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 املسَتخَلص:

لسُُّعودَية في اسَتيَدَف الَبحث َتحديد ُمسَتوَيات ُمَعّممي التَّعميم الَعام بالممَمَكة الَعَربَية ا 
ل الرَّقمي عبر قَياس الكفايات الرَّقمَية. ولَتحقيق َىَذا الَيَدف َتمَّ استخَدام المنَيج  َمَجال التََّحوُّ
عَداد َأَداة الَبحث المَتَمّثَمة في مقَياس الكفايات الرَّقمَية، َتمَّ اختَيار َعيَنة  الوصفي المسحي، وا 

مي وُمَعّمَمات التَّعميم الَعام السُُّعودي، لَتطبيق المقَياس، ( من ُمَعمّ 846َعشوائَية َقوامَيا )
َأظَيرت النَّتَائج َنقص في َمَدى َتواُفر الكفايات الرَّقمَية لُكّل المَعّمميَن، َكَما َلم ُتوَجد ُفُروق َذات 

( َبين ُمَعّممي الَحاسب وَباقي المعَمَمين في َجميع 0...َداَلَلة إحَصائَية عند مستوى )
َصات َعَمى مقَياس الكَفاَية الرَّقمَية. ولكن وجدت ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائَية عند  التََّخصُّ

( َبين َأفَراد الَعيَنة َترجع لُمَتَغير الدَّوَرات التَّدريبَية الَّتي َسَبق لمُمَعّمميَن 0...مستوى )
لرَّقمَية، َحيُث اتََّضَح َأنَّ الدَّورَات االلتَحاق بَيا في َمَجال التَّدريس الرَّقمي َعَمى الكفايات ا

التَّدريبَية الَّتي الَتَحَق بَيا المَعّمُموَن من َقبل َأَثرت َعَمى َمَدى امتبَلكيم لمكَفاَيات الرَّقمَية 
ة في َمَجال إنَتاج المَحتوى الَرَقمي، وٌطرق الَتدريس. اخيرًا، ُوَجدت َعبَلَقة َطردَية َبين  وَخاصَّ

 وَرات التَّدريبَية في َمَجال التَّدريس الرَّقمي وَمدى امتبَلك المَعّمُموَن لمكَفاَيات الرَّقمَية. َعَدد الدَّ 

ل الَكمَمات المفتَاحَية : الكَفاَيات الرَّقمَية، التَّطوير الميني، ُمَعّممي الَحاسب، التََّحوُّ
 الرَّقمي، التَّعميم الَعام.
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Measuring the Levels of Digital Competencies of General Education 

Teachers in the Field of Digital Transformation 

Abstract: 

The research aimed to determine the levels of General education teachers in 

digital competences, To achieve this goal, descriptive survey method was used, 

and a digital competences scale, random sample of (648) teachers was chosen 

of Saudi general education, to apply the measure, the results showed a decrease 

in the availability of digital competences for all teachers, and there were no 

statistically significant differences at the level of (0.05) between computer 

science teachers and other teachers in all disciplines on the digital competences 

scale, and there were statistically significant differences at the level of (0.05) 

among the members of the sample attributed to training courses that teachers 

have enrolled in before in the digital teaching, especially in the field of digital 

content production, and teaching methods, and found a direct relationship 

between the number of training courses in digital teaching and the extent to 

which teachers have digital competences.  

Key words: digital competencies, professional development, computer 

teachers, digital transformation, general education. 
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 :َمةدَكامل

رَات اليائمة و ارت يَ غَ  االّتَصااَلت و عُموَمات لماتسارعة في قَطاع تكُنوُلوجَيا الملتََّطوُّ
(ICT)  لَبعض، كذلك َطاَل ااُصل بين بعضيم و لتَّ اعمومات وكيفية المطريقة ُوُصول الناس إلى

لتَّغيير عمى فَئة عمرية محددة َبل أن اَلم يقتصر ىذا و . التَّعميمو لتََّعمُّم اىذا التأثير عمميات 
ة بُكل سيولة ودون الحاجة يَ لرَّقماأَلجيَزة اَدّرَسة يتعاممون مع المأَلطَفال في مرحمة ما قبل ا

اُصبًل و تَ و لشََّباب اليوم َأصَبُحوا أكثر اّتَصااًل اأَلحَيان. كما أن اساندة في أغمب المإلى الدعم و 
لؤَللَعاب والدردشة والشبكات  يالفتَراضامن أي وقت َمَضى، حيث يستخدمون الفضاء 

ا خبَلل يً َلَعلَّ ما نبلحظو َحالو لّصَغار. اأَلطَفال اامو بين ة، مع زيادة كبيرة في استخدَ يَ الجتَماعا
رَنا والتحول الكامل إلى نموذج  ومع َذلَك، لم تقابل  .لتَّعميم عن بعد َخير مثَال لَذلكَ اَجائَحة َكوَّ

رَات اىذه  . ( ,2020Tsymbal) لتَّعميم عن ُبعداة بَتَحوُّاَلت َممُحوَظة في َأنظَمة يَ لرَّقمالتََّطوُّ
لَحادي اة جزًءا ال يتجزأ من الحياة اليومية في القرن يَ لرَّقماات يَ الّتقنو فمقد أصبح اإلنترنت 

لرَّئيس افَتاح المة باعتبارىا يَ لرَّقماالعشريَن. ولذلك، من الضروري أن ُيطور الجميع كَفاَياتيم و 
مَكانو لمتعمم مدى الحياة، وتيسير َتحقيق الذات والتنمية،  ، يالجتَماعااالندَماج و ظيف، لتَّو اة يَ ا 

 (.Council of the European Union, 2018)لنَّشَطة ااَطَنة و المو 
االّتَصااَلت. و عُموَمات الملتَّعميم يتغير بشكل مستمر تحت تأثير تكُنوُلوجَيا اَفَنُموَذج 

الصحيح في َتوظيفَيا بالشكل و االّتَصااَلت و عُموَمات الموتظل مسألة كيفية استخدام تكنولوجيا 
وتشكل َتَحدٍّ لمُمَعّمميَن الحاليين، ولكنيا تعتبر أيضًا  -ة َصعَبة يَ التََّعمُّمو ة يَ لتَّعميمامارسات الم

رىم المتحديًا لممعممين قبل الخدمة في  من برامج إعداد  يينالمستقبل الذين يبدأ َتَطوُّ
التََّعمُّم و  يينالمبَلئم َجوَىر التدريب المُيَشّكل التعميم الرقمي و في الجامعة.  يلتَّرَبو اَمارس الم

عُموَمات المَمَيارَات تكُنوُلوجَيا و عُموَمات، المفة ر ة )أي معيَ لرَّقماَفالكَفاَية . مدى الحياة
الكفايات البلزمة لمتعمم مدى الحياة ة( ُجزء من يَ لّتكُنوُلوجاام باالّتَصااَلت لماالّتَصااَلت، واال و 
(Martínez, et al, 2020) . شير يُ و( تسيمبالTsymbal, 2020 )َيارَات المإن  لىإ
لتَّوظيف ولكن أيضا لتحسين اة يَ ستقبل، ليس فقط إلمَكانالمة ىي َمطَمب لمميارات في يَ لرَّقما
  ألي بمد َيسَعى لمتقدم. ومع ذلك، غالبًا ما ُيَصّعب َتحديد معاييرىا. يالقتَصاداأَلَداء ا

االّتَصااَلت َيعَتمد عمى الطريقة والغرض و عُموَمات الموُلوجَيا لَفعَّال لتكنُ االستخَدام اإن 
نََّما َتوظيفَيا في و منيا وتطبيقيا بَطريَقة َصحيَحة، وليس َفَقط استخداميا  َكان المو قت و لاا 
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عُموَمات المة من خبلل تكنولوجيا يَ لتَّعميماة يَ لَعَمماَناسب. باإلضافة إلى أن إصبَلح الم
درسة، الملّتكُنوُلوجَيا داخل اة َكبيَرة من َأَجل توافر ىذه يَ طمب استثَماَرات رَأسَمالاالّتَصااَلت يتو 

عمومات واالتصاالت، واالرتقاء بالسياسات التربوية الموىيئة تدريس مدربة عمى تكنولوجيا 
لّسَياَسات ااضُعو و يم أن َيُقوم المناىج الدراسية لتواكب تطبيق ىذه التكنولوجيا. ومن الموب

عمومات واالتصاالت. وعبلوة عمى الملتََّكاُمل الناجح لتكنولوجيا التََّدابير البلزمة لتحقيق اباتخاذ 
ة وجعميا تركز يَ لتَّدريساَماَرَسات الملمَمعَمَمين َسُيَساعُد في تغيير  يينالمذلك، فإن التطوير 

ل، مما يساعد اَقام الملطَّالب في اعمى  ب في بناء اأَلوَّ نَتاجَيا بدل من َنقل و عرَفة ماللطُّبلَّ ا 
ُن ذلك ُمفيًدا في َتوفير و استخَدامَيا فقط. و َعرََّفة الم لجيد وسيساعد عمى إنَتاج التَّعميم اَسُيَكوَّ

ة في يَ القتَصاداالتَّنمَية و اطنيَن و المى حياة و قوة عاممة رقمية ذات َكَفاَءة لَتحسين ُكبّل من ُمستَ 
 (.Salam, Zeng, Pathan, Latif & Shaheen, 2018) لَبَمدا

َعّمم المظيَفتو؛ إذ أصبح و َعّمم، كما تغيرت الملتَّعميم، تغير َدور الَّ تكُنوُلوجَيا في ظِ 
عمم الما، ومطورًا ولذلك لم يعد دور يً ُمَصّمًما لمبيئة التعميمية، ومديرًا ومستشاًرا وموصبل َترَبو 

حيد لممعرفة، بل و لاَصّدر الملدُُّروس، ولم ُيَعّد اَشرح و ة لطََّمبَ اتمقيَن و َعرََّفة الممقتصًرا عمى نقل 
أصبح َدوره في ظل تكُنوُلوجَيا التعميم، تصميم وتطوير وتنفيذ وتقويم عمميتي التعميم والتعمم. 

ُرور اوفي ضوء ىذا الدور الجديد لممعمم، أصبح من  زَمة ليذا اة يَ لرَّقما الكفاياتتوافر  يلضَّ لبلَّ
ل فيا  Alاقتَدار )و لتَّدريس بُكّل َكَفاَءة ايّم في المات، لُيَقّوم بَدوره يَ سُؤولالمو ار و أَلدا لتََّحوُّ

Smadi, 2019.) 
َيين و ستَ المة لمَعَمل عمى يَ َضُرور و ة ُمَتزَايَدة يَ ة َذات َأَىمّ يَ لرَّقما الكفاياتأصبحت 

ات يَ ادريَن عمى تيسير َعَممسَتقَبل قَ المَعّمُموَن في الم. لذا ينبغي أن يكون يينالمو  يلشَّخصا
ة يَ لرَّقماَياَرات الماالّتَصااَلت التي ُتتيح تطوير و عُموَمات المالتََّعمُّم من خبَلل تكُنوُلوجَيا و لتَّعميم ا

بيم. َفُتشير َنَتائج دَراَسة   & Gullien, Mayorgaجولين ،ومايورجا وديل مورال )لدى ُطبلَّ
Del Moral, 2020 ُاالّتَصااَلت في كل َمَكان، و عُموَمات الماُفر تكُنوُلوجَيا و من تَ  بالرَّغم ( َأنَّو

ب في يَ لرَّقمالكَفاَية اإال أن  َمة المة لمطُّبلَّ ّسط إلى ُمَتَدّني. لذا و ة يتراوح ما بين ُمتَ يَ لَجامعاَرحَّ
ة يَ رَّقملا الكفاياتلتَّعميم فيما يتعمق بالتَّدريب عمى اأوُصوا بضرورة الحاجة إلى تحسين نوعية 

لَحاَلة، اة ليذه يَ لتَّفسير اامل و لعَ الّدَراَسات لَتحميل ايمزم إجرَاء َمزيد من و . المستقبللمَمعَمَمين في 
ة. وعبلوة عمى يَ الثََّقافو ة يَ التَّعميمو ة يَ النَّفسو ة يَ الجتَماعااآلثَار و ة يَ لسُّكَّانالتَّركيَبة اَفَضبلَّ عن 
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اإلجرَاَءات التي تسيم في و ات يَ السترَاتيجاة َتنفيذ يَ المستقبملّدَراَسات اذلك، يجب أن تتناول 
ب عمى َحّد سَ و ة لمُمَعّمميَن يَ لرَّقمالكَفاَية اَتحسين   اء.و الطُّبلَّ

لَجميع  يينالملتَّدريب اة َموُضوع ميم لمغاية وىو عمى جدول أعمال يَ لرَّقماَفالكَفاَيات 
ّفر و لُبرُتَغال، إيَطالَيا، سُموفينَيا، َفَرنَسا، إسُتونَيا( تُ اا، ثَال: إسَبانيَ الملبَمَدان )َعَمى َسبيل ا

ات َرقم َرات َمفُتوَحة يَ مَنصَّ ة يَ لرَّقما الكفاياتَعّمميَن عمى المَتدريب لMOOCSصدر المة أو ُمَقرَّ
 ,Taddeo)َجال الملدييم من خبلل ُخَبرَاء ُمَتَخّصصيَن في ىذا  يينالملتَّطوير اوتنمية 

ni, Parigi & Blamire,  2016Cigogni.)الكفايات الرقمية فPedagogical 
Digital Competences (PDC)  عُموَمات المكَفاَيات تكُنوُلوجَيا عروفة أيضا باسم المأو

لمُمَعّمميَن ىي َموُضوع َىاّم ألنيا شرط مسبق لَتطبيَقات  ICT Competences االّتَصااَلتو 
، الملعَ االتََّعمُّم. وفي العديد من بَمَدان و تي التَّعميم يَ َعَممو لتَّدريس اَفعَّاَلة في لاة يَ لرَّقمالّتكُنوُلوجَيا ا

 & Malach)عَمم لممُ  يالتَّدريبو  يلتَّعميماإلعَداد افي إَطار  الكفاياتيتم َدمج ىذه 
inová, 2018čŠvr). 

ة وأحد يَ ت اأُلوُروبّ لمكَفاَيا يرجعالمة ُعنُصر أساسي في اإلَطار يَ الّرقم الكفايات ُتَعدو 
 يالجتَماعااالندَماج و لنَّشَطة ااَطَنة و المو ة يَ الثَّمانية البلزمة لَتحسين التَّنمَية الشَّخص الكفايات

ة يَ لرَّقما الكفاياتَفَيصف إَطار (. Tsankov & Damyanov, 2019) لتَّوظيفاة يَ َقابمو 
 The European Digital Competence Framework يأُلوُروبّ ا

(DigComp) ة يَ لرَّقمالكَفاَية ا 3.02و 3.08وُنقح في  3.02الذي ُنشر في عام
ل ولدُّ اأَلعَضاء في اوقد اسَتخَدَم  ،(Carretero et al., 2017) اطنيَن بَشكل َدقيقو لممُ 
انَيا يتم لمأفي ة فيَما َبعد، و يَ لرَّقمالرُُّجوع إليو لمكَفاَية الَعَمل ىذا َكإَطار ُيَمكَّن اة إَطار يَ أُلوُربّ ا
بيَ لرَّقماإلَطار َكَأَساس لمكَفاَية االعتَماد عمى ىذا ا  (.KMK, 2016) ة لمطُّبلَّ

ة يَ عمى َأَىمّ ( inová, 2018čMalach & Švrمبلخ وسفرزينوفا ) منُيَؤّكد ُكبلِّ و 
وَن بما َيحَتاُجوَنُو َعّممُ المعي و ة لمُمَعّمميَن، نظًرا ألنيا ُتَساعد عمى زَياَدة يَ لرَّقما الكفاياتقَياس 

ل في َثَقاَفة اَتدَعم و من َتطوير لَكَفاَءتيم،  كما أنيا َتَقدُّم لتَّدريس، اة يَ ُمَماَرَسات َعَممو لتََّحوُّ
سَتمّر الملتَّطوير اُمَراَقَبة و ة يَ لتَّعميماة يَ لَعَمماة َضَمان جودة يَ َدة ُتَساعد في َعَمميَنَتائج جَ 

لثََّقاَفة اَتنمَية و لتَّدريس از في يُ لتَّمَ اومساعدتيم في َتحقيق  تحسينيم ى إلىلمَمعَمَمين، مما ُيَؤدَّ 
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ل في الوقت القَياس َضَمان اة يَ َأخيًرا ُتسيل َعَممو ة، يَ لرَّقما ة يَ ناسب لتحسين َعَممالملتََّدخُّ
 رُغوَبة.الملنَّتَائج التَّدريس لَتحقيق ا

العشريَن دورًا فاعبًل من و لَحادي الَقرن ااَرات َعّمميَن لَميَ المة إعَداد يَ وتتطمب َعَمم
ُرور اَيارَات الملمساعدتيم في اكتَساب  يلتَّرَبو الّنَظام ا لَعصر اة لمتََّعاُيش مع ُمَتَطمََّبات يَ لضَّ
َيَتَطمَّب إعادة الَنظر في طبيعة ُطبلب  وذلكة ُمَتَقّدَمة، يَ لَحديث وما يمتمكو من ُمسَتحَدثَات تقنا

 الكفاياتوىنا َتتَّضح أىمية َتحديد (. Anil, 2019)عممين أيًضا المديد، ودور الجيل الج
َدوره في تمبية احتَياَجات و  يينالملتَّطوير اة يَ لتَّرتيب لَعَمماة البلزمة لمُمَعّمميَن من َأَجل يَ لرَّقما
ب وتنمية مياراتيم لمَقرن ا لّدرَاَسات اَعديد من لاَفُتَؤّكد (. Yue, 2019) العشرينَ و لَحادي الطُّبلَّ

 العشرينَ و لَحادي اة بالَقرن يَ لرَّقماَتطوير َكَفاَءتيم و ، يينالملتَّطوير اة يَ عمى َأَىمّ 
(Alvermann & Sanders, 2019; Mbwette & Mnyanyi, 2011; Yue, 

ح فو يُ و  (.2019 قيق لدَّ التَّعريف اة بَشأن يَ لعممالون أن ُىَناَك نقاًشا كبيًرا في األدبيات اضَّ
لجيد اإلعَداد اكن َتطوير ىذا الجانب خبَلل ، وكيف يمُ يلرَّقمالَعصر اَعّمم في الموطبيعة كَفاَيات 

عممين، وأن المة ليؤالء يَ الرَّقمو ة يَ لّتكُنوُلوجاإلمَكاَنات اُىَناَك َأدلَّة عمى َنقص و لمُمَعّمميَن. 
ة. لذا يَ المستقبمو ة يَ لَحالاة يَ لتَّعميمالبيَئات اة التي َيمَتمُكوَنَيا غير َكافَية في يَ لرَّقما الكفايات

ة التي يَ لرَّقماات يَ إلمَكاناعَمَمين لمتََّناُسب مع المَلة َتنمَيتَيا لدى و ُمَحاو  الكفاياتيجب َحصر ىذه 
ب في َعصر ايمتمكيا   (.Falloon, 2020) تقبميسُ المو  يلَحالاة يَ لرَّقماَعرََّفة الملطُّبلَّ

ة يَ لرَّقمالكَفاَية افي مجاالت  الملعَ الَباحثيَن في َجميع َأنَحاء اام بين الىتمَ اولقد تزايد 
االّتَصااَلت مع و  عُموَماتالماالّتَصااَلت. ويتقاطع َمفُيوم تكُنوُلوجَيا و عُموَمات المتكُنوُلوجَيا و 

أَلفَراد أن اتطمب من ة تيَ لرَّقمالكَفاَية اة. ومع ذلك، فإن يَ لرَّقماة لمكَفاَية يَ أَلَساسانَطَمَقات الم
َناسب المَتقديمَيا بالشَّكل و َتخزينَيا و َتقييمَيا و عُموَمات المَيُكوُنوا َقادريَن عمى استرَجاع 

لكَفاَية اوال ُتظير  ة.يَ الجتَماعالشََّبَكات اات و َأدَ و لتََّعاون من خبَلل اإلنترنت اَتَباُدلَيا، َفَضبلَّ عن و 
التََّغمُّب و ة يَ لرَّقماة بالّتكُنوُلوجَيات يَ لَغنالَجديَدة اات يَ إلمَكانااَدة من الستفَ الُقدَرة عمى اة يَ لرَّقما

جدَية في المَشاَرَكة الملتََّحّدَيات التي قد َتنَطوي عمييا َفَحسب، بل إنيا ُتشير أيًضا إلى اعمى 
ناقش  فقد (.Al Khateeb, 2017) العشرينَ و لَحادي الَقرن النَّاشئ في اَعرََّفة المُمجَتَمع 
طُموَبة المة يَ لرَّقما الكفاياتَعّمميَن لنوع المالحاجة إلى زَياَدة َفيم ( Fallon, 2020فالون )

ة بَشكل َدائم. يَ لرَّقمالّتكُنوُلوجَيا اَأخبَلقي في بيَئات ُمَتَنّوَعة تتزايد فييا و آَمن و لمَعَمل بشكل ُمنتج 
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وء عمى َأَىمّ اَقد َسمََّط و  ، المستقبلة في يَ لّدرَاسالُفُصول اا يتعمق بأدوارىم في ة َذلَك فيميَ لضَّ
ارد و الملُقُدَرات لبلستَفاَدة من اا لمساعدتيم عمى بنَّاء يً َرقم المستقبلَتثقيف ُمَعّممي و 
ة يَ لرَّقما الكفاياتلَتيسير ذلك، يتم َحصر و ُمسَتَداَمة ومأمونة. و رق آمَنة ة بطُ يَ لرَّقماعُموَمات المو 

 لتَّدريس.اة يَ َتنفيذَىا أثناء َعَممو التَّخطيط لمتَّدريب عمييا و َعّمميَن البلزمة لممُ 
لَكشف عن اإلى (  ,3.02Aljudai & Ashrafالجديعي وأشرف ) كما َسَعت درَاَسة

لمَمعَمَمين لتَأىيميم لَتوظيف  يلتَّرَبو التَّدريب اة التي ُتَقّدمَيا َمَراكز يَ لتَّدريبالَبرَامج اَمَدى كَفاَية 
لمُمَعّمميَن َأثَناء  ةيَ لرَّقما الكفاياتاقتَراح َبرَناَمج َتدريبي لَتعزيز و لتَّعميم، اة في يَ لّتقناَدمج و 
كما َىَدف لمتََّعرُّف عمى ،  ISTEلتَّعميم اة في يَ ة لمّتقنيَ لدَّولاة يَ لَجمعالخدَمة في َضوء َمَعايير ا
َقدََّمة ليم باختبَلف المة يَ لتَّدريبالَبَرامج اَفاَية ل َمَدى كولّدَراَسة حَ اَنة يلُفُروق في آرَاء عَ ا

عَمًما مُ  22، من خبلل استَباَنة َأَجابَ يصفو لانَيج الملَباحثَان ااسَتخَدَم و ة، يَ ظيفو لاَدَرَجاتيم 
ة يَ دريبلتَّ الَبَرامج النََّتائج عدم كَفاَية اَأظَيرت و  ة،يَ لسُُّعوداة يَ لَعَربامَمَكة المبُمَحاَفَظة الزلفي في 

ة لمكَفاَيات يَ المة َأصيَمة أو اعتَماد َمَعايير عَ يَ َطنو لَباحثَان ببَناء َمَعايير اَأوَصى و َقدََّمة ليم الم
َتحديثَيا بَشكل و لخدَمة، اا َأثَناء يً وفي َتطويرىم مينَعّمميَن المة لمَمعَمَمين في َبَرامج إعَداد يَ لّتقنا

ة إلكتُرون جرَاء و َباشر لمَمعَمَمين، المَباشر وغير الم يإللكتُرونامتَّدريب ة ليَ َدوري، وتطوير مَنصَّ ا 
 الكفاياتَعّمميَن أثناء إعَدادىم أو خدَمتيم من المل قَياس َمَدى َتَمكُّن ولّدَراَسات حَ ازيد من الم
 ة في َضوء َمَعايير َأصيَمة.يَ لرَّقما

اقع و لاة. في يَ ة ثَاَنو يَ َعّمميَن ال َتزَال َعَمملماة َتقييم يَ َعَمم: ةيَ لرَّقمالكَفاَية اة َتقييم يَ َأَىمّ 
َعّمُموَن ىم المفَ  لتَّدريس َنَفسَيا.اة عن ميَنة يَ َعّمميَن ال يَقل َأَىمّ المَأَداء و فإن َتقييم َكَفاَءة 

لى لطَّالب. باإلَضاَفة إلى ذلك، ونظرًا إالرَّئيَسة التي ُتَؤّثر عمى َنَجاح أو َفَشل َتَعمُّم اامل و لعَ ا
ل اَعّمُموَن أيًضا دورًا ُميمِّا في المة، َيمَعب يَ لّدَراسالُفُصول التََّعمُّم في اة يَ َأَىمّ   يالجتَماعالتََّحوُّ
(Okeke & Mtyuda, 2017 .) َعرَفة مدى إتَقان َعّمميَن عمى مَ الموال َيقَتصر َتقييم

َعّمميَن أَلنُفسيم. َحيُث تعتبر نتائج لماة، بل أيضًا لَتشجيع َتطوير يَ لتَّعميماَعّمميَن لمَمادَّة الم
ة يَ َتحديد َنوعو َعّمميَن الملَقَراَرات في َتدريب اَعّمميَن ُمفيَدة أيضا أَلغرَاض اّتَخاذ المات َتقييم يَ َعَمم

َيُعود َفَشل أو َنَجاح و  لَعامَّة.الَبَرامج ايني بَشكل ُمَتَخّصص وبعيدًا عن الملتَّطوير اَبرَامج 
التي  الكفاياتلجيد عن الَكشف الَغالب إلى المَمعَمَمين في  يينالملتَّطوير التَّدريب أو اة يَ َعَمم
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ليم  يينالملتَّطوير التَّدريب أو اة يَ لشُُّروع في َعَمماَتحديدَىا بدقة َقبل و َعّمُموَن المَيحتَاجَيا 
(& Herawan, 2018 Mardapi .) 

ة ومدى َتوظيف تكُنوُلوجَيا يَ لرَّقمالمكَفاَية  يلذَّاتام ات لمتَّقييو ة استخَدام َأدَ يَ كما أن َعَمم
ة َتنمَية كَفاَياتيم يَ َعّمُموَن أَلَىمّ المن إدَراك لتَّدريس، يؤدى إلى تَحسُ ااالّتَصااَلت في و عُموَمات الم
التََّعمُّم َأكَثر و لتَّدريس ااالّتَصااَلت في و عُموَمات المَأصَبحت آرَاُؤُىم بَشأن تكُنوُلوجَيا و ة، بل يَ لرَّقما

ة من ُمَعّمم لآلَخر َحَسب يَ لرَّقمالكَفاَية اوقد َتخَتمف َنَتائج  .(Abbiati et al., 2018)ة يَ َأَىمّ 
ُمَعّممي ستيم و  يآللالَحاسب الّدَراَسات أن ُمَعّممي التََّخصُّص. فقد َأظَيرت َبعض َنَتائج ا

STEM َصاتاَعّمميَن في َباقي المقي ة أَفّضل من َبايَ َيمَتمُكوَن كَفاَيات َرقم  .e.g) لتََّخصُّ
Jang and Tsai, 2012; ;Ghomi & Redecker, 2019 Al-Dosari, 2017). 

االّتَصااَلت و عُموَمات المالطَّويل لتكُنوُلوجَيا و َتَكّرر المالستخَدام النَّتَائج َيدَعمَيا َحقيَقة أن اىذه 
أَلمر اة. يَ لرَّقمالكَفاَية اى َأعَمى من و ّدي إلى ُمستَ ُيؤَ  STEMوستيم لَحاسب امن َجانب ُمَعّممي 

ل َخاّص، سَ  ة يَ لرَّقما الكفاياتلَفرق َبين الَتنمَية  ياء بَتدريب أو َتطوير مينو الذي َيسَتدعي َتَدخُّ
َصات.المُمَعّمميَن في ُمخَتمف   لتََّخصُّ

 ,.Abbiati et al) رَفاقوو ياتي ة، َقاَم أبيَ لرَّقمالكَفاَية اة َتقييم يَ ومن ُمنَطَمق َأَىمّ 
ة يَ لتَّرَبو اَعّمميَن عن مدى امتبَلكيم لمكَفاَيات المة لعدد َكبير من يَ ة َتحميميَ َصفو بدراسة ( 2018

وذلك خبلل الفترة ما بين مارس لَغَرض، اُأعدت ليذا  يلذَّاتاة عن طريق أداة لمتَّقييم يَ لرَّقما
لنََّتائج اَأظَيرت بمدًا.  00مدرسة في  428معمم من  2.220، شارك 3.06ومايو  3.00

ة ُيَمّكن أن ُيَؤّثر بَشكل يَ لرَّقمالّتكُنوُلوجَيا اَعّمميَن في ُأوُروبَّا َيعَتبُروَن أن استخَدام المأن ُمَعظَّم 
ب. بالرَّغم من َذلَك، فإن استخَدام تكُنوُلوجَيا اعمى َنَتائج  يإيَجاب ت االّتَصاالَ و عُموَمات الملطُّبلَّ

ة بيم في ا بالتَّالي، ُىَناَك َحاَجة و ة ُمنَخفض. يَ لرَّقماالتََّعمُّم وثقتيم في َمَياَراتيم و لتَّدريس الَخاصَّ
عُموَمات الملتكُنوُلوجَيا  يلتَّرَبو اَعّمُموَن َقادريَن عمى زَياَدة َتطوير استخَداميم المألن َيُكون 

ب. اعمى َتَعمُّم  يبَترَجَمتَيا إلى َتأثير إيَجاو االّتَصااَلت، و  باإلَضاَفة إلى ذلك، ىناك َنقص و لطُّبلَّ
ة ال ُتوَجد يَ لسُُّعوداة يَ لَعَربامَمَكة المة لمُمَعّمميَن. َكَذلَك في يَ لرَّقماَتَعّمَقة بالكَفاَية الملَبَياَنات افي 

زَمة والتي َيحتَاج اة يَ لرَّقما الكفاياتدرَاَسات َشامَمة َتبَحث َموُضوع  َعّمميَن َتطويرَىا مما لمالبلَّ
 َكَفاَءة َعالَية.و ة يَ ذات َفعَّال الكفاياتة عمى يَ ة َمبنيَ ُيَساىم في بَناء َبرَامج َتنمَية مين
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 لّدَراَسة:اُمَشكََّلة 

ة يَ لَبَشر االحتَياَجات ااَجَية َتَحّدَيات و سَتمّر ليس خَياًرا بل َضُروَرة لمُ الملتَّعميم ا
َتغييَرات َجديَدة َتَتَطمَّب منيم و لتَّعميم، تحديات اَعّمُموَن، َكُمَكّون أساسي في المَتزَايَدة. فيواجو الم

لتَّعميم الَجدير بالّذكر أن وزَاَرة ا(. Kabadayi, 2016)َمَيارَات َجديَدة و َتزويدىم بَمَعارف 
لَتمبَية َأىَداف  يتَّعميملا يينالملمتَّطوير  يَطنو لاعَيد المة َأنَشأت يَ لسُُّعوداة يَ لَعَربامَمَكة المب
من أجل . آاَلف ُمعمم ..8عَمَمين والذي تجاوز عددىم لممُ  يلتَّعميما نييالملتَّطوير اُمَتَطمََّبات و 

ر بَشكل يالَفّن في َعصر ُمَتغَ و الّتكُنوُلوجَيا و لُعُموم افًقا لَتطوير و َعّمميَن المة يَ أن ُتَدار مين
لتَّعميم الَتحقيق  ياصُموَن َتطوير أنفسيم ىم ُعنُصر َأَساسو َعّمُموَن الذين يُ المُمَتَسارع. فَ 

لَقائم عمى اة في اّتَجاه َأفَضل، َفالتَّدريب يَ إلنَسانالَحَضاَرة اصفو َعامبًل ُمَحّفز لَبنَّاء و سَتمّر بالم
 (.Zineb et al., 2017)سَتَداَمة لمُمَعّمميَن الملتَّنمَية امن َأَجل  يَضُرور و لكَفاَية ُميّم ا

َأثَناء و َعّمميَن قَبل المة إعَداد يَ الّتَجاَىات في َعَمماأحد َأَىّم  الكفاياتوُيعد َمدَخل 
َعّمميَن المة عند َتدريب يَ لسُُّعوداة يَ لَعَربامَمَكة الملتَّربَية في اات يَ َبعض ُكمّ  لخدَمة، والذي َتَتبعوُ ا

لكَفاَية الرقمية ارَاَسات إلى وجود ُقُصور في لدّ اَحت َنَتائج بعض المَأثَناء الخدمة. وقد و ما َقبل 
-Abu al-Majd, 2012, Al)ليم منيا دَراَسة َكبلَّ من  يلّتقنالتَّأىيل اَضعف و لمُمَعّمميَن 

Ma'mari, 2013, Al-Anzi, 2007, Al Mohia, 2002) ، َأوَصت بَضُروَرة َسّد و
لَحديَثة. باإلَضاَفة إلى أن َبرَامج اة يَ لّتقناثَات سَتحدَ المو ة لمَمعَمَمين يَ لرَّقما الكفاياتة بين و لَفجا

زَمة ليم لمتَّدريس في اَيارَات المب المستقبلَعّمميَن َغير َكافَية لَتزويد ُمَعّمُمو المإعَداد  لبلَّ
َحيُث َتَركُّز َفَقط عمى  (،Ibrahim, Adzraai, Seueb & Dalim, 2019)َدارس الم
َداخل  يلَحقيقالتَّدريس االتَّطبيق في و ة و لَفجا، مما ُيَؤّدي إلى اّتَساع لَعامَّة لمتَّدريساَياَرات الم
ُفوف ا  (.Abualrob, 2019)ة يَ لّدرَاسالصُّ

لتَّعميم، إال أنو ال َيزَال جزئيًا، امنة في نَظام ن ُوُجود اختَراق َكبير لمرقَ لرَّغم ما وعمى
َعدَّات المَنقص : لتَّعميم ىيالَجديَدة في اجَيات لّتكُنوُلو ااجز أمام انتَشار و لحَ اوغالبًا ما َتُكون 

ب، وعدم اَنقص اىتَمام و ة، يَ دَرسالم خَتَبَرة. وتبين الملَجديَدة وغير اَماَرَسات الملّثَقة في الطُّبلَّ
ة التي َسَتمَعُب دورًا ىامًا في يَ لرَّئيساَجااَلت المة بُوُضوح عددًا من يَ لّتكُنوُلوجاالّتَجاَىات ا

ز، الماقع و الو  يالفتَراضااقع و لالَكبيَرة، االَبَياَنات و لَحوَسَبة ا، والتي َتشَمل: لالمستقب لذََّكاء اَعزَّ
لشََّبَكات االسَّبَلَمة، و أَلمن اأَلشَياء، انَترنت او حُموَلة المأَلجيَزة ا، يآللاالتََّعمُّم و  يالصطَناعا
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َيجب أن َتنَعكس و (. Benali, M., Kaddouri, M., Azzimani, 2018) ةيَ الجتَماعا
َتَعّمم من َناحَية المو عَمم، المة من َناحَية يَ لرَّقمالكَفاَية اة في َتطوير يَ لّتكُنوُلوجاالّتَجاَىات اىذه 

مكن إدارة المالتَّقييم َيجَعبَلن من و لقَياس اَيات و َتحديد ُمستَ و لكَفاَية اُأخَرى. إن َتحديد إَطار 
 (.Tsankov & Damyanov, 2019)ة يَ لرَّقما الكفاياتَتنمَية و 

ل التَّعميم حاليًا عمى َمشُروع َضخم العتماد اوتعمل وزَاَرة  َكخَيار  يلرَّقمالتََّحوُّ
ة في و لظُُّروف الرَّئيَسة في كل التََّعمُّم افي بيَئات  ياستَراتيج ة َكَجائَحة يَ الستثَنائالظُُّروف اَخاصَّ

رَنا. وبناًء عمى ما َسبق َتتَّضح زَمة أَلَداء اة يَ لرَّقماَعّمُموَن لمكَفاَيات المة امتبَلك يَ َأَىمّ  َكوَّ لبلَّ
لَّذي ال ُيَمّكن َتحقيقو َدون اأَلمر ا، يلرَّقمالَعصر اجو في ىذا و لتَّدريس عمي أَكّمل اميَنة 

ال َعممين الَحالية في َمجَ الميات و ُمست َتحديدو َعممون لَتمك الكَفايات المَمعرفة دَرجة امتبَلك 
ل ا وَن عمى رَأس يُ لَحالاَعّمُموَن المة َتحديد مَدى امتبَلك يَ مما َيجَعل من َعَمم  .يلرَّقمالتََّحوُّ

التََّقّصي والدَراسة. وفي ُحُدود عَمم الَباحث ال توَجد و أمر َجدير بالَبحث  الكفاياتالَعمل ليذه 
ُمَعّممي ة لدى يَ لرَّقماوع الكَفايات لت َموضُ و ة تنايَ لسُُّعوداممكة العَربية المدرَاسة َحديثو في 

لَبحث، في افي ُمخَتمف التَخصصات وفي عدَّة متَغيرات. وىنا تتَمخص مَشكمة  لَعامالتَّعميم ا
، يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة لدى يَ لرَّقما الكفاياتلَحاَجة إلى أَىمية َتحديد مَدى توافر ا

َممكة المفي  يلتَّعميما يلرَّقماة التَحول يَ كمَتطمب أَساسي لَعَمموَحصرىا لمَعمل عمى َتنمَيتَيا 
 ة.يَ لسُُّعوداالَعربية 

 لَبخث:اَأسئَلة 
زَمة لمتَحول ا يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة لدى يَ لرَّقماافر الكَفايات و . ما مَدى ت0  يلرَّقمالبلَّ

 ؟يلتَّعميما
َصات اة يَ َقاَرَنة مع َبقالملَحاسب باة بين ُمَعّممي يَ حَصائ. ىل ُتوَجد ُفُروق َذات دالَلة إ3 لتََّخصُّ

 ة؟يَ لرَّقماعمى أبَعاد مقَياس الكفاَيات 
افر و في مَدى ت يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة َبين يَ . ىل ُتوَجد ُفُروق َذات داَللة إحَصائ2

اللتَحاق بيا في االتي سَبق لمَمعممين  ةيَ دريبلتَّ الدَّورَات ار ية تعَزى لُمَتغَ يَ لرَّقما الكفايات
 ؟يلرَّقمالتَّدريس امَجال 

 يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ومسَتوى امتبَلك  ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات ا. ىل ُتوَجد عبَلقة بين عدد 4
ل اة يَ لرَّقمالمكَفاَيات  زَمة لمتََّحوُّ  ؟يلتَّعميما يلرَّقمالبلَّ
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 خث:لَباَأيَداف 
 .يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة لدى يَ لرَّقما الكفاياتى تواَفر و . الَكشف عن ُمستَ 0
 لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة َلدى يَ لرَّقماَتغيرات التي َتحدد َدرجة َتوافر الكَفايات الم. َتحديد 3

 .يلسُُّعودا
لَحاسب بَغيرىم من ُمَعّممي َباقي اي ة لدى ُمَعّمميَ لرَّقما الكفاياتافر و . مقاَرنة َمدى ت2

َصات.ا  لتََّخصُّ
 لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة لدى يَ لرَّقما الكفاياتَناسَبة لَتنمية المالتَّوصَيات و قَتَرَحات الم. َتحديد 4

 في ُمخَتمف التَخصصات. يلسُُّعودا
 لَبخث:اة َيَأَيّن

 الكفاياتاُفر و اقع عن مَدى تَ و ات ُمسَتَقاة من ال. قد ُتسيم نَتائج ىذا الَبحث في َتوفير َمعُمومَ 0
ل و  يلسُُّعودالتَّعميم اة لدى معممي يَ لرَّقما زَمة لمتََّحوُّ  .يلرَّقماالبلَّ
وء عمى َأَىمّ ا. َتسميط 3 في  يلرَّقماة لممَعممين قبل َتعميم تجربة التَحول يَ لرَّقماة الكَفايات يَ لضَّ

 ة.يَ لسُُّعودا ربيةلعَ اَممكة الم
 الكفاياتلتَّعميم بدراسة تَتناول موضوع اات يَ ات في مَجال تقنيَ اأَلَدبو كتبة الَعربية الم. إثرَاء 2

 لنَّوع.الُبُحوث من ىذا اة نظًرا لُندَرة يَ لرَّقما
ة وَتطبيقيا عمى نطاق يَ لرَّقما الكفاياتتَمثمة في مقَياس المالستَعاَنة بأداة الَبحث ا. إمَكانية 4

 لَبحث الَحالي.ان الَعينة التي َشمميا َعينة أوَسع م
لدَّقيَقة في مَجال اة يَ لتََّخصُّصاوُضوَعات الملممَعممين نحو  يينالملتَّطوير ا. َتوجيو َبرَامج  0

عَممين َتدريب فييا بَشكل َدقيق، مما يَساىم في َتقميل الَيدر المالتي يحتَاج  يلرَّقماالتَحول 
 .يلتَّعميمايَدان المة ال َيحتَاجَيا يَ امج َتدريبلنَّاتج عن َتقديم َبرَ ا يالالم

 لَبخث:اُحُدود 
  لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ة لدى يَ لرَّقما الكفاياتلَبحث َموُضوع اة: َتَناول يَ وُضوعالملُحُدود ا 
 .يلسُُّعودا
  ة العَربية ممكالمب يلُحُكوما لَعامالتَّعميم اُمَعّممي لَبحث عمى اة: اقَتصر يَ َكانالملُحُدود ا
 ة.يَ لسُُّعودا
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  ىـ. 0440/.044وافق المم،  .3.02/3.3لَعام اة: ُطّبَق الَبحث خبَلل يَ لزََّمنالُحُدود ا 
 لَبخث:اُمصَطَلَخات 

 & Tsankovتسانكوف وداميانوف )ة: ُيعرفيا ُكبلِّ من يَ لرَّقما الكفايات
Damyanov, 2019, 5 ) اقف )بما في َذلَك و مالو َيارات المَعارف و المبأنيا َمجُموَعة

عُموَمات المطُموَبة عند استخَدام تكُنوُلوجَيا المعي( و الو ات والَقيم يَ االستَراتيجو لُقُدَرات ا
َداَرة و شاكل؛ ونقل الميام؛ وَحل المسائط الرقمية ألَداء و االّتَصااَلت والو  عُموَمات؛ والتَعاون الما 

بَداعي و َنقدي و ُمَناسب و ُكفء و بَشكل فَعال عرفة المى؛ وبناء و حتَ المُمَشاَرَكة و في إنَشاء  ا 
اُصل و التَّ و التََّعمُّم و شاَركة المالتَّرفيو مع َتوفير و لَعَمل اة َتعكس َروح يَ َأخبَلقو  ،ُمسَتقّل بُمُروَنةو 
 .يالجتَماعا

َعارف الملخبَرات و اَمجُموَعة من "( بأنيا Shaheen, 2017, 615عرفيا شاىين )وتٌ 
َتنفيذ و ات إعَداد وَتطوير يَ َعَممو لتَّدريس الَحاُسوب في اعمم باستخَدام الممَتمكيا َياَرات التي يالمو 

 ".ةيَ الَفاعمو ى َمقُبول من الَكفاءة و لتَّدريس والتي يمكن ممارستيا بُمستَ اات يَ وَتقويم استَراتيج
َجاَبتو عمى مم من خبلل إعُ الملدََّرَجة التي يَحصل عمييا اا بأنيا يً َيعرفَيا الَباحث إجَرائو 

 يأُلوُربّ ااإلطار سَتخَدم في الَبحث الَحالي باالستَناد عمى المة يَ لرَّقمافَقرات مقَياس الكَفايات 
لتَّدريس اُأُصول ، بالتَّركيز عمى َأرَبَعة َمجبلت َرئيَسة: (DigComp Edu) ةيَ لرَّقمالمكَفايات 

نتاج يلرَّقما  .ةيَ لرَّقمااَطَنة و المو ، يلرَّقمااُون التَّعَ و اُصل و لتَّ اى، و حتَ الم، استخَدام وا 
ل ا ة يَ لتَّعميمالبيَئة الَباحث إجَرائيًا بأنو التَحول من ايَعرفو  :يلتَّعميما يلرَّقمالتََّحوُّ

ل في اَيشَمل ذلك: و التَّعميم، و لتََّعمُّم اات يَ ة في َعَمميَ لرَّقماة يَ لتَّعميمالبيَئة اة إلى يَ لتَّقميدا لتََّحوُّ
اصل والتَفاعل بين َعَناصر و ، والتيلرَّقماى و حتالمات بناء يَ آلو لتَّدريس استَراتيجيات َطرق وا

 دَرسي.المجَتَمع الم
: ُيَعّبر َعنُو في ىذا الَبحث يلرَّقمافي مَجال التَحول  لَعامالتَّعميم اُمَعّممي َيات و ُمستَ 
ل ابير في مَجال َدة، َماىر، وخَ ييات: َجديد، ُمبَتدئ، ذو ُقدَرة جَ و بَخمسة مست  يلرَّقمالتََّحوُّ

 (DigComp Edu)ة يَ لرَّقمالمكَفاَيات  يأُلوُربّ ااإلطار ، باالعتَماد عمى َتصنيف يلتَّعميما
Redecker,2017)). 
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ًَج   إجَراَءاتٌ:ولَبخث امه

صفي و نَيج الالمَأسئَمتَيا َتوظيف و شكمة الَبحث لَبحث: تَطمب معاَلجة مُ امنَيج 
َتحميل ما يَتعمق بيا و عاَصرة من خبَلل دراَسة الملظَّاىَرة ااقع أو و لاصف و ذي ييَتم بلَّ ا يلتَّحميما

 (. Assaf, 1995, 205)ا يً ثَائق ودراَسات ُمَعاصَرة تحميبًل َكيفو من 
لَعام التَّعميم اعمَمات عَممين ومُ نتو: تكون مجَتمع الَبحث من مُ يَ عَ و لَبحث اُمجَتَمع 

َصاتاَجميع و ة يَ ميملتَّعَ اَراحل المة في َجميع يَ لسُُّعوداالَعربية  َممكةالمفي  يلُحُكوما ؛ لتََّخصُّ
( معمم ومعممة حسب إحصاءات وزارة التعميم المنشورة 475903والذي يبمغ عددىم تقريبًا )

 َعممة.( ُمَعمم ومُ 846ة مقَدارَىا )يَ ائو لَبحث من عينة َعشا. وَتكونت َعينة عمى موقعيم الرسمي
جرَاَءاتَيا:و لَبحث اأَداة  ة، يَ لرَّقماَتمثمة في مقَياس الكفاَيات الملَبحث اتم تَبنى َأَداة  ا 

َعززة بالّتكُنوُلوجَيا الملتَّدريس اَتحسين ُطرق  (MENTEP)بَنى من قبل َمشُروع مينتب الم
Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy  يأُلوُربّ اسَتند عمى اإلَطار المو 

اىمة بَبَياَنات َجديَدة سُ المإلى  MENTEPىدف مشروع .(DigComp)ة يَ لرَّقمالمكَفاَيات 
. لذلك تم َتصميم يأُلوُربّ االّتَحاد ال وة لممعممين من دُ يَ لرَّقماافر الكَفايات و حول َمدى ت

 عُموَماتالمممين في ممارساتيم الترَبوية باستخدام تكُنوُلوجَيا عُ المَتوسيع َتفكير و شروع لَدعم الم
لُوُصول التَّدريس الَخاصة بيم وتعَمميم من خبَلل َتوفير التَّدريس، ومَيارات اواالتَصاالت في 

-TET) ،َعزز بالّتكُنوُلوجَياالملمتَّعميم  يلذَّاتالتَّقييم اعبر اإلَنترنت )أَداة  يلذَّاتالتَّقييم اإلى أداة 
SAT.  لتَّجرَبة. تم َتقسيم اَشاركة في المل ولدُّ اُعَمَماء من و قَياس من َجانب ُخَبَراء المتم َتحكيم

ت َرئيساقَياس إلى أرَبعة َمجَ الم ، استخَدام يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول لتَّرتيب: اة ىي عمى يَ الَّ
نتاج  مجااًل فرعًيا  00. ُمَقسََّمة إلى ةيَ لرَّقمااَطَنة و الم، و يلرَّقماالتََّعاُون و اُصل و لتَّ اى، و حتَ الموا 

تراوحت  (، التي.6..)ُطول فَئتو و كم، َيات لمحُ و مية. تم استخَدام َخمَسة ُمستَ كفاية رق .2و
 (،( لممستوى جديد عمى مجال التحول الرقمي التعميمي )جديد0.6( إلى )0مستوياتو من )

ومن  (،( لممستوى مبتدئ في مجال التحول الرقمي التعميمي )مبتدئ3.8( إلى )0.60ومن )
( 2.40ومن ) (،جيد) التعميمية جيدة في مجال التحول الرقمي ذو قدر ( 2.4( إلى )3.80)

( إلى 4.30( لممستوى ماىر في مجال التحول الرقمي التعميمي )ماىر(، ومن )4.3إلى )
 . ( لممستوى خبير في مجال التحول الرقمي التعميمي0)
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عَداده و جَمتو تم تر  يلَحالاة في الَبحث يَ لرَّقما الكفاياتسَتخدم في قياس الملنَُّموَذج ا ا 
ة بالتَّعميَمات الَبحث الَحالي، تم صَياَغة ابما َيَتَماَشى مع َأىَداف  قَياس لمساَعدة الملَخاصَّ

قَياس وطريقة اإلجاَبة عمى ُمفَرَداتو. تم المَعّمَمات عمى التَعرف عمى الَغرض من المو َعّمميَن الم
، يلعممالَبحث اسَتخدم فَقط ألغرَاض ة وتُ يَ سرّ لتَّأكيد عمى أفراد الَعينة عمى أن َجميع البياَنات ا

 لَبحث.اوفيما َيمي عَرض لمَخصائص الَسيكو مترية ألداة 
لاالستبَيان في َصورتو اتم َعرض : يلظَّاىر الّصدق ا َحكَّميَن المة عمى عدد من يَ أَلوَّ
ديل مقَياس االستَفاَدة من آَرائيم في َتعو لخبَرة واالختَصاص ألخذ وجَيات نَظرىم امن ذوي 
ل اة يَ لرَّقما الكفايات زَمة لمتََّحوُّ ر و التََّحقُّق من مدى ُمبَلئَمة كل َعبارة لممحو  يلتَّعميما يلرَّقمالبلَّ

ة لمَفقرات لقَياس واقع امتبَلك يَ العممو لّصَياَغة المَغوية االذي تنتمي إَليو، ومدى سبَلمة وَدقة 
ل اة يَ لرَّقماَفاَيات لمك يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي  زَمة لمتََّحوُّ لتَّعميم، افي َمجال  يلرَّقمالبلَّ

َحكمين تم الملسَّاَدة اَتحقيق َأىَدافَيا، وفى َضوء أَراء و الستبَيان لمَشكمة الَبحث اومدى ُشُمول 
 لَبحث.ااعتَماد أداة 
تَباط بَطريَقة الر اتم حَساب عبلَقة  يلدَّاخماالّتَساق الحَساب  :يلدَّاخماالّتَساق ا

لنََّتائج ال مَجال وَجاءت ة لكُ يَ لُكمّ ابيرُسون بين درَجات أفَراد الَعينة عمى كل فَقرة مع الدَرجة 
 َكاآلتي:

 (2خذٚي )

 ٠ٛضح ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ فمشاد ِم١بط اٌىفب٠بد اٌشل١ّخ ثبٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌىً ِدبي  

 ( 3032) **                    داي ػٕذ ِغزٜٛ

لّاٌزَّذس٠ظ اأُُطٛي  ٌٟشَّ إٔزَبج ٚاعزخَذاَ  

لّاٜ ٛحزَ ّاٌ ٌٟشَّ  

اُطً ٌٛزَّ ا

ٚ ْ ُٚ لّااٌزََّؼب ٌٟشَّ  

ٛاطٕخ  اٌشل١ّخاٌّ  

اٌفمشح  اٌفمشح

 ِغ اٌجؼذ

اٌفمشح  اٌفمشح

 ِغ اٌجؼذ

اٌفمشح  اٌفمشح

 ِغ اٌجؼذ

اٌفمشح  اٌفمشح

 ِغ اٌجؼذ

اٌفمشح  اٌفمشح

 ِغ اٌجؼذ

2 .659** 1 .663** 20 .570** 21 .663** 24 .750** 

1 .452** 1 .719** 21 .645** 21 .519** 25 .753** 

0 .624** 23 .601** 22 .698** 13 .707** 26 .645** 

1 .643** 22 .647** 23 .629** 12 .662** 27 .575** 

2 .513** 21 .678** 21 .668** 11 .645** 28 .566** 

1 .488**     10 .719** 30 .615** 
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جااَلت الثبَلث َدالة الم( أن جميع قيم ُمَعاَمبَلت ارتَباط الَفقرات ب0يتضح من الجدول )
قَياس تتَمتع بَدرجة َعالَية من الم( وىذا يدل عمى أن مَجاالت 0.. .ى )و إحَصائيًا عند ُمستَ 

مَجال من مَجاالت الرتَباط بين درجة كل ا. َكَذلَك تم حَساب قَيم معاَمبلت يلدَّاخمااالتَساق 
ة لممقياس باستخَدام مَعامل ارتَباط بيرُسون، وأسَفرت النَتائج أن قَيم يَ لُكمّ اقَياس والدرجة الم

ة لممقَياس جميعيا يَ لُكمّ االدََّرَجة و قَياس المالرتَباط بين َدرجة كل َمَجال من مَجاالت اُمَعاَمبَلت 
ة يتمتع يَ لرَّقما الكفاياتُدّل عمى أن مقياس (، مما يَ 0.. .دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الّتَساق الداخمي.ابدَرجة َعالية من 
ل يَ لرَّقما الكفاياتثَبات مقَياس  لمتحقق من ثبات  :يلتَّعميما يلرَّقماة البلزَمة لمتََّحوُّ

َأسَفَرت و (، Cronbach's Alphaكرونباخ )-قياس قام الباحث باستخدام معامل ألفاالم
وىو .(، 60" بمغ ) يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول ل لممقَياس وأن مَعامل َثَبات ألفا لمَمَجال األ النَتائج 

نَتاج و استخَدام لثَّاني اَجال الممعامل َثبات ُمرَتفع، وفيما يتَعمق بثَبات  فقد  يلرَّقماى و حتَ الما 
التََّعاُون و اُصل و لتَّ اجال الثالث الم. (، وىو معامل ثَبات جيد، وفيما يتعمق بثَبات 84بمغ )

اَطَنة و المجال الرابع الم. (، وىو معامل َثَبات ُمرَتفع، وفيما َيَتَعمَّق بثبات 20فقد بمغ ) يلرَّقما
لدََّرَجة الكمية ا. (، وىو معامل ثبات ُمرَتَفع، أما فيما يتعمق بثبات 22فقد بمغ ) ةيَ لرَّقما

قَياس َتَتَمتَّع المَىَذا يؤكد عمى أن َمَجااَلت و َتَفع، . ( وىو َمَعامل َثَبات ُمر 23لممقَياس فقد بمغ )
 بُمَؤّشَرات َثَبات ُمرَتفَعة.

 لَبخث:اَنَتائج 

ل: لئلَجابة عن ا لرَّئيسالسَُّؤال ا افر الكفايات و تعمق بمدى تالملسَُّؤال األول اأَلوَّ
زَمة لمتََّحوُّ ا يلسُُّعودالَعام التَّعميم االرقمية لدى ُمَعّممي  التعميمي. تم استخرَاج  يلرَّقمال لبلَّ

عَيارية، والرتب الماالنحَراَفات و سطات الحَسابية، و تالمحَساب و ئوية، الملتَّكرَاَرات، والنسب ا
زَمة لمتَحول اة يَ لرَّقماالستَجاَبات أفراد عينة الَبحث عمى عبارات مجاالت مقياس الكَفايات  لبلَّ

 ائج لكل مَجال عمى حدَّة:. وفيما يمي النتَ يلتَّعميما يلرَّقما
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 اجمَلال اأَلوَّل: ُأُصول التَّدريس الرَّقني:

 :(1خذٚي )

َدبيٛزَ اٌّٚخ ٠َ ئَٛاٌّإٌَّغت ٌٚزَّىَشاَساد احَغبة  َِ لّاٌزَّذس٠ظ اأُُطٛي  ّعطَبد ٌفَمََشاد   ٌٟشَّ
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د ٚا

ِٛب
ؼٍ

 

2 

رظ١ُّ اعزشار١د١بد 

اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُّ 

ذػِٛخ ثزىٌٕٛٛخ١ب اٌّ

 ؼٍِٛبد ٚاالرظبالداٌّ

 190 207 133 78 40 

 ِجزذئ 1.193 2.34
2

2  29.3 31.9 20.5 12.0 6.2 

1 

ذّسع١ٓ اٌّ ِٛالف

ٚٚػ١ُٙ ٚفُّٙٙ 

ؼٍِٛبد اٌٌّزىٌٕٛٛخ١ب 

ٚاالرظبالد فٟ اٌزؼ١ٍُ، 

ثبي )و١ف اٌّفؼٍٝ عج١ً 

ش اعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب ٠١غ

ؼٍِٛبد ٚاالرظبالد اٌّ

ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُّ؟ 

ٚو١ف رف١ذ رؼٍُّ اٌطالة 

ِٚٛاض١غ اٌذسٚط 

 ٚاالخزظبطبد

 62 169 90 113 214 

 خ١ذ 1.413 3.38
2

2  9.6 26.1 13.9 17.4 33.0 

0 

رظ١ُّ ٔشبطبد اٌزؼٍُّ 

اٌزفبػ١ٍخ ِغ رىٌٕٛٛخ١ب 

 ؼٍِٛبد ٚاالرظبالداٌّ

 163 231 104 61 89 

 ِجزذئ 1.330 2.51
1

1  25.2 35.6 16.0 9.4 13.7 

1 

رظ١ُّ أٔشطخ ِخّظظخ 

ٌٍطالة )أٔشطخ ٚفمبً 

: الحز١بخبد اٌطالة

ا٘زّبِبرُٙ، 

ٚرفض١الرُٙ ٚأعب١ٌجُٙ 

اٌظٛد  -فٟ اٌزؼٍُّ 

 ٚاٌظٛس( 

 88 269 160 46 85 

 خ١ذ 1.196 2.65
0

0  13.6 41.5 24.7 7.1 13.1 

2 

رظ١ُّ أٔشطخ رؼٍُّ 

رشبسو١خ ثبعزخذاَ 

ؼٍِٛبد اٌّرىٌٕٛٛخ١ب 

 ٚاالرظبالد

 142 157 83 127 139 

 خ١ذ 1.474 2.94
1

1  21.9 24.2 12.8 19.6 21.5 

3 

رطج١ك رىٌٕٛٛخ١ب 

ؼٍِٛبد ٚاالرظبالد اٌّ

شزشوخ اٌّفٟ األعب١ٌت 

ٕب٘ح/ ٚاألػّبي اٌّث١ٓ 

 شبس٠غاٌّاٌمبئّخ ػٍٝ 

 284 133 104 80 47 

 ِجزذئ 1.309 2.19
3

3  43.8 20.5 16.0 12.3 7.3 

  خ١ذ 0.845 2.67       اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

د اٌزؼ
ظ١ُّ ث١ئب

ر
ُ١ٍ

 

1 

اٌزخط١ظ ٌألدٚاد 

اٌشل١ّخ ٚاعزخذاِٙب ٚ 

رم١١ّٙب ١ٌزُ دِدٙب فٟ 

ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُّ 

)أخٙضح رىٌٕٛٛخ١ب 

ؼٍِٛبد ٚاالرظبالد، اٌّ

األدٚاد اٌشل١ّخ 

 93 89 147 142 177 

 خ١ذ 1.382 3.34
2

2  14.4 13.7 22.7 21.9 27.3 
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ٚاٌجشِد١بد ٚاإلٔزشٔذ 

 ٚاٌشجىبد(

1 

ػٍٝ إداسح اٌمذسح 

اٌظفٛف اٌذساع١خ 

اٌشل١ّخ ٚاٌطالة 

ثبعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب 

 ؼٍِٛبد ٚاالرظبالداٌّ

 175 143 57 108 165 

 خ١ذ 1.576 2.92
1

1  27.0 22.1 8.8 16.7 25.5 

1 

٠غزخذَ اٌطالة 

ؼٍّْٛ ث١ئبد اٌزؼٍُّ اٌّٚ

( VLEاالفزشاض١خ )

( Moodle)ِثً 

غزٕذح إٌٝ اٌّٚاألدٚاد 

ً أدٚاد ا٠ٌٛت )ِث

غزٕذاد اٌِّشبسوخ 

غزٕذح إٌٝ اٌّٚاٌخذِبد 

 (االعزضبفخ اٌغحبث١خ

 346 105 70 74 53 

 ِجزذئ 1.355 2.05
0

0  53.4 16.2 10.8 11.4 8.2 

  خ١ذ 1.050 2.77       اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

اٌزم٠ُٛ
 

2

3 

ؼ١ٍّٓ فٟ اٌّاخزظبص 

اعزخذاَ ٚرى١١ف أدٚاد 

اٌزم١١ُ اٌمبئّخ ػٍٝ 

ؼٍِٛبد اٌٌّٛٛخ١ب رىٕ

ٚاالرظبالد ٌذػُ أٔٛاع 

خزٍفخ اٌّاٌزم١١ُ 

 )اٌزى٠ٕٟٛ ٚاٌخزبِٟ(

 160 199 84 132 73 

 خ١ذ 1.347 2.63
2

1  24.7 30.7 13.0 20.4 11.3 

2

2 

ؼشفخ ثطشق إسشبد اٌّ

اٌطالة إلخشاء رم١١ُ 

رارٟ ٌٍؼًّ ٚرم١١ُ 

إٌظشاء ثذػُ ِٓ 

ؼٍِٛبد اٌّرىٌٕٛٛخ١ب 

 ٚاالرظبالد

 182 128 169 69 100 

 خ١ذ 1.389 2.66
2

2  28.1 19.8 26.1 10.6 15.4 

2

1 

رطج١ك طشق اٌزذس٠ظ 

اٌزٟ رذػُ اٌطالة فٟ 

رذثّش رؼٍُّّٙ ثبعزخذاَ 

ؼٍِٛبد اٌّرىٌٕٛٛخ١ب 

ٚاالرظبالد )اإلدسان 

ذػَٛ ِٓ خالي اٌّ

اٌزذ٠ٚٓ ٚاٌزذ٠ٚٓ 

ثبعزخذاَ اٌف١ذ٠ٛ ٚغ١ش 

 رٌه(0

 135 208 152 85 68 

 ِجزذئ 1.245 2.60
0

0  20.8 32.1 23.5 13.1 10.5 

 - خ١ذ 1.017 2.63       اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

  خ١ذ 0.862 2.68 اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي  
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لتَّدريس اُأُصول ( أن استجابات أفراد العينة عمى مجال " 3يتضح من الجدول )
(، 3.86توسط استجابات أفراد العينة )، حيث بمغ مستوى )جيد(الم" جاءت في يلرَّقما

ُىناك َتَفاُوت َبسيط وضحة أعبله أن الم(، ويظير من النتائج 683..وبانحراف معياري قدره )
ُصول في مدى استخداميم ألُ  لَعامالتَّعميم اُمَعّممي من  لَبحثاَنة يلنََّظر بين َأفرَاد عَ افي ُوجَية 

قياس المالفئتين الثانية، والثالثة، من طات ما بين توسالم، حيث تراوحت يلرَّقمالتَّدريس ا
؛ حيث احتل البعد الثاني يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول والتي تشير إلى )مبتدئ/ جيد( عمى مجال 
دارتيا( الم)تصميم بيئات التعميم القائمة عمى تكنولوجيا  رتبة األولى، المعمومات واالتصاالت وا 

عمومات واالتصاالت(، المثالث )التقويم القائم عمى تكنولوجيا (، وجاء البعد ال3.22) ّسطو بُمتَ 
رتبة الثالثة واألخيرة البعد األول )تخطيط الم(، فيما احتل 3.86) ّسطو بُمتَ رتبة الثانية المب

 .(3.82) ّسطو بُمتَ عمومات واالتصاالت(، الموتنفيذ بيئات التعميم القائمة عمى تكنولوجيا 
 :يلرَّقناى وَتاحملإنَتاج واستخَدام : ال الاانياجمل

 :(0خذٚي )

َدبيٛزَ اٌّٚخ ٠َ ئَٛاٌّإٌَّغت ٌٚزَّىَشاَساد احَغبة  َِ لّاٜ ٛحزَ اٌّإٔزَبج ٚاعزخَذاَ  ّعطَبد ٌفَمََشاد   ٌٟشَّ
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20 
ؼٍِٛبد اٌّإ٠دبد 

 اٌشل١ّخ ٚرم١١ّٙب

 68 140 144 132 164 
  خ١ذ 1.332 3.28

 10.5 21.6 22.2 20.4 25.3 

21 
اخز١بس ٚاعزخذاَ 

ظبدس اٌّٚرط٠ٛغ 
 اٌشل١ّخ

 172 257 54 106 59 
  ِجزذئ 1.285 2.42

 26.5 39.7 8.3 16.4 9.1 

 22 خ١ذ 0.985 2.85   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

ٟ
ػ

الثذا
ج ا

الٔزب
ا

 

22 

ؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّلذسح 
دِح األدٚاد 

اإلٔزبخ١خ اٌمبئّخ 
ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب 

ؼٍِٛبد اٌّ
ٚاالرظبالد إلٔشبء 

 حزٜٛاٌّ

 128 167 223 76 54 

  خ١ذ 1.168 2.63
 19.8 25.8 34.4 11.7 8.3 

 11 خ١ذ 1.168 2.63   جؼذاٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍ

ق 
ٛ
حم

شش
إٌ

 

23 

ؼ١ٍّٓ، اٌِّؼشفخ 
فُٙ ِفب١ُ٘ حمٛق 
إٌشش ٚاٌزشاخ١ض، 

 ٚرطج١مٙب

 242 79 112 173 42 

  ِجزذئ 1.386 2.53
 37.3 12.2 17.3 26.7 6.5 

 00 ِجزذئ 1.386 2.53   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

اٌجشِ
خخ

 

21 
ؼ١ٍّٓ اٌِّؼشفخ 

ٚفُٙ ٌغبد اٌجشِدخ 
 اعزخذاِٙبٚ

 411 100 54 36 47 
  خذ٠ذ 1.243 1.78

 63.4 15.4 8.3 5.6 7.3 

 1 خذ٠ذ 1.243 1.78   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ
  ِجزذئ 0.821 2.53 اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي
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بتدئ( المستوى )الم( أن استجابات أفراد العينة جاءت في 2يتضح من الجدول )
نَتاج و استخَدام عمى مجال  ، حيث بمغ متوسط استجابات أفراد العينة يلرَّقماى و حتَ لماا 

ُىناك وضحة أعبله أن المويظير من النتائج (، 630..(، وبانحراف معياري قدره )3.02)
مدى  في لَعامالتَّعميم اُمَعّممي من  لَبحثاَنة يلنََّظر بين َأفرَاد عَ اَتَفاُوت َبسيط في ُوجَية 

نتاجيم لممحتوى ا الفئات األولى، والثانية، بين  توسطاتالمحيث تراوحت لرقمي، استخداميم وا 
نَتاج و استخَدام  قياس والتي تشير إلى )جديد/مبتدئ/ جيد( عمى مجالالموالثالثة، من  ا 

رتبة األولى، الموارد الرقمية واستخداميا( الم؛ حيث احتل البعد األول )اختيار يلرَّقماى و حتَ الم
(، 3.82) ّسطو بُمتَ رتبة الثانية المد الثاني )اإلنتاج اإلبداعي(، ب(، وجاء البع3.60) ّسطو بُمتَ 

(، فيما 3.02) ّسطو بُمتَ رتبة الثالثة البعد الثالث )حقوق النشر والتراخيص(، المفي حين احتل 
 (.0.26) ّسطو بُمتَ رتبة الرابعة واألخيرة  البعد الرابع )البرمجة(، الماحتل 

 :يلرَّقناَعاُوى التَّواُصل ولتَّاال الاالث: اجمل
 :(1خذٚي )

َدبيٛزَ اٌّٚخ ٠َ ئَٛاٌّإٌَّغت ٌٚزَّىَشاَساد احَغبة  َِ ْ ٚاُطً ٌٛزَّ ا ّعطَبد ٌفَمََشاد  ُٚ لّااٌزََّؼب  ٌٟشَّ

 

شح
فم

اٌ
 ُ

سل
 

 اٌفمشاد

 ِذٜ اِزالن اٌىفب٠بد اٌشل١ّخ 

ٌّ
ا

ظ 
ع

زٛ

ٟ
بث

غ
ح

اٌ
ف  

شا
ح

الٔ
ا

ٌّ
ا

ٞ
بس

ؼ١
ن 
ال

ِز
ال
 ا
ٜ

ِذ
 

جخ
شر

اٌ
٠ذ  
خذ

ئ 
جذ

ِز
 

١ذ
خ

 

ِب
٘ش

 

١ش
خج

 

د
خذاَ اٌزم١ٕب

عز
طً ثب

اٌزٛا
 

 

21 

أخز أشىبي ٚلٕٛاد 

خزٍفخ اٌّاالرظبي 

ثبٌحغجبْ ٚفمبً ٌٍفئخ 

غزٙذفخ )اٌطالة، اٌّ

ؼ١ٍّٓ، أ١ٌٚبء اٌّ

األِٛس( ٚاإلػذاداد 

)داخً غشفخ اٌظف 

ٚخبسخٙب( ٚأ٘ذاف 

 اٌزؼٍُ

 134 172 231 75 36 

  ِجزذئ 1.108 2.55
 20.7 26.5 35.6 11.6 5.6 

21 

فُٙ اعزخذاَ أدٚاد 

االرظبي اٌشل١ّخ ِٓ 

لجً اٌطالة 

ٚاعزخذاِٙب فٟ 

اعزشار١د١بد 

 اٌزظ١ُّ ٚاٌزؼٍُ

 189 107 243 59 50 

  ِجزذئ 1.217 2.50
 29.1 16.5 37.4 9.1 7.7 

 11 ِجزذئ 0.955 2.52   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

شبسوخ 
اٌِّ

د
ِٛب

ؼٍ
 

13 

ؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّلذسح 

ؼٍِٛبد اٌّوخ ِشبس

ظبدس اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٚ

 اٌشل١ّخ ِغ اٌطالة

 186 102 106 204 50 

  خ١ذ 1.365 2.74
 28.7 15.7 16.4 31.5 7.7 

 22 خ١ذ 1.365 2.74   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ
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اٌّ
ذ

إلٔزشٔ
إلٌىزش١ٔٚخ ٚا

شبسوخ ا
 

12 

االٔخشاط فٟ 

دزّؼبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّ

ػجش اإلٔزشٔذ 

خ ّبسعاٌّ)ِدزّؼبد 

وبٌشجىبد 

االخزّبػ١خ( 

 ٌٍّؼ١ٍّٓ أٚ اٌطالة

 169 204 98 143 34 

  ِجزذئ 1.237 2.49
 26.1 31.5 15.1 22.1 5.2 

11 

شبسوخ فٟ اٌّ

زبحخ ػٍٝ اٌّاٌفشص 

اإلٔزشٔذ ٌٍزط٠ٛش 

ٕٟٙ؛ )ِثالً  اٌّ

إٌذٚاد ػجش 

اإلٔزشٔذ، ٚدٚساد 

اٌزؼٍُ اإلٌىزش١ٔٚخ، 

دزّؼبد اٌّٚ

١ٕٙخ( ٌزط٠ٛش اٌّ

ِٙبسارٟ اٌشل١ّخ أٚ 

ِٙبساد رىٌٕٛٛخ١ب 

ؼٍِٛبد اٌّ

زؼٍمخ اٌّٚاالرظبالد 

 ثبٌزؼ١ٍُ

 137 314 54 95 48 

  ِجزذئ 1.183 2.39
 21.1 48.5 8.3 14.7 7.4 

 00 ِجزذئ 0.979 2.44   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

ْ
اٌزؼبٚ

 

10 

اعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب 

ؼٍِٛبد اٌّ

ٚاالرظبالد فٟ 

اٌؼًّ ضّٓ فش٠ك، 

ٌٍؼ١ٍّبد اٌزشبسو١خ 

ٌٚخٍك ِظبدس 

ِٚؼشفخ ِٚحزٜٛ 

 ِشزشن

 239 164 130 64 51 

  ِجزذئ 1.267 2.27
 36.9 25.3 20.1 9.9 7.9 

 1 ِجزذئ 1.267 2.27   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

  ِجزذئ 0.823 2.49 اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي
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بتدئ( المستوى )الم( أن استجابات أفراد العينة جاءت في 4يتضح من الجدول )
(، 3.42، حيث بمغ متوسط استجابات أفراد العينة )يلرَّقماالتََّعاُون و اُصل و لتَّ اعمى مجال 

َحة أعبله أن ىناك تفاوت َبسيط و الملنََّتائج اَيظَير من و (، 632..وبانحراف معياري قدره ) ضَّ
، حيث يلرَّقمااصميم وتعاونيم لَعام في مدى تو التَّعميم الَبحث من ُمَعّممي اَنة يبين أفراد عَ 

يد( قَياس والتي ُتشير إلى )ُمبَتدئ/ جَ المالثَّالَثة من و لثَّانَية، اّسَطات بين الفئتين و تَ المَحت و َترَا
باَصادر مع المو عُموَمات المُمَشاَرَكة )لثَّاني الُبعد اعمى أداة البحث؛ َحيُث احتل  رتبة الم( لطُّبلَّ

اُصل و لتَّ اَسائل وو ات يَ لّتقنااُصل باستخَدام و لتَّ ا، وجاء البعد األول )(3.24) ّسطو بُمتَ األولى، 
رتبة الثالثة البعد الثالث الم(، في حين احتل 3.03) ّسطو بُمتَ رتبة الثانية الم، بة(يَ الجتَماعا
لبعد رتبة الرابعة واألخيرة االم(، فيما احتل 3.44) ّسطو بُمتَ (، اإلنَترنتو ة يَ إللكتُروناَشاَرَكة الم)

 (.3.32) ّسطو بُمتَ (، االّتَصااَلتو عُموَمات الملتََّعاُون من خبَلل استخَدام تكُنوُلوجَيا االرابع )
 :ةَيلرَّقنااَطَهة وامل ال الراب::اجمل

 :(2خذٚي )

َدبيٛزَ اٌّٚخ ٠َ ئَٛاٌّإٌَّغت ٌٚزَّىَشاَساد احَغبة  َِ لّااطََٕخ ٛاٌّ ّعطَبد ٌفَمََشاد   خ١َ ٌشَّ
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 فمشاداٌ
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11 

ِؼشفخ 

ؼ١ٍّٓ اٌّ

ٚوفبءرُٙ فٟ 

الئُ اٌّاٌزفبػً 

 ػجش اإلٔزشٔذ

 189 152 73 173 61 

 22 خ١ذ 1.384 2.64
 29.2 23.5 11.3 26.7 9.4 

12 

رط٠ٛش 

اعزشار١د١بد 

فؼبٌخ ٌزؼش٠ف 

اٌغٍٛو١بد غ١ش 

مجٌٛخ اٌّ

خبطش ػجش اٌّٚ

اإلٔزشٔذ 

ٚاالعزدبثخ ٌٙب 

ٚرؼش٠ف 

اٌطالة ثٙب 

ش  ّّ )ِثً اٌزٕ

اإلٌىزشٟٚٔ 

 ٚاالحز١بي(

 228 163 106 85 66 

2.38 1.347 
ِجزذ

 ئ
11 

 35.2 25.2 16.4 13.1 10.2 

 1.196 2.51   ٌٍجؼذاٌذسخخ اٌى١ٍخ 
ِجزذ

 ئ
00 

إداسح 

٠ٛٙخ 
اٌ

اٌشلّ

٠خ
 

13 
إٔشبء ا٠ٌٛٙبد 

اٌشل١ّخ 
 202 164 126 84 72 2.48 1.342 

ِجزذ

 ئ
11 
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ٚر١ٙئزٙب 

ٚإداسرٙب عٛاء 

وبٔذ ٚاحذح أٚ 

أوثش ٚرٛخ١ٗ 

اٌطالة ثٙزا 

 اٌخظٛص

 31.2 25.3 19.4 13.0 11.1 

11 

حّب٠خ اٌج١بٔبد 

اٌشخظ١خ 

اَ ثىفبءح ٚاحزش

خظٛط١خ 

ا٢خش٠ٓ 

ٚرٛخ١ٗ اٌطالة 

 فٟ ٘زا اٌظذد

 235 68 81 85 179 

 22 خ١ذ 1.666 2.85
 36.3 10.5 12.5 13.1 27.6 

 11 خ١ذ 1.215 2.66   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

دٙبص
حّب٠خ اٌ

 

11 

حّب٠خ أخٙضح 

األشخبص 

ٚضّبْ لذسح 

اٌطالة ػٍٝ 

 اٌم١بَ ثزٌه

 263 187 83 75 40 

2.14 1.239 
ِجزذ

 ئ
-- 

 40.6 28.9 12.8 11.6 6.2 

 1.239 2.14   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ
ِجزذ

 ئ
11 

حخ ٚاٌج١ئخ
ظ

اٌ
 11 

رجّٕٟ 

ّبسعبد اٌّ

اٌزٟ رزدٕت 

اٌزٙذ٠ذاد 

ٚرطج١مٙب ػٍٝ 

اٌشػب٠خ 

اٌدغذ٠خ 

 ٚإٌفغ١خ

 135 164 192 117 40 

 22 خ١ذ 1.176 2.63

 20.8 25.3 29.6 18.1 6.2 

03 

ز رأث١ش أخ

رىٌٕٛٛخ١ب 

ؼٍِٛبد اٌّ

ٚاالرظبالد 

ػٍٝ اٌج١ئخ 

 ثؼ١ٓ االػزجبس

 113 167 82 147 139 

 11 خ١ذ 1.429 3.05
 17.4 25.8 12.7 22.7 21.5 

 2 خ١ذ 1.099 2.84   اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼذ

 0.896 2.60 اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي
ِجزذ

 ئ
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بتدئ( عمى  الملعينة جاءت في مستوى)( أن استجابات أفراد ا0يتضح من الجدول )
مقياس  الكفايات الرقمية البلزمة لمتحول الرقمي التعميمي، حيث بمغ متوسط استجابات أفراد 

وكذلك جاءت استجاباتيم في نفس  (،222..(، وبانحراف معياري قدره ).3.8العينة )
استجابات أفراد العينة  ، حيث بمغ متوسطةيَ لرَّقمااَطَنة و المبتدئ( عمى مجال المستوى )الم
َحة َأعبَلُه أن ُىَناَك و الملنََّتائج اُيَظّير من و (، 628..(، وبانحراف معياري قدره ).3.8) ضَّ

في مدى امتبلكيم لممواطنة  لَعامالتَّعميم اُمَعّممي من لَبحث اَنة يَتَفاُوت َبسيط بين َأفرَاد عَ 
قياس والتي تشير إلى المنية، والثالثة من الفئتين الثا توسطات بينالمحيث تراوحت الرقمية، 

رتبة الم؛ حيث احتل البعد الرابع )الصحة والبيئة( ةيَ لرَّقمااَطَنة و الم)مبتدئ/ جيد( عمى مجال 
 ّسطو بُمتَ رتبة الثانية الم(، وجاء البعد الثاني )إدارة اليوية الرقمية(، ب3.64) ّسطو بُمتَ األولى، 

(، فيما 3.00) ّسطو بُمتَ ثالثة البعد األول )السموك الرقمي(، رتبة الالم(، في حين احتل 3.88)
 (.3.04) ّسطو بُمتَ رتبة الرابعة واألخيرة  البعد الثالث )حماية الجياز(، الماحتل 

تعمق بوجود ُفُروق َذات َداَلَلة الملثَّاني السَُّؤال الئلَجاَبة عمى الثاني:  لرَّئيسالسَُّؤال ا
َصات عمى َأبَعاد مقياس اة يَ َقاَرَنة مع َبقالمَحاسب بلاة بين ُمَعّممي يَ إحَصائ  الكفاياتلتََّخصُّ

وفيما يمي النتائج  ،One way Anova يأُلَحادالتََّباُين اَتحميل ة، تم استخَدام اختَبار يَ لرَّقما
 لكل بعد عمى حدة:

 :يلرَّقنالتَّدريس اُأُصول ال األول: اجمل

 :(3خذٚي )

َظبد اِغ  اٌحبعت ا٢ٌٟرخظض اٌٛطف اإلحظبئٟ ٌّزغ١ش   ٌزَّذس٠ظ اأُُطٛي فٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ

لّا  ٌٟشَّ

 اٌزخظض
ػذد 

 اٌؼ١ٕخ

 األثؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

رخط١ظ ٚرٕف١ز ث١ئبد 

 اٌزؼ١ٍُ
 رظ١ُّ ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ

اٌزم٠ُٛ اٌمبئُ ػٍٝ 

 ؼٍِٛبداٌّرىٌٕٛٛخ١ب 
 اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

 9.828 32.41 3.029 7.97 3.159 8.34 4.998 16.10 406 إٔغبٟٔ

 10.160 31.41 3.140 7.66 3.160 8.02 5.188 15.73 182 ػٍّٟ

حبعت 

 آٌٟ
60 16.23 5.215 8.90 3.007 8.00 2.952 33.13 9.766 

 9.915 32.20 3.052 7.89 3.150 8.30 5.068 16.01 648 دّٛعاٌّ
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( اإلحصاءات الوصفية لمتوسطات االستجابات عمى أبعاد 8يتضح من الجدول )
مقابل التخصصات  الحاسب اآلليوفقًا لمتغير تخصص  يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول مجال 

الحاسب ( وكان لذوي تخصص )22.02)العممية& اإلنسانية(، حيث بمغ أعمى متوسط )
( وكان لذوي التخصص 20.40وبمغ أقل متوسط ) ،ة لمَمَجاليَ لُكمّ الدََّرَجة افي (، اآللي

 .)العممي(
 :(1خذٚي )

زَ " ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ َٞحبدألُ اٌزَّجَب٠ُٓ ارَح١ًٍ ٔزبئح اخزجبس " ٚفك ِزغ١ش رخظض  ٌجَحثإَخ ١ّعطَبد أَفَشاد ػَ ُِٛ

َظبد اِمبثً  اٌحبعت ا٢ٌٟ لّاٌزَّذس٠ظ اأُُطٛي فٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ  ٌٟشَّ

ِدّٛع  ِظذس اٌزجب٠ٓ زغ١شاداٌّ

 شثؼبداٌّ

دسخخ 

 dfاٌحش٠خ

ِزٛعظ اٌفشق 

 شثؼبداٌّث١ٓ 

ل١ّخ 

F 

ِغزٜٛ 

 pاٌذالٌخ 

رخط١ظ ٚرٕف١ز ث١ئبد 

 اٌزؼ١ٍُ

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

20.36 2 10.18 0.396 

 

0.673 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

16594.60 645 25.73 

  647 16614.96 دّٛعاٌّ

ث١ٓ  رظ١ُّ ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ

 دّٛػبداٌّ

36.39 2 18.19 1.838 

 

0.160 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

6382.72 645 9.90 

  647 6419.11 دّٛعاٌّ

اٌزم٠ُٛ اٌمبئُ ػٍٝ 

 ؼٍِٛبداٌّرىٌٕٛٛخ١ب 

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

13.20 2 6.60 0.708 

 

0.493 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

6013.58 645 9.32 

  647 6026.78 دّٛعاٌّ

ث١ٓ  اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي

 دّٛػبداٌّ

183.81 2 91.90 0.935 

 

0.393 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

63425.51 645 98.33 

  647 63609.32 دّٛعاٌّ
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( 0...(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2يتضح من الجدول )
مقابل التخصصات  الحاسب اآلليوفقًا لمتغير تخصص  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ فأقل بين 

فيما يتعمق وكذلك  ".يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول عمى جميع أبعاد مجال " )العممية& اإلنسانية(
ة يَ َيتَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائ" يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول بالدرجة الكمية لمجال "

الحاسب  لمتغير تخصصوفقًا  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...) ىو عند ُمستَ 
 "P = 0.935 393. F "2: 647حيث )،  (،مقابل التخصصات )العممية& اإلنسانيةاآللي 

=0.) 
 :يلرَّقناى وَتاحملإنَتاج واستخَدام ال الااني: اجمل

 (:1خذٚي )

َظبد اِغ  اٌحبعت ا٢ٌٟاإلحظبئٟ ٌّزغ١ش رخظض  اٌٛطف إٔزَبج ٚاعزخَذاَ فٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ

لّاٜ ٛحزَ اٌّ  ٌٟشَّ

ض
ظ

خ
ٌز

ا
 

ػذد 

 اٌؼ١ٕخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبداألثؼــــــــــــــــــ

ٛاسد اٌّاخز١بس 

 اٌشل١ّخ
 اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي اٌجشِدخ حمٛق إٌشش اإلٔزبج اإلثذاػٟ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسّٞاٌ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

ٟ
بٔ

غ
إٔ

 

406 5.84 1.951 2.65 1.132 2.56 1.396 1.79 1.236 12.84 4.071 

ٟ
ٍّ

ػ
 

182 5.47 2.045 2.52 1.211 2.47 1.393 1.64 1.147 12.09 4.138 
ت 

ع
حب

ٟ
آٌ

 

60 5.50 1.809 2.87 1.255 2.45 1.307 2.12 1.497 12.93 4.145 

ٌّ
ا

ع
ّٛ

د
 

648 5.70 1.970 2.63 1.168 2.53 1.386 1.78 1.243 12.64 4.104 



 م0205( 78) -3ج-يوليوعدد                                                         ...        قياس مستويات الكفايات الرقمية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      2011 

( اإلحصاءات الوصفية لمتوسطات االستجابات عمى أبعاد 6يتضح من الجدول )
نتَاج و استخَدام مجال  مقابل الحاسب اآللي وفقًا لمتغير تخصص  يلرَّقماى و حتَ الما 

( وكان لذوي تخصص 03.22التخصصات )العممية& اإلنسانية(، حيث بمغ أعمى متوسط )
( وكان لذوي 2..03، وبمغ أقل متوسط )ة لمَمَجاليَ لُكمّ الدََّرَجة افي (، الحاسب اآللي)

 التخصص )العممي(.
 :(1خذٚي )

زَ " ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ٞألَُحبداٌزَّجَب٠ُٓ ارَح١ًٍ ٔزبئح اخزجبس " ُِ  ٌجَحثإَخ ١ّعطَبد أَفَشاد ػَ ُِٛ خظض زغ١ش رَ ٚفك 

َظبد اِمبثً  اٌحبعت ا٢ٌٟ لّاٜ ٛحزَ اٌّإٔزَبج ٚاعزخَذاَ فٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ  ٌٟشَّ
ِدّٛع  ِظذس اٌزجب٠ٓ زغ١شاداٌّ

 شثؼبداٌّ

دسخخ 

 dfاٌحش٠خ

ِزٛعظ اٌفشق ث١ٓ 

 شثؼبداٌّ

ل١ّخ 

F 

ِغزٜٛ 

 pاٌذالٌخ 

ٛاسد اٌّاخز١بس 

 اٌشل١ّخ

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

19.94 2 9.972 2.581 

 

0.076 

 

خً دا

 دّٛػبداٌّ

2491.573 645 3.863 

  647 2511.517 دّٛعاٌّ

ث١ٓ  إلٔزبج اإلثذاػٟا

 دّٛػبداٌّ

5.833 2 2.917 2.145 

 

0.118 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

877.017 645 1.360 

  647 882.850 دّٛعاٌّ

ث١ٓ  حمٛق إٌشش

 دّٛػبداٌّ

1.452 2 0.726 0.377 

 

0.686 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

1242.048 645 1.926 

  647 1243.500 دّٛعاٌّ

ث١ٓ  اٌجشِدخ

 دّٛػبداٌّ

10.546 2 5.273 3.437 

 

0.033 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

989.454 645 1.534 

  647 1000.000 دّٛعاٌّ

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

75.761 2 37.880 2.257 

 

0.105 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

10823.739 645 16.781 

  647 10899.500 دّٛعاٌّ
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( 0...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(، 2يتضح من الجدول )
مقابل الحاسب اآللي وفقًا لمتغير التخصص  لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ فأقل بين 

رد الرقمية واالماختيار “األول فيما يتعمق بالبعد التخصصات )العممية& اإلنسانية( 
أما  "؛ والبعد الثالث " حقوق النشر والتراخيص".الثاني "اإلنتاج االبداعي "؛ البعدواستخداميا

البرمجة" يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى “الرابع يتعمق بالبعد  فيما
مقابل لي الحاسب اآل لمتغير تخصصوفقًا  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)

( ، أما P = 0.033 437. F "2: 647" =3التخصصات )العممية& اإلنسانية(، حيث )، 
 ىو ة عند ُمستَ يَ َيتَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائف لممجالفيما يتعمق بالدرجة الكمية 

مقابل اآللي الحاسب وفقًا لمتغير تخصص  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)
وقد  (.P = 0.105 257. F "2: 647" =2التخصصات )العممية& اإلنسانية( ،حيث )، 

َصات لمتََّحقُّق من اَتَعّدَدة بين المتم إجراء االختبار البعدي شيفيو لممقارنات البعدية  لتََّخصُّ
 ذلك: ( يوضح .0والَجدول )لَبرَمَجة، الرَّابع الُبعد الُفُروق في ااتجاه 

 :(23) خذٚي

زَ اارَّدبٖ   ُِ اٌشلّٟ ٚفمبً ٌّزغ١ش رخظض  حزٜٛاٌّٚإٔزبج ثؼذ اٌجشِدخ فٟ ِدبي اعزخذاَ  ّعطَبدٌٛفُُشٚق ث١ٓ 

َظبد اِغ  اٌحبعت ا٢ٌٟ   خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ

 

حبعت  ػٍّٟ إٔغبٟٔ زٛعظاٌّ اٌزخظظبد

 آٌٟ

ثؼذ 

 اٌجشِدخ

    1.79 إٔغبٟٔ

  - 0.153 1.64 ػٍّٟ

 - *0.479 0.326 2.12 ت آٌٟحبع

 (3032* رؼٕٟ أٔٙب داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ )

 

( فيما يتعمق بالبعد الرابع "البرمجة" أن الفروق كانت بين .0يتضح من الجدول ) 
 (.3.03بمغ ) ّسطو بُمتَ الحاسب اآللي التخصصات العممية مجتمعة لصالح تخصص 
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 :يلرَّقناالتََّعاُوى واُصل ولتَّاال الاالث: اجمل 
 

 :(22خذٚي )

َظبد اِغ  اٌحبعت ا٢ٌٟاٌٛطف اإلحظبئٟ ٌّزغ١ش رخظض   اُطً ٌٛزَّ افٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ

ٚ ْ ُٚ لّااٌزََّؼب  ٌٟشَّ
ػذد  اٌزخظض

 اٌؼ١ٕخ

 األثؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

اٌزٛاطً ثبعزخذاَ 

 اٌزم١ٕبد

ِشبسوخ 

 ؼٍِٛبدّاٌ

شبسوخ اٌّ

 اإلٌىزش١ٔٚخ

اٌذسخخ اٌى١ٍخ  اٌزؼبْٚ

 ٌٍّدبي

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

13.6 1.281 2.33 2.012 4.99 1.374 2.75 1.111 3.56 406 إٔغبٟٔ

3 

4.241 

13.0 1.220 2.09 1.835 4.65 1.367 2.75 1.123 3.58 182 ػٍّٟ

7 

4.017 

حبعت 

 آٌٟ

60 3.40 1.061 2.65 1.313 4.82 1.909 2.32 1.282 13.1

8 

4.394 

13.4 1.267 2.27 1.957 4.88 1.365 2.74 1.109 3.55 648 دّٛعاٌّ

3 

4.195 
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( اإلحصاءات الوصفية لمتوسطات االستجابات عمى أبعاد 00الجدول ) يتضح من
مقابل التخصصات الحاسب اآللي وفقًا لمتغير تخصص  يلرَّقماالتََّعاُون و اُصل و لتَّ امجال 

( وكان لذوي التخصص )اإلنساني(، 02.82)العممية& اإلنسانية(، حيث بمغ أعمى متوسط )
  .(الحاسب اآللي( وكان لذوي تخصص )02.06وبمغ أقل متوسط ) ،ة لمَمَجاليَ لُكمّ الدََّرَجة افي 

 (:21ٚي )خذ

زَ " ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ٞألَُحبداٌزَّجَب٠ُٓ ارَح١ًٍ اخزجبس " ٔزبئح ٚفك ِزغ١ش رخظض  ٌجَحثإَخ ١ّعطَبد أَفَشاد ػَ ُِٛ

َظبد اِمبثً  اٌحبعت ا٢ٌٝ ْ اٌٚاُطً ٌٛزَّ افٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ ُٚ لّازََّؼب  ٌٟشَّ

ِدّٛع  ِظذس اٌزجب٠ٓ زغ١شاداٌّ

 شثؼبداٌّ

دسخخ 

 dfاٌحش٠خ

ِزٛعظ اٌفشق 

 شثؼبداٌّث١ٓ 

ل١ّخ 

F 

ِغزٜٛ 

 pاٌذالٌخ 

اٌزٛاطً 

ثبعزخذاَ 

 اٌزم١ٕبد

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

1.574 2 0.787 0.639 

 

0.528 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

794.745 645 1.232 

  647 796.319 دّٛعاٌّ

خ ِشبسو

 ؼٍِٛبداٌّ

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

0.508 2 0.254 0.136 

 

0.873 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

1204.893 645 1.868 

  647 1205.401 دّٛعاٌّ

شبسوخ اٌّ

 اإلٌىزش١ٔٚخ

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

14.707 2 7.354 1.925 

 

0.147 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

2463.416 645 3.819 

  647 2478.123 دّٛعاٌّ

ث١ٓ  اٌزؼبْٚ

 دّٛػبداٌّ

7.507 2 3.753 2.349 

 

0.096 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

1030.839 645 1.598 

  647 1038.346 دّٛعاٌّ

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

42.980 2 21.490 1.222 

 

0.295 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

11343.895 645 17.587 

  647 11386.875 دّٛعاٌّ
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (، 03)يتضح من الجدول 
مقابل الحاسب اآللي وفقًا لمتغير تخصص  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)

كذلك ". يلرَّقماالتََّعاُون و اُصل و لتَّ االتخصصات )العممية& اإلنسانية( عمى جميع أبعاد مجال "
 ىو ة عند ُمستَ يَ َيتَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائف اللممجيتعمق بالدرجة الكمية فيما 

مقابل الحاسب اآللي  لمتغير تخصصوفقًا  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)
 (.P = 0.295 222. F "2: 647" =1)، (، حيثالتخصصات )العممية& اإلنسانية

 :ةَيلرَّقنااَطَهة واملال الراب:: اجمل
 :(20خذٚي )

َظبد اِغ  اٌحبعت ا٢ٌٟاٌٛطف اإلحظبئٟ ٌّزغ١ش رخظض  اطََٕخ ٛاٌّفٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ

لّا  خ١َ ٌشَّ
ػذد  اٌزخظض

 اٌؼ١ٕخ

 األثؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــبد

ن 
غٍٛ

اٌ

ٟ
اٌشلّ

 

٠ٛخ 
ٙ
إداسح اٌ

اٌشل١ّخ
ٙبص 

د
حّب٠خ اٌ

 

حخ 
ظ

اٌ

ٚاٌج١ئخ
 خخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبياٌذس 

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

زٛعظ اٌّ

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 ؼ١بسٞاٌّ

 6.312 18.17 2.234 5.69 1.233 2.11 2.429 5.39 2.408 4.99 406 إٔغبٟٔ

 5.956 17.59 2.130 5.54 1.186 2.12 2.384 5.04 2.282 4.90 182 ػٍّٟ

حبعت 

 آٌٟ

60 5.53 2.574 5.82 2.514 2.42 1.418 6.10 2.145 19.87 6.693 

 6.270 18.17 2.199 5.68 1.239 2.14 2.431 5.33 2.392 5.02 648 دّٛعاٌّ



 م0205( 78) -3ج-يوليوعدد                                                         ...        قياس مستويات الكفايات الرقمية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      2001 

الستجابات عمى أبعاد ( اإلحصاءات الوصفية لمتوسطات ا02يتضح من الجدول )
مقابل التخصصات )العممية& الحاسب اآللي وفقًا لمتغير تخصص  ةيَ لرَّقمااَطَنة و الممجال 

في (، حاسب آلي( وكان لذوي التخصص )06.02اإلنسانية(، حيث بمغ أعمى متوسط )
 .( وكان لذوي التخصص )إنساني(3.00، وبمغ أقل متوسط )ة لمَمَجاليَ لُكمّ الدََّرَجة ا

  :(21ٚي )خذ

زَ " ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ٞألَُحبداٌزَّجَب٠ُٓ ارَح١ًٍ ٔزبئح اخزجبس " ٚفك ِزغ١ش رخظض  ٌجَحثإَخ ١ّعطَبد أَفَشاد ػَ ُِٛ

َظبد اِمبثً  اٌحبعت ا٢ٌٟ لّااطََٕخ ٛاٌّفٟ ِدبي  خ١َ اإلَٔغبٔٚخ ١َ ٌؼٍّاٌزََّخظُّ  خ١َ ٌشَّ

ِدّٛع  ِظذس اٌزجب٠ٓ زغ١شاداٌّ

 شثؼبداٌّ

دسخخ 

 dfاٌحش٠خ

ِزٛعظ اٌفشق ث١ٓ 

 شثؼبداٌّ

ل١ّخ 

F 

ِغزٜٛ 

 pاٌذالٌخ 

ٟ
ن اٌشلّ

ٛ
غٍ

اٌ
 

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

18.682 2 9.341 1.636 

 

0.196 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

3682.131 645 5.709 

  647 3700.813 دّٛعاٌّ

٠ٛخ 
إداسح اٌٙ

اٌشل١ّخ
ث١ٓ  

 دّٛػبداٌّ

30.984 2 15.492 2.635 

 

0.072 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

3792.002 645 5.879 

  647 3822.986 دّٛعاٌّ

ٙبص
د

حّب٠خ اٌ
 

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

5.108 2 2.554 1.667 

 

0.190 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

988.392 645 1.532 

  647 993.500 دّٛعاٌّ

ٚاٌج١ئخ
حخ 

ظ
اٌ

 

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

14.242 2 7.121 1.475 

 

0.230 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

3113.904 645 4.828 

  647 3128.147 دّٛعاٌّ

خخ اٌى١ٍخ 
اٌذس

دبي
ٌٍّ

 

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

233.236 2 116.618 2.985 

 

0.051 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

25199.429 645 39.069 

  647 25432.665 دّٛعاٌّ

خخ اٌى١ٍخ 
اٌذس

ط وىً
ٌٍّم١ب

 

ث١ٓ 

 دّٛػبداٌّ

1521.806 2 760.903 1.665 

 

0.190 

 

داخً 

 دّٛػبداٌّ

294803.600 645 457.060 

  647 296325.406 دّٛعاٌّ
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(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 04يتضح من الجدول )
مقابل الحاسب اآللي لَبحث وفقًا لمتغير تخصص اَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ( فأقل بين ُمتَ 0...)

ة". أما فيما يتعمق يَ لرَّقمااَطَنة و الم"التخصصات )العممية& اإلنسانية( عمى جميع أبعاد مجال 
( 0...ى )و ة عند ُمستَ يَ لمدرجة الكمية لممجال فَيتَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائ

مقابل التخصصات الحاسب اآللي لَبحث وفقًا لمتغير تخصص اَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و فأقل بين ُمتَ 
 (.P = 0.190 665. F "2: 647" =1)العممية& اإلنسانية(، حيث )،

تعمق بوجود فروق ذات داللة الملرَّئيس الثالث: لئلجابة عمى السؤال الثالث السَُّؤال ا
ة التي سبق لممعممين االلتحاق بيا في مجال التدريس يَ لتَّدريبالدَّوَرات اإحصائية بين متغير 

-Kruskalروسكال واليس "تم استخدام اختبار كالرقمي عمى أبعاد مقياس الكفايات الرقمية. 
wallis Test :وفيما يمي النتائج لكل مجال عمى حدة ،" 

 :يلرَّقنالتَّدريس اُأُصول ال األول: اجمل
 :(22خذٚي سلُ )

أُُطٛي فٟ ِدبي  اٌذٚساد اٌزذس٠جخٚفمبً ٌّزغ١ش  اٌؼ١ٕخٔزبئح اخزجبس "وشٚعىبي ٚا١ٌظ" ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد اٌشرت 

 0ٟلٌّشَّ اٌزَّذس٠ظ ا

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ دسخخ اٌحش٠خ ِشثغ وبٞ ِزٛعظ اٌشرت اٌؼذد خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا األثؼبد

رخط١ظ ٚرٕف١ز 

 ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ

 330.09 571 أعب١ٌت ٚطشق اٌزذس٠ظ

10.452 3 0.015 
 324.02 47 حزٜٛاٌّاعزخذاَ ٚأزبج 

 234.08 19 اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً اٌشلّٟ

لّإَخ اطَ ٛاٌِّدبي   192.45 11 خ١َ ٌشَّ

رظ١ُّ ث١ئبد 

 اٌزؼ١ٍُ

 328.89 571 أعب١ٌت ٚطشق اٌزذس٠ظ

9.778 3 0.021 
 334.88 47 حزٜٛاٌّاعزخذاَ ٚأزبج 

 202.89 19 اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً اٌشلّٟ

لّااطََٕخ ٛاٌِّدبي   262.14 11 خ١َ ٌشَّ

 اٌزم٠ُٛ

 331.38 571 أعب١ٌت ٚطشق اٌزذس٠ظ

10.927 3 0.012 
 308.00 47 حزٜٛاٌّاعزخذاَ ٚأزبج 

 207.18 19 اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً اٌشلّٟ

لّااطََٕخ ٛاٌِّدبي   240.68 11 خ١َ ٌشَّ

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

 330.56 571 أعب١ٌت ٚطشق اٌزذس٠ظ

11.503 

 

3 

 

0.009 

 

 322.63 47 حزٜٛاٌّاعزخذاَ ٚأزبج 

 205.16 19 طً اٌشلّٟاٌزؼبْٚ ٚاٌزٛا

لّااطََٕخ ٛاٌِّدبي   224.05 11 خ١َ ٌشَّ
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( وفيما يتعمق بالبعد األول "تخطيط وتنفيذ بيئات التعميم" 00يتضح من الجدول )
( فأقل تعزى 0...وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الرتب عند مستوى )

(، وفيما يتعمق بالبعد chi=10.452, p=0.015، حيث )ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات امجال لمتغير 
الثاني "تصميم بيئات التعميم" يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الرتب 

لدَّورَات ا( فأقل بين بين متوسطات الرتب ألفراد عينة البحث تعزى لمتغير 0...عند مستوى )
ق  بالبعد الثالث "التقويم" يتضح (، وفيما يتعمchi=9.778, p=0.021حيث ) ،ةيَ لتَّدريبا

( فأقل بين بين متوسطات الرتب ألفراد 0...وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
(، أما فيما chi=10.927 , p=0.012، حيث )ةيَ لتَّدريبالدَّورَات اعينة البحث تعزى لمتغير 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يتضح   يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول يتعمق  بالدرجة الكمية لمجال 
( فأقل بين بين متوسطات الرتب ألفراد عينة البحث 0...بين متوسطات الرتب عند مستوى )

والستخراج داللة  (.chi= 11.503 , p=0.009حيث) ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اتعزى لمتغير 
ن ويتني لكل مجموعتين تم استخدام اختبار ما يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول الفروق بين أبعاد مجال 

 عمى حدة وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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 :(23خذٚي سلُ )

لّاٌزَّذس٠ظ اأُُطٛي ٠ٛضح ٔزبئح اخزجبس ِبْ ٠ٚزٕٟ ٌٍّمبسٔبد ث١ٓ أثؼبد ِدبي   خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد اٚفك  ٌٟشَّ

أعب١ٌت  زٛعظاٌّ خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا اٌجؼذ

ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

زخذاَ اع

ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

اٌزؼبْٚ 

 ٚاٌزٛاطً

اطََٕخ ٛاٌّ

لّا  خ١َ ٌشَّ

رخط١ظ 

ٚرٕف١ز 

ث١ئبد 

 اٌزؼ١ٍُ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

330.09 - 0.830 0.027 0.016 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

324.02  - 0.072 0.039 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

 0.343 ــــ   234.08

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  ــــ    192.45 

رظ١ُّ 

ث١ئبد 

 اٌزؼ١ٍُ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

328.89 - 0.820 0.003 0.239 

اعزخذاَ ٚأزبج 

حزٜٛاٌّ  

334.88  - 0.015 0.310 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

202.89   - 0.588 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  262.14    - 

أعب١ٌت ٚطشق  اٌزم٠ُٛ

 اٌزذس٠ظ

331.38 - 0.418 0.004 0.107 

اعزخذاَ ٚأزبج 

حزٜٛاٌّ  

308.00  - 0.071 0.362 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

207.18   - 0.727 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  240.68    - 

اٌذسخخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

330.56 - 0.783 0.004 0.066 

اعزخذاَ ٚأزبج 

حزٜٛاٌّ  

322.63  - 0.029 0.108 

ٚاٌزٛاطً  اٌزؼبْٚ

 اٌشلّٟ

205.16   - 0.746 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  224.05    - 
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات الرتب في البعد 08يتضح من الجدول )
عند مستوى داللة  ةيَ لتَّدريبالدَّورَات ااألول "تخطيط وتنفيذ بيئات التعميم"، وفقًا لمتغير 

ال أساليب وطرق التدريس ومجال دورات التعاون والتواصل ( فأقل، وذلك بين مج0...)
بمغ  ّسطو بُمتَ لصالح أساليب وطرق التدريس   ةيَ لرَّقمااَطَنة و المالرقمي ومجال دورات 

(، وكذلك وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات الرتب بين مجال دورات 2...22)
نتاج  اَطَنة و المصل الرقمي ومجال دورات لتعاون والتوااحتوى ومجال دورات الماستخدام وا 

نتاج  ةيَ لرَّقما الثاني (، وفيما يتعمق بالبعد 3..234بمغ ) ّسطو بُمتَ حتوى الملصالح استخدام وا 
َطرق و لرَُّتب بين َأَساليب اّسَطات و َجدت ُفُروق َدالَّة إحصائيًا بين ُمتَ و لتَّعميم" ا"َتصميم بيَئات 

نَتاج و َمَجال دورات استخدام و لتَّدريس ا  يلرَّقمااُصل و التَّ و لتََّعاُون اَمَجال َدورَات و ى و حتَ الما 
نَتاج و َدوَرات استخَدام  لَصالح َمَجال (، وفيما يتعمق بالبعد 224.66بمغ ) ّسطو بُمتَ ى و حتَ الما 

َطرق و َأَساليب " وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات الرتب بين لتَّقويما الثالث "
نَتاج و وَرات استخَدام َمَجال دَ و لتَّدريس ا  يلرَّقمااُصل و التَّ و لتََّعاُون اَمَجال َدورَات و ى و حتَ الما 

نَتاج و لَصالح َمَجال َدوَرات استخَدام  (، وكذلك وجدت فروق 233.82بمغ ) ّسطو بُمتَ حتوى الما 
ت لدََّرَجة الكمية لمجال َدورَاافي ( فأقل 0...دالة إحصائيًا بين متوسطات الرتب عند مستوى )

نَتاج و َمَجال َدوَرات استخَدام و لتَّدريس التَّدريس بين َأَساليب وطرق اُأُصول  َمَجال و ى و حتَ الما 
بمغ  ّسطو بُمتَ لتَّدريس اُطُرق و لَصالح مجال دورات َأَساليب  يلرَّقمااُصل و التَّ و لتََّعاُون اَدورَات 

(22..08.) 
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 :ينلرَّقاى وَتاحملإنَتاج واستخَدام ال الااني: اجمل

 : (21خذٚي سلُ )

زَ اٌَذاَلٌَخ ٔزبئح اخزجبس "وشٚعىبي ٚا١ٌظ"  ُِ فٟ  خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد اٚفمبً ٌّزغ١ش  َٕخ١ٌؼَ اّعطَبد أَفَشاد ٌٛفُُشٚق ث١َٓ 

لّاٜ ٛحزَ اٌّإٔزَبج ٚاعزخَذاَ ِدبي   0ٌٟشَّ
 زٜٛ اٌذالٌخِغ دسخخ اٌحش٠خ ِشثغ وبٞ ِزٛعظ اٌشرت اٌؼذد خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا األثؼبد

اخز١بس 

ٛاسد اٌّ

 اٌشل١ّخ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 331.81 

9.948 

 

3 

 

0.019 

 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 294.52 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 247.63 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 206.00 

االٔزبج 

 اإلثذاػٟ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 330.82 

7.342 

 

3 

 

0.062 

 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 294.12 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 234.61 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 281.68 

حمٛق إٌشش 

 ٚاٌزشاخ١ض

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 326.86 

3.583 

 

3 

 

0.310 

 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 333.40 

طً اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛا

 اٌشلّٟ
19 255.84 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 282.64 

 اٌجشِدخ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 323.37 

8.459 

 

3 

 

0.037 

 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 362.00 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 241.00 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 367.23 

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 329.33 

9.077 

 

3 

 

0.028 

 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 329.15 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 214.13 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 244.41 
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وارد الرقمية الم(، فيما يتعمق بالبعد األول  "اختيار 02يتضح من الجدول )
ّسَطات َأفرَاد و ُمتَ ( فأقل بين 0..." وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )واستخداميا

(، و فيما chi=9.948, p=0.019حيث ) ةيَ لتَّدريبالدَّورَات اوفقًا لمتغير   لَبحثاَنة يعَ 
ة عند يَ َيتَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائيتعمق بالبعد الثاني "اإلنتاج االبداعي" 

، حيث ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اوفقًا لمتغير   لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...) ىو ُمستَ 
(chi=7.342,  p=0.062 "و فيما يتعمق بالبعد الثالث "حقوق النشر والتراخيص ،) َيتَّضح

َنة يّسَطات َأفرَاد عَ و تَ مُ ( فأقل بين 0...) ىو ة عند ُمستَ يَ َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائ
(، و فيما يتعمق chi=3.583,  p=0.310، حيث )ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اوفقًا لمتغير   لَبحثا

( فأقل 0...بالبعد الرابع  "البرمجة" يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
، في مجال التدريس الرقمي ةيَ تَّدريبلالدَّوَرات اوفقًا لمتغير   لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ بين 

نَتاج و استخَدام (، أما فيما يتعمق بالدرجة الكمية لمجال "chi=8.459,  p=0.037حيث ) ا 
( فأقل بين 0..." فيتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يلرَّقماى و حتَ الم
  ,chi=9.077،حيث ) ةيَ تَّدريبلالدَّورَات اوفقًا لمتغير   لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ 

p=0.028.)  تم استخدام  يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول والستخراج داللة الفروق بين أبعاد مجال
 كاآلتي:اختبار مان ويتني لكل مجموعتين عمى حدة وكانت النتائج 
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 : (21خذٚي سلُ )
لّاٜ ٛحزَ اٌّإٔزَبج ٚاعزخَذاَ ٠ٛضح ٔزبئح اخزجبس ِبْ ٠ٚزٕٟ ٌٍّمبسٔبد ث١ٓ أثؼبد ِدبي  ٌذََّٚساد اٚفك  ٌٟشَّ

 خ١َ ٌزَّذس٠جا

أعب١ٌت  زٛعظاٌّ خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا اٌجؼذ

ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

اعزخذاَ 

ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

اٌزؼبْٚ 

 ٚاٌزٛاطً

لّااطََٕخ ٛاٌّ  خ١َ ٌشَّ

اخز١بس 

ٛاسد اٌّ

 اٌشل١ّخ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

331.81 - 0.174 0.052 0.028 

أزبج اعزخذاَ ٚ

 حزٜٛاٌّ

294.52  - 0.241 0.076 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

247.63   - 0.378 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  206.00    - 

أعب١ٌت ٚطشق  اٌجشِدخ

 اٌزذس٠ظ

323.37 - 0.115 0.026 0.366 

اعزخذاَ ٚأزبج 

حزٜٛاٌّ  

362.00  - 0.008 0.940 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

241.00   - 0.017 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  367.23    - 

اٌذسخخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

329.33 - 0.998 0.008 0.136 

اعزخذاَ ٚأزبج 

حزٜٛاٌّ  

329.15  - 0.029 0.218 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

214.13   - 0.914 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  244.41    - 
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وارد الم( وجود فروق دالة إحصائيًا في البعد األول "اختيار 06يتضح من الجدول )
( فأقل، وذلك بين مجال 0...عند مستوى داللة ) ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات االرقمية"، وفقًا لمتغير 

دورات أساليب وطرق التدريس ومجال دورات التعاون والتواصل الرقمي ومجال دورات 
(، وكذلك وجدت 220.60بمغ ) ّسطو بُمتَ وطرق التدريس لصالح أساليب  ةيَ لرَّقمااَطَنة و الم

نتاج  لتعاون والتواصل الرقمي احتوى ومجال دورات المفروق دالة بين مجال دورات استخدام وا 
نتاج  (، وكذلك وجدت فروق دالة إحصائيًا 324.03بمغ ) ّسطو بُمتَ حتوى الملصالح استخدام وا 

نتاج في البعد الرابع " البرمجة" بين أساليب وطر حتوى ومجال المق التدريس واستخدام وا 
نتاج  بمغ  ّسطو بُمتَ حتوى المدورات التعاون والتواصل الرقمي لصالح مجال دورات استخدام وا 

اَطَنة و الم(، وكذلك بين مجال دورات التعاون والتواصل الرقمي ومجال دورات 232.22)
(، وكذلك وجدت فروق 282.32بمغ ) ّسطو بُمتَ  ةيَ لرَّقمااَطَنة و الملصالح مجال دورات  ةيَ لرَّقما

( فأقل في الدرجة الكمية لمجال دورات "استخدام وانتاج 0...دالة إحصائيًا عند مستوى )
نتاج الم حتوى ومجال المحتوى وذلك بين أساليب وطرق التدريس ومجال دورات استخدام وا 

بمغ  ّسطو بُمتَ تدريس دورات التعاون والتواصل الرقمي لصالح مجال دورات أساليب وطرق ال
(232.22.) 
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 :يلرَّقناالتََّعاُوى واُصل ولتَّاال الاالث: اجمل
 :(21خذٚي سلُ )

ٌَخ ٔزبئح اخزجبس "وشٚعىبي ٚا١ٌظ"  فٟ ِدبي  خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد اٌّزغ١ش ٚفمبً  َٕخ١ٌؼَ اّعَطبد َأفَشاد ٌُٛفُشٚق ث١َٓ ُِزَ اٌَذاَل
ُْٚ ٚاُطً ٌٛزَّ ا لّااٌزَّؼَب  0ٌٟشَّ

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ دسخخ اٌحش٠خ ِشثغ وبٞ ِزٛعظ اٌشرت اٌؼذد خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا األثؼبد

اٌزٛاطً 

ثبعزخذاَ 

 اٌزم١ٕبد

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 328.53 

3.626 3 0.305 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 298.35 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 315.79 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

 خ١َ لٌّشَّ ا
11 242.05 

ِشبسوخ 

 ؼٍِٛبداٌّ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 329.30 

8.515 3 0.036 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 321.10 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 267.50 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 188.32 

شبسوخ اٌّ

 اإلٌىزش١ٔٚخ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 327.16 

2.735 3 0.434 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 326.43 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 278.32 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 258.09 

 اٌزؼبْٚ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 326.87 

3.270 3 0.352 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 321.78 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 251.89 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 338.59 

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ
571 328.03 

4.468 3 0.215 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ
47 324.88 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ
19 271.03 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ
11 231.91 
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 ، فيما يتعمق بالبعد األول  "التواصل باستخدام التقنيات(.3يتضح من الجدول )
( 0...ووسائل التواصل االجتماعية" عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ,chi=3.626حيث ) ةيَ لتَّدريبالدَّورَات اوفقًا لمتغير  لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ فأقل بين 
p=0.305 صادر مع الطبلب" يتضح المعمومات و المالثاني "مشاركة (، و فيما يتعمق بالبعد

 لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
(، و فيما يتعمق بالبعد chi=8.515,  p=0.036، حيث )ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اوفقًا لمتغير 

 ىو ة عند ُمستَ يَ ضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائَيتَّ شاركة اإللكترونية" المالثالث "
، حيث ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات ا وفقًا لمتغير لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)
(chi=2.735, p=0.434 و فيما يتعمق بالبعد الرابع  "التعاون من خبلل استخدام ،)

 ىو ة عند ُمستَ يَ َيتَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائت" عمومات واالتصاالالمتكنولوجيا 
، حيث ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اوفقًا لمتغير   لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)
(chi=3.270, p=0.352" أما فيما يتعمق بالدرجة الكمية لمجال ،)التََّعاُون و اُصل و لتَّ ا
( فأقل بين 0...) ىو ة عند ُمستَ يَ تَّضح َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائيَ " فيلرَّقما

  ,chi=4.468،حيث ) ةيَ لتَّدريبالدَّورَات اوفقًا لمتغير   لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ 
p=0.215 .) ب تم لطُّ اَصادر مع المو عُموَمات الملُفُروق في بعد ُمَشاَرَكة االستخرَاج َداَلَلة و بلَّ

ل ولَجداّضحَيا و َكاَنت النتائج كما يُ و استخَدام اختَبار مان ويتني لكل َمجُموَعَتين عمى حدة 
 لتَّالي:ا
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 :(12خذٚي سلُ )
ظبدس ِغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفٟ ثؼذ ِشبسوخ  خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد أزبئح اخزجبس ِبْ ٠ٚزٕٟ ٌٍّمبسٔبد ث١ٓ 

 اٌطالة

 
( وجود فروق دالة إحصائيًا في البعد الثاني "مشاركة 30يتضح من الجدول )

 مجال( فأقل، وذلك بين 0...عند مستوى داللة ) ةيَ لتَّدريبالدَّورَات المجال عمومات"، وفقًا الم
نَتاج و استخَدام و ة يَ دريبلتَّ الدَّورَات ا ومجالأساليب وطرق التدريس و  ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات ا ا 

ّسط و لتَّدريس بُمتَ اُطُرق و ة لَصالح َأَساليب يَ لرَّقمااَطَنة و المو ة يَ لتَّدريبالدَّوَرات اَمَجال و ى و حتَ الم
 (..232.2)َبَمَغ 

أعب١ٌت  زٛعظاٌّ خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا اٌجؼذ

ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

اعزخذاَ 

ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

اٌزؼبْٚ 

 ٚاٌزٛاطً

اطََٕخ ٛاٌّ

لّا  خ١َ ٌشَّ

أعب١ٌت ٚطشق  ؼٍِٛبداٌِّشبسوخ 

 اٌزذس٠ظ

329.30 - 0.763 0.144 0.011 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

321.10  - 0.278 0.023 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

267.50   - 0.248 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  188.32    - 
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 :ةَيلرَّقنااَطَهة واملال الراب:: اجمل

ٌَخ ٔزبئح اخزجبس "وشٚعىبي ٚا١ٌظ"  : (11خذٚي سلُ ) ُِزَ ٌُفُشٚق ثَ اٌَذاَل ٚفمبً  َٕخ١ٌؼَ اّعَطبد َأفَشاد ١ٛٓ 
َٕخ ٛاٌّفٟ ِدبي  خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد اٌّزغ١ش  لّااَط  0خ١َ ٌشَّ

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ دسخخ اٌحش٠خ ِشثغ وبٞ ِزٛعظ اٌشرت اٌؼذد خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا األثؼبد

اٌغٍٛن 

 اٌشلّٟ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ 

571 323.26 3.109 3 0.375 

ٚأزبج  اعزخذاَ

 حزٜٛاٌّ

47 338.12 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

19 283.47 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ

11 401.50 

إداسح ا٠ٌٛٙخ 

 اٌشل١ّخ

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ 

571 328.69 5.357 3 0.147 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

47 312.69 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

19 230.74 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ

11 319.27 

أعب١ٌت ٚطشق  حّب٠خ اٌدٙبص

 اٌزذس٠ظ 

571 324.77 2.017 3 0.569 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

47 344.96 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

19 280.05 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ

11 299.73 

أعب١ٌت ٚطشق  اٌظحخ ٚاٌج١ئخ

 اٌزذس٠ظ 

571 327.03 3.268 3 0.352 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

47 310.23 

اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛاطً 

 اٌشلّٟ

19 259.55 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ

11 366.18 

اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّدبي

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ 

571 326.25 4.483 3 0.214 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

47 328.72 

بْٚ ٚاٌزٛاطً اٌزؼ

 اٌشلّٟ

19 239.32 

اطََٕخ ٛاٌِّدبي 

لّا  خ١َ ٌشَّ

11 363.00 
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دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ع(، 33يتضح من الجدول )
عمى جميع  ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات المتغير وفقًا  لَبحثاَنة يّسَطات َأفَراد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...)

َيتَّضح َعَدم ُوُجود ف لممجالفيما يتعمق بالدرجة الكمية  ". أماةيَ لرَّقماة اَطنَ و المأبعاد مجال "
وفقًا  لَبحثاَنة يّسَطات َأفرَاد عَ و ُمتَ ( فأقل بين 0...) ىو ة عند ُمستَ يَ ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائ

(، والستخراج داللة الفروق بين chi=4.483, p=0.214) الدورات، حيث لمتغير مجال
تم استخدام اختبار مان ويتني لكل مجموعتين عمى حدة  يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول ال أبعاد مج

 وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
 :(10خذٚي سلُ )

اٌشلّٟ اٌزؼ١ٍّٟ ٚفك ِزغ١ش ٔزبئح اخزجبس ِبْ ٠ٚزٕٟ ٌٍّمبسٔبد فٟ ِم١بط اٌىفب٠بد اٌشل١ّخ اٌالصِخ ٌٍزحٛي 

 خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا

وفقًا لمتغير  لممقياس،( وجود فروق دالة إحصائيًا في الدرجة الكمية 32يتضح من الجدول )
( فأقل، وذلك بين مجالي أساليب وطرق التدريس 0...عند مستوى داللة ) ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات ا

حتوى ومجال دورات التعاون والتواصل لصالح استخدام الموانتاج  ومجال دورات استخدام
 (..4..22بمغ ) ّسطو بُمتَ حتوى الماج وانت

عبلقة بين عدد تعمق بوجود الملئلجابة عمى السؤال الرابع الرابع:  لرَّئيسالسَُّؤال ا
يات الرقمية البلزمة السعودي لمكفا لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ومستوى امتبلك  ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات ا

، لئلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام اختبار كاي لبلستقبللية. لمتحول الرقمي التعميمي
 جاءت النتائج كالتالي:و 

أعب١ٌت  زٛعظاٌّ خ١َ ٌزَّذس٠جاٌذََّٚساد ا اٌجؼذ

ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

اعزخذاَ 

ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

اٌزؼبْٚ 

 ٚاٌزٛاطً

اطََٕخ ٛاٌّ

لّا  خ١َ ٌشَّ

اٌذسخخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌٍّم١بط

أعب١ٌت ٚطشق 

 اٌزذس٠ظ

328.96 - 0.951 0.008 0.215 

اعزخذاَ ٚأزبج 

 حزٜٛاٌّ

330.40  - 0.029 0.316 

اطً اٌزؼبْٚ ٚاٌزٛ

 اٌشلّٟ

214.05   - 0.763 

لّااطََٕخ ٛاٌّ خ١َ ٌشَّ  258.27    - 
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 اٌالصِخ ٌٍزحٛي اٌشلّٟ اٌزؼ١ٍّٟ اٌؼاللخ ث١ٓ ػذد اٌذٚساد ِٚغزٜٛ االِزالن ٌٍىفب٠بد اٌشل١ّخ 

 

أنو  يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول  -حور األولالميخص  فيما (34) يتضح من الجدول
دورات،  2-2دورات،  8-4دورات،  2-0) ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اتوجد عبلقة طردية بين عدد 

السعودي لمكفايات  لَعامالتَّعميم اُمَعّممي دورات فأكثر، ال يوجد دورات( ومستوى امتبلك  .0
حاور الخمس عمى مقياس الموذلك عمى جميع  البلزمة لمتحول الرقمي التعميمي الرقمية

-chiالكفايات الرقمية البلزمة لمتحول الرقمي التعميمي، حيث تراوحت قيمة مربع كاي 
square ( وىي دالة 08( عند درجات حرية )0823820( إلى )2032.3ما بين ،)

 حاور.الم( لكل 0...طموب )لماإحصائيًا عند مستوى أقل من مستوى الداللة 
 مهاقشة الهتائج:

 لَبحث َكالتَّالي:النََّتائج التي توصل إلييا اَتفسير و فيَما يمي ُمَناَقَشة 
 يلسُُّعودالَعام التَّعميم اة َلَدى ُمَعّممي يَ لرَّقما الكفاياتاُفر و َتَعّمَقة بمدى تَ الملنَّتَائج اباستقرَاء  -
ل ا زَمة لمتََّحوُّ لتَّعميم اَمّثَمة لُمَعّممي َمرَحَمة المَنة يلعَ ا. اتََّضَح أن َجميع َأفرَاد يلتَّعميما يقملرَّ البلَّ
ُأُصول َتَمّثَمة في المة يَ لرَّقماَممُموس في امتبَلكيم لمكَفاَيات و اضح و َلَدييم َنقص  يلسُُّعودالَعام ا
نَتاج و استخَدام ، و يلرَّقمالتَّدريس ا اَطَنة و الم، و يلرَّقماالتََّعاُون و اُصل و تَّ لا، و يلرَّقماى و حتَ الما 
لتَّعميم اَتوظيف و َعّمَمين َيَتَطمَّب َتفعيل المَلَدى  الكفاياتاُفر ىذه و وقد َيُعود َذلَك ألن تَ . ةيَ لرَّقما
ُفوف، و لَقاَعات اد َداَخَل يبَشكل جَ  يإللكتُرونا  عممينالملَّذي َيَتَطمَّب ُمسَبًقا َتدريب اأَلَمّر االصُّ

َسائل و الو وتنميتيم مينًيا َقبل استخدام َأدوات الَتعميم اإللكتروني. ناىيك عن َتوافر األَدوات 
ُفوف اة داخل يَ إللكتُرونا أُلُمور َغير ُمَفعََّمة أو اكل ىذه . لدَّائم لئلنَترنتااُفر و التَّ و ة يَ لّدرَاسالصُّ

 الكفاياتبَشكل َعام، ممَّا َأضَعف  يلسُُّعودا لَعامالتَّعميم اأَلمَثل في َمَدارس اَموُجوَدة بالشَّكل 

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ دسخخ اٌحش٠خ ِشثغ وبٞ حبٚساٌّ 

ٌزَّذس٠ظ اأُُطٛي  -حٛس األٚياٌّ

لّا  ٌٟشَّ

167.695 16 0.000 

إٔزَبج ٚاعزخَذاَ  -حٛس اٌثبٟٔاٌّ

لّاٜ ٛحزَ اٌّ  ٌٟشَّ

71.302 16 0.000 

ْ ٚاُطً ٌٛزَّ ا -حٛس اٌثبٌثاٌّ ُٚ اٌزََّؼب

لّا  ٌٟشَّ

118.298 16 0.000 

لّااطََٕخ ٛاٌّ -حٛس اٌشاثغاٌّ  0.000 16 71.821 خ١َ ٌشَّ



 م0205( 78) -3ج-يوليوعدد                                                         ...        قياس مستويات الكفايات الرقمية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 2011 - 

َصات، اَعّمميَن في َجميع المة لَجميع يَ لرَّقما ل اَعَدم امتبَلكيم لمَمَياَرات و لتََّخصُّ لَكافَية لمتََّحوُّ
 الكفاياتَتنمَية ىذه و لرَّاىن. مما أوَجد َحاَجة إلى َضُروَرة َتطوير اقت و لافي  يلتَّعميما يلرَّقما
مَمَكة الملتَّعميم باَتشخيصَيا ُمسَبًقا لَعَمل ُخطَّة َعَمل َطُموَحة من وزَاَرة و قَياسَيا و وف عمييا الُوقُ و 

ل اأَلمَثل لمتَّجييز لَمرَحَمة اة بالشَّكل يَ لرَّقماَتطوير كَفاَياتيم و َعّمميَن الملَتجييز   يلرَّقمالتََّحوُّ
 ,Falloon, 2020; Al Smadi) منائج دَراَسة ُكبلِّ لنَّتيَجة َمَع َنتَ اَتتَّفق َىذه و  .يلتَّعميما

Gullien, Mayorga & Del Moral, 2020; Abbiati et al., 20182019;  ؛
Al-Mohia, 2002; Al-Anzi, 2007; Al-Ma'mari, 2013; Abu al-Majd, 

2012) 
َصات في َمَدى اة يَ َبقُمَقاَرَنتيم و لَحاسب اَتَعّمَقة بُمَعّممي المفيَما َيَتَعمَّق بالنَّتَائج  - لتََّخصُّ

ة في يَ لنَّتَائج عن َعَدم ُوُجود ُفُروق َذات َداَلَلة إحَصائاَأسَفَرت  ة.يَ لرَّقماامتبَلكيم لمكَفاَيات 
نَتاج و استخَدام ، و يلرَّقمالتَّدريس اُأُصول َمَجااَلت  التََّعاُون و اُصل و لتَّ ا، و يلرَّقماى و حتَ الما 

لَحاسب مثل َغيرىم من النََّتائج بأن ُمَعّممي اويَمكن َتفسير ىذه . ةيَ لرَّقمااَطَنة و الم، و يلرَّقما
َصات اُمَعّممي  َتَخّصَصة في َمَجاليم، وىذا المة يَ لَحاُسوباَياَرات المأُلخَرى ُيَممَُّكوَن فقط التََّخصُّ

قيم َفَقط في بُ  اسب اآللي دون غيره. َلكنَّ لَبرَمَجة بصَفتو َمَجال ُمَتَعّمق بالحَ اعد ما ُيَفّسر َتَفوُّ
ل يَ َتوظيف َمَياَراتيم َككَفاَية َرقمو مدى امتبَلكيم  ظَّف بالشَّكل و غير مُ  يلرَّقماة الزمة لمتََّحوُّ

َتوظيفَيا و لتَّعميم اإللكتروني الَبرَمَجة مثبل َأنَّك َتمَتمك َمَيارَات اَفَميَس معنى إنك َبارع في ، أَلمَثلا
ّف بالشَّ اَداخل  ق البسيط لُمَعّممي اأَلمَثل. وىذا ما َيعكس اكل لصَّ لَحاسب عن باقي التََّفوُّ

َصات ا ات يَ َباشر مع تقنالما بَحَكم َتَعاُمميم يً ة، وأن كان َغير َدال إحَصائيَ اإلنَسانو ة يَ لعممالتََّخصُّ
 Jang)َر إَليو ُكبلِّ من عُموَمات بصَفة ُمسَتمرَّة وىذا َيتَّفق مع ما َأَشاالمتكُنوُلوجَيا و الّتَصااَلت ا

and Tsai, 2012; Ghomi & Redecker, (2019 . لتََّشاُبو في اكما ُيَفّسر ىذا
َصات، َكون اة يَ َبقو لَحاسب النََّتائج بين ُمَعّممي ا رَات ذات الملتََّخصُّ ة يَ لّتقنالَعبَلَقة بَتوظيف اَقرَّ

َصات بَنفس اقدم لكل لتَّعميم تُ افي  لتََّخصُّص. كما ال اة يَ لنََّظر عن َنوعاض زن بغو لالتََّخصُّ
 الكفاياتَغيرىم في َمَجال و لَحاسب الَبحث فيما يتعمق بالَفرق بين ُمَعّممي اَتتَّفق نتائج ىذا 

 & Al-Dosari, 2017; Jang & Tsai, 2012; Ghomi)ة مع درَاَسةيَ لرَّقما
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Redecker, 2019 ) ُتيمسو لَحاسب اصت إلى َكون ُمَعّممي التي َخم STEM  ُقوَن عن َيَتَفوَّ
ل اَغيرىم في َمَجال   .يلرَّقمالتََّحوُّ

اللتَحاق اة التي َسبق لمَمعَمَمين يَ لتَّدريبالدَّوَرات اَتَعّمَقة بَتأثير الملنَّتَائج اباستقرَاء و  -
ة التي الَتَحَق يَ لتَّدريبالدَّورَات اة. اتََّضَح أن يَ لرَّقما الكفاياتعمى  يلرَّقمالتَّدريس ابيا في َمَجال 

ة في َمَجال إنَتاج و ة يَ لرَّقماَعّمُموَن من قبل َأَثرت في مدى امتبَلكيم لمكَفاَيات المبيا  َخاصَّ
ة يَ لتَّدريبالدَّوَرات اة يَ ُيَمّكن َتفسير ُرُجوع ذلك إلى َأَىمّ و لتَّدريس. اَطرق و ، يلرَّقماى و حتَ الم
ة إذا َتَعمق و لخدَمة اء َأثَناو لمَمعَمَمين َقبل  يينالمالتَّطوير و  ، يلرَّقمالتَّدريس اأَلمر بَمَجال اَخاصَّ
عَمم المممكة وتنادي بو من أجل َتحسين َكَفاَءة المالدور الذي َتُقوم بو وزارة التعميم في  وىُ و 
 َتحسينو ة يَ لرَّقما

ل ا يإللكتُروناأَلَداء التدريسي ا - زم لمتََّحوُّ ًيا عند . واتضح ىذا األمر جميلرَّقمالبلَّ
التَّطوير و لتَّدريب الدُّور الذي َيمَعبُو الَبحث، مما ُيَؤكَّد عمى افي ىذا  الكفاياتَتشخيص ىذه 

زم لمَمعَمَمين في َىذه اسَتمّر الم يينالم ل المرَحَمة الملبلَّ ، وىذا ما يلتَّعميما يلرَّقمايمَّة لمتََّحوُّ
(. وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كبًل Zineb et al., 2017بو دراسة زينب وآخرون ) َناَدت
 ;áinovčMalach & ŠvrGullien, Mayorga & Del Moral, 2020 ,من )

2018; Mardapi & Herawan, 2018 ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات ا(. ومن حيث مدى كفاية 
  (Aljudai & Ashraf, 2019) دراسة الجديعي وأشرفلنَّتَائج مع اَتخَتمف ىذه 

 لَعامالتَّعميم اُمَعّممي ومستوى امتبلك  ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اق بالَعبَلَقة بين َعَدد فيَما َيَتَعمَّ  -
ل اة يَ لرَّقمالمكَفاَيات  يلسُُّعودا زَمة لمتََّحوُّ لنََّتائج أنو ُتوَجد َعبَلَقة ا. َأسَفَرت يلتَّعميما يلرَّقمالبلَّ

ُيمكن َتفسير و ة. يَ لرَّقماَعّمُموَن لمكَفاَيات المتبَلك َمَدى امو  ةيَ لتَّدريبالدَّوَرات اة بين َعَدد يَ َطرد
دَراك و ُكمََّما َزاد اىتَمام  يلرَّقمالتَّدريس الدَّورَات في َمَجال اَذلَك بأنو كمما َزاَدت َعَدد  َعّمُموَن الما 

ل اة يَ أَلَىمّ  اّطبَلعيم و ة يَ لرَّقمايم َثَقاَفتو لتَّدريب َيزيد من خبرَاتيم ا، باإلَضاَفة إلى أن يلرَّقمالتََّحوُّ
ُفوف اَداخل  يلفعماخبَرات َجديَدة َقابَمة لمتَّطبيق و عمى َأفَكار  ممَّا ُيثقل َمَيارَاتيم ، ةيَ لّدرَاسالصُّ

لنََّتائج مع ا َتتَّفق َىذهو بَحَسب َكلَّ ُتَخصَّص.  يمينو ة بَشكل ُمسَتمّر يَ لرَّقماَيزيد من كَفاَياتيم و 
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 & Taddeo, Cigognini, Parigi & Blamire, 2016; Malachكبًل من )درَاَسة 
Švrčinová, 2018; Mardapi & Herawan, 2018). 

 لَبخث:اَتوصَيات  

ل إلى َمجُموَعة من و لتَّ ا، تم يلَحالالَبحث اَناء عمى َنتَائج بُ    لتَّوصَيات َأَىّمَيا:اصُّ
لجيد من َجانب االتَّوظيف و َمة لبلستخَدام ة َقابيَ ة بَتجييزَات َمادّ يَ ة َتحتيَ َضُروَرة تَأمين ُبنَ  .0

ُفوف ااالّتَصااَلت َداخل و عُموَمات المَعّمميَن لتكُنوُلوجَيا الم  ة.يَ لّدرَاسالصُّ
َصات في َمَجال اعَمَمين في َجميع لممُ  يينالملتَّطوير اَبَرامج و ة يَ لتَّدريبالدَّوَرات اإَقاَمة  .3 لتََّخصُّ

 ة.يَ لرَّقما الكفايات
َصة لمكَفاَيات اعتَماد بَ  .2  يأَلَكاديماة لمُمَعّمميَن َكَأَساس لبلعتَماد يَ لرَّقمارَناَمج أو َشَياَدة ُمَرخَّ

 لتَّرقَيات.اأو 
َعّمميَن لمكَفاَيات المسَتخَدم أو َتطويره َكَأَساس لَتحديد مدى امتبَلك المقَياس الم. اعتَماد 4

 ة.يَ لرَّقما
 ة:َيُمكَتَرَحات أَلحَباث ُمسَتكَبل

ل إليو و في َضوء ما تَ   ة يَ المستقبملُبُحوث الَباحث من َنتَائج، ُيَمّكن اقتَراح َبعض اصُّ
 َكاآلتي:

لتََّعمُّم الَّتي َتعَتمد عمى بيَئات واَعّمميَن المة َلَدى يَ لرَّقما الكفاياتلقَيام بدَراَسات لَتنمَية ا. 0
 ة.يَ لشَّخصا

 لَعام.التَّعميم اة لُمَعّممي يَ لرَّقما الكفاياتَرح لَتنمَية . قَياس َفَعالَية َبرَناَمج َتدريبي ُمقتَ 3
ة لمَمعَمَمين في يَ لرَّقما الكفاياتة في َتَحسُّن يَ لتَّرَبو القَياَدات اَتَتَعمَّق بَتأثير  درَاسات . إجرَاء2

ل اَضوء   .يلرَّقمالتََّحوُّ
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