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 منافع التحول الرقمي على   التَعٌلم الرقمي غير الرسميأثر  
 ( الشركة المصرية لالتصاالت  )دراسة ميدانية على 

The Effect of Digital informal learning on the Benefits of Digital transformation  
" on Telecom Egypt Company "An Empirical Study 

 دكتورة / حنان السيد أحمد الدماطي 
 : المستخلص

منافع التحول  على    التَعٌلم الرقمي غير الرسميتأثير أبعاد    تحديدالهدف العام للدراسة:  
المصرية لالتصاالت.  الرقمي الدراسة على عينة قوامها )   بالشركة  (  202وتم إجراء 

مفردة، وتم جمع البيانات اعتمادًا على قائمة االستقصاء، وتم تحليل البيانات بالبرامج  
التَعٌلم الرقمي غير الرسمي    أن  توصلت الدراسة إلىو .SPSS  ،AMOSاالحصائية  

التَعٌلم اإلدراكي. وأن  منافع التحول الرقمي ال تتأثر معنويًا بكل من  ُبعديتأثر معنويًا ب
 فوق اإلدراكي، وُبعد التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي. ثم تقديم نتائج وتوصيات.  التَعٌلم  ُبعد

التَعٌلم فوق  ،  التَعٌلم اإلدراكي،  الرسمي، غير الرسمي،  التَعٌلم الرقمي الكلمات المفتاحية:  
 . اإلدراكي، التَعٌلم اإلجتماعي، التحفيزي، منافع، التحول الرقمي

Abstract 
The study aimed at studying the effect of the dimensions of Digital informal 
learning on the Benefits of Digital transformation on the Telecom Egypt 
Company.The study was conducted on a sample of (192) individuals with 
survey questionaires, and present results and some recommendations. 
The study has found that the Digital informal learning is directly affected by 
one dimension namely Cognitive Learning. It also found that the Benefits of 
Digital transformation isn't affected by the two dimensions of Digital informal 
learning namely Metacognative Learning, Social and Motivational Learning. 
And present resuls and recommendations. 
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إن التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية دفع العلماء لالهتمام بتوظيف هذه  مقدمة:  
التكنولوجيا لألغراض التعليمية وليس فقط لتسهيل التَعٌلم الرسمي، ولكن غير الرسمي  
أيضًا، حيث اليرتبط التَعٌلم الرقمي غير الرسمي بوقت أو قيد، ويقدم للمتَعٌلمين فرص 

. كمايقوم التحول (Mehrvarz et al. 2021)ي مكان  جديدة للتَعٌلم في أي وقت وأ
الرقمي بعملية التغيير في العديد من المجاالت عالميًا، حيث توجد العديد من العوامل  
التي تؤثر على االهتمام بالعمليات والحلول والتغير بسلوك المنظمات ونماذج األعمال  
الرقمي  التحول  منافع  بتحقيق  ذلك  يرتبط   حيث 

(Capusneanu et al. 2021)  التَعٌلم الرقمي  . ويلقي هذا البحث الضوء على أثر
منافع التحول الرقمي التي تعد من أحدث األساليب الفكرية التنافسية على    غير الرسمي

 الحديثة. وفي هذا اإلطار تستعرض الباحثة النقاط التالية: 
   :أواًل: الخلفية النظرية لمتغيرات البحث 

 ة: التاليالنقاط   من خاللذلك تتناول الباحثة 
الرسمي–  1 غير  الرقمي   : Digital informal learning  التَعٌلم 

الرسمي   وغير  الرسمي،  الرقمي  التَعٌلم  بين  والفرق  المفهوم،  الباحثه  تستعرض 
 :وأبعاد التَعٌلم الرقمي غير الرسمي وذلك كمايلي

   :التَعٌلم الرقمي غير الرسميمفهوم -أ
أن التعليم االليكتروني يشجع على تَعٌلم      Stoyanova & Yovkov (2016)أوضح  

كيفية التَعٌلم، ألن التَعٌلم عبر اإلنترنت يسمح للمتَعٌلم بأن يقرر أي محتوى يجب التركيز 
التَعٌلم وعدد مرات تكرار  لعملية  الزمني  الجدول  إلى  فترة معينة، باإلضافة  عليه في 

أن التَعٌلم    الرقمي ظهر    Lin et al (2017)المعرفة. ويري    التمارين الالزمة إلتقان
عام   في  مرة  عبر   1999ألول  التدريب  مثل  التكنولوجيا،  أدوات  وتطور  تقدم  مع 
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التَعٌلم، والتَعٌلم عن بُعد واختراق قيود الوقت والمكان   اإلنترنت أو من خالل شبكات 
الرقمي غير الرسمي بأنه وسيط   التَعٌلم  He & Li (2019)والجدول الزمني، كما يعرف

أن    وترى الباحثةتكنولوجي غير منظم لفرص التَعٌلم في سياق التَعٌلم غير الرسمي.  
الرسمي هو   الرقمي غير  الحديثة من  التَعٌلم  آليات االتصال  للتعليم باستخدام  طريقة 

حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات  
كترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء عن ُبعد أو في الفصل الدراسي، واستخدام  إل

 بأقصر وقت وأقل جهد . تَعٌلم التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للم
 : بين التَعٌلم الرقمي الرسمي، وغير الرسمي الفرق   –ب 

أن التَعٌلم الرسمي يحدث بشكل منظم وفي بيئة تعليمية   Czerkawski (2016)يرى  
بما    منتظمة وبشكل واضح مصمم طبقًا لألهداف والموارد وخالل فترة زمنية محددة،

غير   بشكل  الرسمي يحدث  غير  التَعٌلم  أما  العلمية.  والشهادات  الدرجات  إلى  يؤدي 
مرتبط بأهداف أو   منظم، وبيئة غير منتظمة، وخارج الفصل الدراسي الرسمي، وغير

أن من ضوابط التَعٌلم غير الرسمي هو   He & Li (2019)درجات تَعٌلم. كما يوضح 
وه، أن التحكم بيد المتَعٌلمين بما يسمح لهم بالسيطرة أكثر على فرص التَعٌلم    وتحديد مايتَعٌلم

التَعٌلم  وتقييم   بضوابط  مقارنة  ذكرالرسمي.أنفسهم   كما 
Holland (2019)    المدخل باستخدام  يزيد  التعليمية  الفرص  هذه  استخدام  أن 

التَعٌلم يسمي  التعليمي، وتقديم منصة لنوع جديد من  التكنولوجي خاصة في المجال 
أن التَعٌلم الرقمي غير  إلى     Yang (2020)التَعٌلم الرقمي غير الرسمي. وأخيرًا أشار

رص جديدة للتَعٌلم ُيقاد بالمتَعٌلمين  الرسمي غير مرتبط بوقت أو قيد ويقدم للمتَعٌلمين ف
بأعلى اهتمام وحماس ألنهم أكثر تحفيزًا لتَعٌلم هذه التكنولوجيا المبنية على التَعٌلم البيئي. 

في أن الفرق بينهما يكمن في أن التَعٌلم الرسمي يوفر ظروف عملية التفاعل    وترى الباحثة
ل على التغذية المرتدة المباشرة من الُمعلم في الوقت بين الُمعلم والُمتَعٌلم ويتيح للمتَعٌلم الحصو 

نفسه، أما التَعٌلم غير الرسمي يوفر للمتَعٌلم التفاعل مع المحتوي التعليمي بدون ُمَعٌلم مباشر 
السريع  التطور  أن  إلي  باإلضافة  الحق،  وقت  في  واالجابة  االليكتروني  البريد  خالل  من 
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ام بتوظيفها لألغراض التعليمية وليس فقط لتسهيل التَعٌلم للتكنولوجيا الرقمية أدى إلى االهتم
 الرسمي، وغير الرسمي دون التقيد بضوابط التَعٌلم المكانية والزمنية. 

الباحثين على    :التَعٌلم الرقمي غير الرسميأبعاد    –ج   تعددت وجهات نظر 
تصنيًفا   He & Li (2019)اقترح    وقد؛  التَعٌلم الرقمي غير الرسميتصنيف أبعاد  

 Cognitive Learning التَعٌلم اإلدراكي  ة:  التاليوالذي حدد األبعاد    األبعادثالثي  
(CL)  وتحسين معارفهم  لربط  الرقمية  للتكنولوجيا  المتَعٌلمين  استخدام  إلى  ويشير   :

الرسمي، غير  التَعٌلم  سياق  في  العلمية  للمواد  اإلدراكيو  فهمهم  فوق   التَعٌلم    
Metacognative Learning (MCL)   :   ويشير إلى عمليات التخطيط والتنظيم

وتخزين المعرفة ومراقبة اإلدراك، ويسهل التَعٌلم أداء المهام اإلدراكية، حيث يختار  
  المتَعٌلمين الفرص األكثر استراتيجية أو تكنولوجية التي تقدم لهم الفرص للتَعٌلم أكثر، 

والتحفو اإلجتماعي   Social and Motivational Learning يزي التَعٌلم 
(SML) :   ويشير إلى أهمية التفاعل اإلجتماعي من المتَعٌلمين تجاه اآلخرين للتعاون

 اعتمدت الباحثةوقد    في بناء المعرفة الجديدة أو التحفير للتَعٌلم   واإلنغماس فيه.
األحدث ن هذه األبعاد  وذلك أل  He & Li (2019)ة على مقياس  ليافي الدراسة الح

 األكثر شيوعًا في الدراسات الميدانية. و 

 : The Benefits of Digital transformation  منافع التحول الرقمي  -2
ثم األبعاد   ومنافع التحول الرقمي،من خالل عرض المفهوم،  تستعرض الباحثة ذلك  

 وذلك كما يلي: 
عملية    أنه  De la Peña & Cabezas (2015)يذكر  مفهوم التحول الرقمي:  -أ

ضرورية للتغيير التكنولوجي والثقافي الذي تحتاجه المنظمة بأكملها من أجل االرتقاء 
أنه عبارة عن السلوكيات   Ochoa (2016)  وأورد.  نيإلى مستوى عمالئها الرقمي

من  لالستفادة  المنظمة  وموظفوا  مديروا  ويطبقها  يطورها  التي  واألنشطة  والعادات 
التقنيات الرقمية الجديدة من أجل تحويل نموذج العمل أو النماذج التنظيمية لخلق 

هو ظاهرة ناتجة عن مجموعة من التقنيات قيمة للعمالء والموظفين والمساهمين. و 
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ا االصطناعي،  الرقمية  والذكاء  الحاسب،  ومنها  متزامن  بشكل  تعمل  التي  لحديثة 
كبيرة   كميات  إنتاج  إلي  يؤدي  الرقمي  التحول  أن  إذ  السحابية، وغيرها،  والحوسبة 

المعلومات، من  القرار  وجديدة  في صنع  تساهم  أن  اإلستراتيجي   يمكن   والتخطيط 
(Lanzolla et al.2018)  .ويؤكد  Kutnjak et al.(2019)   أنه عملية معقدة

لتزام جميع موارد المنظمة: البشرية والمادية والتنظيمية والتكنولوجية بتطبيق  تتطلب إ
الرقمي التشغيل  ةالتقنيات  عمليات  في  خاصة  المنظمة  أنحاء  جميع  وأوضح  .  في 

Stark (2020)   األعمال والكفاءات لنماذج  الرقمي هو تحول عميق  التحول  أن 
ة لتلبية  عمليات والممارسات التجارية من خالل التقنيات الرقميوالنماذج التنظيمية وال

العمالء ورضا  الباحثة.  احتياجات  يرتبط    أن  وترى  مفهوم  عن  عبارة  الرقمي  التحول 
التكنولوجيات   واستخدام  التكنولوجية،  األنشطة  حيث  من  التنظيمية  اإلستراتيجية  بتشكيل 

وتشجيع   األعمال  لتحسين  الجديدة  من الرقمية  جزء  هناك  وأن  المنظمة،  وشمول  األداء 
استراتيجية المنظمة يتضمن ربط الشبكات بين األطراف المعنية جنبًا إلى جنب مع أجزاء  
واألنشطة   العمليات  شروط  في  ومتسارع  عميق  تحول  ووجود  المضافة،  القيمة  سلسلة 

عل المبنية  والفرص  التغيرات  من  الفائدة  تعطي  التي  والنماذج  التكنولوجيا،  والمهارات  ى 
والتطبيقات الناجحة للتحول الرقمي تحتاج إلي الوعي الكامل بحاالت الفشل والمخاطر التي  

 .مستمرة لتقييم المنظمة، وأن يكون عملية تواجهها المنظمة كل فترة
الرقمي:    –ب   التحول  أن هناك منافع   Capusneanu et al.(2021)أورد  منافع 

للتحول الرقمي تتمثل في تحسين اإلنتاجية، وزيادة الرشاقة التنظيمية، وزيادة األرباح،  
وتشجيع الثقافة الرقمية. حيث يساعد التحول الرقمي من خالل استخدام أدوات البنية  
التي   الرقمية  الثقافة  تشكيل  العمل على  والمتخصصين وأطراف  المديرين  الرقمية لكل من 

ي المنظمة على تحسين واستمرارية التَعٌلم  الرقمي باتباع استراتيجية التحسين المستمر،  تقو 
بسرعة   والسماح  السوق  أهداف  لتحديد  السريع  باالتصال  المنظمة  رشاقة  التكيف وزيادة 

واإلبداع. كما تستخدم المنظمات التحول الرقمي لتحسين كفاءتها وربحيتها أو لزيادة  
وميك بالسوق،  مستوي حصتها  على  البيانات  وتكامل  اليدوية  المهام  من  العديد  نة 

أن وترى الباحثة  المنظمة بما يسمح بانسيابية طرق سير العمل وتحسين اإلنتاجية.  
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تحسين تكنولوجيا العمل وتكنولوجيا العمليات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تخفيض التكاليف  
سويق من خالل تحسين استراتيجية العمالء، وزيادة المبيعات، باإلضافة إلى تخفيض تكلفة الت 

أو  والمهارات الكتسابها  القدرات  الطلب على  تخلق  أن  يمكن  الرقمية  التكنولوجيا  أن  كما 
 الحصول عليها، وكذا مساعدة العمالء.

الرقميأبعاد    -ج   التحول  الدراسة على    :منافع  في هذه  الباحثة    مقياس الاعتمدت 
 .كمقياس أحادي Capusneanu et al.(2021)المستخدم بدراسة 

  :التحول الرقميفي دور التَعٌلم الرقمي غير الرسمي  – 3
يدعم التَعٌلم الرقمي غير الرسمي اكتساب المهارات المطلوبة الستخدام التكنولوجيات  
الرقمية التي لديها القدرة على تحسين التعليم والتَعٌلم من خالل التقنيات المتاحة، وأن  
التحول الرقمي ونجاحه يقاس بمدى التفاعل واالستخدام من ِقبل األطراف األخري  

لرقمي، وأن بنية التحول الرقمي يتم استخدامها من ِقبل األفراد التي يخدمها التحول ا
سواء في التعامالت الشخصية أو التي ترتبط بالعمل المهني، ويحتاج الفرد إلى ثقافة  
معلوماتية أساسية من خالل امتالك المهارات الالزمة للحصول عليها واستخدامها،  

و استخدام الخدمات االليكترونية. باإلضافة حيث تؤثر المهارات التقنية في توجه األفراد نح
إلى أن العوامل البشرية تلعب دورًا رئيسيًا في العديد من االخفاقات األمنية نتيجة لقلة المعرفة  
المهام حسب  واسناد  الرقمية  في صورتها  للخدمات  التقبل  زيادة  وأن  لديها  التقنية  والخبرة 

 م يساهم في تحقيق التحول الرقمي.مجاالت العمل المناسبة لمهاراتهم ومؤهالته

تتمثل في ندرة الدراسات التي ربطت بين متغيرات الدراسة،  :  ثانيًا: مشكلة البحث
 وقدكمتغير تابع،    ومنافع التحول الرقميكمتغير مستقل    أبعاد التَعٌلم الرقمي غير الرسمي

ة من العاملين  مفرد  30قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية على عينة ميسرة مكونة من  
الدراسةبالقطاع   الميدانية    محل  الدراسة  والتي كان الهدف منها  تحمل كافة خصائص 

والتعرف  صياغة مشكلة البحث وتحديد متغيرات البحث وتحديد أهداف وفروض البحث،  
على أثر التعلم الرقمي غير الرسمي كمتغير مستقل على منافع التحول الرقمي كمتغير 

م الرقمي غير الرسمي خالل طرح سؤالين عن كل ُبعد من أبعاد التعلتابع، وذلك من  
وقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن  وكذا سؤالين عن منافع التحول الرقمي.    الثالث،
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التعلم الرقمي غير  العينة بنسب متفاوتة في الموافقة على األسئلة الخاصة بأبعاد    استجابة
التعلم اإلد  %30الرسمي، وهي:     % 40لُبعد التعلم فوق اإلدراكي، و  % 25راكي، ولُبعد 

التعلم االجتماعي والتحفيزي،  ل العينة بنسب في حين  ُبعد  الموافقة    %40ة  استجابت  في 
التساؤل    الدراسة في   ومن ثم تكمن مشكلة   .بمنافع التحول الرقميعلى األسئلة الخاصة  

أثر  :الرئيسي الرسمي "ما  غير  الرقمي  التحعلى    التَعٌلم  الرقميمنافع  بالشركة    ول 
 التالية:الفرعية  يمكن صياغة التساؤالت    التساؤل الرئيسيومن خالل    ."المصرية لالتصاالت ؟

 بالقطاع محل الدراسة؟ هل يؤثر التَعٌلم اإلدراكي على منافع التحول الرقمي  (1
 بالقطاع محل الدراسة؟ هل يؤثر التَعٌلم فوق اإلدراكي على منافع التحول الرقمي  (2
 بالقطاع محل الدراسة؟ التَعٌلم االجتماعي والتحفيزي على التحول الرقمي ؤثر هل ي (3

 ثالثًا: أهداف البحث:  
 بالقطاع محل الدراسة.  العالقة بين التَعٌلم اإلدراكي ومنافع التحول الرقميتحديد  .1
 بالقطاع محل الدراسة. العالقة بين التَعٌلم فوق اإلدراكي ومنافع التحول الرقمي    تحديد .2
بالقطاع   العالقة بين التَعٌلم االجتماعي والتحفيزي على منافع التحول الرقميتحديد   .3

 . محل الدراسة
التوصل إلى مجموعة من التوصيات بناًء على نتائج الدراسة الميدانية لتقديم مقترحات   .4

 . تحقيق منافع التحول الرقميمما يساعد على   لدعم التَعٌلم الرقمي غير الرسمي
 :  البحثرابعًا: متغيرات ونموذج 

 : التاليتوضح الباحثة فيما يلي كاًل من متغيرات ونموذج البحث وذلك على النحو 
 ة على متغيرين وهما: لياتقوم الدراسة الح  متغيرات البحث: -1

وهي:    الثالثبأبعاده    التَعٌلم الرقمي غير الرسمييتمثل في    :المتغير المستقل (أ
 (.التَعٌلم اإلدراكي، والتَعٌلم فوق اإلدراكي، والتَعٌلم االجتماعي والتحفيزي )

 أحادي األبعاد.منافع التحول الرقمي  : يتمثل في التابعالمتغير   (ب
 نموذج لمتغيرات البحث والعالقة بينهم:  التالييوضح الشكل  نموذج البحث: -2
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 المتغير التابع   المتغير المستقل 
التَعٌلم  

الرقمي غير 
 الرسمي 
Digital 

informal 
Learning 

 التَعٌلم اإلدراكي  •
Cognitive Learning 

 التَعٌلم فوق اإلدراكي  •
Meta-Cognitive Learning 

 التَعٌلم االجتماعي والتحفيزي  •
Social & Motivational Learning 

 

 منافع التحول الرقمي 
Benefits of Digital 
Transformation  

 

 ( نموذج لمتغيرات الدراسة 1شكل رقم )
 المصدر: من إعداد الباحثة. 

فروض   صياعة :  البحث خامسًا:  تمت  وأهدافها  البحث  مشكلة  ضوء  في 
الفروض بصورة الفرض العدمي، وذلك لعدم وجود دراسات سابقة جمعت بين متغيرات 

 ة " ال يوجد أثر ذو داللنه  أالفرض الرئيس والذي ينص على    وتم صياغةالدراسة،  
قسيمه  . وتم ت"  منافع التحول الرقميعلى    التَعٌلم الرقمي غير الرسميمعنوية ألبعاد  

 على النحو االتي:إلى فروض فرعية وذلك 
 .  منافع التحول الرقميعلى  التَعٌلم اإلدراكيال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد  1/1
 .  منافع التحول الرقميعلى    التَعٌلم فوق اإلدراكيال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد   1/2
منافع التحول  على    التَعٌلم االجتماعي والتحفيزي أثر ذو داللة معنوية لُبعد    يوجد  ال  1/3

 .  الرقمي
 : سادسًا: منهجية البحث

 وذلك كمايلي: ء: تصميم قائمة االستقصا -1
 جرافية. و البيانات الديم القسم األول: - أ

 :متغيرات البحث وذلك كما يلي ويشمل القسم الثاني –ب 
غير   - الرقمي  مقياس   :الرسميالتَعٌلم  على  باالعتماد  قياسه   وتم 

He & Li's(2019)    يلي:   أبعاد مقسمة كما  بثالثةعبارة تتعلق    12المكون من  
األول: اإلدراكي  الُبعد  بــ)  التَعٌلم  قياسه  عبارات4ويتم  استخدم  ومنها:    (  غالبًا 
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التَعٌلم    الثاني:الُبعد  و   التكنولوجيا الرقمية لكي أبقي على علم بالتطور المعرفي.
غالبًا استخدم التكنولوجيا الرقمية ومنها:    ( عبارات4ويتم قياسه بــ)  فوق اإلدراكي

تطوير   مراقبة  في  نفسي  أساعد  الثالث:  .التَعٌلملكي  االجتماعي   الُبعد  التَعٌلم 
بــ)  والتحفيزي  قياسه  الرقمية  ومنها:    ات( عبار 4ويتم  التكنولوجيا  استخدم  غالبًا 
 . تَعٌلم  ع االخرين للللتعاون م

الرقمي - التحول  على    :منافع  االعتماد  بدراسة   مقياسالوتم   المستخدم 
 Capusneanu et al.(2021)    كمقياس أحادي ومنها:    عبارات(  4)المكون من

هل إدارتك توافق على أن التحول الرقمي يجعل المنظمة أكثر تناسقًا من خالل سرعة  
 تسويق المنتجات والخدمات المبتكرة وإعتماد استراتيجيات التحسين المستمر؟ 

 مجتمع وعينة البحث:  -2
العـاملين بـالشــــــــــــــركـة المصــــــــــــــريـة  يتمثـل مجتمع البحـث في    مجتمع البحثث: - أ

 موزعة كمايلي: ( مفردة382والبالغ عددهم )بالقرية الذكية  لالتصاالت
 بالمستويات اإلدارية بالشركة المصرية لالتصاالتأعداد العاملين  (1جدول رقم )

 عدد العاملين  المستوى الوظيفي  م
 43 مدير عام(  -إدارة عليا )رئيس قطاع  1
 94 إدارة وسطي )مديري اإلدارات(  2
 113 )رئيس قسم( إدارة تنفيذية  3
 132 إداري / أخصائي  4

 382 إلي اإلجم

وحدة مركز معلومات إدارة الموارد   من إعداد الباحثة في ضــــــــــوء بيانات  المصــــــــــدر:
 .2021 المصرية لالتصاالت أكتوبر البشرية بالشركة

َدت عينة    اعتمدت الباحثة: عينة البحث -ب على أســـلوب العينة العشـــوائية البســـيطة، وُحدِة
 (Thompson, 2010) :ة التاليوفقًا للمعادلة  الدراسة

N× (P [1-P]) 
n = 

1-{ [ N×2  (d ÷P])-) ] + (P [1 2z   
(  1.96= تعني الدرجة المعيارية عند الخطأ المسموح به وتساوي )   Z،  = حجم المجتمع  N  حيث أن:

 (. 0.05= نسبة الخطأ )    d،  (0.5= تعني احتمإلية ظهور المفردة وتساوي )   P،  ( %95عند معامل ثقة ) 
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استخدام   وتم  تقريبًا.  مفردة 192وبالتعويض في المعادلة السابقة نجد أن حجم العينة =  
(  200حيث قامت الباحثة بتوزيع استمارات االستقصاء على )،  البسيطة  العينة العشوائية

والصالحة   المرتدة  االستمارات  عدد  بلغ  وقد  البحث  محل  بالقطاع  العاملين  من  فردًا 
، لذا تم االكتفاء  وهو أكثر من الحد األدني للعينة( استمارة استقصاء  196للتحليل اإلحصائي )

 ( استمارة فقط. 192بتحليل عدد )
 طبقًا للبيانات الديمجرافية:نتائج توصيف عينة البحث  التالي لجدول ويوضح ا

 توزيع عينة البحث طبقًا للبيانات الديموجرافية (2جدول رقم )

النسب المئوية   العدد  العناصر  المتغيرات 
)%( 

 %52.6 101 ذكر النوع 
 %47.4 91 أنثى

 المستوى العلمي
 %11.5 22 دكتوراه
 %27.6 53 ماجستير 

 %26.6 51 دبلوم دراسات عليا
 %34.4 66 مؤهل جامعي

 المستوى التنظيمي
 %14.6 30 رئيس قطاع 
 %16.7 53 مدير عام 
 %22.4 45 مدير إدارة

 %33.3 64 إداري 

 الخبرة 
 %14.6 28 سنوات  5 –  سنةمن  
 %16.7 32 سنوات  10 – 6من 
 %22.4 43 سنة   15 –  11من 

 %46.4 89 فأكثر سنة  15

 العمر
 %28.1 54 سنة   40 –  31من 
 %48.4 93 سنة   50 –  41من 

 %23.4 45 سنة فأكثر  50

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء مخرجات التحليل اإلحصائي للبيانات.
حجم   إلي % من إجم  52.6تمثل  الذكوريتضح من الجدول السابق ما يلي: أن نسبة 

العينة، كما أن الغالبية العظمى من حجم العينة حاصلون على تعليم جامعي ويمثلون  
من حجم    %46.4كما أن    إداريين،% من حجم العينة    33.3  بينما يمثل  %،  34.4
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الوظيفية تقع في مدى   فأكثر، وكذلك    15العينة خبراتهم  % من حجم    48.4سنة 
باإلضافة إلى أن مفردات    سنة.  50ألقل من    –  41العينة تقع في المدي العمري من 

العوامل   حيث  من  التباين  من  مقبول  قدر  على  تحتوي  التحليل  في  الداخلة  العينة 
 الديموجرافية.

   لمستخدمة في البحث:ب التحليل اإلحصائي الياأس-3
المقياس يحتوي    :التَعٌلم الرقمي غير الرسمي التحليل العاملي التوكيدي لمقياس  -أ

والتَعٌلم فوق  ( عبارات، 4) التَعٌلم اإلدراكيأبعاد وهي:  ثالثة( عبارة تقيس 12على ) 
( عبارات، واتضح بعد إجراء  4)  والتَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي ،  ات( عبار 4)  اإلدراكي

منخفضة، باإلضافة إلى    درجة تشبعالتحليل العاملي التوكيدي أن هناك عبارات لها  
وتم االستبعاد   ،جراء تعديل على النموذجإانخفاض جودة توفيق النموذج. لذلك فقد تم  

 :التاليك
استخدم التكنولوجيا   غالباً   :يوهتم استبعاد عبارة واحدة  (  التَعٌلم اإلدراكيالُبعد األول ) •

 . الرقمية لكي أبقي على علم بالتطور المعرفي
غالبًا استخدم    :ماوه  تم استبعاد عبارتين(  التَعٌلم االجتماعي والتحفيزي )  الثالثالُبعد   •

نحو   الدافع  على  للحفاظ  الرقمية  التكنولوجيا و ،  التَعٌلمالتكنولوجيا  استخدم  غالبًا 
حيث أظهر التحليل تباين مشترك بين أخطاء   .األنشطة البنائيةالرقمية لإلنخراط في  

   القياس يرجع إلى التشابه في طريقة القياس.
الشكل   التوكيدي    التاليويوضح  العاملي  التحليل  غير  مقياس  لنتائج  الرقمي  التعلم 

 المقياس. إختبار، بعد إجراء التعديل وإعادة الرسمي
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 التَعٌلم الرقمي غير الرسمي نتائج التحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقياس  (2شكل رقم )

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 :نموذج التحليل العاملي التوكيدي يوضح مؤشرات جودة توفيق التالي والجدول 

 الرقمي غير الرسمي تَعٌلم  للمؤشرات جودة توفيق نموذج التحليل العاملي التوكيدي  (3جدول رقم ) 
 المؤشر  القيمة المعيارية  قيمة المؤشر 

 df  (CMIN/DF) الحرية درجاتو  𝝌𝟐  ختبارقيمة اإل 3أقل من أو تساوي  2.395
 p-valueة إلي القيمة االحتم ثثثث 0.000
 Goodness fit index (GFI) مؤشر جودة المطابقة تقترب من الواحد الصحيح  0.972
 Comparative fit index (CFI) مؤشر المطابقة المقارن  تقترب من الواحد الصحيح  0.989
 Normed fit index (NFI) مؤشر المطابقة المعياري  تقترب من الواحد الصحيح  0.982
 Incremental fit index (IFI) مؤشر المطابقة المتزايد تقترب من الواحد الصحيح  0.989
 Tucker-Lewis index (TLI) مؤشر توكر لويس تقترب من الواحد الصحيح  0.961

 0.08أقل من أو تساوي  0.085
 (RMSEAجذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي )

Root mean square error of approximation 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
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 القياس نموذج جودة على يدل ما  وهو مطابقة المؤشرات غلبأ  يوضح الجدول السابق أن
كما يوضح الجدول التالي    .أجله من أُعد ما يقيس النموذج الميدانية، وأن للبيانات ومطابقته

 :التَعٌلم الرقمي غير الرسمينتائج التحليل العاملي التوكيدي لمتغير 
 للتَعٌلم الرقمي غير الرسمي نتائج التحليل العاملي التوكيدي  (4)رقم جدول 

األبعاد 
رقم  
العبارة

 

 المعامالت  العبارة
الخطأ  
 T المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

االتَعٌلم    
اإلدراكي 

 

1 
تعزيز   يف  الرقمية  التكنولوجيا  استخدم  غالباً 
غري   التَعٌلم  سياق  يف  التدريبية  للمواد  فهمي 

 الرمسي. 
1.156 0.096 12.023 0.000 

2 
غالباً استخدم التكنولوجيا الرقمية لكي  

 0.000 10.196 0.080 0.815 أحصل على املعرفة.

4 
التكنولوجيا   استخدم  الرقمية  غالباً 

---- ----- ----- 1.000 لإلخنراط يف التعبري عن اخلربة الذاتية. 
- 

التَعٌلم   
 

فوق اإلدراكي 
 

5 

الرقمية   التكنولوجيا  استخدم  غالباً 
التَعٌلم   اسرتاتيجية  عن  للبحث 

 والنصائح. 
1.332 0.127 10.453 0.000 

6 
غالباً استخدم التكنولوجيا الرقمية لكي  

 0.000 8.644 0.120 1.036 مراقبة تطوير التَعٌلم. أساعد نفسي يف 

7 
الرقمية   التكنولوجيا  استخدم  غالباً 

 0.000 10.753 0.082 0.883 لتوسيع فرص التَعٌلم. 

8 
الرقمية   التكنولوجيا  استخدم  غالباً 

 لإلخنراط يف اخلربات التعليمية. 
1.000 ----- ----- ----

- 

التَعٌلم   
 

االجتماعي  
والتحفيزي 

 10 
الرقمية   التكنولوجيا  استخدم  غالباً 

 للحصول على الدعم واملساعدة. 
1.932 0.270 7.159 0.000 

12 
الرقمية   التكنولوجيا  استخدم  غالباً 

 للتعاون مع اآلخرين للتَعٌلم  .
1.000 ----- ----- ----

- 
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 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
كانت معنوية   التعلم الرقمي غير الرسميمقياس    عباراتن كل  السابق أ  الجدول   يوضح

 %.1احصائيًا عند 
  ( 4) علىالمقياس  يحتوى  :منافع التحول الرقميالتحليل العاملي التوكيدي لمقياس  •

 : لمقياسلنتائج التحليل العاملي التوكيدي  التالي ويوضح الشكل  ، عبارات

 
 منافع التحول الرقمي نتائج التحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقياس  (3شكل رقم ) 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 :نموذج التحليل العاملي التوكيدي يوضح مؤشرات جودة توفيق التالي والجدول 

 لمنافع التحول الرقمي مؤشرات جودة توفيق نموذج التحليل العاملي التوكيدي  (5جدول رقم ) 
 المؤشر  المعيارية القيمة   قيمة المؤشر 

 df  (CMIN/DF) الحرية درجاتو  𝝌𝟐  ختبارقيمة اإل 3أقل من أو تساوي  2.83
 p-valueالقيمة االحتمإلية  ثثثث 0.000
 Goodness fit index (GFI) مؤشر جودة المطابقة تقترب من الواحد الصحيح  0.935
 Comparative fit index (CFI) المقارن مؤشر المطابقة  تقترب من الواحد الصحيح  0.971
 Normed fit index (NFI) مؤشر المطابقة المعياري  تقترب من الواحد الصحيح  0.970
 Incremental fit index (IFI) مؤشر المطابقة المتزايد تقترب من الواحد الصحيح  0.971
 Tucker-Lewis index (TLIمؤشر توكر لويس ) تقترب من الواحد الصحيح  0.826

 0.08أقل من أو تساوي  0.082
 (RMSEAجذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي )

Root mean square error of approximation 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
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أن السابق  الجدول   نموذج جودة على يدل وهوما مطابقة المؤشرات اغلب  يوضح 
   .أجله من أُعد ما يقيس النموذج الميدانية، وأن للبيانات ومطابقته القياس

لمتغير    اإلنحدارنتائج التحليل العاملي التوكيدي وفقًا لمعامل    التاليكما يوضح الجدول  
 : منافع التحول الرقمي

 لمنافع التحول الرقمي نتائج التحليل العاملي التوكيدي  (6)رقم جدول 
رقم 
 المعامالت  العبارة العبارة

الخطأ  
 T المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

1 

أدوات   تطبيق  على  توافق  إدارتك  هل 
تقوم  أن  ميكن  واليت  املناسبة  التكنولوجيا 
ابملهام اليدوية وكذا دمج البياانت لألقسام 

 لتبسيط سري العمل وحتسني اإلنتاجية؟ 

1.000  ----  ----  ---- 

2 

الرقمي  التحول  توافق على أن  هل إدارتك 
جيعل املنظمة أكثر تناسقاً من خالل سرعة 

املبتكرة وإعتماد تسويق املنتجات واخلدمات  
 اسرتاتيجيات التحسني املستمر؟

1.149 0.053 21.597 0.000 

3 

الرقمي  التحول  توافق على أن  هل إدارتك 
جيعل املنظمة أكثر كفاءة ورحبية من خالل  
من   أسرع  بشكل  إيراداهتا  قيمة  زايدة 

 منافسيها؟ 

1.047 0.054 19.326 0.000 

4 

توافق على أن   التحول  هل إدارة منظمتك 
من   الرقمية  الثقافة  على  يشجع  الرقمي 
املناسبة  ابإلدوات  العاملني  تزويد  خالل 
لبيئتهم، وذلك للتعاون   واملصممة خصيصاً 

 والتواصل والعمل األسهل؟

0.853 0.053 16.233 0.000 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
منافع التحول  ن كل العبارات الداخلة في مقياس متغير  أ   السابقيتضح من الجدول  

 %.1كانت معنوية احصائيًا عند الرقمي 
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  ختبار ثبات مقاييس البحث:أ.إ

مقياس ُكل من  معامالت ألفا كرونباخ ومعامل الصدق الذاتي ل  التالي جدول  اليوضح  
 وذلك كمايلي:  ،التَعٌلم الرقمي غير الرسمي ومنافع التحول الرقمي

 قيم معامالت ألفا كرونباخ والصدق الذاتي لمقاييس البحث (7جدول رقم )
عدد  المقياس 

 العبارات 
قيمة معامل ألفا كرونباخ  

 )الثبات(
معامل الصدق 

 الذاتي 
التَعٌلم  
 الرقمي  
غير 
 الرسمي 

 0.904 0.819 3 التَعٌلم اإلدراكي 
 0.896 0.803 4 التَعٌلم فوق اإلدراكي 

 0.784 0.616 2 التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي 

 0.970 0.941 4 منافع التحول الرقمي 

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.
الجدول السابق أن قيم معامالت ألفا للثبات بالنسبة لمقاييس الدراسة مرتفعة  يتضح من  

، التَعٌلم الرقمي غير الرسمي( لمتغير  0.819:    0.616نسبيًا، حيث تراوحت ما بين )
الرقميلمتغير    (0.941)  تمثلبينما   التحول  وبمنافع  األدنى    التالي،  الحد  تتجاوز 

الدراسة   لمقاييس  الذاتي  الصدق  قيم معامالت  عليه، كما تراوحت  بين  المتعارف  ما 
،  لمنافع التحول الرقمي   (0.970، و)للتَعٌلم الرقمي غير الرسمي(  0.904  :0.784)

 عن الصدق وقدرة المقياس على قياس ما وضع ألجله.  ما يعبروهو 
د  الباحثةستنتج  تو  وجود  سبق  عمما  واالستقرار ليارجة  الثبات  من  ة 

لجم وصالحيتها  الدراسة  في  المستخدمة  للمقاييس  الدراسة يواالعتمادية  بيانات  ع 
 فرضياتها، ومن ثم إمكانية تعميم نتائج عينة الدراسة على المجتمع. إختبارالميدانية و 

 سابعًا: نتائج الدراسة الميدانية:  
ب  يتم عرض الخاصة  النتائج  يلي ذلك عرض  ثم  للبحث،  الوصفي    إختبار اإلحصاء 

 ة:التاليفروض البحث، وذلك من خالل النقاط 
الوصفي: .1 واإل  االحصاء  الحسابية  المتوسطات  حساب  المعيارية تم  نحرافات 

  :، وذلك على النحو التاليومنافع التحول الرقمي،  التَعٌلم الرقمي غير الرسميألبعاد  
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أبعاد، ويوضح  ثالثةيحتوي هذا المقياس على  :التَعٌلم الرقمي غير الرسمي - أ
 جدول ذلك كما يلي: ال

 التَعٌلم الرقمي غير الرسمي نحرافات المعيارية ألبعاد اإل ( المتوسطات الحسابية و 8جدول رقم ) 
 نحراف المعياري اإل  المتوسط الحسابي  األبعاد  م
 0.649 4.066 التَعٌلم اإلدراكي  1
 0.564 4.197 التَعٌلم فوق اإلدراكي  2
 0.602 4.187 التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي  3

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.
في القطاع محل   التَعٌلم الرقمي غير الرسميتوضح نتائج الجدول السابق مدى توفر أبعاد  

نحراف المعياري على تركيز االستجابات وعدم تشتتها، ويمكن ارجاع قيم اإل  تدلالدراسة، حيث  
     .المستقصي منهم عن رأيهم تعبيرأو  التَعٌلم الرقمي غير الرسميلى وضوح مفهوم إذلك 

األبعاد ويوضح الجدول  المستخدم بالدراسة أحادي  المقياس    :منافع التحول الرقمي  -ب  
 نحراف المعياري وذلك كما يلي:المتوسط الحسابي واإل التالي

 منافع التحول الرقمي نحرافت المعياري اإل ( المتوسط الحسابي و 9جدول رقم )
 نحراف المعياري اإل  المتوسط الحسابي  المتغير 

 0.741 4.123 منافع التحول الرقمي 
 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.

في القطاع محل الدراسة،    منافع التحول الرقميتوضح نتائج الجدول السابق مدى توفر  
على تركيز االستجابات وعدم تشتتها، ويمكن ارجاع    تدل قيم اإلنحراف المعياري حيث  
 .لمنافع التحول الرقميالمستقصي منهم  إدراك يلإذلك 

تم التحقق من عدم وجود مشكلة اإلرتباط الخطي المتعدد :  فروض البحث  إختبار- 2
 ((VIFوالتي يمكن أن تؤثر على دقة النتائج. وذلك من خالل إختبار معامل تضخم التباين

 التالي ذلك:جدول ويوضح ال
 التَعٌلم الرقمي غير الرسمي –لألبعاد المستقلة  (VIF) ( معامالت تضخم التباين10جدول رقم )

 (VIF) معامل تضخم التباين األبعاد المستقلة 

 2.233 التَعٌلم اإلدراكي 
 2.971 التَعٌلم فوق اإلدراكي 

 2.811 التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي 
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 إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.المصدر: من 
وهذا يعني  (  3) أقل من   (VIF) ن جميع معامالت تضخم التباينأيتضح من الجدول السابق  

تؤثر بالسلب على نموذج اإلنحدار. وبالتالي ليس هناك  الن عأ قة اإلرتباط بين األبعاد المستقلة ال 
نها  ألى إمشكلة متعلقة باإلزدواج الخطي. كما قامت الباحثة بحساب بواقي نموذج اإلنحدار، وتوصلت 

 .هيكل متجانس  تنتشر حول خط اإلنحدار، ومن ثم فإن البيانات ذات  وإنهاتتبع منحنى التوزيع الطبيعي  
للتَعٌلم الرقمي غير  معنوية  داللة ذو أثر يوجد ال " نه أ على ينص  :الرئيس الفرض

 :إلى وينقسم ،" منافع التحول الرقميعلى   الرسمي
 . التَعٌلم اإلدراكي على منافع التحول الرقميلُبعد  معنوية داللة ذو أثر يوجد ال - أ
 .التَعٌلم فوق اإلدراكي على منافع التحول الرقميلُبعد  معنوية داللة ذو أثر يوجد ال -ب
على منافع لُبعد   معنوية داللة ذو أثر يوجد ال -ج والتحفيزي  اإلجتماعي  التَعٌلم 

 .التحول الرقمي
التَعٌلم الرقمي غير الرسمي   أبعاد بين البسيط اإلرتباط معامالت بحساب الباحثة قامتوقد  

 :التالي النحو على النتائج  وكانتومنافع التحول الرقمي 
 التَعٌلم    الرقمي غير الرسمي ومنافع التحول الرقمي أبعاد بين البسيط اإلرتباط معامالت( 11جدول رقم )

التَعٌلم      المتغيرات 
 اإلدراكي 

التَعٌلم فوق  
 اإلدراكي 

اإلجتماعي  التَعٌلم  
 والتحفيزي 

منافع التحول 
 الرقمي 

    1 التَعٌلم اإلدراكي 
   1 ** 0.743 التَعٌلم فوق اإلدراكي 

  1 ** 0.859 ** 0.645 التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي 

 1 ** 0.320 ** 0.421 **  0.576 منافع التحول الرقمي 
 . ( 0.01)معنوية  مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير

 .للبيانات اإلحصائي التحليل نتائج ضوء في الباحثة إعداد من : المصدر
التَعٌلم     المستقلة ألبعاد  الفرعية رات المتغي  بين  اإلرتباط معامالت أن السابق الجدول من  يتضح

وهي التَعٌلم اإلدراكي، والتَعٌلم فوق اإلدراكي، والتَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي   الرقمي غير الرسمي
الرقمي التابع والمتغير التحول   أما(،  0.01)معنوية   مستوى  عندئيًا  إحصا دالةذو   منافع 
الرسمي لمتغير الفرعية المستقلة األبعاد بين لالرتباط بالنسبة غير  الرقمي   تشير ،التَعٌلم 

التَعٌلم الرقمي غير الرسمي   أبعاد أثر ولقياس ،ةجوهري  ترابط عالقة وجود إلى رتباطمعامالت اإل
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الجدول التالي المتعدد و  اإلنحدار أسلوب باستخدام الباحثة قامت ،على منافع التحول الرقمي
 :ذلكيوضح 

 على منافع التحول الرقميالتَعٌلم الرقمي غير الرسمي المتعدد ألبعاد  اإلنحدار( نتائج تحليل 12جدول رقم )

معامل   أبعاد المتغير المستقل
 اإلنحدار

  اإلنحدارقيم معامالت 
 Betaالمعياري 

 قيمة
T-Test 

لمعنوية  ا مستوى 
Sig. 

نتيجة  
 ختباراإل

 معنوي  0.000 ** 6.651 0.589 0.673 التَعٌلم اإلدراكي 
 معنوي غير  0.316 1.005 0.133 0.174 التَعٌلم فوق اإلدراكي 

 معنوي غير  0.135 1.500- 0.174- 0.214 - التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي 
 4.607 الثابت 

 R 0.583 اإلرتباطمعامل 

 معامل التحديد  
 معامل التحديد

 2R =3390. 
 معامل التحديد المعدل 

 (Adjusted) 2R  =3290. 
 F  =0.000معنوية  F =32.211قيمة  Fجودة النموذج  إختبار

 .  Y منافع التحول الرقمي = التابع المتغير
 (. 0.01)معنوية  مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير
 .اإلحصائي التحليل نتائج ضوء في الباحثة إعداد منالمصدر:  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 والمتمثل المستقل المتغير  بين موجبة ارتباط عالقة وجود:  (R)  اإلرتباط معامل  - أ

 حيث منافع التحول الرقمي التابع والمتغير  التَعٌلم الرقمي غير الرسمي أبعاد في
 (. 0.583)يساوي  اإلرتباط معامل كان

نسبة  تفسر الفرعية المستقلة المتغيرات أن النتائج توضح:   )2R(التحديد معامل  -ب
 إلى ترجع المفسرة غير والنسب التابع، المتغير في يالكل التغير من (33.9%)

منافع التحول  على  للتَعٌلم الرقمي غير الرسمي هناك تأثير  أن أخرى، أي عوامل
 التَعٌلم الرقمي غير الرسميأن   ظهرأ المعدل التحديد معامل أن كماالرقمي،  

 .منافع التحول الرقمي في الحاصل التباين من %( 32.9لي ) ا حو  عن مسئول
 ختبارإل: (F- test) باستخدام اإلنحدار نموذج توفيق جودة معنوية إختبار -ج

إلى   التوصل ( وتمF- test)  إختبار استخدام تم  ككل النموذج متغيرات معنوية
 ي يساو  داللة مستوى  (32.21)  هي   (F-test)قيمة أن

0.00   p ≤ 0.01)،) اإلنحدار نموذج جودة على ما يدل وهو. 
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تأثير طردي معنوي لُبعد التَعٌلم الرقمي غير الرسمي وهو "التَعٌلم    اإلدراكي"، أن هناك   -د
 . %1في منافع التحول الرقمي، وذلك عند مستوي معنوية 

أنه اليوجد تأثير معنوي ألثنين من أبعاد التَعٌلم الرقمي غير الرسمي وهما "التَعٌلم فوق    -ه
 "، في منافع التحول الرقمي.اإلدراكي، و التَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي 

أن هناك إرتباط عكسي غير معنوي لُبعد التَعٌلم الرقمي غير الرسمي "التَعٌلم اإلجتماعي   –و  
 والتحفيزي"، بمنافع التحول الرقمي.

 أنه:ينص على    والذيالفرض الرئيس جزئيًا    رفضمن النتائج السابقة    تستخلص الباحثة
 منافع التحول الرقمي". على  للتَعٌلم الرقمي غير الرسمي معنوية داللة ذو أثر يوجد "ال

   :بناء النموذج الهيكلي )الفرضي أو البنائي(  -3
لمتغير المستقل وهو  الكل من    ، AMOS Version 26 باستخدام برنامجقامت الباحثة  

 ة كامن   اتكمتغير   منافع التحول الرقمي، والمتغير التابع وهو  التَعٌلم الرقمي غير الرسمي
نموذج البحث الهيكلي المقترح،    التاليلتحديد مدى جودة توفيق النموذج، ويوضح الشكل  

 متغيرات البحث.  لوالذي يوضح معامالت المسار 

 
 ( النموذج البنائي لمسار متغيرات البحث  4شكل رقم ) 

 . AMOS برنامجل  المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي
 :النموذجمؤشرات جودة توفيق التالي جدول الكما يوضح 

 بالبحث( مؤشرات الحكم على جودة توفيق النموذج الخاص 13جدول رقم )
 جودة النموذج  المؤشر 

 2.257 مؤشر النسبة بين قيمة كاي تربيع ودرجات الحرية
Comparative Fit Index) CFI) 0.997   المطابقة المقارن   رمؤش 

Normed Fit Index )NFI ( 0.995 مؤشر المطابقة المعياري 
Goodness of Fit Index (GFI)0.994  مؤشر حسن المطابقة 
Tucker-Lewis Index (TLI)0.984  لويس - مؤشر توكر 

 0.081 (RMSEA)مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 
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 . AMOS نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامجالمصدر: من إعداد الباحثة في ضوء 
  جميع المؤشرات ن  أالخاص بالحكم على جودة توفيق نموذج البحث    السابق يتضح من الجدول  

  .جودة نموذج البحثو مقبولة، وهو ما يدل على معنوية 
 :معامل المسار لمتغيرات البحث كمتغيرات كامنة التاليويوضح الجدول 

 تحليل المسار لمتغيرات البحث إختبار( نتائج 14جدول رقم )
المتغير  
غير   اإلنحدارمعامل  المتغير التابع  المستقل

الخطأ  T-Test المعياري 
 المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

التَعٌلم الرقمي 
 غير الرسمي

منافع التحول 
 0.000 0.091 7.092 0.645 الرقمي

 اإلحصائي. المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل 
منافع التحول في    للتَعٌلم الرقمي غير الرسمي( وجود تأثير معنوي  20يتضح من الجدول رقم )

فسر  ي   التَعٌلم الرقمي غير الرسمين  أ( وهو ما يدل  0.01)من  ، عند مستوى معنوية أقل  الرقمي
 .منافع التحول الرقميمن التباين في  ( %64.5)مايقرب من 

فيما يخص الفرض الرئيس والذي ينص على  وبذلك تستخلص الباحثة من النتائج السابقة  
التَعٌلم الرقمي غير الرسمي على منافع التحول  " ال يوجد أثر ذو دالله معنوية ألبعاد  نه  أ

 :الموضح بالجدول التالي. وتم تقسيمه على النحو " الرقمي
 الفروض إختبار( نتائج 15جدول رقم )

 النتيجة الفرض م

1 
لُبعد   معنوية  داللة  ذو  أثر  يوجد  التَعٌلم    ال 

 . اإلدراكي على منافع التحول الرقمي 
منافع  ن  أ حيث تم التوصل إلى    صحة الفرض،عدم  

 . ًا بالتَعٌلم    اإلدراكي تأثر معنويالتحول الرقمي ت 

2 
لُبعد   معنوية  داللة  ذو  أثر  يوجد  التَعٌلم ال 

 . منافع التحول الرقمي فوق اإلدراكي على 
الفرض، إلى    صحة  التوصل  تم  منافع ن  أ حيث 

ت ال  الرقمي  معنويالتحول  فوق تأثر  بالتَعٌلم  ًا 
 . اإلدراكي 

3 
لُبعد   معنوية  داللة  ذو  أثر  يوجد  التَعٌلم ال 

التحول  منافع  على  والتحفيزي  اإلجتماعي 
 . الرقمي 

الفرض، إلى    صحة  التوصل  تم  منافع ن  أ حيث 
ًا بالتَعٌلم    اإلجتماعي  تأثر معنويالرقمي التالتحول  

 . والتحفيزي 
 المصدر: من إعداد الباحثة. 

 ومن ثم رفض الفرض الرئيسي جزئياً 
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 :  التاليوذلك على النحو   :التوصياتو ثامنًا: النتائج 
 تمثلت في اآلتي: والتي   :مناقشة نتائج البحث .1
التَعٌلم     ألبعاد    الفئة محل الدراسة  إدراكتوسط واعتدال  أوضحت نتائج تحليل الفرض   •

الرسمي  للتَعٌلم      الرقمي غير  واحد  بُبعد  معنويًا  تأثيرًا  الرقمي  التحول  منافع  وتأثر 
ي التَعٌلم الرقمي  ُبعد الرقمي غير الرسمي وهو التَعٌلم اإلدراكي، بينما اليتأثر معنويًا ب

النتيجة  التَعٌلم فوق اإلدراكي، والتَعٌلم اإلجتماعي والتحفيزي، وهذه  غير الرسمي؛ 
في أن التَعٌلم الرقمي غير الرسمي له    Imlawi et al. (2015)تختلف مع دراسة  

للتَعٌلم واالنغماس في بناء األنشطة والمساعدة بشكل كامل وإجتماعي  دور تحفيزي  
أن سلوك القادة يمكن أن    Matt et al.( 2015)أوضحت دراسة  في النجاح. و 

في  المعلومات  تكنولوجيا  ودور  الجديدة  التكنولوجيا  تجاه  أول  كعامل  ُيصنف 
القيمة حيث  الحديثة والتي تعني خلق  التكنولوجيا  المنظمات من حيث استغالل 

ا  يلتكنولوجيرتبط هيكل التغيير بشكل أساسي بهيكل المنتجات والعمليات لتقديم ا
المالية الموارد  يتضمن  كإستثمار  الرقمي  الجديدة  التحول  منافع  واتفقت لتحقيق   ،

أن المنظمات قد تفشل في التكيف مع    Weill & Woerner (2015)معها دراسة  
للفرص   المواكبين  أو  المعترفين  غير  المديرين  بسبب  المتطورة  العمل  نماذج 

اهزية التنظيمية للتحول الرقمي. كما أوردت  التكنولوجية، لهذا من المهم توافر الج
أن بيئات التَعٌلم الرسمي يمكن أن ترتبط أكثر   Huang & Oh (2016)دراسة  

، وأن هناك تنافس كبير بين اإلدراكي  بالمتَعٌلمين وتسمح لهم بتطوير فرص التَعٌلم
رتباط  الرسمي والتَعٌلم غير الرسمي يمكن أن يحسن من عمليات اإلتَعٌلم  كٍل من ال
دراسة  بالعمل،   مع  ذلك  البيئية   Sanchez (2017)ويتفق  الظروف  أن  في 

وديناميكية المنظمات تعد جزء هام من تقييم الجاهزية للتحول الرقمي من حيث  
موارد وقدرات المنظمة يتبعها الفرص، والمواهب، وثقافة التعاون، والتَعٌلم المتراكم، 

التَعٌلم    والقدرات اإلبداعية الدراسات  .  فوق اإلدراكيلتحقيق  كما أكدت العديد من 
والتي أجريت في سياق    ,.He & Zhu, 2017; He et al.,2018)  (e.gومنها  
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بالتَعٌلم الرقمية مرتبطة بشكل كامل  الجدارات  أن  المختلفة  الرقمي غير    الثقافات 
 ;e.g., Jin et al., 2019)هذا باإلضافة إلى دراسة كل من:  الرسمي وسلوكه.  

Peters & Romero, 2019)  غير    والتي الرقمي  التَعٌلم  أن  على  ركزت 
 الرسمي يمكن أن يساهم في تحسين األداء، والتحفيز، وزيادة المعرفة.  

التَعٌلم الرقمي غير  النموذج الهيكلي للدراسة وجود تأثير معنوي ألبعاد  كما أوضح   •
في منافع التحول الرقمي وأن هناك عوامل أخري من أهمها تدعيم البنية   الرسمي

 بناء العقليةفي أن    Capgemini Consulting (2015)مع رأي    يتفقالرقمية وهذا ما  
يجب أن يقوم به القادة  تحفيزي ، وأن هناك دور الرقمية من فوائد التحول الرقمي

ع على التحول الرقمي، وأن تمكين يتضمن الحوافز المالية وغير المالية للتشجي
الرقمية   المهارات  بتطوير  يبدأ  للمهارات و المواهب  البشرية  الموارد  إدارة  تحديد 

المهارات  بين  الفجوة  وتحليل  التكنولوجي،  الدعم  وتقديم  المطلوبة  المستقبلية 
  تطوير نظم الرقابة. تحليل البيانات و المرغوبة والحالية للعاملين ثم التغلب عليها ب

 ,e.g., ; He et al., 2018; He & Zhu) :دراسات أخري ومنهااتفقت من  و 
معنوية بين الجدارة الرقمية والتَعٌلم الرقمي غير الرسمي  العالقة  تناولت ال  (2017

التَعٌلم الرقمي غير الرسمي بكفائتهم في  الطالب في  حيث يرتبط معدل نجاح 
التكنولوجيا   استخدام  على  ومنها   أثبتتكما    الرقمية.القدرة  الدراسات  بعض 

(e.g., Kuo & Chuang, 2016; Lee & Dressman, 2018; 
McGuinness & Fulton, 2019; Trinder, 2017)    خلق يمكن  أنه 

 المعرفة وتقديمها وزيادة االنغماس وذلك من خالل تحديد منصة رقمية. 
   :توصيات البحث .2

التطبيقية قامت الباحثة بصياغة مجموعة من التوصيات للقادة في ضوء نتائج الدراسة  
 محل الدراسة سعيًا منها لتحسين جوانب القصور وهي: اتبالقطاع

وضع برامج تدريبية للعاملين لممارسة تقنيات التَعٌلم الرقمي وذلك من خالل استخدام   -أ
زيادة مهارات التَعٌلم  تطبيقات األجهزة الذكية واالستفادة منها في التَعٌلم غير الرسمي ل

اإلدراكي وقياس التقدم الحاصل عليه الموظف في المهارات الرقمية بعد التدريب 
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ورصد المكافأت العينية والمادية، وتشكيل ورش عمل من المتخصصين في انتاج  
إدارة   أنظمة  واستخدام  الرسمي.  غير  التَعٌلم  عمليات  لتسهيل  التعليمية  التطبيقات 

المهني  التَعٌلم ووحدات   والتطوير  المناسب  الوظيفي  المسار  توفير  بهدف  التدريب 
 المستمر للموظفين وتطوير قدراتهم.

البشرية المتخصصة في تطبيقات اإلدارة االليكترونية، من   -ب الكوادر  ضرورة توفير 
خالل األخذ في االعتبار عند استقطاب القوي العاملة أن يكون لديها مهارات التَعٌلم 

لالستفادة من تقنيات التحول الرقمي وتطبيقاته كالحوسبة السحابية  فوق اإلدراكي  
والذكاء االصطناعي في تقديم الخدمات المختلفة والتدريب على استخدامها، والتفكير  
الحسابي، وحل المشكالت، والتفكير النقدي، وكذا االعتراف بشهادات التَعٌلم الرقمي 

تم اكتسابها، والعمل على تشجيع العاملين  غير الرسمي، وبقيمة نتائج التَعٌلم التي  
 للتَعٌلم الرقمي غير الرسمي.  

نشر ثقافة التحول الرقمي لتغيير الثقافة التنظيمية إلى ثقافة تالئم العصر الرقمي،  -ج
وذلك من خالل االهتمام باالدماج االجتماعي للذين اليتمكنون من الوصول إلي 

يحتاج الذين  أو  الرقمي جسديًا،  لهم التَعٌلم  يتحقق  الحضور حتي  في  للمرونة  ون 
وتخلي  المهارات،  اكتساب  في  الفرص  تكافؤ  وضمان  العمل  سوق  في  االندماج 
القائمين عن األساليب التقليدية في تقييم أداء الموظفين ورفع مستوى أدائهم وترقيتهم  
وتدريبهم ومساعدتهم على اكتساب كفاءات رقمية جديدة لكي يتمكنوا من دفع عملية 
التحول الرقمي، وكذا استثمار مواهب الموظفين ومواطن قوتهم. والتشجيع المستمر  

 ألصحاب االبتكار الرقمي.
التفكير في التحديات القادمة، والفرص التي يقدمها التَعٌلم الرقمي لتجهيز المجتمع   -د

وتحديد رؤية مستقبلية  العمل،  وتلبية حاجات سوق  للمستقبل،  والتحضير  الحالي 
استراتيجية محددة الزمن لضمان نجاح عملية التحول الرقمي، وذلك    ووضع خطة

اإلدارة   تطبيق  متطلبات  مع  للتوافق  الحالية  التنظيمية  الهياكل  تعديل  خالل  من 
اإلليكترونية، وتقليل اإلجراءات الروتينية، وتحديث األنظمة والتشريعات الالزمة لدعم  

 التحول الرقمي.
توفرها شركات االتصاالت يمكن التعامل معها في أي إنشاء منصة تعليمية مجانية   -ه 

 وقت وأن تعمل بدون تعقيدات لتسهيل التَعٌلم الرقمي غير الرسمي. 
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 :حدود الدراسة وفرص البحوث المستقبلية .3
التَعٌلم الرقمي غير الرسمي على    أثرة  ليا تناولت الدراسة الح  الحدود الموضوعية: .أ

أنه من الممكن  وترى الباحثة  دون التطرق لمتغيرات أخرى،    منافع التحول الرقمي
التَعٌلم الرقمي غير الرسمي مثل: االنغماس  بحث تأثير متغيرات أخرى بخالف  

. كما اعتمدت الباحثة عند إجراء  الوظيفي، واألداء الوظيفي، والمنظمات الرقمية
على   االستقصاء  قائمة  وإعداد  منالدراسة   مقياس :  كًل 

He & Li's(2019)   ثالثي األبعاد لقياس التَعٌلم الرقمي غير الرسمي، ومقياس
Capusneanu et al.(2021)  األبعاد  لقياس منافع التحول الرقمي أحادي ،

 .أنه من الممكن إجراء دراسات متشابهة ولكن باستخدام مقاييس أخرى  وترى الباحثة
الشركة المصرية لالتصاالت  اقتصرت الدراسة الميدانية على    الحدود المكانية: .ب

وإن كان من الممكن    ،نتائج الدراسة تخص قطاع التطبيق فقطبالقرية الذكية و 
 االسترشاد بها في قطاعات أخري مشابهة من حيث طبيعة وظروف العمل. 

  ، وظيفية الالدرجات  مختلف  أجريت الدراسة الميدانية على العاملين ب   الحدود البشرية: .ج
 .محددةوأنه من الممكن إجراء دراسات متشابهة ولكن باستخدام درجات وظيفية 

  2021  سبتمبرأجريت الدراسة وُجمعت البيانات في الفترة من    الحدود الزمنية: .د
 .  2021 أكتوبروحتى 
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