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جمهورية مصر العربية
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الرقمية، حيث استخدمت  الثقة  أبــعــاد  الرقمي على  التحول  أثـــــر تطبيق مشاريع  إلــى الكشف عــن  الــدراســة  هــدفــت 
الـــدراســـة املــنــهــج الــوصــفــي التحليلي، كــمــا اعــتــمــدت عــلــى االســتــبــانــة لجمع الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة مــن أفــــراد عينة الـــدراســـة، 
واشتملت على )41( فقرة موزعة على خمسة أبعاد )الُبعد األول لقياس مشاريع التحول الرقمي، وأربعة أبعاد للثقة الرقمية 
الرقمية، وتجارب املستخدميـن، واتجاهات ومشاعر املستخدميـن، ومشاركة املستخدميـن(. وقد تم اختيار  البيئة  وهــم: 
بـــاإلدارة العامة ونظم دعم  التـربية والتعليم املصرية )30 من العامليـن  لــوزارة  التابعيـن  عينة عشوائية قدرها )105( من 
الــقــرار، 75 من املعلميـن وأولــيــاء األمــور بمحافظة القاهرة( ممثلة ملجتمع الــدراســة. ولتحقيق أهــداف البحث أثيـرت عدة 
في  املتمثلة  اإلحصائية  الوسائل  واستخدمت   ،)SPSS( اإلحصائي  البـرنامج  على  اعتمادا  اختبارها  تم  وفرضيات  تــســاؤالت 
البحث،  بيـن متغيـرات  العالقة  لقياس طبيعة  وذلــك  بيـرسون،  االرتــبــاط  املــعــيــاري ومعامل  الحسابي واالنــحــراف  الــوســط 

ومعامل االنحدار الخطى البسيط لقياس عالقات التأثيـر.

وقــد أظهرت نتائج الــدراســة أن جميع األبعاد الـــواردة في هــذا املقياس جــاءت بدرجة عالية، حيث بلغ الــوزن النسبي 
لُبعد استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي 76%، وجاء في املرتبة األولى، بينما حصل الُبعد اتجاهات ومشاعر 
املستخدميـن على وزن نسبي 73.8% في املرتبة الثانية، كما حصل ُبعد خبـرة املستخدميـن على وزن نسبي 71.3%  وجاء في 
املرتبة الثالثة، وجاء ُبعد البيئة الرقمية في املرتبة الرابعة بنسبة 69.6%. باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباط وأثـر معنوي بيـن 
التحول الرقمي والثقة الرقمية بأبعادها األربعة لوزارة التـربية والتعليم، وهذا يشيـر إلى أن ملشاريع التحول الرقمي دوًرا مهًما 

 في تحسيـن أبعاد الثقة الرقمية.
ً

وفعاال

الكلمات املفتاحية: التحول الرقمي، البيئة الرقمية، خبـرة املستخدميـن، اتجاهات ومشاعر املستخدميـن، التكنولوجيا الرقمية.

املقدمة
شــهــدت املــجــتــمــعــات املــعــاصــرة فــي الــعــقــديـــــن املــاضــيــيـــــن تـــطـــورات مــتــســارعــة فــي شــتــى مــجــاالت الــحــيــاة، وقـــد أفــــرزت تلك 
التطورات العديد من املفاهيم الجديدة تعبـر عن التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن أهمها التحول الرقمي، والذى أدى إلى 
تغيـر العالم بشكل كبيـر ومستمر؛ فقد حدثت تغيـرات كبيـرة في الحياة املهنية والشخصية لألفراد في جميع أنحاء العالم، 
مما أثـر على جوانب املجتمع، وأصبحت جزًءا ال يتجزأ من تفاعل البشر وذلك للوصول إلى املعرفة واملعلومات، وبدأت تلك 
التكنولوجيات الجديدة والناشئة في جعل التعليم أكثـر جودة عما قبل )أميـن، 2018: 11(. وقد فرض التحول الرقمي على 
ــا ومرونة في العمل وقــدرة على التجديد واالبتكار، كي تتمكن 

ً
املؤسسات االستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثـر إدراك

النتائج املرجوة من أعمالها والسيـر نحو النجاح  من مواكبة العصر ومواءمة االحتياجات املتجددة بشكل أســرع لتحقيق 
)شعالن، 2016: 49(. وتمكن مشاريع التحول الرقمي من تلقي العديد من الخدمات من خالل تقنيات املعلومات واالتصاالت 
)ICT( دون تغييـر املكان، كما يمكن نقل الخدمات إلى البيئة اإللكتـرونية من توفيـر الوقت واملال. بمعنى آخر، فإن التحول 
الرقمي قد غّير شكل التسوق وتحويل األموال وأنظمة الدفع املختلفة لدينا، ومن خالل السماح بإجراء هذه املعامالت بشكل 

 .)Alanoglu, Karabatak, 2021: 8( آمن، فإنه يجعل الناس يعيشون حياتهم اليومية والتجارية بشكل أسرع وأكثـر عملية

 *  تم استالم البحث في ديسمبـر 2021، وقبل للنشر في فبـرايـر 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثـر تطبيق مشاريع التحول الرقمي على أبعاد الثقة الرقمية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
جميع األبعاد الواردة في هذا املقياس جاءت بدرجة عالية، حيث بلغ الوزن النسبي لبعد استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل 
املرتبة  فــي  املستخدميـن على وزن نسبى %73.8  اتــجــاهــات ومشاعر  البعد  بينما حصل  األولـــى،  املرتبة  فــي  76%، وجـــاء  االجتماعي 
الثانية، كما حصل بعد خبـرة املستخدميـن على وزن نسبى 71.3%  وجــاء في املرتبة الثالثة، وجــاء بعد البيئة الرقمية في املرتبة 
الرابعة بنسبة 69.6%. باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباط وأثـر معنوي بيـن التحول الرقمي والثقة الرقمية بأبعادها األربعة،  لوزارة 

التـربية والتعليم، وهذا يشيـر إلى أن ملشاريع التحول الرقمي دورا هاما وفعاال في تحسيـن أبعاد الثقة الرقمية.
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وقد شهد العالم في اآلونة األخيـرة تغيـًرا جذرًيا في أساليب التعليم املتبعة، بشكل أدى إلى سرعة استجابة املؤسسات 
التقليدية  التعليم  أنظمة  أن  إذ  التعليمية؛  العملية  فــي  املستحدثة  الــتــطــورات  ملــواكــبــة  وذلـــك  الــرقــمــي  للتحول  التعليمية 
بإمكانياتها املحدودة لم تعد قادرة على تلبية متطلبات العصر الحديث. وقد أصبح التحول الرقمي من بيـن أهم األهداف 
واالستـراتيجيات التي يسعى لتحقيقها كال من القطاع الحكومي والخاص؛ نظرا ألهميته في بناء ميـزة تنافسية للعديد من 
يــعــرف باسم  مــا  لــذلــك  إلــى تغييـر طريقة تقديم الخدمة بشكل جـــذري، فظهر نتيجة  املــنــشــآت، وقــد أدى التحول الرقمي 
املنظمات الرقمية، وهــو األمــر الــذي ساهم في تعزيـز الثقة في التعامالت الرقمية والبعد عن التعامالت الورقية، ومــن ثم 

تعزيـز الثقة في التعامالت اإللكتـرونية أو ما يطلق عليها الثقة الرقمية.

التعليمية بمختلف  العمليـة  بيئة  في  ايجابية كبيـرة  إلــى إحــداث قفزة نوعية  التكنولوجي الحاصل  التطور  وقــد أدى 
أنواعها، وساعد على إيصال املعلومات والبيانـات: العلميـة، التـربوية وحتى السلوكية للفرد املتعلم، األمر الذي أدى بدوره 
إلى تحقيق مجموعة األهداف املسطرة، وذلك من خالل اعتماد أسلوب التحول الرقمي أو االلكتـروني الذي يعتبـر من بيـن 
نتائج هذا التطور التكنولوجي، والذي أصبح ينتشـر في معظم القطاعات املشكلة للمجتمع )على، واشعالل، 2020: 414(. 
وقد ظهر مفهوم التعلم الرقمي في األربعة عقود األخيـرة، وذلك بعد تنامى تقنيات ووسائط في سرعة نقل املحتوى التعليمي، 
ومع تطور األجهزة االلكتـرونية وانتشارها بيـن أوساط الناس، واعتمادها عليها في مختلف شئون حياتهم، لحق هذا التطور 
التعلم إل  فــي تسهيل نقل  التقنية  إلــى االســتــفــادة مــن هــذه  التعليم كأحد منظومات املجتمع، مما دعــا املختصون  بأجهزة 
التعلم واإلدراك واملهارات الشخصية، والتـركيـز على تعلم املتعلم باعتباره محور  الطالب، واالستفادة منها في رفع كفاءة 

العملية التعليمية )االقبالي، 2019: 412(.

إن هـــذا االنــتــقــال والــتــحــول الــرقــمــي ال بــد أن يصاحبه جــاهــزيــة تنظيمية وبــشــريــة وتقنية عــالــيــة عــلــى صعيد اإلدارة 
التعليمية أو على صعيد املدرسة، والتي يمكنها أن تشكل دعما لنجاح تنفيذ مشروع التحول الرقمي.

اإلطار النظري للدراسة

يتناول اإلطار النظري الجوانب املختلفة للتحول الرقمي بصفة عامة وفى وزارة التـربية والتعليم بصفة خاصة، وكذلك 
الجوانب املختلفة ألبعاد الثقة الرقمية، وذلك على النحو التالي:

 - ماهية التحول الرقمي في العملية التعليمية
ً

أول

أوضح )Hausberg et al., 2019( بأنه ال يوجد حتى اآلن تعريف صالح بصفة عامة ملفهوم التحول الرقمي، حيث يـركز 
بعض الباحثيـن على تكنولوجيا محددة لتفسيـر التحول التنظيمي مثل تحليالت البيانات الضخمة، بينما يـركز اآلخرون 
على التكنولوجيا بشكل عام كمحرك للتغييـر الجذري. ومع ذلك فإن مصطلح التحول الرقمي ال يشيـر فقط إلى التغيـرات 
التكنولوجية، ولكن أيضا إلى آثارها على املنظمة نفسها. وتؤثـر التغيـرات التي تأتي مع الرقمنة على املنظمات ككل وتؤدي 
2019( بأنه عملية انتقال وتحول  إلى تغيـرات في طرق أداء العمل وتنظيم العمل وحتى في نماذج األعمال. وعرفه )غنيم، 
للمنشآت للعمل وفقا لنماذج األعمال التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية املعلوماتية املبنية على املعرفة 
واالبتكار واالبــداع في تقديم املنتجات والخدمات بكفاءة وفعالية وبأسلوب آمن من خالل وسائل تكنولوجية رقمية. كما 
باملؤسسة.  األعــمــال  تمكنها من تحسيـن  ابتكارات رقمية جديدة  بأنه استخدام املؤسسات   )Steiber et al., 2020( عرفه
وقدمته دراســة )Vial, 2019( على أنــه »عملية تهدف إلــى تحسيـن الكيانات واملؤسسات من خــالل إطــالق تغييـرات كبيـرة 
على خصائصها باستخدام مجموعات من تقنيات املعلومات والحوسبة واالتصاالت«. ويعرفه )Johannes, 2019( على أنه 
انتقال املنشـة من التعامل مع املــوارد املادية فقط إلى االهتمام بموارد معلوماتية تعتمد على االنتـرنت وشبكات األعمال، 

حيث أصبح رأس املال املعلوماتي، واملعرفي، والفكري هو العامل األكثـر فعالية في تحقيق أهدافها واستخدام مواردها.

وقد عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( عام 2015 التحول الرقمي بأنه النتيجة لعملية تحويلية 
جلبتها املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، والتي جعلت التقنيات أرخــص وأكثـر دقة وموحدة على نطاق واســع، وأدت إلى 
تحسيـن العمليات التجارية، وتعزيـز االبتكار في جميع قطاعات االقتصاد. وتتفق الباحثة مع )أميـن، 2018( في أن عملية 
التحول الرقمي تعنى االنتقال من نظام تقليدي إلى نظام رقمي قائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في شتى مجاالت 
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الرقمي،  التحول  ثقافة  الــرقــمــي، ونشر  للتحول  استـراتيجية  فــي وضــع  املتمثلة  املتطلبات  مــن  فــي ضــوء مجموعة  التعليم، 
واألمنية  والتقنية  البشرية  املتطلبات  إلــى  باإلضافة  الرقمي،  التحول  وتمويل  وإدارة  الرقمية،  التعليمية  البـرامج  وتصميم 
والتشريعية. وتـرى الباحثة إن التحول الرقمي قد ساهم في ظهور ما يعرف بـ »املنظمة الرقمية«؛ حيث ظهرت العديد من 
األنظمة الرقمية، مثل: نظم دعــم الــقــرار، ونظم املعلومات اإلداريـــة، ونظم الــذكــاء االصطناعي. ومــع ظهور هــذه األنظمة، 
ظهرت الحاجة إلى إعادة توزيع الوظائف، بإحالل الوظائف التي تتطلب مستويات معينة من التعامل مع التكنولوجيا محل 

الوظائف الروتينية.

ويمكن تعريف التحول الرقمي بأنه نظام إلكتـروني يسهل للجهات الحكومية تحديد خدماتها ووضع أهدافها وخطة 
العمل الخاصة بها لتحويلها من خدمات تقليدية إلى إلكتـرونية لرفع مستوى تطورها اإللكتـروني لنشر معلومات الخدمات 
الحكومية على البوابة الوطنية للتعامالت اإللكتـرونية الحكومية بهدف تسهيل وصول املستفيديـن للخدمات الحكومية؛ 

ورفع مستوي الشفافية، وتقييم مدى التقدم في مسار الخدمات اإللكتـرونية بشكل صحيح ودقيق.

يساعد على  ســـواء؛ حيث  الخاصة على حــد  أو  الحكومية  التكنولوجيا ســـواء  اســتــخــدام  بكيفية  الرقمي  التحول  ويهتم 
تحسيـن الكفاءة التشغيلية وتحسيـن الخدمات التي تقدمها للعمالء، ويقوم على توظيف التكنولوجيا بالشكل األمثل بما يخدم 
سيـر العمل داخل املنظمة في كافة أقسامها، وفى تعاملها مع الجمهور، وذلك لتحسيـن الخدمات وتسهيل الحصول عليها مما 
يضمن توفيـر الوقت والجهد في آن واحد )Frida, 2020: 23(. وقد أصبحت الضرورة ملحة لتحول املنظمات رقمًيا، وذلك نتيجة 
التطور املتسارع في استخدام وسائل وأدوات التحول الرقمي في مختلف مجاالت الحياة، لذلك هناك ضغط واضح من كافة 

شرائح املجتمع على املنظمات والهيئات لتحسيـن خدماتها وإتاحتها على كافة القنوات الرقمية )حماد، 2020: 6(. 

الرقمي قد حــول طريقة تقديم الخدمات من  التحول  اتفقت على أن  السابقة  التعريفات  الباحثة أن أغلبية  وتـرى 
الطريقة العادية )التقليدية أو الورقية( إلى الطريقة اإللكتـرونية وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلنتـرنت بشكل 

يسهم في زيادة مستوى رضا املواطنيـن عن جودة تلك الخدمات.

ثانًيا - أهداف وفوائد التحول الرقمي

تناولت دراسة )Ebert, Duarte, 2018( أهداف التحول الرقمي على املستوييـن االجتماعي واالقتصادي كما يأتي :

تعزيـز تطويـر نظم تكنولوجية وثقافة مالية أكثـر ابتكاًرا وتعاوًنا على مستوى املؤسسات واملجتمع.- 

تغييـر نظام التعليم لتوفيـر مهارات جديدة وتوجيه مستقبلي لألشخاص ليتمكنوا من تحقيق تميـز في العمل الرقمي.- 

إنشاء وصيانة البنية التحتية لالتصاالت الرقمية وضمان إدارتها وإمكانية الوصول إليها، وتحقيق التوازن بيـن - 
جودة الخدمة وتكاليف تقديمها.

تعزيـز حماية البيانات الرقمية، والشفافية، وضمان متطلبات االستقاللية، وتعزيـز الثقة.- 

تحسبن إمكانية الوصول إلى الخدمات، وإرساء ضوابط وآليات وجودة الخدمات الرقمية املقدمة للمجتمع.- 

تطبيق نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، وتحسيـن اإلطار التنظيمي واملعاييـر الفنية.- 

تحقيق مبدأ النـزاهة والشفافية نتيجة لوضع األدوار واملسئوليات دون االعتماد على التسلسل الوظيفي التقليدي - 
.)Spear, 2020: 3( الذي يتسم بالروتيـن والبيـروقراطية

 -)Spear, 2020: 3(. تطويـر مخرجات العملية التعليمية، وتعزيـز تجارب الطالب واكتسابهم ملهارات متعددة

وقد استندت املنظومة التـربوية في املجتمع املعاصر إلى التعليم الرقمي، وذلك ملا له من آثار ايجابية في تحقيق أهداف 
العلمية التعليمية، حيث يهدف التعليم الرقمي إلى عدة أهداف أهمها:  )بدرانة، 2020: 7(

القدرة على تلبية حاجات ورغبات املتعلميـن املعرفية والعلمية.1- 

تحسيـن عملية االحتفاظ باملعلومات املكتسبة والوصول إليها في الوقت املناسب.2- 

سرعة تجديد املعلومات واملعارف وتـرتيبها حسب أهميتها واملوقف املعاش.3- 

تحسيـن التفاعل والتعامل بيـن طرفي العملية التعليمية )املعلم واملتعلم(.4- 
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فوائد التحول الرقمي

ُيعد التحول الرقمي عملية واعدة ومعقدة للغاية إلنشاء نماذج أعمال جديدة وتحسيـن األعمال وتغييـر طريقة استخدام 
املعلومات في الوقت الفعلي، على الرغم من أن الحاجة إلى التكيف مع البيئة الرقمية أمر ال مفر منه، إذ أنه من املؤكد أن مثل 
هذا التغييـر سيخلق قيمة للمنظمة، لذلك من الضروري التحقق من كيفية إدارة هذه العملية بنجاح في البيئة التنظيمية، 
وتحديد تأثيـر العناصر الثقافية في التكيف مع التغيـر التكنولوجي )محمد، وإبـراهيم، 2021: 178(. وللتحول الرقمي فوائد 

      )Monostori, 2020: 118-128( , )Americo, 2020: 755-771(, )Tomte et al., 2019: 98( :عديدة ومتنوعة منها

توفيـر الوقت والجهد بشكل كبيـر.1- 

تحسيـن الكفاءة التشغيلية وتنظيمها.2- 

يعمل على تحسيـن الجودة وتطويـر األداة وزيادة اإلنتاجية وتحسيـن املنتجات.3- 

يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وابداعية بعيدا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.4- 

يساعد التحول الرقمي املؤسسات والشركات على التوسع في نطاق أوصل والوصول إلى شريحة أكبـر من العمالء.5- 

التخطيط 6-  مــع  املتاحة  التقنيات  اعــتــمــاًدا على  املنشأة  والــتــواصــل داخــل  العمل والتفكيـر  إعـــادة تشكيل طريقة 
املستمر والسعي الدائم إلعادة صياغة الخبـرات العلمية.

االستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثـر إدراكا ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.7- 

تسريع طريقة العمل اليومية وإتمامها بسرعة ومرونة.8- 

تطويـر مستوى القيادات والعمليات اإلدارية التي تعتمد على اإلدارة اإللكتـرونية بما تضمنته من مبادئ املساءلة والشفافية.9- 

تطويـر أنظمة حديثة لتخزيـن البيانات، كما يوفر موارد تعليمية وخدمات املكتبات اإللكتـرونية. 10-

وتـرى الباحثة أن التحول الرقمي يحقق فوائد متعددة على كافة املستويات التعليمية واإلداريــة والخدمية، ومتطلب 
رئيس من متطلبات الجودة والتي تسعى كافة املؤسسات التعليمية إلى تحقيقها والوصول إليها بأسرع وقت ملزيد من التنافسية.

ا - نماذج التحول الرقمي
ً
ثالث

حدد )النجار، 2004: 199-201( أهم النماذج املطبقة للتحول الرقمي في املنظمات وهي:   

والجماعية، 1-  )الــفــرديــة،  السلوكية:  املتغيـرات  على  يـركز  الـــذي   The Behavioral Model السلوكي  الــنــمــوذج 
والتنظيمية، والبيئية( عند تحويل املنظمة التقليدية إلى منظمة رقمية.

عند 2-  والتنظيمي  الفني  التفاعل  درجـــات  االعــتــبــار  فــي  يــأخــذ   The Sociotechnical Model الجتماعي  الفني  الــنــمــوذج 
عمليات التحويل، ويـركز على استـراتيجية األعمال والبـرمجيات الالزمة لتفعيل الحاسبات، وقاعدة البيانات واالتصاالت.

التخطيط 3-  عــلــى  يــعــتــمــد  والـــــذي   The Strategic Transformation Model الســتـــــراتــيــجــي  الــتــحــول  نــمــوذج 
االستـراتيجي للمؤسسة، واعتبار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحدى ركائز املركز التناف�سي للمؤسسة، ومن 

ثم تحديد مركز املؤسسة في الصناعة املحلية والعاملية.

العضوي  4-  الــتــحــول  على  يعتمد   The Organizational Development Model التنظيمي  التطويـر  نــمــوذج 
للمنظمات الستقبال التحول للمنظمة الرقمية، من خالل التدريب التحويلي بدال من فرصة حلول جامدة، تقلل 

من فرص النجاح.

النموذج املثالي The Optimization Model والذي يعتمد على البحث عن الحلول املثالية لتطبيقات املعلومات 5- 
واالتصاالت؛ لتحويل املنظمة إلى منظمة رقمية، وعلى عمليات املحاكاة على االختبار قبل التنفيذ الفعلي، مع محاولة 
ضغط التكاليف والبحث عن أعلى النتائج، والقضاء على الفاقد واإلحالل الدوري، مع التطويـر املستمر للبـرمجيات.

نموذج التكلفة والعائد  Cost Benefit Analysis Modelإذ تلجأ بعض املؤسسات إلى مقارنة تكاليف التحول 6- 
ملؤسسة رقمية باملكاسب املتوقعة من اقتناء أنظمة للمعلومات، ويتم الرفض أحيانا في حالة زيادة التكلفة.

الــتــحــول 7-  فلسفة  عــلــى  يــقــوم  الــــذي   The Integrated Transformation Model املــتــكــامــل  الــتــحــويــل  نــمــوذج 
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املتكامل لجميع اإلدارات واملستويات التنظيمية لبناء املنظمة الرقمية، أي الربط بيـن التغييـر في منظومة األعمال 
والتحديث في منظومة اإلدارة الرقمية.

املــنــظــمــات 8-  بــعــض  تــقــوم  حــيــث   The Rental Model for Transformation الســتــئــجــاري  الــتــحــويــل  نــمــوذج 
باالعتماد على شركات الحاسبات والبـرمجيات في إدارة منظومة املعلومات واالتصاالت لها، من منطلق أن خبـرة 
الشركات املتخصصة في تكنولوجيا املعلومات وتحليل النظم أوسع بكثيـر من خبـرة املستخدم لتلك التكنولوجيا.

رابًعا - مقومات ومتطلبات التحول الرقمي

يقصد بعملية التحول الرقمي أنها عملية املوائمة بيـن تقنية املعلومات واستـراتيجية األعمال لدعم تحسيـن كفاءة 
األعمال في املنظمات والدول وإضافة مصدر دخل إضافي وتسريع عملية االبتكار )الحداد، 2018: 2(. حيث أن هذا التحول 
يساعد على تحسيـن الكفاءة التشغيلية وتحسيـن الخدمات املقدمة للعمالء والجمهور، كما يقوم على توظيف التكنولوجيا 
بما يخدم سيـر العمل داخل املؤسسة في كافة أقسامها لتحسيـن الخدمات وتسهيل الحصول عليها بما يضمن توفيـر الوقت 
والجهد في آن واحد )حسن، 2021: 130(. ولكن التحول الرقمي ال يتحقق إال إذا فهمت املؤسسات أهمية  التحول الرقمي 
املــدارس والجامعات فرصة  في  الرقمي  التحول  واحتضنتها ووفــرت متطلباتها على جميع املستويات، حيث أصبحت فكرة 

.)Martin, 2020: 2( أكاديمية يجب استثمارها بشكل أفضل، كما أن تغييـر بعض الوظائف أصبح أمًرا حتمًيا

ولتحقيق لتحول الرقمي ينبغي وجود عدة متطلبات أو مقومات يستند عليها، ومن أهمها:  )إبـراهيم، 2021: 270(
الجوانب األساسية، وتشمل ما يأتي:     1-

البنية التحتية لألعمال اإللكتـرونية )شبكات اإلنتـرنت واالتصاالت(.- 

االبتكارات الرقمية )أشباه املوصالت واملعالجات(.- 

التقنيات األساسية )أجهزة الحاسب اآللي وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية(.- 

تعتمد على  2- التي  الخدمات  أو  الرئيسة  املنتجات  تنتج  التي  الرقمية،  املعلومات والقطاعات  تكنولوجيا  قطاعات 
التقنيات الرقمية األساسية )كاملنصات الرقمية والتطبيقات املحمولة وخدمات الدفع الرقمية(.

القطاعات الرقمية والتي تشتمل على املنتجات الرقمية وتستخدم الخدمات بشكل متـزايد كالتجارة اإللكتـرونية. 3-

متطلبات )ضوابط( التحول الرقمي 

أن عمليات التحول الرقمي ال بد لها من مجموعة من الضوابط التي تمثل خريطة طريق تحقيق الكفاءة والفاعلية، 
ومن أهمها: )محمد، وإبـراهيم، 2021: 180-179(

وجود استـراتيجية رقمية واضحة: حيث تسعى املنظمات إلى تحقيق التوافق مع قدرات العامليـن وتدريبهم على 1- 
عمليات ومقدرات التحول الرقمي، كذلك وجود بيئة رقمية كافية لتحقيق عمليات التحول مع وجود ورش عمل 
بــأن عمليات التحول الرقمي لــن تدعم التخلص من  تــام للرؤية  للتدريب الفعلي ويــكــون مخطط لها، مــع وضــوع 

املوظفيـن، بل احتوائهم دوما حتى ال يضيع الطموح وسط التهديد بالتحول إلى اآللة بدال من العامل.

الرقمية، وأن 2-  اتجاه تحقيق االستـراتيجية  في  للمعرفة: تحقق مستوى خبـرة مالئم ومحدث  إدارة كاملة  وجــود 
إدارة املعرفة تدعم تبادل املعلومات بيـن الرؤساء واملرؤوسيـن لغرض تحقيق كفاءة التحول الرقمي، مع ضمان 
تحقيق كفاءة استخدام األدوات والوسائل املتعلقة بالتقنية والبـرمجيات، فإذا ما تم ذلك زادت حصيلة التـراكم 

املعرفي لالنطالق تجاه تحول رقمي فعال.

الثقافة التنظيمية الحالية حتى تسهل عمليات التحول الرقمي، 3-  ثقافة األداء العالي: وتتضمن اشتـراط توافق 
وأن تكون مناسبة للتغيـر سواء من تلقاء نفسها أو تغييـر مفروض عليها، مع وضع أسس تمحو األفكار العدوانية 
املكتسبة من أن التحول الرقمي سوف يتم من خالله االستغناء عن العامليـن، فاألهم دعم ثقافة أن الهدف من 
التنظيمية والهدف األسمى لعمليات  التعديالت  التحول الرقمي هو خدمة العمالء وتحقيق رضاهم لهذا تكون 

التحول الرقمي.
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خامًسا - متطلبات بناء الثقة الرقمية

يتطلب بناء الثقة الرقمية تحديد مواصفات خاصة للخدمات اإللكتـرونية تحظى بثقة املستخدم وتشعره باألمان، 
إضافة إلى توفيـر بيئة قانونية. وفيما يأتي أهم متطلبات بناء الثقة الرقمية: )بوميديان، 2020: 92-91(

ثقة املستخدم بالبيئة الرقمية 1-

تــحــول دون استثمار االمــكــانــيــات الكامنة  الــتــي  الــرقــمــي أحــد أهــم االســبــاب  بالعالم  انــعــدام ثقة املستخدميـن  يشكل 
لإلنتـرنت، وتطويـر تطبيقات وخدمات الكتـرونية جديدة. حيث ُيعد عنصر الثقة واألمن أبـرز العناصر الالزمة لتوفيـر بيئة 
مواتية لبناء مجتمع املعلومات؛ إذ يـرتبط استخدام األفراد للخدمات اإللكتـرونية على شعورهم بالراحة والطمأنينة واألمان 

عند استخدامها.

البنية األساسية والنظم املعلوماتية  2-

القابلة  فــي البيئة الرقمية  إيــجــاد فــرص جــديــدة  اتــســاع نطاق شبكة االنتـرنت، أصبح املجرمون قادريـن على  فــي ظــل 
للخرق، وذلك للقيام بأعمال إجرامية ضدها أو ضد البنية األساسية الوطنية، وأصبحت البـرمجيات الخبيثة واالعتداءات 

على الشبكات والنظم عن بعد معروفة بالنسبة ملستخدمي شبكة االنتـرنت، وال ينجو منها إال املستخدمون املحصنون.

اإلطار القانوني للتحول الرقمي 3-

يستغل املجرمون غياب نظم املساءلة، والثغرات في بنى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنظمتها وفي التشريعات 
الوطنية الرتكاب الجرائم املعلوماتية وخاصة في البالد التي لم تسن قوانيـن تجرم االعتداءات املعلوماتية أو التي ال تطبق 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  وســوء  املعلوماتية  الجرائم  ملكافحة  قوانيـن  البلدان  بعض  وضعت  وقــد  القوانيـن.  هــذه 
واالتـــصـــاالت، ولــكــن تطبيقها مــــازال يــواجــه عــــدًدا مــن الــصــعــوبــات، الســيــمــا فــي املنطقة الــعــربــيــة، فــي غــيــاب آلــيــات للتطبيق 

ومحاميـن وقضاة مدربيـن على تطبيقها.

ضعف البنية األساسية 4-

يشكل غياب البنية التنظيمية إحدى االشكاليات التي تعيق حماية الفضاء السيبـراني؛ فاملؤسسات والشركات التي 
تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تعتبـر عنصري الحماية واألمن أساسيـن في حاالت عديدة، وال تستحدث في 
هيكلها املؤس�سي أية إدارة او حدة تختص بمراقبة أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها وبحمايته وضمانه. كما 

انها ال تخضع أية سياسات أو خطط عمل ملواجهة التهديدات املعلوماتية الخارجية.

مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة
نظرا لحداثة الــدراســات املرتبطة بكال من التحول الرقمي والثقة الرقمية ستعرض الباحثة في هذا الجزء مراجعة 

عميقة ألهم ما انتهت إليه هذه الدراسات:

كشفت نتائج دراسة )Dvoretskaya, 2020) عن وجود خمسة عوامل مؤثـرة في تأسيس التحول الرقمي في املدرسة 
وهي: )القيادة التـربوية، والتمركز حول الطالب، والبنية التحتية الرقمية، والتعلم في العصر الرقمي، والثقافة الرقمية(. 
وقد أشارت نتائج دراسة ))Al Hasani, Husin, 202) إلى أن البيئة واملــوارد البشرية والتمويل واملعرفة لها تأثيـر معنوي 
على أداء التحول الرقمي في العملية التعليمية، كما اتضح أهمية التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع التعلم اإللكتـروني وتلبية 
العربية  باململكة  العام  التعليم  معلمي  تحديد مستويات  استهدف  والتي   (202( )امللحي،  دراســة  أمــا  املستخدم.  توقعات 
الكفايات  تــوافــر  فــي مــدى  النتائج نقص  أظــهــرت  الرقمية. فقد  الكفايات  قــيــاس  الرقمي عبـر  التحول  مــجــال  فــي  السعودية 
الرقمية لكل املعلميـن، كما لم توجد فروق معنوية بيـن معلمي الحاسب وباقي املعلميـن في جميع التخصصات على مقياس 
الكفاية الرقمية. ولكن وجدت فروق معنوية بيـن أفــراد العينة تـرجع ملتغيـر الــدورات التدريبية، حيث اتضح أن الــدورات 
إنتاج املحتوى  أثـرت على مــدى امتالكهم للكفايات الرقمية وخاصة في مجال  بها املعلمون من قبل  التي التحق  التدريبية 

الرقمي، وطرق التدريس. 
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 (Balkin, Sonnevend, 20(6( فيما يتعلق بمعوقات التحول الرقمي في املؤسسات التعليمية فقد أشارت دراسة
إلى أن التعلم الرقمي سيواجه قيوًدا جديدة - بسبب الوصول املحدود إلى اإلنتـرنت، والحواجز اللغوية، والنـزاعات حول 
واعــًدا  الرقمي  التعليم  تجعل  التي  التوسع  وقابلية  الفكرية،  امللكية  حــول  والــصــراعــات  البيني،  التشغيل  وقابلية  املعاييـر 
وجذاًبا للغاية. أما دراسة )Wolf et al., 2018) فقد توصلت إلى أن أهم معوقات إتقان التحول الرقمي تتمثل في: التفكيـر 
املنعزل، وعدم وجود إدارة نشطة للمعرفة، والتقليل من أهمية التحول الرقمي، وعدم وجود إمكانيات للتحول إلى الرقمنة. 
التي تواجه  أبـــــرز املخاطر الرقمية  إلــى أن الهجمات اإللكتـرونية تعتبـر مــن   (20(9 دراســة )ســامــى،  وباملثل فقد توصلت 

التحول الرقمي، وأن التقنيات التقليدية لم تعد مناسبة ملواجهة مثل هذه املخاطر.

وبخوص تطبيق التحول الرقمي في املؤسسات التعليمية املصرية، فقد أكدت دراسة )شحاته، 9)20) على ضرورة 
تغييـر نظم التعليم والتعلم لتوفيـر مهارات جديدة وكــوادر بشرية مستقبلية قــادرة على تحقيق التميـز في العمل الرقمي، 
 عن أن تفعيل 

ً
إليها، فضال إدارتــهــا وإمكانية الوصول السريع  الرقمية وضمان  التحتية لالتصاالت  البنية  وإنشاء وصيانة 

آليات التحول الرقمي تؤثـر على تعزيـز أبعاد الشمول املالي لتخفيض التكلفة املالية ملقدمي املنتجات والخدمات املالية وغيـر 
املالية، وتوفيـر خدمات مالية سريعة وآمنة، وتحسيـن جودة الخدمات املقدمة للعمالء واملواطنيـن، والسيما تحسيـن الناتج 
املحلي اإلجمالي. وأخيـًرا ضرورة حوكمة املعاييـر واإلجراءات الخاصة بآليات التحول الرقمي لضمان حماية البيانات الرقمية 

وتحسيـن مستوى اإلفصاح والشفافية، وبناء جسور من الثقة بيـن مقدمي الخدمات والجمهور.

تجاهها، وقد  الطالب  وتعبيـرات  الرقمي ومشاعر  التعليم  تجربة  تقييم  دراســة )Bogdandy et al., 2020) على  وركــزت 
توصلت نتائج الدراسة إلى استمتاع الطالب بالتعليم الرقمي، واألغلبية منهم على استعداد ملواصلة ذلك في املستقبل، كما تبيـن 
أن الطالب يفضلوا استخدام أجهزتهم الخاصة أثناء البـرامج التعليمية التي تسمح ببعض التغييـرات في بيئات العمل، كما ظهر 
أن هناك بعض الــطــالب الذيـن واجــهــوا مشكالت فنية قــد تكون ناتجة عــن بيئة البـرامج غيـر املتجانسة، ومــن ثــم فــإن النتيجة 
الرقمي من خالل  التعليم  دراســة )Bilyalova et al., 2019) نجاح تجربة  ناجحا. كما أظهرت  الرقمي  التحول  اعتبار  النهائية: 
مقارنة نتائج مجموعة االختبار التي تم تدريسها باستخدام مصادر التعليم اإللكتـرونية مع املجموعة املرجعية التي تم تدريسها 
بطريقة تقليدية، حيث أظهر التحليل اإلحصائي أن طالب مجموعة االختبار حققوا إنجازات أفضل مقارنة باملجموعة املرجعية.

إلــى أن أزمــة   (Debargha et al., 2021( دراســـة مشايع التحول الرقمي بجائحة كــورونــا؛ إذ توصلت  تأثـرت  وقــد 
كوفيد 19 أجبـرت جميع املدارس والكليات والجامعات على تعليق فصولها الدراسية الفعلية وعمدت على تطبيق التحوالت 
الرقمية في نظام التعليم بأكمله في جميع أنحاء العالم. وتأثـر هيكل منهجية التدريس والتعلم والتقييم بهذا اإلغالق، ولكن 
القليل من الجامعات والكليات واملــدارس هي اللي نفذت منهجية التعليم عبـر اإلنتـرنت، أما املــدارس الخاصة والحكومية 
وذات الدخل املنخفض فقد أغلقت أبوابها تماما ألنها ال تستطيع الوصول إلى حلول التعلم اإللكتـروني، وقد تأثـرت صناعة 
التعليم العالي بشدة بالوباء. أما دراسة )Mladenova et al., 2020) فقد أشارت إلى أن وزارة التعليم البلغارية قد قررت 
بالفعل إلغاء جميع عطالت وباء اإلنفلونـزا الشتوية واعتماد التعلم اإللكتـروني خالل تلك الفتـرة )أزمة كورونا(. كما هناك 
العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم التي بدأت تحولها الرقمي منذ عقود وتقدم تعليًما كامل امليـزات عبـر اإلنتـرنت 

جنبا إلى جنب مع التعلم التقليدي في املوقع.

توصلت  كــورونــا، فقد  فــي ظــل جائحة  الرقمي  للتحول  والتعليم  التـربية  وزارة  اســتــعــداديــة  بــمــدى  يتعلق  وفيما 
دراسة )العكش، وقاسم، )202) لعدم وجود خطة واضحة املعالم للتحول نحو التعليم الرقمي الفلسطيني، وكذلك 
لم يتم رصد موازنات مالية كافية لتجهيـز البيئة التكنولوجيا املناسبة للتعليم الرقمي، وظهور ضعف في مهارات الطلبة 
في استخدام تقنيات التعليم الرقمي، باإلضافة لعدم كفاية البـرامج التدريبية الالزمة لتأهيل املدرسيـن بمجال التعليم 
الرقمي، كما اتضح عدم تكامل البـرامج اإللكتـرونية املحوسبة في تناقل وتبادل البيانات. وعلى النقيض من ذلك أظهرت 
، وكان 

ً
2020) أن مستوى جاهزية املــدارس السعودية للتحول الرقمي جاء بدرجة عالية إجماال دراســة )املفيـز،  نتائج 

تليها  التوالي بدرجة موافقة عالية  املرتبة األولــى والثانية على  في  الرقمي  للتحول  البشرية والتنظيمية  مستوى الجاهزية 
الجاهزية التقنية في املرتبة الثالثة بدرجة موافقة متوسطة.

وفيما يتعلق بأبعاد الثقة الرقمية، تعذر الحصول على دراســات سابقة باستثناء دراسة )خــادم، ومقدم، )202) 
والتي استهدفت الحديث عن النموذج الفرن�سي لبناء الثقة الرقمية من خالل ثالثة مرتكزات هي: األمن القانوني، والتعاقدي، 
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والرقمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن املشرع الفرن�سي أولى اهتماًما كبيـًرا ملسألة الثقة باعتبارها مرتكزا أساسًيا لتطويـر 
املعامالت الرقمية، حيث أنها قيمة مطلوبة من املستهلكيـن واملحتـرفيـن الرقميـن ألجل مباشرة معامالتهم في جو آمن، بما 

يؤدى في نهاية األمر لتحقيق رضا جميع األطراف.

وستعرض الباحثة ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، وذلك كما يأتي:

فــي مختلف -  التبني  النفقات، وذلـــك بعد أن أصــبــح ضـــرورة واجــبــة  التحول الرقمي سيؤثـر مــن ناحية تقليل  تبني 
القطاعات االقتصادية.

فــي: إنشاء مجاالت االبتكار، والتواصل عبـر حــدود الشركة، وتطبيق -  تتمثل عوامل نجاح تنفيذ التحول الرقمي 
األساليب السريعة، والدافع لتجربة أشياء جديدة واإلدارة الفعالة للتحول الرقمي في الشركة.

يـرتكز نجاح التحول الرقمي كأحد ابتكارات تكنولوجيا املعلومات على أربعة أبعاد أساسية )استخدام التقنيات - 
ــــدور االســتـــــراتــيــجــي لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة ودعــــم رؤيــتــهــا املــســتــقــبــلــيــة، والــتــغــيــيـــــرات فـــي خــلــق الــقــيــمــة،  لــتــحــقــيــق الـ

والتغييـرات الهيكلية، وتوافر الجوانب املالية(.

سيعتمد نمو املؤسسات التعليمية الرقمية على الدرجة التي يمكن أن تخفض بها تكلفة عناصر التعليم كثيفة - 
العمالة التي ال تتسع بشكل جيد أو تحول التكلفة أو املسؤولية عن توفيـرها إلى جهات فاعلة أخرى.

ضــرورة زيــادة أساليب التطويـر املنهي للمعلميـن في املـــدارس لتشمل اإلرشـــاد وتطويـر املــدرســة كمنظمة متعلمة، - 
من خالل األنشطة املختلفة غيـر الرسمية، والحاجة لبعض السياسات الجديدة لدعم التمركز حول الطالب، 

والبيئة الرقمية للمعلميـن.

يجب إدخــال قواعد محددة لتنظيم عملية التعلم اإللكتـروني: من الضروري تقليل عدد الساعات التي يقضيها - 
الطالب واملعلمون أمام شاشة الكمبيوتـر نظرا ألنها تشكل خطورة على صحتهم - جسدًيا وعقلًيا. يجب أن يكون 
هناك وقت للراحة واألنشطة األخرى غيـر املتصلة باإلنتـرنت. كما يجب إعطاء املدرسيـن وقتا كافًيا لتكييف مواد 

التدريس واالختبار املوجودة لديهم وتطويـر مواد جديدة مناسبة للتعليم اإللكتـروني واالمتحان اإللكتـروني.

الفجوة البحثية بيـن الدراسة الحالية والدراسات السابقة

يتضح أن هناك تبايـن ما بيـن موضوع الدراسة الحالية والدراسات السابقة من زوايا عدة منها الشمولية وذلك بتمايـز 
للتعليم  أبعاد مــحــدودة  تناولت  السابقة  الــدراســات  بينما معظم  الرقمي  للتحول  بـربطها ألبعاد متعددة  الحالية  الــدراســة 
الرقمي. واختلفت الدراسة الحالية باختالف بعض متغيـراتها مقارنة بمتغيـرات الدراسات السابقة، وكذلك تميـزت بمجال 
أسلوب جمع البيانات من خالل تحليل املحتوى الواقعي للوثائق والتقاريـر ذات العالقة بــوزارة التـربية والتعليم كنموذج 
حكومي للتحول نحو التحول الرقمي، وأيضا من حيث العمق بالنتائج فقد خلصت الدراسة الحالية لنتائج أكثـر شموال 

ا، نظًرا للعدد الكبيـر في أبعاد متغيـراتها مقارنة بمحدودية غالبية أبعاد متغيـرات الدراسات السابقة.
ً
ودقة وارتباط

مشكلة الدراسة
في ظل ما يشهده العالم اليوم من ثورة علمية وتكنولوجية هائلة كأحد مظاهر العوملة التكنولوجية، أصبح العالم في سباق 
محموم من أجل مواكبة هذه الثورة التي تعد أهم معالم اللحظة الحضارية الراهنة، والتي تمثل تحدًيا حقيقًيا يواجه الدول 
النامية. ونتيجة لذلك تسعى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل 
رقميا في كافة مجاالت الحياة. ولذا تعمل على تعزيـز تنمية البنية التحتية، وتحسيـن الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، 
الــــوزارات والهيئات الحكومية األخـــرى، ورفــع جــودة الخدمات  ثــم تحسيـن بطاقة أداء الثقة الرقمية، وذلــك لتعظيم أداء  ومــن 

وكفاءتها من خالل تحسيـن بيئة العمل، وتوفيـر الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم املجتمع.

التوسع واالنتشار  في  الرقمي يساعد املؤسسات والــوحــدات اإلداريـــة والشركات خاصة  التحول  وعلى الرغم من أن 
القنوات  إلــى شريحة أكبـر مــن العمالء والجمهور محلًيا وإقليمًيا ودولــًيــا مــن خــالل تطبيقات  على نطاق واســع والــوصــول 
التكنولوجية املختلفة، إال أنه توجد العديد من العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخــل املؤسسات الحكومية 
 
ً
والشركات أهمها : صعوبة تحديد األولويات لتطبيق آليات التحول الرقمي، ونقص امليـزانيات املرصودة لهذه البـرامج، فضال
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الــكــفــاءات والــقــدرات  التكنولوجية، وكــذلــك نقص  أمــن املعلومات كنتيجة الستخدام الوسائل  عــن التخوف مــن مخاطر 
املؤهلة علمًيا وعملًيا لقيادة بـرامج التحول الرقمي والتغييـر داخل املؤسسات، وغيـرها من العوائق القانونية والسيادية 

التي تقف أمام نجاح تنفيذ بـرامج التحول الرقمي وتحقيق أهدافه املرجوة )شحاته، 2020: 201(. 

التقليدي  خــاصــة الخدمات  العمل  أســالــيــب  التـربية والتعليم عــن عــدم مالئمة  فــي وزارة  كــورونــا  أزمـــة  وقــد كشفت 
التكنولوجيا  نماذج  اختلفت  وقــد  التقليدي،  االداري  النظام  في  نقاط ضعف  املعاصرة، وظهور  التوجهات  مع  التعليمية 
واألدوات املستخدمة في تقديم الخدمات التعليمية اإللكتـرونية تبعا ملنهجية إعدادها. وتعاني معظم املؤسسات التعليمية 

في التكيف مع العملي املؤس�سي الرقمي في ظل هذه األزمات )العكش، وقاسم، 2021: 3(.

التحول  تطبيق  نحو  التوجه  خــاصــة،  والتعليم  التـربية  ووزارة  عامة  الحكومية  الجهات  يتعيـن على  ذلــك  وفــى ضــوء 
الرقمي ووضــع الخطط الــالزمــة لالرتقاء بها، إذ تعاني هــذه الجهات من عــدم استخدام التقنيات الرقمية داخلها، ونقص 
الخبـرات واملوارد البشرية املتخصصة التي تساعد في تطويـرها وتحويلها لشكل رقمي، بما ينعكس بشكل رئيس على منتجاتها 

وخدماتها خاصة مع توجه البالد نحو عصر التميـز الرقمي. وعلية تتمثل مشكلة البحث من خال إثارة التساؤل التالي:

هل تـرتبط وتؤثـر مشايع التحول الرقمي في تحسيـن بطاقة أداء الثقة الرقمية في وزارة التـربية والتعليم؟

ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على ماهية التحول الرقمي وأهم مشاريعها وضوابطها، ودورها في تحسيـن 
الثقة الرقمية في وزارة التـربية والتعليم.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

التعرف على مفهوم التحول الرقمي وأهدافه وأهم الفوائد املتـرتبة علية.1- 

بيان أهم أبعاد الثقة الرقمية في املنظمات التعليمية.2- 

الوقوف على مدى تطبيق وزارة التـربية والتعليم للتحول الرقمي.3- 

تحديد أثـر تطبيق مشاريع التحول الرقمي في تحسيـن أبعاد الثقة الرقمية في وزارة التـربية والتعليم.4- 

فرضيات الدراسة
تتمثل فرضيات البحث في فرضيـن رئيسيـن وهما:

الثقة  أداء  الرقمي وبطاقة  التحول  بيـن  ارتباطية ذات داللــة إحصائية  األولـــى: »ال توجد عالقة  الرئيسة  الفرضية 
الرقمية«. ويتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن مشاريع التحول الرقمي والبيئة الرقمية.1- 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن مشاريع التحول الرقمي وتجارب املستخدميـن.2- 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن مشاريع التحول الرقمي اتجاهات ومشاعر املستخدميـن.3- 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن مشاريع التحول الرقمي ومشاركة املستخدميـن.4- 

الفرضية الرئيسة الثانية: »ال يوجد تأثيـر ذات داللة إحصائية ملشاريع التحول الرقمي في بطاقة أداء الثقة الرقمية«. 
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

ال يوجد تأثيـر معنوي ملشاريع التحول الرقمي في تحديد البيئة الرقمية.1- 

ال توجد تأثيـر معنوي ملشاريع التحول الرقمي في تحديد تجارب املستخدميـن.2- 

ال توجد تأثيـر معنوي ملشاريع التحول الرقمي في تحديد اتجاهات ومشاعر املستخدميـن.3- 

ال توجد تأثيـر معنوي ملشاريع التحول الرقمي في تحديد مشاركة املستخدميـن.4- 
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تصميم الدراسة
 - منهجية الدراسة

ً
أول

بــهــدف تحليل  الــدراســة لقبولها أو رفضها  الــدراســة على مــزيــج مــن املنهج االستنباطي )الخــتــبــار صحة فــرضــيــات  اعــتــمــدت 
الظاهرة(، واملنهج الوصفي )من خالل توصيف مشاريع التحول الرقمي في وزارة التـربية والتعليم املصرية(. وقد اشتملت املنهجية 
التي استخدمت في هذه الدراسة على جزأيـن أساسييـن: األول، تصميم االستبانة وطرحها لجمع البيانات الضرورية والالزمة لإلجابة 
عن مجموعة من التساؤالت، والثاني، يتعلق بتحليل بيانات االستبيان إحصائًيا وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية املختلفة.

ثانًيا - مجتمع وعينة الدراسة

ارتباطا بمشروعات  البحث، كونها األكثـر  الفني املصرية، كموقع إلجــراء  التـربية والتعليم والتعليم  تم اختيار وزارة 
التحول الرقمي وخاصة في هذه الفتـرة )ما بعد جائحة كورونا(، وذلك الختبار الجانب التطبيقي للدراسة. وتم جمع البيانات 

للفتـرة من 2021/9/1 وحتى 2021/12/1. وقد تمثلت عينة البحث فيما يأتي:

الجمهور الداخلي: العامليـن بوزارة التـربية والتعليم.- 

الجمهور الخارجي: أولياء األمور والطالب )املعلميـن(. - 

75 للجمهور الخارجي(، وتــم استعادتهم جميعا، أي أن نسبة  125 استبانة )50 للجمهور الداخلي،  وتــم توزيع عــدد 
االستجابة كانت %100.

ا - أداة جمع البيانات
ً
ثالث

اعتمدت الباحثة في الحصول على البيانات الخاصة بالجزء التطبيقي على استبانة لغرض قياس أبعاد التحول الرقمي 
والثقة الرقمية للعامليـن بوزارة التـربية والتعليم والتعليم الفني، وتم استخدام مقياس ليكرت خما�سي األوزان )موافق بشدة 
5 – غيـر موافق على اإلطالق 1(. وتكونت االستبانة من محوريـن أساسييـن، خصص األول لقياس مشاريع التحول الرقمي، وقد 
تم اختيار )5( فقرات موزعة على ُبعد واحد لقياس املتغيـر املستقل )مشاريع التحول الرقمي(. أما املحور الثاني فقد خصص 

لقياس أبعاد الثقة الرقمية، إذ تم اختيار )36( فقرة للفقرات من )6-41( موزعة على )4( أبعاد، على النحو التالي:

الُبعد األول: البيئة الرقمية: يتضمن )9( فقرات تتعلق بثالثة بنود: املساءلة، والخصوصية، واألمن.- 

الُبعد الثاني: خبـرة املستخدميـن: يتضمن  )9( فقرات تتعلق بثالثة بنود: البنية األساسية،وحرية الوصول، والتفاعل.- 

التكنولوجيا -  فــي  الثقة  بــنــود:  بــأربــعــة  تتعلق  فــقــرة   )12( يتضمن  املستخدميـن:  اتــجــاهــات مشاعر  الــثــالــث:  الُبعد 
ومديـري  الخدمة  مقدمي  فــي  والثقة  الخصوصية،  حــول  واملــشــاعــر  الــجــديــدة،  التكنولوجيا  وإدراك  املستخدمة، 

مشاريع التحول الرقمي.

الُبعد الرابع: مشاركة املستخدميـن: يتضمن )6( فقرات تتعلق باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.- 

رابًعا - أساليب تحليل البيانات

اعتمدت الباحثة في تحليل مستوى ونتائج البحث على مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تناسب طبيعة تساؤالت 
وفرضيات البحث. وتمثلت تلك األساليب فيما يأتي:

املتوسطات الحسابية لتحديد األهمية النسبية الستجابات عينة الدراسة تجاه أبعاد الدراسة.1- 

االنحراف املعياري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفــراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيـرات 2- 
الدراسة ولكل محور من املحاور الرئيسة، وذلك عن متوسطها الحسابي.

تحليل االرتباط بيـرسون، وذلك لقياس قوة واتجاه العالقة بيـن املتغيـرات.3- 

تحليل االنحدار البسيط، لقياس معامل االقتـران بيـن متغيـرات الدراسة لالستدالل على قوة العالقة فيما بينهم.4- 

وقد نفذت األساليب اإلحصائية املذكرة أعاله باالستعانة بالبـرنامج اإلحصائي )spss v.22( وذلك ملعالجة النتائج التي 
تمخض عنها البحث.
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الدراسة امليدانية
وصف وتشخيص متغيـرات البحث

اعــتــمــدت الــبــاحــثــة فـــي هـــذا الـــجـــزء عــلــى اخــتــبــار 
ــــة، ولــلــتــحــقــق مــــن صـــحـــة فــرضــيــات  ــــدراســ فـــرضـــيـــة الــ
الـــدراســـة تـــم اســتــخــدام اخــتــبــار T للمجتمع الــواحــد 
االســتــبــانــة  مـــحـــاور  لــتــحــلــيــل   )One Sample T test(
وفــقــراتــهــا، بحيث يــتــم اســتــخــراج املــتــوســط الحسابي 
املــعــيــاري، وتـرتيب الفقرات حسب قيمة  واالنــحــراف 
مــتــوســطــاتــهــا الــحــســابــيــة وأهــمــيــتــهــا الــنــســبــيــة. وملــعــرفــة 

 )1()Akadiri, 2011( :األهمية النسبية لكل فقرة من أبعاد الدراسة تم استخدام املقياس التالي

وصف وتشخيص مشاريع التحول الرقميأ- 
جدول رقم )2)

الوسط الحسابي والنحراف املعياري للتحول الرقمي

الفقراتت

النسب املئوية

بي
سا

لح
ط ا

س
لو

ا

ف
را

ح
لن

ا
ي ر

يا
ملع

ا

ب
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لتـ
ا

ما
ما

ق ت
تف

أ

ق
تف

أ

يد
حا

م

ق
تف

ل أ

ما
ما

ق ت
تف

ل أ

تقوم اإلدارة العامة لنظم املعلومات ودعم اتخاذ القرار بتطويـر واستحداث 1
10.726.850.35.76.53.300.9584أفكار جديدة تتناسب مع االحتياجات على أرض الواقع

تستطيع اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار تحديد االحتياجات 2
15.249.516.215.23.83.570.8462املطلوب تنفيذها بدقة وسرعة

46.433.512.74.52.94.160.7921تستجيب اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار ألي تغييـرات مطلوبة بسرعة3

تتميـز اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار باملرونة في تطبيق 4
9.024.848.416.01.93.230.9735اإلجراءات وحل أي مشكالت قد تظهر

تقبل اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار األفكار الجديدة ملشاريع 5
27.623.824.813.310.53.450.8383التحول الرقمي بسرعة

3.520.881الوسط العام ملشاريع التحول الرقمي
 املصدر: إعداد الباحثة اعتماًدا على مخرجات التحليل اإلحصائي

يتضح من خالل الجدول رقم أن املتوسطات الحسابية لعبارات محور )مشاريع التحول الرقمي( قد تـراوحت ما بيـن 
)3.23، 4.16( وهذه املتوسطات تقع في الفئتيـن الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج الخما�سي )من 2.60 إلى 3.39( 
و)3.40 إلى 4.19( ويشيـران إلى الخياريـن »محايد« و»أوافــق« على التوالي. مما يدل على أن أفــراد عينة الدراسة موافقون 
على ما تضمنه هذا املحور من عبارات بالرغم من أن هناك تفاوت في آرائهم حول مشاريع التحول الرقمي. وقد بلغ املتوسط 
الكلي الستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه هذا املحور )3.52 من 5( بانحراف معياري مقداره )0.881( وهو أقل من الواحد 
الصحيح مما يشيـر إلى عدم تشتت استجاباتهم وتـركزها. ويقع هذا املتوسط في املدى )من 3.40 إلى 4.19( حسب املقياس 
املتدرج الخما�سي املستخدم في هذه الدراسة، ويشيـر إلى الخيار »موافق«، وبناًء على ذلك نستنتج أن أفراد عينة الدراسة 

موافقيـن بشأن تطبيق مشاريع التحول الرقمي في وزارة التـربية والتعليم.

ويوضح  الجدول )2( أن العبارة رقم )3( والتي تنص على )تستجيب اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار ألي 
تغييـرات مطلوبة بسرعة( قد احتلت املرتبة األولى من حيث درجة موافقة أفراد الدراسة عليها، حيث بلغ متوسطها )4.16 
من 5( ويقع متوسطها في املدى )من 3.40 إلى 4.19( حسب املقياس املتدرج الخما�سي املستخدم في الدراسة، مما يشيـر إلى 
أن أفراد الدراسة »موافقون« على االستجابة السريعة لإلدارة العامة لنظم  املعلومات واتخاذ القرار ألي تغيـرات مطلوبة. 
ونجد أن العبارة رقم )4( والتي تنص على )تتميـز اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار باملرونة في تطبيق اإلجراءات 

)1(  Akadiri, O. P. )2011(. “Development of a Multi- Criteria Approach for the Selection of Sutainable Materials for Building Projects, 
PhD Thesis, University of Wolverhampton,  Wolverhampton, UK.

جدول رقم )))
ميـزان تقديـري وفقا ملقياس ليكرت خما�سي األوزان

املتوسط االستجابة
املرجح باألوزان

طول 
الفتـرة

املستوىالوزن النسبي
إلىمن

منخفض للغاية19.9%0%10.79-1.79غيـر موافق بشدة
منخفض39.9%20%1.800.79-2.59غيـر موافق

متوسط59.9%40%2.600.79-3.39محايد
مرتفع79.9%60%3.400.79-4.19موافق

مرتفع بدرجة كبيـرة100%80%4.200.79-4.99موافق بشدة
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وحل أي مشكالت قد تظهر( قد جاءت بمتوسط قدره )3.23 من 5( ويقع متوسطها في املدى )من 2.60 إلى 3.39( ويشيـر إلى 
الخيار »محايد« حسب املقياس املتدرج الخما�سي املستخدم في الدراسة، وقد احتلت هذه العبارة املرتبة األخيـرة من حيث 

درجة موافقتهم عليها. وفيما يلي تـرتيب عبارات هذا املحور تـرتيبا تنازليا حسب درجة املوافقة عليها:

تستجيب اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار ألي تغييـرات مطلوبة بسرعة.1- 

تستطيع اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار تحديد االحتياجات املطلوب تنفيذها بدقة وسرعة.2- 

تقبل اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار األفكار الجديدة ملشاريع التحول الرقمي بسرعة.3- 

تقوم اإلدارة العامة لنظم املعلومات ودعم اتخاذ القرار بتطويـر واستحداث أفكار جديدة تتناسب مع االحتياجات.4- 

تتميـز اإلدارة العامة لنظم املعلومات واتخاذ القرار باملرونة في تطبيق اإلجراءات وحل أي مشكالت قد تظهر.5- 

وصف وتشخيص أبعاد الثقة الرقميةب- 

املحور األول: البيئة الرقمية 1-
جدول رقم )3)

الوسط الحسابي والنحراف املعياري للبيئة الرقمية
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املحور األول: البيئة الرقمية
            املساءلة

13.335.524.615.211.43.240.7513يحدد القائميـن على موقع الوزارة كافة مسئولياتها تجاه املتعامليـن معها6

يحرص القائميـن على موقع الوزارة على تسجيل كافة البيانات وتعمل على تحديثها 7
35.925.725.08.64.83.790.8711بشكل مستمر

29.325.936.54.63.73.730.8162يتعاون القائميـن على موقع الوزارة بشكل وثيق مع كافة الجهات املختلفة8
3.590.755الوسط العام للمساءلة

           الخصوصية

ال توجد مشاركة البيانات الشخصية للمتعامليـن باملوقع مع مواقع حكومية أو جهات 9
20.840.716.213.58.83.510.9112أخرى دون الحصول على موافقة أصحابها

)33.327.621.014.53.63.730.708ال يمكن االستيالء على البيانات الشخصية وذلك عند إدخالها على موقع الوزارة10
10.729.126.918.115.23.020.8213لم يحدث أن اختـرق الهاكرز اختـراق موقع الوزارة11

3.420.779الوسط العام للخصوصية
األمـــــــن

48.633.510.44.92.74.200.8171عملية الدفع اإللكتـروني على موقع الوزارة على اإلنتـرنت مؤمنة بشكل جيد12
17.320.436.017.58.83.200.9352يطبق موقع الوزارة معاييـر األمان لحماية بيانات املستخدميـن13
12.516.031.027.612.92.880.8793لدى موقع الوزارة بـرامج حماية قوية من هجمات الهاكرز14

3.430.836الوسط العام لألمن
3.480.753الوسط العام للمحور األول: البيئة الرقمية

املصدر: إعداد الباحثة اعتماًدا على مخرجات التحليل اإلحصائي

بالنسبة لبند املساءلة - 

يتضح من خالل مطالعة البيانات الواردة في الجدول رقم )3(، أن املتوسط الحسابي ملتغيـر املساءلة كان مرتفًعا وبلغ 
)3.59(، وبانحراف معياري )0.755(، وهذا يدل على تقارب اإلجابات، وأنه ليس هناك تشتت كبيـر في اإلجابات حول املتوسط 
الــعــبــارة رقــم )7( والــتــي تنص على أن »يحرص  3.79( وأن  بيـن )3.24-  مــا  تـــــراوحــت املتوسطات الحسابية  الحسابي لها، كما 
القائميـن على موقع الوزارة على تسجيل كافة البيانات وتعمل على تحديثها بشكل مستمر« هي األعلى بيـن املتوسطات واإلجابات 
وبمتوسط حسابي بلغ )3.79( ، وقد كانت أهميتها النسبية مرتفعة. كما تشيـر النتائج إلى أن العبارة رقم )6( والتي تنص على 
أن »يحدد القائميـن على موقع الوزارة كافة مسئولياتها تجاه املتعامليـن معها« هي األقل بيـن متوسطات اإلجابات، وبمتوسط 
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حسابي بلغ )3.24( وكانت األهمية النسبية لهذه الفقرة متوسطة. وهــذه النتائج تشيـر بشكل عام إلى أن جميع املتوسطات 
الحسابية التي تم التوصل إليها عند قياس مستوى املساءلة كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة.

بالنسبة لبند الخصوصية - 

يتضح من خالل مطالعة البيانات الواردة في الجدول رقم )3(، أن املتوسط الحسابي ملتغيـر الخصوصية كان مرتفًعا 
وبلغ )3.42(، وبانحراف معياري )0.779(، وهذا يدل على تقارب اإلجابات، وأنه ليس هناك تشتت كبيـر في اإلجابات حول 
املتوسط الحسابي لها، كما تـراوحت املتوسطات الحسابية ما بيـن )3.02- 3.73( وأن العبارة رقم )10( والتي تنص على أن 
»ال يمكن االستيالء على البيانات الشخصية وذلك عند إدخالها على موقع الــوزارة« هي األعلى بيـن املتوسطات واإلجابات 
وبمتوسط حسابي بلغ )3.73(، وقد كانت أهميتها النسبية مرتفعة. كما تشيـر النتائج إلى أن العبارة رقم )11( والتي تنص 
على أن »لم يحدث أن اختـرق الهاكرز اختـراق موقع الـــوزارة« هي األقــل بيـن متوسطات اإلجــابــات، وبمتوسط حسابي بلغ 
)3.02( وكانت األهمية النسبية لهذه الفقرة متوسطة. وهذه النتائج تشيـر بشكل عام إلى أن جميع املتوسطات الحسابية 
التي تم التوصل إليها عند قياس مستوى املساءلة كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة عند 

التعليق على املتوسطات الحسابية على جميع العبارات.

بالنسبة لبند األمن - 

يتضح من خالل مطالعة البيانات الــواردة في الجدول رقم )3(، أن املتوسط الحسابي ملتغيـر األمن كان مرتفًعا وبلغ 
)3.43(، وبــانــحــراف مــعــيــاري )0.836(، وهـــذا يــدل على تــقــارب اإلجـــابـــات، وأنـــه ليس هــنــاك تشتت كبيـر فــي اإلجــابــات حول 
تنص على  والتي   )12( رقــم  العبارة  وأن   )4.20-2.88( بيـن  ما  الحسابية  املتوسطات  تـراوحت  كما  لها،  الحسابي  املتوسط 
املتوسطات واإلجــابــات  بيـن  اإلنتـرنت مؤمنة بشكل جيد« هي األعلى  الـــوزارة على  الدفع اإللكتـروني على موقع  أن »عملية 
وبمتوسط حسابي بلغ )4.20(، وقد كانت أهميتها النسبية مرتفعة. كما تشيـر النتائج إلى أن العبارة رقم )14( والتي تنص 
على أن »لدى موقع الوزارة بـرامج حماية قوية من هجمات الهاكرز« هي األقل بيـن متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي 
بلغ )2.88( وكانت األهمية النسبية لهذه الفقرة متوسطة. وهذه النتائج تشيـر بشكل عام إلى أن جميع املتوسطات الحسابية 
التي تم التوصل إليها عند قياس مستوى املساءلة كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة عند 

التعليق على املتوسطات الحسابية على جميع العبارات.

وتشيـر نتائج الجدول رقم )3( إلى أن مستوى البيئة الرقمية لدى منتسبي وزارة التـربية والتعليم جاءت مرتفعة بشكل 
عام، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي العام )3.48( وبانحراف معياري )0.753(.

املحور الثاني: خبـرة املستخدميـن 2-
جدول رقم )4)

الوسط الحسابي والنحراف املعياري لخبـرة املستخدميـن
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املحور الثاني: خبـرة املستخدميـن
البنية األساسية

18.428.632.111.49.53.350.9872تستخدم الوزارة شبكات متطورة لربط أجهزة الحاسب اآللي املختلفة بكفاءة15
12.633.523.219.111.63.161.1093تحرص الوزارة على تأميـن الشبكات لتأميـن البيانات املحفوظة16
35.026.224.710.33.83.780.8401يتم تبادل البيانات بيـن اإلدارات املختلفة بسهولة باستخدام التكنولوجيا املختلفة17

3.430.931الوسط العام للبنية األساسية
حرية الوصول           

29.427.426.78.67.93.620.7423يسهم التصفح ملوقع الوزارة في تلبية احتياجات املتعامليـن بطريقة أسرع18
27.437.625.66.52.93.800.7892يوجد بموقع الوزارة أدوات تساعد املتعامليـن على البحث بسهولة19
46.828.419.03.82.04.140.6581يمكن الوصول لكافة البيانات باملوقع بسهولة ويسر20

3.850.780الوسط العام لحرية الوصول
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التفاعل

)53.324.817.54.40.04.270.734يقدم موقع الوزارة خدمات إلكتـرونية تفاعلية مقارنة بالخدمات التقليدية21
14.820.632.320.811.53.060.8752يوجد بموقع الوزارة صفحة للشكاوى واالقتـراحات22

يطلب موقع الوزارة تقييما للخدمات التي يقدمها بهدف التحسيـن املستمر 23
11.416.228.636.27.62.881.1333للخدمات املقدمة

3.400.860الوسط العام للتفاعل
3.560.460الوسط العام للمحور الثاني: خبـرة املستخدميـن

املصدر: إعداد الباحثة اعتماًدا على مخرجات التحليل اإلحصائي

تشيـر نتائج الجدول رقم )4( إلى أن مستوى خبـرة املستخدميـن لدى أفراد عينة الدراسة جاءت مرتفعة إلى حد كبيـر، 
إذ بلغت قيمة املتوسط الحسابي العام للمحور الثاني )3.56( وبانحراف معياري )0.462( وهي أعلى من املتوسط الحسابي 

االفتـرا�سي ملقياس ليكرت خما�سي األوزان.
أما على مستوى األبعاد فإن ُبعد )حرية الوصول( قد حصل على املرتبة األولى بوسط حسابي )3.85( وانحراف معياري 
)0.780(، وإن جميع فقرات هذا الُبعد جاءت مرتفعة، حيث كانت الفقرة رقم )20( »يمكن الوصول لكافة البيانات باملوقع 
فــي زيـــادة مستوى حرية الــوصــول، حيث بلغت قيمة الــوســط الحسابي )4.12( وانــحــراف  بسهولة ويــســر« األكثـر مساهمة 
معياري )0.658( تليها الفقرة رقم )19( »يوجد بموقع الوزارة أدوات تساعد املتعامليـن على البحث بسهولة«. وكانت الفقرة 
رقم )18( »يسهم التصفح ملوقع الوزارة في تلبية احتياجات املتعامليـن بطريقة أسرع« األقل مساهمة في تشكيل هذا الُبعد، 

إذ حصلت على متوسط حسابي )3.62( وانحراف معياري )0.742(.
أما الُبعد )البنية األساسية( فقد جاء في املرتبة الثانية من حيث األبعاد، بمتوسط حسابي )3.43( وانحراف معياري 
)0.931(، وكانت الفقرة رقم )17( »يتم تبادل البيانات بيـن اإلدارات املختلفة بسهولة باستخدام التكنولوجيا املختلفة« 
األكثـر مساهمة في تشكيل هذا البعد بوسط حسابي )3.78( وانحراف معياري )0.840(. تليها الفقرة رقم )15( »تستخدم 
الـــوزارة على  الـــوزارة شبكات متطورة لربط أجهزة الحاسب اآللــي املختلفة بكفاءة« وأخيـرا تأتى الفقرة رقــم )16( »تحرص 

تأميـن الشبكات لتأميـن البيانات املحفوظة« بوسط حسابي )3.16( وانحراف معياري )1.109(.

وقد جاء الُبعد )التفاعل( في املرتبة الثالثة واألخيـرة من حيث أبعاد محور )حرية املستخدميـن(، حيث كانت قيمة 
متباينة بمستوى قوتها،  كانت  البعد  هــذا  فــقــرات  )0.860(. وإن جميع  بانحراف معياري   )3.40( للُبعد  الحسابي  الــوســط 
وقد كانت الفقرة رقم )21( »يقدم موقع الوزارة خدمات إلكتـرونية تفاعلية مقارنة بالخدمات التقليدية« األكثـر مساهمة 
الـــوزارة  تليها الفقرة رقــم )22( »يــوجــد بموقع  الُبعد بمتوسط حسابي )4.27( وانــحــراف معياري )0.734(.  فــي تشكيل هــذا 
صفحة للشكاوى واالقتـراحات« بمتوسط حسابي )3.06( وانحراف معياري )0.875(، أما الفقرة رقم )23( »يطلب موقع 
الوزارة تقييما للخدمات التي يقدمها بهدف التحسيـن املستمر للخدمات املقدمة« فقد كانت األقل مساهمة في تشكيل ُبعد 

)التفاعل( بمتوسط حسابي قيمته )2.88( وانحراف معياري )1.133(.

املحور الثالث: اتجاهات ومشاعر املستخدميـن 3-
جدول رقم )5)

الوسط الحسابي والنحراف املعياري لتجاهات ومشاعر املستخدميـن
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املحور الثالث: اتجاهات ومشاعر املستخدميـن
            الثقة في التكنولوجيا املستخدمة

42.931.715.35.84.34.030.6312اعتقد أن استخدام موقع الوزارة كانت تجربة جديـرة بالثقة24
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أشعر بشعور جيد منذ حرص الوزارة على تقديم خدماتها من خالل 25

48.725.216.85.53.84.100.7201استخدام التكنولوجيا شكل فعال

أشعر بالثقة التامة في القائميـن على موقع الوزارة في أنهم سيقدمون خدمات 26
27.629.520.014.38.63.530.9813أكثـر تطوًرا مستقبال

3.890.839الوسط العام للثقة في التكنولوجيا 
             إدراك التكنولوجيا الجديدة

أعتقد أن الوزارة تحرص على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في 27
)43.625.817.48.64.63.950.823تقديم خدماتها للمتعامليـن معها

أعتقد أن الوزارة تحرص على التأكد من قدرة موظفيها على استخدام 28
22.435.819.016.16.73.510.6742الوسائل التكنولوجية املختلفة في الرد على استفسارات الجمهور

17.413.629.221.917.92.911.2123أعتقد أن الوزارة تعمل على تطويـر الوظائف لديها لتتناسب مع الواقع التكنولوجي الجديد29
3.460.788الوسط العام إلدراك التكنولوجيا الجديدة

املشاعر حول الخصوصية
)47.630.015.24.32.94.150.547أعتقد أن موقع الوزارة يحرص على حفظ كافة البيانات الشخصية30
40.425.217.710.26.53.830.7612أشعر باألمان عند إدخال بياناتي الشخصية على موقع الوزارة31
16.320.822.824.615.62.980.9113أشعر أن موقع الوزارة سيلبى كافة احتياجاتي بخصوصية تامة32

3.950.607الوسط العام للمشاعر حول الخصوصية
الثقة في مقدمي الخدمة 

اعتقد أن الحكومة تحرص على اختيار شركات رائدة في مجال تكنولوجيا 33
11.424.846.712.44.73.260.8843املعلومات لتنفيذ مشروعاتها

)31.424.728.68.76.63.660.678اعتقد أن القائميـن على موقع الوزارة يحرصون على تأدية كافة الخدمات بفاعلية34
24.328.627.610.09.53.480.7232أشعر بالثقة في القائميـن على موقع الوزارة في تطويـر الخدمات اإللكتـرونية املقدمة35

3.470.871الوسط العام للثقة في مقدمي الخدمة
3.690.573الوسط العام للمحور الثالث: اتجاهات ومشاعر املستخدميـن

بالنسبة لبند الثقة في التكنولوجيا املستخدمة - 

فــي استخدام  املــتــوســط الحسابي ملتغيـر الثقة  فــي الــجــدول رقــم )5(، أن  الــــواردة  يتضح مــن خــالل مطالعة البيانات 
التكنولوجيا كان مرتفعا وبلغ )3.89(، وبانحراف معياري )0.839(، وهذا يدل على تقارب اإلجابات، وأنه ليس هناك تشتت 
كبيـر في اإلجابات حول املتوسط الحسابي لها، كما تـراوحت املتوسطات الحسابية ما بيـن )3.53- 4.10( وأن العبارة رقم 
)25( والتي تنص على أن »أشعر بشعور جيد منذ حرص الوزارة على تقديم خدماتها من خالل استخدام التكنولوجيا شكل 
فعال« هي األعلى بيـن املتوسطات واإلجابات وبمتوسط حسابي بلغ )4.10( ، وقد كانت أهميتها النسبية مرتفعة. كما تشيـر 
النتائج إلى أن العبارة رقم )26( والتي تنص على أن »أشعر بالثقة التامة في القائميـن على موقع الــوزارة في أنهم سيقدمون 
خدمات أكثـر تطورا مستقبال« هي األقل بيـن متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ )3.53( وكانت األهمية النسبية 
لهذه الفقرة متوسطة. وهذه النتائج تشيـر بشكل عام إلى أن جميع املتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها عند قياس 
درجة الثقة في استخدام التكنولوجيا كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة عند التعليق على 

املتوسطات الحسابية على جميع العبارات.

بالنسبة لبند إدراك التكنولوجيا الجديدة - 

التكنولوجيا  )5(، أن املتوسط الحسابي ملتغيـر إدراك  الــجــدول رقــم  فــي  الــــواردة  البيانات  يتضح مــن خــالل مطالعة 
الجديدة كــان مرتفعا وبلغ )3.46(، وبانحراف معياري )0.788(، وهــذا يــدل على تقارب اإلجــابــات، وأنــه ليس هناك تشتت 
كبيـر في اإلجابات حول املتوسط الحسابي لها، كما تـراوحت املتوسطات الحسابية ما بيـن )2.91- 3.95( وأن العبارة )27( 
والتي تنص على أن »أعتقد أن الوزارة تحرص على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للمتعامليـن 
معها« هي األعلى بيـن املتوسطات واإلجابات وبمتوسط حسابي بلغ )3.95(، وقد كانت أهميتها النسبية مرتفعة. كما تشيـر 
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الـــوزارة تعمل على تطويـر الوظائف لديها لتتناسب مع الواقع  إلــى أن العبارة )29( والتي تنص على أن »أعتقد أن  النتائج 
التكنولوجي الجديد« هي األقل بيـن متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ )2.91( وكانت األهمية النسبية لهذه الفقرة 
إليها عند قياس مستوى  التوصل  تــم  التي  إلــى أن جميع املتوسطات الحسابية  النتائج تشيـر بشكل عــام  متوسطة. وهــذه 
إدراك التكنولوجيا الجديدة كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة عند التعليق على املتوسطات 

الحسابية على جميع العبارات، باستثناء الفقرة )29(.

بالنسبة لبند الخصوصية - 

يتضح من خالل مطالعة البيانات الواردة في الجدول رقم )5(، أن املتوسط الحسابي ملتغيـر الخصوصية كان مرتفًعا 
وبلغ )3.95(، وبانحراف معياري )0.607(، وهذا يدل على تقارب اإلجابات، وأنه ليس هناك تشتت كبيـر في اإلجابات حول 
املتوسط الحسابي لها، كما تـراوحت املتوسطات الحسابية ما بيـن )2.98-4.15( وأن العبارة رقم )30( والتي تنص على أن 
بيـن املتوسطات واإلجــابــات وبمتوسط  البيانات الشخصية« هي األعلى  الـــوزارة يحرص على حفظ كافة  »أعتقد أن موقع 
والــتــي تنص على أن   )32( العبارة رقــم  أن  إلــى  النتائج  النسبية مرتفعة. كما تشيـر  بلغ )4.15(، وقــد كانت أهميتها  حسابي 
»أشعر أن موقع الوزارة سيلبى كافة احتياجاتي بخصوصية تامة« هي األقل بيـن متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي 
بلغ )2.98( وكانت األهمية النسبية لهذه الفقرة متوسطة. وهذه النتائج تشيـر بشكل عام إلى أن جميع املتوسطات الحسابية 
التي تم التوصل إليها عند قياس مستوى الخصوصية كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة عند 

التعليق على املتوسطات الحسابية على جميع العبارات، باستثناء الفقرة رقم )32(.

بالنسبة لبند الثقة في مقدمي الخدمة ومديـري مشاريع التحول الرقمي - 

يتضح من خالل مطالعة البيانات الواردة في الجدول رقم )5(، أن املتوسط الحسابي ملتغيـر الثقة في مقدمي الخدمة 
يــدل على تقارب اإلجابات،  كــان مرتفًعا وبلغ )3.47(، وبانحراف معياري )0.871(، وهــذا  الرقمي  التحول  ومديـري مشاريع 
وأنه ليس هناك تشتت كبيـر في اإلجابات حول املتوسط الحسابي لها، كما تـراوحت املتوسطات الحسابية ما بيـن )3.26- 
3.66( وأن العبارة رقم )34( والتي تنص على أن »اعتقد أن القائميـن على موقع الوزارة يحرصون على تأدية كافة الخدمات 
بيـن املتوسطات واإلجــابــات وبمتوسط حسابي بلغ )3.66( ، وقــد كانت أهميتها النسبية مرتفعة. كما  بفاعلية« هي األعلى 
تشيـر النتائج إلى أن العبارة رقم )33( والتي تنص على أن »اعتقد أن الحكومة تحرص على اختيار شركات رائدة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات لتنفيذ مشروعاتها« هي األقل بيـن متوسطات اإلجابات، وبمتوسط حسابي بلغ )3.26( وكانت األهمية 
النسبية لهذه الفقرة متوسطة. وهذه النتائج تشيـر بشكل عام إلى أن جميع املتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها عند 
قياس مستوى إدراك التكنولوجيا الجديدة كانت مرتفعة وأعلى من املتوسط املحدد الذي اعتمدته الدراسة عند التعليق 

على املتوسطات الحسابية والبالغ )3(.

إلــى أن مستوى اتجاهات ومشاعر مستخدمي وزارة التـربية والتعليم جــاءت مرتفعة  وتشيـر نتائج الــجــدول رقــم )5( 
بشكل عام، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي العام )3.69(، وبانحراف معياري )0.573(.

املحور الرابع: استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الجتماعي 4-

جدول رقم )6)
الوسط الحسابي والنحراف املعياري لستخدام التكنولوجيا
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املحور الرابع: استخدام التكنولوجيا
استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الجتماعي

22.930.734.09.52.93.610.8155اعتقد أن التكنولوجيا املستخدمة تجعل النظام اإللكتـروني آمنا36

أثق ثقة تامة أن التكنولوجيا املستخدمة بالوزارة تدعم كافة املعامالت التي 37
24.829.526.713.35.73.541.1076اطلبها من الوزارة

39.524.818.811.75.23.820.7483أحرص على متابعة أخبار الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي38
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إن استخدام الخدمات اإللكتـرونية بموقع الوزارة وفر لي الكثيـر من الوقت 39

48.135.79.35.22.64.200.5321والجهد مقارنة بالخدمات التقليدية

أحرص على استخدام الخدمات املختلفة املقدمة من الوزارة عبـر الوسائل 40
36.227.620.29.66.43.780.9414والقنوات اإللكتـرونية املتنوعة

35.624.230.76.82.73.830.8912أشعر بالرضا عن األداء العام للخدمات اإللكتـرونية41
3.800.624الوسط العام للمحور الرابع: استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الجتماعي

املصدر: إعداد الباحثة اعتماًدا على مخرجات التحليل اإلحصائي

يتضح من خالل الجدول رقم )6( أن املتوسطات الحسابية لعبارات املحور )استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل 
االجتماعي( قد تـراوحت ما بيـن )3.54، 4.20( وهذه املتوسطات تقع في الفئتيـن الرابعة والخامسة من فئات املقياس املتدرج 
الخما�سي. مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة موافقون على ما تضمنه هذا املحور من عبارات بالرغم من أن هناك تفاوت 
في آرائهم حول مشاريع التحول الرقمي. وقد بلغ املتوسط الكلي الستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه هذا املحور )3.80 من 5( 
بانحراف معياري مقداره )0.624( مما يشيـر إلى عدم تشتت استجاباتهم وتـركزها. ويقع هذا املتوسط في املدى )من 3.40 إلى 
4.19( حسب املقياس املتدرج الخما�سي، ويشيـر إلى الخيار »موافق«، وبناًء على ذلك نستنتج أن أفراد عينة الدراسة موافقيـن 

بشأن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في وزارة التـربية والتعليم.

ويوضح  الجدول )6( أن العبارة رقم )39( والتي تنص على )إن استخدام الخدمات اإللكتـرونية بموقع الوزارة وفر لي الكثيـر 
من الوقت والجهد مقارنة بالخدمات التقليدية( قد احتلت املرتبة األولى من حيث درجة موافقة أفراد الدراسة عليها، حيث بلغ 
5( ويقع متوسطها في املــدى )من 4.20 إلى 4.99( حسب املقياس املتدرج الخما�سي املستخدم في الدراسة،  متوسطها )4.20 من 
مما يشيـر إلى أن أفراد الدراسة »موافقون بشدة« على توفيـر الوقت والجهد الناتج عن استخدام الخدمات االلكتـرونية مقارنة 
بما سبق. ونجد أن العبارة رقم )37( والتي تنص على )أثق ثقة تامة أن التكنولوجيا املستخدمة بالوزارة تدعم كافة املعامالت التي 
اطلبها من الوزارة( قد جاءت بمتوسط قدره )3.54 من 5( ويقع متوسطها في املدى )من 3.40 إلى 4.19( ويشيـر إلى الخيار »موافق« 
حسب املقياس املتدرج الخما�سي املستخدم في الدراسة، وقد احتلت هذه العبارة املرتبة األخيـرة من حيث درجة موافقتهم عليها. 

وفيما يلي تـرتيب عبارات هذا املحور تـرتيًبا تنازلًيا حسب درجة املوافقة عليها:
إن استخدام الخدمات اإللكتـرونية بموقع الوزارة وفر لي الكثيـر من الوقت والجهد مقارنة بالخدمات التقليدية,1- 
أشعر بالرضا عن األداء العام للخدمات اإللكتـرونية.2- 
أحرص على متابعة أخبار الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي.3- 
أحرص على استخدام الخدمات املختلفة املقدمة من الوزارة عبـر الوسائل والقنوات اإللكتـرونية املتنوعة.4- 
اعـــتـــقـــد أن الــتــكــنــولــوجــيــا املـــســـتـــخـــدمـــة تــجــعــل 5- 

النظام اإللكتـروني آمنا.
أثق ثقة تامة أن التكنولوجيا املستخدمة بالوزارة 6- 

تدعم كافة املعامالت التي اطلبها من الوزارة.

مناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة
- اختبار عاقة الرتباط بيـن متغيـرات البحث

ً
أول

يوضح الجدول رقم )7( وجود عالقة ارتباط معنوية 
وطــرديــة بيـن مشاريع التحول الرقمي وأبــعــاد بطاقة أداء 
الثقة الرقمية، إذ حققت أربــع عــالقــات ارتــبــاطــات أيًضا 
من أصــل أربــع عــالقــات، بما يشكل 100% من الفرضية 

جدول رقم )7)
معامات الرتباط بيـن التحول الرقمي وبطاقة أداء الثقة الرقمية
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SPSS املصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات بـرنامج   
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الرئيسة األولى، حيث يشيـر الجدول السابق إلى وجود عالقات ارتباطية معنوية طردية بيـن املتغيـرات، وقد أمكن للباحثة 
تـرتيبهم تنازلًيا حسب قوة العالقة كما يأتي:

استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي، بمعامل ارتباط 1.0.618- 

اتجاهات ومشاعر املستخدميـن، بمعامل ارتباط 2.0.525- 

خبـرة املستخدميـن، بمعامل ارتباط 3.0.423- 

البيئة الرقمية، بمعامل ارتباط 4.0.395- 

ثانًيا - اختبار عاقات التأثيـر بيـن متغيـرات البحث

تــم إجـــراء تحليل االنــحــدار البسيط 
ملــعــرفــة تــأثــيـــــر املــتــغــيـــــر املــســتــقــل )مــشــاريــع 
الــتــحــول الــرقــمــي( عــلــى املــتــغــيـــــرات الــتــابــعــة 
)أبعاد بطاقة أداء الثقة الرقمية( كل بعد 
على حــدة. وتوضح الــجــداول التالية نتائج 

هذا التحليل:

الثقة الرقمية،  أبعاد  البيئة الرقمية كبعد من  تأثيـر معنوي ملشاريع التحول الرقمي في دعــم  النتائج وجــود  أظهرت 
حيث بلغت قيمة ف )F( مقدار ) 12.190( عند مستوى معنوية )0.000( وهي أصغر من مستوى املعنوية 1%.  كما أشارت 
النتائج أن قيمة معامل االرتباط )R( )0.508( بما يدل على وجود عالقة ارتباط بيـن املتغيـريـن، وبلغت قيمة معامل التحديد 
)R2( )0.258( بما يعنى أن املتغيـر املستقل )التحول الرقمي( يفسر ما نسبته )25.8%( من التغيـر املوجود في املتغيـر التابع 
)البيئة الرقمية(، أما النسبة املتبقية )74.2%( فتـرجع لوجود متغيـرات أخرى بخالف التحول الرقمي، باإلضافة إلى األخطاء 

العشوائية للنموذج.

تأثيـر معنوي  النتائج وجــود  أظــهــرت 
ملــشــاريــع الــتــحــول الــرقــمــي فـــي تــعــزيـــــز خــبـــــرة 
ــاد الـــثـــقـــة  ــ ــعــ ــ ــــن أبــ ــُبــــعــــد مــ ــــــن كــ ــيـ ــتـــخـــدمـ املـــسـ
الرقمية، حيث بلغت قيمة ف )F( مقدار 
 )0.01( مــعــنــويــة  مــســتــوى  عــنــد   )10.735(

وهي أصغر من %1 .  

كما أشــارت النتائج أن قيمة معامل االرتباط )R( )0.643( بما يدل على وجود عالقة ارتباط بيـن املتغيـريـن، وبلغت 
قيمة معامل التحديد )R2( )0.413( بما يعنى أن املتغيـر املستقل )التحول الرقمي( يفسر ما نسبته )41.3%( من التغيـر 
املوجود في املتغيـر التابع )خبـرة املستخدميـن(، أما النسبة املتبقية )58.7( فتـرجع لوجود متغيـرات أخرى بخالف التحول 

الرقمي، باإلضافة إلى األخطاء العشوائية للنموذج.

أظـــهـــرت الــنــتــائــج وجــــود تــأثــيـــــر معنوي 
ملشاريع التحول الرقمي في تحسيـن اتجاهات 
ومشاعر املستخدميـن كُبعد من أبعاد الثقة 
الــرقــمــيــة، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة ف )F( مــقــدار 

)22.476 ( عند مستوى معنوية )0.00(.

كما أشارت النتائج أن قيمة معامل 
االرتباط )R( )0.765( بما يدل على وجود 

عالقة ارتباط بيـن املتغيـريـن، وبلغت قيمة معامل التحديد )R2( )0.585( بما يعني أن املتغيـر املستقل )التحول الرقمي( 
املتبقية  النسبة  أمــا  )اتــجــاهــات ومشاعر املستخدميـن(،  التابع  املتغيـر  فــي  املــوجــود  التغيـر  مــن   )%58.5( مــا نسبته  يفسر 

جدول رقم )8)
نتائج تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر التحول الرقمي على البيئة الرقمية

املتغيـر 
املستقل

املتغيـر
Sigقيمة SigBTقيمة RR2F التابع

0.5080.25812.1900.0001.0811.4640.002البيئة الرقميةالتحول الرقمي
SPSS املصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات بـرنامج

جدول رقم )9) 
نتائج تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر التحول الرقمي على خبـرة املستخدميـن

املتغيـر
املستقل

املتغيـر
قيمة SigBقيمة RR2Fالتابع

TSig

0.6430.41310.7350.0012.648.4070.006خبـرة املستخدميـنالتحول الرقمي
SPSS املصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات بـرنامج

جدول رقم )0))
 نتائج تحليل النحدار البسيط 

ملعرفة تأثيـر التحول الرقمي على اتجاهات ومشاعر املستخدميـن
املتغيـر

املستقل
املتغيـر
Sigقيمة SigBTقيمة RR2Fالتابع

التحول 
الرقمي

اتجاهات ومشاعر 
0.0.7650.58522.4760.0007.1418.5070.000املستخدميـن

SPSS املصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات بـرنامج
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إلى  باإلضافة  املستخدميـن،  ومشاعر  اتجاهات  في  تؤثـر  الرقمي  التحول  بخالف  أخــرى  متغيـرات  لوجود  فتـرجع   )%41.5(
األخطاء العشوائية للنموذج.

 )11( رقــــــــــم  الـــــــــجـــــــــدول  مــــــــن  يــــتــــضــــح 
وجــــــــــــود عــــــالقــــــة ارتـــــبـــــاطـــــيـــــة طـــــــرديـــــــة بـــيـــــــن 
مــشــاريــع الــتــحــول الــرقــمــي وبــيـــــن اســتــخــدام 
االجتماعي  التواصل  التكنولوجيا ووسائل 
الــتـــــربــيــة والــتــعــلــيــم، حــيــث بلغت  فـــي وزارة 
وقـــد   ،)0.884( االرتــــــبــــــاط  مـــعـــامـــل  قـــيـــمـــة 
تبيـن من معطيات الجدول ثبات صالحية 

F والبالغة )34.138(، وهــي دالــة إحصائيا عند مستوى داللــة )0.000(.  إلــى قيمة  الــفــرض استنادا  النموذج الختبار هــذا 
ويتضح مــن نفس الــجــدول أن مشاريع التحول الرقمي فــي هــذا النموذج تفسر مــا مــقــداره )78.1%( مــن بطاقة أداء الثقة 
الرقمية )استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي(، حيث بلغت قيمة معامل التحديد R2 )0.781(، وبمالحظة 
أن مستوى املعنوية لنموذج االنحدار البسيط أقل من 5%، يتبيـن لنا وجود أثـر ذو داللة إحصائية للمتغيـر املستقل على 

املتغيـر التابع.

ا - نتائج الدراسة
ً
ثالث

ارتفاع مستوى االلتـزام بمشاريع التحول الرقمي لدى وزارة التـربية والتعليم، وذلك نتيجة استجابة اإلدارة العامة 1- 
لنظم املعلومات واتخاذ القرار ألي تغييـرات مطلوبة بسرعة، من خالل تحديد قدرتها على تحديد االحتياجات 

املطلوب تنفيذها بدقة وسرعة. 

يوجد اهتمام واضح لدى وزارة التـربية والتعليم باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي، وذلك نتيجة 2- 
للمزايا املتـرتبة على استخدام الخدمات اإللكتـرونية بموقع الــوزارة من توفيـر الكثيـر من الوقت والجهد مقارنة 
بالخدمات التقليدية، إلى جانب أنها تجعل النظام اإللكتـروني أكثـر أمنا، إضافة إلى أنها تدعم كافة املعامالت التي 

يطلبها املستفيدون من العملية التعليمية.

أظهرت نتائج اإلحصاء الوصفي أن جميع أبعاد الثقة الرقمية قد جاءت بدرجة استجابة عالية من قبل املنتسبيـن 3- 
من وزارة التـربية والتعليم. ويمكن تـرتيب هذه األبعاد حسب األهمية النسبية وذلك على النحو التالي:

استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي بمتوسط حسابي 3.80 ووزن نسبى %76.- 

اتجاهات ومشاعر املستخدميـن بمتوسط حسابي 3.69 ووزن نسبى %73.8.- 

خبـرة املستخدميـن بمتوسط حسابي 3.56 ووزن نسبى %71.3.- 

البيئة الرقمية بمتوسط حسابي 3.48 ووزن نسبى %69.6.- 

تبيـن النتائج وجود عالقة ارتباط وأثـر معنوي بيـن التحول الرقمي والثقة الرقمية بأبعادها األربعة،  لوزارة التـربية 4- 
 في تحسيـن أبعاد الثقة الرقمية.

ً
والتعليم، وهذا يشيـر إلى أن ملشاريع التحول الرقمي دوًرا مهًما وفعاال

الفاعلة 5-  الجهات  العديد من  يؤديها  أن  إلــى مهام متعددة يمكن  التعليمية  املمارسات  الرقمية  الشبكات  تصنف 
التنظيم  الرقمية  الشبكات  تعطل  املحتـرفيـن.  املعلميـن  وهوية  واملعاييـر  املهام  تغيـر  ذلــك،  أثناء  وفــي  املختلفة، 

التقليدي للتعليم وتجعل التعليم غيـر الرسمي بارًزا بشكل متـزايد. 

توصيات الدراسة

بناًء على نتائج البحث الحالي، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:

اعتماد التحول الرقمي كخيار استـراتيجي في وزارة التـربية والتعليم في كل الظروف وخاصة في الظروف االستثنائية 1- 
كجائحة كورونا.

جدول رقم ))))
 نتائج تحليل النحدار البسيط ملعرفة تأثيـر التحول الرقمي 

على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الجتماعي
املتغيـر

املستقل
املتغيـر
Sigقيمة SigBTقيمة RR2Fالتابع

0.8840.78134.1380.0006.1720.9460.000البيئة الرقميةالتحول الرقمي
SPSS املصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات بـرنامج
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اعتماد بـرنامج أو شهادة مرخصة للتحول الرقمي للمعلميـن كأساس لالعتماد األكاديمي أو التـرقيات.2- 

ضـــــرورة وضـــع إطــــار قــانــونــي يــحــمــي املــســتــخــدمــيـــــن مـــن ســـوء اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا وتــطــبــيــقــاتــهــا، ومـــن الــتــالعــب 3- 
واالستغالل، وذلك لبناء الثقة الرقمية.

وفى نهاية األمر تؤكد الباحثة على أن التحول الرقمي في مصر عامة وفى وزارة التـربية والتعليم خاصة أمر ال بد منه، إذ 
ُيعد ضروري لحل العديد من املشكالت التعليمية، مع التنبيه على أن استخدام األدوات والوسائل التكنولوجية هي وسيلة 

يجب توظيفها لخدمة األهداف التعليمية.

باختصار، تدفعنا الشبكات الرقمية إلى إعادة التفكيـر في ماهية التعليم، وكيف نقوم به، ومن يشارك فيه، وما نـريده 
منه.

حدود الدراسة 

فرضت طبيعة الدراسة على الباحثة االعتماد بشكل كبيـر على االستبانة كمصدر رئيس لجمع البيانات، حيث تعذر 
الحصول على مقاييس فعلية ألبعاد الثقة الرقمية. ونظرا لظروف جائحة كورونا لم تتمكن الباحثة من توزيع االستبيانات 
 عن االستبانة الورقة. وفيما يأتي 

ً
على عينة الدراسة بصورة مباشرة، وقد لجأت الباحثة إلى إعداد استبانة إلكتـرونية بديال

أهم القيود التي واجهت الباحثة:

عدم إمكانية تعميم نتائج الدراسة على وزارات أخرى بخالف وزارة التـربية والتعليم.1- 

طبيعة املبحوث أو املشتـرك في االستبانة، وحالته املزاجية.2- 

قلة األدوات التي تم االعتماد عليها، واالكتفاء فقط باالستبانة.3- 

صغر حجم عينة الدراسة، وخاصة من الجمهور الخارجي )املعلميـن وأولياء األمور(. 4- 
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 ABSTRACT

The study aimed to reveal the impact of the application of digital transformation projects on the dimen-
sions of digital trust, as the study used the descriptive analytical approach, and relied on a questionnaire to 
collect statistical data from the study sample members, and included )41( paragraphs distributed over five 
dimensions )the first dimension to measure transformation projects(. digital, and four dimensions of digital 
trust: the digital environment, user experiences, user attitudes and feelings, and user participation(. A ran-
dom sample of )105( affiliated to the Egyptian Ministry of Education )30 working in public administration 
and decision support systems, 75 teachers and parents in Cairo governorate( was selected representing the 
study population.

To achieve the objectives of the research, several questions and hypotheses were raised that were 
tested based on the statistical program )SPSS(, and the statistical means represented in the arithmetic mean, 
standard deviation and Pearson correlation coefficient were used, in order to measure the nature of the re-
lationship between the research variables, and the simple linear regression coefficient to measure the effect 
relationships.

The results of the study showed that all dimensions included in this scale came to a high degree, where 
the relative weight of the dimension of using technology and social media reached 76%, and it came in 
the first place, while the dimension of attitudes and feelings of users got a relative weight of 73.8% in the 
second place, as happened After the users experience a relative weight of 71.3%, it came in third place, and 
after the digital environment came in fourth place with a rate of 69.6%. In addition to the existence of a 
correlation and a significant effect between digital transformation and digital trust in its four dimensions, 
for the Ministry of Education, and this indicates that digital transformation projects have an important and 
effective role in improving the dimensions of digital trust.

Keywords: Digital Transformation, Digital Environment, User Experience, User Attitudes and Feelings, 
Digital Technology.


