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ماهية التحول الرقمي والتعليم

ما هو التحول الرقمي بشكل عام؟•

 مع اتمتة•
ً
اإلجراءات هو التحول الكامل او الجزئي الى العلميات اإللكترونية،  تنفيذيا

:وحوكمتها، من خصائصها

 هدف لتغييرعلى اجزاء كبيرة على اي مؤسسة او شركة-1
ً
.غالبا

...تنسيق العمليات وترتيبها لعدة اهداف ومنها  تحليلها، دراستها، تقليل وتطوير العمليات-2

قليل التبعات،الحوكمة، الشفافية، التحاليل ، تقليل املصاريف، ت: تحقيق اهداف متنوعة ملتبنيها، منها-3

....سهولة الوصول،  سهولة اتخاذ القرارن تطوير العمليات والجودة

(Matt et.al 2015)استغالل الترابط بين الخدمات بين الشركات واملؤسسات، وغيرها -4



ماهية التحول الرقمي والتعليم

في التعليم ؟ما هو التحول الرقمي •

د على تحويل العلميات اإلدارية واملمارسات التعليمية الى عمليات تعتم
تكاليف ورفع بشكل تام او جزئي، وتركز على جانبي تقليل ال( اجهزة وبرامج)التقنية 

(2020الحجيالن،). جودة العمل، تهدف لتطوير العمليات التعليمية وسهولة الوصول 



ماهية التحول الرقمي والتعليم

يات الى عملالتعليميةواملمارسات اإلداريةتحول لإلجراءات 
كز على ، وتر تام او جزئيبشكل ( اجهزة وبرامج)التقنيةتعتمد على 

هولة وسللتطوير، تهدف تقليل التكاليف ورفع الجودةجانبي 
(.2020الحجيالن،). الوصول 



عناصر أي تحول رقمي بالتعليم

عناصر التحول الرقمي في التعليم
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؟ما هو املشغل للتحول الرقمي لهذابشكل صحيح تربو 
ً
يا

عناصر التحول الرقمي في التعليم

بشرية

منسوبي 

املدارس اداريين

تقنية

تجهيزات
خدمات 

مساندة



عليمالعوامل التي تؤثر على التحول الرقمي بالت

الثقافة

عوامل تربـــــــــــــــــوية

-التصميم التعليمي -

المتابعةادارة

تشغيلية



معوقات التحول الرقمي في اململكة العربية
السعودية

ليس كل مشروع تقني باالمكان ان يكون تربوي فعال،" :اإلدارة التخصصية•

!"ولكن اي مشروع تربوي بإمكانه توظيف التقنية فيه بفعالية

• 
ً
 او تقطاعيا

ً
.عدم وضوح الرؤية واألهداف تكامليا

.الحاجة لدعم والتغيير اإلداري والقانوني:  Policy factorمعوقات لوجستية •

:  تنقسم جزئين: معوقات فلسفية وتربوية •
يجعل من املرونة  بالتقنية املبتغاة صعبة جدا، و" الورقي"تمركز التعليم حول املنهج -

عدم اإلملام الكافي بالطرائق التشغيلية للتقنية تربويا ، مثالة الجعل باهمية التصمبم التعليمي-

.ية واإلستدامةاملعتمدة على اإلستمرار "التقنتربوية"القدرة على اإلدارة  :  املتابعة واعادة التطوير معوقات •

.تطوير صحيح( 2قرار صحيح و ( 1تقييم العمليات واركان اي مشروع للوصول الى : التقييم •



معوقات التحول الرقمي في اململكة العربية
السعودية

؟ما الذي يعمل ومالذي ال يعمل

What is working and what is not working                       ? effectively

ةبفاعلي



 HR and HPI. التخصصية–ماهي وتكنولوجيا األداء البشري 

: تعرف أنها

يتكون ( Human Performance Technology)إن مصطلح تقنية األداء البشري •
:من ثالثة مفردات توضح كالتالي

.وهم األفراد والجماعات التي تتكون منها املنظمة او املشروع(:Human)الفرد -

.النشاطات واملخرجات القابلة للقياس ألي محكات(: Performance)األداء -

.وهي أسلوب منظم وكلي لتحسين األداء(:  Technology)التقنية -

أداء العاملين لتحسينوهي مجموعة عمليات منظمة قابلة للقياس مصممة 
(2018الخالدي، )واملنظمات 



 HR and HPI. التخصصية–ماهي وتكنولوجيا األداء البشري 

:ايضا تعرف •

“Systematic approach  to improve productively and competence .. with

Methods, procedures and strategy

Improve Performance  is the main goal



HPTموديل لتطوير األداء البشري 



من خالل ما سبق، ما هي اهمية التخصصية؟

ع تعليمي في تطوير األداء البشري للمستفيدين في نواحي تقويمية في مشرو : مثال
:التكنولوجيا، ال بد ان ال يخلوا من املباديء التالية

معرفةا ملستفيدين  –فلسفة تربوية –تقنيات التعليم 



...مع الشكر لحسن استماعكم


































