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 المقدمة

ر في ظل الظروف الطارئة التي مرت وال تزال تمرر هارا لول اللرالم ومرن ه مارا مبرر هترا  ا ت را

ف روس كورو ا والتي ا لكتت علي كل مماحي الح اة ومماا قطاع التلل م والذي يلد أكثر القطاعات 

 تأثراً وتضرًرا هتلك الظروف 

ح ررف فر ررت اررذة اليمررة علرري ملظررم الرردول ومماررا مبررر أه تفررد حلرروال لموا اتاررا فرري م تلرر  

فد حرروا ز الزمرراه والمكرراه    وا رر  الح رراة وه الررة التللرر م   ومثلمررا ا ترراا وهررا  كورو ررا المتررت

 ا ت لعوات الرتللم عرن هلرد والتري لراحات ا ت رار الل رروس لتفتراا اري أيضرا حروا ز الزمراه 

والمكاه ح ف فر ت  لتراا علري الفم رب  هرت اارتثما    ا ت راا مكرا ي  لرل مرن ا را  الحروا ز 

ر ت   وا ت اا يما ي عمل المكا  ة الثاهتة متارا لت تقال إلي عوامل أخري متمثلة في شاكات اال ت

علي  الت لص من الروت ن ال ومي المتمثل في الذاا  وااليا  ومزاحمة الخرين هحثرا عرن اررعة 

 80:   24الولول إلي الح ز المكا ي المتمثل المؤاتات الم تللة ومماا المؤاتات التلل م رة       

) 

م تلرر  المراحررل التلل م ررة فررر  علرري ولررذلك فررغه تا ررر اللمل ررة التلل م ررة فرري مؤاترراتما الللم ررة ه

لرا لي القررار ات راط خطروات لرلاة فري وقرت و  رز وفري ظرل ظرروف ملقردة واري أيمرة تل ري 

كورو ا وتتمثل تلك ال طوات في الترك ز علي ااترات ف ات تلل م قائمة علي التطا قات التكمولو  ة 

 تماعي هم تل  أشركالاا       م تللة من تطا قات اتبال وفبول افترا  ة وتطا قات التوالل اال

17    :4 ) 

وهما  علي ما ااق فقد ألاح التحول الرقمي في مفال التللر م والرتللم وأيضرا توظ ر  المترتحدثات 

التكمولو  ة الماتفة عن المزاو ة ه ن مفالي تكمولو  را المللومرات وتكمولو  را التللر م فري اللمل رة 

تلل م ة همراحلاا الم تللة االاتلالة مماا وطلرك ححردا  التلل م ة  رورة ملحة تلر  علي المظم ال

 قله  وع ة في تحق ق الاداف المو وعة   وممارا مارارات الرتللم الرذاتي والتللر م المترتمر وأيضرا 

رنامج التدريس من وجهة نظر الطالب تجربة التحول الرقمي لمقررات ب تقييم" 

 "التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية المعلمين بكلية

 سلطح محمدمحمد  محسن/ م.دأ.  

 التربية الرياضية للبنين  كلية  
 جامعة اإلسكندرية
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التللم عن هلد    والذي أتاحه اات دام الحاا  اللي هتطا قاته الم تللرة والقمرار البرماع ة وشراكة 

م رررتمتتاا   ح رررق يررتم تقرررديم المحترروي مرررن خرررتل ترك اررة متموعرررة مرررن  المللومررات الدول رررة هكررل

مو وعات مكتوهة أو مرئ ة اوا  كا ت ثاهتة أو متحركرة وهترأث رات ارمل ة أو هبررية ممرا  لرل 

التللم أكثر ت ويقا ويتحقق هكلا ة عال ة وهأقل مفاول من المللم والطال  وارذا يلرد مرن أارم مرداخل 

ال رراملة فرري اللمل ررة التلل م ررة كمررا يلررد أيضررا مررن أاررم التحررديات الترري توا رره التللرر م لتحق ررق الفررولة 

الفاملات في الوقت الراان وتدعواا إلي التطوير المتتمر من أ ل مواكاة كرل مرا ارو  ديرد وطلرك 

للولول إلي أعلي المتتويات من الكلا ة   ح ف أه التحول الرقمي والضاوط التمافت ة تؤثر ه كل 

ل علري موقررب متقرردم فري اررااا الفاملررات اللالم رة خالررة فرري ظرل تل رري ف ررروس كا رر فرري الحبررو

كورو ا الذي فر  وأ ار علري الفاملرات  ررورة اتاراع أارلو  التللر م عرن هلرد لتقل رل احتمال رة 

ا ت ار اذا الوها    ح ف فر  اذا االمر علي الفاملات المبرية تطا ق ارذا المظرام والاحرف عرن 

ؤثرة ف ه  حتي ال يقدم ها تاالات فرلية مب التللم التقل دي ح ف أ ارا ممظومرة متطلااته واللوامل الم

ملقدة لاا مدختت وعمل ات وم ر ات وأيضرا تاذيرة را لرة يفر  أه ي طر  لارا مرن قارل إلارات 

 التلل م االلكترو ي وال ركات القائمة علي تبم م الارامج والمواقب التلل م ة  

ل روم  حرو التحرول الرقمري فري كافرة المؤاترات هرات  ررورة ملحرة   ومن ثم فغه التا ر فري عرالم ا

ول ترت الفاملرة عرن طلررك هال رد   فالفاملرة يفرر  أه تتحرول وتحرول المفتمرب أيضررا إلري مرا يتررمي 

همفتمب الملرفة ااتفاهة لتحديات المفتمب   ح ف يمظرر إلري الفاملرة علري أ ارا قراطرة التقردم وألاة 

اللبر من تا رات تقم ه عال ة   اذا هاح افة إلي كو اا  اقلة للثقافرة المفتمب للتحديف هما  د علي 

 ( 269: 1المفتمل ة المو ولة وأيضا مادعة للملارف الفديدة     

ح ررف يلررد التحررول الرقمرري مركررًزا للتحرروالت التكمولو  ررة وطلررك هارردف تطرروير مكو ررات اللمل ررة 

ريس وأيضرا الاررامج والمقرررات الدراار ة التلل م ة ح ف يتضمن طلك الطت  وأعضا  ا ئات التد

وااللارة وتق رر م الطررت    ح ررف ت ررمل أاررداف تللررم الطررت  ومتررار اللمررل لاخررل الفاملررة وتمم ررة 

المروارل الا ررية هاح رافة إلري تطروير الممرااج هبرلة مترتمرة فري  رو  التحرول الرقمري لتواكر  

 ( 12:  28التا رات اللالم ة       

ول الترري تازلاررا ويارة التللرر م اللررالي فرري مبررر لترتقررا  هكلررا ة  الفاملررات وعلرري الرررام مررن الفارر

المبرررية وتحترر ن  ولتاررا والمتمثلررة فرري توظ رر  التكمولو  ررا واالتبرراالت وااررت لا  التطررورات 

التكمولو  ررة إال أ رره تو ررد اللديررد مررن الم رركتت البررلوهات الترري تلررا ي مماررا الفاملررات المبرررية 

 التية :وتتمثل في العناصر ا
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ـررر ملا ررراة التللررر م الفررراملي مرررن  رررل  اارررت دام التكمولو  رررا الحديثرررة فحتررري اله تلتمرررد ملظرررم 

الفاملررررات فرررري تفا زاتاررررا علرررري الترررراورة وهلررررب االقررررتم فقرررر  متفاالررررة متطلاررررات اللبررررر 

 ( 208:    15الرقمي الذي يلتمد علي كل ما او تقمي        

ة المللومررررات وأيضررررا الاحررررف عماررررا همماف ررررة ـرررر افتقررررار الطررررت  إلرررري ماررررارات الرررروعي هأام رررر

 ( 85: 3وكذلك االاتلالة من ال ازة الرقم ة       

ـرررر التحررررديات التقم ررررة وعرررردم االاررررتلدال اللللرررري للطالرررر  وعضررررو ا ئررررة الترررردريس لاررررذا الو ررررب 

 ( 19:   23الملا ئ مب  ل  آل ات التق  م  و ماه  زااتاا وتمل ذاا      

 

لحديثرررة فررري تررردري  عضرررو ا ئرررة التررردريس فضرررت عرررن ترررد ي االلا  ـررر  ررردرة توظ ررر  التقم رررات ا

 ( 205:  18االكاليمي والاحثي للفاملات      

ـرررر ا ررررا  الرريررررة االاررررترات ف ة وافتقالاررررا لو ررررول ملرررراي ر وا ررررحة وموحرررردة لضررررا   ررررولة 

المقرررررررات الدرااررررر ة االلكترو  رررررة و رررررل  االاتمرررررام هرررررالكوالر الا ررررررية وتررررردريااا علررررري 

 ( 275:   12تباالت والمللومات      تكمولو  ا اال

 قررص الرروعي هالرريررة البررح حة عررن التللرر م االلكترو رري وهرامفرره وأام ترره ومم زاترره لرردي فئررات 

المفتمب وأيضا المتئول ن وكذلك  قص التمويل التيم لذلك   اذا هاح رافة إلري قلرة تروافر أعضرا  

 ( 142:   6ات االلكترو  ة     ا ئة التدريس المت بب ن في مفال ت ط   وتبم م المقرر

ويلرف التحول الرقمي هأ ه امتتك هم ة أااا ة مللومات ة متطورة تمكماا من مااشرة   اطاا عارر 

شاكة اال تر ت   والتلي إلي هما  ك اه تمظ مي تاحف من ختله عرن مراطا عل ارا اه تلمرل   وك ر  

لذك ة لاخل المؤاتة التلل م ة  لتاا   يكوه اذا اللمل مبدر  ذ  أكار وعمبر تحل ز لللمالر ا

 ( 200:  25وطلك من ختل اللمل في إطار المظام االلكترو ي      

فررالتحول الرقمرري فرري حررد طاترره ال يلررد ارردفًا مم ررولًا   وإ مررا وارر لة لتحترر ن كلررا ة و وع ررة اللا  

يمكرن أه تظارر  الفاملي   ح ف يقول هبورة مؤكدة إلي تطروير الفاملرة وكافرة خردماتاا  ومرن ثرم

 (  273: 1أام ته في طرا عمالر حاكمة  ديدة في تبم م الفاملة وا كلاا التمظ مي     

والتدري  االلكترو ي للموارل الا رية يلد من متطلاات التحول الرقمي    وارو  ظرام تلراعلي للرتللم 

توي التدرياي وإراراله عن هلد يقدم وفقا للطل    ويلتمد علي ه ئة رقم ة متكاملة من أ ل هما  المح
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عار ال اكة  مرب تروف ر االرشرال والتو  ره وإلارة المبرالر واللمل رات وتقويمارا   ح رف أ ره يتم رز 

هال ررمول ة والتلاعل ررة والتكامل ررة والتمرروع والمرو ررة والتحررديف المتررتمر   فاررو يرروفر الوقررت والفاررد 

ااراتره ويطورارا مرن خرتل والتكللة ويبرل إلري المتردر  مرن أي مكراه وفري أي وقرت   ل برقل م

 ( 61  60:  4التلاوه والم اركة التي اتاحتاا ألوات وخدمات اال تر ت      

 أهداف التحول الرقمي :

 للتحول الرقمي أاداف عديدة مماا أ ه :

 ـ يلزي التلاوه المرقمن ه ن م تل  الفاملات والمراكز الاحث ة هتاالل قواعد الا ا ات  

اائلرررة فررري تطا قاتررره ممرررا يمكرررن أعضرررا  ا ئرررة التررردريس مرررن مراعررراة ـررر يقررردم خ رررارات فرليرررة 

 اللروا اللرلية ه ن الطت   

ـرر يلارري توقلررات الطررت  ويزيررد مررن لر ررة ر رراام عررن ال رردمات المقدمررة وي لرر  ق ررول الوقررت 

 في ال  طة الفامل ة  

 ـ ياقي علي حالة التوالل ه ن عضو ا ئة التدريس والطال   

 تلاظ هالمللومات والملارف المكتتاة والولول ال اا في الوقت المماا   ـ يحتن عمل ات االح

 432: 10(      11:    28ـ يوفر أالف المواقب التلل م ة مب إمكا  ة تارالل الحروار والمقرا.         

)  

وي  ر التلل م الرقمي إلري فكررة أه الطرت  ال يحترا وه إلري أه يتللمروا مفراالت المقررر الدرااري 

ولكن ك   يطاقوه اذة المقررات في ح اتام من ختل حل الم كتت والتلك ر الماقد وماارات فق  

 (   133:   26التوالل اال تماعي    

ويكوه لكل طال  في التلل م الرقمي  لورة ماما كراه المرر ولرذلك فرغه التللر م الرقمري ترزلال قوتره 

روه الك ل رة والزمراه الرذي يطللروه ف ره علري كلما كاه االخت ار للطت  فري ات راط القررار فارم يقرر

 ( 75-74: 9المللومات فام هذلك يتحولوه من مفرل التللم هال  طة إلي التللم الذاتي     

ولررذلك كرراه مررن الضررروري إكتررا  الطررت  الماررارات الاررت دام تقم ررات االتبررال والمللومررات 

ب قدراتام اوا  كاه طلرك هاارت دام طررا وتمك مام من تلقي المالة الللم ة هالالو  الذي يتماا  م

مرئ ة أو متموعة أو مقرو ة   وأيضا توار ب لائررة اتبراالت الطرت  ه راكات االتبراالت وعردم 
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االقتبار علري المللرم كمبردر للملرفرة فقر  مرب رهر  الموقرب التلل مري همواقرب أخرري كري يترتزيد 

ن خررتل الحرروارات والمماق ررات الطررت  وأيضررا لعررم التلاعررل ه ررمام وهرر ن عضررو ا ئررة الترردريس مرر

 (  9:   22الاالفة وطلك من ختل واائل االتبال الم تللة    

وفي ا اا م تل  فتدريس التره ة الريا  ة عمل رة مت رلاة تتطلر  مارارات عديردة للا  ماامارا   

 ررة وتلتاررر فترررة اعرردال الطالرر  القائمررة علررل االاتمررام هالماررارات التدريترر ة  مررن أاررم متمررح التره

الملالرررة وطات لور اررام فررل االرتقررا  همفررال التره ررة الريا رر ة ح ررف تتماشررل مررب تطررور اللكررر 

الترهوي واالتفاارات الترهويرة الحديثرة ممرا يترام فري رفرب كلرا ة اللمل رة التلل م رة وتا ئرة اللرلرة 

طالرر  للررره  هرر ن الملررارف والمللومررات المظريررة وهرر ن اللا  اللملرري لاررا وإتاحررة اللرلررة أمررام ال

 الكتتا  ماارات التدريس   

ح ف يادف لرااة هر رامج التردريس هالمتراة للطرت  المللمر ن إلرل اكتراهام المقرررات الدراار ة    

 ظرية وعمل ة ( والتيمة لمماراة مامة التدريس ف ما هلد   وأيضرا محاولرة الولرول إلرل مترتو  

يت ة وو رب الطالر  المللرم فرل مواقر  ألا  تدريتل متم ز من ختل التدري  علي الماارات التدر

تمكمه من ألا  ماارات التدريس من ت ط   وتمل ذ وتقويم واذا يتماشل مب االتفااات اللالم ة التي 

 (27: 27تمال  هضرورة التدري  والمماراة اللمل ة   

التلل م ة وتتاعد عمل ة اعدال الطال  وتدرياه علل الماارات والقدرات التل يحتا اا أثما  المواق  

فررل ا فرراي مررا يريررد  اكتترراهه قاررل ال دمررة    فالمترردر  الررذ  يمتلررك الماررارات التدريترر ة اررو الررذ  

 19يتتط ب تحق ق الاداف الترهوية المم ولة من ختل إعدال وت ط   وتمل ذ المواق  التلل م ة    

:64  ) 

 مشكلة الدراسة : 

ل م عرن هلرد والرذي يلتمرد علري التقم رات الحديثرة فري يلد التلل م االلكترو ي كأالو  من أاال   التل

التدريس او التحدي الكار الذي يوا امرا ال روم فري  املتمرا المبررية وخالرة فري ظرل التطرورات 

المتتارعة التي حدثت في المفتمب المبري ه كل عام وفي الفاملات ه كل خاص وطلرك فري ظرل 

 أيمة وها  كورو ا  

والملررا ئ للتللرر م االلكترو رري فرري الفاملررات المبرررية أحررد   قلررة ح ررف أه اررذا التطا ررق الطررار  

 وع ة في أالو  التلل م لدي الطالر  والمللرم علري حرد اروا  وأيضرا فري ثقافرة الاررة المبررية   
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وطلك لما يحتا ه من هم ة تحت رة كا ررة ومرن إلارة فلالرة قرالرة علري تروف ر ألواتره وأيضرا تلل رل مرا 

ومارارات للتولرل إلري الاردف المطلرو  وارو اارتكمال التللر م فري فتررة تملكه من ألوات مو رولة 

ااتثمائ ة فر ت علي الفم ب هت ااتثما  في ظل  تطا ق التااعد اال تماعي للحلاظ علي الفم ب من 

 اذا الل روس  

مما ألزم لا لي القرار علي ممب التفملات وه الة في الفاملات ح ف تلد إحدي أكار التفملرات 

طتا   مما  لل الدول  تت ذ قرارات للاة تتمثرل فري إارتا المؤاترات التلل م رة وممارا علي اح

الفاملات مملا ال ت ار ف روس كورو ا   ح ف ارلت الدولرة إلري تروف ر التللر م والرتللم لهمائارا فري 

 (30ظل هقا  الطت  في ممايلام هل دا عن الفاملات عن طريق  ظام التلل م عن هلد     

التلل م عن هلد   االلكترو ي ( كاه في هدايته ا ر مقاول في كث ر من الفاملرات كروه اللكررة  إال أه

ا ررر تقل ديررة وملا ئررة فرري  لررس الوقررت وتحتررا  إلرري ااررتلدالا ارروا  فكررري أو تقمرري وأيضررا ترروف ر 

ممبات الكترو  ة للتوالل مب الطت  ومب أعضرا  ا ئرة التردريس ارذا هاح رافة لو رول محتروي 

رقمرري للارررامج والممررااج الدراارر ة وأيضررا أ ظمررة تقررويم خالررة  هالتكل لررات المطلوهررة مررن  لراارري

الطت  واالختاارات هما يتماا  مب اذا المروع مرن التللر م وهرالرام مرن التحلظرات والتحرديات مرن 

قال هلب أطراف اللمل ة التلل م ة  ظررا لطا لرة كرل كل رة ه رق اا اللملري والمظرري إال أه الفائحرة 

 ( 1283:   7ر ت  لتاا علي الفم ب لتمل ذ اذا االالو  متفاوية كل التحديات      ف

وح ف أه طا لة الدرااة في كل رة التره رة الريا ر ة وه الرة للطرت  المللمر ن ت برص تردريس 

تقوم علي المز  ه ن التدري  اللملي والمظري اوا  لاخل الكل ة في القاعات و الباالت المالقة أو 

اللملي لاخل المدارس والتي يبل  االاتاما  عماا ل ارا متطلر  رارمي للت رر  هالمتراة  التدري 

 للطال  المللم المر الذي أحد  حالة من االرتااك لاخل الكل ة طات الطا لة اللمل ة  

تقييم لتجربة التحول الرقمي لمقرراا  براراما التردامن مر  لذلك كا ت اماك  رورة ملحة للمل 

وطلك  وقت جائحة كواواا الب المعلمي   بكلية التربية الرماضية للبني  باإلسكندامةوجهة اظر الط

للتلرف علي أرا ام في تفرهة التحول الرقمي وأيضرا ً ك طروة طات أام رة كا ررة فري تلم رق ثقافرة 

 التحول الرقمي في اللمل ة التلل م ة وطلك من ختل التللم عن هلد  
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 الدراسة في يلي : أهمية الدراسة : تتضح أهمية

ـررر مواكارررة االيمرررة الحال رررة الداع رررة إلررري  ررررورة التحرررول الرقمررري للتللررر م فررري ظرررل الظرررروف 

 (19الحال ة  االيمة اللالم ة كوف د 

 ـ فام آل ة وواقب تفرهة التحول الرقمي من و اة  ظر الطت  المللم ن هكل ة التره ة الريا  ة 

 أهداف الدراسة : 

ق  م تفرهة التحول الرقمي لمقررات هر امج التدريس من و اة  ظر الطت  : ت تهدف الدااسة إلي

 المللم ن  هكل ة التره ة الريا  ة للام ن هاحاكمدرية في ظل  ائحة كورو ا

 ومتفرع م  الهدف الرئيسي السابق االهداف الفرعية التالية : 

 ول الرقمي  ـ تق  م أاداف ومحتوي مقررات هر امج التدريس في ظل تفرهة التح1

 ـ تق  م الطرا واالاال   التدريت ة لمقررات هر امج التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي  2

 ـ تق  م التطا قات التكمولو  ة لمقررات هر امج التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي 3

 ـ تق  م أاال   التقويم لمقررات هر امج التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي 4

 تق  م الفوا   الملت ة واال تماع ة لمقررات هر امج التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي  ـ 5

 أسئلة الدراسة :

ـررر مرررا أرا  الطرررت  المللمررر ن فررري تق ررر م  أارررداف ومحتررروي مقرررررات التررردريس فررري ظرررل تفرهرررة 1

 التحول الرقمي ؟

لمقررررات الترردريس فررري  مررا أرا  الطررت  المللمررر ن فرري تق رر م  الطرررا والارررال   التدريترر ةـرر 2

 ظل تفرهة التحول الرقمي ؟

مرررا أرا  الطرررت  المللمررر ن فررري تق ررر م  التطا قرررات التكمولو  رررة  لمقرررررات التررردريس فررري ظرررل ـررر 3

 تفرهة التحول الرقمي ؟

ـررر مرررا أرا  الطرررت  المللمررر ن فررري تق ررر م  أارررال   التقرررويم  لمقرررررات التررردريس فررري ظرررل تفرهرررة 4

 التحول الرقمي ؟
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الطررت  المللمرر ن فرري تق رر م الفوا رر  الملترر ة واال تماع ررة لمقررررات الترردريس فرري  ـرر مررا أرا 5

 ظل تفرهة التحول الرقمي ؟

 المصطلحات المستخدمة :

 التحول الرقمي : 

او عمل ة الي المؤاتة المتمثلة في كل ة التره ة الريا  ة للام ن  الارت دام تكمولو  را المللومرات 

  لتردريس المقرررات مرن ختلارا عارر هررامج وتطا قرات وممبرات واالتباالت وشاكات اال تر ت 

تكمولو  ة م تللة ي ترك ف اا كل من الكل ة وعضو ا ئرة التردريس والطالر  هاردف تحق رق أاردافاا 

  ) تعرمف اجرائي (التلل م ة   

 برااما التدامن : 

لمللم  كم من الملرارف او  هر امج يادف  من ختل مقرراته المظرية واللمل ة إلي اكتا  الطال  ا

والمللومات والماارات التيمرة لممارارة مامرة التردريس ف مرا هلرد وطلرك همتراعدته  للولرول الرل 

متتو  متم ز من اللا  التدريتي من ختل و له فل مواق  تمكمره مرن ألا  مارارات التردريس   

) تعرمرف رارة اللمل رة واذا يتماشرل مرب االتفاارات اللالم رة التري تمرال  هضررورة التردري  والمما

 اجرائي (

 الدراسات السابقة 

للسير في هذه الدااسة قام الباحث برالرجوع إلري العدمرد مر  الدااسرا  العلميرة والتري ااتهجرت     

 -دااسة تجربة التحول الرقمي وامضا دااسة التعليم ع  بعد  وم  هذه الدااسا  ما ملي :

ارردفت اررذة الدرااررة إلرري ااتقبررا  مرردي ( : 16( )  2020ـرر عبررد الرررحم  برر  فهررد المطرررف ) 1

امكا  ة التحول الرقمي فري الفاملرات الحكوم رة وال الرة فري المملكرة اللره رة الترلولية هاال رافة 

إلي رلد واقب التحول الرقمي ه ماما في ظل االيمات اللالم ة والكوار    اات دم الااحرف المرماج 

( عضو ا ئة تدريس في الفاملات الحكوم ة    100الوللي التحل لي   وطاقت علي ع مة هلات   

( عضو ا ئة تدريس فري الفاملرات ال الرة   وكا رت اارم المترائج و رول فرروا طات لاللرة  100  

احبائ ة ه ن الفاملات الحكوم ة وال اص في مدي توفر اللمالر المالية التيمرة للتحرول الرقمري 

ما في مدي توافر الكلا ات الرقم ة لدي اعضا  لبالح الفاملات الحكوم ة وايضا و ول فروا ه ما
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ا ئة التدريس لبالح اللامل ن في القطاع ال راص وأيضرا و رول فرروا طات لاللرة احبرائ ة ه مامرا 

 في إمكا  ة التحول الرقمي في ظل االيمات لبالح الفاملات ال الة  

ق ر م طرت  االعرتم ح رف اردفت ارذة الدراارة إلري ت( : 2( )2019ـ دااسة الهام موان أحمد ) 2

مرب  2019لتفرهة التحول الرقمي هالتطا ق علي ممظومة التلل م االلكترو ري خرتل  ائحرة كورو را 

و ب تبور لتطويرارا مرن و ارة  ظرر أعضرا  ا ئرة التردريس وعمردا  كل رات االعرتم الحكوم رة 

الرر  ( ط 500وال الررة  وااررت دمت المررماج الولررلي الكمرري   ح ررف طاقررت علرري ع مررة قواماررا  

( 20وطالاررة كل مررة مررن كل ررات االعررتم الحكوم ررة وال الررة وطاقررت ايضررا علرري ع مررة مكو ررة مررن  

عضو ا ئة تدريس من كل ات حكوم ة وخالة   وكا ت أارم  تائفارا أه امراك لرلوهة فري تردريس 

المقررات اللمل ة عار التلل م االلكترو ري لبرلوهة و رول ملامرل افترا ر ة و رل  الام رة التحت رة 

ال ارات التقم ة ـ أيضا و ول عديد من التأث رات الملرف ة والو دا  ة والتلوك ة لتفرهة التلل م  وقلة

كمرا ا ره ال تو رد فرروا احبرائ ة هر ن طرت   –االلكترو ي فري كل رات االعرتم الحكوم رة ال الرة 

 وع الطال   االعتم في تق  مام لتفرهة التلل م االلكترو ي أو تأث راته عل ام لموع التلل م أو  

ارردفت الدرااررة إلرري التلرررف  علرري مرردي  ( : 5( ) 2019ـرر دااسررة إممررا  سررامي عبررد النبرري )3

 اازيررة  املررة لمماررور للتحررول الرقمرري   ورلررد أهررري التحررديات هاررا فرري ظررل  ائحررة كورو ررا   

(  482وااررت دمت المررماج الولررلي المتررحي   وتررم تطا قاررا علرري ع مررة ع رروائ ة طاق ررة عرردلاا   

ن اعضررا  ا ئررة الترردريس وملرراو  ام هفاملررة لمماررور   وكا ررت ااررم  تائفاررا أه المحررور  عضررو مرر

ال اص هبلوهات التحول الرقمي في الفاملة  ا  في المرتارة االولري همتراة كا ررة ثرم  را  محرور 

مقومات التحول الرقمي في المرتاة الثا  ة وايضا او حت المتائج و ول فروا طات لاللة إحبائ ة 

الي محوري االاتاا ة هحت  متا ر الممب  احلاري ومتا ر الكل ة ه ممرا أظاررت المترائج علي إ م

و ررول فررروا طات لاللررة احبررائ ة علرري محررور مقومررات التحررول الرقمرري فقرر  تالررا لمتا ررر الدر ررة 

 الللم ة و ا ت اللروا لبالح ااتاط  

لتلريرررر  هأام ررررة ارررردفت الدرااررررة إلرررري ا( : 11() 2019ـ دااسررررة  الررررد محمررررد التركرررري )  4

التللرررر م وماررررررات التحررررول مررررن التللرررر م التقل رررردي إلررررل التللرررر م االلكترو رررري فرررري المؤاتررررات 

التلل م ررررة وعررررر  خطرررروات ومتطلاررررات اررررذا التحررررول لل رررررو  همفموعررررة مررررن التولرررر ات 

والمقترحرررات التررري تزيرررد مرررن الررروعي هرررالتلل م االلكترو ررري   وتزيرررل التررررلل مرررن التو ررره ال ررره فررري 

ل م رررة وخرررر  الاحرررف همترررائج ممارررا تحديرررد مفموعرررة تولررر ات تتللرررق هم رررر هم رررر مؤاتررراتما التل

الررروعي هملاررروم التللررر م االلكترو ررري واام رررة و رررولة وك ل رررة االارررتلالة ممررره فررري مراحرررل التللررر م 
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الم تللرررة والتأك رررد علررري أام رررة اتاررراع ال طررروات والمراحرررل الللالرررة للتحرررول مرررن التللررر م التقل ررردي 

   إل التلل م االلكترو ي 

واررردفت الدراارررة إلررري التلررررف علررري ( : 14( )  2017ـ دااسرررة سرررلطا  بررر  عبرررد الع مررر  )  5

ملوقرررات اارررت دام التللررر م االلكترو ررري مرررن و ارررة  ظرررر أعضرررا  ا ئرررة التررردريس هفاملرررة القبررر م 

فرري  ررو  هلررب المتا رررات ح ررف ااررت دمت المررماج الولررلي   وتولررلت  تررائج الدرااررة إلرري 

لتللرر م االلكترو رري ارري :   قلررة عرردل الملامررل المتاحررة لتمل ررذ التللرر م أه أهررري ملوقررات ااررت دام ا

االلكترو ررري   و رررل  خاررررة عضرررو ا ئرررة التررردريس فررري اارررت دام تقم رررة التللررر م احلكترو ررري   

وقلرررة وافرررر فم ررر ن مت ببررر ن لحرررل الم ررركتت التقم رررة المتللقرررة هرررالتلل م احلكترو ررري  وافتقرررار 

شرررر مرررن قارررل الاررراتذة   وعررردم ترك رررز أارررداف المقرررررات الطرررت  إلررري الررردعم والتحل رررز الماا

الدرااررر ة علررري التللررر م االلكترو ررري كمرررا ك رررلت  ترررائج الدراارررة عررردم و رررول فرررروا طات لاللرررة 

احبرررائ ة هرررر ن ملوقررررات التللرررر م االلكترو رررري مررررن و ارررة  ظررررر أعضررررا  ا ئررررة الترررردريس وهرررر ن 

الرررردورات فرررري مفررررال  والت بررررص الللمرررري وعرررردلبــــد جة الــــة جة    ــــة المتا رررررات المتللقررررة 

الكما ررروتر وارررذا ي ررر ر إلررري عررردم اخرررتتف الحكرررم علررري ملوقرررات التللررر م االلكترو ررري هررراختتف 

 تلك المتا رات  

: )    JulioC.G Bertolin, Ana Carolina Bertoletti De Marchi (2014)ـ  دراس ة 6 

ةـ  بتق ـ م ب ـو لوج ـب ( وه فت جة اجسة إةي تق  م جةت   م جة   ج جةذي  قوم  جةطالب   ن خال29

تطو ا جةت   م ، ح ث جستخ  ت جة اجسة جة  هج جةوصفي ، وتوص ت جة اجسة إةي أن ع  ة جة اجسة 

 ن جةطالب  اون أن جالتصال جة باشا في جةفصل جة اجسـي  سـهل جةت  ـ م وأن جةتخطـ ط وجالةتـ جم 

  ظو ة سوجء في جةت  ـ م ولهـا  ن قبل جةقائ  ن باةت ا س في جةت   م جالةكتاو ي  ؤ ي إةي  لاح جة

 ةول  أو عن ب   ، إضافة إةي تفض ل ع  ة جة اجسة ةب ئة جةت   م ولها ةول  . 

هـــــ فت جة اجســـــة إةـــــي جةتوصـــــل إةـــــي  (: 1( ) 2011ـ      دراس     ة أس     امة  ب     د الس     الم ) 7

ــــات جة صــــا ة ، وطــــاح  ــــي ة لا   ــــم جةتحــــول جةاق  ــــات جة قتاحــــة ةتحق  ــــن جمة   ل وعــــة  

ـــات جة قتا ـــة ، وتـــوف ا جالة  ـــ  جةاؤ  ـــت فـــي تح   ـــي ت ة  ـــي بهـــا ، وجةت ـــول جةاق  ـــة ةت ف ـــذ جةتح ح

 جة عم جةق ا ي وجإل جاي وتطو ا جةه اكل جةت ظ   ة . 

 -: من عر  الدرااات التاهقة يمكن اات تص المتحظات التال ة :خلاصة الدراسات السابقة  -
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خررررتل ممظومررررة التللرررر م  ـرررر ملظررررم الدرااررررات ااتمررررت هررررالتحول الرقمرررري وطلررررك هررررالتطا ق مررررن

االلكترو ررري أو الرررتللم عرررن هلرررد وطلرررك مرررن و ارررة  ظرررر أعضرررا  ا ئرررة التررردريس أو الطرررت  كمرررا 

 تحدثت أيضا عن ملوقاته وللوهات تطا قه 

 المتحي (  –ـ ملظم الدرااات اات دمت المماج   الوللي 

داف الدراارررة لررر ااة أاررر–ترررم االارررتلالة مرررن الدراارررات التررراهقة فررري همرررا  احطرررار المظرررري   ـررر

 وأائلتاا ـ هما  ألاة الق اس ومن ثم مماق ة المتائج وتلت راا  

 اجراءات الدراسة :

: اات دم الااحف المماج  المتحي كأحد الدرااات الولل ة لممااراته وطا لرة  أوال: منها الدااسة 

 الدرااة  

ب الدرااررة وعرردلة  ااررتادف مفتمرر: طاقررا لطا لررة أاررداف الدرااررة  وعينررة الدااسررة مجتمرر ثاايررا: 

( 70  اخت ررر هالطريقررة الل رروائ ة عرردل    2020/2021(  طالرر  مللررم فرري اللررام الفرراملي 220 

( طالر  مللرم  20( من المفتمب الكلي  كمرا ترم اخت رار عردل   % 31.8طال  مللم  همتاة مئوية    

اررات (علرري ألاة مررن خررار  ع مررة الدرااررة الااارر ة هارردف إ رررا  الملررامتت الللم ررة   البرردا والث

   الدرااة

 أداة الدراسة : -

من ختل االطرتع علرل ألوات الق راس فري الدراارات التراهقة  ومقاهلرة هلرب  الطرت  المللمر ن   

تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن مر  وجهرة اظررهم وااتطتع آرائام حول  

ه ال اص هاذة الدرااة  والذي تكوه فري لرورته قام الااحف هاما  االاتا ا  كواواا في ظل جائحة 

   وتتضرمن كرل عارارة مرن عارارات  االارتا اه ارتة محراور ( عاارة مويعرة علرل 68الول ة من  

موافررق واري كرايتي:  وفقراً لمق راس ل كرارت ال ماارل اخت رار المترتف   لدر رة تقرديرة للم ركلة   

    داجتررري  و معررراا    داجرررا   3    محامررردداجرررا  و  4داجرررا   و موافرررق     5بشرررد    

سررتة محرراوا هرري : االول :    قتررمت  عاررارات االاررتا اه  إلرري      داجررة واحررد  معرراا  بشررد 

 –  محتوي المقررات فري ظرل التحرول الرقمريو الثااي :   أاداف المقررات في ظل التحول الرقمي

التطا قررات ـ  الرابرر  :  قمرريالطرررا واالاررال   التدريترر ة المتررت دمة فرري ظررل التحررول الرالثالررث : 
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السراد   – التقويم في ظل التحرول الرقمريالخامن :  – التكمولو  ة في ظل تفرهة التحول الرقمي

الفوا   الملتر ة واال تماع رة المترتارة علري التحرول الرقمري   وقرد عر رت اللاة فري لرورتاا  :

وطررا التردريس هكل رات التره رة إحدي ع ر من الاتاطة ال ارا  فري الممرااج   (11) الول ة علل 

هارردف تحديررد البرردا الظررااري لتاررتا اه   وطلرر  مررمام تزويررد الااحررف   (1ملحررق )الريا رر ة  

هآرائام حول مد  لرحة المحراور واللارارات وشرمول تاا وا تمائارا للمفرال الرذي و رلت لق ااره    

ي المحور االول ح رف وفي  و  متحظات ال ارا  تم تلديل هلب اللاارات وا افة اخري كما ف

( وتعردمل 3( في المحوا االول وفري المحروا الرابر  إضرافة عبراا  اقرم )7اقم ) تم  ا افة عاارة 

عارررارة واررري  اللارررارات التررري أ مرررب  ( 71)تولرررل الااحرررف إلرررل ( و 8( و ) 2( و )1عبرررااا  )

التردامن مر  تقيريم تجربرة التحرول الرقمري لمقرراا  براراما المحكموه علل أ ارا ممااراة لق راس  

  (2ملحق ) وجهة اظر الطالب المعلمي   بكلية التربية الرماضية للبني  باإلسكندامة

 المعاملات العلمية لأداة القياس : ـ 

 -الدااسة االستطالعية :

قررام الااحررف هررغ را  الدرااررة االاررتطتع ة هارردف تحديررد الملررامتت الللم ررة  البرردا والثاررات( 

  المللمرر ن حررول تق رر م تفرهررة التحررول الرقمرري لمقررررات هر ررامج الاررتمارة ااررتطتع رأي الطررت

( طالر  مرن مفتمرب الاحرف 20التدريس في ظل  ائحة كورو ا  علل الل مة االاتطتع ة وعردلاا  

 -وخار  ع مة الدرااة االااا ة   وتم تحديد البدا والثاات كالتالل :

الطررت  المللمرر ن حررول تق رر م تفرهررة تررم حتررا  البرردا الاررتمارة ااررتطتع رأي  :أوالً : الصررد  

 -التحول الرقمي لمقررات هر امج التدريس في ظل  ائحة كورو ا  هطريقت ن كما يلل :

أعتمررررد الااحررررف علررررل لرررردا المحكمرررر ن وطلررررك للتلرررررف علررررل مررررد  ـرررر صررررد  المحكمرررري  : 1

مرررل ممااررراة وو ررروا اللارررارات همرررا اً علرررل أرا  الترررالة ال اررررا  مرررن خرررتل  تررراة الموافقرررة وملا

 ( يو ح طلك 1لو. لبدا المحتو  والفدول رقم  
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 ( 1جدول )

صد  المحكمي  على عبااا  استبيا  استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا   

   برااما التدامن في ظل جائحة كواواا

    (11) 

 معامل لوش النسبة% العدد م معامل لوش النسبة% العدد م معامل لوش النسبة% العدد م

جة حوا جالول: أه جف جة قااجت فـي ظـل جةتحـول 
 جةاق ي

5 11 100% 1.00 13 11 100% 1.00 

1 10 90.91% 0.818 6 11 100% 1.00 14 11 100% 1.00 

 جة حوا جةخا س: جةتقو م في ظل جةتحول جةاق ي 1.00 100% 11 7 0.636 81.81% 9 2

3 11 100% 1.00 8 10 90.91% 0.818 1 11 100% 1.00 

4 10 90.91% 0.818 9 11 100% 1.00 2 10 90.91% 0.818 

5 9 81.81% 0.636 10 11 100% 1.00 3 10 90.91% 0.818 

6 11 100% 1.00 11 10 90.91% 0.818 4 11 100% 1.00 

7 11 100% 1.00 12 9 81.81% 0.636 5 11 100% 1.00 

8 10 90.91% 0.818 13 11 100% 1.00 6 11 100% 1.00 

9 9 81.81% 0.636 14 10 90.91% 0.818 7 9 81.81% 0.636 
جة حوا جةةا ي:  حتوى جة قااجت في ظل جةتحـول 

 جةاق ي
15 10 90.91% 0.818 8 10 90.91% 0.818 

1 11 100% 1.00 16 9 81.81% 0.636 9 10 90.91% 0.818 

2 10 90.91% 0.818 17 9 81.81% 0.636 10 10 90.91% 0.818 

3 9 81.81% 0.636 
ــة فــي ظــل  ــات جةتك وةول  ــل: جةتطب ق جة حــوا جةاجب

 تلابة جةتحول جةاق ي
11 10 90.91% 0.818 

4 11 100% 1.00 1 11 100% 1.00 
جة حــوا جةســا س: جةلوج ــب جة فســ ة وجاللت اع ــة 

 جة تاتبة ع ي جةتحول جةاق ي

5 9 81.81% 0.636 2 11 100% 1.00 1 11 100% 1.00 

6 11 100% 1.00 3 11 100% 1.00 2 11 100% 1.00 

7 11 100% 1.00 4 11 100% 1.00 3 11 100% 1.00 

8 10 90.91% 0.818 5 9 81.81% 0.636 4 10 90.91% 0.818 

9 11 100% 1.00 6 11 100% 1.00 5 10 90.91% 0.818 

10 9 81.81% 0.636 7 10 90.91% 0.818 6 10 90.91% 0.818 
جة حــــوا جةةاةــــث: جةطــــال وجالســــاة ب جةت ا ســــ ة 

 جة ستخ  ة في ظل جةتحول جةاق ي
8 10 90.91% 0.818 7 10 90.91% 0.818 

1 11 100% 1.00 9 11 100% 1.00 8 11 100% 1.00 

2 9 81.81% 0.636 10 9 81.81% 0.636 9 11 100% 1.00 

3 10 90.91% 0.818 11 10 90.91% 0.818 10 9 81.81% 0.636 

4 11 100% 1.00 12 9 81.81% 0.636 
    

 0.636(   11*داللة معامل لوش لصد  المحتوى عند )    

ح ررف تراوحررت مررا هرر ن    (  ترراة موافقررة المحكمرر ن علررل عاررارات االاررتا اه1يتضررح مررن  رردول  

( 1.00:  0.636( وتراوحررت ق مررة ملامررل لررو. لبرردا المحتررو  مررا هرر ن  100%   81.81% 

 وال ق م مرتللة وملموية مما يدل علل لدا االاتمارة قال التطا ق علل ع مة الدرااة االااا ة 

اارة هالمحور ويو ح لدا االتتاا الداخلل ارتااط كل ع( : االتسا  الدا لىالصد  التكومنى ) -1

الذ  تمدر  تحته وارتاراط كرل محرور هالدر رة الكل رة الارتا اه اارتطتع رأي الطرت  المللمر ن 

حول تق  م تفرهة التحول الرقمري لمقرررات هر رامج التردريس فري ظرل  ائحرة كورو را  والفردول 

 ( يو ح طلك2رقم  
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 ( 2جدول )

اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي صد  االتسا  الدا لى للعبااا  فى استبيا  استطالع 

   لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا

    (20) 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

ول: أه جف جة قااجت في ظل جةتحول جة حوا جال
 جةاق ي

5 0.971** 13 0.981** 

1 0.966** 6 0.995** 14 0.782** 

 جة حوا جةخا س: جةتقو م في ظل جةتحول جةاق ي **0.903 7 **0.966 2

3 0.966** 8 0.971** 1 0.860** 

4 0.976** 9 0.890** 2 0.838** 

5 0.983** 10 0.673** 3 0.964** 

6 0.982** 11 0.953** 4 0.957** 

7 0.983** 12 0.979** 5 0.592** 

8 0.966** 13 0.934** 6 0.973** 

9 0.983** 14 0.929** 7 0.817** 

جة حـــوا جةةـــا ي:  حتـــوى جة قـــااجت فـــي ظـــل 
 جةتحول جةاق ي

15 0.956** 8 0.913** 

1 0.948** 16 0.904** 9 0.973** 

2 0.985** 17 0.938** 10 0.962** 

3 0.958** 
جة حـوا جةاجبــل: جةتطب قـات جةتك وةول ــة فـي ظــل 

 تلابة جةتحول جةاق ي
11 0.959** 

4 0.795** 1 0.981** 
جة حوا جةسـا س: جةلوج ـب جة فسـ ة وجاللت اع ـة 

 جة تاتبة ع ي جةتحول جةاق ي

5 0.985** 2 0.990** 1 0.726** 

6 0.827** 3 0.981** 2 0.901** 

7 0.627** 4 0.802** 3 0.942** 

8 0.829** 5 0.965** 4 0.757** 

9 0.897** 6 0.782** 5 0.797** 

10 0.959** 7 0.981** 6 0.764** 

جة حـــوا جةةاةـــث: جةطـــال وجالســـاة ب جةت ا ســـ ة 
 جة ستخ  ة في ظل جةتحول جةاق ي

8 0.948** 7 0.764** 

1 0.969** 9 0.965** 8 0.942** 

2 0.971** 10 0.904** 9 0.921** 

3 0.687** 11 0.858** 10 0.909** 

4 0.971** 12 0.853** 
  

 0.561   0.01و عند مستوى  0.444   0.05*معنومة "ا" الجدولية عند مستوى 

( و ررول عتقررة ارتارراط ملمويررة فررل ق مررة  ر  المحترروهة هرر ن لر ررة اللاررارة 2يتضررح مررن  رردول  

االاتا اه ح رف  را ت  م رب القر م مرتللرة وملمويرة ممرا يردل  ولر ة المحور الذ  تمدر  تحته فل
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علل البدا الاتا اه ااتطتع رأي الطت  المللم ن حول تق  م تفرهرة التحرول الرقمري لمقرررات 

 هر امج التدريس في ظل  ائحة كورو ا  

 ( 3جدول )  

  صد  االتسا  الدا لى لمحاوا االستبيا 

    (20) 

 محاوا االستماا  م
 لمعام

 االرتباط "ر"

 **0.951 جة حوا جالول : أه جف جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي 1

 **0.991 جة حوا جةةا ي :  حتوى جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي 2

 **0.990 جة حوا جةةاةث : جةطال وجالساة ب جةت ا س ة جة ستخ  ة في ظل جةتحول جةاق ي  3

 **0.989 وةول ة في ظل تلابة جةتحول جةاق يجة حوا جةاجبل : جةتطب قات جةتك  4

 **0.963 جة حوا جةخا س : جةتقو م في ظل جةتحول جةاق ي  5

 **0.990 جة حوا جةسا س : جةلوج ب جة فس ة وجاللت اع ة جة تاتبة ع ي جةتحول جةاق ي  6

 0.561   0.01و عند مستوى  0.444   0.05*معنومة "ا" الجدولية عند مستوى 

( و ررول عتقررة ارتارراط ملمويررة فررل ق مررة  ر  المحترروهة هرر ن لر ررة المحررور 3ن  رردول  يتضررح مرر

( واررل قرر م مرتللررة 0.991:  0.951والدر ررة الكل ررة لتاررتا اه   ح ررف تراوحررت القرر م مررا هرر ن  

 وملموية تدل علل لدا االاتا اه  

  -ثااياً : الثبا  :

لمرر ن حررول تق رر م تفرهررة التحررول الرقمرري تررم التحقررق مررن ثاررات ااررتا اه ااررتطتع رأي الطررت  المل

لمقررات هر امج التدريس في ظل  ائحة كورو را عرن طريرق حترا  ملامرل الثارات أللرا لكرو ارا  

 والتفزئة المبل ة 
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 ( 4جدول )

 معامل الثبا  لمحاوا االستبيا    

        (20) 

 محاوا االستماا  م
 معامل الثبا 

  ئة النصفيةالتج الفا لكرواباخ

 0.980 0.993 جة حوا جالول : أه جف جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي 1

 0.992 0.968 جة حوا جةةا ي :  حتوى جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي 2

3 
جة حوا جةةاةث : جةطال وجالسـاة ب جةت ا سـ ة جة سـتخ  ة فـي ظـل 

 جةتحول جةاق ي 
0.988 0.992 

4 
ــات جةتك وةول ــة فــي ظــل تلابــة جةتحــول جة حــوا جةاجبــل : جةتطب  ق

 جةاق ي
0.984 0.966 

 0.965 0.971 جة حوا جةخا س : جةتقو م في ظل جةتحول جةاق ي  5

6 
ــة ع ــي  ــة جة تاتب ــب جة فســ ة وجاللت اع  جة حــوا جةســا س : جةلوج 

 جةتحول جةاق ي 
0.948 0.982 

 0.998 0.996 الداجة الكلية لالستماا 

ملامرل الثارات الارتا اه اارتطتع رأي الطرت  المللمر ن حرول تق ر م تفرهرة ( 4يتضح من  ردول  

التحررول الرقمرري لمقررررات هر ررامج الترردريس فرري ظررل  ائحررة كورو ررا  ح ررف هلرر  ملامررل الثاررات اللررا 

(   وهلات ق مة الثاات 0.993:  0.948( وتراوحت ق مته فل المحاور ما ه ن  0.996لكرو اا   

( وارل قر م 0.992:  0.965( وتراوحرت ق متره فرل المحراور مرا هر ن  0.998هالتفزئرة المبرل ة  

وتقتر  من الواحد البرح ح ممرا يردل علرل ثارات االارتا اه قارل التطا رق علرل  0.7عال ة اكار من 

 ع مة الدرااة الااا ة 

 

  1/2021/ 7إلل  2020/ 12/ 23:   تم تطا ق ألاة الدرااة ختل اللترة من  * الدراسة الأساسية

عن طريق توييب االاتا ا ات علل ع مة الدرااة هلد تو  ح القبد من ألاة الق راس  وكرذا  اح اهرة 

االارتا ا ات البرالحة واارتالال االارتا ا ات ا رر  علل االاتلتارات مرن الملحولر ن   وهلرد  مرب

 البالحة   تم التلري  والملالفة اححبائ ة  

 -المعالجات الإحصائية :

  IBM SPSS Statistics 20ت الدرااررة هااررت دام الار ررامج االحبررائل تمررت ملالفررة ه ا ررا

 -للحبول علل الملالفات االحبائ ة التال ة :

 المتاة المئوية  -

 المتوا  الحتاهل  -
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  ملامل االرتااط  ر  لا راوه -

  ملامل الثاات أللا لكرو اا  -

 ملامل الثاات هالتفزئة المبل ة  -

   ملامل لو. لبدا المحتو -

   2اختاار مرهب كا   كا -

  -عر  ومناقشة النتائا :

ـ عر  ومناقشة اتائا السؤال االول :  مرا هري أااا الطرالب المعلمري  فري تقيريم  أهرداف 1

 ومحتوي مقراا  التدامن في ظل تجربة التحول الرقمي ؟
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 ( 5جدول )

 ا لموافقة على عبااا  استبيا  استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواوا" واسبة ا2داللة مرب  كاى "كا
 )المحوا األول: أهداف المقراا  في ظل التحول الرقمي( 

    (70) 

 العبااا  م
 المتوسط معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

 المرجح
 تجاها

 األراء
 مربع كاى

 "2"كا

 نسبة
الموافق       ة

% 
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
جة قااجت جة اجس ة ) جة ظا ـة وجة    ـة ( ةهـا أهـ جف وجضـحة 

 و ح  ة و    ة
 9 48.00 **28.00 ملار  2.40 42.86 30 8.57 6 22.86 16 17.14 12 8.57 6

2 
جةخطــة جة اجســ ة ة  قــااجت جة    ــة وجة ظا ــة فــي ظــل تلابــة 

 جةتحول جةاق ي تم شاحها بوضوح
 8 54.29 **35.71 محايد 2.71 44.29 31 4.29 3 14.29 10 10.00 7 27.14 19

3 
ــة جةتحــول جةاق ــي ســاع   ــي ظــل تلاب تس ســل جة حاضــاجت ف

قــااجت جة ظا ــة بشــكل ل ــ  ع ــح توضــ   جعهــ جف جة ا ــة ة  
 وجة    ة

 7 55.43 **49.14 محايد 2.77 45.71 32 5.71 4 8.57 6 5.71 4 34.29 24

4 
شل ت ي جة قااجت جة ظا ة وجة    ـة فـي ظـل جةتحـول جةاق ـي 

 ع ح جةتفك ا ب الً  ن تقبل جةحقائم وحفظها
 1 70.00 **44.71 موافق 3.50 25.71 18 4.29 3 12.86 9 8.57 6 48.57 34

5 
ش  ت جة قااجت جة اجس ة في ظل جةتحول جةاق ي ع ي ألـ جء 

 ة بحث وجةتفك ا وجةت  م جةذجتي
 4 65.43 **68.71 حايدم 3.27 37.14 26 1.43 1 8.57 6 2.86 2 50.00 35

 2 68.00 **45.14 موافق 3.40 27.14 19 4.29 3 17.14 12 4.29 3 47.14 33 ساع ت ي جة  اقشات في ظل تلابة جةتحول جةاق ي ع ح جةفهم 6

7 
ساع ت ي  اجسة جة قـااجت جة اجسـ ة فـي ظـل جةتحـول جةاق ـي 

 ع ي تحس ن جاله جف جة  اف ة وجة هاا ة
 3 67.14 **56.71 محايد 3.36 31.43 22 8.57 6 2.86 2 7.14 5 50.00 35

8 
ش  ت جة قااجت ) جة ظا ة وجة    ة ( في ظـل تلابـة جةتحـول 

 جةاق ي ع ي جةكة ا  ن جةتطب قات أة اء جة ام جة اجسي
 6 56.29 **43.14 محايد 2.81 44.29 31 4.29 3 10.00 7 8.57 6 32.86 23

9 
ــــائ ون  ــــا جةق ــــي أوصــــي به ــــب جةت ســــاع ت ي  جة اجلــــل وجةكت

 باةت ا س ع ح فهم جة قااجت جة اجس ة
 5 65.14 **57.71 محايد 3.26 34.29 24 5.71 4 8.57 6 2.86 2 48.57 34

 
درج   ة المح   ور االول: أل   دات المق   ررات ف   ي ظ   ل التح   ول 

 الرقمي
 61.08 **135.0 محامد 3.05 36.98 26 5.24 4 11.75 8 7.46 5 38.57 27

 

13.28=  0.01  عمد  9.49=  0.05  عمد متتو  2*ملموية   كا
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  فل عاارات اارتا اه اارتطتع 2موية فل ق مة مرهب كا   كا( و ول لاللة مل5يتضح من  دول  

رأي الطت  المللم ن حول تق  م تفرهة التحول الرقمي لمقررات هر امج التردريس فري ظرل  ائحرة 

كورو ا   المحور الول: أاداف المقررات في ظل التحول الرقمي(  ح رف تراوحرت  تراة الموافقرة 

( ه ممررا %70( هررأعلل  ترراة موافقرة وارري 4لاررارة رقرم   (   ح رف  ررا ت ال%70:  %48مرا هرر ن  

(    و ا ت الموافقة علل المحرور همتراة   %48(   هأقل  تاة موافقة واي   1 ا ت اللاارة رقم  

 ( فل االاتا اه61.08% 

 

على عبااا  استبيا  استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي  ( اسبة الموافقة1شكل ) 

 لمقراا  

 )المحوا األول: أهداف المقراا  في ظل التحول الرقمي(  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا
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أه جف جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي: عبااجت جة حوا جالول 
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 ( 6جدول )

أي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة ا عبااا  استبيا  استطالع" واسبة الموافقة على 2داللة مرب  كاى "كا

)المحوا الثااى: محتوى المقراا  في ظل  التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا 

 التحول الرقمي( 

    (70) 

 العبااا  م

مواف       ق 
 بشدة

 معارض محايد موافق
مع   ارض 

 بشدة
ال    م
ت     و
 سط

ال    م
رج

 ح

 اتجاه
 األراء

مرب      ع 
 كاى
 "2"كا

 نسبة
واالم  

فق      ة
% 

التر
 تيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

 ت اســـــب  حتــــــوى جة قــــــااجت ) 
ـــ  ن  جة ظا ـــة وجة    ـــة (   ـــل جة
جة ح   ةها في ظل تلابة جةتحـول 

 جةاق ي

4
0 

57
.1
4 

1
6 

22
.8
6 

4 
5.
71 

5 
7.
14 

5 
7.
14 

4.
16 

 موافق
67.2

9** 
83.
14 

4 

2 

ـــــة  ـــــااجت ) جة ظا  ـــــوي جة ق  حت
وجة    ـــــة ( فــــــي ظــــــل جةتحــــــول 
ـــــااف  ـــــي    ـــــي أضـــــاف ة جةاق 

 و هااجت ل   ة

3
5 

50
.0
0 

1
4 

20
.0
0 

1
0 

14
.2
9 

0 
0.
00 

1
1 

15
.7
1 

3.
89 

 موافق
23.8

3** 
77.
71 

6 

3 
أفـــا ت ح  تلابـــة جةتحـــول جةاق ـــي 
ع ـــــي فهـــــم  حتـــــوي جة قـــــااجت 

 )جة ظا ة وجة    ة (

4
3 

61
.4
3 

1
2 

17
.1
4 

7 
10
.0
0 

6 
8.
57 

2 
2.
86 

4.
26 

موافرررررق 

 ه دة
78.7

1** 
85.
14 

3 

4 
ه اك ص وبة في تـ ا س  حتـوي 
جة قااجت جة    ة فـي ظـل تلابـة 

 جةتحول جةاق ي
2 

2.
86 

6 
8.
57 

2 
2.
86 

2
4 

34
.2
9 

3
6 

51
.4
3 

1.
77 

ملررررررررار

  

 ه دة

66.8
6** 

35.
43 

9 

5 
ه ـاك سـهوةة فـي تـ ا س  حتــوي 
جة قااجت جة ظا ة في ظل تلابـة 

 جةتحول جةاق ي

4
7 

67
.1
4 

3 
4.
29 

6 
8.
57 

3 
4.
29 

1
1 

15
.7
1 

4.
03 

 موافق
100.

29** 
80.
57 

5 

6 

ه اك صـ وبة فـي تطب ـم  حتـوي 
جة قــــااجت جة    ــــة  ــــن جة  ــــ ل 
ـــ ج عـــن جةصـــاالت وجة العـــب  ب  

 وجال وجت جةال  ة ة تطب م

6
1 

87
.1
4 

2 
2.
86 

5 
7.
14 

1 
1.
43 

1 
1.
43 

4.
73 

موافرررررق 

 ه دة
198.

00** 
94.
57 

1 

7 
ـــي جةتفاعـــل  ـــل  ـــاك صـــ وبة ف ه 
جة   ـــــم أة ـــــاء شـــــاح   حتـــــوي 

 جة قااجت جة    ة
2 

2.
86 

2 
2.
86 

2 
2.
86 

1
7 

24
.2
9 

4
7 

67
.1
4 

1.
50 

ملررررررررار

  

 ه دة

109.
29** 

30.
00 

10 

8 
 حتــوي جة قــااجت  تــوفا وســهل 
جةحصول ع    وه ـاك سـهوةة فـي 
 جةتوجصل  ل عضو ه ئة جةت ا س

6
0 

85
.7
1 

2 
2.
86 

5 
7.
14 

1 
1.
43 

2 
2.
86 

4.
67 

موافرررررق 

 ه دة
189.

57** 
93.
43 

2 

9 

ـــ   ـــ  و ف  ـــااجت ل    حتـــوي جة ق
ـــــــل جةلوج ـــــــب و وظـــــــف  و كت 
ـــا ة  ـــات جةال  ـــة ةتبســـ ط جة  جةتق  

 جة    ة

3
3 

47
.1
4 

6 
8.
57 

6 
8.
57 

4 
5.
71 

2
1 

30
.0
0 

3.
37 

 محايد
45.5

7** 
67.
43 

8 

1
0 

ــوي جة قــااجت بســ ط وســهل   حت
ـــاول جةفا  ـــة  ـــم و اجعـــي جةف جةفه

 ة طالب

3
5 

50
.0
0 

6 
8.
57 

5 
7.
14 

1
0 

14
.2
9 

1
4 

20
.0
0 

3.
54 

 موافق
43.0

0** 
70.
86 

7 

 
درج   ة المح   ور الم   اني: محت   وى 

 المقررات في ظل التحول الرقمي
3
6 

51
.1

4 
7 

9.
86 

5 
7.

43 
7 

10
.1

4 

1
5 

21
.4

3 

3.
59 

 موافق
90.2

9** 
71.

83  

 13.28=  0.01،  ند  9.49=  0.05"  ند مستوى 2*معنوية " كا

ااتطتع  اتا اه   فل عاارات ا2( و ول لاللة ملموية فل ق مة مرهب كا   كا6يتضح من  دول  

رأي الطت  المللم ن حول تق  م تفرهة التحول الرقمي لمقررات هر امج التردريس فري ظرل  ائحرة 
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كورو ا   المحور الثا ل: محتو  المقررات في ظل التحول الرقمي(  ح ف تراوحت  تراة الموافقرة 

( %94.57( هرأعلل  تراة موافقرة واري 6( ح رف  را ت اللارارة رقرم  %94.57:  %30ما ه ن  

 ( %30(   هأقل  تاة موافقة 7ه مما  ا ت اللاارة رقم  

 ( فل االاتا اه  %71.83وفي المااية  ا ت الموافقة علل المحور ككل همتاة  

 

 

اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي  استطالعاستبيا   ( اسبة الموافقة على عبااا  2شكل )

 لمقراا  

 )المحوا الثااى: محتوى المقراا  في ظل التحول الرقمي( برااما التدامن في ظل جائحة كواواا 

 

  فرل 2و ول لاللة ملموية فل ق مة مرهب كرا   كرا( 1)  م( والشكل البيااي اق5متضح م  جدول )

رأي الطررت  المللمرر ن حررول تق رر م تفرهررة التحررول الرقمرري لمقررررات عاررارات ااررتا اه ااررتطتع 

هر ررامج الترردريس فرري ظررل  ائحررة كورو ررا   المحررور الول: أاررداف المقررررات فرري ظررل التحررول 

( 4(   ح رف  را ت اللارارة رقرم   %70:  %48الرقمي(  ح ف تراوحرت  تراة الموافقرة مرا هر ن  

التحرول الرقمري علرل التلك رر هردالً مرن تقارل الحقرائق   شفلتمي المقررات المظرية واللمل ة في ظرل

( مما يدل  علي أه اتفاة ايرا  هالمتراة للطرت  المللمر ن %70وحلظاا( هأعلل  تاة موافقة واي 

 ا  ايفاهي  حو التحول الرقمي  في ا ه ااعدام علي اللارم والتلك رر هردال مرن الحلرن  ه ممرا  را ت 

اار ة   المظريرة واللمل رة ( لارا أارداف وا رحة ومحردلة ومللمرة(  (  المقرررات الدر1اللاارة رقم  

(  ممررا يرردل علرري أه اتفرراة ايرا  هالمترراة للطررت  المللمرر ن  ررا    %48هأقررل  ترراة موافقررة وارري   

 الاي   حو و وا االاداف  في ظل تفرهة التحول الرقمي 

( همتررررررررررر  موافقرررررررررررة عال رررررررررررة هلارررررررررررت 9( 5( 7( 6ه ممررررررررررا  رررررررررررا ت اللارررررررررررارة رقرررررررررررم  

(   فررررررري حرررررررر ن  رررررررا ت اللاررررررررارات أرقررررررررام 65.14%( 65.43%( 67.14%( 68.00% 

 ( %56.29( %55.43( %54.29( %48.00( همت  موافقة متواطة هلات  8( 3( 2( 1 
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 ( فل االاتا اه%61.08و ا ت الموافقة علل المحور همتاة  

  2مرهرب كرا   كراو ول لاللة ملموية فل ق مرة  (2( والشكل البيااي اقم )6كما متضح م  جدول )

ااتطتع رأي الطت  المللمر ن حرول تق ر م تفرهرة التحرول الرقمري لمقرررات  فل عاارات ااتا اه 

هر ررامج الترردريس فرري ظررل  ائحررة كورو ررا   المحررور الثررا ل: محتررو  المقررررات فرري ظررل التحررول 

 ( %94.57:  %30الرقمي(  ح ف تراوحت  تاة الموافقة ما ه ن  

( اماك للوهة في تطا ق محتوي المقررات اللمل رة مرن الممرزل هل ردا 6م  ح ف  ا ت اللاارة رق 

( وف ارا %94.57عن الباالت والمتعر  وااللوات التيمرة للتطا رق( هرأعلل  تراة موافقرة واري 

 ري اه اتفاة ايرا  هالمتاة للطت  المللم ن  ا  الاي  حو تطا رق المحتروي التطا قري للمقرررات 

( اماك للوهة في التلاعرل 7لباالت والمتع     ه مما  ا ت اللاارة رقم  من الممزل هل دا عن ا

ح رف كراه رأي الطرت   %30مب المللم أثما  شرا  محتوي المقررات اللمل ة(  هأقل  تاة موافقة 

المللم ن ف اا ايفاهي ح ف يري الطت  المللم ن اه اماك ااولة فري التلاعرل هر ن المللرم والطالر  

 ار التلل م عن هلدأثما  ال را ع

(   أفررالتمي  تفرهررة التحررول الرقمرري علرري فاررم محترروي المقررررات 3ه ممررا  ررا ت عاررارة رقررم   -

( ورأي الطررت  المللمرر ن  ررا  ايضررا ايفرراهي  حررو  85.14 المظريررة واللمل ررة ( همترراة موافقررة   

 االاتلالة من تفرهة التحول الرقمي 

للوهة في تردريس محتروي المقرررات اللمل رة فري ظرل  (  اماك 4ـ كما  ا ت ايضا اللاارة رقم   

( واري  ت فرة ايفاه رة ح رف يرري الطرت  اه  35.43تفرهة التحول الرقمي ( همتاة موافقة هلات  

 اماك امكا  ة لتدريس المقررات اللمل ة في ظل التحول الرقمي 

ت المظريرة فري ظرل  اماك ااولة في تردريس محتروي المقرررا ( 5ـ كما  ا ت ايضا اللاارة رقم   

ح ررف يررري الطررت  فرري تفرهررة التحررول  ( 80.57  تفرهررة التحررول الرقمرري ( همترراة موافقررة هلاررت 

 الرقمي ا اا ااعدت هتاولة في تدريس المقررات المظرية أيضا 

 ( 70.86( و )93.43همترراة موافقررة عال ررة وارري   (10    (8فرري عاررارة رقررم   و ررا ت الموافقررة -

اهي  حرو مردي تروفر محتروي المقررر واراولة الحبرول عل ره خرتل تفرهرة ففرا  رأي الطرت  ايفر

التحول الرقمي وايضا ااولة التوالل مب عضو ا ئة التدريس وأيضا اراولة المحتروي ومراعاتره 

 لللروا اللرلية ه ن الطت   

تراة ( واي اللاارة الوح دة في المحور التي  ا ت ه كل محايد ح ف هلات   9ه مما عاارة رقم    -

( فراي الطت  ف ارا محايرد  حرو مردي توظ ر  التقم رات الحديثرة فري تردريس  67.43الموافقة ف اا  

 المحتوي وال المحتوي مل د و ديد في ظل التحول الرقمي 

 ( فل االاتا اه  %71.83وفي المااية  ا ت الموافقة علل المحور ككل همتاة  
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فررري أه متطلارررات  (20( )2010تركررري )  وتتفرررق اترررائا هرررذم  المحررروام  مررر  اترررائا عثمرررا  ال

المقرررات الدراارر ة ه رركل عررام مامررة فرري تمم ررة مارارات الررتللم الررذاتي وايضررا فرري مراعرراة اللررروا 

اللرلية ه م المتللم ن وكذلك الهد من تطويراا ه كل مترتمر فري  رو  االحردا  الراامرة التري تمرر 

( ودااسة  الد التركي 2()2019هام موان )الهاا الدول   كما تتلق المتائج أيضا مب  تائج كل من 

في اام ة التطوير المتتمر لاداف  ومحتويات المقررات في ظل الظرروف التري  (11() 2019) 

 تمر هاا اللمل ة التلل م ة   

مررا ارري أرا  الطررت  المللمرر ن فرري تق رر م  الطرررا ـرر عررر  ومناقشررة اتررائا السررؤال الثررااي : 2

 التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي ؟ والاال   التدريت ة لمقررات
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 ( 7جدول )

 استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا استبيا   " واسبة الموافقة على عبااا  2داللة مرب  كاى "كا

 ث: الطر  واالساليب التدامسية المستخدمة في ظل التحول الرقمي()المحوا الثال

     (70) 

 العبااا  م
 المتوسط معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

 المرجح
 اتجاه

 األراء
 مربع كاى

 "2"كا

 نسبة
الموافق     ة

% 
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

امررررراك تمررررروع فررررري طررررررا وأارررررال   التررررردريس 

المترررررت دمة فررررري عرررررر  المحا ررررررات عارررررر 

 ممبات التلل م االلكترو ي
 13 56.86 **23.57 محايد 2.84 38.57 27 8.57 6 11.43 8 12.86 9 28.57 20

2 
ااعدتمي أاال   وطرا التدريس المتت دمة في 

 المحا رات علي احهداع واالهتكار
 10 59.14 **26.71 محايد 2.96 37.14 26 4.29 3 15.71 11 11.43 8 31.43 22

3 
ارراعدتمي طرررا وأاررال   الترردريس المتررت دمة  

 عار الممبات في التللم ه كل أارع
59 84.29 3 4.29 4 5.71 2 2.86 2 2.86 4.64 

موافررررررررررق 

 ه دة
181.00** 92.86 2 

4 
طرررا وأاررال   الترردريس المتررت دمة تترراعد ي 

 علي تحل ل الموق  والم كلة إلي أ زا 
 11 58.57 **23.86 محايد 2.93 37.14 26 5.71 4 14.29 10 12.86 9 30.00 21

5 
طرا وأاال   التدريس المتت دمة تتاعد ي في 

 حل الم كتت والمواق  الم تللة
 9 61.43 *12.14 محايد 3.07 28.57 20 7.14 5 21.43 15 14.29 10 28.57 20

6 
اارررتط ب ملالفرررة المللومرررات واالفكرررار البرررلاة 

 التي توا امي أثما  التللم
 8 69.14 *12.00 موافق 3.46 14.29 10 14.29 10 11.43 8 31.43 22 28.57 20

7 
ااعد ي طرا التردريس علري اارت دام هردائل فري 

 حل الم كتت التي توا امي
 15 50.29 **23.00 ملار  2.51 35.71 25 28.57 20 5.71 4 8.57 6 21.43 15

8 
ارررراعد ي طرررررا الترررردريس علرررري التك رررر  مررررب 

 المواق  التي توا امي في الم اط
 14 56.57 **34.86 محايد 2.83 42.86 30 2.86 2 11.43 8 14.29 10 28.57 20

9 
تترراعد ي طرررا وأاررال   الترردريس علرري توقرررب 

 الموق   قال حدوثه
 17 42.57 **35.00 ملار  2.13 34.29 24 28.57 20 31.43 22 1.43 1 4.29 3

10 
تتمح طررا وأارال   التردريس المترت دمة هقردر 

 من الحرية والتلا ر عن ايرا 
63 90.00 0 0.00 5 7.14 1 1.43 1 1.43 4.76 

موافررررررررررق 

 ه دة
158.34** 95.14 1 

 5 73.14 **45.14 موافق 3.66 14.29 10 14.29 10 14.29 10 5.71 4 51.43 36ارراعد ي طرررا الترردريس علررل إ تررا  أكاررر عرردل  11
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 13.28=  0.01،  ند  9.49=  0.05"  ند مستوى 2*معنوية " كا

استبيا   استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمري    فل عاارات2 كا ( و ول لاللة ملموية فل ق مة مرهب كا 7يتضح من  دول  

 المحور الثالف: الطرا واالاال   التدريت ة المتت دمة فري ظرل التحرول الرقمري(  ح رف تراوحرت  تراة  لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا 

(    ه ممرا  را  اتفراة %95.14( هرأعلل  تراة موافقرة واري  10ف  ا  اتفاة أرا  الطت  في اللارارة رقرم  (    ح %95.14:  %42.57الموافقة ما ه ن  

( فررل االاررتا اه  %65.48(   وفرري الماايررة  ررا ت الموافقررة علررل المحررور همترراة  %42.57( هأقررل  ترراة موافقررة وارري  9أرا  الطررت  فرري اللاررارة رقررم  

 ممكن من االفكار أثما  اللا 

12 
ارررراعدتمي طرررررا الترررردريس المتررررت دمة  عاررررر 

 الممبات علي الحلن والتذكر
 12 57.71 6.29 محايد 2.89 14.29 10 28.57 20 25.71 18 17.14 12 14.29 10

13 

تتررراعد ي علرررل إشرررااع حا ررراتي احهداع رررة مرررن 

ختل تقال الائلة ا رر اللاليرة واحتررام الفكرار 

 ة المث رة للتلك رالارياة وتو  ه الائل
 7 70.00 **48.14 موافق 3.50 27.14 19 1.43 1 14.29 10 8.57 6 48.57 34

14 
تراعرررررل  طررررررا التررررردريس المترررررت دمة  عارررررر 

ممبرررات التللررر م االلكترو ررري ماررردأ التررردر  مرررن 

 التال إلل البل  فل التلل م
 4 76.00 **48.71 موافق 3.80 7.14 5 14.29 10 21.43 15 5.71 4 51.43 36

15 

 

تراعل  طرا التدريس المتت دمة عار ممبرات 

التللررر م االلكترو ررري ماررردأ اللرررروا اللرليرررة هررر ن 

 المتللم ن فل التلل م

 6 73.14 **20.29 موافق 3.66 7.14 5 7.14 5 25.71 18 32.86 23 27.14 19

16 
ارراعدتمي طرررا وأاررال   الترردريس المتررت دمة 

علرري تحترر ن الماررارات التدريترر ة مررن ت طرر   

 وتمل ذ وتقويم
 16 44.00 **23.00 ملار  2.20 35.71 25 28.57 20 21.43 15 8.57 6 5.71 4

17 

ارراعدتمي طرررا وأاررال   الترردريس المتررت دمة 

عارررر ممبرررات التللررر م االلكترو ررري علررري الرررتللم 

 الذاتي
 3 76.57 **39.00 موافق 3.83 10.00 7 14.29 10 7.14 5 20.00 14 48.57 34

 
درج     ة المح     ور المال     ي: الط     ر  واالس     اليب 

 التدريسية المستخدمة في ظل التحول الرقمي
 65.48 31.49 محامد 3.27 22.86 16 12.52 9 15.63 11 12.35 9 36.64 26
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استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي استبيا   ( اسبة الموافقة على عبااا  3شكل ) 

)المحوا الثالث: الطر  واالساليب التدامسية المستخدمة في  لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا 

 ظل التحول الرقمي(

 

  فرل 2( و ول لاللة ملموية فل ق مرة مرهرب كرا   كرا3(  وال كل الا ا ي رقم  7يتضح من  دول  

اسررتبيا   اسررتطالع اأي الطررالب المعلمرري  حررول تقيرريم تجربررة التحررول الرقمرري لمقررراا   عاررارات

 المحور الثالف: الطرا واالارال   التدريتر ة المترت دمة  في ظل جائحة كواواا برااما التدامن 

( واتفراة %95.14:  %42.57في ظرل التحرول الرقمري(  ح رف تراوحرت  تراة الموافقرة مرا هر ن  

 أرا  الطت  المللم ن في المحور  ا  كما يلي :  

أارال   التردريس المترت دمة (  تترمح طررا و10ح ف  ا  اتفاة أرا  الطرت  فري اللارارة رقرم  -

( ه ركل ايفراهي ح رف %95.14هقدر من الحرية والتلا رر عرن ايرا ( هرأعلل  تراة موافقرة واري  

رأي الطررت  هررأه طرررا وأاررال  الترردريس فرري ظررل التحررول الرقمرري اررمحت لاررم هقرردر مررن الحريررة 

 والتلا ر عن الرأي

د ي طررررا وأارررال   التررردريس اع(  تتررر9ـررر  ه ممرررا  رررا  اتفررراة أرا  الطرررت  فررري اللارررارة رقرررم  

( ه ررركل ارررلاي ح رررف %42.57( هأقرررل  تررراة موافقرررة واررري  علررري توقرررب الموقررر   قارررل حدوثررره

 يري الطت  المللم ن هأه طرا التدريس ال تتاعدام علي توقب الموق 

( وارررو %92.86( همتررراة موافقرررة هلارررت  3ـررر كمرررا  رررا  اتفررراة أرا  الطرررت  فررري اللارررارة رقرررم  

يرررري الطرررت  المللمررر ن أه طررررا وأارررال   التررردريس المترررت دمة  عارررر اتفررراة ايفررراهي ح رررف 

 الممبات ااعدتام في التللم ه كل أارع
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(   % 50.29( همتررررر  موافقرررررة هلارررررت  16(   7ـررررر فررررري حررررر ن  رررررا ت اللارررررارات أرقرررررام   

ح رررررف يرررررري ( ح رررررف كررررراه اتفررررراة الطرررررت  المللمررررر ن ف ارررررا ارررررلاي هالملار رررررة  % 44.00 

تترراعدام علرري ااررت دام هرردائل فرري حررل الم رركتت كمررا ا اررا لررم  الطررت  أه طرررا الترردريس لررم

تتررراعدام علررري تحترررن مارررارتام التدريتررر ة مرررن ت طررر   وتمل رررذ وتقرررويم ح رررف تلرررد المارررارات 

 التدريت ة من أام متطلاات اللمل ة التلل م ة هالمتاة للطال  المللم في ت بص التدريس

( %69.14( همتر  موافقرة هلارت  17(   15(  14(  13(  11(  6ـ كما  ا ت عاارات ارقرام  

( ح رررف لررروت الطرررت  فررري ارررذة 76.57(  73.14%(  48.71%(  70.00%(  73.14% 

اللاارات  هموافق ( واو اتفاة ايفاهي ح ف يري الطت  المللم ن أه طرا  وأاال   التدريس فري 

ت علي ا تا  أكار ظل التحول الرقمي ااعدت علي ملالفة المللومات البلاة كما أ اا ايضا ااعد

عد من االفكار وعلي اشااع حا ات الطت  االهداع ة كما ا ارا راعرت ماردأ التردر  مرن الترال إلري 

 البل  في التدريس ومادأ اللروا اللرلية ه ن الطت  كما ا اا ااعدت علي التللم الذاتي 

ارررررت ( ه ررررركل  محايرررررد ( وهمتررررر  موافقرررررة هل8( 5( 4( 2( 1ـررررر و رررررا ت اللارررررارات أرقرررررام   

( ح ف كاه اتفراة الطرت  المللمر ن 56.57%( 61.43%( 58.57%( 59.14%( 56.86% 

في اذة اللاارات محايد  حو تموع طرا التدريس المترت دمة عارر الممبرات التلل م رة وكرذلك كراه 

اتفرراة الطررت  محايررد ايضررا فرري أ اررا ارراعدت علرري تحل ررل المواقرر  والتك رر  ملاررا وكررذلك فرري حررل 

 ا اام  اثما  التحول الرقمي   الم كتت التي تو

 ( فل االاتا اه  %65.48ـ وفي المااية  ا ت الموافقة علل المحور همتاة  

ح ف يري الااحف ا ه الهد من اخت ار طررا وأارال   تدريتر ة تتماار  مرب واقرب التحرول الرقمري   

كترو ري ه ركل الرقممة ( وأه يكوه امراك تمروع فري طررا التردريس المترت دمة فري ظرل التللر م االل

 يتتئم مب المواحي الملرف ة وأيضا ي دم الماارات التدريت ة من ت ط   وتمل ذ وتقويم   

 

: مررا ارري أرا  الطررت  المللمرر ن فرري تق رر م  التطا قررات  عررر  ومناقشررة اتررائا السررؤال الرابرر ـرر 3

التكمولو  رررررررررررة لمقرررررررررررررات التررررررررررردريس فررررررررررري ظرررررررررررل تفرهرررررررررررة التحرررررررررررول الرقمررررررررررري ؟
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 (8جدول )

 استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا استبيا   " واسبة الموافقة على عبااا  2داللة مرب  كاى "كا 
 ول الرقمي()المحوا الراب : التطبيقا  التكنولوجية في ظل تجربة التح

    (70) 

 

 م
 العبااا 

 المتوسط معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة
 المرجح

 اتجاه
 األراء

 مربع كاى
 "2"كا

 نسبة
 الموافقة%

 الترتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

 5 80.86 **54.14 موافق 4.04 7.14 5 7.14 5 14.29 10 17.14 12 54.29 38 جةتطب قات جةتك وةول ة جةل   ة ب  ل قوي ة وسائل جةتق    ة في جةت   م 1

 10 74.29 **26.43 موافق 3.71 7.14 5 14.29 10 21.43 15 14.29 10 42.86 30 (  ةاي تفك اك و   ي  هااجتك جةت ا س ة Classroomجةت   م عبا   صة )  2

3 
(  ةــاي تفك ــاك و   ــي Microsoft teamجةت  ــ م وجةتــ ا ب عبــا تطب ــم )

  هااجتك جةت ا س ة
 6 79.71 **71.00 قمواف 3.99 8.57 6 1.43 1 28.57 20 5.71 4 55.71 39

4 
تم توف ا جة ا ة جة    ة باةكا ل ع ـي جة  صـات جةت     ـة ع ـ  ب ج ـة كـل فصـل 

  اجسي
 1 95.14 **132.29 دةموافق ه  4.76 1.43 1 0.00 0 4.29 3 10.00 7 84.29 59

5 
تم جستخ جم وسـائل سـ   ة وبصـا ة ع ـي جة  صـات جةت     ـة سـاع ت ي ع ـح 

 فهم جة ا ة جة    ة
 11 67.14 **26.43 محايد 3.36 21.43 15 14.29 10 14.29 10 7.14 5 42.86 30

6 
ــا ة خطــة  ــة طبق ــات جةتك وةول  ــن خــالل جةتطب ق ــة   ــااجت كا   ــم شــاح جة ق ت

 جة اجس ة  ون حذف أى ل ء  ن أل جئها
 13 46.00 **44.43 ملار  2.30 51.43 36 7.14 5 14.29 10 14.29 10 12.86 9

7 
جةوسائل جةتك وةول ة جةح  ةة جةتي تم جسـتخ ج ها ةهـا تـرة ا ج لـابي فـي تـ ا س 

 ة وجة ظا ةجة قااجت جة    
 8 78.57 **62.14 موافق 3.93 14.29 10 7.14 5 7.14 5 14.29 10 57.14 40

8 
جةت   م وجةت ا ب في جة وقل جالةكتاو ي جةت    ي  ق م جة   و ة بصواة أفضل 

  ن جةت  م جةتق   ي
 9 76.57 **67.57 موافق 3.83 14.29 10 14.29 10 4.29 3 8.57 6 58.57 41

9 
جةت  ـــ م وجةتـــ ا ب عبـــا جةتطب قـــات جةتك وةول ـــة جةتـــي تـــم جســـتخ ج ها  ت  ـــ  

 باةتشو م وجةت وع
 4 85.43 **68.71 موافق ه دة 4.27 1.43 1 5.71 4 14.29 10 21.43 15 57.14 40

10 
ه اك ت وع فـي جسـتخ جم   صـات جةت  ـ م جالةكتاو ـي  ـن قبـل جةلا  ـة  ةـل ) 

Microsoft team – Edmo -zoom-  ) 
 12 62.29 **62.71 محايد 3.11 4.29 3 14.29 10 57.14 40 14.29 10 10.00 7

11 
ه ــاك صـــ وبة فـــي ت  ـــ م جةلا ـــب جة   ـــي وجةتطب قـــي عبـــا   صـــات جةت  ـــ م 

 جالةكتاو ي
 2 93.14 **173.43 موافق ه دة 4.66 1.43 1 4.29 3 4.29 3 7.14 5 82.86 58

 3 92.00 **151.86 فق ه دةموا 4.60 2.86 2 2.86 2 4.29 3 11.43 8 78.57 55 ه اك سهوةة في ت   م جةلا ب جة ظاي عبا   صات جةت   م جالةكتاو ي 12

 7 79.43 **56.43 افقمو 3.97 10.00 7 8.57 6 11.43 8 14.29 10 55.71 39 جستف ت كة اج  ن جةت   م عبا   صات جةت   م جالةكتاو ي 13

 14 38.29 **56.71 ملار  1.91 51.43 36 28.57 20 7.14 5 2.86 2 10.00 7 جة  صات جةتك وةول ة جة ق  ة تت اسب  ل جةلا ب جةتطب قي 14

 
 74.92 **56.66 موافق 3.75 14.08 10 9.29 7 14.80 10 11.63 8 50.20 35 درجة المحور الرابع: التطبيقات التكنولوجية في ظل تجربة التحول الرقمي
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جةتطب قات جةتك وةول ة في ظل تلابة جةتحول جةاق ي: عبااجت جة حوا جةاجبل 
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46.00

78.57 76.57
85.43

62.29

93.14 92.00
79.43

38.29

% سبة جة وجفقة

 13.28=  0.01،  ند  9.49=  0.05"  ند مستوى 2*معنوية " كا

استطالع  استبيا    فل عاارات 2( و ول لاللة ملموية فل ق مة مرهب كا   كا8يتضح من  دول  

اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظرل جائحرة 

فري ظرل تفرهرة التحرول الرقمري(  ح رف تراوحرت  المحور الراهب: التطا قات التكمولو  رة  كواواا 

( 4(    ح ف  ا  اتفاة أرا  الطت  في اللاارة رقم  %95.14:  %38.29 تاة الموافقة ما ه ن  

( هأقررل  ترراة موافقررة هلاررت  14(   ه ممررا  ررا ت اللاررارة رقررم  %95.14هررأعلي  ترراة موافقررة هلاررت 

 ( فل االاتا اه%74.92ر ككل همتاة  (  و ا ت في المااية الموافقة علل المحو 38.29% 

استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي استبيا   ( اسبة الموافقة على عبااا  4شكل )

 لمقراا  برااما التدامن 

 )المحوا الراب : التطبيقا  التكنولوجية في ظل تجربة التحول الرقمي( في ظل جائحة كواواا 

 

  فرل 2( و ول لاللة ملموية فرل ق مرة مرهرب كرا   كرا4( وال كل الا ا ي رقم  8  يتضح من  دول

اسررتطالع اأي الطررالب المعلمرري  حررول تقيرريم تجربررة التحررول الرقمرري لمقررراا   اسررتبيا  عاررارات 

 المحرور الراهرب: التطا قرات التكمولو  رة فري ظرل تفرهرة  برااما التدامن في ظل جائحرة كواوارا 

 ( %95.14:  %38.29 ف تراوحت  تاة الموافقة ما ه ن  التحول الرقمي(  ح

 واتفاة أرا  الطت  المللم ن في المحور  ا  كما يلي :  

(  تم توف ر المالة الللم رة هالكامرل علري الممبرات 4ـ ح ف  ا  اتفاة أرا  الطت  في اللاارة رقم  

( ح ف  ا  اتفاة الطت  %95.14التلل م ة عمد هداية كل فبل لرااي( هأعلي  تاة موافقة هلات 

ف اا ه كل ايفاهي وهالموافقة ه دة علي توف ر المالة الللم رة هالكامرل علري الممبرات   ه ممرا  را ت 

(  الممبات التكمولو  ة المقدمة تتماا  مب الفا   التطا قري( هأقرل  تراة موافقرة  14اللاارة رقم  

ف يرررري الطرررت  المللمررر ن هررراه ( و رررا  راي الطرررت  ف ارررا  هملرررار  ( ح ررر %38.29هلارررت  

 التطا قات التكمولو  ة في ظل التحول الرقمي ال تتماا  مب الفا   التطا قي  
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(  هموافرق ه ردة( ح رف هلارت 12(  11(  9ـ  ه مما  ا  اتفاة أرا  الطرت  فري اللارارات أرقرام   

هي ويرري الطرت  ( وارو اتفراة ايفرا%85.43( همتراة موافقرة   9 تاة الموافقة فري اللارارة رقرم  

المللم ن ف اا أه التلل م عار الممبرات التكمولو  رة أكثرر ت رويقا   وهلارت أيضرا  تراة الموافقرة فري 

( واررو اتفرراة اررلاي ح ررف يررري الطالرر  هررأه امرراك لررلوهة فرري ترردريس %93.14(   11اللاررارة   

ت  تراة المواقرة الفا   التطا قي عار الممبات التكمولو  ة في ظل التحول الرقمي   فري حر ن هلار

( واتفرراة الطررت  ف اررا ايفرراهي ح ررف يررري الطررت  هرراه امرراك %92.00(  12فرري اللاررارة رقررم   

 ااولة في تدريس الفا   المظري عار ممبات التلل م االلكترو ي 

(  هموافق (  همتاة موافقة 13(  7(  3(  2(  1ـ كما  ا  اتفاة أرا  الطت  في اللاارات أرقام  

( واتفاة الطت  ف ارا ايفراهي ح رف يرري الطرت  المللمر ن ف ارا أه %80.86( 1اارة  هلات في الل

(   2التطا قررات فرري ظررل التحررول الرقمرري هررديل قرروي   وهلاررت ايضررا  ترراة الموافقررة فرري اللاررارة   

( واتفاة الطت  في اللاارت ن ايفاهي ح ف يري الطت  %79.71(  3( واللاارة رقم  74.29%

ـر   يثري تلك ر الطت  ويممي ماراراتام التدريتر ة(  Classroom (، )Microsoft team) هأه تطا ق 

(   واتفراة الطرت  ف ارا ايفراهي % 78.57( همتراة موافقرة هلارت  7في حر ن  را ت اللارارة رقرم  

ايضررا فرري اه التطا قررات فرري ظررل التحررول الرقمرري لاررا ترراث ر ايفرراهي فرري الفررا ا ن المظررري واللملرري 

( واتفاة الطت  ايضا ف اا ايفاهي في ا ام % 79.43( همتاة موافقة  13ا اللاارة    و ا ت أيض

 ااتلالوا كث را من التلل م عار ممبات التلل م االلكترو ي  

ويلزو الااحف اذة المت فة إلي أه التطا قرات االلكترو  رة ال الرة هكرل  املرة كا رت ا ااريرة علري 

بول علي المحا رات إال من ختل ارذين التطا قر ن ح رف الطت  ح ف لم يتمكن الطت  من الح

الرذي تولرلت لراارته إلري  ررورة  (21( ) 2018مر  دااسرة عمرر العمرري )تتلق ارذة المت فرة 

 ييالة فاعل ة ألوات التوالل اال تماعي في تمم ة ماارات الطت  

وهمترررر   (   همحايررررد (10(  5ـرررر كمررررا  ررررا ت اتفرررراة الطررررت  المللمرررر ن فرررري عاررررارات ارقررررام  

( فررري ا ررره ترررم اارررت دام وارررائل ارررمل ة وهبررررية وفررري %62.29(  %67.14موافقرررة هلارررت  

 أه اماك تموع في ممبات التلل م من قال الفاملة 

(  هملرار  ( وهمترر  موافقرة هلاررت   14(  6كمرا  ررا  أيضرا اتفرراة الطرت  فرري عارارات أرقررام   

المقررررات كاملررة عاررر التطا قررات (  وه رركل اررلاي فرري أ رره لررم يررتم شرررا 38.29%(     46.00%

 التكمولو  ة كما يري الطت  المللم ن اه الممبات المو ولة حال ا ال تتماا  مب الفا   التطا قي  

 ( فل االاتا اه%74.92ـ  و ا ت في المااية الموافقة علل المحور ككل همتاة  
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(ودااسرة الهرام 16( )2020عبرد الررحم  فهرد )وتتلق  تائج اذا المحور مب  تائج لرااة كرل مرن 

في أام ة تلل ل  التطا قات التكمولو  رة  (11()2019( ودااسة  الد التركي )2()2019موان )

 في خدمة اللمل ة التلل م ة في ظل الظروف الراامة  

: مررررا ارررري أرا  الطررررت  المللمرررر ن فرررري تق رررر م  عررررر  ومناقشررررة اتررررائا السررررؤال الخررررامنـرررر 4

 في ظل تفرهة التحول الرقمي ؟ لمقررات التدريس ااال   التقويم
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 (9جدول )

 استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا استبيا   " واسبة الموافقة على عبااا  2داللة مرب  كاى "كا 
 خامن: التقومم في ظل التحول الرقمي()المحوا ال

     (70) 

 13.28=  0.01،  ند  9.49=  0.05"  ند مستوى 2*معنوية " كا

استبيا   استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمري  عاارات   فل2( و ول لاللة ملموية فل ق مة مرهب كا   كا9يتضح من  دول  

:  %25.71 المحور ال امس: التقويم فري ظرل التحرول الرقمري(  ح رف تراوحرت  تراة الموافقرة مرا هر ن    لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا

 العبااا  م
المتوس     معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

 ط
 المرجح

 اتجاه
 األراء

 مربع كاى
 "2"كا

 نسبة
الموافق       ة

% 
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2 95.43 **132.86 دةموافق ه  4.77 1.43 1 0.00 0 2.86 2 11.43 8 84.29 59 يتت دم أاال   متموعة من التقويم 1

2 
االختاررارات فرري ظررل التللرر م االلكترو رري ترروفر الوقررت 

 والفاد
 1 95.71 **133.66 موافق ه دة 4.79 1.43 1 0.00 0 1.43 1 12.86 9 84.29 59

 7 87.14 **97.86 موافق ه دة 4.36 4.29 3 7.14 5 2.86 2 20.00 14 65.71 46 يمكن اراال االختاارات هأكثر من وا لة 3

 5 89.71 **64.63 موافق ه دة 4.49 2.86 2 0.00 0 5.71 4 28.57 20 62.86 44 االختاارات الوه الين تق س الماارات الملرف ة 4

5 
ـــــة االختارررررارات االوه اليرررررن  تقـــــ س جة هـــــااجت جة    

 وجةتطب ق ة
 11 25.71 **82.83 ملار  ه دة 1.29 84.29 59 2.86 2 12.86 9 0.00 0 0.00 0

 4 91.43 **80.51 موافق ه دة 4.57 1.43 1 0.00 0 8.57 6 20.00 14 70.00 49 يطلب الطت  علل  تائج التقويم 6

 10 58.57 *9.71 محايد 2.93 30.00 21 17.14 12 10.00 7 15.71 11 27.14 19 ه اك أبحاث  ص ب ع  ها باة   ل 7

8 
ه اك كةـاة فـي عـ   جالبحـاث جة ط وبـة   ـك فـي وقـت 

 وجح 
 3 91.71 **103.83 موافق ه دة 4.59 1.43 1 0.00 0 14.29 10 7.14 5 77.14 54

9 
ه ــاك  تاب ــة  ســت اة ةــك  ــن قبــل أســتاذ جة قــاا أة ــاء 

 جةبحث أو جةتك  ف
 6 89.14 **55.83 موافق ه دة 4.46 1.43 1 0.00 0 7.14 5 34.29 24 57.14 40

 9 73.14 **21.71 موافق 3.66 12.86 9 10.00 7 17.14 12 18.57 13 41.43 29 تق  م جالبحاث وجةتك  فات لاء بشكل  اض ك 10

 8 80.00 **53.29 موافق 4.00 8.57 6 7.14 5 14.29 10 15.71 11 54.29 38 جةبحوث وجةتك  فات جة    ة ص بة باة سبة ةك 11

 
درج   ة المح   ور الخ   امس: التق   ويم ف   ي ظ   ل التح   ول 

 الرقمي
 79.79 **58.80 موافق 3.99 13.64 10 4.03 3 8.83 6 16.75 12 56.75 40

 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

167 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

(   ه ممرا %95.71( وحققت أعلرل  تراة موافقرة  هلارت  2 ا ت اللاارة رقم   (   ح ف95.71%

وجرراا  الموافقررة علررى  (  %25.71( وحققررت أقررل  ترراة موافقررة هلاررت  5 ررا ت اللاررارة رقررم  

 ( فى االستبيا  .%79.79المحوا ككل بنسبة بلغت )

 

استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي استبيا   ( اسبة الموافقة على عبااا  5شكل )

 )المحوا الخامن: التقومم في ظل التحول الرقمي( لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا 

 

  فرل 2وية فل ق مرة مرهرب كرا   كرا( و ول لاللة ملم5( وال كل الا ا ي رقم   9يتضح من  دول  

ااررتا اه  ااررتطتع رأي الطررت  المللمرر ن حررول تق رر م تفرهررة التحررول الرقمرري لمقررررات  عاررارات

 المحور ال امس: التقويم في ظرل التحرول الرقمري(  ح رف   هر امج التدريس في ظل  ائحة كورو ا

لطت  المللم ن فري المحرور ( واتفاة أرا  ا%95.71:  %25.71تراوحت  تاة الموافقة ما ه ن  

  ا  كما يلي :  

(  االختاررارات فرري ظررل التللرر م االلكترو رري ترروفر الوقررت والفاررد(   2ـرر ح ررف  ررا ت اللاررارة رقررم  

( ح رف كراه رأي الطرت  ف ارا ايفراهي %95.71هموافق ه دة (وحققت أعلل  تاة موافقرة  هلارت  

(  االختارارات 5 ري  ه ممرا  را ت اللارارة رقرم  في ا اا توفر الوقت والفاد في ظل التلل م احلكترو

االوه الين تق س الماارات اللمل ة والتطا ق ة(   هملرار  ه ردة ( وحققرت أقرل  تراة موافقرة هلارت 

 ( وكاه راي الطت  ف اا الاي ح ف يري الطت  ها اا ال تق س الماارات اللمل ة 25.71% 

(  هموافررق 9( 8( 6( 4(  3(  1للاررارات أرقررام   ه ممررا  ررا  اتفرراة أرا  الطررت  المللمرر ن فرري ا -

ه ررررررررررررررردة( ح ررررررررررررررررف هلاررررررررررررررررت  ترررررررررررررررراة الموافقرررررررررررررررة فرررررررررررررررري اررررررررررررررررذة اللاررررررررررررررررارات 

(   ح ررررررف كرررررراه 89.14%(  91.71%(  91.43%(  89.71%(  87.14%(  95.43% 

( ايفاهي  حو التقرويم فري ظرل التحرول الرقمري ح رف يرري 6( 4( 3( 1راي الطت  المللم ن في  

اررال   التقررويم المتررت دمة فرري ظررل التحررول الرقمرري متموعررة مررن تكل لررات الطررت  المللمرر ن أه أ

واختاارات   كما يمكن إراالاا عار الممبات هأكثر من وا لة وهأ اا تق س الفوا ر  الملرف رة كمرا 
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أه الطت  يطللوا علي  تائج تقرويمام وطلرك لملرفرة  قراط الضرل  وملالفتارا وملرفرة  قراط القروة 

 وتدع ماا 

( هرأه امراك كثررة فري التكل لرات المطلوهرة مرمام عارر 8لطت  المللمر ن فري عارارة رقرم  كما يري ا

( ف ري ف اا الطت  هأه اماك متاهلة متتمرة من 9الممبات علي مدار الت رم أما هالمتاة لللاارة   

 قال أعضا  ا ئة التدريس في ظل التحول الرقمي  

(   هموافرق ( ح رف هلارت  تراة 11(  10لارارة رقرم  ـ كما  ا  اتفاة أرا  الطرت  المللمر ن فري ال

( 10( ح ف كراه رأي الطرت  فري اللارارة رقرم  %80.00(    %73.14الموافقة في اللاارت ن   

  أما في اللاارة  ايفاهي في أه تق  م االهحا  والتكل لات في ظل التحول الرقمي  ا  ه كل ير  ام

الاحرو  والتكل لرات اللمل رة ي ح رف يرري الطرت  هرأه ( والتي كاه رأي الطت  ف اا ارلا11رقم  

  للاة التمل ذ في ظل التحول الرقمي

(  همحايرررد( وهمتررراة هلارررت   7ـررر و رررا  اتفررراة أرا  الطرررت  المللمررر ن فررري اللارررارة الوح ررردة رقرررم  

( وارري اللاررارة الوح رردة الترري كرراه رأي الطررت  ف اررا محايررد  حررو فرري اه امرراك أهحررا  58.57%

 هالممزل لما تحتا ه من لخول للمكتاات والاحف عن المالة الللم ة   يبل  عملاا 

 ( فل االاتا اه  %79.79و ا ت الموافقة علل المحور ككل همتاة هلات   

 زئ ا مب  تائج هلب الدرااات   ح ف أكدت  تائج اللديرد مرن الدراارات  وتتفق اتائا هذا المحوا

( 13( )2005دااسرة سرالي ودمر  )لكترو  رة وممارا والاحو  علي أام ة اارت دام االختارارات اال

ح رف تلرد االختارارات االلكترو  رة إحردي الممظومرات اللرع رة  (8( ) 2012ودااسة حنا   ليل )

التي تتت دم تقويم الطت  لاخل ه ئة التللم االلكترو  ة عار الممبات   في ح ن أكدت  تائج لرااة 

ق المتراواة هر ن الطرت  فري عمل رة التق ر م ال الرة علي  رورة تحق  (2( ) 2019الهام موان )

  هاالختاارات اله اماك طت  متلثرين وطت  متم زين

: مررررا ارررري أرا  الطررررت  المللمرررر ن فرررري تق رررر م  ـرررر عررررر  ومناقشررررة اتررررائا السررررؤال الخررررامن5

 لمقررات التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي ؟ الفوا   الملت ة واال تماع ة
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 (10جدول )

 استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا استبيا   " واسبة الموافقة على عبااا  2داللة مرب  كاى "كا 
 علي التحول الرقمي( )المحوا الساد : الجوااب النفسية واالجتماعية المترتبة 

    (70) 

 13.28=  0.01،  ند  9.49=  0.05"  ند مستوى 2*معنوية " كا

 العبااا  م
 المتوسط معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

 المرجح
 اتجاه

 األراء
 مربع كاى

 "2"كا

 نسبة
الموافق       ة

% 
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
أشلر هضا   لتي من كثرة الوا اات والتكل لات المطلوهة 

 علي مدار اللام الدرااي
 1 96.29 **117.11 موافق ه دة 4.81 1.43 1 4.29 3 0.00 0 0.00 0 94.29 66

 4 82.57 **58.86 موافق 4.13 7.14 5 5.71 4 4.29 3 32.86 23 50.00 35 أشلر هافتقال للح اة الفامل ة في ظل تفرهة التحول الرقمي 2

 5 78.57 **62.14 موافق 3.93 7.14 5 14.29 10 14.29 10 7.14 5 57.14 40 اماك ا ا  للدعم اللمي والملموي من قال المت بب ن 3

4 
أشررلر هالملررل واالحارراط  مررن لررلوهة التلامررل فرري ظررل اررذا 

 المظام
 10 26.57 **138.11 ملار  ه دة 1.33 85.71 60 1.43 1 7.14 5 5.71 4 0.00 0

 8 31.43 **20.00 ملار  ه دة 1.57 57.14 40 28.57 20 14.29 10 0.00 0 0.00 0 اماك ا ا  لروا الممافتة واللمل الفماعي ه ن الطت  5

6 
أشلر هالكتل وال مول وعدم االاتمام هالدرااة عارر الرتللم 

 عن هلد
 7 32.57 **86.69 ملار  ه دة 1.63 72.86 51 5.71 4 7.14 5 14.29 10 0.00 0

7 
التق رررر م التررررلاي للررررملس للرررردم القرررردرة علرررري التك رررر  مررررب 

 التكمولو  ا الحديثة
 9 28.29 2.06 ملار  ه دة 1.41 58.57 41 41.43 29 0.00 0 0.00 0 0.00 0

8 
أشرررلر هرررال وف مرررن االعارررا  المال رررة اللال رررة الشرررتراكات 

 اال تر ت
 3 82.86 **87.14 موافق 4.14 7.14 5 7.14 5 14.29 10 7.14 5 64.29 45

 6 56.00 **32.86 محايد 2.80 42.86 30 4.29 3 10.00 7 15.71 11 27.14 19 اماك كثرة في ا قطاع شاكات اال تر ت و للاا 9

10 
اماك عدم اقتماع وتلام من االارة للدرااة في ظرل التحرول 

 الرقمي
 2 86.57 **75.57 موافق ه دة 4.33 2.86 2 4.29 3 7.14 5 28.57 20 57.14 40

 
درج  ة المح  ور الس  ادس: الجوان  ب النجس  ية واالجتما ي  ة 

 المترتبة  لي التحول الرقمي
 60.17 30.20 محامد 3.01 34.29 24 11.71 8 7.86 6 11.14 8 35.00 25
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اسررتبيا     فررل عاررارات 2( و ررول لاللررة ملمويررة فررل ق مررة مرهررب كررا   كررا10يتضررح مررن  رردول  

استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحرول الرقمري لمقرراا  براراما التردامن فري 

ع ة المترتاة علي التحول الرقمي(   المحور التالس: الفوا   الملت ة واال تما  ظل جائحة كواواا

(  1(   ح رف  ررا ت اللارارة رقررم   %96.29:  %26.57ح رف تراوحررت  تراة الموافقررة مرا هرر ن  

( هأقرل 4(   ه مما  ا ت اللارارة رقرم  %96.29هأعلل  تاة موافقة ح ف هلات  تاة الموافقة ف اا  

( فرل %60.17ور ككرل همتراة  و ا ت الموافقة علل المح  ( %26.57 تاة ح ف هلات  تاتاا  

 االاتا اه  

 

استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي استبيا   ( اسبة الموافقة على عبااا  6شكل )

المحوا الساد : الجوااب النفسية واالجتماعية المترتبة علي ) لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا 

 التحول الرقمي(

 

  فل 2( و ول لاللة ملموية فل ق مة مرهب كا   كا6( وال كل الا ا ي رقم   10يتضح من  دول  

اسررتبيا   اسررتطالع اأي الطررالب المعلمرري  حررول تقيرريم تجربررة التحررول الرقمرري لمقررراا  عاررارات 

 المحور التالس: الفوا   الملتر ة واال تماع رة المترتارة   ي ظل جائحة كواواابرااما التدامن ف

 ( %96.29:  %26.57علي التحول الرقمي(  ح ف تراوحت  تاة الموافقة ما ه ن  

 واتجاه أااا الطالب المعلمي  في المحوا جاا كما ملي :  

ات والتكل لرات المطلوهرة علري (  أشلر هضا   لتي من كثرة الوا ار 1ـ ح ف  ا ت اللاارة رقم   

( وارذا يلكرس %96.29مدار اللام الدرااي( هأعلل  تاة موافقرة ح رف هلارت  تراة الموافقرة ف ارا  

اتفرراة اررلاي للطررت  المللمرر ن  تفرراة اررذة اللاررارة وأ رره امرراك  ررا   لترري عررالي لررديام مررن كثرررة 

( 4ي   ه مما  ا ت اللاارة رقم  التكل لات المطلوهة في ظل التحول الرقمي علي مدار الت رم الدراا

 أشرلر هالملررل واالحاراط  مررن لررلوهة التلامرل فرري ظرل اررذا المظررام( هأقرل  ترراة ح رف هلاررت  ترراتاا 
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( هملار ة شديدة من قال الطت  المللم ن ح ف ي لر الطت  هتاوله في التلامل مب 26.57% 

  ظام التحول الرقمي وها ه  ظام م وا  

(  امرراك عرردم اقتمرراع وتلاررم مررن االارررة للدرااررة فرري ظررل التحررول 10م  ـرر ح ررف  ررا ت اللاررارة رقرر

 (%86.57الرقمي ( همتاة موافقة هلات  

(  (  أشلر هال وف مرن االعارا  المال رة اللال رة الشرتراكات اال تر رت8في ح ن  ا ت اللاارة رقم  

ل ة المترتاة علي ( اتلق الطت  علي أه اماك خوف من االعاا  الما%82.86همتاة موافقة هلات  

 اشتراكات اال تر ت اوا  كا ت في المديمة او في القري 

(  (  أشرلر هافتقرال للح راة الفامل رة فري ظرل تفرهرة التحرول الرقمري 2ـ و ا ت أيضا اللارارة رقرم  

 (%82.57همتاة موافقة هلات  

( همتراة  ببر نامراك ا را  للردعم اللمري والملمروي مرن قارل المت (  3ـ كما  ا ت اللاارة رقم   

( ح رررف اشرررتكي الطرررت  المللمررر ن مرررن ا رررا  الررردعم اللمررري مرررن قارررل %78.57موافقرررة هلارررت  

 المت بب ن لاخل الفاملة والكل ة 

أشلر هالكتل وال مول وعدم االاتمام هالدرااة عارر الرتللم عرن هلرد ( همتراة (  6ـ و ا ت عاارة  

ي رلروه هالكترل وال مرول فري الرتللم عارر  ( وف اا اتلق الطت  علي أ ام ال32.57موافقة هلات  

 التلل م االلكترو ي 

( همتر  موافقرة  امراك كثررة فري ا قطراع شراكات اال تر رت و رللاا(  9ـ كما  را ت اللارارة رقرم  

( افق الطت  ف اا علي أه المت متاا ه كل   د من ختل الااقات المو ولة %56.00هلات ايضا  

 الممزل ة وال يو د م كلة في طلك علي الاات  الحمول وهاقات المت

 ( فل االاتا اه  %60.17و ا ت الموافقة علل المحور ككل همتاة   

ح ف يري الااحرف فري  ترائج   (2( )2019اتائا دااسة الهام موان )وتتلق  تائج اذا المحور مب 

اال فري هالفوا ر  الملتر ة واال تماع رة أه الطالر  يفر  أه يكروه م راركا وفلر اذا المحور ال اص

اللمل ة التلل م ة واه ي لر هارت اا  لتي أثما  التللم وال ي لر هضا   لتي أو قلق متزايرد مرن قلرة 

تلاعله مب المللم وعدم التك   مب التكمولو  ا الحديثة وكذلك الهد من حدو  تك   ه مه وه ن المللم 

ت التكمولو  رة الحديثرة هأشركالاا والتلل م االلكترو ي ويتم طلك من خرتل اتقا ره للتلامرل مرب التطا قرا

 الم تللة 

لل م عن هلد والتي وللل االثار الملت ة المترتاة علي اعتمال الطال  علي الواائل التكمولو  ة في الت

لتي مرت أهدي الطت  المللم ن ف اا رايام  ت فة لطا لة تو دام الدائم هالممزل  ظرا للظروف ا

طة الم تللة والتي ترت  عل اا الالد عن الح اة الفامل ة واال  هاا الاتل من ظاور ف روس كورو ا 

 كل اذا يمثل افتقال للح اة الفامل ة وكذلك كتل وخمول هالمتاة للطت 
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 ( 11جدول )

استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي لمقراا  استبيا   اسبة الموافقة على عبااا  

  ل جائحة كواواا برااما التدامن في ظ

    (70) 

 محاور االستمارة م
 نسبة

 الموافقة%

 61.08 جة حوا جالول: أه جف جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي 1

 71.83 جة حوا جةةا ي:  حتوى جة قااجت في ظل جةتحول جةاق ي 2

 65.48 جة حوا جةةاةث: جةطال وجالساة ب جةت ا س ة جة ستخ  ة في ظل جةتحول جةاق ي 3

 74.92 جة حوا جةاجبل: جةتطب قات جةتك وةول ة في ظل تلابة جةتحول جةاق ي 4

 79.79 جة حوا جةخا س: جةتقو م في ظل جةتحول جةاق ي 5

 60.17 جة حوا جةسا س: جةلوج ب جة فس ة وجاللت اع ة جة تاتبة ع ي جةتحول جةاق ي 6

 
 69.15 الدرجة الكلية لالستمارة

 

 

استطالع اأي الطالب المعلمي  حول تقييم تجربة التحول الرقمي استبيا   ( اسبة الموافقة على عبااا  7شكل )

 لمقراا  برااما التدامن في ظل جائحة كواواا

 

استبيا   اسرتطالع اأي الموافقة علل محاور  (  تاة7( وال كل الا ا ي رقم  11يتضح من  دول  

الطررالب المعلمرري  حررول تقيرريم تجربررة التحررول الرقمرري لمقررراا  برارراما الترردامن فرري ظررل جائحررة 

( وتراوحرت  تراة الموافقرة علرل %69.15  ح ف  ا ت الموافقة علل االارتمارة همتراة   كواواا 

ما ه ن   ح ف  ا   المحور ال امس: ( واتفاة الرا   ا  %79.79:  %60.17المحاور ما ه ن  
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التقويم في ظل التحول الرقمي( هأعلل  تاة موافقة   ه مما  ا   المحرور الترالس: الفوا ر  الملتر ة 

 االاتا اهواال تماع ة المترتاة علي التحول الرقمي( هأقل  تاة موافقة فل أرا  

 

اا المحررروا  الخرررامن حيرررث جررراا  الموافقرررة علررري عبرررااا  االسرررتبيا  بنسرررب مختلفرررة فجرررـررر  

 (%79.79والمحررروا الرابررر  والمحررروا الثرررااي  بنسرررب موافقرررة مرتفعرررة بلغرررت علررري التررروالي )

 ( 71.83(   74.92          و

ـررر ه ممرررا  رررا  هلرررد طلرررك المحرررور الثالرررف واالول والترررالس همتررر  موافقرررة فررروا المتوارررطة هلارررت 

 (60.17(   %61.08(   %65.48علي التوالي  

التي توللت ال اا الدرااة في محاوراا الم تللرة يرري الااحرف اه تفرهرة التحرول  من ختل المتائج

الرقمرري هالمترراة لمقررررات هر ررامج الترردريس ال رراص هررالطت  المللمرر ن هكل ررة التره ررة الريا رر ة 

مايالت في ماداا وتحتا  إلي ت ط     د وتدري  شامل لكل أطراف اللمل رة التلل م رة مرن طرت  

يس وفم رر ن اررذا هاح ررافة إلرري تفا ررز وإعرردال المقررررات الدراارر ة الكترو  ررا ه رركل وقررائم ن هالترردر

يتماا  مب طا لة المرحلة التي تل  اا الفاملات من تل ي ف روس كورو ا   وكذلك  رورة إيفال 

 حلول للتلامل مب طا لة المقررات اللمل ة الكترو  ا 

و اجسـة ( 2(  2019الارام يرو س  كرل مرن  ح ف تتلق  تائج ارذة الدراارة  زئ را مرب  ترائج لراارة

وجةذي توصل في  تائل  إةي  ل وعـة  ـن جمة ـات جة قتاحـة  (1( )  2011أسامة  بد السالم ) 

ــائج  اجســة  (  2010 مم  ان الترك  ي ) ةتحق ــم جةتحــول جةاق ــي ة لا  ــات جة صــا ة ، وكــذةك  ت

   ة  هااجت جةت  م جةـذجتي وج ضـا وجةذي جك  في  تائل  ع ي ق اة جة قاا جالةكتاو ي ع ي ت (20)

 ع ي  اجعات  ة فاول جةفا  ة ب ن جةطالب 

همترائج ممارا تحديرد مفموعرة والذي  رالي  ( 11( ) 2019 الد محمد التركي )وايضا  تائج لرااة 

تول ات تتللق هم ر هم ر الوعي هملاوم التللر م االلكترو ري واام رة و رولة وك ل رة االارتلالة ممره 

تلل م الم تللة والتأك د علي أام ة اتااع ال طوات والمراحل الللالة للتحرول مرن التللر م في مراحل ال

 التقل دي إل التلل م االلكترو ي

 الاستنتاجات : 

 في ضوء ألدات وأسئلة الدراسة توصل الباحي إلي االستنتاجات التالية :
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اما التررردامن فررري ـررر أ   أااا الطرررالب المعلمررري  فررري تقيررريم  أهرررداف ومحتررروي مقرررراا  براررر1

ظرررل تجربرررة التحرررول الرقمررري جررراا  بنسررربة موافقرررة فرررو  المتوسرررطة علررري أهرررداف المقرررراا  

( بينمرررا  جررراا  مرتفعرررة علررري المحتررروي حيرررث بلغرررت %61.08حيرررث بلغرررت اسررربة الموافقرررة  )

 ومرررن أارررم  ( %71.83اسررربة الموافقرررة علررري محتررروي المقرررراا  فررري ظرررل التحرررول الرقمررري )

  تائج المحورين :

المقررات الدراا ة في ظل التحول الرقمي لم تكن وا حة ومللمة للطت  فري هدايرة اللرام   ادافأ-

  ه كل كافي الدرااي

كما ااعدت لراارة المقرررات الدراار ة فري ظرل التحرول الرقمري علري تحتر ن االارداف الملرف رة د 

 والماارية

الرقمي علل التلك ر هدالً مرن شفلت المقررات المظرية واللمل ة الطت  المللم ن في ظل التحول  -

 تقال الحقائق وحلظاا وأيضا علي اللام كما شملت علي ا زا  للاحف والتللم الذاتي  

 كما أه ال طة الدراا ة للمقررات اللمل ة والمظرية في ظل تفرهة التحول الرقمري لرم يرتم شررحاا -

 ه كل كافي 

ن الممرررزل هل ررردا عرررن البررراالت ـررر كمرررا امررراك لرررلوهة فررري تطا رررق محتررروي المقرررررات اللمل رررة مررر

 والمتع  وااللوات التيمة للتطا ق

ـررر اررراعدت تفرهرررة التحرررول الرقمررري الطرررت  المللمررر ن علررري فارررم محتررروي المقرررررات  المظريرررة 

واللمل رررة ( كمرررا أه المحتررروي  متررروفر وارررال الحبرررول عل ررره ومكتمرررل الفوا ررر  ولررر س امررراك 

 ليةللوهة في التلاعل مب المللم ويراعي اللروا اللر

ـرررر أااا الطررررالب المعلمرررري  فرررري تقيرررريم  الطررررر  واألسرررراليب التدامسررررية لمقررررراا  برارررراما 2

الترردامن فرري ظررل تجربررة التحررول الرقمرري جرراا  بنسرربة موافقررة فررو  المتوسررطة حيررث بلغررت 

 ( وم  أهم اتائا المحوا : 65.48%)

يرة والتلا رر عرن تتمح طرا وأاال   التدريس المتت دمة  في ظل التحول الرقمي هقردر مرن الحرـ 

ايرا  وعلي التللم ه كل أارع كما ااعدت علي التللم الرذاتي وعلري ا ترا  اكارر عردل مرن االفكرار 

 واشااع حا اتام االهداع ة 
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ـرر لررم تترراعد طرررا وأاررال   الترردريس المتررت دمة عاررر ممبررات التللرر م االلكترو رري الطررت  علرري 

 م تحت ن الماارات التدريت ة من ت ط   وتمل ذ وتقوي

ـررر لررر س امررراك تمررروع فررري طررررا وأارررال   التررردريس المترررت دمة فررري عرررر  المحا ررررات عارررر 

 ممبات التلل م االلكترو ي

ـررر أااا الطرررالب المعلمررري  فررري تقيررريم  التطبيقرررا  التكنولوجيرررة لمقرررراا  براررراما التررردامن فررري 3

( ومرر  أهررم اتررائا %74.92ظررل تجربررة التحررول الرقمرري جرراا  بنسرربة موافقررة مرتفعررة بلغررت )

 المحوا :

ـرر تررم ترروف ر المررالة الللم ررة هالكامررل علرري الممبررات التلل م ررة عمررد هدايررة كررل فبررل لراارري لكررل 

التطا قرررات التكمولو  ررة  هرررديل قرروي للطررررا التقل ديررة كمرررا اه امرراك اررراولة  الطررت   كمرررا تلتاررر

 في تلل م الفا   المظري 

لمللومررررة هبررررورة أفضررررل مررررن والتللرررر م والترررردري  فرررري الموقررررب االلكترو رررري التلل مرررري يقرررردم اـرررر 

  التللم التقل دي

تم اارررت دام وارررائل ارررمل ة وهبررررية علررري الممبرررات التلل م رررة لمتررراعدة الطرررت  علرررل ـررر لرررم يررر

  فام المالة الللم ة

واقتبررررت ـررر لررر س امررراك تمررروع فررري اارررت دام ممبرررات التللررر م االلكترو ررري مرررن قارررل الفاملرررة 

 (   Microsoft teamمثل   علي تطا قات 

 اماك للوهة في تلل م الفا   اللملي والتطا قي عار ممبات التلل م االلكترو ي  ـ كما أه

 ـ والممبات التكمولو  ة المقدمة للطت  المللم ن ال تتماا  مب الفا   التطا قي تماما  

ـررر أااا الطرررالب المعلمررري  فررري تقيررريم  أسررراليب التقرررومم  لمقرررراا  براررراما التررردامن فررري ظرررل 4

( . %79.79ي جرررراا  بنسرررربة موافقررررة مرتفعررررة أمضررررا بلغررررت اسرررربتها )تجربررررة التحررررول الرقمرررر

 وم  أهم اتائا المحوا :

ااررت دام أاررال   متموعررة مررن التقررويم كمررا أه االختاررارات فرري ظررل التحررول الرقمرري ترروفر ـرر مررتم 

كمرررا ا ارررا تقررر س المرررواحي الملرف رررة ه ررركل كا رررر ويرررتم ارارررالة عارررر ممبرررات  الوقرررت والفارررد

 . أكثر من وا لة التلل م االلكترو ي ه
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ـررر امررراك متاهلرررة مترررتمرة مرررن قارررل أارررتاط المقررررر أثمرررا  الاحرررف أو التكل ررر  كمرررا يطلرررب الطرررت  

 علي  تائج التقويم هأول هأول 

والاحرررو  والتكل لرررات  ـررر كمرررا أه االختارررارات االوه اليرررن ال تقررر س المارررارات اللمل رررة والتطا ق رررة

 طلوهة  في وقت واحد من الطت  اللمل ة للاة   واماك كثرة في عدل االهحا  الم

ـرررر أااا الطررررالب المعلمرررري  فرررري تقيرررريم الجوااررررب النفسررررية واالجتماعيررررة لمقررررراا  برارررراما 5

 (%60.17التررردامن فررري ظرررل تجربرررة التحرررول الرقمررري جررراا  فرررو  المتوسرررطة حيرررث بلغرررت )

 وم  أهم اتائا المحوا :

ـــ  ة التلامرررل فررري ظرررل ارررذا لرررم ي رررلر الطرررت  المللمررر ن  هالملرررل واالحاررراط  تمامرررا مرررن لرررلوهد

 ك ا ةم  ش اوج باةكسل وجةخ ول   المظام

ي رررلر الطرررت  المللمررر ن  هضرررا   لترررري مرررن كثررررة الوا ارررات والتكل لرررات المطلوهرررة علرررري دـــ 

 مدار اللام الدرااي

 كما أه اماك عدم اقتماع وتلام من قال  االارة للدرااة في ظل التحول الرقميد 

 ال وف مرررن االعارررا  المال رررة اللال رررة الشرررتراكات اال تر رررتوي رررلر الطرررت  المللمررر ن أيضرررا هررردـــ 

امرررراك ا ررررا  كامررررل للرررردعم اللمرررري والملمرررروي مررررن قاررررل فــــي ظــــل جةتحــــول جةاق ــــي ك ــــا أ ــــ  

 في جةلا  ة ة طالب جة     ن جة اء تلابة جةتحول جةاق ي المت بب ن

 التوصيات :

 في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يوصي الباحي بما يلي :

ـــام بتوضـــ   1 ـــ ضـــاواة جالهت  ارررداف  المقرررررات الدرااررر ة فررري  فررري هدايرررة اللرررام الدرااررري أد

 عار ممبات التلل م االلكترو ي 

ــــل 2 ــــ ا س ب ــــا  ت اســــب   ــــاهج وطــــال جةت ــــااجت وجة   ــــ  ضــــاواة جالهت ــــام بتطــــو ا جة ق د

 جةتطب قات جةتك وةول ة جةح  ةة في ظل جةتحول جةاق ي

فررررري طررررررا وأارررررال   التررررردريس المترررررت دمة فررررري عرررررر   ررررررورة االاتمرررررام  هرررررالتموع دـــــ 3

 المحا رات عار ممبات التلل م االلكترو ي
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هررالتموع فرري ااررت دام ممبررات التللرر م االلكترو رري فرري دــ ضــاواة جالهت ــام  ــن قبــل جةلا  ــة 4

 ظل تفرهة التحول الرقمي 

 تكمولو  ررررة تتماارررر  مررررب ترررردريس الفا رررر  التطا قرررري  اللملرررري ( دــــ ضــــاواة ج لــــا    صــــات 5

 بك  ة جةتاب ة جةا اض ة في ظل تلابة جةتحول جةاق ي  للطت  المللم ن

تقرررر س الماررررارات دــــ ضــــاواة جالهت ــــام بوضــــل جختبــــااجت عبــــا جة  صــــات جالةكتاو  ــــة  6

  اللمل ة والتطا ق ة للطت  المللم ن في ظل تفرهة التحول الرقمي 

ـــوا عـــن6 ـــاء جال  ـــ ي أوة  ـــوعي ة ـــة جة ـــام ب شـــا ةقاف ـــ ضـــاواة جالهت  ـــة جةتحـــول  د ـــة تلاب طب  

 جةاق ي في ظل لائحة كواو ا  

ـررر  ررررورة االاتمرررام هلمرررل لراارررات  ديررردة عرررن البرررلوهات التررري توا ررره الطرررت  المللمررر ن 8

 في ك  ات جةتاب ة جةا اض ة واعضا  ا ئة التدريس في ظل تفرهة التحول الرقمي 

 Referencesالمراجع المستخدمة: 

 العربية :أولا 

 –: التحول الرقمي للفاملات المبرية   المتطلارات وايل رات  ( 2011تتم علي  أاامة عاد ال -1

مفلررة التره ررة   الفمل ررة المبرررية للتره ررة المقار ررة وااللارة 

   302-267(   33  14التلل م ة   القاارة   

: تق  م تفرهة التحول الرقمري مرن و ارة  ظرر طرت  االعرتم  (2019إلاام يو س أحمد    -2

تطا ق علررري ممظومرررة التللررر م االلكترو ررري خرررتل  ائحرررة هرررال

 –كورو ا وو ب تبور الاترات ف ة تطرويرة   لراارة كم رة 

الفرز  الراهرب  – 55ك ل ة (   مفلة الاحو  احعتم ة   اللدل 

 القاارة 2020أكتوهر 

ي طرت  : إعدال اختاار لتحديد متتوي الروعي المللومراتي لرد ( 2018أما ي يكريا الرمالي    -3

الفاملررررات المبرررررية ـ مفلررررة هحررررو  فرررري علررررم المكتاررررات 

والمللومات   مركرز هحرو   ظرم وخردمات المللومرات   كل رة 

 133- 81(    14االلا   املة القاارة     

أم ن لتا الدين   رياام الاول  -4

  2019 ) 

 –: تكمولو  ا التللر م والتردري  احلكترو ري   االارترات ف ات 

 –لار الترررررحا  للم رررررر والتوييرررررب  –تطا قرررررات ال –اللوات 

 القاارة 

:  اازيررة  املررة لمماررور للتحررول الرقمرري فرري ظررل  ائحررة  ( 2019إيماه اامي عاد الماي    -5
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كورو ررا مررن و اررة  ظررر أعضررا  ا ئررة الترردريس وملرراو  ام   

مفلرررة كل رررة التره رررة    املرررة عررر ن شرررمس   اللررردل الراهرررب 

   2020والرهلوه الفز  الراهب  

: تلزيز تمافت ة التللر م اللرالي المبرري مردخت لتطروير واقرب  ( 2018هدوي أحمد وأخروه    -6

مؤاتررراته فررري تبرررم     ارررة الفاملرررات اللالم رررة   المفلرررة 

 – 328(   53الترهويررة   كل ررة التره ررة    املررة اررواا      

412 

ورو ا   االفق والتحديات   لار : أيمة التلل م والتللم في ظل ك ( 2020 مال علي الدا اه    -7

اللكررررررررررررررررررررر   أفرررررررررررررررررررراا ملرفررررررررررررررررررررة متفرررررررررررررررررررردلة   

https//ahramalyoum.com/2020/06/05    

: تبم م و  ر مقرر الكترو ي في تكمولو  ا التلل م في  و   ( 2012حماه خل ل   -8

ملرراي ر  ررولة التللررر م االلكترو رري لتمم رررة الفوا رر  الملرف رررة 

 رررة   رارررالة لكتررروراة ا رررر وااللائ رررة لررردي طرررت  كل رررة التره

 مم ورة   كل ة التره ة    املة الممبورة

حتمي عاد الرحمن ال  مي    -9

2016 ) 

: أخبائي مبالر الرتللم أو االمر ن وق رالة التا  رر التلل مري   

 القاارة   –لار اللفر للم ر والتوييب 

الفاملات الترلولية  حرو  : اتفااات أعضا  ا ئة التدريس في ( 2018خالد عوا  الثا تي    -10

لور التدري  عن هلد في تمم ة قدراتام   مفلة  املة الطائ  

 465- 421(    16   4للللوم اح تا  ة    املة الطائ    

: التحول الرقمي من التلل م التقل دي إلري التللر م االلكترو ري    ( 2019خالد محمد التركي    -11

  اللردل  9ارت   مفلد  مركز الاحو  واالات ارات    املة

   2019الول   يو  و   

: لرااررة مقار ررة لررالب الفاملررات الرقم ررة ال ما ررة واللره ررة  ( 2019رمضاه محمد التلول    -12

وإمكا  ة االفالة مماا في  ماورية مبر اللره ة   مفلرة كل رة 

   612 – 447(    4   43التره ة    املة ع ن شمس   

: االختاارات االلكترو  ة عار ال اكات   ممظومة التلل م عارر  (2005  االي مديح -13

 ال اكات   عالم الكت    القاارة 

:   ملوقرررات اارررت دام التللررر م احلكترو ررري مرررن و ارررة  ظرررر  ( 2017الطاه هن عاد اللزيز  -14

أعضرررا  ا ئرررة التررردريس هفاملرررة القبررر م فررري  رررو  هلرررب 

   2017الترراهب   ارراتمار   اللرردل  23المتا رررات     المفلررد 

   379ص 

: لور التللرر م المرردمج فرري تحق ررق تكررافؤ اللرررص التلل م ررة فرري  ( 2018شرين ع د مراي    -15

التللررر م الفررراملي المبرررري   تبرررور مترررتقالي   مفلرررة كل رررة 

 256-173(   113   29التره ة  املة هماا   
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عاد الرحمن هن فاد المطرف    -16

2020 ) 

قمررري للتللررر م الفررراملي فررري ظرررل االيمرررات هررر ن : التحرررول الر

الفاملرررات الحكوم رررة والفاملرررات ال الرررة مرررن و ارررة  ظرررر 

أعضررا  ا ئررة الترردريس   المفلررد التررالس والثررالثوه   اللررردل 

  2020التاهب     املة الملك الول يول و 

عاد الرحمن محمد لالا  -17

 2020) 

اليمررة : توظ رر  التكمولو  ررا الرقم ررة فرري التللرر م فرري وقررت 

 https.///www.new.educ.com 30 ف رررروس كورو رررا   

/6/2020 

عاد اللل م ا د عاد الظاار  -18

 ( 2018وأخروه   

: المتطلاررات اللالم ررة للم ررر الرردولي لعضررا  ا ئررات الترردريس 

مفلرررة الثقافرررة  –لارارررة مقار رررة  –فررري الفاملرررات المبررررية 

   653 – 635(    128   18والتم ة   اواا  

عادهللا عادالحل م محمد  رحا   -19

 (2010عالل  ال  

: الماررارات التدريترر ة والترردري  الم رردا ل فررل  ررو  الواقررب 

الملالر للتره رة الريا ر ة ملراا م مارال   تطا قرات   مكتارة 

 المور

: متطلاات اات دام التلل م االلكترو ي في كل ات  املرة الملرك  (2010عثماه التركي   -20

 ظر أعضا  ا ئة التدريس    املة الاحررين  الول من و اة

  1  اللدل 11  مركز الم ر الللمي   المفلد 

: فاعل ة ألوات التوالل اال تمراعي علري التحبر ل الدرااري  (2018عمر حت ن اللمري   -21

لدي الطلاة الفامل ة لرااة مطاقة علي ع مة من طالاات كل رة 

اللره رة واال ترا  ة    االلا   املة الملك الول   مفلة الللوم

    4 اللدل  10 املة القب م   مفلد 

: التللرررر م االلكترو رررري فرررري قطرررراع التللرررر م اللررررالي ؟ اال ررررة  ( 2018ما دة أهو هكر حتن    -22

والتحرررديات   مفلرررة الللررروم والدراارررات اال ترررا  ة    املرررة 

 16-1(   54هماايي   كل ة ايلا  والللوم هالمر      

ا   الاامي   اهراا م محمدين  -23

 (  2020حفايي   

:التللم عن هلد ملاومة   ألواته وااترات ف اته   لل ل لبا لي 

الت ااات في التلل م االكاليمي والمامي والتقمي   ممظمة االمم 

   2020المتحدة للتره ة والتلل م والثقافة   ال و تكو 

وأيمررة كورو ررا : ارر ماريواات للمتررتقال    : التللرر م اللرهرري (   2020مامي محمد امايم    -24

المفلة الدول ة للاحو  في الللروم الترهويرة   المؤاترة الدول رة 

  104- 75(   4  3لفاا المتتقال   

: تمم ررة الفرردارات المحوريررة هالفاملررات المبرررية فرري  ررو   (2010 الة عاد القالر ااشم    -25

فلرة كل رة التره رة م –لرااة تحل ل ة –فرا اللامل االفترا  ة 

 (20   املة همي اوي    

: الاررررة وتحرررديات التللررر م الرقمررري فررري موا ارررة الررردروس  ( 2019االة مراي عارف    -26

المفلة اللره رة لرالا  والدراارات اال ترا  ة    –ال بول ة 

( 6المؤاترررة اللره رررة للتره رررة والللررروم وايلا   القررراارة     

123-136  
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Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights,roles 

and responsibilities of health workers, including key 

considerations for occupational safety and health, 18 March 

2020,On Line https://www.who.int/ 

World health 

Organization,2020 

 

28- 

Macneill, S & Smyth, k (2018). Conceptualizing the digital 

university the intersection of policy, pedagogy and practice, 

Palgrave Macmillan, Switzerland. 

 Johnston, 

B, Macneil, 

29- 

: evaluation of distance education through blended larning 

:Comparisons and Important factors for the learning proess 

,Vol.5,No.2,pp,70-74 ,published onlion in scientific 
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Ana Carolina 

Bertoletti De 

Marchi (2014 
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 المارارات هلرب اكتترا  علرل وترأث رة تلل مرل موقرب : همرا  (2009  لمملمعادا ال د ااة -27

 هكل رة التردريس ه رلاة اللمل رة التره رة طالارات لد  التدريت ة

   ا رر مم رورة ما ترت ر    رارالة هطمطرا الريا ر ة التره ة

 طمطا    املة  الريا  ة التره ة كل ة
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