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 دادإـع
 أستاذ مساعد أصول الرتبية

 جامعة السادات –كلية الرتبية 

 دكتوراه أصول الرتبية

  جامعة املنصورة – كلية الرتبية

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات  التحا ا المي اي فاي مادارع التالاان الااتا   الاات  فاي 
، وال ا يت  التي ت اجههت، استخدمت ال نهج ال صفي، واعت د  على استبتاة، تن تطباقهت مصم

 – ماااديم ب  ماء التالاااان الااااتا   ( ماااب  بااا52( عضااا  ه تاااة تااادر  ، و 32علاااى ع ناااة ي امهااات  
بث  مديم  وحدا  التط  م التكن ل جي(، وت صلت الدراسة إلى أهن ال تطلبت  منهت: –م جه ب 

تحديد القااتة  مات ياماة تحقاقاه، ما  و ا  ، الشا ر بتلحتجة إلى التغ  م ح ث إاه اقطة االاطالق
بشاااايد ج ااااد عنااااد تاااااتملهن ماااا  تاااادر ط الطااااالا علاااى إةار  ال ياااات ، اقطاااة البدافااااة فااااي االعتبااااتر

تااادر ط ال ال ااا ب وانةار ااا ب علاااى اساااتخدا  التقناااات  ال دياااد ، لل ااا اة ، تطباقااات  الاااتالن المي اااي
ع اد  طاة تفصا لاة لبناتء مهاترا  التق اان المي ااة ال فقا ة  لاد  ، التالا اة المي اة عبم اناتماات

يلاة ، ومب أهن ال ا يت : لمي اةتحصد ال درسة على ر صة تشغ د البمامج انةار ة ا، ال ال  ب
يلاااة عااادة ال ال ااا ب القاااتةر ب علاااى ، أجهاااو  وماااادا  تكن ل جاااات ال ال مااات  واالتصاااتا بتل درساااة

 .تكن ل جات ال ال مت  واالتصتا في التدر  

 .مدارع الاتا   الات  –التح ا المي ي  –: متطلبت  الكلمات املفتاحية
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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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(، والتنقد، IoTإن إاتمات األشاتء   ، ح ثيت مضىالاتلن بشيد أسمع مب أ  و يتغ م 
، وال ساتط  تطباقات  الهاتتا ال ح ا ا، والباتات  الضخ ة، وال ايا  ال ااو ، و الح سبة السحتباةو 

 ،وال نت ات  ،ع لاات  األع اتا، وتاو او إلى إشاما  الا االء المي اي ال ؤسست االجت تعاة تدف  
، تحقق التقنات  المي اة تحا ال  تقم بت   مؤسسةفي كد ، فوالخدمت  التي تدعن تكن ل جات ال ال مت 

ام   ،غ م مسب ق   .تغ  م ع لنت وحاتتنت بطمق لن ات ياهت أبد 
 فاااي أ ااام  ومااام   ،ت ااات ماتل تاااه بتلفااااد فاااي التساااا نات  ت  التحااا ا المي اااي ات تهاااو ااااد 

جات ال ال مات  ب اسطة تكن ل  الا لات ، التي تو د  ري نة على التمك و م  ،2000 عت  منتصا
لل ؤسسات  لتلاد ياتةر  علاى ال نتفساة فاي  مساتحدةةتط  م ا تذج أع تا و  ،واالتصتال  ال ديد 

عند تطب ق هذه الحقاقة على القطتع غ م المبحي، ال ساا ت علاى ال ؤسسات  و  ،األس اق الاتل اة
ال تالقااة بحتجااة إلااى تح  ااد أاشااطتهت مااب أجااد تحق ااق األهاادا  هاات التالا اااة، فااذن هااذا فانااي أا

بتلت ياات : ماب أصااحتا ال صالحة يا ات يتالااق بتحق اق رساتلتهن، وتاا ف م الخادمت  الاتماة عتلاااة 
تقاادفن مؤشااما  األةاء المطاسااة يا اات يتالااق بتنف ااذ مه ااة التكلفااة وغ مهاات مااب األهاادا  ماا  ال اا ة ، 

مدرساة  ام، وماب آإلاى  ياتن ختلا النضاج المي اي لل ادارع ماب مو  ،ال حدة  غ م الهتةفة للمبح
إلى أ م ، و  يب قااتع مسات اه بخ ساة أبااتة: التخطاا  وانةار  والقااتة ل تكن ل جاات ال ال مات  
واالتصااااااتال  فااااااي الااااااتالن والتالااااااانل تطاااااا  م الكفااااااتءا  المي اااااااةل ةقتفااااااة تكن ل جااااااات ال ال ماااااات  

 .(1)واالتصتال ل البناة التحتاة لتكن ل جات ال ال مت  واالتصتال 
ن ل جااااة ال متبطاااة باااتلتالان ذا  أه ااااة واسااااة فاااي تحسااا ب الا لااااة تااااد التطااا را  التكو 

تأةم  كد عنتصم ال  يا التالا ي بهاذه ال سات دا  التكن ل جااة، وااايا  و التالا اة التال اة، 
في ال  تا التمب   على كد مب ةور ال الن وال اتالن،  االتصتال ة  ا تكن ل جات ال ال مت  و 

  .(2) الدراساة لى ال نتهجال ا ح ع األةمإ تفة إلى 
ال ال مت  واالتصاتال  ياؤةم  تكن ل جات تط را د  ،تلا ل ةبالاصم المي ي  وم  ايتمان
علااى أةاام  هاذه التغ ااما  والتحاا ال  السام اة فااي الااتلن  ،فااي كاد م ااتا فغ مهااتعلاى األشاااتء باد 

التالاان والاتالن فاي  ةر ال امفة، وبدأ  أاشطةتمص  تغ م  ح ث، التالان كهايد وكب تت  تالا اة
يتناااتيع اعت اااتة األفاااماة علاااى االساااتاتاة ب صاااتةر  ترجااااة  ، وبااادأالتقل دفاااة الطااامق  عاااب االبتااااتة

بادال  ماب الانهج ال ت حا ر حا ا ال الان فاي ف ،تغ  م شيد التالان والتالنف لل ص ا إلى ال ال مت 
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جااوء مااب  هااذا كااد ،لااتالنوتالاان ا ،اعت ااتة الاانهج ال ت حاا ر حاا ا الطتلااط فااي التالااان تاانالتالااان، 
والتالن عبم  ،والتالان ب ستعد  الك ب  تم ،وتالان الك ب  تم ،يد في ن التالان عب ُبادو التغ  ما ، 

وماات إلااى ذلااا مؤشااما  لجباااتة ال ديااد   ،وب تاات  الااتالن االفتما اااة ،اناتمااات  التالااان انلكتمواااي(
 .(3)أن فلد التالان غ م مدر  لهت ستح دومب ال  ، والتيللتالان في تط  م تقنات  ال ال مت 

علااى ال ؤسساات  التالا اااة، مالهاات ماااد  أصاابح واجبااتتطاا ر ب تاات  الااتالن المي ااي، وماا  
ج ا  مؤسست  الخدمت  في عصم ال ال مت  المي اة، البحث عاب كاد ال ساتطد لتحسا ب جا ة  

تاااؤة  رحلاااة التحااا ا ب اناااى آ ااام ينبغاااي أن  ،تقااادفن الخااادمت  و  اااتة  الكفاااتء  وتااا ف م التكاااتلا 
تحس ب الكفتء  ، و المي ي في التالان إلى رؤ ة أوس  تتاح االبتكتر ال ست م وتاو و التالان والتالن

أن التكتمااد الصااحاح ، بتن ااتفة إلااى لطااالا وال ال اا ب وال  ت اا االتشااغ لاة للخاادمت  انةار ااة و 
  لاتطاااد االساااتا تر والن ااات  للتمبااااة والتكن ل جاااات مااا  المؤ اااة االساااتماتا اة لل درساااة أمااام  ااامور 

 ،وسا ق الا اد ،لباي االحتاتجات  ال تغ ام  للتالاانيف ياب أن كاد هاذا  ،ال ست م لل بتةرا  المي ااة
 .(4)في القمن الحتة  والاشم ب
القطااتع التالا ااي علااى ال نتفسااة، أصاابح التحاا ا المي ااي ا ن وساا لة  وحتااى تااوةاة ياادر 

التقل دفة التا   هنتتغ م أةوار  لمي ي ال ديد مب ال ال  ب مور ة للبقتء، ح ث يتطلط هذا الاتلن ا
إلااى أةوار جديااد  تتنتسااط ماا   ،کتااات تم ااو علااى التلقاا ب، وتاتباامه ال صاادر الاامطا  لل ال ماات 

 االا ، لاذا تان تك ا  وتبني التقناات  وال نه اات  والاقلاات  المي ااةمنهت  يتغ ما  الاصم المي 
ات ال ت ااة إجااماء الاد ياد ماب التحسا نت  التكن ل جاااة لادمج اساتخدا  التكن ل جاات فااي الاشام ب عتم 

مب ةان و  ،(5)التالان والتدر ط، لتسه د التالن لل ال  ب والطالا، وتحس ب مح  األماة التكن ل جاة
ال حتاا    فات ااد علااى تقاادفن أساال بت جدياادا مااب أسااتل ط التالااان الااذ  يف کااب اعتبااتر الااتالن المي اا

ا  وال فاااااتلان لل اااااتالن ماااااب  اااااالا تقناااااات  ال ال مااااات  واالتصاااااتال  ال هاااااتر  تن ااااااةو  ي،التالا ااااا
 .، وم  ال النال نهجم  لل تالن التفتعد النش   م  إتتحةووستططه ت ال تادة  

ا لاااة التالا اااة، ألاااه ف اااد لل الفقاام  فاااد ب اتبااة الا اا ة  الااات  لتالااان الاااتا   وح ااث إن ا
 بتن تفة إلىمب جهة أ م ،  الاتليوالتالان مب جهة  األستسيميتاة وسطى تصد ب ب التالان 

فااذن الاا  ار  ت لاااه  ، ومااب ةاانفااي إعااداة الطتلااط ل  اجهااة الحااات ، وفااي بنااتء مسااتقبد األمااة تااهأه  
، ومساااتيم  ل تطلبااات  الاصااام  طااا   هتماااة علاااى بم اااق مساااتقبد مصااام إااااهعنتفاااة كب ااام ، ح اااث 

 م النلاات  انةار  والتالا ااي فااي المي ااي، وتغ اام متطلباات  ساا ق الا ااد، سااات الاا  ار  إلااى تطاا  
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مدارع الاتا   الات ، ب ت يتنتسط م  الطفم  ال ال متتاة، وذلا بذة تا ال ساتحدةت  التكن ل جااة 
 .ك وء لحد مشتكد التالانفي الا لاة التالا اة، وتفا د منل مة التتبلت 

تولاة ال يا   والما لحداةة ال    ع، والسمعة فاي التطب اق، اهت ات الدراساة الحتلااة ب ح
 على واي  التح ا المي ي في هذه ال دارع، والتام  على أهن ال تطلبت  الال مة لتحقاقه.

الااااذ  فشااااهده الاصاااام الحااااتل ، والااااذ  أبلااااق علاااااه الاصاااام الااااما للتطاااا ر التكن لاااا جي 
أصبح التح ا إلى م تا التالان،  المي ي، والذ  فمض افسه على ج ا  م تال  الحات  ب ت ف هت

حت اااات، ألن ال ؤسسااات  التالا ااااة التقل دفاااة لااان تااااد ياااتةر  علاااي م اجهاااة هاااذا ا ري ناااة التالاااان أمااام 
لاذلا ات هات غتلبااة  التط ر والتغ  م، وأصبحت يتصام  علاى القاات  ب ساؤل تهت وأةوارهات ال دياد ،

علااى تفا ااد التكن ل جاات فااي التالااان  مالادوا إلااى اساتحدام أا ااتة جديااد  ما  االعت ااتة بدرجااة كب ا
وماااب ةااان تهااام اساااتخدا  التتبلااات، وبناااا ال امفاااة،  ،ب جاااه  ااات ال محلاااة الاتا  اااة عااات ، و  بشااايد

 .الاتا   الات  في مصمفي مدارع التالان وغ مهت كأحد الحل ا للتغلط علي مشيال  التالان 
ماام  اامور  ماا  االافتاات  إةمااتج التكن ل جااات فااي الا لاااة التالا اااة أ وعلااى الاامغن مااب أن

الاتل ي الحتلي بتلتأك د، لكب كا  فحدم ذلا انةمتج مب األستع في تاد  ااا انميتااات  
لتااا ف م االحتاتجاااات  األستساااااة للا لااااة التالا اااااة، ومنهاااات مااات هاااا  ماااامتب  بااادعن التكن ل جااااات فااااي 

دا  التن ااااة فقاااد رصاااد التقم ااام الااا بني عاااب أهااا ،ال ااادارع مااااد الشااابية الانكب تااااة  اناتماااات(
ويد ، حتا البناة التحتاة لل دارع في مصم يا ت فخع ةعن التكن ل جات (2018 ال ستدامة لات 

 %( مااااب32.4 تحصااااد علااااى  دمااااة الكهمبااااتء، وحاااا الي  ال اااادارع %( مااااب99.2 أو ااااح أن 
ب ن ات سا لت ال اادارع التاي بهاات  ،(2017 رع بهات أجهااو  حتسا ا بغامض التالااان فاي عاات  ال ادا

(6)(2016  عت  في %( فق 19.6  اسبة ماتشبية انات
.  

وح ااث إاااه مااب الضاامور  عنااد باادء أ  مشااموع جديااد ساا اء كااتن وهااي اسااط غ اام مم اااة، 
ال تطلباات  الال مااة لتحق ااق هااذه األهاادا ،   تصاات، كب ااما أ  صااغ ما تحديااد أهدافااه، ةاان تاا ف م عتماات أو

لاتا   الاات  حتاى تاؤتي الت مباة بأفضاد المي ي في مدارع التالان ا كتن لوامت تحديد متطلبت  التح ا
   ، ومب هذا ال نطلق كتات فكم  هذه الدراسة والتي تتحدة مشيلتهت في التستؤال  ا تاة:ة ترهت

  مت انبتر النلم  للتح ا المي ي؟ 
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 الاتا   الات  في مصم؟ التالان مت واي  التح ا المي ي في مدارع 

  الااتا   الاات  فاي مصام؟  التالان  ي في مدارعالتي ت اجه التح ا المي التحدفت مت أهن
 وكا  ف يب التغلط عل هت؟

 مت أهن متطلبت  التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا   الات  في مصم؟ 

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات  التحا ا المي اي فاي مادارع التالاان الااتا   الاات  فاي 
م، مااب  ااالا عاامض إبااتر الاام  للتحاا ا المي ااي مااب  ااالا ال فهاا  ، والنشااأ ، والتطاا ر، مصاا

وف اطده فاي التالاان، وأهان التحادفت  والصاا بت  التاي ت اجهاه، ما  تسالا  الضا ء علاى وايا  هاذه 
 ال تطلبت ، ووص ال ألهن متطلبت  التح ا المي ي ال اجط ت افمهت في هذه ال دارع.

 : 
 تمج  أه اة الدراسة الماهنة إلي إعتبترا  الم ة، وأ م  تطباقاة، ويا ت يلي ت  اح ذلا:

 تنب  األه اة النلم ة للدراسة الحتلاة مب النقتة التتلاة: :األهمية النظرية (أ 
  فاااي مالااان ال  اااتال   ب سااتطله التكن ل جااااة هااا  ال حااام  الاامطا أصاابح التحااا ا المي اااي

 في مالن ةوا الاتلن.التالان، وذلا بذستخدا  تطباقت  التكن ل جات  أل عوعلى ا

  اهت اااات  غتلباااااة ال ؤسساااات  با لاااااة التحاااا ا المي ااااي، ل اااات تحققااااه مااااب م  ااااوا  لاااان تكااااب
 متتحة مب يبد.

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

  اة ممحلة التالان الاتا   الات ، وارتبتبهت بتلتحتق الطالا بتل تمات .أه 

  التالان.مب أبم  انت تهت  الحدياة التي تهم  لحد مشيال   التح ا المي يفاتبم 

 التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا   الاات ، ماب  االا أراء أعضاتء متطلبت   تحديد
  جه ب وال ديم ب بهذه ال دارع.ه تة التدر   بيلات  التمباة، وال 

  التح ا المي ي.أاهت يد تفتح آفتيت جديد  في البحث التمب   في م تا 
 تت اد األه اة التطباقاة للدراسة يا ت يلي: :األهمية التطبيقية (ب 

 ااهت تسهن في إفتة  القتط  ب على ع لات  تط  م التالان . 

  التحااااااا ا المي اااااااي ةا اااااااد تفا اااااااد تطب اااااااق أااااااااه ف ياااااااب االعت اااااااتة علاااااااي اتتط هااااااات فاااااااي
 ال دارع بيتفة مماحلهت.
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اتباااات الدراساااة ال ااانهج ال صااافي الاااما ل الءمتاااه الطباااااة ال صااا اة للدراساااة، ول نتسااابته 
لتحديااد متطلباات  التحاا ا المي ااي  ألهاادافهت، ب تاب هاات النلاام ، وال  اادااي، واعت ااد  علااى اسااتبتاة

تك اااات ماااب جاااوأيب: اساااتهد  ال اااوء األوا منهااات تالاااان الااااتا   الاااات  فاااي مصااام، فاااي مااادارع ال
، ب ن ت استهد  ال وء الااتاي التاام  علاى الحص ا على باض الباتات  الشخصاة ألفماة الا نة

متطلبت  التح ا المي ي مب وجهاة الام أساتتذ  كلاات  التمبااة، و باماء التالاان الااتا   الاات  ماب 
متطلباات  ااااا متطلباات  ةقتفااة التحاا ا المي ااي   والتالااان فااي محااتور االسااتبتاة وهاايمااديم ت  التمباااة 
متطلباات  الكفااتءا  اااااا  للتحاا ا المي ااي متطلباات  التالااان والااتالناااااا لتحاا ا المي ااي لالقاااتة  وانةار  

اااااا ما ياات  ا المي ااي للتحا امتطلبات  البناااة التحتااة ااااا متطلباات  التقا  ن للتحا ا المي ااي اااااا المي ااة 
 .في ال دارع الاتا  ة الاتمة (المي يلتح ا 

 

تضن الا نة أستتذ  كلات  التمباة  كلاة التمباة بتل نص ر  ااااا كلاة التمباة بطنطات ااااا كلااة التمبااة 
لاااات  تااان ا تااااتر ع ناااة مااانهن ماااب  باااماء ماااب التالاااان الااااتا   او بتلساااتةا  ااااااا كلااااة تمبااااة عااا ب شااا  (، 

وكتاات الفتاة  مديم ت  التمباة والتالان مب باض ال حتفلت   الديهلاة اااااااا الغمبااة اااااااا ال ن يااة ااااااا القاتهم (
 تحت   على م جه عت  وم جه أوا، وم جه ومديم ال محلة الاتا  ة والتط  م التكن ل جي.

 :متطلبت  التح ا المي ي في مدارع التالان الاتا   الات  . الحدود الموضوعية 

 :أساااااااتتذ  كلاااااااات  التمبااااااااة، و باااااااماء التالاااااااان الااااااااتا   الاااااااات  ماااااااب  الحددددددددود ال  ددددددد  ة
 مديم ت  التمباة والتالان.

 ة  الديهلااااة اااااا الغمبااااة اااااا ال ن يااااة اااااا القاااتهم ( وكلاااا : بااااض ال حتفلااات الحددددود المية يدددة
  بتل نص ر  اااا بطنطتاااااا بتلستةا  اااا با ب ش  (. التمباة

  :(2019/ 2018) الات  الدراسيالحدود الزمة ية. 

 الدراسة على م   عة مب ال صطلحت  هي: اعت د 

  Requirementsات: ـــــــــــــاملتطلب
الخااادمت  التاااي  م   عاااةط أن ف تلكهااات النلااات ، و "ال  اصااافت  التاااي ف اااتاااام  بأاهااات 

 النهتطي" ال ستخد  فحتتجهت
(7).  
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القاااتة  وتامفهاات الدراسااة الحتلاااة بأاهاات "كااد ماات تحتتجااه ماادارع التالااان الاااتا   الااات  فااي  
التخطااااا  وانةار ل تكن ل جااااات ال ال ماااات  واالتصااااتال  فااااي الااااتالن والتالااااانل تطاااا  م الكفااااتءا  و 

ة تكن ل جااااااات ال ال ماااااات  واالتصااااااتال ل البناااااااة التحتاااااااة لتكن ل جااااااات ال ال ماااااات  المي اااااااةل ةقتفاااااا
 لتط  م الا لاة التالا اة مب  الا التح ا المي ي. (واالتصتال 

 ي:ــــــرقمــــــول الــــــالتح
igital TransformationD 

يد اسااااتخدا  التكن ل جااااات لتحساااا ب األةاء أو ال صاااا ا إلااااى ال ؤسساااات  بشاااافاااام  بأاااااه "
  التطااا را  المي ااااة مااااد التحلااااال  والتنقاااد وال ساااتط  االجت تعااااة واألجهاااو  اساااتخدأستساااي، وا

تغ  ام و  ،تحس ب استخدامهن للتقنات  التقل دفة ماد تخطا  م ارة ال ؤسست  ، م ال دم ة الذكاة
  ."(8)عاليت  الا الء والا لات  الدا لاة

 م الاقتفي والتنلا ي والتشغ لي ل ادارع التالاان وتامفه الدراسة الحتلاة إجماطات بأاه" التغ 
مااااب  ااااالا التكتمااااد الااااذكي للتقنااااات  والا لااااات  والكفااااتءا  المي اااااة عباااام ج ااااا  الااااتا   الااااات ، 

 الا لااااة التالا ااااة بطااامق وتطااا  م ةا اااد هاااذه ال ااادارع،  ال سااات  ت  وال تاااتطا بطم قاااة ممحلااااة
 المي اة"مب  الا االستفتة  مب التكن ل جات  مبتكم  ومماة

 

 (9)(2014دراسة محدي أمحد عبد العزيز وفاتن عبد اجمليد السعودي) -1
هدفت الدراسة إلى تص ان تص ر مقتم  نعداة مالن الاصم المي ي بيلاات  التمبااة فاي 

ت التالن انلكتمواي في بامامج إعاداة ال الان،   ء ال اتي م واألبم الدولاة الحدياة لدمج تكن ل جا
اساتخد  البتحاااتن ال اانهج التطاا  م ، ومااب ةاان يات  البتحاااتن بذعااداة يتط ااة ب اااتي م ةمااج تكن ل جااات 

ةماااج  التالاااان انلكتموااااي فاااي بااامامج إعاااداة ال الااان، ورصاااد وتحل اااد األبااام الدولااااة الحديااااة فاااي
داة وتااادر ط ال الااان، وذلاااا لتحدياااد الف ااا   فاااي تكن ل جاااات االتصاااتال  والنال مااات  فاااي بااامامج إعااا

الباامامج الحتلاااة بيلااات  التمباااة، ك اات يتماات البتحاااتن بتحل ااد الالطحااة الدا لاةنعااداة ال الاان بيلاااة 
التمباة جتماة بنطت، بتن تفة إلى تحل د محت   مقمر تكن ل جات التالان النلم  والا لي، الذ  

اساة إلاى يتط اة ب ااتي م ةماج تكن ل جاات الاتالن انلكتموااي فقد    ب تلا الالطحة، وت صلت الدر 
( مؤشاااما لاااجةاء، 42  ببااامامج إعاااداة ال الااان بيلاااات  التمبااااة وهاااي ساااتة مااااتي م رطاسااااة، تتضااا ب

 وتص ان وتط  م تص ر مقتم  متكتمد نعداة وتك  ب ال الن بيلات  التمباة.
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 Emily Henriette et al. 2015وآخرون تيميلي هينرإدراسة -2
(10) 

استكشت  شيد التح ا المي ي بتالعت تة على تحل د وتق ان م   عة  إلىالدراسة  هدفت
(، ماااب  اااالا أربااااة ج اااااط هاااي: القااادرا  المي ااااة، وا اااتذج 49ماااب البحااا م وال قاااتال  عااادةهت 

األع اااتا، والا لاااات  التشاااغ لاة، و بااام  ال ساااتخد ، وت صااالت الدراساااة إلاااى م   عاااة ماااب النتاااتطج 
المي ناااة، تقناااات  اناتماااات، إميتاااااة  ن القااادرا  المي ااااة ال تاااأةم  باااتلتح ا المي اااي هاااي: منهااات: أ

ت ساا  السا ق، والتمك او علاى مقتمحات   ، أمات ا اتذج األع اتا فهاي: (التنقادل ال هاترا  وال امفاة
، فااااي حاااا ب الا لااااات  (الا اااالء، إعااااتة  تشااااي د ا اااا ذج الا اااد الحااااتلي بساااابط  اااامورا  السااا ق 

اضااج  ، وأ  ااما  باام  ال سااتخد : (إةار  ال امفااةل التساا  قل الت صاا دل ال شااتركة  التشااغ لاة هااي:
تحديد إبتر الم  صتر  ح ا  مور : ك ت أكد  الدراسة على ( ال ستخد ، التاتون، التفتعال 

البحاا م ال تالقااة بتنف ااذ مشااتر   التحاا ا المي ااي،  التمك ااو علااىمتلاااة المي نااة والقاادرا  المي اااة، 
االهت ات   ؟ ةان: كا ااة إةار  التحا ا المي اي؟ كا ااة تحدياد و ةار  تكاتلا  هاذا التحا اوانجتبة عب

بذاشتء أةا  لتق ان اضاج المي ناة، لتحدياد الفام  وتحدياد ملااتر لل نل ات  ال هت اة بقااتة  ع لااة 
م التح ا المي ي. وأ  ما إةتر  يضتفت تتالق بذةار  تكن ل جات ال ال مت  والح ك ة: مب الذ  س دي

 ، وكا  ستتط ر وتتطا تكن ل جات ال ال مت ؟ال ال مت  لتكن ل جات التحتاة البناة

 (11)كوــــــوجرتا ــــــوب وبيــــــأي ةـــــــدراس-3
 2016 Ayoub Kafyulilo, Petra Fisser & Joke Voogt, 

أجم ااااات هاااااذه الدراساااااة الستقصاااااتء اسااااات مار اساااااتخدا  التكن ل جاااااات فاااااي تااااادر   الالااااا   
. وياد 2012و  2010الم ت ات  لل ال  ب الذيب حضاموا بمااتمج التطا  م ال هناي با ب عاتمي و 

ببماااتمج التطاا  م ال هنااي والشخصااي وال ؤسسااي،  تااأةما  تاان افتااماض اساات مار اسااتخدا  التكن ل جااات 
اات وةالةااة مااب يااتة  ال اادارع. تاان ج اا   والا امااد التكن ل جاااة. شااتر  فااي الدراسااة اةناات عشاام مدرس 

ت  مااب  ااالا ال قااتبال . أتهاام  النتااتطج أن اساات مار اسااتخدا  التكن ل جااات فختلااا بتلنساابة الباتااا
ج اا  ال ال ا ب أاهان اكتساب ا ال امفاة  كدلل ال  ب ال شترك ب في بماتمج التط  م ال هني. ب ن ت أ

وال هاااترا  ماااب  اااالا بمااااتمج التطااا  م ال هناااي وكاااتا ا إف اااتب  ب بشاااأن اساااتخدا  التكن ل جاااات فاااي 
أاااه علااى الاامغن مااب التحاادفت  التااي واجههاات ج ااا  ال ال اا ب فااي الا نااة عنااد اسااتخدا  و لتالااان، ا

، ويلااة ال ياات، الكب اام ، ومشااتكد إمااداة الكهمبااتءالتكن ل جااات فااي تدر سااهن  ماااد الفصاا ا الدراساااة 
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كاااتن تشااا ا  إةار  ال درساااة عاااتمال  باااتلم األه ااااة فاااي اسااات مار ، وعاااد  وجااا ة أةوا  التكن ل جاااات(
 ال ال  ب في استخدا  التكن ل جات. 

 (Joseph & Yaman,2016)انــــــف وميــــــوزيــــــة جــــــدراس-4
(12)  

تنتولااات هاااذه الدراساااة الاااادور ال ساااا  للتحااا ا المي اااي فااااي الاالياااة بااا ب يااادر  تكن ل جااااات 
ت اد علاى واع استخدا  ال نهج ال صفي،تن و ، RBVبتستخدا  الم ة  ت ،ال ال مت  وأةاء الشمك

مب مديم  ال ال مت  مب شمكت  في ج ا  أاحاتء  (167  تن تطباقهت على ع نة ي امهت استبتاة
ال الفت  ال تحد . ت شات م  ا  ذجنت ال قتم ، ف د هذا البحث أن يدر  تكن ل جات ال ال مت  تؤةم 

 ام مساب ية تتالاق إف تبات على التح ا المي ي. وجد  هذه الدراسة البحااة ةع  ت ت م با ت ألةلاة غ
ال حتباة بلها ر الكا ام ماب التقناات  ، بتأة م التح ا المي ي على أةاء الشمكة. ف يب لل نل ات 

أن تقا ة األةاء ، المي اة مب ال ستط  االجت تعاة إلى ال نصات  ال ح  لاة إلاى الباتاات  الضاخ ة
ااتبتسااتخدا  التقنااات  المي اااة لاادف  التقااترا غ اام ال سااب ق باا ب األفااماة والشاا ، مكت  واألشاااتء. أفض 

تكشااا هااذه الدراسااة أن التحاا ا المي ااي يلاااط ةور ا أكااام ةيااة مااب  ااالا الت ساا  فااي تااأة م ياادر  
تقناة ال ال مت  وأةاء الشمكة. ف ط على الشمكت  إةرا  أه اة التح ا المي ي وكا اة االستفتة  

الشامكت  التاي تساتا م فاي ن ت ، وأمب تأة م يدر  تقناة ال ال مت  في إاشتء وتاو و أةاء الشامك
 التح ا المي ي يتةر  على االستا ترا  ال بتكم  التي تؤة  إلى تحس ب ت مبة الا الء واألةاء.

 Igor, et al. 2018))(13)رون ـــــور وآخـــــة إجيـــــدراس-5
اتااااااتطج مشااااااموع ت م بااااااي كب اااااام باااااا ب ال اااااادارع إلااااااى عاااااامض  الدراسااااااة هااااااذه هاااااادفت

الااليااااات   واكتشاااات  ،لكمواتااااااة التااااي تمكاااااو علااااى النضاااااج المي ااااي لل ااااادارعاالبتداطاااااة والاتا  ااااة ا
بااااا ب ال ؤشاااااما  التاااااي تاااااؤةم علاااااى مسااااات   النضاااااج المي اااااي الاااااات  لل درساااااة بهاااااد  رطاساااااي هااااا  

ستسااااااة فاااااي تطااااا  م إباااااتر ال ااااادارع األخطااااا ا  ال و ،تحدياااااد الااااادواف  المطاسااااااة للنضاااااج المي اااااي
( 151  شااااا د تق اااااان األةا   ،ضاااااج المي اااااي لل ااااادارعالنت ااااا ة ري ا ااااات فاااااي كمواتاااااات وأةا  لتق اااااان الن

النتاااااتطج  ، وأشاااااتر مدرساااااة ابتداطااااااة وةتا  اااااة فاااااي كمواتاااااات تااااان تق ا هااااات مقتباااااد مسااااات  ت  النضاااااج
مااااب ال اااادارع فااااي كمواتااااات فااااي ال محلااااة %(  50 التااااي تاااان الحصاااا ا عل هاااات مااااب األةا  إلااااى أن 

مساااااات  ت   5يا اااااات يتالااااااق بااااااا منهاااااات يااااااتن ت ي نهاااااات إلكتمواا اااااات  %(43 وأن ، األولااااااى مااااااب النضااااااج
 على الت الي. 3و 2مختلفة للنضج تت افق م  ال ست   ب 
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 (14)(Martina et al, 2018دراسة مارتينا وآخرون )-6
تطاا  م ساا نتر  هت  محت لااة للتحاا ا المي ااي لل ؤسساات  التالا اااة  إلااى هاادفت هااذه الدراسااة

بغامض تخطاا  ، ت"ااري    ال اتهو  ارع  ب مشموع "ال دارع انلكتموااة: إاشتء الت  لتط  م ال اد
ماب  االا إباتر ب للتحا ا المي اي ، كا اة م اصلة التح ا المي اي ال ؤسسات  التالا ااة فاي كمواتاات

ي  ااح كااال انبااتر ب الصاالة باا ب االسااتماتا اة والا لااات  التشااغ لاة وكااذلا أه اااة تق ااان ، ال ختااتر
أه اااة الا امااد التنلا اااة و  ي،التحاا ا المي ااياادر  ال اا ارة فااي شاايد مهااترا  ال  تااا والااداف  لتنف ااذ 

علاااى ُبااااد الا اااالء بتعتباااتره أحاااد ال حااادةا  الماطاااد  فاااي تحدياااد األهااادا  القااااتةا ، والتمك اااو مااااد 
مقتراة مي ات  البنااة التحتااة  انبتر  بال يتطلط أ  مب ، و ال تالقة بتل نت ت  والخدمت  المطاساة
ا اااا ذج التحاااا ا المي ااااي ال ياااادور حاااا ا أن يؤكااااد ، م اااات  اااايأو التكن ل جااااات ال تالقااااة بااااتلتح ا المي

 .ةن تدع هت التقنات  ال نتسبة ةتاات   ،التكن ل جات، ولكنه مست حى مب احتاتجت  الا د أوال  

 (15)(2019) وارــــــم نــــــد زينهــــــة أمحــــــدراس-7
التالااان الاااتا   باام  رؤ ااة استشااماياة لاادمج التتبلاات فاا  ماادارع  هاادفت هااذه الدراسااة إلااى

اعت د  الدراساة علاى ال انهج ال صاف  وال انهج ال ساتقبل ، إلاى جتااط االعت اتة علاى  ،ال صم  
تاان تطباقه اات علااى ع نااة  ،اسااتبتاة مغلقااة( –أةاتاات الدراسااة  اسااتبتاة مفت حااة لتطب ااق  يأساال ا ةلفاا

لاات  التمبااة ومماكاو  ب ما مب  بماء التمباة، و بماء في التالان انلكتموااي، ماب ك(، 62  ي امهت
بنااتء رؤ ااة مسااتقبلاة لاادمج  :ويااد ت صاالت الدراسااة إلااى عاادة مااب النتااتطج أه هاات البحاا م التمب  ااة

تحدياد أهادا  ةماج التتبلات فا  مادارع التالاان  ، ما ال صام   التتبلت فا  مادارع التالاان الااتا   
صااتال  لااد  الطااالا، الاااتا   وال ت الااة فاا  تاو ااو مهااترا  اسااتخدا  تعن ل جااات ال ال ماات  واالت

، وتحس ب استخدا  تعن ل جات ال ال مت  واالتصتال  فا  ع لاات  التالاان والاتالن ةا اد ال درساة
بتن تفة إتتحة الفمصة للطتلط لل ص ا إلى ال  اة التالا اة ال ت افم  على اناتمات،  إلى جتاط

لاااتا  ، وهاا  تحاادفت  استعشاات  التحاادفت  التاا  ت اجااه ةمااج التتبلاات فاا  ماادارع التالااان ا إلااى
 وال الن، والطتلط، وال نهج، واألسم ، وال  ت  .  ،والبنى ،متن عة منهت مت ه  متالق بتلساتست 

 (16)(2019) أمساء أمحد خلف حسندراسة -8
إلاى تحدياد أه ااة التن ااة ال هنااة انلعتمواااة لل الان فا   ا ء الاا ر   ت هذه الدراسةهدف

لاى أساتل ط التن ااة ال هنااة انلعتمواااة وما يتتهات ب ادارع التالاان الصنتعاة المابااة، والتاام  ع
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الاااات ، وُسااابد التغلاااط عل هااات، والت صاااد إلاااى السااا نتر  هت  ال قتمحاااة ل تطلبااات  التن ااااة ال هنااااة 
، تااان اساااتخدا  ال ااانهج ال صاااف  اانلعتمواااااة فاااى  ااا ء الاااا ر  الصااانتعاة المابااااة، ولتحق اااق ذلااا

ماااب مال اااى مااادارع  (1025ي امهااات  علاااى ع ناااة ساااتبتاةاالبتحااااة  ببقاااتو ، وال ااانهج االستشااامافي
لت ت صاا( و الاااتا   ( ب حتفلة ساا هتج، والقااتهم  وانسااکندر ة –انعااداة   –التالااان  انبتااداطى 

ما يت  التن اة ال هناة انلعتموااة يلة تا ف م البامامج التدر بااة إلى م   عة مب النتتطج: أن مب 
د  الحام  علاى أه ااة هاذه البامامج التا  تااد ماب أهان متطلبات  الاا ر  انلعتموااة لل ال  ب، وعا

متطلبات  ه، وماب و  تة  الاطء التدر سى الذ  يتطلاط ماب ال ال ا ب القاات  با -الصنتعاة الماباة
وته تااة ال ناات   -التن اااة ال هناااة انلعتموااااة، القاادر  علااى اسااتخدا  تقنااات  تعن ل جااات ال ال ماات 

، ووجا ة  طا  لتقاديم االحتاتجات  الحتلااة والُ ساتقبلاة –التقنات  التعن ل جااةالتالا ى الستخدا  
الساا نتر  هت  ال قتمحاااة ل تطلبااات  التن اااة ال هنااااة انلعتمواااااة فااى  ااا ء الاااا ر   تو ااااوأ  ااما 

التح ا  -الس نتر   انصالحى -ال مجاى:الس نتر   االمتداة  ومنهت الس نتر   الصنتعاة الماباة
 . س نتر   االبتعتر (ال ذر : ال

 (17) (2019دراسة ربيع بن طالع احلجاجي)-9
م تا  األ ذ بهت ف  ي، وةواعيالتام  على  صتطع الاصم المي الدراسة إلى هدفت 
فااي ماادارع  يفااى تااد الاصاام المي ااهااذا التطاا  م مصااتةر تحديااد لل ال اا ب، و  يالتطاا  م ال هناا

واعت اااد   ي،ال اانهج ال صااف ت الدراسااةم، اسااتخدالتااي ت اجهاااهتحاادفت  عااب ال، والعشااا تطاا  م
ببق علاى  ي،لل ال  ب فى تد الاصم المي  ياستباتن لتحديد واي  تحدفت  التط  م ال هن على

، وت صااالت الدراساااة إلاااى ب ااادارع تطااا  م فاااى محتفلاااة الل اااث مال اااةو ( مالااان 60ي امهااات  ع ناااة 
د الاصااام المي اااى لل ال ااا ب فاااى تااا يناااهتاااؤةم علاااى التطااا  م ال م   عاااة ماااب التحااادفت  التاااي 

ما  وياات الاادوا   ي ااام  األعباتء ال تا اااة، وتااترض أاشااطة التطا ر ال هناامنهات:  ب ادارع تطاا  م
أوصى البحث بتفا د ةور ال ال  ب وال ال ت  فا  حلقات  النقاتا وال اؤت ما  الال ااة و  ي،المس 

الاصاام  التاا  تخااع ال ال اا ب، و اشااتء باامامج تدر باااة مبناااة علااى احتاتجاات  ال ال اا ب فااى تااد
، و اشتء جهت  إةار  مستقد للتن اة ال هناة انلعتموااة لل ال  ب فک ن مساؤوال  عاب رسان يالمي 

  ي.الساتسة الاتمة للتدر ط انلعتموا
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فاااي  ااا ء  يتضاااح ماااب الاااامض الساااتبق للدراسااات  الساااتبقة أاهااات تنتولااات الاصااام المي اااي
 ،ة الحديااااة لااادمج تكن ل جاااات الاااتالن انلكتموااااي فاااي بااامامج إعاااداة ال الااانال ااااتي م واألبااام الدولاااا

التن اااة و لل ال اا ب،  يالتطاا  م ال هناام ااتا  األ ااذ بهاات فاا  ي، وةواعااي صااتطع الاصاام المي ااو 
 االتحا ا إلاى الاتالن المي ا  وذلاو  ،ال هناة انلعتمواااة لل الان فا   ا ء الاا ر  الصانتعاة المابااة

استكشات  شايد التحا ا المي اي بتالعت اتة علاى تحل اد وتق اان و الامب ، لصغتر السب ف  ال بب 
رؤ اااة استشاااماياة لااادمج التتبلااات فااا  مااادارع التالاااان الااااتا   و  ،م   عاااة ماااب البحااا م وال قاااتال 

تحدياااد متطلبااات  التحااا ا المي اااي فاااي مااادارع التالاااان والدراساااة تحاااتوا ال صااا ا إلاااى ، ال صااام  
ت  والصاا بت  التاي ت اجهاه، ما  تسالا  الضا ء علاى وايا  الاتا   الات  في مصم، وأهن التحادف

 هذه ال تطلبت ، ووص ال ألهن متطلبت  التح ا المي ي ال اجط تطباقهت في التالان.

إلااى تغ  اام الب تااة التااي  وتكن ل جااات ال ال ماات  ،أة  التطاا ر الساام   ال ساات م للك ب اا تم
الادياد ، وبااد أن أةركات هت ومشاتركتهتطف يب للشابتا ماب  اللهات ال صا ا إلاى ال ال مات  و اشات
بتلحتجاة إلاى تاقاا  م ابن هات فاي   يام أمب البلدان  امور  التكن ل جاات المي ااة ب  اا  أشايتلهت، 

االيتصااتةفة واالجت تعاااة اسااتخدا  هااذه التقنااات  حتااى يت يناا ا هاان وم اات اهن مااب تااأم ب الف اطااد 
 .(18 ال ستقبلاة مب الكفتء  في استخدا  التقنات  المي اة

ال ساااؤلة عاااب م اجهاااة هاااذه أال اااة التالاااان فاااي ج اااا  أاحاااتء الااااتلن  وماااب ةااان أصااابحت
إلاااى ول (19 تاتقاااتا ال  ت ااا  احااا  م ت ااا  ال ال مااات  أو ال امفاااةال ن باااة بو ،  دياااد التحااادفت  ال

و ميتاات  تكن ل جاات ال ال ماات  واالتصاتال  ماب وجهاة الاام  ،للاتالنجتااط منتيشاة بامق جديااد  
تمب  ة، أيام  ال ادارع وأال تهات باأن هنات  حتجاة إلاى مهاترا  وكفاتءا  جدياد  نعاداة الطاالا 
للحات  والا اد فاي عصام ال ال مات ، وبتلتاتلي فاذن الحتجاة إلاى تطا  م هاذه األاا اع ال دياد  ماب 

(، CILمااااة المي ااااة أو محااا  األمااااة الحتسااا باة وال ال متتااااة  ال هاااترا  للطاااالا، مااااد محااا  األ
فااي هااذا الساااتق ، (20 لت ي اانهن مااب ال شااتركة بفاتلاااة فااي الاصاام المي ااي، تكتسااط أه اااة مساات م 

يباادو مااب األه اااة ب يااتن النلاام إلااى الساااتيت  التااي فطاا ر ف هاات الطااالا هااذه ال هااترا  وفحااع 
 . الا امد التي تدعن اكتستبهن أو تلاقه
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 ي:ـــــرقمـــــول الـــــــوم التحـــــــمفه

للتحاا ا المي ااي ألن ال صااطلح فسااتخدمه الكا اامون ألساابتا كا اام   ةتبااتتام اا  ال ي جااد 
ت شاتمال   فساتخد  فاي الصاحة، والصانتعة، والت اتر ،  ومب  وافت عدياد  لدرجاة أااه أصابح مصاطلح 
 البتحا ب بتلتام   ويا ت يلي ا  ح ذلا:والتالان وغ مهت مب ال  تال ، لذا تنتوله الاديد مب 

ج اا   بهات علاى التغ  ما  التي تسببهت التكن ل جات المي ااة أو تاؤةمف نهن مب عمفه بأاه "
  .(21 "ج ااط الحات  البشم ة

السااي إلاى تحق اق اساتماتا اة ال نل ات  وتطا  م ا اتذج " ب ن ت فامفاه الاباض ا  ام بأااه
ستا تر في التقنات  وتط  م ال  اهط و عاتة  تنلاان الا االل ماة مب  ال بتكم  وا دع تا والتشغ ألا

 (22 ".يةالالا اء وال  تف ب وأصحتالالا لات  و ةار  التغ  م لخلق قا ة و بما  جديد  للا 
التغ  ااما  والتحاا ال  التااي يااتن تشااغ لهت وبنتءهاات "فشاا م التحاا ا المي ااي إلااى فااي حاا ب يااد 

 . (23  على أستع التقنات  المي اة"
التغ  ام الاقاتفي والتنلا اي والتشاغ لي ل نل اة أو صانتعة أو الات  ب تاي  ويد فقصد باه "

مب  الا التكتمد الذكي للتقنات  والا لات  والكفتءا  المي اة عبم ج اا  ال سات  ت  وال تاتطا 
 على االستفتة  مب التقنات  ناشتء قا ة ل ختلا أصحتا ال صلحة م ت فستعدبطم قة ممحلاة. 

 (24 ."واالبتكتر والتكا  م  اللمو  ال تغ م ،  الا الء بأوس  مانى م يب(
التغ  ام الاقاتفي والتنلا اي والتشاغ لي ل ادارع بينمة تع فه الدراسة الحةلية إج ائية بأ ده  

مب  الا التكتمد الذكي للتقنات  والا لاات  والكفاتءا  المي ااة عبام ج اا  التالان الاتا   الات ، 
 الا لااااة التالا ااااة بطااامق وتطااا  م ةا اااد هاااذه ال ااادارع،  وال تاااتطا بطم قاااة ممحلااااة ال سااات  ت 

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

 (25)ي: ـــــــرقمـــــــول الـــــــأة التحـــــــنش
م، عنادمت تان بدأ  الا ر  الصنتعاة األولى في أوا م القمن الاتمب عشا الثورة الصنةعية األولى:

 .ا تماع ع لاة التصنا  ال ايتاايي عب بم ق ال اته والبختر
بدأ  الا ر  الصنتعاة الاتااة في بدافة القمن الاشم ب، عندمت تان اتباتع  الثورة الصنةعية الثة ية:

ع لاااة التصاانا  الشااتمد بتسااتخدا  الكهمبااتء ومحمكاات  االحتااماق لتوو ااد ا ال  بتلطتيااة. 
 يت تقدفن  ط ة الت  ا  ألوا مم ، وأصبح استخدا  م اة وكا تو ت  ويد تن في ذا  ال

 جديد  م ينت، والت اصد أصبح أسهد. 
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تن فاي السابا نات  تقادفن ع لاات  األت تاة، والمجاد ا لاي، م ات ياتة إلاى  الثورة الصنةعية الثةلثة:
وتكن ل جات ة  ا حقبة جديد  اس هت الا ر  الصنتعاة الاتلاة. ح ث تشيد انلكتمواات ، 

 والمجتا ا ل  ب، واناتمات بدافة عصم ال ال مت  ال ديد.  ال ال مت ، والح اس ط،
فااي بدافااة الااا ر  الصاانتعاة الماباااة،  وحتااى األن 2015ا ااد أافساانت منااذ  الثددورة الصددنةعية ال ابعددة:

تج وبتالعت تة على أال ة اناتتج انلكتمواي ال ل  ع، التي تهد  إلاى ربا  عاتل ي اناتا
ال ااتة  واالفتما ااي، فااذن الااا ر  الصاانتعاة الماباااة/ الا لااات  المي اااة ت  اا  باا ب ع لااات  
التح  د المي ي وتكتماد سالساد القا اة وال نت ات  و/ أو الخادمت . إلاى جتااط ذلاا، فاذن 
تكن ل جات ال ال مت ، وا ال  واناستن ممتبط ب مات  و تفتعل ن في ال يات الحقاقاي، م ات 

ق بم قة تصانا  مخصصاة، وممااة، ما  كفاتء  فاي اساتخدا  ال ا ارة وها  مات يؤة  إلى  ل
فااااتةا ال صااان  الاااذكي الاااذ  فساااتا ب بذاتماااات األشااااتء فاااي الا اااد، وعلااااه فشااايد تحل اااد 

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

 ي:ـــــرقمـــــم الـــــات التعلـــــور بيئـــــتط

تاااام  ال ؤسساااات  التالا اااااة ذا  التفك اااام ال سااااتقبلي ا ن ياااا   التكن ل جااااات لتح  ااااد ب تااااة 
اشا م إلاى ، لاذا سا   وةمج ال تةفة م  ال اي  االفتما ي، وتحق اق اتاتطج أفضاد للطاالا، التالن

ي بشايد إف اتب التحا اال اتلن التكن ل جاة الهتمة التي ح لت ب تات  الاتالن، واام  كاا  أةام هاذا 
 :(26)على ا ت  الطالا

  الا تا ناااات ، كتاااات التقناااات  المي ااااة تساااتخد  فاااي ال قااات  األوا لااادعن ال صااا ا إلاااى فاااي
ساتعد  هاذه التقناات  ال تال ا ب علاى تحق اق  ،ي اعد الباتات  وبمامج الك ب  تم عب باد

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

  في التسا نات  وأواطد الاقد األوا مب القمن الاشم ب، م  الن ا  السام   لتاتماات، ا ات
إميتات  شبيت  التالن التاتوااة بشيد كب م، م ات أة  إلاى إف اتة بامق جدياد  لل صا ا 
إلااى ال ال ماات ، ومشااتركة ال اا ارة المي اااة األكتةف اااة، وال نتيشااة علااى شاابية اناتمااات، 

وماا  ذلااا ايتصاام كااد هااذا االبتكااتر ال حت ااد علااى صاافحت  ، ، والتاااتون ربااتةا األفكااتوت
 .ال  ط بتلطب  م  م ارة االرتبتة التشابي
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  بدأ  التغ  ما  ذا  الصلة في التالان والتالن باد الاقد الاتاي مب األل اة ال دياد . كاتن
عت اااتة الهتطاااد لججهاااو  هاااذا بفضاااد التااا افم ال تواياااد للبنااااة التحتااااة للنطاااتق الاااام ض واال

مااات أبلااق علااااه الااباض "اساااتهال   ،ال ح  لااة ماااد اله اتاااا الذكاااة ال تصااالة بتناتمااات
 . النال تالن و ال مب التكن ل جات" أةتر ااتشتر الح سبة الشخصاة لكد

 م:ــــي للتعليــــرقمــــول الــــد التحــــوائــــف
ات فاي ال شاموعت  التمب  اة، و ةمتجهاالتكن ل جاات المي ااةيد أة  اعت تة  إلاى الادياد  ت الحق 

 :(27 منهت مب الف اطد
  ف ّينتن النتع مب تبتةا األفكتر  ال ال  باالتصتا والتاتون في كد ميتن ب ب الطالا و

ومنتيشاااة آ ااام التطااا را  فاااي م اااتال  ةراساااتهن وتطااا  م م ت اااات  ال  ترساااة ال متبطاااة 
 بشيد متوايد.

  ومشتركة ال ال مت  فاي أ    تا ما ب تدر   الفص اوال  جه ب في م لل ال  بف يب
 .وعلى أ  جهت  في الاتلن، ومب أ  ميتن ،ويت

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

 ال تال اا بفضاا ب ال صاا ا غ اام ال حاادوة إلااى ال ال ماات  حصاا ا ، ة للحي ماات بتلنسااب 
 على ال و د مب فم  التالن التي تلبي احتاتجتتهن. 

  تاا ف م التالااان بيفااتء  أكباام بتسااتخدا  ال اا ارة الختصااة بتل نااتهج المي اااة وي اعااد باتااات  و
 عااااة متن عااااة مااااب ال ال ماااات  وال يتباااات  المي اااااة والباااامامج األكتةف اااااة واأللاااااتا وم  

 .مصتةر ال امفة

 (28 :بينمة ي ي  دينيس وآخ ون إلى فوائد أخ ى هي
   إن اسااتخدا  التكن ل جااات ف يااب أن ف اااد ت مبااة الااتالن أكااام  ح ااث :ز ددةدة إادد اط ال دد

ت وتحدف ت وجتذباة للطالا  .و  ح 

  االساااااتفتة  ماااااب التقناااااات  المي ااااااة و ةار وتسدددددليع الددددد ع  :  معةلجدددددة فعةليدددددة المع ددددد  
ن الطااااالا مااااب  ااااالا وتالاااا ،الباتااااات  ف يااااب أن تاااادعن التق ااااان الفاااااتا والكاااااء للتالااااان

ينتقااااد ةور ال الااااان  وعااااد  االعت اااااتة بنساااابة كب اااام  علااااى ال الااااان، ح ااااث ي اعااااد الباتااااات 
إلااااااااى "ال صاااااااا ن"  -ال حت اااااااام الااااااااذ  ف لااااااااا ال حتاااااااا    -مااااااااب "ال تلااااااااا" التالا ااااااااي 

 .تالنال اسم الذ  فخلق و  جه  بما  ال -التالا ي 
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 اات تالا اااة  :تخفيددع مدددم المسددةواة إن إاشااتء ماانهج غنااي بتلتكن ل جااات ف يااب أن فخلااق فمص 
إ ااتياة للاديااد مااب الطااالا الااذيب فاااتا ن مااب الفقاام ال اادي  والحضاام  والم فااي وغ اامهن مااب 

 .  ال دارعالطالا الذيب فاتا ن مب اقع الخدمت  والذيب يد ال فستطاا ن ال ص ا إلى 
  تالان الطالا على استخدا  التكن ل جات بفاتلاة ساساتعدهن علاى  :نجةحإمداد ال    ل

 تحق ق الن ت  في التالان باد الاتا   وفي ميتن الا د االيتصتة  الاتل ي.
  يتضاا ب تسااه د الااتالن اسااتخدا  التكن ل جااات  :ال ع ددي  د  ددداالسدد دةدة مددت ال ونولوجيددة ل

 .ت  الطالا الفمةفةلت جاه الطالا وتخصاع األاشطة لتلباة احتاتج
 تا فم التكن ل جاات :ال قيي  وتعز ز ال ع يمةت المبنية م ى البية دةت  غيي اس خدم ال ونولوجية ل

، والااتالن المي ااي لل ال اا ب القاادر  علااى ج اا  وتفساا م اقااتة مختلفااة مااب باتااات  تق ااان الطااالا
 الا.التالان و  تة  تالن الط لتحس بكا اة استخدا  هذه الباتات  بفاتلاة و 

 : (29)أيضة ال حول ال قمي في ال ع ي  لدوائد  ضةفو 
 فصبح الطتلط عنصما  مي ات  في الا لاة التالا اة لا  ال تأةم. 

 يتن ت  ا  ا  ذج التالان عبم اناتمات بشيد متصد أو غ م متصد. 

 تص ان  بما  تستند للتطب ق وانلهت  والش تعة للطالا ف يب. 

 مك ب حااااااا ا التالاااااااان بشااااااايد مساااااااتقد عاااااااب الوماااااااتن ياااااااتن إاشاااااااتء عقاااااااد وااضااااااابتة مشااااااات
 .وال يتن وال هت 

  لاااب فيااا ن ال الااان بااااد ا ن عنصاااما  ذاتاااات  لل امفاااة، و بااادأ بت جااااه الطتلاااط إلاااى مصااادر
 .ال ال مت  ال ؤهلة و ال تن عة

 .تالن الطتلط بسمعته الختصة و لا  ل ت س  سمعة الصا  

 م للغتفةف يب استخماج ج ا  اتتطج االمتحتات  في ويت يص  . 

  يااات يب الطاااالا ماااب ال صااا ا إلاااى اتاااتطج اال تباااتر فاااي النلااات  عبااام اناتماااات و إتتحاااة
  .ا تاتراتهن ال درساة مب  الا اف  النلت 

 للمؤسسات: فوائد التحول الرقمي
   :ء وال  ه ر ولكب لل ؤسست  أفضت  التح ا المي ي له ف اطد عديد  ومتن عة لا  فق  للا ال

 ي التكلفة وال هد بشيد كب مي فم التح ا المي .  
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 نل هت حسب الكفتء  التشغ ل لة و ف. 

 قدمة لل ستف ديب جماءا  للحص ا على الخدمت  الفا د على تحس ب ال  ة  وتبسا  ان. 

  فخلق فم  لتقدفن  دمت  مبتكم  وابداعاة با دا عب الطمق التقل دفة في تقدفن الخدمت. 

 (30)م ول الرقمي للتعليــــوات التحــــخط
بتلحتجاة  والشاغ ر ال درساةبنتء ال عي بتنميتات  المي اة والتهديدا  والفم  للقتة  في  -1

 .إلى التغ  م

 .د مت تم د تحقاقهيحدال درسة وتإاشتء رؤ ة مشتمكة، ري اة وماموفة لد  ج ا  القتة  في  -2

إلااااى ع ااااد، عااااب بم ااااق تحديااااد األهاااادا  انسااااتماتا اة و م طااااة بم ااااق  ةمؤ ااااالتمج ااااة  -3
 .اشطة التي يتا ب القات  بهتاأل

ال ال اا ن الااذيب يت تااا ن  ماابسااتماتا ي لل درسااة االمصااد بحاادة اقطااة البدافااة ال تالقااة ت -4
 .بقدراتهن وكفتءاتهن على تنف ذ التغ  م

 التأكد مب أن ج ا  األاشطة "تؤة " إلاى افا  االت اته وأن "تبقاى" علاى ال ساتر ال قتام  -5
   .لهذا الغمض

 طااااة لتطاااا  م الكفااااتءا  لل ال اااا ب وكااااذلا ل اااا تفي و اااا  ا  هااااترا  مااااب  ااااالالبنااااتء  -6
 ع لات  الدعن، ب ت في ذلا بمامج التالان الدا لاة والخترجاة. 

بناتء البناااة التحتااة المي ااة، وتالاان ال ال اا ب وال ا اة انةار اة السااتخدا  لالتكاتلا   تحدياد -7
  .التقنات  ال ديد ، ل  اة التدر   المي اة عبم اناتمات

األصاا ا ال تةفااة  الفصاا ا الدراساااة مااب رة األستساااة الال مااة ألةاء األاشااطة المطاساااة ال اا ا -8
والشاابيت  وأجهااو  الك ب اا تم ال نتساابة( واألصاا ا غ اام ال ل  سااة  الاقتفااة التنلا اااة ال نتساابة 

 .والقان األستساة ال قتبلة( لض تن إميتااة استخدا  ال اتر  وال هترا  ال ديد  للتح ا

تت اد أهن األاشطة فاي  طاساة األكام أه اة والتي ف ط القات  بهت بشيد ج داألاشطة الم  -9
ال ؤسسااات  التالا ااااة فاااي التالاااان والاااتالن ماااب أجاااد تحسااا ب التااادر   والتطااا ر فاااي أةاء 

 الا لات  التالا اة لالت تهت  والتحدفت  ال ديد  التي ف لبهت الاصم المي ي.

ت   ااد بشاايد ال ااتن ، و علااى ت   ااد جديااد تاادفق انيااماةا  التااي مااب ال فتاامض أن تحصااد -10
ولكب هنت  إميتاات  نةماء أم اا التح ا المي ي عاب بم اق ، أستسي مب م واااة الدولة

 الصنتةيق والتبمعت  والمعتفة الاتمة أو الختصة. 
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مااب ،   ااط ميتفااأ  األفضاادو  الحاا افو وال يتفااو  ألولتااا الااذيب فحققاا ن األهاادا  أوال   تاا ف م -11
 م ب على أن في ا ا أكام اشتب ت ويدر  على التكا  والتفتاي لتحق ق هدفهن. أجد تحف و ا  

 (31 :خ وات ال حول ال قمي فيمة ي ي أ يع كورا ةو وجز 
 .بنتء استماتا اة ري اة و جماءا  التحس ب -1

 .ميتاات  المي اة الحتلاةقاتع ان -2

 .اشطة التس  ق المي يتحديد أفضد لايد ع د أل -3

 .خط  الستا ترتطلبت  ل تحديد ال -4

 .تحديد ع اطق التكتمد المي ي -5

 .ةار  التغ  م للتح ا المي يإ -6

 :يـــــــرقمـــــــول الـــــــق التحـــــــتطبي
يااااتن تطب ااااق التحاااا ا المي ااااي عباااام بااااا  فشاااا د التقنااااات  والباتااااات  وال اااا ارة البشاااام ة 

 :(32 والا لات ، حسط التفص د التتلي
 :ا المي ااااي بتسااااتخدا  منل مااااة مااااب األجهااااو ، وأال ااااة ح ااااث يااااتن بنااااتء التحاااا   ال قنيددددةت

التشغ د، ووستط  التخو ب، والبمم ات  التي تا د   ب ب تت  تقنااة ومماكاو مال مات  
تس ح بتستخدا  ج ا  األص ا بيفتء  تشغ لاة غ م منقطاة. ك ت فستلو    تن مست   

سااؤولة عااب إةار   دمااة منتسااط ألفااماة ال ؤسسااة وع الطهاات وم رةيهاات عباام ف اامق مهناااة م
 .ال نل مة التقناة والبناة التحتاة للشبية س اء أكتات هذه ال نل مة محلاة أو سحتباة

 :ففتامض أن تقا   ال ؤسسات  ب ها ة إةار  وتحل اد الباتاات  بشايد مناتلن وفااتا وذلاا  البية ةت
ل اااد لتاا ف م مال مااات  و جاااماءا  ا عااااة م ة ياااة وكتملاااة مااا  تااا ف م وتطااا  م أةوا  منتسااابة للتح

ك اات ف ااط متتباااة الباتااات  بشاايد مساات م  ،انحصااتطي والبحااث عااب الباتااات  والتنبااؤ بتل سااتقبد
 .لض تن است مار تدفقهت وانستفتة  منهت بشيد يت تشى م  أهدا  ال ؤسسة وت ياتتهت

 :ُتشاايد ال اا ارة البشاام ة جتاباات  ح   اات  فصاااط علااى ال ؤسساات  تطب ااق  المددوارد ال  دد  ة
إذ يت جااااط تااا ف م كااا اةر مؤهلاااة يااااتةر  علاااى اساااتخدا  الباتااااات   ،وااااهالتحااا ا المي اااي بد

وتحل لهاااات التخااااتذ ياااامارا  فاتلااااة، ك اااات يتطلااااط تخطااااا  الاااامؤ  وتنف ااااذهت كفااااتءا  بشاااام ة 
 .و بما  عل اة وع لاة م  إف تن بتلتغ  م والتط  م
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 :ال متبااة و ال تمابطااة التااي تنااتج  ال هاات  وهااي عبااتر  عااب م   عااة مااب النشااتبت  أو العم يددةت
 دمة ما نة أو منت ت ماا ب لل ساتف ديب. ف اط علاى ال ؤسسات  إرساتء بناتء تقناي فااتا فسا ح 

صااا ديب الاادا لي والخااترجي وذلااا لضاا تن التطب ااق األماااد للتحاا ا بتطاا  م الا لااات  علااى ال
ماة الدا لااة والخترجااة فاي إا ات ا  الا لاات  ما  وجا ة ريتباة فاي ءالمي ي، و تض ب ذلاا ال  ا

 إا ت  الا لات  والذ  فغتبم أحد ال فتتاح المطاساة في ال د ال  وال خمجت  لل نل ة.

 :(33)التعلم الرقمي مكونات أو أجزاء

يميددددددت تقسددددددي  الددددددد ع   ، مااااااب  ااااااالا التحل ااااااد الشااااااتمد  راء الاديااااااد مااااااب البااااااتحا ب
 :ال قمي إلى أربعة أجزاط

: تؤكااد أن ال تال اا ب ف ياانهن الااتالن مااب  ااالا اسااتخماج باااض مددواد ال دددر س ال قميددة -1
محت  ااات  مااا اة التااادر   المي ااااة. تشااا م محت  ااات  ال اااتة  التالا ااااة المي ااااة إلاااى الكتاااط 

 .و الباتات  المي اة أو ال حت  ت  ال قدمة م  الطمق المي اة األ م  انلكتموااة أ

الااااتالن مااااب  ااااالا األةوا  ة اشااااطألعلااااى م اصاااالة ال تال اااا ب  مكااااو: تاألدوات ال قميددددة -2
مااااد أجهاااو  الك ب ااا تم ال يتبااااة وأجهاااو  الك ب ااا تم ال ح  لاااة وأجهاااو  الك ب ااا تم ، المي ااااة

 .الل حاة واله اتا الذكاة

، علااى أن اشااتة الااتالن لل تال اا ب ف يااب تقدف ااه عباام اناتمااات يمكااو: مدديال قال وصدديع  -3
 .على سب د ال اتا اناتماات واناتمات والبث الفضتطي

: إاااه يمكااو علااى ال تال اا ب ال شااترك ب فااي اشااتة الااتالن عباام اناتمااات أو الدد ع   الدد اتي -4
ذاتي ال سااتقد غ اام متصااد مااب  ااالا الااتالن المي ااي بأافسااهن. إاااه يمكااو علااى الااتالن الاا

 و تطلط مشتركة ال تال  ب م  التالن الذاتي لتسبق اشتة التالن

  (34) ة:ــــــرقميــــــج الــــــاهــــــاملن
الن اااا  التكن لاااا جي والمي ااااي ال تسااااترع والااااا ر  ال ال متتاااااة، أصاااابحت الحتجااااة  تاااادفااااي 

قباتا ال تواياد علاى نت مور ة إف تة مناتهج وأساتل ط جدياد  ت اكاط متطلبات  الاصام وتحدفتتاه ك
ماام األسااتفتة  ماب التقنااة فاي التمبااة والتالاان. اللاة عادة ال ؤسسات  التالا ااة، وبامق ايالتالاان، و 

الذ  ةعن وستعد ال اتالن  المي يالتالن  الذ  ستعد على ته ر أحد أا اع التالان ال ستحدةة وه 
 على التالن في أ  ميتن و متن.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA)
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عبتر  عاب م   عاة ماب الخباما  التمب  اة والال ااة التاي  هال نهج المي ي على أا  و ام 
 االتصتال .ميتاات  الكب م  التي تقدمهت تقناة ال ال مت  و نت ف مهتّ  يتن لل تالن عب بم ق ا

 ي ميز المنلج ال قمي بعدة جوا ب وخصةئص أهملة:
 تصتا الفاتلة ب نه تالال تاط البشم : وج ة ال الن وال تالن ووج ة وس لة ا. 

  الم ت  التالان والتالن الحدياة  :ال تاط النلم. 
 فاااااااتل نهج م جاااااااه :   وأساااااااتل ط التقااااااا  نااشاااااااطة والخبااااااام ألتا ات  وااساااااااتم هااااااادا  واالألا

 .االل  ا  الط

 جهااااااو  وال ااااااادا  التالا اااااااة: وهااااااي أةوا  مي لااااااة لاااااادور ال الاااااان، كااااااأجهو  الحتساااااا ا أل
 .كتموااةل ا  انلواأل

 : ي هيــــــرقمــــــج الــــــداف املنهــــــأه
 اتماتالساة بطم قة ال حدا  الدراساة وو اهت على م ي  اةرا تص ان منتهج. 

 اشم الاقتفة الحتس باة ب ب الطتلط. 

 إتتحة الفمصة لل تالن للا ة  الى الدروع الستبقة ومتتباة تقدمه. 

  الحصع بهنحد مشيلة الغاتا لد  ال تال  ب و بهن عب تغ.  

 واألستلة.ل نهج و   أاشطة مصتحبة ل 

 و   رواب  لل    عت  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  الدور الستبق ك لقب. 

 ااخفتض تكتلا  التالان . 

 ع البااناتمااات، و  يااب لل  ااا  اان الاث ف يااب لل نااتهج أن تنشاام ماب  ااساه لة النشاام، ح اا
  ب.أو مال  ب أو مشمف ب أو أولاتء أم ر أو قاتةي بالاستفتة  منهت س اء كتا ا العل هت وا

 أسس تطبيق التحول الرقمي:

، ةعااان و أال اااة أةوا  ومحتكااات و سااااتيت  و ياااتن تطب اااق التحااا ا المي اااي عبااام منه اااات  
 :(35)التتليحسط التفص د 



 بركاتعطوة د/ علي  &احلرون  حممد ميند/ 
 

 450 

 التالن القتطن على ال شتر  ل التالن القتطن علاى حاد ال شايال  :منلجيةت ال ع   ال قمي، 
، تاادر   التكن ل جااات ال تكتملااة ب تاات  الااتالن عباام اناتماااتل أسااتل ط ،مي اااةالقصااع ال

  .األلاتا التالا اة ،روافة القصع المي اة
 التالااااان ال اياااا ع الااااتالن التاااااتوايل  ،ال  ت ااااات  التاتوااااااة :سدددديةقةت الدددد ع   ال قمددددي

التطاا  م  ،اناتماااتالفضااتء عباام  التحديااد إلااىبتسااتخدا  ال سااتط  المي اااةل االاتقااتا مااب 
 ة.ا شتركة الشبيالالت م بي عبم اناتماتل ال  ترسة التالا اة ال فت حةل 

 الف اااادي  علااااى شاااابية اناتمااااات. الب تاااات  ال ح ساااابة الدددد ع   ال قمددددي: أدوات ومحةكددددةة، 
تصا ان مي ايل ال ايا  ال ااو ل الف ادي  اللغاة الن ذجاة الاتماةل  ،تكن ل جات الالا   ال يتاااة

 . حتكت ل التدر   القتطن على الك ب  تمال ،ل التلا طالبح م
 الاااتالن انلكتمواااايل الاااتالن بتلنقاااتال باااال  بااا رةل تااا  تمل  :دمددد  الددد ع   ال قمدددي أ ظمدددة

  تمات.ل ةورا  مفت حة على اناالف دي ك افماع

 يف التعليم الثانوي العام املصري:واقع التحول الرقمي 

التالان ف ط أن فستهن مسته ة كب م  في التح ا  أنعلى  2030 تؤكد استماتا اة رؤ ة
سااتماتا اة االدة حااوفااي هااذا الصاادة، تُ  ،عشاام عتماات القتةمااة الاالةااةا ال اا مصاامجت ااتعي فااي الا

تحساا ب جاا ة  النلاات  التالا ااي ب اات يتسااق ماا  الاانلن اااااا البشاام ة:  انميتااات أهاادا  لتن اااة  ةالةااة
تحسا ب القادر  التنتفسااة للنلات ، واا اتج  اااات سا  اطتق الحص ا على التالاان لل  اا ل  ااااالدولاةل 

ن فااي مختلااا ال نااتبق وفتاات  الساايتن، وساااي ن النلاات  ال تصاا ر للتالااان والتاادر ط ع لاااة الااتال
متاادرب ب ذو   التفك اام النقااد ، و هااد  إلااى تخاام ج متال اا ب/و شاا   علااى  ،علااى الطتلااط ممتكاوا

، ومااب ةاان باادأ  مصاام تأ ااد  طاا ا  فالاااه فااي ةمااج التتبلاات فااي التالااان (36 ياادرا  فناااة عتلاااة
 (38(، )37)الاتا   وفق مت يلي:

مااا  و  ااام التال اااااان  (2012/2013 باادأ  فكااام  إةماااتج جهااات  التتبلااات بتل ااادارع فاااي عااات  
وكاااتن الهااااااد  مناااااه استبااااداا الكتاااتا  ن غن ااااان"، وأعلااااااب مشااااموع التالاااان التفتعاااالي،األسااااابق "إبااامالا

ت لااااى "مح اا ة أباا  النصاام"  (2013/2014 ماا  التغ  اام الاا  ار  لااات  ، و ال درسااي ب هاات  التتبلاات
 (6 و ار  التمبااااة والتالاااان، وبااادأ فاااي تا اااان الفكااام  علاااى باااالا الصاااف ب األوا والااااتاي الااااتا   فاااي

وياد أعلنات الا  ار  ، راجاات لقلاة الكاتفاة فاي فصا ا هاذه ال حتفلات   هنكتن االيتصاتر علا ،محتفلة
ماا  ى، و ، ولاان ت جااد أ  ماااتي م لتق ااان اتااتطج الت مبااة األولااجناااهمل اا ن  (400 أن ال شااموع تكلااا 
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ا ألا جهت  تتبلات علاى الطاال( 250 بدء تطب ق ال شموع، ذكم  ال  ار  أاهت س   تق   بت     
الاا  ار  أهاادافهت للت مبااة فااي أن  دة وحاا ،ألااا مالاان للا ااد علااى األجهااو ( 12 وال ال اا ب، وتاادر ط 

 ،فصاابح ال هاات  باادفال عااب بباا  الكتااتا ال درسااي، ياسااتخدمه الطااالا فااي االبااالع علااى ال نااتهج
 اةاء ال اجباات  ال درساااة واالمتحتااات ، بتن ااتفة إلااى إاشااتء حتلااة تفتعااد باا ب ال ال اا ب والطااالأو 

مااا  تااا لي الااا   م "الهاللاااي وال ناااتهج، ولااان تسااات م الت مباااة كا اااما بسااابط مشاااتكد البنااااة التحتااااة، و 
ال  ار ، عاتة  فكام  تطب اق الت مباة مام  أ ام  للنقاتا، ( 2017فبمايم  اااا 2015الشمب ني"  سبت بم

د  ص صاات باااد فشاالهت فااي ال اام  األولااى، وفااي تاا ،ولكنهاات واجهاات رفضاات مااب يبااد أولاااتء األماا ر
ولاان فيااب  ،ااااادا  و اا   رؤ ااة الاا  ار  لكا اااة تطباقهاات ماام  أ اام  بطم قااة تتفااتة  األ طااتء السااتبقة

وبااادأ  ال طتلبااات   ،وا اااحت ماااب سااا تح د تكلفاااة الت مباااة مااام  أ ااام ، الحي ماااة أ  أولااااتء األمااا ر
 ، وبتلط ال   م بتستمةاة التتبلت مب الطالا.بتلتمك و على حد ال شتكد األستساة للتالان

عااتة  فكااام  تطب اااق الاات  التتبلااات ةا اااد ال اادارع مااا  الااا   م الحااتلي "باااترق شااا يي"، و 
البدء التدر  ي في  طاة ري ناة ال ناتهج التالا ااة، ماب  االا البادء فاي ت   ا  مل ا ن  فأعلب عب

 جهت  تتبلت تالا ي على بالا الصا األوا الااتا   كخطاة ت م بااة ابتاداء  ماب الاات  الدراساي
، وبباا  الكتااط د تاان ت   اا  األجهااو  م تا اات علااى بااالا ال اادارع الحي ماااة، وياا(2018/2019 

، وأعلناات الدولااة عااب تاااديد الاات  الاتا  ااة الاتمااة بح ااث فياا ن التق ااان ال درساااة ب تاااط األجهااو 
علاااى ةاااالم سااان ا ، عاااب بم اااق عااادة ماااب االمتحتاااات  فخ  اااهت الطتلاااط علاااى مااادار السااان ا  

اك ااي علااى أسااتع الاادرجت  األعلااى بنسااط تدر  اااة تضاا ب الاالةااة، و ااتن احتسااتا ال   اا ع التم 
حضااا ر الطاااالا و   اااهن ل  اااا  االمتحتاااات ، ك ااات سااا تن إلغاااتء الااات  ال ااا اة ال نتهااااة، ح اااث 

 -سااتك ن الدراسااة فااي ج ااا  ال اا اة م تااد  علااى ماادار الااات ، ك اات أعلااب عااب إلغااتء تقسااان "علاا   
 ااتن و ، ”أةبااي –شااابت ب فقاا  "عل ااي  ر ت ااة" ةا ااد الشاالبة الال ااي، بح ااث فصاابح التقسااان إلااى

، ابتااداء  بتلصااا األوا 2021- 2020االاتهااتء بتلكتمااد مااب تاااديد الاات  الاتا  ااة الاتمااة عاات  
 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:
امتحتاات  ماب  4سان ا ، فختاتر منهات أفضاد  3امتحتاات فاي ( 12  لطتلاطا س   يؤة 

ولب تك ن االمتحتات  ، ح ث الدرجت  التي حصد عل هت وه  مت يتاح أكام مب فمصة للتا  ض
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بد لكد مدرسة أن ت تحب بالبهت في الت ي ت الذ  ينتسبهت ل ن  ، ي ماة على مست   ال  ه ر ة
 :(40)، وس   تك ن الغش والتسم ط

  إلكتمواااااااااة، و قااااااا   الطتلاااااااط بحلهااااااات عبااااااام جهااااااات  "تتبلااااااات"، و اااااااتن تصاااااااحاحهت أفضااااااات
 .بشيد إلكتمواي

   عبااتر  عااب بناا   أسااتلة يااتن و اااهت مااب  ااالا مال ااي الاتا  ااة وتخو نهاات وح تيتهاات لااد
 .جهة ساتةفة

  لاست في ص ر  صح و طأ وا تم مب ب ب األي اع ماد ال  ج ة حتلاات، باد سا   تكا ن
 .لى الفكم والتحل د وانبداع وتقا  ال هترا  الفكم ة وال امياة للطتلطمقتلاة تات د ع

  الااات  الاتا  اااة التماك ااااة، فضااا ب للطتلاااط أكاااام ماااب فمصاااة للتاااا  ض، بح اااث ال تكااا ن
أمتماااه فمصاااة واحاااد  مااااد الاتا  اااة الاتماااة الحتلااااة باااأن ياااؤة  امتحتاااات واحااادا فاااي اهتفاااة 

علااى امتحااتن يؤةفااه ماام  واحااد ، بااد ساا   الصااا الاتلااث الاااتا   و ياا ن مصاا مه مت يفاات 
  .امتحتات( 12 تك ن هنت  أمتمه أكام مب فمصة للتا  ض مب  الا 

 :(41) دعم التحول الرقمي يف التعليم املصري

ياامر ال  لااا  التنف ااذ  للبناااا الاادولي ةعااان تنف ااذ االساااتماتا اة ال بناااة الشاااتملة لتطااا  م 
اااتر ةوالر، وهاا  ماات فاااد أ ااخن ةعاان للا لاااة التالااان يبااد ال ااتماى فااى مصاام، بقا ااة اصااا مل

التالا اااة وتطاا  م الانصاام البشاام  فااي مصاام، م اات فاياا  مساات   التاااتون غ اام ال سااب ق ماا  
مصم، ح ث ف سد الادعن الكتماد ماب جتااط ال ؤسساة الت   لااة الدولااة لا لااة إصاال  وتطا  م 

الشاااتملة فاااى مصااام. ب ااات  التالاااان ك حااا ر رطاساااى ماااب محاااتور التن ااااة االيتصاااتةفة واالجت تعااااة
فسااتهد  تحق ااق اقلااة ا عاااة وشااتملة ل نل مااة التالااان وب اات يتنتسااط ماا  أحاادم الاانلن التالا اااة 

يمكو الادعن التن ا   ال قاد  ماب البناا الادولى علاى عاد  محاتور رطاسااة، ، ك ت ال ا  ا بهت ةولات  
وتكاااا  اسااتخدامت   أه هاات تن اااة مهااترا  وياادرا  ال ال اا ب، وتطاا  م وسااتطد التاادر   للطااالا،

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

 املعلم يف منظومة التحول الرقمي:
  احاا  يتعااد  باتااات  لل ال اا ب علااى مساات   ال  ه ر ااة، واتخااذ   طاا ا و ااات الدولااة

تاو و وصقد مهترا  ال الن ال صم  يا ت يتصد بتلتاقا  ال تلى، وانسهت  فى تن اة ال هاترا  
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، وفاى م اتا التن ااة يالشخصاة لل الن حتى تت اكط مداركه م  التط ر السم   لاليتصاتة الااتل 
 تاااادر ط عاااادة كب اااام مااااب ال ال اااا ب علااااى عديااااد ، منهااااتباااامامج تدر باااااة  ال هناااااة لل ال اااا ب، افااااذ 

ألااااا مالاااان علااااى منل مااااة التالااااان  (130 اسااااتخدامت  بنااااا ال امفااااة ال صاااام ، وتاااادر ط يمابااااة 
مب ال انح الدراسااة  اترج وةا اد مصام لكا اةر التالاان ل اد   (%20 ك ت تن تخصاع ، ال ديد 

االهت ات  بتاادر ط ال ال ا ب وتااأه لهن للنلاات   سان ا ، كااذلا ربا  التالااان بسا ق الا ااد عباام( 10 
(42) كو لتدر ط ال ال  ب ببق ت لل اتي م الدولاةعبم إاشتء مم 

 . 

تلنسااابة ل ال اااي ال محلاااة الاتا  اااة، سااا   فشااا لهن التااادر ط أفضااات، علاااى اساااتخدامت  وب
ال الاان فااي النلاات  ال ديااد م اامة ، ولااب فياا ن التكن ل جااات وببااااة االمتحتااات  ال ديااد  والتصااحاح

بااأ  حااتا علااى الحفااط والتلقاا ب، بقاادر ماات ملقااب أو محّفااط للطااالا، فتل نااتهج ال ديااد  لااب تات ااد 
تات ااااد علااااى الفهاااان واالبتكااااتر والبحااااث، بح ااااث فياااا ن ال الاااان م جااااه للطااااالا يمشاااادهن لل ال مااااة 

  .(43)الصحاحة، إذا أراةوا البحث وتقصي ال امفة
 (44) :رــــــي مصــــــم فــــــج التعليــــــاهــــــمن

ساان ا ، وذلااا بساابط  10لهاات منااذ أكااام مااب لاات علااى حتامت   ال نااتهج التالا اااة فااي مصاام
فااي ال  ا اااة الساان  ة  بااتل الي بت تهااد كب اام مااب ال ان اا ب لفكاام  التطاا  م، رغاان النفقاات  التااي تقاادر 

ل  ار  التمباة والتالان، ورغن إاشتء م ل  عل ي مب أجد تط  م ال نتهج الدراساة ال دياد  فاي عات  
ّن ماات تااّن ، إذ أانبااداع واالبتكااترمااب  الوالتلقاا ب بااد فتل نااتهج ماات تااواا تات ااد علااى الحفااط (2015 

ااات  ا لبتلطم قااة والنصاا   و  اليااواا ُياادّرعجاااتا سااتبقة فااي ال محلااة الاتا  ااة ألمنااذ عقاا ة  تدر سااه
فاي الطلباة. م ات ال يتام  أةاما إف تباات  فقا ،   افسهت ومب ةون أةاى تغ  م عاب بم اق الحفاط والتلقا ب

تتنتسااط ماا   ، ك اات أن ال نااتهج ال صاام ة الوغاااتا ال   اا عاةار ، ساااطم  التكاام إ ااتفة إلااى ذلااا
تشاااي د ل اااتن  ى ال سااات ل ب أهاااد اال تصااات الاصااام الحاااديث أ  الاصااام المي اااي، وبتلتاااتلي علااا

 تصاااة بتطااا  م ال ناااتهج ل  ااا   طاااة وا اااحة لت دياااد كاااد ممحلاااة تالا ااااة بشااايد ةي اااق، و عاااداة 
مااب أن ، "، و تغ  اام صاا ر  الطتلااط الن طاااةال ال اا ب وتاادر بهن علااى لغااة الاصاام وهااي "الك ب اا تم

 ومشتركت في ال يت افسه. بد مب أن في ن متلقاتالفق ، ف بوج ةه فقتصم على التلق 

 حتديات التحول الرقمي يف التعليم قبل اجلامعي)الثانوي العام(:
 (45)ي اجه التالان يبد ال تماي الاديد مب التحدفت  في عصم التح ا المي ي منهت:

 ر  التاادر ط فااي الا ااد علااى توو ااد ال تاادرا بتل اااتر  ال نتساابة مااب أجااد شااغد عااد  يااد
 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 

 ة على تقدفن التكن ل جات التمب  ة التقا   ب ات فيفاي الستكشات  علان أصا ا ال هت  القتط 
 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   مهترا  ري اة، أو الحاتفو لتطا  م هاذه ال هاترا ، أو الفهان
  يب أن فيسب ه مب التمباة المي اة.ل ت ف

  غاااتا النلاات  الساتسااي وانراة  الساتساااة التااي غتلباات ماات تااؤةم علااى ت   ااد، وتو ااد مااب
  تكتلا  التالن.

 (46)تحدفت  أ م  هي: ر نيه ور يةردوب ن ت يم  
  الخبما  التالا اةج ة  ال ص ا إلى. 
 الحتجة إلى تط  م منه ات  التدر   التي عفت عل هت الومب. 

 ا مب الق   الاتملة في ال ستقبد  . مور  إعداة الطالا لاصبح ا جوء 
 ارتفتع تكتلا  التشغ د. 

 الحتجة إلى الحفتظ على ااخفتض مادال  المس   الدراساة. 
  ساااااتل ط عاااااب الااااانهج التقل اااااد  أل باااااتلتح ا اليهت ااااا ن هنااااات  ج اااااد ماااااب الطاااااالا الاااااذيب

 القدف ة. التدر  

هااا  محتولاااة الت صاااد لل تطلبااات  الال ماااة  هاااذه البحاااثالاااما ألن الهاااد  المطاساااى ماااب 
التالااان الاااتا   الااات  فااي مصاام واستكشاات  أهاان الصااا بت  التااي يااد ماادارع التحاا ا المي ااي فااي 

 ا ةون تحق ق هذا التح ا. وحتى تك ن هاذه ال تطلبات  اتبااة ماب ال ايا  ومابام  عناة روعاي تح
التام  علي آراء أعضتء ه تة التدر   بيلاات  التمبااة و باماء التالاان الااتا   لل يا   علاي أهان 

، هااذه ال تطلباات  وال ا ياات  الحتلاااة وال ت ياااة مسااتقبال وال قتمحاات  للتغلااط علااي هااذه ال ا ياات 
 ال  داااة علي النح  التتلي: علاة جتء  الدراسةو 
 ة:  ـــــدانيـــــة امليـــدراســــداف الــــأه -1 

فاااي التالاااان التحااا ا المي اااي تهاااد  الدراساااة ال  دااااااة إلاااى التاااام  علاااي أهااان متطلبااات  
ر  متطلباات  القاااتة  وانةاااااا متطلباات  ةقتفااة التحاا ا المي ااي مااب  ااالا   الاااتا   الااات  فااي مصاام

اااا متطلبت  متطلبت  الكفتءا  المي اة اااا  للتح ا المي ي متطلبت  التالان والتالناااا لتح ا المي ي ل
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فااي  (المي ايااااا ما يات  لتحا ا  المي اي للتحا امتطلبات  البنااة التحتااة التقا  ن للتحا ا المي اي ااااااا 
 .ال دارع الاتا  ة الاتمة

 ة:  ـــــدانيـــــــة امليـــــدراســـــأدوات ال - 2
ت الاااااات أةوا  الدراسااااااة ال  داااااااااة فااااااي اسااااااتبتاه م جهااااااة للسااااااتة  أعضااااااتء ه تااااااة التاااااادر   

األةا  علااااااي  أهاااااادا   هااااااذهبيلااااااات  التمباااااااة و بااااااماء التالااااااان الاااااااتا   واعت ااااااد البتحاااااااتن فااااااي بنااااااتء 
صاااااالة ااااااااا مسااااااح مالاااااان الدراساااااات  السااااااتبقة ومماجاااااااة األةبااااااات  التمب  ااااااة ذا  ال الدراسااااااة ال  داااااااااة

بتل   اااااا ع لتا  ااااااق  ل اااااااة البتحاااااااتن بهااااااذه القضاااااااة وال ياااااا   علااااااي اتااااااتطج الدراساااااات  السااااااتبقة اااااااا 
عقااااد مقاااااتبال  فمةفاااااة مفت حاااااة ماااا  بااااااض رجاااااتا التالاااااان و ص صاااات ذو  الخبااااام  باااااتلتالان الااااااتا   

(، وماااااب  اااااالا ال صاااااتةر الساااااتبقة اااااااا انباااااتر النلااااام  ومفاااااتلان البحاااااثوأعضاااااتء ه تاااااة التااااادر   
   الدراسة في ص رتهت ال بدطاة.تن صاتغة أةا 

 ن األداةـــــــــتقني
باااد إعااداة األةا  فااي صاا رتهت ال بدطاااة تاان عم ااهت علااى السااتة  ال حي اا ب وذلااا للتحقااق 

حاذ   -سالمة صااتغة ال فامةا  وو ا حهت - منتسبة األةا  للهد  الذ  ص  ت مب أجله مب
أو تااديلهت وفاي  ا ء ال الحلات  التاي الساتة  ال حي ا ب منتسابت ماب مفامةا   ه أو إ اتفة مات ياما 

أبااداهت السااتة  ال حي اا ب أجم اات التااادفال  الال مااة لتأ ااذ األةا  صاا رتهت النهتطاااة(، ويااد تضاا نت 
 فقما  جديد  ويد أ ذ بهت البتحاتن. إ تفةتاديد أو حذ  أو 

 ة:ـــــدانيـــــة امليـــــدراســـــة الـــــعين -3 
كلااة  -كلااة التمبااة بطنطات  -لتمباة  كلاة التمباة بتل نصا ر  تضن الا نة أستتذ  كلات  ا

كلاااة تمباااة عاا ب شاا  (،  بااماء التالااان الاااتا   تاان ا تاااتر ع نااة مااب  بااماء  -التمباااة بتلسااتةا 
 –الغمباااة  –مااب مااديم ت  التمباااة والتالااان مااب باااض ال حتفلاات   الديهلاااة  التالااان الاااتا   الااات 

ة ااات الفتااة تحتاا   علااى م جااه عاات  وم جااه أوا، وم جااه ومااديم ال محلااوكت القااتهم ( –ال ن ياااة 
 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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 توزيع عينة الدراسة (1اجلدول)
 امجاىل العينة خرباء التعليم الثانوي العام يةأعضاء هيئة التدريس بكليات الرتب احملافظة م
 21 13 8 الدقهلية 1
 21 13 8 الغربية 2
 21 13 8 املنوفية 3
 21 13 8 القاهرة 4

 84 52 32 وعـــــــــاجملم

بتطب ااق أةا  البحااث علااى ع نااة مااب أعضااتء ه تااة  تيتضااح مااب ال اادوا أن البتحاااتن يتماا
%( وع نااة مااب  بااماء التالااان الاااتا   38( عضاا  بنساابة  32التاادر   بيلااات  التمباااة عاادةهن  

( 52والتطاا  م التكن لاا جي عاادةهن  ، وم جااه، ومااديم ال محلااة الاتا  ااة، م جااه عاات ، وم جااه أوا
 %( 62 ب م بنسبة  

 ة:ـــــــائيـــــــة اإلحصـــــــاجلـــــــاملع -4
 (47)طج الدراسة وهى:يت  البتحاتن بتستخدا  باض األستل ط انحصتطاة لتحل د اتت

  حستا التكمارا  ال قتبلة لكد عبتر  ةان حساتا النساط ال ت  اة السات تبت  ع ناة الدراساة
  االستبتاة مب ال اتةلة لكد مفمة  مب مفمةا 

 استخد  البتحاتن أسل ا فتم  الاقة لل ت س  الحستبي وتابم عنه ال اتةلة التتلاة 
 95بنسبة ةقة  ع ع× 1.96= ع +  حدوة الاقة% 
  تدد  ضدد   تودد ارات كددع ع ددةرة فددي الميددزان ال قمددي لبدددائع ااجةبددة ،ادد  جمدد  النددواتج

 ل حصول م ى درجة كع ع ةرة

  فةكث  تع ب  ااجةبة م يلة مةلية  0.74الع ةرات ال ي تحصع م ى درجة مت الموافقة
 لدى أف اد العينة وهى ت حقق منده  

  تع بد   0.60واكبد  مدت0.74مدت الع ةرات ال ي تحصع م دى درجدة مدت الموافقدة أقدع
 ااجةبة م يلة م وس ة وهى ت حقق منده 

  تق  في   ةق منخدضة  0.60وب لك ام ب ت الع ةرات ال ي تحصع م ى أقع مت 

 (: لمة كة ت البية ةت المنبثقة مت ه ه الدراسة تع مدد م دى 2مقيةس حست الم ةبقة )كة
ت أ سددب المقددةييس ااحصددةئية ( مدد2كددةن مقيددةس )كددة لدد ا، المئو ددة والنسددب ال ودد ارات

ل ح يع الن ةئج و قد اس خدم هد ا المقيدةس الخ  دةر مددى داللدة الدد وق بديت اسد جةبةت 
   (2والقة ون المس خدم لحسة  )كة، كع مد دة مت مد دات االس  ة ة ىمينة م 

 ( لمع فدددددة مدددددى داللدددددة 0.01درجدددددة الح  ددددة مندددددد مسدددد وى ) ةنو سدددد خدم ال ةحثدددد
 .الد وق بيت ال و ارات
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وبااااد عااامض انباااتر ال نه اااي للدراساااة ال  دااااااة تاااأتى ممحلاااة ال اتل اااة انحصاااتطاة لنتاااتطج 
وماااب  اااالا التحااا ا المي اااي فاااي مااادارع التالاااان الااااتا   الاااات  التطب اااق ال  ااادااي لتحدياااد متطلبااات  

الباتااات  وال ال ماات  التااي أساافم  عنهاات ع لااات  التحل ااد انحصااتطي ب اات فااي ذلااا أفضاات االسااتاتاة 
تطج الدراسااة النلم ااة ويا اات يلااي عاامض وتحل ااد لكااد محاا ر مااب محااتور متطلباات  تحق ااق التحاا ا بنتاا

 المي ي في التالان الاتا   الات  ومت يندرج تحته مب عبترا  وتمت بهت ةا د كد مح ر وفقت لجه اة:
   مةمتطلبات ثقافة التحول الرقمي في المدارس الثانوية العاالنتائج الخاصة بالمحور األول:   

 (: 2و   حهت ال دوا التتلي رين  
 ( استجابات عينة الدراسة على متطلبات ثقافة التحول الرقمي يف مدارس التعليم الثانوي العام2جدول )

 ارةــــــــــــــــــــالعب م

  درجات املوافقة
 2كا

اللة 
الد

ن % 
وزا

األ
 

يب
رتت

ال
 

 منخفضة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

 1 88.8 0.01 58 4 3 26 22 70 59 بث الشعور باحلاجة إىل التغيري حيث إنه نقطة االنطالق. 1

 7 78.9 0.01 18 17 14 30 25 53 45 نشر القيم األساسية والثقافة التنظيمية للتغري الرقمي. 2

 3 83.7 0.01 36 12 10 25 21 63 53 تكوين فريق إعالمي لنشر ثقافة التعلم الرقمي . 3

4 
نشر مزايا االنتقال الرقمي يف النظام التعليمي لكل 

 6 80.1 0.01 21 11 9 38 32 51 43 العاملني(. –الطالب  –املعلمني  –من)املديرين 

 8 78.6 0.01 18 19 16 26 22 59 46 ية والتهديدات والفرص يف املدرسةالتوعية باإلمكانات الرقم 5

 5 80.9 0.01 24 14 12 29 24 57 48 الرقمي يف التعليم.عمل دورات تثقيفية عن أهمية التحول  6

7 
ختصيص مواقع الكرتونية للعاملني بالقطاع التعليمي، لالطالع 

 9 77.7 0.01 17 21 18 24 20 55 46 على كل ما هو جديد يف جمال التحول الرقمي يف التعليم.

8 
تنظيم ورش عمل داخلية، وندوات إلكرتونية، وفعاليات 

ت لتوضيح مردود استخدام التقنيات الرقمية عند ومؤمترا
 مواصلة تطبيقها يف التعليم.

51 61 20 24 13 15 29 0.01 81.7 4 

التوعية باالجتاهات والتحديات اجلديدة اليت جيلبها  9
 2 84.9 0.01 38 7 6 31 26 62 52 العصر الرقمي يف سوق العمل.

 81.6 0.01 240 14 101 28 212 58 443 وعــــــــــــــــــــــــــــــاجملم

 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

%(، ومقترااااة بتل ااااتي م انحصاااتطاة التاااي اساااتند  عل هااات الدراساااة ا اااد أاهااات 81.6مقاااداره  
م ت فاني أاهت حت   على ةرجة عتلاة مب ال  افقة، %(، 74جتء  أعلى مب ال  ن النسبي 

( مااب ح ااث 2019   نااط علااي،  وهااذا يتفااق ماا  ماات أوصاات بااه باااض الدراساات  ماااد ةراسااة
الا ااد علااى اشاام ةقتفااة التالااان المي اا  باا ب ال ال اا ب وال تال اا ب وج ااا  فتاات  ال  ت اا  مااب 

ويد يمج  ذلا  ،(48)2030وت ف م ال يت وال هد وتحق ق رؤ ة مصم   أجد تمش د االستهال
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ألن اشااام الاقتفاااة بشااايد عااات  ياااد ي لاااد ات تهااات  إف تبااااة لاااد  األفاااماة، و اااؤة  إلاااى يناااتعتهن 
بااتلفكم ، ومااب ةاان فساالا األفااماة وفااق ماات فاتقاادون، لااذلا فااي حتلااة اشاام ةقتفااة التحاا ا المي ااي 

  تاااه لهااان لاااد  ال ال ااا ب والطاااالا ةا اااد مااادارع التالاااان الااااتا   الاااات ، وايتناااتعهن ب اااد  أه
 بشيد  ت  وللتالان بشيد عت  س   فشترك ن في ا ت  تطباقه.

   فقاد تماوحات اسابة 74جتء  ج ا  االست تبت  على عبتر  ال ح ر بنسبة أعلى ماب ،)%
%(، م ااات فاناااي أن ج ااهااات حصاااد علاااى ةرجاااة 77.7 -% 88.8ال  افقاااة عل هااات مااات بااا ب  

 عتلاة مب ال  افقة.

  التمت اط األوا، بنسابة بث الشا ر بتلحتجاة إلاى التغ  امالة في "احتلت اللبتر  األولى وال ت "
%(، و تفق هذا م  مات أوصات باه بااض الدراسات  مااد 88.8بلغت   ةاتفتق ب ب أفماة الا ن

ال ؤسسات  التالا اااة فااي  لتغ  امقتفااة اة  ااتة  اشام ( بضامور  2019ةراساة  أمااتا الام فااتن، 
 ويد يمج  ذلا إلى أن:، (49) والتمب  ة

  التغ  اام هاا  ساا ة الحااات ، ألن مااب  اللااه يااتن التطاا  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 .

   التكن ل جااات  ة اكباا، ذلااا ل التغ  اام فااي ال ؤسساات  التمب  ااة  اامور  حت اااة ومطلباات  ملحاات
والاااان تقنااااة ال ال ماااات   ماااااد ،التغ اااما  الحتصاااالة فااااي ب تاااة الا اااادم اجهااااة ، و الحديااااة
ال تط ر  التاي جالات الااتلن أشابه بقم اة صاغ م ، ك ات أصابح البم اد انلكتموااي  االتصتا

 .(50)وأال ة الحتسط ا لي مب س ت  الاصم وجوءا  اليت وأ مب الا د

   لتغ  م فاي بم قاة ا نة و مفض ن ابطم قة م بتألع تاف  د النتع إلى التا ة على القات
 خشاااى الكا ااامون فاااي و ةقتفاااة جدياااد ، أ  تكن ل جاااات أو الالتكاااا  مااا   وعاااد ، آةاطهااان لهااات

م ات ياؤة  إلاى ت ياا الن ا  ، ن في اكتستا مهترا  جدياد و تمةةييطتع التالان الفشد و 
 تبااة علاى ، وماب ةان فاذن اشام ةقتفاة التغ  ام وأه ااة التحا ا المي اي وتأة ماتاه انفوالتقد 

حت اااة لبقاتء ال ؤسسات  التالا ااة، ت ااد انقبااتا  الا لااة التالا ااة، وأااه أصابح  امور 
 وال شتركة في تفا له عتلاة. 

 " الت عااة بتالت تهات  والتحادفت  ال دياد  التاي ف لبهات الاصام المي ااي احتلات اللباتر  التتسااة
 مج  ذلا إلى أن:%(، ويد ي84.9" التمت ط الاتاي ب  ن اسبي  في س ق الا د

  ،الاا عي ب تطلباات  ساا ق الا ااد ب اات يت افااق ماا  الاصاام المي ااي، والفاام  التااي ف نحهاات
فش   األفماة على التنتف  للحص ا على فم  ع د منتسبة، وعلى النقااض فاذن عاد  
الاااا عي فا ااااد علااااى   ااااتة  البطتلااااة الااااما لاااااد  منتساااابة الخاااام ج لساااا ق الا ااااد، وافتقااااتةه 

 عداة.ل تطلبت  الاصم في ان
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  ماااب أهااادا  التن ااااة ال ساااتدامة "  اااتة  كب ااام  فاااي عااادة الشااابتا والباااتلغ ب الاااذيب يت تاااا ن
ب هترا  منتسبة، ب ت ف هت ال هترا  التقنااة وال هنااة الال ماة للحصا ا علاى فام  ع اد 

تشاادة ساا ق الا ااد وال  ت اا  ع  ماات  علااى أه اااة  ، ح ااث2030ووتااتطا، بحلاا ا عاات  
.ومهترا  التفك م وال هترا  المي اة الن الذاتي،والتتط  م مهترا  الت اصد 

 (51)
 

  58( إلاى  17ل تطلبت  ةقتفاة التحا ا المي اي وجاد أاهات تتاماو  ماب   2كتبحستا قا ة )
وأفضااات ، ( لكاااد عنصااام ماااب عنتصااامهت0.01وهاااذه القا اااة ةالاااة إحصاااتطات عناااد مسااات    

(، وهااذه 0.01ت    وهااي ةالااة إحصااتطات عنااد مساا (240القا ااة الكلاااة لهاات، التااي بلغاات  
 الداللة تش م أن ةرجة ال  افقة عتلاة على هذه ال تطلبت  .

  :لتحول الرقمي في المدارس الثانوية العامةلالمحور الثاني: متطلبات القيادة واإلدارة 
 (:3ال دوا التتلي رين   هتي  ح

 لرقمي يف املدارس الثانوية العامةاستجابات عينة الدراسة على متطلبات القيادة واإلدارة للتحول ا (3اجلدول )

 ارةـــــــــــــــــــــالعب م

 درجات املوافقة

اللة 2كا
الد

ن % 
وزا

األ
 

يب
رتت

ال
 

 منخفضة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

 9 79.7 0.01 20 15 13 30 25 55 46 حتديد آليات التوجه حنو التحول الرقمي . 1

 2 85.7 0.01 39 9 8 24 20 67 56 ، ومعروفة لدى اجلميع.إنشاء رؤية رقمية مشرتكة 2

 10 77.7 0.01 15 19 16 29 24 52 44 .العاملنيعمل رسالة عن التعلم الرقمي، ونشرها بني مجيع  3

4 
فهم العاملني للرؤية والرسالة الرقمية للمدرسة 

 7 81.7 0.01 26 12 10 31 26 57 48 واملوافقة عليها.

5 
اتيجيات واألهداف واألنشطة املطلوبة من حتديد االسرت

 4 84.1 0.01 40 12 10 23 19 65 55 أجل تفعيل الرؤية والرسالة.

 3 84.9 0.01 41 11 9 24 20 65 55 وضع نظام لقياس ومراقبة النتائج بشكل دوري. 6

7 

إشراك القيادة كل أصحاب املصلحة )الطالب وأولياء 
عملية حتديد األهداف أمورهم واملعلمني واجملتمع( يف 

 واألنشطة لتحقيقها.
48 57 28 33 8 10 28 0.01 82.5 6 

 1 86.9 0.01 43 8 7 23 19 69 58 إشراك القيادة العاملني يف صنع واختاذ القرار . 8

9 
حتديد القيادة ما يراد حتقيقه، مع وضع نقطة البداية 

 يف االعتبار.
56 67 12 14 16 19 42 0.01 82.6 5 

10 
وين فرق عمل من املعلمني للتخطيط للتعلم الرقمي تك

 واإلعالن عنه.
45 54 28 33 11 13 21 0.01 80.1 8 

 82.6 0.01 308 13 108 26 221 61 511 وعـــــــــــــــــــــاجملم
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 : ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي
 بصااا ر  كلااااة،  جاااتء  اسااات تبت  ع ناااة الدراساااة علاااى محااا ر القااااتة  وانةار  للتحااا ا المي اااي

%(، ومقتراااة بتل اااتي م انحصااتطاة التااي اسااتند  عل هاات الدراسااة 82.6باا  ن اساابي مقااداره  
%(، م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة عتلااة 74ا د أاهت جتء  أعلى ماب الا  ن النسابي 

 ،وتتطا انةارا  الالاات وأصاط مب أهن مب ال  افقة، ويد يمج  ذلا إلى أن القاتة  وانةار 
  لن ت  أ  مؤسسة. األستساةمك و  الاتبم ت ك ت ،اهت تستلو  كفتء  و بم  عتلاةأل

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

 تمناة وال ت الااة فاي "اشاما  القاتة  الاااتمل ب فاي اتخاتذ القامار" التمت ااط األوا، احتلات اللباتر  الا
%(، وهااذا يتفااق ماا  ماات أوصاات بااه ةراسااة 86.9بلغاات   ةبنساابة اتفااتق عتلاااة باا ب أفااماة الا ناا

( مااب  اامور  تاو ااو مفهاا   ال شااتركة فااي اتخااتذ 2014  لافااة أب عتشاا ر، ج  ااد شاانطتو ، 
 أن:، ويد يمج  ذلا إلى (52)القمار

 ن ال شااتركة فااي اتخااتذ القاامار تنطاا   إح ااث ، إةرا  أه  اااااة ال شاااااتركة فاااااي اتخاااااتذ القااااامار
، ك ات أاهات ت ااد حاتفوا  للااتمل ب علاى على ت ف م بداطد وحل ا في ع لاة صنتعة القاااامار

 اا ت  الا د ال طل ا بم ت وح تع.

  ةورا مح ر اات فااي كفااتء  وفتعلاااة اتخااتذ القاامار فاااد مااب ال   اا عت  الهتمااة التااي تلاااط
 ال نل ة، وأحد أهن أس  انةار .

  القاامار فياا ن أكااام فتعلاااة فااي حتلااة رفاا  ةرجااة ال شااتركة والقباا ا لااد  الاااتمل ب، فقااد تاان
ن ذلاا فساتعد ألعلى  مور  إشما  ال ال  ب وانةار  ب في ع لاة صن  القمار،  التأك د

 .(53)لمي يإينتع ال ال  ب وانةار  ب بتلتح ا افي 

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

  احتضتن رؤ ة التح ا المي ي أمام حتسان لكاد مساتهن فاي هاذه الا لااة، و تصاة لل ساته  ب
لاد  ال ال ا ب  ا القااتةا  رؤ اة ل حا  األمااة التكن ل جااة، يا اط أن ت تلافي الب تة التالا اة

 .(54)استا تر ا مه  ت لل ستقبدف اد لد  الطالا بهت  لق ال عي  وانةار  ب، وأن

  أه اة المؤ ة مب  الا التأك د على أاه ف اط تشاي د ساتسات  التالاان فاي ات اته التحا ا
 وانةار  ب.ال ال  ب  لد المي ي مب أجد   تن التغ  م انف تبي 
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   ف ط على ال ؤسست  التالا اة، مالهت ماد ج ا  مؤسست  الخدمت  فاي عصام ال ال مات
المي ااااة، البحاااث عاااب كااااد ال ساااتطد لتحسااا ب جااا ة  تقاااادفن الخااادمت  و  اااتة  الكفاااتء  وتاااا ف م 

رؤ اااة أ تتااااح االبتكاااتر ال سااات م وتاو اااو التالاااان  ، ولاااب فحااادم ذلاااا إال ماااب  اااالاالتكاااتلا 
 .(55)لطالا وال ال  ب وال  ت  ا ب الكفتء  التشغ لاة للخدمت  انةار ة و تحسو  ،والتالن

  15ل تطلباات  القاااتة  وانةار  فااي التحاا ا المي ااي وجااد أاهاات تتااماو  مااب   2كااتبحسااتا قا ااة )
( لكاااد عنصااام ماااب عنتصااامهت، 0.01( وهاااذه القا اااة ةالاااة إحصاااتطات عناااد مسااات    43إلاااى  

(، وهاذه 0.01وهي ةالة إحصتطات عند مسات     (308غت  وأفضت القا ة الكلاة لهت، التي بل
 الداللة تش م أن ةرجة ال  افقة عتلاة على هذه ال تطلبت  .

 المدارس الثانوية العامةفي  للتحول الرقمي المحور الثالث: متطلبات التعليم والتعلم
 (:4ي  حهت ال دوا التتلي رين  

 بات التعليم والتعلم للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامةاستجابات عينة الدراسة على متطل (4اجلدول )

 ارةـــــــــــــــــــــــــالعب م

 درجات املوافقة

 2كا

اللة
الد

ن % 
وزا

األ
 

يب
رتت

ال
 

 منخفضة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

1 
تصميم طرق التعليم وفق احتياجات الطالب التعليمية مثل 

 3 84.1 0.01 38 12 10 24 20 64 54 ة أو االختبارات عرب األنرتنت.عمليات احملاكا

2 
إعداد أنشطة تعليمية تتم بني أكثر من متعلم من خالل 

 5 83.3 0.01 32 11 9 28 24 61 51 مشاركتهم لبعض يف البحث معا عرب اإلنرتنت.

3 
حتويل بيئة التعلم إىل بيئة متنقلة من خالل استخدام تقنيات 

 10 79.7 0.01 19 13 11 35 29 52 44 املتنقلة. األجهزة

4 
إعداد أنشطة تعليمية يستخدم فيها الطالب البحث عرب اإلنرتنت 

 6 82.5 0.01 29 12 10 29 24 59 50 الكتشاف اإلجابات.

5 
تفعيل التعلم القائم على املشاريع من خالل البحث عرب اإلنرتنت، 

 8 80.5 0.01 24 17 14 25 21 58 49 ة لتوثيق مشاريعهم.والوسائط املتعددة، والعروض التقدميي

6 
حتويل بيئة التعلم التقليدية إىل بيئة تعلم عرب اإلنرتنت مثل 

 7 82.1 0.01 30 14 12 25 21 61 51 منصات التعلم.

7 
 -توفري جمموعة متنوعة من تنسيقات املوارد الرقمية )نصوص

 4 83.7 0.01 31 12 10 27 23 61 51 ال.فيديو( جلعل الطالب أكثر تفاع -صوت -صور

 9 80.1 0.01 31 21 18 17 14 62 52 توفري احللقات الدراسية الشبكية املعتمدة على الويب. 8

 2 85.3 0.01 42 10 8 25 21 65 55 توفري إمكانات التفاعل والتعلم الذاتي للمتعلم . 9

لهم مع تدريب الطالب على إدارة الوقت بشكل جيد عند تعام 10
 1 85.7 0.01 44 10 8 24 20 66 56 تطبيقات التعلم الرقمي.

 82.6 0.01 311 13 110 26 217 61 513 وعــــــــــــــــــــاجملم
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 ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي: 
   جتء  اسات تبت  ع ناة الدراساة علاى محا ر متطلبات  التالاان والاتالن للتحا ا المي اي بصا ر

%(، ومقترااااة بتل ااااتي م انحصاااتطاة التاااي اساااتند  عل هااات 82.6داره  كلااااة، بااا  ن اسااابي مقااا
%(، م ت فاني أاهت حصلت علاى ةرجاة 74الدراسة ا د أاهت جتء  أعلى مب ال  ن النسبي 

عتلاااة مااب ال  افقااة، ويااد يمجاا  ذلااا إلااى أن: التطاا ر التكن لاا جي فاامض أساال بت  جدياادا  مااب 
باادوره فحتااتج إلااى الاديااد مااب ال تطلباات  لتحقاقااه،  أسااتل ط التالااان وهاا  الااتالن المي ااي، والااذ 

فأتي في مقدمتهت متطلبت  التالان والاتالن والتاي تاتبام أساتع الا لااة التالا ااة والتاي بادواهت 
 يد تفشد في تحق ق أهدافهت.

   فقاد تماوحات اسابة 74جتء  ج ا  االست تبت  على عبتر  ال ح ر بنسبة أعلى ماب ،)%
%(، م ااات فاناااي أن ج ااهااات حصاااد علاااى ةرجاااة 79.7 -% 85.7  ال  افقاااة عل هااات مااات بااا ب

 عتلاة مب ال  افقة.

  احتلت اللبتر  الاتشم  ال ت الة في "تدر ط الطالا على إةار  ال يت بشيد ج د عند تااتملهن
بلغاااات  ةماااا  تطباقاااات  الااااتالن المي ااااي" التمت ااااط األوا، بنساااابة اتفااااتق عتلاااااة باااا ب أفااااماة الا ناااا

 إلى أن: %(، ويد يمج  ذلا85.7 

   ال  ااا  بااا ب التالاااان وجهااات ل جاااه، والتالاااان والاااتالن انلكتموااااي، ياااد ف ااااد صاااا بة لاااد
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.

  هااي م   عااة مااب طلااط غتفااة فااي األه اااة فااي الاصاام المي ااي والتقنااي، و متإةار  ال ياات
الاااتةا  أو الساال كات  القتبلااة للااتالن التااي ف يااب اكتسااتبهت مااب  ااالا   ااتة  ال امفاااة أو 

 . (56) التدر ط أو ال  ترسة ال تا د 

  انةار  النتجحااة لل ياات تشااام الطتلااط بااتلت ا ن فااي حاتتااه وتامفااه علااى ماا ابب القصاا ر
 .(57)ا وت يب مب تحديد النشتة األهن فتل هنوالضا

  احتلاات اللبااتر  التتساااة ال ت الااة فااي "تاا ف م اميتااات  التفتعااد والااتالن الااذاتي لل ااتالن" التمت ااط
 %(، ويد يمج  ذلا إلى أن:85.3 ب  ن اسبي الاتاي، 

  الاااذ  أصااابح رك اااو   ،أن فيتساااط ال تال ااا ب أساااتل ط واساااتماتا ات  الاااتالن الاااذاتي  ااامور
وماااب أهااان  ،ماااب أفضاااد أساااتل ط الاااتالن فاتبااامي، والاااذ  ستسااااة فاااي تالاااان الاصااام المي اااأ

ةباات  ال ال ماات  ماا   ماااتر  عل اااة راسااخة،الا امااد التااي تسااتعد الطتلااط علااى تكاا  ب 
إتقاتن ال هاترا  األستسااة الال ماة  علاىال اتالن  فساتعد ك ات ،لدفه لفتما  ب  لة مب ع مه

 ذاتات.ل  اصلة تالان افسه 
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 ن، ح ث تستخد  أحدم الطامق لان والتالتالكتموااة لنلا ال ستطدكد ف    ن المي ي لاالتا
ان الفاامة  أو الااذاتي، ح ااث يتااتب  لاا   التاهاام اات يو ااد مااب تمسااا  مف ،انلااالتا ال فااي م اات

 را تهاا  وممامااب  باا هووفقاات ل اات لدفاال ااه، وساامعة تا هويدرتاا هحسااط بتيتاا ل ااهن تالال ااتا
 أله اة ت ف م كد السبد لتن اة التالن الذاتي لد  الطالا.، لذا كتن مب ا(58)ةستبق

  التالن الذاتي مب أهن أستل ط التالن التي تتاح ت تا  مهترا  التالن بفتعلااه عتلااة، ك ات
بساااهن فاااي تطااا  م اناساااتن سااال كات ومامياااات ووجااادااات، وتوو اااده بساااال  هااات  ف يناااه ماااب 

 .(59)استااتا ماطات  الاصم المي ي

 إلاى 19ل تطلبت  التالان والتالن في التح ا المي ي وجد أاهت تتاماو  ماب   2كت بحستا قا ة )
( لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت، وأفضاات 0.01(، وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات    44 

(، وهاذه الداللاة 0.01( وهي ةالة إحصتطات عناد مسات    311القا ة الكلاة لهت، التي بلغت  
 تلاة على هذه ال تطلبت .تش م أن ةرجة ال  افقة ع

 في المدارس الثانوية العامة للتحول الرقمي المحور الرابع: متطلبات الكفاءات الرقمية 
 (:5ي  حهت ال دوا التتلي رين 

 استجابات عينة الدراسة على متطلبات الكفاءات الرقمية للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة (5اجلدول )

 ارةـــــــــــــــــــــــــالعب م

 درجات املوافقة

اللة 2كا
الد

ن % 
وزا

األ
 

يب
رتت

ال
 

 منخفضة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

 4 86.5 0.01 47 10 8 21 18 69 58 إكساب املعلمني أساليب التدريس اليت تناسب التعلم الرقمي. 1

2 
ة، توفري املعلمون الذين يتمتعون بقدرات وكفاءات رقمية عالي

 لنقل خرباتهم لآلخرين.
56 67 21 25 7 8 45 0.01 86.1 6 

 9 83.7 0.01 37 13 11 23 19 64 54 توفري موظفي دعم للعمليات على قدر عالي من الكفاءة الرقمية. 3

 10 82.9 0.01 31 12 10 27 23 61 51 توفري نظام للحوافز واملكافآت ملن حيقق أهدافه لتحفيز اآلخرين. 4

 7 84.9 0.01 48 14 12 17 14 69 58 القيادة واملعلمني على مهارات إدارة بيئة التعلم الرقمي. تدريب 5

6 
تدريب املعلمني واإلداريني على استخدام التقنيات اجلديدة، 

 للمواد التعليمية الرقمية عرب اإلنرتنت.
68 81 10 12 6 7 84 0.01 91.2 1 

 3 86.9 0.01 47 5 4 30 25 65 55 تخدام بنك املعرفة.تدريب الطالب واملعلمني على كيفية اس 7

 5 86.4 0.01 48 8 7 23 20 69 57 توفري منصات رقمية لتبادل املعرفة اجلديدة. 8
 8 84.5 0.01 37 10 8 27 23 63 53 متكن املعلمني من حل املشكالت البسيطة للحاسب . 9
 2 87.3 0.01 51 7 6 24 20 69 58 الرقمي. تدريب املعلمني على إثارة دافعية الطالب للتعلم 10

 85.9 0.01 467 9 79 23 193 68 568 وعـــــــــــــــــاجملم
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 ي ضح مت الجدول السةبق مة ي ي: 
   جااتء  اساات تبت  ع نااة الدراسااة علااى محاا ر متطلباات  الكفااتءا  المي اااة للتحاا ا المي ااي بصاا ر

ااتي م انحصاتطاة التاي اساتند  عل هات الدراساة %(، ومقترااة بتل 85.9كلاة، ب  ن اسابي مقاداره  
%(، م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة عتلااة ماب 74ا د أاهت جتء  أعلى مب الا  ن النسابي 

ال  افقة، ويد يمج  ذلا إلاى أن ج اا  ال شاترك ب فاي الا لااة التالا ااة ماب بتلاط ومالان وجهات  
 فسا ا لتط  م مهتراتهن التقناة. إةار  ف ط أن فستيموا التط ر التكن ل جي القتطن، وأن

   فقاد تماوحات اسابة 74جتء  ج ا  االست تبت  على عبتر  ال ح ر بنسبة أعلى مب ،)%
%(، م ااات فاناااي أن ج ااهااات حصاااد علاااى ةرجاااة 82.9 -% 91.2ال  افقاااة عل هااات مااات بااا ب  

 عتلاة مب ال  افقة.

 " ب علااى اسااتخدا  التقنااات  تاادر ط ال ال اا ب وانةار اا احتلاات اللبااتر  الستةسااة ال ت الااة فااي
" التمت ااط األوا، بنساابة اتفااتق عتلاااة باا ب ال ديااد ، لل اا اة التالا اااة المي اااة عباام اناتمااات

%(، وهااااذا يتفااااق ماااا  ماااات أوصاااات بااااه  فتب ااااة عبااااد ال هااااتا، 91,2بلغاااات   ةأفااااماة الا ناااا
علاى  هإعداة وتنف ذ بمامج تدر باة لل الان أةناتء الخدماة لتن ااة يدرتامب  مور   (60)(2016

 ويد يمج  ذلا إلى: ،استخدا  التكن ل جات المي اة في التدر   والتالن

  بتلت مباااة الا لااااة وتطب اااق التتبلااات فاااي مااادارع الااااتا   الاااات ، وجاااد أن غتلبااااة ال ال ااا ب
ي، ح ااث وانةار اا ب غ اام مااؤهل ب بدرجااة كتياااة علااى التاتمااد ماا  متطلباات  التحاا ا المي اا

ا أكبم مب أشيتا يتطلط اكتستا مهترا  جديد  واست  .التقل دفةالتالان اداة 

  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 مهترا  التالن المي ي لنقلهت للطالا.

 مب تغ  م في أا تة التالان وكا اة التاتماد  ال ال  بالتالا ي ال ديد مب  النلت طلبه مت يت
مب تحض م و عداة للتالن انلكتموااي سا اء ماب ح اث  ال النم  الطلبة، ومد  مت فحتتجه 

ال ياااات أو ال هااااد، أو اكتسااااتا مهااااترا  تكن ل جاااااة جديااااد  لاااان فيااااب فحتتجهاااات فااااي الااااتالن 
فاااتا ن مااب  ااا فااي اماتال  ال هااترا  الحتساا باة  ال ال ا ن مااب  ك اات أن كا اما ،التقل اد 

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

 كاأةا   إلى ال امفة والخبم  التكن ل جاة فا ق ةقتهن فاي اساتخدا  التكن ل جاات ال ال  ب افتقتر
(62 .للتدر   والتالن
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  "احتلت اللبتر  الاتشم  ال ت الة في "تدر ط ال ال  ب على إةتر  ةافلاة الطالا للتالن المي ي
 %(، ويد يمج  ذلا إلى أن:87.3 ب  ن اسبي التمت ط الاتاي، 

  كا م  جتذبة للطاالا عاب بم اق اناتماات، و تصاة التمف هااة، ب تااط وساتطد  أشاتءتت افم
 اصد االجت تعي، م ت فشتت تمك وهن في النتحاة التالا اة.الت  

  مب ك اه مصدر ال ال مة ال ح د، وتغ ام  أةواره  ساطم  ال الن على عق ا التالم ذإاتهت
للااتالن المي ااي والااذاتي، وجالااه أكااام جااذا اهت اات  الطااالا فأصاابح ممشااد وم جااه، وعلاااه 

 . ات د  على حد ال شيال أستل ط التاّلن التفتعلاة وال  تش  قت، مب  الا

    االكتفاتء بتاا ف م التكن ل جااات باا ب أياد  الطااالا لااا  كتيا اات ل اذا اهت اات  متاّل ااي ال حتاا
  المي ي بطم قة مف د .

  31ل تطلبت  الكفتءا  المي اة في التح ا المي اي وجاد أاهات تتاماو  ماب   2كتبحستا قا ة )
( لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت، 0.01 (، وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات   84إلااى  

(، وهاذه 0.01وهي ةالة إحصتطات عند مسات     (467وأفضت القا ة الكلاة لهت، التي بلغت  
 الداللة تش م أن ةرجة ال  افقة عتلاة على هذه ال تطلبت  .

 الرقمي في المدارس الثانوية العامةمتطلبات التقويم للتحول المحور الخامس: 
 (:6ي رين ي  حهت ال دوا التتل

 استجابات عينة الدراسة على متطلبات التقويم للتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة (6اجلدول )

 ارةـــــــــــــــــــالعب م

 درجات املوافقة

 2كا

اللة
الد

ن % 
وزا

األ
 

يب
رتت

ال
 

 منخفضة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

1 
ة يف التدريبات وموارد التعلم دمج التنسيقات الرقمية املختلف

 3 84.5 0.01 43 13 11 20 17 67 56 .اخلاصة بالتقويم واألنشطة

2 
استخدام البورتفوليو)ملف االجناز( اإللكرتوني يف تعليم 

 4 82.9 0.01 34 14 12 23 19 63 53 وتقييم الطالب.
 6 81.6 0.01 25 8 7 38 32 54 45 متكني املعلم من مراقبة تقدم الطالب . 3
 2 85.6 0.01 42 7 6 29 24 64 54 اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو التقويم اإللكرتوني.تنمية  4

5 
يف طرق تقويم تقديم دورات تدريبية عرب االنرتنت 

 8 78.5 0.01 18 19 16 26 22 55 46 الطالب إلكرتونيا.

6 
الرقمية املفقودة التقييم  عمل خطة تفصيلية لبناء مهارات

 1 85.7 0.01 49 12 10 19 16 69 58 دى املعلمني.ل

7 
تزويد املعلمني بأدلة تطبيقية توضح خطوات استخدام 

 5 81.7 0.01 28 14 12 26 22 60 50 الرقمي . التقييم

ملتابعة التقدم  تواصل إدارة املدرسة مع اولياء االمور 8
 7 80.9 0.01 37 21 18 14 12 64 54 .الدراسي لألبناء

 82.7 0.01 258 14 92 24 164 62 416 وعــــــــــــــــــــماجمل
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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

ت %(، ومقتراااة بتل اااتي م انحصااتطاة التااي اسااتند  عل هاات الدراسااة ا ااد أاهاا82,7اساابي مقااداره  
%(، م ات فاناي أاهات حصالت علاى ةرجاة عتلااة ماب ال  افقاة، 74جتء  أعلى مب ال  ن النسبي 

التق  ن مب الانتصم المطاسااة فاي ال نل ماة التالا ااة التاي تطا ر  بشايد  لى أنويد يمج  ذلا إ
 .كب م، وحدةت تح ال  مه ة في مفه مه وأةواته م  ت تا  التكن ل جات في التالان

 فقاد تماوحات اسابة 74ت تبت  على عبتر  ال ح ر بنسبة أعلى مب  جتء  ج ا  االس ،)%
%(، م ااات فاناااي أن ج ااهااات حصاااد علاااى ةرجاااة 78,5 -% 85.7ال  افقاااة عل هااات مااات بااا ب  

 عتلاة مب ال  افقة.

  احتلااات اللباااتر  الستةساااة وال ت الاااة فاااي "ع اااد  طاااة تفصااا لاة لبناااتء مهاااترا  التقااا  ن المي ااااة
بلغااااات  ةلتمت اااااط األوا، بنسااااابة اتفاااااتق عتلااااااة بااااا ب أفاااااماة الا ناااااال فقااااا ة  لاااااد  ال ال ااااا ب" ا

 %(، ويد يمج  ذلا إلى أن:85.7 

  ماااا  تهاااا ر التالااااان المي ااااي وماااات صااااتحبه مااااب تغ ااااما  فااااي الا لاااااة التالا اااااة، وعلااااى وجااااه
الخصاا   ال حتاا   المي ااي، ةعاات الضاامور  إلااى أه اااة إف ااتة أةوا  تقاا  ن جديااد ، باادفال 

تنتسط م  ببااة تلا ال قمرا ، وما  الاتالن الاذاتي للطاالا، وح اث عب األةوا  القدف ة، لت
إاهاات جديااد  علااى ال ال اا ب، وتحتااتج لاديااد مااب ال هااترا ، فكااتن البااد مااب ع ااد  طااة شااتملة 
تحت   على مامفة م  وا  والصا بت  التي ت اجه التق  ن انلكتمواي، وانل ات  ب هاتر  تنف اذ 

  د بن   األستلة، وتفا د ملا انا ت  للطتلط.اال تبترا  انلكتموااة، وكا اة ع

 " التمت اط  ات تهت  إف تباة لد  الطالا اح  التق  ن انلكتموااي"تن اة احتلت اللبتر  الماباة
  %(، ويد يمج  ذلا إلى أن:85.6 ب  ن اسبي الاتاي، 

   أتهاام  اتااتطج باااض الدراساات  ماااد ةراسااة مااتة(Mathew,2015)
، أن الطااالا (63)

حاا  اال تبااترا  ال رقاااة أكااام مااب اال تبااترا  انلكتموااااة، وذلااا مااب الخاا   مااب ت  ااد ا
عاااب اال تباااترا  ال رقااااة أكاااام، م ااات فساااتدعي محتولاااة ال صااا ا  الفشاااد تقناااات ، ور اااتهن

لم ت الطالا، وعد  الملبة مب التق  ن انلكتمواي، وغمع قان إف تباة بدا لهن ت تهه، 
 ة في النتا ة.ماد الاقة في التصحاح، وال صداقا

  18ل تطلباات  التالااان والااتالن فااي التحاا ا المي ااي وجااد أاهاات تتااماو  مااب   2كااتبحسااتا قا ااة )
( لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت، 0.01(، وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات    49إلااى  

(، وهاذه 0.01وهي ةالة إحصتطات عند مست     (258وأفضت القا ة الكلاة لهت، التي بلغت  
 تش م أن ةرجة ال  افقة عتلاة على هذه ال تطلبت . الداللة
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 الرقمي في المدارس الثانوية العامةللتحول : متطلبات البنية التحتية السادسالمحور 
 (:7ي  حهت ال دوا التتلي رين 

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

 ارةـــــــــــــــــــــــــالعب م

 درجات املوافقة

اللة 2كا
الد

ن % 
وزا

األ
 

يب
رتت

ال
 

 منخفضة متوسطة عالية
 % ك % ك % ك

 3 86.9 0.01 62 10 8 17 14 74 62 توفري اتصال انرتنت عالي اجلودة يف الفصول الدراسية. 1

2 
عالية  جتهيز الفصول بعدد كاف من أجهزة الكمبيوتر

 اجلودة.
57 68 15 18 12 14 45 0.01 84.5 7 

 5 86.1 0.01 44 7 6 27 23 65 55 توفري مواد التدريس الرقمية عرب اإلنرتنت. 3

 8 84.9 0.01 48 14 12 17 14 69 58 إنشاء مكتبة رقمية باملؤسسة التعليمية. 4

5 
توفري مواقع عرب اإلنرتنت لالستثمار األمثل للموارد 

 ة.الرقمي
43 51 21 25 20 24 22 0.01 75.8 12 

 10 83.3 0.01 37 14 12 21 18 64 54 توفري الربجميات الالزمة للتعلم الرقمي . 6

7 
توفري الدعم الفين لتشغيل الربامج وصيانة االجهزة 

 للمعلمني والطالب .
59 70 14 17 11 13 15 0.01 85.7 6 

8 
اإلدارية حتصل املدرسة على رخصة تشغيل الربامج 

 الرقمية .
66 79 8 10 10 12 77 0.01 88.8 1 

9 
استخدام السبورة التفاعلية يف الفصل للتفاعل 

 وللمشاركة مع الطالب .
63 75 8 10 13 15 66 0.01 86.5 4 

10 
وجود نظام بديل حال وجود خطأ يف أي ركن من أركان 

 العملية التعليمية أثناء التطبيق، وسرعة التحول إليه.
56 67 16 19 12 14 42 0.01 84.1 9 

11 
وهو عبارة عن اتصال عرب شبكة  Wi-Fiتوفري شبكة 

 السلكية يف املدرسة.
62 74 12 14 10 12 62 0.01 87.3 2 

 11 82.5 0.01 36 17 14 19 16 64 54 توفري برامج محاية للبيانات والشبكات داخل املدرسة . 12

 84.8 0.01 558 14 140 18 179 68 689 اجملموع

 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

%(، ومقتراااااة بتل اااااتي م انحصااااتطاة التااااي اسااااتند  عل هاااات 84.8كلاااااة، باااا  ن اساااابي مقااااداره  
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اناي أاهات حصالت علاى ةرجاة %(، م ات ف74الدراسة ا د أاهت جتء  أعلاى ماب الا  ن النسابي 
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.

   تماوحات اسابة %(، فقاد 74جتء  ج ا  االست تبت  على عبتر  ال ح ر بنسبة أعلى مب
%(، م اات فاناااي أن ج ااهاات حصاااد علااى ةرجاااة 75.8 -% 88.8ال  افقااة عل هااات ماات بااا ب  

 عتلاة مب ال  افقة.

  التمت اط األوا،  تحصد ال درسة علاى ر صاة تشاغ د البامامج انةار اة المي ااة احتلت اللبتر
بااامامج %(، وياااد يمجااا  ذلاااا إلاااى أن: ال88.8بلغااات   ةبنسااابة اتفاااتق عتلااااة بااا ب أفاااماة الا نااا

ال خصصاااة لل ااادارع الاتا  اااة الاتماااة تساااتعد ال ساااتخدم ب ماااب الااااتمل ب وال تال ااا ب علاااى 
 التفتعد والخص صاة والحفتظ على ال لكاة الفكم ة .

   ت ف م شبية احتلت اللبترWi-Fi .وه  عبتر  عب اتصتا عبم شبية السلكاة في ال درسة 
لا إلى أن: أه اة االتصتا بتالاتمات %(، ويد يمج  ذ87.3 ب  ن اسبي " التمت ط الاتاي، 

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

  22مي ااي وجااد أاهاات تتااماو  مااب  ل تطلباات  التالااان والااتالن فااي التحاا ا ال 2كااتبحسااتا قا ااة )
( لكااد عنصاام مااب عنتصاامهت، 0.01(، وهااذه القا ااة ةالااة إحصااتطات عنااد مساات    77إلااى  

(، وهاذه 0.01وهي ةالة إحصتطات عند مست     (558وأفضت القا ة الكلاة لهت، التي بلغت  
 الداللة تش م أن ةرجة ال  افقة عتلاة على هذه ال تطلبت  .

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

 لنقص يف البنية التحتية الضرورية:ا

 ا  الكفتء  الاتلاة.يلة أجهو  الحتسط ذ 

 .يلة أجهو  ومادا  تكن ل جات ال ال مت  واالتصتا بتل درسة 

 .اا  دمت  اناتمات بتل درسة  

 .اا أع تا الصاتاة بتل درسة  
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 ني:ــــــاملعلمــــــة بــــــرتبطــــــات مــــــوقــــــمع
 . اا إل ت  ال ال  ب بتلبمم ات  التالا اة التي تخد  ال نتهج  

 ة عدة ال ال  ب القتةر ب على تكن ل جات ال ال مت  واالتصتا في التدر   .يل 

 . 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 

 ج:ــــــاملنهــــــة بــــــرتبطــــــات مــــــوقــــــمع
 .عد  مطتبقة ومالط ة ال نتهج ال درساة الحتلاة ل تتطا وتقنات  ال ستقبد 

 . النهج الحتلي ال يتاح الفمصة لت تا  التالن المي ي 

 . ادر  البمم ات  التالا اة الختصة بتل نتهج 

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

 ات د على الحفط واالستلهتر.الن التق  ن الستطد  ت 

 الب:  ــــــالطــــــة بــــــرتبطــــــات مــــــوقــــــمع
 متالن في الفصد .60-45  ارتفتع كاتفة الصا مب ) 

 . ااشغتا الطالا بتلد  ا على م اي  الت اصد االجت تعي 

 .  اهت ت  الطالا با لات  الحفط مب اجد االمتحتات 

 صف   النهتطاة .ارتفتع اسط الغاتا في ال 

 . يلة اقبتا الطالا على حصع ت تا  تكن ل جي ال ال مت  االتصتا 

وفااي  اا ء مااات ساابق وماات أسااافم  عنااة الدراساااة ال  داااااة والت صااد إلاااى أهاان ال تطلبااات  
 والتااااام  علااااى أهاااان ال ا ياااات  المي ااااي فااااي ال اااادارع الاتا  ااااة الاتمااااةالال مااااة لتحق ااااق للتحاااا ا 

 لى النتتطج التتلاة:وت صلت الدراسة إ، ال ت ياة

 :ثقافة التحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامة من أهم متطلبات

 بث الشا ر بتلحتجة إلى التغ  م ح ث إاه اقطة االاطالق. -1

 ق الا د.الت عاة بتالت تهت  والتحدفت  ال ديد  التي ف لبهت الاصم المي ي في س   -2

 تك  ب فم ق إعالمي لنشم ةقتفة التالن المي ي. -3
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تنلااااان ورا ع ااااد ةا لاااااة، وااااادوا  إلكتموااااااة، وفاتلااااات  ومااااؤت ما  لت  اااااح ماااامةوة  -4
 استخدا  التقنات  المي اة عند م اصلة تطباقهت في التالان.

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

 :لتحول الرقمي يف املدارس الثانوية العامةلواإلدارة القيادة  من أهم متطلبات

 تحديد القاتة  مت يماة تحقاقه، م  و   اقطة البدافة في االعتبتر. -1

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

 و   الت  لقاتع ومماقبة النتتطج بشيد ةور . -3

 فا د المؤ ة والمستلة.تحديد االستماتا ات  واألهدا  واألاشطة ال طل بة مب أجد ت -4

 تحديد القاتة  مت يماة تحقاقه، م  و   اقطة البدافة في االعتبتر. -5

 :املدارس الثانوية العامةيف  للتحول الرقمي التعليم والتعلم من أهم متطلبات

 تدر ط الطالا على إةار  ال يت بشيد ج د عند تاتملهن م  تطباقت  التالن المي ي. -1

 والتالن الذاتي لل تالن .ت ف م إميتات  التفتعد  -2

تصاااا ان باااامق التالااااان وفااااق احتاتجاااات  الطااااالا التالا اااااة ماااااد ع لااااات  ال حتكاااات  أو  -3
 اال تبترا  عبم األاتمات.

 اااااااا صااا   ااااااااص ر اااااااا تااا ف م م   عاااة متن عاااة ماااب تنسااااقت  ال ااا ارة المي ااااة  اصااا   -4
 ف دي ( ل اد الطالا أكام تفتعال.

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

 :يف املدارس الثانوية العامةللتحول الرقمي الكفاءات الرقمية  من أهم متطلبات

تااااااادر ط ال ال ااااااا ب وانةار ااااااا ب علاااااااى اساااااااتخدا  التقناااااااات  ال دياااااااد ، لل ااااااا اة التالا ااااااااة  -1
 المي اة عبم اناتمات.

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

 تدر ط الطالا وال ال  ب على كا اة استخدا  بنا ال امفة. -3

 إكستا ال ال  ب أستل ط التدر   التي تنتسط التالن المي ي. -4

 ت ف م منصت  ري اة لتبتةا ال امفة ال ديد . -5
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 :الرقمي يف املدارس الثانوية العامةمن أهم متطلبات التقويم للتحول 

 المي اة ال فق ة  لد  ال ال  ب.التق ان  ة تفص لاة لبنتء مهترا ع د  ط -1

 ات تهت  إف تباة لد  الطالا اح  التق  ن انلكتمواي.تن اة  -2

 .الختصة بتلتق  ن ةمج التنساقت  المي اة ال ختلفة في التدر بت  وم ارة التالن واألاشطة -3

 وتق ان الطالا.  ملا االا ت ( انلكتمواي في تالان استخدا  الب رتف ل   -4

 المي ي . التق انتوو د ال ال  ب بأةلة تطباقاة ت  ح  ط ا  استخدا   -5

 :الرقمي يف املدارس الثانوية العامةللتحول البنية التحتية  من أهم متطلبات

 تحصد ال درسة على ر صة تشغ د البمامج انةار ة المي اة . -1

 لكاة في ال درسة.وه  عبتر  عب اتصتا عبم شبية الس Wi-Fiت ف م شبية  -2

 ت ف م اتصتا ااتمات عتلي ال  ة  في الفص ا الدراساة. -3

 استخدا  السب ر  التفتعلاة في الفصد للتفتعد ولل شتركة م  الطالا . -4

 ت ف م م اة التدر   المي اة عبم اناتمات. -5

 

  مت  واالتصتا بتل درسة . يلة أجهو  ومادا  تكن ل جات ال ال .1

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

 عد  مطتبقة ومالط ة ال نتهج ال درساة الحتلاة ل تتطا وتقنات  ال ستقبد. .3

 ( متالن في الفصد.60-45ارتفتع كاتفة الصا مب  .4

 ر.الن التق  ن الستطد  تات د على الحفط واالستلهت .5
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