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Abstract : 

 

The aim of the present research was to investigate the effectiveness of digital transformation using 

cloud computing in the development of the attitudes of the employees of the Ministry of Education 

in Sultanate of Oman towards using its applications. To this aim, the quasi-experimental research 

design based on one group with pre/post testing was adopted.  The sample (N=170) was selected 

in a deliberate way from the staff of the Ministry General bureau, because they have the experience 

and knowledge of using the computer as well as the web and its various applications. A pre-post-

scale (prepared by researchers and designed electronically through Google forms) was 

administered to measure the attitudes of the employees of the Ministry of Education in Sultanate 

of Oman to improve information services. A training program was prepared for the development 

of technical performance skills using cloud computing applications to improve the information 

services of the employees of the Ministry of Education in Oman. Results of the research revealed 

that there are statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of 

the experimental group on the pre-measurement and post- measurement of the scale of attitudes 

towards using cloud computing applications to improve information services among the employees 

of the Ministry of Education in Oman in favor of the pos- measurement.   

Keywords: The effectiveness of digital , transformation using , attitudes 

 
 امللخص 

التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة هدف البحث إىل الكشف فاعلية  
الرتبية التعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقاهتا، واستخدم البحث املنهج شبه التجرييب ذي اجملموعة الواحدة ابختبار 

ن عام الوزارة؛ وذلك ملا يتوافر لديهم  ( موظف ا بديوا170قبلي وبعدي، كما مت اختيار العينة بطريقة قصدية بلغ عددهم )
من اخلربة والدراية ابستخدام احلاسب وشبكة الويب وتطبيقاهتا املختلفة، ومت تطبيق مقياس للكشف عن االجتاهات 
موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لتحسني خدمات املعلومات. )إعداد الباحثان، مت تصميمه إلكرتوني ا عرب 
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وتطبيقه قبلي ا وبعدًي ، وبناء برانمج تدرييب ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف   Google formsمنوذج))
تنمية مهارات األداء التقين لتحسني خدمات املعلومات ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية، كما توصلت نتائج 

( بني متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي 0.01البحث احلايل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
للمجموعة التجريبية يف مقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لتحسني خدمات املعلومات لدى 

 موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي. 
 .   : ، االجتاهات  ةاحلوسبة السحابي ،التحول الرقمي  الكلمات املفتاحية:  

 

 املقدمة: 
تتسارع دول العامل يف مثل هذه األًيم ملواكبة التكنولوجيا والتقنيات والدخول فيما يسمى ابلتحول الرقمي جلميع 
مؤسساهتا؛ وذلك ملا ظهر يف العامل ابآلونة األخرية من تغريات يف األساليب واألفكار واالبتكارات يف مجيع املؤسسات، 

بري يف ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية يف تكنولوجيا املعلومات وتتطور التكنولوجيا وتقنياهتا وتنمو بشكل ك
واألمتتة واالتصاالت يف الوقت احلايل؛ لذا جيب على مجيع املؤسسات اخلدمية وغري اخلدمية احلكومية منها واخلاصة 

 قمنة. مواكبة مثل هذه التغريات والتحول بكل بنياهتا وإداراهتا ومجيع إمكاانهتا حنو الر 
ويف ظل ذلك التطور؛ يظهر العامل املعاصر أن الكثري من املؤسسات الرتبوية والشركات يف دول العامل على اختالف 
مستوًيت تقدمها أخذت تتسارع ابلتوجه حنو التحول الرقمي، وأخذت توجهاته يف احلديث عنه من خالل البحوث 

 تؤكد على ضرورة إدخال التحول الرقمي مبختلف أنواعه وخدماته، والدراسات اليت تنصب يف كيفية التحول الرقمي، واليت 
جلميع املؤسسات والشركات، حيث أصبح التحول الرقمي ذات أمهية ابلغة ودور متعاظم يف احلاضر واملستقبل )مطهر، 

2011 .) 

  اإلحساس ابملشكلة: 

ومن اجلدير ابلذكر إننا نالحظ الفرق يف اهتمام دول العامل املتقدمة للتحول الرقمي، ومن جانب آخر اهتمام الكثري 
من الدول األجنبية ومنها الوالًيت املتحدة األمريكية وأملانيا والياابن والصني، أما الدول العربية أخذت مصر واألردن 



 

 

 

 

  

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 3 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

أما يف دول جملس التعاون اخلليجي فقد كانت اململكة العربية السعودية واإلمارات   مقدار ا كبري ا يف عملية التحول الرقمي
املتحدة وقطر وسلطنة عمان، حيث حققت دول جملس التعاون اخلليجي نتائج متباينة يف مستوًيت التحول الرقمي 

، كما أن سلطنة عمان كانت حنو احلكومات واملؤسسات، إذا سلكت هذه الدول مسار ا خمتلف ا يف عملية التحول الرقمي
الدور الكبري يف قيادة سلطنة عمان لعملية   2040هلا دور كبري يف عملية التحول الرقمي؛ حيث كان لرؤية عمان  

إبرساء بنية حتتية ذات تقنية   2040التحول الرقمي يف مجيع املؤسسات اخلدمية ابلسلطنة؛ حيث وجهة رؤية عمان  
إبحد  تصبح كفيلة  لكي  رقم ابملؤسسات  وزاري  قرار  إصدار  مت  واحلكومات، كذلك  للمجتمع  الرقمي  التحول  اث 

 ( بتشكيل جلنة التحول الرقمي للخدمات احلكومية وفريق عمل تنفيذ اخلطة اإللكرتونية. 2014/ 325)

ويفهم من خالل ما سبق أن حتقيق التحول الرقمي؛ له أثر إجيايب يف سرعة اإلجناز لألعمال واألنشطة للحكومات 
 شىت اجملاالت، وابلدول االجنبية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة ودول اخلليج بصفة أكثر ختصيص ا، ملا هلا يف

من قدرة علي تبسيط إجراءات العمل، واملسامهة يف أمن املعلومات حبفظها وختزينها واسرتجاعها وإاتحتها للجميع بدال  
أرشيفات ورقية أتخذ حيزا  مكانيا  كبريا ، وتتطلب وقتا  كبريا  يف البحث عن مما كان يتم من حفظ الواثئق والبياانت يف  

الواثئق املطلوبة، كما أن التحول الرقمي ملؤسسات الرتبية والتعليم قد ينشأ عنه اختالف يف أمناط التفاعل االجتماعي 
بة السحابية كحل جذري جلميع بني األفراد، إضافة إىل ضمان جودة العمل ومواكبة التطور، ومن هنا ظهرت احلوس

 املشكالت اليت تواجه إمكانية تطبيق التحول الرقمي مبؤسسات الرتبية والتعليم.

لذا تتمثل مشكلة البحث احلايل يف ضعف خربة موظفي وزارة الرتبية والتعليم يف التعامل مع التقنيات واملستحداثت 
والقصور يف تقدمي بعض خدمات املعلومات اإللكرتونية لدى التكنولوجية واستخدام بعض تطبيقات احلوسبة السحابية  

وزارة الرتبية والتعليم وقد ظهر إحساس مبشكلة الدراسة وحتديدها من خالل جمموعة من املصادر، منها: من خالل 
عمان، املالحظة الدقيقة واملباشرة للباحث من خالل عمله أخصائي نظم معلومات أول بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  

ابإلضافة إىل ما سبق، فإن الواقع العام يشري إىل أن جتربة الوزارة يف التحول الرقمي غري مكتملة؛ وذلك ملا تقابله من 
صعوابت تتمثل أمهها يف نقص الوعي ابلرؤية الصحيحة واملعايري الواضحة واليت جتعل اجتاهات املوظفني ابلوزارة سلبية 

بيقات املختلفة للتحول الرقمي، وكذلك من خالل حصر املوظفني املستخدمني للربيد حنو استخدام التكنولوجيا والتط
% 28( أي ما ميثل نسبة  89673( من أصل )2019( حيث بلغ عددهم )One Driveاإللكرتوين واملتمثل يف )
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سحابية املتمثل يف من العدد اإلمجايل، وهذا يشري إىل أن هناك مشكلتني ومها عدم قناعة املوظفني أبمهية التخزين ال
(، وعدم معرفتهم وثقافتهم وإملاهم ابخلدمة وتطبيقات احلوسبة السحابية وضعف اجتاهاهتم حنو One Driveخدمة )

استخدامها، نتائج عديد من الدراسات والبحوث السابقة اليت أثبتت وجود اجتاهات سلبية لدى املوظفني والعاملني 
الر  التحول  حنو  الدولة  مؤسسات  والنهوض جبميع  املهين  مستواهم  لرفع  مؤسساهتا  يف  التكنولوجيا  واستخدام  قمي 

 مبؤسساهتم.

  أسئلة البحث:

 ويف ضوء ما سبق، فإن الباحث حياول معاجلة هذه املشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل: 

وزارة الرتبية التعليم بسلطنة عمان س فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي  
 ، وقد تفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية:حنو استخدام تطبيقاهتا؟

ما فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية لتحسني خدمات املعلومات يف تنمية اجتاهات موظفي  -
 تطبيقات احلوسبة السحابية؟ وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام  

 فروض البحث: 

- ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  البعدي 0.01يوجد  والقياس  القبلي  القياس  متوسطي  بني   )
للمجموعة التجريبية يف مقياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لدى موظفي 

 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي. 

 أهداف البحث: 

كشف عن فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية خدمات املعلومات يف تنمية اجتاهات موظفي ال
 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية. 
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 أمهية البحث: 

 تبلورت أمهية الدراسة البحث يف ثالث حماور موضحة على النحو التايل: 

 حيث تتضح أمهية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية يف: األمهية التطبيقية:  1.

احلكومات  - أداء  تطوير  يف  دور ا كبري ا  هلا  اليت  احلديثة  التقنيات  أهم  من  السحابية  احلوسبة  تقنية  كون 
 عالية.   واملؤسسات والشركات املختلفة وحتسني أدوارها يف توفري برامج وتطبيقات متميزة ومساحات ختزينية

 مراقبة البياانت وحفظها بشكل آمن وأبقل كلفة.  -
إمكانية التعامل مع الكميات الكبرية من املعلومات ومعاجلتها والوصول إليها يف أي وقت وأي مكان  -

 وتوفري والوقت واملال إىل جانب تبسيط سري العمل. 

من أمهية عملية ميكن إيضاحها على النحو متثل هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية ملا هلا    األمهية العملية: 2.
 التايل:

كما أيمل من هذه البحث أن يقدم حلوال  علمية لعملية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية  -
الناجحة بواسطة الربامج التدريبية واالستشارات عالوة  على ذلك تعترب هذا البحث من متطلبات احلصول 

 الدكتوراه يف فلسفة الرتبية.على درجة  
يستطيع الباحثون واملهتمون االستفادة منها وإجراء مزيد من الدراسات يف هذا اجملال، حيث ستقوم هذا  -

 البحث بتزويد الباحثني واملهتمني مبعلومات. 

 خيدم موضوع هذا البحث نطاق عمل الباحث، وأيمل الباحث أن تزيد هذه الدراسة:  األمهية للباحث:  3.

 تعرف يف التحول الرقمي واحلوسبة السحابية.  -
 تعرف اجتاهات املوظفني حنو استخدام احلوسبة السحابية.  -
 تعزيز مهارات البحث العلمي لديه -



 

 

 

 

  

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 6 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 حدود البحث: 

 تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية:
 بشرية: موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. حدود   -
حدود مكاين: ديوان عام الوزارة بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان واملتمثل يف ثالث مديرًيت )اإلشراف  -

التخطيط والتطوير االسرتاتيجي( وقد قام الباحث ابختيار هذي املديرًيت   –الشؤون اإلدارية    –الرتبوي  
وذلك لكوهنا قريبة من مكان عمل الباحث ومقر عمله وقد عمل الباحث بتدريب املوظفني   بطريقة قصدية

 ابملديرًيت السابق ذكرها. 
 م. 2021/  2020حدود زماين: سيتم إجراء الدراسة   -
حدود موضوعية: فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة  -

 سلطنة عمان حنو استخدام تطبيقاهتا. الرتبية والتعليم ب
 حتديد املصطلحات: 

ويف ضوء ما سبق أمكن للباحث تعريفه إجرائي ا أبنه عملية انتقال كلي يف مجيع القطاعات   التحول الرقمي: -

احلكومية واملؤسسات أو الشركات إىل منوذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية احلديثة واملتطورة يف ابتكار 

 قيمة منتجاهتا.املنتجات واخلدمات املتوفرة، مع توفري قنوات جديدة من العائدات اليت تزيد من  

يعرفها الباحث إجرائي ا على أهنا خدمة أو تقنية متطورة تعتمد على نقل املعاجلات   احلوسبة السحابية:  -

ومساحات التخزين اخلاصة جبهاز الكمبيوتر إىل ما يسمى ابحلوسبة السحابية وهي عبارة عن خادم أو 

 جمموعة خوادم يتم الوصول إليها عن طريق اإلنرتنت.
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ت ويعرفها الباحث إجرائيا على أهنا: مكون فرضي وجداين معريف، سلوكي، يرتجم إىل استعداد االجتاها -

 نفسي داخلي للحكم على أفراد، وسلوكيات، وقيم وفقا  خلربات سابقة، ومواقف خمتلفة مرت على الفرد. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 احملور األول: التحول الرقمي.

على الدعائم األساسية )البيئة التمكينية، السياسات    Digital Transformationي  يستند التحول الرقم
والتنظيم، البنية التحتية الرقمية، املهارات الرقمية والقدرات البشرية، احلكومة اإللكرتونية، والتعليم اإللكرتوين لدفع التحول 

مي والتطبيقات، اخلصوصية ومحاية البياانت الشخصية، الرقمي واملواضيع الشاملة يف املؤسسات التعليمية، احملتوى الرق
والبحث والتطوير لدعم النظام البيئي الرقمي يف كافة اجملاالت بصفة عامة ويف جمال اخلدمات املقدمة يف وزارة الرتبية  

 والتعليم بسلطنة عمان. 
( بشطر  الرقمي  2013وتشري  التحول  إىل   )Digital Transformation  االسرتاتيج واألسلوب أبنه  ية 

الذي يستخدم من خالله تقنيات مستحدثة مستقبلية، إلحداث تطورات ذات قيمة يف حتسني جودة االنتاج واالستثمار 
تغيري يف بنية املؤسسات حنو تفعيل دور استخدام وتوظيف التكنولوجيا، لتعديل بنية العمليات  الرقمي؛ حيث ميثل عملية

 لعميل وتسهيل جمال تقدمي اخلدمات. الداخلية واخلارجية، وحتسني خربة ا
تغيري يف بنية املؤسسات يف  ( إىل التحول الرقمي على أنه عمليةStanley, D  ,.2010كما ينظر ستانلي )

طابعها التقليدي، ويتعلق ابستخدام وتوظيف التكنولوجيا احلديثة واملتطورة، وتسهيالت الوصول إىل تقدمي اخلدمة ورفع 
العمليات الداخلية واخلارجية يف ممارسات املؤسسات، اليت تعمل على إعداد وإنتاج الربجميات كفاءة األداء لتعديل  

والتطبيقات؛ حيث تتضمن هذه العمليات تعرف كيفية استخدام املوارد التقنية لصاحلها لالستخدام العملي واإلبداع يف 
 جمال اخلدمات. 
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ومن مقومات التحول الرقمي ابملؤسسات التعليمية : حتسني توزيع التطبيقات واألدوات التكنولوجية املتطورة وإصدار 
الرتاخيص يف مجيع اإلدارات التعليمية واخلدمية، بناء ا على أفضل املمارسات الدولية مع اتباع هنج مستقبلي حنو استخدام 

(، إنشاء مساحة عمل للخرباء املتخصصني يف جماالت Apsr  ,2014خلامس )إنرتنت األشياء ونشر تكنولوجيا اجليل ا
تكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي ملناقشة وصياغة آليات تطبيق وتفعيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت 

 (. Reinartz, & Wiegand, & et al  ,.2018ابملؤسسات التعليمية. )
التعليمية كما أشارت وهناك عديد من   الرقمي ابملؤسسات  التحول  املتوقعة من فاعلية استثمار  الرئيسية  الفوائد 

 2008)،  (Lankshear, & Knobe, 2013)،  (Khan, & Shahyan., 2017دراسة كال  من: )
Che, & Eng  ابملؤسسات .,( إىل أن هناك عديد من الفوائد الرئيسية املتوقعة من فاعلية استثمار التحول الرقمي

التعليمية، ميكن توضيحها واإلفادة منها يف جمال البحث احلايل على النحو التايل )فعالية التكلفة؛ حيث توفر فائض 
اقتصادي ميكن استثماره وحتويله إىل منابع أخرى من املمكن أن تسمح بتطويرها حنو بيئات تعليمية خالقة ومتفاعلة 

فاعلية   -عاهد التعليمية اليت تنهج التكنولوجيا يف تدريسها مقرراهتا وحمتوًيهتا التدريسيةمثل انشاء املدراس التكنولوجيا وامل
التكوين اجملتمعي االجيايب؛ حيث يعمل التحول الرقمي على تعزيز االندماج االجتماعي؛ واملسامهة يف منو العالقات بني 

سات مما يوطد العالقات االجتماعية بني اجملتمع اخلارجي األفراد ومتلقي اخلدمة يف تكوين اجتاهات اجيابية حنو هذه املؤس
 وبني املؤسسات(. 

( Bharadwaj, & El Sawy, & et al ,.2013وتشري دراسة كل يشري هبردواج، الصاوى، وآخرون )
عمل أن التحول الرقمي يتم بنائه ابستخدام منظومة من األجهزة، وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين، والربجميات اليت ت

ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح ابستخدام مجيع األصول بكفاءة تشغيلية غري منقطعة، يشري داونز، نيونز 
(Downes, & Nunes  ,.2013  ,134 يفرتض أن تقوم املؤسسات جبهود إدارة وحتليل البياانت بشكل )

توفري وتطوير أدوات مناسبة للتحليل اإلحصائي منتظم وفعال وذلك لتوفري معلومات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة مع  
( إىل أنه ميكن Teubner. 223,  2013والبحث عن البياانت والتنبؤ ابملستقبل، وتوكد دراسة يشري تيوبونري ),  

 ت شكيل املوارد البشرية جانبا  حيوًي  يصعب على املؤسسات تطبيق التحول الرقمي بدونه. 
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( إىل العمليات يف التحول Horlacher, & Hess  ,2014  ,244)   كما توصي إىل دراسة هورالتشر، هيس
الرقمي ابملؤسسات عبارة عن جمموعة من النشاطات أو املهام املرتبة واملرتابطة اليت تنتج خدمة معينة أو منتجا معني 

 للمستفيدين، جيب على املؤسسات إرساء بناء تقين فعال يسمح بتطوير العمليات. 
أ  الرقمي ابملؤسسات ويف ضوء ما سبق جند  التحول  استثمار  فاعلية  تعيق  اليت  التحدًيت  من  هناك جمموعة  ن 

إىل أن معظم املؤسسات   Boghani, & Taborzki  ,2007  ,1التعليمية، حيث أشار بوغاين، اتبورزكي )) 
والتقلب والسرعة تتميز ابلتعقيد والغموض  تغيري  تعييش مرحلة  االتصال هبا  ، ويف ذات   التعليمية والقطاعات ذات 

السياق توجد هناك جمموعة من التحدًيت اليت تعرتض تطبيق التحول الرقمي يف كافة املؤسسات بصفة عامة، ويف 
املؤسسات واجملاالت التعليمية بصفة خاصة؛ ميكن تركيز الضوء على جزء منها كما هو موضح يف التايل)امليزانية املخصصة 

وا التكنولوجيا  وتوظيف  استخدام  والتقنيات ألنشطة  التكنولوجيا  وتفعيل  استثمار  حنو  ابلغرض  تفي  ال  قد  لتقنيات 
واألدوات الربجمية وآليات تنفيذها؛ ومن مث ال توجد رؤية واضحة اجتاه احلكومات ومتخذي القرار حنو منظومة التحول 

سات غري تعليمية (، كما أن هناك حتدًيت تعرتض العمل بنظام التحول الرقمي يف مؤس5، 2005الرقمي )السلمي،  
تتمتع مبنظومة حتول رقمي خاصة منافسة للتحول الرقمي ابملؤسسات التعليمية، وتتمتع بفعالية أكرب منها؛ وذلك يتطلب 
والقطاعات  اجملاالت  يف كافة  التنافسي  الرقمي  التحول  منظومة  إلمتام  جهودها  بتكثيف  التعليمية  املؤسسات  من 

توي التعليمي والسياسات واالجراءات واالدارات وجماالت تقدمي خدمات املعلومات واملوضوعات فيما يتعلق برقمنة احمل
ودراسة االحتياجات وحتليلها ورسم خريطة واقعية لتحويل ما سبق إىل نظم رقمية متطورة تليب كافة اخليارات واملتطلبات 

ول الرقمي يؤدي إىل التأخري يف طول وصعوبة عملية التفعيل للتح  - (  416،  2006واجملاالت السابقة )عز الدين،  
 تنفيذ املشاريع. 

 : Cloud Computingاحملور الثان: احلوسبة السحابية 
يف ضوء التطور التكنولوجي وما تشهده الساحة التكنولوجيا من تغريات أصبحت احلوسبة السحابية ثوره تكنولوجية 

حلول مرنة وقابله للتطوير وميكن ألي من املؤسسات ووسيله ال غين عنها للجيل الثاين من األعمال الرقمية يف تقدم  
التكيف معها لالستفادة من مقدرات السحب، فاحلوسبة السحابية توفر العديد من جوانب األعمال وخاصة يف القدرة 
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ساعد على توفري منصات التكنولوجيا والبنية التحتية؛ مما يقود التغري اإلجيايب يف عملية تكنولوجيا املعلومات وهو ما ي
، 2013املؤسسات على العبور إىل االبتكار الرقمي بسرعة تكلفه معقولة يؤدى إىل التزايد يف استخدامها )معوض ،

212 .) 
ومت تسمية احلوسبة السحابية هبذا االسم ألن املعلومات اليت يتم الوصول إليها توجد يف السحب، وال يتطلب أن 

توافر اإلنرتنت واجلهاز املتصل ابلسحابة، وعرب أيضا عن   يكون املستخدم يف مكان حمدد للوصول إىل ذلك  إذا ما 
(، وعرفتها املوسوعة الربيطانية Jones & Sclater  ,2010  ,10األمان يف حفظ املعلومات، وسرعة الوصول إليها )

Encyclopedia Britannica  لبياانت على أهنا الطريقة اليت تتم من خالهلا تشغيل الربجميات التطبيقية وختزين ا
اليت هلا صلة هبا يف نظم حاسبات مركزية، وتوفري وصول العمالء أو املستخدمني إليها عرب شبكة اإلنرتنت والذي بدورة 

 (. Cloud Computing ,2019يساعد على ختفيض التكاليف )
 ( املنريي  نشأت  شرييهان  من:  أشار كال   ) 2011كما  معوض   ،)2012،) (Goldner, 2011)، 

(Pocatilu, & Alecu, & et al, 2009)  إىل أن احلوسبة السحابية هتدف إىل)الوصول إىل مجيع التطبيقات
خفض   -واخلدمات عرب اإلنرتنت من أي مكان وأي زمان، ألن املعلومات خمزنة على خادم الشركة املقدمة للخدمة  

من   متصفح  أي  ابستخدام  آيل شخصي  حاسب  جهاز  ميكن ألي  حيث  الوصول التكاليف؛  الويب  متصفحات 
ضمان عمل اخلدمة بشكل دائم حيث أن اخلدمة تعمل على مدار الساعة أبفضل شكل   - للخدمات الرقمية السحابية

 االستفادة من البىن التحتية اليت تقدمها اخلدمات السحابية للقيام ابالختبارات والتجارب العلمية(.   -ممكن
ع اليت أمكن استخدامها يف معاجلة متغريات البحث احلالية من خالل وقد استخدم البحث احلايل عديد من األنوا 

 Private، السحابة اخلاصة    Public Cloudإنشاء ونشر خدمات احلوسبة السحابية عن طريق السحابة العامة
Cloud السحابة اهلجني ،Hybrid Cloud  ,( ميكن 2013(، اجلهين )2014(، يس )2012، زكي )يناير

وتعين أن مجيع البنية التحتية متواجدة عند مقدم خدمة   Public Cloud : أوال :السحابة العامةتوضيحها يف التايل
( وال متتلك املنشأة أي وصول فيزًيئي هلا، هي بنية حتتية توفر موارد احلوسبة بشكل حيوي Cloudاحلوسبة السحابية )

خمتلطة معا  على خوادم السحابة، اثنيا: السحابة   عرب اإلنرتنت لعدة عمالء، وعادة تكون تطبيقات العمالء املختلفني
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هي بنية حتتية يستأجرها عميل واحد وتعمل حلسابه اخلاص حتت سيطرته الكاملة على   Private Cloud اخلاصة:
البياانت وأمن املعلومات، حيث ابستطاعتك نقل شبكتك احمللية، اخلوادم وما إىل ذلك إىل مكان ما خارجي عادة ما 

بياانت  يكون مرك : جتمع مناذج سحابية عامة Hybrid Cloud ، اثلثا:السحابة اهلجنيData  Centreز 
وخاصة متعددة السحب اهلجينة تعرض العملية املعقدة لتحديد كيفية توزيع التطبيقات عرب كال  من السحابة اخلاصة 

 والعامة. 
(( أن تقنية Paul Pocatilu  ,2010(، ودراسة بول بوكاتيلو  2013وأشارت دراسة كال من إيناس الشييت )

احلوسبة السحابية تتميز ابخلصائص األتية: اخلدمة الذاتية: أي إمكانية استخدام التطبيقات املتاحة يف السحابة ومثل 
مستندات جوجل وجداول البياانت واليت يستطيع من خالهلا املستخدم إنشاء امللفات وتعديلها وحفظها يف بنية السحابة 

 ستعرض الويب وفقا  حلاجاته.ابستخدام م
( إىل أن توفر الوصول اجليد للحوسبة يعزز من استخدام األنظمة 2014(، شلتوت )2013كما أشارت يوسف ) 

 األساسية مثل: )اهلواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وغريها(. 

يقات، البنية التحتية، املنصة اليت وتعتمد احلوسبة السحابية يف استخدامها يف على أربعة وهي: املستخدم، التطب
: هو الشخص User(، ميكن توضيحها على النحو التايل )املستخدم  Kallow  ,2015  ,5تستخدمها السحابة )

املستفيد الذي سيستخدم هذه التقنية، وينتفع من خدماهتا، سواء من خالل اهلاتف احملمول، أو جهاز الكمبيوتر، ومن 
: وهي الربامج Applicationsالتطبيقات    - ل يدعم السحابة أو يستخدم السحابة فقطاملمكن أن ميتلك نظام تشغي

التطبيقية اليت ميكن تشغيلها من طرف املستفيد يف السحابة، وتشمل برجميات معاجلة النصوص والعرض واجلداول، 
تحتية للسحابة اليت يعتمد : وهي البنية الInfrastructureالبنية التحتية    -وخدمات تنقل املعلومات واملشاركة هبا 

املنصة   - عليها يف تقدمي اخلدمة وتشمل توفر احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنرتنت واملساحات التخزينية للمعلومات
: وهي اجلهات املاحنة هلذه اخلدمة من خالل توفري سريفرات عمالقة يف التخزينية  Platformاليت تستخدمها السحابة

 ، والشكل التايل يوضح مكوانت استخدام احلوسبة السحابية. ( Googleمثل وسرعة معاجلتها للبياانت  
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 : Attitudesاحملور الثالث: االجتاهات 
متثل االجتاهات نظام ا متطور ا للمعتقدات اليت يتم تكوينها اجتاه شيء حمدد أو موضوع معني، ومتثل تفاعال  وترابط ا  

عن وجهة نظر عامة حيددها املستخدم يف للتأقلم مع البيئة احمليطة به  بني كافة عناصر البيئيات املختلفة، وهي عبارة  
 ويتعايش هبا. 

( أن مفهوم االجتاه حالة من Allport  ,2009  ,129(، ألبورت ) Schneider  ,2004وأوضح شنيدر ) 
كي على االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي، تنتظم من خالل خربة الشخص، وتكون ذات أتثري توجيهي أو دينامي

   االستجابة. استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه

ويهدف قياس االجتاه إىل معرفة املوافقة أو الرفض حنو موضوع معني من املوضوعات املقاسة فيها االجتاهات للفئة 
اليت حيددها الباحثون على اختالف أنواعهم، ومعرفة مدى ثبات االجتاه وقوته، ميكن قياس االجتاه بطرائق عدة منها: 

ون، مقياس ليكرت، مقياس املسافة االجتماعية لبوجاردس، وأيض ا بطاقة املالحظة، مقاييس االجتاه مثل طريقة ثرست
 املقابالت الشخصية. 

وحىت يتم حتقيق تلك األهداف كان البد أن حيتوي مقياس االجتاه على جمموعة من الشروط واملبادئ اليت يرجى 
 بناء مقياس االجتاه اعتماد ا حتقيقها يف مقياس االجتاه؛ لذلك فهناك جمموعة من الشروط اليت اعتمد عليها الباحث يف 

( يتم  163،  2000(، توفيق )240،  2003على مراجعة بعض األدبيات واملراجع استناد ا إىل كل من: اجلبايل )
 -حتديدها يف التايل: )حتديد جمموعة من األسئلة املفتوحة حنو كل مكون من مكوانت االجتاه املعرفية والسلوكية والوجدانية

الدر  على  موضوع االطالع  على  للتطبيق  وأنسبها  القياسات  وأحدث  القياس  موضوع  تتناول  اليت  واألدبيات  اسات 
تناول العبارات اليت تصف املوضوع بشكل دقيق وإجرائي وتركيبها بطريقة صحيحة ومالئمة لنوعية االجتاه   - القياس

 الذي اعد من خالله املقياس(. معرفة مدى اتفاق كل مفردة من مفردات املقياس مع اهلدف العام    -املراد قياسه

(، 95:82،  2007ومن خالل االطالع على الدراسات واألحباث واألدبيات يف جمال علم النفس )عبد الغىن،  
( 2005(، دراسة )أمني،  2005(، )شاكر،  419،  2001(. )الدوسرى،  153،  2010)صادق، أبو حطب،  
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ليت حتدد العمل يف بناء املقاييس واجتاهات موظفي وزارة الرتبية  استنتج يف البحث احلايل جمموعة من املبادئ والفرضيات ا
 والتعليم بسلطنة عمان حنو فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف التايل: 

مراعاة نوعية املواقف وخصائص األفراد املراد قياس اجتاهاهتم حىت ال حيدث أي تعارض يؤثر على فرضية االجتاه 
إلجياب أو ابلسلب، الواقعية واحملايدة، حبيث يعرب املفحوص عن كل ما جيول يف قرارة نفسه ويشعر به حنو وثباته اب
 املوضوع. 

 الصياغة التقريرية والتنسيقية احملددة لكل بند من بنود مقياس االجتاه، واحملتوى بشكل واضح. 
ح السهولة واملرونة يف اإلجابة عليها، واستبعاد  استخدام املعايري ووضع الفروض يف تصميم عبارات املقياس بقدر يتي

 العبارات اخلاصة مبوضوع نفسي أو اليت ميكن أن تفسر كحقائق.

 استخدام العبارات اليت متكن من التفريق بني االجتاهات اإلجيابية واالجتاهات السلبية حنو املوضوعات املختلفة. 

 ومقبولة من الناحية الشكلية واختصارها على فكرة واحدة.   تنظيم املقياس حبيث تكون عباراته بسيطة وغري مركبة 

 صياغة العبارة بفعل مضارع يفيد احلاضر وأن تكون قصرية قدر اإلمكان. 

 مراعاة وجود بدائل اختيارية يف بعض العبارات، االبتعاد عن العبارة القفلية مثل دائم ا، أبد ا، مطلق ا. 
حتتاج يف األساس إىل طرق معينة تتبع يف بنائها والتعامل معها ومع بنود   وكل هذه املبادئ والفروض ملقياس االجتاه 

 مقياس االجتاه احلايل، ومن هنا لزم احلديث عن طرق قياس اجتاه املوظفني اليت اعتمد عليها الباحث. 

مقاييس ومن خالل العرض السابق وحتليل الباحث للعديد من املصادر واملراجع واألدبيات السابقة اليت تناولت  
االجتاهات وطرق بنائها والطرق اليت اعتمدت على بناء عباراهتا وتصحيحيها ومعاجلتها إحصائيا، وجد الباحث أن تلك 
األنواع ملقاييس االجتاه السابقة قابلة للتطبيق يف مقاييس البحث احلايل ولكن أكثر هذه األنواع شيوع ا وفائدة للباحث 

ا مقياس  موضوع  مع  التوافق  حيث  ليكرت  من  مقياس  وهو  احلايل  البحث  يف  معه  والتعامل   Likertالجتاه 
Measurement    ومسى هذا املقياس مبقياس التقديرات اجملمعةSummated Ratings والذى يعترب من ،

ى أكثر أنواع املقاييس شيوع ا، ويتميز ابلشمول والسهولة يف اإلعداد إذ يعتمد على مجع التقديرات اجملتمعة مما يضفى عل
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النتائج درجة معقولة من املوضوعية والعبارات اليت يتضمنها املقياس كل عبارة فيها متثل املقياس أبكمله، ويتم احلصول 
على الدرجات يف هذا املقياس من عمليات حسابية مجعية للدرجات للحصول على متوسط الرأي عن كل درجة من 

من املستجيبني للعبارات التأشري ابملوافقة لكل عبارة على مقياس   درجات املقياس، وىف مقياس اجتاه البحث احلايل يطلب
( 4( درجات، موافق )5مكون من ثالثة تقديرات، يوصف بنوع وصفي على كل استجابة كالتايل: موافق بشدة )

( درجة واحدة، ويصحح للعبارات السالبة 1( درجتان، ال أوافق بشدة )2( درجات، ال أوافـق )3درجات، حمايد ) 
 لى عكس ما ذكر. ع

 

 الدراسات السابقة:
 :   أوال الدراسات السابقة حملور التحول الرقمي

وأنتونيو بونزانيىن،  دراسة  تسعى  على    (Bonzanini, & António, 2020)كما  والرتكيز  الفهم  إىل 
الرقمي. واعتمدت  التحول  املهنية يف سياق  اجلامعي واهليئات  التعليم  قبل  وما  العايل  التعليم  التفاعل بني مؤسسات 
الدراسة على تصميم دراسة استكشافية، واست خدم استبيان استقصائي جلمع بياانت عن تصور مديري برامج الدرجة 

ية مؤسسات التعليم يف حتديد حمتوًيت املناهج الدراسية اليت هتدف إىل أتهيل املهنيني يف األوىل فيما يتعلق ابستقالل
( من مديري برامج الدرجة األوىل فيما يتعلق ابستقاللية مؤسسات التعليم 320جمال احملاسبة. قد بلغ عدد أفراد العينة )

عليم تتأثر بشدة ابلنظام املهين ووزارة التعليم واهليئات  يف حتديد حمتوًيت املناهج الدراسية وتبني النتائج أن مؤسسات الت
 املهنية يف سياق التحول الرقمي.

( إىل بيان جهود برانمج ابدر يف دعم توجهات احلكومة السعودية للتحول 2018)  هدفت دراسة حممد، الشماسى 
حنو جمتمع املعرفة الرقمية والتحول الرقمي والتقنيات القائمة على اقتصاد املعرفة، والتعرف على جمتمع املعرفة القائم على 

وكذلك استعراض جهود احلكومة السعودية   اقتصاد املعرفة ومساته ومقوماته وركائزه الذي يعمل حنوه التحول الرقمي،
للتحول إىل جمتمع املعرفة القائم على اقتصاد املعرفة، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إىل 
والركائز  املقومات  من  جمموعة  توافر  يتطلب  املعرفة  اقتصاد  على  القائم  املعرفة  جمتمع  أن  أمهها  النتائج  من  جمموعة 
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وجية، كما أن اململكة العربية السعودية خطت خطوات واضحة للتحول حنو جمتمع املعرفة الرقمي القائم على التكنول
اقتصاد املعرفة من خالل جهود متثلت يف خطط واسرتاتيجيات وسياسات، ابإلضافة إىل دعم فرص مشاريع األعمال 

رقمي يف املعرفة، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توفري املبنية على التقنية وتطوير رًيدة األعمال التقنية، والتحول ال
اعتماد  يف  اإلسراع  وضرورة  املعرفة،  اقتصاد  على  القائم  املعرفة  جمتمع  حنو  الرقمي  التحول  وركائز  مقومات  واستيفاء 

 . االسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي إىل خطط مخسية كما نصت عليه إحدى سياسات خطة التنمية املستدامة

 

 ي ا الدراسات السابقة حملور احلوسبة السحابية: ناث
(  اليت هدفت إىل دراسة واقع التحدي Samani, & Tagwa, 2017كما توصلت دراسة سامين، اتجوا )

األمين واملعلومايت اليت تقدمها احلوسبة السحابية على عدد من قطاعات العمل املهين يف جمال تقدمي خدمات املعلوماتية؛ 
( يوفر مركز من العمالء MCCر أنه من املتوقع حدوث توسع جديد يف شكل احلوسبة السحابية املتنقلة ) حيث ظه

يف استخدام احلوسبة السحابية املتنقلة؛ حيث يقلل استخدام الروتني اإلداري والوظيفي من تبين بيئة مؤسسة تتحدي 
التطبيقات، كم تلك  استخدام  اليت ميكن أن تظهر من جراء  اجراء قدر كبري من املخاطر  الدراسة بضرورة  أوصت  ا 

 MCCاألحباث للحد من املخاوف األمنية يف استخدام وتوظيف تلك التطبيقات الذي جيب القيام به إلنتاج بيئة  
 حماطة ابألمان. 

( دراسة جتريبية يف حتديد عوامل جناح احلوسبة السحابية يف قطاعات Awosan., 2014كما أجرى أوسان )
بيئة   تكنولوجيا  املوزعة يف  املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  إدارة  عوامل جناح  إىل حتديد  وهدفت  بنيجريًي،  املعلومات 

السحابة، وذلك إلنشاء جمموعة قواعد حسب احتياجات املؤسسات اليت تطبيق التكنولوجيا يف إدارهتا واملستخدمني 
دة موارد مراكز البياانت على نطاق واسع دون زًيدة يف عدد ومتكني الوصول إليها عرب شبكة اإلنرتنت، مما يسمح بزًي

القائمني على العمل وتقليل العبء الوظيفي واملهام االدارية؛ حيث إن الدراسة أشارت إىل ما متتاز به احلوسبة السحابية 
احلوسبة السحابية بتوفري الوصول إىل البياانت من أي مكان ويف أي وقت؛ كما أوصت الدراسة جتربة استخدام تطبيقات  

يف تقدمي اخلدمات؛ وضرورة حتديد املناطق اليت قد تكون عرضة ملشكالت اإلدارة وخدمات املعلومات والتأكد من أن 
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العمل  منظومة  من  أساسي ا  جزء ا  الشبكة  تكون  أن  وجيب  السحابية،  احلوسبة  الستخدام  مستعدة  الشبكات  بيئة 
 ابملؤسسات. 

 

 ور االجتاهات:اثلث ا الدراسات السابقة حمل
( التعرف إىل اجتاهات الطلبة حنو استخدام التقنية احلديثة يف الوسائل التعليمية 2018كما هدفت دراسة سلمان )

( يف تقريب املنهج عن التدريس أبسلوب احملاضرة، Presentationاملتمثلة يف استعمال احلاسوب بتقنية العرض )
نظر هؤالء هلذه الوسيلة يف تقريب املنهج ويف زًيدة مهارات القراءة والتغلب وهل االجتاهات إجيابية؟ أم سلبية؟ وكيف ي

على صعوابت املنهج؟ ومدى فائدة هذه التقنية احلديثة يف زًيدة الدافعية لدى الدارس من عدمها، وتوصلت الدراسة 
اجتاهات اجيابية حنو استخدام   يف نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة احصائي ة بني جمموعات البحث التجريبية تعزى إىل 

التقنية احلديثة يف الوسائل التعليمية املتمثلة يف استعمال احلاسوب، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام ابلتقنيات وادخاهلا 
 يف العملية التعليمية كمنظومة متكاملة من انحية االدارة والتوظيف واالستخدام. 

( املعنونة ابجتاهات املتعلمني من احملاكاة الرقمية للذات Boudjelal ,2017كما تطرقت دراسة ابودجيالل )
املفاهيم األساسية  قد تسببت يف إحداث غموض يف بعض  التكنولوجية  الطفرة  الدراسة أن  افرتضت  واآلخر حيث 

إعادة صياغة عملية   واالجتماعية خاصة فيما بتعلق ابلواقع وحتصيل املعرفة الرقمية، فإن هذا يعين أهنا قد أسهمت يف 
البناء االجتماعي للواقع بطريقة رقمية جديدة، وهذا ما الحظه الباحث يف جماالت جتسد فيها التكنولوجيا بكل وسائلها 
التواصلية حقائق ذات طابع مؤسسي، ولكن تصور هلم أنفسهم وجمتمعاهتم من خالل بعض الصور املزيفة اليت جتعلهم 

اآلخر من خالل أحكام مسبقة وصور منطية ال متت له بصلة، وهذا أييت يف اطار االجتاهات   فيما بعد يتفاعلون سلب ا مع 
السلبية اجتاه التكنولوجيا الرقمية، وتوصلت الدراسة إىل االجيابية يف االجتاهات حنو تفعيل التكنولوجيا الرقمية اليت حتاكى 

ة إىل أمهية تفعيل تكنولوجيا احملاكاة واستثمارها بشكل الواقع العملي والفعلي بني الفراد واملؤسسات، وأوصت الدراس
 صحيح يف خدمة الفراد واملنظمات املهنية مبؤسسات الدول على اختالف مهامها وأنشطتها وجماالهتا. 
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 منهج البحث وإجراءاته:
 منهج البحث: استخدم الباحث املنهج الشبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدة )قبليا وبعدًي(. -1
لبحث: وقد مت اختيار العينة بطريقة قصدية وفقا للتصميم شبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدة ) قبليا عينة ا -2

وبعدًي ( ملا يتوافر لديهم اخلربة والدراية على استخدام احلاسب وشبكة الويب وتطبيقاهتا املختلفة، ومت تطبيق  
لتدرييب على جمموعة البحث األساسية املتمثلة يف عينة املقياس على اجملموعة التجريبية قبلي ا، مث تطبيق الربانمج ا

 البحث احلايل، مث تطبيق مقياس االجتاه بعدًي  لدى أفراد العينة من موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. 

 

 
 ( أعداد عينة البحث حسب املديرًيت بديوان عام الوزارة 1جدول )

 (2020والتعليم، املصدر: )وزارة الرتبية 
 عينة الدراسة 

 اجملموع موقع العمل  م

 62 املديرية العامة لتخطيط والتطوير االسرتاتيجي  1
 73 املديرية العامة لإلشراف الرتبوي  2
 77 املديرية العامة لشؤون اإلدارية  3

 212 اإلمجايل 

الباحث   اليت قام  العينة األساسية للبحث  بناء على األساليب اإلحصائيةوقد كانت  مبعادلة )ستيفن  ابختيارها 
(، 170(، لكن تغيب عن حضور الربانمج بعض املوظفني وأبقى الباحث على )212اثمبسون(، واليت بلغ عددها ) 

 وأصبح هذا العدد ميثل جمموعة البحث األساسية. 
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وسبة السحابية. )اعداد الباحث، أدوات البحث: طبق الباحث مقياس االجتاهات حنو استخدام تطبيقات احل -3
عد يف التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة   -مت تصميمه إلكرتوني ا، يتم تطبيقه قبليا وبعدًي( 

 
والربانمج التدرييب امل

 .السحابية

 أوال: مقياس االحتاه حنو التحول الرقمي ابستحدام تطبيقات احلوسبة السحابية: 
وظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو التحول الرقمي، ويتكون يهدف املقياس إىل الكشف عن اجتاهات م 
 -من الناحية التعاونية  - من انحية االستخدام -من الناحية األمنية -املقياس من أبعاد التالية : )من انحية مرونة األداء

 من الناحية التقنية(.

حباث واألدبيات يف جمال علم النفس وفيه يطلب مت تصميم مقياس االجتاهات يف ضوء االطالع على الدراسات واأل
من املستجيبني للعبارات التأشري ابملوافقة لكل عبارة على مقياس مكون من ثالثة تقديرات، يوصف بنوع وصفي على 

( درجتان، ال 2( درجات، ال أوافـق )3( درجات، حمايد )4( درجات، موافق )5كل استجابة كالتايل: موافق بشدة )
( درجة واحدة، ويصحح للعبارات السالبة على عكس ما ذكر، كما مت حتويل استجابة املفحوص على 1دة ) أوافق بش

 كل عبارة من عبارات املقياس ببناء أوزان تقديرية وفقا  لنوع العبارة كما يتضح ابجلدول التايل: 
 ياس ( يوضح األوزان التقديرية لبدائل االستجابة لكل عبارة من عبارات املق2جدول )

موافق   نوع العبارة 
 غري موافق بشدة غري موافق  حمايد موافق  بشدة

 1 2 3 4 5 موجبة 
 5 4 3 2 1 سالبة 

( 19(، وعدد العبارات السالبة )21( مفردة؛ حيث بلغ عدد العبارات املوجبة )40يتكون مقياس االجتاه مـن )
( 3( درجات، حمايد )4( درجات، موافق )5التايل: موافق بشدة )عبارة، وصحح املقياس للعبارات املوجبة على النحو  

( درجة واحدة، ويصحح للعبارات السالبة على عكس ما ذكر. 1( درجتان، ال أوافق بشدة )2درجات، ال أوافـق )
ل ( يوضح توزيع العبارات السالبة واملوجبة يف مقياس االجتاه حنو التحو 6%(، وجدول )86وقد بلغ ثبات املقياس )

 الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية.
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 ( توزيع العبارات السالبة واملوجبة ملقياس االجتاه 3جدول )
 العدد الكلي  العبارات السالبة  العبارات املوجبة  أبعاد املقياس 

 األداء −
3،14،15،17،19،22 

2،4،5،28،31 11 

 االستخدام  −
1،9،11،13،16،23 

12،18،26،32 10 

 6 21،25،27 24،30،33 التعاونية  −
 6 7،8،10،2 6،29 التقنية  −
 األمنية  −

34،36،38،40 
35 ،37 ،39 7 

 40 19 21 اجملموع

صدق املقياس: مت عرض املقياس على السادة احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، 
العبارات للمحاور اليت وضعت لقياسها، وقد أتفق احملكمون وعلم النفس؛ لفحص عبارات املقياس والتأكد من مناسبة  

أن عبارات املقياس شاملة للسلوكيات املرتبطة ابحملاور احملددة، وقد اقتصرت االقرتاحات على إجراء بعض التعديالت 
قياس على بعض املفردات دون حذف أي منها، وقد أجرى الباحث التعديالت املقرتحة من احملكمني على عبارات امل 

%( فأكثر بني احملكمني، وأصبح املقياس يف صورته النهائية 85ومت اإلبقاء على العبارات اليت حصلت على نسبة )  
 .اهزا  للتطبيق يف صورته النهائية( مفردة، ومن مث أصبح املقياس ج 40يتكون من )

تطبيقات احلوسبة السحابية كما موضحة والعبارات اليت جرى عليها التعديل يف مقياس االجتاهات حنو استخدام  
 ابجلدول التايل: 

 ( القفرات اليت مت تعديلها بناء على توصيات احملكمني 4جدول رقم )
 الفقرات قبل التعديل  الفقرات بعد التعديل 

أتيقن أن فهم استخدام احلوسبة السحابية وأدواهتا تنمي  
 الفكر التوعوي واألمين للمعلومات. 

استخدام احلوسبة السحابية وأدواهتا تنمي  تيقنت أبن فهم 
 الفكر التوعوي واألمين للمعلومات. 
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أجد أن مفاهيم األمن املعلومايت اليت تنشدها تطبيقات  
 احلوسبة السحابية ال تساعد على حتسني األداء اخلدمي. 

أان أن مفاهيم األمن املعلومات اليت تنشدها تطبيقات  
على حتسني األداء اخلدمي. احلوسبة السحابية ال تساعد   

أفضل إقامة ندوات وورش عمل بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  
 عمان حول مزاًي واسرتاتيجيات التحول الرقمي. 

امتىن إقامة ندوات عمل بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  
 حول واسرتاتيجيات التحول الرقمي. 

كثر من غريها يف  حتتاج تطبيقات احلوسبة السحابية جملهود أ
 التقنيات األخرى. 

البد أن حتتاج تطبيقات احلوسبة السحابية جملهود أكثر من  
 غريها يف التقنيات املختلفة. 

 أحب أن أقرا أكثر عن احلوسبة السحابية   أحب أن أتعلم أكثر عن احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا. 

ليم بسلطنة  استخدام التحول الرقمي وتقنياته بوزارة الرتبية والتع 
 عمان ليس ال يؤدي إىل تطوير. 

تفعيل التحول الرقمي وتقنياته يف وزارة الرتبية والتعليم  
 بسلطنة عمان ليس ال يؤدي إىل تطوير. 

 ( غري أفراد عينة الدراسة األساسية. 40جتريب املقياس: مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من )

حتديد زمن املقياس: مت حساب زمن املقياس من خالل حساب متوسط الزمن الالزم لالختبار، حيث أن الزمن 
( دقيقة، وأبخذ املتوسط 30( دقيقة، والزمن الذي استغرقه املوظف األخري هو )20الذي استغرقه املوظف األول هو )

 قائق زمن تعليمات املقياس. د  3( دقيقة، مبا فيه 25أصبح الزمن الكلى ملقياس االجتاه هو )
صدق االتساق الداخلي: وقد حتقق الباحث من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط 

اإلحصائية   املعاجلات  برانمج  للمقياس، ابستخدام  الكلية  الدرجة  فقرة مع  التايل   SPSSلبريسون بني كل  واجلدول 
 يوضح ذلك: 

 االرتباط بريسون بني كل مفردة من مفردات املقياس مع الدرجة الكلية ( معامل 5جدول )

 رقم املفردة 

ارتباط املفردة  
مع الدرجة  

الكلية  
 للمقياس 

قيمة  
 الداللة 

مستوى  
 الداللة 

رقم 
 املفردة 

ارتباط املفردة  
مع الدرجة  

 الكلية للمقياس 

قيمة  
 الداللة 

مستوى  
 الداللة 

دالة   0.010 0.747 1
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.723 23
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دالة   0.010 0.645 2
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.684 24

دالة   0.010 0.828 3
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.766 25

دالة   0.010 0.829 4
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.884 26

دالة   0.010 0.749 5
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.661 27

دالة   0.010 0.673 6
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.865 28

دالة   0.010 0.675 7
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.891 29

دالة   0.030 0.288 8
0.05 

 0.01دالة  0.010 0.865 30

دالة   0.010 0.689 9
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.873 31

دالة   0.010 0.766 10
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.749 32

دالة   0.010 0.884 11
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.865 33

دالة   0.030 0.523 12
0.05 

 0.01دالة  0.010 0.883 34

دالة   0.010 0.865 13
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.645 35

دالة   0.010 0.891 14
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.884 36

دالة   0.010 0.873 15
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.684 37
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دالة   0.010 0.617 16
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.884 38

دالة   0.030 0.445 17
0.05 

 0.01دالة  0.010 0.829 39

دالة   0.010 0.811 18
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.766 40

دالة   0.010 0.729 19
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.675 41

دالة   0.010 0.659 20
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.749 42

دالة   0.010 0.883 21
0.01 

 0.01دالة  0.010 0.873 43

دالة   0.010 0.667 22
0.01 

 

املقياس  
 ككل

( مت  17، 12، 8ماعدا املفردة )  0.01مجيع مفردات املقياس دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة 
 استبعادهم

إحصائي ا عند يتضح من اجلدول السابق أن مجيع مفردات املقياس ترتبط ابلدرجة الكلية للمقياس ارتباط ا ذات دالة  
( 40( مت استبعادهم، ليصبح املقياس بشكله النهائي مكون من ) 17،  12، 8ماعدا املفردة )   0.01مستوى الداللة  

 مفردة. 

  ثبات أدوات البحث:
مت حساب معامل ثبات املقياس: مت حساب ثبات املقياس مبعامل ألفا كرونباخ، والذي حيسب ابلعالقة التالية اليت 

 (: 636  –  635، 2001ذكرها زيتون ) 

 ف  2ن               مج ع                                              

α  )ــــــــــــــ(=x   )ــــــــــــ( 



 

 

 

 

  

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 23 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 ك     2ع            1  –ن                                                

 ( 636 –  635، 2001)زيتون، 
ف = تباين 2لداخلي(، ن = عدد فقرات األداة، مج = جمموع، ع= معامل ألفا )معامل التجانس ا  αحيث إن:  

ك = التباين الكلى لدرجات الطالب الكلية على األداة، وقد بلغ   2الدرجات على كل فقرة من فقرات األداة، ع
وهي قيمة مقبولة علميا  وتدل على مستوى ثبات جيد ومقبول تسمح ابستخدام املقياس كأداة   0.82معامل الثبات =

قياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية، ومن مث احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا، وجاء ل
 املقياس يف صورته النهائية.

 : حثجراءات تطبيق الب إ
ومراجعتها بعد االطالع على الدراسات السابقة يف حماور البحث ومتغرياته التابعة واملستقلة مت مجع البياانت   -

 وتفريغها وحتليلها احصائيا، من خالل معاجلة البياانت الناجتة عن تطبيق أدوات البحث. 
مت االلتقاء بعينة البحث عن بعد عرب تطبيق الواتس أب وتطبيق وجوجل ميت واالتفاق معاهم على    -

 اخلطة الزمنية للربانمج التدرييب والتأكد من التطبيق القبلي ألدوات البحث. 
مش  - ابلربانمج  مت  اخلاصة  والربوشورات  التدرييب  للربانمج  العلمية  املادة  خلدمة )اركة  االسرتشادي  الدليل 

(one drive .مع املتدربني من موظفي وزارة الرتبية والتعليم واملوجودة على بريد موظفي الوزارة ،) 
االجتاهات حنو   - مقياس  واملتمثل يف  البحث  األدوات  البعدي  التطبيق  الرقمي ابستخدام إجراء  التحول 

 احلوسبة السحابية.
 :إجراءات ما بعد تطبيق التجربة

 . مجع البياانت ومراجعتها وتفريغها وحتليلها احصائيا -
 تطبيق االختبار القبلي على جمموعة البحث األساسية للتأكد عدم وجود فروق إحصائية بينهما.  -
 تنمية  يف  السحابية  احلوسبة  ابستخدام  الرقمي  التحول  فاعلية  ما  على  ينص  الذي  السؤال  عن   لإلجابة -

موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟ "، وللتأكد   اجتاهات 
من صحة الفرض التجرييب املرتبط به الذي ينص على " يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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عينة الدراسة التجريبية ملقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة   ( بني متوسطي درجات0.01)
 ".السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي

(  بني متوسطي القياسني القبلي والبعدي 0,01يتضح من اجلدول التايل وجود فرق دالة احصائي ا عند مستوى )
املقياس والدرجة الكلية ملقياس االجتاه لصلح القياس البعدي، مما يشري اىل وجود داللة إحصائية لصاحل يف مجيع أبعاد  

التطبيق البعدي، حيث كان متوسط درجات املوظفني ) جمموعة البحث األساسية( يف القياس القبلي ملقياس االجتاه 
( وهذا بفارق 135,07ي ملقياس االجتاه ككل)(، وأصبح بعد انتهاء جتربة البحث يف القياس البعد 123,34ككل )
(، وهي قيم 0,000(، حيث كان مستوى )14,10(، وكانت قيمة ت احملسوبة ملقياس االجتاه ككل )11,73قدره )

(، بني 0,01(، مما يدل على وجود يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)0,01دالة احصائيا عند مستوى)
التجريبية يف مجيع أبعاد والدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة   متوسطي درجات عينة الدراسة 

 السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي." 

 مت تطبيق الثوابت اإلحصائية التالية اجلدول التايل يوضح ذلك:
درجات جمموعة البحث األساسية يف القياسني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه، وقيمة )ت(  ( داللة الفرق بني متوسطي 6جدول )

 احملسوبة، ومستوى الداللة، ونوع الداللة 

مستوى   نوع الداللة 
 الداللة 

قيمة )ت(  
 احملسوبة 

 االبعاد  القياس القبلي  القياس البعدي 
إحنراف  
 معياري 

متوسط  
 حسايب

إحنراف  
 معياري 

متوسط  
 حسايب

دال  
 األداء − 33,87 3,21 36,33 3,01 7,05 0,000 إحصائي ا 

دال  
 االستخدام  − 30,92 3,25 32,76 3,41 4,90 0,000 إحصائي ا 

دال  
 التعاونية  − 11,78 3,53 17,44 2,61 13,58 0,000 إحصائي ا 



 

 

 

 

  

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 25 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

دال  
 التقنية  − 18,29 2,68 24,96 3,64 19,65 0,000 إحصائي ا 

دال  
 األمنية  − 22,82 3,24 27,44 3,67 11,83 0,000 إحصائي ا 

دال  
 الكلي  123,34 6,63 135,07 8,65 14,10 0,000 إحصائي ا 

 (  0,05(      *دال عند مستوى )0,01**دال عند مستوى )
 

 داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد األداء: ✓
(، واصبح بعد انتهاء 33,87)جمموعة البحث األساسية( يف القياس القبلي ) حيث كان متوسط درجات املوظفني  

(، 7,05(، وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق )   2,46( وهذا بفارق قدره )36,33جتربة البحث يف القياس البعدي )
داللة (، مما يدل على وجود يوجد فروق ذات  0,01(، وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى)0,000و مستوى )

(، بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد األداء 0,01إحصائية عند مستوى)
 لصاحل القياس البعدي. 

 داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد االستخدام:  ✓
(، واصبح بعد انتهاء 30,92األساسية( يف القياس القبلي ) حيث كان متوسط درجات املوظفني )جمموعة البحث  

(، 4,90(، وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق ) 1,84( وهذا بفارق قدره )32,76جتربة البحث يف القياس البعدي )
( مستوى)0,000ومستوى  عند  احصائيا  دالة  قيم  وهي  داللة 0,01(،  ذات  فروق  يوجد  على وجود  يدل  مما   ،)
(، بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد األداء 0,01د مستوى)إحصائية عن

 لصاحل القياس البعدي. 

 

 



 

 

 

 

  

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 26 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  1 |JANUARY 2022 

كانون |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022الثاني/يناير 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد التعاونية:  ✓
(، وأصبح بعد انتهاء 13,58)   حيث كان متوسط درجات املوظفني )جمموعة البحث األساسية( يف القياس القبلي

( البعدي  القياس  يف  البحث  )17,44جتربة  قدره  بفارق  وهذا  الفرق 3,86(  هلذا  احملسوبة  ت  قيمة  وكانت   ،)
(، مما يدل على وجود يوجد فروق ذات 0,01(، وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى)0,000(، ومستوى )11,78)

درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد   (، بني متوسطي0,01داللة إحصائية عند مستوى)
 األداء لصاحل القياس البعدي. 

 داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد التقنية:  ✓
(، وأصبح بعد انتهاء 18,29حيث كان متوسط درجات املوظفني )جمموعة البحث األساسية( يف القياس القبلي ) 

( البعدي  القياس  يف  البحث  )24,96جتربة  قدره  بفارق  وهذا  الفرق 6,67(  هلذا  احملسوبة  ت  قيمة  وكانت   ،)
(، مما يدل على وجود يوجد فروق ذات 0,01(، وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى)0,000(، ومستوى )19,65)

ية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد (، بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريب0,01داللة إحصائية عند مستوى)
 األداء لصاحل القياس البعدي. 

 داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد األمنية:  ✓
(، واصبح بعد انتهاء 22,82حيث كان متوسط درجات املوظفني )جمموعة البحث األساسية( يف القياس القبلي ) 

البعد القياس  يف  البحث  ) جتربة  )  27,44ي  قدره  بفارق  وهذا  الفرق   4,62(  هلذا  احملسوبة  قيمة ت  وكانت   ،)
(، مما يدل على وجود يوجد فروق 0,01(، وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى)0,000(، و مستوى ) 11,83)

لبعدي (، بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي وا0,01ذات داللة إحصائية عند مستوى)
 لبعد األداء لصاحل القياس البعدي. 

وبذلك يتضح فروق ذات دالة إحصائية بني متوسطي درجات جموعة البحث األساسية يف القياسني القبلي والبعدي 
( لصاحل 0,01ملقياس االجتاه كأكل واالبعاد اخلاصة به )األداء، االستخدام، التعاونية، القنية، األمنية(، عند مستوى )

 البعدي وبذلك مت قبول الفرض الثاين من فروض البحث.   التطبيق
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ولإلجابة عن السؤال اخلاص " بفاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة 
 الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟": 

الربان أحدثه  الذي  التأثري  تنمية مت حساب  السحابية يف  احلوسبة  الرقمي ابستخدام  التحول  فاعلية  التدرييب  مج 
اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية، وذلك من خالل حساب 

، واجلدول التايل يوضح Dني ))، ومعادلة كوه2uحجم التأثري الذي احدثه الربانمج التدرييب ابستخدام معادلة ايتا تربيع 
 قيمة ت احملسوبة وقيمة مربع إيتا وكوهني حلساب فاعلية وحجم التأثري للربانمج. 

( متوسط درجات جمموعة البحث األساسية يف القياسني القبلي والبعدي مقياس االجتاه، وقيمة )ت( احملسوبة، ومستوى  7جدول )
 علية وحجم التأثري للربانمجالداللة، وقيمة مربع إيتا، وكوهني حلساب فا

 االبعاد  التطبيق  قيمة )ت(  ( 2قيمة )ت D 2u حجم التأثري 

 7,05 49,7 0,227 0,542 كبري 
 القبلي 

 األداء
 البعدي 

 4,90 24,01 0,124 0,377 كبري 
 القبلي 

 االستخدام 
 البعدي 

 11,78 138,77 0,451 0,906 كبري 
 القبلي 

 التعاونية 
 البعدي 

 19,65 386,12 0,696 1,51 كبري 
 القبلي 

 التقنية 
 البعدي 

 11,83 139,95 0,453 0,91 كبري 
 القبلي 

 األمنية 
 البعدي 

 الكلي  القبلي  14,10 198,81 0,540 1,08 كبري 
 

وقيم كوهني اخلاصة بفاعلية مقياس االجتاه أببعاده اخلمسة واملقياس   يتضح من اجلدول السابق قيم مربع إيتا      
(، 0,540،    0,453،    0,696،    0,451،    0,124،  0,227ككل، حيث كانت قيم مربع إيتا على الرتتيب )
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(، وهذي القيم مجيها تدل 1,08،  0,91،     1,51،    0,906،    0,377،    0,542بينما كانت قيم كوهني )  
ري وفاعلية الربانمج التدرييب يف التحول الرقمي كبرية ممكن يؤكد " فاعلية التحول الرقمي ابستخدام على أن حجم أتث 

احلوسبة يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟ “وذلك 
 إجابة السؤال البحثي. 

 أهم النتائج والتوصيات للبحث:

 

 تفسري نتائج مقياس االجتاهات حنو التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية. *

لإلجابة عن السؤال الذي ينص على " ما فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات   -
وللتأكد من صحة الفرض   موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟ "،

( بني متوسطي درجات 0.01التجرييب املرتبط به الذي ينص على" يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
عينة الدراسة التجريبية ملقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة 

 دي ".عمان لصاحل التطبيق البع
أظهرت نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وداللة ت ومستوى الداللة جملموعة التجريبية قبل وبعد  -

طات التطبيق فيما يتعلق مقياس االجتاهات حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية وجود فروقا واضحة يف املتوس
( بني متوسطي درجات أفراد 0.01وقا ذات دالة إحصائيا عند مستوى )يتضح أن هناك فر  احلسابية وابستقراء النتائج

اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية التحول الرقمي يف تنمية 
، وبناء ا عليه مت قبول اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية

 الفرض التجرييب الثاين. 

أن هناك حتسنا يف اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان )جمموعة   الفرض   نتائج   من   ويتضح  ➢
البحث األساسية( حنو استخدام التحول الرقمي ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لصاحل القياس البعدي، وقد 

 يرجع هذا التحسن يف اجتاهات املوظفني يف القياس البعدي إىل: 
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التعزيز املناسب للموظفني وتشجيعهم للوصول ألقصى درجات اإلتقان أثناء تنفيذ الربانمج تقدمي الدعم الالزم و .1
 التدرييب. 
وتطوير خدمات .2 أمهيتها يف حتسني  وإظهار مدى  وتطبيقاها  السحابية  اخلاصة ابحلوسبة  التقنية  الثقافة  نشر 

 توى الشخصي واملهين. املعلومات لديهم ولدى الوزارة مما ساعد على تنمية اجتاهاهتم على املس

املمارسة الفعلية لتطبيقات وخدمات احلوسبة السحابية أثناء الربانمج التدرييب وعدم االكتفاء بدراستها نظرًي .3
 والتدريب عليها نظرًي وتطبيقا أثناء تطبيق الربانمج التدرييب. 

السحابية و .4 احلوسبة  تطبيقات  يتالئم مع  الذي  التدرييب  احملتوى  اختيار  لتحسني دقة  األدائي  واجلانب  أدواهتا 
 خدمات املعلومات لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. 

 هتيئة البنية التحتية واملتمثل يف حاسب آيل وشبكة. .5
(، مع تقدمي one driveكثرة التطبيقات والتمرينات على تطبيقات احلوسبة السحابية واملتمثل يف خدمة ).6

 الفورية. التغذية الراجعة  

 oneإاتحة الفرصة من خالل اإللقاءات التدريبية املشاركة والعمل اجلماعي بني املوظفني من خالل يف خدمة ).7
drive .اليت تتيح التشارك امللفات أثناء تنفيذ الربانمج ،) 

 بني جمموعة من املستخدمني.   ات إمكانية املشاركة والتعديل للملف.8

ت إليه نتائج بعض الدراسات السابقة حول فاعلية احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا وتتفق هذه النتائج مع ما توصل
ترايفيدى،   دراسة  توصلت  دراسة،  ومنا  املهين  واألداء  االجتاهات  تنمية  Trivedi, H. R  (2013 ،)يف 

)2011محيد  Achahbaآشاهابر، وآخرون،2014(،  الصاوى،  هبارادواج،   ،) Bharadwaj A, & El 
Sawy, & et al.( 2017  (،ابيلر من  ) 2017(، كال   سلمان  دراسة  وويلسون،2018(،  ميتشيل،   ،) 

.Mitchell, & Wilson  (2020) ،Balyer, & Öz 

 صل إليه هذا البحث من نتائج ميكن صياغة التوصيات على النحو اآليت: تو   ما  ظل يف ➢
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السحابية ضمن برامج اعداد املعلمني واملوظفني االهتمام بتقنيات وتطبيقات وخدمات التحول الرقمي واحلوسبة  .1
 ابجلامعات مما يساعد على تطوير مهاراهتم التكنلوجية والتقنية الرقيمة.

تضمني دليل شامل للربامج والتطبيقات الرقمية يف ظل احتياجات التحول الرقمي ألقسام املعلومات للفئات .2
 ها وطبيعة التطبيقات املساعدة بشيء من التفصيل. املختلفة من اجملتمع العماين وأساليب التعامل مع

االصطناعي والواقع املعزز والواقع االفرتاضي والبياانت الضخمة،   ءتفعيل التحول الرقمي واحلوسبة السحابية والذكا.3
 الطالب يف املستقبل.ا على مستوى  عداد الطالب واملعلمني يف املناهج الدراسية مما ينعكس إجيابي  إضمن برامج مقررات  

تضمني دليل شامل للربامج والتطبيقات الرقمية يف ظل احتياجات التحول الرقمي ألقسام املعلومات للفئات املختلفة .4
 من اجملتمع العماين وأساليب التعامل معها وطبيعة التطبيقات املساعدة بشيء من التفصيل. 

أجهزة اهلواتف النقالة وعمل األدلة املبسطة للنوعيات ومستوى املعلومات االهتمام بربامج التطبيقات السحابية يف    .5
 املقدمة ابللغة العربية واإلجنليزية.

االستفادة من التجارب احمللية والعربية والعاملية يف جمال التكنلوجيا الرقمية وكيفية تفعيل التحول الرقمي جبميع تقنياته .6
 السلطنة.يف  يف كل مؤسسات الدولة 

 متة البحث: خا

تنمية  السحابية يف  الرقمي ابستخدام احلوسبة  للتحول  النظري  اإلطار  احلايل بعد عرض  البحث  وختاما فقد توصل 

اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية فقد توصل البحث احلايل 

بني متوسطي القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية    (0.01)ستوىإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م

يف مقياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  

ستفادة ، ويف ضوء هذي النتائج توصل البحث إىل جمموعة من التوصيات اليت ميكن االعمان لصاحل التطبيق البعدي

   منها عند استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية.
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