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ت للتعليم الرق�� وسبل ىمستو توظيف معل�� املرحلة املتوسطة بالكو�
اسة ميدانية" $عميقھ   "رد

  سلمان سعد سلمان دمحم حماده

  .جامعھ جنوب الوادي. 8ليھ ال67بيھ بقنا. لتخصص أصو تر-يھ

  salmanhamada690@yahoo.com: ال��يد �لك��و�ي
  :الملخص

اســة الكــشف عــن مــستو توظيــف معل1ــ0 املرحلــة املتوســطة بال)و&ــت للتعلــيم الر ى;ــدفت الد ق1ــ0 ر

وتقـديم الــسبل املق��حـة لتعميقــھ، ولتحقيـق ;ــذه الJــدف تـم اســتخدام املـنDE الوصــفي، واعتمــدت 

اسـة عUــT �ســ\بانة ]ــZ جمــع البيانــات، وطبقـت عUــT عينــة بلغــت  عbن ) 294(رالد زمعلمــا ومعلمــة مــو
ً

ت النتائج إTf أن مـستو  توظيـف معل1ـ ىوفق متغ�bات النوع واملؤ;ل والتخصص واملنطقة، وأشا 0 ر

 TـــUاســـة ع راملرحلــة املتوســـطة بال)و&ـــت للتعلــيم الرق1ـــ0 جـــاء متوســطا، وأن موافقـــة أفـــراد عينــة الد
ً

ىالسبل املق��حة لتعميق مستو توظيف معل01 املرحلة املتوسـطة بال)و&ـت للتعلـيم الرق1ـ0 جـاءت 

bعز ملتغr اسة ق ]Z استجابات عينة الد ت النتائج إTf أنھ ال توجد فر ىمرتفعة، كما أشا ر �ات النوع ور

 wxـ� املؤ;ـل لـصاbعـز ملتغr مyzاسـتجابا Zق دالـة إحـصائيا ]ـ ىوالتخصص واملنطقة، ب}نمـا توجـد فـر
ً

و

يذو املؤ;ل ال��بو   .ي

  .ىالتعليم الرق01، التعليم ~لك��و�ي، مستو التوظيف، سبل التعميق: ال<لمات املفتاحية
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The level of employment of middle school teachers in 
Kuwait for digital education and ways to deepen it 

" Field study " 

SALMAN S. S. M. HAMADAH 
Doctor of Philosophy in Education. Specialized in Education. 
Faculty of Education in Qena. South Valley University. 

Email: salmanhamada690@yahoo.com 

Abstract: 

The study aimed to reveal the level of employment of middle school 

teachers in Kuwait for digital education and to present the proposed 

ways to deepen it. The results indicated that the level of employment 

of middle school teachers in Kuwait for digital education was medium, 

and that the approval of the study sample on the proposed ways to 

deepen the level of employment of middle school teachers in Kuwait 

for digital education was high, and the results indicated that there are 

no differences in the responses of the study sample due to gender 

variables. specialization and region, while there are statistically 

significant differences in their responses due to the qualification 

variable in favor of those with educational qualifications. 

Keywords: digital education, e-learning, employment level, ways of 

deepening. 
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  :املقدمة

�ــــشJد العــــالم اليــــوم العديــــد مــــن التحــــوالت والتغbــــ�ات ن\يجــــة للتــــدفق املعر]ــــZ والتقــــدم 
ير أن يواكــــب ;ــــذه التغbــــ�ات والعل1ـــ0 والتكنولــــو�Z الJائــــل ]ـــZ شــــ�� ا��ــــاالت، لـــذا بــــات مــــن الـــضر

ه ا;تمـــام املؤســـسات ال��بو&ـــة بإعـــداد  ات وإصـــالحات ]ـــZ امليـــدان ال��بـــو الـــذي يتطلـــب بـــدو رتطـــو ي ر
 �bاتھ، حيث انصب ال��ك�bغrالتعامل بكفاءة مع معطيات عصر املعرفة و TUن ع& روتخر&ج أفراد قاد

ه عــــصب العمليــــة ا ر]ــــZ عمليــــات التطــــو&ر ال��بــــو عUــــT املعلــــم باعتبــــا ـــة وأداة نجاحJــــا، و�ونــــھ ي ل��بو&ـ
  .  رالعنصر �ساس ]Z أي إصالح rعلي01 م�شود، ملا لھ من دو ]Z تحسbن rعلم الطالب

 Z�و]ــــZ ظــــل التوجJــــات العامليــــة املعاصــــرة ]ــــZ عــــصر ال�ــــ�اء املعلومــــاrي والتقــــدم التكنولــــو
لتكنولوجيـة ظJرت العديد من �تجا;ات واملـداخل ا�xديثـة ال�ـr 0ـس�yدف توظيـف املـستحدثات ا

ـــة التخصـــــصات  ـــZ �افــ ـــة امل�ـــــشودة ]ــ ـــة التعليميـــــة بمـــــا يحقـــــق �;ـــــداف التعليميــ بفاعليـــــة ]ـــــZ العمليــ
;ا التعلم املدمج  اسية �ان من أبر زالد   ). 2020الس�ي�Z، (ر

 Tـــfاجــة إ�xت ا عة ال�ــ0 يمــر �yـــا العــالم ]ــZ الوقــت ا�xـــاZf، بــر ات امل\ـــسا زو]ــZ ظــل التطــو رر
رتكنولوجيا فيھ إfـT حـد كبbـ� ممـا أدى إfـT ظJـو مـا �ـس�1 بـالتعلم تطو&ر أساليب التعلم وتوظيف ال

رولقـــد ســـا;م التطـــو التق�ــ0 ]ـــZ الـــر�ط الـــوظيفي بــbن وســـائل �تـــصال و�جJـــزة املعلوماتيـــة . الرق1ــ0
، (الرقميــــة ا��تلفــــة  ، ممــــا أدى إfــــT حتميــــة تطــــو&ر العمليــــة التعليميــــة برم�yــــا، )43، 2020رالــــضمو

T ا�xيــاة �قتــصادية ]ــZ مختلــف بلــدان العــالم املتقدمــة، فمــن املعلــوم أن وال�ــ0 أثــرت بالتبعيــة عUــ
ـــم rعــــــد ا�xــــــدود  ـــل م¡yـــــا حيــــــث �ــــــشاء، ولــ ـــتعلم أن ي\نقـــ ـــغ�bة �ــــــستطيع �ـــــل املـــ ــــالم صــــــار قر&ـــــة صـــ العـ
ا�xغرافية، واملـسافات البعيـدة عائقـا ]ـZ حـصولھ عUـT املعلومـة أو اك\ـساب ا�x�ـ�ة، أو إنجـاز مJمـة 

ً

0، ومــن ثــم تحقــق �ثــر املرغــوب مــن التعلــيم الرق1ــ0؛ حيــث ســاعدت آليتــھ rعليميــة ذات طــا¢ع تق�ــ
ة مـن �xظـة ألخـر ]ـZ تحقيـق أ;ـداف العمليـة التعليميـة، بـل والعمـل عUـT تطـو&ر  ىاملتباينـة واملتطـو ر

ه التقنيـات الرقميــة مــن نتـائج علميــة توصــف با�xديثـة  ســيد وعبــد (زتلـك �;ــداف ]ــZ ضـوء مــا تفــر
  ).2020القادر، 

ات ىو&ــــر  ـــرا ملــــا يتمbــــ� بـــــھ ;ــــذا العــــصر مــــن التغbــــ�ات الــــسرªعة والتطـــــو رالباحــــث أنــــھ نظـ
ً

ة ال�ـــ0 حـــدثت ]ـــZ تقنيـــات �تـــصاالت  راملـــستمرة ]ـــZ مختلـــف جوانـــب ا�xيـــاة، وال�ـــ0 مـــن أ;مJـــا الثـــو
واملعلومات وال�0 توجJت أخ�bا ¢ـشبكة املعلومـات الدوليـة 

ً
ر مواكبـة )~ن��نـت( ي، أصـبح مـن الـضر و

س وا�xامعـات، �مـر الــذي العمليـة ال��ب رو&ـة لJـذه التغbـ�ات و�سـتفادة مـن ;ـذه التقنيـات ]ـZ املـدا
ــــام تحـــــديات كثbـــــ�ة ل¬�ـــــاق باملؤســـــسات ذات ال¡yـــــضة املعلوماتيـــــة  يجعـــــل املؤســـــسات التعليميـــــة أمـ

~لك��ونية كما وكيفا ]Z آن واحد، وذلك ملواجJة املشكالت ال�0 تنجم ع¡yا مثل
ً

&ادة :  زاملعلومات، و
  .د الطالب، ونقص املعلمbن، وعد املسافات، وغ�b;اعد

;ا ]ـــــــZ ا��ـــــــال ال��بـــــــو  ــــــي واســـــــ\ثما يولقـــــــد أصـــــــبح اســـــــتخدام تقنيـــــــات التعلـــــــيم ~لك��و�ـ ر
yzا أنماط ا�xياة املدنيـة،  زوالتعلي01 سمة من سمات العصر ا�xاضر نظرا لالستحقاقات ال�0 أفر

ً

تمعاتنا ال�0 من شأ°yا بناء ثقافات وسياسات و&تطلب �مر إحداث ;ذه التغ�bات ومعا�ش�yا ]Z مج
ـــة، تكفــــل الــــتخلص مــــن الــــنمط التقليــــدي ]ــــZ العمليــــة التعليميــــة وتر³ــــ² املن�Eيــــة  شــــاملة ومت)املـ
ات ��اديميــــة و�جتماعيــــة وحــــل املــــشكالت  رالعلميــــة التحليليــــة والتجر&�يــــة �أســــلوب لــــتعلم املJــــا

تباطـــا وrعلـــم الـــسلو�ات واملـــسائل والقـــضايا ا��تلفـــة؛ إذ  أن التقـــدم العل1ـــ0 والتكنولـــو�Z يـــرتبط ا
ً

ر
&ن  روثيقــا يتطلــب مــن املؤســسات الرســمية أن تواصــل اJ�xــود ا�xث}ثــة لتأ;يــل الطلبــة �xعلJــم قــاد

ً

  .(Dinder, 2008)عTU التعا�ش والعطاء واملنافسة 
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ا مـن ]Z العملية التعليمية التعلمية ملا لJـتقنيات التعليم ~لك��و�ي وتبدو أ;مية وسائل 
 Zــا ]ـــ; رقــدر عــال ]ــZ تنظـــيم البنــاء املعر]ــZ ودعــم ب}ئـــة الــتعلم لت)ــو أك�ــ� فاعليـــة، باإلضــافة إfــT دو ن
;ا  ق الفردية بbن الطلبة وحاجاyzم، ودو رالتواصل ~يجاي بbن املعلم والطالب، و]Z مراعاyzا الفر و

&¾yم املؤثر ]Z نمـط تفكbـ�;م ونوعيـة اك\ـساب املعرفـة ودق�yـا، ف½ـ0 وسـائل مـساعدة ر ]ـr ZعلمJـم وتـد
 0¿Àوالنف ZÁم وإعداد;م للتكيف �جتماJوتواصل(Kara, 2009).  

ة �;تمام بإدخـال وتطبيـق التقنيـة الرقميـة ]ـZ التعلـيم ) 2016(وrش�b جرجس  ورإTf ضر
تبــاط : لعــدد مــن املــسوغات؛ م¡yــا را�xاجــة لــشرح املــواد التعليميــة بطر&قــة تفاعليــة، الــتعلم دو � ن

ــــ م�ـــــ0 حـــــر، واســـــتخدام �شـــــرطة املتحركـــــة والفيـــــديو;ات بم)ـــــان معـــــbن مـ زع إم)انيـــــة وضـــــع برنـــــامج 
ه �ـل  زوالصو من أجل توضيح املواد التعليمية ا��ردة، وكذلك إلم)انيـة تقيـيم التقـدم الـذي أحـر ر
طالــب خــالل عمليــة الـــتعلم، وإم)انيــة إعــداد الوحــدات التعليميـــة بحــسب الرغبــة، وســJولة تقيـــيم 

ق الفرديــــة بــــbن الطــــالب، النتــــائج، باإلضــــافة و إfــــT ا�xاجــــة إلعــــداد مــــواد rعليميــــة تتماÅــــ¿� مــــع الفــــر
و&مكــن تفعيــل الــتعلم الرق1ــ0 واســـتخدام . نوالــتعلم دو ا�xاجــة إfــT تواجــد اختــصاصيbن ومعلمــbن

غرفـة ا�xـوار، واملـؤتمرات املرئيـة : ز~ن��نت ]Z التعليم من خالل التفاعـل امل�ـ�امن، ومـن أبـر أدواتـھ
ال��يــد ~لك��و�ــي، : املــؤتمرات املــسموعة، ومــن خــالل التفاعــل غbــ� امل�ــ�امن ومــن أدواتــھعـن ¢عــد، و

عبـد العز&ـز، (روالـنص التفـاعZU، وقـوائم ال��يـد ~لك��و�ـي، والتحـاو عـن طر&ـق النـصوص املتبادلـة 
2008.(  

، إfــــT أن املتخصــــصbن ]ــــGuillen& Fernandez( Z,2020(وقــــد أشــــار جيلــــbن وف�bنانــــدز 
 يمك¡yم تحقيق أقÌ¿� استفادة من التعلم الرق01، من أجل تصميم وابت)ار ودمج عمليات التعليم

ا مJمـــا ]ـــZ حيـــاة النــــاس  ªس والـــتعلم �مثـــل الـــذي ي�ـــ� الطــــالب، وألن التكنولوجيـــا تـــؤدي دو ًالتـــد ًر ي ر
ات ر ال��كbــ� ¢ــش)ل أك�ــ� عUــT تنميــة مJــا رأ�اديميـا ومJنيــا، وتمــشيا مــع ;ــذه التحــوالت فمــن الـضر ي و ً ً ً 

&ب املعلمbن   . رالتعلم الرق01 عند تد

ولقد أثمر �نفجار املعر]Z والتق�0 بأنماط جديدة rعتمد عTU املستحدثات التكنولوجية 
ـــيم عــــن ¢عـــــد. ]ــــZ التعلــــيم ـــا ظJــــر ;نــــاك نمــــاذج متعــــددة ]ــــZ العــــالم العرــــي ألســــلوب التعلـ إذ إن . كمـ

ظيــــف املـــستحدثات التكنولوجيــــة ]ــــZ �ن\ـــشار الواســــع الســــتخدام ~ن��نـــت فــــتح آفاقــــا كبbـــ�ة ]ــــZ تو
س  رالتعلـيم، وقـد أدى ذلـك إfـT ظJـو الـتعلم عـن ¢عـد ع�ـ� ~ن��نـت، وا�xامعـات �ف��اضـية، واملــدا ر

&د، (لوالفصو �ف��اضية   ). 95، 2011زأبو 

يو�حسب البح�b . كما أن املستحدثات التكنولوجية فرضت �تجاه نحو التعليم الرق01
سية املعJودة : نم)و rعلي01: نعليم الرق01 ال بد أن يت)و من، فإن الت)84، 2011( رو;و الب}ئة املد

Z�ناملواقـع وا�xواسـب ال�Ñـصية، والـشب)ات، وتحو&ـل امل)ـو : نحاليا ب)ل مـا فyÐـا، امل)ـو التكنولـو
قميا، امل)و ~دار يالتعلي01  ن  . أ;داف التعليم الرق01 وفلسفتھ، وخططھ و�رامجھ: ر

بأن تطبيق التعلم الرق01 يتطلب من املعلم امتالك ) م2010دومي، (ا ًو;ذا ما أكده أيض
ات فنيـــة وتر�و&ـــة وخ�ـــ�ات ســـابقة rـــسمح لـــھ بالتعامـــل مـــع نظـــام الـــتعلم القـــائم عUـــT اســـتخدام  رمJـــا

ـــJولة وªـــــسر ــــا يـــــرأى ن}ـــــنالو . تقنيـــــة ا�xاســـــوب و~ن��نـــــت ب)ـــــل ســ  أنـــــھ عUـــــNinlawan T) 2015(نكمـ
ا ًراملعلمbن أن ي)و لدyÔم دو ن كب�bا ]Z تدعيم الطالب، وتطو&ر أنفسJم ]Z مجال عملJـم، وأن ي)ـو ن ً

&ة مستقبلية لتوظيف التكنولوجيا ا�xديثة وتقنيات التعلم ا�xديدة   . ؤلدyÔم ر
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ىو&ـــر الباحـــث أن قـــوة التقنيـــة ]ـــr Zعلـــيم الطلبـــة ال تتـــأrى مـــن أجJـــزة الكمبيـــوتر ]ـــZ غـــرف 
xب الصف أو من خالل ~ن��نت فحسب، لكن القوة ا ر�قيقية لتقنيـات التعلـيم سـتأrي عنـدما يتـد
ناملعلمو ¢ش)ل جيد و&حصلو عTU أسرار التقنية   .ن

اسة   :رمش<لة الد

) اليو�ـس)و(]Z ظل الوضع الرا;ن، قدمت منظمة �مم املتحـدة لل��بيـة والعلـم والثقافـة 
ونــا ا�xديــد، شــددت فيــھ عUــ T قــادة رإطــار عمــل لتوجيــھ اســتجابة التعلــيم تجــاه جائحــة فbــ�وس �و

&ـة لوضـع وتنفيـذ اسـ��اتيجيات تخفـف مـن أثـر ا�xائحـة عUـT التعلـيم،  رالتعلـيم باتخـاذ خطـوات فو
;ا التوجھ للتعلم املدمج   ) م2020منظمة �مم املتحدة يو�س)و، . (ز�ان من أبر

&ب املعلمــbن عUــT التقنيــات ال��بو&ــة ا�xديثــة  اســات بإعــداد وتــد رولــذا أوصــت ¢عــض الد ر
ة الرقميـــة ذات العالقـــة بـــالت ات الـــتعلم الرق1ـــ0 لـــدى املعلـــم ]ـــZ ظـــل الثـــو رعلم الرق1ـــ0، وقيـــاس مJـــا ر

ـــــي  ــــة ا�xرـ اســ روطــــــر تنمي�yــــــا، كد ، واليـــــــامي )م2019(، والــــــشمرا�ي )م2019(ي، والــــــشمر )م2018(ق
  ). م2020(

اســـة اليـــامي د;م ) م2020(ركمـــا أكـــدت د &0Ø للمعلمـــات يـــز وأن ;نـــاك حاجـــة ل��نـــامج تـــد ر
ف واملJا رب)افة املعا ªس الفعال باستخدام التكنولوجيا الرقميةر . رات الرقمية ال�0 تمك¡yم من التد

ن  اســــة مولتيــــدال وآخــــر ووكــــذلك د ـــن ) Moltudal, at el, 2019(ر ال�ــــ0 أوصــــت بــــإجراء املز&ــــد مـ
 Zنيــة ]ــJدمــج الكفــاءة الرقميــة امل TــUدمــة بنجــاح ع�xن أثنــاء اbب املعلمــ& اســات حــو كيفيــة تــد رالد لر

ة الفصو ات إدا رمJا اسية والتطو&ر امل0Ûر ر الد   .ل

اسة بو حميدة  عTU أن عملية إدماج التقنية الرقمية ) 2017(رو]Z نفس السياق أكدت د
وأثب\ت . ى]Z العملية التعليمية لJا العديد من الفوائد خاصة عTU مستو التحصيل املعر]Z للطالب

اســة الت�ــ�  يد القراÝــي لطــالب الـــصف فاعليــة توظيـــف القــصص الرقميــة ]ــZ تنميـــة الفJــم ) 2016(ر
ــــية اســـ ات الد ــــــ0 حوســـــــبة املقـــــــر رالثالـــــــث �ساÞـــــــ¿0، وأوصـــــــت ب\ب�ـ ـــن . ر &ــــ ت ز ووأشـــــــا إfـــــــT أن ) 2017(ر

اســـتخدام املـــدونات ~لك��ونيـــة ي\ـــيح الفرصـــة للطـــالب ]ـــZ التفاعـــل ~يجـــاي مـــع ¢عـــضJم الـــبعض 
ªس وفقـا للمدونــة ~لك��ونيـة مــن ًوتحديـد أ;ــداف الـتعلم، مــن خـالل مــا يتـضمنھ التــد

 تـوف�b ب}ئــة ر
ســــة ��ــــشطة التعليميــــة ا��تلفــــة،  رrعليميــــة غنيــــة باســــتخدام املــــصادر التعليميــــة املتنوعــــة، ومما

اyzم واستعداداyzم   .روال�0 ت\ناسب مع أنماط rعلم الطالب وقد

ة تمكbن التعليم  اسات والبحوث السابقة عTU ضر رولذا أكدت توصيات العديد من الد ور
&ـة الرقZ[ 01 املؤسسات التعلي نة وا�xكمة ال)افية لتكييـف ~جـراءات ~دا رمية بحيث تتوافر املر و

اك ~دار الـــذي �ـــسمح بحر&ـــة  ي]ـــZ التعلـــيم لـــدعم منظومـــة التعلـــيم الرق1ـــ0 ¢ـــß¿0ء مـــن الـــوZÁ و~د ر
ة املباشـــرة للتعامـــل بـــbن املعلمـــbن والطـــالب وأوليـــاء �مـــو و�ـــbن  ات ]ـــZ مـــستو&ات ~دا راتخـــاذ القـــرا ر ر

 Zم ]ــyzاملؤســسة التعليميـة مجموعـا Zالعــام للتعلـيم الرق1ــ0 ]ـ Zàر، (إطـار ال�ــسق �سـ��اتي وابــن خــر
ـــا�ي، 2019؛ عزمــــي، 2019؛ وحميــــدوش، 2019؛ وفــــائق، 219؛ ¢غــــداد بــــاي، و طيلــــب، 2019 ؛ دحمـ
  ). Alejandro Peña-Ayala, 2019 ; Ann Marcus-Quinn؛ 2019

اسـة ]ـZ محاولـة الكـشف عـن واقـع توظيـف معل1ـ0  رو]Z ضوء ما سـبق تتحـدد مـش)لة الد
  .املرحلة املتوسطة للتعليم الرق01 وتحديد السبل املق��حة لتعميقھ
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اسة   :رأسئلة الد

  ىما مستو توظيف معل01 املرحلة املتوسطة بال)و&ت للتعليم الرق01 من وجJة نظر;م؟ .1

ىمـــا الـــسبل املق��حـــة لتعميـــق مـــستو توظيـــف معل1ـــ0 املرحلـــة املتوســـطة بال)و&ـــت للتعلـــيم  .2
  الرق01 من وجJة نظر;م؟

ـــوع : مــــا مـــــدى تــــأث�b متغbـــــ�ات .3 ـــاث/ رذ�ـــــو(النـ  والتخـــــصص )يغbــــ� تر�ـــــو/ يتر�ـــــو(واملؤ;ــــل ) إنــ
)ZÁيلغـــــو/ شـــــر /Z[(واملنطقـــــة ) ثقـــــاZfـــو انيـــــة، �حمـــــدي، حــ &ـــــة معل1ـــــ0 املرحلـــــة ) والفر ؤ]ـــــZ ر

  ىاملتوسطة بال)و&ت ملستو توظيفJم للتعليم الرق01 والسبل املق��حة لتعميقھ؟

اسة اسة إTf: رأCداف الد   :ر;دفت الد

1ـ0 مـن وجJـة ىالكشف عن مستو توظيف معل1ـ0 املرحلـة املتوسـطة بال)و&ـت للتعلـيم الرق .1
  .نظر;م

ىبيـان الــسبل املق��حــة لتعميــق مــستو توظيـف معل1ــ0 املرحلــة املتوســطة بال)و&ــت للتعلــيم  .2
  .الرق01 من وجJة نظر;م

والتخــصص ) يغbــ� تر�ــو/ يتر�ــو(واملؤ;ــل ) إنــاث/ رذ�ــو(النــوع : تحديــد مــدى تــأث�b متغbــ�ات .3
)ZÁيلغو/ شر /Z[ة معل01 املرحلة املتوسطة بال)و&ت ) ثقا& ىملستو تـوظيفJم للتعلـيم ؤ]Z ر

  .الرق01 والسبل املق��حة لتعميقھ

اسة اسة إTf أ°yا: رأCمية الد   :رترجع أ;مية الد

ة تطـو&ر  .1 ة العلميـة التكنولوجيـة ]ـZ ا�xقـل ال��بـو ال�ـr 0ـستلزم ضـر وراستجابة لتأث�bات الثـو ير
&ب املعلمbن بما يواكب متطلبات العصر ا�xديثة  . ربرامج تد

اســـات الـــسابقة بتقـــديم مز&ـــد مـــن �;تمـــام باملــــستجدات اســـتجابة لتوصـــية ال .2 رعديـــد مـــن الد
 .التكنولوجية وتوظيفJا ]Z العملية التعليمية

  :يمكن أن �ستفيد م¡yا .3

قـد rـساعد معل1ــ0 املرحلـة املتوسـطة أثنــاء ا�xدمـة عUـT مواجJــة : معلمـو املرحلـة املتوســطة •
ــــة ]ــــــZ ا��ت ـــــات املعرفيــ اyzم تحــــــدي التغbــــــ�ات ا��تمعيــــــة وال��اكمـ ــــو&ر مJــــــا ـــع املعر]ــــــZ بتطــ رمـــ

 .الرقمية

ات : ناملــشرفو ال��بــو&bن • &ب لتنميــة مJــا رrــساعد املــشرفbن ال��بــو&bن عUــT توظيــف بــرامج تــد ر
ªس  راملعلمـbن الرقميـة ممــا سـي)و لـھ الــدو البـار وا�xيــو ]ـZ نجـاح عناصــر عمليـات التــد ي زن ر

  .عTU النحو املطلوب

&�يــــة للمعلمــــbن • رالقــــائمو عUــــT ال�ــــ�امج التد اســــة ا�xاليــــة، أو :ن ـــتخدام نتــــائج الد ر يمكــــن اسـ
ات التعلم الرق01 لدى املعلمbن &�ية لتنمية مJا ر�س��شاد �yا، ]Z تصميم ال��امج التد  .ر
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اسة إسJاما لألساس البح0ë وذخ�bة للباحثbن فقد تث�b : نالباحثو • ًيمكن أن تقدم ;ذه الد ر
اسات ال��بو&ة املستقبلية ذات   . العالقة بالتعلم الرق01را;تمامJم ملز&د من الد

اسة اسة عTU ا�xدود التالية: رحدود الد   :راقتصرت الد

  .ىمستو توظيف التعليم الرق01 والسبل املق��حة لتعميقھ: ا�xدود املوضوعية .1

اسة: ا�xدود ال�شر&ة .2   .رمعل01 املرحلة املتوسطة ا��ددين ¢عينة الد

س املرحلة املتوسطة بمناطق : ا�xدود امل)انية .3 انية، حوZf/ حمدي�(رمدا   .بال)و&ت) والفر

اÞ¿0 : ا�xدود الزمانية .4   .م2022/ 2021رالعام الد

اسة   :رمصطDEات الد

  :مفHوم التعليم الرق�� .1
قمية rعتمد عTU استخدام التكنولوجيا الرقمية : �عرف بأنھ رالتعلم الذي يحدث ]Z ب}ئة 

ات ىبمختلــف أنواعJـــا ]ـــZ إحـــداث الـــتعلم املطلـــوب وتقــديم ا��تـــو ومـــا ي رتـــضمنھ مـــن أ�ـــشطة ومJـــا
ات، وتحقيــق �;ــداف التعليميــة امل�ــشودة، مــع وجــود �تــصال امل�ــ�امن وغbــ� امل�ــ�امن بــbن  رواختبــا

سمية  �bسمية أم غ ة  رعناصر العملية التعليمية سواء �ان ذلك بصو ر   )م2021أبو خطوة، . (ر
ــيم الرق�ــــ� توظيـــف .2  �;ــــداف  دمجــــھ ]ــــZ املوقـــف التعلي1ــــ0 مــــن أجــــل تحقيــــق�ع�ــــ0: التعلــ

فع مستو مشاركة املتعلم ~يجابية فyÐا &ادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية و ىو ر   .ز
اسات السابقة   :رالد

اســـتھ مــــع  اســـات الــــسابقة ذات الـــصلة بموضــــوع د ر�عـــرض الباحـــث فيمــــا يUـــZ ¢عــــض الد ر
Zfالنحو التا TUقدم وذلك ع� Tfا وفق ال��ت}ب الزم�0 من �حدث إJمراعاة عرض:  

اســــة أحمــــد ;ــــدف .1 التعــــرف عUــــT اتجا;ــــات معل1ــــ0 ال��بيــــة ا�xاصــــة نحـــــو الــــتعلم ): 2021(رت د
TـUاصة، واشتملت عينة البحث ع�xًمعلمـا مـن معل1ـ0 ال��بيـة ) 75(يالرق01 لذو �حتياجات ا

اسـة  ) 60(ا�xاصة أثناء ا�xدمة، و رمن معل01 ال��بية ا�xاصة قبل ا�xدمـة، واسـتخدمت الد
اسة املتمثلة ]Z است�يان اتجا;ات املعلمbن اتجاه التعلم املنDE الوصفي، واستع رانت بأداة الد

ـــات إحــــصـائيـا تـــــم اســــــتخدام  ـــات ا�xاصـــــة، وملعا�xــــة البيانـ الرق1ــــ0 مــــع الطــــالب ذو �حتياجـ
ً

ي
&ـــة، اختبــار  ت النتــائج . ، وتحليــل التبــاين"ت"راملتوســـطات ا�xــسابية و�نحرافــات املعيا روأشــا

ن معل01 ال��بية ا�xاصة أثناء ا�xدمة وقبل ا�xدمة تجاه التعلم الرق01 إTf أن اتجا;ات �ل م
جة متوسطة، كما أن معل01 قبل ا�xدمة �انوا أك�� إيجابية نحو استخدام  ر�انت إيجابية بد
ق ]ـــZ اتجا;ـــات معل1ـــ0  والـــتعلم الرق1ـــ0 مـــع ذو �حتياجـــات ا�xاصـــة، كمـــا أنـــھ لـــم توجـــد فـــر ي

r دمة�xاصة أثناء ا�xأن اتجا;ات ال��بية ا Tfت نتائج تحليل التباين إ رعز للعمر، وأخ�bا أشا
ً

ى
  .يمعل01 ال��بية ا�xاصة أثناء ا�xدمة للطالب ذو ~عاقة البصر&ة أك�� إيجابية

اسة مامكغ  .2 ات الـتعلم ): 2021(رتناولت د س ا�x)وميـة ملJـا جة امتالك معل01 املـدا رمعرفة د ر ر
ـــZ ظـــــل ج اســــة تـــــم الرق1ــــ0 واتجا;ـــــاyzم نحــــو اســـــتخدامھ ]ـ ونـــــا، ولتحقيــــق ;ـــــدف الد رائحــــة �و ر

اســة، وذلـك مــن خــالل تطـو&ر اســ\بانة م)ونــة  راسـتخدام املــنDE ا��ــتلط ملالءمتـھ لطبيعــة الد
ات الــــتعلم الرق1ــــ0 ]ــــZ ظــــل جائحــــة " لمــــن مجــــالbن، ا��ــــال �و  جــــة امــــتالك املعلمــــbن ملJــــا رد ر

ونا ا"وا��ال الثا�ي " ر�و ت التعلم الرقZ[ 01 ظل جائحة راتجا;ات املعلمbن نحو استخدام مJا
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ونـــا اســـة"ر�و . ر، كمـــا تـــم إجـــراء مقـــابالت �ðـــصية مفتوحـــة ممـــن لـــدyÔم الرغبـــة مـــن عينـــة الد
اســة مـن  س ا�x)وميـة ]ــZ لــواء وادي ) 310(روت)ونـت عينــة الد رمعلمــا ومعلمــة مـن معل1ــ0 املــدا

ً

�bات التعلم ال. الس جة امتالك املعلمbن ملJا اسة أن د روأظJرت نتائج الد ر رقZ[ 01 ظل جائحة ر
ات  جـــة مرتفعـــة، و�ي�ـــت النتـــائج أن اتجا;ـــات املعلمـــbن نحـــو اســـتخدام مJـــا ونـــا جـــاءت بد ر�و ر ر
جة متوسطة، أيضا أظJرت النتائج عدم وجود  ونا جاءت بد التعلم الرقZ[ 01 ظل جائحة �و

ً
ر ر

 �bعز ملتغr ق ذات داللة إحصائية يفر ى ªسية(و   ).را��xس، ا�x��ة التد

اســـة ســـيد وعبـــد ا .3 ر;ـــدف البحـــث إfـــT وضــــع تـــصو مق�ـــ�ح لتفعيـــل متطلبــــات ): 2020(لقــــادر رد
التعليم الرقZ[ 01 ضوء أ¢عاد الشراكة ا��تمعية، واملنDE املستخدم تمثل ]Z املنDE الوصفي، 
الذي �ع�� عن تحليل و�Ñrيص الظا;رة والكـشف عـن جوان¾yـا، ومجتمـع البحـث ;ـم ا�x�ـ�اء 

�0 بمؤسـسات التعلـيم ا�xـام�Z، وعينـة البحـث تحـددت يواملتخصصbن ]Z ا��ال ال��بو والتق
ز]Z عددا من ا�x��اء واملتخصصbن ]Z ا��ال ال��بو والتق�0، وأبر مـا توصـل إليـھ البحـث مـن  ي ً

Zصـدت ]ـ ة تجbJـ� الب�يـة التحتيـة الرقميـة : رنتائج العمل عTU تفعيل عدد من املتطلبات  ورضـر
&ب عTU ال��امج التقنية وتأ;يل ال)وادر ال�شر&ة واملعلمbن والطالب  رللتعامل مع التقنية، التد

ات وأ�شطة وما يرتبط �yا  روتطبيقاyzا، تحو&ل ال��امج التعليمية وما تتضمنھ من مناDñ ومقر
قمية �سJل تداولJا والتعامل مع مفرداyzا من خالل  ة  رمن متطلبات لتحقيق أ;دافJا إTf صو ر

ات التعليميـــة، والـــشراكة ]ـــZ أ¢عـــاد الـــشراكة ا��تمعيـــة، وال�ـــr 0ع�ـــ� بالـــش ]ـــZ صـــنع القـــرا رراكة 
&ــة املــستقبلية لل�ــ�امج التعليميــة الرقميــة، والتواصــل الرق1ــ0 الفعــال، والتعبbــ� عــن  ؤوضــع الر
الرأي ]Z ا�xدمات املقدمة، باإلضافة إTf التقو&م الرق01 الشامل للمنظومة التعليمية داخليا 
ً

جيا، ان�yاء إTf تقديم الدعم وفق م ًوخا ً
  .خرجات العملية التعليمية الرقميةر

ـــعبان  .4 ــــواد وشـــــــــرف وشــــــ ــــة عبـــــــــد ا�xـــــ اســـــ ــــف ): 2020(رد ـــع توظيـــــ ـــــــرف واقــــــ ــــــة rعــ اســـ ــــــدفت الد ر;ـــ
ــــZ ضــــــوء الــــــشراكة ا��تمعيـــــــة،  ـــــا;رة ]ــ ــــة القـ س النــــــو بمحافظـــ ـــــا املــــــساعدة بمــــــدا رالتكنولوجيـ ر
اسة املنDE الوصفي من خالل ثالث  رومتطلبات تدعيمھ ليناسب الطالب، وقد استخدمت الد

اسـة اس\ وقـد ) ر أوليـاء �مـو– الطـالب –املعلمـbن (ربانات وجJت ل)ل فئة مـن فئـات عينـة الد
 معلمــــا ، 22(بلـــغ عـــدد;م 

ً
 طالبـــا، 20

ً
 مـــن أوليــــاء أمـــو الطـــالب املعــــاقbن بـــصر&ا20

ً
ز، وأبـــر مــــا )ر

ZــــUاســــة مــــن نتــــائج مــــا ي رقــــصو توظيــــف اســــتخدام التكنولوجيــــا املــــساعدة : رتوصــــلت إليــــھ الد
bــة نظــر العينــة، ممــا يتطلــب تــدعيم ;ــذا للطــالب املعــاقJاســية مــن وج رن بــصر&ا بالفــصو الد ل

ً

&ب  رالواقــــع ب)افــــة التكنولوجيــــا املـــــساعدة املرتبطــــة بمنــــاr Dñعلــــيم ;ـــــذه الفئــــة، وتــــوف�b التـــــد
  .لاملناسب للمعلمbن لكيفية توظيفJا ]Z تلك الفصو ]Z ضوء الشراكة ا��تمعية

اســــــــة اليـــــــامي  .5 ــــــعت د ــــــت�تا): 2020(روسـ ــــــT اسـ ــــادي إfــ ªس الرق1ــــــــ0 بـــــــالقر ا�xــــ ات التـــــــد نج مJــــــــا ر ر
 Tــــfس الرق1ــــ0، كمــــا ســــعت إª ات التــــد روالعـــشر&ن، والتعــــرف عUــــT واقــــع امــــتالك املعلمــــات ملJــــا ر
ªس الرق1ــ0 مـن وجJــة نظــر;ن  ات التــد &�يـة للمعلمــات ]ــZ مJـا جــة �حتياجــات التد رتحديـد د ر ر ر

TـUن العـام عJس بحكــم إشـراف &ر رباإلضـافة إfـT وجJـة نظـر قائـدات املـدا جـود تقــا ر املعلمـات و و
ªس الرق1ـ0  ات التـد &0Ø مق��ح لتنميـة مJـا &ة لدyÔن، إTf جانب تصميم برنامج تد ر�داء الدو ر ر ر
اسـة املـنDE الوصـفي التحليUـZ، وقـد تـم  رللمعلمات بمؤسسات التعليم العام، واسـتخدمت الد

عة عTU ) 64(تطو&ر اس\بانة م)ونة من  T عينـة عـشوائية مجاالت تم تطبيقJا عUـ) 5(زفقرة مو
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ت إTf أن واقع  ªس الرق01 بالقر ا�xادي والعشر&ن، وأشا ات التد رأسفرت عن است�تاج مJا ر نر
جة متوسطة ªس الرق01 جاء بد ات التد رامتالك املعلمات ملJا ر   .ر

اســة الــشمرا�ي  .6 إfــT التعــرف عUــT أثــر توظيــف الــتعلم الرق1ــ0 عUــT العمليــة ): 2019(رو;ــدفت د
الكشف عن مدى تطبيق أنماط التعلم الرقZ[ 01 العملية التعليميـة، التعليمية ومخرجاyzا، و

اســة املتمثلــة باالســ\بانة  اســة املــنDE الوصــفي التحليUــZ، وتــم تطبيــق أداة الد روقــد وظفــت الد ر
ـــــت  س اململكــــــة العر�يــــــة الــــــسعودية، ) 150(عUــــــT عينــــــة عــــــشوائية بلغـ رمعلــــــم ومعلمــــــة ]ــــــZ مــــــدا

اسة إTf مجموعة من النتائج  ;ا وجود أثر التعلم الرقZ[ 01 العملية روخلصت الد ز�ان من أبر
ق ظا;ر&ــــــة بــــــbن  ــــائج وجـــــود فــــــر والتعليميـــــة ]ــــــZ اململكــــــة العر�يــــــة الـــــسعودية، كمــــــا أظJــــــرت النتــ
رمتوســطات إجابــات أفــراد عينــة البحــث �xميــع محــاو أثــر توظيــف الــتعلم الرق1ــ0 عUــT جــودة 

  . العملية التعليمية وتحسbن مخرجاyzا

ا وآخ .7 اغو ا زأجر  ر ز ن ى اسة الستكشاف الكفاءات ال�0 يحتاجJا ): Zaragoza, at el,2019(ور رد
جـــــة امـــــتالك املعلمـــــو لتلـــــك  ـــT تحديـــــد د اســـــة إfــ ــــ0، و;ـــــدفت الد ناملعلمـــــو ]ـــــZ العـــــصر الرق1ـ رن ر
ا املـــسا;مة ]ـــZ تحقيـــق تلـــك  &�يـــة ال�ـــ0 بإم)ا°yـــ اســـة �ســـ��اتيجيات التد رالكفـــاءة، وقـــدمت الد ر

TUاسة ع  �ساليب الكمية والنوعية للتعرف عTU تلك الكفـاءات رالكفاءات، وقد اعتمدت الد
 TــــUن مــــن خــــالل تطــــو&ر اســــت�يانا تــــم تطبيقــــھ عbــــا لــــدى املعلمــــJومعرفــــة واقع

ً
مــــن قــــادة ) 281(

س اليــوم إfــT املعلمــbن الــذين يمكــ¡yم دائمــا  س، وقــد بي�ــت النتــائج عــن مــدى حاجــة مــدا ًاملــدا ر ر
اســة بـ فــع الكفـاءات للمعلمــbن راك\ـساب كفـاءات جديــدة، و�التـاZf أوصـت الد رالتطو&ر املÛـ0 و

  .¢ش)ل مستمر

اسة استكشافية ]ـZ بر&طانيـا ;ـدفت إfـT التعـرف عUـT أثـر ): Neufeled,2018(قام نيوفيلد  .8 ربد
أدوات الـــتعلم الرقميــــة عUـــT مــــشاركة الطــــالب وكفـــاءyzم الذاتيــــة وملكيــــة الـــتعلم لــــدyÔم، وقــــد 

اسـة املتمثلـة باالسـ\بانة و�سـئلة استخدم الباحث املنDE ا��ـتلط مـن خـالل تطـو&ر  رأداة الد
ســة  راملفتوحــة مــن خــالل املقــابالت عUــT العينــة القــصدية امل)ونــة مــن الطلبــة واملعلمــbن ]ــZ مد

ـــا ال��يطانيـــــة اســـــة واســـــتجابات العينـــــة إfـــــT أن مـــــشاركة املـــــتعلم . �ولومبيــ روخلـــــصت نتـــــائج الد
علم الرقمية، كما أظJرت النتائج أن وكفاءة الذات يتأثران ¢ش)ل إيجاي باستخدام أدوات الت

0¿Þا   . رملكية التعلم ال تتأثر ¢ش)ل مباشر باستخدام التكنولوجيا ]Z الفصل الد

اسات السابقة   :رالتعقيب عJK الد

ا  ــ اســـات مــــن حيــــث تناولJــ اســــات الـــسابقة ي\بــــbن تنــــوع ;ــــذه الد رمـــن خــــالل اســــتطالع الد ر
 بوجھ خاص مع مالحظة تباين توجJJا العام للمستحدثات التكنولوجية بوجھ عام والتعليم الرق01

اســـة عالقـــة التعلــــيم  اســـات ا;تمـــت بد اســـة واقـــع التعلــــيم الرق1ـــ0 ود اســـات ا;تمـــت بد رمـــا بـــbن د ر ر ر
اســات ركــزت عUــT تحديــد متطلبــات التعلــيم الرق1ــ0، كمــا يالحــظ تنــوع  رالرق1ــ0 بــبعض املتغbــ�ات ود

اسات السابقة مع  اعتماد أغل¾yا عTU املنDE الوصفي واستخدام راملراحل التعليمية ال�0 تناول�yا الد
اســـات عUـــT أ;ميـــة التعلـــيم  ر�ســـ\بانة ]ـــZ جمـــع البيانـــات، إضـــافة ملـــا ســـبق يالحـــظ إجمـــاع ;ـــذه الد
اسـات الـسابقة مـن  اسة ا�xاليـة م\ـشا�yة مـع الد رالرق01 وا�xاجة ملز&د من �;تمام بھ، وتأrي الد ر

ث استخدامJا املنDE الوصفي و�عتماد عTU �س\بانة حيث تناولJا ملوضوع التعليم الرق01 ومن حي
اسات السابقة ]Z توجJJا الرئ}س املتمثل  اسة ا�xالية عن الد ر]Z جمع البيانات، ولكن تختلف الد ر
ى]Z ال��ك�b عTU مستو توظيف التعليم الرق01 من جJة و]Z سعyÐا الق��اح ¢عض السبل ال�0 يمكن 

اســـات الـــسابقة ]ـــZ مجتمعJـــا وعين�yـــا، واســـتفادت أن rـــسJم ]ـــr Zعميقـــھ، بجانـــب اختال رفJـــا عـــن الد
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اســـــات الـــــسابقة ]ــــZ تنـــــاو ¢عــــض املفـــــا;يم النظر&ـــــة و]ــــZ بنـــــاء وتـــــصميم  اســــة ا�xاليـــــة مــــن الد لالد ر ر
  .�س\بانة و]Z تفس�b ومناقشة النتائج

  :يPطار النظر

  :مفHوم التعلم الرق�� .1

لــتعلم الــذي �ــس�yدف إيجــاد ب}ئــة أن الــتعلم الرق1ــ0 ذلــك ا) 2002(ىيــر العو&ــد وا�xامــد 
تفاعليــة غنيــة بالتطبيقــات املعتمــدة عUــT تقنيــات ا�xاســب ÷fــZ و~ن��نــت حيــث تمكــن املــتعلم مــن 

  .لالوصو إTf بمصادر التعلم ]Z أي وقت ومن أي م)ان
الـــتعلم الـــذي يـــتم مـــن خـــالل وســـائط تكنولوجيـــا املعلومـــات : بأنـــھ) 2014(وªعرفـــھ عـــامر 

  . ة �الكمبيوتر وشب)اتھ وشب)ات ال)ابالت التلفز&ونية وأقمار البث الفضاÝيو�تصاالت الرقمي

ـــاد ب}ئــــة تفاعليــــة غنيــــة  وعــــرف التعلــــيم الرق1ــــ0 بأنــــھ نمــــط التعلــــيم الــــذي yÔــــدف إfــــT إيجـ
لبالتطبيقات املعتمدة عTU تقنيات ا�xاسب ÷Zf و~ن��نت، وتمكن الطالب من الوصو إTf مصادر 

  ).138، 2019حامد، و فائق، (ي م)انالتعلم ]Z أي وقت ومن أ

ىو&ـر الباحــث أن التعلــيم الرق1ــ0 �عــد صـيغة جديــدة rعتمــد عUــT التقنيــات التكنولوجيــة 
وتقــوم عUــT �بت)ــار ]ــZ مواجJــة التحــديات واملــشكالت ال�ــ0 �عــا�ي م¡yــا التعلــيم بأســلو�ھ التقليــدي؛ 

ات باعتبار أن التعليم الرق01 يقوم عTU مراعاة خصائص املتعلمbن ات النقلة النوعية للثو ر وتطو ر
  .الصناعية املتالحقة

كمــا �عـــد التعلـــيم الرق1ـــ0 آليـــة فعالـــة ]ـــZ ترســـيخ املعلومـــات وإكـــساب ا�x�ـــ�ات التعليميـــة 
 TـUتـھ ع ربمجاالyzا املتنوعة ]Z الب}ئة التعليمية ا��Jزة لذلك؛ فيتم�b ;ـذا الـنمط مـن التعلـيم بمقد

 Zـــــ�ات وتوظيـــــف خصائـــــصھ ]ــــ��xاســــ��جاع ا Zـــ�ا ل¬�انـــــب املعر]ـــــ ـــا واùــ تث�ي�yـــــا، وªـــــش)ل ذلـــــك دعمـ
ً ً

وا�x��اrــي، ممــا �ــسJم ]ــZ تلبيــة احتياجــات الفــرد وا��تمــع عUــT حــد ســواء، و�ــالطبع rعمــل الــشراكة 
;ا ا��تلفــة عUــT دعــم التعلــيم الرق1ــ0 مــن خــالل تحقيــق متطلباتــھ ¢ــش)ل إجراÝــي  را��تمعيــة بــصو

لية، ]Z إطار اس��اتيZà مخطط لھ سلفا�ساعد ]Z تحقيق أ;دافھ ا�xالية واملستقب
ً

 .  

;ا ما يZU: ممRSات التعلم الرق�� .2   :زتتعدد مم�bات التعليم الرق01 ومن أبر

ال ي)لف التعلم الرق01 كث�bا من املال، �التعليم ع�� جJاز التلفاز مثال •
ً

.  

 . سJولة تواصل وتفاعل الطالب مع أقرا°yم ومعلمyÐم ]Z أي وقت وأي م)ان •

نة • س خيار املشاركة بحسب الرغبةف: واملر  . رالعديد من أش)ال التعلم ~لك��و�ي ت\يح للدا

؛ : املـــساواة • ق معظـــم الـــدو لrعت�ـــ� املـــساواة ]ـــZ التعلـــيم مـــن القـــضايا املJمـــة جـــدا، وال�ـــ0 تـــؤ ر
فيقدم التعلم ~لك��و�ي حلوال عظيمـة لJـذه القـضية . خصوصا ما �ان ]Z املناطق الر&فية

ً

 )2015العبيد والشا�ع،  .(فادة من التقنيات املتوفرةاملJمة وذلك باالست
 �b٢٠١٣(يكما أضاف الطم (Zþات أخر للتعلم الرق01، و�bىعدة مم:  

&ن مباشرة عTU ~ن��نت • &ة عند استخدام املJام و�متحانات والتما رالتغذية الراجعة الفو  .ر

ªعلسJولة الوصو إTf امل)ونات التعليمية وسرعة املراجعة والتحديث  •  .زوالتحر&ر والتو

تھ • اسة حسب قد ر�سمح التعلم ~لك��و�ي غ�b امل��امن للطالب بالد  .ر
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 .قتوف�b املرافق والطر التعليمية ا��تلفة ال�0 تمنع امللل •

 .سJولة متا¢عة الطالب ولو بأعداد كب�bة •

 .لسJولة الوصو إTf نفس املصدر ]Z نفس الوقت •

سھ وفقا لعملھ وعائلتھتوف�b الوقت وتنظيمھ بحيث يقوم بجدولة  •   .ودر
ات .3   : الرقميةراملHا

ـــق الــــــبعض مــــــصط¬w العــــــصر الرق1ــــــ0  ة التكنولوجيــــــة واملعلوماتيــــــة أطلـــ ـــع تقــــــدم الثــــــو رمـــ
)Thedigital age ( مجــاالت Zــ[ عUــT العــصر ا�xــاZf، إذ �ــان الســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة أ;ميــة 

  ).م2019النجار، (ا�xياة العامة، فإن أ;مي�yا تزداد ]Z التعليم 
ة العلميـة، والــتعلم الـذاrي عنــد :  وrعـرف بأ°yـا ات، وا�x�ــ�ات، والقـد رامــتالك الفـرد للمJـا ر

الثقافـة املعلوماتيـة، الثقافـة ~عالميــة، : (اسـتخدامھ للتكنولوجيـا ا�xديثـة، وال�ـ0 تتطلـب امتالكـھ
للتكنولوجيـات ال�ـr 0عكـس �سـتخدام الفاعـل و�يجـاي ) ثقافة تكنولوجيا املعلومات و�تـصاالت

  )Thoughtfulleaming ,2016". (الرقمية
ات : بأ°yاGruszczynska, Merchant, Pountney,) 2013( كما �عرفJا  رمجموعة من املJا

ة وتحر&ـــــــر املعلومـــــــات الرقميـــــــة،  ـــــو إfـــــــT شـــــــبكة �ن��نـــــــت، إليجـــــــاد وإدا ــــرد للوصــ رال�ــــــ0 يمتلكJـــــــا الفـــ ل
  . الشبكةو�نخراط مع املعلومات عTU �ن��نت واتصاالت

 :تكنولوجيا التعليم الرق�� .4

قأدى التقــدم التكنولــو�Z إfـــZ ظJــو أســـاليب وطــر جديـــدة للتعلــيم غbـــ� املباشــر، rعتمـــد  ر
عUـZ توظيــف تلــك املـستحدثات التكنولوجيــة لتحقيــق الــتعلم املطلـوب، وم¡yــا اســتخدام الكمبيــوتر 

مــات الدوليــة، ¢غــرض إتاحــة ومـستحدثاتھ، و�قمــار الــصناعية والقنــوات الفــضائية، وشـبكة املعلو
قالتعلم عZU مدار اليوم والليلة ملن ير&ده و]Z امل)ان الذي يناسبھ، بواسـطة أسـاليب وطـر متنوعـة 
يتدعمJا تكنولوجيا الوسائل املتعددة بم)وناyzا ا��تلفة، لتقدم ا��تو التعلي01 من خالل تركيبة 

 وتـــأث�bات وخلفيـــات متنوعـــة ســـمعية مـــن لغـــة مكتو�ـــة ومنطوقـــة، وعناصـــر مرئيـــة ثابتـــة ومتحركـــة،
 TUا للمتعلم من خالل الكمبيوتر، مما يجعل الـتعلم شـيق وممتـع، و&تحقـق بـأعJو�صر&ة، يتم عرض

  ).43، 2012املطوع، (كفاءة، و�أقل جJد و]Z أقل وقت، مما يحقق جودة التعليم

 Zfن مجـاbادث ب�xا ال��اوج ا; تكنولوجيـا زان توظيف املستحدثات التكنولوجية ال�0 أفر
ة ك�� تفرض عUـZ الـنظم التعليميـة  ياملعلومات والتعليم الرقZ[ 01 العملية التعليمية، أصبح ضر ور
نإحـــداث نقلـــة نوعيـــة ]ـــZ �;ـــداف ال�ـــr 0ـــس�Z اfـــZ تحقيقJـــا، لي)ـــو ال��كbـــ� عUـــZ إكـــساب املتعلمـــbن 

ات الــ ات ال�ــ0 تتطل¾yــا ا�xيــاة ]ــZ عــصر املعلومــات، وم¡yــا مJــا رمجموعــة مــن املJــا -Self(تعلم الــذاrير
learning skills(ـــة ات املعلوماتيــ ات التعامـــــل مــــــع ) Informatics(ر، ومJــــــا رومــــــا تتـــــضمنھ مـــــن مJــــــا

ة الذات، بدال من ال��ك�b عZU إكسا�yم املعلومات ات إدا راملستحدثات التكنولوجية، ومJا العو&ـد (ر
  ).38، 2002وا�xامد، 

Xس .5  :رتوظيف التعلم الرق�� YZ التد

ªس بتوظيفھ ¢عدة طرتتم �ستفادة  قمن التعلم الرقZ[ 01 التد   ): 2021عبد ا�xكيم، (ر

�ــــستخدم ¢عــــض تقنيــــات الــــتعلم الرق1ــــ0 كتــــدعيم التقليــــدي، ) املكمــــل(النمــــوذج املــــساعد  •
ªس يوجـــھ  جJـــا ومـــن أمثلـــة تطبيقاتـــھ قبـــل التـــد اســـة أو خا رو&)ـــو ذلـــك داخـــل ��ـــرة الد ر ر ن
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س معbن عTU شبكة  ~ن��نت أو عTU قرص مدمج، قيام املعلم راملعلم الطالب لالطالع عTU د
  .بت)ليف الطالب بالبحث عن معلومات معينة ]Z شبكة �ن��نت

 النموذج املدمج يتضمن ;ذا النموذج الـدمج بـbن التعلـيم التقليـدي والرق1ـ0، داخـل غرفـة  •
اسـة أو �مـاكن ا��Jــزة بتقنيـات التعلــيم ~لك��و�ـي، و&متــاز بـا�xمع بــbن مزايـا ال تعلــيم رالد

ة املوقف التعلي01  رالتقليدي و~لك��و�ي إال أن دو املعلم ]Z ;ذه ا�xالة ;و التوجيھ وإدا ر
ه إيجاي رواملتعلم ي)و دو   .ن

 النمـوذج ا�xــالص �ـستخدم الــتعلم الرق1ـ0 بــديال للتعلـيم التقليــدي بحيـث يــتم الـتعلم مــن  •
¿Þعمل الشبكة �وسيط أساr ،أي وقت من قبل املتعلم Z[0 لتقديم �امل عملية أي م)ان و

اسة الذاتية املستقلة .التعليم س الطالـب املقـر ~لك��و�ـي (ر، ومن أمثلة تطبيقاتھ الد ريد ر
ع ). ًانفراديـــــــا ـــــشر س أو انجـــــــاز مــ ـــــن خـــــــالل د ـــــالءه، مــ مــ وأن يـــــــتعلم الطالـــــــب مـــــــع مجموعـــــــة  ر ز

  .   باالستعانة بأدوات التعلم الرق01 ال\شاركية مثل غرف ا��ادثة واملنتديات
  : ر ا^[ديد للمعلم YZ عHد التكنولوجيا الرقميةالدو .6

ات التكنولوجيـة رقبل ا�xديث عن دو املعلم ]Z عJد التطو رالبـد مـن معرفـة ;ـذا الـدو , ر
ــا كيـــف �ـــان املعلـــم محـــو العمليـــة التعليميـــة فJــــو , ]ـــZ ظـــل النظـــام الكالســـي)ي التقليـــدي أينــ رفقـــد  ر

يحــشوا , و÷مــر النــاZþ, لو;ــو املتعــرف �و, و;ــو املرســل للمعلومــات, ;ــو الــضابط للنظــام: �ســاس
ذ;ن طالبھ باملعلومات عن طر&ق التلقbن مستخدما ال��;يب وسيلة للضبط

ً
 .  

س  ه قـد rغbـ� مــن مجـرد معـد للــدر وأمـا املعلـم ]ـZ ظــل التكنولوجيـا ا�xديثـة فنجــد أن دو ر
عليميــة ل\ــسJيل ومحــدد ألفــضل الوســائل الت, إfــT مــصمم للمواقــف التعليميــة, بالطر&قــة التقليديــة

إfـT باحـث ومنقـب يتعامـل بنفـسھ , ركما rغ�b دو املـتعلم مـن متلقـي سـل0Ø للمعلومـات, عملية التعلم
  ). 2، 2000عبد املنعم وأحمد، (مع املادة التعليمية املطبوعة وغ�b املطبوعة و&تعامل معJا 

T ب}ئــــة لأي أن ب}ئـــة التعلــــيم ¢ــــش)ل عـــام قــــد تحولــــت مـــن ب}ئــــة متمركــــزة حـــو املعلمــــbن إfــــ
ِمتمركزة حو املتعلمbن؛ فبدال مـن أن ي)ـو املعلـم ;ـو مـصدر املعلومـات الرئ}ـÀ¿0 ومرسـل املعرفـة  َ َ َ َن ل

ُ َّ ْ ْ
ِ

ك وموجــــھ لعمليــــة التعلــــيم والــــتعلمأفقــــد , الوحيــــد  ركمــــا rغbــــ� دو الطالــــب مــــن متلقــــي, رصــــبح مــــشا
ـــــZ عمليــــــة التعلــــــيم و ــــشط ]ـ ك ايجــــــاي وصــــــاحب دو �ــ ـــل0Ø إfــــــT مــــــشا ــ رللمعلومــــــات ¢ــــــش)ل سـ الــــــتعلم ر

)UNESCO, (2005, 4.(  

لومن خالل ما سبق يمكن القو بـأن ;نـاك العديـد مـن الـصفات ال�ـ0 يجـب أن يتمتـع �yـا 
 Zþات التكنولوجية و�bظل التغ Z[ 10;ـ، 1423عثمان، (املعلم:(  

ا عTU استخدام التقنيات ا�xديثة ]Z عملية التعليم والتعلم  • أن ي)و قاد
ً
ر  ن

ات عقلية فا •  . ئقةر أن يتمتع بقد

 . ن أن ت)و لديھ اتجا;ات إيجابية نحو طالبھ •

ا عTU تصفح املوضوعات ذات الصلة بتخصصھ من خالل شب)ات املعلومات • أن ي)و قاد
ً
ر  . ن

�ا عTU تصميم و�شر املوضوعات التعليمية عTU ~ن��نت • أن ي)و مد
ً
ر  . ن
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ة العملية التعليمية الفعالة واملتفاعلة مع ا • ا عTU إدا رأن ي)و قاد ر
ً

 . لب}ئة التكنولوجيةن

  :تحديات التعليم الرق�� .7

ت�بع التحديات ال�0 يمكن أن يواجJJا التعليم الرقZ[ 01 �دوار �ساسية ألر�ان العملية 
ىالتعليمية وZþ املتعلم، واملعلم، وا��تـو التعلي1ـ0؛ حيـث rعمـل جميعJـا ]ـZ إطـار منظـومي مت)امـل 

ق ات  ة واعيـة ومرنـة، واسـ\ثما ر�ـستلزم إدا ر سـة لتحقيـق �;ـداف ر وميـة محـسو�ة، و��يـة تحتيـة مدر
 Z[ اعتبار أن كفاءة التعليم الرق01 تكمن TUوالطو&ل بكفاءة وفعالية، ع �bن القصbجل� Z[ املرجوة
 Zاسـو�ية املتاحـة، وأن فعاليتـھ تتجـسد ]ـ�xد واملواد و~م)انات الرقميـة وا ر�ستخدام �مثل للموا

ة عUـــــT تطوªـــــع ;ـــــذه الت ــــداف التعليميـــــة وا��تمعيـــــة رالقـــــد قنيـــــات الرقميـــــة وال�ـــــشر&ة لتحقيـــــق �;ـ
  ).83، 2019عزمي، (والقومية امل�شودة

ªس؛ حيث rغي�b أدوار املعلم من  رو&تال�T التعليم الرق01 مع �تجا;ات املعاصرة ]Z التد
د باملعلومـات إfـT مرشـد للطـالب نحـو املعرفـة، كمـا rغbـ� دو ا ر�ونھ ملقن ملوجـھ ومـن مـز ملـتعلم مـن و

ات rـــساعده ]ـــZ امـــتالك خ�ـــ�ات الـــتعلم ع�ـــ� التقنيـــات  ة امتالكـــھ ملJـــا ر�ونـــھ متلقـــي ســـل0Ø إfـــT ضـــر ور
ة عUـT تقـو&م  رالتعليمية؛ لذا يجب عليھ تحديد أ;دافـھ وفـق احتياجاتـھ، والبـد مـن أن يمتلـك املقـد

نــة ]ـــZ عمليـــة الـــتعلم ال�ــ0 تـــت قميـــة وذاتــھ، و;ـــذا يؤكـــد �ونــھ أك�ـــ� اســـتقاللية وذاتيـــة ومر رم بوســـائل 
ات  روrــستمر معــھ ح�ــ� ¢عــد تــرك املؤســسة التعليميــة لتبقــى مــدى ا�xيــاة، ممــا �ــستوجب تنميــة مJــا
ة  ـــــصو ــــ0 بـ ــــT تحقيــــــق أ;ــــــداف التعلــــــيم الرق1ــ ـــــساعد عUــ ـــــr 0ـ ــــات ال�ـ ـــا، وتــــــوافر املتطلبــ رالتفكbــــــ� العليـــ

، (وظيفية   ).2012يا�xلفاو

&ة وال\ـــــشعب ـــ0 الرق1ـــــ0 صــــــفة �ســـــتمرا رو&أخـــــذ ا��تـــــو التعلي1ـــ  والتنــــــوع، متناغمـــــا مــــــع ى
ً

التـــدفق املعلومــــاrي ]ـــZ �آفــــة ا��ـــاالت، وªــــش)ل ذلـــك تحــــديا كبbـــ�ا ل)ــــل مـــن املعلــــم واملـــتعلم؛ حيــــث 
ً ً

 Tfات �ختيار والتصميم و~نتاج والتقو&م، و�النظر إ ات نوعية م¡yا مJا ة توافر املJا ريتطلب ضر ر ور
عديد من املزايا ال�0 تؤدي إTf نتائج فعالة التطبيقات الرقمية املتوافرة يت�w مدى شمولي�yا عTU ال

]ـــZ �ســــتخدام والتوظيــــف عUـــT حــــد ســــواء، كمــــا rعمـــل عUــــT تمكــــbن الـــشراكة بــــbن أطــــراف العمليــــة 
جيـة، و�مـا �ـساعد  رالتعليمية، بما �سJم ]Z إكسا�yم ا�x��ات التعليميـة وفـق تفـاعالت داخليـة وخا

  ).2014عZU، واشعالل، (]Z تحقيق أ;داف التعليم الرق01

وrـش)ل الب�يــة التحتيــة الرقميــة الــركن الــرئ}س ال�ـr 0عمــل مــن خاللــھ العمليــة التعليميــة 
ف وإم)انيات الدو ال�0 ت�تDE التعلـيم الرق1ـ0، ولـذا  لالرقمية، و�التأكيد تختلف مقوم�yا وفق ظر و

ينة لrس�T الدو من خالل ال\شرªعات وتوف�b ال)وادر ال�شر&ة أن تحدث مـن ب�ي�yـا التحتيـة مـستع
ة الـــصناعية الرا¢عـــة ق1ــ0 يواكـــب مقومـــات الثــو غبـــة ]ــZ تـــوفr �bعلـــيم  ربــا�x��ات الدوليـــة  ر الJـــادي، (ر

2005.(  

ة املرتبطـة  نـة والـوZÁ والرشـد ]ـZ ~دا ة تـوافر املر ق1ـ0 فاعـل ضـر رو&تطلب قيام rعليم  ر ور و
ة عUـــT ~نتاجيـــة ]ـــZ التعلـــيم الرق1ـــ0 مـــن ح يـــث إجـــراءات ر�yـــذا الـــنمط مـــن التعلـــيم؛ لـــذا rعمـــل ~دا

ات ]Z مـستو&ات ا�xـط  ªس حر&ة اتخاذ القرا د ال�شر&ة مع إعطاء ;يئة التد &ب املوا رالعمل، وتد ر ر ر
د  ـــوا ـــع آليـــــات لـــــدعم �داء املتمbـــــ� وتحفbـــــ�ه، وحـــــسن اســـــتخدام وتـــــوف�b املــ ضــ ة، و ر�و مـــــن ~دا ور ل

مـــة ]ـــZ القـــوا &ـــة والتعليميـــة، إfـــT جانـــب إحـــداث املواءمـــات الال زالتقنيـــة و~دا نbن واللـــوائح وأنمــــاط ر
&ــة املعمـــو �yــا ]ـــZ املؤســسات التعليميـــة  ســـات ~دا لالتفــاعالت �جتماعيــة واملJنيـــة الرقميــة واملما ر ر
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ة والتقدم والنمو للمجتمع ك)ل من  مة الك\ساب املعرفة ودعم املJا رلتحقيق �;داف املرجوة الال ز
ة الرقمية فقا ملتطلبات الثو رخالل املنظومة التعليمية و   ).2013صاwx، (و

اسة   :رPطار امليداbي للد

اسة اسة املنDE الوصفي ألنھ ��سب لتحقيق أ;دافJا حيث من خاللھ : رمنcd الد راستخدمت الد
ىأمكن الوقوف عUـT واقـع مـستو توظيـف معل1ـ0 املرحلـة املتوسـطة للتعلـيم الرق1ـ0 وكـذلك اق�ـ�اح 

  .السبل ال�0 من املمكن أن rسJم ]r Zعميقھ

اسة من جميع معل01 املرحلة املتوسطة بال)و&ت: اسةرمجتمع الد ريت)و مجتمع الد   .ن

اسة ومواصفاghا اسة عTU عينة بلغت : رعينة الد معلما ومعلمة باملرحلة ) 294(راقتصرت الد
ً

عbن وفـــق متغbـــ�ات والتخـــصص ) يغbـــ� تر�ـــو/ يتر�ـــو(واملؤ;ـــل ) إنـــاث/رذ�ـــو(النـــوع : زاملتوســـطة مـــو
)ZÁيلغو/ شر /Z[حمدي(قة واملنط) ثقا� /Zfانية، حو   :كما باألش)ال التالية، )والفر

  

  
  )1(ش<ل 

Xع أفراد العينة حسب النوع  زتو

أن �سبة أفراد العينة ) 1(يت�w من الش)ل 
�سبة أفراد أك�� من رالشباب الذ�و من 

، حيث بلغت ال�سب عTU من ~ناثالعينة 
 ).%46.9(، )%53.1(ال��ت}ب، 

  

 
 )2(ش<ل 

Xع أفراد ا  لعينة حسب املؤCلزتو

من أن �سبة أفراد العينة ) 2(يت�w من الش)ل 
�سبة أفراد أك�� من يا�xاصلbن عTU مؤ;ل تر�و 

، يمن ا�xاصلbن عTU مؤ;ل غ�b تر�والعينة 
، )%59.2(حيث بلغت ال�سب عTU ال��ت}ب،

)40.8%.( 
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  )3(ش<ل 

Xع أفراد العينة حسب التخصص  زتو

اد أن �سبة أفر) 3(يت�w من الش)ل 
 أك�� من يذو التخصص الثقا]Zمن العينة 

يمن ذو التخصص �سبة أفراد العينة 
ZÁياللغو والشر TUحيث بلغت ال�سب ع ،

 ).%32.7(، )%33.3(، )%34(ال��ت}ب، 

  
  )4(ش<ل 

Xع أفراد العينة حسب املنطقة  زتو

أن �سبة أفراد ) 4(يت�w من الش)ل 
�سبة أفراد  أك�� من منطقة حوTfمن العينة 

انيةعينة ال ، حيث ومن منطق�0 �حمدي والفر
، )%33.7(، )%34.4(بلغت ال�سب عTU ال��ت}ب، 

)32%.( 

اسـة امليدانيـة ئ}ـسة ل¬�انـب امليـدا�ي،  :رأداة الد اسـة �سـ\بانة �ـأداة  راسـتخدمت الد ر
اســــة مــــة مــــن أفــــراد عينــــة الد ــات الال ا ل¬�ــــصو عUــــT املعلومــ ا مــــصد ــ ;ــ رباعتبا ز ر لر

ً
وقــــد مــــرت . 

 : �س\بانة با�xطوات التاليةعملية إعداد

اســـة وكـــذلك ¢عــــض  • اســـات الــــسابقة و�دبيـــات ذات الـــصلة بموضــــوع الد ر�طـــالع عUـــT الد ر
  .را�x��ات العاملية ]Z مجال التعلم الرق01، وذلك �yدف صياغة محاو �س\بانة

yzا �ولية • ات �س\بانة ]Z صو رتم صياغة عبا م؛ ثالثـة أقـساوجاءت �سـ\بانة م)ونـة مـن . ر
ا لuو مgtــا ىمــستو توظيــف معل1ــ0 املرحلـــة   فجــاء عـــنالقــسم الثــاbي البيانــات �وليــة، أمـــ

 فجـاء عـن الـسبل القـسم الثالـثأمـا . املتوسطة بال)و&ت للتعلـيم الرق1ـ0 مـن وجJـة نظـر;م
ىاملق��حــة لتعميــق مـــستو توظيــف معل1ـــ0 املرحلــة املتوســـطة بال)و&ــت للتعلـــيم الرق1ــ0 مـــن 

 .وجJة نظر;م

ة استجابة �انت ~ • ات �س\بانة ]Z صو رجابة عTU عبا ة(ر رمستو املوافقـة عUـT العبـا و�ـل ) ى
جة وفق مقياس ليكرت الثال�ي  ة متد رم¡yا ]Z صو  ). منخفض– متوسط –مرتفع (ر

ة مـن ¢عـض ا�x�ـ�اء واملتخصـصbن ]ـZ مجـال تم عرض �س\بانة عTU السادة ا��كمـbن • ر ~دا
نـــة وأصــو ب)ليـــات ال��بيــة، وذلـــك  ل ال��بيــة وعلـــم الــنفس التعلي1ــ0روالتخطــيط وال��بيــة املقا

ات وسالمة  رللتحقق من مدى مالءمة �س\بانة للغرض ال�0 وضعت لھ، ومدى وضوح العبا
ات و~ضافة إلyÐا أو ا�xذف م¡yا  .رالصياغة، ومدى كفاية العبا

bن، و�ــان تــم تجميــع مالحظــات ومق��حــات الــسادة ا��كمــbن، ومناقــش�yا مــع الــسادة املــشرف •
ات وإعادة صياغة ¢عضJا  .رمن أ;م ;ذه التعديالت حذف ¢عض العبا
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&ن ب • yzا ال¡yائيــة م)ونــة مــن محــو رتــم وضــع �داة ]ــZ صــو ات ر ة40(رإجمــاZf عبــا عــة ) رعبــا زمو
ي �س\بانة   وال�0 يتم التعامل معJا إحصائيا-رعTU محو

ً
-ZUكما ي : 

  ) 1(لجدو 

اسة   روصف أداة الد

اتعد رمحاو yسxبانة  رد العبا

لا��و �و  20 ر

 20 را��و الثا�ي

 40 ا��موع

اسة   )الصدق والثبات: (رتقنSن أداة الد

  ):yسxبانة( صدق uداة  -1

J}وu ر: الطر�قةCيالصدق الظا: 

ــــbن للتحقـــــق مـــــن صـــــدق �ســـــ\بانة  ـــة مـــــن ا��كمـ ىذو تـــــم عـــــرض �ســـــ\بانة عUـــــT مجموعــ
نة وأصو �ختصاص وا�x��ة من أعضاء ;يئة ال ة والتخطيط وال��بية املقا ªس ]Z مجال ~دا لتد ر ر ر

ا�yـــم ومالحظـــاyzم حـــو ال��بيـــة وعلـــم الـــنفس التعلي1ـــ0 ل للقيـــام بتحكيمJـــا، وقـــد طلـــب مـــ¡yم إبـــداء آ ر
ىمــــستو توظيــــف معل1ــــ0 املرحلــــة املتوســــطة بال)و&ــــت �ســــ\بانة وفقراyzــــا مــــن حيــــث الكــــشف عــــن 

ر فقـرة بالبعـد أو ا��ـو ال�ـ0 ، وكذلك من حيث تـرابط �ـلھللتعليم الرق01 والسبل املق��حة لتعميق
تندرج تحتھ، ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغ�yا؛ وذلك بتعديل الفقرات أو حذف غ�b املناسب 
نھ مناسبا من فقرات، و�ناء عTU التعديالت واملق��حات ال�0 أبدا;ا ا��كمـو  نم¡yا أو إضافة ما ير ً و

مة ال�0 اتفق علyÐا غالبية ا��كمbن وال�0 بلغت �سبة �تفاق ، قام  الباحث بإجراء التعدي زالت الال
، ح�ـ� اسـتقرت �ســ\بانة )90(%علyÐـا أك�ـ� مـن  ات أخـر ى، مـن rعــديل ¢عـض الفقـرات وحـذف عبــا ر

yzا ا�xالية   .رعTU صو

;ـــا باالســـ\بانة قـــام  تباطJـــا ومحاو ات �ســـ\بانة وا روعــد التأكـــد مـــن ســـالمة صـــياغة عبــا ر ر
اســة، وعــد اســـتقبال �ســتجابات وتفرªغJــا وتبو&¾yــا تـــم الباحــث  ب رتطبيــق �ســ\بانة عUـــT عينــة الد

~صـــدار ) SPSS(،)Statistical Package for Social Sciences(اســتخدام ال��نـــامج ~حـــصاÝي 
ZUا، كما يyzحساب صدق �س\بانة وثبا Z[ ،امس والعشر&ن�xا:  

 :الصدق الذا$ي: الطر�قة الثانية

كيم �سـ\بانة و�ل�ـ�ام بتعـديالت الـسادة ا��كمـbن تـم تطبيـق �سـ\بانة عUـT عينـة ¢عد تح
معلمــا ومعلمــة، وعــد تفرªــغ �ســ\بانات وتبو&¾yــا، تــم حــساب ) 40(اســتطالعية مــن املعلمــbن بلغــت 

ـــل الـــــــصدق الـــــــذاrي ـــو( باســــــــتخدام حـــــــساب معامـــــ تبـــــــاط ب�bســـــ نا ــــــ\بانة ) ر ي �ســ ـــــو جــــــــة محــ ربـــــــbن د ر
ج  :لة الصدق الذاrي كما با�xدو التاZfرومجموعJا، و�انت د
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  ) 2(لجدو 

ي ومجموع yسxبانة جة محو تباط بSن د y رمعامل ر   )40=ن(ر

ات را�Dو تباط ب6Sسو رعدد العبا نمعامل ا جة الصدق ر  رد

 مرتفعة **0.838 20 لuو

 مرتفعة **0.891 20 الثاbي

ي �سـ\ب) 2(ليالحـظ مــن ا�xــدو  انة يق�ــ�ب مــن الواحــد رأن معامـل الــصدق الــذاrي ��ــو
جــــة عاليــــة مــــن الــــصدق،  جتــــان مقبولتــــان إحــــصائيا و�ــــذلك تتمتــــع �ســــ\بانة بد ��يح و;مــــا د رالــــ ًر

اسة ا�xالية   .رو&مكن �عتماد عTU نتائجJا ]Z الد

نبـــاخ ً نظـــرا لـــصعو�ة التطبيـــق مـــرتbن:الثبـــات-2  Cronbch's(و اســـتخدم الباحـــث طر&ق�ـــ0 ألفـــا كر
alph(والتجزئة النصفية، ك ،Zfدو التا�xلما با:  

  ) 3(لجدو 

  معامالت الثبات لالسxبانة

 التجزئة النصفية

 العدد را�Dو
معامل الفا 

نباخ تباط بSن نصفى  وكر yر
 yسxبانة

معامل الثبات �عد 
 Guttmanالت�Dيح

 0.865 0.866 0.855 20 ل�و

 0.829 0.847 0.835 20 الثا�ي

 0.910 0.907 0.926 40 إجماZf �س\بانة

نبـاخ لثبـات �سـ\بانة، قـد بلغـت ) 3(ليت�w من ا�xدو  ) 0.926(وأن قيمـة معامـل ألفـا كر
جــة كبbــ�ة حيــث تراوحــت بــbن ي �ســ\بانة جــاءت بد ركبbـ�ة، كمــا أن معــامالت الثبــات ��ــو ) 0.835(ر

Tــfالثبــات املرتفـــع لالســـ\بانة، )0.855(إ Tـــfإ �bًي)ــو ذلـــك مؤشـــرا جيـــدا لتعو&مكـــن أن ، ممـــا �ـــش ً مـــيم ن
  .نتائجJا

�w مـــن ا�xــدو  ��يح ل) 3(لكمــا يتــ ) Guttman) 0.910أن قيمـــة معامــل الثبـــات ¢عــد التـــ
��يح ل ي �ســـ\بانة جـــاءت ��Guttmanمـــوع �ســـ\بانة، كمـــا أن معـــامالت الثبـــات ¢عـــد التـــ ر��ـــو

جة كب�bة حيث تراوحت بbن ن و&مكـمما �ش�b إTf الثبات املرتفع لالسـ\بانة، ) 0.865(إTf) 0.829(ربد
ًي)و ذلك مؤشرا جيدا لتعميم نتائجJاأن  ً   .ن

ل¢عد تطبيـق �سـ\بانة وتجميعJـا، تـم تفرªغJـا ]ـZ جـداو �xـصر  :أساليب املعا^[ة Pحصائية

ات وملعا�xـــــة بياناyzـــــا إحـــــصائيا مـــــن خــــالل برنـــــامج ا�xـــــزم ~حـــــصائية ًالتكــــرا  SPSS(Statistical(ر
Package for Social Sciencesـامس وال�xوقـد اسـتخدم الباحـث مجموعـة مـن . عـشر&ن ~صـدار ا

ات �س\بانة،  ر�ساليب ~حصائية ال�r 0س�yدف القيام ¢عملية التحليل الوصفي و�ستدالZf لعبا
Zـــþيح ل:و�� نبـــاخ، معامـــل الثبـــات ¢عـــد التـــ ، ومعامـــل الفـــا كر تبـــاط ب�bســـو ومعامـــل ا ن ، Guttmanر
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ات، واملتوسـطات ا�xـس &ـة واختبـار التـاء روال�سب املئو&ـة ]ـZ حـساب التكـرا رابية و�نحرافـات املعيا
 واختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه، )t – test Independent Simple (لعي�تــbن مــستقلتbن

)One Way ANOVA(.  

ــــxبانة ـــتجابة  :تـــــ�Dيح yسـ ــــة )مرتفعـــــة(rعطـــــى �ســ جـ rعطــــــي ) متوســـــطة(، و�ســـــتجابة )3(رالد
جــة  جــةrعطــي ا)منخفــضة(، و�ســتجابة )2(رالد جات ]ــZ التكــرار املقابـــل )1(رلد ر،و�ــضرب ;ــذه الــد

، )الوســط املـــر�w(ل)ــل اســتجابة، وجمعJـــا، وقــسم�yا عUـــT إجمــاZf أفـــراد العينــة، �عطــي مـــا �ــس�1 بــــ
ZUحدة كما ي TUة ع ن ال�س0Ø ل)ل عبا رالذي �ع�� عن الو   :ز

ة )تكرار منخفضة  × 1) + (تكرار متوسطة × 2) + (تكرار مرتفعة × 3(  =رالتقدير الرق�� ل<ل عبا

 عددأفراد العينة
 

اسـة  روقد تحدد مستو املوافقة لـدى عينـة الد لتقـدير طـو الف�ـ�ة ال�ـ0 يمكـن مـن خاللJـا (ى
ا�xكم عTU املوافقة من حيث �و°yا مرتفعة، أم متوسـطة، أم منخفـضة مـن خـالل العالقـة التاليـة 

 ):96، 1986جابر، و�اظم، (

 1-ن
 ن =ىمستو املوافقة 

 �bـــشr ن(حيــث ( ــساوrعـــدد �ســـتجابات و Tـــfىإ)مـــستو ومـــدى ) 3 Zfـــدو التـــا�xا wـــùىو&و ل
اسة ل)ل استجابة من استجابات �س\بانة ة لدى عينة الد رموافقة العبا   :ر

  ) 4(لجدو 

اسة رمستو املوافقة لدى عينة الد   ى

 املدى ىمستو املوافقة

 تقر&با1.66أي ) 0.66 + 1(وح�� 1من  منخفضة
ً

 

 تقر&با2.33أي ) 0.66 + 1.67(وح�� 1.67من  متوسطة
ً

 

 3أي ) 0.66 + 2.34(وح�� 2.34من  مرتفعة

اسة ومناقش�gا وتفسC6Sا   :رنتائج الد

ىمـا مــستو توظيـف معل�ــ� املرحلـة املتوســطة بالكو�ــت : لنتـائج Pجابــة عـن الــسؤال uو
 للتعليم الرق�� من وجHة نظرCم؟ 

ات ا��و �و ا�xاص بمستو توظيف معل01 لإلجابة عن ;ذا السؤال تم ترت}ب ع ىبا ل ر ر
ا°yـــا ال�ـــس�ية، وا�xـــدو  لاملرحلـــة املتوســـطة بال)و&ـــت للتعلـــيم الرق1ـــ0 مـــن وجJـــة نظـــر;م حـــسب أو ز

 :التاZf يوwù ذلك
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  ) 5(لجدو 

ىالنتائج  ا^�اصة بمستو توظيف معل�� املرحلة املتوسطة بالكو�ت للتعليم الرق�� من وجHة 
 )294=ن(نظرCم

جة املوافقة  رد

ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن  زالو
0Øال�س 

�نحراف 
 ياملعيار

ب
�ت}

ال�
 

ىمستو 
 املوافقة

11  
أقوم بتحو&ل ��شطة التعليمية 
ق01 م�سط وجذاب  رإTf محتو  ى

 ومشاركتھ مع الطالب
 متوسطة 1 0.655 2.2823 11.2% 33 49.3% 145 39.5% 116

13 
 Z[ ات ~لك��ونية رأطبق �ختبا

 تقو&م الطالب
 متوسطة 2 0.663 2.2109 13.6% 40 51.7% 152 34.7% 102

1 
أrعامل بكفاءة مع برامج ال\شغيل 
~لك��ونية املتعددة داخل قاعات 

ªس  رالتد
 متوسطة 3 0.681 2.2041 15.0% 44 49.7% 146 35.4% 104

12 
 أستخدم ¢عض التطبيقات التقنية

تقنية الواقع (]Z عملية التعلم مثل 
،  الواقع �ف��ا!¿0،   .....).زاملعز

 متوسطة 4 0.747 2.1224 22.4% 66 42.9% 126 34.7% 102

9 
ىأحرص عTU تصميم محتو rعلي01 

رق01 يمكن مشاركتھ مع الطالب 
ZÁع�� شب)ات التواصل �جتما 

 ةمتوسط 5 0.586 2.0918 12.9% 38 65.0% 191 22.1% 65

7 
أحرص عTU تفاعل الطالب 

ومشارك�yم أثناء تطبيق التعليم 
 الرق01

 متوسطة 6 0.592 2.0680 14.3% 42 64.6% 190 21.1% 62

6 
أستفيد من منصات التعليم 
&ب ~لك��و�ي ]Z تنمية  روالتد

ªسية اrي التد رمJا  ر
 متوسطة 7 0.567 2.0510 13.6% 40 67.7% 199 18.7% 55

2 
بيانات الرقمية أتوسع ]Z عرض ال

ªس باستخدام  رأثناء التد
 املستحدثات التكنولوجية

 متوسطة 8 0.804 2.0476 29.9% 88 35.4% 104 34.7% 102

20 
اrي باستمرار لتعز&ز  رأطو من قد ر
اrي ]Z توظيف التعليم الرق01  رمJا

 متوسطة 9 0.592 2.0374 15.6% 46 65.0% 191 19.4% 57

4 
ة ال�0 أستطيع حل املشكالت الفني

قد تحدث أثناء استخدام برامج 
 التعليم الرق01

 متوسطة 10 0.637 1.9898 20.7% 61 59.5% 175 19.7% 58

19 
أطبق نظام متقن �xفظ البيانات 
وتأمbن ا�xصوصية عند توظيف 

 التعليم الرق01
 متوسطة 11 0.631 1.9762 21.1% 62 60.2% 177 18.7% 55
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جة املوافقة  رد

ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن  زالو
0Øال�س 

�نحراف 
 ياملعيار

ب
�ت}

ال�
 

ىمستو 
 املوافقة

 متوسطة 12 0.692 1.9014 %29.3 86 %51.4 151 %19.4 57 الرق01أ;#" طالي باستمرار للتعلم 18

16 
قأنوع ]Z طر واس��اتيجيات 

ªس بما يالئم طبيعة التعليم  رالتد
 الرق01

 متوسطة 13 0.686 1.8946 29.3% 86 52.0% 153 18.7% 55

10 
َدائما ما أوظف �جJزة الرقمية  ُ ً

املتاحة بما ي\ناسب مع املوقف 
 التعلي01

 متوسطة 14 0.747 1.7619 42.5% 125 38.8% 114 18.7% 55

14 
لدي موقع إلك��و�ي استخدمھ 

 باستمرار ]Z التواصل مع الطالب
منخفضة 15 0.799 1.6224 57.8% 170 22.1% 65 20.1% 59

8 
أستخدم ¢عض التطبيقات 

التكنولوجية ملتا¢عة أداء الطالب 
 وتقو&مJم ¢ش)ل مستمر

منخفضة 16 0.782 1.6190 56.8% 167 24.5% 72 18.7% 55

5 
أحرص عTU استخدام محر�ات 

البحث وتفعلyÐا ]Z العملية 
 التعليمية

منخفضة 17 0.788 1.5748 61.2% 180 20.1% 59 18.7% 55

17 
أتبادل ا�x��ات مع الزمالء محليا 
ً

وعامليا ]Z توظيف التعليم الرق01
ً

 
منخفضة 18 0.794 1.5544 63.6% 187 17.3% 51 19.0% 56

15 
يتوفر لدي �دوات والتج�bJات ال�0 

أستخدمJا ]Z توظيف التعليم 
 الرق01

منخفضة 19 0.790 1.5476 63.9% 188 17.3% 51 18.7% 55

3 
أحرص عTU إ�شاء امللفات الرقمية 

ªس yzا وتوظيفJا ]Z التد روإدا  ر
منخفضة 20 0.791 1.5170 67.0% 197 14.3% 42 18.7% 55

 Zfإجما
  ر�وا�

ان ال�س�ية    )38.07(زمجموع �و
ي�نحراف املعيار 

)12.29(  
ان  زمتوسط �و

  )1.904(ال�س�ية 
  متوسطة  )63.46(ال�سبة املئو&ة 

ىيوùــــw ا�xــــدو الــــسابق نتــــائج ا��ــــو �و ا�xــــاص بمــــستو توظيــــف معل1ــــ0 املرحلـــــة  ل رل
ن املتوسطة بال)و&ت للتعليم الرق01 من وجJة نظر;م، وذلك ]Z ضوء التو زªع ~حصاÝي وفقـا للـو ًز

ة والرتبـة، حيـث �ـش�b ا�xـدو إfـT أن مـستو توظيـف معل1ـ0  ىال�س0Ø ومستو املوافقـة عUـT العبـا ل رى
ان ال�س�ية  جة متوسطة، حيث بلغ مجموع �و زاملرحلة املتوسطة بال)و&ت للتعليم الرق01 جاء بد ر

ا)12.29(ي، وجــــــاء �نحــــــراف املعيــــــار )38.07( ، وجــــــاءت )1.904(ن ال�ــــــس�ية ز، و�لــــــغ متوســــــط �و
  ).63.46(ال�سبة املئو&ة 

rـش�b الن\يجــة الــسابقة لوجــود جJــود مبذولــة مـن أجــل توظيــف التعلــيم الرق1ــ0 باملرحلــة 
ىاملتوسطة ال)و&\ية، ولكن ;ذه اJ�xود لم تـصل للمـستو املطلـوب حيـث إن املوافقـة علyÐـا جـاءت 
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لتوجـــھ نحـــو التوســـع ]ـــZ تطبيـــق التعلـــيم متوســـطة، و&مكـــن تفـــس�b ;ـــذه الن\يجـــة ]ـــZ ضـــوء حداثـــة ا
ات خاصـة يمتلكJـا املعلمـو  نالرق01 باملرحلة املتوسطة ال)و&\ية، وحاجتھ لب�ية تحتية معينة ومJا ر

جة املطلو�ة   .رح�� يمكن توظيفھ بالد

و&ــدعم الن\يجـــة الـــسابقة وجـــود ¢عـــض التحـــديات ال�ـــ0 تواجـــھ توظيـــف التعلـــيم الرق1ـــ0؛ 
كـــن أن يواجJJـــا التعلـــيم الرق1ـــ0 ]ـــZ �دوار �ساســـية ألر�ـــان العمليـــة ت�بـــع التحـــديات ال�ـــ0 يمحيــث 

ىالتعليمية وZþ املتعلم، واملعلم، وا��تـو التعلي1ـ0؛ حيـث rعمـل جميعJـا ]ـZ إطـار منظـومي مت)امـل 
سـة لتحقيـق �;ـداف  قميـة محـسو�ة، و��يـة تحتيـة مدر ات  ة واعيـة ومرنـة، واسـ\ثما و�ـستلزم إدا ر ر ر

 القص�b والطو&ل بكفاءة وفعالية، عTU اعتبار أن كفاءة التعليم الرق01 تكمن ]Z املرجوة ]Z �جلbن
 Zاسـو�ية املتاحـة، وأن فعاليتـھ تتجـسد ]ـ�xد واملواد و~م)انات الرقميـة وا ر�ستخدام �مثل للموا
ــــداف التعليميـــــة وا��تمعيـــــة  ة عUـــــT تطوªـــــع ;ـــــذه التقنيـــــات الرقميـــــة وال�ـــــشر&ة لتحقيـــــق �;ـ رالقـــــد

  ).83، 2019عزمي، (مية امل�شودةوالقو

&ب املعلمــbن عUــT ولعــل ;ــذا مــا يفــسر مــا  اســات بإعــداد وتــد رأوصــت ¢عــض بــھ ¢عــض الد ر
ات التعلم الرق01 لـدى املعلـم  رالتقنيات ال��بو&ة ا�xديثة ذات العالقة بالتعلم الرق01، وقياس مJا

اســة ا�xرــي  ة الرقميــة وطــر تنمي�yــا، كد ر]ــZ ظــل الثــو ق ، والــشمرا�ي )م2019(يمر ، والــش)م2018(ر
  ). م2020(، واليامي )م2019(

اســـة اليـــامي د;م ) م2020(ركمـــا أكـــدت د &0Ø للمعلمـــات يـــز وأن ;نـــاك حاجـــة ل��نـــامج تـــد ر
ªس الفعال باستخدام التكنولوجيا الرقمية ات الرقمية ال�0 تمك¡yم من التد ف واملJا رب)افة املعا ر . ر

ن  اســــة مولتيــــدال وآخــــر ووكــــذلك د ـــن ) Moltudal, at el, 2019(ر ال�ــــ0 أوصــــت بــــإجراء املز&ــــد مـ
 Zنيــة ]ــJدمــج الكفــاءة الرقميــة امل TــUدمــة بنجــاح ع�xن أثنــاء اbب املعلمــ& اســات حــو كيفيــة تــد رالد لر

0Ûاسية والتطو&ر امل ة الفصو الد ات إدا رمJا ر   .لر

ة تمكbن التعليم  اسات والبحوث السابقة عTU ضر رولذا أكدت توصيات العديد من الد ور
&ـة الرق01 ] نة وا�xكمة ال)افية لتكييـف ~جـراءات ~دا رZ املؤسسات التعليمية بحيث تتوافر املر و

اك ~دار الـــذي �ـــسمح بحر&ـــة  ي]ـــZ التعلـــيم لـــدعم منظومـــة التعلـــيم الرق1ـــ0 ¢ـــß¿0ء مـــن الـــوZÁ و~د ر
ة املباشـــرة للتعامـــل بـــbن املعلمـــbن والطـــالب وأوليـــاء �مـــو و ات ]ـــZ مـــستو&ات ~دا راتخـــاذ القـــرا ر �ـــbن ر

ر، (مجموعـاyzم ]ــZ إطـار ال�ــسق �سـ��اتيZà العــام للتعلـيم الرق1ــ0 ]ـZ املؤســسة التعليميـة  وابــن خــر
ـــا�ي، 2019؛ عزمــــي، 2019؛ وحميــــدوش، 2019؛ وفــــائق، 219؛ ¢غــــداد بــــاي، و طيلــــب، 2019 ؛ دحمـ
  ). Alejandro Peña-Ayala, 2019 ; Ann Marcus-Quinn؛ 2019

اسة أحمد  ت إTf أن اتجا;ات �ل ): 2021(روتتفق الن\يجة السابقة مع ن\يجة د رال�0 أشا
جــة مـن معل1ــ0 ال��بيــة ا�xاصــة أثنــاء ا�xدمــة و رقبــل ا�xدمــة تجــاه الــتعلم الرق1ــ0 �انــت إيجابيــة بد

اســة مــامكغ  ات ): 2021(رمتوســطة، ود ت إfـــT أن اتجا;ــات املعلمــbن نحــو اســتخدام مJـــا رال�ــ0 أشــا ر
اسـة اليـامي  جة متوسـطة، ود ونا جاءت بد رالتعلم الرقZ[ 01 ظل جائحة �و ر ال�ـ0 توصـلت ) 2020(ر

ات التد جة متوسطةرإTf أن واقع امتالك املعلمات ملJا رªس الرق01 جاء بد   .ر

ZUما ي wات يت�   :روفيما يتعلق ب��ت}ب العبا

ات ال�ــــr 0عكــــس مــــستو توظيــــف معل1ــــ0 املرحلــــة املتوســــطة بال)و&ــــت للتعلــــيم  • ىأك�ــــ� العبــــا ر
أقـــوم بتحو&ـــل ��ــشطة التعليميـــة إfـــT : لالرق1ــ0 مـــن وجJـــة نظــر;م، جـــاءت ]ـــZ ال��ت}ــب �و
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ق1ـــ0 م�ــــسط وجـــذاب ومـــشاركتھ مــــ رمحتـــو  ن �ــــس0Ø ى جــــة ) 2.2823(زع الطـــالب، بـــو روþـــZ د
 .متوسطة

ـــاء ]ـــــZ ال��ت}ـــــب الثـــــا�ي • ن �ـــــس0Ø : وجــ ـــو ات ~لك��ونيـــــة ]ـــــZ تقـــــو&م الطـــــالب، بــ ــــا زأطبـــــق �ختبـ ر
جة متوسطة) 2.2109(  .روZþ د

أrعامـــل بكفـــاءة مـــع بـــرامج ال\ـــشغيل ~لك��ونيـــة املتعـــددة داخـــل : وجـــاء ]ـــZ ال��ت}ـــب الثالـــث •
0Øن �س ªس، بو زقاعات التد جة متوسطة) 2.2041 (ر  .روZþ د

تقنيــة (أســتخدم ¢عــض التطبيقــات التقنيــة ]ــZ عمليــة الــتعلم مثــل : وجــاء ]ــZ ال��ت}ــب الرا¢ــع •
،  الواقع �ف��ا!¿0، ن �س0Ø ..)زالواقع املعز جة متوسطة) 2.1224(ز، بو  .روZþ د

ق1ـــ0 يمكــن مـــشاركتھ مـــع : وجــاء ]ـــZ ال��ت}ــب ا�xـــامس • رأحـــرص عUــT تـــصميم محتــو rعلي1ـــ0  ى
ن �س0Ø ال جة متوسطة) 2.0918(زطالب ع�� شب)ات التواصل �جتماZÁ، بو  .روZþ د

ات ال�ــــr 0عكــــس مــــستو توظيــــف معل1ــــ0 املرحلــــة املتوســــطة  ى]ــــZ حــــbن �انــــت أقــــل العبــــا ر
بال)و&ت للتعليم الرق01 مـن وجJـة نظـر;م، جـاءت ]ـZ ال��ت}ـب العـشر&ن أحـرص عUـT إ�ـشاء امللفـات 

yzا وتوظيفJا ]Z ال ن �س0Ø رالرقمية وإدا ªس، بو زتد جة منخفضة) 1.517(ر  .روZþ د

وجـاء ]ــZ ال��ت}ـب التاســع عـشر يتــوفر لـدي �دوات والتجbJــ�ات ال�ـ0 أســتخدمJا ]ـZ توظيــف  •
 0Øن �س جة منخفضة) 1.5476(زالتعليم الرق01، بو  .روZþ د

أتبادل ا�x��ات مع الزمالء محليا وعامليا ]Z توظيف الت:  وجاء ]Z ال��ت}ب الثامن عشر •
ً ً

علـيم 
 0Øن �س جة منخفضة) 1.5544(زالرق01، بو  .روZþ د

أحـرص عUـT اسـتخدام محر�ـات البحـث وتفعلyÐـا ]ـZ العمليـة : وجاء ]Z ال��ت}ـب الـسا¢ع عـشر •
 0Øن �س جة منخفضة) 1.5748(زالتعليمية، بو  .روZþ د

ـــاء ]ــــZ ال��ت}ــــب الــــسادس عـــــشر • أســــتخدم ¢عــــض التطبيقــــات التكنولوجيــــة ملتا¢عـــــة أداء : وجـ
ن �س0Ø الطالب و جة منخفضة) 1.619(زتقو&مJم ¢ش)ل مستمر، بو  .روZþ د

ــــسؤال الثـــــاbي ىمــــــا الـــــسبل املق67حـــــة لتعميــــــق مـــــستو توظيــــــف معل�ـــــ� املرحلــــــة : Pجابـــــة عـــــن الــ
 املتوسطة بالكو�ت للتعليم الرق�� من وجHة نظرCم؟ 

ات ا��ــــو الثـــــا�ي ا�xــــاص بالـــــسبل املق��حـــــة  ـــم ترت}ـــــب عبـــــا رلإلجابــــة عـــــن ;ــــذا الـــــسؤال تـ ر
ـــ0 مــــن وجJــــة نظــــر;م لت ىعميــــق مــــستو توظيــــف معل1ــــ0 املرحلــــة املتوســــطة بال)و&ــــت للتعلــــيم الرق1ـ

ا°yا ال�س�ية، وا�xدو التاZf يوwù ذلك لحسب أو   :ز
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  )6(لجدو 

ى النتائج ا^�اصة بالسبل املق67حة لتعميق مستو توظيف معل�ـ� املرحلـة املتوسـطة بالكو�ـت 
 )294=ن(للتعليم الرق�� من وجHة نظرCم 

جة املوافقة  رد

ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن  زالو
0Øال�س 

�نحراف 
 ياملعيار

ب
�ت}

ال�
 

ىمستو 
 املوافقة

40 
التوعية ا��تمعية بأ;مية 

التعليم الرق01 وتوف�b توجھ 
 مجتم�Z عام داعم لتوظيفھ

 مرتفعة 1 0.376 2.9048 2.7% 8 4.1% 12 93.2% 274

37 
Þ¿0 والب}ئة تو رف�b املناخ املد

امل�Ñعة لتوظيف التعليم 
سة  رالرق01 داخل �ل مد

 مرتفعة 2 0.400 2.8980 3.4% 10 3.4% 10 93.2% 274

32 
ات التعلم الذاrي  رrعز&ز مJا
يلدى الطالب مما ي�� من 
 استخدامJم التعلم الرق01

 مرتفعة 3 0.457 2.8605 4.4% 13 5.1% 15 90.5% 266

39 

ªع � عباء واملJام زتو
ªسية عTU املعلمbن  رالتد

¢ش)ل �سمح بتطبيق 
التعليم الرق01 من حيث 
الكم والكيف املتطلب 

ªسھ  رتد

 مرتفعة 4 0.501 2.8503 6.1% 18 2.7% 8 91.2% 268

36 
م  زتقديم الدعم املادي الال
�xث املعلمbن عTU توظيف 

 التعليم الرق01
 مرتفعة 5 0.536 2.8163 6.8% 20 4.8% 14 88.4% 260

27 

يتوافر ال)ادر ~دار القادر 
عr TUسي�b ومتا¢عة توظيف 

التعليم الرق01 داخل 
سة  راملد

 مرتفعة 6 0.433 2.7891 1.0% 3 19.0% 56 79.9% 235

31 
قمية  رتصميم أدوات قياس 

معتمدة لتقو&م rعلم الطالب 
ق01  ر¢ش)ل 

 مرتفعة 7 0.611 2.7857 10.2% 30 1.0% 3 88.8% 261

25 
ب  روجود �ادر ف�0 مؤ;ل ومد

ملتا¢عة �عطال الفنية 
 والعمل عTU حلJا

 مرتفعة 8 0.447 2.7789 1.4% 4 19.4% 57 79.3% 233

24 

ة خاصة بالتعليم  رإ�شاء إدا
الرق01 ب)ل منطقة rعليمية 

لإلشراف عTU عملية توظيفھ 
وت}س�b ما قدر �ع��ضJا من 

 مرتفعة 9 0.436 2.7721 7%. 2 21.4% 63 77.9% 229
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جة املوافقة  رد

ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن  زالو
0Øال�س 

�نحراف 
 ياملعيار

ب
�ت}

ال�
 

ىمستو 
 املوافقة

 عقبات

22 

س بالعدد  رتدعيم املدا
ال)ا]Z من �دوات 

والتج�bJات املتطلبة 
 لتوظيف التعليم الرق01

 مرتفعة 10 0.461 2.7687 1.7% 5 19.7% 58 78.6% 231

34 
توف�b العديد من مساعدات 
التعليم والوسائل التعليمية 

 املرتبطة بالتعليم الرق01
 مرتفعة 11 0.657 2.7551 11.9% 35 7%. 2 87.4% 257

28 
توافر التوجھ ~يجاي من 

املعلمbن نحو توظيف 
 التعليم الرق01

 مرتفعة 12 0.626 2.6905 8.8% 26 13.3% 39 77.9% 229

29 
تأ;يل الطالب وتوعي�yم 
بأ;مية التعليم الرق01 
 والتفاعل ~يجاي معھ

 مرتفعة 13 0.663 2.6735 10.9% 32 10.9% 32 78.2% 230

30 

تطو&ر وتحديث ال��امج 
اسية بما  ات الد رواملقر ر
ي}سر توظيف التعليم 

 الرقZ[ 01 تطبيقJا

 مرتفعة 14 0.687 2.6565 12.2% 36 9.9% 29 77.9% 229

35 
تصميم نظام متقن �xفظ 

البيانات وتأمbن ا�xصوصية 
 للمعلم واملتعلم

 مرتفعة 15 0.788 2.6122 19.0% 56 7%. 2 80.3% 236

23 

يث الب�ية التحتية تحد
س بما  ر~لك��ونية باملدا

يضمن توافر جميع 
ا�xدمات ~لك��ونية 

املتطلبة لتوظيف التعليم 
 ~لك��و�ي

 متوسطة 16 0.903 2.310 29.9% 88 9.2% 27 60.9% 179

26 

&ب وتوعية أولياء �مو  رتد ر
بمتطلبات التعليم الرق01 

ملساعدة املعلمbن ]Z متا¢عة 
 �yموتقو&م أبنا

 متوسطة 17 0.910 2.293 31% 91 8.8% 26 60.2% 177

21 
&ب املعلمbن  رتأ;يل وتد

¢ش)ل مكثف عTU كيفية 
 توظيف التعليم الرق01

 متوسطة 18 0.913 2.218 33% 97 12.2% 36 54.8% 161
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جة املوافقة  رد

ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن  زالو
0Øال�س 

�نحراف 
 ياملعيار

ب
�ت}

ال�
 

ىمستو 
 املوافقة

33 

�نفتاح عTU ا�x��ات 
ة ]Z مجال التعليم  راملتطو
الرق01 ومحاولة �ستفادة 

 م¡yا

 متوسطة 19 0.404 2.0272 6.8% 20 83.7% 246 9.5% 28

38 

تخصيص موقع خاص ب)ل 
سة لتطبيق التعليم  رمد

الرق01 وتضمbن �ل ما يتعلق 
 بالعملية التعليمية

 متوسطة 20 0.268 2.0034 3.4% 10 92.9% 273 3.7% 11

 Zfإجما
  را��و

ان ال�س�ية  زمجموع �و
)52.46(  

ي�نحراف املعيار 
)7.89(  

ان متوسط � زو
  )2.623(ال�س�ية 

  مرتفعة  )87.44 (ال�سبة املئو&ة 

ىيوùــw ا�xـــدو الـــسابق نتـــائج ا��ـــو الثـــا�ي ا�xـــاص بالـــسبل املق��حـــة لتعميـــق مـــستو  رل
]ــــZ ضــــوء  توظيــــف معل1ــــ0 املرحلــــة املتوســــطة بال)و&ــــت للتعلــــيم الرق1ــــ0 مــــن وجJــــة نظــــر;م، وذلــــك 

ن ال�ـس0Ø ومـستو املوافقـ ªـع ~حـصاÝي وفقـا للـو ىالتو ز ة والرتبـة، حيـث �ـش�b ا�xــدو ًز لة عUـT العبـا ر
اســة عUــT الــسبل املق��حــة لتعميــق مــستو توظيــف معل1ــ0 املرحلــة  ىإfــT أن موافقــة أفــراد عينــة الد ر

ان ال�ـــس�ية  ، )52.46(زاملتوســـطة بال)و&ـــت للتعلـــيم الرق1ـــ0 جـــاءت مرتفعـــة؛ حيـــث بلـــغ مجمـــوع �و
ا)7.89(يوجاء �نحراف املعيار  ( ، وجـاءت ال�ـسبة املئو&ـة )2.623(ن ال�ـس�ية ز، و�لغ متوسـط �و

87.44.(  

;ــا ل)ــو املق��حـات الــسابقة تــم  نو&ـر الباحــث أن الن\يجـة الــسابقة منطقيــة و&مكـن عز وى
اسات السابقة ذات الصلة باملوضوع باإلضافة  ربناؤ;ا وصياغ�yا ¢عد الرجوع إTf �دب ال��بو والد ي

اء ا�x��اء واملتخصصbن بج انب أنھ تم فyÐا مراعاة أ¢عاد وجوانب توظيـف التعلـيم رلالستفادة من آ
  .الرق01 وطبيعة املرحلة املتوسطة ومتطلباyzا

• Zـــþـــا مراعـــاة طـــر توظيـــف التعلـــيم الرق1ـــ0 وyÐاملكمـــل(النمـــوذج املـــساعد : قكمـــا أنـــھ تـــم ف( ،
والنمــــوذج املــــدمج، والنمــــوذج ا�xــــالص �ــــستخدم الــــتعلم الرق1ــــ0 بــــديال للتعلــــيم التقليــــدي 

  ).   2021عبد ا�xكيم، (م التعلم من أي م)ان و]Z أي وقت من قبل املتعلم بحيث يت
اســات مـــن أنــھ  ت إليــھ ¢عـــض الد ر و&ــدعم الن\يجــة الـــسابقة مــا أشـــا يتطلـــب قيــام rعلـــيم ر

ة املرتبطــة �yــذا الــنمط مــن التعلــيم؛ لــذا  نــة والــوZÁ والرشــد ]ــZ ~دا ة تــوافر املر رق1ــ0 فاعــل ضــر ر ور و
ة عUـT ~نت د ال�ــشر&ة رrعمـل ~دا &ب املـوا راجيـة ]ـZ التعلــيم الرق1ـ0 مـن حيـث إجــراءات العمـل، وتـد ر

ضـع آليـات  ة، و ات ]ـZ مـستو&ات ا�xـط �و مـن ~دا ªس حر&ة اتخاذ القرا ومع إعطاء ;يئة التد ر ر لر
 Tــــfـــة والتعليميـــة، إ& د التقنيــــة و~دا رلـــدعم �داء املتمbـــ� وتحفbـــ�ه، وحــــسن اســـتخدام وتـــوف�b املـــوا ر

ـــZ القـــــوانbن واللـــــوائح وأنمـــــاط التفـــــاعالت �جتماعيـــــة واملJنيـــــة جانـــــب إحـــــداث ـــة ]ــ مــ ز املواءمـــــات الال
مـة  &ة املعمو �yا ]Z املؤسسات التعليمية لتحقيـق �;ـداف املرجـوة الال سات ~دا زالرقمية واملما ر لر

ف ة والتقدم والنمو للمجتمع ك)ـل مـن خـالل املنظومـة التعليميـة و والك\ساب املعرفة ودعم املJا قـا ر
ة الرقمية   ).2013صاwx، (رملتطلبات الثو
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بأن تطبيق التعلم الرق01 يتطلب من املعلم امتالك ) م2010دومي، (ًو;ذا ما أكده أيضا 
ات فنيـــة وتر�و&ـــة وخ�ـــ�ات ســـابقة rـــسمح لـــھ بالتعامـــل مـــع نظـــام الـــتعلم القـــائم عUـــT اســـتخدام  رمJـــا

ـــJولة وªـــــسر ــــا يـــــرأى ن}ـــــن. تقنيـــــة ا�xاســـــوب و~ن��نـــــت ب)ـــــل ســ  أنـــــھ عUـــــNinlawan T) 2015(نالو كمـ
ا كب�bا ]Z تدعيم الطالب، وتطو&ر أنفسJم ]Z مجال عملJـم، وأن ي)ـو  ناملعلمbن أن ي)و لدyÔم دو ًن ًر

&ة مستقبلية لتوظيف التكنولوجيا ا�xديثة وتقنيات التعلم ا�xديدة   . ؤلدyÔم ر

اســـة ســيد وعبـــد القـــادر  روتتفــق ;ـــذه الن\يجـــة �ــس�يا مـــع د
ً

وصـــت بتفعيـــل ال�ــ0 أ): 2020(
Zـ[ Zــþــ� الب�يـة التحتيــة الرقميــة وتأ;يــل : عـدد مــن املتطلبــات لتفعيـل التعلــيم الرق1ــ0 وbJة تج ورضــر

&ب عTU ال��امج التقنية وتطبيقاyzا،  رال)وادر ال�شر&ة واملعلمbن والطالب للتعامل مع التقنية، والتد
ات وأ�ـشطة و مــا يـرتبط �yــا مـن متطلبــات روتحو&ـل ال�ــ�امج التعليميـة ومــا تتـضمنھ مــن منـاDñ ومقــر

قمية �سJل تداولJا والتعامل مع مفرداyzا ة  رلتحقيق أ;دافJا إTf صو   .ر

ZUما ي wات يت�   :روفيما يتعلق ب��ت}ب العبا

ـــr 0عكــــــس الــــــسبل املق��حــــــة لتعميــــــق مــــــستو توظيــــــف معل1ــــــ0 املرحلــــــة  • ات ال�ـــ ــــا ىأك�ــــــ� العبــ ر
Zــــة نظـــر;م، جـــاءت ]ــــJالتوعيــــة : ل ال��ت}ـــب �واملتوســـطة بال)و&ـــت للتعلــــيم الرق1ـــ0 مـــن وج

 0Øن �ــس زا��تمعيـة بأ;ميــة التعلـيم الرق1ــ0 وتـوف�b توجــھ مجتم�ــZ عـام داعــم لتوظيفـھ، بــو
جة مرتفعة) 2.9048(  .روZþ د

Þـــ¿0 والب}ئـــة املـــ�Ñعة لتوظيـــف التعلـــيم الرق1ـــ0 : وجـــاء ]ـــZ ال��ت}ـــب الثـــا�ي • رتـــوف�b املنـــاخ املد
 0Øن �س سة، بو زداخل �ل مد جة م) 2.8980(ر  .رتفعةروZþ د

ات التعلم الذاrي لدى الطالب مما ي�� من استخدامJم : وجاء ]Z ال��ت}ب الثالث • يrعز&ز مJا ر
 0Øن �س جة مرتفعة) 2.8605(زالتعلم الرق01، بو  .روZþ د

ªـسية عUـT املعلمـbن ¢ـش)ل �ـسمح بتطبيـق : وجاء ]Z ال��ت}ب الرا¢ع • ªع �عباء واملJام التد رتو ز
ن �س0Ø التعليم الرق01 من حيث الكم و ªسھ، بو زالكيف املتطلب تد جـة ) 2.8503(ر روZþ د

 .مرتفعة

م �xـث املعلمـbن عUــT توظيـف التعلــيم : وجـاء ]ـZ ال��ت}ــب ا�xـامس • زتقـديم الــدعم املـادي الــال
 0Øن �س جة مرتفعة) 2.8163(زالرق01، بو  .روZþ د

ات ال�r 0عكس السبل املق��حة لتعميق مستو توظيـف معل1ـ ى]Z حbن �انت أقل العبا 0 ر
املرحلة املتوسطة بال)و&ت للتعليم الرق01 من وجJة نظر;م، جاءت ]Z ال��ت}ب العشر&ن تخصيص 
ن  سة لتطبيق التعليم الرق01 وتـضمbن �ـل مـا يتعلـق بالعمليـة التعليميـة، بـو زموقع خاص ب)ل مد ر

 0Øجة متوسطة) 2.0034(�س  .روZþ د

ات ال�ـ0 أســتخدمJا ]ـZ توظيــف وجـاء ]ــZ ال��ت}ـب التاســع عـشر يتــوفر لـدي �دوات والتجbJــ� •
 0Øن �س جة متوسطة) 2.0272(زالتعليم الرق01، بو  .روZþ د

أتبادل ا�x��ات مع الزمالء محليا وعامليا ]Z توظيف التعلـيم :  وجاء ]Z ال��ت}ب الثامن عشر •
ً ً

 0Øن �س جة متوسطة) 2.218(زالرق01، بو  .روZþ د

ر�ـات البحـث وتفعلyÐـا ]ـZ العمليـة أحـرص عUـT اسـتخدام مح: وجاء ]Z ال��ت}ـب الـسا¢ع عـشر •
 0Øن �س جة متوسطة) 2.293(زالتعليمية، بو  .روZþ د
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ـــاء ]ــــZ ال��ت}ــــب الــــسادس عـــــشر • أســــتخدم ¢عــــض التطبيقــــات التكنولوجيــــة ملتا¢عـــــة أداء : وجـ
 0Øن �س جة متوسطة) 2.31(زالطالب وتقو&مJم ¢ش)ل مستمر، بو  .روZþ د

ــ :Pجابـــة عـــن الـــسؤال الثالـــث غbـــ� / يتر�ـــو(واملؤ;ـــل ) إنـــاث/ رذ�ـــو(النـــوع : �اتمـــا مـــدى تـــأث�b متغbـ
انيــة، �حمــدي، حــوZf(واملنطقــة ) ثقــا]Z/ يلغــو/ شــرZÁ(والتخــصص ) يتر�ــو &ــة معل1ــ0 ) والفر ؤ]ــZ ر

 ىاملرحلة املتوسطة بال)و&ت ملستو توظيفJم للتعليم الرق01 والسبل املق��حة لتعميقھ؟

أوال
ً

ق بـــSن اســـتجابات أفـــرا:  ي والنتـــائج ا^�اصـــة بـــالفر رد العينـــة عKـــJ مـــدى املوافقـــة عKـــJ محـــو
  :ل، وا^[دو التا{Y يبSن ذلك) إناث-رذكو(yسxبانة بحسب متغ6S النوع 

  ) 7(لجدو 
ق بـbن اسـتجابات أفـراد t – test يوùـw نتـائج اختبـار التـاء لعي�تـbن مـستقلتbن و إلظJـار داللـة الفـر

ي �س\بانة حسب متغ   ).294=ن(�b النوع رالعينة املستفتاة نحو املوافقة عTU محو

 املتوسط ن النوع را�Dو
yنحراف 

 ياملعيار
 قيمة ت

جة  رد
 ا^Dر�ة

ىمستو 
 الداللة

 11.63 38.47 156 رذكو
 لuو

 13.01 37.62 138 إناث
0.592 

292 0.554  
 غ6S دالة

 7.56 52.63 156 رذكو
 الثاbي

 8.26 52.27 138 إناث
0.397 

292 0.692  
 غ6S دالة

�w مــــ ق ذات داللـــة إحــــصائية بـــbن اســــتجابات أفــــراد ) 7(لن ا�xـــدو يتـــ وعــــدم وجـــود فــــر
ي �ســ\بانة، حيـــث جــاءت قيمــة ) إنــاث-رذ�ــو( ًالعينــة تبعــا ملتغbــ� النـــوع  عUـــT ) ت(ر، بال�ـــسبة ��ــو

&ن ى، و;ما قيمتان غ�b دالتbن إحصائيا عند مستو داللة )0.397(، )0.592: (را��و جة ) 0.05(ً رود
  ).292(حر&ة

;ـا لطبيعـة التعلـيم الرق1ـ0 مـن حيـث توظيفـھ rعد و الن\يجة الـسابقة منطقيـة و&مكـن عز
ومتطلباتــھ ال�ــ0 ال تتــأثر بمتغbـــ� النــوع، بجانــب أن الواقـــع ]ــZ توظيفــھ ال يختلـــف كــذلك تبعــا ملتغbـــ� 

ً

ف  ــــZ ب}ئـــــة rعليميــــــة واحـــــدة وتتـــــاح لJــــــم نفـــــس الظــــــر ـــار أن الــــــذ�و و~نـــــاث �عملـــــو ]ــ ــــوع باعتبــ والنـ نر
  .نو&تلقو نفس برامج ~عداد والتأ;يل سواء أثناء ا�xدمة أو ف��ة ~عدادو~م)انات 

ثانيــــا
ً

 : JــــKمــــدى املوافقــــة ع JــــKن اســــتجابات أفــــراد العينــــة عSق بــــ والنتــــائج ا^�اصــــة بــــالفر
ي yسxبانة بحسب متغ6S املؤCل    :ل، وا^[دو التا{Y يبSن ذلك)ي غ6S تر-و-يتر-و(رمحو

  ) 8(لجدو 
ق بـbن اسـتجابات أفـراد t – test نلتـاء لعي�تـbن مـستقلتbيوùـw نتـائج اختبـار ا و إلظJـار داللـة الفـر

ي �س\بانة حسب متغ�b املؤ;ل    ).294=ن(رالعينة املستفتاة نحو املوافقة عTU محو

 قيمة ت يyنحراف املعيار املتوسط ن املؤCل را�Dو
جة  رد
 ا^Dر�ة

ىمستو 
 الداللة

 13.30 41.74 174 يتر-و
 لuو

 8.15 32.76 120 يغ6S تر-و
6.594 292 

0.0001  

 دالة

 4.39 56.21 174 يتر-و
 الثاbي

 8.65 47.03 120 يغ6S تر-و
8.974 292 

0.0001  

 دالة
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�w مــن ا�xــدو  ق ذات داللــة إحــصائية بـــbن اســتجابات أفــراد العينـــة ) 8(ليتــ ووجـــود فــر
ي )ي غbــ� تر�ــو-يتر�ــو( ًتبعــا ملتغbــ� املؤ;ــل  عUــT ) ت(�ســ\بانة، حيــث جــاءت قيمــة ر، بال�ــسبة ��ــو

&ن ى، و;مـــا قيمتـــان دالتـــان إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة )11.94(، )6.594: (را��ـــو جـــة )0.05(ً ر، ود
، )292(حر&ــة ق لــصاwx الفئــة �عUــT ]ــZ املتوســط و;ــم ا�xاصــلbن عUــT مؤ;ــل تر�ــو ي، وجــاءت الفــر و

ـــــلbن عUـــــــT مؤ ــــــن ا�xاصــ ــــراد العينـــــــة مـ ـــــتجابات أفـــ ــــــغ متوســـــــط اســ ــــو عUـــــــT ا��ـــــــو حيـــــــث بلـ ـــل تر�ـــ ر;ــــ ي
، ب}نمـا بلــغ متوسـط اســتجابات أفـراد العينــة مـن ا�xاصــلbن )13.3(ي معيــاروانحـراف) 41.74(ل�و

، و�لغ متوسط استجابات أفراد العينة مـن )8.15(يوانحراف معيار) 32.76(يعTU مؤ;ل غ�b تر�و 
لا�xاصلbن عTU مؤ;ل تر�و عTU ا��و �و ، ب}نمـا بلـغ متوسـط )4.39(يوانحـراف معيـار) 56.21(ري

  ).8.65(يوانحراف معيار) 47.03(ياستجابات أفراد العينة من ا�xاصلbن عTU مؤ;ل غ�b تر�و 

;ـا لطبيعـة التأ;يـل الـذي يتلقـاه  وو&ـر الباحـث أن الن\يجـة الـسابقة منطقيـة و&مكـن عز ى
جـــة  رذو املؤ;ـــل ال��بـــو بمـــا يكـــس¾yم خ�ـــ�ة وعمـــق خاصـــة وأن تـــأ;يلJم تر�و&ـــا يركـــز بد

ً
ي كبbـــ�ة عUـــT ي

&¾yم عTU توظيف املستجدات التكنولوجية ]Z العملية التعليمية ومن بي¡yـا التعلـيم الرق1ـ0 ولـذا  رتد
مال�yم غ�b ال��بو&bن &�yم أعمق من  زجاءت ر   .ؤ

ثالثــا
ً

ي :  ق بــSن اســتجابات أفـــراد العينــة عKــJ مـــدى املوافقــة عKــJ محـــو رالنتــائج ا^�اصــة بـــالفر و
 6Sبانة بحسب متغxسy التخصص)ZÁيلغو/ شر /Z[ن ذلك)ثقاSيب Y}دو التا]^ل، وا:  

  ) 9(لجدو 

ق بbن استجابات أفراد العينة  ويوwù نتائج اختبار تحليل التباين أحادي �تجاه إلظJار داللة الفر
ي �س\بانة حسب متغ�b التخصص    )294=ن(راملستفتاة نحو مدى املوافقة عTU محو

 رجة ا^Dر�ةد مجموع املر¥عات مصدر التباين را�Dو
متوسط 
 املر¥عات

 قيمة ف
ىمستو 
 الداللة

 286.478 2 572.955 بSن ا�[موعات

 لuو 149.991 291 43647.398 داخل ا�[موعات

  293 44220.354 ا�[موع

1.910  

 

 

0.150  

 غ�b دالة

 

 106.629 2 213.259 بSن ا�[موعات

 الثاbي 61.876 291 18005.830 داخل ا�[موعات

  293 18219.088 ا�[موع

1.723 

0.180  

  غ�b دالة

 

�w مــــن ا�xـــدو  ق ذات داللـــة إحــــصائية بـــbن اســــتجابات أفــــراد ) 9(ليتـــ وعــــدم وجـــود فــــر
 �bالتخصص ًالعينة تبعا ملتغ)ZÁيلغو/ شر /Z[ي �س\بانة، حيث جاءت قيمة )ثقا ر، بال�سبة ��و

ىحصائيا عند مستو داللة ، و;ما قيمتان غ�b دالتbن إ)1.723(، )1.91(، )ف( ً)0.05.(  

 Zم �عملـو ]ـyzاخـتالف تخصـصا TـUن عbنو&مكن عز الن\يجة السابقة ل)و جميـع املعلمـ ن و
ف و~م)انــــات و&تلقــــو نفــــس فــــرص  ا نفــــس الظــــر ــ ناملرحلــــة املتوســــطة ]ــــZ ب}ئــــة واحــــدة تتــــوافر فyÐــ و

yـــ� &ـ ـــدة و�التــــاZf جــــاءت ر &ب وªعملــــو تحــــت لــــوائح تنظيميــــة واحـ ؤالتأ;يــــل والتــــد ن م لواقــــع توظيــــف ر
  .التعليم الرق01 وسبل rعميقھ م\شا�yة
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ا�عـــا
ً

ق بــــSن اســــتجابات أفـــراد العينــــة عKــــJ مــــدى املوافقــــة عKــــJ : ر والنتــــائج ا^�اصــــة بــــالفر
ي yسـxبانة بحـسب متغSـ6 املنطقـة  انيـة، uحمـدي، حـو{Y(رمحـو ل، وا^[ـدو التــا{Y )والفر

  :يبSن ذلك

  ) 10(لجدو 

ق بbن استجابات أفراد العينة يوwù نتائج اختبار تحليل التبا وين أحادي �تجاه إلظJار داللة الفر
ي �س\بانة حسب متغ�b املنطقة   )294=ن(راملستفتاة نحو مدى املوافقة عTU محو

 مجموع املر¥عات مصدر التباين را�Dو
جة  رد
 ا^Dر�ة

متوسط 
 املر¥عات

 قيمة ف
ىمستو 
 الداللة

 17.090 2 34.180 بSن ا�[موعات

 151.843 291 44186.174 داخل ا�[موعات
 لuو

  293 44220.354 ا�[موع

0.113  

 

 

0.894  

  غ�b دالة

 

 

 5.214 2 10.428 بSن ا�[موعات

 الثاbي 62.573 291 18208.661 داخل ا�[موعات

  293 18219.088 ا�[موع

0.083 

0.92  

  غ�b دالة

 

�w مـــن ا�xــدو  ق ذات ) 10(ليتــ داللــة إحـــصائية بــbن اســـتجابات أفـــراد وعـــدم وجــود فـــر
انيــة، حـوZf(ًالعينـة تبعــا ملتغbـ� املنطقــة ي �ســ\بانة، حيـث جــاءت )و�حمـدي، الفر ر، بال�ــسبة ��ـو

ى، و;ما قيمتان غ�b دالتbن إحصائيا عند مستو داللة )0.083(، )0.113(، )ف(قيمة  ً)0.05.(  

;ـــا وو&ــر الباحـــث أن الن\يجـــة الـــسابقة منطقيـــة و&مكــن عز ن ل)ـــو جميـــع معل1ـــ0 املرحلـــة ى
ناملتوسـطة بــاختالف املنــاطق التعليميـة ال�ــ0 �عملــو �yـا يخــضعو للــوائح وقـوانbن تنظيميــة واحــدة  ن
&ب، كمـا أ°yـم تتـوافر لJـم  ف بي$يـة م\ـشا�yة وتتـاح لJـم نفـس فـرص التأ;يـل والتـد روªعملو ]ـZ ظـر و ن

ســو نفــس ال�ــ�امج واملنــاDñ دو اخــتالف بــbن  ننفــس ~م)انــات و&د ن ، ولــذا ر ىمنطقــة rعليميــة وأخــر
  .لجاءت استجاباyzم م\شا�yة حو واقع توظيف التعليم الرق01 والسبل املق��حة لتفعيلھ

اسة   :رتوصيات الد

1.  Z[ اy¡ات املسئولة ب\ب�0 السبل املق��حة لتفعيل التعليم الرق01 بتضميJ�xة ا;تمام ا ورضر
  . بصفة خاصةبرامج إعداد وتأ;يل املعلمbن بصفة عامة وأثناء ا�xدمة

ة ]ــZ مجــال توظيـف التعلــيم الرق1ــ0 ومحاولــة �ســتفادة م¡yــا  .2 ر�نفتـاح عUــT ا�x�ــ�ات املتطــو
�yم   .رسواء باالبتعاث أو استقدام ا�x��اء ونقل تجا

ات التعليمية ب)ل منطقة تتوTf ~شراف عTU تفعيل التعليم  .3 رrشكيل �xانب مختصة باإلدا
  .الرق01 وتذليل عقباتھ

ـــــوZÁ ا� .4 ـــــن خــــــالل النـــــــدوات �ــــــشر الـ ــات تفعيلــــــھ مـ ـــة التعلــــــيم الرق1ـــــــ0 ومتطلبــــ �تم�ــــــZ بأ;ميـــ
  .واملؤتمرات ا�xما;�bية ال�0 يمكن أن rسJم ]Z ذلك
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ـــم وتفعيـــــل التعلـــــيم الرق1ـــــ0  .5 دعــــوة القطـــــاع ا�xـــــاص واملؤســـــسات �;ليـــــة للمــــشاركة ]ـــــZ دعــ
  .باملؤسسات التعليمية و~سJام ]Z توف�b متطلباتھ

اسة   : رمق67حات الد

اسات املستقبلية التالية            اسة يمكن اق��اح الد راستكماال لJذه الد ر
ً

:  

معوقات تطبيق التعليم الرق01 باملرحلة املتوسطة ]Z ال)و&ت من وجJة نظر املعلمbن وقادة  .1
س   .راملدا

رتـــصو مق�ــــ�ح لتطبيـــق التعلــــيم الرق1ـــ0 باملرحلــــة الثانو&ـــة ال)و&\يــــة ]ـــZ ضــــوء خ�ـــ�ات ¢عــــض  .2
 .لالدو

ـــ0 وعالقتـــــھ بجـــــودة �داء املÛـــــ0 لـــــدى معل1ـــــ0 املرحلـــــة الثانو&ـــــة واقـــــع تطبيـــــق ا .3 لتعلـــــيم الرق1ــ
 .ال)و&\ية

ـــوظيفي لـــــدى معل1ـــــ0 املرحلـــــة املتوســـــطة  .4 ـــ0 وعالقتـــــھ بالرضـــــا الــ واقـــــع تطبيـــــق التعلـــــيم الرق1ــ
 .بال)و&ت

ـــاز لــــدى  .5 واقــــع تطبيــــق التعلــــيم الرق1ــــ0 باملرحلــــة الثانو&ــــة ال)و&\يــــة وعالقتــــھ بدافعيــــة ~نجـ
  . الطالب
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  قائمة املراجع

  : العر-يةاملراجع: أوال

ر، خbــ� الــدين اســة : مــردود rــسي�b التعلــيم الرق1ــ0 ]ــZ املؤســسات ال��بو&ــة). 2019. (وابــن خــر رواقــع وآفــاق، د
اســـات ~�ــسانية. تحليليــة وصــفية آلداب والد املؤســسة العر�يــة لل��بيــة والعلـــوم : را��لــة العر�يــة لــ

 .284 – 261، 6و÷داب، ع

ـــو خطـــــوة، الـــــسيد عبـــــد املـــــوTfأ مقـــــال، تـــــم . الـــــتعلم الرق1ـــــ0-الثقافـــــة التقنيـــــة الـــــتعلم ~لك��و�ـــــي). 2021.(بــ
&خ   s/art/net.manhal.www://https/2128ه 42/3/3441ر�س��جاع بتا

&ـــد، عـــادل حــسbن / إلكـــساب الطـــالب ) ~ن��نـــت(علومـــات الدوليــة برنـــامج قـــائم عUــT شـــبكة امل). 2011. (زأبــو 
ات �لك��ونيـــة وتنميــة اتجا;ــاyzم نحـــو ~ن��نــت ات بنـــاء وإنتــاج �ختبــا راملعلمــbن مJــا اســات ]ـــZ . ر رد

ªس راملناDñ وطر التد  .138 – 93ص ص , 175ع ,مصر - ق

Z'دمـة نحـ). 2021.(أحمد، أسماء فت�xاصـة أثنـاء وقبـل ا�xيو الـتعلم الرق1ـ0 لـذو اتجا;ات معل01 ال��بية ا
  .44-19). 1 (3. ا��لة العلمية لل��بية ا�xاصة. �حتياجات ا�xاصة

، خالــد  ص ص , 32ع ,ســلطنة عمـــان - رســالة ال��بيـــة. التعلـــيم الرق1ــ0 ]ـــZ �قطــار العر�يـــة). "2011(يالبحbــ�
82 – 89. 

ة). 2019. (¢غــــداد بــــاي، عبــــد القــــادر، وطيلــــب، �ــــسيمة ــاZf بــــbن آليــــة رأجJــــزة التعلــــيم املتطــــو  ]ــــZ التعلــــيم العــ
املؤسـسة العر�يـة لل��بيـة : ا��لة العر�ية لل��بيـة النوعيـة. للتعليم الرق01 ومي)ان�bم لتجو&د التعليم

 .58 – 37، 6والعلوم و÷داب، ع

اÞ¿0 لـدى الطـالب). 2017. (بو حميدة، نصر هللا جات التحصيل الد فع د  Z[ رأثر استخدام الرقمنة ر مجلـة . ر
ªع، ا�xزائر، ا�xكمة  اسات ال��بو&ة والنفسية، مؤسسة كنو ا�xكمة لل�شر والتو زللد ز   ).11(ر

ZUدمحم ع ، ات الفJـم القراÝـي لـدى طـالب الـصف ). 2016. (يالت�� رأثر توظيف القصص الرقميـة ]ـZ تنميـة مJـا
0¿Þالثالث �سا . �bة(رسالة ماجست   .، �لية ال��بية، ا�xامعة ~سالمية)رغ�b م�شو

، دار 2منــاDñ البحــث ]ــZ ال��بيــة وعلــم الــنفس، ط). 1986. (يد ا�xميــد جــابر، و�ــاظم، أحمــد خbــ�جــابر، عبــ
 .ال¡yضة العر�ية، القا;رة

&ــان منــصو رجــرجس، ما فاعليــة برنــامج قــائم عUــT النظر&ــة �تــصالية باســتخدام ¢عــض تطبيقــات). 2016. (ر
  Zات الرقميـة و�نخــراط ]ـ  الــتعلم لـدى طــالب �ليـة ال��بيــة رجوجـل التفاعليــة ]ـZ تنميــة ¢عـض املJــا

اسات عر�ية ]Z ال��بية وعلم النفس، السعودية، . جامعة أسيوط   .144 -109، )70(رد

ا��لــة العر�يـــة . يمــدخل مفـــا;ي01 ونظــر: التعلـــيم الرق1ــ0). 2019. (حامــد، ســ�bJ عــادل، وفـــائق، تــال عاصــم
 .148 – 137، 7و÷داب، عاملؤسسة العر�ية لل��بية والعلوم : للعلوم ال��بو&ة والنفسية

فاعليــــة اســــتخدام �ائنــــات الــــتعلم الرقميــــة ]ــــZ تحــــصيل الر&اضــــيات لــــدى ). 2018.(ا�xرــــي، ألفــــت مــــسعود 
ة. (لطالبات الصف �و املتوسط بمدينـة مكـة املكرمـة رسـالة ماجـست�b غbـ� م�ـشو . ، �ليـة ال��بيـة)ر

  .اململكة العر�ية السعودية. ىجامعة أم القر

، وليد  .التعليم �لك��و�ي تطبيقات مستحدثة، دار الفكر العري، القا;رة). 2012. ( سالم دمحميا�xلفاو

ZــــU2019. (حميــــدوش، ع .(Zfــا ب وانتقــــاء �فــــضل: ردو التعلــــيم الرق1ــــ0 ]ــــZ جــــودة التعلــــيم العــ رصــــد للتجــــا . ر
اســـــات ~�ـــــسانية آلداب والد ـــوم و÷دا: را��لـــــة العر�يـــــة لـــــ              ،8ب، عاملؤســـــسة العر�يـــــة لل��بيـــــة والعلــ

111 - 129 
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�bاجـــــات والرغبــــات العلميـــــة واملعرفيــــة للمـــــتعلم). 2019. (دحمــــا�ي، ســــم�xتلبيــــة ا Zردو التعلـــــيم الرق1ــــ0 ]ـــــ .
 . 38 - 25، 8املؤسسة العر�ية لل��بية والعلوم و÷داب، ع: ا��لة العر�ية للعلوم ال��بو&ة والنفسية

ظـــة الكـــرك للكفايـــات التكنولوجيـــة التعليميـــة مـــدى امـــتالك معل1ـــ0 العلـــوم ]ـــZ محاف). 2010(دومـــي، حـــسن 
اسات  ).1 (37العلوم ال��بو&ة، : رمجلة د

&ن، سJا حمدي ات ). 2017. (وز ªس ا�xغرافيـا عUـT تنميـة مJـا رفاعلية استخدام املدونات ~لك��ونية ]ـZ تـد ر
، )9 (33. مجلـــة �ليـــة ال��بيـــة بأســـيوط، مـــصر. املواطنـــة الرقميـــة لـــدى الطالـــب املعلـــم ب)ليـــة ال��بيـــة

461- 531.  

سـام  ZـUع ،Zـة نظـر معل1ـ0 ومعلمـات اللغـة العر�يــة ). ٢٠٢٠. (رالـس�ي�Jواقـع اسـتخدام الـتعلم املـدمج مـن وج
ªس طالب املرحلة �بتدائية، ا��لة العر�ية لل�شر العل01   .577-553. ٢١العدد . ر]Z تد

رتـــصو مق�ـــ�ح لتفعيـــل متطلبـــات ). 2020. (ســـيد، عـــصام دمحم عبـــد القـــادر، وعبـــد القـــادر، مJـــا دمحم أحمـــد دمحم
 بنـbن جامعــة –التعلـيم الرق1ـ0 ]ـZ ضــوء الـشراكة ا��تمعيـة، املــؤتمر الـدوZf الـسادس ل)ليــة ال��بيـة 

;ر بالقا;رة ¢عنوان  ب " الشراكة ا��تمعية وتطو&ر التعليم"ز� اسات وتجا رد  م2020/ 2019ر

ــــھ أحمــــــد ــــشمرا�ي، عليــ ــــتعلم الرق1ــــــ). 2019. (الــ ــــر توظيــــــف الــ ــــودة العمليــــــة التعليميــــــة وتحــــــسbن أثــ 0 عUــــــT جــ
  .169-145) 8(العدد . ا��لة العر�ية للعلوم ال��بو&ة والنفسية. مخرجاyzا

اق ، ثا�ي؛ الطـاÝي، قـ}س؛ اللJيØـ0، عبـد الـر زالشمر &�يـة ملعل1ـ0 العلـوم ]ـZ ضـوء ). 2019. (ي ر�حتياجـات التد
اسات عر�ية ]Z ال��بية . �تجا;ات ال��بو&ة ا�xديثة   .402-386). 108. (وعلم النفسرد

اســة وتحليــل تقانــات التعلــيم ~لك��و�ــي، جامعــة ¢غــداد، �ليــة ال��بيــة، مجلــة ). 2013. (صــاwx، م�ــ� ;ــادي رد
 .ل، ا��لد �و)205(�ستاذ، العدد، 

، جميل �b0: الدمام. نظم التعليم �لك��و�ي وأدواتھ). ۲۰۱۳. (يالطمØمكتبة املتن.  
ــ ، )اتجا;ـــات عامليـــة معاصــــرة(التعلـــيم ~لك��و�ـــي والتعلـــيم �ف��ا!ــــ¿0 ). 2014.(رءوفقعـــامر، طـــار عبـــد الــ

&ب وال�شر: القا;رة   .را��موعة العر�ية للتد
). 2020. (عبد ا�xواد، أبو بكر ياسbن دمحم، وشرف عبد العليم دمحم، وشعبان، عبـد الناصـر دمحم عبـد الـرحمن

س ا رلنـو مــن وجـھ نظـر املعلمـbن والطـالب وأوليـاء �مــو رواقـع توظيـف التكنولوجيـا املـساعدة بمـدا ر
اســـة �Ñrيـــصية(]ــZ ضـــوء الـــشراكة ا��تمعيـــة   بنـــbن –، املــؤتمر الـــدوZf الـــسادس ل)ليـــة ال��بيـــة )رد

;ــــر بالقــــا;رة ¢عنــــوان  ب " الــــشراكة ا��تمعيــــة وتطــــو&ر التعلــــيم"زجامعـــة � اســــات وتجــــا رد / 2019ر
  .م2020

&ب ). 2021. (عبد ا�xكيم، ش�bين صالح ات القر ا�xادي والعشر&ن وتد رالتعليم ~لك��و�ي كمتطلب ملJا نر
  .153-131).2 (4. ا��لة الدولية للبحوث ]Z العلوم ال��بو&ة. معل01 الر&اضيات

دن. التعلـــيم ~لك��و�ـــي الفلـــسفة، املبـــادئ، �دوات، التطبيقـــات). 2008. (عبـــد العز&ـــز، حمـــدي أحمـــد : ر�
  .دار الفكر

ـــددة ]ــــr Zعلــــيم العلـــــوم ). 2000. (عUــــT دمحم، وأحمـــــد، عرفــــةعبــــد املــــنعم،  توظيــــف تكنولوجيــــا الوســـــائط املتعـ
دن, الطبيعيـة بمرحلــة التعلـيم �ساÞــ¿0 نــدوة , املنظمــة العر�يـة لل��بيــة والثقافـة والعلــوم, عمـان: ر�

0¿Þمرحلة التعليم �سا Z[ س العلومª  .رتطو&ر أساليب تد

: تكنولوجيا التعلـيم �سـس والتطبيقـات، الر&ـاض). ٢٠١٥. (ع، حصھ دمحمالعبيد، أفنان عبدالرحمن؛ الشا�
  .مكتبة الرشد

ـــستقبل). ;ـــــ1423. (عثمــــان، ممـــــدوح عبــــد الJـــــادي اســــة املــ ســـــة , رالتكنولوجيـــــا ود ربحــــث مقـــــدم إfــــT نـــــدوة مد
مضان، 17-16, �لية ال��بية: جامعة امللك سعود: الر&اض, املستقبل  .  �ñر&ة1423ر 
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ات ســو العمــل). 2019. (مــدعزمــي، إيمــان أح قالتعلــيم الرق1ــ0 ومJــا ب العمليــة : ر راملفــا;يم �ساســية والتجــا
ة الرقميــة اســـات ~�ــسانية. ر]ــZ عــصر الثـــو آلداب والد املؤســـسة العر�يــة لل��بيـــة : را��لـــة العر�يــة لــ

 .102 - 67، 7والعلوم و÷داب، ع

الب}ئــة (0 ]ـZ تحــسbن �داء لـدى املعلـم املـتعلم ردو التعلـيم الرق1ـ). 2014. (عUـZ، لـون}س، واشـعالل، ياســمbن
ـــة نموذجــــــا ـــا )املJنيـــ ــــة العلــــــوم ~�ــــــسانية و�جتماعيــــــة، عــــــدد خــــــاص، ا�xاســــــوب وتكنولوجيـــ ، مجلــ

س  .راملعلومات ]Z التعليم العاZf، ما

 التعلـــيم ~لك��و�ـــي ]ـــZ �ليـــة �تـــصاالت واملعلومــــات). "2002.(العو&ـــد، دمحم صـــاwx؛ ا�xامـــد، أحمـــد عبـــدهللا
قــة عمـل مقدمــة لنــدوة التعلــيم ~لك��و�ـي، خــالل الف�ــ�ة " : بالر&ـاض اســة حالــة، و رد  صــفر 21-19ر

  .ھ1424
ا ســعد ات الــتعلم الرق1ــ0 واتجا;ــاyzم نحــو ). 2021.(رمـامكغ، ال س ا�x)وميــة ملJــا جــة امــتالك معل1ــ0 املــدا رد ر ر

ونـــا ة.(راســـتخدامھ ]ـــZ ظـــل جائحـــة �و رســـالة ماجـــست�b غbـــ� م�ـــشو جامعـــة . م ال��بو&ـــة�ليـــة العلـــو). ر
  .قالشر �وسط

اتجا;ـات معل1ـ0 املرحلـة الثانو&ـة ]ـZ محافظـة القو&قعـة باململكـة العر�يـة الـسعودية ). 2012. (املطوع، نـايف
اسات النفسية وال��بو&ة    . جامعة السلطان قابوس–رنحو التعليم ~لك��و�ي، مجلة الد

ــbن خالــــد ات واقــــع اســـتخدام ¢عــــض تطبي). 2019.(النجـــار، حنــ ــا ــة ¢عــــض املJــ رقــــات قوقــــل التفاعليـــة ]ــــZ تنميــ
دنيــة اســات العليــا ]ــZ ا�xامعــات � رالرقميــة لــدى طلبــة الد ة. ر رســالة ماجــست�b غbــ� م�ــشو جامعــة . ر

دن. قالشر �وسط   .ر�

 .التعليم ~لك��و�ي ع�� شبكة ~ن��نت، الدار املصر&ة اللبنانية، القا;رة). 2005. (الJادي، دمحم

ªس الرق1ـــ0 لـــدى معلمـــات التعلـــيم ). 2020(يح#ـــ� اليـــامي، ;ـــدى  ات التـــد &0Ø مق�ـــ�ح لتنميـــة مJـــا ربرنـــامج تـــد ر ر
;ر، مجلة �لية ال��بية، العدد . العام باململكة العر�ية السعودية   ).، ا�xزء الثا�ي185(زجامعة �
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