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هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات
مصم ،وال ا يت

التحا ا المي اي فاي مادارع التالاان الااتا

التي ت اجههت ،استخدمت ال نهج ال صفي ،واعت د

على استبتاة ،تن تطباقهت

عل ااى ع ن ااة ي امه اات  )32عضا ا ه ت ااة ت اادر  ،و  )52م ااب با اماء التال ااان الا ااتا
م جه ب – مديم وحدا

الاات فاي

التط م التكن ل جي) ،وت صلت الدراسة إلى أهن ال تطلبت

م ااديم ب –
منهت :بث

الشا ر بتلحتجة إلى التغ م ح ث إاه اقطة االاطالق ،تحديد القااتة مات ياماة تحقاقاه ،ما و ا
اقط ااة البداف ااة ف ااي االعتب ااتر ،ت اادر ط الط ااالا عل ااى إةار ال ي اات بش اايد ج ااد عن ااد تا ااتملهن ما ا
تطباق اات

ال ااتالن المي ااي ،ت اادر ط ال ال ا ا ب وانةار ا ا ب عل ااى اس ااتخدا التقنا اات

ال دي ااد  ،لل ا ا اة

التالا اة المي اة عبم اناتماات ،ع اد طاة تفصا لاة لبناتء مهات ار التق اان المي ااة ال فقا ة لاد
ال ال ب ،تحصد ال درسة على ر صة تشغ د البمامج انةار ة المي اة ،ومب أهن ال ا يت  :يلاة
أجه ااو وما اادا

تكن ل جا اات ال ال م اات

تكن ل جات ال ال مت

واالتص ااتا بتل درس ااة ،يل ااة ع اادة ال ال ا ا ب الق ااتةر ب عل ااى

واالتصتا في التدر .

الكلمات املفتاحية :متطلبت

– التح ا المي ي – مدارع الاتا

الات .
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Requirements for digital transformation in general secondary
stage schools in Egypt
Abstract

The study aimed to determine the requirements and obstacles of
applying digital transformation in general secondary stage schools in
Egypt. The study used the descriptive approach, and the study instrument
was a questionnaire that was applied to a sample of (32) faculty
members, and (52) secondary stage experts (principals - supervisors directors of technological development units). The study findings
revealed that the most important requirements were: enhancing the need
for change as a starting point, determining the goals to be achieved by
the leaders, training instructors and administrators to be able to use new
technologies related to digital transformation enhance instructors’
preparing a detailed plan to enhance instructors skills towards digital
assessment, schools should seek to obtain a license to apply digital
administrative programs. The most important obstacles were: the lack of
information and communication technology equipment and devices at
schools, the small number of teachers who are able to use information
and communication technology in teaching.
Key words: Requirements - digital transformation- general secondary

stage schools.
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يتغ م الاتلن بشيد أسمع مب أ ويت مضى ،ح ث إن إاتمات األشاتء  ،)IoTوالتنقد،

والح سبة السحتباة ،والباتات
االجت تعاة تدف ال ؤسست
والخدمت

الهاتتا ال ح ا ا ،وال ساتط

الضخ ة ،وال ايا ال ااو  ،وتطباقات

إلى إشا ام الا االء المي اي ،وتاو او ع لاات

األع اتا ،وال نت ات ،

التي تدعن تكن ل جات ال ال مت  ،ففي كد مؤسسة تقم بت ،تحقق التقنات

غ م مسب ق ،م تغ م ع لنت وحاتتنت بطمق لن ات ياهت أبدا.

المي اة تحا ال

و ا ااد التحا ا ا المي ااي ات تها ات ت اات ماتل ت ااه بتلفا ااد ف ااي التس ااا نات  ،وم اام أ اام ف ااي

منتصا عت  ،2000م التمك و على ري نة الا لات  ،التي تو د ب اسطة تكن ل جات ال ال مات
واالتصتال

ال ديد  ،وتط م ا تذج أع تا مساتحدةة لل ؤسسات

لتلاد ياتةر علاى ال نتفساة فاي

األس اق الاتل اة ،وعند تطب ق هذه الحقاقة على القطتع غ م المبحي ،ال ساا ت علاى ال ؤسسات
التالا اااة ،فااذن هااذا فانااي أاهاات بحتجااة إلااى تح ااد أاشااطتهت مااب أجااد تحق ااق األهاادا
بتلت ياات  :ماب أصااحتا ال صالحة يا ات يتالااق بتحق اق رساتلتهن ،وتا ف م الخادمت

ال تالقااة

الاتماة عتلاااة

ال ا ة  ،ما تقاادفن مؤشا ام األةاء المطاسااة يا اات يتالااق بتنف ااذ مه ااة التكلفااة وغ مهاات مااب األهاادا

ال حدة غ م الهتةفة للمبح ،و ختلا النضاج المي اي لل ادارع ماب مياتن إلاى آ ام ،وماب مدرساة
إلى أ م  ،و يب قااتع مسات اه بخ ساة أبااتة :التخطاا وانةار والقااتة ل تكن ل جاات ال ال مات
واالتص ا ااتال

فا ا ااي الاا ااتالن والتالاا ااانل تط ا ا ا م الكف ا ااتءا

واالتصتال ل البناة التحتاة لتكن ل جات ال ال مت

المي ا ا ااةل ةقتف ا ااة تكن ل جا ا اات ال ال ماا اات

واالتصتال (.)1

وتا ااد التطا ا ار التكن ل جا ااة ال متبط ااة ب ااتلتالان ذا

أه ا ااة واس اااة ف ااي تحسا ا ب الا لا ااة

في ال تا التمب

على كد مب ةور ال الن وال اتالن،

التالا اة التال اة ،وتأةم كد عنتصم ال يا التالا ي بهاذه ال سات دا
ة ا تكن ل جات ال ال مت

و االتصتال

إ تفة إلى األةم ال ا ح على ال نتهج الدراساة (.)2

التكن ل جااة ،وااايا

وم ايتمان الاصم المي ي بتلا ل ة ،ا د تط ر تكن ل جات ال ال مت

علاى األشاااتء باد فغ مهاات فااي كاد م ااتا ،هاذه التغ ا ام والتحا ال
التالان كهايد وكب تت

واالتصاتال

ياؤةم

السام اة فااي الااتلن أةاام علااى

تالا اة ،ح ث تغ م مصتةر ال امفة ،وبدأ

أاشطة التالاان والاتالن فاي

االبتاااتة ع ااب الطاامق التقل دف ااة ،وباادأ يتن ااتيع اعت ااتة األف اماة عل ااى االسااتاتاة ب ص ااتةر ترجا ااة
لل ص ا إلى ال ال مت

فتغ م شيد التالان والتالن ،فبادال ماب الانهج ال ت حا ر حا ا ال الان فاي
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التالااان ،تاان اعت ااتة الاانهج ال ت ح ا ر ح ا ا الطتلااط فااي التالااان ،وتالاان الااتالن ،كااد هااذا جااوء مااب
التغ ام  ،ويد في ن التالان عب ُباد ،وتالان الك ب تم ،والتالان ب ستعد الك ب تم ،والتالن عبم
اناتمااات التالااان انلكتمواااي) ،وب تاات الااتالن االفت ام اااة ،وماات إلااى ذلااا مؤشا ام لجباااتة ال ديااد
للتالان في تط م تقنات

وم ا تط ا ر ب تاات

ال ال مت  ،والتي ومب ال ستح د أن فلد التالان غ م مدر لهت(.)3
الااتالن المي ااي ،أصاابح واجباات علااى ال ؤسساات

في عصم ال ال مت

التالا اااة ،مالهاات ماااد

المي اة ،البحث عاب كاد ال ساتطد لتحسا ب جا ة

ج ا مؤسست

الخدمت

تق اادفن الخ اادمت

و ااتة الكف ااتء وتا ا ف م التك ااتلا  ،ب ان ااى آ اام ينبغ ااي أن ت ااؤة رحل ااة التحا ا ا

المي ي في التالان إلى رؤ ة أوس تتاح االبتكتر ال ست م وتاو و التالان والتالن ،وتحس ب الكفتء

التشااغ لاة للخاادمت

انةار ااة والطااالا وال ال ا ب وال ت ا  ،بتن ااتفة إلااى أن التكتمااد الصااحاح

للتمبا ااة والتكن ل جا اات ما ا المؤ ااة االس ااتماتا اة لل درس ااة أم اام

ال ست م لل بتة ار المي ااة ،كاد هاذا ف ياب أن يلباي االحتاتجات

في القمن الحتة والاشم ب(.)4

اامور لاتط ااد االس ااتا تر والن اات

ال تغ ام للتالاان ،وسا ق الا اد،

وحتااى تااوةاة ياادر القطااتع التالا ااي علااى ال نتفسااة ،أصاابح التح ا ا المي ااي ا ن وس ا لة

مور ة للبقتء ،ح ث يتطلط هذا الاتلن المي ي ال ديد مب ال ال ب تتغ م أةوارهن التقل دفة التا

کتااات تم ااو علااى التلق ا ب ،وتاتب امه ال صاادر ال امطا
تغ ام الاصم المي ي منهت تك ا

وتبني التقناات

الاشام ب عتمات ال ت ااة إجاماء الادياد ماب التحسا نت

لل ال ماات  ،إلااى أةوار جديااد تتنتسااط م ا

وال نه اات

والاقلاات

المي ااة ،لاذا تان االا

التكن ل جاااة لادمج اساتخدا التكن ل جاات فااي

التالان والتدر ط ،لتسه د التالن لل ال ب والطالا ،وتحس ب مح األماة التكن ل جاة( ،)5ومب ةان

ف کااب اعتبااتر الااتالن المي اي أساال بت جدياادا مااب أسااتل ط التالااان الااذ فات ااد علااى تقاادفن ال حت ا

اتر وال ف ا ااتلان لل ا ااتالن م ا ااب ا ااالا تقنا ا اات
التالا ا ا اي ،وتن ا ا ااة ال ه ا ا ا

ال ال م ا اات

ووستططه ت ال تادة م إتتحة التفتعد النش لل تالن م ال نهج ،وم ال الن.
وح ااث إن التالااان الاااتا

واالتص ا ااتال

الااات فاااد ب اتبااة الا ا ة الفقاام للا لاااة التالا اااة ،ألاااه ف اااد

ميتاة وسطى تصد ب ب التالان األستسي مب جهة والتالان الاتلي مب جهة أ م  ،بتن تفة إلى
أه تااه فااي إعااداة الطتلااط ل اجهااة الحااات  ،وفااي بنااتء مسااتقبد األمااة ،ومااب ةاان فااذن ال ا ار ت لاااه
عنتفااة كب اام  ،ح ااث إاااه طا ا هتمااة علااى بم ااق مس ااتقبد مصاام ،ومسااتيم ل تطلباات

المي ااي ،وتغ اام متطلباات
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مدارع الاتا

الات  ،ب ت يتنتسط م الطفم ال ال متتاة ،وذلا بذة تا ال ساتحدةت

التكن ل جااة

في الا لاة التالا اة ،وتفا د منل مة التتبلت ك وء لحد مشتكد التالان.
وال ام لحداةة ال

ع ،والسمعة فاي التطب اق ،اهت ات الد ارساة الحتلااة ب حتولاة ال يا

على واي التح ا المي ي في هذه ال دارع ،والتام على أهن ال تطلبت

الال مة لتحقاقه.

الا ا ام للتطا ا ر التكن لا ا جي الاااذ فش ااهده الاص اام الح ااتل  ،وال ااذ أبل ااق علا ااه الاصا اام
المي ي ،والذ فمض افسه على ج ا م تال
ام حت ا اات ،ألن ال ؤسس اات
ري ن ااة التال ااان أم ا ا

الحات ب ت ف هت م تا التالان ،أصبح التح ا إلى

التالا ا ااة التقل دف ااة ل اان تا ااد ي ااتةر عل ااي م اجه ااة ه ااذا

التط ر والتغ م ،وأصبحت يتصام علاى القاات ب ساؤل تهت وأةوارهات ال دياد  ،لاذلا ات هات غتلبااة
الادوا إلااى اساتحدام أا ااتة جديااد ما االعت ااتة بدرجااة كب ام علااى تفا ااد التكن ل جاات فااي التالااان
بشاايد عاات  ،وال محلااة الاتا ااة ب جااه اات
وغ مهت كأحد الحل ا للتغلط علي مشيال

 ،ومااب ةاان تهاام اسااتخدا التتبلاات ،وبنااا ال امفااة،
التالان في مدارع التالان الاتا

الات في مصم.

وعلااى الاامغن مااب أن إةمااتج التكن ل جااات فااي الا لاااة التالا اااة أماام

اامور ما االافتاات

الاتل ي الحتلي بتلتأك د ،لكب كا
لتا ا ف م االحتاتج اات

فحدم ذلا انةمتج مب األستع في تاد

ااا انميتااات

األستس اااة للا لا ااة التالا ا ااة ،ومنه اات م اات ها ا ما امتب ب اادعن التكن ل جا اات ف ااي

ال اادارع ما ااد الش اابية الانكب تا ااة اناتما اات) ،فق ااد رص ااد التقم اام الا ا بني ع ااب أها ادا

التن ا ااة

ال ستدامة لات  )2018حتا البناة التحتاة لل دارع في مصم يا ت فخع ةعن التكن ل جات ،ويد
أو ا ااح أن  )%99.2ما ااب ال ا اادارع تحصا ااد علا ااى دما ااة الكهمبا ااتء ،وح ا ا الي  )%32.4ما ااب
ال ادارع بهات أجهااو حتسا ا بغامض التالااان فاي عاات  ،)2017ب ن ات سا لت ال اادارع التاي بهاات
شبية اناتمات اسبة  )%19.6فق في عت .)6()2016

وهااي اسااط غ اام مم اااة ،وح ااث إاااه مااب الضاامور عنااد باادء أ مشااموع جديااد سا اء كااتن
عتماات أو

تصاات ،كب ا ام أ صااغ ام تحديااد أهدافااه ،ةاان تا ف م ال تطلباات الال مااة لتحق ااق هااذه األهاادا ،

كتن لوامت تحديد متطلبت التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا

الاات حتاى تاؤتي الت مباة بأفضاد

ة ترهت ،ومب هذا ال نطلق كتات فكم هذه الدراسة والتي تتحدة مشيلتهت في التستؤال ا تاة:
 مت انبتر النلم للتح ا المي ي؟
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 مت واي التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا
 مت أهن التحدفت
وكا

الات في مصم؟

التي ت اجه التح ا المي ي في مدارع التالان الااتا

ف يب التغلط عل هت؟

التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا

 مت أهن متطلبت

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات

الاات فاي مصام؟

الات في مصم؟

التحا ا المي اي فاي مادارع التالاان الااتا

الاات فاي

مص ام ،مااب ااالا عاامض إبااتر الاام للتح ا ا المي ااي مااب ااالا ال فه ا  ،والنشااأ  ،والتط ا ر،
والصاا بت

وف اطده فاي التالاان ،وأهان التحادفت

ال تطلبت  ،ووص ال ألهن متطلبت

التاي ت اجهاه ،ما تسالا الضا ء علاى وايا هاذه

التح ا المي ي ال اجط ت افمهت في هذه ال دارع.

:

تمج أه اة الدراسة الماهنة إلي إعتبت ار الم ة ،وأ م تطباقاة ،ويا ت يلي ت

أ) األهمية النظرية :تنب األه اة النلم ة للدراسة الحتلاة مب النقتة التتلاة:
 أصاابح التح ا ا المي ااي ب سااتطله التكن ل جاااة ه ا ال حاام ال امطا
وعلى األ ع التالان ،وذلا بذستخدا تطباقت

 اهت ا اات غتلبااااة ال ؤسسا اات
متتحة مب يبد.

 أه اة ممحلة التالان الاتا

با لاا ااة التح ا ا ا المي اااي ،ل اات تحقق ااه ما ااب م ا ا او لااان تكاااب

ه تة التدر

الحدياة التي تهم لحد مشيال

التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا

بيلات

جدياد ري ااة ،أو تح اد

الات  ،وارتبتبهت بتلتحتق الطالا بتل تمات .

 فاتبم التح ا المي ي مب أبم انت تهت
 تحديد متطلبت

فااي مالاان ال ااتال

التكن ل جات في مالن ةوا الاتلن.

 التقد الكب م في م تا التحا ا المي اي ،سا اء تها ر مال مات
مته تقل د إلى ري ي.

اح ذلا:

التالان.

الاات  ،ماب االا أراء أعضاتء

التمباة ،وال جه ب وال ديم ب بهذه ال دارع.

 أاهت يد تفتح آفتيت جديد في البحث التمب

في م تا التح ا المي ي.

ب) األهمية التطبيقية :تت اد األه اة التطباقاة للدراسة يا ت يلي:
 ااهت تسهن في إفتة القتط ب على ع لات

تط م التالان.

 أا ا ا ااه ف ي ا ا ااب االعت ا ا ااتة عل ا ا ااي اتتط ه ا ا اات ف ا ا ااي تفا ا ا ااد تطب ا ا ااق التحا ا ا ا ا المي ا ا ااي ةا ا ا ااد
ال دارع بيتفة مماحلهت.
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اتبااات الد ارسااة ال اانهج ال صاافي ال ا ام ل الءمتااه الطبااااة ال ص ا اة للد ارسااة ،ول نتساابته

ألهاادافهت ،ب تاب هاات النلاام  ،وال اادااي ،واعت ااد

فااي ماادارع التال ااان الاااتا

الحص ا على باض الباتات

متطلبت

مااديم ت

علااى اسااتبتاة لتحديااد متطلباات

الااات ف ااي مصاام ،تك ا اات مااب ج اوأيب :اس ااتهد
الشخصاة ألفماة الا نة ،ب ن ت استهد

التح ا المي ي مب وجهاة الام أساتتذ كلاات

المي ااة ا ا ا متطلباات

ال ااوء األوا منه اات

ال وء الااتاي التاام علاى

التمبااة ،و باماء التالاان الااتا

التمباااة والتالااان فااي محااتور االسااتبتاة وهااي متطلباات

القاااتة وانةار للتح ا ا المي ااي ا ا ا متطلباات

التحا ا المي ااي

الاات ماب

ةقتفااة التحا ا المي ااي ا ا متطلباات

التالااان والااتالن للتح ا ا المي ااي ا ا ا متطلباات

التقا ن للتحا ا المي ااي ا ا ا متطلبات

لتح ا المي ي) في ال دارع الاتا ة الاتمة.

الكفااتءا

البناااة التحتااة للتحا ا المي ااي ا ا ا ا ما ياات

تضن الا نة أستتذ كلات التمباة كلاة التمباة بتل نص ر ا ا ا كلاة التمباة بطنطات ا ا كلااة التمبااة

بتلسااتةا ا ا ا كلاااة تمباااة ع ا ب ش ا

) ،و ب اماء مااب التالااان الاااتا

مديم ت التمباة والتالان مب باض ال حتفلت
تحت

الااات تاان ا تاااتر ع نااة ماانهن مااب

الديهلاة ا اا ا الغمبااة ا ا ا ا ال ن يااة ا ا ا القاتهم) وكتاات الفتاة

على م جه عت وم جه أوا ،وم جه ومديم ال محلة الاتا ة والتط م التكن ل جي.

 الحدود الموضوعية :متطلبت

التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا

 الحددددددددود ال ددددددد ة :أس ا ا ااتتذ كلا ا ا اات
مديم ت التمباة والتالان.
 الحددددود المية يدددة :باااض ال حتفلاات

التمبا ا ا ااة ،و با ا ا اماء التال ا ا ااان الا ا ا ااتا

اعت د

املتطلبـــــــــــــات:

الا ا ا اات م ا ا ااب

الديهلاااة ا ا ا الغمباااة ا ا ا ال ن ياااة ا ا ا القااتهم) وكلا اة

التمباة بتل نص ر ا ا بطنطت ا ا ا بتلستةا ا ا با ب ش
 الحدود الزمة ية :الات الدراسي (.)2019/ 2018
الدراسة على م

الات .

عة مب ال صطلحت

).

هي:

Requirements

تا اام بأاه اات "ال اص اافت
فحتتجهت ال ستخد النهتطي" (.)7

الت ااي ف ا اط أن ف تلكه اات النل اات  ،وم

ع ااة الخ اادمت

الت ااي
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وتامفهاات الد ارسااة الحتلاااة بأاهاات "كااد ماات تحتتجااه ماادارع التالااان الاااتا

والتخط ااا وانةارل تكن ل جاااات ال ال ما اات
المي اا ا ااةل ةقتف ا ا اة تكن ل جاا ا اات ال ال ما ا اات

واالتصا ااتال

الااات فااي القاااتة

فا ااي الاااتالن والتال ااانل تط ا ا م الكفاااتءا

واالتصا ا ااتال ل البناا ا ااة التحتاا ا ااة لتكن ل جاا ا اات ال ال ما ا اات

واالتصتال ) لتط م الا لاة التالا اة مب الا التح ا المي ي.

التحــــــول الــــــرقمــــــيDigital Transformation :

فا اام بأا ااه "اس ااتخدا التكن ل جا اات لتحسا ا ب األةاء أو ال صا ا ا إل ااى ال ؤسس اات

أستس ااي ،واس ااتخدا التطا ا ار المي ا ااة ما ااد التحل اااال

ال دم ة الذكاة ،م تحس ب استخدامهن للتقنات
عاليت

الا ااتا

الدا لاة(.")8

الا الء والا لات

بشا ايد

والتنق ااد وال س ااتط االجت تعا ااة واألجه ااو

التقل دفة ماد تخطا م ارة ال ؤسست  ،وتغ ام

وتامفه الدراسة الحتلاة إجماطات بأاه" التغ م الاقتفي والتنلا ي والتشغ لي ل ادارع التالاان

الا اات  ،م ااب ااالا التكتم ااد ال ااذكي للتقنا اات

ال س اات ت

والا لا اات

والكف ااتءا

المي ا ااة عب اام ج اا ا

وال ت ااتطا بطم ق ااة ممحلا ااة ةا ااد ه ااذه ال اادارع ،وتطا ا م الا لا ااة التالا ا ااة بط اامق

مبتكم ومماة مب الا االستفتة مب التكن ل جات المي اة"

()9

 -1دراسة محدي أمحد عبد العزيز وفاتن عبد اجمليد السعودي()2014

هدفت الدراسة إلى تص ان تص ر مقتم نعداة مالن الاصم المي ي بيلاات

التمبااة فاي

ء ال اتي م واألبم الدولاة الحدياة لدمج تكن ل جات التالن انلكتمواي في بامامج إعاداة ال الان،

اساتخد البتحاااتن ال اانهج التطا م  ،ومااب ةاان يات البتحاااتن بذعااداة يتط ااة ب اااتي م ةمااج تكن ل جااات
التال ااان انلكتموا ااي ف ااي با امامج إع ااداة ال ال اان ،ورص ااد وتحل ااد األب اام الدولا ااة الحديا ااة ف ااي ةم ااج
ف ااي با امامج إعا اداة وت اادر ط ال ال اان ،وذل ااا لتحدي ااد الف ا ا ف ااي

تكن ل جا اات االتص ااتال

والنال م اات

الب امامج الحتلاااة بيلااات

التمباااة ،ك اات يتماات البتحاااتن بتحل ااد الالطحااة الدا لاةنعااداة ال الاان بيلاااة

التمباة جتماة بنطت ،بتن تفة إلى تحل د محت
فقد

مقمر تكن ل جات التالان النلم والا لي ،الذ

الدرساة إلاى يتط اة ب ااتي م ةماج تكن ل جاات الاتالن انلكتموااي
ب تلا الالطحة ،وت صلت ا

بب امامج إعااداة ال الاان بيلااات

التمباااة وهااي سااتة ماااتي م رطاساااة ،تتض ا ب  )42مؤش ا ام لااجةاء،

وتص ان وتط م تص ر مقتم متكتمد نعداة وتك ب ال الن بيلات
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-2دراسة إميلي هينريت وآخرون

Emily Henriette et al. 2015

هدفت الدراسة إلى استكشت
مااب البح ا م وال قااتال
األع ااتا ،والا لااات

()10

شيد التح ا المي ي بتالعت تة على تحل د وتق ان م

عة

عاادةهت  ،)49مااب ااالا أرباااة ج ااااط هااي :القااد ار المي اااة ،وا ااتذج
التشااغ لاة ،و باام ال سااتخد  ،وت صاالت الد ارسااة إلااى م

منه اات :أن الق ااد ار المي ا ااة ال ت ااأةم ب ااتلتح ا المي ااي ه ااي :المي ن ااة ،تقنا اات

عااة مااب النتااتطج
اناتما اات ،إميتاا ااة

التنقادل ال هات ار وال امفاة) ،أمات ا اتذج األع اتا فهاي :ت ساا السا ق ،والتمك او علاى مقتمحات
الا ااالء ،إع ااتة تش ااي د ا ا ا ذج الا ااد الح ااتلي بس اابط

اامو ار السا ا ق) ،ف ااي حا ا ب الا لا اات

التشااغ لاة هااي :إةار ال امفااةل التس ا قل الت ص ا دل ال شااتركة) ،وأ ا ام باام ال سااتخد  :اضااج
ال ستخد  ،التاتون ،التفتعال ) ك ت أكد

الدراسة على

مور :تحديد إبتر الم صتر ح ا

متلاااة المي نااة والقااد ار المي اااة ،التمك ااو علااى البح ا م ال تالقااة بتنف ااذ مشااتر التح ا ا المي ااي،
وانجتبة عب :كا ااة إةار التحا ا المي اي؟ كا ااة تحدياد و ةار تكاتلا
بذاشتء أةا لتق ان اضاج المي ناة ،لتحدياد الفام

وتحدياد ملااتر لل نل ات

التح ا المي ي .وأ ام إةتر يضتفت تتالق بذةار تكن ل جات ال ال مت
البناة التحتاة لتكن ل جات ال ال مت  ،وكا

هاذا التحا ا؟ ةان االهت ات
ال هت اة بقااتة ع لااة

والح ك ة :مب الذ س ديم

ستتط ر وتتطا تكن ل جات ال ال مت ؟
()11

-3دراســـــــة أيــــــوب وبيــــــرتا وجــــــوك

Ayoub Kafyulilo, Petra Fisser & Joke Voogt, 2016

أجم ا اات ه ا ااذه الد ارس ا ااة الستقص ا ااتء اس ا اات مار اس ا ااتخدا التكن ل جا ا اات ف ا ااي ت ا اادر
والم ت ات

الالا ا ا

لل ال ب الذيب حضاموا بمااتمج التطا م ال هناي با ب عاتمي  2010و  .2012وياد

تاان افتاماض اساات مار اسااتخدا التكن ل جااات تااأة ام ببماااتمج التطا م ال هنااي والشخصااي وال ؤسسااي،
والا امااد التكن ل جاااة .شااتر فااي الد ارسااة اةناات عشاام مدرساات وةالةااة مااب يااتة ال اادارع .تاان ج ا
الباتاات

مااب ااالا ال قااتبال  .أتهاام النتااتطج أن اساات مار اسااتخدا التكن ل جااات فختلااا بتلنساابة

لل ال ب ال شترك ب في بماتمج التط م ال هني .ب ن ت أكد ج اا ال ال ا ب أاهان اكتساب ا ال امفاة
وال هاات ار مااب ااالا بماااتمج التط ا م ال هنااي وكااتا ا إف ااتب ب بشااأن اسااتخدا التكن ل جااات فااي
التالااان ،وأاااه علااى الاامغن مااب التحاادفت

التااي واجههاات ج ا ا ال ال ا ب فااي الا نااة عنااد اسااتخدا

التكن ل جااات فااي تدر سااهن ماااد الفصا ا الد ارساااة الكب اام ،ومشااتكد إمااداة الكهمبااتء ،ويلااة ال ياات،
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وعااد وج ا ة أةوا

التكن ل جااات) ،كااتن تش ا ا إةار ال درس ااة عااتمال بااتلم األه اااة فااي اس اات مار

ال ال ب في استخدا التكن ل جات.

-4دراســــــة جــــــوزيــــــف وميــــــان
ال ال مت

()12

)(Joseph & Yaman,2016

تنتول اات ه ااذه الد ارس ااة ال اادور ال س ااا للتحا ا ا المي ااي ف ااي الاالي ااة با ا ب ي اادر تكن ل جا اات
وأةاء الشمكت  ،بتستخدا الم ة  ،RBVوتن استخدا ال نهج ال صفي ،واعت اد علاى

استبتاة تن تطباقهت على ع نة ي امهت  )167مب مديم ال ال مت
ال الفت

مب شمكت

في ج ا أاحاتء

ال تحد  .ت شات م ا ذجنت ال قتم  ،ف د هذا البحث أن يدر تكن ل جات ال ال مت

إف تبات على التح ا المي ي .وجد

تؤةم

هذه الدراسة البحااة ةع ت ت م بات ألةلاة غ ام مساب ية تتالاق

بتأة م التح ا المي ي على أةاء الشمكة .ف يب لل نل ات  ،ال حتباة بلها ر الكا ام ماب التقناات
المي اة مب ال ستط االجت تعاة إلى ال نصات

بتسااتخدا التقنااات

ال ح لاة إلاى الباتاات

الضاخ ة ،أن تقا ة األةاء

المي اااة لاادف التقااترا غ اام ال سااب ق ب ا ب األفاماة والش امكت

واألشاااتء .أفضاات،

ةور أكااام ةيااة مااب ااالا الت س ا فااي تااأة م ياادر
تكشااا هااذه الد ارسااة أن التح ا ا المي ااي يلاااط ا
تقناة ال ال مت

وأةاء الشمكة .ف ط على الشمكت

مب تأة م يدر تقناة ال ال مت

إة ار أه اة التح ا المي ي وكا اة االستفتة

في إاشتء وتاو و أةاء الشامكت  ،وأن الشامكت

التاي تساتا م فاي

التح ا المي ي يتةر على االستا ت ار ال بتكم التي تؤة إلى تحس ب ت مبة الا الء واألةاء.
()13

-5دراســـــة إجيـــــور وآخـــــرون ))Igor, et al. 2018
ها ا اادفت ها ا ااذه

الد ارسا ا ااة إلا ا ااى عا ا اامض اتا ا ااتطج مشا ا ااموع ت م با ا ااي كب ا ا اام ب ا ا ا ب ال ا ا اادارع

االبتداطاا ااة والاتا ا ااة الكمواتاا ااة التا ااي تمكا ااو علا ااى النضا ااج المي ا ااي لل ا اادارع ،واكتشا اات
ب ا ا ب ال ؤش ا ا ام التا ااي تا ااؤةم علا ااى مسا اات

النض ا ااج المي ا ااي الاا اات لل درسا ااة بها ااد

الااليا اات

رطاسا ااي ها ا ا

تحدي ا ااد ال ا اادواف المطاس ا اااة للنض ا ااج المي ا ااي ،و الخطا ا ا ا األستس ا اااة ف ا ااي تطا ا ا م إب ا ااتر ال ا اادارع

النت ا ا ا ة ري ا ا اات ف ا ااي كمواتا ا اات وأةا لتق ا ااان النض ا ااج المي ا ااي لل ا اادارع ،شا ا ا د تق ا ااان األةا )151
مدرس ا ااة ابتداطا ا ااة وةتا ا ااة ف ا ااي كمواتا ا اات ت ا اان تق ا ه ا اات مقتب ا ااد مس ا اات ت النض ا ااج ،وأش ا ااتر النت ا ااتطج
التا ااي تا اان الحص ا ا ا عل ها اات ما ااب األةا إلا ااى أن  )% 50ما ااب ال ا اادارع فا ااي كمواتاا اات فا ااي ال محلا ااة

األول ا ااى م ا ااب النض ا ااج ،وأن  )%43منه ا اات ي ا ااتن ت ي نه ا اات إلكتمواا ا اات يا ا اات يتال ا ااق ب ا ا ا  5مس ا اات ت
مختلفة للنضج تت افق م ال ست ب  2و 3على الت الي.
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-6دراسة مارتينا وآخرون ()Martina et al, 2018
هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى تطا م سا نتر هت

محت لااة للتحا ا المي ااي لل ؤسساات التالا اااة

ب مشموع "ال دارع انلكتموااة :إاشتء الت لتط م ال ادارع ال اتهو ري اات" ،بغامض تخطاا

كا اة م اصلة التح ا المي اي ال ؤسسات التالا ااة فاي كمواتاات ،ماب االا إباتر ب للتحا ا المي اي
ال ختااتر ،ي

ااح كااال انبااتر ب الصاالة ب ا ب االسااتماتا اة والا لااات التشااغ لاة وكااذلا أه اااة تق ااان

ياادر ال ا ارة فااي شاايد مهاات ار ال تااا والااداف لتنف ااذ التح ا ا المي اي ،وأه اااة الا امااد التنلا اااة
ما ااد القا ااتةا  ،والتمك ااو عل ااى ُبا ااد الا ااالء بتعتب ااتره أح ااد ال ح اادةا ال امط ااد ف ااي تحدي ااد األه اادا
ال تالقة بتل نت ت

والخدمت

المطاساة ،وال يتطلط أ مب انبتر ب مقتراة مي ات البنااة التحتااة

أو التكن ل جاااات ال تالقا ااة با ااتلتح ا المي ا ااي ،م ا اات يؤكا ااد أن ا ا ا ذج التح ا ا ا المي ا ااي ال يا اادور ح ا ا ا
التكن ل جات ،ولكنه مست حى مب احتاتجت الا د أوال ،ةن تدع هت التقنات ال نتسبة ةتاات.
()15

-7دراســــــة أمحــــــد زينهــــــم نــــــوار ()2019

هاادفت هااذه الد ارسااة إلااى باام رؤ ااة استشاماياة لاادمج التتبلاات فا ماادارع التالااان الاااتا

ال صم  ،اعت د

الد ارساة علاى ال انهج ال صاف وال انهج ال ساتقبل  ،إلاى جتااط االعت اتة علاى

أساال ا ةلفاي لتطب ااق أةاتاات الد ارسااة اسااتبتاة مفت حااة – اسااتبتاة مغلقااة) ،تاان تطباقه اات علااى ع نااة

ي امهت  ،)62ب ام مب بماء التمباة ،و بماء في التالان انلكتموااي ،ماب كلاات

التمبااة وم امكاو

البح ا م التمب ااة ويااد ت صاالت الد ارسااة إلااى عاادة مااب النتااتطج أه هاات :بنااتء رؤ ااة مسااتقبلاة لاادمج
التتبلت فا مادارع التالاان الااتا
الاااتا

ال صام  ،ما تحدياد أهادا

ةماج التتبلات فا مادارع التالاان

وال ت الااة فا تاو ااو مهاات ار اسااتخدا تعن ل جااات ال ال ماات

وتحس ب استخدا تعن ل جات ال ال مت

واالتصتال

فا ع لاات

واالتصااتال

لااد الطااالا،

التالاان والاتالن ةا اد ال درساة،

إلى جتاط إتتحة الفمصة للطتلط لل ص ا إلى ال اة التالا اة ال ت افم على اناتمات ،بتن تفة
إلااى استعشاات

التحاادفت

الت ا ت اجااه ةمااج التتبلاات ف ا ماادارع التالااان الاااتا  ،وه ا تحاادفت

متن عة منهت مت ه متالق بتلساتست  ،والبنى ،وال الن ،والطتلط ،وال نهج ،واألسم ،وال ت .
()16

-8دراسة أمساء أمحد خلف حسن ()2019

هدفت هذه الدراسة إلاى تحدياد أه ااة التن ااة ال هنااة انلعتمواااة لل الان فا

ا ء الاا ر

الصنتعاة المابااة ،والتاام علاى أساتل ط التن ااة ال هنااة انلعتمواااة وما يتتهات ب ادارع التالاان
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ال قتمح ااة ل تطلب اات

التن ا ااة ال هنا ااة

وس اابد التغل ااط عل ه اات ،والت ص ااد إل ااى السا ا نتر هت
الا اات ُ ،
انلعتمواا ااة ف ااى ا ا ء الاا ا ر الص اانتعاة المابا ااة ،ولتحق ااق ذلا اا ت اان اس ااتخدا ال اانهج ال ص ااف ،
وال اانهج االستش امافي ،وببقاات البتحاااة اسااتبتاة علااى ع نااة ي امهاات  )1025مااب مال ااى ماادارع

التالااان انبتااداطى – انعااداة – الاااتا
إلى م

عة مب النتتطج :أن مب ما يت

انلعتموااة لل ال ب ،وعاد الحام

) ب حتفلة س ا هتج ،والقااتهم وانسااکندر ة) وت ص الت

التن اة ال هناة انلعتموااة يلة تا ف م البامامج التدر بااة

علاى أه ااة هاذه البامامج التا تااد ماب أهان متطلبات

الاا ر

الصنتعاة الماباة -و تة الاطء التدر سى الذ يتطلاط ماب ال ال ا ب القاات باه ،وماب متطلبات
التن اااة ال هناااة انلعتموااااة ،القاادر علااى اسااتخدا تقنااات

التالا ى الستخدا التقنات

وأ ا ام و ااات الس ا نتر هت

تعن ل جااات ال ال ماات  -وته تااة ال ناات

التعن ل جااة– ووجا ة طا لتقاديم االحتاتجات
ال قتمحااة ل تطلباات

الحتلااة وال ُ ساتقبلاة،

التن اااة ال هناااة انلعتموااااة فااى

ا ء الا ا ر

الصنتعاة الماباة ومنهت الس نتر ال مجاى:الس نتر االمتداة  -الس نتر انصالحى -التح ا

ال ذر  :الس نتر االبتعتر ) .

-9دراسة ربيع بن طالع احلجاجي()2019

()17

هدفت الدراسة إلى التام على صتطع الاصم المي ي ،وةواعي األ ذ بهت ف م تا

التط ا م ال هن اي لل ال ا ب ،وتحديااد مصااتةر هااذا التط ا م فااى تااد الاصاام المي اي فااي ماادارع
تط ا م ،والعشااا عااب التحاادفت

التااي ت اجهااه ،اسااتخدمت الد ارسااة ال اانهج ال صاافي ،واعت ااد

على استباتن لتحديد واي تحدفت

التط م ال هني لل ال ب فى تد الاصم المي ي ،ببق علاى

ع نااة ي امهاات  )60مالاان ومال ااة ب اادارع تط ا م فااى محتفلااة الل ااث ،وت صاالت الد ارسااة إلااى

م

ع ااة م ااب التح اادفت

الت ااي ت ااؤةم عل ااى التطا ا م ال هنا اي لل ال ا ا ب ف ااى تا اد الاص اام المي ااى

ب ادارع تطا م منهات :ااام األعباتء ال تا اااة ،وتااترض أاشااطة التطا ر ال هناي ما وياات الاادوا
فا حلقات

النقاتا وال اؤت ام الال ااة

المس ي ،وأوصى البحث بتفا د ةور ال ال ب وال ال ت

الت ا تخااع ال ال ا ب ،و اشااتء ب امامج تدر باااة مبناااة علااى احتاتجاات

ال ال ا ب فااى تااد الاصاام

المي ي ،و اشتء جهت إةار مستقد للتن اة ال هناة انلعتموااة لل ال ب فک ن مساؤوال عاب رسان
الساتسة الاتمة للتدر ط انلعتمواي.
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يتضااح مااب الااامض السااتبق للد ارساات

اء

السااتبقة أاهاات تنتولاات الاصاام المي ااي فااي

ال ا ااتي م واألب اام الدولاا اة الحديا ااة ل اادمج تكن ل جا اات ال ااتالن انلكتموا ااي ف ااي با امامج إع ااداة ال ال اان،
و صااتطع الاصاام المي اي ،وةواع اي األ ااذ بهاات ف ا م ااتا التط ا م ال هن اي لل ال ا ب ،والتن اااة
ال هناة انلعتمواااة لل الان فا

ا ء الاا ر الصانتعاة المابااة ،والتحا ا إلاى الاتالن المي ا وذلاا

لصغتر السب ف ال بب الامب  ،واستكشات
م

شايد التحا ا المي اي بتالعت اتة علاى تحل اد وتق اان

عااة م ااب البحا ا م وال قااتال  ،ورؤ ااة استشا اماياة لاادمج التتبل اات فا ا ماادارع التال ااان الا ااتا

ال ص اام  ،والد ارس ااة تح ااتوا ال صا ا ا إل ااى تحدي ااد متطلب اات
الاتا

الات في مصم ،وأهن التحادفت

هذه ال تطلبت  ،ووص ال ألهن متطلبت

والصاا بت

التحا ا ا المي ااي ف ااي م اادارع التال ااان

التاي ت اجهاه ،ما تسالا الضا ء علاى وايا

التح ا المي ي ال اجط تطباقهت في التالان.

أة التط ا ر الساام ال ساات م للك ب ا تم ،وتكن ل جااات ال ال ماات

ف يب للشابتا ماب اللهات ال صا ا إلاى ال ال مات
مب البلدان

و اشاتطهت ومشاتركتهت ،وبااد أن أةركات الادياد

امور التكن ل جاات المي ااة ب اا أشايتلهت ،أيام بتلحتجاة إلاى تاقاا

اسااتخدا هااذه التقنااات

م ابن هات فاي

حتااى يت ين ا ا هاان وم اات اهن مااب تااأم ب الف اطااد االيتصااتةفة واالجت تعاااة

ال ستقبلاة مب الكفتء في استخدا التقنات
التح اادفت

إلااى تغ اام الب تااة التااي

المي اة .)18

وم ااب ة اان أص اابحت أال ااة التال ااان ف ااي ج اا ا أاح ااتء الا ااتلن ال س ااؤلة ع ااب م اجه ااة ه ااذه
ال دي ااد  ،وال ن ب ااة بتاتق ااتا ال ت ا ا احا ا م ت ا ا ال ال م اات

جتااط منتيشاة بامق جديااد للاتالن ،و ميتاات

تكن ل جاات ال ال ماات

أو ال امف ااة )19ل وإل ااى

واالتصاتال

تمب ة ،أيام ال ادارع وأال تهات باأن هنات حتجاة إلاى مهات ار وكفاتءا

ماب وجهاة الاام

جدياد نعاداة الطاالا

للحات والا اد فاي عصام ال ال مات  ،وبتلتاتلي فاذن الحتجاة إلاى تطا م هاذه األاا اع ال دياد ماب
ال هاات ار للطااالا ،ماااد مح ا األماااة المي اااة أو مح ا األماااة الحتس ا باة وال ال متتاااة ،)CIL
لت ي اانهن مااب ال شااتركة بفاتلاااة فااي الاصاام المي ااي ،تكتسااط أه اااة مساات م  ،)20فااي هااذا الساااتق
يباادو مااب األه اااة ب يااتن النلاام إلااى الساااتيت

الا امد التي تدعن اكتستبهن أو تلاقه.

التااي فط ا ر ف هاات الطااالا هااذه ال هاات ار وفحااع
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مفهـــــــوم التحـــــــول الـــــرقمـــــي:
ال ي جااد تام ا

ةتباات للتحا ا المي ااي ألن ال صااطلح فسااتخدمه الكا اامون ألساابتا كا اام

ومب وافت عدياد لدرجاة أااه أصابح مصاطلحت شاتمال فساتخد فاي الصاحة ،والصانتعة ،والت اتر،
والتالان وغ مهت مب ال تال  ،لذا تنتوله الاديد مب البتحا ب بتلتام

ويا ت يلي ا

ح ذلا:

ف نهن مب عمفه بأاه "التغ ام التي تسببهت التكن ل جات المي ااة أو تاؤةم بهات علاى ج اا

ج ااط الحات البشم ة" .)21
ب ن ت فامفاه الاباض ا

ام بأااه "السااي إلاى تحق اق اساتماتا اة ال نل ات

األع تا والتشغ د ال بتكم وال ماة مب الا االستا تر في التقنات
الا لات

وتطا م ا اتذج

وتط م ال اهط وعاتة تنلاان

و ةار التغ م لخلق قا ة و ب ام جديد للا الء وال تف ب وأصحتا الاالية".
فااي حا ب يااد فشا م التحا ا المي ااي إلااى "التغ ا ام والتحا ال

على أستع التقنات

المي اة" . )23

)22

التااي يااتن تشااغ لهت وبنتءهاات

ويد فقصد باه " التغ ام الاقاتفي والتنلا اي والتشاغ لي ل نل اة أو صانتعة أو الات ب تاي

مب الا التكتمد الذكي للتقنات

والا لات

والكفتءا

بطم قة ممحلاة .م ت فستعد على االستفتة مب التقنات
الا الء بأوس مانى م يب) ،واالبتكتر والتكا

المي اة عبم ج اا ال سات ت

وال تاتطا

ناشتء قا ة ل ختلا أصحتا ال صلحة

م اللمو

ال تغ م ".

)24

بينمة تع فه الدراسة الحةلية إج ائية بأ ده التغ ام الاقاتفي والتنلا اي والتشاغ لي ل ادارع

التالان الاتا الات  ،مب الا التكتمد الذكي للتقنات والا لاات والكفاتءا المي ااة عبام ج اا
ال س اات ت وال ت ااتطا بطم ق ااة ممحلا ااة ةا ااد ه ااذه ال اادارع ،وتطا ا م الا لا ااة التالا ا ااة بط اامق
مبتكم ومماة مب الا االستفتة مب التكن ل جات المي اة"

نشـــــــأة التحـــــــول الـــــــرقمـــــــي:
الثورة الصنةعية األولى :بدأ

()25

الا ر الصنتعاة األولى في أوا م القمن الاتمب عشام ،عنادمت تان

ا تماع ع لاة التصنا ال ايتاايي عب بم ق ال اته والبختر.
الثورة الصنةعية الثة ية :بدأ

الا ر الصنتعاة الاتااة في بدافة القمن الاشم ب ،عندمت تان اتباتع

ع لاااة التصاانا الشااتمد بتسااتخدا الكهمبااتء ومحمكاات

االحتاماق لتوو ااد ا ال

بتلطتيااة.

ويد تن في ذا ال يت تقدفن ط ة الت ا ألوا مم ،وأصبح استخدا م اة وكا تو ت
جديد م ينت ،والت اصد أصبح أسهد.
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تقادفن ع لاات

الثورة الصنةعية الثةلثة :تن فاي السابا نات

األت تاة ،والمجاد ا لاي ،م ات ياتة إلاى

ة ا حقبة جديد اس هت الا ر الصنتعاة الاتلاة .ح ث تشيد انلكتمواات  ،وتكن ل جات
ال ال مت  ،والح اس ط ،والمجتا ا ل ب ،واناتمات بدافة عصم ال ال مت

ال ديد.

الثددورة الصددنةعية ال ابعددة :ا ااد أافساانت منااذ  2015وحتااى األن فااي بدافااة الاا ر الصاانتعاة الماباااة،
وبتالعت تة على أال ة اناتتج انلكتمواي ال ل ع ،التي تهد

إلاى ربا عاتل ي اناتاتج

ال ااتة واالفت ام ااي ،فااذن الا ا ر الصاانتعاة الماباااة /الا لااات المي اااة ت ا ب ا ب ع لااات
التح د المي ي وتكتماد سالساد القا اة وال نت ات
تكن ل جات ال ال مت  ،وا ال

و /أو الخادمت  .إلاى جتااط ذلاا ،فاذن

واناستن ممتبط ب مات و تفتعل ن في ال يات الحقاقاي ،م ات

يؤة إلى لق بم قة تصانا مخصصاة ،وممااة ،ما كفاتء فاي اساتخدا ال ا ارة وها مات

فا ااتةا ال ص اان ال ااذكي ال ااذ فس ااتا ب بذاتما اات األش اااتء ف ااي الا ااد ،وعلا ااه فش اايد تحل ااد

الباتات ال تكتمد والتاتون محمكت القا ة األستساة للا ر الصنتعاة الماباة.

تطـــــور بيئـــــات التعلـــــم الـــــرقمـــــي:
التالا ا ااة ذا

ت اام ال ؤسس اات

التفك اام ال س ااتقبلي ا ن يا ا التكن ل جا اات لتح ااد ب ت ااة

التالن ،وةمج ال تةفة م ال اي االفت ام ي ،وتحق اق اتاتطج أفضاد للطاالا ،لاذا سا
ال اتلن التكن ل جاة الهتمة التي ح لت ب تات
على ا ت الطالا(:)26

 فااي الا تا نااات  ،كتااات التقنااات
ي اعد الباتات
أهدا

التدر

أةام هاذا التحا ا بشايد إف اتبي

المي اااة تسااتخد فااي ال قاات األوا لاادعن ال ص ا ا إلااى

وبمامج الك ب تم عب باد ،ساتعد

هاذه التقناات

ال تال ا ب علاى تحق اق

تالا اة محدة  ،ولكنهت ايتصم على عدة يل اد فقا ماب الطاالا وأعضاتء ه تاة
والبتحا ب.

 في التسا نات
إميتات

الاتالن ،واام كاا

اشا م إلاى

شبيت

وأواطد الاقد األوا مب القمن الاشم ب ،م الن ا السام لتاتماات ،ا ات
التالن التاتوااة بشيد كب م ،م ات أة إلاى إف اتة بامق جدياد لل صا ا

إلااى ال ال ماات  ،ومشااتركة ال ا ارة المي اااة األكتةف اااة ،وال نتيشااة علااى شاابية اناتمااات،

وتبااتةا األفكااتر ،والتاااتون ،وما ذلااا ايتصاام كااد هااذا االبتكااتر ال حت ااد علااى صاافحت

ال ط بتلطب م م ارة االرتبتة التشابي.
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 بدأ

الصلة في التالان والتالن باد الاقد الاتاي مب األل اة ال دياد  .كاتن

التغ ام ذا

هااذا بفضااد الت ا افم ال ت اويااد للبناااة التحتاااة للنطااتق الااام ض واالعت ااتة الهتطااد لججه ااو

ال ح لااة ماااد اله اتااا الذكاااة ال تصاالة بتناتمااات ،ماات أبلااق علاااه الااباض "اسااتهال
التكن ل جات" أةتر ااتشتر الح سبة الشخصاة لكد مب ال تالن وال الن.

فــــوائــــد التحــــول الــــرقمــــي للتعليــــم:

يد أة اعت تة التكن ل جاات المي ااة ،و ةمتجهات الحقات فاي ال شاموعت

مب الف اطد منهت :)27

التمب اة إلاى الادياد

 االتصتا والتاتون في كد ميتن ب ب الطالا وال ال ب ف ّينتن النتع مب تبتةا األفكتر
ومنتيشااة آ اام التط ا ار فااي م ااتال ة ارسااتهن وتط ا م م ت ااات ال ترسااة ال متبطااة
بشيد متوايد.

الفص ا ومشتركة ال ال مت

 ف يب لل ال ب وال جه ب في م تا ما ب تدر

فاي أ

ويت ،ومب أ ميتن في الاتلن ،وعلى أ جهت .

 ف يب لل ال ب ا ن أن في ا ا أكاام ابتكاترا ،م ات فسامع فاي تنف اذ أساتل ط الاتالن الحديااة
ماد الفص ا الدراساة ال قل بة والتالن القتطن على ال شتر

 )PBLوالتالن الشخصي.

 بتلنساابة للحي ماات  ،فض ا ب ال ص ا ا غ اام ال حاادوة إلااى ال ال ماات
التالن التي تلبي احتاتجتتهن.

على ال و د مب فم

حص ا ا ال تال ا ب

 وت ا ف م التالااان بيفااتء أكباام بتسااتخدا ال ا ارة الختصااة بتل نااتهج المي اااة وي اعااد باتااات
ال ال ما اات

وال يتبا اات

مصتةر ال امفة.

المي اا ااة والب ا امامج األكتةف اا ااة واأللاا ااتا وم

بينمة ي ي دينيس وآخ ون إلى فوائد أخ ى هي:

 ز ددةدة إاد اط ال د
و

عا ااة متن عا ااة ما ااب

)28

 :ح ااث إن اسااتخدا التكن ل جااات ف يااب أن ف اااد ت مبااة الااتالن أكااام

حت وتحدفت وجتذباة للطالا.

 معةلجدددددة فعةليدددددة المع ددددد وتسدددددليع الددددد ع  :االس ا ااتفتة م ا ااب التقنا ا اات
الباتاا اات

ف يا ااب أن تا اادعن التق ا ااان الفاا ااتا والكا اااء للتالا ااان ،وتال ا ان الطا ااالا ما ااب ا ااالا

ي اعا ااد الباتاا اات

وعا ااد االعت ا ااتة بنسا اابة كب ا اام علا ااى ال الا اان ،ح ا ااث ينتقا ااد ةور ال الا اان

ما ا ا ااب "ال تلا ا ا ااا" التالا ا ا ا ااي  -ال حت ا ا ا اام الا ا ا ااذ ف لا ا ا ااا ال حت ا ا ا ا
التالا ي  -ال اسم الذ فخلق و جه ب ام التالن.
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 تخفيددع مدددم المسددةواة :إن إاشااتء ماانهج غنااي بتلتكن ل جااات ف يااب أن فخلااق فمصاات تالا اااة
إ ااتياة للاديااد مااب الطااالا الااذيب فاااتا ن مااب الفقاام ال اادي والحضاام والم فااي وغ اامهن مااب
الطالا الذيب فاتا ن مب اقع الخدمت

 إمداد ال

والذيب يد ال فستطاا ن ال ص ا إلى ال دارع.

ل نجةح :تالان الطالا على استخدا التكن ل جات بفاتلاة ساساتعدهن علاى
وفي ميتن الا د االيتصتة الاتل ي.

تحق ق الن ت في التالان باد الاتا

 االس د دةدة مددت ال ونولوجيددة ل د ددد ال ع ددي  :يتض ا ب تسااه د الااتالن اسااتخدا التكن ل جااات
لت جاه الطالا وتخصاع األاشطة لتلباة احتاتجت

الطالا الفمةفة.

 اس خدم ال ونولوجية ل غيي ال قيي وتعز ز ال ع يمةت المبنية م ى البية دةت:تا فم التكن ل جاات
والااتالن المي ااي لل ال ا ب القاادر علااى ج ا وتفس ا م اقااتة مختلفااة مااب باتااات تق ااان الطااالا،

وكا اة استخدا هذه الباتات بفاتلاة لتحس ب التالان و تة تالن الطالا.
و ضةف لدوائد ال حول ال قمي في ال ع ي أيضة(:)29
 فصبح الطتلط عنص ام مي ات في الا لاة التالا اة لا

ال تأةم.

 يتن ت ا ا ذج التالان عبم اناتمات بشيد متصد أو غ م متصد.
 ف يب تص ان ب ام تستند للتطب ق وانلهت والش تعة للطالا.

 يا ا ااتن إاشا ا ااتء عقا ا ااد وااضا ا اابتة مشا ا ااتمك ب ح ا ا ا ا التالا ا ااان بشا ا اايد مسا ا ااتقد عا ا ااب الوما ا ااتن
وال يتن وال هت .

 ل ااب فيا ا ن ال ال اان با ااد ا ن عنصا ا ام ذاتا اات لل امف ااة ،و ب اادأ بت جا ااه الطتل ااط إل ااى مص اادر
ال ال مت

ال ؤهلة و ال تن عة.

ل ت س سمعة الصا.

 تالن الطتلط بسمعته الختصة و لا
 ف يب استخماج ج ا اتتطج االمتحتات

في ويت يص م للغتفة .

 ياات يب الطااالا مااب ال ص ا ا إلااى اتااتطج اال تبااتر فااي النلاات عباام اناتمااات و إتتحااة
ا تاتراتهن ال درساة مب الا اف

فوائد التحول الرقمي للمؤسسات:

النلت .

التح ا المي ي له ف اطد عديد ومتن عة لا

فق للا الء وال ه ر ولكب لل ؤسست أفضت:

 ي فم التح ا المي ي التكلفة وال هد بشيد كب م.
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 فحسب الكفتء التشغ ل لة و نل هت.

 فا د على تحس ب ال ة وتبسا انجماءا للحص ا على الخدمت ال قدمة لل ستف ديب.
لتقدفن دمت مبتكم وابداعاة با دا عب الطمق التقل دفة في تقدفن الخدمت .

 فخلق فم

خطــــوات التحــــول الرقمي للتعليم
 -1بنتء ال عي بتنميتات

()30

المي اة والتهديدا

والفم

للقتة في ال درساة والشاغ ر بتلحتجاة

إلى التغ م.
 -2إاشتء رؤ ة مشتمكة ،ري اة وماموفة لد ج ا القتة في ال درسة وتحديد مت تم د تحقاقه.
 -3تمج ااة المؤ ا اة إل ااى ع ااد ،ع ااب بم ااق تحدي ااد األه اادا

انس ااتماتا اة و م ط ااة بم ااق

األاشطة التي يتا ب القات بهت.
 -4تحاادة اقطااة البدافااة ال تالقااة بمصااد االسااتماتا ي لل درسااة مااب ال ال ا ن الااذيب يت تا ا ن
بقدراتهن وكفتءاتهن على تنف ذ التغ م.
 -5التأكد مب أن ج ا األاشطة "تؤة " إلاى افا
لهذا الغمض.

 -6بن ااتء ال ه اات ار م ااب ااالا و ا ا
ع لات

االت اته وأن "تبقاى" علاى ال ساتر ال قتام

ط ااة لتطا ا م الكف ااتءا

لل ال ا ا ب وك ااذلا ل ا ا تفي

الدعن ،ب ت في ذلا بمامج التالان الدا لاة والخترجاة.

 -7تحدياد التكاتلا
التقنات

لبناتء البناااة التحتااة المي ااة ،وتالاان ال ال ا ب وال ا اة انةار اة السااتخدا

ال ديد  ،ل اة التدر

المي اة عبم اناتمات.

 -8ال ا ارة األستساااة الال مااة ألةاء األاشااطة المطاساااة مااب األص ا ا ال تةفااة الفص ا ا الد ارساااة
والشاابيت وأجهااو الك ب ا تم ال نتساابة) واألصا ا غ اام ال ل سااة الاقتفااة التنلا اااة ال نتساابة
والقان األستساة ال قتبلة) لض تن إميتااة استخدا ال اتر وال هت ار ال ديد للتح ا.

 -9األاشطة المطاساة األكام أه اة والتي ف ط القات بهت بشيد ج د تت اد أهن األاشطة فاي
ال ؤسس اات

الا لات

التالا ا ااة ف ااي التال ااان وال ااتالن م ااب أج ااد تحسا ا ب الت اادر

التالا اة لالت تهت

 -10تاادفق انياماةا

والتحدفت

ال ديد التي ف لبهت الاصم المي ي.

التااي مااب ال فتاامض أن تحصااد علااى ت

أستسي مب م واااة الدولة ،ولكب هنت إميتاات

الصنتةيق والتبمعت
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 -11ت ا ف م الح ا افو وال يتفااو ألولتااا الااذيب فحقق ا ن األهاادا
أجد تحف و ا

أوال و ااط ميتفااأ األفضااد ،مااب

م ب على أن في ا ا أكام اشتبت ويدر على التكا

و وجز أ يع كو ار ة خ وات ال حول ال قمي فيمة ي ي:
 -1بنتء استماتا اة ري اة و جماءا

والتفتاي لتحق ق هدفهن.

)31

التحس ب.

 -2قاتع انميتاات

المي اة الحتلاة.

 -4تحديد ال تطلبت

لخط الستا تر.

 -3تحديد أفضد لايد ع د ألاشطة التس ق المي ي.
 -5تحديد ع اطق التكتمد المي ي.
 -6إةار التغ م للتح ا المي ي.

تطبيـــــــق التحـــــــول الـــــــرقمـــــــي:

يا ااتن تطب ا ااق التح ا ا ا المي ا ااي عبا اام با ا ا

والا لات  ،حسط التفص د التتلي :)32

فش ا ا د التقناا اات

والباتاا اات

وال ا ا ارة البشا اام ة

 ال قنيددددةت :ح ااث ي ااتن بنا ااتء التحا ا ا المي ااي بتس ااتخدا منل م ااة م ااب األجه ااو ،وأال اااة
التشغ د ،ووستط التخو ب ،والبمم ات

التي تا د

ب ب تت

تقنااة وم امكاو مال مات

تس ح بتستخدا ج ا األص ا بيفتء تشغ لاة غ م منقطاة .ك ت فستلو

تن مست

دمااة منتسااط ألف اماة ال ؤسسااة وع الطهاات وم رةيهاات عباام فاامق مهناااة مسااؤولة عااب إةار

ال نل مة التقناة والبناة التحتاة للشبية س اء أكتات هذه ال نل مة محلاة أو سحتباة.

 البية ةت :ففتامض أن تقا ال ؤسسات ب ها ة إةار وتحل اد الباتاات بشايد مناتلن وفااتا وذلاا
لت ا ف م مال ماات وج اماءا ا عاااة م ة يااة وكتملااة م ا ت ا ف م وتط ا م أةوا منتساابة للتحل ااد
انحصااتطي والبحااث عااب الباتااات والتنبااؤ بتل سااتقبد ،ك اات ف ااط متتباااة الباتااات بشاايد مساات م
لض تن است مار تدفقهت وانستفتة منهت بشيد يت تشى م أهدا

ال ؤسسة وت ياتتهت.

 الم دوارد ال د ة :تُشاايد ال ا ارة البشاام ة جتاباات ح اات فصاااط علااى ال ؤسساات
التحا ا ا المي ااي بدوا ااه ،إذ يت ج ااط تا ا ف م كا ا اةر مؤهل ااة ي ااتةر عل ااى اس ااتخدا الباتا اات
وتحل له اات التخ ااتذ يا ا ام ار فاتل ااة ،ك اات يتطل ااط تخط ااا ال اامؤ وتنف ااذهت كف ااتءا
و ب ام عل اة وع لاة م إف تن بتلتغ م والتط م.

تطب ااق
بش اام ة
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 العم يددةت :وهااي عبااتر عااب م

عااة مااب النشااتبت أو ال هاات ال متبااة و ال تمابطااة التااي تنااتج

دمة ما نة أو منت ت ماا ب لل ساتف ديب .ف اط علاى ال ؤسسات إرساتء بناتء تقناي فااتا فسا ح

بتط ا م الا لااات علااى الصااا ديب الاادا لي والخااترجي وذلااا لض ا تن التطب ااق األماااد للتح ا ا
المي ي ،و تض ب ذلاا ال اءماة الدا لااة والخترجااة فاي إا ات ا الا لاات ما وجا ة ريتباة فاي
إا ت الا لات والذ فغتبم أحد ال فتتاح المطاساة في ال د ال وال خمجت لل نل ة.

مكونات أو أجزاء التعلم الرقمي(:)33
ما ا ااب ا ا ااالا التحل ا ا ااد الشا ا ااتمد راء الاديا ا ااد ما ا ااب البا ا ااتحا ب ،يميددددددت تقسددددددي الددددددد ع
ال قمي إلى أربعة أجزاط:
 -1م دواد ال دددر س ال قميددة :تؤكااد أن ال تال ا ب ف ياانهن الااتالن مااب ااالا اسااتخماج باااض
محت اات

المي اااة .تش ا م محت اات

م ا اة التاادر

المي اة أو ال حت ت

انلكتموااة أو الباتات

ال ااتة التالا اااة المي اااة إلااى الكتااط

ال قدمة م الطمق المي اة األ م .

 -2األدوات ال قميددددة :تمك ااو عل ااى م اص االة ال تال ا ا ب ألاش ااطة ال ااتالن م ااب ا ااالا األةوا
المي اااة ،ماااد أجهااو الك ب ا تم ال يتباااة وأجهااو الك ب ا تم ال ح لااة وأجهااو الك ب ا تم
الل حاة واله اتا الذكاة.
 -3ال وصدديع ال قمددي :يمكااو علااى أن اشااتة الااتالن لل تال ا ب ف يااب تقدف ااه عباام اناتمااات،
على سب د ال اتا اناتماات واناتمات والبث الفضتطي.
 -4الد ع الد اتي :إاااه يمكااو علااى ال تال ا ب ال شااترك ب فااي اشااتة الااتالن عباام اناتمااات أو
غ اام متصااد مااب ااالا الااتالن المي ااي بأافسااهن .إاااه يمكااو علااى الااتالن ال اذاتي ال سااتقد
و تطلط مشتركة ال تال ب م التالن الذاتي لتسبق اشتة التالن

املنــــــاهــــــج الــــــرقميــــــة:

()34

ف ااي ت ااد الن ا ا التكن لا ا جي والمي ااي ال تس ااترع والاا ا ر ال ال متتا ااة ،أص اابحت الحتج ااة

مور ة إف تة مناتهج وأساتل ط جدياد ت اكاط متطلبات
التالاان ،ويلاة عادة ال ؤسسات

الاصام وتحدفتتاه كتنقباتا ال ت اوياد علاى

التالا ااة ،وبامق االسااتفتة ماب التقنااة فاي التمبااة والتالاان .األماام

الذ ستعد على ته ر أحد أا اع التالان ال ستحدةة وه التالن المي ي الذ ةعن وستعد ال اتالن
على التالن في أ ميتن و متن.
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و ام ال نهج المي ي على أاه عبتر عاب م
ت ف مهتّ يتن لل تالن عب بم ق انميتاات

عاة ماب الخبا ام التمب اة والال ااة التاي

الكب م التي تقدمهت تقناة ال ال مت

واالتصتال .

ي ميز المنلج ال قمي بعدة جوا ب وخصةئص أهملة:

 ال تاط البشم  :وج ة ال الن وال تالن ووج ة وس لة االتصتا الفاتلة ب نه ت.
 ال تاط النلم  :الم ت
 األه ا ا اادا

اتمتا ات
واالس ا ا ا ا

ل ا الطالا.

 ألجه ا ااو وال ا ا اادا

التالان والتالن الحدياة.

ام وأس ا ا ااتل ط التقا ا ا ا ن :ف ا ا ااتل نهج م ج ا ا ااه
واألاش ا ا ااطة والخب ا ا ا ا

التالا ا ا ااة :وه ا ااي أةوا

واألل ا انلكتموااة.

أهــــــداف املنهــــــج الــــــرقمــــــي هي:

 تص ان منتهج ة ارساة بطم قة ال حدا
 اشم الاقتفة الحتس باة ب ب الطتلط.

مي ل ا ااة ل ا اادور ال ال ا اان ،ك ا ااأجهو الحتسا ا ا ا

الدراساة وو اهت على م ي االاتمات.

 إتتحة الفمصة لل تالن للا ة الى الدروع الستبقة ومتتباة تقدمه.
 حد مشيلة الغاتا لد ال تال ب و بهن عب تغ بهن الحصع .
 و

 و

أاشطة مصتحبة لل نهج واألستلة.
عت

رواب لل

التي يمغط الطتلط في إةماء مامفته بهت.

 ممواة التالان ،مب ح ث ال يتن و الومتن.
 بم قة الامض ال ش ية.
 إميتااة التالن ذاتات.

 في ن ةور ال الن ياه ممشدا وم جهت على عي
 ااخفتض تكتلا

التالان.

الدور الستبق ك لقب.

 ساه لة النشاام ،ح اث ف يااب لل نااتهج أن تنشاام ماب االا اناتمااات ،و يااب لل اا انباالع
عل هت واالستفتة منهت س اء كتا ا بالا أو مال ب أو مشمف ب أو أولاتء أم ر أو قاتةي ب.

أسس تطبيق التحول الرقمي:

يااتن تطب ااق التح ا ا المي ااي عباام منه ااات

حسط التفص د التتلي(:)35

وساااتيت

وأةوا

ومحتكاات و أال ااة ةع اان،
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 منلجيةت ال ع ال قمي :التالن القتطن على ال شتر ل التالن القتطن علاى حاد ال شايال ،
القصااع المي اااة ،ب تاات

الااتالن عباام اناتماااتل أسااتل ط تاادر

روافة القصع المي اة ،األلاتا التالا اة.

 سدددديةقةت الدددد ع ال قمددددي :ال ت اا اات

التكن ل جااات ال تكتملااة،

التاتوااا ااة ،الا ااتالن التاا ااتوايل التالا ااان ال اي ا ا ع

بتسااتخدا ال سااتط المي اااةل االاتقااتا مااب التحديااد إلااى الفضااتء عباام اناتمااات ،التط ا م

الت م بي عبم اناتماتل ال ترسة التالا اة ال فت حةل ال شتركة الشبياة.

 أدوات ومحةكددددةة الدددد ع ال قمددددي :الف ا اادي علا ااى شا اابية اناتماا اات .الب تا اات
تكن ل جات الالا

ال ح سا اابة،

ال يتاااة ،لغاة الن ذجاة الاتماةل الف ادي المي ايل ال ايا ال ااو ل تصا ان

البح مل التلا ط ،ال حتكت ل التدر

القتطن على الك ب تم.

 أ ظمدددة دمددد الددد ع ال قمدددي :ال ااتالن انلكتموا اايل ال ااتالن بتلنق ااتال ب ااال با ا رةل تا ا تمل
الف دي ك افماعل ةو ار مفت حة على اناتمات.

واقع التحول الرقمي يف التعليم الثانوي العام املصري:

تؤكد استماتا اة رؤ ة  2030على أن التالان ف ط أن فستهن مسته ة كب م في التح ا

االجت ااتعي فااي مصاام االا الاالةااة عشاام عتماات القتةمااة ،وفااي هااذا الصاادة ،تُح ادة االسااتماتا اة
ةالةااة أهاادا لتن اااة انميتااات البشاام ة :ا ا ا تحس ا ب ج ا ة النلاات التالا ااي ب اات يتسااق م ا الاانلن
الدولاةل ا ا ت سا اطتق الحص ا على التالاان لل اا ل ا ا تحسا ب القادر التنتفسااة للنلات  ،واا اتج
ع لاااة الااتالن فااي مختلااا ال نااتبق وفتاات

ممتكا او علااى الطتلااط ،و شا

علااى التفك اام النقااد  ،و هااد

يااد ار فناااة عتلاااة  ،)36ومااب ةاان باادأ
الاتا

وفق مت يلي:

()38( ،)37

الساايتن ،وساااي ن النلاات ال تص ا ر للتالااان والتاادر ط

مصاام تأ ااد ط ا ا

إلااى تخاام ج متال ا ب /متاادرب ب ذو

فالاااه فااي ةمااج التتبلاات فااي التالااان

باادأ فكاام إةمااتج جهاات التتبلاات بتل اادارع فااي عاات  )2013/2012م ا و اام التال ا اان
األس ا اابق "إبا امالان غن ا اان" ،وأعلا ا ااب مشا ااموع التال ااان التفتعا االي ،وك ااتن الها ا ااد

من ا ااه استبا ااداا الكت ااتا

ال درسااي ب هاات التتبلاات ،وم ا التغ اام ال ا ار لااات  )2014/2013ت لا ااى "مح ا ة أب ا النصاام"
و ار التمباااة والتالااان ،وباادأ فااي تا ااان الفكاام علااى بااالا الصااف ب األوا والاااتاي الاااتا

فااي )6

محتفلة ،كتن االيتصاتر علا هن راجاات لقلاة الكاتفاة فاي فصا ا هاذه ال حتفلات  ،وياد أعلنات الا ار

أن ال شااموع تكلااا  )400مل ا ن جناااه ،ولاان ت جااد أ ماااتي م لتق ااان اتااتطج الت مبااة األول اى ،وم ا
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بدء تطب ق ال شموع ،ذكم ال ار أاهت س

تق بت

 )250ألا جهت تتبلات علاى الطاالا

وال ال ا ب ،وتاادر ط  )12ألااا مالاان للا ااد علااى األجهااو ،وحادة الا ار أهاادافهت للت مبااة فااي أن

فصاابح ال هاات باادفال عااب ببا الكتااتا ال درسااي ،ياسااتخدمه الطااالا فااي االبااالع علااى ال نااتهج،
وأةاء ال اجباات ال درساااة واالمتحتااات  ،بتن ااتفة إلااى إاشااتء حتلااة تفتعااد ب ا ب ال ال ا ب والطااالا

وال ن ااتهج ،ول اان تس اات م الت مب ااة كا ا ا ام بس اابط مش ااتكد البنا ااة التحتا ااة ،وما ا تا ا لي الا ا م "الهالل ااي
الشمب ني" سبت بم 2015ا ا فبمايم )2017ال ار ،عاتة

فكام تطب اق الت مباة مام أ ام للنقاتا،

ولكنهاات واجهاات رفضاات مااب يبااد أولاااتء األم ا ر ،ص صاات باااد فشاالهت فااي ال اام األولااى ،وفااي ت اد

ااااادا و ا

رؤ ااة ال ا ار لكا اااة تطباقهاات ماام أ اام بطم قااة تتفااتة األ طااتء السااتبقة ،ولاان فيااب

وا ااحت م ااب سا ا تح د تكلف ااة الت مب ااة م اام أ اام  ،الحي م ااة أ أولا ااتء األما ا ر ،وب اادأ ال طتلب اات

بتلتمك و على حد ال شتكد األستساة للتالان ،وبتلط ال م بتستمةاة التتبلت مب الطالا.
وعااتة

فكاام تطب ااق الاات التتبلاات ةا ااد ال اادارع م ا ال ا م الحااتلي "بااترق ش ا يي"،

فأعلب عب البدء التدر ي في طاة ري ناة ال ناتهج التالا ااة ،ماب االا البادء فاي ت ا مل ا ن
جهت تتبلت تالا ي على بالا الصا األوا الااتا

كخطاة ت م بااة ابتاداء ماب الاات الد ارساي

 ،)2019/2018وي اد تاان ت ا األجهااو م تااات علااى بااالا ال اادارع الحي ماااة ،وبب ا الكتااط

ال درساااة ب تاااط األجهااو  ،وأعلناات الدولااة عااب تاااديد الاات الاتا ااة الاتمااة بح ااث في ا ن التق ااان
علااى ةااالم س اان ا  ،عااب بم ااق عاادة م ااب االمتحتااات

الاالةااة ،و ااتن احتسااتا ال
حض ا ر الط ااالا و

فخ

ا ع التماك ااي علااى أسااتع الاادرجت

ااهت الطتلااط عل ااى ماادار الس اان ا

األعلااى بنسااط تدر اااة تض ا ب

ااهن ل اا ا االمتحتااات  ،ك اات سا ا تن إلغ ااتء الاات ال ا ا اة ال نتها ااة ،ح ااث

سااتك ن الد ارسااة فااي ج اا ال ا اة م تااد علااى ماادار الااات  ،ك اات أعلااب عااب إلغااتء تقسااان "عل ا

-

ر ت ااة" ةا ااد الشاالبة الال ااي ،بح ااث فصاابح التقسااان إلااى شااابت ب فقا "عل ااي – أةبااي” ،و ااتن

االاتهااتء بتلكتمااد مااب تاااديد الاات الاتا ااة الاتمااة عاات  ،2021- 2020ابتااداء بتلصااا األوا

الاتا  ،وستبقى منتهج الاتا ة الاتمة ك ت هي وال تغ م إال في بم قة التق ان واالمتحتات (.)39

االمتحانات يف منظومة التحول الرقمي:
س

ح ث الدرجت

يؤة الطتلاط  )12امتحتاات فاي  3سان ا  ،فختاتر منهات أفضاد  4امتحتاات

ماب

التي حصد عل هت وه مت يتاح أكام مب فمصة للتا ض ،ولب تك ن االمتحتات
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ي ماة على مست

ال ه ر ة ،بد لكد مدرسة أن ت تحب بالبهت في الت ي ت الذ ينتسبهت ل ن
تك ن(:)40

الغش والتسم ط ،وس

 إلكتمواا ا ا ااة ،و قا ا ا ا
بشيد إلكتمواي.

 عبااتر عااب بنا
جهة ساتةفة.

الطتل ا ا ااط بحله ا ا اات عب ا ا اام جه ا ا اات "تتبل ا ا اات" ،و ا ا ااتن تص ا ا ااحاحهت أفض ا ا اات
أسااتلة يااتن و اااهت مااب ااالا مال ااي الاتا ااة وتخو نهاات وح تيتهاات لااد

 لاست في ص ر صح و طأ وا تم مب ب ب األي اع ماد ال ج ة حتلاات ،باد سا
مقتلاة تات د على الفكم والتحل د وانبداع وتقا

ال هت ار الفكم ة وال امياة للطتلط.

تكا ن

 الاات الاتا ااة التماك اااة ،فض ا ب للطتلااط أكااام مااب فمصااة للتا ا ض ،بح ااث ال تك ا ن
أمتمااه فمص ااة واح ااد ما ااد الاتا ااة الاتم ااة الحتلا ااة ب ااأن يااؤة امتحتا اات واح اادا ف ااي اهتف ااة

الصااا الاتلااث الاااتا

و يا ن مصا مه مت يفاات علااى امتحااتن يؤةفااه ماام واحااد  ،بااد سا

تك ن هنت أمتمه أكام مب فمصة للتا ض مب الا  )12امتحتات.

دعم التحول الرقمي يف التعليم املصري (:)41
ياامر ال ل ا

التنف ااذ للبنااا الاادولي ةعاان تنف ااذ االسااتماتا اة ال بناااة الشااتملة لتط ا م

التالااان يبااد ال ااتماى فااى مصاام ،بقا ااة اصااا ملاااتر ةوالر ،وه ا ماات فاااد أ ااخن ةعاان للا لاااة
التالا اااة وتط ا م الانصاام البشاام فااي مصاام ،م اات فاي ا

مصم ،ح ث ف سد الادعن الكتماد ماب جتااط ال ؤسساة الت

مساات

التاااتون غ اام ال سااب ق م ا

لااة الدولااة لا لااة إصاال وتطا م

التال ااان ك حا ا ر رطاس ااى م ااب مح ااتور التن ا ااة االيتص ااتةفة واالجت تعا ااة الش ااتملة ف ااى مص اام .ب اات
فسااتهد

تحق ااق اقلااة ا عاااة وشااتملة ل نل مااة التالااان وب اات يتنتسااط م ا أحاادم الاانلن التالا اااة

ال ا ا بهت ةولات ،ك ت يمكو الادعن التن ا

ال قاد ماب البناا الادولى علاى عاد محاتور رطاسااة،

أه هاات تن اااة مهاات ار ويااد ار ال ال ا ب ،وتطا م وسااتطد التاادر

للطااالا ،وتكااا

اسااتخدامت

التكن ل جات الحديااة فاى الا لااة التالا ااة ،وو ا الان متقدماة وفاتلاة للتق اان وال تتبااة ماب أجاد
تن التط م ال ست م ألةاء منل مة التالان فى مصم.

املعلم يف منظومة التحول الرقمي:

طا ا احا
و ااات الدولااة يتعااد باتااات لل ال ا ب علااى مساات ال ه ر ااة ،واتخااذ
تاو و وصقد مهت ار ال الن ال صم يا ت يتصد بتلتاقا ال تلى ،وانسهت فى تن اة ال هات ار
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الشخصاة لل الن حتى تت اكط مداركه م التط ر السم لاليتصاتة الااتل ي ،وفاى م اتا التن ااة
ال هنا ااة لل ال ا ا ب ،اف ااذ با امامج تدر با ااة عدي ااد  ،منه اات ت اادر ط ع اادة كب اام م ااب ال ال ا ا ب عل ااى
اس ااتخدامت بن ااا ال امف ااة ال ص اام  ،وت اادر ط ي امب ااة  )130أل ااا مال اان عل ااى منل م ااة التال ااان
ال ديد  ،ك ت تن تخصاع  )%20مب ال انح الد ارسااة اترج وةا اد مصام لكا اةر التالاان ل اد
 )10سان ا  ،كااذلا ربا التالااان بسا ق الا ااد عباام االهت ات بتاادر ط ال ال ا ب وتااأه لهن للنلاات
عبم إاشتء ممكو لتدر ط ال ال ب ببقت لل اتي م الدولاة (. )42
وبتلنس اابة ل ال ااي ال محل ااة الاتا ااة ،سا ا فشا ا لهن الت اادر ط أفض اات ،عل ااى اس ااتخدامت
التكن ل جااات وببااااة االمتحتااات ال ديااد والتصااحاح ،ولااب فيا ن ال الاان فااي النلاات ال ديااد م اامة
ملقااب أو محّفااط للطااالا ،فتل نااتهج ال ديااد لااب تات ااد بااأ حااتا علااى الحفااط والتلق ا ب ،بقاادر ماات
تات ااد عل ااى الفه اان واالبتك ااتر والبح ااث ،بح ااث فيا ا ن ال ال اان م ج ااه للط ااالا يمش اادهن لل ال م ااة
الصحاحة ،إذا أراةوا البحث وتقصي ال امفة(.)43

منــــــاهــــــج التعليــــــم فــــــي مصــــــر:
ال نااتهج التالا اااة فااي مصاام مت الاات علااى حتلهاات منااذ أكااام مااب  10ساان ا  ،وذلااا بساابط
ت تهااد كب اام مااب ال ان ا ب لفكاام التطا م ،رغاان النفقاات التااي تقاادر بااتل الي ب فااي ال ا اااة الساان ة
ل ار التمباة والتالان ،ورغن إاشتء م ل عل ي مب أجد تط م ال نتهج الدراساة ال دياد فاي عات
 )2015فتل نااتهج ماات ت اواا تات ااد علااى الحفااط والتلق ا ب باادال مااب انبااداع واالبتكااتر ،إذ أ ّن ماات تا ّان
وا لااات
ادرع بتلطم قااة والنصا
تدر سااه منااذ عقا ة ألجاااتا سااتبقة فااي ال محلااة الاتا ااة الياواا ُيا ّ
افسهت ومب ةون أةاى تغ م عاب بم اق الحفاط والتلقا ب فقا  ،م ات ال يتام أةا ام إف تباات فاي الطلباة.
ا عاة ،ك اات أن ال نااتهج ال صاام ة ال تتنتسااط م ا
إ ااتفة إلااى ذلااا ،ساااطم التكاامار وغاااتا ال
الاص اام الح ااديث أ الاص اام المي ااي ،وبتلت ااتلي علا اى ال س اات ل ب أه ااد اال تص اات تش ااي د ل ااتن
تصااة بتط ا م ال ن ااتهج ل ا ط ااة وا ااحة لت دي ااد كااد ممحل ااة تالا اااة بش اايد ةي ااق ،وع ااداة
ال ال ا ب وتاادر بهن علااى لغااة الاصاام وهااي "الك ب ا تم" ،و تغ اام ص ا ر الطتلااط الن طاااة ،مااب أن
وج ةه فقتصم على التلق ب فق  ،فالبد مب أن في ن متلقات ومشتركت في ال يت افسه.
()44

حتديات التحول الرقمي يف التعليم قبل اجلامعي(الثانوي العام):
ي اجه التالان يبد ال تماي الاديد مب التحدفت

في عصم التح ا المي ي منهت:

()45

 عااد ياادر التاادر ط فااي الا ااد علااى توو ااد ال تاادرا بتل اااتر ال نتساابة مااب أجااد شااغد
وتتطا وتقنات

التح ا المي ي.

 ال صلحة ال يتسبة مب ال حتفلة على ال

القتطن ،وعد المغبة في التغ م.
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 عد فهن أولاتء األم ر ل تذا يتحتن على التمباة أن تتغ م للساتق المي ي الحتلي.












ب ات فيفاي الستكشات

ال هت القتط ة على تقدفن التكن ل جات التمب ة التقا
التدر الذ يبمر استخدا التكن ل جات.
اقع في ال عي مب جهة صتااي الساتست ح ا مت فحصد في الاتلن المي ي.
ال ف لا كد مب في ال ت مهت ار ري اة ،أو الحاتفو لتطا م هاذه ال هات ار  ،أو الفهان
ل ت ف يب أن فيسب ه مب التمباة المي اة.
غاااتا النلاات الساتسااي وانراة الساتساااة التااي غتلباات ماات تااؤةم علااى ت ااد ،وتو ااد مااب
تكتلا التالن.
()46
ب ن ت يم ر نيه ور يةردو تحدفت أ م هي:
ال ص ا إلى ج ة الخب ام التالا اة.
الحتجة إلى تط م منه ات التدر التي عفت عل هت الومب.
مور إعداة الطالا لاصبح ا جوءا مب الق الاتملة في ال ستقبد.
ارتفتع تكتلا التشغ د.
الحتجة إلى الحفتظ على ااخفتض مادال المس الدراساة.
هن ا اات ج ا ااد م ا ااب الط ا ااالا ال ا ااذيب اليهت ا ا ا ن ب ا ااتلتح ا ع ا ااب ال ا اانهج التقل ا ااد ألس ا ااتل ط
التدر القدف ة.
الا ا ام ألن اله ااد

المطاس ااى م ااب ه ااذه البح ااث ها ا محتول ااة الت ص ااد لل تطلب اات

التحا ا المي ااي فااي ماادارع التالااان الاااتا

الااات فااي مصاام واستكشاات

تح ا ةون تحق ق هذا التح ا .وحتى تك ن هاذه ال تطلبات

التام علي آراء أعضتء ه تة التدر
هااذه ال تطلباات

وعلاة جتء

وال ا ياات

بيلاات

الاااتا

التااي يااد

التمبااة و باماء التالاان الااتا

الحتلاااة وال ت ياااة مسااتقبال وال قتمحاات

لل يا

علاي أهان

للتغلااط علااي هااذه ال ا ياات ،

الدراسة ال داااة علي النح التتلي:
الد ارس ااة ال دااا ااة إل ااى التا اام عل ااي أه اان متطلب اات

الااات فااي مصاام مااب ااالا متطلباات

للتح ا المي ي ا ا متطلبت
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أهاان الصااا بت

الال م ااة

اتبااة ماب ال ايا ومابام عناة روعاي

 -1أهــــداف الــــدراســـة امليـــــدانيـــــة:
ته ااد

علان أصا ا

التحا ا ا المي ااي ف ااي التال ااان

ةقتفااة التح ا ا المي ااي ا ا ا متطلباات

التالان والتالن للتح ا المي ي ا ا متطلبت

الكفتءا

القاااتة وانةار

المي اة ا ا متطلبت
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التقا ن للتحا ا المي اي ا ا ا ا متطلبات

البنااة التحتااة للتحا ا المي اي ا ا ا ما يات

لتحا ا المي اي) فااي

ال دارع الاتا ة الاتمة.

 - 2أدوات الـــــدراســــــة امليـــــدانيــــــة:
ت الا ا اات أةوا الد ارسا ا ااة ال داااا ا ااة فا ا ااي اسا ا ااتبتاه م جها ا ااة للسا ا ااتة أعضا ا ااتء ه تا ا ااة التا ا اادر
بيلاا ا اات التمباا ا ااة و ب ا ا اماء التالا ا ااان الاا ا ااتا

واعت ا ا ااد البتحاا ا ااتن فا ا ااي بنا ا ااتء ها ا ااذه األةا علا ا ااي أها ا اادا

الد ارسا ا ااة ال داااا ا ااة ا ا ا ا ا مسا ا ااح مالا ا اان الد ارسا ا اات السا ا ااتبقة ومماجاا ا ااة األةباا ا اات التمب ا ا ااة ذا الصا ا االة
بتل

ا ا ا ع لتا ا ااق ل ا ا ااة البتحا ا ااتن به ا ااذه القض ا اااة وال يا ا ا

عل ا ااي ات ا ااتطج الد ارس ا اات الس ا ااتبقة ا ا ا ا

عقا ااد مقا ااتبال فمةفا ااة مفت حا ااة م ا ا باا ااض رجا ااتا التالا ااان و ص صا اات ذو الخبا اام با ااتلتالان الاا ااتا
وأعض ا ااتء ه ت ا ااة الت ا اادر

ا ا ا ا انب ا ااتر النل ا اام ومف ا ااتلان البح ا ااث) ،وم ا ااب ا ااالا ال ص ا ااتةر الس ا ااتبقة

تن صاتغة أةا الدراسة في ص رتهت ال بدطاة.
تقنيـــــــــن األداة
باااد إعااداة األةا فااي صا رتهت ال بدطاااة تاان عم ااهت علااى السااتة ال حي ا ب وذلااا للتحقااق
مب منتسبة األةا للهد

الذ ص ت مب أجله -سالمة صااتغة ال فامةا

أو إ اتفة مات يا امه الساتة ال حي ا ب منتسابت ماب مفامةا
أبااداهت السااتة ال حي ا ب أجم اات التااادفال
تاديد أو حذ

أو تااديلهت وفاي

وو ا حهت -حاذ
ا ء ال الحلات

التاي

الال مااة لتأ ااذ األةا صا رتهت النهتطاااة) ،ويااد تضا نت

أو إ تفة فق ام جديد ويد أ ذ بهت البتحاتن.

 -3عينـــــة الـــــدراســـــة امليـــــدانيـــــة:
تضن الا نة أستتذ كلات

التمباة كلاة التمباة بتل نصا ر  -كلااة التمبااة بطنطات  -كلااة

التمباااة بتلسااتةا  -كلاااة تمباااة ع ا ب ش ا
التالااان الاااتا

الااات مااب مااديم ت

) ،ب اماء التالااان الاااتا

تاان ا تاااتر ع نااة مااب ب اماء

التمباااة والتالااان مااب باااض ال حتفلاات

ال ن ياااة – القااتهم ) وكتااات الفتااة تحت ا

الديهلاااة – الغمباااة –

علااى م جااه عاات وم جااه أوا ،وم جااه ومااديم ال محل اة

الاتا ة والتط م التكن ل جي.
و يب ت

اح أعداة الا نة مب الستة أعضتء ه تة التدر

و باماء التالاان الااتا

فاي

ال دوا التتلي:
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اجلدول( )1توزيع عينة الدراسة
احملافظة أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية خرباء التعليم الثانوي العام امجاىل العينة

م

الدقهلية
1
الغربية
2
املنوفية
3
القاهرة
4
اجملمـــــــــوع

التاادر

8
8
8
8
32

13
13
13
13
52

21
21
21
21
84

يتضااح مااب ال اادوا أن البتحاااتن يتم ات بتطب ااق أةا البحااث علااى ع نااة مااب أعضااتء ه تااة
بيلااات

التمباااة عاادةهن  )32عض ا بنساابة  )%38وع نااة مااب ب اماء التالااان الاااتا

م جااه عاات  ،وم جااه أوا ،وم جااه ،ومااديم ال محلااة الاتا ااة ،والتط ا م التكن لا جي عاادةهن )52
ب م بنسبة )%62

 -4املعـــــــاجلـــــــة اإلحصـــــــائيـــــــة:
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()47

يت البتحاتن بتستخدا باض األستل ط انحصتطاة لتحل د اتتطج الدراسة وهى:
حستا التك ام ار ال قتبلة لكد عبتر ةان حساتا النساط ال ت اة السات تبت ع ناة الد ارساة
لكد مفمة مب مفمةا االستبتاة مب ال اتةلة
استخد البتحاتن أسل ا فتم الاقة لل ت س الحستبي وتابم عنه ال اتةلة التتلاة
حدوة الاقة = ع × 1.96 +ع ع بنسبة ةقة %95
ت د ض د تو د ارات كددع ع ددةرة فددي المي دزان ال قمددي لبدددائع ااجةبددة ،ا د جم د الن دواتج
ل حصول م ى درجة كع ع ةرة
الع ةرات ال ي تحصع م ى درجة مت الموافقة  0.74فةكث تع ب ااجةبة م يلة مةلية
لدى أف اد العينة وهى ت حقق منده
الع ةرات ال ي تحصع م دى درجدة مدت الموافقدة أقدع مدت 0.74واكبد مدت 0.60تع بد
ااجةبة م يلة م وس ة وهى ت حقق منده
وب لك ام ب ت الع ةرات ال ي تحصع م ى أقع مت  0.60تق في ةق منخدضة
مقيةس حست الم ةبقة (كة :)2لمة كة ت البية ةت المنبثقة مت ه ه الدراسة تع مدد م دى
ال و د ارات والنسددب المئو ددة ،ل د ا كددةن مقيددةس (كددة )2م دت أ سددب المقددةييس ااحصددةئية
ل ح يع الن ةئج و قد اس خدم هد ا المقيدةس الخ دةر مددى داللدة الدد وق بديت اسد جةبةت
مينة م ى كع مد دة مت مد دات االس ة ة ،والقة ون المس خدم لحسة (كة)2
و سدددد خدم ال ةحثددددةن درجدددددة الح ددددة مندددددد مسدددد وى ( )0.01لمع فدددددة مدددددى داللدددددة
الد وق بيت ال و ارات.

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

وباااد عاامض انبااتر ال نه ااي للد ارسااة ال دااا ااة تااأتى ممحلااة ال اتل ااة انحصااتطاة لنت ااتطج
التطب ااق ال اادااي لتحدي ااد متطلب اات التحا ا ا المي ااي ف ااي م اادارع التال ااان الا ااتا

الا اات وم ااب ااالا

الباتااات وال ال ماات التااي أساافم عنهاات ع لااات التحل ااد انحصااتطي ب اات فااي ذلااا أفضاات االسااتاتاة
بنت اتطج الد ارسااة النلم ااة ويا اات يلااي عاامض وتحل ااد لكااد مح ا ر مااب محااتور متطلباات تحق ااق التح ا ا
المي ي في التالان الاتا

الات ومت يندرج تحته مب عبت ار وتمت بهت ةا د كد مح ر وفقت لجه اة:

المحور األول :النتائج الخاصة بمتطلبات ثقافة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة
و

حهت ال دوا التتلي رين :)2

جدول ( )2استجابات عينة الدراسة على متطلبات ثقافة التحول الرقمي يف مدارس التعليم الثانوي العام

5
6
7
8
9

الداللة

4

األوزان %

1
2
3

بث الشعور باحلاجة إىل التغيري حيث إنه نقطة االنطالق26 22 70 59 .
نشر القيم األساسية والثقافة التنظيمية للتغري الرقمي30 25 53 45 .
25 21 63 53
تكوين فريق إعالمي لنشر ثقافة التعلم الرقمي .
نشر مزايا االنتقال الرقمي يف النظام التعليمي لكل
38 32 51 43
من(املديرين – املعلمني – الطالب – العاملني).
التوعية باإلمكانات الرقمية والتهديدات والفرص يف املدرسة 26 22 59 46
عمل دورات تثقيفية عن أهمية التحول الرقمي يف التعليم29 24 57 48 .
ختصيص مواقع الكرتونية للعاملني بالقطاع التعليمي ،لالطالع
24 20 55 46
على كل ما هو جديد يف جمال التحول الرقمي يف التعليم.
تنظيم ورش عمل داخلية ،وندوات إلكرتونية ،وفعاليات
ومؤمترات لتوضيح مردود استخدام التقنيات الرقمية عند 24 20 61 51
مواصلة تطبيقها يف التعليم.
التوعية باالجتاهات والتحديات اجلديدة اليت جيلبها
31 26 62 52
العصر الرقمي يف سوق العمل.
28 212 58 443
اجملمــــــــــــــــــــــــــــــوع

الرتتيب

م

العبــــــــــــــــــــارة

درجات املوافقة
عالية متوسطة منخفضة كا
ك  %ك  %ك %

2

3
14
10

1 88.8 0.01 58 4
7 78.9 0.01 18 17
3 83.7 0.01 36 12

9

6

11

80.1 0.01 21

8 78.6 0.01 18 19 16
5 80.9 0.01 24 14 12
18

77.7 0.01 17 21

9

13

81.7 0.01 29 15

4

6

84.9 0.01 38

2

7

0.01 240 14 101

81.6

ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي:

 جتء است تبت ع نة الدراسة على متطلبت ةقتفة التح ا المي ي بص ر كلاة ،ب ن اسبي
مق ااداره  ،)%81.6ومقترا ااة بتل ا ااتي م انحص ااتطاة الت ااي اس ااتند عل ه اات الد ارس ااة ا ااد أاه اات
جتء أعلى مب ال ن النسبي  ،)%74م ت فاني أاهت حت على ةرجة عتلاة مب ال افقة،
وهااذا يتفااق ما ماات أوصاات بااه باااض الد ارساات ماااد ة ارسااة نااط علااي )2019 ،مااب ح ااث
الا ااد علااى اشاام ةقتفااة التالااان المي ا ب ا ب ال ال ا ب وال تال ا ب وج ا ا فتاات ال ت ا مااب
أجد تمش د االستهال وت ف م ال يت وال هد وتحق ق رؤ ة مصم  ،)48(2030ويد يمج ذلا
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ألن اشاام الاقتفااة بشاايد عاات يااد ي لااد ات تهاات إف تباااة لااد األف اماة ،و ااؤة إلااى ينااتعتهن
بااتلفكم  ،ومااب ةاان فساالا األفاماة وفااق ماات فاتقاادون ،لااذلا فااي حتلااة اشاام ةقتفااة التحا ا المي ااي
لااد ال ال ا ب والطااالا ةا ااد ماادارع التالااان الاااتا الااات  ،وايتنااتعهن ب ااد أه تااه لهاان
بشيد ت وللتالان بشيد عت س فشترك ن في ا ت تطباقه.
 جتء ج ا االست تبت على عبتر ال ح ر بنسبة أعلى ماب  ،)%74فقاد تماوحات اسابة
ال افقااة عل هاات ماات ب ا ب  ،)%77.7 - %88.8م اات فانااي أن ج ااهاات حصااد علااى ةرجااة
عتلاة مب ال افقة.
 احتلت اللبتر األولى وال ت الة في "بث الشا ر بتلحتجاة إلاى التغ ام" التمت اط األوا ،بنسابة
اتفتق ب ب أفماة الا نة بلغت  ،)%88.8و تفق هذا م مات أوصات باه بااض الد ارسات مااد
ة ارساة أمااتا الام فااتن )2019 ،بضامور ااتة اشام ةقتفااة التغ ام فااي ال ؤسسات التالا اااة
والتمب ة ( ،)49ويد يمج ذلا إلى أن:
 التغ اام ها سا ة الحااات  ،ألن مااب اللااه يااتن التطا م لجفضااد ،لااذا أصاابح مااب الضاامور أن
تتبنى ال دارع التغ م كاقتفة تتاتيط عل هت األجاتا ،وأن يتن اشمهت وةع هت بص ر مست م.
 التغ اام فااي ال ؤسساات التمب ااة اامور حت اااة ومطلباات ملحاات ،ذلااا ل اكب اة التكن ل جااات
الحديا ااة ،وم اجه ااة التغ ا ا ام الحتص االة ف ااي ب ت ااة الا ااد ،ما ااد تقنا ااة ال ال م اات وال اان
االتصتا ال تط ر التاي جالات الااتلن أشابه بقم اة صاغ م  ،ك ات أصابح البم اد انلكتموااي
وأال ة الحتسط ا لي مب س ت الاصم وجوءا اليت أو مب الا د(.)50
 ف د النتع إلى التا ة على القات بتألع تا بطم قة ما نة و مفض ن التغ م فاي بم قاة
آةاطهاان لهاات ،وعااد التكا ا م ا التكن ل جااات أو أ ةقتفااة جديااد  ،و خشااى الكا اامون فااي
يطتع التالان الفشد و يتمةةون في اكتستا مهت ار جدياد  ،م ات ياؤة إلاى ت ياا الن ا

والتقد  ،وماب ةان فاذن اشام ةقتفاة التغ ام وأه ااة التحا ا المي اي وتأة امتاه انف تبااة علاى
الا لااة التالا ااة ،وأااه أصابح امور حت اااة لبقاتء ال ؤسسات التالا ااة ،ت ااد انقبااتا
وال شتركة في تفا له عتلاة.
 احتلات اللباتر التتسااة "الت عااة بتالت تهات والتحادفت ال دياد التاي ف لبهات الاصام المي ااي
في س ق الا د" التمت ط الاتاي ب ن اسبي  ،)%84.9ويد يمج ذلا إلى أن:
 ال ا عي ب تطلباات
فش

س ا ق الا ااد ب اات يت افااق م ا الاصاام المي ااي ،والفاام

األفماة على التنتف

للحص ا على فم

التااي ف نحهاات،

ع د منتسبة ،وعلى النقااض فاذن عاد

الا ا عي فا ااد عل ااى ااتة البطتل ااة الا ا ام لا ااد منتس اابة الخ اام ج لسا ا ق الا ااد ،وافتق ااتةه

ل تطلبت
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الاصم في انعداة.

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها
 مااب أهاادا

التن اااة ال سااتدامة " ااتة كب اام فااي عاادة الشاابتا والبااتلغ ب الااذيب يت تا ا ن
ع اد

ب هت ار منتسبة ،ب ت ف هت ال هت ار التقنااة وال هنااة الال ماة للحصا ا علاى فام

ووتااتطا ،بحل ا ا عاات  ،2030ح ااث تشاادة س ا ق الا ااد وال ت ا ع ماات علااى أه اااة

تط م مهت ار الت اصد والتالن الذاتي ،ومهت ار التفك م وال هت ار المي اة.

 بحستا قا ة كت 2ل تطلبت

()51

ةقتفاة التحا ا المي اي وجاد أاهات تتاماو ماب  )17إلاى )58

وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات

 )0.01لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت ،وأفضاات

القا ااة الكلاااة لهاات ،التااي بلغاات  )240وهااي ةالااة إحصااتطات عنااد مسات
الداللة تش م أن ةرجة ال افقة عتلاة على هذه ال تطلبت

 ،)0.01وهااذه

.

المحور الثاني :متطلبات القيادة واإلدارة للتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة:
ي

حهت ال دوا التتلي رين :)3

اجلدول ( )3استجابات عينة الدراسة على متطلبات القيادة واإلدارة للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة

5
6
7
8
9
10

الداللة

4

األوزان %

1
2
3

الرتتيب

م

العبـــــــــــــــــــــارة

درجات املوافقة
عالية متوسطة منخفضة كا2
ك  %ك  %ك %

25 55 46
حتديد آليات التوجه حنو التحول الرقمي .
إنشاء رؤية رقمية مشرتكة ،ومعروفة لدى اجلميع20 67 56 .
عمل رسالة عن التعلم الرقمي ،ونشرها بني مجيع العاملني24 52 44 .
فهم العاملني للرؤية والرسالة الرقمية للمدرسة
26 57 48
واملوافقة عليها.
حتديد االسرتاتيجيات واألهداف واألنشطة املطلوبة من
19 65 55
أجل تفعيل الرؤية والرسالة.
20 65 55
وضع نظام لقياس ومراقبة النتائج بشكل دوري.
إشراك القيادة كل أصحاب املصلحة (الطالب وأولياء
أمورهم واملعلمني واجملتمع) يف عملية حتديد األهداف 28 57 48
واألنشطة لتحقيقها.
19 69 58
إشراك القيادة العاملني يف صنع واختاذ القرار .

30
24
29

79.7 0.01 20 15 13
85.7 0.01 39 9 8
77.7 0.01 15 19 16

9
2
10

31

26 12 10

0.01

81.7

7

23

40 12 10

0.01

84.1

4

24

9

11

41

0.01

84.9

3

33

8

28 10

0.01

82.5

6

23

7

43

86.9 0.01

1

12 67 56

14

42 19 16

82.6 0.01

5

28

33

21 13 11

80.1

8

حتديد القيادة ما يراد حتقيقه ،مع وضع نقطة البداية
يف االعتبار.
تكوين فرق عمل من املعلمني للتخطيط للتعلم الرقمي
واإلعالن عنه.
اجملمـــــــــــــــــــــوع

45

54

8

0.01

0.01 308 13 108 26 221 61 511

82.6
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ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي:

 جااتء

اساات تبت

ع نااة الد ارسااة علااى مح ا ر القاااتة وانةار للتح ا ا المي ااي بص ا ر كلاااة،

ب ا ن اساابي مقااداره  ،)%82.6ومقتراااة بتل اااتي م انحصااتطاة التااي اسااتند
ا د أاهت جتء

عل هاات الد ارسااة

أعلى ماب الا ن النسابي  ،)%74م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة عتلااة

مب ال افقة ،ويد يمج ذلا إلى أن القاتة وانةار مب أهن وأصاط وتتطا انةا ار الالاات،

ألاهت تستلو كفتء و بم عتلاة ،ك ت تاتبم المك و األستساة لن ت أ مؤسسة.

 جتء ج ا االست تبت على عبتر ال ح ر بنسبة أعلى مب  ،)%74فقد تماوحت اسبة ال افقة
عل هت مت ب ب  ،)%77.7 - %86.9م ت فاني أن ج ااهت حصد على ةرجة عتلاة مب ال افقة.

 احتلات اللباتر الاتمناة وال ت الااة فاي "اشا ام القاتة الاااتمل ب فاي اتخاتذ القامار" التمت ااط األوا،
بنساابة اتفااتق عتلاااة با ب أفاماة الا ناة بلغاات  ،)%86.9وهااذا يتفااق ما ماات أوصاات بااه ة ارسااة
لافااة أب عتشا ر ،ج ااد شاانطتو  )2014 ،مااب

القمار( ،)52ويد يمج ذلا إلى أن:

اامور تاو ااو مفها

ال شااتركة فااي اتخااتذ

 إة ار أه ا ااة ال شا ااتركة فا ااي اتخا ااتذ الق ا امار ،ح ااث إن ال شااتركة فااي اتخااتذ القامار تنطا

على ت ف م بداطد وحل ا في ع لاة صنتعة الق ا امار ،ك ات أاهات ت ااد حاتف او للااتمل ب علاى

اا ت الا د ال طل ا بم ت وح تع.

 اتخااتذ الق امار فاااد مااب ال
ال نل ة ،وأحد أهن أس

ا عت

انةار .

الهتمااة التااي تلاااط ةو ار مح ر اات فااي كفااتء وفتعلاااة

 القامار في ا ن أكااام فتعلاااة فااي حتلااة رف ا ةرجااة ال شااتركة والقبا ا لااد الاااتمل ب ،فقااد تاان
التأك د على

مور إش ام ال ال ب وانةار ب في ع لاة صن القمار ،ألن ذلاا فساتعد

في إينتع ال ال ب وانةار ب بتلتح ا المي ي(.)53

 احتلت اللبتر الاتااة ال ت الة في "إاشتء رؤ ة ري اة مشتمكة وماموفاة لاد ال اا " التمت اط
الاتاي ،ب ن اسبي  ،)%85.7ويد يمج ذلا إلى أن:

 احتضتن رؤ ة التح ا المي ي أمام حتسان لكاد مساتهن فاي هاذه الا لااة ،و تصاة لل ساته ب
في الب تة التالا اة ،يا اط أن ت تلاا القااتةا رؤ اة ل حا األمااة التكن ل جااة لاد ال ال ا ب
تر مه ت لل ستقبد(.)54
وانةار ب ،وأن لق ال عي بهت لد الطالا ف اد استا ا

 أه اة المؤ ة مب الا التأك د على أاه ف اط تشاي د ساتسات
المي ي مب أجد
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التالاان فاي ات اته التحا ا

تن التغ م انف تبي لد ال ال ب وانةار ب.

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

 ف ط على ال ؤسست التالا اة ،مالهت ماد ج ا مؤسست الخدمت فاي عصام ال ال مات
المي ا ااة ،البح ااث ع ااب ك ااد ال س ااتطد لتحسا ا ب جا ا ة تق اادفن الخ اادمت و ااتة الكف ااتء وتا ا ف م

التك ااتلا  ،ول ااب فح اادم ذل ااا إال م ااب ااالا رؤ ااة أ تت اااح االبتك ااتر ال س اات م وتاو ااو التال ااان
والتالن ،وتحس ب الكفتء التشغ لاة للخدمت انةار ة والطالا وال ال ب وال ت (.)55

 بحسااتا قا ااة كاات 2ل تطلباات

القاااتة وانةار فااي التحا ا المي ااي وجااد أاهاات تتاماو مااب )15

إلااى  )43وه ااذه القا ااة ةالااة إحص ااتطات عن ااد مس اات

 )0.01لكااد عنص اام م ااب عنتص اامهت،

وأفضت القا ة الكلاة لهت ،التي بلغت  )308وهي ةالة إحصتطات عند مسات

الداللة تش م أن ةرجة ال افقة عتلاة على هذه ال تطلبت

 ،)0.01وهاذه

.

المحور الثالث :متطلبات التعليم والتعلم للتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة
ي

حهت ال دوا التتلي رين :)4

اجلدول ( )4استجابات عينة الدراسة على متطلبات التعليم والتعلم للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة

2
3
4
5
6
7
8
9
10

الداللة

1

تصميم طرق التعليم وفق احتياجات الطالب التعليمية مثل
عمليات احملاكاة أو االختبارات عرب األنرتنت.
إعداد أنشطة تعليمية تتم بني أكثر من متعلم من خالل
مشاركتهم لبعض يف البحث معا عرب اإلنرتنت.
حتويل بيئة التعلم إىل بيئة متنقلة من خالل استخدام تقنيات
األجهزة املتنقلة.
إعداد أنشطة تعليمية يستخدم فيها الطالب البحث عرب اإلنرتنت
الكتشاف اإلجابات.
تفعيل التعلم القائم على املشاريع من خالل البحث عرب اإلنرتنت،
والوسائط املتعددة ،والعروض التقدميية لتوثيق مشاريعهم.
حتويل بيئة التعلم التقليدية إىل بيئة تعلم عرب اإلنرتنت مثل
منصات التعلم.
توفري جمموعة متنوعة من تنسيقات املوارد الرقمية (نصوص-
صور -صوت -فيديو) جلعل الطالب أكثر تفاعال.
توفري احللقات الدراسية الشبكية املعتمدة على الويب.
توفري إمكانات التفاعل والتعلم الذاتي للمتعلم .
تدريب الطالب على إدارة الوقت بشكل جيد عند تعاملهم مع
تطبيقات التعلم الرقمي.
اجملمــــــــــــــــــــوع

الرتتيب
األوزان %

م

العبـــــــــــــــــــــــــارة

درجات املوافقة
عالية متوسطة منخفضة كا2
ك  %ك  %ك %
12 10 24 20 64 54

3 84.1 0.01 38

11

5 83.3 0.01 32

13 11 35 29 52 44

10 79.7 0.01 19

12 10 29 24 59 50

6 82.5 0.01 29

17 14 25 21 58 49

8 80.5 0.01 24

14 12 25 21 61 51

7 82.1 0.01 30

12 10 27 23 61 51

4 83.7 0.01 31

21 18 17 14 62 52
10 8 25 21 65 55

9 80.1 0.01 31
2 85.3 0.01 42

10

1 85.7 0.01 44

9 28 24 61 51

8 24 20 66 56

0.01 311 13 110 26 217 61 513

82.6
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د /مين حممد احلرون & د /علي عطوة بركات

ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي:
 جتء اسات تبت ع ناة الد ارساة علاى محا ر متطلبات التالاان والاتالن للتحا ا المي اي بصا ر
كلاااة ،با ا ن اس اابي مقا اداره  ،)%82.6ومقترا ااة بتل اااتي م انحص ااتطاة الت ااي اس ااتند عل ه اات
الدراسة ا د أاهت جتء أعلى مب ال ن النسبي  ،)%74م ت فاني أاهت حصلت علاى ةرجاة
عتلاااة مااب ال افقااة ،ويااد يمج ا ذلااا إلااى أن :التط ا ر التكن ل ا جي فاامض أساال بت جدياادا مااب
أسااتل ط التالااان وها الااتالن المي ااي ،والااذ باادوره فحتااتج إلااى الاديااد مااب ال تطلباات لتحقاقااه،
فأتي في مقدمتهت متطلبت التالان والاتالن والتاي تاتبام أساتع الا لااة التالا ااة والتاي بادواهت
يد تفشد في تحق ق أهدافهت.
 جتء ج ا االست تبت على عبتر ال ح ر بنسبة أعلى ماب  ،)%74فقاد تماوحات اسابة
ال افقااة عل هاات ماات ب ا ب  ،)%79.7 - %85.7م اات فانااي أن ج ااهاات حصااد علااى ةرجااة
عتلاة مب ال افقة.
 احتلت اللبتر الاتشم ال ت الة في "تدر ط الطالا على إةار ال يت بشيد ج د عند تااتملهن
ما ا تطباق اات ال ااتالن المي ااي" التمت ااط األوا ،بنس اابة اتف ااتق عتلا ااة با ا ب أفا اماة الا نا اة بلغ اات
 ،)%85.7ويد يمج ذلا إلى أن:
 ال ا ا با ا ب التال ااان وجه اات ل ج ااه ،والتال ااان وال ااتالن انلكتموا ااي ،ي ااد ف ا ااد ص ااا بة ل ااد
الطالا في تنلاان وياتهن ،والتفتعاد ما الطامق ال دياد فاي التادر واألاشاطة وأساتل ط
التق ان ،م ت يتطلط تدر بهن على إةار ويتهن ،واالستفتة بيد ال ستطد ال تتحة لهن.
 إةار ال ياات متطلااط غتفااة فااي األه اااة فااي الاصاام المي ااي والتقنااي ،وهااي م عااة مااب
الاااتةا أو الساال كات القتبلااة للااتالن التااي ف يااب اكتسااتبهت مااب ااالا ااتة ال امفااة أو
التدر ط أو ال ترسة ال تا د (.)56
 انةار النتجحااة لل ياات تشااام الطتلااط بااتلت ا ن فااي حاتتااه وتامفااه علااى م ا ابب القص ا ر
والضاا وت يب مب تحديد النشتة األهن فتل هن(.)57

 احتلاات اللبااتر التتساااة ال ت الااة فااي "تا ف م اميتااات التفتعااد والااتالن الااذاتي لل ااتالن" التمت ااط
الاتاي ،ب ن اسبي  ،)%85.3ويد يمج ذلا إلى أن:
اامور أن فيتسااط ال تال ا ب أسااتل ط واسااتماتا ات الااتالن الااذاتي ،الااذ أصاابح رك ااو

أستساااة فااي تالااان الاصاام المي اي ،والااذ فاتباام مااب أفضااد أسااتل ط الااتالن ،ومااب أهاان
الا امااد التااي تسااتعد الطتلااط علااى تك ا ب ماااتر عل اااة ارسااخة ،م ا ةباات ال ال ماات
لدفه لفت ام ب لة مب ع مه ،ك ات فساتعد ال اتالن علاى إتقاتن ال هات ار األستسااة الال ماة
ل اصلة تالان افسه ذاتات.
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جملة كلية الرتبية ببنها

كد ال ستطد انلكتموااة للتالان والتالن ،ح ث تستخد أحدم الطامق
 التالان المي ي ف
فااي م ااتال التالاان ،م اات يو ااد مااب تمسااا مفها التالاان الفاامة أو الااذاتي ،ح ااث يتااتب
ال ااتالن تال ااه حسااط بتيت اه ويدرتاه وساامعة تال ااه ،ووفقاات ل اات لدف اه مااب ب ا ام ومه ات ار
ستبقة( ،)58لذا كتن مب األه اة ت ف م كد السبد لتن اة التالن الذاتي لد الطالا.
 التالن الذاتي مب أهن أستل ط التالن التي تتاح ت تا مهت ار التالن بفتعلااه عتلااة ،ك ات
بس ااهن ف ااي تطا ا م اناس ااتن س اال كات وماميا اات ووج اادااات ،وتوو ااده بس ااال ه اات ف ين ااه م ااب
استااتا ماطات الاصم المي ي(.)59
 بحستا قا ة كت 2ل تطلبت التالان والتالن في التح ا المي ي وجد أاهت تتاماو ماب  )19إلاى
 )0.01لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت ،وأفضاات
 ،)44وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات
 ،)0.01وهاذه الداللاة
القا ة الكلاة لهت ،التي بلغت  )311وهي ةالة إحصتطات عناد مسات
تش م أن ةرجة ال افقة عتلاة على هذه ال تطلبت .
المحور الرابع :متطلبات الكفاءات الرقمية للتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة
ي حهت ال دوا التتلي رين :)5
اجلدول ( )5استجابات عينة الدراسة على متطلبات الكفاءات الرقمية للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة
الداللة

ك  %ك  %ك %

األوزان %

م

العبـــــــــــــــــــــــــارة

عالية متوسطة منخفضة كا2

الرتتيب

درجات املوافقة

 1إكساب املعلمني أساليب التدريس اليت تناسب التعلم الرقمي8 21 18 69 58 .

10

86.5 0.01 47

7 25 21 67 56

8

6 86.1 0.01 45

2

توفري املعلمون الذين يتمتعون بقدرات وكفاءات رقمية عالية،
لنقل خرباتهم لآلخرين.

 3توفري موظفي دعم للعمليات على قدر عالي من الكفاءة الرقمية54 .

4

9

83.7 0.01 37 13 11 23 19 64

4

توفري نظام للحوافز واملكافآت ملن حيقق أهدافه لتحفيز اآلخرين.

51

12 10 27 23 61

10 82.9 0.01 31

5

تدريب القيادة واملعلمني على مهارات إدارة بيئة التعلم الرقمي.

14 12 17 14 69 58

84.9 0.01 48

7

6 12 10 81 68

7

91.2 0.01 84

1

7

تدريب الطالب واملعلمني على كيفية استخدام بنك املعرفة.

4 30 25 65 55

5

3 86.9 0.01 47

8

توفري منصات رقمية لتبادل املعرفة اجلديدة.

7 23 20 69 57

8

86.4 0.01 48

5

9

متكن املعلمني من حل املشكالت البسيطة للحاسب .

8 27 23 63 53

10

84.5 0.01 37

8

10

تدريب املعلمني على إثارة دافعية الطالب للتعلم الرقمي.

6 24 20 69 58

7

87.3 0.01 51

2

6

تدريب املعلمني واإلداريني على استخدام التقنيات اجلديدة،
للمواد التعليمية الرقمية عرب اإلنرتنت.

اجملمـــــــــــــــــوع

0.01 467 9 79 23 193 68 568

85.9

463

د /مين حممد احلرون & د /علي عطوة بركات

ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي:

 جااتء اساات تبت ع نااة الد ارسااة علااى مح ا ر متطلباات الكفااتءا المي اااة للتح ا ا المي ااي بص ا ر
كلاة ،ب ن اسابي مقاداره  ،)%85.9ومقترااة بتل ااتي م انحصاتطاة التاي اساتند عل هات الد ارساة
ا د أاهت جتء أعلى مب الا ن النسابي  ،)%74م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة عتلااة ماب

ال افقة ،ويد يمج ذلا إلاى أن ج اا ال شاترك ب فاي الا لااة التالا ااة ماب بتلاط ومالان وجهات

إةار ف ط أن فستيموا التط ر التكن ل جي القتطن ،وأن فسا ا لتط م مهتراتهن التقناة.

 جتء

ج ا االست تبت

على عبتر ال ح ر بنسبة أعلى مب  ،)%74فقاد تماوحات اسابة

ال افقااة عل هاات ماات ب ا ب  ،)%82.9 - %91.2م اات فانااي أن ج ااهاات حصااد علااى ةرجااة
عتلاة مب ال افقة.

 احتلاات اللبااتر الستةسااة ال ت الااة فااي "تاادر ط ال ال ا ب وانةار ا ب علااى اسااتخدا التقنااات

ال ديااد  ،لل ا اة التالا اااة المي اااة عباام اناتمااات" التمت ااط األوا ،بنساابة اتفااتق عتلاااة ب ا ب

أف ا اماة الا ن ا اة بلغا اات  ،)%91,2وها ااذا يتفا ااق م ا ا ما اات أوصا اات با ااه فتب ا ااة عبا ااد ال ها ااتا،
)2016

()60

مور إعداة وتنف ذ بمامج تدر باة لل الان أةناتء الخدماة لتن ااة يدرتاه علاى

مب

استخدا التكن ل جات المي اة في التدر

والتالن ،ويد يمج ذلا إلى:

 بتلت مب ااة الا لا ااة وتطب ااق التتبل اات ف ااي م اادارع الا ااتا

الا اات  ،وج ااد أن غتلبا ااة ال ال ا ا ب

وانةار ا ب غ اام مااؤهل ب بدرجااة كتياااة علااى التاتمااد م ا متطلباات

التح ا ا المي اي ،ح ااث

يتطلط اكتستا مهت ار جديد واستاداةا أكبم مب أشيتا التالان التقل دفة.

 أن ال ال ب مطتلب ن بذعداة أجاتا ري اة مب م اي التالاان الااتا

الاات  ،ياتةرون علاى

التاتمد م الاصم المي ي ،وفتيد الشيء ال فاطاه ،لذا كتن ماب األه ااة تادر ط ال ال ا ب
وت ي نهن مب مهت ار التالن المي ي لنقلهت للطالا.

 مت يتطلبه النلت التالا ي ال ديد مب ال ال ب مب تغ م في أا تة التالان وكا اة التاتماد
م الطلبة ،ومد مت فحتتجه ال الن مب تحض م وعداة للتالن انلكتموااي سا اء ماب ح اث

ال يا اات أو ال ها ااد ،أو اكتسا ااتا مها اات ار تكن ل جاا ااة جديا ااد لا اان فيا ااب فحتتجها اات فا ااي الا ااتالن

التقل اد  ،ك اات أن كا ا ام مااب ال ال ا ن فاااتا ن مااب

ااا فااي اماتال ال هاات ار الحتسا باة

الال مااة السااتخدا منل مااة الااتالن انلكتمواااي ،لااذا فهاان بحتجااة إلااى ياادر كب اام مااب التاادر ط
يبد التطب ق الفالي للتالن المي ي .)61

 افتقتر ال ال ب إلى ال امفة والخبم التكن ل جاة فا ق ةقتهن فاي اساتخدا التكن ل جاات كاأةا
للتدر
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 احتلت اللبتر الاتشم ال ت الة في "تدر ط ال ال ب على إةتر ةافلاة الطالا للتالن المي ي"
التمت ط الاتاي ،ب ن اسبي  ،)%87.3ويد يمج ذلا إلى أن:
 تت افم أشاتء كا م جتذبة للطاالا عاب بم اق اناتماات ،و تصاة التمف هااة ،ب تااط وساتطد
الت اصد االجت تعي ،م ت فشتت تمك وهن في النتحاة التالا اة.
 إاتهت ساطم ال الن على عق ا التالم ذ مب ك اه مصدر ال ال مة ال ح د ،وتغ ام أةواره
فأصاابح ممشااد وم جااه ،وعلاااه جااذا اهت اات الطااالا للااتالن المي ااي والااذاتي ،وجالااه أكااام
تش قت ،مب الا أستل ط التاّلن التفتعلاة وال ات د على حد ال شيال .
 االكتفاتء بتا ف م التكن ل جااات با ب أياد الطااالا لااا كتيااات ل اذا اهت اات متاّل ااي ال حتا
المي ي بطم قة مف د .
 بحستا قا ة كت 2ل تطلبت الكفتءا المي اة في التح ا المي اي وجاد أاهات تتاماو ماب )31
 )0.01لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت،
إلااى  ،)84وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات
 ،)0.01وهاذه
وأفضت القا ة الكلاة لهت ،التي بلغت  )467وهي ةالة إحصتطات عند مسات
الداللة تش م أن ةرجة ال افقة عتلاة على هذه ال تطلبت .
المحور الخامس :متطلبات التقويم للتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة
ي حهت ال دوا التتلي رين :)6
اجلدول ( )6استجابات عينة الدراسة على متطلبات التقويم للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة

3
4
5
6
7
8

الداللة

2

األوزان %

1

دمج التنسيقات الرقمية املختلفة يف التدريبات وموارد التعلم
واألنشطة اخلاصة بالتقويم.
استخدام البورتفوليو(ملف االجناز) اإللكرتوني يف تعليم
وتقييم الطالب.
متكني املعلم من مراقبة تقدم الطالب .
تنمية اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو التقويم اإللكرتوني.
تقديم دورات تدريبية عرب االنرتنت يف طرق تقويم
الطالب إلكرتونيا.
عمل خطة تفصيلية لبناء مهارات التقييم الرقمية املفقودة
لدى املعلمني.
تزويد املعلمني بأدلة تطبيقية توضح خطوات استخدام
التقييم الرقمي .
تواصل إدارة املدرسة مع اولياء االمور ملتابعة التقدم
الدراسي لألبناء .
اجملمــــــــــــــــــــوع

الرتتيب

م

العبـــــــــــــــــــارة

درجات املوافقة
عالية متوسطة منخفضة كا2
ك  %ك  %ك %
13 11 20 17 67 56

3 84.5 0.01 43

14 12 23 19 63 53

4 82.9 0.01 34

8
7

6 81.6 0.01 25
2 85.6 0.01 42

19 16 26 22

8 78.5 0.01 18

12 10 19 16 69 58

1 85.7 0.01 49

14 12 26 22 60 50

5 81.7 0.01 28

7 38 32 54 45
6 29 24 64 54
55 46

64 54

12

7 80.9 0.01 37 21 18 14

0.01 258 14 92 24 164 62 416

82.7
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ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي:
 جتء است تبت ع نة الدراسة علاى محا ر متطلبات التقا ن للتحا ا المي اي بصا ر كلااة ،با ن
اساابي مقااداره  ،)%82,7ومقتراااة بتل اااتي م انحصااتطاة التااي اسااتند عل هاات الد ارسااة ا ااد أاه ات
جتء أعلى مب ال ن النسبي  ،)%74م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة عتلااة ماب ال افقاة،
ويد يمج ذلا إلى أن التق ن مب الانتصم المطاسااة فاي ال نل ماة التالا ااة التاي تطا ر بشايد
كب م ،وحدةت تح ال مه ة في مفه مه وأةواته م ت تا التكن ل جات في التالان.
 جتء ج ا االست تبت على عبتر ال ح ر بنسبة أعلى مب  ،)%74فقاد تماوحات اسابة
ال افقااة عل هاات ماات ب ا ب  ،)%78,5 - %85.7م اات فانااي أن ج ااهاات حصااد علااى ةرجااة
عتلاة مب ال افقة.
 احتلاات اللبااتر الستةسااة وال ت الااة فااي "ع ااد طااة تفص ا لاة لبنااتء مهاات ار التق ا ن المي اااة
ال فقا ا ا ة ل ا ااد ال ال ا ا ا ب" التمت ا ااط األوا ،بنس ا اابة اتف ا ااتق عتلا ا ااة با ا ا ب أفا ا اماة الا نا ا اة بلغ ا اات
 ،)%85.7ويد يمج ذلا إلى أن:
 ما ا تها ا ر التال ااان المي ااي وم اات ص ااتحبه م ااب تغ ا ا ام ف ااي الا لا ااة التالا ا ااة ،وعل ااى وج ااه
ال حت ا المي ااي ،ةعاات الضاامور إلااى أه اااة إف ااتة أةوا تق ا ن جديااد  ،باادفال
الخص ا
عب األةوا القدف ة ،لتتنتسط م ببااة تلا ال قم ار  ،وما الاتالن الاذاتي للطاالا ،وح اث
إاهاات جديااد علااى ال ال ا ب ،وتحتااتج لاديااد مااب ال هاات ار  ،فكااتن البااد مااب ع ااد طااة شااتملة
تحت على مامفة م او والصا بت التي ت اجه التق ن انلكتمواي ،وانل ات ب هاتر تنف اذ
اال تبت ار انلكتموااة ،وكا اة ع د بن األستلة ،وتفا د ملا انا ت للطتلط.
 احتلت اللبتر الماباة "تن اة ات تهت إف تباة لد الطالا اح التق ن انلكتموااي" التمت اط
الاتاي ،ب ن اسبي  ،)%85.6ويد يمج ذلا إلى أن:
()63
 أتهاام اتااتطج باااض الد ارساات ماااد ة ارسااة مااتة ) ، (Mathew,2015أن الطااالا
ت ااد احا اال تباات ار ال رقاااة أكااام مااب اال تباات ار انلكتموااااة ،وذلااا مااب الخا مااب
الفشااد تقنااات ،ور ااتهن عااب اال تباات ار ال رقاااة أكااام ،م اات فسااتدعي محتولااة ال ص ا ا
لم ت الطالا ،وعد الملبة مب التق ن انلكتمواي ،وغمع قان إف تباة بدا لهن ت تهه،
ماد الاقة في التصحاح ،وال صداقاة في النتا ة.
 بحسااتا قا ااة كاات 2ل تطلباات التالااان والااتالن فااي التحا ا المي ااي وجااد أاهاات تتاماو مااب )18
 )0.01لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت،
إلااى  ،)49وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات
 ،)0.01وهاذه
وأفضت القا ة الكلاة لهت ،التي بلغت  )258وهي ةالة إحصتطات عند مست
الداللة تش م أن ةرجة ال افقة عتلاة على هذه ال تطلبت .
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المحور السادس :متطلبات البنية التحتية للتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامة
ي

حهت ال دوا التتلي رين :)7

اجلدول ( )7استجابات عينة الدراسة على متطلبات البنية التحتية للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة

ك  %ك  %ك %
1

14

17

8

10

62

3 86.9 0.01

15 68 57

18

12

14

45

84.5 0.01

7

3

توفري مواد التدريس الرقمية عرب اإلنرتنت.

27 23 65 55

6

7

44

86.1 0.01

5

4

إنشاء مكتبة رقمية باملؤسسة التعليمية.

14 69 58

17

12

14

48

84.9 0.01

8

43

51

21

25

20

24

22

12 75.8 0.01

54

18 64

21

12

14

37

10 83.3 0.01

59

70

14

17

11

13

15

6 85.7 0.01

79 66

8

10

10

12

77

88.8 0.01

1

75 63

8

10

13

15

86.5 0.01 66

4

19 16 67 56

12

14

42

84.1 0.01

9

14

10

12

62

87.3 0.01

2

19 16 64

14

17

36

11 82.5 0.01

140 18 179 68 689

14

0.01 558

2

5

توفري اتصال انرتنت عالي اجلودة يف الفصول الدراسية74 62 .

الداللة

م

األوزان %

العبـــــــــــــــــــــــــارة

عالية متوسطة منخفضة كا2

الرتتيب

درجات املوافقة

جتهيز الفصول بعدد كاف من أجهزة الكمبيوتر عالية
اجلودة.

توفري مواقع عرب اإلنرتنت لالستثمار األمثل للموارد
الرقمية.

6
7
8
9
10
11

توفري الربجميات الالزمة للتعلم الرقمي .
توفري الدعم الفين لتشغيل الربامج وصيانة االجهزة
للمعلمني والطالب .
حتصل املدرسة على رخصة تشغيل الربامج اإلدارية
الرقمية .
استخدام السبورة التفاعلية يف الفصل للتفاعل
وللمشاركة مع الطالب .
وجود نظام بديل حال وجود خطأ يف أي ركن من أركان
العملية التعليمية أثناء التطبيق ،وسرعة التحول إليه.
توفري شبكة  Wi-Fiوهو عبارة عن اتصال عرب شبكة
السلكية يف املدرسة.

 12توفري برامج محاية للبيانات والشبكات داخل املدرسة .
اجملموع

12 74 62
54

84.8

ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي:
 جتء

است تبت

ع نة الدراسة على مح ر متطلبت البناة التحتااة فاي التحا ا المي اي بصا ر

كلا ااة ،با ا ن اس اابي مق ااداره  ،)%84.8ومقترا ااة بتل ا ااتي م انحص ااتطاة الت ااي اس ااتند

عل ه اات
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الدراسة ا د أاهت جتء

أعلاى ماب الا ن النسابي  ،)%74م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة

عتلاة ماب ال افقاة ،وياد يمجا ذلاا إلاى أن األساتع فاي ا ات أ الات تا ف م البنااة التحتااة،
وأن ت ف م البناة التحتاة التكن ل جاة هي اقطة البدافة واالستاداة لتطب ق التح ا المي ي.

 جتء

على عبتر ال ح ر بنسبة أعلى مب  ،)%74فقاد تماوحات اسابة

ج ا االست تبت

ال افقااة عل هاات ماات ب ا ب  ،)%75.8 - %88.8م اات فانااي أن ج ااهاات حصااد علااى ةرجااة
عتلاة مب ال افقة.

 احتلت اللبتر تحصد ال درسة علاى ر صاة تشاغ د البامامج انةار اة المي ااة التمت اط األوا،
بنس اابة اتف ااتق عتلا ااة با ا ب أفا اماة الا نا اة بلغ اات  ،)%88.8وي ااد يمجا ا ذل ااا إل ااى أن :البا امامج
ال خصص ااة لل اادارع الاتا ااة الاتم ااة تس ااتعد ال س ااتخدم ب م ااب الا ااتمل ب وال تال ا ا ب عل ااى

التفتعد والخص صاة والحفتظ على ال لكاة الفكم ة .

 احتلت اللبتر ت ف م شبية  Wi-Fiوه عبتر عب اتصتا عبم شبية السلكاة في ال درسة.
" التمت ط الاتاي ،ب ن اسبي  ،)%87.3ويد يمج ذلا إلى أن :أه اة االتصتا بتالاتمات
بصفة مسات م وساه لة االاتقاتا با ب الفصا ا وال اتماد وج اا االماتكب بتل درساة وال صا ا

الى ال اي الختصة بتلتالان الاتا

 بحسااتا قا ااة كاات 2ل تطلباات

والتفتعد ماهت س اء بتلتح د أو تنو د ال تة الال اة .

التالااان والااتالن فااي التحا ا المي ااي وجااد أاهاات تتاماو مااب )22

إلااى  ،)77وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات

 )0.01لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت،

وأفضت القا ة الكلاة لهت ،التي بلغت  )558وهي ةالة إحصتطات عند مست

الداللة تش م أن ةرجة ال افقة عتلاة على هذه ال تطلبت

 ،)0.01وهاذه

.

وعند سؤاا ع نة الدراسة عاب ال ا يات ال ت يااة التاي ياد تحا ا ةون تحق اق التحا ا المي اي
في ال دارع الاتا ة الاتمة مب وجهة المكن كتات االست تبت تدور ح ا الانتصم التتلاة.

النقص يف البنية التحتية الضرورية:
 يلة أجهو الحتسط ذا
 يلة أجهو ومادا
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الكفتء الاتلاة.

تكن ل جات ال ال مت

اناتمات بتل درسة.



اا دمت



اا أع تا الصاتاة بتل درسة.

واالتصتا بتل درسة.
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معــــــوقــــــات مــــــرتبطــــــة بــــــاملعلمــــــني:


اا إل ت ال ال ب بتلبمم ات

التالا اة التي تخد ال نتهج .

 يلة عدة ال ال ب القتةر ب على تكن ل جات ال ال مت


واالتصتا في التدر

اا إل ت ال ال ب بتل اي التالا اة التي تخد ال تة الدراساة .

 عد وج ة أةلة ت تا

تكن ل جات ال ال مت

واالتصتا في التدر

معــــــوقــــــات مــــــرتبطــــــة بــــــاملنهــــــج:

 عد مطتبقة ومالط ة ال نتهج ال درساة الحتلاة ل تتطا وتقنات
 النهج الحتلي ال يتاح الفمصة لت تا
 ادر البمم ات
 ع لات

التالن المي ي .

.

.
ال ستقبد.

التالا اة الختصة بتل نتهج .

تنف ذ ال نهج القتطن علة التذكم ال تتطلط استخدا التالن المي ي .

 الن التق ن الستطد تات د على الحفط واالستلهتر.

معــــــوقــــــات مــــــرتبطــــــة بــــــالطــــــالب:

 ارتفتع كاتفة الصا مب  )60-45متالن في الفصد .

 ااشغتا الطالا بتلد ا على م اي الت اصد االجت تعي .
 اهت ت الطالا با لات

الحفط مب اجد االمتحتات

 ارتفتع اسط الغاتا في الصف

النهتطاة .

 يلة اقبتا الطالا على حصع ت تا
وفااي

.

تكن ل جي ال ال مت

االتصتا .

ا ء ماات ساابق وماات أساافم عنااة الد ارسااة ال داااااة والت صااد إلااى أهاان ال تطلباات

الال م ااة لتحق ا ااق للتح ا ا ا المي ا ااي فا ااي ال ااادارع الاتا اااة الاتماااة والتاا اام علا ااى أهااان ال ا يااات
ال ت ياة ،وت صلت الدراسة إلى النتتطج التتلاة:

من أهم متطلبات ثقافة التحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة:
 -1بث الشا ر بتلحتجة إلى التغ م ح ث إاه اقطة االاطالق.
 -2الت عاة بتالت تهت

والتحدفت

ال ديد التي ف لبهت الاصم المي ي في س ق الا د.

 -3تك ب فم ق إعالمي لنشم ةقتفة التالن المي ي.
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 -4تنل ااان ورا ع ااد ةا لا ااة ،وا اادوا
استخدا التقنات

وم ااؤت ام لت

إلكتمواا ااة ،وفاتلا اات

المي اة عند م اصلة تطباقهت في التالان.

اااح م اامةوة

 -5ع د ةو ار تاقا اة عب أه اة التح ا المي ي في التالان.

من أهم متطلبات القيادة واإلدارة للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة:
 -1تحديد القاتة مت يماة تحقاقه ،م و

اقطة البدافة في االعتبتر.

 -2إاشتء رؤ ة ري اة مشتمكة ،وماموفة لد ال ا .
 -3و

الت لقاتع ومماقبة النتتطج بشيد ةور .

 -4تحديد االستماتا ات

واألهدا

واألاشطة ال طل بة مب أجد تفا د المؤ ة والمستلة.

 -5تحديد القاتة مت يماة تحقاقه ،م و

اقطة البدافة في االعتبتر.

من أهم متطلبات التعليم والتعلم للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة:
 -1تدر ط الطالا على إةار ال يت بشيد ج د عند تاتملهن م تطباقت
 -2ت ف م إميتات

التفتعد والتالن الذاتي لل تالن .

 -3تص ا ا ان با اامق التالا ااان وفا ااق احتاتجا اات
اال تبت ار عبم األاتمات.

 -4تا ا ف م م

ع ااة متن ع ااة م ااب تنس اااقت

ف دي ) ل اد الطالا أكام تفتعال.

التالن المي ي.

الطا ااالا التالا اا ااة ماا ااد ع لاا اات
ال ا ا ارة المي ا ااة اصا ا

ال حتكا اات أو

ا ا ا ا ص ر ا ا ا ا صا ا

ا اا ا

 -5إعااداة أاشااطة تالا اااة تااتن با ب أكااام مااب مااتالن مااب ااالا مشااتركتهن لااباض فااي البحااث
مات عبم اناتمات.

من أهم متطلبات الكفاءات الرقمية للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة:
 -1ت ا ا اادر ط ال ال ا ا ا ا ب وانةار ا ا ا ا ب عل ا ا ااى اس ا ا ااتخدا التقنا ا ا اات

ال دي ا ا ااد  ،لل ا ا ا ا اة التالا ا ا ا ااة

المي اة عبم اناتمات.

 -2تدر ط ال ال ب على إةتر ةافلاة الطالا للتالن المي ي.

 -3تدر ط الطالا وال ال ب على كا اة استخدا بنا ال امفة.
 -4إكستا ال ال ب أستل ط التدر
 -5ت ف م منصت
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التي تنتسط التالن المي ي.

ري اة لتبتةا ال امفة ال ديد .
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من أهم متطلبات التقويم للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة:

 -1ع د طة تفص لاة لبنتء مهت ار التق ان المي اة ال فق ة لد ال ال ب.
 -2تن اة ات تهت

 -3ةمج التنساقت

إف تباة لد الطالا اح التق ن انلكتمواي.
المي اة ال ختلفة في التدر بت

 -4استخدا الب رتف ل

وم ارة التالن واألاشطة الختصة بتلتق ن.

ملا االا ت ) انلكتمواي في تالان وتق ان الطالا.

 -5توو د ال ال ب بأةلة تطباقاة ت

ح طا

استخدا التق ان المي ي .

من أهم متطلبات البنية التحتية للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة:
 -1تحصد ال درسة على ر صة تشغ د البمامج انةار ة المي اة .

 -2ت ف م شبية  Wi-Fiوه عبتر عب اتصتا عبم شبية السلكاة في ال درسة.
 -3ت ف م اتصتا ااتمات عتلي ال ة في الفص ا الدراساة.

 -4استخدا السب ر التفتعلاة في الفصد للتفتعد ولل شتركة م الطالا .
 -5ت ف م م اة التدر

 .1يلة أجهو ومادا

المي اة عبم اناتمات.
تكن ل جات ال ال مت

واالتصتا بتل درسة .

 .2يلة عدة ال ال ب القتةر ب على تكن ل جات ال ال مت

واالتصتا في التدر

 .3عد مطتبقة ومالط ة ال نتهج ال درساة الحتلاة ل تتطا وتقنات
 .4ارتفتع كاتفة الصا مب  )60-45متالن في الفصد.

.

ال ستقبد.

 .5الن التق ن الستطد تات د على الحفط واالستلهتر.
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