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Abstract: 

The Ministry of Education in Libya seeks to digital transformation by gradually 

providing educational institutions, especially kindergarten institutions, with 

electronic systems, starting with systems for students’ grades and placing students 

from one stage to another through the electronic system. The idea of this study 

came as an attempt by the two researchers to find out the impact of Introducing 

digital transformation in administrative procedures, measuring this impact, and 

determining the most important advantages of applying this system, and what 

challenges we may face in implementing this system, in addition to knowing the 

effectiveness of implementing this system in kindergarten institutions in Libya. 

Study problem: The study problem was formulated in the following main question 

"What is the impact of digital transformation on the performance of kindergarten 

institutions in Libya?" 

In order to answer the study question, the two researchers used the descriptive 

analytical method, relying on the questionnaire as a main tool for the study, where 

the study sample was (50) teachers from the Arous of Tripoli Kindergarten and Al-

Amal Al-Mashreq Kindergarten, they were chosen randomly, and the return from 

them was valid for analysis (49) a questionnaire, i.e. 98%. The results of the study 

found: 

1. Weak technological infrastructure (digital assets). Building and developing 

infrastructure and providing secure access to high-quality services and data are 

among the most important requirements for the success of digital transformation 

in educational institutions in general and in kindergartens in particular. 
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2. The lack of professional competencies capable of adopting, leading and 

implementing digital transformation programs and bringing about the required 

change within kindergarten institutions 

 3. Lack of training centers to raise the level of skills and capabilities for digital 

transformation. 

4. Lack of funding and limited budgets and allocations for the implementation of 

digital transformation programs in kindergarten institutions. 

 5. Spreading awareness, developing digital skills and digital literacy among all 

kindergarten workers. 

 6. Lack of financial resources. 

 7. Work to increase awareness among officials and decision-makers in 

kindergarten institutions of the importance of digital transformation  .

Key words:Digital Transformation, The Tripoli Bride Kindergarten and The Al-Amal 

Al-Mashriq Kindergarten. 
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ي ليبيا
 
ي أداء مؤسسات رياض األطفال ف

 
 "التحول الرقمي وأثره ف

ق بمنطقة سوق  " دراسة ميدانية عىل العاملي   بروضة عروس طرابلس وروضة األمل المشر
 "الجمعة

 

 3ليىل رمضان جويب  
ي عفاف 

 
هون  4خليفة البر

 

الملخص

منخ ليبياإىلالتحولالرقمي ي
 
بيةوالتعليمف سيمامؤسساترياضللتزويدالمؤسساتالتعليمية،التسىعوزارةالتر

وناإلنظمةالطفالبال ابتداءمنمنظوماتخاصةلتتر ي بدرجاتالطلبةوتنسيبالطلبةمنمرحلةإىليةبشكلتدريج 

اإلمرحلةعنطريقالنظام ي
وي  ،جاءتكررةلتتر دخالالتحولإهذهالدراسةكمحاولةمنالباحثتانلمعركةمدىتأثتر

 ي
 
ف يمرنإليثروتحديدأهماالوقياسهذاداريةاإلجراءاتاإلالرقمي ي

أنجابياتلتطبيقهذاالنظام،وماالتحدياتالتر

تطبيقهذاالنظام،باتواجهنا ي
 
مؤسساترياضضاكةإىلمعركةمدإلف ي

 
.طفالبليبياالىكاعليةتطبيقهذاالنظامف

:الكلمات المفتاحية .روضةعروسطرابلسوروضةالمل،رياضالطفال،التحولالرقمي
 

 المقدمة: 

 مجال ي
 
ف وهائلة ة كبتر تطورات اليوم العالم الكراديشهد عىل ينعرس وهذا متسارع وبشكل الترنولوجية

 ي التطورالترنولوج  هذا من المؤسساتالستفادة عىل ي
التطوراتينبىع  هذه ولمواكبة سواء، والمؤسساتعىلحد

هامنالمؤسساتالجراءاتلتسهيلاإل ليبياكغتر ي
 
بيةوالتعليمف كلدولخرىوالمهامالموكلةإليهم،ووزارةالتر ي

 
العالمف

منخاللتزويدالمؤسساتالتعليمية،لسيمامؤسساترياضالطفالبالنظمةاإل ونتسىعإىلالتحولالرقمي يةلتتر

النظام عنطريق إىلمرحلة منمرحلة وتنسيبالطلبة بدرجاتالطلبة منظوماتخاصة من ابتداًء ي تدريج  بشكل

اإل ي
وي  ون،وكذل كت مواق اإللتتر كلالمراحل.يةخاصةبلتتر ي

 
 المؤسساتالتعليميةف

قطاعالعمالوالخدمات، ي
 
ىف منأبرزالتجاهاتالعالميةالتت 

ً
الوقتالراهنوأحدا ي

 
ف ويعدالتحولالرقمي

عىلالتحولمن مؤسساتالتعليم،حيثيرترزالتحولالرقمي ستتأثربالتحولالرقمي ي
القطاعاتالتر هذه ومنبير 

التقليدي)ال بالنظام بهدفتعزيزأواستبدالالخدماتالتقليدية التقنياتالرقمية إىلاستخدام رقمية.أخرىيدوي(،

(Sandkuhl& Lehmann , 2017:49)

حجمالخدماتأدىإىلتعقيدعملياتتقديمالخدماتوالتحكمكيها،ولتحقيق ي
 
ايدف إنالتطورالرسي     والمتر 

ابطبير 
بمستوىالخدماتوجبالتر التحولالرتقاء كننتقنية لذا المقدمة. الخدمة مستوىأداء وتحسير  التقنية


ً
اتيجياتالولية،بهدفتعزيزالثقاكةالرقميةلجعلالثورةالرقميةأساسا الوقتالراهنمنالستر ي

 
أصبحتف الرقمي

لكريقيا، اتيجيةالتحولالرقمي وعاستر (.4:2030لتقديمالخدمات)مرسر



مشكلة الدراسة:  -

 ي
 
ف ادخالالتحولالرقمي اإلداريةجراءاتاإلجاءتكررةهذهالدراسةكمحاولةمنالباحثتانلمعركةمدىتأثتر

 ي
التحدياتالتر وما النظام، هذا اإليجابياتلتطبيق أهم الثروتحديد هذاوقياسهذا تطبيق ي

 
ف تواجهنا أن يمرن

مشكلة صياغة وتم بليبيا، مؤسساترياضالطفال ي
 
ف النظام تطبيقهذا مدىكاعلية إىلمعركة باإلضاكة النظام،

" السؤالالرئيسالتاىلي ي
 
ي ليبيا؟ "الدراسةف

 
ي أداء مؤسسات رياض األطفال ف

 
 ما هو تأثب  التحول الرقمي ف

 
                                                           

 l.jwiber@uot.edu.ly  ليبيا،جامعةطرابلس،د.،
3
  

ليبيا،جامعةطرابلس،د.
 4
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أهميأهمية الدراسة:  - ي
:تأير ي

 
 ةهذهالدراسةف

المعركةنتيجةللثورات1 تركزعىلالعلموالتعلمونرسر ي
وهومنالمفاهيمالحديثةالتر .تناولهالمفهومالتحولالرقمي

العلميةوالمعلوماتيةوالتقنيةومايعرسهتطبيقهذاالمفهوممنآثارعىلمؤسساترياضالطفال.

الدراسةالمسئول2 قدتفيدنتائجهذه لتقديمأكضلالخدمات. التحولالرقمي ي
تبت  ي

 
بمؤسساترياضالطفالف ير 

المر. للمعلموالمتعلمووىلي



 تهدفهذهالدراسةإىل:أهداف الدراسة:  -

المل1 عروسطرابلسوروضة بروضة مؤسساترياضالطفال أداء ي
 
ف الرقمي التحول تأثتر مدى التعرفعىل .

قبمنطقةسوقالجمعةم نوجهةنظرالمعلمات.المرسر

الدراسةعندمستوىالدللة)2 أكرادعينة التشفعىلالفروقذاتالدللةالحصائيةبير  .0.05=α تعزىلمتغتر )

ة. سنواتالخت 

الدراسةعندمستوىالدللة)3 أكرادعينة التعرفعىلالفروقذاتالدللةالحصائيةبير  .0.05=α تعزىلمتغتر )

 .المؤهلالعلمي

الدراسةعندمستوىالدللة)4 أكرادعينة التعرفعىلالفروقذاتالدللةالحصائيةبير  .0.05=α تعزىلمتغتر )

التخصص.



 تساؤالت الدراسة:   -

قبمنطقة1 أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر ي
 
ف التحولالرقمي .ماهوتأثتر

وجهةنظرالمعلمات؟سوقالجمعةمن

)2 عندمستوىدللة احصائية لتوجدكروقذاتدللة 0.05. تأثتر العينةحول متوسطاتاستجاباتأكراد بير  )

قبمنطقةسوقالجمعة أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر ي
 
ف التحولالرقمي

)سنوات ة(؟منوجهةنظرالمعلماتتعزىلمتغتر الخت 

)3 عندمستوىدللة احصائية لتوجدكروقذاتدللة 0.05. تأثتر العينةحول متوسطاتاستجاباتأكراد بير  )

قبمنطقةسوقالجمعة أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر ي
 
ف التحولالرقمي

) )المؤهلالعلمي ؟منوجهةنظرالمعلماتتعزىلمتغتر

)4 عندمستوىدللة احصائية لتوجدكروقذاتدللة 0.05. تأثتر العينةحول متوسطاتاستجاباتأكراد بير  )

قبمنطقةسوقالجمعة أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر ي
 
ف التحولالرقمي

)لتخصص(؟ منوجهةنظرالمعلماتتعزىلمتغتر



 حدود الدراسة: 

-  : قبمنطقةسوقالجمعةالحد الموضوعي أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر

منوجهةنظرالمعلمات

ي:  - قبمنطقةسوقالجمعةالحد البشر جمي المعلماتبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر

-  : ي
 
قالحد المكان بمنطقةسوقالجمعةروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر

-  : ي
 
م2022–2021العامالحد الزمان
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 مصطلحات الدراسة:  -

-  :  التحول الرقمي

كةالرقمية،(Matarazzo et al, 2021: 642)عرف تستخدمبهاالرسر ي
عىلأنهالطريقةالتر التحولالرقمي

كة. للرسر جديديساعدعىلخلققيمةأكت  لتطويرنموذجعملرقمي

وتحديثطريقةالباحثتان التحول الرقمي  وتعرف بأنهعمليةتطبيقالتقنياتالرقميةالحديثةوذل لتغيتر :

إنجازالعمالاإلداريةبرياضالطفالبشكلرسي     وأمنللمستفيدين.

والتعليمتعرف الباحثتان مؤسسات رياض األطفال:  - بية التر تتب وزارة ي
والتر أحدالمؤسساتالتعليمية هي

السادسةلتعلماساسياتالمعركة.ب ليبياوتضمالطفالمنسنالراب وحتر

 

 اإلطار النظري للدراسة: 

 : مفهوم التحول الرقمي

 الوزراء، )مجلس 2020يعرف داخل14: متعددة ات تغيتر لوصف شامل مصطل  هو الرقمي التحول )

لتنيمرنأنيرونل
ً
جديدا

ً
عىلعددمنالجزاءالمختلفةمنالعمل،المؤسساتوالهيئات،قدتضيفنظاما هتأثتر

، ،وقدتحتاجإىلأجهزةالكمبيوترالحدثولرسعوخوادمأكت  وطريقةتنفيذهقدتتطلبإضاكةتقنيةواحدةأوأكتر

هوأساستحولالعمال التنظيمي لتحويلالعمالالرقميةلن"التغيتر المركزالعالمي هذاالصدديشتر ي
 
الرقمية؛وف

و عقلياتهم وتحدي العمل كريق عمل طريقة تغيتر ي
يعت  المنظمة وثقاكة طبيعة تغيتر لن العملإجراءاتذل 

يعتمدونعليها. ي
ثقاكةالمؤسسةالتر اتيجياتالممارسةوتغيتر

واإلستر

 كيال Vialيرى ي
 
ف اتمهمة إحداثتغيتر خالل من كيان تحسير  تهدفإىل "هوعملية الرقمي التحول أن

(.Vial, 2019: 14والتصال)خصائصهمنخاللمجموعةمنترنولوجياالمعلوماتوالحوسبةوالتصالت

2:2019ويعرف)البار،
ً
ا تقديمالخدماتوليستغيتر ي

 
ف جذريكبتر تغتر ،حيث(يمثلالتحولالرقمي

ً
تراكميا

الخدماتبشكل تقديم ي
 
يساعدف لنه مجتمعاتكاعلة إىلبناء باإلضاكة والتناكسية يساعدعىلتحقيقالستدامة

ابتكارالمنتجاتوالخدمات. ي
 
أكضلوأرسع.كهوعمليةانتقالالمنظماتإىلنموذجيعتمدعىلالرقميةف

، )يس 2015ويعرف 30: هو بأنه: الرقمي التحول ( ي
التر رقمي شكل لمواد المطبوعة المواد تحويل عملية

يطلقعليها ي
وتخزينهاعىلBytesيستطي الحاسبالتعاملمعهوذل بتنظيمهابوحداتمنفصلةمنالبياناتالتر

شبرةاإلقرا وسائطتخزينداخليةكال نتالصلبةأوخارجيةأواتاحتهاعت  .نتر

بأنه: بنيةالمؤسساتمنخاللاستعمالالترنولوجياالمعلوماتيةيمرنتعريفالتحولالرقمي ي
 
ف عمليةتغيتر

وعوائد المستفيدين ة خت  وتحسير  والخارجية، الداخلية العمليات لتعديل ؛ الرقمي الوسط وتسهيالت والتصالية،

المؤسسية التنظيمية والثقاكة التفرتر وطريقة القيادة تطويرنظم يتضمن وهوتغيتر المؤسسات، وتمرير  السائدة،

والجهزةالذكية مناستخدامالتطوراتالرقميةمثلالتحميالتوالتنقلوالتواصلالجتماعي المؤسساتبشكلأساسي

(Westerman et al, 2011: 8.)

، ي
هوشكلمنأشكالالتوثيقاإل23:2008ويرى)حاكظ  (بأنالتحولالرقمي ي

وي  حيثتتم"عمليةالرقمنةلتتر

لوثيقة"عىلوسيطبنقلا ي
وي  :الرقمنةبشكلصورة،والرقمنةبشكلنصأينيمرنإدخالبع إلتتر وتتخذشكلير 

التحويالتوالتعديالتعليهاوذل بعدمعالجةالنصبمساعدةبرنامجخا للتعرفعىلالحروف

،قديرون
ً
المنتجأوطريقةتقديمالخدمةكليا عمليةتغيتر وظائفويشملالتحولالرقمي ي

 
اتيجيابتدخلف استر

 )بردان، كلها 2019المؤسسة التشغيل13: وطرق التحتية، حيثالبنية من للعمل المروناتالساسية يغتر كما ،)

 البرسر ككلمستقبلبت  الوحيدالمطروحأمامنا، هوالبديلالعلمي كالمستقبلالرقمي وكيفيةالحصولعىلالخدمة.
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ةالخطاءوبدوراتالعملمرتبطبهذاالنمطالجديد يوبرتر بالتدخلالتثيفللعنرصالبرسر كالقتصادالتقليدييتمتر 

: ي
اآلير ي

 
ف اتوكوائدالتحولالرقمي ويمرنتوضي ممتر 

ً
عىلالعرسمنذل تماما الطويلة،أماالقتصادالرقمي

ةوتقليلوقتتقديمالخدمجراءاتبناءنماذجعملجديدةتساعدعىلتبسيطاإل .1

مستوىأداءالخدمات .2 التخلصمنالعملياتالتقليديةلزيادةالنتاجيةوتحسير 

عىلالخدماتورك مستوىأدائهاوإدخالخدماتجديدة .3 تقليلالنفاقالحرومي

المنظماتالعامةوتحقيقالستدامةالمؤسسية)الحجالن، .4 ي
 

(20:2020زيادةالثقةع

الخد .5 ي
مةالعامةباإلضاكةإىلقلةأوانعدامالخطاءزيادةرسعةومرونةودقةتلقر

يحياويفررويتعامل .6 ي
تنميةثقاكةاإلبداعوالتطورداخلبيئةالعملباإلضاكةإىلإعادةرسموصياغةالطرقالتر

باز،  (.13:2020بهاأكرادالمجتم )الرسر



-  :  أهمية التحول الرقمي

وريايجادنوعمن كمنالرص  وعليه مرصمدعوونلنتهاجمدخلالتحولالرقمي ي
 
ف الرقميير  إنكلالفاعلير 

ومدىمقدرتهاعىلالحصولعىلصفقات الدولةعىلالصعيدالدوىلي التفاعلالمتبادلكيمابينهم،يضافإىلذل تأثتر

وعاتها)كمال،وذل ضمانلديمومةاستثماراتمختلأخرىاقتصاديةم دول  (.25،2010فمرسر

أشار) ي ظلاشتدادحدةالمناكسةورسعةالتطورالترنولوج  ي
 
Chaniasa, 2019:12وف (إىلأنالتحولالرقمي

أهمدولالعالم ي
 
ركعتمنمستوىالتضخمف ي

وخاصةم مايصيبالقتصاداليوممنجراءالزمةالماليةالعالميةالتر

الدولال،وهذاماألزمالمنظ ي
 
تل الدولعىلالبحثعنكر ف ي

 
لمتتأثربالزمةخرىماتف ي

خاصةمنهاالناميةالتر

حيثأنهيوكرالحمايةللمنظمةمنالتهديداتالخارجية زأهميةالتحولالرقمي ،وهناتت  الماليةبسببتخلفهاالرقمي

 القواعدالجديدةلألسواقالداخليةوالخارجية.ويمرنهامنالستفادةمنالفر قبلمناكسيهاوكذاالتريفم



:أهداف التحول الرقمي  -

يمرنإجمالها ي
نحوتحقيقالعديدمنالهدافوالتر ي النقاط التالية: يسىعالتحولالرقمي

 
ف

:تتسمالتحول الرقمي من البيئة التقليدية للتعليم المعتمدة عىل األوراق والسبورة إىل بيئة تعليمية رقمية-

تؤهلهم ي
التر والشخصية المهاراتالحياتية الطالبمن وتعملعىلتمرير  الطالبوالمعلمير  بير  ي بالتفاعلاليجاي 

ومراعاة التعليمية العملية جودة للطالبوتحسير  ي والستنتاج  اإلبداعي التفرتر مهارات تنمية عىل عالوة للدراسة،

، (.49:2018الفروقالفرديةللطالب)أمير 

ي تساعد مدير المدرسة عىل-
:التوجه نحو الرقمنة اإلدارية والتر

 تمثلاستجابةكورية مجالتطبيقتقنياتونظمالمعلوماتوهي ي
 
الهائلف والكمي مواكبةالتطورالنوعي

تتضمنثورةالمعلوماتوالمعركة ي
ينوالتر لتحدياتالقرنالحاديوالعرسر

 يةواستثمارقدر شكليخدمتنميةالمواردالبرسر ي
 
اتهاوتوجيهالككاراإلبداعيةوتطويرالساليباإلداريةف

المؤسسة.

 أساليبرقمية العملبالمدرسةعنطريقاستخدام وتجويدأداء التقليدية عىلمشكالتاإلدارة القضاء

تتسمبالتفاءةوالفعاليةوالرسعة.

 مما المدرسية؛ للرؤية والوضوح الشفاكية من قدرعاٍل ويدكعهمتوكتر التعليم ي
 
ف العاملير  ثقة يحسن

برامجالتخطيطوالتمويلوالتقويمواإلصالحالالزمة)البقعاوي، ي
 
(3-6:2019للمشاركةاإليجابيةف

ي مؤسسات المجتمع: -
 
ات عميقة ف إحداث تغب  منخاللاستخدامالتقنياتالرقميةعىلالمستوىالتنظيمي

 اتيجياتالتحولالرقمي استر ي
أداءالمؤسساتبشكلوتبت  لألكضلواستخدامالترنولوجيالتحسير  ي

ودك الداءالوظيق 

(Vial, 2019: 120جذري)

حاجزالزمانوالمكانتوفب  وإتاحة التعليم والتدريب- عددمنالكرادلتونهيتغلبعت  وليحتاجإىل:لكت 

قاعاتدراسيةوتدريبية) وتجهتر  انياتضخمةلتوكتر (Balking & Sonnevend, 2016: 9متر 
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المعركةوتسهيلالحصولعليها،عالوةعىلتنميتهادعم عمليات التنمية: - وتطويرهاوإتاحتهامنخاللتوكتر

المهاراتويعززكر اإلبداعوالبتكار بالمدرسة،إىلجانبأنهيزيدمنالقدراتوينمي لجمي العاملير 

وتوليدعرفةدعم التحول إىل اقتصاد الم- انتاج ي
 
ف

ً
رئيسا

ً
دورا والترنولوجيا المعلومات تلعبكيه والذي :


ً
للمعلوماتولتنأيضا

ً
المجتم ليسكقطمستهلكا ي

 
عىلالبتكار،ككلكردف المعركةويركزعىلقدرةجمي العاملير 

بنائهاومعركةال إنتاجالمعركةوإعادة التحولالرقمي ي
ويقتض  تربطالظواهربالسبابصان ومبتررلها، ي

عالقاتالتر

 عىلمهاراتانتاجالمعركةحاجةملحةليصبحوامنتجير  والنتائج،وهوماجعلمنعمليةتدريبالطالبوالمعلمير 

) Pavlekovskaya et.al, 2018: 677)لهاوليسواكقطمستهلتير 

اإلمكابناء مجتمعات مستدامة وتنافسية- نياتالالزمةلبناءمجتمعاتمستدامة:حيثيوكرالتحولالرقمي

العمليات من سلسة عت  أومنتجير  مستهلتير  كانوا سواء مختلفالطراف، ي
 
الجذريف التغيتر منخالل وتناكسية

(75:2019الالزمةللتنفيذ)مراد،جراءاتالمتناسقةم اإل

ي 65: 2011)سهيلة وبالل ، أخرىإضافة إىل أهداف 
 
:( تتمثل ف

ي .1 الحصولعىلمعلوماتدونالتدخلالبرسر

اكاإل .2 )اشتر نتتحقيقعائدمادي)ولورمزي(منخاللالتعاملالرقمي المضغوطة..(قرا ،النتر

:  أخرىأهداف  (66:2020)كرحات،ويضيف   وهي

كمهائلمنالمعلوماتعىلوسائطرقمية .1 توكتر

منالتلف .2 حفظمصدرالمعلوماتالصىلي

جاعالمعلوماتبوسائلوطرقعديدةتسهيلعملية .3 المجموعاتالرقميةواستر ي
 
البحثف

تعتمدعىلالوسائلالتقليدية .4 ي
تخفي التكلفةالتر

جمةاآللية .5 خدماتمعلوماتيةبتقنياتجديدةكالخدمةالمرجعيةالرقميةوالتر توكتر

منخاللالمنصا .6 عددمنالمستفيدينوالمتعاملير  تالرقميةوأرشفتهاكمواردرقميةإتاحةالمعلوماتالكت 

يمرنالوصولإليهامنبعدوعنبعد.

والمستخدمير  .7 إىلالمتلقير  تستغرقهاالمعلومةمنمصدرهاالساسي ي
تقليصالمدةالزمنيةالتر

التحديثالمستمرللمعلوماتالرقميةوإتاحةمعلوماتأصليةمرقمنة. .8

منخاللالر .9  تقاءبخدماتالمعلوماتالمتقدمة.الرتقاءبمستوىالبحثالعلمي

 

ي المؤسسات -
 
:أشكال التحول الرقمي ومستوياته ف

1  )موق أشكال التحول الرقمي . أشكالودرجاتمتعددةوتختلفwww.mozn.wsمزن: للتحولالرقمي :)

تحتاجهاإلأنبع التقنياتالمؤسساتكيمابينهابطريقةودرجةالتحولحسبطبيعة ي
نشاطهاونوعالتقنيةالتر

: هي
ً
انتشارا صنفتالكتر ي

التر

حيثتستطي المؤسساتتطبيقات الهواتف الذكية- الوقتالحاىلي ي
 
ف
ً
واستعماال

ً
التقنياتحضورا أكتر :وهي

نانشاءتطبيقهاالخا إلدارةأنشطتهاوتسهيلخدماتهالكلمنالعضاءوالمستفيدي

تتي الحوسبة السحابية- ي
والتر الشبرة تحتالطلبعت  المتواكرة الحاسوبية كلالمصادروالنظمة وهي :

 مساحةلتخزينالبياناتوإجراءالنسخالحتياطي منالخدماتالحاسوبيةالمتكاملةوتشملهذهالخدماتتوكتر
ً
عددا

يداإلوالمزامنةالذاتيةباإلضاكةإىلقدراتمعالجةبرمجيةو جولةللمهاموإدارةللت  ي
وي  والطباعةوالطالععنبعد.لتتر

نت- اإلاألشياء إنبر منالجهزة ها وغتر لية  
المت  والمركباتوالجهزة المادية منالجهزة شبرة وهي ون: يةلتتر

البياناتكيمابينها.وأجهزةالكمبيوتروأجهزةالستشعاروالمحركاتوالتصال،وتستطي هذهالجهزةالتصالوتبادل

والقدراتالذكاء االصطناعي - ي البرسر السلوك محاكات عىل الحاسوبية والنظمة امج بع الت  وهوقدرة :

المحيطة بيئتها والنظمة امج الت  هذه تستوعب حيث والستنتاج التعلم عىل القدرة
ً
وخصوصا لإلنسان الذهنية

تواجهها ي
ايجادحلولللمشاكلالتر ي

 
وتساهمف

http://www.mozn.ws/
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2 )موق مستويات التحول الرقمي . مستويات ثالث عىل يتم عام بشكل الرقمي التحول إن  :  مزن:

www.mozn.ws.)

:وذل أنإدارةالمؤسساتمتبنيهلهذاالتحولوداعمةلهومتابعةلتطوراتهعىل مستوى القيادة-

اتيجية- اتيجياتهاالتنفيذية:وذل عىل مستوى االسبر صلبرسالةالمؤسسةواستر ي
 
ف أنيدخلالتحولالرقمي

والمستقبليةوينعرسعىلأهداكهابشكلشاملوواض .

وبيئةعملعىل مستوى الثقافة- عىلكلتفاصيلالمؤسسةمنموظفير  :وذل أنتظهرأثارالتحولالرقمي

وقيمتتبناهاالمؤسسةوتعملبها.إجراءاتو ومعايتر



:متطلبات التحول الرقمي  -

وريةوالبنيةالساسيةالمشكلةلهذاالتحول،وتتمثل مجموعةمنالحاجياتالرص  توكتر يتطلبالتحولالرقمي

الحاسباتاآلليةوشبكاتالتصالتالرقمية)مساعديه، الظروفالناشئةعنالمزاوجةبير  ي
 
40-39:2015ف ي

(،والتر

تقومبها ي
: يمرناستعراضهامنخاللالدوارالتر ي

ر
كاالن

الحاسبات اآللية: -

وتستلزموجودإنسان ي
تقتض  ي

إنالتحولتالرقميةأتبتتأنكررةعملياتالتصاللمتعدالتقليديةالتر

وطتشريلعمليةالتواصل،إنما طمنرسر أصب المريتعلقبحواراآللةم اإلنسانمرسلإليه،ورسالةبينهماكرسر

والمادي،ومازادمنشدةهذاالتفاعلهوتطويرأنظمةالحاسوبوبرمجياتهاالقائمة ي
اإلنساي  العاملير  والتفاعلبير 

ىلآلةعىلالترنولوجياالرقمية،حيثانتقلتمنكونهاآلةلمعالجةالبياناتإىلكونهاآلةلمعالجةالمعلومات،ثمإ

الستنساخ عىل قادرا تجعله ي
التر الصطناعي الذكاء بخاصية يتمت  الحاسوب أصب  بحيث ، المعارف لمعالجة

ةوسميتهرذالنهانظمقادرةعىل واستخال الحكاموهومايفرسبرمجياتوأنظمةيطلقعليهاعبارةالنظمالخبتر

ال بير  عىلالتميتر  هنالنظرياتالقراءةوالسم والرؤيةوحتر مساكاتوالشكالوتستطي أنتفهموتحللالمسائلوتت 

هنالنظرياتوتتخذ ونحلالمسائلوتت  وتتخذالقراراتبلوتؤلفالنصو والشكالوتستطي أنتفهموتحلل،

 ذكاءحتر إلنتاجحواسيبأكتر ،ويواصلعلمالحاسوبالتقدم
ً
أصب القراراتبلوتؤلفالنصو والشكالأيضا

العديدمنالمجالت)كريم، ي
 
ف (16:2008اليوميوجداآللفمنالنظمالرقميةذاتالستخداماليومي

الشبكات الرقمية: -

الوحدات تل  كانت سواء وحدات عدة بير  العالقات أو الماكن من مجموعة ي
تعت  عموما الشبرة إن

الجهزةالرقميةوعىلرأسهاالكمبيوتر،اجتماعيةأوترنولوجية....،أماالشبرةالر شبكاتالتصالبير  ي
 
قميةكتتمثلف

الجهزةوبعضهاكمالوكانتجهازاواحداوهناكنوعانمنشبكاتالتصالهما: الربطبير  ي
وتعت 

ضيقومحدودممايتي شبكة محلية:  - ي
 
نطاقجغراف ي

 
مجموعةمنالحواسيبف تربطبير  ي

الشبرةالتر وهي

ها.لل وغتر ي
إمكانيةمشاركةاستخدامالمواردالمتاحةكأجهزةالطباعةوالمس الضوي  مستخدمير 

مختلفمحطاتالعملالمتباعدةشبكة واسعة النطاق:  - توكرإمكانيةالتعاملوالتصالبير  ي
الشبرةالتر وهي

جمي أنحاءالع ي
 
ةف مدينةأودولةأومواق منترسر يمرنأنتغظي .المجغراكياكهي



 الدراسات السابقة:  -

اإلدارة( 2021دراسة )شديد:  - ي
عىلمستوىأداءالخدمةالمقدمةبالتطبيقعىلموظق  التحولالرقمي بعنوان"تأثتر

المختلفة تطبيقه بمتطلبات الرقمي التحول عملية دور عىل التعرف إىل تهدف القاهرة" بمحاكظة للمرور العامة

ية اتيجية،الثقاكةالتنظيمية،القيادةالتحويلية،المواردالبرسر أبعادمستوىأداءالخدمةالمقدمةمن)الستر تحسير  ي
 
(ف

بعد ، بعدالعتمادية ، )بعدالستجابة ي
 
تمثلتف البعاد وهذه ، القاهرة اخيصبمحاكظة قبلوحداتالمروروالتر

لتناول ي
تناولالدراسةوعرضهاعىلالمنهجالوصق  ي

 
وقداعتمدالباحثف بعدالتعاطف( بعدالضمان، الملموسية،
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لجم ال كأداة الستقصاء واستخدماستمارة للدراسة، ي
تناولالجانبالتطبيقر ي

 
ف والمنهجالتحليىلي جانبالمفاهيمي

أنعدد)168البياناتالولية،كقدتمتوزي     عدد) (استمارةكقطصالحة139(استمارةوبعدجمعهاوكحصهاتبير 

من إىلمجموعة وقدتوصلتالدراسة ي
الحصاي  متطلباتللتحليل بير  ارتباطقوية وجودعالقة أهمها النتائجمن

مستوىأداءالخدمةالمقدمةداخلوحداتالمرور،باإلضاكةإىلتقديمتصور مجمعةوتحسير  تطبيقالتحولالرقمي

 ي
 
ف الرساع ورة برص  نهايتها ي

 
ف الدراسة أوصت كما ، الخدمية العامة المنظمات ي

 
ف الرقمي التحول لخطوات ح مقتر

وتقديم الذييعدمنأهمأدواتتحقيقالتنميةالمستدامةوتطويربيئةالعملالحرومي للتحولالرقمي وعالقومي
المرسر

ونخدمات .إلتتر ية،والنطالقنحوالقتصادالرقمي

(2020دراسة )المطرف،  - " الحروميبعنوان: الجامعات بير  الزمات ظل ي
 
ف الجامىعي للتعليم الرقمي ةالتحول

 التدريس" هيئة نظرأعضاء منوجهة التحولوالجامعاتالخاصة مدىإمكانية إىلاستقصاء الدراسة هدكتهذه

 ي
 
بينهماف المملتةالعربيةالسعوديةباإلضاكةإىلرصدواق التحولالرقمي ي

 
الجامعاتالحروميةوالخاصةف ي

 
ف الرقمي

وقدتوصلتالدراسة الجامعاتالحروميةظلالزماتالعالميةوالتوارث. إىلوجودكروقذاتدللةإحصائيةبير 

لصال الجامعاتالحرومية،وجودكروق مدىتواكرالعنارصالماديةالالزمةللتحولالرقمي ي
 
والجامعاتالخاصةف

مدىتواكرالتفاءاتالرقميةلدىأعضاء ي
 
الجامعاتالحروميةوالجامعاتالخاصةف هيئةذاتدللةإحصائيةبير 

والجامعات الجامعاتالحرومية إحصائيةبير  وجودكروقذاتدللة القطاعالخا ، ي
 
ف التدريسلصال العاملير 

 ظلالزماتلصال الجامعاتالخاصة،ويتض منذل أنهيوجدتأثتر ي
 
للتعليمف إمكانيةالتحولالرقمي ي

 
الخاصةف

عىلمدىإ ظلالزماتالحاليةمعنويلختالفقطاعالتعليمالجامىعي ي
 
للتعليمف مكانيةالتحولالرقمي

المؤسساتالعمانيةبعنوان:"(2020دراسة ) البلوشية  و أخرون ،  - ي
 
ف "تناقشالدراسةواق واق التحولالرقمي

واعتمد وتقييمه المؤسساتالعامة داخل الرقمي التحول حجم معركة منخالل ، عمان دولة ي
 
ف الرقمي تالتحول

تل  تبذله الذي التبتر الجهد إىل الدراسة وتوصلت البيانات لمعركة والمقابالت ي
الوصق  المنهج عىل الدراسة

المستفيدينلزيادةالستخدام. بير  ثقاكةالتحولالرقمي نرسر ي
 
المؤسساتف

دراسةميدا2020دراسة )حماد ، - ، العاملير  تطويرأداء ي
 
ف "دورالتحولالرقمي بعنوان: كةالمرصية( نيةعىلالرسر

ولتحقيقهدفالدراسة تطويرأداءالعاملير  ي
 
ف لتجارةالدوية"هدكتهذهالدراسةإىلالتعرفعىلدورالتحولالرقمي

كةمحلالدراسة،وحللتالنتائج318تمتصميماستمارةوزعتعىلعينةالدراسةالبالغة بالرسر مفردةمنالعاملير 

نامجال بواسطةالت  ي
وتطويرأداءSPSSحصاي  التحولالرقمي ومنأهمنتائجالدراسةوجودعالقةذادللةإحصائيةبير 

 ي
 
،إعدادالقادةف للتحولالرقمي ي اتيج  التخطيطالستر ي

 
المتمثلةف أبعادالتحولالرقمي ي

 
،وكذاوجودقصورف العاملير 

، ،البنيةالمؤسسيةللتحولالرقمي ،وبناءمجالالتحولالرقمي استقطابالمهاراتوالتفاءاتلعمليةالتحولالرقمي

شكل ي
 
حللتوصياتف كةمحلالدراسةكقدتمالتوصلإىلإطارمقتر قامبهاالباحثبالرسر ي

عىلالدراسةالميدانيةالتر

برنامجعمليتمتطبيقهوكقخطواتمحددة.



 التعقيب عن الدراسات السابقة:  -

اتفقتهذهالدراسةم  التحولالرقمي كونهاتناولتدراسةتأثتر ي
 
دراسة)شديدوالبلوشيةوآخرونوحماد(ف

والستبانةكأداةلجم  التحليىلي ي
عىلمستوىأداءالخدمةوكذل جلالدراساتالسابقةتماستخدامالمنهجالوصق 

هذهالدراسةكماتتفقنتائجالدراسةال ي
 
ف
ً
حاليةم جلنتائجالدراساتالسابقة.البياناتوهذاماتمتطبيقهإيضا



 منهج الدراسة وأدواتها:  -

هوعملية ي
الذييتناسبم طبيعةالدراسةوأهداكها،كالمنهجالوصق  ي

استخدمتالدراسةالمنهجالوصق 

ها الواق ووصفهاوصفادقيقاوتشخيصهاوتحليلهاوتفستر ي
 
قائمةف حولالظواهرالتعليميةكماهي البحثوالتقضي

الظواهر عنارصهاأوبينهاوبير  والتوصلمنخاللذل إىلتعميماتخرىالتعليميةالبهدفاكتشافالعالقاتبير 

بالنسبةلها)سليمان، (140،2009ذاتمعت 
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مجتمع الدراسة:  -

سوق بمنطقة ق المرسر المل وروضة طرابلس عروس روضة معلمات جمي  من الدراسة مجتم  ترون

94الجمعةوالبالغعددهم تحصلواعليهاالباحثتانمنمرتبالتعليمالساسي ي
معلمةوذل بحسبالحصائيةالتر

خريف .2022بمراقبةتعليمسوقالجمعةللفصلالدراسي

 

 عينة الدراسة:  -

قبمنطقةسوق     الملالمرسر منمعلماتروضةعروسطرابلسوروضة بسيطة تماختيارعينةعشوائية

ونمعلمةعنطريقتوزي     الستبيان49الجمعةوالبالغعددهم .إلتتر
ً
يا



 خصائص العينة:  -

 ( يبي   توزي    ع عينة الدراسة حسب الروضة1الجدول )

 النسبةالمئوية التررار أسمالروضة

 %49 24 عروسطرابلس

ق  %51 25 الملالمرسر

 %100 49 المجموع

 

ة2جدول رقم ) ( يبي   التوزي    ع التكراري لعينة الدراسة حسب سنوات الخب 

ة  النسبةالمئوية التررار سنواتالخت 

 %6.1 3 سنوات5أقلمن

 %40.8 20 سنوات10إىلأقل5من

10من  %53.1 26 سنواتكأكتر

 %100 49 المجموع



تهم6.1(نالحظأننسبة)2منالبياناتالواردةبالجدول) %(منمجموعأكرادعينةالدراسةسنواتخت 

ونسبة)5)أقلمن تهم)من40.8سنوات( منأكرادعينةالدراسةسنواتخت  سنوات(،10إىلأقلمن%5(

تهممن%(منأكرادعينةالدراسة)سنوات53.1ونسبة) 10خت  (وهذايعزىإىلأنالنسبةالكت 
سنواتكأكتر

مجالهم. ي
 
ةف لكرادعينةالدراسةيمتلتونالخت 

 ( يبي   التوزي    ع التكراري لعينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 3جدول رقم )

  النسبةالمئوية التررار المؤهلالعلمي

 %57.1 28 تعليممتوسط

  %42.9 21 تعليمجامىعي

 %100 49 المجموع



International Journal of Education and Language Studies 
 

 

 

 
78 

 
Volume 3,  Issue 3,  September 2022 



57.1(نالحظأننسبة)3منالبياناتالواردةبالجدول) %(منمجموعأكرادعينةالدراسةمؤهلهمالعلمي

.42.9تعليممتوسط،ونسبة) تعليمجامىعي %(مؤهلهمالعلمي



 ( يبي   التوزي    ع التكراري لعينة الدراسة حسب التخصص العلمي 4جدول رقم )

  النسبةالمئوية التررار التخصصالعلمي

 %36.7 18 علومتطبيقية

 %63.3 31 علومتربوية

 %100 49 المجموع



36.7(نالحظأننسبة)4منالبياناتالواردةبالجدول) %(منمجموعأكرادعينةالدراسةتخصصهمالعلمي

)علوم63.6)علومتطبيقية(،ونسبة) إنسانية(.%(منأكرادعينةالبحثتخصصهمعلمي



:الدراسةأداة -

و ، المناسبةلطبيعةالدراسةالحاىلي لنهاالداة
ً
بعداإلطالععىلتماستخدامالستبانةلجم البياناتنظرا

،تمبناءاستبيانوكقاللخطواتاآلتية: تناولتالتحولالرقمي ي
الدبياتوالدراساتالسابقةالتر

لالستبيان.تحديدالبعادالرئيسة-

صياغةكقراتالستبيانحسبانتمائهلكلبعد-  :،وترونتمنجزأينموزعةكمايىلي

شمل :الجزء األول - ةوالمؤهلالعلمي اسمالروضةوسنواتالخت  ي
 
البياناتإلكرادالعينةوالمتمثلةف

والتخصص.

ي  -
 
خصصتلغرضالحصولعىلالبياناتالوليةالالزمة:الجزء الثان ي

شملمجموعةمنالفقراتالتر

لإلجابةعىلكقراتهذاالستبيان،تساؤالت الدراسةلإلجابةعن  .تماستخداممقياسليررتالخماسي



 صدق االستبيان:   -

 :  أ. صدق المحكمي  

ةوالختصا ،حيثتم ذويالخت  أعدالستبيانبصورتهالولية،وتمعرضهعىلمجموعةمنالمحكمير 

(كقرة،علما20إجراءالتعديالتالالزمةمنحيثالحذفأواإلضاكةأوالتعديل،كأصب عددكقراتالستبيانككل)

)أواكقبشدة ي
 
لأواكقبشدة(.-لأواكق–أواكقإىلحدما–كقأوا–بأنبدائلاإلجابةعنكقراتهتنحرصف

 :  ب. صدق االتساق الداخىلي

سون باستخداممصفوكةالرتباطالبسيطبتر تمالقيامبحسابصدقالتساقالداخىلي

 ( ارتباط أبعاد التدريب بالدرجة الكلية5جدول )

 الرتباط عددالفقرات البعد

 أداء ي
 
ف التحولالرقمي مؤسساترياضالطفالبروضةتأثتر

قبمنطقةسوقالجمعة عروسطرابلسوروضةالملالمرسر

 منوجهةنظرالمعلمات؟

21 0.90** 
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درجاتكقراتاستبيان5يتض منالجدول) سونبير  (أنجمي قيممعامالتارتباطبتر ي
 
ف التحولالرقمي تأثتر

نظر وجهة من الجمعة سوق قبمنطقة المرسر المل عروسطرابلسوروضة بروضة مؤسساترياضالطفال أداء

)0.05والدرجةالكليةلهكانتدالةإحصائياعندمستوى)المعلمات **(المرالذييؤكدصدقالتساق0.90(هي

لكلكقرةبالدرجةالكليةلالستب يان،ومنثمالوثوقكيهلالستخداموالتطبيق.الداخىلي

ثبات االستبيان:  -

تمحسابثباتالستبيانباستخداماختبارألفاكرونباخ.-



 ( معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرو نباخ للفقرات والدرجة الكلية6جدول )  

 معاملالثبات عددالفقرات البعد

 ي
 
ف الرقمي التحول بروضةتأثتر الطفال رياض مؤسسات أداء

من قبمنطقةسوقالجمعة عروسطرابلسوروضةالملالمرسر

 وجهةنظرالمعلمات

21 0.870 

أنجمي قيممعامالتالثباتلفقراتاستبيان6يتض منالجدول) أداءمؤسسات( ي
 
ف التحولالرقمي تأثتر

قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهةنظرالمعلمات عالية،رياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر

) هذهالقيمالعاليةمنمعامالتالثباتإىلصالحيةالستبيانللتطبيق0.870حيثبلغمعاملوالثباتالكىلي (،وتشتر

عىلنتائجهاوالوثوقبها.وإمكانيةالعتماد

التصميم والمعالجة اإلحصائية للبيانات:  -

الستبيانكقدوزعتالدرجاتمن :5-1وإلعادةترمتر  عىلالنحوالتاىلي

(لالستجابة)أواكقبشدة(.5تعظالدرجة) -

 (لالستجابة)أواكق(.4تعظالدرجة) -

 (لالستجابة)أواكقإىلحدما(3تعظالدرجة) -

 (لالستجابة)لأواكق(2الدرجة)تعظ -

 (لالستجابة)لأواكقبشدة(1تعظالدرجة) -

 

الرتباط ومعامل المعيارية، والنحراكات الحسابية المتوسطات استخدام تم ، ي
اإلحصاي  التحليل ولغراض

المتغ للبحثعنالفروقبير  ي
سون،ومعاملالثباتألفاكرونباخ،واختبارمانوتت  ات.البسيطبتر تر

 

ها:  –  تحليل البيانات وتفسب 

 نتائج التساؤل األول: 

قبمنطقة أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر ي
 
ف التحولالرقمي ماتأثتر

 سوقالجمعةمنوجهةنظرالمعلمات؟
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) 7جدول والدرجة والمرتبة المعيارية والنحراكات الحسابية المتوسطات يبير  أداء( ي
 
ف الرقمي التحول تأثتر

قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهةنظرالمعلمات مؤسساترياضالطفالبروضةعروسطرابلسوروضةالملالمرسر



 ر.م

ي أداء مؤسسات رياض األطفال 
 
تأثب  التحول الرقمي ف

ق بمنطقة بروضة  عروس طرابلس وروضة األمل المشر

 سوق الجمعة من وجهة نظر المعلمات

المتوسط 

ي   الحسان 

االنحراف 

 المعياري
تيب  الدرجة البر

 .1  منخفضة 4 1.264 2.16 لروضةرؤيةورسالةوأهدافواضحةللتحولالرقمي

 .2  منخفضة 3 1.167 2.18 هناكخطواتواضحةمنقبلإدارةالروضةللتحولالرقمي

بمواصفاتعالية .3  منخفضة 9 1.164 2.02 يوجدبالروضةمعملللحاسباآلىلي

نتهناكشبرة .4 بالروضةإنتر  منخفضة 10 1.216 2.0 رسيعةومتاحةلكلالعاملير 

لدىالروضةموق  .5 ي
وي   منخفضة 9 1.145 2.02 ويبإلتتر

 .6 انيةمخصصةللتحولالرقمي  منخفضة 3 1.219 2.18 توجدبالروضةمتر 

7. 
كوسيلة الجتماعي التواصل مواق  عىل الروضة تعتمد

 للتواصلم أولياءأمورالطفال
1.98 1.233 

 منخفضة 11

ونتوجدبالروضةقاعدةبيانات .8  منخفضة 11 1.199 1.98 يةخاصةبالطفالإلتتر

9. 
 ي
ف  للمساهمة التعليمليمتطلباتتقنية تستجيبمراقبة

إنجاح  التحولالرقمي
2.02 1.216 

 منخفضة 9

10. 
للتحول توجدبمراقبةالتعليممراكزتدريبوتطويرالمعلمير 

  الرقمي
2.06 1.162 

 منخفضة 8

11. 
تقوممراقبةالتعليمبتطويرمدراءالرياضوإعدادهملعملية

  التحولالرقمي
2.33 1.068 

 منخفضة 2

12. 
 تطويرالمعلمير  عىل الروضة إلمامهمتعمل مستوى ورك 

  بعمليةالتحولالرقمي
2.08 1.187 

 منخفضة 7

لدىالمعلماتبريد .13 ي
وي   متوسط 1 1.174 2.45 خا بهمإلتتر

14. 
اإل التعميم نظام الروضة إدارة تعتمد ي

وي  للقراراتلتتر

 والمراسالتداخلالروضة
2.12 1.252 

 منخفضة 6

15. 
العاملير  قبل من ورك  مقاومة لعمليةتوجد بالروضة

  التحولالرقمي
2.14 1.242 

 منخفضة 5

16. 
اإل جراءاتتسهلعمليةالتحولالرقمي ي

اإلداريةالمطلوبةف 

 أقرصوقتوأقلجهد
2.18 1.219 

 منخفضة 3

لديالمعلمات .17 التعاملم الحاسباآلىلي ي
 منخفضة 8 1.232 2.06 توجدصعوباتف 

18. 
 ثقاكة بنرسر الروضة الداخليةتهتم للبيئة الرقمي التحول

 والخارجيةللروضة
2.16 1.196 

 منخفضة 4

19. 
التعاملإلتماماإل ي

عندتطبيقجراءاتزيادةالمرونةاإلداريةف 

  التحولالرقمي
2.16 1.143 

 منخفضة 4

المعلماتعندتطبيق .20 بير  ي
روحاإلبداعوالتطويرالذاير  منخفضة 8 1.144 2.06تحفتر 



Laila Ramadan JWIBER & Afaf Khalifa AL-TARHOUNI 
 

 
 
 

 
81 

 
Volume 3,  Issue 3,  September 2022 

 

  التحولالرقمي



الجدول) 7يبير  أدناهاو1.98(المتوسطاتالحسابيةلفقراتالستبيانبير  ي
 
أعالهاوبدرجةممارسة2.45ف ي

 
ف

أنلدىالمعلماتبريد المرتبةالوىلي ي
 
منخفضةحيثجاءتف ي

وي  خا بهمبدرجةمتوسطةبينماجاءوبدرجةإلتتر

توجد ول أمورالطفال أولياء م  للتواصل كوسيلة الجتماعي التواصل مواق  عىل الروضة اعتماد عدم منخفضة

ونبالروضةقاعدةبيانات يةخاصةبالطفالإلتتر

للمعلماتلتط يعزىإىلوجودرغبة كقراتالبعدبدرجةمنخفضةوهذا ي
ر
باف إلتماموجاء بيقالتحولالرقمي

.خرىاإلداريةبامتالكهمإليميالتشخصيةبنسبةمتوسطةرغمالمعوقاتالجراءاتاإل



ي للدراسة
 
 :لإلجابة عىل التساؤل الثان

ي  
هناككروقذاتدللةاحصائيةعندمستوىدللةكانلمعركةماإذاقامة الباحثان بإيجاد اختبار مان ويتت 

متوس0.05) أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروس(بير  ي
 
ف التحولالرقمي طاتاستجاباتأكرادالعينةحولتأثتر

قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهةنظرالمعل ة(طرابلسوروضةالملالمرسر )سنواتالخت  ماتتعزىلمتغتر

ي ل8جدول رقم )
ة. حساب ( يوضح نتيجة اختبار مان ويتت   فروق سنوات الخب 



ةسنوات  الخت 
N 

Mean 

Rank 

Some of 

Rank 



Mann-

Whitney 

U 



Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 23.41 2.02 3 سنوات5أقلمن

85.620 .872 .638 

 5من أقل 10إىل

 سنوات
20 27.23 86.52 

 سنوات10من

  كأكتر
26 49.33 99.356 

   49 المجموع



نالحظبأنمستوىالدللةهو)8منالجدول) ي
من)638(الذييوض اختبارمانويتت  .(وهذا05.(وهوأكت 

متوسطاتاستجاباتأكرادالعينةحول0.05يدلعىلأنهلتوجدكروقذاتدللةاحصائيةعندمستوىدللة) (بير 

 بروضة مؤسساترياضالطفال أداء ي
 
ف الرقمي التحول سوقتأثتر بمنطقة ق المرسر المل عروسطرابلسوروضة

كرضتهاالباحثتان. ي
ة(وهذايؤكدالفرضيةالتر )سنواتالخت  الجمعةمنوجهةنظرالمعلماتتعزىلمتغتر

 

 لإلجابة عىل التساؤل الثالث للدراسة: 

ي  
احصائيةعندمستوىدللةلتوجدكروقذاتدللةكانلمعركةماإذاقامة الباحثان بإيجاد اختبار مان ويتت 

أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروس0.05) ي
 
ف التحولالرقمي متوسطاتاستجاباتأكرادالعينةحولتأثتر (بير 

(. )المؤهلالعلمي قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهةنظرالمعلماتتعزىلمتغتر طرابلسوروضةالملالمرسر
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ي ل ( يوضح نتيجة اختبار 9جدول رقم )
. حساب مان ويتت   فروق المؤهل العلمي



المؤهل

  العلمي

N 

Mean 

Rank 

Some of 

Rank 



Mann-

Whitney U 



Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 158.23 22.23 28 متوسط

 662. 451. 87.23  121.50 20.56 21 جامىعي

   49 المجموع



نالحظبأنمستوىالدللةهو)9منالجدول) ي
من)662(الذييوض اختبارمانويتت  .(05.(وهوأكت 

وهذايدلعىلأنهلتوجدكروقذاتدللةاحصائيةعندمستوىدللةكروقذاتدللةاحصائيةعندمستوىدللة

التح0.05) متوسطاتاستجاباتأكرادالعينةحولتأثتر أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروس(بير  ي
 
ف ولالرقمي

وهذا ) )المؤهلالعلمي نظرالمعلماتتعزىلمتغتر قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهة الملالمرسر طرابلسوروضة

كرضتهاالباحثتان. ي
يؤكدالفرضيةالتر

 

 لإلجابة عىل التساؤل الرابع للدراسة: 

ي  
لمعركةماإذاكانتوجدكروقذاتدللةاحصائيةعندمستوىدللةقامة الباحثان بإيجاد اختبار مان ويتت 

أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروس0.05) ي
 
ف التحولالرقمي متوسطاتاستجاباتأكرادالعينةحولتأثتر (بير 

قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهة )لتخصص(.طرابلسوروضةالملالمرسر نظرالمعلماتتعزىلمتغتر

ي ل10جدول رقم )
 فروق التخصص. حساب ( يوضح نتيجة اختبار مان ويتت 

 

 N التخصص
Mean 

Rank 

Some of 

Rank 

 

Mann-

Whitney U 

 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 112.31 23.92 18 علومتطبيقية

 158.53 39.25 31 علومتربوية 0.721 0.639 125.6

   49 المجموع



نالحظبأنمستوىالدللةهو)10منالجدول) ي
من)721(الذييوض اختبارمانويتت  .(وهذا05.(وهوأكت 

عندمستوىدللة احصائية ذاتدللة كروق عندمستوىدللة احصائية ذاتدللة لتوجدكروق عىلأنه يدل

متوسطاتاستجاباتأكرادالعينة0.05) أداءمؤسساترياضالطفالبروضةعروس(بير  ي
 
ف التحولالرقمي حولتأثتر

)التخصص(وهذايؤكد قبمنطقةسوقالجمعةمنوجهةنظرالمعلماتتعزىلمتغتر طرابلسوروضةالملالمرسر

كرضتهاالباحثتان. ي
الفرضيةالتر
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 توصلت نتائج الدراسة إىل: 

 .1 الترنولوجية التحتية الوصولاآلمنللخدماتضعفالبنية التحتيةوتوكتر وتطويرالبنية كبناء )الصولالرقمية(

رياض ي
 
وف عام بشكل التعليمية المؤسسات ي

 
ف الرقمي التحول متطلباتنجاح أهم من الجودة والبياناتعالية

الطفالبشكلخا .

الر .2 التحول برامج وتنفيذ وقيادة ي
تبت  عىل القادرة المهنية داخلنقصالتفاءات المطلوب التغيتر وإحداث قمي

مؤسساترياضالطفال

. .3 قلةمراكزتدريبرك مستوىالمهاراتوالقدراتالخاصةبالتحولالرقمي

بمؤسساترياضالطفال. .4 انياتوالمخصصاتلتنفيذبرامجالتحولالرقمي قلةالتمويلومحدوديةالمتر 

وتطويرالمهاراتالرقميةومحوالمية .5 الوعي برياضالطفال.نرسر الرقميةلدىكاكةالعاملير 

قلةتواكرالمواردالمالية. .6

 .7 وأصحابالقراربمؤسساترياضالطفالبأهميةالتحولالرقمي لدىالمسئولير  العملعىلزيادةالوعي
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 المراجع 

ف) مرسر ي
ي تفعيل (:2019البقعاوي،موض 

 
ي المرحلة الثانوية دور اإلدارة الرقمية ف

 
االتصال اإلداري لدى اإلداريات ف

بويةوالنفسية،مجبمدينة حائل 24،ع3،مجلةالعلومالتر

)  ،جامعةالمل عبدالعزيز،جامعةأمالقرى،السعودية.التحول الرقمي كيف ولماذا(:2019الباز،عدنانمصطق 

و حارث بن نبهان ، والحراضي عىلي بنت نوال )البلوشية، سيف بن عىلي ، ي
 
2020العوف ي (:

 
واقع التحول الرقمي ف

عمان،المؤسسات العمانية المرتباتالمتخصصة، جمعية دراساتالمعلوماتوالترنولوجيا، مجلة ،

 جامعةالسلطانقابوس.

محمدبنابراهيم) 2020الحجالن، ي(: ي التعليم: رؤية وفق مفهوم تحسي   األداء البشر
 

جامعةالتحول الرقمي ف ،

المل سعود،المملتةالعربيةالسعودية.

بار،عىل) اتيجية التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المستدامة (:2020الرسر ،كليةالمنصور،2030مكونات اسبر

 العراق.

ي ظل األزمات بي   الجامعات الحكومية والجامعات (:2020المطرف،عبدالرحمن)
 

التحول الرقمي للتعليم الجامعي ف

العددة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالخاص المجلدالسادس، بية، التر لكلية العلمية المجلة ،

 الساب ،جامعةالمل سعود.

أحمد) ،مصطق  ي الجامعات كمتطلب لتحقيق مجتمع المعرفة(:2018أمير 
 

بوية،التحول الرقمي ف ،مجلةاإلدارةالتر

بيةواإلدارةالتعليمية .19،ع5سالجمعيةالمرصيةللتر

) عباس 2019بردان، كات الرقمية ومحركات دفع التحول الرقمي (: ما هو التحول الرقمي وكيف تعرفه الشر

ي الجزء األول بال.والتكنولوج   ،دارالنرسر

) ،زهتر ي
ي تنمية الخدمات األرشيفية(:2008حاكظ 

 
،دراسةمقدمةلستكمالمتطلباتنيلاألنظمة األلية ودورها ف

 كتوراه،تخصصعلمالمرتبات،قسطينةشهادةلد

ي تطوير أداء العاملي   (:2020حماد،محمدمحمود)
 

كةالمرصيةلتجارةدور التحول الرقمي ف ،دراسةميدانيةعىلالرسر

 ديسمت  ، ي
الثاي  العدد الساب ، المجلد واإلدارية، المالية والبحوث للدراسات العلمية المجلة الدوية،

.2020

،قسنطينة1،طالمكتبة الرقمية(:2011بنجام بالل)سهيلة،مهريو ،داربهاءالدينللنرسر

) محمد سناء 2009سليمان، بية وعلم النفس ومهاراته األساسية(: ي البر
 

عالممناهج البحث العلمي ف القاهرة، ،

التتب.

) محمد مصطق  2021شديد، ي تأثب  التحول الرقمي عىل مستوى أداء الخدمة المقدمة (:
بالتطبيق عىل موظف 

ون،العددالراب اكتوبراإلدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة والعرسر ي
 .2021،المجلدالثاي 

ي المؤسسة العمومية (:2020كرحات،كاطمةالزهراء)
 

ي تحسي   أداء وطائف العالقات العمة ف
 

دور التحول الرقمي ف

ي الجزائرية "دراسة تحليلية لصفحة فيسبوك مديرية ا
ر

لصحة والسكان لوالية أم البوف ،رسالةماجستتر

بنمهيدي ي علومالعالموالتصال،كليةالعلومالجتماعيةوالنسانية،جامعةالعري  ي
 
.–ف ي

ر
أمالبواف

ونمتطلبات تطبيق اإلدارة اإل(:2008كريم،كارس) ي مركز نظم المعلومات التابع للحكومة اإللتبر
 

ونية ف ي لتبر
 

ية ف

،تخصصإدارةالعمال،قطر.،دولة قطر دراسةمكملةلنيلشهادةالماجستتر

) ي
هاي  2010كمال، ي متطلبات التحول اىل النشر اإل(:

ون  نت عىل اإل لتبر المرتباتنبر لدوريات ميدانية دراسة ،

شمس. منشورة،كليةالداب،جامعةعير  غتر البيئةالمرصية،رسالةماجستتر ي
 
والمعلوماتف

م سامي 2019حمودعبدالحميد)مراد، ي دعم االقتصاد (:
 

الجاهزية التنظيمية والتكنولوجية للجامعات ودورها ف

ي وتعزيز التحول الرقمي وفق رؤية 
 

.2،ع6،مجلةأبحاثودراساتالتنمية،الجزائر،مج2030المعرف
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) الرزاق عبد 2015مساعدية، ي العرص الرقمي )طلبة الدراسات العل(:
 

يا بجامعة أحمد بوقرة تحوالت القراءة ف

وهراننموذجا( جامعة الوثائقية، والعلوم المرتبات علوم ي
 
ف الماجستتر شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،

.2014/2015الجزائر،

) نجالء 2015يس، المرتباتوالمعلومات،عضومتطلبات التحول الرقمي لمؤسسات المعلومات العربية(: مجلة ،

الع ، الليبيير  ين النارسر يناير13دداتحاد السادسة، السنة طرابلس2015، ، للنرسر دارالنخلة ليبيا،–،

.2015

لكريقيا، اتيجيةالتحولالرقمي وعاستر  (.2030–2020)مرسر

 04:18H،2020–4–30 www.mozn.ws ؟أشكاله وماهي  الرقمي  التحول ما هو :مزن موق 

: اكتشاف الحقيقة وراء هذه الكلمة الطنانة(:2020مجلسالوزراء) ون،مجلةعالماإلما التحول الرقمي ات،"مركزلتتر

.1السنة1المعلوماتودعماتخاذالقرار"العدد
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