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تعلي�� من وج"ة نظر املشرف�ن ردو التعليم الرق�� � تحقيق �صالح ال

س&�   رال12بو.�ن مستخدمي منصة مد
ة   رحسن بن ع8 صديق ك5سا

ىقسم أصو ال12بية، <لية ال12بية، جامعة أم القر    .، مكة املكرمة، اململكة العرAية السعوديةل

  Hak1405@gmail.com: ال��يد 	لك��و�ي

  : املFGص

اسة إ-( التعرف ع*( دو التعلم الرق�� %$ تحقيق 	صالح التعلي�� من وج�ة نظر  ر2دفت الد ر

اسة استخدم الباحث املن45  س@�، ولتحقيق أ2داف الد راملشرفDن ال��بوDEن مستخدمي منصة مد ر

ئRسية PQمع البيانات مMونة من ثالثة مجاالت،  رالوصفي التحلي*$، واستخدمت XسWبانة Vأداة 

س@�  ) 34( ت ع*( جاء اسة من املشرفDن ال��بوDEن مستخدمي منصة مد رفقرة، وتMو مجتمع الد ر ن

نcعملو %$ مدينة مكة املكرمة، وتMونت عينة ) 507(%$ مدينة مكة املكرمة، والبالغ عدد2م 

اسة من  س@� يمثلو ما �سfتھ ) 320(رالد نمشرفا ترhوEا من إجما-$ مستخدمي منصة مد ر
ً ً

)63 (%

اسة تتمتع بpبات ومصداقية عالية حيث بلغت . مع mص*$من اPlت روتوصل الباحث إ-( أن الد

اسة كMل تجاو  نباخ للد زمعامل ألفا كر ر  وx$ قيمة ثبات عالية تؤكد ثبات mداة وصالحيuvا 0.6و

اسة إ-( عدد من النتائج أ2م�ا اسة، وقد توصلت الد رألغراض الد جة أ2مية تطبيق التعليم : ر رأن د

جة كب�Dة وhمتوسط حسا~ي إجما-$ ع*( محو mداة الرق� ر� جاء بد يوانحراف معيار ) 3.82(ر

س@� %$ تطوEر العملية التعليمية والنظام التعلي�� )0.678(إجما-$  ر؛كما أن 2ناك دو ملنصة مد ر

جة تق��ب من  س@� قد جاء بد ركMل حيث أن مستو الدالة الستخدام منصة مد ر  ال��يح و2و 1ى

س@�، حيث Vانت ما cش�D إ-( تباطية قوEة بDن واقع التعليم و استخدام منصة مد ر وجود عالقة ا ر

تباط  س@� صممت بطرEقة ) 0.968( رالقيمة لال تباط عالية، مما cش�D أن منصة مد روx$ قيمة ا ُر

ىمناسبة لتقديم ا�lتو التعلي�� بطرEقة تتالءم مع املستوEات التعليمية، وhما يحقق ا�lتو  ى

 وأ�uا توفر أدوات �س�ل ع*( املعلمDن توصيل املعلومة بالقدر الMا%$ و~س�ولة مناسبة التعلي��،

للمستوEات املعرفية للطلبة، و2ذه 2mمية ا�عكست ع*( واقع تطبيق املنصة والذي دفع إ-( 

ا كب�Dا %$ تطوEر العملية التعليمية  تحسDن واقع التعليم الرق�� %$ ظل استخدام�ا وأصبح ل�ا دو
ً ً

ر

  .النظام التعلي��و

س@�  التعليم الرق��،:الMلمات املفتاحية  .ر	صالح التعلي��، منصة مد
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The Role of Digital Education in Achieving Educational 
Reform from the Viewpoint of Educational Supervisors 

Who Use Madrasati Platform 

Hassan Ali Seddik Kansara  
Department of Fundamentals of Education, College of 
Education, Umm Al-Qura University. 
Email: Hak1405@gmail.com 

ABSTRACT 

The study aimed to identify the role of digital learning in achieving 
educational reform from the viewpoint of educational supervisors who 
use the Madrasati platform. The study consisted of (507) educational 
supervisors who used the Madrasati platform in the city of Makkah Al-
Mukarramah. The study sample consisted of (320) educational 
supervisors out of the total users of the Madrasati platform, 
representing (63%) of the original community.The researcher 
concluded that the study has high validity and reliability, as the 
Cronbach alpha coefficient for the study as a whole exceeded 0.6, 
which is a high reliable value that confirms the stability of the tool and 
its validity for the purposes of the study on the instrument dimensions 
(3.82) and an overall standard deviation ) 0.678( . There is also a role 
for the Madrasati platform in developing the educational process and 
the educational system as a whole, as the level of function for using 
the Madrasati platform came close to the value (1) which indicates a 
strong correlation between the status-quo of education and the use of 
the Madrasati platform.The value of the correlation was (0.968). It is a 
highly correlation value, which indicates that the Madrasati platform is 
designed in an appropriate manner to provide educational content in a 
way that is compatible with educational levels, and in a manner that 
achieves educational content, and it provides tools that facilitate 
teachers to deliver information sufficiently and easily appropriate to 
the cognitive levels of students.This importance is reflected in the 
status-quo of the application of the platform,which prompted the 
improvement of the status-quo of digital education in light of its use, 
and it has played a major role in developing the educational process 
and the educational system. 

Keywords: Digital Education, Educational Reform, My School 
Platform. 
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  :املقدمة

�س،  Eا بأســاليب التــد رشــ�د التعلــيم %ــ$ العقــدين mخDــ�ين مــن القــر املا�ــ�� تحــوال جــذ ر
ً ً ن

وأنمــاط التعلــيم ومجاالتــھ، وذلــك اســتجابة PQملــة مــن التحــديات ال@ــ� تمثلــت %ــ$ Xنفجــار العل�ـــ� 
ز ظـــا2رة العوملـــة رواملعر%ـــ$ والتطـــو املـــذ2ل %ـــ$ تكنولوجيـــا املعلومـــات وXتـــصاالت، كمـــ وا أدى إ-ـــ( بـــر

ونمو صراعات جديدة أدت إ-ـ( توجيـھ XسـWثمار %ـ$ مجـاالت املعرفـة والبحـث العل�ـ� ،مـن 2نـا فقـد 
يأصبح التعليم اليوم مطالبا أك ـ� مـن أي وقـت مـ��� بالعمـل ع*ـ( XسـWثمار الfـشر بأقـ��� طاقـة  ً

ـــاوال ـــذا التطــــو محـ %ــــ$ Vــــل مدخالتــــھ رممكنــــة والــــس¡$ إ-ــــ( تحقيــــق اقــــ��� اســــتفادة مــــن 2ـ  التطــــوEر 
،( وعملياتھ ومخرجاتھ،    ).2018يالدوكر

ـــھ املؤســــسات  ـــن أبــــر التحــــديات ال@ــــ� باتــــت تواجـ ـــتعلم الرق�ــــ� واحــــد مـ زو�عــــد موضــــوع الـ
ات العلمية والتقنية ال@� مDـ¤ت القـر الواحـد والعـشرEن اذ  نالتعليمية اليوم وEرجع ذلك ا-( XبتMا ر

 ع¦uـا ملــا تWــسم بـھ مــن مزايــا تRـسر مــصاعب ا�Qيــاة وتحقــق أصـبح مــن الــصعب ع*ـ( �Xــسان التخ*ــ$
رنتـائج مذ2لــة %ــ$ العلــم والعمــل وتـضفي الراحــة عل§uمــا ولعــل مــن أبـر 2ــذه العالمــات املمDــ¤ة التطــو  ز

حيـث قـدمت ا�QواسـRب وتطبيقاuªـا خـدمات )2014حميـد، (الكب�D الذي طـال ا�Qاسـوب وhرامجـھ 
فرت ع*( �Xسان ا وcسرت أمو ا�Qياة، و لكث�D من ا�PQد والوقـت %ـ$ تنفيـذ امل�ـام %ـ$ حياتـھ كMـل، ر

ىXمـــر الـــذي جعـــل مـــستو ا2تمـــام mفـــراد واPlتمعـــات بالتكنولوجيـــا ا�Qديثـــة %ـــ$ حيـــاuªم اليوميـــة 
ة تطــوEر وتحـــديث مختلـــف الب»يــات التعليميـــة  ورو2ــذا مـــا أفـــر %ــ$ املقابـــل ضـــر ) ال��بوEـــة، وامل�نيـــة (ز

ة واملMانيــة ل�ــذه اPlتمعــات، فقــد أصــبح التعلــيم الرق�ــ� واقعــا زــشMل ســر�ع تجــاو ا�Qــدود الزمنيــ
ً

يفـــرض نظـــام �علي�ـــ� جديـــدي للتواصـــل يـــصعب علينـــا تجا2لـــھ؛ ألنـــھ cـــسمح وEـــضمن إثـــراء وتنميـــة 
ف بــذواuªم أو مــن خــالل ®خــرEن  ة ع*ــ( تحــصيل املعــا رمحـيط �علــم املتعلمــDن %ــ$ املــضامDن أو القــد ر

  ).م 2013بوكر�سة،  ( بالتفاعل الدائم %$ محيط Vل م¦uم

ــــبحت  ـــد، فقـــــد أصـ ات ـــــشMل م�¤ايــ رح@ـــــ� �غلغـــــل العـــــالم الرق�ـــــ� %ـــــ$ مجـــــال ال��بيـــــة وامل�ـــــا
ـــــرة ــــــدة ومبتكـــ ات بطــــــــر جديــ ــــــا ــــة وامل�ـ ـــــيل ال��بيــــــــة واملعرفــــ Eجيا لتوصــ ــا �ــــــــستخدم تــــــــد قالتكنولوجيـــــ ر   .ر

  ).V2017ليمان،(

�س  رولـــم يقتــــصر mمــــر ع*ــــ( طـــر التــــد عمليــــة ر بــــل �عــــداه ليتـــأثر بــــھ Vــــل محــــاو الفقــــط،ق
لالتعليميــــة مــــن مــــدخالت وعمليــــات ومخرجــــات، وملواج�ــــة تلــــك التحــــديات فقــــد عملــــت أغلــــب دو 
العالم ع*( Xستفادة من Vافـة التغDـ�ات الرقميـة %ـ$ العمليـة التعليميـة محاولـة تحقيـق أك�ـ� فائـدة 

س الذكية وmنظمة التعليمية الذكية، بل يمكن ا رم¦uا مما أدى ا-( ظ�و ما cس�� باملدا للقو أن %$ ر
Eة أو تطبيقات  سة من أج�زة كمبيوتر محملة بتطبيقات إدا رأغلب دو العالم املتقدم ال تخلو مد ر ل

ة وتطوEر النظام التعلي�� شMل عام   .ر�عليمية �ستخدم %$ إدا

وجـــدير بالـــذكر إن القيمـــة ال@ـــ� يـــضيف�ا الـــتعلم الرق�ـــ� باســـتخدام mج�ـــزة الذكيـــة ع*ـــ( 
ات القـــــراءة والكتابـــــة : جـــــانبDنالعمليـــــة التعليميـــــة �ـــــشمل  ـــل %ـــــ$ إتقـــــان م�ـــــا ــــ$ املتمثــ راPQانـــــب املعر%ـ

ات ا�Qيــاة  ات البحـث، واPQانـب ال��بـو املتمثـل %ـ$ �غيDـ� الـسلوك واكWـساب م�ـا روا�Qـسابات وم�ـا ير
وتنميـة ا�Qـافز للــتعلم، ف�ـو %ـ$ مجملــھ ترجمـة حقيقـة وعمليــة لفلـسفة التعلـيم عــن عـد ال@ـ� تقــوم 

رص التعليمية أمام mفراد %$ اغتنام الفرص التعليمية املتاحة وغ�D املقيدة ع*( توسيع قاعدة الف
  ).م2021القر�ي، ( بوقت أو مMان وال بفئة من املتعلمDن 
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ات وتقـدم�ا فقـد تــأثرت  اوEـة أخـر لـم يكــن الـوطن العر~ـي بمعـز عـن 2ــذه التطـو رومـن  ل ى ز
ـــام الـــــدو  ات التكنولوجيـــــة mمـــــر الـــــذي وضـــــع صـــــعوhات أمــ لبـــــالتطو ـــWيعاب ر ـــة اســ العرhيـــــة %ـــــ$ عمليــ

دود الفعـــل لـــدمج التقنيـــة %ـــ$ التعلـــيم بأعـــاد متباينـــة فالـــدو العرhيـــة ال@ـــ�  لالتقنيـــة، حيـــث جـــاءت  ر
ـــ¤ باســــتقرار اقتــــصادي كــــدو ا³Qلــــيج مــــثال قــــد اســــتطاعت أن �ــــستوعب التقنيــــة %ــــ$ العمليــــة  تتمDـ

ً ل
لالــدو العرhيــة ال@ــ� �عــا�ي مــن التعليميــة وXســتفادة م¦uــا %ــ$ تطــوEر الــنظم التعليميــة ــشMل عــام، و

الــت �عـــا�ي ـــشMل كبDــ� مـــن عمليـــة  زµــ´ %ـــ$ أنظمuvــا Xقتـــصادية وضـــعف مD¤انيــات التعلـــيم ف§uـــا ما
  . اسWيعاب التقنية %$ اPlال التعلي��

ـــات  ــــاد املD¤انيــــــ 2ا Xقتـــــــــصادي واعتمـــــ ـــــــ¤ باســـــــــتقرا ــــــة وال@ـــــــــ� تتمDــ ـــــــة العرhيـــ ــــــستو اململكــ ـــا ع*ـــــــــ( مـــ رأمـــــ ى
ـــاع التعلــــــيم فقــــــ ـــبة لقطـــ ــــا ــــــشMل كبDــــــ� جــــــدا املناســـ ـــة والتكنولوجيــ ـــ( اســــــWيعاب التقنيـــ د عملــــــت ع*ـــ

ــــة اململكـــــــــة  Eـــــ ــــــتعداد 2030ؤفوفقالر ـــــــام التعلي�ـــــــــ� لالســـ ـــــو إصـــــــــالح النظــ ـــــــا~ي نحــــ ـــاه إيجــ ـ ــــر اتجـــــ ، ظ�ـــــ
ـــــ��اتيجية تحــــــــو وطنيــــــــة تركــــــــز ع*ــــــــ(  ـــــــالل تنفيــــــــذ اســـ ـــــــن خـ ـــــد الــــــــنفط مـ ـــا عـــ ـــــصاد مـــــ ــــــات اقتـــ لملتطلبــ

ــــــــــة ا ــــــــ ــــــــــسDن البRئــ ــــــــ ـ ــــــذلك تحـ ــــــــ u·Eم وكــــــ ـــــــــد ــــــــــDن وتـــــــــــ ــــــــ ــــــف املعلمــ ــــــــ ـ ـــوEر توظيـــــ ـــــــــ ـــــــ¤ رتطــــــــ ــــــــ ـــــة لتحفDــــــ ــــــــ لتعليميـــــــ
ــــــــــادة  Eـــ ــــــــيم�م و ــــالب وقــــ ــــــ ات الطــ ـــــــــا ـــــــسDن م�ــــ ـــية وتحـــــ ــ ــــــ اسـ ـــــا¸4 الد ــــــــوEر املنــــــــ ــــــداع،وXبتMار وتطــــ ز	بــــــ ر ر
ــــستو  Eـــــــادة مـــــــشاركة القطـــــــاع ا³Qـــــــاص والتقليـــــــل مـــــــن مـــ ـــــاءة التموEـــــــل مـــــــن خـــــــالل التنميـــــــة، و ىكفــ ز
ــــــــــادة  ــــDن والقــ ــــــ� للمعلمـــــــ ـــ ـــــوEر امل¹ـــ ـــى التطــــــ ـــــــ( خطـــــــــ ـ ـــــــــس�D ع*ـــ ـــــة والـــ ــــ( الالمركزEــــــ ـــ ــــــــاه إ-ـــــ ـــة وXتجـــ املركزEــــــــ

  ).2016التمي��، (مؤشرات mداء الرئRسية وتطوEر 

ـــــــــالح  ــــق 	صـــ ــــــــدفا لتحقيــــــــ Eا و2ـــ ـــــر ــــــــــبح ضـــــــ ــــــا أصـ قميــــــ ـــــــة تحـــــــــــوال  ـــــ�دت اململكـــــ ـــــــذلك، شــــــ ــــــــة لـــــ ونWيجـــ
ً ً

ر ور ً ً

ســــــية مــــــن خــــــالل Xســــــتفادة  ــــا¸4 املد ـــة املنــ قمنـــ رال��بــــــو %ــــــ$ عــــــصر املعرفــــــة، حيــــــث اتج�ــــــت نحــــــو  ر ي
ـــــصاالت لــــــدعم العمليـــــــة التعليميــــــة ـــن التكنولوجيــــــا وXتــ ستلزم وEقتــــــ��� إ�ـــــــشاء mمـــــــر الــــــذي cـــــــ. مـــ

ــــــــــات  ـــــــرامج وتطبيقــ ـــــشاء بــــ ــــ ـــــات إل�ـــ ــــــــف التقنيــــــ ــــــا تكييـــ ـ ــــــــتم ف§uـــــ ـــبة، يـــ ــــــة مناســــــــ ـ ــــــــة تفاعليـــــ بRئـــــــــــة �عليميـــ
ــــــــسDن  ـــــــــة وتحــــــ ــــة التعليميـــــ ـــــــــ ــــــسDن العمليـ ـــــــــ$ تحــــــــ ــــ ــــــسا2م %ـ ـــــــ@� �ــــــــ ســـــــ ــــــصة مد ــ ــــــــــة كمنــــــ قميــــ ـــــــــصات  رومنـــــ ر

Eة للطالب   .راملستوEات التعليمية وامل�ا

اسة   :رمشIلة الد

ة  ــــإن قــــــد ـــــات النمــــــو اPQديــــــدة، فــ ـــات ومتطلبـ ــــة العرhيــــــة الــــــسعودية ع*ــــــ( روفــــــق آليـــ اململكــ
Xستفادة من العصر وXستجابة لھ وhناء اقتصاد معر%$ �عتمد ع*( السرعة ال@� يمكن ¾uا تحقيق 

ــــا ع*ــــــ( املعرفـــــة ه قائمــ ـــر اPQديــــــد، باعتبـــــا ر	صـــــالح ال��بــــــو لتلبيــــــة احتياجـــــات القـــ ن حيــــــث cعتمــــــد . ي
التكنولوجيــــا وتكنولوجيــــا املعلومــــات لXقتــــصاد %ــــ$ املقــــام mو ع*ــــ( اســــتخدام mفMــــار واســــتغالل 

ات املادية، تطوEر املعرفة  وEحقق التعليم من خالل تطبيق التكنولوجيا روXتصاالت بدال من القد
قوتطبيق�ا بطر جديدة لالستفادة من ا³lرجات التعليمية مـن أجـل تحقيـق و�عظـيم mثـر املعر%ـ$ 

  .ملكة العرhية السعوديةاملسuvدف بما يتما¿�� مع اس��اتيجية التنمية %$ امل

وال شــــك أن التعلــــيم الرق�ــــ� قــــد حقــــق قفــــزة نوعيــــة إ-ــــ( mمــــام مــــن حيــــث تحقيــــق نتــــائج 
ـــ( 2mــــداف ال@ــــ� تطمــــح إ-ــــ( تحقيق�ــــا وال@ــــ� �ــــشمل . �عليميــــة عاليــــة اPQــــودة وفعالــــة وEرجــــع ذلــــك إ-ـ

ىمــستو أع*ــ( مــن املــشاركة بــDن الطالــب وا�lتــو العل�ــ� للمــواد التعليميــة، cعيــد تقــ ىديم ا�lتــو ى
كما أنھ يحقق خاصية التفاعل الزم�À بDن املتعلم واملعلم من خالل . العل�� بطرEقة ممتعة وجذابة
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استخدام تكنولوجيا Xتصال، وEخلق بRئة �عليمية تتغلب ع*( عقبات املتعلم من الزمان واملMان، 
ة املطلوhــة واملؤســسات وتن�ــ� الــدافع الــذا�ي للــتعلم، وتتغلــب ع*ــ( مــشMلة نقــص الMــوادر التعليميــ

غبة %$ التعلم كما أ�uـا تمكـن املـتعلم مـن وضـع منـا¸4 الـتعلم . رالتعليمية، وEف��ض أن لدى املتعلم 
املفــضلة لديــھ موضــع التنفيــذ، و�ــسمح بتعلــيم قاعــدة عرEــضة مــن املتعلمــDن بكفــاءة عاليــة و�ــس�ل 

  ).2019دحما�ي، (لعملية الوصو إ-( املعلومات بأقل وقت وج�د 

ونا وما مر بھ العالم من انقطـاع ل�Âيـاة شـبة Vامـل وتوقـف العمليـة ومع مة جائحة Vو ر أ ز
لالتعلميـــةمتأثرة بالتباعـــد XجتمـــاÃ$، والـــذي تـــأثرت بـــھ اململكـــة العرhيـــة الـــسعودية كغ2�Dـــا مـــن دو 
لالعالم فقـد فـرض ع*ـ( القـائمDن ع*ـ( التعلـيم البحـث عـن حلـو مـن أجـل ا�Qـد مـن توقـف العمليـة 

وقـد تمكنـت اململكـة  باإلجراءات الوقائيـة،ى وhما يضمن ا�Qد من انتقال العدو وXل�¤ام التعليمية
ـــة والـــــشراكة  ـــة التحتيـ يالعرhيــــة الــــسعودية بفــــضل هللا �عـــــا-( ثــــم بفــــضل تــــوفر القـــــرار 	دار والب»يـ
اسة عن عد  رالفاعلة بDن املؤسسات اM�Qومية واملؤسسات اPlتمعية ذات العالقة من تحوEل الد

ة التعليم غيuvا %$ التعليم عن من ا Eة، حيث وجدت و اسة ا�Qضو رذ mسبوع mو من �عليق الد زر ر ل
ســـ@�" عـــد وذلـــك مـــن خـــالل توظيـــف التقنيـــة التوظيـــف mمثـــل، حيـــث أطلقـــت منـــصة  Vأحـــد " رمد

ونا را�Qلو الستمرار العلمية التعليمية خالل ف��ة جائحة Vو   .ل

ونــا ر دو فعــال %ــ$ العمليــةاملنــصةوقــد أدت  مــة جائحــة Vو ر التعليميــة خــصوصا %ــ$ ظــل ا ز
ســـ@� ح@ـــ� mســـبوع ا�Qـــادي  ات ملنـــصة مد ة التعلـــيم فانـــھ بلـــغ عـــدد الزEـــا ا روhحـــسب إحـــصاءات و ر ر ز

ـــام  ـــات املـــــستخدمDن للمنـــــصة%$ 292،000،000ه 1442عـــــشر مـــــن العــ  وhلـــــغ عـــــدد الطلبـــــة والطالبــ
ــــيم اM�Qــــــومي ــــدد 4862118التعلــ ــــ178062 وعــ ــــ$ التعلــــــيم 2m*ــــــ$ وhلــ غ عــــــدد املعلمــــــDن واملعلمــــــات  %ــ

 %$ التعليم 2m*$ وhلغ عدد قادة 13585 %$ التعليم اM�Qومي وعدد 402468املستخدمDن للمنصة 
س املـــــستخدمDن للمنــــــصة %ـــــ$ التعلــــــيم اM�Qـــــومي  ـــيم 2m*$،أمــــــا1417 و18105راملـــــدا  ع*( %ــــــ$ التعلــ

س@� بحسب إحص رمستو العملية التعليمية وا³Qدمات فقد قدمت منصة مد ة التعليم ى ا راءات و ز
ات امل»ـــــشأة للطـــــالب 11849926عـــــدد الواجبـــــات امل»ـــــشأة للطـــــالب والطالبـــــات  ر وhلـــــغ عـــــدد Xختبـــــا

ـــ( املنــــصة  ات املرســــلة لغــــرف املعلمــــDن املــــستخدمDن 681844والطالبــــات ع*ـ ر وhلــــغ عــــدد Xستفــــسا
ســـــ@�  ــــ$ إحـــــصائية �ــــــش�D ا-ـــــ( ان املنـــــصة تـــــؤدي دو ال يمكـــــن تجا, 8815066رملنـــــصة مد ــــھ أو روxـ 2لــ

ة التعليم( التقليل منھ ا رو   ).1442,ز

ــــا،  ــــة التعليميـــــــة وتحـــــــسDن مخرجاuªــــ ــــيم الرق�ــــــــ� %ـــــــ$ جـــــــودة العمليـــ ـــــة التعلـــ ــــــبق تتـــــــÈ´ أ2ميــ ــــــا سـ ممـ
  .والذييدل ع*( نجاح ومالءمة إ�شاء التعليم الرق�� استجابة لعصر املعرفة

اسـة �ـ البحـث عـن إجابـة علميـة ع8ـN الMـساؤ الـرئ لوعليـھ تكمـن مـشIلة Tـذه الد رمـادو ( Wس ر
منصة  التعليم الرق�� � تحقيق �صالح التعلي�� من وج"ة نظر املشرف�ن ال12بو.�ن مستخدمي

س&�   ؟)رمد

اسة    ر[ساؤالت الد

س@� من وج�ة نظر املشرفDن ال��بوDEن -1  رما أ2مية التعليم الرق�� %$ منصة مد
 املستخدمDن ل�ا؟

س@� من وج�ة نظ -2 ر املشرفDن ال��بوDEن مستخدمي رما واقع التعليم الرق�� %$ منصة مد
س@�؟  رمنصة مد
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س@� من وج�ة نظر املشرفDن  -3 رما واقع العملية التعليمية %$ ظل استخدام منصة مد
س@�؟ ال��بوDEن  راملستخدمDن ملنصة مد

رما دو التعليم الرق�� %$ تحقيق 	صالح التعلي�� من وج�ة نظر املشرفDن ال��بوDEن  -4
س@�؟  راملستخدمDن ملنصة مد

Tاسةأ   :رداف الد

س@� من وج�ة نظر املشرفDن  -1 رالتعرف ع*( أ2مية التعليم الرق�� %$ منصة مد
 ال��بوREناملستخدمDن ل�ا؟

س@� من وج�ة نظر -2  املشرفDن ال��بوDEن رتحديد واقع التعليم الرق�� %$ منصة مد
س@�  .راملستخدمDن ملنصة مد

س@ -3 � من وج�ة نظر املشرفDن رتحديد واقع العملية التعليمية %$ ظل استخدام منصة مد
س@� ال��بوDEن  .راملستخدمDن ملنصة مد

رتحديد دو التعليم الرق�� %$ تحقيق 	صالح التعلي�� من وج�ة نظر املشرفDن  -4
س@� ال��بوDEن   .رالعاملDن ع*( منصة مد

اسة   :رأTمية الد

اسة ا�Qالية من أ2مية تطبيق التقنية %$ العمل                  ية التعليمية والذي cعد رت»بع أ2مية الد
%$ مدخالت العملية  ءاالسfيل لالستفادة من الوسائل التقنية %$ تطوEر العملية التعلمية سو

اسة ا�Qالية %$ جانبDنم  عملياuªا أمالتعلمية أ   :رمخرجاuªا، و~شMل عام تتمثل أ2مية الد

  _Tمية النظر.ة: لاabانب _و

اســة ا�Qاليـــة %ــ$ تح • ســـ@�، ريمكــن أن �ـــساعد الد رديـــد واقـــع التعلــيم الرق�ـــ� %ــ$ منـــصة مد
  .وكذلك تحديد ممD¤اتھ وعيوhھ

اسة ا�Qالية الضوء ع*( ا�Qاجة إ-( دمج التعليم الرق�ـ� %ـ$ ج�ـود 	صـالح  • رقد توفر الد
Eادة العائد التعلي�� زال��بو من أجل    .ي

س@� من تطوEر استخدام ا • اسة العاملDن ع*( منصة مد رقد �ساعد نتائج 2ذه الد ملنصة ر
  .%$ 	صالح التعلي��

س@� كتجرhة فرEدة للتعليم الرق�� %$ عصر املعرفة، يرEد الباحث  • رباستخدام منصة مد
إثـراء إضـافة علميــة إ-ـ( املعرفــة واملكتبـات العرhيــة مـن حيــث إظ�ـار mثــر املعر%ـ$ للتعلــيم 

  .الرق��
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ثانيا
ً

  _Tمية التطبيقية: 

%ــــــــ • ـــــة  اســـ ـــــذه الد ـــــــائج 2ـــ ــــساعد نتـ ـــــن أن �ــــ ـــــــز ريمكـــ ـــاليب �عزEـ ـــــات وأســـــ ـــــــن تقنيـــ $ الكــــــــشف عـ
ـــن  ــــية مــــــ اســــ ــــــ$ الفـــــــــصو الد ـــــــصص الرقميـــــــــة %ــ ــــة القـ وايـــــ ـــــ� و ـــــــيم الرق�ـــ راســــــــتخدام التعلــ ل ر

  .يأجل تحقيق أ2داف 	صالح ال��بو بطرEقة أك � كفاءة

ــــداع  • ــــصلة لتعزEــــــز 	بــ اســــــة %ــــــ$ صــــــياغة التوصــــــيات ذات الــ ـــد �ــــــساعد نتــــــائج 2ــــــذه الد رقـــ
  .عصر املعرفةوالتفك�D النقدي %$ التعليم الرق�� %$ 

ـــ$ تفعيــــــل دو املعلــــــم وا³lطــــــط والنظــــــام التعلي�ــــــ�  • اســــــة %ـــ ـــذه الد ـــد �ــــــسا2م نتــــــائج 2ـــ رقـــ ر
ـــــيم Xســـــــــتفادة  ـــات و	جـــــــــراءات لتعظــــ ـــــــ��اتيجيات والتقنيــــــ ــــــرض Xســ ـــــ$ عـــ ـــــــــشMل أك�ـــــــــ� %ــــ

  .يمن إمMانيات التعليم الرق�� %$ 	صالح ال��بو %$ عصر املعرفة

اسة   :رحدود الد

أوال
ً

اسة ع*( تحديد دو التعليم الرق�� %$ تحقيق 	صالح  ت:اgbدود املوضوعية:  رقتصر 2ذه الد ر
س@�( التعلي�� من وج�ة نظر املشرفDن ال��بوDEن   )رمستخدمي منصة مد

ثانيا
ً

ا��Ê :اgbدود الزمانية:  اm ��Êو من العام الد ر تم تطبيق 2ذا البحث %$ الفصل الد   .2021لر

ثالثا
ً

ة التعليم بمدينة مكة املكرمةمMاتب 	شراف بإد:اgbدود املIانية:    .را

اjعا
ً

اسة ع*( :اgbدود الkشر.ة: ر س@�املشرفDن ال��بوREنر اقتصرت 2ذه الد   .رمستخدمي منصة مد

اسة   :رمصطgGات الد

  :التعليم الرق��

ـــــداع  ـــــــ( 	بـــــــ ــــDن إ-ــــ ــــــن التلقـــــــ ــــــــا مـــــ ــــــتعلم وتحول�ــــ ــــــــــة الـــــ ــــــــدعم عمليـ ـــ� تـــ ــــــــائل ال@ـــــــــ ــــــــن الوســـ ــــــــ$ مـــ xـــ
V نDـــــــ ـــع بــ ات، وتجمـــــ ــــــة، حيـــــــــث روالتفاعــــــــل وتنميـــــــــة امل�ـــــــــا ـــــــMال التعلــــــــيم والـــــــــتعلم 	لك��ونيـــ ــــة أشــ افـــــ

ـــــــو أن  ــــــــ$، و2ـــ ــــب ®-ـ ــــا ع*ـــــــــ( ا�Qاســــــ ــــيم باعتماد2ــــــ ــــاالت التعلـــــ ــــــــ$ مجــــــ ــــدث mســــــــــاليب %ـ ـــ �ـــــــــستخدم أحــ
ــــــDن  ـــــــDن املعلمـــــ ــــــل بــــ ـــــ$ التواصـــــ ـــــــة %ــــــ ـــــائط 	لك��ونيــــ ــــتخدام الوســــــ ــــــــ( اســـــــ ــــد ع*ـــ ــــذي cعتمـــــــ ـــــــــيم الـــــــ التعلــ

  ).2019عبد الرحمن،  (واملتعلمDن واملؤسسة التعليمية بأكمل�ا

ـــــــھ ـــــــف،  ( و�عرفـــــــ ـــــــھ ) 2019ألطـــــــ ـــائط " بأنــــــــ ـــــــــ ـــ� الوســـ ـــــــــ ــــــــ� ع�ــ ــ ق�ـــــ ـــــ�  ـــــو �علي�ـــــــــ ــــــــــديم محتــــــــــ رتقــــ ى
ـــــــة  ـــــھ إمMانيـــ ــــــــيح لــــ ــــــــشMل يWــ ــــتعلم ـ ــــــــ( املــــــ ــــــبMاuªا إ-ـ ــــــــا وشــــ ـــــة وتطبيقاuªـ ـــــزة الذكيـــــ ـــ ــــــدة ع*ــــــــــ( mج�ـ املعتمـــ
ـــة أو  ة م�¤امنــ ـــھ ســـــواء Vـــــان ذلـــــك بـــــصو رالتفاعـــــل ال»ـــــشط مـــــع 2ـــــذا ا�lتـــــو ومـــــع املعلـــــم ومـــــع أقرانــ ى

  ".غ�D م�¤امنة

ــا  وEمكـــــــن �عرEفـــــــھ إجرائيـــــ
ً

ـــھ ـــــراءات :بأنــــ ـــــ$ ذلـــــــك 	جــ ـــة، بمـــــــا %ــ ـــو تحوEـــــــل العمليـــــــة التعليميــــ 2ــــ
ــــــالل Xســــــــتفادة  ـــــن التقليديــــــــة إ-ــــــــ( 	لك��ونيــــــــة مــــــــن خــ وmدوات والوســـــــائل وا�PQــــــــات الفاعلــــــــة، مـــ
ــــن  ـــة التعلـــــــيم عــــ %ـــــــ$ عمليــــ ــــن تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات وXتـــــــصاالت وتوظيـــــــف الوســـــــائط املتعـــــــددة  مـــ

ـــــــ %ــــــــــ$ اململكـــ ـــــــوذج  ـــــــ@� كنمـــ ســـ ــــصة مد ــــــــتخدام منــــــ ــــــــرف ع*ــــــــــ( رعــــــــــد، باســ ــــــــة الــــــــــسعودية، للتعــ ة العرhيــ
  .mثر املعر%$ وعالقتھ بتحقيق أ2داف برنامج التعليم عن عد
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  :�صالح التعلي��

ـــــــة  ــــيم ملعاPQــــ ـــــــــال التعلـــــــ ـــ$ مجــ ـــــستخدمة %ــــــــ ـــراءات وا³Qطـــــــــــوات املــــــ ـــــــ$ مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 	جــــــــ xــــ
ــــــــ$  ــــــدة جيـــــــــدة %ـ ـــــات جديـــ ــ ـــــــدف إنتـــــــــاج مخرجــ ـــــة، ¾uــ ــــــث الكميـــــــــة والنوعيــــ ــــــــن حيـــ ــــــددة مـ ــــــدخالت محـــ مـــ

ـــيم، ــــــــ ــــــال التعلــ ــــشر�عات مجــــــ ـــــل الWـــــــــ ـــة، مثــــــــ ـــــ ـــ ـــــة واملعنوEـ د املاديــــــــ ـــــوا ـــــــض املـــــــ ات عــــــ ــــــــد ـــــــتخدام قـــــ ر باســـــ ر
  ).2014عبد الÎ$،(والقواعد والقوانDن ال@� تحكم العمل 

ـــــــــا ــــــــــھ إجرائيـــ ـــــــن �عرEفــ وEمكـــــ
ً

ـــــــــ� :  ـــــ��اتيجيات ال@ـــ ـــــــسياسات وXســـــــ ـــــــــــراءات والـــــ ـــــــ( 	جـ ــــــــش�D إ-ـــــ cــــ
ـــــــة  ـــــــــودة العمليـــــ ــــــاءة وجـــ ـــ ـــــــــع كفـــ فـــ ـــــــسDن و ـــوEر وتحـــــ ــــ ــــ ـــــــ$ تطـ ــــــــھ %ـــــ اتــــ ــــــــ� وقد ــ ـــــــــيم الرق�ــ ــــــستخدم التعلـــ ر�ــــــ ر
ــــ� احتياجــــــات  ـــــة تلÏــ ــــن أجــــــل إنتــــــاج مخرجــــــات �عليميـ ـــــسعودية مــ ـــــة الـ ـــــ$ اململكــــــة العرhيـ ـــة %ـ التعليميـــ

  .عصر املعرفة

س&�   :رمنصة مد

ــــسعودية %ــــــــ$  ـــة الـــ ـــــة العرhيــــ ــــــيم %ـــــــ$ اململكـــ ة التعلـ ا ــــشأتھ و ـــام للتعلــــــــيم عـــــــن عـــــــد أ�ــــ ــــ$ نظــــ رxـــ ز
ـــــــة  ــــــة واملرحلـــــ ضــــــ ــــــــــات الر ـــــــالب وطالبــ ـــــــيم ع*ــــــــــــ( طـــــ ــ ــــــــــس�يل التعلـــ ـــــــــا لWــ ونـــ ــــة Vو ـــ ـــــل انWــــــــــــشار جائحـــــ وظـــــــ ر

ـــــــــة Xب ـــــــــــة الثانوEـــ ــــــطة واملرحلــ ـــــ ـــة املتوســ ــــــــــة واملرحلــــــــــ ـــــــيم، (تدائيــ ة التعلــــــ ا ــــــــو ـــــــة لـــــ ــ ــــــــة Xلك��ونيــــ رالبوابـــــ ز
2020.( 

اسات السابقة و�طار النظر: ثانيا يالد   :ر

اسات السابقة   :رالد

ــــــــــامكغ  ــــة مــــــ ــــــــ اســـ ــــــــــوان ) 2021(رد ـــــــة " عنـــــ س اgbكوميـــــــــ ـــــــدا ــــــ� املــــــــ ــــــــ ـــــتالك معل�ــ ــــــــ ـــــــــة امــ ــ جـــــ رد ر
ـــــ ـــــــتخدامھ �ــــــ ـــــــــاpqم نحـــــــــــو اســــ ــــــــ� واتجاTــ ـــــتعلم الرق�ـــ ــــ ات الــ ـــــــا ـــــــــارمل"ـــ ونــ ــــــة كو ــــــــث "ر ظـــــــــــل جائحـــــ ، حيـــ

ــــــتعلم  ات الـ ــــــا س اM�Qوميـــــــة مل�ـ ــــــتالك معل�ـــــــ� املـــــــدا جـــــــة امـ ـــ( د ـــــرف ع*ــــ ـــــ( التعــ ــــــة ا-ــ اسـ ـــــدفت الد ر2ــ ر ر ر
ــــــة  اســــ ـــــــتخدمت الد ــــــا، وقــــــــــد اســـ ونــــ ــــــة Vو ـــــل جائحــــ ـــــ$ ظـــــ %ـــــ ـــــــتخدامھ  ــــاuªم نحــــــــــو اســـ ـــ ـــــ� واتجا2ـــ رالرق�ـــــ ر
ـــــــة  ــــــــت عينـــ ـــة وتMونــ اســـــــ ـــــــإدة للد ــــــWبانة Vـــ ــــــ$ واملــــــــــسÎ$ ، واســــــــــتخدمت Xســـ ـــن45 الوصــــــــــفي التحلي*ــــ راملــــــ

ــــــة اســـ ــــــن رالد ـــــمة 310 مـــ ـــ$ العاصــــ ـــــــية %ــــــ ــــة mساســ ـــ س اM�Qوميــ ـــــدا ـــ� املــــ ـــــــن معل�ــــــ ـــة مــ ـــــــا ومعلمــــــ ر معلمــ
ــــان ـــا�ي \عمــــــــ ـــــــــ�� الثـــــــــ اÊـــ ـــــــصل الد ــ ـــــــــالل الفـــ ــــــس�D خـــ ــــواء وادي الــــــ ــــــــــلت 2021-2020ر لــــــــ ـــــــد توصــ م ، وقـــــ

ـــا ـــة ا-ـــــــ( مجموعـــــــة مـــــــن النتـــــــائج أ2م�ــــ اســـ ــــتعلم الرق�ـــــــ� :رالد ات الـــ ـــــا جـــــــة امـــــــتالك املعلمـــــــDن مل�ــ ران د ر
جة مرتفعة ونا جاءت بد ر%$ ظل جائحة Vو    .ر

ــــــدمي  ـــــــق وال�ــــــ ـــــــــة القيـــــ اســـ ــــــــ )" 2021(رد س �ــــ ــــــدا ـــــــ� املــــــ ـــــــت معل�ـــــ ــــ� واج"ـــــ ـــــــــصعوAات ال&ــــــــ ــ رالـ
ـــــا ونــــ ـــــد اثنـــــــــاء جائحـــــــــة كو ـــــــصعوhات ال@ـــــــــ� "رالتعلــــــــيم عـــــــــن jعــــ ــــــ( الــ ـــــــرف ا-ـــ ــــــ( التعــ ـــ� 2ـــــــــدفت ا-ـــ  وال@ــــــ

ــــــــ(  ــــــذلك التعـــــــــرف ع*ـ ـــا وكـــ ــ ونــــ ـــــة Vو ـــــاء جائحــــ ـــد اثنــــ ــــــيم عـــــــــن عــــــ ـــــــ$ التعلـــ س %ــ ــــــدا ـــــــت معل�ـــــــــ� املـــ رواج�ــ ر
ـــــ$ التعلـــــــ ـــــ$ متاعـــــــة نmدوات ال@ــــــ� اســـــــتخدم�ا املعلمـــــــو %ــ ــــتخدمت %ــ ـــــ� اســـ ال@ــ يم عـــــــن عـــــــد وmدوات 

ــــــــام  ــــــن العـــ ــــــــا�ي مــــــ ــــــ�� الثـــ اÊــــــ ـــــصل الد ــــــــالل الفــــــ ــــــاuªم خــــ ــــة لواجبـــــ ــــذ الطلبــــــــ ــــ ــــــد 2020|2019رتنفيـــ ، وقــــــ
ـــن  ــــة مـــــ ـــــWبانة مMونـــ اســـــــة مـــــــن اســـ ــــت أداة الد ــــن45 الوصـــــــفي التحلي*ـــــــ$ وتMونــــ ــــــتخدم الباحـــــــث املــــ راسـ

ـــــع مع39 ـــة مــــــن جميـ اســـ ــــاالت، وقــــــدتMو مجتمــــــع الد ~عــــــة مجــ ـــ( أ ـــــة ع*ـــ عـ ر فقــــــرة مو نر س ز رل�ــــــ� املــــــدا
ـــــواÓ$ القـــــــــدس ، وVانــــــــت العينـــــــــة  ـــــــ$ ضـــ ـــيم %ـ ــــة والتعلــــــ ـــــــ$ مديرEــــــــة ال��بيــــ ـــة %ــ ـــة واM�Qوميـــــ  289ا³Qاصـــــ
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ـــاء  س اثنــــــ ــــــصعوhات ال@ـــــــــ� واج�ــــــــت معل�ـــــــــ� املــــــــدا ـــــة الــ جــــ ــــــائج ان د ـــة، واظ�ـــــــــرت النتــ ـــــــا ومعلمـــــ رمعلمـ ر
ـــــــت  ــــ� mدوات ال@ـــــــــ� اســــــــتخدم�ا املعلمـــــــــو Vانــ ـــــطة وان اك ــــ ـــــــة متوســــ جــ ونـــــــــا جــــــــاءت بد ـــة Vو نجائحـــــ ر ر

  . XجتماÃ$ الفRس بوك وتطبيق الو�س ابمواقع التواصل

ــــــــو عبـــــــــادة  ـــــة أبـ اســــ ــــــوان ) 2020(رد ــــــــسعودية �ـــــــــ " عنـــ ــــة الـ ــة العرAيـــــ تقيـــــــــيم تجرAـــــــــة اململكـــــــ
ــــا مــــــن وج"ـــــة نظــــــر اوليـــــا _مـــــو ونـ ــــد �ـــــ ظــــــل جائحـــــة كو رالتعلـــــيم عـــــن jعــ اســـــة ا-ــــــ( " ر ر2ــــــدفت الد

ــــة Vو ـــــل جائحــــ ــــ$ ظــ ــــسعودية %ــــــــ$ التعلــــــــيم عـــــــن عــــــــد %ــــ ـــة الــــ ــــة العرhيــــ ـــن تقيـــــــيم تجرhــــــــة اململكــــ رونــــــــا مـــــ
ـــــفي التحلي*ــــــــ$  ـــــتخدم الباحــــــــث املـــــــن45 الوصـــ ـــة الرEــــــــاض، وقــــــــد اســ روج�ـــــــة نظــــــــر اوليـــــــا mمــــــــو بمدينــــ

ــــــو مـــــــــــن  ــــــتfيان مMـــــ ـــــــــة اســـــ اســ ـــــــت أداة الد ن،وVانــــ ـــــ$ 47ر ــــــة %ــــــ عـــــ ـــرة مو ـــــــم تطبيـــــــــــق 6ز فقــــــــ ــــــــــاو ، وتــــ ر محـ
ـــة مـــــــن  ـــــة مMونــــ ــــو التالميـــــــذ X310ســـــــWبانة ع*ـــــــ( عينــ ــــا أمـــ ـــة Xبتدائيـــــــة بمدينـــــــة (ر ، مـــــــن اوليـــ املرحلــــ

ــــة اململكـــــــة العرhيـــــــة الرEـــــــاض، وقـــــــد ت ــــا ان تجرhـــ ـــة ا-ـــــــ( مجموعـــــــة مـــــــن النتـــــــائج أ2م�ـــ اســــ روصـــــــلت الد
ونا Vانت تجرhة نا�Ôة مة Vو رالسعودية %$ التعليم عن عد %$ ظل ا   ز

ـــــــــر  ــــــــــ$ والعمــــ اســـــــــــــة الرحي*ـــ يد ـــــــــــوان)2020(ر ــــــــــات "،عنــ ـــــــتخدام jعـــــــــــــض تطبيقـــ ـــ ــــــــــة اســـ فاعليـــ
ـــــيم العـــــــــا ـــــات التعلــــ ـــــــ� لــــــــدى معلمــــ ـــــــ�ن الرق�ــ ـــــــة التمكــ ـــــوء الــــــــدعم zلك12وyـــــــــي ع8ـــــــــN تنميــ ــــــ ضــــ م �ـــ

ـــــصميم التعلي�ــــــــ� ـــــتخدام عـــــــــض معــــــــاي�1 جــــــــودة التـــ ــــاس فاعليــــــــة اســـ ــ اســـــــــة ا-ــــــــ( قيــ ـــــــدفت الد ر، و2ـ
%ــــــــ$  ــــــام  ــــــات التعلــــــــيم العــ ـ ــــــدى معلمـ ــــ� لــ ـــــــDن الرق�ــــ ـــة التمكـ ــــدعم Xلك��و�ــــــــي ع*ــــــــ( تنميـــــ ـــ تطبيقــــــــات الـ
ــــان املـــــــــن45 الــــــــشبة تجرÏEـــــــــ�  ـــــــد اســـــــــتخدمت الباحتــــ ـــ�، وقـ ــــصميم التعلي�ــــــ ـــودة التــــ ــــــوء معــــــــاي�D جــــــ ضــ

ــــــ(  ــــل ذو التـــــــصميم القـــــــائم ع*ـ اســـــــة عـــــــدد مـــــــن mدوات مثـــ ــــتخدمت الد راPlموعـــــــة الواحـــــــدة ، واســـ
ـــــــة ( ـــــ� ، وتMونــــــــت عينـ ــــــصميم التعلي�ـــ ــــــودة التــ ـــاس جــ ـــة ومقيـــــ ـــة املالحظـــــ ــــصي*$ وhطاقـــــ Xختبــــــــار التحــــ

ــــــن  ـــــة مـــ اســــ ــــــــ�� 90رالد اÊـ ــــــة للفـــــــــصل الد ـــة طيبـــ ــ Eب الـــــــــصيفي %ـــــــــ$ جامعــــ ــــــــ$ برنـــــــــامج التـــــــــد ـــة %ـ ر معلمــــــ ر
ـــة ا-ـــــــ( مجموعـــــــة مـــــــن النتـــــــائج أ1438-14392 اســــ ــــــار، وتوصـــــــلت الد وجـــــــود فاعليـــــــة الســـــــتخدام : م�ـ

  .يعض تطبيقا ت الدعم Xلك��و�ي ع*( تنمية التمكDن امل�ار لدى املعلمات

ـــــــة الـــــــــــشرEف  اســـ ـــوان) 1441(رد ـــــــو توظيـــــــــــف " عنـــــــ ـــــــة اabامعــــــــــة نحــــ ـــــــات طلبــــ واقـــــــــــع اتجاTـــ
ــــــــسعودية  ــــــــة الـــــ ــــــــــة العرAيــــــ ــــام{ باململكـــ ـــــــيم اabــــــــــ ـــــ ـــــــــة� التعلـ ـــــــصات الرقميـــــ ـــــــة (املنــــــ ـــــــة طيبـــــــ جامعـــــــ

ــــا ــــث )"انموذجـــــ ــــف  حيـــــــــث 2ـــــــــدف البحـــــ ــــة اPQامعـــــــــة نحـــــــــو توظيـــــ ـــــات طلبـــــ ـــــع اتجا2ــــ ــــ( قيـــــــــاس واقــــ ا-ـــــ
اســــــة  ـــن45 الوصــــــفي ، وVانــــــت أداة الد ــــيم، وقــــــد اســــــتخدم الباحــــــث املـــ ـ ـــــة %ــــــ$ التعلـ راملنــــــصات الرقميـ
ــــدد  ـــــــد بلـــــــــغ عـــــ ــــــــيم، وقــ ـــــة %ـــــــــ$ التعلـ ــــصات الرقميــــ ــــــف املنـــــ ــــو توظيـــ ــــــات نحـــــ ـــاس Xتجا2ـــ اســـــــــتfيان لقيــــــ

ــــث  ـــــة البحـــــ ـــراد عينـــ ـــــــ$ جامعــــــــة طيبــــــــ) 120(افـــــ ـــــة Vليـــــــــة ال��بيــــــــة %ــ ــــــد مــــــــن طلبـــ ة وقـــ ـــــــو ــــة املنـ رة باملدينـــــ
ـــو تطبيــــــــق املنــــــــصات  ــــع Xتجا2ــــــــات نحــــ ــــــا ان واقــــ ــــث ا-ــــــــ( مجموعـــــــة مــــــــن النتــــــــائج أ2م�ـ ـــل البحــــ توصــــ

جة عالية   .رالرقمية جاء بد

ــــــــف  ـــــــة ألطــ اســـ ــــوان ) 2019(رد ــــــة " عنــــــ ــــــــزة الذكيــــ ـــــتخدام _ج"ــ ـــ� باســـــ ـــــــــتعلم الرق�ـــــــ ـــــــر الـ أثـــ
ـــــو  ـــــــة وتجــــــــاT"م نحـــ ـــ� للطــــــــالب �ــــــــ مقــــــــر الوســــــــائل التعليميـ ـــــصيل العل�ـــــ ـــــــتخدام رع8ــــــــN التحـــ اسـ

ـــات الــــــتعلم "_ج"ـــــزة الذكيـــــة �ـــــ الـــــتعلم والتعلـــــيم ــــضوء ع*ـــــ( تقنيــ اســـــة القـــــاء الـ روVـــــان 2ــــــدف الد
ــــــــائل  ـــــر الوســـ ــــ$ مقــــــ ــــــة %ــــــ ـــة واملتمثلـــــ ات اPQامعيـــــــ ــــــــر ـــــــــ$ املقـــ ـــة %ـ ـــــــزة الذكيــــــــ ـــــــتخدام mج�ـــ ــــــ� باســــ رالرق�ــــ ر
اســــــــة ا-ـــــــ( مجموعــــــــة  ــــلت الد ــــــد توصـــ ــــتخدم الباحــــــــث املـــــــن45 الـــــــشبة التجرÏEــــــــ� وقـ ــــة، واســـ رالتعليميـــ

ـــــن النتــــــــائج أ ــــامـــ ــــزة : 2مــــ ــــــتخدام mج�ــــ �س املقــــــــر ان اســ ــــــ$ تــــــــد ـــة %ــ ـــد مــــــــن رالذكيـــــ رات اPQامعيــــــــة يزEـــــ
m ـــا التحـــــــصيل ـــتخدام mج�ـــــــزة الذكيـــــــة وتطبيقاuªــــ ـــــادي�� واتجـــــــاه املتعلمـــــــDن 	يجابيـــــــة نحـــــــو اســــ Vــ

  .%$ التعلم والتعليم
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اسات السابقة   :رمناقشة الد

ـــــم اس ــــا تـــ ــــــوء مــــ ـــــــابقة ف%ــــــــ$ ضــ ــــــات سـ اســ ــــيقوم بمناقــــــــإرتعراضــــــــھ الباحــــــــث مــــــــن د ـــــــھ ســــ شuvا نـ
  -: ع*( النحو التا-$

اسة ا-( أخر وذلك :  من حيث 2mداف:أوال اسات السابقة %$ مجال 2mداف من د ىاختلفت الد ر ر
اسة وhالطبع اختلفت  اسة او تلك و~سfب ا�Qدود املوضوعية للد رسfب طبيعة 2ذه الد ر

اسة ا- اسة من حيث 2mداف حيث uªدف 2ذه الد اسات السابقة مع 2ذه الد رالد ر ( معرفة أ2مية ر
س@� وعالقuvما بالعملية التعليمية اقع التعليم Xلك��و�ي ملنصة مد رو   .و

اسات السابقة من حيث املن45 :ثانيا اسة ا�Qالية مع اغلب الد ر من حيث املن45 العل�� اتفقت الد ر
اسة Vل من الرحي*$ والعمر  يالعل�� املستخدم و2و املن45 الوصفي التحلي*$ واختلفت مع د ر

اسة ألطف ) 2020(   .وال@� استخدمتا املن45 الشبة التجر�ÏE)2019(رود

اسة:ثالثا اسات السابقة : ر من حيث البRئة املطبق عل§uا الد اسة ا�Qالية مع أغلب الد راتفقت الد ر
اسة Vل من الشرEف وال@� طبقت %$ بRئة  ر%$ Vو�uا أجرEت ع*( معل�� ومعلمات واختلفت مع د

اسة أبو عبادة    .رال@� أجرEت ع*( اوليا mمورجامعية ود

وإجماال
ً

اسات السابقة %$ Vو�uا بحسب علم إل يمكن القو  اسة ا�Qالية اختلفت عن الد رن الد ر
اسة  س@� %$ العملية التعليمة وأ2ميuvا و2و ال�دف الذي �س¡( الد رالباحث تناقش دو منصة مد ر ر

  .لتحقيقھ

  :ي�طار النظر

 يكWسب أ2مية ال يمكن تجا2ل�ا أو التقليل م¦uا سوء %$ مما ال شك فيھ أن العمل %$ التعليم
حياة اPlتمع أو الدولة ع*( حد السوء فمؤسسات التعليم x$ اللبنة mساسية لتأ2يل الMادر 
ة الدولة مستقبال، حيث انھ تحو ال�دف mسا��Ê للتعليم  مة إلدا ات الال لالfشر واكسابھ امل�ا ري ز ر

تنمية 	مMانات الfشرEة Vوسيلة لتحقيق التنمية Xجتماعية ن%$ القر ا�Qادي والعشرEن إ-( 
  . وXقتصادية

روhالرغم من الدو الكب�D الذي يحققھ التعليم %$ �عليم افراد اPlتمع وتأ2يل�م ل�Âياة فانھ 
سائل Xتصاالت ا�Qديثة فلم cعد  2ا 	نتاج الرق�� و ويتأثر بمجموعة من التحديات لعل أبر ز

ن*( تطبيقات ا�Qاسوب ال@� Vانت تنWشر شMل قليل جدا %$ بداية القر الواحد mمر يقتصر ع
والعشرEن بل �عدتھ ا-( تطبيقات ال�واتف الذي وغ2�Dا mمر الذي أثر %$ ترhية Xفراد وتلقي أفMار 
مات ال@� واج�ت العالم وحالت دو وصو الطلبة إ-(  m تمع، ولعلPlسرة واm لخارج إطا ن ز ر

س  اد الوضع صعوhة،mمر الذي فرض ع*( القائمDن ع*( امر التعليم راملدا ونا  زكجائحة Vو ر
Eب الMادر  رالبحث عن وسائل يمكن Xستفادة م¦uا %$ تطو�ع التقنية ³Qدمة العملية التعليمية وتد

  .يالfشر

أس  ا م�ما لتأ2يل  رحيث تنطق فلسفة ادخال التقنية بالتعليم ع*( ان التعليم الرق�� معيا ًر

زاملال الfشر ألنھ cعز التعليم املتقدم ة mفراد ع*( التعلم لبقية حياuªم، . ي روEن�� قد
ات الfشرEة كMل   ).Ștefănescu-Mihăilă, 2015  ( روتنميةالكفاءة 	نتاجية املستقبلية والقد
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لو�عد اململكة العرhية السعودية واحدة من دو العالم ال@� انطلقت نحو تكيف التقنية 
ونا وتوقف العملية التعلمية حيث ³Qدمة ا مة جائحة Vو رلعملية التعليمية خصوصا %$ ظل أ ز

2ا   .رقدمت التقنية كحل مناسب ملعاPQة إشMالية Xنقطاع عن العلمية التعليمية واستمرا

حيث حرصت اململكة العرhية السعودية ع*( 2Xتمام بالتعليم وتطوEر أدواتھ 
Eة امل أواس��اتيجياتھ، فقد ة تطوEر العملية التعليمية و2Xتمام 2030ملكة ؤكدت ر ور ع*( ضر

Eب والتطوEر،  Eب والتطوEر من أجل تحقيق نواتج التعليم املسuvدفة %$ التعليم والتد ربالتد ر
باإلضافة إ-( �عزEز ا�PQود وmدوات وا³Qطط Xس��اتيجية التعليمية ملواءمة مخرجات النظام 

عمل %$ عصر املعرفة مع خلق فرص للتعليم الرق�� الستخدامھ قالتعلي�� مع احتياجات السو ال
ن%$ اPlاالت ال@� تفيد Xقتصاد الوط�À و%$ التخصصات النوعية بالتعاو مع جامعات عاملية 

Eادة XبتMار %$ التق Eادة mعمالرمرموقة، وال��كD¤ ع*(  ة و رنيات املتطو Eة اململكة . (ر ؤوثيقة ر
2030 (   

  :وأنماطھ وتطبيقاتھ وأTدافھ وأTميتھالتعليم الرق�� 

 ´Âلك��و�ي"ظ�ر مصط	شر ع*( نطاق واسع %$ عام " التعليم الرق�� أو Wلألو مرة وان
            ، عندما تم استخدامھ %$ مؤتمر عنوان التعليم 	لك��و�ي املعتمد ع*( الكمبيوتر م1999

)-CBT ب املعتمد ع*( الكمبيوترE ،حيث تم "التعليم Xف��ا���"أو "  	ن��نتالتعلم ع��). "رالتد
اء التعلم الرق�� أو التعلم 	لك��و�ي، وقد تطو مف�وم عناصر التعليم  رتوضيح mفMار الMامنة و ر

ه وح@� Xن وEرجع  ا كب�Dا منذ ظ�و رXلك��و�ي تطو رتطو البRئات التعليمية : رالتطو %$ املف�وم ا-(ر
Eادة استخدام شبكة Xن�� نت وXعتماد ع*( التعليم الرق�� وتحديث بRئة املستودعات زمع 

  ).2019الطف، (الرقمية وتطوEر2ا بما يWناسب مع متطلبات العصر 

لعملية التعلم والوصو إ-( املعلومات  ": بأنھ�لك12وyي|حيث يمكن [عر.ف التعليم الرق�� 
مان واملMان، حيث يتم التواصل ًمن خالل استخدام تقنيات الوسائط املتعددة عيدا عن قيود الز

ن�نت أو التلفزEو بDن الطالب وmساتذة من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما %$ ذلك 	ن�
ً، ونWيجة لذلك، تتم العملية التعليمية وفقا ملا يفضلھ املتعلم من )م2019ألطف، . "  (التفاع*$

�Dودة، وفقا للمعايPQالدولية، لضمان ف�م املتعلم للمنا¸4 ًحيث املوقع والوقت والكمية وا 
لية التعلم ووال��امج ال@� يتعلم من خالل�ا، وأن املتعلم يتحمل جزءا كب�Dا من مسؤ ً ً.  

ـــــــد حيــــــــث               ـــــن عـ ــــيم عـــ ـــــــ� والتعلـــــ ـــDن مــــــــصطÂ´ التعلــــــــيم الرق�ـ ـــا بــــــ ـــــــق 2نـــــ ـــــــدر التفرEـ ـــــش�1 وEجـ �ــــ
ــــد ــــــــن jعــــــ ـــــيم عــ ـــــــصط�G التعلـــــ ــــــــضمن مـــ ــــــذي يتــ ـــــــيم البــــــــــديل، والــــ ـــــــتعلم إ-ــــــــــ( اتجــــــــــاه التعلـــ مفــــــــــا2يم الـــ

ــــيم التقليـــــــدي أو الرســـــــ�� مـــــــن حيـــــــث طبيعـــــــة  ـــــ�، وEختلـــــــف عـــــــن التعلـــ 	لك��و�ـــــــي والتعلـــــــيم الرق�ــ
  .املنا¸4 ونمط mساليب املستخدمة

إن بRئة التعليم الرق�� قد : وعند التفر.ق ب�ن التعليم �لك12وyي والتعليم عن jعد
ن استخدام بRئة التعلم الرق�� %$ Pæرة �ستخدم %$ حال Vان الطالب %$ القاعة او غ2�Dا مثال يمك

الصف او املعامل او غ2�Dا من أماكن التعليم كما انھ يمكن استخدم�ا %$ حال Vان الطالب عن 
اسية أو قاعات ا�lاضرات، وال  ب عيدا عن الفصو الد رعد لكن التعليم عن عدان يMو املتد لر ن

ب يمكنھ ا�Qصو ع*( مادة cستلزم استخدام تقنيات Xتصال ا�Qديثة ألن الطال لب أو املتد ر
fEية ع*( شMل كتب أو مواد مطبوعة دو الPÂوء إ-( أج�زة الكمبيوتر أو الوسائط  نعلمية أو تد ر

  .املتعددة
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   و�عد التعلم الرق�� أحد أنواع التعليم ال@� تضم أدوات وأساليب وأنظمة ذات قالب 
m س من خالل إحدى 2ذه� دوات أو أك � بDن أطراف العملية رتكنولوç$ وتتم عملية التد

نالتعليمية املعلم واملتعلم، وتتم عملية التفاعل شMل اف��ا��� عن عد، وEمكن أن يMو %$ نفس 
الزمان و~شMل مباشر وhالتا-$ يحقق اتصاال مباشرا وج�ا لوجھ ع�� ال��امج وmنظمة 

ً ً ً

ا�Qيلة، . (  %$ أي وقت شاءعلمالتكنولوجية، أو قد يختلف الزمان وتمكن املتعلم تلقي الت
  ).م2019

ل  لذا تحاو النظم ال��بوEة والتعليمية توف�D الب»ية التحتية لتقنية املعلومات وXتصاالت %$ 
س واPQامعات  hط�ا شبMاتراملدا  ا�QواسRب وXتصال عن عد ودمج�ا %$ التعليم ¾uدف رو

  . إعداد املتعلمDن  لعالم موجھ بالتقنWية

  : عليم الرق��أTمية الت

  : ، فيما ي*$)م2021القر�ي، ( تتÈ´ أ2مية التعلم الرق�� من خالل ما أشار إليھ           

Eادة اتصال الطلبة فيما : زEادة إمMانية Xتصال بDن الطالب .1 زإذ cس�م التعليم الرق�� %$ 
ع بي¦uم واتصال�م باملؤسسة التعليمية مما يحفز الطلبة ع*( املشاركة %$ املواضي

حة  . واملطر

Eة مثل : املسا2مة %$ وج�ات نظر ا³lتلفة للطالب .2 روذلك من خالل املنتديات الفو
لمجالس النقاش وغرف ا�Qوار ال@� تWيح فرصة لتبادل وج�ات النظر حو املواضيع 

حة  .واملطر

نوذلك أن وسائل Xتصال تWيح لMل طالب 	دالء برأيھ دو حرج : 	حساس باملساواة .3
خالفا لقا

ً
س التقليدية ال@� قد تحرمھ من 2ذه الفرصة إما لسوء تنظيم  رعات الد

 .أêQ.... املقاعد أو لضعف صوت الطالب نفسھ أو اPéQل

لأتاح التعليم الرق�� س�ولة الوصو إ-( املعلم %$ أسرع وقت، : لس�ولة الوصو إ-( املعلم .4
اتھ ع�� ال��يد 	لك��و�ي، و2ذه مD¤ة م فيدة ومالءمة للمعلم رإذ يمكن أن يرسل استفسا

ا %$ أي  إذ أ�uا ال تتطلب منھ أن يظل مقيدا %$ مكتبھ، وEمكن للطالب أن يرسل استفسا
ً ً
ر

 .وقت

�س .5 من املمكن أن تلقى املادة بالطرEقة ال@� تناسب الطالب، : رإمMانية تحوEر طرائق التد
ءة، و2ن ا يتاح للطالب وفالطالب يمكن أن تناسبھ الطرEقة املرئية أو املسموعة أو املقر

 .قالرق�� إمMانية تطبيق املصادر بطر مختلفة

حيث أن التعليم الرق�� يWيح للمتعلم أن يركز ع*( : مالئمة ³lتلف أساليب التعلم .6
ىmفMار امل�مة أثناء كتابتھ وتجميعھ للمحاضرة، و2و من ج�ة أخر يالئم الطالب الذين 

ة س�لة وجيدة وعناصر2ا نلدuëم صعوhة %$ ال��كD¤؛ أل�uا تMو مرئية وم ر»سقة بصو
 .امل�مة محددة
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و2ذا تفيد ³µmاص املزاجيDن الذين : توفر املنا¸4 طوال اليوم و%$ Vل أيام mسبوع .7
ليات وأعباء  ويرغبو التعليم %$ وقت معDن، وكذلك ³µmاص الذين لدuëم مسؤ ن

 .³µصية إذ تWيح ل�م التعلم %$ الوقت الذي يناسب ظرف�م

8. E لفالطالب يمكنھ ا�Qصو ع*( املعلومة ال@� يرEد2ا : لة %$ الوصو إ-( املنا¸4رXستمرا
 .%$ أي وقت يناسبھ

نألن التقنية ا�Qديثة وفرت طر لالتصال دو : رعدم Xعتماد ع*( ا�Qضو الفع*$ .9 ق
مان معينDن  .زا�Qاجة إ-( التواجد %$ مMان و

وEنجزه، وEخلق جوا جديدا من وع*( ضوء ذلك فإن التعلم الرق�� يجود mداء %$ العمل 
ً ً

  
ة ع*( التخطيط السليم، و�Pìع الطالب ر	بداع وXبتMار والتمD¤ واملنافسة، و�عز القد  ع*(  ز

 .Xستعداد للتعلم 	لك��و�ي

  :أTداف توظيف التقنية � التعليم الرق�� والتعليم عن jعد

تح افاق جديدة للمتعلم حيث قليدي وفتأ�ي أ2داف التعليم Xلك��و�ي لتكملة أ2داف التعليم الت
  ).:2019دحما�ي، (- :براز أ2م 2mداف لتوظيف التقنية %$ التعليم ما يأ�يإيمكن 

ىEادة مستو التفاعل بDن املتعلم وا�lتو العل�� للمواد التعليمية .1 ى   .ز

  .إعادة تقديم املعلومات املتقدمة بطرEقة مث�Dة لال2تمام وجذابة .2

3. X يح استخدام تقنيةWن املتعلم واملعلميDمنيا ب تصال اتصاال 
ً

ز
ً

.  

ـــة تحــــــديات  .4 ــــ( ضـــــيق الزمــــــان واملMـــــان %ــــــ$ مواج�ــ خلـــــق بRئـــــة �عليميــــــة للمـــــتعلم تتغلــــــب ع*ـ
  .ا�Qياة

ـــــــة  .5 ـــــوادر التعليميــــــ ــــــ$ الMـــــــ ــ ــــــــــنقص %ــــ ــــــل قــــــــــــضية الــ ـ ـــــــتعلم وحــــــ ـــــــــة للـــــ ــــــة الذاتيـــ ــــــــ� الدافعيــــــ تن�ــــ
  .mساسية واملؤسسات التعليمية

ـــو التعلي�ـــــــ�  .6 ـــزء واحـــــــد مـــــــن ا�lتــــ ـــــديو ىيـــــــتم �ـــــــسليم جــــ ــــرض صـــــــو�ي أو فيــ ـــــ( شـــــــMل عـــ ع*ــ
ـــــــ$ العـــــــــرض  2ــــــــا %ـ ـــ� يختا ـــــيح للمــــــــتعلم اختيـــــــــار الطرEقــــــــة ال@ـــــ ـــــــا يWـــ ـــــــوب، ممـ رأو عــــــــرض مكتـ

  .وتوف�D الوقت وا�PQد

ـــــيم بـــــــDن أفـــــــراد  .7 ــــستو التعلــ فـــــــع مـــ ــــن الطـــــــالب و �س الفعـــــــال لعـــــــدد كبDـــــــ� مـــ ىيــــــوفر التـــــــد ر ر
  .اPlتمع

ــــــــ(  .8 ـــــصو ع*ــــــ ــــــــ ـــــــس�ل ا�Qـ ــ ــــــــ� و�ـــــ ــــــــــو والعل�ــــــ ـــــــــــث ال��بــــ ــــا¸4 البحـــ ـــــــــ ــــتخدام منـ ــ ــــــ ــــــــPìيع اســ ل�ــــــ ي
  .لومات بأقل قدر من الوقت وا�PQداملع

  :أنماط التعليم الرق��

اسة و2يبة    :ا-( نمطDن من أنماط التعليم الرق�� x$) 2019(ر�ش�D د

التعليم الرق�� املباشر الذي cش�D إ-( mساليب و	جراءات ال@� �ستخدم 	ن��نت لنقل  •
�ÏE، مثل طر املواد العلمية %$ الوقت الفع*$ أثناء التنفيذ الفع*$ ل»شاط ق �علي�� أو تد ر

ات الكيميائية   .رالتص»يع التعليمية أو الصيانة أو Xختبا
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ُالتعليم الرق�� غ�D املباشر والذي cعرف بأنھ التعليم املقدم من خالل استخدام  •

اسية املنتظمة ال@� تتضمن مواد �عليمية السWيعاب  fEية والفصو الد ات التد رالدو لر ر
 .رتمنع الطالب من ا�Qضو ³µصياmسباب ا³lتلفة ال@� 

اسة الشمرا�ي  ت د روأشا ، إ-( أنھ يمكن تطبيق وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا )م 2019(ر
رالرقمية %$ مجال التعليم عدة أشMال وصو مباشرة Vاستخدام mساليب والتقنيات 

ات رالتعليمية ال@� �عتمد ع*( 	ن��نت، أو صو غ�D مباشرة من خالل عقد الدو  والندوات ر
fEية، وا�Qصص املنظمة، ومن أ2م 2ذه الصو وmشMال ال@� �سا2م %$ تطوEر العملية  رالتد ر

  :التعليمية ما ي*$

 .ا�lاضرات 	لك��ونية .1

 . mلعاب التعليمية .2

 . التعليم امل��مج 	لك��و�ي .3

 . التعلم التعاو�ي 	لك��و�ي .4

 . العصف الذ�À2 من خالل شبكة 	ن��نت .5

 . 	لك��ونيةا�lاVاة .6

 .التعلم املدمج .7

  :تطبيقات التكنولوجيا � التعليم الرق��

  : يمكن ت³Âيص أ2م تطبيقات التكنولوجيا %$ التعليم الرق�� باآل�ي            

ــــــيم املتمحــــــــو حــــــــو الطالــــــــب .1 لالتعلــ ـــــن45، �عــــــــد صــــــــفات الطالــــــــب : ر ـ ـــــذا الــ ــــــ$ 2ـــ ات (%ــ رالقــــــــد
ــــة ـــــدة املعرفــــ ــــــث وقاعـــ ات البحــ ــــا ـــــــات وم�ــــ ـــ$ ا) روXحتياجـ ـــــــة xـــــ اء العمليــ ـــــوة الدافعــــــــة و رلقـــ

ـــة ـــــستوعب . التعليميـــ ات الطـــــــالب و�ــ ـــــب مــــــع قـــــــد ــــرص ع*ــــــ( تـــــــوف�D �علـــــــيم يWناســ ركمـــــــا تحـــ
ــــــة ق الفرديــ ــــن خــــــــالل دمــــــــج �mــــــــشطة والتجرEــــــــب والبحث،إضــــــــافة ا-ــــــــ( . والفــــــــر وذلــــــــك مــــ

ـــات  ـــــــة تطبيقــــــــ ـــــــــن امثلـــ ـــــــــ� ومــ ــــات التعلــــــــــيم الرق�ـ ــــــد أبــــــــــر تطبيقـــــــ ـــذا�ي أحـــــ ـــــــيم الـــــــ زان التعلـــ
ـــــيم امل ــــ$ التعلــــــ ـــــــــ� %ـــــــ ـــــــــيم الرق�ــ ـــــــــ� التعلــ ــــــية ال@ــ ــــــل Xف��اضـــــ ـــــــــب املعامـــــ ــــــــو الطالــ لتمحـــــــــــو حـــ ر

ــــــــية  ســــــ ــــــــب املد ــــــاة النتــــــــــــــائج، والكتــــــ ـــيا ومحاVــــــــ ـــــــــ ــــــــــل mدوات اف��اضــ ــــــالب بنقــــ ـــــــسمح للطــــــــ ر�ــــــ ً

ـــــديو  ب الفيــــ ـــــات، وتجــــــــا ـــــــالب بالتــــــــصفح وتــــــــدوEن املالحظـــ ــــــسمح للطـ ــــ� �ــ ر	لك��ونيــــــــة ال@ــــ
  .ال@� يمكن عرض�ا عند الطلب

ـــــة .2 ــــــيم املرتكــــــــز ع*ــــــــ( املعرفـــ ــــــ: التعلــ ـــن التعلــــــــيم الــــــــذي uëــــــــدف إ-ــ ـــة يمكـــــ ـــة معرفيـــــ ـــــــاء بRئـــــ ( بنـ
ـــن  ـــذا النـــــوع مــ ـــا 2ــ ات ال@ــــ� يوفر2ــ ـــا ـــن خــــالل Xســـــتفادة مـــــن امل�ــ ـــا مــ رللطــــالب التكيـــــف ف§uــ
ــــل  ــــــــ ــــــادة تمثيـــ ــــــــــ��جاع وإعــــــــ ـــــــــظ وXســـــ ــــيم وا�Qفـــــ ــــــق والتنظـــــــــــ ــــــــل التحقيــــــــ ـــــــــا، مثـــــــ التكنولوجيـــــ

  .املعرفة
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ــــــصال .3 ـــــوم : تقنيــــــــة Xتــ ـــــ( مف�ــــ ـــــــ� ع*ـــ ــــــيم الرق�ـ ــــــد طرEقــــــــة التعلـــ ــــــ$ محـــــــــو التعلــــــــيم، �عتمــ رxــ
ــــــــدم  ـــــــ¤امن أو عــــ ــــــادل ال�ــــ ــــيلة لتبــــــ ــــــــــي Vوســــــــ ــــــــد 	لك��و�ــ ــــــMالھ ال��يــــ ــــشمل أشــــــ ـــــ¤امن، و�ــــــــ ال�ـــــــ

ـــــــ�  ـــن �ـــــــــسليم 2ـــــــــذه الرســـــــــائل ع�ــ ــــــالت وطـــــــــرح mســـــــــئلة وإســـــــــناد الواجبـــــــــات، وEمكــــــ املراســـ
ـــؤتمرات  ـــــــــ ـــــــة املـــــ ــــــــشمل إقامـــــــــ ـــــــــر �ـــــــــ ـــــــMال أخـــــــ ـ ـــــــ ة، وأشـ ــــصو ــــــــ ــــــصوت أو الـــــ ـــ ـــــ ــــــــصوت أو الــ ىالــــــــ ر
ـــــــامال للتعلــــــــيم عـــــــــن  ــــا متMـ ــ ئRــــــــسيا، أو نظامــ ا  ـــــان ج�ــــــــا ـــــــوتر، ســــــــواء Vـــ ـــــــتخدام الكمبيـ باسـ

ً ً ر ز
  .د، أو ج�از املستخدم نفسھع

ـــ( طرEقــــــة التقـــــــديم .4 ــــيم ع*ــــ ـــــل : التعلــ ــــ¤ات الوســـــــائط املتعــــــددة مثــ نـــــــص (و�ـــــــستفيد مــــــن مDـــ
ة - صوت -  ).2019عمر، (قباإلضافة إ-( طر العرض والتواصل )  فيديو-ر صو

  :ردو املعلم � تحقيق متطلبات تطبيق التعليم الرق��

ــــاء ال ــــــــ ـــة بfنـــــ ــــــــ ـــة التعليميــــــ ـــــــــ ـــم بالعمليــــ ــــــــ ـــــــل دو املعلــــــ ــــــــ ـــــــة ريتمثـ ــــــــ ــــسانية املتMاملــ ـــــــــ ــــــصية 	�ــــ ــــــــ ³ìــ
ــــــــب  ـــــــــذي يتطلـــ ـــــر الـ ـــــھ mمــــــ شــــــــــاد والتوجيـــــ ــــة وXستقـــــــــــصاء و	 ــــــــات القياديــــــ ســـ ـــــــ( املما Eب ع*ـــ ــــــــد روالتــ ر ر
ــــزداد أ2ميـــــــة  ـــــيم Xلك��و�ـــــــي تـــ ــــة، و%ـــــــ$ التعلــ ات والقـــــــيم 	يجابيـــ ات وامل�ـــــــا ــــــن القـــــــد ــــا مـ رحـــــــدا معينـــ ر

ً ً

ــــ ــــم الطــــــالب مــــــن خلــ ــــ( �علــ ــــودة ومــــــشرف ع*ــ ــــث يــــــصبح املعلــــــم مــ ه حيــ ق مواقــــــف راملعلــــــم و�عظــــــم دو
ــــــة  ــــ( مواكبــــــــ ــــــــ ا ع*ــ ــــــاد ــ ــــــــــة قــــــ ـــــــتج للمعرفــــ ــــب منـــــــ ــــــــــل الطالــــــــــ ـــــــــة تجعــــ ـــ ـــــــم حديثــ ـــــاليب �علـــــــ ــــــة وأســـــــــ ر�عليميــــــــ

ة ع*( �علمھ لت��اكم خ��اتھ مدى ا�Qياة  ة التعليم،(راملستجدات ولدية القد ا رو   )2020ز

  :فيما ي*$) م2019س�ل، (ر املعلم شMل أسا��Ê كما ³Qص�ا وEظ�ر دو              

ردو املعلم � [عليم م"ا -1 لية املعلم mساسية x$ توصيل املفا2يم :ات التفك�1ر و مسؤ
فع أ2مية . للطالب ت م�مة املعلم لتعليم التالميذ كيفية التفك�D، وhالتا-$ محاولة  ربل تطو ر

الطالب وتحوEلھ إ-( باحث عن املعلومات، وكذلك تثقيفھ لرhط mفMار، واكWساب الطالقة 
ات  .زالذ2نية، وتحقيق 	نجا

اتتحقيق ال -2 ب ع*( متاعة التفاعل بDن :رتفاعل ب�ن املفاTيم وامل"ا ر يمكن للطالب التد
ات املالحظة  ات بمساعدة املعلم، باستخدام م�ا ات والتفك�D وامل�ا راملعرفة واملفا2يم وامل�ا ر ر
ات Vmاديمية مثل اختيار  روالتص»يف والقياس والتواصل والت»بؤ وXست»تاج وكذلك القد

ات mوليةاملراجع وأسلوب    .رالقراءة العلمية واكWساب امل�ا

زدو املعلم كمحفز ومعز للطلبة -3 ة ا2تمام الطالب وتحفD¤2م :ر ر من خالل دو املعلم %$ إثا ر
ة تقنيا، فضال عن دعم سلوكيات الطالب  ع*( التعلم %$ سياق إ�شاء بRئة �عليمية معز

ً ً ز
 .ال��ية

ق الفردية -4 ودو املعلم � مراعاة الفر ة ع*( التفاعل مع التقنيات  2ذه الو:ر رظيفة غ�D قاد
ة ع*( تحديد املستو وكشف املو2وDhن، . فقط ىمطلوب معلم يتمتع بقوة املالحظة والقد ر

ات الطالب و�³ìيص نقاط القوة  ة ع*( ضبط mساليب واملواد مع قد روكذلك القد ر
 .والضعف لدuëم

لإن دو املعلم %$ إحداث تحو كب�D %$ أي فكرة سلبية cست -5 لزم تفك�Dا ت��يحيا ومتقدما ر
 .يؤدي إ-( �عديل السلوك ومواج�ة Xنحراف

د بنجاح -6 ة الفصل واملوا ة املعلم ع*( إدا رقد ر  .ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

499 

ــــات، يجــــــــب تطــــــــوEر  ـــــا املعلومــــ رومــــــــن أجــــــــل تطــــــــوEر وتحــــــــسDن دو املعلــــــــم %ــــــــ$ ظــــــــل تكنولوجيـــ
ـــــــة  ـــــــدمج التقنيــــ ــــــــى لــــ ـــــــد mد�ـــ ــــــــوف�D ا�Qــــ ــــــل تـــ ــــــن أجـــــ ــــDن مـــــ ـــــة للمعلمـــــــ ــــ$ التقنيــــــ ـــــــية %ـــــــ ات mساســــ ـــــا رامل�ــــــ
ـــــن اســـــــWيعاب املعلومـــــــات  ـــة التعلـــــــيم إ-ـــــــ( الـــــــتعلم، ومــ ـــال مـــــــن عمليــــ ـــــدف Xنتقــــ ـــــك ¾uــ بـــــــالتعليم، وذلــ

ـــل املعرفـــــة ـــ( معاuvPQـــــا، ومـــــن املعرفـــــة إ-ـــــ( تMامــ وhـــــدال مـــــن Xعتمـــــاد فقـــــط ع*ـــــ( الMلمـــــة املكتوhـــــة . إ-ــ
ً

ــــــة العديـــــــد مــــــــن مـــــــصادر الـــــــتعلم وأوعيــــــــة  ــــــث �ــــــــستخدم العمليـــــــة التعليميـ كمـــــــصدر للمعرفـــــــة، بحيـ
ــــة، ســــــــواء ــــــبة املــــــــستقلة املعرفــــ ـــــة ا�lوســ ءة، والــــــــسمعية والبــــــــصرEة، والتفاعليـــ و املكتوhــــــــة أو املقــــــــر

ــــــــوتر  ـــــــــأج�زة الكمبيـــــ ــــد2ا بــــ ــ Eـــــــ ـــــــتعلم وتز ـــــات الــــــ ــــــــبة بRئــــــــ ــــستلزم حوســـــ ــــــــ ـــــــــشبكة،و2ذا cـ ــــصلة بالــــ وواملتـــــــــ
ـــــــــ�  ــــة ال@ــ ـــــة 	عالنـــــــــــات 	لك��ونيـــــــ ـــــــــة لوحــــــ ــــــــوتر وأنظمــ ـ ــــــــ( كمبيــ إ-ـــ ــــــوتر  ــــــصال مـــــــــــن كمبيـــــ ـــــــــزة Xتـــــ وأج�ــ

ـــــــو ــــــــــائل حــــ ــــراءة الرسـ ـــــستخدمDن بقـــــــ ــــسمح للمــــــ ـــــالب ل�ـــــــ ــــــــــيم الطــــــ ـــــذلك �علـ ـــــــة ، وكــــــ ـــيع مختلفــــ  مواضــــــــ
ـــن  ــــــــ ـــــــث عــ ـــــــــة ، البحــــــ ـــــو وال��جمــــ ـــــــــدقيق اللغــــــــ ــــــ$ التــــ %ـــــــ ــــساعد  ــــــ� �ـــــــــ ـــــــــ�امج ال@ـــــــ ــــــــتخدام ال�ــــ ــــــــة اســـــ ــ يكيفيـــ

�Ïاملعلومات وجدولة البيانات والتمثيل وال»شر املكت.  

ــــــــؤثر  ــــــــو املـــ ـــــــي، ف�ـــ س 	لك��و�ــــ ــــــد ـــ$ الـــــ %ــــــــ ـــــة املعلـــــــــــم  ـــــــــة مراعـــــــــــاة مMانــــــ ــــــــــن 2mميــ ــــــــھ مـ ــــــــا أنـــ ركمـــ
ــــتعلم ـــاء بRئــــــة الـ ــــ�� %ــــــ$ بنــ ــــ( مــــــدى mساÊـ ـــ� �عتمـــــد ع*ــ ــــة ال@ـــ  ألنــــــھ جـــــزء مــــــن نجـــــاح العمليــــــة التعليميـ

ــــــال  ــــــم جيــــــــد Plـــ ــــــم ف�ــ ــــو لــــــــدى املعلــ ـــــ�ا، يجــــــــب أن يMــــ ــ سـ ـــ� يد ـــــادة ال@ـــــ ــــم بجوانــــــــب املـــ ـــــــة املعلــــ نمعرفـ ر
ـــ$ 2ــــــــذا اPlــــــــال ـــــــدث %ـــــ ـــــــ� تحـ ـــــة ال@ـ ات العلميــــ ـــــالتطو ــــم بـــ ـــ( علــــ ــــــو ع*ـــــ رتخصــــــــصھ وأن يMــ ـــ�ي�Ï، . (ن ســــــ

2015.(  

  :محددات جودة التعليم الرق�� والتعليم عن jعد

ـــان 2نـــــــاك  ـــــة فــــ ــــــاح العمليـــــــة التعليميــ ــــيم الرق�ـــــــ� %ـــــــ$ إنجـ ـــــدم�ا التعلـــ ـــ� يقــ ـــــم 2mميـــــــة ال@ــــ رغــ
ــــــص�ا  ــــــــ� ت³Âـــــ ــــــــيم الرق�ـــ ـــــــد تطبيـــــــــــق التعلـــ ـــــــــا عنــــ ـــــــب مراعاuªــ ــــن ا�lـــــــــــددات يجــــ ـــة مـــــــ ــــــي، (مجموعــــــــ عزمـــــ

  :وم¦uا) م2019

  القوة الرقمية: أوال

ـــــــة  ــــــة والف�ــــــــم واملعرفـ اســ ــــن الد ــــى مــــ ــــيم الرق�ــــــــ� حــــــــدا أد�ــــ ـــــــتخدام التعلــــ ـــــث cــــــــستلزم اسـ رحيـــ
ــــالقو ــــــــــد بانWـــــــــــشار بـــــــ ــــــذا القيـ ـــــــرتبط 2ـــــ ـــــا، يــــ ـــتفادة م¦uــــــ ـــــــة تطبيق�ـــــــــــا وXســــــــ ــــــذلك كيفيــــ ــ ــــــة، وكـــ ة الرقميـــــ

ـــــشاركة مــــــع الوســـــــائط الرقميــــــة بمعÀـــــــ�  ة ع*ـــــــ( اســــــتخدام�ا واملــ ــــد ــــة والقــ ـــزة الذكيـــ راســــــتخدام mج�ـــ
ــــــــــشاركة  ـــــــسDن املــــــ ــــ�ة لتحــــــــ ــــــــ ــــا بخ�ـــ ــــــــ ـــة وتوظيف�ــــ ـــــ ـــ ــــــــــة الرقميــــ ـــــــشافات العلميـــــ ــ ــــــــــسر�ع لالكWـــــــ ـــــــو الـــــ لالقبــــــــ

  .التعليمية

  ات الرقميةالمركز.ة اFbدم: ثانيا

ـــــــــديم�ا  ـــــا وتقـــ ــــا وإنتاج�ــــــ ــــ ـــة وجمع�ــــ ـــواد التعليميــــــــ ــــــ( املـــــــــ ـــــصو ع*ـــــ ـــــ( ا�Qـــــــ ة ع*ــــــ ـــد ـــــــ� القـــــــــ لبمعÀــــ ر
ـــة العمليـــــة التعليميـــــة مــــــن  الــ ــــي %ـــــ$ أي وقـــــت، وhالتـــــا-$ إ ق�ـــــ� إلك��و�ـ زوتلق§uـــــا ومـــــشاركuvا %ـــــ$ شـــــMل  ر

ـــود املMــــــــان والزمــــــــان ـــا وج�ــــــــدا، . قيــــ ــــــ$ الــــــــسابق وقتـــــ ــــــب %ـ ـــا-$، الـــــــذي Vــــــــان يتطلــ ـــ ــــــستو العــ ًأصـــــــبح املــ ً ى
ـــ$ مـــــــستوEات مختلفـــــــة مـــــــن ال»ـــــــشاط ًتحـــــــديا ل ــــسمح للتالميـــــــذ باملـــــــشاركة %ــــ ــــصميم حلـــــــو ذكيـــــــة �ـــ لتـــ

  .يالرق�� الالمركز
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  القوة اgbاسوAية: ثالثا

ـــــــ�  ـــتخدام أك ـــــ ــــــالل اســــــــ ــــن خـــــ ـــوتر مـــــــ ــــــــــا الكمبيــــــــ ــــــــ$ تكنولوجيــ ـــــسر�ع %ـــ ـــــدم الــــــ ـــــ ــــــــــ( التقـ cـــــــــــش�D إ-ـ
ــــشغيل،  ـــة الWــــ ــــ$ أنظمـــــ ات ال�ــــــــ�امج %ــــ ـــــعة تخــــــــزEن الكمبيــــــــوتر وقــــــــد ـــــن حيــــــــث ســـ ــــــدما مـــ ـــــات تقــ رالتقنيـــ ً

ــــر ــــــــھوســـــ ـــــــو وتحليلـ ـــل ا�lتـــ ات تفاعــــــ ـــــــد ــــات، وقـــ ــــــــة البيانـــــ ىعة معاPQــ ات ا�Qاســــــــــوhية . ر ــــــــو رأدت التطــ
ـــع Xف��ا�ـــــــ�� والواقــــــــع  ــــل تطبيقـــــــات الواقـــــ ـــــن مــــــــن املمكـــــــن تحقيق�ــــــــا ســـــــابقا، مثــــ ــــــم يكــ ــــــائج لــ ـــــ( نتـ ًإ-ــ

  .زاملعز وأج�زة اسWشعار ال�ولوغرام

ات عصر املعرفة   :رالتعليم الرق�� وم"ا

ــــــــال شـــــــــ ــــسھ بـ ـــــد نفـــــ ـــن عــــ ــــــــذا لقـــــــــد فـــــــــرض التعلـــــــــيم عــــــ ـــن 2ـ ونـــــــــا، لكــــــ ـــــــة Vو ــــــــة PQائحــ رك نWيجـ
ــــع املتعلمـــــDن، فــــــضال عــــــن وجــــــود فرEــــــق  نــــــة %ــــــ$ التعامــــــل مــ ــــة عاليــــــة مـــــن املر جــ Xنتقـــــال cــــــستلزم د

ً
و ر

�س مــــــن خــــــالل أســــــاليب التفكDـــــ� 	بــــــداÃ$ ال@ــــــ� �ــــــساعد2م %ــــــ$ تحقيــــــق عمليــــــة  ردعـــــم ل�يئــــــة التــــــد
ــــــــال ــــــ( اكWــــــــــساب الطــ ة ع*ــــ ـــد ــ ــــ�، وكــــــــــذلك القـــــ ـــــــــر التعلي�ــــــ ـــــــــداف املقـ ــــق أ2ـ رالــــــــــتعلم وتحقيــــــ ــــوفر . بر يــــــ

ـــــر  ـــــة �ــــــس�يل Xنتقــــــال املـ ــ( أ2ميـ ـــــع التأكيــــــد ع*ــــ ــــاجو إل§uــــــا، مـ ـ ات ال@ــــــ� يحتـ ــــيم العــــــا-$ امل�ــــــا نالتعلــ ن ر
  :خالل إتاحة العناصر التاليةإ-( التعليم ع�� 	ن��نت من 

د التعليمية من خالل توف�D امل�نيDن .1 راملساعدة %$ إ�شاء ا�lتو الرق�� واملوا   .ى

ـــــ$  .2 ـــن تـــــــوافر املتخصـــــــصDن %ــ ــــد مــــ ــــضاء 2يئـــــــة التأكــ ـــــد أعـــ Eب الفÀـــــــ� والتعلي�ـــــــ� ل�¤وEــ رالتــــــد
مة إلكمال عملية التعليم عن عد ات الال �س بالتقنيات وmدوات وامل�ا زالتد ر   .ر

ل�شكيل فرEق Xستجابة للطوار لرصد ا³lاوف والس¡$ إليجاد ا�Qلو .3   .ئ

ــــديم  .4 ـــــد فوائـــــــد التعلـــــــيم عـــــــن عـــــــد وإ�ـــــــشاء خطـــــــوط ســـــــاخنة لتقـــ ـــة الطـــــــالب وتحديــ توعيــــ
Àالدعم الف��ðوالنف �.  

ــــــراء  .5 ــــــــات إجـــــ ات تقييمـــ ــــــصو ــــــــع تـــــ ضـــ ــــد و ــــــــن عـــــــ ــــيم عـــ ــــــــــة التعلـــــــ ـــــستمرة لتجرhـ ـــة مــــــ ر واقعيــــــــ و
  ).2020ال�مامي وإبرا2يم، (لتحسDن نواتج ومخرجات التعلم 

.ة اململكة حو [عليم متم�� لبناء مجتمع معر� منافس عامليا لر  :ؤ

ــــــة  ــــــة اململكـــــ Eـــــ ــــــــ� ر ــــــــوEر2030ؤ�عت�ـــ ـــة تطـــ ــــ( أ2ميــــــــ ـــــــــز ع*ـــــــ ـــ� تركــ ــــــــصرة وال@ــــــــ ئ ا³lتـــ ـــــــــر ــــــــــن الــ  ومـ
ــــة والتوج�ـــــــــات  ــــــة الوطنيـــــ ـــــــب التنميـــ ــــع جديـــــــــد يواكــ ــاء مجتمـــــ ــــــــاس لبنـــــــ ــــو mسـ ـــة، و2ـــــ ــــع املعرفــــــ مجتمـــــ

Eب اك ــــــــ� مــــــــن  ـــداف�ا ع*ـــــــ( تــــــــد ــــد أ2ـــــ ـــــ$ احــــ ــــنص %ـــ ــــ�ة حيــــــــث تـــ ــــصادية املتغDــــ ــــــة وXقتــــ  500رXجتماعيـ
ـــــة الوطنيــــــة  Eـ ـــا أنأحــــــدأ2م بــــــرامج الر ــــد وتــــــأ2يل�م، كمـــ ــــن عــ ـــــامج تنميــــــة 2030ؤالــــــف موظــــــف عــ  برنـ

ــــــــ(  ات الfــــــــــشرEة uëـــــــــــدف ا-ــ ـــــــا وعامليـــــــــــا رالقــــــــــد ــــة محليـــ ـــــــــشرEة الوطنيـــــــ ات الfـ ـــــــسية القــــــــــد ـــز تنافــــ ر�عزEـــــــ
ات  ـــــة القـــــــــد حلـــــــــة تنميــــ ـــوEر  ــــــــالل تطــــــ ـــــع وذلـــــــــك مـــــــــن خـ ـــــــرائح اPlتمــــ ـــــة احتياجـــــــــات جميـــــــــع شــ روتلبيــــ ر
ــــــة  ــــــة وامل�نيــ ــــــد التقنيــ ـــــات واملعا2ــ ــــات والMليـــ ا باPQامعــــ ـــــر ــــــة مـــ ــــة مــــــــن مرحلــــــــة الطفولــ ــــــشرEة بدايــــ الfــ

ً
ور

قح@� الوصو ا-( سو العمل  Eة اململكة (ل   ).2021, 2030ؤر

ــــصر  ـــــــات عـــــ ـــاء باحتياجــ ـــــــالة اململكــــــــة العرhيـــــــــة الـــــــــسعودية لإليفـــــ ســ ـــــك تـــــــــأ�ي  ـــــــوء ذلـــ رو%ــــــــ$ ضــ
ـــــــتعلم،  ــــــاس للــ ــــع النـــ ـــة PQميـــــ ـــــــة الفرصــــــ ـــــضمان إتاحــ ـــــا لــــ ــ ــــــ��اتيجية م�مuvــ ــــرت Xســـ ــــــــث أقـــــ ـــــة حيـ املعرفــــ
ـــار،  ـــــداع وXبتMـــــــ ـــــPìيع 	بــــ ـــ�، و�ـــــ ـــــــث العل�ــــــ ـــــــة البحـــ ــــودة مخرجاتـــــــــھ، وتحــــــــــسDن فعاليــ ــــــــسDن جــــــ وتحـ

ات املعلمDنوhناء شراVات مجتمعية، وتحسDن امل ات وقد ر�ا   .ر
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ــــــــ��  ــــــــع 2ـــــــــو 2ـــــــــدف أساÊـ ــــــة للـــــــــتعلم لPÂميـ ــــوف�D الفرصـــ ــــ ــــــإن تـ ـــالة، فـــ ــــــتجابة ل�ـــــــــذه الرســــــ واســـ
ــــن حقــــــو  ـــالم، و2ــــــو حــــــق أصـــــيل مــ ـــدان حــــــو العــ قوأســـــاس PQميــــــع خطـــــط التنميــــــة %ــــــ$ جميـــــع البلـــ ل
ـــــــع  ـــــــھ جميــــــ ــــدمت بــــــ ـــــذلك كطلـــــــــــــب تقــــــــ ـــة، وكـــــــ ــــــــ ــــــو العامليــ ـــــدم نحــــــ ـــــب ألي بلــــــــــــد للتقــــــــ ـــــــسان ومتطلــــــــ 	�ـــــ

ـــل . املنظمـــــات الدوليـــــة ـــا تظ�ـــــر فجــــــوة ت»تقــ ـــ( ا�Qاجـــــة إ-ـــــ( تحـــــسDن جـــــودة التعلـــــيم، و2نــ ــالة إ-ــ الرســـ
ـــن الـــــتعلم؛ بـــــدال مـــــن ذلـــــك، يجـــــب أن . الفعاليـــــة ــــد mد�ـــــى مــ ـــعيدا با�Qـ ـــن املـــــستحيل أن تMـــــو ســ مــ

ً ً ن
ــــن 2mـــــــداف التعليميــــــــة  ـــن مــــ ــــــدد ممكــــ ــــــ� عــ ـــــودة وتحقيــــــــق أك�ـ ــــــق معــــــــاي�D اPQــ ـــــدة لتحقيـ �ـــــــس¡( جا2ـــ

Eة   .رواملعرفية و	نجاز وامل�ا

ـــــ$ جميــــــــع تؤكـــــــد الرســـــــالة ــــــا %ــ ــــد عل§uـ ــــــتم التأكيــــ ـــــ� يـ ــــث العل�ــــــــ�، وال@ــ ـــ( قيمـــــــة البحـــ ـــــضا ع*ـــــ  أيــ
ــــاء الرســـــــالة ــــستقل . أنحـــ ــــ�ك للمــــ ـــــث العل�ــــــــ�، و�Eـــ ـــھ مـــــــن خــــــــالل البحــ ــــيم 2دفــــــــھ و2دفــــ يحقــــــــق التعلـــ

ــــــر ــــستقبل مزد2ـ ـــــو مــــ ــــة نحـــ ــــــة توجــــــــھ mمـــ ـــــدة معرفيــ ــــداع . قاعــ ــــــPìيع 	بـــ ـــ� �ــ ـــالة  cعت�ـــــ ســـــ ـــــار  روXبتMـــ
ــــــــــ ــــــــداف اقتــــ ــــــــق أ2ــــــ ــــ ــــــــــة، وتحقيــ ــــسة العامليــــ ـــــــــ ــــمة للمنافـ ــــــــ ـــــذب حاســ ـــــــ(، وجــــــــــ ـــــــــ��اتيجية أع*ـــــــ صادية اســـــ

ة ع*ـــــــ( . XســــــWثمار ــا cـــــــسمح بالقـــــــد ــــة، ممــــ اتـــــــھ 	بداعيـــ ــــا-$ لـــــــرأس املـــــــال الfــــــشر وموا2بـــــــھ وقد رمثـــ ر ي
  .قالتفك�D خارج الصندو والقفز السر�ع إ-( mمام %$ العديد من مجاالت التنمية والتقدم

X ــــــــت البحــــــــثfــــث أث ـــة، حيــــ ــــــراVات مجتمعيـــــ ـــالة إ-ــــــــ( إقامــــــــة شــ ت الرســـــ ـــا ـــــا أشـــــ جتمــــــــاÃ$ ركمـــ
ـــــداف القيــــــــــادة  ـــــع أ2ـــــ ــــ� اPlتمـــــ ــــــــاز ح@ــــــــــ� يWبÀــــــ ـــــة أو إنجــ ــــة أو فعاليـــــ ــــن تحقيــــــــــق أي تنميــــــ أنــــــــــھ ال يمكــــــ

ــــــ( أ2ـــــــداف التنميــــــــة الــــــــشاملة ــــو إ-ــ ـــــل الوصــــ ـــ� ودو mســــــــرة . لXســـــــ��اتيجية ع*ــــــــ( أمـــ رالبحــــــــث العل�ـــــ
ـــع بمــــــــــا يحقــــــــــق  ــــــــود اPlتمـــــــ ــــع ج�ــ ـــة مــــــ ــــسات التعليميـــــــ ــ ـــــــــل ج�ــــــــــود املؤســــ ــــــــق تMامـ ــــــ$ تحقيــ ــــــــع %ــــ واPlتمــ

ــــــــة وت ـــــــــداف ومتاعـــ ــــــــك 2mــ ــــان بتلـــ ـــــة و	يمـــــــ ـــــــــالل الثقــــــ ـــــــن خــ ــــد العـــــــــــو مــــ ــــــ نقيـــــــــــيم الـــــــــــسلبيات ومـــــــــــد يـ
  .2mداف

  :ردو التعليم الرق�� � �صالح التعلي�� � عصر املعرفة

ب  ـــــا ـــــــــسعودية وتجـــــ ـــــة الـ ـــــة العرhيـــــ ــــــ$ اململكـــــ ــــو %ــــ ــــ� باإلصــــــــــالح ال��بــــــ ــــــــادة التغيDــــــ تبطــــــــــت قيــ را ير
ــــو mخـــــــــر ــــالح ال��بـــــ ى	صــــ Eــــــــة . ي ـــات 	دا ة إ-ـــــــــ( أن Xتجا2ــــــ روتجــــــــدر 	شـــــــــا ــــــد ر ــــــة قـــ العامليـــــــــة ا�Qديثـــ

ــــادي  ـــر ا�Qـــــ ـــــــع القــــــ ـــ( مجتمــ ر لالنتقـــــــــال إ-ــــــ ـــــادي ضـــــــــر ــــــنمط قيــــ ــــــ� كـــ ــــة قيـــــــــادة التغيDـــ ــــــت أ2ميـــــ نأثبWـــ ي و
ـــــــة  ـــــــــ( ا�QيوEـــــ ـــــــــاظ ع*ـــ ـــن أجـــــــــــل ا�Qفـــ ـــــــــھ مـــــــــ ـــــــھ وتقنياتـــ ـــــــــھ ومتطلباتــــ ــــــــــتجابة لتحدياتـــ ــــشرEن وXســ والعـــــــ

ــــوEر ــــــة والتطـــــ تقـــــــــاء . والفاعليـــ Xر وEن والتطـــــــــوDــــس التحـــــ ـــــــ$  ة الرغبـــــــــة %ــ ـــــا ـــــار وإثــــ ــ ــــ( XبتMــ ة ع*ـــــ ــــد رالقـــــ ر ر
ـــو بمثابــــــــة وال ـــام ال��بــــ ــــــ� للنظــــ ـــــھ �عـــــــد عمليـــــــة التغيDـ ــــــاة، وعليــ ــــــات ا�Qيـ ــــــع متغDـــــــ�ات وتقنيـ ــــق مـ يتوافـــ

  ).2020الشالó$، (	صالح الشامل للمجتمع، 

س&� نموذجا   :رتجرAة التعليم الرق�� منصة مد

ــــــ( جميــــــــــع دو العـــــــــــالم  ـــــت ع*ــــ ـــــ� فرضـــــ ـــــــا وال@ـــــ ونــــــــــا عامليــــ ـــــــ�وس Vو ـــــــشار جائحــــــــــة فDـــ ـــــع انWـــ لمـــــ ر
$Ãــــــا ــــد Xجتمـــ ـــة التباعـــــ ـــــالن حالــــــ ــــــسعودية واحـــــــــدة مـــــــــن دو العـــــــــالم إعـــ ــــة الـــ ــــة العرhيـــــ ـــــــت اململكــــ ل Vانــ

ــــــــ$  ـــة %ــ اســـــــ ـــــــل الد ــــم¦uا �عطيــ ـــــــن ضــــــ ـــــد XجتمــــــــــاÃ$ ومــ ـــ ـــــت التباعــ ــــــذه اPQائحــــــــــة وأعلنــــ ــ ــــأثرت ¾uـ رال@ـــــــــ� تــــــ
ــــــــــدأ مـــــــــــن  ــــــد ابتـ ــــــات واPQامعـــــــــــات واملعا2ـــــ س والMليـــــ ـــــدا ــ س 9راملــــ ــــــا ــــــــام 2020ر مـــــ ـــــ( نظـــ م وXنتقـــــــــــال إ-ــــــ

ــــــر الـــــــ ـــة، و2ـــــــو mمـ ـــــع املراحـــــــل التعليميــــ ـــــد PQميــ ـــــن عــ ـــــيم عــ ـــل التعلــ ــــــة تفعيــــ ــــرض ع*ـــــــ( اM�Qومـ ذي فـــ
  .أدوات التعليم عن عد من أجل ضمان استمرار العملية التعليمية %$ ظل اPQائحة
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ـــــــــ� وأصـــــــــــبحت ـــــــــف التعلي�ــ ة امللــ ــــــــة إلدا ـــــــا ال �يـــ ـــــ$ تجرuvhــــ ــــــالم %ــــــ ــــ ـــــــار العـ ـــــط أنظــــ ــــــة محــــــ ـــ ر اململكــ
ـــــصة  ــــث أطلقـــــــت منــ ـــي، حيـــ ونـــــــا بتطبيـــــــق التعلـــــــيم عـــــــن عــــــد والتعلـــــــيم 	لك��و�ــــ ـــة Vو ُخــــــالل جائحــــ ر

ـــ@�( ســـــ ـــن ) رمد ـــ� مــــــ ـــــا أك ـــــ اuªـــ Eا ـــــدد  ـــغ عـــ ــــ� بلـــــ ــــة، وال@ــــ ـــاي�D العامليـــــ ــــدث املعـــــ ــــــ�� بأحــــ رللتعلــــــــيم Xف��ا�ــ ز
ـــــــة عـــــــــDن مـــــــــع ــــــط بوابــ hـــ ة، و Eـــــــــا رمليـــــــــار  ر ــــــــية ز ـــــة Xف��اضـ ضــــ ــــــــة، وإطـــــــــالق الر ّ بوابـــــــــة التعلـــــــــيم الوطنيـ وّ

ــــــدد املــــــــستفيدين م¦uــــــــا  ـــــغ عــ ـ ــــــ� بلــ ـــوف�D) 294 ,300(وال@ــ ــــستفيدا، وتـــــ مــــ
ً

ـــة فــــــــضائية 23   ــــاة �عليميـــــ ّ قنــــ

ة التعليم،  ( "عDن" ا رو   ).2ـ1422ز

ـــــــث ــــــد تحقــــــــــق حيــ ـــن عــــ ــــــيم عـــــــ ـــــــصميم�ا للتعلــــ ــــــــ@� أشــــــــــ�ر منــــــــــصة تـــــــــم تـــ ســ ــــــصة مد ـــــد منــــ ر �عـــــ
  . %$ اململكة العرhية السعوديةأعادوأ2داف العملية التعليمية

ـــا  ونــــــ ــــة Vو مـــــ ــــــل أ ــــ$ ظـــ ـــــــصوصا %ـــــ ـــة خــ ـــة التعليميــــــ ـــــال %ـــــــــ$ العمليــــــ ـــد أدت املنـــــــــصة دو فعــــ روقــــــ ز ر
ـــــــــ� وhحــــــــــسبحيــــــــــث  ــــ@� ح@ــ ســــــ ات ملنـــــــــــصة مد ـــا ــــــــدد الزEـــــــ ـــــغ عـــ ــــــھ بلـــــ ـــ ــــيم فانــ ة التعلــــــ ا ـــــصاءات و ر إحــــــ ر ر ز

ــــام  ـــــــــشر مـــــــــــن العـــــــ ـــادي عــ ــــبوع ا�Qــــــــ ـــــــة والطالبـــــــــــات 292،000،000ه m1442ســـــــ ــــــدد الطلبــــ ـــ ـــغ عــ  وhلــــــــ
ــــــستخدمDن للم ـــــــــــومياملــــــ ــــــــيم اM�Qـ ـــــــصة%$ التعلــــ ــــدد 4862118نـــــ ــــــــ$ 178062 وعــــــــ ــــيم 2m*ــــ ــــــــــ$ التعلــــــــ  %ــ

ـــــــصة  ــــــستخدمDن للمنـ ــــــات املـــ ـــــــغ عـــــــــدد املعلمـــــــــDن واملعلمـــ ــــدد 402468وhلـ  %ـــــــــ$ التعلـــــــــيم اM�Qـــــــــومي وعـــــ
ــــــيم 13585 ـــــ$ التعلـــــ ــــصة %ــــــ ــــــــستخدمDن للمنـــــــ س املـــ ـــــــــدا ـــــادة املــ ــــ ـــــــــدد قــ ـــــغ عــ ــــــــيم 2m*ـــــــــــ$ وhلــــــ ــــــ$ التعلـــ ر %ـــــ

ــــومي  ــــ1417 و18105اM�Qـــ ـــــ$ إحـــ ـــ$ التعلـــــــيم 2m*ـــــــ$، وxـــ ــــــصة تــــــــؤدي دو  %ــــ ــــــ( ان املنـ رصائية �ـــــــش�D ا-ـ
  .ال يمكن تجا2لھ او التقليل منھ

ــــــــ@�  ســـــ ــــــدمت منـــــــــــــصة مد ــــ ــــــــــد قـــ ــــدمات فقـــ ـــة وا³Qــــــــ ــــ ــــــــة التعليميــــــ ـــــــستو العمليـــــ ـــــ( مــــــ ـــــا ع*ــــــــ رأمـــــــ ى
ـــــالب والطالبــــــــــات  ـــــــيم عــــــــــدد الواجبـــــــــات امل»ــــــــــشأة للطـــــ ة التعلـــ ا ــــــــسب إحــــــــــصاءات و ربحـ  11849926ز

ــــــــــصة ـــــــــــ( املنــــ ــــــــــات ع*ـــ ـ ـــــــــالب والطالبـــ ـــــــــشأة للطـــــ ات امل»ـــــ ــــــــــا ـــــــــــدد Xختبــــ ــــغ عـــ ـــــ ــــدد 681844 روhلـــــ ـــــــــ ــــــغ عـ  وhلــــــــ
س@�  ات املرسلة لغرف املعلمDن املستخدمDن ملنصة مد رXستفسا   .8815066ر

ــــراز  ــــ@� يمكــــــن إبــ ســ ـــا تــــــم استعراضــــــھ مــــــن إحــــــصاءات ملــــــستخدمي منــــــصة مد رمــــــن خــــــالل مـــ
  : النجاحات ال@� حققuvا املنصة %$ العملية التعليمية باال�ي

ــــــ$ اســـــــتمرار العمليـــــــة التعليميـــــــة خـــــــصوصا  .1 ـــل اســـــــ�مت املنـــــــصة %ـ وقـــــــت Xنقطـــــــاع %ـــــــ$ ظــــ
ســـــــDن  ـــــDن املد ــــة الوصـــــــل بــ ـــ$ الـــــــسfيل ونقطـــ ــــا فقـــــــد Vانـــــــت املنـــــــصة xــــ ونـــ مةجائحـــــــة Vو رأ رز

 .والطالب واملستفيدين من العملية التعليمة باململكة

hــــــــط الطــــــــالب بالعمليــــــــة التعليميــــــــة وتخفيــــــــف ضــــــــغط Xنقطــــــــاع  .2 رأســــــــ�مت املنــــــــصة %ــــــــ$ 
 .عن العملية التعليمية

ـــــــة وا .3 ــــــن الطلبــ ـــــ��ð عـــ ـــــضغط النفــــ ــــــــ$ تخفيـــــــــف الــــ ـــة %ـ ـــــن العمليـــــــــة التعليميــــــ ملـــــــــستفيدين مــــ
ونا مة Vو رظل العز XجتماÃ$ الذي سبfتھ أ ز  .ل

ـــق  .4 ـــــــاب تطبيــــــ ــــــــق %ـــــــــ$ غيــ ـــا Vانـــــــــت لتتحقـ ــــة مــــــ ـــ� بأســـــــــاليب الك��ونيـــــ ـــــل التعلي�ــــــ أثــــــــرت ا�Qقــــ
 .املنصة

ـــــالب  .5 ـــ�ات �عليميـــــــة للطــ ـــــم إضـــــــافة معلومــــــات وخ�ــــ مــــــن خـــــــالل اســـــــتخدام املنــــــصة فقـــــــد تــ
  .واملعلمDن %$ طرEقة التعلم Xلك��و�ي
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اسة وإجراءاpqا   :رمن�aية الد

اسة اسة عN8 : رمن�� الد اسة ومتغ�1اpqا فقد اعتمدت الد رنظرا لطبيعة اTداف الد ر
ً

 الوصفي التحلي*$، الذي يختص بجمع البيانات وا�Qقائق وتص»يف�ا، باإلضافة إ-( تحليل�ا املن��
  .ٍشMل Vاف ودقيق ومتعمق

ــــــة اســـــــ ــــــــع الد ـــــش:رمجتمـــــ ـــــــــن املــــــــ ـــــة مــــ اســــــــ ــــــــــع الد ـــــو مجتمـــ ر تMــــــــ ــــــستخدمي ن ــــوDEن مـــــــ رفDن ال��بـــــــــ
ــــة املكرمــــــة، والبــــــالغ عــــــدد2م  ــــة مكــ ســــــ@� %ــــــ$ مدينــ ــــو %ــــــ$ مMاتــــــب 	شــــــراف ) 507(رمنــــــصة مد نcعملــ

ة العامة لتعليم منطقة مكة املكرمة   .رباإلدا

ــــة اســــــــ ـــــــة الد ـــــت : رعينـــــ ــــــــن تكونـــــــ ـــــة مــــ ـــــــــة ا�Qاليـــــــ اســـ ــــــة الد ـــن ) 320(رعينــــــ ــــــــ ـــــا مـ ــــــشرفا ترhوEـــــــ مــــــ
ــــــــسfتھ  ــــــا �ــ ــــــــ@� يمثلــــــــــو مـــــ ســ ــــصة مد ــــستخدمي منــــــ ـــا-$ مــــــ نإجمـــــــ ـــــم ) %63(ر ــــن اPlتمــــــــــع mصــــــــــ*$، تــــــ مــــــ

ــــــت بـــــــــDن عــــــــدد  عــ ــــشوائية تو ــ 2م بالطرEقــــــــة العـــ ـــــا زاختيـــ ــــــر يمثلـــــــــو �ــــــــسبة ) 220(ر مـــــــــن %) 68.7(نذكــ
ــــدد  ــــث وعـــــ ـــــة البحـــــ ــــدو %) 31.3(انـــــــــاث ) 100(عينــــ ــــــ´ اPQـــــ ـــــث يوöـــ ــــستو ) 1(لحيــــ ــــــ( مـــــ ىالعـــــــــدد ع*ـــ

  :اPQ»س

يب�ن خصائص عينة البحث وفقا لنوع ا5abس) 1(لجدو 
ً

.  

 اPQ»س

 ال»سبة التكرار 

 68.7 220 ذكر

 صا�Qة 31.3 100 أن÷�

 X 320 100.0جما-$

  

  -: ىحيث <انت خصائص العينة عN8 مستو ا1�Fbة عN8 النحو التا�

  .ىخصائص العينة عN8 مستو ا1�Fbة) 2(لجدو 

 سنوات ا³Q��ة

 ال»سبة العدد 

 40.6 130  سنوات3 إ-(1من 

 37.5 120  سنوات6 إ-( 4من 

 21.9 70  سنوات6أك � من 
 صا�Qة

 X 320 100.0جما-$

  



دور التعليم الرقمي في تحقيق اإلصالح التعليمي من وجهة نظر 
 حسن بن علي صديق كنسارة/ د المشرفين التربويين مستخدمي منصة مدرستي
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اسة وخطوات اعدادTا   :رأداه الد

ــــــيم  ــــة دو التعلـــــــ ــــــــ اسـ ـــــــ( د ــــــالتعرف ع*ــــــ ــــــة بـــــــ ـــــــــة املتمثلـــــــ ــــة ا�Qاليــــ ــــــــ اسـ ـــــــــق ا2ـــــــــــــداف الد رلتحقيــــ ر ر
ــــصة  ـــوDEن مـــــــستخدمي منـــ ــــن وج�ـــــــة نظـــــــر املـــــــشرفDن ال��بــــ الرق�ـــــــ� %ـــــــ$ تحقيـــــــق 	صـــــــالح التعلي�ـــــــ� مـــ

ــــات الـــــــسابق اســـ ــــات والد ــــــ( mدبيـــ ـــWيحيث تـــــــم Xطـــــــالع ع*ـ ســــ رمد اســـــــة ر رة ذات الـــــــصلة بموضـــــــوع الد
uªا mولية تضمنت    .فقرة ) 36(رومن خالل�ا قام الباحث بتصميم اسWبانة بصو

ـــــــ��  ــــــاس ليكـــــــــرت ا³QماÊـ ـــا مقيــ ــــــتخدم الباحـــــــــث ف§uـــــ ـــد اســ ــــــن ) Liekert-5(وقـــــ -1، املتــــــــدرج مـــ
  :التا-$) 3(ل واملوö´ باPQدو 5

 zستجابة
  أوافق 
 jشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 jشدة
جة  1 2 3 4 5 رالد

  :صدق _داة

ـــــدق mداء  ــــــاس صــــ ـــھ، ولقيــ ـــــا صــــــــممت لقياســـــ ــــRس مـــ ــــــادقة إذا Vانــــــــت تقــــ ـــو صــ نإن mداة تMـــــ
ــــصDن،وذلك بقـــــــــــصد  ـــــــDن املتخصـــــــ ــــن ا�lكمــــ ـــــــشرة مــــــ ــــدى عــــ ـــيم mداة لـــــــ ــــــــث بتحكـــــــ ـــام الباحـــ ـــ ـــــــــد قـــــ فقـ
ـــا  ــــــــة وأبحاuûـــــــــ ة ال��بوEـــ ــال 	دا ــــــــ ــــ$ مجـ ـــــة %ـــــــ ــــــــ�اuªم امل��اكمــــــ ــــــ$ وخ�ــــ �uم املعر%ـــــ ـــــــز ــــن مخــــ ـــــتفادة مـــــــ رXســــــ و

ـــــــ اسـ ـــياغة عــــــــض رود ـــــــادة صـــــ ـــــــم إعـ ـــ�اء ا�lكمــــــــDن تـ ــــاتذة ا³Q�ـــــ اء mســــ ــــ$ ضــــــــوء آ ـــــــوء و%ــــ راuªا، و%ــــــــ$ ضـ
uªا  ــــــــــــصو ــــــــ ـــــت mداة بـــــ ـــــــ ــ ــــــــ ـــــــستخدم،حيث تMونــ ـــــــــ ــــاس املــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــة املقيـــ ــــــــ ـــــــــب وطبيعـــــــ ــــــــ ـــــــــــرات للتناســـــــ ــــــــ رالفقـــــ

ُ

عة ع*( ثالثة مجاالت) 34(ال¦uائيةمن  .زفقرة، مو

  :ثبات _داة

ــــائج ـــــھ cعطـــــــي نفــــــس النتـــ ر إذا مــــــا تكـــــــر ُيقــــــصد بpبــــــات mداة دقـــــــة املقيــــــاس، مـــــــن حيــــــث Vونـ
ـــــاخ  نبــ ـــــا كر ـــــتخدام معادلـــــــة ألفــ اســـــــة باســ ــــــات أداة الد ــــث مـــــــن ثبـ ــــــق الباحـــ ـــد تحقـ واســـــــتخدامھ، وقــــ ر

لال�ــــساق الــــداخ*$، مــــن خــــالل تطبيــــق mداة ع*ـــــ( )  Cronbach،s Alfa Coefficient)(الفــــا(
ــــــتطالعية بلغـــــــت  ــــة اسـ ـــدو ) 30(عينـــ ــــــاخ ) 4(لواPQــــ نبـ ـــــا كر ـــيم ألفــ ـــــDن قــــ  Cronbach،   s Alfaويبــ

ـــــــذي يبـــــــــDن ــــــاخ تجـــــــــاو  انوالــ نبـــ ــــا كر ـــــل ألفـــــ زمعامــــ ـــــــات mداة 0.6و ــــد ثبــ ـــــة تؤكـــــ ـــــات عاليــــ ــــ$ قيمـــــــــة ثبــــ  وxـــــ
اسة   .روصالحيuvا ألغراض الد

نباخ) 4(لجدو    ويو�� قيم الفا كر

 إحصائيات الثبات

معامل ألفا 
نباخ  وكر

نباخ للبنود  وألفا كر
 mساسية

 عدد البنود

.870 .865 36 

اسة اسة:رإجراءات الد ر ال�2اما بحدود الد
ً

، ولإلجابة عن أسئل�pا، اتبع الباحث اFbطوات 
  :التالية

ــــــال ســــــــواء  .1 اســــــــات والبحـــــــوث الـــــــسابقة %ــــــــ$ 2ـــــــذا اPlـ ــــــ( العديـــــــد مـــــــن الد رتـــــــم Xطـــــــالع ع*ــ
  .Vانت عرhية أو أجنfية
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اسة وتج�D¤2ا وX $xسWبانة .2   .رتم تحديد وإعداد أداة الد

ــــد مــــــــن صــــــــالحيuvا ومناســــــــبuvا  .3 اســــــــة ع*ــــــــ( املــــــــشرف للتأكــــ ــــرض أداة الد لWــــــــساؤالت رتــــــــم عــــ
ــــــوء  ات %ـــــــ$ ضــ ــــن حـــــــذف و�عـــــــديل العبــــــــا ـــــزم مــــ ــــإجراء مــــــــا يلــ ـــام بـــ ــــة ومـــــــن ثــــــــم القيــــ اســـ رالد ر

   .مق��حاتھ

ـــــا  .4 ــــتطالعية قوام�ـــ ـــة اســــ ـــــ( عينـــــ ـــــة ع*ـــ اســـ ـــــــشرفDن 30رتــــــــم تطبيــــــــق أداة الد ـــردة مــــــــن املـ  مفـــــ
ــــدف  ــــك ¾uــــ ــــــة الــــــــسعودية وذلـــ ــــ$ اململكــــــــة العرhيـ ـــ@� %ـــ ســـــ ـــــستخدمي منـــــــصة مد رال��بـــــــوDEن مـــ

اسة   . ا�Qاليةرالتحقق من صدق وثبات أداة الد

ـــــــستخدمي  .5 ـــــــشرفDن ال��بــــــــوDEن مــ ـــــــن املـ ــــــشوائية مـ ــــة عــ ــــة بطرEقـــــ ــ اســ ـــــة الد رتــــــــم اختيــــــــار عينـــ
س@� %$ مدينة مكة املكرمة  .رمنصة مد

ــــالل الفـــــــــــصل  .6 ـــــــة خــــــ اســــ ــــــة الد ـــــــ( عينــــ ــــة ع*ــــ ـــــــــWبانة الك��ونيــــــ �ــــــــــع Xســ ــــــــث بتو ــــام الباحـــ ر قــــــ ز
ـــــــام  ـــــــــ�� mو لعــــ اÊـ لالد ــــــال 2021ر ســـــ ــــالل إ ـــــي مــــــــــن خـــــــ ــــ �ـــــــــــع 	لك��و�ــ ـــق التو ـــــــن طرEـــــــ ر م عــــ ز

³Qجاباتالرابط ا	يان وذلك لضمان دقة fاص باالست.  

صد النتائج وتحليل�ا وتفس2�Dا وتقديم التوصيات واملق��حات .7   .رتم 

  :_ساليب �حصائية

ـــات  ـــــل البيانــــــ ـــــم تحليــــ ـــا، تــــ ـــ ــــ( تحقيق�ـــ ـــــ� ســـــــــ¡( إ-ـــــ ــــث و2mـــــــــداف ال@ــــ ـــــة البحـــــ ــــ( طبيعــــ ـــــــاء ع*ـــــ بنــ
ـــــــة  ــــوم Xجتماعيــ ــــــصائية للعلـــــ ــــة 	حـــ ـــــامج ا�Qزمـــــ ــــــتخدام برنــــ ـــا واســـــــــتخراج) SPSS(باســ ـــــائج وفقــــــ  النتــــ

ً

  :لألساليب 	حصائية التالية

اسة.1 نباخ لتحديد ثبات أداة الد رمعامل ألفا كر   و

ات وال»سب املئوEة.2   .للتعرف ع*( استجابات أفراد عينة البحث: رالتكرا

ـــــــــة.3 Eـــ ـــات املعيا ــــــــ ـــــــسابية وXنحرافـ ــــــــــتfيان : راملتوســــــــــــطات ا�Qـــــ ات Xســ ـــا ــــــــ ـــــطات عبـ ــــ ــــــــساب متوســـ ر�Qــــ
جات الMلية أل   .عاد Xستfيان بناء ع*( استجابات أفراد عينة البحثروكذلك الد

   استجابة320بلغ عدد Xستجابات الصا�Qة عدد .4

اسة   :رالتحليل �حصا�ي ونتائج الد

عــــــد أن قــــــام الباحــــــث بتطبيــــــق أداة بحثــــــھ، وإخــــــضاع�ا للتحليــــــل 	حــــــصا�ي مــــــن خــــــالل 
نــة البحـث، قــام الباحــث عــرض وتكمــيم اســتجابات عي) SPSS(اسـتخدام برنــامج ا�Qــزم 	حـصائية 

اسـة ا�Qاليـة مـن خـالل معرفـة 	جابـة ع*ـ(  رالنتـائج وتفـس2�Dا، سـعيا منـھ 	جابـة ع*ـ( �ـساؤالت الد
ً

رما دو التعليم الرق�� %$ تحقيق 	صالح التعلي�� من وج�ة نظر املشرفDن :السؤال الرئRس ومفاده
ســـ@�(ال��بــوDEن مـــستخدمي  ا�Qـــدود ا�Qقيقيــة لبـــدائل املقيـــاس ؟ حيـــث أعتمــد الباحـــث )رمنــصة مد

  :®�ي) 5(لكما %$ اPQدو 
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  ): 5(لجدو

  يو�� اgbدود اgbقيقية لبدائل املقياس

كب�Dة جدا الداللة اللفظية
ً

 منخفضة متوسطة كب�Dة 
منخفضة 

جدا
ً

 

جة البديل  1 2 3 4 5 رد

حدود  1 1.80 2.60 3.40 4.20 من
 1.79 2.59 3.39 4.19 5 إ-( البديل

اسة ع*( النحو التا-$وEمك   -: رن استعراض 	جابة عن أسئلة الد

س&� من وج"ة :لأوال فيما يتعلق باإلجابة ع*( السؤXألو رما أTمية التعليم الرق�� � منصة مد
 نظر املشرف�ن ال12بو.�ن املستخدم�ن ل"ا؟

نت يولإلجابة عن السؤال استخدم الباحث املتوسطات ا�Qسابية وXنحراف املعيار وVا
س@� %$ )6(لالنWيجة كما 2و موö´ %$ اPQدو  جة 2mمية لتطبيق منصة مد ر، الذي يوö´ د ر

  .التعليم

  ) 6(لجدو 

س&� � التعليم جة أTمية تطبيق منصة مد ريو�� د   ر

 الفقرات م
املتوسط 
 اgbسا�ي

zنحراف 
 ياملعيار

 التقدير الرتبة

 كب�Dة 2 0.818 3.91 التعليم الرق�� يخلق بRئة جيدة للتعلم 1

2 
من أ2م مؤثرات التعليم الرق�� %$ تحقيق 

mثر املعر%$ استقبال التغذية الراجعة 
ف  رللمعا

4.22 0.751 3 
كب�Dة 
 جدا

3 
cساعد التعليم الرق�� ع*( تطوEر وتنقيح 

ف شMل مستمر  راملعا
4.28 0.523 2 

كب�Dة 
 جدا

4 
يحقق التعليم الرق�� سرعة التعرض 

 تفاصيل�اللمعلومة و	ملام ب
 كب�Dة 3 0.856 4.09

5 
فع mثر املعر%$  رcساعد التعليم الرق�� ع*( 

ة استخدام  رللمواد التعليمية وفقا مل�ا
 ا�Qاسوب لدى الطالب

4.50 0.622 2 
كب�Dة 
 جدا

6 
ة والWشوEق  ريحقق التعليم الرق�� 	ثا

 والتحفD¤ للطالب للتعلم
4.22 0.751 3 

كب�Dة 
 جدا

كب�Dة  2 0.622 4.50الرق�� ع*( تطوEر mساليب cساعد التعليم  7
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 الفقرات م
املتوسط 
 اgbسا�ي

zنحراف 
 ياملعيار

 التقدير الرتبة

فع mثر املعر%$ للطالب �سية وhالتا-$  رالتد  جدا ر

8 
2ناك مخاطر للتعليم الرق�� مرتبطة 

بWشWت انWباه الطالب وhالتا-$ عدم تحقيق 
 mثر املعر%$ املطلوب

 منخفضة 3 0.681 2.03

9 
2ناك مخاوف تتعلق باألثر املعر%$ للتعليم 

ق�� متمثلة %$ 2در وقت املتعلم %$ الر
اكية ات 	د رالتنقل والتصفح وتراجع امل�ا  ر

 منخفضة 3 0.669 1.94

10 
يWناسب التعليم الرق�� مع خصائص النمو 
ق الفردية  واملعر%$ للطالب مع مراعاة الفر

 لتحقيق mثر املعر%$
4.56 0.504 1 

كب�Dة 
 جدا

 كب�Dة 2.4 0.678 3.82 راملتوسط الك*$ للمحو 

س@� من وج�ة نظر املشرفDن  ريWبDن من خالل اPQدو أعاله ان أ2مية استخدام منصة مد ل
جة كب�Dة بمتوسط اجما-$  يوانحراف معيار اجما-$ ) 3.82(رال��بوDEن املستخدمDن للمنصة جاء بد

فقDن و2ذا cع�À ان افراد العينة مت) 4.19-3.40(و2و ما يقع ضمن املدى كب�Dة ا�lدد ب ) 0.678(
جة كب�Dة و�عز الباحث ذلك ا-( 2mمية  س@� يأ�ي بد جة أ2مية تطبيق منصة مد وع*( ان د ر ر ر
ونا من حيث �س�يل عملية التواصل بDن  مة Vو س@� خالل ا راملعرفية ال@� قدمuvا منصة مد ز ر
hط الطالب  راملعلمDن واملستفيدين من ا³Qدمات التعليمية إضافة ا-( الدو الذي حققتھ %$  ر

  .لية التعليمية والتقليل من Xنقطاع ع¦uابالعم

  -:لحيث تباي5ت إجابة العينة حو _Tمية � ثالث فئات عN8 النحو التا�

 Nالفقرات :الفئة _و� $xة جدا و�Dجة أ2مية كب ، 6، 5، 3 ، 2(ر الفقرات ال@� حصلت ع*( د
ع*( التوا-$ ) 4.56، 4.50 ، 4.22، 4.22،،4.50،4.28(وال@� جاءت بمتوسطات عالية ) 10، 7

Eة ع*( التوا-$ و2و ما يقع ضمن ) 0.622،0.751،0.622،0.504، 0.523، 0.751(روانحرافات معيا
) 6-2- 3-5-7-10(، وVانت ترتRب الفقرات من حيث 2mمية )5-4.20(املدى كب�Dة جدا وا�lدد ب

ق يMناسب التعليم الرق�� مع خصائص النمو املعر� للطالب م"بأع*( أ2مية ل  وع مراعاة الفر
ة والMشو.ق "و اقل قيمة عند الفقرة" الفردية لتحقيق _ثر املعر� ريحقق التعليم الرق�� �ثا

س@� ". والتحف�� للطالب للتعلم رو�عز الباحث ذلك ا-( ا³Qدمات ال@� حققuvا منصة مد و
ونا وم مة Vو روالWس�يالت %$ تقديم العملية التعليمية خصوصا مع الوضع %$ ظل ا ا �Qق ¾uا من ز

س@� قد قدمت وسيلة اتصال م�مة خالل  رإشMاالت وتوقف التعليم إضافة ا-( ان منصة مد
مة Xز.  

ــــــة ـــــة الثانيـــــــ ــــــــــسابقة : الفئــــــــ ــــــــن الــــ ـــــــــل مـــــ ــ ـــــــة اقــ ــــة أ2ميــــــ ــــــــ جـ ــــــاءت بد ـــ ــــــــــ� جــــ ـــــــــرات ال@ـــ ـــــــــ$ الفقــــ روxــــ
ــــــرات  ـــــ�ة وxــــــــ$ الفقـــ ـــــطات ) 4 -1(بمتوســــــــطات تقــــــــع ضـــــــــمن املــــــــدى كبDــــ ـــ( املتوســــ ــــصلت ع*ـــــ ـــــ� حـــــ وال@ـــ
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ــــــــو) 4.09، 3.91( ــــــــــ( التـــــــ ــــــة ع*ـــــ ــــــــ Eـ ـــــــــــات معيا ــــــــب ) 0.856، 0.818(را-$ وhانحرافــــ ــــوا-$ و��hتRــــــــ ـــــــــ ـــــــ( التــ ع*ــــــــ
غـــــــم 1 -4لأل2ميــــــة الفقــــــرة  ــــة ا-ــــــ( ان  ـــذه الفئــ ــــ$ 2ـــ ــــة %ــ جـــــــة الMليــ ر، و�عــــــز الباحــــــث الــــــنقص %ــــــ$ الد ر ي

ـــة املناســــــبة  ـــم تــــــوفر البRئــ الــــــت لــ ـــا  ـــا مــ ــــة فإ�uـــ زمـــــا تقدمـــــة املنــــــصة %ـــــ$ إطــــــار تطـــــوEر العمليــــــة التعليمـ
X ئـــــــةRـــــيم مـــــــن حيـــــــث التفاعـــــــل والب ـــــد أثـــــــر للتعلــ ـــا املتعلمـــــــDن و2ـــــــذا قــ ـــــصل عل§uــــ ــــــة ال@ـــــــ� يحــ جتماعيـ

س@�   .رع*( أ2مية تطبيق منصة مد

ــــة ــــــــ$ :الفئــــــــــــة الثالثــــــــ ــــــــــضة وxــــ ـــــــــة منخفــ ـــــــة أ2ميـــ جـــــ ـــ( د ـــــــــصلت ع*ـــــــــ ــــ� حـــ ــــرات ال@ــــــــ ـــــ$ الفقــــــــ ر وxـــــــ
ــــــرات  ـــــطات ) 9-8(الفقــــــ ـــــــــاءت بمتوســـــــ ـــــــــــث جـــ ـــــــة ) 2.03،1.94(حيـ Eـــــ ـــــات معيا ـــــوا-$ وانحرافـــــــ ـــ( التـــــــ رع*ـــــــــ

ــــــمن ا) 0.681،0.669( ــــــع ضـــ ـــــا يقــ ـــــو مــــ ـــوا-$ و2ــــ ــــ( التــــــ ـــــــدد بع*ــــ ـــــــدى منخفـــــــــضة وا�lــ ) 2.59، 1.80(ملــ
ـــــــرات  ـــــــــب الفقــــ ــــــــت ترتRــ ــــــرة ) 8-9(وVانـــ ـــــــــسبة للفقـــــ ــــأع*( �ــ ــــــ� تـــــــــــنص ع*ـــــــــــ( 9بـــــــ ــــــــاوف " وال@ـــــ Tنـــــــــــاك مخـــ

ـــــت املـــــــتعلم �ـــــــ التنقـــــــل والتـــــــصفح  ــ� متمثلـــــــة �ـــــــ Tـــــــدر وقــ تتعلـــــــق بـــــــاألثر املعر�ـــــــ للتعلـــــــيم الرق�ـــــ
اكيـــــــــة ات �د ــــا ــــــع امل"ـــــ روتراجــ ـــرة " ر ـــــد الفقــــــ ــــة نفــــــــس�ا عنــــ ــ ــــــل قيمــــــــة ع*ـــــــــ( مـــــــــستو الفئـــ  وال@ـــــــــ� 8ىواقـــ

ــــ(  ـــاه الطالـــــــب وAالتــــــا� عـــــــدم " تــــــنص ع*ـــ ـــــة بMـــــــشMت انMبـــ ـــــاطر للتعلــــــيم الرق�ـــــــ� مرتبطـ ــــاك مخــ Tنــ
ــــصة " تحقيــــــــق zثــــــــر املعر�ــــــــ املطلــــــــوب ـــــــ� للمنـــــ ـــــذ2ب العينــــــــة ا-ــــــــ( ان 2نــــــــاك أ2ميــــــــة ك�ـ ىحيــــــــث تــــ

ــــ$ أيـــــضا امنـــــھ وال تحتــــــو ع*ـــــ( مخـــــاطر او إضــــــاعة للوقـــــت %ـــــ$ التنقــــــل بـــــDن الـــــصفحات، و�عــــــز  ووxـ ي
ـــاطر الباحــــــــــث ذلـــــــــــك ا-ــــــــــ( ان م ـــــــــن مخــــــــ ـــــل مـ ـــة تقلــــــ ــــ ـــــــــة إبداعيـــ ـــــممت بطرEقــ ـــ@� قـــــــــــد صـــــ ســـــــ ـــــــــصة مد رنــ

ســـــــــDن واملتعلمـــــــــDن التنقـــــــــل بـــــــــDن الـــــــــصفحات بRـــــــــسر وســـــــــ�ولة  ـــ( املد ـــــــس�ل ع*ــــــ ـــــ� و�ــ ـــــــيم الرق�ــــ رالتعلــ
ــــرض م¦uــــــــا  ـــــدم الغــــ ــــا فعــــــــال تخـــ ــــــث ا�uــــ ـــــصة حيــــــــث وجــــــــد الباحــ ــــتخدام املنـــ ـــــر عنــــــــد اســــ ـــــا يظ�ـــ ــــــو مـــ و2ــ

  .وتوفر التنقل بDن الصفحات بRسر وس�ولة

ســـــــ@� ىوEــــــر الباحــــــث أن 2ــــــذه الن ـــــق مــــــع الواقــــــع فــــــانطالق منــــــصة مد ـــة وتتفــ رWيجــــــة منطقيـــ
ــــل  ـــ$ ظـــ ـــــة التعليميــــــة %ـــ ـــ�ة %ــــــ$ مواج�ــــــة صـــــــعوhات التعلــــــيم ال@ــــــ� واج�uvــــــا العمليـ ـــھ أ2ميــــــة كبDـــ ــ ـــان لـ Vـــ

ونا مة Vو را  .ز

ل الثاyي والذي ينص عN8 : ثانيا س&� "و�جابة عN8 السؤ رما واقع التعليم الرق�� فيمنصة مد
س&�؟من وج"ة نظر املشرف�ن ال12بو.� ولإلجابة عن السؤال استخدم ،رن مستخدمي منصة مد

لالباحث املتوسط ا�Qسا~ي وXنحراف املعيار وVانت النWيجة كما 2و موö´ %$ اPQدو    ) 7(ي

  ) 7(لجدو 
س&�   رواقع التعليم الرق�� � منصة مد

 الفقرات م
املتوسط 
 اgbسا�ي

zنحراف 
 ياملعيار

 التقدير الرتبة

1 
ــــــ@� ســـــ ـــ¤ منـــــــــــصة مد ــــــــــر رتتمDــــــــ ــــــق mثـ ـــ$ تحقيـــــ  %ــــــــ

ـــاVي للواقــــــــع  ـــضل تـــــــصميم�ا ا�lـــــ التعلي�ـــــــ� بفـــــ
��Ê والتعلي�� للطالب  راملد

 كب�Dة 3 0.916 4

2 
�ساعد املـصادر التعليميـة ال@ـ� توفر2ـا منـصة 
ق الفرديـــة وتحقيـــق  ســـ@� %ـــ$ مراعـــاة الفـــر ومد ر

 mثر املعر%$ للطالب
 كب�Dة 3 0.808 3.84

3 
Dســ@� باسـتمرار التفاعــل بــ ن ر�ـسمح منــصة مد

الطـــالب واملعلـــم مـــن خـــالل التعامـــل والنقـــاش 
 كب�Dة 3 0.954 3.84
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 الفقرات م
املتوسط 
 اgbسا�ي

zنحراف 
 ياملعيار

 التقدير الرتبة

 املفتوح وhالتا-$ �عزEز mثر املعر%$

4 
cــس�ل تحقيــق mثــر املعر%ــ$ مــن خــالل �عامـــل 
ـــأقلم  ســــ@� بفـــــضل التــ رالطــــالب مـــــع منـــــصة مد

 السر�ع مع املنصة
 كب�Dة 3 0.963 3.91

5 
ـــ�  ـــ@� مــــــــن mثــــــــر التعلي�ــــــ ــــ سـ ـــــز منــــــــصة مد ر�عـــ ز

ررص ع*ـ( انتظـام ا�Qـضو ومراعـاة بفضل ا�Qـ
��Êا  رالنظام الد

 كب�Dة 3 1.066 3.66

6 
ســــ@� بمــــا تقدمــــھ مــــن أدوات  رتتمDــــ¤ منــــصة مد

 .إثرائية للطالب وhالتا-$ �عزEز mثر املعر%$
 كب�Dة 4 1.218 3.47

7 
ســــ@� بمــــا تقدمــــھ مــــن أدوات  رتتمDــــ¤ منــــصة مد
-ــ$ Xمـر واملعلــم واملــشرف  ومـساعدة للطالــب و

 وhالتا-$ تحقيق mثر املعر%$ املطلوبيال��بو 
 كب�Dة 3 0.821 3.69

8 
ســ@� ع*ـــ(  رcــساعد الواقــع املعـــز %ــ$ منـــصة مد ز
ــــة مثـــــل  ـــ$ للمـــــواد التعليميـ �عميـــــق mثـــــر املعر%ــ

 الفD¤ياء
 كب�Dة 3 1.027 3.91

9 
سـ@� ع*ـ(  ات عـDن %ـ$ منـصة مد ر�ساعد اختبا ر

 .�عزEز mثر املعر%$ للتعلم
 كب�Dة 3 0.942 3.88

10 
�ساعد أ�شطة العب وا�علم ع*( تحقيق mثر 
املعر%ـ$ ــشرح املفـا2يم مــن خـالل دمــج اللعــب 

 وhالتا-$ �عزEز التعلم
 كب�Dة 3 1.008 3.88

11 
ســـــ@� با�lفظـــــة 	لك��ونيـــــة  رتمDـــــ¤ منـــــصة مد

 .وhالتا-$ تحميل املادة العلمية س�ولة و�سر
 كب�Dة 4 1.070 3.78

12 
ـــ@� يــــتم مــــن خــــالل تفعيــــل مDــــ¤ة مجتمــــع سـ ر مد

تحقيـــق التفاعـــل الـــسر�ع بـــDن الطـــالب و�عزEـــز 
 .mثر املعر%$ من خالل التعليم التعاو�ي

 كب�Dة 3 1.030 3.81

13 
ســـــWياملعلم مـــــن خـــــالل دليـــــل  رتمـــــنح منـــــصة مد
املعلم Xدوات وmساليب وXس��اتيجيات ال@� 

 .�عمق mثر املعر%$ للتعليم الرق��
 كب�Dة 3 0.995 3.91

14 
نـة لتحقيـق تكيـف تتم س@� باملر وتع منصة مد ر

 الطالب مع عملية التعلم 	لك��ونية
 كب�Dة 3 1.030 3.81

 كب�Dة 3.14 0.989 3.81 راملتوسط الك*$ للمحو 
ـــ�ة و2ـــــــو  جــــــة كبDــــ ــــاء بد ـــو جـــ ــــة الك*ـــــــ$ للمحـــ ـــDن مـــــــن اPQــــــدو أعـــــــاله ان متوســــــط 	جابـــ ريWبـــ ر ل

ــــل املـــــــ ــــن قبـــ ســـــــ@� مــ ــــع تطبيـــــــق منــــــصة مد ـــ( ان واقـــ ـــا cـــــــش�D إ-ـــ جـــــــة كبDـــــــ�ة رمـــ ـــاء بد رشرفDن ال��بوREنجـــ
ـــــــسا~ي  ـــــــط حــــــ ـــــــــار ) 3.81(بمتوســــــ ــــــــراف معيــــ ــــــــــ�ة 0.989يو انحـــــ ـــــــــــدى كبDـــ ــــــمن املــ ـــــ ــــــــــع ضــ ــــا يقـــ ــــــــو مـــــــــ  و2ـــــ



دور التعليم الرقمي في تحقيق اإلصالح التعليمي من وجهة نظر 
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ـــــــددة ب  ـــــة كبDـــــــــ�ة ) 4.19-3.40(وا�lــ جــــ ــــضا بد ــــرات أيـــــ ـــ ـــــــستو الفقــ ــــــــ( مــ ـــــــة ع*ـ رحيـــــــــث Vانـــــــــت 	جابــ ى
ــــط عنــــــد الفقـــــرة  ـــ( متوسـ ــــا يقــــــع ضـــــمن الفئــــــة نفـــــس�ا وVـــــان اع*ـــ ـــو مـ ســـــ@� %ــــــ$ "و2ــ رتتمDـــــ¤ منــــــصة مد

ــــــالبتحقيــــــــــــق ـــــ� للطــــــ ـــــــــ�� والتعلي�ـــــــ Êـــ ــــــــع املد ــــــاVي للواقــــ ــــــــــصميم�ا ا�lــــــ ـــــضل تــ ــــــ� بفـــــــ ــــــــر التعلي�ــــــ " ر mثــــ
ــــط حــــــــــسا~ي ـــد الفقــــــــــرة ) 0.916(يوانحــــــــــراف معيــــــــــار ) 4(بمتوســــــ ــة متوســــــــــط عنـــــــ ــــــل قيمــــــــ وVانــــــــــت اقــــ

ـــــنص ع*ــــــــ(  ــــ� تــ ــــالب " الـــــــسادسة وال@ــــ ـــــة للطــــ ــــا تقدمــــــــھ مـــــــن أدوات إثرائيـــ ســــــــ@� بمـــ ــــ¤ منــــــــصة مد رتتمDـــ
ــــــز mثــــــــر املعر%ــــــــ$ ـــا-$ �عزEــ ــــس."وhالتـــــ ــــار ) 3.47(ا~ي بمتوســــــــط حــــ ـــا ) 1.218(يو انحــــــــراف معيــــ ـــو مـــــ و2ـــــ

ا الباحث ذلك إ-( جة كب�Dة، و�عز ويقع ضمن املدى نفسھ بد   -:ر

ـــــــة  .1 ـــــــ� بطرEقــ ــــــــو التعلي�ــ ـــــديم ا�lتـ ــــــة مناســـــــــبة لتقــــ ــــممت بطرEقـــ ـــــ@� صـــــ ســــ ــــصة مد ىإن منـــــ ر
 .ىتتالءم مع املستوEات التعليمية وhما يحقق ا�lتو التعلي��

ـــــس�ل ع*ـــــــــــ(  .2 ــــوفر أدوات �ـــــ ــــــــ@� تـــــــ ســـ ـــــصة مد ـــــدر رإن منـــــ ــــــــيل املعلومـــــــــــة بالقــــــ ــــــــDن توصــ املعلمـــ
 .الMا%$ و~س�ولة مناسبة للمستوEات املعرفية للطلبة

ـــاء  .3 ســـــــ@� قـــــــد ا�عكـــــــس ع*ـــــــ( واقـــــــع تطبيق�ـــــــا والـــــــذي جــــ رإن ســـــــ�ولة اســـــــتخدام منـــــــصة مد
جة كب�Dة  .ربد

ـــــــھ  ـــــــع الواقـــــــــع فمـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا قدمتــ ـــق مـ ـــــة وتتفــــــ ــــــائج منطقيــــ ـــــذه النتـــ ـــــــث أن 2ــــ ىوEــــــــر الباحــ
مـــــــــة Vو ـــــــت ا ـــــــصوصا وقــ ـــــ@� خــ ســــ ــــصة مد رمنــــ ز ــــــ� مثلـــــــــت ر ـــــة وال@ـــ ـــــة التعليميــــ ـــــــا مــــــــن �ـــــــــس�يل للعمليــــ ونــ

  .نقطة اتصال بDن املعلمDن والطلبة بطرEقة س�لة ومRسره

ما واقع العملية التعليمية � ظل  "ــما يتعلق باإلجابة عN8 السؤال الثالث واملتمثل ب: ثالثا
س& س&� من وج"ة نظر املشرف�ن ال12بو.�ن املستخدم�ن ملنصة مد راستخدام منصة مد   �؟ر

Eة �lو  رولإلجابة ع*( 2ذا السؤال استخدم الباحث املتوسطات ا�Qسابية وXنحرافات املعيا ر
س@� حيث يوö´ اPQدو  لXستfيان املتعلق بواقع العملية التعليمية %$ ظل استخدام منصة مد ر

  :2ذه النWيجة) 8(

  ) 8(لجدو 

س&�   ريو�� واقع العملية التعلمية � ظل استخدام منصة مد

 فقراتال م
املتوسط 
 اgbسا�ي

zنحراف 
 ياملعيار

 التقدير الرتبة

1 
cـــساعد التعلـــيم الرق�ـــ� ع*ـــ( اكـــساب الطـــالب 
ـــ� xـــــ$ أســـــاس خـــــرEج  ة الـــــتعلم الـــــذا�ي وال@ـ رم�ــــا

 طالب عصر املعرفة
 كب�Dة 3 0.738 3.69

2 
من خالل �عامل الطالب الوثيق مع تكنولوجيا 
اية أحد أ2م راملعلومات وXتصال يMو ع*( د  ن

 .أدوات عصر املعرفة
 كب�Dة 4 1.209 3.78

ليتحـو الطالـب %ــ$ التعلـيم الرق�ــ� إ-ـ( مــسأ2م  3
ـــــــصر  ـــ$ املطلـــــــــوب لعــ ـــــ�اكم املعر%ــــــ %ــــــــ$ خلـــــــــق ال�ــــ

 كب�Dة 3 0.758 3.88
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 فقراتال م
املتوسط 
 اgbسا�ي

zنحراف 
 ياملعيار

 التقدير الرتبة

 املعرفة

4 
ــــــار  ات XبتMـــ ـــــــ� مـــــــــن م�ــــــــا ـــــتعلم الرق�ـ ــــز الــــ رcعــــ ز
و	بــــــداع للطــــــالب و2مــــــا شــــــرط ³QــــــرEج عــــــصر 

 املعرفة
 كب�Dة 4 1.081 3.63

5 
الل أدوات املعلــــم واملــــشرف والقائــــد %ــــ$ مــــن خــــ

ــــــع التعــــــــــاو  ــــــــ� cــــــــــستطيع اPQميــــ نالــــــــــتعلم الرق�ــ
 لتحقيق 2دف 	صالح التعلي��

 كب�Dة 3 0.741 3.97

6 
يفــــــرض الـــــــتعلم الرق�ــــــ� ع*ـــــــ( املعلــــــم توظيـــــــف 
�ـــسية حديثــة ثبWـــت فاعليuvـــا  راســ��اتيجيات تد

 وhالتا-$ تحقيق أ2داف 	صالح التعلي��
 كب�Dة 3 0.823 4.13

7 
مـن خــالل التعلـيم الرق�ــ� يحقـق املعلــم 2ــدف 
	صالح التعلي�� من خالل التفاعل والتغذية 

 الراجعة للمتعلم
 كب�Dة 3 0.822 3.78

8 
ــــــتعلم لMافــــــــة  ــــــة الــ يمـــــــنح التعلــــــــيم الرق�ــــــــ� حرEــ
ـــان والزمــــان املناســــب للطالــــب  الطــــالب %ــــ$ املMـ

 وhالتا-$ تحقيق أ2داف 	صالح التعلي��
 كب�Dة 3 0.676 3.97

9 
ـــدد مــــــصادر  ــــ�امج 	ثرائيــــــة و�عـــ مــــــن خــــــالل ال�ــ
الــــتعلم للتعلــــيم الرق�ـــــ� يــــتم تحقيــــق 	صـــــالح 

 التعلي��
 كب�Dة 3 0.835 3.94

10 
ـــــــــم  ــــــــف املعلــ ــــــــــ� تكيـــ ــــــــالح التعلي�ـ ــــش��ط 	صـــ cـــــــ
والطالــب مــع متطلبــات عــصر املعرفــة و2ــذا مــا 

 cساعد ع*( تحقيقھ التعليم الرق��
 كب�Dة 3 0.926 3.91

 كب�Dة 3.2 0.860 3.87 رمحواملتوسط الك*$ لل 

ـــ�ة و2ـــــــو  جــــــة كبDــــ ــــاء بد ـــو جـــ ــــة الك*ـــــــ$ للمحـــ ـــDن مـــــــن اPQــــــدو أعـــــــاله ان متوســــــط 	جابـــ ريWبـــ ر ل
ـــــر املـــــــشرفDن  ـــــة نظــ ــــ@� مـــــــن وج�ــ ســـ ـــــصة مد ـــيم %ـــــــ$ ظـــــــل اســـــــتخدام منــ ـــــع التعلــــ ــــ( ان واقــ ــــا cـــــــش�D إ-ـــ رمـــ
جــــــة كبDـــــــ�ة بمتوســـــــط حـــــــسا~ي اجمـــــــا-$ للمحـــــــو  ـــاء بد ســـــــ@� جــــ رال��بــــــوDEن املـــــــستخدمDن ملنـــــــصة مد ر ر

ـــار ) 3.87( ــــــــ ــــــــــددة ب 0.860يو انحــــــــــــراف معيـ ـــــــــ�ة وا�lــ ــــــــدى كبDـــ ـــــــمن املــــ ـــع ضـــــ ــــــا يقـــــــــ ـــــ ـــو مـ ــــــــ -3.40( و2ـ
ـــــ�ة و2ــــــــو مــــــــا يقــــــــع ضــــــــمن ) 4.19 جــــــــة كبDـــ ــــــرات أيــــــــضا بد رحيــــــــث Vانــــــــت 	جابــــــــة ع*ــــــــ( مــــــــستو الفقــ ى

ـــرة  يفــــــرض الــــــتعلم الرق�ــــــ� ع8ــــــN املعلــــــم توظيــــــف " الفئـــــة نفــــــس�ا وVــــــان اع*ــــــ( متوســــــط عنــــــد الفقــ
ـــــــ ـــــــت فاعلي�pـــــــــ ــــــة ثبMــــــــ ــــــــ ـــــــــــسية حديثــ §ــــ ـــــــــ12اتيجيات تد ـــــــــالح راســــــ ــــــــداف �صـــــــ ــــــق أTـــــــ ـ ــــــــــا� تحقيـــــــــ ا وAالتـــــ



دور التعليم الرقمي في تحقيق اإلصالح التعليمي من وجهة نظر 
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ـــــــــ� ـــــــسا~ي" التعلي�ــــ ــــــط حــــــ ـــــــار ) 4.13(بمتوســـــــ ــــــراف معيــــــ ـــــذه ) 0.823(يوانحـــــــ ـــــــــث 2ــــــــ ا الباحــــ ــــز و، و�عـــــــــ
جـــــة كبDــــــ�ة  ســـــ@� جـــــاء بد ـــع العمليـــــة التعليميـــــة %ـــــ$ ظـــــل اســـــتخدام منـــــصة مد ــــ( ان واقــ رالنWيجـــــة إ-ـ ر

ـــــھ بــــــــالتعليم  �س وانماطـــ ـــــــد ــــــاليب التـ ــــــ$ أســ ت %ــ ــــة تــــــــأثرت وتطــــــــو ـــــة التعليميــــ ــــــ( ان العمليـــ رإ-ــ الرق�ــــــــ� ر
ـــة التعليميـــــــــة،حيث ان  ــــــ$ العمليــــــ ــا %ـــ ــــــن تطبيـــــــــق التكنولوجيـــــــ ــــة عـــ ــــــة الناعـــــ ــاتج عـــــــــن 2mميـــ ـــــــذا نـــــــ و2ــ
ــــــة ثبMــــــــت  §ـــــــسية حديثـ ــــN املعلــــــــم توظيـــــــف اســـــــ12اتيجيات تد رالـــــــتعلم الرق�ـــــــ� يحـــــــث و§ـــــــساعد ع8ـــ

  .فاعلي�pا وAالتا� تحقيق أTداف �صالح التعلي��

ــــــــ� تـــــــــنص  ـــــــة وال@ـ ــــد الفقـــــــــرة الراعــ ــــة متوســـــــــط عنـــــ ــــت اقـــــــــل قيمـــــ ـــــتعلم " ع*ـــــــــ( وVانـــــ ز�عـــــــــز الــــ
ــــــصر  ـــــــــ ـــــــــر.ج عــــــ ـــــــــ ــــرط Fbــ ــــــــ ـــــــا شــــــــ ــــــــ ـــــالب وTمــــــ ــــــــ ـــــداع للطـــــــ ــــــــ ــــار و�بـــــــ ــــــــ ات zبتIـــــــــ ــــــــــا ــــــــ ـــــــــــن م"ــ ــــــــ ـــــــــ� مـ ـــــــــ رالرق�ــ

ـــــــة ــــط حــــــــــسا~ي ."املعرفـــ ــــــــار ) 3.63(بمتوســــــ ــــــــدى ) 1.081(يوانحــــــــــراف معيــ ــــمن املــ ـــع ضــــــ ــــــا يقـــــــ ــــــــو مــــ و2ــ
ـــــــ( حــــــــد مــــــــا %ــــــــ$  ـــــسأ2م إ-ـ ــــ� cـــ ـــــــ( ان التعلــــــــيم الرق�ــــ ا الباحــــــــث ذلــــــــك إ-ـ ــــة كبDــــــــ�ة، و�عــــــــز جــــ ونفــــــــسھ بد ر

ات XبتMــــــــــار ـــــا ــــة م�ــــــ ـــــــة تنميــــــ ات رعمليـــ ــــــــا ــــــــز م�ـــ ـــــستطع ان cعــ ـــــم cــــــ ـــــــــك لـــــ ــــــــم ذلــ غــ ـــــــھ  ـ ــــداع X انــ ر وXبـــــــ زر
  .XبتMار وXبداع شMل Vا%$ ومناسب كما تحققھ العملية التعليمية %$ الواقع ا�Qقيقي

جــــــة كبDــــــ�ة  ــــاء بد ســــــ@� قــــــد جــ ـــل اســــــتخدام منــــــصة مد ــــ$ ظـــ ــيم %ــ ـــع التعلــــ ـــاال فــــــان واقـــ رواجمـــ ر
ا الباحث ذلك إ-(    -:وحيث cعز

ـــــــــس .1 ـــــــــت نفـــ ــــد فرضـــ ــا قــــــــ ــــ ــــصر ان التكنولوجيــــــ ـــــــــات العــــــــ ة ملتطلبـــ ــــــضر ـــ ــــــــــيم كـــ ــــــــ( التعلــ ور�ا ع*ــــ
ـــا  ــــــة وادواuªـــــ ـــق التقنيــ ـــ� مــــــــن تطبيـــــ ــــشMل كبDـــــ ـــتفادة ــــ وامMانياتــــــــھ ومحاولــــــــة التعلــــــــيم Xســـــ

 .%$ تحسDن العملية التعليمية

ــــــــوEر  .2 ــــــــــة وتطـــــ ــــــن مراقبـــ ـــ ـــة مــــ ــــــــ ـــــــة التعليميــ ـــــــــــ( العمليــــــ ـــــــــائمDن ع*ــ ـــيم والقــــ ة التعلــــــــــ ا ــــــود و رج�ـــــــ ز
ـــھ %ـــــــــ$ تطـــــــــوEر أســـــــــاليب ال ـ ـــــاء بثمرتـــــ ــــــــة قـــــــــد جــــ �س واســـــــــ��اتيجياتھ للعمليـــــــــة التعليميـ ــــــد رتـــ

Eــــــة اململكــــــة  ـــــو مــــــا يتوافــــــق مــــــع ر ـــــة ال 2030ؤو2ـ ــــت العمليــــــة التعليميــــــة أ2ميــ ـــ� أعطــ  وال@ـــ
 .يمكن تجا2ل�ا او التقليل م¦uا

ســـــــــ@�  .3 ـــــــصة مد ـــات القـــــــــائمDن واملـــــــــستخدمDن ملنــ ـــــــ� يبـــــــــذل�ا املعلمـــــــــو واملعلمــــــ ــــود ال@ــ را�PQـــــ ن
ــــــستفيدين مـــــــــن الع ـــــع الطلبـــــــــة واملـــ ـــل مــــ ـــــيلة للتواصــــــ ـــــــ@� Vوســــ ســ ــــــصة مد ـــــــة روتبÀـــــــــ� منـــ مليــ

ونا مة Vو رالتعليمية خصوصا %$ ظل ا  .ز

ســـــــ@�  ــــظ ان منـــــــصة مد ـــــث يالحـــ ــــع حيــ ـــــع الواقـــ ـــق مــ ـــــث ان 2ـــــــذه النتـــــــائج منطقيـــــــة وتتفــــ روEـــــــر الباحــ ى
ـــــــة  �س وطرقــــــــــھ وتنميـــ ـــــد ـــــ��اتيجيات التـــــ ــــــن اســـــ ـــــة مــــ ـــــــ( العمليــــــــــة التعليميــــــــــة مجموعـــــ ــــــافة إ-ـــ ـــــــد إضــــ رقـــ

ـــة ال ـــــذلك املـــــــستفيدين مـــــــن العمليــــ ــــوب عنـــــــد املـــــــشرفDن ال��بوREنوكــ ات ا�Qاســـ ـــا تعليميـــــــة و2ـــــــذا رم�ــــ
س@� ه قد حسن من واقع العملية التعلمية %$ ظل استخدام منصة مد ربدو   .ر

ــــل ب : راjعــــــــا  ــــــع واملتمثــــ ـــــــسؤال الراjــ ــــة الـ ـــــق �صــــــــالح : "إجابــــ ــــ تحقيـــ ــــــا دو التعلــــــــيم الرق�ــــــــ� �ــــ رمــ
س&�؟   رالتعلي�� من وج"ة نظر املشرف�ن ال12بو.�ن املستخدم�ن ملنصة مد

ـــــسؤال اســـــــــتخدم ا ــــذا الــــ ـــة ع*ـــــــــ( 2ـــــ ي mداة ولإلجابــــــ ــــــو ـــــاط ب�Dســـــــــو بـــــــــDن محـــ تبــــ ــــل ا ـــــث معامـــــ رلباحــــ ن ر
ــــــع  ســــــــــ@� وأيــــــــــضا واقــــ ــــــــصة مد ــــق منــ ــــــتخدام وتطبيــــــ اقــــــــــع اســــ ـــــ� و ــــــيم الرق�ـــــ ــــة التعلــــ راملتعلــــــــــق بأ2ميــــــ و

قم  س@� وEوö´ اPQدو  رالنظام التعلي�� %$ ظل استخدام منصة مد   :2ذه النتائج) 9(لر
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تباط ب�1سو  ن يو�� معامل ا   :ر

 
أTمية التعليم 

yلك12وzي 
واقع استخدام 
س&�  رمنصة مد

Pearson Correlation -.144- .007 

Sig. (2-tailed) .433 .968 
 واقع النظام التعلي�� �

ظل تطبيق منصة 
س&�  N 320 320 رمد

ــــــــة  ـــــــة التعليميــ ـــــوEر العمليـــ ـــ$ تطـــــ ــــــــ@� %ـــــــ ســ ـــــصة مد ـــــاك دو ملنـــــ ــــــــدو ان 2نـــــ ـــــن اPQــ ــــــــÈ´ مـــــ ريتــ ر ل
ــــــــة ال ــــث ان مــــــــــستو الدالــ ــــــل حيــــــ ـــــ� كMــــ ـــام التعلي�ـــــ ـــــاء ىوالنظـــــــ ــــــد جـــــ ـــــــ@� قــــ ســـ ـــــصة مد رســــــــــتخدام منـــــ

ـــــة تق�ــــــــ�ب مـــــــن  جــ ـــــDن واقــــــــع 1ربد ــــة قوEــــــــة بــ تباطيـــ ــــــة ا ــــــ( وجـــــــود عالقــ ــــا cـــــــش�D إ-ــ ـــــو مــــ ــــــ��يح و2ــ ر الــ
تبـــــــــاط  ـــــت القيمـــــــــة لال ـــــث Vانــــ ـــ@� حيــــ ســــــ ــــــتخدام منـــــــــصة مد ـــــيم و اســـ رالتعلــــ ــــــــة ) 0.968( ر ـــــــ قيمـ و¹ــ

Nيجة ا�Mذه النT تباط عالية، و§عز الباحث يا   -:ر

1. X ـــــيم ــــــا التعلـــــــ ــــــــ� يحقق�ــــــ ـ ـــــــ�ة ال@ـــ ــــة الكبDـــــ ــــــــة 2mميـــــــ ـــــة التعليميــــ ـــــوEر العمليـــــــ ــــ ـــــ$ تطـــ ــــــي %ـــــــ لك��و�ــــــ
 .وتحسي¦uا

ـــن �ـــــــستخدم  .2 ـــــم تكــــ ـــدمuvا التكنولوجيـــــــا Vأســـــــاليب جديــــــدة لــ ـــــر ال@ـــــــ� قـــ قXســــــ��اتيجيات والطــ
ــــھ او التقليـــــل منـــــھ %ـــــ$  ــــن تجا2لـ ا ال يمكـ ر%ـــــ$ العمليـــــة التعليميـــــة مـــــن قبـــــل و2ـــــو مـــــا حقـــــق دو

  .تطوEر العملية التعليمية

ا رأبر النتائج ال&� توصلت الpºا الد   :سةز

اســــــة يمكــــــن  ـــل ومــــــن خـــــالل أســــــئلة الد ـــة التحليـــ ــــالل مــــــا تـــــم استعراضــــــھ مــــــن عمليــ رمـــــن خــ
اسة باال�ي   -:رابراز أ2م النتائج ال@� توصلت ال§uا الد

ــــــــط  .1 ــــــــ�ة وhمتوســـــــــ ــــة كبDــــــــ ــــــــ جــــ ـــــــاء بد ــــــــ ـــــ� جـ ـــــــ ــ ــــــــيم الرق�ـــ ــــق التعلــــــــ ــــــــ ـــ ـــــة تطبيـ ــــــــ ـــــــة أ2ميـــ ــــــــ جـ ران د ر
 ).0.678(يوانحراف معيار اجما-$ ) 3.82(رحسابياجما-$ ع*( محو mداة 

ــــ( ان  .2 ــــ�ة ا-ــ جــــــة كبDــ ســــــ@� مــــــن قبــــــل املــــــشرفDن ال��بوREنجــــــاء بد رواقــــــع تطبيــــــق منــــــصة مد ر
 .0.989يوانحراف معيار ) 3.81(بمتوسط حسا~ي 

ـــــر املـــــــــشرفDن  .3 ــــن وج�ـــــــــة نظــــ ـ ــــــ@� مــــ ســـ ــــصة مد ــــــــتخدام منـــــ ـــــــ$ ظـــــــــل اسـ ران واقـــــــــع التعلـــــــــيم %ــ
ــــسا~ي  ـــــط حــــــــ ـــــــــ�ة بمتوســـــــ ـــة كبDــ جـــــــــ ــــــــــاء بد ـــــ@� جـ ســـــــ ـــــــــصة مد ــــــــــستخدمDن ملنــ ــــوDEن املــ ــ رال��بـــــ ر

 .0.860يحراف معيار وان) 3.87(راجما-$ للمحو 

ـــــل  .4 ــــــ� كMـــ ـــــة والنظــــــــام التعلي�ـ ــــة التعليميــ ــــوEر العمليــــ ــــ$ تطـــ ســـــــ@� %ــــ ــــاك دو ملنــــــــصة مد ر2نـــ ر
جــــــة تق�ــــــ�ب مــــــن  ــــ@� قــــــد جــــــاء بد سـ رحيـــــث ان مــــــستو الدالــــــة الســــــتخدام منــــــصة مد ر  1ى

ــــDن واقـــــــــع التعلـــــــــيم و  ــــــــة بـــــ تباطيـــــــــة قوEـ ــــــــود عالقـــــــــة ا ـــــــ( وجـ ــا cـــــــــش�D إ-ــ ـــــــو مـــــــ رالـــــــــ��يح و2ــ
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ــــــــة ــــــــث Vانـــــــــــت القيمـــ ــــ@� حيـــ ســـــــ ــــــــــصة مد ـــتخدام منـ ــــاط راســــــــ تبـــــــ ـــــــــة ) 0.968( ر لال ــــــــ$ قيمــ وxـــ
تباط عالية  .را

  :التوصيات 

اسة فان الباحث يو���    -:باآل�ير%$ ظل النتائج ال@� توصلت ال§uا الد

ـــة وذلــــــــــك  .1 ـــة التعليميـــــــ ــــــــ$ العمليـــــــ ـــــ� %ــ ــــــيم الرق�ـــــ ــــــــز تطبيــــــــــق التعلــــ ــــــام بتعزEــ ة 2Xتمــــ ـــــــر ورضـــ
س@� %$ العملية التعليمية  .رلأل2مية الكب�Dة ال@� حققuvا منصة مد

ــ .2 ـــــا وتحـــــــسDن تحـــــــسDن منـــــ ـــسDن مـــــــستمرة لتطوEر2ــ ـــة تحــــ ــــ( خطــــ ـــل ع*ـــ ســـــــ@� والعمــــ رصة مد
 .ادواuªا وفقا ملتطلبات العصر وتقنياتھ

ــــ$ Vافـــــــة العمليــــــــة  .3 ــــيم Xلك��و�ــــــــي ع*ـــــــ( نحــــــــو واســـــــع %ــــ ــــــة والتعلـــ �عزEـــــــز اســـــــتخدام التقنيــ
 .التعليمية وعدم Xقتصار ع*( التعليم عن عد فقط

ـــــ$ مجــــــــــا .4 ــــــــع %ــــ ـــــو واسـ ـــ( نحـــــ ــــ@� ع*ــــــ ســـــ ــــــتخدام منــــــــــصة مد ـــيم والنظــــــــــام ر�عزEـــــــــز اســـ ل التعلــــــ
تھ شMل أك�� واشمل  .رالتعلي�� وادا

  :zق12احات 

  -:%$ ضوء ما توصل اليھ الباحث من نتائج فانھ يق��ح �Xي 

ــــات  .1 ــــــــل التقنيــــــ ـــــ$ ظـ ــــ@� %ـــــ ســـــ ــــــــصة مد ــــــــ�ح لتطــــــــــوEر منـ ــــوذج مق�ـ ـــــة حــــــــــو نمـــــ اســــ ــــــــراء د راجـ لر
 .ا�Qديثة ومتطلبات العصر

نـــــــة .2 ـــــة باملقا ـــو اتمتـــــــت العمليـــــــة التعليميــ اســـــــة حــــ راجـــــــراء د ــــض الـــــــدو لر ب عـــ ــــــع تجـــــــا ل مـ ر
 .النا�Ôة %$ 2ذا اPlال
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  :قائمة املصادر واملراجع

تقيـيم تجرhــة اململكــة العرhيــة الـسعودية %ــ$ التعلــيم عـن عــد %ــ$ ظــل . 2020ثDــ� إبــرا2يم ،أبوعبـاة، أ
اســـــات  ، مجلـــــة اPQامعـــــة 	ســـــالمية للد ــــن وج�ـــــة نظـــــر اوليـــــا mمـــــو ــــا مـ ونـ رجائحـــــة Vو ر ر

 .261-231 ،ص 3 اPlلد 29العدد .ةال��بوEة والنفسي

فـــع 	بـــداع %ـــ$ مؤســـسات ). 2020(أحمـــد، لبÀـــ� دمحم فتـــوح الـــسيد أحمـــد  أس املـــال املعر%ـــ$ %ـــ$  رأثـــر  ر
 اPQـــــزء 227 العـــــدد 20التعلـــــيم العـــــا-$، اPQمعيـــــة املـــــصرEة للقـــــراءة واملعرفـــــة، اPlلـــــد 

  .الثا�ي

لـسياسات إصـالح التعلـيم قبـل عـض التوج�ـات املعاصـرة ). 2018(أحمد، مصطفى أحمـد µـ�اتة 
اPQــام¡$ بمـــصر %ـــ$ عــصر اللي��اليـــة اPQديـــدة، مجلــة البحـــث %ـــ$ ال��بيــة وعلـــم لـــنفس، 

  4 ال عدد33اPlل د

ة التعليم  ا راس��اتيجية و ة التعليم2020: 2016ز ا ة عن و ر الصاد  .زر

ــــرص، مجلــــــة ال�: التعلــــــيم %ــــــ$ العــــــصر الرق�ـــــ� ). م 2013( بوكر�ـــــسة، عا�ــــــشة  �بيــــــة التحــــــديات والفــ
  .5وXسWيمولوجيا، العدد 

ة التعليم ،  ا رالبوابة Xلك��ونية لو  . م2020 نوفم�� 1، تم Xطالع عليھ %$ 2020 أكتوhر 2ز

Eـــــــة اململكـــــــة ). 2016 \09\09(التمي�ــــــ�  ـــــيم %ـــــــ$ الـــــــسعودية %ـــــــ$ ضـــــــوء ر ـــو التعلــ ؤتحــــ ، �علـــــــيم 2030ل
اوEة، مس��جع من    /https://www.zawya.com/mena/ar/storyزوجامعات موقع 

، عبــــد ـــوام3والطــــالب عــــد .. للمعلمــــDن العــــام املقبــــل» آيبــــاد«أج�ــــزة ). 2014( الــــسالم يالثمDــــ� .  أعــ
  Xقتصادية

، اPlلـــة ). 2018(حامـــد، ســـ��D عـــادل وفـــائق، تـــال عاصـــم  يالتعلـــيم الرق�ـــ� مـــدخل مفـــا2ي�� ونظـــر
  .7لعلوم ال��بوEة والنفسية، العدد العرhية ل

Eة   إ-ــ( 2004واقــع وتحــديات إصــالح سياســة التعلــيم العــا-$ %ــ$ اPQزائــر مــن ). 2015(رحامــدي، صــو
ـــــضر 2014 ــــو والعلـــــــوم الـــــــسياسية، جامعـــــــة دمحم حيــ ــ ــــستV ،�Dليـــــــة ا�Qقـ ســـــــالة ماجـــ ق،  ر

  .سكرة

يم مـادة العلـوم لتالمـذة ،أثر استخدام mلعاب ا�Qاسوhية %$ �علـ)2014.(حميد، والء جميل حميد
ة، جامعة دمشق سالة ماجست�D غ�D م»شو  ،��Êساm رالصف الثا�ي  .ر

اضـــية  ر2انـــات التعلـــيم 	لك��و�ـــي %ـــ$ تحقيـــق جـــودة التMـــوEن %ـــ$ ظـــل التحـــوالت ). 2021(رحميـــدة، 
  118: 18، ص 2 العدد 8التكنولوجية، مجلة Xتصال وال��افة، اPlلد 

Eـــة اململكـــة ). 2017(الــداود، عبـــد ا�lـــسن بـــن ســـعد  لية اPQامعـــات الـــسعودية %ـــ$ تحقيـــق ر ؤمـــسؤ و
Eة : ، أبحاث مؤتمر2030 ؤدو اPQامعات السعودية %$ تفعيل ر   .442 -419م، 2030ر
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ــــة واملعرفيـــــــة ) 2019 (ســــــم�D، دحمــــــا�ي ـــــات والرغبــــــات العلميــ ردو التعلــــــيم الرق�ــــــ� %ـــــــ$ تلبيــــــة ا�Qاجـ
، املؤســــسة العرhيــــة لل��بيـــــة 8سية، عللمــــتعلم، اPlلــــة العرhيــــة للعلــــوم ال��بوEــــة والنفــــ

  38 – 25والعلوم و®داب، ص 

 �Dــــة واملعرفيــــــة ). 2019(دحمــــــا�ي، ســــــم ــــات والرغبــــــات العلميــ ـــ$ تلبيــــــة ا�Qاجــ ــــ� %ـــ ردو التعلــــــيم الرق�ــ
، املؤســــسة العرhيــــة لل��بيـــــة 8للمــــتعلم، اPlلــــة العرhيــــة للعلــــوم ال��بوEــــة والنفــــسية، ع

  38 – 25والعلوم و®داب، ص 

مـدى تطبيـق معـايX �Dعتمـاد VXـادي�� وضـمان جـودة التعلـيم العـا-$ . 2018.، ع*$ حـسن يالدوكر
ة ، جامعة اب سالة ماجست�D غ�D م»شو ر%$ اPQامعات اليمنية،   .ر

، عا�ــــشة بلـــ·uش  فاعليـــة اســــتخدام عـــض تطبيقــــات .2020.يالرحي*ـــ$، �غرEـــد عبــــدالفتاح و العمـــر
�ـــ� لـــدى معلمـــات التعلـــيم العـــام %ـــ$ ضـــوء الـــدعم Xلك��و�ـــي ع*ـــ( تنميـــة التمكـــDن الرق

ــــسية  ــــات ال��بوEـــــة والنفـ اسـ ــــصميم التعلي�ـــــ� ، مجلـــــة الد  جامعـــــة –رمعـــــاي�D جـــــودة التـ
 .228-206، 2020 ابرEل 2 العدد 14السلطان قابوس ،مجلد 

، مجلـــــة ). 2019(زEـــــوش، ســـــعيد  ـــو ه %ـــــ$ تحـــــسDن املـــــردود ال��بــ ياســـــ��اتيجيات التعلـــــيم الرق�ـــــ� ودو ر
  .35 -11، ص Pl6تمع، العدد 	ناسة وعلوم ا

التعلــــيم الرق�ــــ� وعوائـــــق تطبيقــــھ، مجلــــة مقاليـــــد ). 2021(الــــسايح، عا�ــــشة وســــRبوكر، إســـــماعيل 
  .2 العدد 7اPlلد 

اســات). 2019(ســ�ل، لي*ــ(  مــة ليقــوم ¾uــا، مجلــة جيــل الد رmدوار اPQديــدة للمعلــم والكفايــات الال  ز
  2019، 120 – 105ل��، ص ، مركز جيل البحث العm37دبية والفكرEة، ع 

ـــالة ). 2015(ســــــ�ي�Ï، آمـــــــال  ســــ ـــDن،  لـــــــصفي مـــــــع املتعلمــــ رخـــــــصائص املعلمـــــــDن وعالقـــــــuvم بتفــــــاعل�م ا
  .ماجست�D، جامعة الطا2ر موالي سعيدة

ـــة نحـــــو توظيـــــف املنـــــصات 1441. الـــــشرEف ، باســـــم بـــــن نـــــايف دمحم  ، واقـــــع اتجا2ـــــات طلبـــــة اPQامعــ
، )جامعــــة طيبــــة انموذجــــا(hيــــة الــــسعودية الرقميــــة %ــــ$ التعلــــيم اPQــــام¡$ باململكــــة العر

 .406.2-352 ،22مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم 	�سانية ، العدد 

ة العامــة للتعلـــيم بمنطقــة حائـــل ). 2020(الــشالó$، حامــد نـــافع مــصيح  ة التغيDــ� %ـــ$ 	دا رواقـــع إدا ر
ــــادات ال��بوEـــــة، اPlلــــــة العرhيـــــة للعلــــــوم و�ــــــ شر وســـــبل تطوEر2ــــــا مـــــن وج�ــــــة نظـــــر القيــ

   m31بحاث، مجلة العلوم ال��بوEة والنفسية، اPlلد الراع، العدد 

ة العامــة للتعلـــيم بمنطقــة حائـــل ). 2020(الــشالó$، حامــد نـــافع مــصيح  ة التغيDــ� %ـــ$ 	دا رواقـــع إدا ر
ـــا مـــــن وج�ــــــة نظـــــر القيــــــادات ال��بوEـــــة، اPlلــــــة العرhيـــــة للعلــــــوم و�ــــــشر  وســـــبل تطوEر2ـــ

Eبحاث، مجلة العلوم ال��بوm لد الراع، العددPl31ة والنفسية، ا 

، ثـــا�ي حــسDن  ردو الـــتعلم الرق�ـــ� %ــ$ التنميـــة امل�نيـــة للمعلمــDن، اPlلـــة العرhيـــة ). م 2019(يالــشمر
  . 7لل��بية والعلوم و®داب، العدد 

أثر التعلم الرق�� باستخدام mج�زة الذكية ع*( التحصيل العل�� للطالب %$ . 2019. الطف،إياد 
لوسائل التعليمية وتجا�2م نحو استخدام mج�زة الذكية %$ الـتعلم والتعلـيم، رمقر ا
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ــــد  ــــل 2 ، العـــــدد 10ىمجلـــــة جامعـــــة ام القــــــر للعلـــــوم ال��بوEــــــة والنفـــــسية ، اPlلــ  ، ابرEــ
 ).312 -281، ص 2019

 ´Âــشراف مــستقبل التعلــيم والـــتعلم الرق�ــ� عــد جائحـــة ). م 2021( القر�ــي، ظــافر أحمــد مـــصWاس
ونا،   . 25، العدد7مجلة الطائف للعلوم 	�سانية، اPlلد رVو

ردو مؤســـسات اPlتمــع املـــد�ي %ـــ$ 	صــالح التعلي�ـــ� مـــن ). 2014(عبــد الÎـــ$، عواطــف يوســـف دمحم 
يوج�ة نظر املسئولDن ال��بوDEن ومدير مؤسسات اPlتمع املد�ي ال��بوEة %$ فلسطDن، 

  .رسالة ماجست�D، جامعة القدس

س الــــصر%$ بــــDن التعلــــيم التقليــــدي والتعلــــيم الرق�ــــ�، اPlلــــة ). 2019 (عبــــد الــــرحمن، فاطمــــة رالــــد
  . 5العرhية مداد، العدد 

: ردو تكنولوجيـــا التعلـــيم %ـــ$ تنميـــة املوا2ـــب لـــدى الطـــالب). 2016(ال�Pي*ـــ$، أحمـــد فاضـــل ســـلمان 
Eة والبي�ية، اPlلد  اسات التجا اسة ميدانية، اPlلة العلمية للد رد ر   3 العدد 7ر

ب ). 2019(إيمــان أحمـــد عزمــي،  ات ســو العمــل املفـــا2يم mساســية والتجـــا رالتعلــيم الرق�ــ� وم�ـــا قر
اســات 	�ــسانية، ع ة الرقميــة، اPlلــة العرhيــة لــآلداب والد رالعلميــة %ــ$ عــصر الثــو ، 7ر

  102- 67املؤسسة العرhية لل��بية والعلوم و®دابـ، ص 

ره %ـ$ العمليـة التعليميـة وعالقتـھ باإلصـالح الـسياق التعلي�ـ� دو). 2016(العصي��، صاQ´ بـن ف�ـد 
  .20والتغي�D، العرhية لغ�D الناطقDن ¾uا، جامعة أفرEقيا العاملية، العدد 

Îhـــــ$ مـــــصطفى  ـــع املعرفـــــة)2012(رعليــــان،  ـــية، املـــــؤتمر : ، مجتمــ  لالتحـــــاد العر~ـــــي 23مفــــا2يم أساســ
  .للمكتبات واملعلومات قطر

اسـة حالـة معامـل Vليـة علـوم تطـوEر ). 2019(عمر، كمال عـوض عبـد هللا  رنظـام للتعلـيم الرق�ـ�، د
اسات العليا، جامعية النيلDن سالة ماجست�D ـ كية الد را�Qاسوب وتقانة املعلومات،    .ر

ـــــشفيع  ــــد الـ ــــ��ð، دمحم عبــ ـــــضايا ). 2017(عRــ اء %ــــــ$ قـ ـــــ$ مــــــصر، آ ـــــة التعليميــــــة %ـ ـــو إصــــــالح املنظومـ رنحـــ
  . مع�د التخطيط القومي12التخطيط والتنمية، العدد 

قــاع شـرEفة  جـودة التعلــيم 	لك��و�ـي %ـ$ التعلــيم العـا-$ Vأحـد متطلبــات ). 2015(رقر�ـ���، سـامي و
ـــــود اPQامعــــــة اPQزائرEــــــة، مجلـــــــة العلــــــوم Xجتماعيـــــــة  ة �PQــ ـــــا ـــع 	شـ ـــــة مــــ رعــــــصر املعرفـ

  .و	�سانية، العدد العاشر

Eــد و ال�ــدمي ، Xء س %ــ$ ). 2021.(زالقيــق،  التعلــيم عــن عــد رالــصعوhات ال@ــ� واج�ــت معل�ــ� املــدا
ونا ، اPlلة العرhية لل»شر العل��  ن، )AJSP(راثناء جائحة Vو و، العدد التاسع والعشر

ار 2  .371 -342، ص ص 2021زا

ة غــران،  %ــ$ العــصر الرق�ــ�"، الــتعلم الرق�ــ� 2017رVليمــان، ســا ات  ، تقرEــر ع*ــ( أثــر "رال��بيــة وامل�ــا
شام لل جز 2اوس، مع�د Vو Eة سانت جو رندوة اسWشا ر  .قيادة الفكرEةر
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ا ســــعدالدين ،  ات العلــــم الرق�ــــ� . 2021رمـــامكغ، ال س اM�Qوميــــة مل�ــــا جــــة امــــتالك معل�ــــ� املــــدا رد ر ر
ة ،  ســـالة ماجـــست�D غDـــ� م»ـــشو ونـــا،  روتجا2ـــاuªم نحـــو اســـتخدامھ %ـــ$ ظـــل جائحـــة Vو رر

 .قجامعة الشر mوسط Vلية العلوم ال��بوEة

قتعلـــيم 	لك��و�ــــي طـــو النجــــاة %ـــ$ عــــصر ال). 2021(م�ـــ�وك، محمــــود أحمـــد عبــــد ا�Qميـــد م�ــــ�وك 
ح للعلوم ال��بوEة والنفسية العدد V-19وفيد    .2021 إبرEل 1و، مجلة جامعة مطر

فيــــدة عبــــد هللا كــــرار دمحم ردو تقنيــــة املعلومــــات %ــــ$ تطــــوEر التعلــــيم عــــن عــــد باPQامعــــات ). 2016(ر، 
مان 	سالمية، السودان سالة ماجست�D، جامعة أم د رالسودانية،    .ر

، ابWــــسام  ردو البحــــث العل�ــــ� %ــــ$ تحقيـــــق متطلبــــات الولــــوج إ-ــــ( مجتمــــع املعرفـــــة ). 2017(قمــــ�ìو
اء أساتذة التعلـيم العـا-$ جامعـة سـطيف، مجلـة أبحـاث نفـسية  اسة استطالعية آل رد ر

  .109:131 ص 4وترhوEة، اPlلد 

ة التعليم ، دليل مصو استخدام منظومة التعليم املوحد، 	صدار الثا�ي  ا رو ر   .2020، ابرEل ز

ي خليفــــا�ي و2يبــــة ـــة العرhيــــة ). 2019(ز، اPQــــو ـــ$ ظــــل التحــــديات املعاصــــرة، اPlلـ التعلــــيم الرق�ــــ� %ـ
  122 -109، املؤسسة العرhية لل��بية والعلوم و®دابـ، ص5 وثقافة الطفل، علإلعالم

ي خليفـــــا�ي ومغرا�ـــــي ســـــليم  ـــديات املعاصـــــر). 2019(زو2يبــــة، اPQـــــو ة، التعلـــــيم الرق�ـــــ� فيظـــــل التحــ
 .5اPlلة العرhية لإلعالم وثقافة الطفل، ال عدد

ة التعليم ا رو س@� ح@� �uاية mسبوع ا�Qادي عشر, 1442, ز رم»شو %$  , 1422راحصائيات منصة مد
ة  Eا راملوقع   /http://www.moe.gov.sa,11:49 – 2020 نوفم��14ز

Eــــة  ات , 2021, 2030ؤر ة الfــــشرEة،ربــــرامج تنميــــة القــــد Eــــا ر  ع*ــــ( شــــبكة Xن��نــــت , 2021دcــــسم�� 1ز
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp 
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