإلنترن  اآللي الح سب استخدام إلى ينظر كم    الجم  ي

 الح سمة اللحظ ت نم  ددا واجه  كم   .التعليمية القط   ت مختلف  بر والثراء التنوع تشهد أسترالي   ي التعليم تكنولوجي 
 و  الخ رجي و الداخلي المسااتويين  لى جديدة نهضااة ح لي  شااهدوت بل . الم ضااية 30 ال الساانوات خالل النكساا ت بعض و

 ب لتعليم المتصلة تلك  يه  بم    وغيره  االقتص دية للعلل ج هزا   سحري    حال   ليس  نفسه  التكنولوجي  بأن متزايد ا تراف هن ك
 – اإلنج زات أس س لى  يعتمد التكنولوجي  نج ح ظل  ي والتطبيق المب شرة التنمية يوجه الذي البشري اإلبداع نإ بل  .والتعلم

 .والمجتمع الحي ة من أخرى جوانب  ي الح ل هو كم   التعليم  ي
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 مثل الصاالة ذات يمب لمف ه متأثرا    الت ريخ خالل مختلفة أوق ت  ي المتعددة أشااك له  ي ظهر قد التعليم تكنولوجي  مصااطل  إن
 حكوم ت مساااااااااااؤولي ت نم ك ن  التعليم و التقنية إن .الكمبيوتر  لى الق  م التعليم أو بعد  ن التعليم أو التعليمية التكنولوجي 

 وقد .ح ديةاالت الحكومة مساااااااااااؤولية من ك ن   والج مع ت  (موجودة تعد لم التي) الع لي للتعليم كلي ت  و المختلفة  الوالي ت
 ةزمني  ترات ربعأ إلى تقساااااااااايمه  يمكن الح ضاااااااااار الوق  إلى الث نية الع لمية الحرب ذمن التعليم  ي التغييرات من الكثير حدث

 (,McNamara (2002 أسترالي   ي التعليمية التكنولوجي  ت ريخ  ي  يسيةر 

 إلى ةالث ني الع لمية الحرب قبل األولى السنوات 
 الستين ت.

 الثم نين ت. منتصف إلى السبعين ت 

 ت.التسعين منتصف إلى الثم نين ت منتصف  

 الح لي العصر. 

 
 

 

 أنه  من الرغم لى   األولى الساااانوات خالل األسااااترالية التعليم دوا ر  ي به ُيساااامع لم األرج   لى التعليم تكنولوجي  مصااااطل 
 القرن من الثالثين ت  ي البعيدة الن  ية المسااااتوطن ت  ي لألطف ل التعليم إليصاااا ل ر يسااااية كآلية  الع م اإلذا ي البث اسااااتخدم 

 ,p. 2010, (McNamara (113  ي ورد .الم ضي

 

 التعليم  ي  التكنولوجي وتطبيق التكنولوجي   صااااار  جر بزوغ شاااااهدت (الساااااتين ت-الخمساااااين ت) ومرحلة الحرب بعد م  مرحلة
 نه ية و ي الدولة  ي ث نوية مدرسة لكل مم 16  رض ش ش ت لتو ير الحكومية المن  ج ءت المدرسي التعليم  في ، الرسمي

 لمجمو  ت 'المدرساااية اإلذا  ت' أخصااا  ي مع التعليم  مج ل  ي كتكنولوجي ت  ه بصااام ت واإلذا ة التلفزيون وضاااع الساااتين ت
 تساااتخدم التي  'األساااترالية اإلذا ة هيئة' الوطنية  الع مة اإلذا ة هيئة ك ن   التطور لهذا المفت ح . الدراساااي اليوم خالل مختلفة
 .البصرية  لالوس  من األدنى الحد مع الدراسية الفصول  ي اليورانيوم تخصيب برامج لتحقيق المدارس  ي اإلذا ية البرامج

 الدراساااية صاااولالف إلثراء يةرساااالمد اإلذا ة تساااتخدم والتي األساااترالية  اإلذا ة لجنة الوطنية االذا ة ك ن   التطور لهذا المفت ح
 أسااااترالي   ي لع ليا التعليم  لى والتلفزيون األ الم من اإل الم وساااا  ل تأثير ك ن  .البصاااارية المعين ت من األدنى الحد ب سااااتخدام

 . الوق  هذا  ي

 تساااتخدم أن جبي التكنولوجي  أن وهي بسااايطة حقيقة  ي يثمثل 'التعليم تكنولوجي 'ل الر يساااي الموضاااوع ك ن  العصااار  هذا  ي
 االهتم م من القليل يولي التعليمي المجتمع ك ن  .التدريس آالت من المزيد شااا فاكت يتم ك ن  بأنه الشاااك و .تعليميةال بيئةال  ي

 الكت ب  لى لمح  ظةا إن الطالب. وتشاااااااااااويق تحفيز  ي التكنولوجي  أثر ب ساااااااااااتثن ء والتكنولوجي  التعليم نظري ت بين للعالقة
 بطبيعة يعزى قط ع أي  ي النج ح و   التعليمية الوسااااا  ل من مصاااااداقية األكثر ب  تب ره  هيمنته   رضااااا  المتواضاااااع المدرساااااي

 الحدث مىيسااااااااااا أن يمكن الفيديو العلمية. اللق ءات اساااااااااااتثم ر  لى ق درا   تجعله التي الخبرة لكيمت الذي المعلم إلى الح ل
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 أكثر اليوم لن  تبدو التي التعليم تكنولوجي  مف هيم أطلق  أيضاااااااا  الحقبة هذه .أسااااااااترالي   ي المقبلة الحقبة بدأ الذي الر يسااااااااي
 وضوح  .

 الثم نين ت وأوا ل تالساااااابعين   ي المواضاااااايع .الساااااابعين ت حوالي أسااااااترالي   ي التعليمية التكنولوجي  بمفهوم الع م االهتم م بدأ
 'والري ضاااي ت العلوم'  لى ركيزالت يتم ك ن  النقيض  لى و والث نوي  االبتدا ي القط  ين  ي لتعليمل الليبرالي نهجال ب تب ع تميزت

 .اإلنس نية العلومو  والفنون االجتم  ية للدراس ت السبعين ت  ي أكبر أهمية أ طي  وقد .المدرسي التعليم  ي الستين ت من

 األسااااترالي المجتمع وجد م 1975   م في  أسااااترالي   ي انتشاااا را   أكثر التعليم تكنولوجي  بحوث أصاااابح  العصاااار هذا خالل
 هذا تم .تكنولوجي ال  لى الق  م التعلم موارد وتطوير لتصاااااااااميم المهنية الشااااااااابكة إنشااااااااا ء إلى بح جة أنهم التعليمية لتكنولوجي ل

 دبلوم'  مجناابر   أول إدارة من تمكن الااذي 'دين هوتون' Hutton Deane بقياا دة أساااااااااااترالياا  جنوب من بقياا دة التطور
 كلية  خالل من البرامج أشاهر ث ني بإدارة  ميلر" أليكس " Millar Alex وق م .'التعليمية التكنولوجي '  ي 'العلي  لدراسا تل

 ,p. 2010, (McNamara (115 .ملبورن  ي " Toorak"   توراك

 جزءا التكنولوجي  ذهه ا تب ر تمو  المدرسي  لألث ث الر يسية المكون ت من أصبح  الفيديو و رب ت الفيديو شعبية تزداد بدأت
 .متخصص كمج ل  إليه  ينظر أن من بدال   االبتدا ية المدارس معلمي  مه رات توقع ت من

 

 .  ص  دا الثم نين ت صفمنت من األسترالية التعليم قط   ت جميع  ي التعليمية التكنولوجي   ي التطورات  لى الكمبيوتر هيمن
 اللون أح دية شااا شااا ت ك ن   أنه  من ب لرغم االبتدا ية ارسالمد  ي موجودا   IIE أبل شاااركة شاااع ر أصاااب  الثم نين ت  أوا ل  ي
 ب سااااااتخدام طةبسااااااي بتنساااااايق ت النصااااااوص تحرير  لى ق درين الطالب وأصااااااب  . ح لي    الموجودة الف رهة ب لتصاااااا ميم تق رن وال

 خالله  نم النصاااااااوص وكت بة ف تي الم لوحة اساااااااتخدام طرق حول المنهج إلى المفردات من المزيد أضااااااايف ولذلك  الكمبيوتر
 الث نوية. المن هج  ي الر يسية الحقول كأحد  المعلوم ت تكنولوجي  أصبح  وبذلك

 للحكومة ك نو  المدرسااااة به  تقوم التي االسااااتثم رية المشاااا ريع والبعض اآلب ء من بد م المدارس إلى الح سااااب مع مل  أضاااايف 
  ي القض ي  أبرز  ي نموال م1986 لع م التعليمية التكنولوجي  األسترالية مجلةال من األول العدد احتوى وقد ذلك.  ي ب رز دور

 الميدان.
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 دورا   َلعبَ  وقد م  الع ل  ي ابتك را   وأكثره  األسااااا ليب أ ضااااال من كواحد  اآلن به معترف الع لي التعليم    ي األساااااترالي األسااااالوب
 التعليم ؤسااساا تم وتعد .اإلنت ج معدل   زي دة  ي ومساا همته الع مل ين مه رات   مسااتوى بر عه االقتصاا دي  أسااترالي  أداء    ي مهم   

 المؤسااساا ت تلك  ي سالتدري هيئة أ ضاا ء اختي ر ويتم التعليم  تقني ت تطوير   حيث من الع لمَ   ي الرا دة هي األسااترالية الع لي
 الوا دين لطالبا  لى اإلشااااراف  ي كبيرة  بخبرة ويتمتعون تخصااااصااااهم مج ل  ي ب رزين يكونوا م  وكثيرا   الع لم أنح ء جميع من
   دة  دول من

 

 تم وقد الع لم  دول جميع من والب حثين الطالب جذب  لى تعمل التي المكثف العلمي والبحث اإلبداع بثق  ة أساترالي  تشاتهر
 معرض) ATS Showcase Technology Australian)) ب سااااااااام اإلنترن  شااااااااابكة  لى جديد موقع إنشااااااااا ء
 والمه رات لمبتكرةا للتكنولوجي  كمصاااااادر  بأسااااااترالي  للتعريف المحلية األسااااااترالية الحكوم ت من كمب درة  (األسااااااترالية التقني ت

 األلفية تدخلو  األخرى الدول معظم من أ ضاااال بمعدل الحديثة التقني ت تتبنى أنه  أسااااترالي   ن المعروف من ان كم   المتقدمة 
 أ ضل  لى بحثو  وتدريب تعليم منشآت أسترالي  تمتلك كذلك  الع لم   ي اإلنترن  لشبكة استخدام معدالت بأ لى الجديدة

 .الحديثة نولوجي والتك الفريدة والمكتب ت الدراسية والفصول تقني  المتقدمة المختبرات توا ر حيث من الع لمية المستوي ت

 من متف وت تقنيةال مج ل  ي   النخرا  ولذا مساااااتقلة  وزارة والية كل   في والتعليم  التربية وزارات من  دد اساااااترالي   ي يوجد
 .ألخرى والية

Victoria

 مع التعا مال  ي يرغبون ال الاذين المعلمين إجبا ر إلى  مادت حياث  ياه أحاد يسااااااااااابقها  لم  ريادا   إجراء    كتوريا  والياة اتخاذت
 24 ق  دت  علي  تم وبهذا .العمل وترك المبكر التق  د  لى اآللي الح سااااااب

 من توري  ك والية تجربة تعد .بآخرين واساااااااااااتبدالهم المعلمين تعداد من %
 .والشاااااااااامولية الساااااااااار ة حيث من الع لمي المسااااااااااتوى  لى الفريدة التج رب

 الكثيرون  بتجربته أشااا د وقد دراساااي   صااال كل   ي متو رة التقنية وأصااابح 
  .ه ل خ صة بزي رة ق م  ندم  (غيتس بل) م يكروسو   ركةش ر يس ومنهم

 

 

 :  لى ق درين الطالب يكون أن إلى التجربة وهد  

 .المختلفة المن هج و ن صر التطبيق ت من العديد من اإلستف دة و اآللي الح سب أجهزة استخدام إمك نية        ·
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 .ذلكك  المدرسية البرامج و ي   الع دية الحي ة أنشطة  ي وذلك التعليم تقني ت  ي والمؤهل الدا م االستخدام        ·

 .التعليم تقني ت من العديد استعم ل مج ل  ي مه راتهم تطوير        ·

 لتعليميةا العملية محور هو الط لب يكون بحيث المعلمين  لدى الصاااف إدارة مفهوم إ  دة بمعنى :الصاااف إدارة أسااالوب تطوير
 حيث  المشااكالت حل طريق  ن التعلم مثل الط لب لدى  دة مه رات تنمية  لى يركز وهن  .ساا بق    ح صاال هو كم   المعلم  ال

 اتالمه ر  من وغيره األقران طريق  ن التعلم ومه رات االتصاااااااااااا ل مه رات تنمية وكذلك لذلك  للط لب من سااااااااااااب وق  يت ح
 .التعليم بعملية الصلة ذات المهمة األس سية

 ينظر كم   الجم  ي  يالطالب العمل وتشاااجع التعلم تعزز وأنه  التقنية أهمية ت م    إدراك     كتوري   ي التعليم  ن المساااؤولون يدرك
 أن المساااؤولون يذكرو  .مواجهته التعليم  ي المساااؤولين و لى تحد   أنه  لى التعليم  ي واإلنترن  اآللي الح ساااب اساااتخدام إلى

 : ي يتمثل التعليم  ي الح سب توظيف من الغرض

 .الدراسية المن هج تطوير  ي اإلسه م -

 .المدارس أداء مستوى ر ع -

 

 :يلي  يم  تمثل  المدارس مستوى و لى الوزارة مستوى  لى  ملية خطوات إلى القن   ت هذه ترجم  وقد

 أو علماااااااااينالم  ي  جز  يه  يوجد التي المواد بعض تدريس  ي الح سب الستخدام الالزمة واألس ليب الخطط إ داد .1
 .الم دة توصيل  ي المعلم لدى ضعف

 :خالله  من يتم واحدة بشبكة المدارس ربط .2

 .المدارس بين التعليمية الخبرات تب دل .3

 .للمدارس الوزارة قبل من الفني الد م تقديم .4

 .الطالب تحصيل لقي س أ دت كمبيوتر  برامج خالل من الطالب أداء  لى التعرف .5

 .الدراسية والحلق ت الدورات إق مة خالل من المعلمين تطوير .6

 ط لب لكل جه ز تأمين تشامل الخطة أن كم   المدرساة   ي طالب (7) لكل جه ز بواقع اآللي للح ساب أجهزة تأمين .7
 .2003   م بحلول

 .الوزارة  ليه تشرف المتعددة الوس  ط إلنت ج مركز إ داد .8
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 :الت لية ب لصور التعليم  ي التقنية  توظيف المدرسة مستوى  لى أم 

 ريقةبط الدرس يدار حيث الطالبية  المجمو  ت  دد مع يتن ساااااب األجهزة من من ساااااب  دد  لى يحتوي  صااااال كل .1
 للبحث  المن سااااااااابة اآللي الح ساااااااااب برامج مساااااااااتخدمين جم  ي مشاااااااااروع بتنفيذ مط لبة مجمو ة وكل المجمو  ت

 .والعرض واإل داد 

 المدرسة  ي رةالمتو  التعليمية البرامج من االستف دة  ملية يسهل لهم دليل بإ داد تخصص كل  معلمي مجمو ة تقوم .2
 .الالزمة والموسو ية التعليمية البرامج المدرسة تو ر كم   الدراسية  الخطة  ي  رضه  وتوقي 

  لى لي   ك  ا تم دا   تعتمد المواد  بعض أخرى إلى م دة من الفصااااال إدارة  ي الح ساااااب  لى اال تم د مساااااتوى يختلف .3
 من -  سابالح  لى األبع د ثالثي المجسام بتصاميم الط لب يقوم (التصاميم) النج رة م دة  مثال   .الح ساب اساتخدام

 العمل لتنفيذ المدرساااااااااة ورشاااااااااة إلى ينتقل المطلوبة النه  ية الصاااااااااورة إلى الوصاااااااااول وبعد - لذلك معد برن مج خالل
 .اإللق ء لم دة ب لنسبة الح ل وكذلك .المصمم

  سااااااااابالح اساااااااااتخدام  لى المعلمين تدريب  يه  يتم الرا دة  المدارس من مدرساااااااااة كل   ي للتدريب غر ة إ داد تم .4
  .التعليمية العملية  ي وتوظيفه

 (.جه ز المعمل  ي ط لب لكل) األجهزة من الك  ي العدد تو ر مع المدرسااااااااااااة  ي اآللي للح سااااااااااااب مع مل يوجد .5
  التعلم مص در مركز تجهيز و .اآللي الح سب م دة لتدريس المعمل ويستخدم

 .مدرسة كل   ي اآللي الح سب نظ م إلدارة - مفرغين -  نيين مختصين تو ر .6

 لط لبل يسااااام  نه يته أو الدوام بداية  ي حرة حصاااااص إ داد تم المدرساااااة تجهيزات من الط لب اساااااتف دة ولتساااااهيل .7
 .اإلض  ية المش ريع إ داد  ي - أمره ولي موا قة بعد - ب ستغالله 
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new south wales

 :يلي  يم  الح سب توظيف ويتمثل  كتوري  والية  ن بكثير يقل الوالية هذه  ي الح سب استخدام مستوى

Computer ) مثل اآللي الح سااااااااااااب  لي معتمدة مقررات إ داد تم -
Math Based.) 

  .عدب  ن التعليم لتسهيل الصن  ية األقم ر  بر بث محطة تشغيل -

 .م1996   م منذ اإلنترن  بدخول اإلذن المدارس إ ط ء -

  مل مت المدارس  ي اإلنترن  اسااااااااااتخدام من الساااااااااالبية اآلث ر  لى وللتغلب
 :اآلتي

 المدارس دخول ساااااااااااي ساااااااااااة لتحديد «الط لب وثيقة» بعنوان وثيقة إ داد -
 .   لة بصورة واستخدامه  لإلنترن 

 .المشرو ة غير االستخدام ت لتجنب من سب « لتر» وضع -

 .نفسه للغرض تقني    مشر     (40)و التدريس   ي الح سب استخدام ت  لى معلم (1500) تدريب تم -

 .واحد ليوم للتدريب برن مج وكذلك اإلنترن   استخدام  لى إض  ية س  ة (30)  لى المعلمين تدريب برن مج اشتمل -

 .طالب (10) لكل ح سب جه ز بنسبة المدارس  لى وتوزيعه  ح سب جه ز (77.000) تأمين تم -

 (. زجه المعمل  ي ط لب لكل) األجهزة من الك  ي العدد تو ر مع الث نوية المدارس  ي اآللي للح سااااااااااااب مع مل توجد -
 .اآللي الح سب م دة لتدريس المعمل ويستخدم

 

 والتي .دولااة 130 من أكثر من طاا لااب 62000  ن يربو ماا  University Monash موناا   جاا معااة تحتضااااااااااان كماا 
  ألنظمةك  التخصاااصااا ت من متميزة كمجمو ة  بأهميته  منه  إدراك  وذلك المعلوم ت تقنية تخصاااصااا ت لتدريس كلية  خصاااصااا 
 الحوسااااااابة  لوم ج نب إلى والمسااااااامو ة المر ية العرض بوسااااااا  ط المتعلقة والتطبيق ت واأل م ل  المصااااااا ل  إلدارة المعلوم تية

 .البرمجي ت وهندسة
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 من لكثيرا مضااااااااااالتااه تحاا   نجااد   التعليميااة والتطبيقاا ت المفاا هيم من للكثير وشاااااااااااا ماال واساااااااااااع التعليم تكنولوجياا  مجاا ل إن
 . وغيره  بعد  ن والتعليم المدمج والتعليم االلكتروني ك لتعليم  المصطلح ت

 .تحديدا . استرالي  دولة من والص درة المصطلح ت لهذه الحديثة التعريف ت رزأب نورد الق دمة السطور  ي ولعلن 

 

 ليمالتع )مم رسااااااااااا ت(تطبيق ت لد م يلزم م  كل  هي التعليمية التكنولوجي  أن,Norman) (2013   نورم ن رىت .1
  .  الفع لة والتعلم

Educational technology is whatever stuff you need to use to support 

the practice of effective teaching and learning 

 

 

 

 الموادو  واألس ليب النظم بأنه  التعليمية التكنولوجي  وصف يمكن أنه  ,p. 2010, (McNamara (112 يرى .2
 .والتقييم والتنفيذ والتطوير التصميم  ملي ت من تنتج التي

Educational Technologies might be described as the systems, 

methods and materials that result from the processes of design, 

development, implementation and evaluation. (McNamara, 2010, p. 

112) 

 

 
 خالل من التعليم ايصاااااا ل) Technology through Education Transforming مجلة وتذكر .3

 التي العملي ت وأ والتقني ت  المن سااااااااااابة  لألدوات المعتبر التنفيذ بأنه التعليم تكنولوجي  تعريف 2010 التكنولوجي (
 .التعلم مخرج ت وتحسين التعليمية المم رس ت لتعزيز واإلدراك والذاكرة الحواس تطبيق تسهل

T.H.E. Journal: Transforming Education through Technology (2010): 

Educational technology is the considered implementation of 

appropriate tools, techniques, or processes that facilitate the 

application of senses, memory and cognition to enhance teaching 

practices and improve learning outcomes. 
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 تصاااااااا التاالو  معلوم تال من واسااااااااعة مجمو ة بأنه  :التعليمية التقني ت p. 2010, Uys, (Philip (7 ذكريو  .4
  ع ل. ميتعلو  تعلم وتقديم وتطوير  تصميم بغرض بعن ية دراسته  تم تعليمية مم رسة  ي المتك ملة  قني تتالو 

 Educational technology is the broad range of information, communication 

and related technologies that are integrated in well‐researched educational 

practice for the direct purpose of effective design, development and 

facilitation of learning and teaching . 
 p. 2010, Uys, (Philip (7  ي إليه المش ر 

 

 لتلبية الع لم طبيعة ي  التعديالت  : بأنه  التعليم تقني ت الدولية والتقنية للهندساااااااااااة المعلمين جمعية تعرف حين  ي .5
 (2005 ) البشرية واالحتي ج ت الرغب ت

International Technology and Engineering Educators Association (ITEEA) 

defined as" the modification of the natural world to meet human wants and 

needs” (Vasista, 2014) 

 
 
 

 والتكنولوجي  التربوية االتصااااااااااا الت لجمعية والمصاااااااااااطلح ت التعريف لجنة قبل من 2004 يونيو شاااااااااااهر تقرير و ي .6
 (AECT)   خالل من ألداءا وتحسين التعلم لتسهيل األخالقية والمم رسة الدراسة ب نه  : التعليم تكنولوجي   ر 

  . المن سبة التكنولوجية والموارد العملي ت وإدارة واستخدام إنش ء

Educational technology is the study and ethical practice of facilitating 

learning and improving performance by creating, using, and managing 

appropriate technological processes and resources.  (AECT, 2004) 

   
 

 تساااااااااااتخدم التي قني تالت بتلك تتعلق التعليم تكنولوجي  ب ن كوينزالند   ي واالتصااااااااااا الت المعلوم ت تكنولوجي  وتقول .7
 ,Lloyd) (2005 . لآلخرين وتقديمه  وتنفيذه  وجمعه  المعلوم ت إلى للوصول

ICTs is taken to stand for information and communication technology or  

alternatively information and communications technology in Queensland 

(Lloyd, 2005) .generally relates to  : 

Those technologies that are used for accessing, gathering, 

manipulating and presenting or communicating information. 
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The technologies could include hardware (e.g. computers and other devices); 

software applications; and connectivity (e.g. access to the Internet, local 

networking infrastructure ,videoconferencing). What is most significant 

about ICT is the increasing convergence of computer-based, multimedia and 

communications technologies and the rapid rate of change that characterises 

both the technologies and their use. 

 ,Lloyd) (2005  ي إليه والمش ر 

 2003 يعر ه) (Stockley, يشااااااامل و .ةاإللكتروني ب لوسااااااا  ل يالتعليم برن مجال أو التدريب أو التعليم تقديم بأنه 
 المواد أو والتعليم التدريب تد م خ صااااااااة بطرق (المحمول اله تف مثل) اإللكترونية األجهزة أو الكمبيوتر اسااااااااتخدام

 .التعليمية

The Derek Stockley team design and conduct soft skills training programs 
throughout Australia and Asia and define E-Leaning as: 

The delivery of a learning, training or education program by electronic 
means. E-learning involves the use of a computer or electronic device (e.g. a 
mobile phone) in some way to provide training, educational or learning 
material. (Stockley, 2003) 

 

 2012 وتعرف) (UWA, إلى سااااعىي والتعلم التعليم من مرن جزء : بأنه االنترن   بر التعلم أسااااترالي  غرب ج معة 
 .الطالب لجميع للتعلم أكبر  رص تو ير

Online learning (often referred to as e-learning) is a sub-set of flexible 
teaching and learning that seeks to provide greater access to learning for all 
students. 

 

http://www.derekstockley.com.au/index.html
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  التعلم   رص من واساااااااعة مجمو ة' بأنه: المختلط التعلم (2011) تسااااااام ني ب االلكتروني والتعليم التربية وزارة هتعر و 
 ' الطالب حم سة وتعزيز المن هج تنوع لتحقيق لوجه  وجه  و اإلنترن   شبكة  لى المث ل سبيل  لى

 

The Tasmanian Department of Education e-School (2011) defines blended 

learning as "a range of learning opportunities, e.g. online, face-to-face, 

community and home to achieve curriculum diversity and promote student 

enthusiasm‟ 

(Department of Education and Early childhood development, March,2012, p. 8) 

 

 ي األسااااااترالية لمجتمعا وتطوير الع لي التعليم أبح ث لمنظمة الت بعة الع لي التعليم  ي والتطوير البحث مجلة  ي ورد  
 : ومنه  المدمج مالتعل لمفهوم تع ريف  دة   362 الصفحة 2011 يوليو من 7-4 بت ريخ والص در 34  دده 

 

 أو مع لفةالمخت التعلم اسااااتراتيجي ت من مزيج تسااااتخدم التربوية  األساااا ليب من مزيج بأنه (2008) وآخرون  يركروساااا   ر ه
 .تكنولوجي  بدون

Verkroost et al (2008) define blended learning as the total mix of pedagogical 
methods, using a combination of different learning strategies with or without 
technology. 

 لدراسااااايةا الفصاااااول بين تتراوح والتي التعلم طرق من متنو ة مجمو ة يشااااامل  المدمج التعلم نبأ (2006  كيج  و روز ويذكر)
 . ك ملة  بدرجة االنترن   لى تعتمد التي  البرامج إلى لوجه وجه    التعلم تستخدم التي التقليدية

Ross and Cage (2006) view blended learning as encompassing a “spectrum of 
learning modes that range from the traditional f2f classrooms to fully online 
degree programs” 

 

 ن  راداأل ح ج ت وتطوير التعلم تكييف تحدي ت لمواجهة وسااااااااايلةك  المدمج التعلم مفهوم إلى (2003) ثورن ينظر  
 التعليم من  ضاالأ بشااكل والمشاا ركة التف  ل مع اإلنترن   بر ب لتعلم المقدم التكنولوجي والتقدم البتك را دمج طريق

 "التقليدي
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Thorne (2003) conceptualizes blended learning as “a way of meeting the 

challenges of tailoring learning and development to the need s of individuals by 

integrating the innovative and technological advances offered by online learning 

with the interaction and participation offered in the best of traditional learning” 

(Torrisi-Steele, 2011, p. 363) 
 

 

 األسترالية الوطنية التدريب هيئة  ر   2003   م  ي  (ANTA) مجمو ة أنه  لى بسيط بشكل المدمج التعلم 
 .االنترن  شبكة  لى الق  م النهج مع التقليدي التعليم من متك ملة

 

In 2003, the Australian National Training Authority (ANTA) described blended 

learning in Australia as „the integrated combination of traditional learning with 

web-based online approaches‟ 

. (Department of Education and Early childhood development, March,2012, p. 8) 

 
 

  التعليمية. الطرا ق من متنو ة مجمو ة ب ستخدام التعلم باأنه  (2001  ريد و )سينغ  ر ه كم 

Singh and Reed (2001) define blended learning as learning using a variety of 
instructional modalities. (Torrisi-Steele, 2011, p. 362) 

 
 
 

 شااا مل مفهوم حول ف قتاال يتم لم أنه إلى  وجلي      واضاااح   ب ت   اساااترالي  دولة  ي التعليم تقني ت لتعريف ت السااا بق العرض من
 جوانبه  لى لضااوءا إلق ء  ي  الحرية من مزيدا   والمتخصااصااين للب حثين يتي  مشاارق    ج نب    يعد االختالف وهذا  مصااطل ال لهذا

 . والشمول التطور من مزيدا   المج ل هذا  لى يضفي مم  الكبرى وامك ني ته المتعددة

 تحسااين  ي تساا همو  والتعلم التعليم ة ملي  ي تساا  د أساالوب أو وساايلة كل  ليشاامل يتسااع التعليم تقني ت مفهوم أن نرى ونحن
 المتعددة. والوس  ط ك إلنترن   حديثة أو والتمثيل ك لتكرار  قديمة ك ن   سواء   أدا ه 
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 الرشد. مكتبة الري ض: التعليم. تكنولوجي  و وس  ل :(2004) أحمد   س لم -

 مسااااااااتقبلية رؤية (:2014 )ين ير  سااااااااعد خ لد   الق ضااااااااي و أحمد الدين نجم   أحمد و  بدالنبي أحمد الع ل   بد -
 الصااااافح ت لتربوية ا المجلة االساااااترالية. الخبرة ضاااااوء  ي العربيةالساااااعودية المملكة  ي االبتدا ي التعليم نظ م لتطوير
158-232. 

 مراكز واقع  ن تقويمية ميدانية دراساااااااااة المكتبية  التربية  ي الحديثة االتج ه ت :(2009) مسااااااااا  د خ لد   العتيبي -
 والعلوم اآلداب كلية  الط  ف: م جساااااااتير . رسااااااا لة الط  ف  مدينة داخل بنين نه ري  الث نوية للمرحلة التعلم مصااااااا در

 العزيز.  بد الملك ج معة اإلنس نية 

 الاعالامايااااااة: الاحاااااا ويااااااة مان  1435  12 2 االسااااااااااااتارداد تاااااا رياخ (:1428) ساااااااااااالاطاااااا ن  اهااااااد   الساااااااااااالاطاااااا ن -
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8249 

 http://goo.gl/E4Mdjh العنزي:  يد بن سعود د. موقع من  2014  9 28 االسترداد )ت ريخ -

 :اساااااااااااترالياااا   ي الساااااااااااعوديااااة الثقاااا  يااااة الملحقيااااة-العاااا لي التعليم وزارة من  1435  12 1 االساااااااااااترداد تاااا ريخ -
educationau.html-high-http://www.sacm.org.au/before/about 

 

  

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8249
http://goo.gl/E4Mdjh
http://www.sacm.org.au/before/about-high-educationau.html
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