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 تصميم بيئة تعلم إلكترونية لتنمية كفايات استخدام التحول الرقمي
 لدى معلمات وزارة التربية بدولة الكويت

  أ.أ.    ريهامريهام  دخيلدخيل  سالمسالم  محمدمحمد  الشمريالشمري
 

 الملخص
هدفت الورقة إلى قياس أثر تصميم بيئة تعلم إلكترونية لتنمية كفايات استخدام 
التحول الرقمي لدى معلمات وزارة التربية بدولة الكويت، ولتحقيق هذا الهدف 
استخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي والتجريبي من خالل التجريب على عينة 
عددها)43( معلمة من العامالت في منطقة مبارك الكبير بوزارة التربية في دولة 
الكويت،تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين متساويتين أحدهما تجريبية واألخرى 
ضابطة كل منها )71( فردا، تم تدريب أفراد المجموعة التجريبية على بيئة التعلم 
اإللكتروني، في حين لم يتم تعريض المجموعة الضابطة ألي نوع من التدريب. 
قبل البدء بعملية التدريب تم تطبيق اختبار قبلي على كفايات استخدام التحول 
الرقمي للمعلمات في المجموعتين وبعد االنتهاء تم إعادة تطبيق االختبار البعدي 
على نفس الكفايات بعد التدريب. ولقياس مهارات استخدام التحول الرقمي، و تم 
تصميم قائمة  تحتوي على )52( مهارة تعكس مهارات استخدام التحول الرقمي، 
كما تم تصميم قائمة بمتطلبات التحول الرقمي، وكانت المعالجة اإلحصائية 
المستخدمة تحليل التباين األحادي لوجود متغير مستقل واحد وهو تصميم بيئة 
التعلم اإللكترونية وهي من مستو ى القياس الفئو ي مع متغير تابع واحد وهو 
استخدام التحول الرقمي وهو من مستو ى القياس االسمي، وأشارت نتائج الدراسة 
إلى تفوق أفراد العينة  في المجموعة التجريبية على أفراد العينة من المصممات 
 في المجموعة الضابطة، وفي ضوء هذه النتائج، ُقدمت بعض التوصيات التربوية 

 الكلمات المفتاحية: تصميم بيئة تعلم ،التحول الرقمي ،تكنولوجيا التعليم .
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Designing an electronic learning environment to 

develop the competencies of using digital 

transformation for female teachers of the Ministry of 

Education in the State of Kuwait 

 

BY 
Reham Dakhil Salem Mohammed Al-Shammari.  

 

Abstract: 

This Scientific paper aimed at investigating the impact of designing an 

Digital transformation on the development of competencies of using 

technological innovations among the Female teachers of the Ministry of 

Education in Kuwait. To achieve this goal the researcher used the 

descriptive and experimental approaches. The study sample consisted of 

(34) Female teachers of the Ministry of Education working in Mubarak 

Al-Kabeer Directorate in the Ministry of Education in the State of 

Kuwait. The subjects were equally divided into two groups; an 

experimental group and a control group. A pretest on the competencies 

of using technological innovations was introduced to both the 

experimental and the control groups. The subjects of the experimental 

group were then trained on an electronic learning environment, whereas 

the subjects of the control group were left without training. After 

training, a post test on the same competencies of using Digital 

transformation was applied to both groups. To measure the skills of 

using technological innovations, the researcher designed a list of (25) 

skills. A list of technological innovations was also designed. The data 

was statistically analyzed using (One-way Anova) because there is only 

one independent which is the design of the electronic learning 

environment and one dependent variable which is the use of Digital 

transformation. The results of the study show that the respondents in the 

experimental group achieved higher than respondents in the control 

group. According to these results, a number of educational 

recommendations were suggested .  

Key words: 

 designing a learning environment, Digital transformation, educational 

technology 
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 :     الـــمقدمة
م تكنولوجيددا بيئددات الددتعلم اإللكترونددي النتريددة والتطبيددق والممارسددة فددي تصددميم تقدد

دارة وتقويم مصادر الدتعلم وعمليدات مدن أجدل حدل المشدكالت  وتطوير واستخدام وا 
التعليميددة، وتعددد البيئددات التعليميددة اإللكترونيددة أحددد أهددم المجدداالت فددي تكنولوجيددا 

البيئدددات التعليميدددة اإللكترونيدددة اإلعدددداد التعلددديم اإللكتروندددي، كمدددا يتطلدددب اسدددتخدام 
دارتهدا وفدق معدايير محدددة مدن  الجيد من حيث تصميمها وتطويرهدا واسدتخدامها وا 
أجل ضمان فاعلية توتيدف  فدي العمليدة التعليميدة، والهددف مدن اسدتخدام البيئدات 
التعليمية اإللكترونية في مؤسسدات التعلديم العدالي هدو دعدم وتحسدين عمليدة الدتعلم  

 مختلف قطاعات التعليم العالي.  في
إلدددى تهدددور أسددداليب وطدددرق جديددددة للتعلددديم الغيدددر  ولقدددد أدى التقددددم التكنولدددوجى

المباشددددر، تعتمددددد علددددى توتيددددف التحددددول الرقمددددي لتحقيددددق الددددتعلم المطلددددوب منهددددا 
اسددتخدام الكمبيددوتر بغددرض إتاحددة الددتعلم علددى مدددار اليددوم والليلددة لمددن يريددده وفددى 

بواسددطة أسدداليب وطددرق متنوعددة تدددعمها تكنولوجيددا الوسددائل المكددان الددذى يناسددب 
المتعددددة بمكوناتهددا المختلفددة لتقدددم المحتددوى التعليمددى مددن خددالل تركيبددة مددن لغددة 
مكتوبددددة ومنطوقددددة، وعناصددددر مرئيددددة ثابتددددة ومتحركددددة وتدددد ثيرات وخلفيددددات متنوعددددة 

م شديق سمعية وبصرية، يتم عرضها للمتعلم من خالل الكمبيوتر، مما يجعل التعل
وممتددع، ويتحقددق بدد على كفدداءة، وب قددل مجهددود، وفددى أقددل وقددت، ممددا يحقددق جددودة 

 (. 2008التعليم )عبدالعزيز، 
إن توتيدددف التحدددول الرقمدددي التدددى أفرزهدددا التدددزاوت الحدددادث بدددين مجدددال تكنولوجيدددا 
المعلومدات وتكنولوجيدا التعلديم فددى العمليدة التعليميدة، أصددبل ضدرورة ملحدة تفددرض 

ليميددة إحددداث نقلددة نوعيددة فددى األهددداف التددي تسددعى إلددى تحقيقهددا، علددى الددنتم التع
ليكون التركيز على إكساب المتعلمين مجموعة مدن المهدارات التدى تتطلبهدا الحيداة 

(، Learning Skills-Selfفدى عصدر المعلومدات، ومنهدا مهدارات الدتعلم الدذاتي)
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تعامددل مددع ومددا تتضددمنة مددن مهددارات ال ( Informaticsومهددارات المعلوماتيددة )
 (.0201التحول الرقمي، بدال من التركيز على إكسابهم المعلومات)ممدوح ، 

كما توجد مجموعة من المتطلبات والحاجات التي فرضها عليندا العصدر  الحدالي، 
والتددددددي تجعددددددل التحددددددول الرقمددددددي ك حددددددد المسددددددتحدثات التكنولوجيددددددة وهددددددو الخيددددددار 

:الحاجددة إلددى الددتعلم المسددتمر االسددتراتيجي الددذي ال بددديل عنددذ، ومددن هددذه الحاجات
والحاجددددة إلددددى التعلدددديم المددددرن، والحاجددددة إلددددى التواصددددل واالنفتدددداح علددددى ا خددددرين، 
باإلضددافة إلددى التوجددة الحددالي لجعددل التعلدديم ليددر مددرتبط بالمكددان والزمددان، حيددث 
يكددون الددتعلم مدددى الحيدداه، تعلددم مبنددي علددى الحاجددة الحاليددة، وتعلددم ذاتددي، وتعلددم 

 (. 1201فعال )هالة ، 
 مشكلة البحث:

يعتبددر التحددول الرقمددي فددي التعلدديم مددن الموضددوعات المهمددة والمعاصددرة،  وتحتددل 
التربيددددة موقعددددا  بددددارزا  ضددددمن إطددددار النقلددددة المجتمعيددددة ، كمددددا أن التعلدددديم أحددددد أهددددم 

 األركان التي شملتها رياح التغيير والتجديد. 
غيددر المدددارس لتواجددة إن التحدددي الكبيددر الددذي يواجددة مدارسددنا اليددوم، هددو كيددف تت

متطلبددات المسددتقبل بمددا فددي ذلددك توتيددف التقنيددات المختلفددة توتيفددا  فعاال ،وعمومددا  
فان مدارس التعليم العام لكي تكون مهي ة للتحول الرقمي بفعالية، يجدب أن يتدوفر 

دارة فعالة.   فيها استراتيجبة ونتام تعليمى مرن، وا 
قة لعلها تفيد فى محاولتها اإلجابة عـ  وهذا ما دفع الباحثة إلى كتابة هذه الور 

 األسئلة التالية: 
 ما هو التحول الرقمي؟  (7
 لماذا تكون التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية؟  (5
 ما متطلبات توتيف التحول الرقمي ؟  (4
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ومن هنا ومن خالل المقابالت لتير المقننة لمجموعة من المعلمات  فدي مددارس 
الكثيدددر مددن األدوات الحديثددة فدددي التكنولوجيددا ممكدددن مختلفددة أكدددوا علدددى أن يوجددد 

 أضافتها في العملية التربوية .  
ومما تقدم؛ تلخص الباحثة مشدكلة ورقدة العمدل الحاليدة فدي العبدارة التاليدة: ضدعف 
اسددتخدام التحددول الرقمددي لدددى معلمددات وزارة التربيددة  بدولددة الكويددت والحاجددة إلددى 

 توفير بيئة تعلم إلكترونية .
كيــي يمكــ  تصــميم بيئــة تعليميــة ثددم تددم صدديالة السددؤال الددرئيس التددالي: ومددن 

إلكترونية لتنمية كفايات استخدام التحول الرقمي لدى معلمات وزارة التربية فـي 
 دولة الكويت؟  

 وتم تحليل هذا السؤال الرئيس إلى التساؤالت الفرعية التالية: 
ارة التربيدددة  فدددي دولدددة مدددا كفايدددات اسدددتخدام التحدددول الرقمدددي لددددى معلمدددات وز  (7

 الكويت؟  
 ما معايير تصميم بيئات تعلم إلكترونية ؟  (5
مدددا التصدددميم المقتدددرح لبيئدددة تعلدددم إلكترونيدددة لتنميدددة كفايدددات اسدددتخدام التحدددول  (4

 الرقمي لدى معلمات وزارة التربية في دولة الكويت؟  
 فرض الورقة العملية:    

 ة الفرض التالي: تسعى الدورقة العملية إلى التحقق من صح     
يددؤدي تصددميم بيئددة تعلددم إلكترونيددة لتنميددة كفايددات التحددول الرقمددي لدددى معلمددات   

 وزارة التربية                   في دولة الكويت.
 أهداي الورقة العلمية:      

يتمثل الهدف العام للورقة العلمية في " الوقوف على مددى فاعليدة تصدميم التحدول 
 ي دولة الكويت"   الرقمي بالتعليم  ف

                                                             كما تهدف هذه الورقة العلمية إلى مجموعة من األهداف الفرعية:                                                                   
 مي.  معرفة مكونات وعناصر ومعايير تصميم بيئات  للتحول الرق (7
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قائمة بكفايات المستحدثات التكنولوجيدة لددى مصدممات تكنولوجيدا التعلديم فدي  (5
 دولة  الكويت.                                              

الكشددف علددى أثددر التحددول الرقمددي فددي التعلدديم لدددى معلمددات وزارة التربيددة فددي  (4
 دولة الكويت.

                      :                    أهمية الورقة العلمية
 تنبثق أهمية هذه الورقة على الصعيدين النتري والتطبيقي من خالل ما يلي: 

تقدددديم برندددامج تددددريبي يمكدددن االسترشددداد بدددل فدددي حالدددة إجدددراء دراسدددات عدددن (7
 استخدام التحول الرقمي.

تعتبددر هددذه الدراسددة إضددافة نوعيددة للدراسددات حددول موضددوع التحددول الرقمددي (5
مصددممات تكنولوجيددا التعلدديم علددى بيئددة تعلددم إلكترونيددة بشددكل بشددكل عددام وتدددريب 

 خاص مما يؤدي إلى إثراء التعليم والتدريب في دولة الكويت. 
يمكن الصحاب القرار االستفاده من هذه الدراسة في وضدع سياسدات جديدده (4

 في التعليم.                                                   
ة علددى رفددع مسددتوى كفدداءة معلمددات وزارة التربيددة وتيسددير تعمددل الورقددة العمليدد(3

 سبل توتيف أساليب التحول الرقمي في مراحل التعليم. 
ت تي أهمية هذا الورقة العلمية من ما سيوفره من معلومدات عدن المواصدفات (2

والمعايير األساسية لتصميم بيئات تعلم إلكترونية، كما أنها ستكون الدراسة مدخل 
 علم االلكتروني والتحول الرقمي.إلى تطبيق الت

 :                                                                               مصطلحات الورقة العملية
 :مصطلح التصميم 

التعريدددف االصدددطالحي: عمليدددة تخطيطدددة يندددتج عنهدددا مخططدددات يدددتم فدددي ضدددوئها 
خطيدا منتومدات تعمدل بد على تحقيق األهداف وهي عملية منهجية أو منتومية لت

 (. 5070درجة  من الكفاءة والفاعلية لتسهيل التعلم لدى المتعلمين )جامع، 
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التعريف االجرائي: هي تلك العملية المنهجيدة التدي مدن خاللهدا يدتم تطدوير التعلديم 
بناء على المواصفات وتشمل العملية الشاملة لتحليل االحتياجات التعليمية وكتابة 

لتلبيددددددة تلددددددك  وير المددددددواد التعليميددددددة والتدريبيددددددة ونتددددددام العددددددرض.األهددددددداف وتطدددددد
االحتياجدددات ويتضدددمن تصدددميم المدددادة التعليميدددة وأنشدددطة الدددتعلم والتغديدددة الراجعدددة 

 ومكونات العملية التعليمية.
 :مصطلح بيئة التعلم اإللكترونية 

( ب نهدا بيئدة Chou & Liu, 2005التعريدف االصدطالحي: يعرفهدا شدو ولدي ) 
 يتم تقديم  المقررات اإللكترونية المتفاعلة من خاللها للمتعلمين.  تقنية

التعريددددف االجرائددددي: ب نهددددا: منتومددددة متكاملددددة ومتفاعلددددة لتقدددددم برنددددامج  تدددددريبي 
 إلكتروني في ضوء استراتيجية محدده بهدف تحقيق األهداف التعليمية.

 :مصطلح التحول الرقمي 
( ب نهددا" االكتشددافات واإلختراعددات 3507التعريددف االصددطالحي: ويعرفها)محمددد، 

ونيددة والتددي يمكددن  التكنولوجيددة وتتضددمن مددن أجهددزة الكت رونيددة ومددواد وبددرامج إلكتر 
 إدخالها في العملية التعليمية مع التغيرات العلمية. 

التعريدف االجرائدي: كمدا تعرفهدا الورقدة العمليددة الحاليدة إجرائيدا   ب نهدا"  كدل مدا هددو 
اسدددتخدام وتوتيدددف الوسدددائل التكنولوجيدددة فدددي العمليدددة  جديدددد ومسدددتجد فدددي مجدددال

التعليمية، فهدي نتدام تعليمدي كامدل لنقدل التعلديم بهددف زيدادة قددرة المعلدم والمدتعلم 
على التعامدل مدع العمليدة التعليميدة وحدل مشدكالتذ، ويجمدع بدين أنمداط عديددة مدن 

إلكتروندددي،  المثيدددرات التعليميدددة المكتوبدددة والمسدددموعة والمصدددورة والمتحركدددة بشدددكل
 يمكن توتيفها لتحقيق أهداف تعليمية محددة.

 :منهج تطبيق الورقة العملية    
استخدمت الباحثة فدي هدذا الورقدة  بمنهجدي البحدث الوصدفي والتجريبدي وذلدك     

 على النحو التالي: 
                  descriptive methodالمنهج الوصفي    .7
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 Needsباحثدة أسدلوب تحليدل االحتياجدات وفدي إطدار هدذا المدنهج، اسدتخدمت ال
analysis  مددددن أجددددل تحديددددد مهددددارات وكفايددددات التحددددول الرقمددددي التددددي يجددددب أن

 تمتلكها معلمات وزارة التربية في دولة الكويت. 
    experimental methodالمنهج التجريبي  .5

وقدد اسدتعانت الباحثدة بهدذا المدنهج مدن أجدل الكشدف عدن فاعليدة البرندامج المقتددرح 
فددي تنميددة كددال مددن الجوانددب المعرفيددة واألدائيددة لمهددارات اسددتخدام التحددول الرقمددي 
لدددى معلمددات وزارة التربيددة؛ وأتبددع المددنهج للكشددف عددن النتددائج مددن خددالل تجربددة 
البيئة االفتراضية على العينة. ويكون عدن طريدق تطبيدق تجربدة تصدميم بيئدة تعلدم 

لمجموعددة األولددى وهددي المجموعددة إلكترونيددة وتقسدديم المعلمددات لمجمددوعتين وهددم ا
الضددابطة وسددتتدرب بالشددكل التقليدددي والمجموعددة الثانيددة هددي المجموعددة التجريبيددة 
وسددتتدرب وفددق البيئددة المصددممة للكشددف عددن فاعليتهددا فددي تنميددة كفايددات التحددول 

 الرقمي ولتحقيق ذلك تم استخدام تصميم تجريبي. 
 التصميم التجريبى للورقة العلمية :   

مت الباحثة تصميم شبة تجريبدى المكدون مدن مجموعدة ضدابطة ومجموعدة استخد 
 (7تجريبية كما                         في الشكل)

 ( التصميم شبة تجريبي للورقة العلمية7شكل)
 متغيرات تطبيق الورقة العلمية : 

 تتضمن الورقة العلمية المتغيرات ا تية:  
ية. المتغير المستقل:  بيئة تعلم إلكترون 
.المتغير التابع:  كفايات التحول الرقمي 
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 مجتمع تطبيق الورقة العلمية: 

يتدد لف مجتمددع تطبيددق الورقددة العمليددة المسددتهدف فددي هددذه الورقددة جميددع مدددعلمات 
المرحلدددددة المتوسدددددطة العدددددامالت بالمددددددارس الحكوميدددددة فدددددي منطقدددددة مبدددددارك الكبيدددددر 

م 5072/5050التعليميدددة بدولددددة الكويدددت فددددي الفصددددل الدراسدددي األول مددددن العددددام 
 لمة. مع 263ويقدر عددهم  

 عينة  تطبيق الورقة العملية: 
تم اختيار عينة تطبيق الورقة العملية عشوائية من معلمات المرحلة المتوسطة في 

( معلمدذ فددي 43) مختلدف التخصصدات فدي منطقددة مبدارك الكبيدر التعليميددة بمثابدة
( معلمدددددة فدددددي 71وزارة التربيدددددة وتدددددم تدددددوزيعهم عشدددددوائيا إلدددددى مجمدددددوعتين بحيدددددث)

 ( معلمة في المجموعة التجريبية. 71طة و)المجموعة الضاب
 أسلوب جمع البيانات: 

 أدوات تطبيق الورقة العملية:                                                                                              
                                       قامت الباحثة بإعداد أدوات جمع البيانات لهذا الورقة والتي تضمنت ما يلي:    

 .قائمة بمتطلبات التحول الرقمي 
 اسدتخدام اختبار تحصيلي يقيس مدى إلمام معلمات المرحلدة المتوسدطة بكفايدات

 التحول الرقمي.  

 المجموعة
 القياس القبلي
 المتغير المستقل للمتغير التابع

 القياس البعدي
 للمتغير التابع

 الضابطة
 القياس القبلي

 لكفايات التحول الرقمي

 التدريب التقليدي
 القياس البعدي 

 التجريبية لكفايات التحول الرقمي
التدددددريب وفددددق بيئددددة 

 علمت
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 حدود تطبيق الورقة العملية: 
 تقتصر الورقة العملية بالحدود التالية: 

 دولة الكويت –ير التعليمية الحدود المكانية: منطقة مبارك الكب
الحددددددددددود الزمانيدددددددددة: تدددددددددم تطبيدددددددددق هدددددددددذه الورقدددددددددة فدددددددددي الفصدددددددددل الدراسدددددددددي األول 

 م.5072/5050
الحددددود الموضدددوعية: تهدددتم الورقدددة العمليدددة بالكفايدددات التكنولوجيدددة للتحدددول الرقمدددي 

 لدى المعلمات بمدارس المرحلة المتوسطة لدولة الكويت. 
 : األطار النظري والدراسات السابقة

تتم تنمية اإلنسان بالتعليم وعبدر المعرفدة، وبمدا أن التعلديم والمعرفدة ليسدتا بالسدلعة 
التي يمكن استيرادها أو ا لة التي يمكن استخدامها، لكنهمدا مبنيتدان علدى أنشدطة 
وثقافددة مؤسسددية البددد مددن ترسددها ومالءمتهددا للمجتمددع. وفددي تددل عصددر العولمددة 

ومعددايير مناسددبة للشددكال المتعددددة للتعلدديم والمنافسددة كددان البددد مددن وضددع  ليددات 
العدددددالي بمدددددا يتناسدددددب مدددددع المعدددددايير الدوليدددددة. وبددددددخول الدددددتعلم عدددددن ُبعدددددد والدددددتعلم 

 اإللكتروني سو ق المنافسة، لم تعد هناك حدود جغرافية للتعليم.  
كما يشدهد العدالم اليدوم تغييدرات سدريعة ومتالحقدة فدي مختلدف ميدادين الحيداة لدذلك 

وري مواكبددة السياسددة التعليميددة لمتطلبددات روح العصددر ومواجهددة أصددبل مددن الضددر 
تحدددديات المسدددتقبل الدددذي يشدددهد المزيدددد مدددن التفجدددر السدددكاني والمعرفدددي فدددي ضدددوء 
عجددز النتدددام الحدددالي عدددن مواجهددة تلدددك التحدددديات التدددي أفرزهددا تحدددول العدددالم مدددن 

يددة مجتمددع صددناعي إلددى مجتمددع معلومدداتي، األمددر الددذي يسددتلزم التحددرر مددن تقليد
التربيدددة والتعلددديم فدددي المنددداهج  واألنشدددطة التربويدددة والتحدددول مدددن المفهدددوم التقليددددي 
الجامددد الددذي يقصددر عمليددات التعلدديم علددى مددا تقددوم بددل المؤسسددات التعليميددة مددن 
وتائف تقليدية إلى مفهوم التعلم الذاتي والتعلم المستمر، وهو المفهدوم الدذي يتفدق 

 (. 5007)الغريب ،فراد في عصرنا الراهن مع طبيعة العصر ويستجيب لحاجات األ
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وفي تل الوضع السابق ومن اجل النهدوض بقطداع التعلديم الدذي يمثدل قمدة الهدرم 
التربو ي واحد خاليا المجتمدع الهامدة التدي تدؤثر فيدذ وتتد ثر بدذ سدلبا   أو إيجابدا  ، 
ة أصبل من واجب المجتمعات أن تطو ر أنتمتها التعليمية وان تبتعد عن األنتم

التقليديددة وأن تفكددر ب نمدداط جديدددة وصدديأ مبتكددرة وأسدداليب حديثددة تنسددجم وحاجددات 
عمليددددة التنميددددة بحيددددث يمكددددن مددددن خاللهددددا النهددددوض بددددالتعليم  وحددددل المشددددكالت 
والقضايا التي يعاني منها، وتشكل التحول الرقمي أحدد األنتمدة التعليميدة الحديثدة 

سدعت دولدة الكويدت جاهددة إلدى  التي تستجيب لحاجات التنمية في المجتمع.  فقدد
تنمية مهدارات القدوى البشدرية العاملدة لدديها وذلدك لخلدق مجتمدع معرفدي قدادر علدى 

 توتيف العلوم والمعارف والتكنولوجيا لخدمة التنمية الشاملة في الدولة. 
كمددا أن العالقددة المسددتمرة ذات التدد ثير المتبددادل بددين الفددرد والعمددل، إذا تركددت دون 

ترتب على ذلك تقادم معلومات الفرد وعددم صدالحيتها وتجمدد خبدرات تجديد، فقد ي
ومهددارات عنددد حددد معددين وربمددا تقلصددها وانكماشددها وعجزهددا عددن مقابلددة مددا يسددتجد 

 من تطورات.
هذا ويعتبر التعليم  والتدريب ضروريا   لمعلمات المرحلة المتوسطة، وذلك لتجدد  

التقنيات والمعارف بسدرعة كبيدرة.  مطالب المهنة في حد ذاتها، حيث تتطور  فيها
فددالتطورات التكنولوجيددة المتالحقددة التددي يشددهدها المجددال تقتضددي أن تتددوفر  لدددى 

بددة مددا تفددرزه هددذه التكنولوجيددا، ومددا يترتددب معلمددات وزارة التربيددة قددادرات علددى مواك
عليها  من استخدام أساليب ونتم وأدوات تكاد تلمس كل جواندب العمدل المكتبدي. 
ومن ثم تصبل الحاجدة إلدى التعلديم والتددريب ملحدة، فهدي الوسديلة الفعالدة لتحسدين 

 (. 5007، و خرون الوهاب عبدوتطوير أداء المعلمات )
لمعارف بسرعة كبيرة. فالتطورات التكنولوجيدة المتالحقدة كما ان تتطور التقنيات وا

التي يشهدها المجال تقتضي أن تتدوفر  مصدممات قدادرات علدى اسدتخدام التحدول 
 الرقمي. 
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علدى جددو ى ) 2007Giast, Robertson, Williams, Peacockوأكددت دراسدة )
جموعدة اسخدام تلك البيئات في مؤسسات التعليم العالي كما أوضحت أن هنداك م

مددن المحددددات التددي تددؤثر علددى فاعليددة توتيفهددا والتددي تتمضددن معددايير تصددميمها 
وكفايددددات اسددددتخدامها والقضددددايا األخالقيددددة المرتبطددددة بتصددددميم البيئددددات التعليميددددة 

 اإللكترونية.
ولقددددد بنيددددت العديددددد مددددن البحددددوث علددددى مدددددى أهميددددة الددددتعلم عبددددر بيئددددات التعلدددديم 

(  وجدود  Green& Land ,2016وجدرين )  اإللكترونيدة، حيدث كشدفت دراسدة الندد
ت ثير كبير للبيئة التعليمية اإللكترونية  في تنمية مهارات البحث لدي الطلبة، كما 

(وجدددود تددد ثير للبيئدددة التعليميدددة ang, Keppll,2014Hبيندددت دراسدددة هدددانج كدددابلين )
ة اإللكترونيددة فددي تنميددة مهددارات اسددتخدام الكدداميرات الرقميددة، وأتهددرت نتددائج دراسدد

( علددى وجددود تدد ثير إيجددابي للبيئددة  Lou & MacGregor, 2014رور) اقلددو  ومدد
 التعليمية اإللكترونية على تنمية مهارات تصميم البرامج التعليمية لدي الطلبة.

 خصائص عناصر التعلم:                                                                                   
( إلدددى أهدددم Parrish, 2014( وبددداري  )Degen, 2010ق) يشدددير ديجينددد

 الخصائص التي يجب أن تتوفر في عناصر التعلم كما يلي: 
o إمكانية الوصولAccessible  إن وصف عناصدر الدتعلم بالعناصدر الرقميدة:

فهذا يعنى إمكانية نشرها عبر اإلنترنت ولكن يجب ضمان القدرة على توفرها 
مكانية الوصو ل إليها وهذا مرتبا أيضدا بطريقدة عبر محركات البحث وأيضا إ

تصدددنيفها ووضدددعها بمسدددتودعات عناصدددر الدددتعلم ضدددمن فئدددات محدددددة حمدددى 
 يسهل العثو ر عليها.  

o إعادة االستخدامReusable  يجب أن يتوفر في عناصر التعلم خاصية:
عادة االستخدام تشمل المحتو ى واألجهزة  إعادة استخدامها ألترا  متعددة، وا 

 يضا.أ
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 ولقد بينت بعض الدراسات أهمية خاصية إعادة االستخدام في عنصر التعلم
 ,Dragon, Elena, Valadonمثل دراسة دراجون، جيلينا وفالدان )

( التي كشفت عن اهتمام المعلمين باستخدام عناصر التعلم التي لها 2007
 إمكانية إعادة االستخدام عند الحاجة إليها أو التعدي عليها.

oكيي التAdaptable  يجب أن تتنوع عناصر التعلم في الشكل والمضمو ن :
 والمتغيرات التي تحتويها بحيث تناسب احتياجات الطلبة. 

o االستقالليةStand alone  يجب أن يتميع عنصر التعلم باالستقاللية:
والعمل المنفرد وذلك لكي تتحقق الفائدة منل، ومع ى ذلك أن عنصر التعلم 

( Lee & Su, 2006الغالب إلى برامج إضافية لتشغيل ) ال تحتات في
وتضمن االستقاللية لعنصر التعلم االنتشار بسرعة وذلك الن المحتوى الذي 

 يقوم بالعر ض يتميع بالمرونة وعدم التكلف ببرامج أخر  للتشغيل . 
o التفاعليةInteractivity :  تعد التفاعلية من أهم سمات عناصر التعلم والتدي

للمدددتعلم التفاعدددل مدددع المحتدددو ى بطدددر ق متعدددددة وهدددذه يشدددبذ حركدددات تسدددمل 
 (.Lee & Su, 2006السحب واإلفالت التي توجد في الملفات المختلفة )

تهددور التحددول الرقمددي فددي مجددال التعلدديم لدديس الغايددة المقصددودة فددي حددد ذاتهددا ، 
لعامددل فتددوفر األدوات واألجهددزة المسددتحدثة فددي مجددال تكنولوجيددا التعلدديم لدديس هددو ا

المحدددد فقددا فددي التعلدديم ، ولكددن األهددم هددو الكيفيددة المددي توتددف بهددا فددي المواقددف 
( ويعدددرف حسدددن 0750التعليميدددة مدددن أجدددل تحقيدددق األهدددداف المنشدددودة )ممددددوح، 

( التحددول الرقمددي ب نهددا مفهددوم يشددير إلددى منتومددة متكاملددة تشددمل كددل مددا 5002)
برمجيدددات، بيئدددات تعليميدددة، هدددو جديدددد فدددي تكنولوجيدددا التعلددديم مدددن أجهدددزة تعليميدددة، 

وأسددداليب عمدددل؛ لرفدددع       مسدددتوى العمليدددة التعليميدددة، وزيدددادة فعاليتهدددا وكفاءتهدددا 
 على أسس علمية. 

هو االستثمار في الفكر وتغيير السلوك إلحداث تحول جدذري فدي  التحول الرقمي
طريقددة العمددل، عددن طريددق االسددتفادة مددن التطددور التقنددي الكبيددر الحاصددل لخدمددة 
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تفيدين بشدددكل أسددرع وأفضدددل. ويددوفر التحدددول الرقمددي إمكاندددات ضددخمة لبنددداء المسدد
مجتمعددددات فعالددددة، تنافسددددية ومسددددتدامة، عبددددر تحقيددددق تغييددددر جددددذري فددددي خدددددمات 
مختلددددف األطددددراف مددددن مسددددتهلكين ومددددوتفين ومسددددتفيدين، مددددع تحسددددين تجدددداربهم 
نتدددداجيتهم عبددددر سلسددددلة مددددن العمليددددات المتناسددددبة، مترافقددددة مددددع إعددددادة صدددديالة  وا 

إلجراءات الالزمدة للتفعيدل والتنفيدذ، ويتطلدب التحدول الرقمدي تمكدين ثقافدة اإلبدداع ا
فددددي بيئددددة العمددددل، ويشددددمل تغييددددر المكونددددات األساسددددية للعمددددل، ابتددددداء مددددن البنيددددة 

 التحتية، ونماذت التشغيل، وانتهاء  بتسويق الخدمات والمنتجات.
 لماذا تكو  التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية؟ 

ان العلدددددم ومدددددازال وسددددديبقى السدددددر الكدددددامن وراء تقددددددم األمدددددم وتفوقهدددددا، وتسدددددتمر كددددد
المساعي حثيثة إليصال العلم للمتعلمين وفق أفضل السدبل والتقاندات الممكنة.فقدد 
ادت التقانددة الرقميدددة إلدددى تطدددورات كبيدددرة فددي المجددداالت المختلفدددة، ويمكدددن وصدددف 

العصر سيعتمد على المدرسة العصر الحالي بالعصر الرقمي. أن التعليم في هذا 
اإللكترونية، حيث التقاندة الجديددة مدن الحواسدب واألجهدزة المرتبطدة بهدا والشدبكات 
وخاصة اإلنترنت ستكون أدوات شائعة. وستؤدي هذه التقانة إلى تغير جدذري فدي 
العمليدددددة التعليميدددددة. فالتوجهدددددات والمبدددددادرات والقدددددرارات العائددددددة للمدرسدددددة ستشدددددكل 

 الزاوية في اسس التعلم والتعليم .مستقبال  لحجر 
 متطلبات التحول الرقمي: 

  التفاعليددة: وهددو تفاعددل المددتعلم مددع المعلددم ومددع المددادة التعليميددة ومددع مددتعلم أخددر
 عن طريق اإلنترنت. 

  .الفردية :أي أن يكو ن التحول الرقمي في متناو ل الفرد وليس الجماعة فقط 
 التعزيددز  –القددراءة  –م مثددل" الصددوت التنددوع :أي اسددتخدام أكثددر مددن مصدددر تعلدد

 الداخلي.". 
  التكامددل :بحيددث ال يحددد  تضددارب بددين المعلومددات وبعضددها، أي كددل الجزئيددات

 تكمل بعضها. 
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  .  المرونة :أي يكو ن قابل للتغير والتعديل وليس جامدا 
  اإلتاحيدددة :أي يكدددو ن متدددداح لجميدددع المتعلمددددين ولددديس الحصددددو ل عليدددذ بدددداألمر

 الصعب. 
 ة :أي أن يكو ن  مساير ا  للعصر الذي نعيشذ وليس هو في زمان ونحن الكوني

 في زمان أخر. 
  بدددداء الدددرأي فدددي الشددديء الدددذي ال المشددداركة :بحيدددث يسدددتطيع المدددتعلم المشددداركة وا 

 يعجبذ مثل اإلنترنت. 
  . االستقاللية :بحيث يكو ن مستقال   في المعلومات 
 ن أجلذ. الموائمة :أي أن يكو ن مناسبا   لما وضع م 
  .القابلية للتجريب :البد أن يقبل إجراء التجارب  على البرنامل وقياسذ 
  الدقدددة والسدددالمة العلميدددة :أي أن يكدددو ن بعيددددا  عدددن كدددل مدددا هدددو ليدددرر صدددحيل

 (.5077وتحري األمانة العلمية)محمود ،
 منطلقات اإلهتمام بالتحول الرقمي :  

 من األفتراضات من أهمها ما يلى:  تنطلق فكرة األهتمام بالتحول الرقمي مجموعة 
أن الوصددو ل إلددى مسددتويات األتفددداق ومعددايير الجددودة التعليميددة تتطلدددب  (7

 بالضرورة األنفاق على توتيف التحول الرقمي فى العملية التعليمية.  
أن األنفددداق علدددى توتيدددف التحدددول الرقمدددي فدددى العمليدددة التعليميدددة ال يعدددد  (5

 ية إستثمار.  إستهالك ألن التعليم  في األصل عمل
عائدددد األنفددداق علدددى التحدددول الرقمدددي فدددى العمليدددة التعليميدددة يتهدددر علدددى  (4

 المدى البعيد.  
أن عمليددددة التوتيددددف هددددذه عمليددددة منتوميددددة ت خددددذ فددددى إعتبارهددددا عالقددددة (3

 (. 5002التحول الرقمي بباقي مكونات المنتومة التعليمية)وليد ،
 كفايات األفراد المتبنو   للتحول الرقمي:  

 ب همية التحول الرقمي وتقدير دوره في التعليم  الوعى (7
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 لديذ إتجاه إيجابي نحو التحول الرقمي.  (5
 لديذ القدرة على نقل األستخدام األمثل للتكنولوجيا المتاحة  (4
)محمدددد إتقدددان المهدددارات العلميدددة والعقليدددة اللالزمدددة للتعامدددل مدددع التحدددول الرقمدددي (3

،5002 .) 
 مميزات التحول الرقمي:

الطريقة التي يعي  ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصدل بهدا النداس، إعادة تشكيل  (7
اعتمددددادا  علددددى التقنيددددات المتاحددددة، مددددع التخطدددديط المسددددتمر والسددددعي الدددددائم 

 إلعادة صيالة الخبرات العملية.
 تحسين الكفاءة وتقليل اإلنفاق، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة. (5
د في مجداالت الصدحة والتعلديم تحقيق تغيير جذري في الخدمات المقدمة للفرا (4

نتاجيتهم.  والسالمة   واألمن، وتحسين تجاربهم وا 
 تغيير نماذت العمل وتغيير العقليات. (3
االستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكا  ومرونة في العمل وقدرة على  (2

 التنبؤ والتخطيط للمستقبل.
 والسير نحو النجاح. تمكين االبتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة (6
تدددوفير إسدددتراتيجية لخلدددق قيمدددة تنافسدددية أعلدددى، وفدددرق عمدددل متطدددورة، واسدددتدامة  (1

 ثقافة اإلبداع.
 فوائد التحول الرقمي:

هناك العديد من الفوائد للتحدول الرقمدي ومنهدا اسدتبدال العمليدات الرقميدة بالتقليديدة 
اذت العمددل وتغييددر ، وزيددادة وقددت التفكيددر فددي التطددوير، وباالسددتطاعة  تغييددر نمدد

العقليددددات، وزيددددادة كفدددداءة سددددير العمددددل وتقليددددل األخطدددداء ، وتسددددريع طريقددددة العمددددل 
اليومية ، وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة، وتحسين الجودة وتطوير األداء، 
و زيددادة اإلنتاجيدددة وتحسدددين المنتجات.وباإلضدددافة زيدددادة رضدددا المسدددتفيدين وكدددذلك  

 تحسين جدوى االستثمار.
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 الخاتمة:
يوفر التحول الرقمي فرصا  ضخمة لوزارة التربية على مختلف الجوانب، من 
أهمها تحقيق أهداف الوزارة والوصل بها لرؤيتها اإلستراتيجية بإمكانيات أقل من 
المهدرة في الوقت الحالي أو ما قبل التحول الرقمي. التحول الرقمي سيساعد 

بكفاءة أعلى وأمثل. كما أن التحول  الوزارة على تحسين مسارها واسخدام موادها
الرقمي سيفتل فرصا أكبر مع كل الوزارات. الوعي بحتمية هذه النقلة والعمل 
بصفة جماعية يساهم بشكل رئيسي في نمو هذه القطاعات وازدهارها والتي 
ستنعكس إيجابا على تقدم الدول لتكون أكثر إدراكا  ومرونة في العمل وقدرة على 

 يط للمستقبل.التنبؤ والتخط
 :الدراسةنتائج 

 فيما يلي عرض لنتائج الورقة العملية، وتفسيرها ومناقشتها: 
 اإلجابة ع  السؤال األول:

ينص السؤال األول على ما كفايات استخدام التحول الرقمي لدى معلمات وزارة  
 التربية في دولة الكويت؟

تصميم عناصر ولقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض  مهارات 
 4التعلم األساسية في هذا الورقة العلمية، حيث تكونت قائمة المهارات من  

 مهارات رئيسية .
 اإلجابة ع  السؤال الثاني:

 ينص السؤال الثاني على ما معايير تصميم بيئات تعلم إلكترونية ؟ 
ولقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض المعايير الالزمة لتصميم 

يئة التعليمية اإللكترونية، حيث تكونت من عشرة معايير ر ئيسية وثالثة الب
 وثمانون معيار فرعي.  

 اإلجابة ع  السؤال الثالث: 
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ينص السؤال الثالة على ما التصميم المقترح لبيئة تعلم إلكترونية لتنمية كفايات 
 استخدام التحول الرقمي لدى معلمات وزارة التربية في دولة الكويت؟

ولقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل تصميم البيئة التعليمية اإللكترونية،  
 وتم تدريب المعلمات عليها . 

 :الدراسةنتائج فروض 
يؤدي تصميم بيئة تعلم إلكترونية لتنمية كفايات التحول الرقمي لدى معلمات وزارة 

ة  تحليل التباين التربية في دولة الكويت. وكانت المعالجة االحصائية المستخدم
وأشارت النتائج إلى تفوق مصممات   WAY ANOVA- ONEاألحادي 

 المجموعة التجريبية على مصمممات المجموعة الضابطة.
 

 توصيات:ال
إستنادا إلى نتائج الورقة العلمية وتحليالتها النترية وما قدمت من تصو ر مقترح 

 تقدم الباحثة بعض التوصيات والمقترحات األتية 
خدام بيئات التعلم اإللكترونية في تنمية المهارات األدائية المتعلقة است (7

بتصميم عناصر التعلم المختلفة وكذلك في تنمية مهارات تصميم البرامج 
 التعليمية بشكل عام. 

تطوير التعليم القائم على بيئات التعلم اإللكترونية ضمن خطا تخصص  (5
الكويت وكلية التربية  تكنولوجيا التعليم  بكلية التربية في جامعة

 األساسية. 
استخدام قائمة المعايير التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة لتصميم  (4

بيئات التعلم اإللكترونية الخاصة بالمهارات العملية وتدريب المعلمات 
 بوزارة التربية عليها. 

 :الدراسة المقترحة 
 في ضوء نتائج الورقة العلمية، تقترح الباحثذ إجراء الدراسات التالية: 
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دراسة تصميم وتطوير التحول الرقمي لعناصر التعلم لوزارة التربية  (7
 والمؤسسات التعليمية.  

دراسة تقوم بيئات التعلم اإللكترونية المستخدمة في تنمية مهارات التحول  (5
 الرقميفي مدارس دولة الكويت. 

 ة مهارات التحول الرقمي.دراسة فاعلية البيئات التعليمية اإللكترونية في تنمي (4
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 المراجع العربية : 
( تكنولوجيا المعلومات وتحديات التعليم ،  5007الغريب، زاهر إسماعيل . ) .7

 كلية التربية ، جامعة المنصورة.  
(. تصميم التعليم . عمان: دار الفكر ناشرون 2010جامع، حسن. ).5

 وموزعون.  
رح لتدريب أعضاء هيئة التدريس (. برنامج مقت5002حسن، عبد اهلل النجار. ).4

بجامعة األقصى على مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم 
،  17التدريبية ، مجلة الجامعة اإلسالمية سلسلة الدراسات اإلنسانية، مج

 . 751- 709، ص 1ع 
(.تطوير التعليم العالي السعودي 2008عبد العزيز، سلطان عبد الرحمن. ).3

المستحدثات التكنولوجية، المؤتمر القومي الخامس على ضوء بعض 
عشر" العربي السابع " نحو خطة إستراتيجية للتعليم الجاملي العربي، الفترة 

-425نوفمبر، مركز تطوير التعلم الجاملي: القاهرة ، ص  26-23من 
456 . 

(.  5007عبدالوهاب، علي محمدد  وخطدان، عايددة سديد  والحمدو ي، حسدين. ).2
 وارد البشددرية.جامعة عددين شددمس . القدداهرة. مصددر. متددوفرة لدددىإدارة المدد

( مقالدددددة بعندددددوان مسدددددتحدثات تكنولوجيدددددا  5002محمدددددد ، عبدددددد الهدددددادى. ) 
  التعلدددددددددددددددددددددددديم علددددددددددددددددددددددددى ،

http://kenanaonline.com/users/drmahomed/posts/8893
8 

(.  رؤيددددة مسددددتقبلية للتربيددددة العلميددددة فددددي عصددددر 5073محمددددد، علددددي نصددددر ).6
مسدددددتحدثات التكنولوجيدددددة ،المددددؤتمر العلمدددددي الرابدددددع قالتربيدددددة المعلوماتيددددة وال

أتسطس، الجمعية المصرية للتربية  2-يولو31العلمية لتجميعق، الفترة من 
  513-498، ص  1العلمية، م 



 0202 لسنة  –العدد األول  –الثالث عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     222 

(. مدددى وعددي معلمددي العلددوم بمسددتحدثات 2010ممدددوح، محمددد عبددد الحميددد ).1
تمر العلمي الرابع" الت ربية تكنولوجيا التعليم  واتجاهاتهم نحو استخدامها، الؤ 

ألسددددطس ، الجمعيددددة المصددددرية  2-يولددددو31العلميددددة لتجميددددع"، الفتددددرة مددددن 
 .  367-305،ص  1للتربية العلمية، م 

(. مستحدثات تكنولوجيا التعليم ، مجلة 5077محمود، سالمة محمود الهايشة ).8
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   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=251906على
(. دو ر مندددداهج العلددددوم فددددي تحقيددددق استشددددراف 2011هالددددة، عزالدددددين محمددددد ).2

المستقبل وفعالية وحدة مقترحة لتنمية التحصيل والوعي المستقبلي والقدرات 
االبتكاريدة لددى تالميدذ الدرحلددة اإلعداديدة، رسدالة دكتددوراه، كليدة الت بيدة بقنددا، 
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