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ل الرقمي يف المدارس المطبقة لبوابة المستقبل يف المملكة العربية السعودية  تحديات التحوُّ

 )3(إيامن بنت إبراهيم الريس، و)2(مي بنت حممد العيفان، و)1(خولة بنت عبد اهللا املفيز

 ، ووزارة التعليمجامعة امللك سعود

 )ـه29/10/1441 يف  وقبل للنرشهـ؛10/05/1441قدم للنرش يف (

ل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية، واقرتاح سبل التغلـب  هدفت الدراسة إىل :املستخلص التعرف عىل حتديات التحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة ستبانة عىل عينة الدراسة البالغ واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وطبقت اال. عليها من وجهة نظر مسؤويل ومسؤوالت التحوُّ

ل رقمي يف مخس إدارات تعليمية للبنني والبنات شملت كال� من 362عددهم  منطقة عـسري، ومنطقـة املدينـة املنـورة، ومنطقـة الريـاض، : مسؤوًال ومسؤولة حتوُّ

ل الرق. ومنطقة تبوك، واملنطقة الرشقية مـي يف املدرسـة بدرجـة متوسـطة، وجـاءت التحـديات البـرشية يف وأظهرت نتائج الدراسة وجود حتديات تواجه التحوُّ

املرتبة األوىل بدرجة موافقة عالية، يف حني جاءت التحديات التنظيمية والتقنية يف املرتبتني الثانية والثالثة بدرجة موافقة متوسطة، وكذلك أظهرت نتائج الدراسـة 

ل الرقميموافقة بدرجة متوسطة عىل سبل التغلب عىل حتديات التح ل الرقمي يف مـدارس . وُّ وقدمت الدراسة توصيات عدة يؤمل أن تسهم يف دعم حتقيق التحوُّ

 .التعليم العام املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية

ل الرقمي، الثورة الصناعية الرابعة: الكلامت املفتاحية  .مسؤولو التحوُّ
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Abstract: This study aimed to identify the challenges of digital transformation (DX) in public education schools that apply "Future 
Gate" in Kingdom of Saudi Arabia, and to suggest ways of addressing such challenges as perceived by officials of digital transformation in 
the schools. The study used the survey descriptive approach, and applied the questionnaire to the study sample members that consisted of 362 
out of 1045 digital transformation officials in schools that apply "Future Gate" in five educational directorates for boys and girls, (i.e. Asir 
Region, Medina Munawarah Region, Riyadh Region, Tabuk Region, and The Eastern Region). The results of the study showed that there 
were challenges facing the digital transformation in the school with an intermediate degree. Human challenges came first with a high degree, 
while the organizational and technical challenges came second and third respectively with an intermediate degree. In addition, the study 
results showed also that there was an agreement to the ways of addressing the challenges of digital transformation with an intermediate 
degree. The study provided some recommendations that may support the implementation of digital transformation in public education 
schools that apply "Future Gate" in Kingdom of Saudi Arabia. 

Key Words: Digital Transformation officials, The Fourth Industrial Revolution (4IR). 
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  :املقدمة

تعد التقنية السمة األهم للعقود األخرية، فالتسارع 

 عاملًـا جديـًدا التقني الذي يشهده العـرص احلـايل شـكل

اندجمت فيه التقنية مع احلياة، وأصبحت متطلًبا الستقرار 

الدول واملنظامت وحياة األفراد، فنحن نـشهد اليـوم مـا 

أطلق عليه املؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى العـاملي 

 Klaus Schwabاالقتصادي الربوفسور كالوس شواب 

 يـشهدها ، والتي تعـد ثـورة مل»الثورة الصناعية الرابعة«

التاريخ من حيث رسعتها أو نطاقها أو تعقيـداهتا، فهـي 

تشري إىل التقارب بني االبتكارات الرقميـة والبيولوجيـة 

 .والفيزيائية

وباملقارنة بالثورات السابقة فإن تطبيقـات الـذكاء 

الصناعي والتقنية احليوية والروبوت وانرتنـت األشـياء 

يـع وواسـع؛ ممـا تقود هذه الثورة وتنترش فيها بشكل رس

أحــدث تغيــريات جذريــة يف طبيعــة املنافــسة بــني 

املؤسسات، وعدد الوظائف ونوعها؛ األمر الذي يـدفع 

املؤسسات التي ترغـب باالسـتمرار أن تغـادر التفكـري 

 ).2017الربيعي، (النمطي ملواكبة هذه الثورة الرقمية 

ولذا، ال بدَّ للدول واملؤسسات مـن مواكبـة هـذه 

ل الرقمي، الـذي يعـد الثورة من خال ل ما يعرف بالتحوُّ

رحلة طويلة تتميز باحليوية والديناميكية لالسـتفادة مـن 

التقنيات احلديثة لتكون الدول واملؤسسات أكثـر مرونـة 

وقدرة عىل التجديـد واالبتكـار ومواكبـة االحتياجـات 

وقـد عـرف برنـامج التعـامالت اإللكرتونيـة . املتجددة

ل الرقمـي »يرس« الـسـعي إلــى حتقيــق « :بــأنه التحوُّ

ــامل  ـــاذج األع ـــر نم ـــات وتطوي ـــرتاتيجية املنظم اس

والتشـغيل املبتكـرة واملرنـة مـــن خـالل االسـتثامر يف 

التقنيـات وتطويـر املواهـب وإعادة تنظيـم العمليــات 

وإدارة التغييـر إلجياد قيمــة وخربات جديـدة للعمـالء 

كـام ). 11.، ص2019 (»واملوظفيـن وأصحاب العالقـة

بأنه استخدام تقنية رقميـة جديـدة ) 2018(عرفه اهلادي 

تساعد يف حتسني األعامل وتعزيز خـربة العميـل وتـدفق 

 .العمليات وتطوير نامذج أعامل جديدة

ــديا ــصفه تيكوبي  (.Techopedia.com, n. d) وت

باالنتقــال مــن املاديــة إىل الرقميــة، وعرفتــه بأنــه يمثــل 

ة بتطبيق ودمج التقنية الرقميـة يف كافـة التغيريات املرتبط

اإلجابـة عـن «جوانب احلياة البرشية واملجتمع مما يعني 

كيف يمكن حتقيق أقىص قـدٍر مـن : السؤال الذي مفاده

 »استخدام التكنولوجيـا الرقميـة لـصالح مجيـع النـاس

). 7.، صITU ،2017االحتــاد الــدويل لالتــصاالت (

 & Gurbaxani)جورباكـاين ودونكـل  وأيـًضا وصـف

Dunkle, 2019) ل الرقمي بالتغيري الذي يتـضمن  التحوُّ

إعادة اخرتاع الرشكة لرؤيتهـا واسـرتاتيجيتها وهيكلهـا 

التنظيمي وعملياهتا وقدراهتا وثقافتها، ويتجـاوز تغيـري 

 .الرشكات إىل األسواق والصناعات بأكملها

ل الرقمـي يف ) 2020(فيام يرى احلجيالن  أن التحوُّ
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حتويل العمليات اإلدارية واملامرسـات «ُيعرب عن التعليم 

) أجهزة وبرامج(التعليمية إىل عمليات تعتمد عىل التقنية 

بشكل تام أو جزئي، وتركز عىل جانبي تقليل التكـاليف 

ورفع جودة العمل، هتدف لتطوير العمليـات التعليميـة 

 ).4.ص (»وسهولة الوصول

ل الرقمي من خـال ل مـا إن الوصول ملفهوم التحوُّ

تم عرضه سابًقا يدعونا للتفريق بني التحـديث الرقمـي 

)Digital Modernization ( ل الرقمي  Digital)والتحوُّ

Transformation DX) ــامل ــي ش ــشري إىل تبن ــذي ُي  ال

للتغيري، حيث يستهدف كـل أنـشطة املؤسـسة ويـشمل 

األفراد والسياسات والعمليات ومنصة العمل، ويعتمـد 

 كالـذكاء االصـطناعي، واحلوسـبة عىل تقنيـات حديثـة

السحابية، وسلسلة الكتل وغريهـا، وحيتـاج إىل تطـوير 

خارطة طريق اسرتاتيجية لتحقيقـه، بخـالف التحـديث 

الرقمي الذي يـشري إىل عمليـة ترقيـة أو اعـتامد تقنيـات 

جديدة لألعامل احلالية مثل اخلدمات السحابية، والربيد 

مة املوارد البـرشية اإللكرتوين، ومنصات التعاون، وأنظ

وذلك هبدف التحسني، ورفع الكفاءة، وخفض التكلفـة 

)Heneghan, 2019.( 

ــصحيح  ــق ال ــح والتطبي ــد الواض ــق التحدي وحيق

ل الرقمي العديد من الفوائد أمهها التغيري اجلذري  للتحوُّ

يف خدمات خمتلف األطراف من مـوظفني ومـستفيدين، 

لـة وتنافـسية وتوفري إمكانات ضخمة لبناء جمتمعات فعا

مستدامة، واإلسهام يف تغيري التفكري وزيادة القدرة عـىل 

التنبؤ والتخطيط للمستقبل مـن خـالل االسـتفادة مـن 

التقنيات احلديثة، وتوفري اسرتاتيجية لـصنع فـرق عمـل 

باإلضـافة إىل ). 2019املنصة الوطنية املوحدة، (متطورة 

 حتــسني الكفــاءة التــشغيلية وتنظيمهــا، ورفــع مــستوى

جودهتا، وتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية مما يرفع درجة 

إبـراهيم (رضا املستفيدين ويدعم عمليات اختاذ القـرار 

إىل أن ) 2011(ويف التعليم أشـار عـيل ). 2018واحلداد، 

ل الرقمي تظهـر يف جوانـب متعـددة حيـث  أمهية التحوُّ

يعمل عىل إعادة تصميم املؤسـسات الرتبويـة وهياكلهـا 

ة، وحيقــق التكامــل بــني الوظــائف األساســية التنظيميــ

للمؤسسات الرتبوية، كام يسهم يف تطوير األنامط القيادية 

واإلدارية، وتطوير منظومة اختاذ القرارات، ويعمل أيًضا 

عــىل إتاحــة فــرص متعــددة الســتثامر املــوارد البــرشية 

واملادية، وتكـوين اجتاهـات إداريـة ترتكـز عـىل إعـامل 

 .ساءلة والنزاهة والشفافيةمبادئ التمكني وامل

وتبني الفكر الرقمي هو السبيل لتقـديم اخلـدمات 

بصورة أرسع وأفضل، فاملستفيد اليوم يتوقـع أن يكـون 

املحمول أهم وسيلة متكنه من الوصول للخدمات خالل 

التنقل، َبدًءا من تقـديم الطلـب ومتابعتـه وحتـى إمتـام 

ــًضا أن ). 2018جــالل، (اخلدمــة  تعمــل كــام يتوقــع أي

التقنيات الناشئة األخرى كمواقع التواصل االجتامعـي، 

ــذكاء  ــضخمة، وال ــات ال ــسحابية، والبيان ــبة ال واحلوس
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االصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل، والروبوتـات اآلليـة 

 .عىل جعل جتربته أكثر ثراء وجاذبية

إن جتربة املستفيد اليوم تعد من أهـم القـوى التـي 

ل الرقمي مـسلًكا  رضورًيـا للمؤسـسات يف جتعل التحوُّ

ولذا، تستلزم . العرص الراهن لتبقى ضمن نطاق املنافسة

  ) Suriano, 2018(متطلبـات عديـدة حـددها سـوريانو 

 - )احتــاد الــصناعة العــاملي( الرقمــي TMيف منتــدى  -

ل الرقمـي  تطـوير الـشبكات، (باالهتامم بركـائز التحـوُّ

يـة بتكامـل ، والعنا)والتقنيات الرقمية، وجتربة املـستفيد

ــية،  ــات االفرتاض ــسيط العملي ــة وتب ــدمات الرقمي   اخل

  مع توفري جتربة كاملـة للمـستفيدين مـن طلـب اخلدمـة 

حتى وصـوهلا، والرتكيـز عـىل تقـديم خـدمات رقميـة 

 .مبتكرة

نظــرة أخــرى ) 2017(وكانــت لكورتــل ويــوب 

ل الرقمـي حيـث قـسامها إىل متطلبـات  ملتطلبات التحوُّ

سـرتاتيجيات وخطـط التأسـيس إدارية أمهها وضـع اال

وذلك بتشكيل إدارة أو هيئة للتخطيط واملتابعة والتنفيذ، 

ل إىل اهلياكل املصفوفية والـشبكات، ومتطلبـات  والتحوُّ

برشية متركزت حول االستثامر يف العنرص البرشي ورأس 

ــويرهم،  ــشافهم وتط ــق اكت ــن طري ــرشي ع ــال الب امل

حتية التي تشمل ومتطلبات فنية عن طريق توفري البنية الت

حتسني شبكة االتصاالت، واملتطلبات األمنية لضامن أمن 

 .املعلومات ورسيتها

إىل أن ) Dvoretskaya, 2018(وأشار دفوريتيسكيا 

ل الرقمي يف املدارس من وجهة  من أبرز متطلبات التحوُّ

نظر املعلمني زيادة أساليب التطوير املهني للمعلمـني يف 

وتطــوير املدرســة كمنظمــة املــدارس لتــشمل اإلرشــاد 

متعلمة، مـن خـالل األنـشطة املختلفـة غـري الرسـمية، 

واحلاجة لبعض السياسات اجلديدة لدعم التمركز حول 

كام حدد مخسة . الطالب، والبيئة الرقمية ملجتمع املعلمني

عوامل مـؤثرة يف تأسـيس التعلـيم والـتعلم الرقمـي يف 

ل الطالـب، املدرسة هي القيادة الرتبوية، والتمركـز حـو

والبنيـة التحتيـة الرقميـة، والـتعلم يف العـرص الرقمـي، 

أن  (Tiersky, 2017) وذكـر تريسـكى. والثقافة الرقمية

ل الرقمي يف املـنظامت وجـود ثقافـة  من متطلبات التحوُّ

ــستفيد،  ــحة للم ــة واض ــة رقمي ــة، ورؤي ــة داعم تنظيمي

والعناية بتوفري تقنيات مرنة، وتفعيل آليات مجع بيانـات 

 .ملستخدم واالستفادة منهاا

ل الرقمي ) 2011(وأوضحت دراسة عيل  أن التحوُّ

بنـاء رؤيـة رقميـة : للجامعات املرصية يتطلـب مـا يـيل

وصياغة اسرتاتيجية التطوير، مـن خـالل تكـوين رؤيـة 

شاملة وواضحة حول تقنية املعلومات واالتـصاالت يف 

ــار  ــوفري اإلط اجلامعــة لتعــرف مكانتهــا املــستقبلية، وت

ــذ  التــرشيعي والــدعم اإلداري واملــايل الالزمــني للتنفي

وترمجة الرؤية الرقمية إىل واقع؛ بـام يـساعد عـىل تـوفري 

املمكنــات الالزمــة، وتأهيــل املــوارد البــرشية، وتــوفري 
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اإلجــراءات التــرشيعية والقانونيــة الالزمــة لتــأمني 

املعامالت الرقمية، واختيار نقطة البداية، من أجل حتقيق 

ت هادئة ومتزنـة وحمـسوبة وفقـًا ملعـايري ضـابطة انتقاال

تتطلب اإلملـام بآليـات العمـل املـنظم وفقـًا لألسـلوب 

 .العلمي واملنهجي

أن التعامل مـع متطلبـات ) 2019(وذكر الدهشان 

ل الرقمـي وتقنياتـه يـستلزم صـياغة اسـرتاتيجية  التحوُّ

مشرتكة مع تزويـد البيئـة املدرسـية بتقنيـات وحمركـات 

ل  الرقمي، باإلضافة لـدعم الطلبـة والعـاملني يف التحوُّ

امليدان الرتبوي وتنمية وعيهم بمتطلبات التعلم الرقمي، 

والعناية بتصميم بـرامج تدريبيـة مالئمـة لتطـوير مجيـع 

ل الرقمـي  عنارص املنظومة الرتبوية، ونرش ثقافـة التحـوُّ

وتقنياهتا يف العملية التعليمية، والعمل عىل تشجيع تبادل 

 .ات الرقمية املحلية والدوليةاخلرب

ل ) 2020(وقسم صالح  العوامل املؤثرة عىل التحوُّ

الرقمي يف التعلـيم اجلـامعي إىل عوامـل تتـصل بالبيئـة 

الداخلية، وتتمثل يف القوى البـرشية واجلوانـب املاديـة، 

وعوامل تتـصل بالبيئـة اخلارجيـة، وتتمثـل يف التطـوير 

 .التقني ومتطلبات سوق العمل

ـــا ـــسينيس وأش ـــسحيباين وباالفيت ـــوهيل وال ر الع

 Al-Ohali, Al-Suhaibani, Palavitsinis)وكوتومانوس 

& Koutoumanos, 2018) ل  إىل متطلبات أخرى للتحوُّ

الرقمي يف املنظامت التعليمية مثل احلاجة لدعم الرشكاء 

سواء كان من قبل فريق متخصص، أم عن طريق الـدعم 

 مـستمًرا لنجـاح أسـهل باملوارد، عىل أن يكـون الـدعم

ل الرقمي، مع تقديم نظام مكافآت لدعم وحتفيـز  للتحوُّ

 .املعلمني

ل  ومــن يتتبــع خطــوات وزارة التعلــيم يف التحــوُّ

الرقمي يف اململكة العربيـة الـسعودية جيـد أهنـا خطـت 

ل الرقمي حيث وضعت خطة  خطوات حثيثة نحو التحوُّ

ل الرقمـي  للتعلـيم اسرتاتيجية هتدف إىل متكـني التحـوُّ

، األمـر الـذي مكنهـا مـن 2030وربطه بعنارص الرؤيـة 

الوصــول إىل املــستوى األخــرض يف مــؤرش النــضج 

وزارة االتصاالت وتقنية % (80للخدمات الرقمية بنسبة 

 ). 2018املعلومات، 

ومن أهم املشاريع التـي أطلقتهـا الـوزارة مـؤخًرا 

ل الرقمي منظومـة بوابـة املـستقبل، وال تـي لدعم التحوُّ

تتيح بيئة تعليمية تعتمد عىل التقنية يف إيصال املعرفـة إىل 

الطالب وزيادة حصيلته العلمية، ودعم تطـوير قـدرات 

وتعـد بوابـة املـستقبل نظـام . املعلمني العلمية والرتبوية

ـــية  ـــررات الدراس ـــرتوين إلدارة املق ـــم إلك إدارة تعل

اإللكرتونية، وتطوير أساليب التعلم وتقديم التسهيالت 

للمستخدمني من خالل توفري االتصال بني كافـة أفـراد 

 وزارة -منظومــة التعلــيم املوحــدة(املنظومــة التعليميــة 

 .)2020التعليم، 

ل الرقمي للمدرسة يتطلب إدارة  وحيث إن التحوُّ
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للتغيري، فقد حرصت الوزارة عىل وجـود مـسؤول عـن 

ل الرقمي يف كل مدرسة من منسوبيها، وهو معلم  التحوُّ

ترشيحه من قبل قائد املدرسة ليكـون مـسؤوًال عـن يتم 

ل الرقمــي، ومــن ضــمن مهامــه مــساعدة قائــد  التحــوُّ

ــدريب  ــي، وت ل الرقم ــوُّ ــة التح ــذ خط ــة يف تنفي املدرس

وذلـك . املعلمني والطالب عـىل تفعيـل أدوات البوابـة

لــضامن حتقيــق أقــىص فعاليــة يف اســتخدام مجيــع أفــراد 

لبوابة، وحتفيـز املعلمـني املنظومة التعليمية لألدوات يف ا

والطالب لتفعيل أدوات بوابة املستقبل بام خيدم العمليـة 

التعليمية وإجياد احللول املناسبة ملعاجلة املـشكالت التـي 

تواجه منسويب وطالب املدرسة، واإلسهام يف رفع نـسبة 

تفعيل املدرسة والتي تعتمد عىل نـسبة تفعيـل الطـالب 

 ).2019تطوير لتقنيات التعليم، (

ــوفري  ــىل ت ــوزارة ع ــرص ال ــن ح ــرغم م ــىل ال وع

ل الرقمي عىل كافة املستويات فإن هناك  املتطلبات للتحوُّ

الكثري من التحديات والعقبات التي تواجهه، فقد أشـار 

يف دراسة  -) Al-Ohali et al., 2018(العوهيل وآخرون 

شملت نظام التعلم اإللكرتوين لبوابة املستقبل يف ثـالث 

لرياض وجدة والدمام مع ثالثة نظـم إلدارة مناطق هي ا

 إىل أن أبـرز التحـديات التـي واجهـت تطبيـق - التعلم

 املرشوع تتمثل يف إدخـال نظـام إدارة الـتعلم يف خمتلـف

ــارش  ــداين املب ــدعم املي ــعف ال ــية، وض ــواد الدراس امل

للمعلمني، وتـدين مـستوى التـدريب وأدوات الـدعم، 

ودة، وضـعف إدارة وضعف الرقابة والتقييم وضامن اجل

 .التغيري والتحفيز

عــن ) Alqahtani, 2017(كــشف القحطــاين كــام 

وجـود مـشكالت تعيـق التنفيــذ النـاجح إلطـار البنيــة 

ـــة  ـــة املعلوماتي ـــة ) (ITILالتحتي ـــا حلوكم تكنولوجي

املعلومات يف وزارة التعليم باململكة العربيـة الـسعودية، 

م وجـود منها التغيـري املـستمر للمـوارد البـرشية، وعـد

مهارات متخصصة يف التنفيذ الصحيح هلذا اإلطار، وقلة 

معرفة املوظفني بالعمليات ذات الصلة نتيجة عدم كفاية 

. الدورات التدريبية، إىل جانب مقاومة املوظفني للتغيـري

وحددت الدراسة أيًضا أبرز العوامل احلاسمة للنجاح يف 

لتأثريمهـا دعم اإلدارة العليا وقوة إدارة املرشوع، وذلك 

عىل تطوير العمليات واختاذ القـرارات وإلـزام املكاتـب 

 .بالتنفيذ وتعزيز التعاون بني اإلدارات

ل ) 2020(وذكر احلجيالن  أن من معوقات التحـوُّ

اململكـة العربيـة الـسعودية عـدم الرقمي يف التعلـيم يف 

وضوح الرؤيـة واألهـداف، واحلاجـة للـدعم والتغيـري 

ـــانوين، و ـــسفية، اإلداري والق ـــة وفل ـــات تربوي معوق

ومعوقات املتابعة وإعـادة التطـوير، وتقيـيم العمليـات 

 .للتطوير وصنع القرارات

ــائج دراســة العــرفج  ــًضا أشــارت نت   ) 2020(وأي

التي ُطبقت عىل عينة عشوائية مـن مـرشفات مكاتـب  -

 إىل -  مرشفة213إدارات التعليم بمنطقة الرياض بلغت 
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ل الرقمـي، كانـت وجود العديـد مـن معوقـات الت حـوُّ

املعوقــات التقنيــة أبرزهــا ومــن أمههــا تعــدد األنظمــة 

اإلدارية وانعدام التكامل بينها وضـعف مـستوى البنيـة 

التحتية، تلتها املعوقات التنظيمية التـي متثلـت بـضعف 

التخطيط ومجود اهلياكـل التنظيميـة، وأخـًريا املعوقـات 

 .يريالبرشية كقلة الكوادر املؤهلة ومقاومة التغ

ل الرقمــي يف مــدارس التعلــيم  وحيــث إن التحــوُّ

العام هو تغيري يشمل مجيـع العمليـات وأنظمـة اإلدارة، 

وكذلك السياسات واهلياكل التنظيمية وقد يمتد ليشكل 

. تغيًريا شامًال يف منظومة عمل منسويب املدرسة واملجتمع

لذا فإنه يواجه العديـد مـن العقبـات والتحـديات التـي 

ل الرقمي يف املدرسة، ومن اجلدير تؤخر أو ت عرقل التحوُّ

بحثها ودراستها للكشف عنهـا واقـرتاح سـبل التغلـب 

 .عليها وهو ما سعت إليه هذه الدراسة

 :مشكلة الدارسة

اعتنت وزارة التعليم بإطالق عدد مـن املبـادرات 

ل الوطني  ل  2020للتحوُّ ومنهـا إطـالق مبـادرة التحـوُّ

 وقد أكد وزير التعليم الـسابق .»بوابة املستقبل«الرقمي 

 تطلعات الـوزارة »بوابة املستقبل«خالل تدشني برنامج 

لتحقيق تعليم نوعي يواكب احتياجات املستقبل واجليل 

القادم، كام أشار إىل حجم التحديات املتوقعة للمـرشوع 

وعزم القيادات الرتبويـة عـىل جتاوزهـا واالسـتمرار يف 

يمية رقمية تفاعليـة حتقـق الربنامج للوصول إىل بيئة تعل

ل الرقمي يف التعليم ضمن رؤيـة اململكـة  أهداف التحوُّ

 ).2017واس،  (2030العربية السعودية 

ومن خالل استعراض الدراسات املحـدودة التـي 

ــة  ــة العربي ــيم اململك ــي يف تعل ل الرقم ــوُّ ــت التح تناول

ل  السعودية نجد أهنا استهدفت تعرف معوقـات التحـوُّ

تويات إدارية خمتلفة حيث هـدفت دراسـة الرقمي يف مس

ل الرقمـي يف ) 2020(العرفج  لتعـرف معوقـات التحـوُّ

مكاتب إدارات التعليم بمدينة الرياض، وسعت دراسـة 

لتعرف عوامـل النجـاح ) Alqahtani, 2017(القحطاين 

يف تطبيق مكتبة البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات 

)ITIL (؛ فيام استهدفت دراسـة يف إدارة تقنية املعلومات

 نـرش نظـام (Al-Ohali et al., 2018)العوهيل وآخـرون 

 .إدارة التعلم عىل مستوى اململكة العربية السعودية

عىل حد  -ومل تستهدف أي من الدراسات السابقة 

ل الرقمي يف التعلـيم عـىل - علم الباحثات  بحث التحوُّ

لرغم مستوى املدارس يف اململكة العربيـة الـسعودية، بـا

مـن أن املـدارس متثـل املؤسـسات الرتبويـة التـي تــدير 

ل الرقمي يف التعلـيم مبـارشة مـن خـالل دورهـا  التحوُّ

، ومن املتوقـع »بوابة املستقبل«الرئيس يف تفعيل برنامج 

ل الرقمـي يف  أن يعرتضها ما يعرقل إمتام عمليات التحوُّ

وللتحقق من ذلـك أجـرت الباحثـات . التعليم بفاعلية

مـسؤولة ) 20(لعينـة مكونـة مـن  - اسـتطالعية دراسة

ل رقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل  كشفت - حتوُّ
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ل الرقمـي  عن وجود حتديات وعقبـات عديـدة للتحـوُّ

داخل املدرسة، األمر الذي يدعو للكشف عنها، وبحث 

سبل التغلب عليها لإلسهام يف تعريـف اجلهـات العليـا 

ــة وصــناع القــرار وإدارات املــ دارس يف اململكــة العربي

ل الرقمي يف التعليم  .السعودية هبا لدعم عملية التحوُّ

 :أسئلة الدراسة وأهدافها

 :هدفت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

لما حتديات  -1  الرقمي يف مدارس التعليم التحوُّ

 من وجهـة نظـر أفـراد السعوديةالعام يف اململكة العربية 

 عينة الدراسة؟

ل الرقمـي  -2 ما سبل التغلب عىل حتديات التحـوُّ

يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية من 

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

 :الدراسة أمهية

اســتمدت الدراســة أمهيتهــا النظريــة مــن حداثــة 

موضوع الدراسة، وتوافقها مـع التوجـه الـوطني نحـو 

ل ا لرقمـي متامشـية مـع وضع اسرتاتيجية وطنية للتحـوُّ

ل الرقمي والبلوك تشني  سلسلة (توصيات ملتقى التحوُّ

ــل ــسعودي األول ) الكت ــة ) SDTBF(ال ــد بمدين املنعق

ل الرقمـي 2019الرياض يف شهر إبريل  ، ومـؤمتر التحـوُّ

 2017للمؤسسات املنعقد يف مدينة الريـاض يف نـوفمرب 

ل الرقمـي يف اململكـة بـام  الذي أكد دعم حركـة التحـوُّ

 .2030 ورؤية 2020يتامشى مع برنامج 

ومتثلــت األمهيــة التطبيقيــة للدراســة يف أن نتــائج 

الدراسة احلاليـة قـد تـسهم يف تعريـف اجلهـات العليـا 

ومتخذي القـرار وإدارات املـدارس يف اململكـة العربيـة 

ل الرقمـي يف  السعودية بالتحديات التـي تواجـه التحـوُّ

 عليهـا ممـا يـسهم يف املدرسة، واحللول املقرتحة للتغلب

يف  -كام قد تفسح الدراسة احلالية . حتسني وتطوير أدائها

ل  ظل حمدودية الدراسات العربية التـي تناولـت التحـوُّ

 املجـال أمـام البـاحثني - الرقمي يف املؤسسات الرتبوية

ل الرقمي  إلجراء بحوث ودراسات علمية تتناول التحوُّ

املوضـوع حـديث ُتسهم يف سد الفجوة البحثية يف هـذا 

 .العهد يف املنظامت واإلدارات التعليمية

 :حدود الدراسة

اقترصت حدود الدراسة املوضـوعية عـىل تعـرف 

ل الرقمي التنظيمية والبـرشية والتقنيـة يف  حتديات التحوُّ

مدارس التعليم العام وسبل التغلـب عليهـا، وحتـددت 

 الدراسة مكانًيا بمـدارس التعلـيم العـام املطبقـة لبوابـة

املستقبل يف مخس إدارات تعليمية للبنني والبنـات وهـي 

اإلدارات العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومنطقة املدينة 

املنورة، واملنطقة الرشقية، ومنطقة عسري، ومنطقة تبـوك، 

وقد كان حدود الدراسة البرشية مـسؤويل ومـسؤوالت 

ل الرقمي، وحـدودها الزمانيـة الفـصل الـدرايس  التحوُّ

 .ـه1441 من العام اجلامعي الثاين
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  :مصطلحات الدراسة

ل الرقمي يف التعليم  -  التحوُّ

(Digital Transformation In Education): 

ل الرقمـي يف التعلـيم ) 2020(عرف صالح  التحوُّ

ل املنظومي الشامل الذي يظهر كتغيري جـذري يف  بالتحوُّ

 .هالبنية والبيئة واألهداف ومواصفات اخلريج ومهارات

ل الرقمــي يف التعلــيم  وتعــرف الباحثــات التحــوُّ

بسعي املؤسـسات الرتبويـة السـتثامر تقنيـة املعلومـات 

ــة  ــدماهتا بطريق ــا وخ ــوير عملياهت ــصاالت يف تط واالت

مبتكرة ومرنة مـن أجـل حتـسني كفـاءة ونوعيـة أدائهـا 

 .الرتبوي والتعليمي وتوفري قيمة أكرب هلا وللمستفيدين

ل الرقمي بأهنـا كام تعرف الباحثات حت ديات التحوُّ

العوامل البرشية والتنظيمية والتقنيـة املـؤثرة سـلًبا عـىل 

ل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابـة  حتقيق أهداف التحوُّ

 .املستقبل يف اململكة العربية السعودية

ل الرقمي -  مسؤول التحوُّ

(Digital Transformation Officials): 

مـسؤول ) 2019(لـيم عرفت تطوير لتقنيـات التع

ل الرقمـي بــأنه املعلـم أو املـسؤول الـذي تـم « :التحوُّ

ترشيحه مـن ِقبـل قائـد املدرسـة ليكـون مـسؤوًال عـن 

ل الرقمي يف مدرسـته بحيـث يكـون مـن ضـمن  التحوُّ

ل  مهامه مـساعدة قائـد املدرسـة يف تنفيـذ خطـة التحـوُّ

الرقمــي، وتــدريب املعلمــني ومــساعدة الطــالب عــىل 

 .»وات بوابة املستقبل بفاعليةاستخدام أد

 :)(Future Gateبوابة املستقبل  -

ل نحـو  هي برنامٌج أطلقتـه وزارة التعلـيم للتحـوُّ

التعليم الرقمي، وتكوين بيئة تعليمية جديدة تعتمد عىل 

 -   بشكل رئيس -التقنية وتتمحور حول الطالب واملعلم 

لدعم عمليات تعليم وتعلم الطلبة، ودعم تطوير قدرات 

 - منظومة التعلـيم املوحـدة(املعلمني العلمية والرتبوية 

 ).2020وزارة التعليم، 

 :منهجية الدراسة واجراءاهتا

ــفي  ــنهج الوص ــة امل ــة احلالي ــتخدمت الدراس اس

املسحي، وذلك ملالءمة هذا املنهج لإلجابـة عـىل أسـئلة 

الدراسة، حيـث متـت دراسـة التحـديات التـي تواجـه 

ل الرقمي يف املد رس املطبقة لبوابـة املـستقبل كـام االتحوُّ

ل الرقمي يف الواقع، وكذلك حتديد  يراها مسؤولو التحوُّ

ل الرقمي األنـسب مـن  سبل التغلب عىل حتديات التحوُّ

 . وجهة نظرهم وتفسري ذلك ومناقشته

  :جمتمع الدراسة

ل  ن جمتمع الدراسة من مجيـع مـسؤويل التحـوُّ تكوَّ

يف اململكــة العربيــة الرقمــي يف مــدارس التعلــيم العــام 

السعودية التابعـة لـإلدارات العامـة للتعلـيم يف منطقـة 

الرياض، واملنطقـة الـرشقية، ومنطقـة عـسري، ومنطقـة 

) 1045(املدينة املنورة، ومنطقة تبـوك، والبـالغ عـددهم 

مسؤوًال ومسؤولة حتول رقمي وتمَّ احلصول عليهـا مـن 
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ل الرقمي يف وكالة التعليم ا لعام بتـاريخ إحصائية التحوُّ

11/12/2019. 

 :عينة الدراسة

اختريت العينة من املناطق األوىل يف التطبيق لبوابة 

املستقبل مع اختيار منطقة من شاميل اململكـة وجنوبيهـا، 

وذلك للحصول عىل أعىل متثيل للمجتمع، وكانت عينـة 

عشوائية بسيطة تم حتديدها وفًقا جلدول كريس الدراسة 

) 370(مكونــة مــن ) Krejcie & Morgan(ومورجــان 

مسؤوًال ومسؤولة حتول رقمي يف املدراس املطبقة لبوابة 

منطقة الرياض، واملنطقة الـرشقية، ومنطقـة املستقبل يف 

، وقـد تـم عسري، ومنطقة املدينة املنورة، ومنطقـة تبـوك

استجابة وهي العينـة التـي تـم تناوهلـا ) 362(اسرتجاع 

  .بالتحليل اإلحصائي

 : عينة الدراسةخصائص أفراد

التكـرارات والنـسب املئويـة ) 1(يوضح اجلـدول 

 هم الديموغرافيةصلتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا خلصائ

املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة يف التعلـيم، : وهي

 .واملنطقة التعليمية، والتخصص

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا خلصائهم الديموغرافية): 1(جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات املتغريات

 %0.55 2 دكتوراه

 املؤهل العلمي %8.01  29 ماجستري

 %91.44  331 بكالوريوس

 %1.1 4 سنوات) 5(أقل من 

 عدد سنوات اخلربة يف التعليم %26.8 97 سنوات) 10(سنوات إىل أقل من ) 5(من 

 %72.1 261 سنوات فأكثر) 10(

 %29.56 107 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك

 %19.61 71 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 %9.39 34 اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الرشقية

 %9.94 36 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسري

 لتعليميةاملنطقة ا

 %31.49 114 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينة املنورة

 %21.8 79 حاسب آيل
 التخصص

 %78.2 283 غري ذلك

 

 :أداة الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إعداد اسـتبانة مـن 

ـــسابقة  ـــات والدراســـات ال خـــالل الرجـــوع لألدبي

ل الرقمـي، : وبالتحديد مؤرشات برنـامج يـرس للتحـوُّ
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). 2018(، ودراسة البار واملرحبـي )2011(ودراسة عيل 

ء أداة الدراسة يف صورهتا األولية تـم عرضـها ثم بعد بنا

للتأكـد مـن دقـة  عىل جمموعة من املحكمني األكاديميني

الصياغة وصحتها وصالحيتها، كام تم األخذ أيـًضا بـام 

وقــد . ورد مــن مالحظــات وآراء للعينــة االســتطالعية

تنـاول : تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزأين

ــات ــزء األول البيان ــة اجل ــأفراد عين ــة ب ــة اخلاص  األولي

املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلـربة يف : الدراسة، مثل

وتناول اجلـزء . التعليم، واملنطقة التعليمية، والتخصص

الثاين حماور االستبانة يف حمورين، وتكون املحـور األول 

ل الرقمـي يف ) 24(من  عبـارة تناولـت حتـديات التحـوُّ

عة مدارس التعليم العام باململك ة العربية السعودية، موزَّ

ن مـن  ) 8(عىل ثالثة أبعاد، ُبعد التحديات التقنية وتكـوَّ

ن مـن  ) 8(عبارات، وُبعـد التحـديات التنظيميـة وتكـوَّ

ن مــن  ) 8(عبــارات، وُبعــد التحــديات البــرشية وتكــوَّ

فيام تناول املحور الثاين سبل التغلب عـىل . عبارات أيًضا

ــي يف  ل الرقم ــوُّ ــام حتــديات التح ــيم الع مــدارس التعل

ن من   . عبارة) 18(باململكة العربية السعودية وتكوَّ

 : إجراءات توزيع أداة الدراسة

بدأت اإلجـراءات بإرسـال خطـاب عميـد كليـة 

الرتبية ملدير عام مركز بحوث سياسات التعلـيم بـوزارة 

التعليم لتسهيل املهمة، وعقبه إصدار خطابـات تـسهيل 

ربيد اإللكـرتوين إلدارات التعلـيم املهمة وإرساهلا عرب ال

ــسؤويل  ــىل م ــتبانة ع ــع االس ــة لتوزي ــع الدراس بمجتم

ل الرقمي يف املدارس املطبقـة لبوابـة  ومسؤوالت التحوُّ

املــستقبل يف املنطقــة إلكرتونًيــا، وقــد قامــت الباحثــات 

بمتابعة االستجابات، والتواصل الشخيص مـع منـسقي 

ملحددة عرب الـواتس ومنسقات بوابة املستقبل يف املناطق ا

ل  آب للتأكيد عىل استجابة مسؤويل ومـسؤوالت التحـوُّ

وقد ُطِلب من أفراد عينـة الدراسـة . الرقمي يف املدارس

اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة أمـام أحـد البـدائل 

عاليـة، متوسـطة، منخفـضة، ال (التالية لدرجة املوافقـة 

ت إىل وتم حساب طول الفئة لتصنيف اإلجابـا). أوافق

 :مستويات متساوية املدى باستخدام املعادلة التالية

عدد بـدائل ÷ )  أقل قيمة-أكرب قيمة= (طول الفئة

 0.75= 4÷) 1-4= (املقياس

حتديد فئات املقياس املتدرج ) 2( ويوضح اجلدول 

 .الرباعي ومدى املتوسطات احلسابية التالية لكل بديل

 

 .تدرج الرباعيحتديد فئات املقياس امل): 2(جدول رقم 

درجة املوافقة 

 عالية

درجة املوافقة 

 متوسطة

درجة املوافقة 

 منخفضة
 ال أوافق

3.26-4.00 2.51-3.25  1.76-2.50  1.00-1.75  

 

استجابة صاحلة للتحليـل ) 326(وقد تم اسرتجاع 

ل الرقمي  .ملسؤويل التحوُّ
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 :صدق أداة الدراسة

ــني -1 ــدق املحكم ــصدق : ص ــن ال ــق م للتحق

حمكمني من ) 4(ألداة الدراسة تم عرضها عىل الظاهري 

ــك  ــا، وذل ــد بنائه ــيم بع ــة للتحك ــسم اإلدارة الرتبوي ق

لالسرتشاد برأي املحكمـني واالسـتفادة منـه يف إعـداد 

 تعـديل عـىل إجـراءوقد تـم . االستبانة بشكلها النهائي

أبعاد االستبانة بالـدمج وتعـديل املـسمى باإلضـافة إىل 

 .بدال ثالث وحذف اثنتنيتعديل أربع عبارات واست

بعـد التأكـد مـن الـصدق : االتساق الـداخيل -2

الظاهري تم حساب معامـل االرتبـاط بريسـون ملعرفـة 

االتساق الداخيل لالستبانة حيـث تـم حـساب معامـل 

االرتباط بني كل عبارة من عبارات االسـتبانة بالدرجـة 

الكلية للمحـور الـذي تنتمـي إليـه العبـارة، ووجـدت 

أن قــيم معامــل االرتبــاط جلميــع العبــارات الباحثــات 

؛ مما يـشري إىل )0.01(موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى 

كام يوضح . متتع األداة بدرجة جيدة من االتساق الداخيل

 ).3(ذلك اجلدول 

 

 

 معامالت ارتباط بريسون لعبارات حماور االستبانة بالدرجة الكلية لكل حمور عىل حدة ): 3(جدول رقم 

 : حور األولامل

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام  معوقات التحوُّ

 ُبعد املعوقات البرشية ُبعد املعوقات التنظيمية ُبعد املعوقات التقنية

  :املحور الثاين

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام  سبل التغلب عىل معوقات التحوُّ

 العبارة
 معامل 

 االرتباط
 العبارة

 معامل 

 االرتباط
 عبارةال

 معامل 

 االرتباط
 العبارة

 معامل 

 االرتباط
 العبارة

 معامل 

 االرتباط

1 **0.670 1 **0.725 1 **0.730 1 **0.698 10 **0.827 

2 **0.733 2 **0.727 2 **0.705 2 **0.765 11 **0.819 

3 **0.719 3 **0.605 3 **0.816 3 **0.767 12 **0.853 

4 **0.767 4 **0.699 4 **0.781 4 **0.804 13 **0.822 

5 **0.646 5 **0.703 5 **0.773 5 **0.845 14  **0.870 

6 **0.668 6 **0.750 6 **0.710 6 **0.807 15  **0.776 

7 **0.589 7 **0.711 7 **0.627 7 **0.790 16  **0.840 

8 **0.645 8 **0.599 8 **0.627 8 **0.774 17  **0.845 

 9 **0.635 18  **0.805 

 

 :ثبات أداة الدراسة

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة 

ألفا كرونباخ، لكل بعد من أبعـاد االسـتبانة عـىل حـدة 

 ).4(وجمموع العبارات، كام يوضحها اجلدول 
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  .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة): 4(جدول رقم 

 معامل الثبات عدد العبارات املحور

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام: األولاملحور    0.918  24 معوقات التحوُّ

  0.833 8 ُبعد املعوقات التقنية

  0.839 8 ُبعد املعوقات التنظيمية

  0.869 8 ُبعد املعوقات البرشية

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام   0.966  18 املحور الثاين سبل التغلب عىل معوقات التحوُّ

 0.944  42 لألداةالثبات الكيل 

 

أن قيمــة معامــل الثبــات ) 4(يتــضح مــن اجلــدول 

؛ مما يدل عىل متتع األداة بثباٍت عـاٍل )0.944) (ألفا(الكلية 

 .إحصائيًا يمكن الوثوق به يف تطبيق أداة الدراسة احلالية

  :عرض نتائج الدراسة وحتليلها

ل الرقمي  هدفت الدراسة إىل تعرف حتديات التحوُّ

يف مدارس التعليم العام )  والتنظيمية، والبرشيةالتقنية،(

يف اململكة العربية السعودية، واقرتاح سبل التغلب عليها 

ل الرقمي يف املدرسة وفيام . من وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

 :ييل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ل الرقمي  :أوًال  التقنية، والتنظيمية، (حتديات التحوُّ

 يف مـدارس التعلـيم العـام يف اململكـة العربيـة )والبرشية

ل الرقمـي يف  السعودية من وجهـة نظـر مـسؤويل التحـوُّ

 .املدرسة

ل الرقمـي  التقنيـة، (للتعرف عىل حتـديات التحـوُّ

ــرشية ــة، والب ــام يف ) والتنظيمي ــيم الع ــدارس التعل يف م

ل  اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

درسـة تـم حـساب املتوسـطات احلـسابية الرقمي يف امل

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة، 

كام تم ترتيب هذه العبـارات حـسب املتوسـط احلـسايب 

 .ُيظهر النتائج) 5(لكٍل منها، واجلدول 

 

ل الرقمي يف مدارس التعليم ال): 5(جدول رقم   .عام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عينة الدراسة لتحديات التحوُّ

 البُعد م
 املتوسط 

 احلسايب

 االنحراف 

 املعياري

 درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

 1 عالية  0.60 3.26 التحديات البرشية 3

 2 متوسطة  0.65 3.08 التحديات التنظيمية 2

 3 متوسطة  0.62 3.05 التحديات التقنية 1

 - متوسطة  0.53  3.13 املتوسط احلسايب العام للمحور األول
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ل ) 5(توضح نتائج اجلدول  موافقة مسؤويل التحوُّ

ــة  ــة العربي ــام باململك ــيم الع ــدارس التعل ــي يف م الرقم

السعودية بدرجة متوسطة إمجـاًال عـىل وجـود حتـديات 

ل الرقمي يف املدرسة وبمتوسط حسايب عـام بلـغ  للتحوُّ

وتراوحـــت املتوســـطات احلـــسابية ألبعـــاد ). 3.13(

، وجاءت موافقة أفـراد )3.26 -3.05(ت ما بني التحديا

عينة الدراسة عىل ُبعد التحديات البرشية يف املرتبة األوىل 

، يف حـني جـاءت )3.26(بدرجة عالية ومتوسط حسايب 

التحـديات التنظيميــة يف املرتبــة الثانيــة بدرجــة موافقــة 

، ويف املرتبـة الثالثـة )3.08(متوسطة ومتوسـط حـسايب 

ــة بدرجــة موافقــة واألخــرية جــاءت  التحــديات التقني

ويمكــن عــرض ). 3.05(متوســطة ومتوســط حــسايب 

ل الرقمي يف مـدارس  النتائج التفصيلية لتحديات التحوُّ

التعليم العام يف اململكة العربية السعودية َوفق أبعادها يف 

 :اآليت

ل الرقمي يف مـدارس  -1 التحديات البرشية للتحوُّ

 .لعربية السعوديةالتعليم العام يف اململكة ا

تم حـساب املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات 

املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسـة حـول 

ل الرقمـي يف مـدارس  ُبعد التحـديات البـرشية للتحـوُّ

) 6(التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، واجلدول 

 .ُيظهر النتائج

 

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عي): 6(جدول رقم   نة الدراسة لُبعد التحديات البرشية للتحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

ل الرقمي 7  1 عالية 0.69 3.62 . وجود أعباء عمل إضافية مرتبطة بالتحوُّ

ل الرقمي يف املدرسةض 6  2 عالية 0.75 3.50 . عف دعم أولياء األمور جلهود التحوُّ

ل الرقمي 4  3 عالية 0.83 3.35 . ضعف الرشاكات بني املدرسة واملجتمع املحيل لدعم التحوُّ

ل الرقمي 1  4 متوسطة 0.83 3.24 . املقاومة لثقافة التغيري نحو التحوُّ

ل الرقميغياب التفكري االبتكاري كاس 5  5 متوسطة 0.84 3.18 . رتاتيجية يف التعامل مع املشكالت التي تواجه التحوُّ

 6 متوسطة 0.90 3.17 . قلة الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية 3

 7 متوسطة 0.85 3.10    .ضعف االتصال والتواصل بني املستفيدين 8

 8 متوسطة 0.89 2.89  .يدينتدين مستوى املهارات الرقمية لدى منسويب املدرسة واملستف 2

 - عالية 0.60 3.26 درجة املوافقة

 

موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة ) 6(يوضح اجلدول 

ل  بدرجة عالية إمجاًال حول وجود حتديات برشية للتحـوُّ

الرقمــي يف مــدارس التعلــيم العــام يف اململكــة العربيــة 

) 3.26(السعودية، حيث بلـغ املتوسـط احلـسايب العـام 
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-3.62(حت املتوسطات احلسابية للعبـارات بـني وتراو

، وهذه املتوسطات تقع يف الفئتني الثالثة والرابعـة )2.89

درجــة املوافقــة (مــن فئــات املقيــاس املتــدرج الربــاعي 

 ).متوسطة إىل عالية

أن هنــاك ) 6(ويتــضح أيــًضا مــن نتــائج اجلــدول 

موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبـارة 

وجـود أعبـاء عمـل إضـافية مرتبطـة « :وهـي) 7(قم ر

ل الرقمـي  وجـاءت يف املرتبـة األوىل بمتوسـط »بالتحوُّ

؛ وقد ُيعـزى ذلـك إىل أن برنـامج بوابـة )3.62(حسايب 

املستقبل استلزم تغريات عدة يف أدوار منـسويب املدرسـة 

واملستفيدين كام جـاء يف األدلـة اإلرشـادية ملـستخدمي 

 عبًئـا - عادة -ه التغريات يف البداية البوابة، وتشكل هذ

ــي  ل الرقم ــوُّ ــة التح ــتقرار عملي ــني اس ــافًيا إىل ح إض

وتأقلمهم معها واقتناعهم بمميزاهتا وعوائـدها، إضـافة 

إىل أن عــبء عمليــات متابعــة ودعــم تفعيــل منــسويب 

ل الرقمـي  املدرسة للبوابة يقع عىل عاتق مسؤويل التحـوُّ

ون أيــًضا بمهــام والــذين هــم باألصــل معلمــون يقومــ

) 6(كام حصلت العبـارة رقـم . التدريس داخل املدرسة

ل الرقمي «وهي  ضعف دعم أولياء األمور جلهود التحوُّ

 أيًضا عىل موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجـة »يف املدرسة

؛ )3.50(عالية وجاءت يف املرتبة الثانية بمتوسط حسايب 

ا يتـصل وقد ُتعزى هذه النتيجة ألسـباب عـدة منهـا مـ

بضعف وعي معظم أولياء األمـور بقيمـة التغيـري نحـو 

ل الرقمـي ومعرفـة نتائجـه وعوائـده، أو ضـعف  التحوُّ

مشاركتهم يف التخطيط له ومتابعته؛ مما قد يؤثر سلًبا عىل 

ويتفق هذا مع ما ذكرته دراسة . تفعيل النظام واستمراره

من أمهيـة الثقافـة  )Dvoretskaya, 2018(دفوريتيسكيا 

 .لرقمية يف تأسيس التعليم والتعلم الرقمـي يف املدرسـةا

مـن رضورة ) 2019 (وكذلك مـا أشـار إليـه الدهـشان

ل  إعـداد بــرامج إعالميـة وتدريبيــة لنـرش ثقافــة التحــوُّ

 .الرقمي وحمركاهتا وتقنياهتا يف العملية التعليمية

فـيام كانـت موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة بدرجــة 

تدين مستوى « :وهي) 2(رة رقم متوسطة أيًضا عىل العبا

 »املهارات الرقمية لـدى منـسويب املدرسـة واملـستفيدين

وجاءت يف املرتبـة الثامنـة واألخـرية بمتوسـط حـسايب 

؛ وقد ُتعزى هذه النتيجـة إىل توافـق البوابـة مـع )2.89(

اهتاممات اجليل الرقمي من الطـالب، باإلضـافة لكـون 

ــــستجيبني  ــــون در%) 91.44(معظــــم امل جــــة حيمل

ــم ــالوريوس، ومعظمه ــربهتم %)72.1 (البك ــت خ  كان

سنوات فأكثر؛ مما يـرجح اسـتفادهتم مـن ) 10(العملية 

جهود وزارة التعلـيم الـسابقة يف متكـني منـسوبيها مـن 

املهارات األساسية الرقمية من خالل الدورات والربامج 

التي قدمتها إدارات التـدريب يف الـوزارة؛ إال أن ذلـك 

يل بوابة املستقبل يـستلزم تـأهيًال خاًصـا ليس كافًيا فتفع

ــا  ــع أدواهت ــل م ــستفيدين للتعام ــة وامل ــسويب املدرس ملن

واالستفادة من خدماهتا، ال سيام وأن معظم املـستجيبني 
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حيملون مـؤهالت بتخصـصات أخـرى غـري ) 78.2%(

 احلاسب اآليل وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة العـرفج

ل الرقمـي التـي حول املعوقات البرشية للتحـوُّ ) 2020(

متثلـت يف عنـارص منهـا قلــة الكـوادر املؤهلـة للتعامــل 

ل  الرقمي وصعوبة تكيفهم مع تقنيات وخدمات التحـوُّ

وأيًضا تتفق هذه النتيجة مـع مـا أكدتـه دراسـة . الرقمي

من أمهية العناية بتنمية املوارد البرشية ) 2019 (الدهشان

ل الرقمي النتيجة مـع مـا  وأيًضا تتسق هذه .لتنفيذ التحوُّ

مـن ) Dvoretskaya, 2018(أكدته دراسة دفوريتيـسكيا 

ــني يف  ــي للمعلم ــوير املهن ــاليب التط ــادة أس رضورة زي

املدرسة كمنظمة متعلمة، ودعم البيئـة الرقميـة ملجتمـع 

 .املعلمني

ل الرقمـــي يف  -2 التحـــديات التنظيميـــة للتحـــوُّ

 .مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

حساب املتوسـطات احلـسابية ) 7(يوضح اجلدول 

واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفـراد عينـة 

ل الرقمي  الدراسة حول ُبعد التحديات التنظيمية للتحوُّ

 .يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

 

ل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية استجابات أفراد عينة الدراسة لُبعد التحديات ال): 7(جدول رقم   تنظيمية للتحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

ل الرقمي 3  1 عالية 0.91 3.37 .ضعف الدعم املايل لتوفري متطلبات التحوُّ

ل الرقميقصور األنظمة عن تعزيز ممار 2  2 عالية 0.81 3.27 .سات التحوُّ

ل الرقمي 6  3 متوسطة 0.86 3.25 .مجود اللوائح واألنظمة وعدم مسايرهتا للتحوُّ

 4 متوسطة 0.93 3.14 .غياب األنظمة واللوائح الالزمة لضبط ومحاية العمليات الرقمية 1

ل الرقمي 4  5 متوسطة 0.91 3.10 .حمدودية الصالحيات املمنوحة لتطبيق ومتابعة التحوُّ

ل الرقمي 5  6 متوسطة 1.04 2.98 .قصور الدليل التنظيمي يف املدرسة عن دعم التحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة 7  7 متوسطة 1.00 2.91 .ضعف التخطيط للتحوُّ

 8 متوسطة 1.06 2.58 .ضعف متابعة وضبط العمل الرقمي يف املدرسة 8

 - متوسطة 0.65 3.08 درجة املوافقة

 

إىل موافقة أفـراد عينـة الدراسـة ) 7(يشري اجلدول 

بدرجة متوسطة إمجاًال حـول وجـود حتـديات تنظيميـة 

ل الرقمـي يف مـدارس التعلـيم العـام يف اململكـة  للتحوُّ

العربية السعودية، حيـث بلـغ املتوسـط احلـسايب العـام 

وتراوحت املتوسطات احلسابية للعبـارات بـني ) 3.08(

ذه املتوسطات تقع يف الفئتـني الثالثـة ، وه)3.37-2.58(

درجـة (والرابعة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج الربـاعي 

 ).املوافقة متوسطة إىل عالية
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أن هنــاك ) 7(ويتــضح أيــًضا مــن نتــائج اجلــدول 

موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبـارة 

ضـعف الـدعم املـايل لتـوفري متطلبـات «وهي ) 3(رقم 

 وجــاءت يف املرتبــة األوىل بمتوســط »ل الرقمــيالتحــوُّ 

  ، وقد ُيعـزى ذلـك إىل أن، وعـىل الـرغم )3.37(حسايب 

  مــن تعهــد وزارة التعلــيم بتمويــل املــرشوع، املــشاريع 

التقنية عادة حتتاج ملوارد مالية إضافية تتصل بمتطلبـات 

ــساندة  ــدعم وامل ــدريب وال ــة والت ــة املالئم ــة البيئ هتيئ

ا قـد ال يمكـن الوفـاء بـه يف ظـل والتحفيز وغريهـا ممـ

حمدودية ميزانية املدرسة وضـعف الـرشاكات التعليميـة 

فيام ختتلف هذه النتيجة عن دراسة . واملجتمعية للمدرسة

حيث مل تتصدر حتـديات الـدعم املـايل ) 2020 (العرفج

ل الرقمـي يف مكاتـب  أبرز املعوقـات التنظيميـة للتحـوُّ

خــتالف جمتمعــي إدارات التعلــيم وقــد ُيعــزى ذلــك ال

 .الدراستني

ــارة رقــم  قــصور « :وهــي) 2(كــام حــصلت العب

ل الرقمـي  عـىل »األنظمة عـن تعزيـز ممارسـات التحـوُّ

موافقة أفراد عينـة الدراسـة بدرجـة عاليـة وجـاءت يف 

؛ وقد ُتعـزى هـذه )3.27(املرتبة الثانية بمتوسط حسايب 

عيـل النتيجة إىل اقتصار األنظمة عىل التعزيز اإلجيـايب لتف

ل الرقمي يف املدارس فهي بالتايل غـري ملزمـة وال  التحوُّ

ـــدارس  ـــبة للم ـــساءلة أو حماس ـــا أي م ـــب عليه يرتت

 وتتفق هـذه النتيجـة مـع مـا أكدتـه دراسـة. ومنسوبيها

أن مــن ) Al-Ohali et al., 2018(العــوهيل وآخــرون 

 يمثل أحـد ضعف أنظمة الرقابة والتقييم وضامن اجلودة

 واجهــت تطبيــق مــرشوع بوابــة أبــرز التحــديات التــي

 .املستقبل

فـيام كانـت موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة بدرجــة 

ضـعف متابعـة « :وهـي) 8(متوسطة عىل العبـارة رقـم 

ــة ــي يف املدرس ــل الرقم ــبط العم ــة »وض ــة الثامن  باملرتب

؛ وقد ُيعزى ذلـك إىل )2.58(واألخرية بمتوسط حسايب 

ل الرقمـي و الـدور حمدودية صالحيات مسؤويل التحـوُّ

التنفيذي الرئيس املناط هبم عىل مستوى املدرسة، كام قد 

تتصل هذه النتيجـة بـاألدوات املتعـددة البـسيطة التـي 

ــارير  ــدار التق ــستقبل إلص ــة امل ــامج بواب ــا برن يتيحه

 .واإلحصاءات واملتابعة

ل الرقمـي يف مـدارس  -3 التحديات التقنية للتحوُّ

 .وديةالتعليم العام يف اململكة العربية السع

حساب املتوسطات احلـسابية ) 8(يوضح اجلدول 

ــراد  ــتجابات أف ــب الس ــة والرت ــات املعياري   واالنحراف

ل  عينة الدراسـة حـول ُبعـد التحـديات التقنيـة للتحـوُّ

الرقمــي يف مــدارس التعلــيم العــام يف اململكــة العربيــة 

 .السعودية
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ل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عينة الدراسة لُبعد التحدي): 8(جدول رقم   .ات التقنية للتحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

  املوافقة
 الرتتيب

ل الرقمي 7  1 عالية 0.71 3.57 . تكرار تعطل وبطء أنظمة التحوُّ

ل الرقمي) هزة والشبكاتاألج(ضعف البنية التحتية الالزمة  1  2 عالية 0.87 3.31 . لتطبيق التحوُّ

 3 متوسطة 0.93 3.12 . تدين مستوى خدمات الدعم الفني والتحديث لألجهزة واألنظمة والشبكات 2

ل الرقمي 4  4 متوسطة 0.92 3.06 . قصور يف أدوات أنظمة التحوُّ

ل الرقمي اإلدارية والتعليمية 8  5 متوسطة 0.93 2.99 . تعدد أنظمة التحوُّ

 6 متوسطة 0.96 2.89 . ضعف النظام األمني حلامية األجهزة والبيانات واألنظمة الرقمية 3

ل الرقمي 6  7 متوسطة 0.94 2.78 . حمدودية السعة التخزينية املتاحة مع أنظمة التحوُّ

ل الرقمي من خالل األجهزة الذكية 5  8 متوسطة 1.03 2.69 . صعوبة التعامل مع أنظمة التحوُّ

 - متوسطة 0.62 3.05 درجة املوافقة

 

إىل موافقة أفـراد عينـة الدراسـة ) 8(يشري اجلدول 

بدرجــة متوســطة إمجــاًال حــول وجــود حتــديات تقنيــة 

ل الرقمـي يف مـدارس التعلـيم العـام يف اململكـة  للتحوُّ

العربية السعودية، حيـث بلـغ املتوسـط احلـسايب العـام 

توسطات احلسابية للعبـارات بـني وتراوحت امل) 3.05(

، وهذه املتوسطات تقع يف الفئتـني الثالثـة )3.57-2.69(

درجـة (والرابعة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج الربـاعي 

 ).املوافقة متوسطة إىل عالية

أن هناك موافقـة ) 8(ويتضح أيًضا من نتائج اجلدول 

) 7(بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبارتني رقم 

ل الرقمي« :وهي  وجاءت »تكرار تعطل وبطء أنظمة التحوُّ

) 1(، والعبارة رقم )3.57(يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب 

) األجهزة والشبكات(ضعف البنية التحتية الالزمة « :وهي

ل الرقمي  باملرتبـة الثانيـة بمتوسـط حـسايب »لتطبيق التحوُّ

رش الذي تلعبه البنية ؛ وقد ُيعزى ذلك إىل التأثري املبا)3.31(

ــل  ــتمرارية وتفعي ــىل اس ــة ع ــة املعلوماتي ــة واألنظم التحتي

ل الرقمـي، باإلضـافة لتحـديات خـدمات  مشاريع التحوُّ

الصيانة والدعم الفني الـذي ال تـزال تعـاين منـه املـدارس 

بالرغم من تعدد قنوات ومستويات وأنـامط خدمـة الـدعم 

العـرفج، (اسـتي وتتفق هـذه النتـائج مـع در. الفني املتاحة

اللتـني أكـدتا أن تـدين مـستوى البنيـة ) 2011؛ عيل، 2020

ــرز  ــن أب ــا م ــة مه ــفات التقني ــاض املواص ــة وانخف التحتي

ل الرقمي يف املؤسسات الرتبوية كام تتفق . التحديات للتحوُّ

 ,Dvoretskaya)مع ما أشارت إليـه دراسـة دفوريتيـسكيا 

 تأسـيس التعلـيم  من تأثري البنية التحتيـة الرقميـة يف(2018

 .والتعلم الرقمي يف املدرسة

فيام كانت موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة 

صـعوبة التعامـل مـع أنظمـة « :وهـي) 5(عىل العبارة رقم 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 671 – 

ل الرقمي من خالل األجهزة الذكية  باملرتبـة الثامنـة »التحوُّ

؛ وقد ُتفرس هذه النتيجـة )2.69(واألخرية بمتوسط حسايب 

ل الرقمي عـىل بأنه، و عىل الرغم من وجود تطبيقات التحوُّ

األجهزة الذكية، فإن اخـتالف خـصائص وأدوات معظـم 

ل الرقمي بني إصدارات تطبيقـات األجهـزة  تقنيات التحوُّ

 .الذكية وتطبيقات الويب حتد من استخدامها

ل الرقمـي يف : ثانًيا سبل التغلب عىل حتديات التحوُّ

لكـة العربيـة الـسعودية مـن مدارس التعلـيم العـام باملم

ل الرقمي يف املدرسة  وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

ل الرقمـي  ِف سبِل التغلب عىل حتديات التحـوُّ لتعرُّ

يف مدارس التعليم العام باململكـة العربيـة الـسعودية مـن 

ل الرقمي يف املدرسة تم حساب  وجهة نظر مسؤويل التحوُّ

يـة السـتجابات املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيار

أفراد عينة الدراسة حول املحور الثاين، كام تم ترتيب هـذه 

العبارات حسب املتوسط احلسايب واالنحـراف املعيـاري 

 .ُيظهر النتائج) 9(لكٍل منها، واجلدول 
 

ل الرقمي يف مدارس التعليم): 9(جدول رقم    العام يف اململكة العربية السعوديةاستجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل التغلب عىل حتديات التحوُّ

 العبارات م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

  املوافقة

الرت

 تيب

 1 عالية 0.85 3.36 . تعزيز القائد ألبعاد املواطنة الرقمية يف البيئة املدرسية 9

ل الرقمي يف املدرسة 13  2 عالية  0.87  3.34 . دعم وحتفيز القيادات لعملية التحوُّ

ل الرقمي 18  3 عالية  0.91  3.31 . التطوير والتحديث املستمر ألنظمة التحوُّ

ل الرقمي 1  4 عالية  0.81  3.27 . صياغة اسرتاتيجية واضحة للتحوُّ

ل الرقمي 2  5 عالية  0.84  3.27 . نرش الثقافة التنظيمية الداعمة للتحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة) األجهزة الذكية، احلوسبة السحابيةتطبيقات (تفعيل التقنيات الرقمية  11  6 عالية  0.89  3.27 . لدعم التحوُّ

ل الرقمي 3  7 متوسطة  0.83  3.25 . اعتامد اهلياكل التنظيمية املرنة الداعمة للتحوُّ

 8 متوسطة  0.95  3.24 . حتسني مستوى خدمات الدعم الفني والتحديث لألجهزة واألنظمة والشبكات 17

 9 متوسطة  0.88  3.23 . توفري البيانات واملعلومات اإلحصائية وكافة املؤرشات رقميًا خلدمة متخذي القرار يف املدرسة 8

  10 متوسطة  0.92  3.23 ...). نور، فارس، بوابة الرياض، برنامج مؤرشات املنظومة(تكامل األنظمة والتطبيقات الرقمية املتاحة للمدرسة  15

ل الرقمي) األجهزة والشبكات( التحتية الالزمة تطوير البنية 16   11 متوسطة  0.96  3.23 . لتطبيق التحوُّ

ل الرقمي 10   12 متوسطة  0.92  3.22 . تعزيز إقامة الرشاكات بني املدرسة واملجتمع املحيل لدعم التحوُّ

  13 متوسطة  0.92  3.21 . توفري برامج التنمية املهنية لردم فجوة املهارات الرقمية للمستفيدين 12

  14 متوسطة  0.90  3.20 . العناية باملوارد البرشية ودعم االبتكار لتطوير آليات العمل التقنية 14

  15 متوسطة  0.89  3.17 . تطوير الترشيعات واللوائح اإلدارية الالزمة لضبط العمليات الرقمية 5

ل والوصول الرقمي 4   16 متوسطة  1.02  3.17 . ختصيص ميزانية لدعم متطلبات التحوُّ

ل الرقمي يف املدرسة 7   17 متوسطة  0.89  3.16 . تطوير األدلة اإلرشادية لتطبيق التحوُّ

  18 متوسطة  0.92  3.14 . تطوير السياسات واإلجراءات الداعمة لألمن السيرباين يف املدرسة 6

 - متوسطة 0.72 3.24 درجة املوافقة
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ل موافقة مسؤويل ال) 9(توضح نتائج اجلدول  تحوُّ

ــة  ــة العربي ــام باململك ــيم الع ــدارس التعل ــي يف م الرقم

السعودية بدرجة متوسطة إمجاًال عىل سبل التغلـب عـىل 

ل الرقمي يف املدارس وبمتوسـط حـسايب  حتديات التحوُّ

ــغ  ــام بل ــسابية )3.24(ع ــطات احل ــت املتوس ، وتراوح

، وهذه املتوسـطات تقـع يف )3.14-3.36(للعبارات بني 

ة والرابعة من فئات املقياس املتدرج الرباعي الفئتني الثالث

 ).درجة املوافقة متوسطة إىل عالية(

أن هنــاك ) 9(ويتــضح أيــًضا مــن نتــائج اجلــدول 

موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة عىل العبـارة 

تعزيز القائد ألبعاد املواطنة الرقميـة يف « :وهي) 9(رقم 

ــية ــة املدرس ــاءت يف املرت»البيئ ــط  وج ــة األوىل بمتوس ب

دعم وحتفيز « :وهي) 13(؛ والعبارة رقم )3.36(حسايب 

ل الرقمي يف املدرسة  أيًضا عـىل »القيادات لعملية التحوُّ

موافقة أفراد عينـة الدراسـة بدرجـة عاليـة وجـاءت يف 

؛ وقد ُيعزى ذلـك )3.34(املرتبة الثانية بمتوسط حسايب 

لرتبويـة يف بشكل مبارش إىل الـدور الـرئيس للقيـادات ا

ل الرقمي وتعزيز أبعاد املواطنة  دعم التغيري وقيادة التحوُّ

ل الرقمي وتفعيلهـا  الرقمية عند استخدام تقنيات التحوُّ

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه . والثقة بمخرجاهتا

من تـصدر ) Dvoretskaya, 2018(دراسة دفوريتيسكيا 

ــة العوامــل املــؤثرة يف ت ــادة الرتبوي ــيم القي أســيس التعل

 وجدتـه دراسـةوالتعلم الرقمـي يف املدرسـة، ومـع مـا 

من الدور الرئيس لـدعم ) Alqahtani, 2017(القحطاين 

التنفيـذ النـاجح إلطـار البنيـة التحتيـة اإلدارة العليا يف 

 املعلوماتيــة، وكــذلك مــا أشــارت لــه دراســة العــوهيل

مــن دور الــدعم ) Al-Ohali et al., 2018(وآخــرون 

ل الرقمي، املستم ر وتفعيل نظام املكافآت يف نجاح التحوُّ

مـن ) 2019(وأيًضا مع ما أشارت إليه دراسة الدهـشان 

أمهية دعم الطلبة والعاملني يف امليدان الرتبوي كمتطلب 

ل الرقمي  .لتحقيق التحوُّ

كام أوضحت نتائج الدراسة حصول العبـارة رقـم 

ــي) 18( ــة« :وه ــستمر ألنظم ــديث امل ــوير والتح  التط

ل الرقمي  عىل موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجـة »التحوُّ

؛ )3.31(عالية وجاءت يف املرتبة الثالثة بمتوسط حسايب 

وقد ُتعزى هذه النتيجة إىل التطور والتغري املتسارع الذي 

تتصف به التقنية مما يستلزم العنايـة بتحـديثها باسـتمرار 

ل الرقمــ ي يف للـتمكن مــن تفعيلهــا يف عمليــات التحــوُّ

املدرسة، كام تتصل هذه النتيجـة بتـصدر تكـرار تعطـل 

وبطء األنظمة وضعف البنية التحتية كـأهم التحـديات 

ل الرقمــي يف  التقنيــة التــي عــرب عنهــا مــسؤولو التحــوُّ

ــالتطوير  ــة ب ــة العناي ــد أمهي ــا يؤك ــة مم ــة احلالي الدراس

وتتفق هذه النتيجة مع . والتحديث املستمر للبيئة الرقمية

؛ حيث وجدت أن ضامن التطوير )2020(لعرفج دراسة ا

والتحديث املستمر لألجهزة والـربامج مـن أهـم سـبل 

ل الرقمي  .التغلب عىل معوقات التحوُّ
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صـياغة « :وهـي) 1(وأيًضا حصلت العبارة رقـم 

ل الرقمي  عىل درجة موافقـة »اسرتاتيجية واضحة للتحوُّ

؛ )3.27(عالية، واحتلت املرتبة الرابعة بمتوسط حـسايب 

وقد ُتعزى هذه النتيجة إىل أمهية التخطيط االسـرتاتيجي 

الذي يستلزم حتديد األهداف ومؤرشاهتا بدقـة والعنايـة 

ببناء املبادرات والذي ُيعد املحرك الرئيس لضامن نجـاح 

ل الرقمي والتقليل من العشوائية وهـدر اجلهـود . التحوُّ

) 2020(وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته دراسة العـرفج 

من رضورة صياغة اسـرتاتيجية واضـحة للتغلـب عـىل 

ل الرقمي، ومع ما أشـارت إليـه دراسـة  معوقات التحوُّ

ل الرقمي يف التعلـيم يـستلزم ) 2011(عيل  من أن التحوُّ

 .بناء رؤية رقمية وصياغة اسرتاتيجية التطوير

نـرش الثقافـة « :وهـي) 2(وحصلت العبـارة رقـم 

ل ا  عـىل درجـة موافقـة »لرقميالتنظيمية الداعمة للتحوُّ

؛ وقـد )3.27(عالية يف املرتبة اخلامسة وبمتوسط حسايب 

ل الرقمـي  ُتعزى هذه النتيجة إىل إيـامن مـسؤويل التحـوُّ

بدور نرش الثقافة التنظيمية يف تقليل مقاومة التغيري لـدى 

منسويب املدرسة واملستفيدين، وأمهيتها يف تذليل العقبات 

ل الرقمـيوجتاوز املشكالت التي قـ . د تعـرتض التحـوُّ

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسـة الدهـشان 

من أمهية تنمية وعي الطلبة والعاملني يف امليدان ) 2019(

الرتبوي بمتطلبات التعلم الرقمي وإعداد برامج تدريبية 

ل الرقمي وتقنياته يف العملية  وإعالمية لنرش ثقافة التحوُّ

التـي أكـدت ) 2011(مع دراسة عيل التعليمية، كام تتفق 

ــة  ــري الثقاف ــي تغي ل الرقم ــذ التحــوُّ ــات تنفي أن مــن آلي

 .التنظيمية

تفعيــل « :وهــي) 11(كــام حــصلت العبــارة رقــم 

تطبيقات األجهـزة الذكيـة، احلوسـبة (التقنيات الرقمية 

ل الرقمي يف املدرسة) السحابية  عىل موافقة »لدعم التحوُّ

عالية واحتلت املرتبة السادسة أفراد عينة الدراسة بدرجة 

ــسايب  ــة )3.27(بمتوســط ح ــزى هــذه النتيج ــد ُتع ؛ وق

لتفضيل منسويب املدرسة واملستفيدين استخدام األجهزة 

الذكية املتوفرة بني أيدهيم معظم الوقت، كـام قـد تتـصل 

هذه النتيجة بتفضيلهم للمميزات التي تقدمها احلوسـبة 

متاحـة يـسهل السحابية من وحـدات ختزينيـة واسـعة و

وتتفق هـذه النتيجـة . الوصول هلا من أي مكان أو زمان

من رضورة تزويد ) 2019(مع ما ذكرته دراسة الدهشان 

ل الرقمي  .البيئة املدرسية بتقنيات وحمركات التحوُّ

 :توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج التـي تـم التوصـل إليهـا، تـويص 

 :الباحثات بام ييل

ل تدريب منسويب املدرسـة  - عـىل تقنيـات التحـوُّ

الرقمي هبدف إتقاهنا مما خيفف مـن كوهنـا عبًئـا إضـافًيا 

 . عليهم

ل  - تشجيع أولياء األمور عىل دعم جهـود التحـوُّ

 الطالب الرقمي يف املدرسة من خالل التواصل وتشجيع
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ل الرقمي   .وحثهم عىل التفاعل مع أدوات التحوُّ

بـني توفري بدائل للتمويل من خالل الـرشاكات  -

املدرســة ومؤســسات املجتمــع املحــيل لتحــديث البنيــة 

 .التحتية واألنظمة الرقمية، ودعم الصيانة املستمرة هلا

تأهيل القيادات املدرسية لقيـادة التغيـري لـدعم  -

ــة  ــة والثقاف ــة الرقمي ــز املواطن ــي وتعزي ل الرقم ــوُّ التح

 .التنظيمية يف املدارس

ل الر - قمـي صياغة اسـرتاتيجية واضـحة للتحـوُّ

ــة الداخليــة واخلارجيــة، وحتديــد  تتــضمن حتلــيًال للبيئ

الرؤية، وتطـوير اهلياكـل التنظيميـة واألنظمـة اإلداريـة 

ل الرقمـي يف مـدارس  الداعمة لتعزيز ممارسـات التحـوُّ

 .التعليم العام

 :مقرتحات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسـة تقـرتح الباحثـات إجـراء 

 :تيةمزيد من الدراسات يف املجاالت اآل

ل الرقمي  - دور القيادات املدرسية يف تفعيل التحوُّ

يف مدارس التعليم العام املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة 

 .العربية السعودية

ل الرقمي يف املـدارس  - بناء نموذج مقرتح للتحوُّ

 .يف ضوء النامذج العاملية
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