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فاعلية برنامج ممارسات مهنية عن التحول الرقمي لتنمية القدرات 
 الرقمية لطالب االحتادات الطالبية

The effectiveness of a professional practice program on digital 

transformation to develop the digital capabilities of students of 

student unions 
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 المستخلص:

هدف البرنامج الى استقصاء اثر الممارسات مهنية عن التحول الرقمي لتنمية القدرات 

الرقمية لطالب االتحادات الطالبية لدى عينة من اعضاء االتحادات الطالبية بمدرسة امير 

 24وتحقق الهدف من خالل تكونت العينة من أسيوط ، المؤمنين بقرية النخيلة محافظة 

تم استخدمت الدارسة المنهج التجريبي و تطبيق مقياس بعدي علي تلميذ و تلميذة حيث 

مجموعتين تجريبية و ضابطة علي برنامج الممارسات المهنية لتنمية قدرات الطالب 

الرقمية وتم تحديد األنشطة و البرامج المراد تنفيذها و ذلك إلعداد جيل رقمي من طالب 

ر ابداعي علميا وتكنولوجيا مستعد للمستقبل االتحادات الطالبية ذو قدرات و مهارات و تفكي

كما تم تطبيق البرنامج في ضوء نظريات الخدمة االجتماعية للممارسات  بشكل متميز

المهنية  و تم تطبيق نظرية االنساق و النظرية االيكولوجية و تم استخدام وسائل و ادوات  

ومسابقات عمل ابحاث  للتطبيق ومنها ندوات و محاضرات وورش عمل تدريبية الكترونية

 تم استخدام ادوات و قياس البرنامج الممارسة المهنية. عن التحول الرقمي و انشطة اخري

وهم اعضاء 24التوثيق و االستبيان و المالحظة و تم تطبيق مقياس بعدي علي عينة 

مجلس االتحادات الطالبية و من نتائج المقياس تم التحقق من مؤشرات النجاح لبرنامج 

مارسات المهنية عن التحول الرقمي لطالب االتحادات الطالبية و معرفة المردود الم
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المعنوي و التربوي و االثر من تطبيق البرنامج علي الطالب و هو استخراج طالب ذو 

 قدرات رقمية و ذو وعي تكنولوجي .

Abstract: 

  program objective to investigate the impact of professional 

practices on the digital transformation of the digital abilities of 

students of student unions in a sample of members of student unions 

in the school of Amir al-Mu'min in the village of Palma, Asyut 

province, and the sample was formed of 24 students and students 

where the activities and programs to be implemented were identified 

in order to prepare a digital generation of students with abilities, 

skills and creative thinking scientifically and technologically ready 

for the future distinctly and the program was applied in the light of 

the theories of social service of professional practices and The theory 

of patterns and ecological theory was applied and the methods and 

tools of application were used, including seminars, lectures, 

electronic training workshops, research competitions on digital 

transformation and other activities, the tools and measurement of the 

program were used professional practice documentation, 

questionnaire and observation, and the questionnaire was applied to a 

sample of 24 members of the council of student unions and from the 

results of the questionnaire was verified the indicators of success of 

the program of professional practices on the digital transformation of 

students and knowledge of moral and educational And the effect of 

applying the program to the students 

 

 :مقدمة

لم يشهد أي عصر من العصور السابقة التقـدم التكنولـوجي الـذي شـهده هـذا 

العصـر، والـذي تمثـل فـي الثـورة الهائلـة لتكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومات، والتي 

اته ومجاالته بدورها أثرت على النظام التعليمي ، حيث بـدأ يأخـذ صـيغ جديدة في مؤسس

ووسائله، مما جعـل التكنولوجيـا أداة أساسـية فـي العملية التعليمية في جميع مراحلها 

 المختلفة .
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فالمؤسسات التعليمية ال خيار أمامهـا سـوى مواكبـة التغيـرات العالميـة وتحقيق متطلبات 

أنظمتها وقوانينها الجودة فـي التعلـيم، وهـذا يتطلـب منهـا تطـوير برامجهـا ومراجعة 

إداريا ومهنيا واسـتغالل التقنيـات الحديثـة كوسـيلة أساسية في نظام التعليم وأيضا كأحـد 

الحلـول للطلـب المتزايـد علـى التعلـيم، فكان واجبا االسـتفادة مـن االنتشـار الواسـع 

 لالتصـاالت لتخفيـف الضـغط  المتزايد على النظم التربوية الحالية .

ي إطار سياسة الوزارة واالهتمام باألنشطة التربوية باعتبارها مكملة للعملية و ف

التعليمية وما انتهجته الوزارة من وضع سياسة المعايير القومية للتعليم وتعتبر التربية 

االجتماعية جزأً ال يتجزأ من هذه السياسة حيث أن للمعلم دوره التعليمي المرتبط بمنهج 

جتماعي دوره التربوي والغير مرتبط بمنهج دراسي ولكن يتكامل دراسي ولألخصائي اال

كالً منهما في بناء شخصية الطالب وإعداده اإلعداد الجيد لمسايرة تقدم التكنولوجيا والثورة 

المعلوماتية الهائلة في االتصاالت السريعة التي أدت إلى متغيرات متالحقة تحتاج الوقوف 

 .بجانب أبنائها الطالب 

ما أكد خبراء التعليم علـى ضـرورة مواكبـة التغيـرات التعليميـة حيث يتيح وهذا 

هذا النمط من التعلـيم المنفـتح علـى العـالم عـن طريـق التعامـل المباشر مع مصادر 

 المعلومات في عصر أصبحت فيه المعلومـة بكـل صـورها وأشكالها متاحة أمام العالم كله 

الة وذات أثر إيجـابي فـي تنميـة مهـارات التفكير العليا عنـد فالتحول الرقمي  وسيلة فع

المتعلمـين وخاصـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي ولـربط العلوم النظرية بتطبيقاتها العملية 

وتطوير مهـارات اسـتنباط الحلـول، وربـط النماذج الذهنية بالعالم الحقيقي واستكشاف 

التفاعل معها لتنمية القدرات العقلية ولفـتح أبـواب المفـاهيم والمبـادئ عـن طريـق 

 الكتسـاب خبـرات جديـدة، أو تطوير فكرة ما وتوظيفها واالستفادة منها لألنشطة الطالبية

وبالرغم من كل االمتيازات والتقـدم التـي أحدثتـه اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات 

 انـه الزال يواجـه العديد من المشاكل واالتصاالت والوسائط المتعددة فـي التعلـيم، إال

والمعوقات والعقبات والصـعوبات، وبخاصـة الـدول التـي بدأت باستخدام التكنولوجيا 

الحديثـة قريبـا، وهـذا مـا دفـع لتنـاول برنامج ممارسات مهنية عن التحول الرقمي لطالب 

 .االتحادات الطالبية

 مع طالب االتحادات الطالبية مع العملالتحول الرقمي و كيفيه االستفادة منه 

 :الرؤية

إعداد جيل متميز علميا وتكنولوجيا مستعد للمستقبل بشكل أفضل و خلق مواطن رقمي 

 بأسلوب تفكير و حياه جديده يحترم االخر و يتقبله
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 الرسالة : 

  العمل علي اكتساب معارف جديده هادفه من االشتراك في مواقع التواصل و المواقع

 التعليمية التي تم اتاحتها 

  رفع مستوع الوعي الرقمي للطالب و ترسيخه 

 خلق بيئة الكترونيه اكثر امننا و سالمه للمجتمع 

  االرتقاء بالعملية التعليمية التربوية 

  االرتقاء بأنشطة االتحادات الطالبية 

  تنظيم قواعد اآلداب والسلوك الرقمي في استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

     جعل المدرسة بيئة رقميه مثاليه لتدريب الطالب علي الحياه الرقمية 

 المشكلة و التساؤالت:

ك طالبها المدارس التي ال تستطيع تحديد مكانها في عالم التحول الرقمي ستتر

فقراء في الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية المستقبلية. قبل جيل واحد، يمكن 

للمدرسين التفكير في أن ما يٌدرسونه سيدوم مدى الحياة. في يومنا هذا، على المدارس 

إعداد الطالب للحياة االقتصادية و االجتماعية المتغيرة باستمرار، و المهن التي لم تكن 

ة بعد، و التقنيات التي لم يتم ابتكارها بعد، و لحل المشاكل االجتماعية التي ال نعرفها متوفر

 بعد. 

 االجتماعي السلوك على اجتماعيا كثيرة لها تبعات افتراضية فالتر يمر عبر اليوم عالم

 وعالقات قناعات تشكل في تتسبب الخصوص، فهي وجه على والشباب ولألطفال لألفراد

 اإلنسانية الطبيعة عن بآليات بعيدة نشأت ألنها بالضرورة واقعية غير افتراضيةاجتماعية 

 هل نحن من يقود التحول ؟ أم أن التحول يقودنا ؟

ومن هنا تأتي  األمر مرتبط ببناء عالقة صحيحة بين الجيل الرقمي و توجيهه و التأثير فيه

 التساؤالت

  معارف جديد لطالب االتحادات ما هو دور التحول الرقمي في اكتساب مهارات و

 الطالبية؟

 كيف يتضمن االرتقاء الرقمي التشارك  و التواصل و الحل المبدع للمشكالت ؟ 

  ما مدي مؤشرات التقدم في اتخاذ القرار لطالب االتحادات الطالبية من خالل التحول

 الرقمي؟

 مية؟كيفية حماية الطالب من االنعزالية التي قد تسببها التكنولوجيا الرق 

 هل يساعد التحول الرقمي علي تنمية قدرات طالب االتحادات الطالبية ؟ 

 ما مدى التنوع و االبتكار في االنشطة الرقمية لالتحادات الطالبية؟ 

 ! لديه فهي ... ونراكمها معلومات له ننقل أن المهم ليسف
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ليكتسب معارف و خبرات  يستخدمها وكيف منها يتحقق كيف نعلمه أن األهم

ومما ال شك فيه أن التشخيص السليم للمشكلة يؤدي إلى تدخل مهني سليم والذي يقود  جديده

 إلى إزالة المشكلة التي يعاني منها الطالب. ومن هنا تتجلى أهمية أمرين:

األول: خبرة األخصائي االجتماعي وقدرته، إلى حد كبير، على تحديد المشكلة التي يعاني 

 منها الطالب.

ية اللجوء إلى إطار نظري يقود األخصائي االجتماعي إلى ماذا يبحث وعلى الثاني: أهم

 ماذا يركز وأين يقع مكمن الخلل مع الطالب

 اهداف البرنامج :

 الهدف الرئيسي 

ابداعي  إعداد جيل رقمي من طالب االتحادات الطالبية ذو قدرات و مهارات و تفكير

 علميا وتكنولوجيا مستعد للمستقبل بشكل متميز

 االهداف الفرعيه:

 توسيع مدارك الطالب تكنولوجيا  و تنمية ثقافتهم الرقمية 

 تنمية قدرات طالب االتحادات الطالبية في التحول الرقمي 

 اكساب الطالب مهارات علميه و عملية تكنولوجيه 

 الترشيد لالستخدام الهادف و االمن لمواقع التواصل االجتماعي 

 فيروس كورونا في تنفيذ االنشطة من خالل شبكات تطبيق االجراءات االحترازية  ل

 االنترنت

  إيجاد بيئة تعليمية الكترونية ممتعة بالتفاعل اإليجابي بين الطالب والمعلمين و

 االخصائيين االجتماعيين

 الحل المبدع للمشكالت و التفكير االبداعي 

  تشجيع االبتكارات و االفكار الرقمية الجديدة 

 لطالب في نشاط واحد اشتراك اكبر عدد من ا 

 التغلب علي نقص الكوادر االكاديمية في بعض التخصصات المختلفة 

 مساعد الطالب علي التعلم الذاتي و االعتماد علي النفس 

 اهمية برنامج الممارسات المهنيةعن التحول الرقمي مع طالب االتحادات الطالبية 

 لي مفاهيم رقميه حديثهتحويل الطالب الى بيئة تقنيه محفزه للبحث و التعرف ع 

  االستفادة من  القيادات الطالبية و طالب االتحادات الطالبية و اخذ آرائهم علي الجيدة

 للتطور بشكل رقمي

  التكيف المدرسي من معلمين و طالب علي نوعيه التعلم الرقمي الجديد و جعل

 المدرسة بيئة رقميه متطورة
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  استخدام استراتيجيات حديثه و اساليب تحفيز المعلم و االخصائي االجتماعي علي

 رقميه مبتكره

  . استخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها 

  تقديم تغذية ارجعة تستفيد منها مديريات التربية و التعليم من خالل مواقه االنترنت 

  . مساعدة وتحفيز الطلبة على تطبيق التعليم الذاتي بشكل مستمر 

 االتصال بين الطلبة: فيما بينهم ، وبين الطلبة والمدرسة ، وذلك من  زيادة إمكانية

خالل     البريد اإللكتروني ، غرف الحوار و ذلك تزيد من تحفيز  الطالب على 

 المشاركة والتفاعل 

  المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب: المنتديات الفورية مثل مجالس النقاش

 وغرف الحوار تتيح فرص لتبادل وجهات النظر 

  اإلحساس بالمساواة: بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في

ذا الميزة  إما أي وقت ودون حرج ، خالفاً لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من ه

لسبب سوء تنظيم المقاعد ، أو ضعف صوت الطالب نفسه ، أو الخجل ، أو غيرها من 

 األسباب 

  سهولة الوصول إلى المعلم و االخصائي االجتماعي حيث أتاح التحول الرقمي سهولة

كبيرة في الحصول على المعلم والوصول إليه في أسرع وقت وذلك خارج أوقات 

 العمل الرسمية 

 مساعدة اإلضافية على التكرار: هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة ال

العملية فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن طريق التدريب ، إذا أرادوا أن يعبروا عن 

أفكارهم فإنهم يضعوها في جمل معينة مما يعني أنهم أعادوا تكرار المعلومات التي 

 تدربوا عليها  

 ار مشكلة البحثاسباب اختي

في التعليم لم يعد الكتاب والمعلم مصدر المعرفة الوحيد بل تعددت مصادر 

المعرفة وكثير منها تقني لسهولة الوصول إليها استثمارا للوقت والجهد وتوفيرهما لمزيد 

من تعلم مهارات القرن والعصر ، وتفعيل كفاءة عمليات التفكير بما يفيد في ابتكار وابداع 

 للتحديات ما يشير إلى حراك معرفي بناء.الحلول 

معلم اليوم لم يعد يمارس أدوار تقليدية كاألمس ؛ كما أن طالب اليوم يواجه أدوار 

لمتطلبات ومهارات جديدة لعصر جديد ؛ بل أن المدرسة ككل تحولت أدوارها ومهم أن 

وتتواصل معهم   تستوعب أدوار المستفيدين الداخليين والخارجيين وما يقدم لهم من خدمات

    باستمرار لتجويد عمليات التعلم بأساليب العصر الحديث.

المدارس التي ال تستطيع تحديد مكانها في عالم التحول الرقمي ستترك طالبها 

فقراء في الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية المستقبلية. قبل جيل واحد، يمكن 
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سيدوم مدى الحياة. في يومنا هذا، على المدارس للمدرسين التفكير في أن ما يٌدرسونه 

إعداد الطالب للحياة االقتصادية و االجتماعية المتغيرة باستمرار، و المهن التي لم تكن 

متوفرة بعد، و التقنيات التي لم يتم ابتكارها بعد، و لحل المشاكل االجتماعية التي ال نعرفها 

 بعد.

 طالب االتحادات الطالبية لألسباب األتية :لذلك البد من التحول الرقمي في حياه 

في ظل الظروف الراهنة في جائحه كورونا نجد ان المجتمع المدرسي في احتياج الي  -

 التكيف علي نوعيه التعليم الرقمي و جعل البيئة المدرسية بيئة رقميه 

 مساعدة الطالب على التطوير بوصلة آمنة للعثور على طريقهم  -

لرقمي طالب االتحادات الطالبية في طرق التفكير في اتخاذ القرار و حل يساعد التحول ا-

 المشكالت و النقد و اإلبداع يوما بعد يوم 

يساعد التحول الرقمي في عمل التواصل و التعاون فهي طرق ال تتشكل فقط من خالل  -

 دة المحتملةاستخدام التقنيات القائمة و لكن أيضاً من الطرق التي تعمل بها األدوات الجدي

يطور التحول الرقمي  المهارات االجتماعية و العاطفية التي تساعد الطالب على العيش  -

 معاً و العمل معاً. 

ً في العملية - مع التحول الرقمي في االتحادات الطالبية سيصبح الطالب عنصراً مكونا

 التعليمية ليس المتأثر و يساعده علي اتخاذ القرار.

 خبرات تستند للتطبيق و اإللهام و الشجاعة للطالب.سيتم تصميم -

سيتم إنشاء عقل و انضباط مشتركين حول االتحادات الطالبية  بشكل مستقل عن الزمان -

 و المكان و الجهاز.

ً للمعرفة، و سيبدأ بتوجيه  لن يكون المعلم او االخصائي االجتماعي بعد اآلن عنصراً ذاتيا

 لمؤهلة و المتنوعة.الطالب إلى مصدر المعلومات ا

يعمل التحول الرقمي في ظل جميع التغيرات من حولنا، وباإلضافة إلى الطالب المتأثرين -

ً المدرسين، الذين يحتاجون إلى التأقلم مع حقيقة تعليمية جديدة. وفي ظل  بذلك، لدينا أيضا

ستغاللها ذلك، يحتاج المدرس إلى التعرف على الفرص الكامنة في السوق اآلن ليس فقط ال

  في تقديم أفضل المحتوى التعليمي بل إليجاد نوع من التفاعل بين الطالب والمدرس.

جعل التحول الرقمي الكثير من األعمال واألنشطة التي كانت تعمل بشكل جيد جداً بشكل -

مكاني في قاعة صف أصبحت اليوم أساليب متقادمة جداً بالنظر إلى موضوع التعليم في 

 .العصر الرقمي 

 مفاهيم هامه مرتبطة بالبرنامج:

 مفهوم التحول الرقمي

 يعرف التحول الرقمي بأنه إحالل النظم اآللية محل العمل البشري التقليدي



   Doi: 10.33850/ejev.2021.169349   مروه امحد عبد احلميد عبد احلافظ
 

 

102 

  اي هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجاالت العمل لتقديم تقنيات حديثه متطورة

 للمستقبل من خالل بيئة رقمية.

 مفهوم االتحادات الطالبية:

تنظيمات تربوية وعلمية داخل المدارس ويكون لطالب كل مدرسة في مختلف  هي

النوعيات و المراحل التعليمية اتحادات متعددة المستويات تعمل على تدعيم المبادئ والقيم 

 واالهداف المنشودة

 مفهوم الممارسات المهنية:

 .لغويا :الممارسة هي يزاول او يتدرب علي او يطبق علميا او تمرن

 االطار الذي يوفر لألخصائي االجتماعي اساسا نظريا انتقائيا للممارسة المهنية  هي

 .حيث ان التغير البناء يتناول كل مستوي من مستويات الممارسة

الممارسة المهنية  هي وجهة نظر معينة لطبيعة ممارسة الخدمة االجتماعية، تركز على 

هتمام األخصائي االجتماعي ينصب على إقرار العدالة االجتماعية، وتؤكد على أن بؤرة ا

 المشكالت االجتماعية والحاجات اإلنسانية

 ثانيا االطار النظري

 مكونات التحول الرقمي التي يمكن استخدامها مع طالب االتحادات الطالبية:

يوجد مجموعة متعددة من مكونات عملية التعليم الرقمي، وتتمثل هذه المكونات من خالل  

 ما يلي:

 التخيلية ) الفصول(Virtual Classes 

  .الندوات التعليمية(Video Conferences)  

 ( التعليم الذاتيE-learning) 

 ( المواقع التعليمية علي االنترنت واالنترانت (Internet Sites 

 ( التقييم الذاتي للطالب(Self Evaluation 

  .االدارة والمتابعة واعداد النتائج 

  التفاعل بين المدرسة والطالب والمعلم(Interactive Relationship) 

 الخلط بين التعليم والترفية(Entertainment & Education 

 أدوات التحول الرقمي:

ومن الخدمات الهامة التي يقدمها التحول الرقمي وتعبر كذلك عن أدوات تصميم 

مساعده لدعم المقرر الدراسي والتي يمكن توظيفها في مجال التعليم و االنشطة الطالبية 

 يمكننا تعداد ما يلي 

  نظام البريد اإللكتروني(Electronic Mail) . 

 ( خدمة المحادثةInternet Relay (Chat) . 

 ظام نقل الملفات ن(FTP) . 
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  خدمة البحث في القوائم(Gopher) .       

  خدمة المجموعات اإلخبارية(New Group) .  

  خدمة البحث باستخدام(Wais) .     

  خدمة القوائم البريدية(Mailing List) . 

  خدمة الشبكة العنكبوتية(WWW) . 

   الفصول الدراسية الفتراضية على الشبكةVirtual Classrooms: 

تعتبر فصول الدراسة االفتراضية على شبكة الويب أو الشبكات األخرى )المحلية   

ً لفصول الدراسة التقليدية التي اعتدنا  ً قويا والواسعة و اإلنترانت و اإلكسترانت( منافسا

عليها، وال تحتاج إدارة الفصول الدراسية االفتراضية مهارات تقنية عالية مما يعفي 

من األعباء الثقيلة بالمراجعة والتصحيح ورصد الدرجات والتنظيم و يتيح له المدرس 

التفرغ لمهامه التعليمية المباشرة وتحسين األداء واالرتقاء بمستواه والتعامل مع التقنيات 

 الحديثة والنهل من المعارف واكتساب مهارات والخبرات.

 ( المكتبات الرقميةdigital libraries :) 

تساعد على إعادة صياغة المقررات و التركيز على وسائط تعليمية وتشجيع أن تكون 

إذ يتم دمج   Hypermediaالكتب ليست نصية فقط بل ترتكز على تقنية الهايبرميديا 

 النص والصورة والصوت والحركة مع بعض. 

 ( التلفزيون التفاعليInteractive TV ) 

 ( التعليم اإللكترونيE-learning ) 

  التعليم عن بعد(Distance Learning)  

  الجامعات االفتراضية(Virtual University)  

 ( تطبيقات الواقع االفتراضيvirtual reality:) 

 الذي يمكن العلماء من أن يتشاركوا عن بُعد بأجهزة ذات تقنية عالية مثل الميكروسكوب  

  :البرمجيات الوسيطة 

ات الشبكية المتخصصة والمشتركة بين التطبيقات والتي تعتبر مجموعة من الخدم     

والمستخدمين.  وتسمح هذه العناصر البرمجية للتطبيقات والشبكات باالتصال فيما بينها 

واستغالل طاقتها المشتركة لمعالجة البيانات وتعمل كعناصر للدمج مابين التطبيقات التي 

 .تستخدم أنساق بيانات مختلفة

 البرنامج االسس التي يستند عليها

 ممارسات مهنية عن التحول الرقمي لطالب االتحادات الطالبية يستند برنامج

 معرفة مدي االستعداد للتحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية 

والذي يمكن أن يقاس من  ويتطلب ذلك توافر أسس ومعايير االستعداد االلكتروني

البنية التحتية، القيادة االلكترونية، رس المال البشري،  خالل خمسة عناصر رئيسة هي:
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كيفية تفعيل دور كال من المدرسة و  أمن وخصوصية المعلومات، بيئة العمل االفتراضية

 .مسؤل االتحادات الطالبية في دعم التحول الرقمي لطالب االتحادات الطالبية

 :والمتعلم للمعلم الرقمي التحول دعم في المدرسة دور
 متطلبات وتفعيل توفير لضمان ومحددة واضحة ورؤية خطة المدرسة إدارة تضع  -

 .التعليمية العملية جوانب جميع في الرقمي التحول

 دعم في التكنولوجية المستحدثات لتوظيف والمتعلم المعلم وتوجيه تشجيع على الحرص -

 .التعليمية العملية

 المتوافرة والمستحدثات زةباألجه قائمة والطالب المعلمين على المدرسة تعرض -

 .استخدامها أجل من بالمدرسة

 .بالمدرسة المتوافرة الرقمية لألجهزة الدورية الصيانة اجراءات متابعة -

 والمستحدثات األجهزة على والطالب المعلمين واستخدام حصول اجراءات تسهيل -

 .بالمدرسة المتوافرة الرقمية والوسائل

 تكنولوجيا مجال في تدريبية دوارت على للحصول والطالب للمعلمين رسة المد ترشيح -

 .واالتصاالت المعلومات

 األسس النظرية التي تعتمد عليها الممارسة المهنية:

سوف نعرض لألسس النظرية التي تعتمد عليها الممارسة المهنية سواء ما يتعلق منها 

 لها: بالوصف والتفسير، أو ما يختص منها بالتدخل العالجي، وفيما يلي توضيح

 النظريات العلمية التى تم الرجوع اليها في البرنامج:

  نظرية االنساق 

  :النظرية االيكولوجية البيئيةEcological System Theory 

 ( نظريات الوصف والتفسير في إطار الممارسة المهنية1)

 نظرية االنساق: -1

ة أنواع من األنساق نظرية األنساق في ممارسة الخدمة االجتماعية تعتمد تركز على ثالث

 يمكن أن تستخدم لمساعدة الناس وهي:

 األنساق غير الرسمية أو الطبيعية مثل: األسرة، األصدقاء، زمالء العمل. -أ 

 األنساق الرسمية مثل: جماعات المجتمع، نقابات العمال. -ب 

 األنساق المجتمعية مثل: المستشفيات، المدارس. -ج 

عدم قدرتهم على استخدام تلك األنساق ألسباب متعددة وتظهر مشكالت الطالب نتيجة 

 منها:

عدم وجود مثل هذه األنساق في حياتهم أو ال توجد لديهم الموارد الضرورية التي تعاونهم  -

 على مواجهة مشكالتهم.

 قد ال يعرف الناس شيء عن تلك األنساق، أو عدم رغبتهم في التعامل معها. -
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 مشكالت جديدة لمستخدميها مثل االتكالية وتضارب المصالح.قد تخلق سياسات النسق  -

 قد تتصارع أو تتعارض األنساق فيما بينها. -

ولكي يتحقق هذا الهدف من برنامج الممارسات المهنية عن التحول الرقمي 

لطالب االتحادات الطالبية يمكن االستفادة بنظرية االنساق في مجموعة من المهام و هي 

 جتماعية تقوم بمجموعة من المهام نذكر منها:فإن الخدمة اال

 مساعدة طالب االتحادات على استخدام وتحسين قدراتهم الرقمية -

بناء عالقات جديدة بين الطالب وبين أنساق الموارد بالمجتمع من خالل مواقع التواصل  -

 االجتماعي

 سسات األخرى(.تحسين التفاعالت بين الطالب وبين أنساق الموارد مثل )األسر والمؤ -

 المساعدة في تغيير وتطوير االنشطة الطالبية الرقمية -

 تقديم المساعدة العملية االلكترونية -

 العمل كوسيط وعامل هام للضبط االجتماعي -

 Ecological System Theoryالنظرية االيكولوجية البيئية:  -2

لممارسة العامة في الخدمة يمكن تحديد أهم المميزات التي أضافها المنظور األيكولوجي ل

 االجتماعية و تم تطبيقها مع طالب االتحادات الطالبية

يسمح المنظور األيكولوجي لألخصائي االجتماعي بالتعامل مع كمية كبيرة من  -1

المعلومات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة، ويساعده أيضاً على تنظيم وترتيب هذه 

 ساسية  و االلكترونية التي يتضمنها هذا المنظور.المعلومات في إطار المفاهيم األ

تتيح هذه المعلومات لألخصائي االجتماعي الوصول إلى العديد من العوامل التي من  -2

الممكن أن تؤثر في مشكالت مع الطالب وفي العالقات المتبادلة بينهم وبين بيئتهم التي 

 يعيشون فيها.

ته ولديه القدرة على التغيير في شخصيته وفي النظر إلى الطالب كمشارك نشط في بيئ -4

 بيئته من أجل تحقيق التوافق المناسب معها.

يحتاج الكائن اإلنساني إلى التعامالت )التفاعالت( المستقرة مع األنساق المحيطة به من  -5

أجل بقائه واستمراره، لذا يحاول األخصائي االجتماعي عن إتاحة الفرصة للطالب للتفاعل 

 ة مع جميع االشخاص المحيطة به والتقليل من العزلة بين اإلنسان وباقي مجتمعه.بإيجابي

يجب أن يغير الكثير من األخصائيين االجتماعيين الفكرة المسيطرة عليهم والتي تنظر  -6

وأن أي تغيير في نسق  Pathologicalإلى مشكالت اإلنسان وصراعاته نظرة مرضية 

 يطة به يواجه دائماً بالمقاومة.العميل أو األنساق األخرى المح

 مهارات يحتاج اليها مسؤل االتحاد الستخدام التحول الرقمي 

مسؤل اتحاد رقمي البد ان تتوفر فيه عدة صفات هامه تساعده علي تحقق اهدافه 

  .و تقديم ندوات و برامج مميزه و مفيدة لطالب االتحادات الطالبية
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 الدبلوماسية : -1

كلمة الدبلوماسية في هذا الميدان بالعالقة السلمية والحضارية يمكننا أن نترجم 

بالنسبة لمسؤل االتحاد  السائدة بين المجموعات المقبلة على هذا النوع من التعليم عن بعد

الرقمي يمكننا ترجمة ذلك بالصبر والوضوح في التعامل مع الطالب والمحافظة على الثقة 

 بالنفس في القرارات التي يتخذها.

ن يحاول التعامل بلطف مع الطالب، لكن بحزم في الوقت ذاته، وهذا يساعد كثيراً على أ

ً في جعل الطرفين يستفيدان بأكبر قدر  ً يساهم حقا تبادل المعلومات بأسلوب أكثر احتراما

 من المعلومات

 التأقلم والتكيف -2 

مسؤل تشكل القدرة على التأقلم والتكيف إحدى أهم المهارات التي يجب على 

 االتحادات الطالبية  أن يتمتع بها.

لهذا السبب يجب على مسؤل االتحادات  أن يكون مستعداً للتكيف مع هذه األوضاع ويقدم 

 دوماً القيمة والفائدة للطالب من خالل نموذج التعليم عن بعد.

ها مثالً: عند ظهور تقنيات جديدة يحب عليه أن يتعلم عليها ويتعود على استخدامها، وعند

 يجب أن يجيد استعمالها مع طالبه أيضاً ليحقق الفائدة المرجوة منها.

 الصبر والتحمل -3

ً لإلصغاء، أن يتمتع مسؤل االتحادات بالصبر  ال يمكننا اعتبار أن الطالب مستعدين دوما

والتحمل يمثل أفضل طريق للوصول للطالب أن تكون شخصاً صبوراً هو أمر ضروري 

ويجب أن يقترن ذلك بالعطف والتعاطف والتواضع وهذا هو الطريق الذي يوصلك بالفعل 

 إلى أهدافك وما تطمح إليه

 العمل بثقة ومرجعية وتمكن في المجال: -4

استعداداً من قبل المتعلم والمختص في التعليم للموضوع أن تكون مرجع اونالين يتطلب 

الذي سيتم التطرق له. لهذا السبب، إحدى االحتماالت األساسية واألشكال الرئيسية التي 

 يقدمها التعليم عن بعد هي حقاً إمكانية التمتع بالثقة الذاتية.

بالفعل من جذب التعليم عن بعد بحاجة إلى جهد مدرس يعتبر مرجع في المجال ليتمكن 

الطالب، مما يعني أن األمر ال يتعلق فقط بمجرد تقديم محتوى مميز ومختلف يتطلب 

ً يظهر للطالب العامل المميز الذي يقدمه ذلك  دراسات أكثر عمقاً وتجربة، بل أيضا

 المحتوي . 

 استعمال اإلبداع لكسب الطالب -5

بية في التعلم عن بعد ويحتاج بالفعل هناك إمكانية أخرى متاحة أمام مسؤل االتحادات الطال

ً في الموضوع، يجب  إلى اإلبداع لجذب انتباه طالبه. وهذا يعني إلى جانب كونه أخصائيا

 عليه أن يعرف كيف يستخدم االستراتيجيات الصحيحة والمالئمة لجذب الطالب 
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اً من إن االستعمال المتواصل لإلبداع سيكون له مجموعة من التأثيرات اإليجابية بدء

الفرصة الكامنة أمام الطالب في الحصول على آراء وأفكار ووصوالً إلى المعرفة الجيدة 

 وإمكانية التأقلم والتالؤم مع حقيقة الطالب.

من خالل ذلك يميل مسؤل االتحادات إلى التمتع بالمزيد من األمل والحماس والتفاؤل 

 وتطوير ذلك إلى تأثير إيجابي في حياة الطالب.

 مل مع األدوات التقنية المتميزةالع -6

تقدم اإلنترنت إمكانات ال حد لها من فرص التعلم لمسؤل االتحادات في هذا المجال، من 

 بينها إمكانية التعلم المتعدد لباقة واسعة من األمور واألدوات والتقنيات

 االستعداد  -7

د والتحضير الجيد قد يبدو األمر عادياً وبديهياً جداً أن نتحدث عن مهارة االستعدا

ً أنك تمر بمرحلة من  للمحتوي لكن هي نقطة يجب االنتباه إليها في الحقيقة، خصوصا

 التحول المهم في موضوع التعليم في العصر الرقمي .

ً للتعامل مع  من الضروري أن تستعد ليس فقط من ناحية المحتوى الذي ستقدمه، بل أيضا

قد تظهر في الطريق، التأقلم مع المحتويات والمواد المواقف غير المتوقعة، التغييرات التي 

 التعليمية المقدمة بما ينسجم مع احتياجات وطلبات الطالب وغيرها من األمور والمسائل.

 التنمية والتطور -8

وهذا يعني أن يتعرف على المميزات التي ينفرد بها كل طالب من الطالب في 

لكي يقدم له أسلوباً معيناً ومميزاً في التدريس  المجموعة ومراعاة الفروق الفردية  بينهم ،

 بحيث يلبي طلباته.

هناك طريقة مفيدة في هذا السياق وهي أن يستعمل معه طريقة تتالءم مع المسيرة 

 التعليمية والثقافية التي يسير فيها الطالب.

 دور مسؤل االتحادات الطالبية في دعم التحول الرقمي لطالب االتحادات الطالبية:

 توعية لطالب االتحادات الطالبية من خالل البرامج واألنشطة بأهمية استخدام شبكة 

 المعلومات الدولية للوصول إلى األهداف اإليجابية .

 المواقع المفيدة  العمل على تنظيم الحوا رت والمناقشات مع المعلمين والمتعلمين حول

 على شبكة المعلومات الدولية للتعليم ولالستفادة . 

 الدخول على المواقع  يام بتوعية الطالب بعدم اإلساءة إلى اآلخرين من خاللالق

 المختلفة بأسماء مستعارة . 

 التعلم الرقمي. تنظيم محاضرات  وندوات تثقيفية للطالب توضح أسس ومعايير مجتمع 

 والتأثير  توضيح أسس التواصل اإللكتروني وكيفية االستفادة من القدوات المجتمعية

 وأفكارهم من خالل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات .بآرائهم 



   Doi: 10.33850/ejev.2021.169349   مروه امحد عبد احلميد عبد احلافظ
 

 

108 

 اآلراء واألفكار الهدامة  مناقشة الطالب في خطورة تكوين جماعات وصداقات وتبادل

 من خالل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات . 

 كيفية االستفادة من المواقع  تنظيم لقاءات علمية مع علماء الفكر والدين لتعليم الطالب

 والمفيدة للفرد والمجتمع واألسرة . الهادفة

 القيام باستثمار قدارت الطالب في القيام باألبحاث العلمية عن التحول الرقمي 

 واالستفادة من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في ذلك .

 مهاارت استخدام شبكة  العمل على تنظيم دوارت تدريبية للطالب لتعليمهم وإكسابهم

 ي االستخدام العلمي المفيد . المعلومات الدولية ف

 والمعلومات في مجاالت  زيادة ادراك الطالب  لمجاالت استخدام تكنولوجيا االتصاالت

 الحياة المختلفة مثل العالقات االجتماعية مع األسرة

 تكنولوجيا االتصاالت  توعية الطالب بالمخاطر الصحية الناتجة عن إساءة استخدام

 والمعلومات .

 في حياتهم التعليمية . اد الطالب بالمواقع العلمية الهادفة والتي تقيدهمالعمل على إمد 

 االتصاالت  العمل على تنمية االبتكار واإلبداع من خالل تطوير استخدام تكنولوجيا

 والمعلومات وتكريم المبدعين من طالب االتحادات الطالبية

 ادوات ووسائل التطبيق : 

 ندوات و محاضرات -1

 الكترونيةورش عمل تدريبية  -2

 مسابقات عمل ابحاث عن التحول الرقمي -3

 برامج اذاعية عن فوائد التحول الرقمي -4

 اشتراك الطالب في االحتفاالت المدرسية المختلفة -5

 متابعة رعاية و نمو القيادات الطالبية  -6

 مسرح عرائس تمثيلي عن التحول الرقمى -7

 رونيةمسابقة افضل طالب متفاعل مع صفحة المدرسة و األنشطة االلكت -8

ندوات توعية ألولياء االمور بأهمية التحول الرقمي و فوائده و كيفية االستفادة منه  -9

 ألبنائهم

 ورش عمل فنية عن التحول الرقمي -11

 مراحل الممارسة في البرنامج:

 مرحلة ما قبل الممارسة المهنية: -1

 مرحلة التمهيد

 وتتضمن هدة المرحلة الخطوات االتية :

  التعرف علي المواقع و المنصات الكترونية التي يمكن االستعانة بها 
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  تحديد الفئه التي تطبق عليها البرنامج و هي اعضاء مجلس االتحادات الطالبية

 بالمدرسة 

  بناء عالقة مهنية مع طالب االتحادات الطالبية لتحقيق تفاعل ايجابي 

  جمع معلومات و بيانات كافيه عن التحول الرقمي 

  التعرف علي االمكانيات المتاحة بالمدرسة 

 التعرف علي نقاط القوه و نقاط الضعف و اوجه القصور لدي الطالب 

 مرحلة التخطيط

 وتتضمن هدة المرحلة الخطوات االتية :        

 تحديد االهداف المرجو تحقيقها 

 تحديد تساؤالت المشكلة و ازالة كافة الصعوبات التي تواجه الطالب 

  االدوات و الوسائل التي يمكن استخدامها في البرنامجتحديد 

 تحديد االستراتيجيات و االساليب التي يمكن تطبيقها 

 مرحلة التنفيذ

 وتتضمن هدة المرحلة الخطوات االتية:                     

 تحديد األنشطة و البرامج المراد تنفيذها 

  االتحادات الطالبية الرقميةوضع تصورات ومقترحات تفيد في تنمية قدرات طالب 

 تحديد تساؤالت المشكلة و ازالة كافة الصعوبات التي تواجه الطالبية 

جدول تنفيذ برنامج الممارسة من خالل انشطة االتحادات الطالبية من خالل التحول 

 الرقمي
 مؤشر النجاح المخرجات وقت التنفيذ النشاط

 ندوة عن التحول الرقمي

 
 2121-11-3الثالثاء 

اكساب الطالب مهارات 

 رقمية جديدة

تفعيل الطالب و 

استخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي

 2121-11-7السبت  ورش عمل فنية

اكتساب الطالب 

 مهارات تكنولوجية

تفاعل اجتماعي بين -

 الطالب

 

اشتراك الطالب في 

 wasteupمجموعه 

مسابقات عمل ابحاث 

 عن التحول الرقمي

2121-11-11من   

 2121-11-21الي 

تنمية قدرات ثقافية لدي 

الطالب عن التحول 

 الرقمي

 

عمل ابحاث عن التحول 

 الرقمي

برامج اذاعية عن فوائد 

 التحول الرقمي
 2121-11-14السبت  

التغلب علي مشكلة 

الخجل و االنطواء 

 لبعض الطالب

معرفة فوائد التحول 

 الرقمي

تعاون الطالب في -تنمية الوازع الديني - 2121-11-31اشتراك الطالب في 
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االحتفاالت المدرسية 

 المختلفة)المولد النبوي(

 لدي الطالب

التعاون والتواصل بين -

 الطالب

 اخرج حفل جيد

رفع الصور إلكترونيا -

 علي موقع المدرسة

مسرح عرائس تمثيلي 

 عن التحول الرقمى
24-11-2121 

غرس قيم و اتجاهات 

للطالب عن آداب 

 ع التواصلاستخدام مواق

استخدام الطالب مواقع 

 التواصل بشكل جيد

مسابقة افضل طالب 

متفاعل مع صفحة 

المدرسة و األنشطة 

 االلكترونية

الي 2121-11-15من 

21-11-2121 

تنمية المهارات الرقمية 

 للطالب

المنافسة الشريفة بين 

 الطالب

اشتراك اكبر عدد من 

الطالب في صفحة 

 المدرسة االلكترونية

ندوات توعية ألولياء 

االمور بأهمية التحول 

الرقمي و فوائده و كيفية 

 االستفادة منه ألبنائهم

 

 2121-11-21السبت 
تبصير اولياء االمور 

 بفوائد التحول الرقمي

استخدام اولياء االمور 

العديد من المنصات 

 التعليمية

ندوة عن التوعية 

الصحية بفيروس كورونا 

وعرض بها فيلم فيديو 

 كارتون توعيه للطالب

 2121-11-17الثالثاء 
اكتساب الطالب عادات 

 صحية جديدة

اتباع االجراءات 

 االحترازية بشكل جيد

ورش عمل فنية 

 عن التحول الرقمي

 

 

 2121-12-1الثالثاء

التعاون و المشاركة بين 

 الطالب

معرفة صور و اشكال 

مواقع التواصل 

 االجتماعي

رسومات للطالب عن 

 الرقميالتحول 

 االساليب المهنية المتبعة لبرنامج الممارسة المهنية:

 لعب االدوار: -1

تقديم اسلوب لعب االدوار و نطلب من كل طالب شرح ما تلقاه من معلومات الي 

 مجموعة من أقرانه حتي نصل الي اكبر عدد من المستفيدين

 العصف الذهني  -2

هي طريقة حديثة لتطوير المحاضرة التقليدية فهي تشجع التفكير اإلبداعي وتطلق 

الطاقات الكامنة عند المتعلمين في جو من الحرية واألمان يسمح بظهور كل اآلراء 

واألفكار حيث يكون المتعلم في قمة التفاعل في الموقف التعليمي، حيث يقوم المحاضر 

أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة وبعد  بعرض المشكلة ويقوم الطالب بعرض

ذلك يقوم المدرس بتجميع هذه المقترحات ومناقشتها مع الطالب ثم تحديد األنسب منها 

ويعتمد هذا األسلوب على إطالق حرية التفكير وإرجاء التقييم والتركيز على توليد أكبر 
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بسرد السؤال وتترك الطالب  قدر من األفكار وجواز البناء على أفكار اآلخرين. تقوم

 يعصف أفكارهم للوصول إلى المعلومة أو اإلجابة.

 النمذجة:-3

اى عرض فيديوهات و عروض باوربوينت عن اهمية التحول الرقمي و طلب 

 منهم تلخيص و شرح أوجه االستفادة

 التعزيز :-4

من خالل التشجيع الطالب و توزيع شهادات تقدير و جوائز للفائزين في 

 المسابقات

 الدعم الذاتي:-5

من خالل زيادة ثقة الطالب في نفسة و إمكانياته و قدراته يساعد ذلك علي اكسابه 

 المهارات الالزمة

 االستراتيجيات واالساليب المستخدمة في برنامج الممارسة المهنية:

 : اإلقناع -1

هو عملية تهدف إلى تغيير موقف أو سلوك شخص )أو مجموعة( تجاه حدث 

، فكرة، شيء، أو أي شخص أو أشخاص آخرين، يتم ذلك باستخدام كلمات مكتوبة أو معين

منطوقة لنقل المعلومات، والمشاعر، أو لالستدالل، أو مزيج منها. اإلقناع هو أيضا أداة 

تستخدم في كثير من األحيان في السعي لتحقيق مكاسب شخصية، مثل الدعاية االنتخابية أو 

 غيرها. المفاوضات التجارية أو

 التفاوض: -2

هي مجموعه م االفكار و المبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط االنساني 

بصورة شامله و متكاملة وتكون ذات دالله علي وسائل العمل و متطلباته و اتجاهات 

 .مسارة لغرض الوصول الى اهداف محدده مرتبطة بالمستقبل 

 اتخاذ القرارات : -3

مية تتم لمعالجة مشكالت قائمة أو لمواجهة حاالت أو هي عملية مستمرة ويو

مواقف معينة محتملة الوقوع أو لتحقيق أهداف مرسومة، تتضمن على تحديد المشكلة، 

 .ووضع البدائل )الحلول(، وتقييم البدائل واختيار أفضلها

 الضبط: -4

الضبط يطلق هذا المصطلح على مجموعة من اآلليات واألسس والسياسات التي 

ً للوصول إلى االلتزام واالتباع التام للقواعد  تتولى توجيه وتسيير سلوك الطالب سعيا

 .الحاكمة للمدرسة
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 االتصال  -5

حيث تعمل علي تدعيم العالقة بين مجلس االتحاد و الرائد العام و هيئة المدرسة لبناء 

 قدرات الطالب الرقمية ليستفيد منه جميع الطالب 

 الممارسة المهنية :مرحلة ما بعد -2

 مرحلة المتابعة و التقييم:

 تحديد المسؤولين في عملية المتابعة و توزيع المهام عليهم 

  ضرورة قياس المردود التربوي العائد علي الطالب 

  تقويم نقاط الضعف التي تم اكتشافها 

 تعزيز نقاط القوة و التأكيد عليها 

 ثالثا:الدراسات السابقة

 ( التي كان عنوانها "مهارات المعلم الالزمة في توظيف2116)دراسة الغامدي  -1

تقنيات العصر الرقمي و اإلعالم الجديد في التدريس" حيث هدفت الدراسة إلى 

التعرف على مهارات المعلم الضرورية في عملية توظيف تقنيات العصر الرقمي و 

م المنهج الوصفي، اإلعالم الجديد في التدريس، و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدا

أظهرت نتائج الدراسة إن الحواسيب المحمولة و الهواتف النقالة تساعد في تحقيق 

المرونة و التفاعل في عمليتي التعليم والتعلم في كل مكان و زمان، كما أكدت النتائج 

على أنه يجب أن يكون المعلم متقنا لمهارات استخدام أنماط التعلم المناسبة للموقف 

ي، و أن يكون قادرا على تشغيل و استخدام األدوات و البرامج الرقمية التعليم

اإللكترونية و أن يكون ملما بمهارات استخدام استراتيجيات التعلم النشط، و في ضوء 

هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة عقد محاضرات وورش عمل و دورات تدريبية 

لمية والمطويات التثقيفية على لتدريب المعلمين، و ضرورة توزيع المنشورات الع

المعلمين و المتعلمين فيما يتعلق بالمهارات الالزمة لهم في توظيف الموارد و التقنيات 

 الرقمية و اإللكترونية واإلعالم الجيد في التدريس .

( التي استهدفت تحديد المتطلبات التربوية لتطير التعلم 1437دراسة فاطمة البقنى ) -2

توافرها داخل و خارج المدرسة الثانوية التي تتماشي مع االسس و االلكتروني الالزم 

المباءى و حاجات المجتمع السعودي  و اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي 

بأسلوبية المسحي و الوثائقي و استخدمة الباحثة استبانة كاداه للدراسة و تم تطبيقها 

لحكومية علي مستوي المملكة التي علي فئتين الفئه االولي معلمات المرحلة الثانوية ا

 معلما الفئة الثانية اختيار عينه عمدية من الخبراء التربويين (1471بلغ )

ه(التي هدفت الي معرفه المتطلبات البشرية و المادية الالزم 1429دراسة المسعود ) -3

توافرها لتطبيق االدارة االلكترونية من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها 

لباحث المنهج الوصفي المسحي و اداه االستبانة لجمع المعلومات من مجتمع واستخدم ا
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(مديرا ووكيال للمدارس الحكومية التابعة إلدارة التربية و 238الدراسة المكون من )

التعليم بمحافظة الرس  وقد اظهرت النتائج الدراسة ان من اهم متطلبات الدراسة 

رونية في المدارس الحكومية هي توافر البيئة الالزم توافرها لتطبيق االدارة االلكت

االدارية  المدرسية المؤهلة تأهيال فنيا والقادرة علي استخدام تقنية المعلومات االدارية 

وكذلك الحاجه الي تواجد المبرمجين القادرين علي تصميم و تطوير البرامج 

الذين يعملون علي  االلكترونية لألعمال االدارية المدرسية مع تواجد الفنيين المهرة

مواجهه االعطال التي تحدث في األجهزة الحاسوبية و ملحقاتها و حط هادف حدمه 

 انترنت عالية السرعة .

مصادر التعلم في  م (هـدفت إلـى التعـرف علـى واقـع2114دراسة )خولة الشـويعر،  -4

ر مدارس التعليم العـام مـن خـالل تـأمين مصـادر متنوعـة  ومتعددة من مصاد

المعلومات ومعرفـة مـدى إسـهامها فـي تأهيـل الطلبـة وإعدادهم كما تسعى إلى تفعيل 

مراكز الـتعلم داخـل المؤسسـة التعليميـة مـن أجل التحقق أعلى النتائج لمخرجات 

العملية التعليميـة وتـوفير افضـل العوامـل المساعدة للهيئة اإلداريـة والتعليميـة 

ـتخدمت الباحثـة المنهج الوصفي وكانت أداتهـا االسـتبانة علـى وطـالب المـدارس، اس

عينـة الدراسـة ، وتوصـلت النتائج إلى وجود عدة أسباب تحول دون تحقيق أهـداف 

مصـادر الـتعلم منهـا قلة الدورات التدريبية التي تلقاها أمين المركز ، تكليـف أمـين 

، وعدم وضـوح البـرامج المطلـوب المركـز أعبـاء أخرى ليست من ضمن واجباته 

 تحقيقهـا في المراكز.

 استفادت الدراسة من الدراسات السابقة

 اختيار المنهج المالئم والمناسب لهذه الدراسة  -

 التعرف على أهم الخصائص المنهجية والطرق الالزمة لدراسة مثل هذا الموضوع . -

 بناء أدوات الدراسة . -

 التعرف  أثر مواقع التواصل االجتماعي  على الطالب بمختلف المستويات   -

 التعرف على االثار االيجابية والسلبية لمواقع التواصل االجتماعي على الطالب . -

التعرف على مدى متابعة األسرة والمدرسة للطالب أثناء استخدام مواقع التواصل  -

 االجتماعي .

 لية والدراسات السابقةأوجه التشابه بين الدراسة الحا -

 دراسة أثر مواقع التواصل االجتماعي على الطالب بموضوعات مختلفة . -

 التركيز على دوافع استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي . -

شبكات التواصل  استخدام في الطالب يقضيها التي الزمنية التركيز على الفترة -

 ب .االجتماعي وعالقتها بالسمات الشخصية للطال
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 رابعا: االجراءات المنهجية

 منهج البحث:

 :ومتغيراتها الدراسة تصميم 

  التجريبي المنهج ارسةدال استخدمت

 متغيرات الدراسة

 برنامج الممارسات المهنية عن التحول الرقمي :المستقل المتغير

 القدرات الرقمية للتحول الرقمي:التابع المتغير

 الفئة المستهدفة في البرنامج:

محافظه –مركز أبوتيج -طالب االتحادات الطالبية بمدرسة امير المؤمنين االبتدائية بالنخيلة

 اسيوط

 )مجاالت البحث(

 المجال الزمني: 

 2121-2121الفصل الدراسي االول من العام الدراسي 

 المجال البشري:
 من طالب االتحادات الطالبية 24عدد 

 المجال المكاني:
 محافظه اسيوط–مركز ابوتيج -مدرسة امير المؤمنين االبتدائية بالنخيلة

 مدرسة اميرالمؤمنين االبتدائية بالنخيلة  –قرية النخيلة –مركز ابوتيج  –محافظة اسيوط 

 )عينة البحث ( 

 من طالب االتحادات الطالبية 24عدد 

 ادوات و قياس البرنامج الممارسة المهنية:

 :المالحظة -1

ر المالحظة من أهم أدوات البحث العلمي الذي يستخدمها األخصائي االجتماعي سواء وتعتب

و تم اثناء برنامج الممارسة المهنية مالحظة اتجاه  مع العمالء أو الجماعات أو المجتمعات

طالب االتحادات الطالبية بالمدرسة نحو التحول الرقمي من خالل االشتراك في االنشطة 

 مواقع التواصل االجتماعي الطالبية الرقمية و

  الوثائق:-2

وتم  وتسهم الوثائق في الحصول على اإلحصائيات والتقارير التي تفيد في فهم البرنامج

توثيق جميع االحصائيات و التقارير الخاصة ببرنامج الممارسات المهنية في التحول 

 الرقمي  

  وتم  صور انشطة(–توثيق الكتروني )فيديوهات لألنشطة االتحادات الطالبية

 .مشاركتها علي موقع المدرسة
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 )توثيق ورقي)من خالل التقارير الورقية 

  المقاييس: -3

تم عمل استمارة مقياس بعدي علي مجموعتين ضابطة و مستقله و يشير إلي جمع 

البيانات من خالل مجموعة من األسئلة يجيب عليها الطالب وبعدها يتم تسليمها  وهى 

 .لمعلومات من عينة الدراسة وسيلة مناسبة لجمع ا

 - : الدراسة عينة

(وهم اعضاء مجلس اتحاد طالب  24تم تطبيق المقياس البعدي علي عدد )

 محافظة اسيوط-ابوتيج -امير المؤمنين بالنخيلة مدرسة 

 االساليب و المعالجات االحصائية المستخدمة في برنامج الممارسات المهنية 

 كرونباخ(-معامل ثبات )الفا  

  براون ) التجزئة النصفية( –معادلة سبيرمان 

   لمعالجة البيانات من خالل الحاسب االلي باستخدام برنامجspss 

 طريقة النسب المئوية في تحليل النتائج 

 صدق االداة :

(من موجهي التربية االجتماعية بإدارة ابو تيج التعليمية و تم 4تم عرض االداة علي عدد )

% وتم حذف بعض العبارات و اعادة صياغتها 81اق ال تقل عن االعتماد علي نسبة اتف

 بشكل افضل و بناء علي ذلك تم صياغة االستمارة في صورتها النهائية

 ثبات األداة:

كرونباخ(لقيم الثبات التقديرية و ذلك لعينه -تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات )الفا

قد جاءت النتائج موضحة في الجدول التالي  (من طالب االتحادات الطالبية و24عددها )

 24ن=

 كرو نباخ –معامل الفا  المتغيرات م

 1.82 ثبات استمارة االستبيان للعينة ككل 

كرونباخ وكانت  -الجدول السابق يوضح نتائج ثبات استبيان الطالب باستخدام معامل الفا

و للوصول ي ان االستبيان يتمتع بثبات جيد ( مما يدل عل1.7و هي قيمة اكبر من )1.82

الى نتائج اكثر صدقا و موضوعية فقد تم استخدام طريقه ثبات لحساب االستبيان بمعادلة 

براون ) التجزئة النصفية( حيث تم تقسيم العبارات كل متغير الي نصفين و –سبيرمان 

و القسم الثاني للعبارات  يضم القسم االول القيم التي تم الحصول عليها للعبارات الفردية

 24ن=الزوجية 

 سبيرمان براون المتغيرات م

 1.85 ثبات المقياس للعينة ككل 
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و يتضح من ذلك ان معامالت الثبات عالية و يمكن االعتماد عليها في النتائج و اصبحت 

 في صورتها النهائية

 spssتم معالجة البيانات من خالل الحاسب االلي باستخدام برنامج 

 جدول توزيع بيانات العينة لنسب المئوية:

 النسبة المئوية العدد المستويات المتغير

 النوع
 %51 12 ذكر

 %51 12 انثى

 الصف

 %33.33 8 الرابع

 %33.33 8 الخامس

 %33.33 8 السادس

 محل اإلقامة
 %41.6 11 قرية

 %1.18 2 مدينة

 تحليل العبارة االولىجدول  جداول تحليل البيانات ومناقشة نتائجها

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة االولي

تستطيع استخدام مواقع التواصل 

 (----واتساب-االجتماعي)فيس بوك

13 4 7 24 

55% 16% 29% 111% 

%من الطالب يستخدمون مواقع التواصل 55يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

%من الطالب ال 29احيانا و نسبة %من الطالب يستخدمونها 16االجتماعي و نسبة 

 يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي

 جدول تحليل العبارة الثانية
 المجموع ال احيانا نعم الفقرة الثانية

تعتقد استخدام 

االنشطة الطالبية في 

التحول الرقمي 

تساعد علي تنمية 

 مهاراتك و قدراتك

17 4 3 24 

71% 16% 12% 111% 

% يرون ان االنشطة الطالبية في التحول الرقمي 71السابق ان نسبة يتضح من الجدول 

%يرون احيانا ان االنشطة الطالبية 16تساعد علي تنمية مهاراتهم و قدراتهم و ان نسبة 

%ال يرون ان 12في التحول الرقمي تساعد علي تنمية مهاراتهم و قدراتهم و ان نسبة 

 .علي تنمية مهاراتهم و قدراتهم االنشطة الطالبية في التحول الرقمي تساعد
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 جدول تحليل العبارة الثالثة
 المجموع ال احيانا نعم الفقرة الثالثة

تستطيع التواصل و المشاركة مع اصدقائك و 

 المعلمين من خالل شبكات التواصل االجتماعي

21 2 2 24 

83% 8.5% 8.5% 111% 

%من الطالب يستطيعوا التواصل مع 83يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

%من الطالب 8.5االصدقاء و المعلمين من خالل شبكات التواصل االجتماعي و ان نسبة 

يستطيعوا احيانا التواصل مع االصدقاء و المعلمين من خالل شبكات التواصل االجتماعي 

اصل مع االصدقاء و المعلمين من خالل %من الطالب اليستطيعوا التو8.5و ان نسبه

 شبكات التواصل االجتماعي 

 جدول تحليل العبارة الرابعة  

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

استخدام المواقع االلكترونية ساعدك علي 

كيفية اتخاذ قرارك في اختيار مجلس 

 االتحادات الطالبية بالمدرسة

11 8 6 24 

42% 33% 25% 111% 

%ساعدتهم المواقع االلكترونية علي 42يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

% احيانا 33اتخاذالقرارفي اختيار مجلس االتحادات الطالبية بالمدرسة و ان نسبه 

ساعدتهم المواقع االلكترونية علي اتخاذ القرار في اختيار مجلس االتحادات الطالبية و ان 

رونية علي اتخاذالقرارفي اختيار مجلس االتحادات %ال تساعدهم المواقع االلكت25نسبة

 الطالبية بالمدرسة

 جدول تحليل العبارة الخامسة

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

–التنوع في االنشطة الطالبية من خالل )فيديو

افالم كارتونية(يساعدك علي االستيعاب بشكل 

 افضل

21 2 2 24 

83% 8.5% 8.5% 111% 

%يرون ان التنوع في االنشطة الطالبية من 83السابق ان نسبة يتضح من الجدول 

% يرون احيانا ان 8.5افالم(يساعد علي االستيعاب بشكل افضل ان نسبة  -خالل )الفيديو

افالم(يساعد علي االستيعاب بشكل افضل و  -التنوع في االنشطة الطالبية من خالل)الفيديو

افالم(يساعد  -ة الطالبية من خالل)الفيديو%ال يرون ان التنوع في االنشط8.5ان نسبة 

  .علي االستيعاب بشكل افضل
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 جدول تحليل العبارة السادسة

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

أنت تقضي وقتاً كبيرا في التعامل مع 

 المواقع االلكترونية

13 9 2 24 

54% 37% 9% 111% 

وقتا كبيرا في %من الطالب يقضون 54يتضح من الجدول السابق ان نسبة

%من الطالب احيانا يقضون وقتا كبيرا في 37التعامل مع المواقع اإللكترونية ان نسبة 

% من الطالب يقضون وقت قليل في التعامل مع 9التعامل مع المواقع اإللكترونية ان نسبة

 المواقع االلكترونية

 جدول تحليل العبارة السابعة

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

 األنشطة الطالبية ساعدك علي التفوق ممارسة
15 5 4 24 

62% 21% 17% 111% 

% من الطالب يرون ان ممارسة االنشطة الطالبية 62يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

% من الطالب يرون ان ممارسة االنشطة الطالبية 62تساعده علي التفوق ان نسبة 

يرون ان ممارسة االنشطة الطالبية % من الطالب ال 17تساعده علي التفوق ان نسبة 

 تساعده علي التفوق

 جدول تحليل العبارة الثامنة

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

 تشجع زمالئك علي حضور االنشطة الطالبية
19 4 1 24 

79% 17% 4% 111% 

%من الطالب يشجعون زمالئهم علي 79يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

%من الطالب احيانا يشجعون زمالئهم علي حضور 17الطالبية نسبة حضور االنشطة 

%من الطالب ال يشجعون زمالئهم علي حضور االنشطة 4االنشطة الطالبية و ان نسبة 

 الطالبية.

 جدول تحليل العبارة التاسعة

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

حصلت علي تدريبات مدرسية علي الحاسب 

 االلي

21 2 2 24 

82% 9% 9% 111% 

% من الطالب حصلوا علي تدريبات 82يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

% من الطالب احيانا حصلوا علي تدريبات 9مدرسية علي الحاسب االلي و ان نسبة 

% من الطالب لم يحصلوا علي تدريبات مدرسية 9مدرسية علي الحاسب االلي و ان نسبة 

 علي الحاسب االلي .
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 ارة العاشرةجدول تحليل العب

 المجموع ال احيانا نعم الفقرة

ساعدك التحول الرقمي على االبتكار ومعرفة 

 معلومات و افكار جديدة

17 4 3 24 

71% 17% 13% 111% 

% من الطالب ساعدهم التحول الرقمي 71يتضح من الجدول السابق ان نسبة 

% من الطالب احيانا 17علي االبتكار و معرفة معلومات و افكار جديدة و ان نسبة 

% 13ساعدهم التحول الرقمي علي االبتكار و معرفة معلومات و افكار جديدة و ان نسبة 

 االبتكار و معرفة معلومات و افكار جديدة من الطالب ال يساعدهم التحول الرقمي علي 

 نتائج المقياس البعدي

من خالل تحليل الجداول السابقة نستطيع ان نخرج بمجموعة من النتائج التي 

 تجيب على التساؤالت التي سبق طرحها  

وفي اطار برنامج الممارسات المهنية الذي قمت بتطبيقة علي هذه العينة من 

 ادات الطالبية بالمدرسةطالب اعضاء مجلس االتح

وبعد تنفيذ االنشطة و البرامج في ضوء الموضوع المحوري  لهذا العام فقد 

توصلت الي مؤشرات نجاح و تحقق فاعلية برنامج الممارسات مهنية عن التحول الرقمي 

 علي تنمية القدرات الرقمية لطالب االتحادات الطالبية

 مؤشرات نجاح البرنامج:

  استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي و االشتراك فيها بشكل جيد 

  يتضح اهمية  دور التحول الرقمي في اكتساب مهارات و معارف جديد لطالب

 االتحادات الطالبية

  التعاون مع هيئة المدرسة و نشر الثقافة الرقمية 

 شكالتيتضمن االرتقاء الرقمي التشارك  و التواصل و الحل المبدع للم 

 توسيع مدارك الطالب تكنولوجيا  و تنمية ثقافتهم الرقمية 

 تنمية قدرات طالب االتحادات الطالبية في التحول الرقمي 

 اكساب الطالب مهارات علميه و عملية تكنولوجيه 

  اتاحة الفرصة لكل عضو من اعضاء االتحاد ان يعبر عن رغباته المكبوتة 

 ن معلمين الحاسب االلي في تدريب الطالباالستفادة من المتخصصين بالمدرسة م 

  ساعد التحول الرقمي في كيفية  اتخاذ القرار لطالب االتحادات الطالبية 

  حماية الطالب من االنعزالية التي قد تسببها التكنولوجيا الرقمية من خالل مشاركة

 الطالب في االنشطة الطالبية المدرسية وورش العمل و التدريبات 

  الرقمي علي تنمية قدرات طالب االتحادات الطالبية يساعد التحول 
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  التنوع و االبتكار في االنشطة الرقمية لالتحادات الطالبية يساعد الطالب علي

 االستيعاب و توصيل المعلومة بشكل اسرع

 توسيع مدارك الطالب تكنولوجيا  و تنمية ثقافتهم الرقمية 

 ل الرقميتنمية قدرات طالب االتحادات الطالبية في التحو 

 اكساب الطالب مهارات علميه و عملية تكنولوجيه 

 الترشيد لالستخدام الهادف و االمن لمواقع التواصل االجتماعي 

  من خالل شبكات األنشطة تطبيق االجراءات االحترازية  لفيروس كورونا في تنفيذ

 االنترنت

 والمعلمين و  إيجاد بيئة تعليمية الكترونية ممتعة بالتفاعل اإليجابي بين الطالب

 االخصائيين االجتماعيين

 الحل المبدع للمشكالت و التفكير االبداعي 

  تشجيع االبتكارات و االفكار الرقمية الجديدة 

  اشتراك اكبر عدد من الطالب في نشاط واحد 

 مساعد الطالب علي التعلم الذاتي و االعتماد علي النفس 

 الصعوبات التى واجهت تطبيق البرنامج:

  توافر ميزانية كافيه لألنشطة الطالبيةعدم 

  صعوبة توافر اإلنترنت طوال الوقت 

  ضيق الوقت 

  عدم توافر عدد كافي من المعلمين والمتخصصين المستخدمين لوسائل التواصل

 االجتماعي 

  ضرورة توافر البنية التحتية لتوفير المعلومات و االتصاالت التكنولوجية و تدعيمها

 بالمدارس

 و المقترحات: التوصيات 

تقديم الدعم الكافي لوازرة التربية والتعليم حتى تحافظ على استمراريتها وقدارتها على  -

 إدارة التعليم عن بعد في ظل التحول الرقمي

دعم لمشاريع الوطنية التي تنمي فكرة التعليم عن بعد ، وتعزيز التعاون بين المؤسسات  - 

 األخرى مثل وزارة االتصاالت و المؤسسات التعليمية

تطوير منظومة التعليم عن بعد بشكل مستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة و  -

 االستفادة من تجارب الدول األخرى 



 م 2021 مايو ( 18العدد )   -اخلامس اجمللد                               اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

121 

خاطبة المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة لحثها على تقديم الدعم من مهامه م -

الالزم لدمج التعلم اإللكتروني في المنظومة التعليمية فـي جمهورية مصر العربية والسعي 

 لتوفير التمويل والدعم التقني المطلوب .

إللكتروني والبدء وضع الخطط واالستراتيجيات الالزمة لبناء البنية التحتيـة للتعلم ا -

 بممارسته عملياً على مستوى المؤسسات التعليمية كافة.

العمل على إعداد وتأهيل القوى البشرية الالزمة للقيام بتحويل المواد التعليمية إلى مواد  -

إلكترونية يسهل نقلها وخزنها من قبل المستفيدين من الطلبة والمعلمين وذلك من خـالل 

 التعليم في كليات التربية لتمكينها من تطوير المحتوى الذي تقدمه  دعـم أقـسام تكنولوجيا

ً لمتطلبات المادة والمرحلة التعليمية  - العمل على تشكيل فرق عمل من المتخصصين وفقا

 للقيـام بإعداد المواد التعليمية إلكترونياً.

المؤسسات العمل على تشجيع إقامة عالقات مشاركة في إنتاج المواد التعليمية بين  -

 التعليمية التي تقدم برامج متشابهة.

الـصديقة  مع المؤسسات والبلـدان الـشقيقة السعي إلقامة عالقات تعاون وتبادل الخبرات -

 لالستفادة من خبراتها .

 الخاتمة

في نهاية تطبيق برنامج الممارسات المهنية نصل الى ضرورة التحول الرقمي في 

تكنولوجي و يعتبر فرصة رائعة لخلق منظومة تعليمية عصر االنفجار المعلوماتي وال

متطورة تتماشى مع التقدم المتسارع في العالم، فضالً عن أنه يستشرف المستقبل من أجل 

التصدي لألزمات بالذكاء الرقمي والتدابير التكنولوجية الفائقة السرعة. وفرصة لتحقيق 

إلى أنه يساعد على اكتشاف البراعة استدامة الموارد التعليمية سهلة االستيعاب إضافة 

الرقمية للطالب في مرحلة الطفولة المبكرة، وينمي الطالقة الرقمية لديهم، ويخلق جيالً 

جديداً يتعامل مع التكنولوجيا بإيجابية وفرصة لتنشئة جيل يتعامل مع التكنولوجيا الرقمية 

سيصبح الطالب عنصراً  بطرق ومسارات مفيدة وإيجابية. مع التحول الرقمي في التعليم

مكوناً في العملية التعليمية ليس المتأثر، و لن يكون المعلم بعد اآلن عنصراً ذاتياً للمعرفة، 

 بل سيبدأ بتوجيه الطالب إلى مصدر المعلومات المؤهلة و المتنوعة.

وفي النهاية وبعد أن قدمنا ما نستطيع في هذا المجال، نتمنى من هللا أن ينال  

وصل اللهم وسلم وبارك ……قبولكم، واستحسانكم، وتقديركم حول ما بذلناه من جهود

 على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 
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