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 :امللخص

هااو التوجااع العااالمو الااذي  إن العااالم يماار بتحااول تك ولااوجو كبياارل وأناابحت الر م ااة
ل وأنابحت لزاماا ىما  التحاول الر ماويجتاح جميع المجتمعاتل وا تقل اال تناد التقميدي إلا  

حتا  تتواكاب ماع التطاورات العالمياةل وكاذلك ماع  التحول الر ماوالجامعات أن تمبو احتياجات 
تحقياا  ات ل ولهااذا  اماات هااذا الدراسااة التااو تهاادم إلاا  معر ااة متطمباا0202رؤيااة المممكااة 
ل وا تنارت ىي اة الدراساة 0202 و ضوء رؤياة المممكاة  مجامعات السعوديةل التحول الر مو

 ىم  جامعة حائل باىتبارها الجامعة التو تعمل بها الباحثة.
االستبا ة التو وجهت لعي ة مان الم هج الونفول واستعا ت بأداة  واستخدمت الدراسة 
الجامعاااة ىمااا  اخاااتتم مساااتوياتها  رئااايس  سااامل ىضاااو هيئاااة تااادريس مااان  ياااادات  022

ووكيل/وكيمااة كميااةل وىميااد كميااةل وهااد ت الدراسااة الميدا يااة لمو ااوم ىماا  درجااة تااوا ر كاال 
 الر مو. التحولمتطمبات  تحقي ى نر من الع انر التو تحتاجها الجامعة ل

انار وتونمت الدراسة إل  ىدد من ال تائج أهمها أن درجة تاوا ر كال ى نار مان الع  
%ل ووجاود 84.56الر مو بجامعة حائل متاو ر بشاكل جياد حياث يبما   التحولالتو يحتاجها 

 رو  ذات داللة إحنائية  و الدرحة العممية لنالح درجاة أساتاذ دكتاورل و او ال اوع لناالح 
 الذكور.

وا تهت الدراسة بعدد من التونيات  و ضوء ما تام رنادا مان الدراساة الميدا ياة و او 
 ت والتوجهات العالمية  و هذا اإلطار.ضوء الدراسا

 
 -متطمبات -جامعة حائل -الجامعات السعودية –الر مو  التحول الكممات المفتاحية:

 .التك ولوجيا
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Requirements to Achieve Digital Transformation for Saudi 

Universities: A Case Study (The University of Hail) 

Abstract 

 The world is going through a great technological transformation, and 

digitization has become the global trend that is sweeping all societies, and the 

traditional economy has moved to digital transformation, and it has become 

imperative for universities to meet the needs of digital transformation in order 

to keep pace with global developments, as well as with the Kingdom’s vision 

2030, and the study sample was limited to the University of Hail, as the 

university in which the researcher works. 

The study used the descriptive approach and used a questionnaire tool that was 

directed to a sample of 200 faculty members from university leaders at all 

levels: Department head, college vice-dean, and college dean. The field study 

aimed to determine the degree of availability of each of the elements that the 

university needs to achieve the requirements of digital transformation. 

 The study reached a number of results, the most important of which is that the 

degree of availability of each of the elements needed by the digital 

transformation at the University of Hail is well available, reaching 65.48%, and 

there are statistically significant differences in the scientific degree in favor of 

a professor’s degree, and in gender in favor of males. 

key words: Digital transformation - Saudi universities - University of 

Hail - requirements - technology 
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 مكدمة:

العالم يمر بالعديد من الثورات التو أثرت ىم  جميع المجتمعاتل  من الثورة  إن
الن اىية األول  والثا ية إل  الثورة المعموماتيةل التو جعمت المجتمعات التو ال تتواكب معها 

 تتخمم ىن ركب التقدم العالمو بدرجات كبيرة.
ل كالتعمم من ( حول العالمICTلقد تزايد االهتمام بتك ولوجيا المعمومات واالتنال )

و بعدل والتعميم المستمرل والمدن الزكيةل والحكومات اإللكترو يةل لتحسين جودة ال م
  األمر الذي يد ع جميع االدول المتقدمة إل  تطوير الب ية التحية اال تنادي والتحول الر مو

,B. M., &  Mardonakulovich. )التحول الر مولممعموماتل والبرمجيات لمتوجع  حو 
16-, 2021, 9Bulturbayevich, M. B. ) 

 اال تناد الر مومفهوم  وا عكس مفهوم التحول الر مو ىم  شت  المستويات    شأ
ل وهو اال تناد القائم ىم  التق يات الر ميةل وا تناد 5994ىم  يد دون تابسكوت  و ىام 

 & ,.Bukht, Rنال. )المعموماتل واال تناد المدىوم بتك ولوجيا المعمومات واالت
,2017Heeks, R) 

المج ة الوط ية لمتحول الر مو بالمممكة العربية السعودية لممساهمة  و  أ شئتولهذا 
 (0205)وحدة التحول الر مول  .بالقطاىين العام والخاص التحول الر موت مية 

تو ير معمومات محدثة ىن  رص العمل ومتطمبات الحكومات ولهذا أنبح لزاما ىم  
 ,Bejinaru, R., 2019المهارات المتطورة  و الن اىة لتحقي  األهدام المرجوة م ها. )

380-367 ) 
 ,.Salikov, Y. A., Logunova, I. Vومن أهم خنائص الر م ة المجتمعية: )

399-, 2019, 393& Kablashova, I. V.) 
شراك جميع  الريادة .5 الر مية: وهو تشكيل ثقا ة ت ظيمية تعتمد ىم  التغذية الراجعة وا 

 الموظفين  و الت فيذ الفعال لمتق يات الر مية.
المشاركة الر مية: تمكن الموظفين من استخدام الق وات الر مية واالجتماىية كجزء من  .0

 ىممهم.
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عتمد ىم  تو ير التق يات الر ميةل القوة العاممة الر مية: وال ترتبط بمكان لمعمل أل ها تت .0
وتكامل تطبيقات وخدمات األىمال والجمع المركزي لمبيا ات التحميمية وىمل التقارير 

 دون الرجوع لمكان معين.
االتناالت الر مية: وتشمل كفاءة  قل المعمومات وحسن تو يتها والتعاون الفعال  و  .5

 بيئة متعددة المهام.
ضمن المبادئ والعمميات والهياكل الت ظيمية وآليات التحكم  موذج التشغيل الر مو: ويت .4

 وطر  العمل.
 التحول الر مو وت عكس تمك الخنائص ىم  شت  ال واحو المجتمعيةل حيث ظهر

2019,367Bejinaru,-(  يما يمو: )DESIو قا لمؤشر )والذي تتمثل أهم خنائنع 
380) 
 والسرىة واألسعار.االتنال: وتشمل سرىة اال تشار واستخدام الموبيل  .5
 رأس المال البشري: وتشمل المهارات األساسية والمتقدمة واستخدام اإل تر ت والتطور. .0
 استخدام اال تر ت: وتشمل المعامتت ىبر اإل تر ت من  بل المواط ين. .0
 تكامل التك ولوجيا الر مية: وتشمل التجارة اإللكترو ية ور م ة األىمال. .5
 تشمل الحكومة اإللكترو ية.الخدمات العامة الر مية: و  .4

الر مو بالمممكة  تتمثل  و سبعة مبادئ أساسية وهو  التحولأما ركائز سياسية 
الونول والتق يات واالبتكار ورأس المال البشري والرخاء االجتماىو والشمولية والثقة  و 

ارية البيئة الر مية وا فتاح السو  حيث تعزز هذا المبادئ من إيجاد بيئة ر مية استثم
ووجود بيئة محفزة لتستثمار مما سيشجع القطاع الخاص ىم  ر ع  سبة االستثمار  .جاذبة

وترسيخ حرص المممكة ىم  تو ير بيئة استثمارية ر مية جاذبة وشمولية بما يتواءم مع 
 (0205أهدام الت مية المستدامة. )وحدة التحول الر مول 

 و  طا   طاع تك ولوجيا المعمومات  الر مو ىم  االبتكار واإلبداع التحولويقوم 
( ل كما تتمثل مخرجات االبتكار  و التك ولوجيا المتقدمة 02ل 0256واالتناالت. )اإلسكوال 

 ,.Abdurakhmanova, G., Shayusupova, Nو تائج ال شاط اإلبداىو )
Irmatova, A., & Rustamov, D.,2020 ) 
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ل ال سبة بين تكمفة مدختتع وبين أما ىن  ياس مؤشر االبتكار  يتم ذلك من خت 
 ,.Abdurakhmanova, G., Shayusupova, N اىمية وكفاءة مخرجاتع )

Irmatova, A., & Rustamov, D.,2020) 
ويوضح الشكل التالو ترتيب المممكة العربية السعودية بين الدول العربية و   مؤشر 

 م0256 ضوج الخدمات الحكومية اإللكترو ية وال قالة لعام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحيث إن التعميم هو ا عكاس لما يدور  و المجتمعل  قد أنبح لزاما ىم  المؤسسات 
التعميمية السيما الجامعات أن تتواكب مع التوجهات العالمية  و تحقي  متطمبات التحول 
الر مو بشكل ىامل وتوجهات المممكة العربية السعودية بشكل خاصل يشتمل التعميم الر م  

 :(69-60ل 0255ة )البحيرىل خالدل ىم  المكو ات التالي
المكون التعميم : الطتبل المعممونل المواد التعميميةل اإلداريونل المكتبةل المعاملل  -

 مراكز األبحاثل االمتحا ات.
المكون التك ولوج : موا ع اإل تر تل الحواسب الشخنيةل الشبكةل تحويل المكزن  -

 التعميم  ر مًيا.

 

( انزشرُت اإلعًبنٍ نهذول انؼشثُخ وفك يإشش َضىط انخذيبد انؾكىيُخ 6شكم )

 و2161اإلنكزشوَُخ وانُمبنخ نؼبو 

يإشش َضىط انخذيبد انؾكىيُخ اإلنكزشوَُخ وانُمبنخ (. 2161انًظذس: األعكىا )
2161- GEMS62، ص. 
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: أهدام و مسفة التعميم الر م ل خطط وبرامج التعميم الر م ل الداول المكون اإلدارى -
الر ابة  الزم ية لمعميم الر م ل استراتيجيات التعميم الر م ل ميزا ية التعميم الر م ل

 الو ائية والعتجية ال حرا ات برامج التعميم الر م .
رة التحول الر مو ه اك العديد من األمور التو تفرض ىم  الجامعات السعودية ضرو 

 م ها ما يمو: 
  ظهور مفهوم اال تناد الر مو وتغير  و  وىية الوظائم المجتمعية التو يجب أن تعد

ويعرم اال تناد الر مو بأ ع "اال تناد  الجامعات السعودية الكوادر المؤهمها لها
 ,Bukht, R., & Heeksالمدىوم من تك ولوجيا المعمومات واالتنال". )

,2017Rبح لزاما ىم  الجامعات السعودية التخطيط إلىداد وتأهيل التالو  قد أن( وب
 تمك الكوادر.

  و مؤشر المعر ة العالمو وهو  تيجة أىم  من المستوى  40تحتل السعودية المرتبة 
العالمو العامل وحققت أداء  ويال ولكن أشار تقرير األمم المتحدة أن المممكة تواجع 

وكذلك االبتكار المجتمعو والب ية التعميمية لقطاع التعميم تحديات تتعم  بالتدريب 
 ( والشكل التالو يوضح ذلك544ل 0259)تقرير استشرام مستقبل المعر ةل 

 

 
 (2شكم )

 2161يإشش انًؼشفخ انؼبنًٍ ثبنًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ 
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بن راشد آل مكتوم لممعر ة والمكتب  المندر: البر امج اإل مائو لألمم المتحدة ومؤسسة
ل دبو: الغرير 0259استشرام مستقبل المعر ة (. 0259اإل ميمو لمدول العربية )

 .544لمطابعة وال شرل ص 
   ظهور مفاهيم جديدة مثل المهن الخضراء والجامعات الخضراء التو تحا ظ ىم

ل إال بتغير الم اخو لم و ظل وجود اهتمام ىا من ختل التحول الر مو وذلك البيئة
ذكر أن المممكة العربية السعودية لم تذكر أي مشاركة  0205أن تقرير اليو سكو 

لمحد من تغير  محددة لمتعميم والتدريب التق و والمه و  و المساهمات المحددة
 (UNESCO, 2021, 46ىم  المستوى الوط و. ) الم اخ

  بالتحول الر مو  و الجامعات ولقد أشارت ىدد من الدراسات إل  ضرورة االهتمام
السعودية لتمبية حت  تستطيع مواجهة التحديات العالميةل وأن  سبة الوىو لدى 
أىضاء هيئة التدريس بالجامعات غير كامل وكذلك العديد من المتطمبات األخرى 

&  0224التو تحق  التحول الر مو  و الجامعات السعودية. )أ ظر: )يعقوبل 
 (0255ة & بخت 0255الغا مل 

 ومن ه ا جاءت مشكمة البحث والتو يمكن تمخينها  و التساؤل الرئيس التالو:
 و ضوء رؤية  جامعات السعوديةلمالر مو  التحولاحتياجات  تحقي ما أهم متطمبات 

 ؟0202المممكة 
  رىية م ها: أسئمةويتفرع ىن هذا التساؤل ىدة 

)اإلدارة والتمويل والهيكل   و السعودية مجامعاتلالر مو  التحول متطمبات تحقي  ما .5
الت ظيمول الب ية التحتية والتك ولوجيةل والم اهج وطر  التدريس والتقويمل والبيئة 

 الشراكة المجتمعية والتسوي (؟ضو هيئة التدريسل مهارات الطتبل التعميميةل ت مية ى
و وا ع تحقي  هل توجد  رو  ذات داللة إحنائية بين آراء القيادات الجامعية   .0

 –الكمية  -الجامعات السعودية لمتطمبات التحول الر مو وبين متغير المستوى القيادي
 ؟الدرجة العممية  –ال وع 

 مجامعات السعوديةلالر مو  التحول تحقي لتدىيم متطمبات  مقترحةما أهم اآلليات ال .0
 ؟0202 و ضوء رؤية المممكة 
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 أهنية البحح:

  يما يمو:تتمثل أهمية هذا البحث 
   حت  ال تتخمم ىن ركب التقدم.التحول الر موضرورة مواكبة المجتمعات لتحوالت  -
باالبتكار والتفكير اإلبداىو وطر  حل المشكتت المرتبطة  التحول الر موارتباط  جاح  -

 جميعها بالتعميم وطر  التدريس وجميع  واحو العممية التعميمية التو تستح  الدراسة.
 ىم  التعميم والمهارات المطموبة لع. التحول الر مولتو ت اولت ا عكاسات  مة األبحاث ا -

 أهداف البحح:

 تتمثل أهدام البحث  يما يمو:
التعرم ىم  متطمبات تحقي  التحول الر مو لمجامعات السعودية  و )اإلدارة والتمويل  .1

والتقويمل  والهيكل الت ظيمول الب ية التحتية والتك ولوجيةل والم اهج وطر  التدريس
والبيئة التعميميةل ت مية ىضو هيئة التدريسل مهارات الطتبل الشراكة المجتمعية 

 والتسوي (.
الكشم ىن الفرو  ذات داللة إحنائية بين آراء القيادات الجامعية  و وا ع تحقي   .2

 –الكمية  -الجامعات السعودية لمتطمبات التحول الر مو وبين متغير المستوى القيادي
 .الدرجة العممية – ال وع

تحديد اآلليات المقترحة لتدىيم متطمبات تحقي  التحول الر مو لمجامعات السعودية  و  .3
 .0202ضوء رؤية المممكة 

 ميهج وأدوات البحح:

 التحول الر مومتطمبات لرند تمثل م هج البحث  و الم هج الونفو التحميمول وذلك 
 واآلليات المقترحة لتدىيم تمك المتطمبات ديةورند وا ع تمك المتطمبات  و الجامعات السعو 

 حدود البحح:

 ا تنرت حدود البحث ىم  الحدود التالية:
 مطمبات التحول الر مو  و الجوا ب التالية: الحد الموضوىو: ا تنر البحث ىم  رند -

)اإلدارة والتمويل والهيكل الت ظيمول الب ية التحتية والتك ولوجيةل والم اهج وطر  
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الطتبل التدريس والتقويمل والبيئة التعميميةل ت مية ىضو هيئة التدريسل مهارات 
 المجتمعية والتسوي ( الشراكة

 .0205الفنل الدراسو األول من العام الجامعو الحد الزما و:  -
حث ىم  جامعة حائل   ظرا أل ها الجامعة الحد المكا و: ا تنر التطبي  الميدا و لمب -

ك موذج ألحد الجامعات  احثةل ومما يجعمها أكثر دراية بها من غيرها.التو تعمل بها الب
 السعودية 

الحد البشري: ا تنرت الدراسة ىم  القيادات التعميمية من أىضاء هيئة التدريس  -
بالجامعة بحكم  التحول الر مو تحقي باىتبارهم األكثر دراية بدرجة توا ر متطمبات 

 طبيعة ىمهم.
 جمتنع الدراسة:

من الذكور جامعة حائل يقتنر تطبي  استبا ة رند الوا ع الميدا و ىم  القيادات  و 
واإل اث بمختمم المستويات القيادية بدأ من رئيس جامعة وحت  رؤساء األ سامل  و مختمم 
الدرجات العممية من أستاذ دكتور وحت  المحاضر  وذلك ألن القيادات التعميمية هو القادرة 

  و األ سام والكميات والجامعات. التحول الر موتواجد متطمبات  ىم  معر ة درجة
 مصطلحات البحح:

 :يف التعليه التحول الرقني

 اسااتعمال هااادم ماا ظم لماا ظم اإللكترو يااة أو الحاسااوب  ااو دىاام ىمميااات الااتعمم" هااو "           
( Allen ,2016). 

 تقاااديم أشاااكال الوساااائط الر مياااة مثااال )ال ناااوص أو الناااور( ىبااار اإل تر ااات   وهاااو "
ومحتويات التعمم ألمقدمع وطر  التدريس لتعزيز تعمم المتعممين بهادم تحساين  اىمياة 

 (.(Holzberger et al.,2013 زيز المعر ة والمهارات الشخنية "التدريس أو تع
 أداة ر مية لمحنول ىم  مواد تعميمية ر مية ل شاط التعمم ىبر اإل تر ت أو وهو " :

 .Anttila et al)دون اتنال باإل تر ت من ختل شبكات سمكية أو السمكية ".
 وتتب   الباحثة التعريم األول  و هذا البحث. (2012,
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 أوال: اإلطار اليظري للبحح:

 :التحول الرقنيالتحديات اليت يفرضها 

الثورة التك ولوجية التو يمر بها العالم أحدث العديد من التحوالت داخل إن 
 الدوليفرض ىم  والذي بدورا  التحول الر موالمجتمعاتل  تحول اال تناد التقميدي إل  

  ,.Bakeeva, Lل وترسيخ مبدأ التعمم مدى الحياا لديهمل.)لمشعوبمحو األمية الر مية 
261-Romanova, Y., 2019, 257Pastukhova, E., &  مما يتطمب تغيير )

التعامل مع يجيدون الذين متخننين اللتو ير   و المؤسسات التعميمية  الهيكل التعميمو
المرو ة إلىادة التدريب.  در كبير من ل ولديهم تك ولوجيا المعمومات واالتناالت

(-, 323Shaytura, S. V., Ordov, K. V., & Minitaeva, A. M., 2019
التو أنبحت تواجع المجتمعات والتو يجب ىميها  (ل األمر الذي ىددا من التحديات328

 ,.Rudskoy, A., Borovkov, A) :التندي لها والتو يأتو  و مقدمتها ما يمو
Romanov, P., & Kolosova, O., 2019) 

 لمواجهة الجرائم اإللكترو ية  در أكبر من األمن السبرا و تو ير. 
 المتخننين والعمل ىم  إىادة التدريب المستمر لمكوادر البشرية. تو ير 
 مما يزيد من  وزيادة الم ا سة تجاوز الحدود الوط ية لمدولتدويل التجارة والتمويل لت

 .اىول والتدريب المتقدماالغتراب االجتم
 معدل التغيرات الر مية مع تطور ىقمية المديرين   الثورة الر مية تعمل ضعم مواكبة 

ىم  إ شاء م اهج متغيرة تؤدي إلحداث تغيير جذري  و استراتيجيات التفاىل بين 
 المؤسسات واأل راد.

  خفض ارتفاع المهارات المطموبة من الوظائم و العوا ب االجتماىية لمر م ة مثل مواجهة
 الوظائم.

 على قطاع التعليه: التحول الرقنياىعهاسات 

 و تدريب األ راد ىم  الكفايات الجامعات  كفاءةىم   التحول الر مويعتمد  جاح 
 الر مو مثللمتحول الر ميةل وتؤثر جودة و عالية التعمم ىم  جميع المؤشرات الرئيسة 

والب ية التحتية لممعموماتل  لوالكفاءة البحثيةواإل جازات التك ولوجية المؤشرات اإلداريةل 
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 ,T. V., Shishkina ,االجتماىية. )وأمن المعموماتل والتأثيرات والمؤشرات اال تنادية 
N. M., & Shulgina, E. A., 2020, 112-120) 

محتر ين من ذوي المهارات متخننين والماألمر الذي أدى إل  ظهور الحاجة ل
اإلبداع واالبتكارل واستخدام التق يات  لت ميةوالخبرات المتخننةل وألق  بالعبء ىم  التعميم 

 مقد تعاظم ( .88Gupta, G ,2019 ,-92غذية األ كار. )الحديثة لتطوير المهارات وت
الجديدل وأنبح ه اك  التحول الر مواحتياجات  تحقي   لالقدرات العقمية لممتخننيندور 

ويسقط توحد بين العمل والتعميم سواء  و مرحمة اإلىداد أو  و مرحمة التدريب أث اء العملل 
 ,.Dvoryankin, Oسو  العمل. ) لمواكبةال يمتمكون تمك المهارات  من

, 2020Shemshurina, S., & Kalyakina, I.). 
   التعميم ال يساهم بشكل لدى الطتب ويواجع  ظام التعميم الحديث أزمة  و المهارات

لتعمم شوء جديدل واستخدام خيالهم  لدى الطتب مبادرات الشخنيةتشجيع الكام  و 
إلجابات ال مطيةل  يجب أن تقدم العممية المجوء للمبحث ىن إجابات إبداىية لألسئمة بدال 

. بدال من ال مطية واأل كار التقميدية التعميمية  و المستقبل أكبر من اإلبداع واالبتكار
(380-Bejinaru, R., 2019, 367) 

لتق يات الر مية  و التعميم والتعمم والتدريب ىامت ميع اجويعتبر االستخدام الفعال ل
ل وتحقيقا لذلك يستخدم 0202الستراتيجية أوربا ارئيسيا  و تحقي  األهدام التعميمية 

لتحسين ممارسات التدريس والتعمم.  الر ميةوالطتب الموارد والم نات  ىضو هيئة التدريس
(380-Bejinaru, R., 2019, 367.) 

ىمل التعديتت التشريعية التزمة  الزاما ىم  المجتمعاتو و ظل تمك التغيرات أنبح 
ىضو هيئة لمواكبة التحول الر مو الجديد  و اال تنادل سواء بال سبة لحقو  والتزامات 

الذي يحكم العت ة بين ين  و دور األدوار الجديدة لهمل أو بال سبة لقا ون العمل التدريس
 و ضوء التحول  و المهارات والمعارم التو ا تقل إليها. اد المؤسسة واأل ر 

(Bogoslovskiy, V. I., Busygina, A. L., Aniskin, V. N., Ð½Ð, Ð., & 
230-, 2019, 223Ð’Ð, Ð.) 

ترجمة ال نوص  العديد من األمور م ها  وتشمل ىممية الر م ة  و التعميم ىم 
والنور والفيديوهات والنوت إل  ت سي  ر مو يمكن تشغيمع بواسطة الكمبيوترل كما تشمل 
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أدوات الدىم الر مو ىم  الكمبيوتر واإل تر ت والهاتم الذكو والماسح الضوئو والكاميرا 
ل واتسم العنر (Bejinaru, R., 2019, 367-380الر مية وجهاز العرض والطابعة. )

ل ىبر البيئات الر مية من ختل الشبكات االجتماىية كالفيسبوك وتويتر وغيرها بالتوان
(Haris, 2016, pp.13). 

سواء  و التعميم الجامعو  التحدياتىم  التعميم ىددا من  يفرض التحول الر مو إن
أنبح من الضروري تو ير  مقد تعميم ما  بل الجامعو   فو التعميم ما  بل الجامعو لأو ا

برامج تعميمية ىبر اإل تر تل ومنادر تعممل وم ناد وبوابات ا تراضيةل وتدريب ىبر 
 ,.Veretekhina, S. V., & Novikova, V. Aاإل تر ت  و الشبكات االجتماىية. )

 لعملىم  الجامعات التعاون  من الضروريل و و التعميم الجامعو أنبح (30-37 ,2019
احتياجات سو  العملل وخم  بيئة ابتكار  و سيا  من الكفاءة  تحقي ىمال و هياكل األ
 (.Klimuk, V. V., & Lazdins, A., 2019, 52والجودة. )

ودمج التك ولوجيا الر مية  و حياة  التعمم الر مونبح لقد أنبح من المتو ع أن ي
والدراسات التو  التعميم العالو أو ىدم وجودهال لوجود مؤسسات ااأل راد  و سن مبكرة معيار 

 تؤكد ىم  أ ع ال تزال ( والم تدى اال تنادي العالموO.C.D.Eأجرتها المفوضية األوربية )
والموارد الر مية  و أ ظمة التعمم األوربيةل  التك ولوجية ه اك  جوة  و دمج التق يات توجد

وتر ية أدواتها لتنبح م ظمات  لاستراتيجيتهاوىم  الجامعات أن تعيد التفكير  و مهمتها و 
االبتكارات التك ولوجية  و أ ظمتها.  تشجيعذكيةل  ادرة ىم  الم ا سة من ختل 

(380-Bejinaru, R., 2019, 367.) 
 للتحول الرقني: اجلامعاتاألسباب اليت تدفع 

العالو  % من المرشحين لبرامج التعميم62  سبة تشير العديد من الدراسات إل  أن
% من المعمومات التو تهمهم 02 سبةيحكمون ىم  الجامعة و قا لمو عها اإللكترو ول و 

تحديث الدليل  يفرضاألمر الذي  اإل تر تلموجودة  و الدليل األكاديمو لمكميات ىبر 
ل ومن أهم هذا األسباب لممؤسسات األكاديمو لمجامعات لمونول إل  التحول الر مو ال اجح

 (Bejinaru, R., 2019, 367-380ما يمو: )
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  تطوير خبرات المستخدمين:  يجب ىم  المؤسسات الحكومية تر ية الموا ع اإللكترو ية
بقائهم  حت  تنبح أكثر جذبا لمطتب وتمبو تو عاتهم  و الحنول ىم  المعموماتل وا 
ىم  التوانل مع المؤسسات التعميميةل وال سيما أ هم أنبحوا غير متوا قين مع 

 لوجيا القديمة.التك و 
 من جا بل  وتدريبهم تعزيز القدرة الت ا سية: وذلك ىن طري  ر ع كفاءة الطتب

 ىن طري  الخدمات المقدمة. وتو ير ى انر جذب لهم
 وحجم المواد التزمة لتخزين  والجهدل التحكم  و التكاليم:  الر م ة تو ر الو ت

 الممفات والتحكم  و التكاليم.
 و ىممية ن ع القرار من  بشكل كبير الجامعاتالسرىة:  التحول الر مو يساىد  زيادة 

متطمبات الطتب وأىضاء هيئة  تحقي السو  وسرىة متطمبات أجل التكيم مع 
 التدريس والموظفين.

 :اجلامعاتعلى  التحول الرقنياليت يفرضها متطلبات 

لخريجو المؤسسات  تقادم المكون المعر ولقد كشم مجتمع المعمومات ىن 
تحسين الكفاءات المه ية وتطوير مهارات المزيد من يتطمب  التحول الر موالتعميميةل  

القدرة ىم  التكيم والتغير السريع  و كذلك االتنال الجماىو وتحديثها بشكل مستمرل و 
 & ,.Dmitrieva, O., Zmyzgova, Tالوظائم أو الواجبات المعدلة أو األكثر تعقيدا. )

516-, 2019, 512yakova, E.Pol) 
لمواكبة تك ولوجيا أدوار المؤسسات التربوية  و إىداد المواط ين  كما تغيرت

يفرض العديد من التحديات ىم  تمك و  د يبدو مختمًفا تماًما  مما المعمومات واالتناالتل
 التو يفرضها التحول الر مو ومن أهم متطمبات (Meilleur, 2018)المؤسسات وأىضائها 

 ما يمو: العالو مؤسسات التعميمىم  
 والت ظيمية الهاد ة إل  تطوير التعمم ىبر اإل تر ت.  التزمة اإلجراءات القا و ية ىمل

(Prokofiev, K. G., Zmyzgova, T. R., Polyakova, E. N., & 
618-,2019,613Chelovechkova, A. V.) 
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  واتجاهاتع ومعار ع من أكبر  التك ولوجية ومهاراتع ىضو هيئة التدريسإمكا يات تطوير
ىوامل  جاح التحول الر مول األمر الذي يمقو أهمية كبيرة ىم  العديد من العوامل األخرى 

ظروم كذلك ينل وسمعة مه ة التدريس  و المجتمع و ىضو هيئة التدريسمثل تدريب 
 (.213Usmanova, D. Q ,2021,-216ين. )ىضو هيئة التدريس

 لضمان ىم  شت  المستويات ء ىم  الفجوة الر مية التحية الر ميةل والقضاالبيئة  دىم
 (KIZI, D. S. V.,2020,154-158. )اواة  و الونول لمب ية التحتيةالمس

 اإل تر ت.  ىبر وم نات ومحتوى ر مو ومنادر تعمم إلكترو ية إ شاء بوابة معمومات
(, T. R., & Prokofyev, K. G., Dmitrieva, O. V., Zmyzgova

713-,2019,709Polyakova, E. N) 
 استراتيجية ىمل تسمح بتطبي  التق يات الر مية بشكل  عال مع مراىاة  ىمل تطوير

 .Salikov, Y. A., Logunova, I. V., & Kablashova, Iاحتياجات العمتء. )
399-, 2019,393V.) 

  كساب الطتب المهارات الر مية. التدريس والتعمم التحول إل  ,Bejinaru) الر مول وا 
380-R., 2019, 367) 

 طر  التعمم الفردية والتعمم مدى الحياةل واأل شطة الر ميةل ومحو األمية المعموماتية  دىم
 ,.Azarnova, T. V., Shishkina, N. M., & Shulgina, E. Aلدى الطتب. )

2020,112-120) 
 وحمول وأدوات جديدة  م اهج جديدة  لمواكبة الثورة التك ولوجية والتحول الر مو تو ير

لتحسين جودة ال ظام التربوي بما يتوا   مع المعايير الدولية والمعايير الوط ية معا. 
(218-, 2019, 212Martyakova, E., & Gorchakova, E.) 
 ل وطر  تقييم شامل لقدرة الجديدة ىممية التعمم تت اسب معطر  تقويم  عالة  ىمل

 ,.Azarnova, T. V., Shishkina, N. M., & Shulgina, E. Aالطالب. )
2020,112-120) 

  لمتحول الر مو إشراك خبراء تك ولوجيا المعمومات  و ىممية تطوير برامج التعمم ضرورة .
(Prokofyev, K. G., Dmitrieva, O. V., Zmyzgova, T. R., & 

713-,2019,709Polyakova, E. N) 
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  جودة محتوى الدورات التدريبية ضمان ستخدمين لمتشكيل  ظام لتقييم الخبراء والضرورة
 ,.Prokofiev, K. G., Zmyzgova, T. R., Polyakova, E. Nىبر اإل تر ت. )

618-,2019,613& Chelovechkova, A. V.) 
  المعمومات وأمن المعمومات. ) ب اء أطمس مهن  و تك ولوجيادىمProkofyev, K. 

G., Dmitrieva, O. V., Zmyzgova, T. R., & Polyakova, E. 
713-,2019,709N) 

  تمويل البحث التطبيقو والر مو وريادة األىمال. )تشجيعKIZI, D. S. 
158-V.,2020,154) 

   تقييم أوجع القنور  و  موذج العمل الحالو لممؤسسة وتحديد اتجاهات العمل ىم
 ,.Salikov, Y. A., Logunova, I. Vالتغيير )األدوار والعمميات واإلدارة واألىمال( )

399-, 2019,393& Kablashova, I. V.) 
  ىادة التأهيل المه و والتدريب المستمر ومدربين تو ير موظفين متخننينضرورة  .وا 

(158-KIZI, D. S. V.,2020,154) 
 تغيير ت ظيمو لمتخمص من الهياكل الكبيرة. ضرورة ىمل (Bejinaru, R., 2019, 

380-367) 
 ألمية الر مية. )ااالبتكار واستخدام أساليب جديدة لحل المشكتت ومحو  دىمKIZI, D. 

158-S. V.,2020,154) 
 الدوا ع العالية ىم  أساس ممم  وتوجيع الطتب الموهوبين وذويلتعزيز   ظام ىمل

 ,.Prokofyev, K. G., Dmitrieva, O. Vكفاءاتهم وتطورهم الشخنو. )
713-,2019,709Zmyzgova, T. R., & Polyakova, E. N) 

 وتقديم  ماذج حوكمة استراتيجية لمشئون الداخمية والعت ات  ىمل رؤية مؤسسية مواكبة
لبيئة الخارجية لمجامعات لمعديد من الفئات الخارجية   مقد خننت العديد من مهام ا

كالطتب وىائتتهم والشركات الخانة والمؤسسات العامة لمدولة والمجتمع ككل. 
(380-Bejinaru, R., 2019, 367) 
  التحول بشكل  اىل   التحول الر موالمهارات التزمة لت خراط  و  الطتبإكساب تشجيع

جعل المعر ة ليست حكرا ىم  الجامعات   مقد أنبح التعميم والتعمم جزء ال يتجزأ  الر مو
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А. Б, Хантураев., & Д. З, Адилова.23 ,2020 ,-من هذا اال تناد. )

25) 
  وريادة األىمال  و مختمم القطاىات اال تنادية الجامعات التعاون بين دراسة  ماذج

. التحول الر موبما يحق  جودة اإلدارة التعميمية حت  تت اسب مع  مو والت مية 
(, 2020, Sheremetyeva, E. N., Barinova, E. P., & Zolotova, L. V.

249-254) 
  ىمل استراتيجية لمقاومة التغيير ال اتجة ىن اىتياد األ راد ىم  أسموب ىممهم والراحة

 ,Bejinaru, R., 2019الخوم من الجديد. )وروتين العمل اليومو والجمود الثقا و و 
380-367) 

 مختبرات ا تراضية لت سي  التفاىل بين الجامعات وريادة األىمال لتيسير التدريبل  ىمل
دىم المحتوى التعميمو المرتبط بالموضوىات ذات النمة بالمشكتت اال تنادية كذلك و 

E. N., Barinova, E. Sheremetyeva ,التو تمبو متطمبات التدريب العممو. )
254-, 2020, 249P., & Zolotova, L. V.) 

 ىمميات  قل المعر ة المجا ية واال خراط  و المجتمعات اال تراضية. ) تيسيرBejinaru, 
380-R., 2019, 367) 

   تحقي  التكامل بين التعميم الرسمو والتعميم غير الرسمو من ختل دىم الونول إل
 .Sheremetyeva, Eمبدأ التعمم مدى الحياة والتعمم الذاتو. )  يتحقو ىمميات التدريب 

254-, 2020, 249N., Barinova, E. P., & Zolotova, L. V.) 
 تحديد المسئوليات لمتغييرات المطموبة  و العمل ىم  مجموىات ىمل لمت فيذ و  تكوين

.Salikov, Y. A., Logunova, I. V., & Kablashova, I التنميم والتحكم. )
399-, 2019,393V.) 
 يف التعليه: لتحول الرقنيل املصاحبةاملهارات 

 وتتمثل أهم تمك المهارات  يما يمو: 
دارة  الضرورية مهارات الممارسين: وهو المهارات .5 التزمة لتطوير وتنميم وتركيب وا 

Bejinaru, R., 2019, 367-) وتسوي  أ ظمة تك ولوجيا المعمومات واالتناالت.
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ل 0256معالجة المعمومات المعقدة المشتقة من منادر ىدة. )األسكوال ( وتشمل 380
00) 

باستخدام لمطتب وأىضاء هيئة التدريس وهو القدرات التو تسمح ين: مهارات المستخدم .0
 ,.Bejinaru, R) .ت واالتنال كأدوات  و أماكن العمل أو الدراسةتك ولوجيا المعموما

  ت ما يمو:ومن أهم هذا المهارا (367 ,380-2019
  ىم  التعبير ىن االحتياج المستخدم إدارة المعمومات والبيا اتل من ختل القدرة

دارتها. )  ,Klochkova, E., Serkina, Y., Prasolovلممعمومات وتخزي ها وا 
82-V., & Movchun, V.,2020,70) 

 .القدرة ىم  التفكير اإلبداىو وال قدي والمبادرة والمسئولية (, E. Sheremetyeva
254-, 2020, 249N., Barinova, E. P., & Zolotova, L. V.) 

 ا و قوالتعاون من ختل التق يات الر مية واستيعاب الت وع الث الجيد القدرة ىم  االتنال
 & ,.Klochkova, E., Serkina, Y., Prasolov, Vوالتفاىل معع. )

82-Movchun, V.,2020,70) 
 ىادة ب اء األ شطة المه ية لمواجهة المتطمبات  مع المتغيرات القدرة ىم  التكيم وا 

 .Sheremetyeva, E. N., Barinova, E. P., & Zolotova, L) الجديدة.
254-, 2020, 249V.) 

  المشكتت من ختل ابتكار العمميات والم تجات المواكبة لمتطور جميع القدرة ىم  حل
V., & Movchun, Klochkova, E., Serkina, Y., Prasolov ,الر مو. )

82-V.,2020,70) 
 .القدرة ىم  االبتكار وتوليد األ كار (Sheremetyeva, E. N., Barinova, E. 

254-, 2020, 249P., & Zolotova, L. V.) 
  القدرة ىم  إ شاء محتوى ر مول ودمج المعمومات والمحتوى مع إدراك حقو  ال شر

solov, V., & Movchun, Klochkova, E., Serkina, Y., Praوالتأليم. )
82-V.,2020,70) 

 .ىادة التدريب  ,Sheremetyeva) القدرة ىم  التعمم الذاتول والتعمم مدى الحياة وا 
254-, 2020, 249E. N., Barinova, E. P., & Zolotova, L. V.) 
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   ل والمحتوىل والبيا ات الشخنيةل والخنونية  و االبيئاتاألجهزة حمايةالقدرة ىم 
 ,Klochkova, E., Serkina, Y., Prasolov, V., & Movchunالر مية. )

82-V.,2020,70) 
   المرو ة والتكيم مع المخاطر المه ية.القدرة ىم (Sheremetyeva, E. N., 

254-, 2020, 249Barinova, E. P., & Zolotova, L. V.) 
   إدراك األسس القا و ية لممجتمع الر مول وحقو  المواط ين  و المجتمع القدرة ىم

 ,Pankratova, O. P., Abdullaevالر مو وتشريعات تك ولوجية المعمومات. )
176-, 2020,171J. A., & Konopko, E. A. ) 

  والعمل بشكل جماىو. )أالقدرة ىم  العمل بشكل  رديSheremetyeva, E. N., 
254-, 2020, 249., & Zolotova, L. V.Barinova, E. P) 

  ت ظيم االتناالت والحياة كذلك و  الر مية  و جميع األ شطة التطبيقاتمعر ة واستخدام
 .Pankratova, O. P., Abdullaev, J. A., & Konopko, E) .الشخنية

176-, 2020,171A.) 
تق يات مهارات التعامل مع مهارات القيادة  و التعميم اإللكترو و: وتشتمل ىم   .0

تك ولوجيا المعمومات واالتنال والمهارات اإلدارية مما يسمح لممه يين بتطويع األىمال 
يجاد طر  جديدة  إبداىية والم ظمات لمتكيم مع التق يات تك ولوجيا المعموماتل وا 

 (Bejinaru, R., 2019, 367-380) لممارسة األىمال التجارية و رص االبتكار.
 :التحول الرقني تدعهاليت  والبيئة التعلينية تدريصالاملياهج وطرم 

متطمبات خانة  و تشكيل الكفاءات تفرض  التحول الر مو  لىممية التحول إ إن
جديدة لمتفاىل البشري  اطر كذلك والت مية الفردية والشخنية والفكرية والحراك االجتماىول و 

 ,.Shagrova, Gمع العالم الر مول و ماذج تطبيقية أكثر  اىمية لمعممية التعميمية )
Kulikova, T., Poddubnaya, N., & Ardeev, A., 2019 ومن أهم هذا .)

 ال ماذج ما يمو:
 (:Student's Independent Learning SILدعه استكاللية االطالب ) .1
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 ,.Shagrova, G., Kulikova, Tمستقل ىم  ما يمو: )ويعتمد التعميم ال
Poddubnaya, N., & Ardeev, A., 2019) 

  درة ىضو هيئة التدريس ىم  استخدام تك ولوجيا المعمومات واالتنال  و 
 ت ظيم التعمم المستقل لمطالب.

 تك ولوجيا المعمومات واالتنال  لتعمم المستقل واستخدامىم  ا الطالب  درة
 من أجل التعميم الفعال.

 منممة خنينا لطر  تدريس م اسبة بيئة معموماتية واتناالت  تو ير
 وأ شطة التعميم المستقل لمطتب.

 Information and Communicationالبيئة التعلينية للنعلومات واالتصال ) .2
Education Environment ICEE :) 

داىمة لمتعميم المستقل لمطتبل من ختل توا ر الوسائل تك ولوجية وهو بيئة 
واألدوات التك ولوجية المختمفة مع وجود ا تر ت يدىم العممية التعميميةل ومنادر تعمم 

 ,.Shagrova, G., Kulikova, Tإلكترو ية تيسر ىممية التعمم لمستقل لمطالب. )
Poddubnaya, N., & Ardeev, A., 2019) 

 (:blended learningه املدمج )التعل .3

الطالب ىم  العمل بشكل مستقل باستخدام  يشجع ظام تعمم ذكو  ويقند بع
 يجمع بين التعمم اإللكترو و من بعد والتعمم وجها لوجعو  تك ولوجيا المعمومات واالتناالت

 الموجودة.ىدة مهام باستخدام طر  مختمفة لمعمل مع أ ظمة المعمومات  يع الطالب ليكمل 
(Iskakov, I. Z., Kovalenko, B. B., Turovskaia, M. S., & 

,2020,12124Getmanova, G. V.) 
 (:centered learning-Studentالتعله املتنحور حول الطالب ) .4

أحد طر  التدريس الفردية المعتمدة ىم  إدراك األمكا يات الشخنية لمطالب  ويعد
 .Sheremetyeva, E. N., Barinova, Eية تفاىمية. )الستمرارية التعمم  و بيئة تعميم

254-, 2020,249P., & Zolotova, L. V.) 
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 :ملوانبة سوم العنل التحول الرقنيطلبات مت

التحديث المستمر لإلطار العام لممؤهتت بما يتوا   مع  يفرض التحول الر موإن 
V., & Silkina, G.Scherbakov , ,متطمبات العنر الر مول وذلك من ختل ما يمو: )

2019,120-125) 
  ىمل اآلليات القا و ية والمؤسسية التو ت ظم سو  العمل بين المعروض من العمالة

 والمطموب من التعميم والتدريب.
 :ىمل  ظام لمكفاءات والمؤهتت يتكون من 

o . محتوى تعميمو مرن يتغير حسب احتياجات السو 
o ادة األىمال والمواطن.أهدام تربوية متواز ة بين الدولة وري 
o .برامج تعميمية لتدريب العمال المهرة 
o .ىمل أ ظمة تقييم مستقل لممؤهتت 
o .آليات تفاىل جيدة  و التدريب بين الدولة ريادة األىمال 
o .حوا ز لمتدريب المشترك بين الدولة وريادة األىمال 
o  التحول الر موىمل معايير مه ية لإلطار العام لممؤهتت بما يتوا   مع متطمبات. 
o .ىقمية ىم  كفاءة ىالية مه يا واجتماىيا وثقا يا 
 :للتحول الرقني  الداعه عضو هيئة التدريصأدوار 

تبعا لمتغيرات التك ولوجية التو طرأت ىم  المجتمع  ىضو هيئة التدريستغيرات أدوار 
تضاىفت أدوار  حيثىم  طر  التدريس والم اهج والوسائل التعميميةل بالضرورة وا عكست 

حيث أنبح ىميع   بالرغم من تحول دورا إل  مرشد أو ميسر تعميمو ىضو هيئة التدريس
.Pankratova, O. P., Abdullaev, J. A., & Konopko, E. A ,ما يمو: )

2020,171-176) 
 .ت سي  العممية المعر ية ىبر اإل تر ت لتحق  أهدا ها 
 .المرشد لممشاريع التربوية 
 الطتب ىم  استخدام منادر التعمم وتق يات الشبكات. مساىدة 
 الفعالة لمتدريب ىبر اإل تر ت. المتابعة 
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 :للجامعاتالتحول الرقني  وسلبيات إجيابيات

 ما يمو:  اإليجابياتمن أهم 
 ( .73 ,2021 ,-76أنبح بديت ألدوات التعمم التقميديةAbirova, G. R.) 
 التعميم والتدريب لمجميع  و أي زمان ومكان السيما األماكن ال ائية.  إتاحة

(216-,2021, 213Usmanova, D. Q.) 
 ( .يجعل الطتب والم ظمات األخرى أكثر ترابطا وأ ضل معر ة, Abirova, G. R.

2021, 73-76) 
 أ ل  و الو ت والتكمفة والجهد( .213 ,2021,-216Usmanova, D. Q.) 

 التعله الرقني: سلبياتومً أهه 

  يقضون أكثر و تهم ىم  وسائل التوانل االجتماىو  إدمان البيئة اال تراضية:  الطتب
مما يشتت ا تباههم ىن الحياة ويحرمهم من  وائد  راءة الكتبل ويحد من القدرة ىم  

.Abirova, G. R ,التفكير اإلبداىول وتشوا مهارات التوانل االجتماىو لدى الطتب. )
2021, 73-76) 

  الوسائل التق ية مثل الكمبيوتر واإل تر ت والذي  د ال يكون لديع ضرورة أن يكون الطالب
 (.213Usmanova, D. Q ,2021,-216متاح لمجميع. )

  تفو  بعض األجيال الجديدة ىم  معمميهم  و استخدام اإل تر ت وىم  بعض زمتئهم
 جوة  و المجتمع التعميمو ي شأ ى ها أحيا ا  و الم اط  المهمشة مما يؤدي لوجود 

 ,Sharma, 2017, p.12; Giraffa. & Marczak) العديد من الفرو  الفردية.
2012, pp. 2267- 2269). 

 وأدوات التعمم الر مو  من   و بعض الم اط ل التمساواا  و الونول إل  اإل تر ت
يتمك ون من الونول لإل تر ت يستطيعون متابعة سير التعمم الر مو بأساليبع ووسائمع 
المختمفةل  و حين سيحرم آخرون ممن ال يممكون الكهرباء أو أجهزة الهواتم الذكيةل أو 

).David, et al., 2020, p. 4 ;أجهزة الكمبيوتر من موانمة التعمم ىبر اإل تر ت
Catalano, 2019, p. 27) 
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 التغيرات المستقبمية التو يمكن أن تحدثها الثورة الر ميةل وهو ما يتطمب  ىدم وضوح
إىطاء الطتب األساس القوى الذى يجعمهم  ادرين ىم  ب اء معار هم والتمييز بين 

 (Meilleur, 2018)النواب والخطأ 
 لتغيرات العنر الر مو الذي يتطمب م اهج تفاىمية  ادرة  الحالية ضعم مواكبة الم اهج

 (Dussault, 2018)ىم  مراىاة الفرو  الفردية بين الطتب. 
 (0256ممعمومات وتأمين البيا ات. )اإلسكوال السبرا و ل مناأل 

 :التحول الرقنييف ظل للجامعات التشويل للخدمات التعلينية 

بما يتوا   الجامعات جراءات ىم  طر  ىمل ىددا من اإليفرض  التحول الر موإن 
خدمات التعميميةل ومن أهم متطمبات لمع متطمبات العمتء لضمان الونول الجيد لتسوي  ا

 (Galin, R. R., 2019, 488-492) التسوي  لمخدمات التعميمية ما يمو:
  واستشرام البحث العممو بمتطمبات السو . بالمستقبل الت بؤضرورة 
  إشتراطات ىم  جودة الخدمات التعميمية المقدمة من المؤسسات التعميمية. رض 
 ت التعميمية.االسو  هو الذي يحدد أسعار الخدم 
 يختص بال واحو اال تنادية واالجتماىية معال الجامعات  سم خاص بالتسوي   و  ىمل

 كما يختص بتقديم الخدمات المعر ية والمهارية والتدريبية.
  بما يتوا   مع متطمبات العمتء.الجامعات  و طر  ىمل إجراء التغيرات 
 تطورات العمم والتقدم  تحقي ميمية و ابميتها إلىادة التشكيل لمرو ة الخدمات التع

 التك ولوجو ومتطمبات المجتمع.
  بمتطمبات السو .الجامعات توىية الطتب و ضرورة 
 لخدمات التعميمية.ىمل إطار  ا و و لت ظيم ا 
 نورة إيجابية ىن التربية لدى المواط ين. تكوين 

 معات الشعودية:يف املنلهة واىعهاسه على اجلا التحول الرقنيواقع 

مع التطور السريع  و ىالم التق ية حرنت المممكة ىم  تب و مفهوم التحول الر مو 
 الحكومو باستبدال العمميات الر مية بالتقميديةل ووضع خطط واستراتيجيات خمسية لضمان
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تحقي  أهدا ها بجودة وكفاءةل حيث تهدم لمونول إل  حكومة ر مية متكاممة تيسر كا ة 
 .(0205)الم نة الوط ية الموحدةل التحول الر مول  الخدمات لممستفيدين

 االستراتيجية الوط ية لمتحول الر مو:
 لقد  امت المممكة بعمل االستراتيجية الوط ية لمتحول الر مول و و سبيل ذلك  امت

 (0205بعمل ثتث خطط خمسية هو: )الم نة الوط ية الموحدةل التحول الر مول 
  م: وهد ت لمحنول ىم  الخدمات الحكومية بمستوى متميز 0252-0228األول : من

 ويسير  و أي و ت ومن أي مكان من ختل وسائل تك ولوجية آم ة.
  آمن و عال وسهل : وهد ت إل  تمكين الجميع من استخدام 0258-0250الثا ية: من

 لمخدمان اإللكترو ية من ختل   وات إلكتور ية متعددة.
  :هد ت إل  الونول لمحكومة الذكيةل واست دت هذا االستراتيجية : و 0205-0202الثالثة

 ىم  أهدام الت مية المستدامة لألمم المتحدة.
 أسص االسرتاتيجية الوطيية للتحول الرقني:

 لألمه املتحدة:أهداف التينية املشتدامة  .1
من أهم هذا األهدام القضاء ىم  الفقرل وجودة التعمم والمساواة بين الج سينل 

)الم نة الوط ية  لمبحث الحالو: عوسوم  فنل القول  و هدم جودة التعميم التنال
 (0205الموحدةل التحول الر مول 
زيادة  و ىدد الشباب والبالغين الذين لديهم  0202بحمول ىام   ص الهدم ىم "

المهارات المطموبةل بما  و ذلك المهارات التق ية والمه ية لمتوظيم  و الوظائم التئقة أو 
 ."لمعمل  و ريادة األىمال

مؤشر األداء الرئيسو:  سبة الشباب والبالغين ذوي مهارات  و تق ية المعمومات 
وموضوع مؤشر األداء الرئيسو: حكومة محورها المواطن  ب  وع المهارة.واالتناالتل حس

 واألىمال التجاريةل وم ظومة مَمّك ة ر مًيا.
 تطلعات مؤشر األداء الرئيشي:

 .مسار ر مو سريع من ختل م ظومة لمشركاء 
 .تزويد جميع الموظفين الحكوميين بالقدرات القيادية 
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 مة وممك ة ر مًيا.الونول لممستقبل ىبر  وة ىاممة شام 
 :2030رؤية املنلهة  .2

رؤية المممكة  تسترشد إستراتيجية الحكومة الذكية الحالية وتتوا   مع أهدام
وتعد إستراتيجية الحكومة الذكية ضرورية ل جاح العديد من  .وأهدا ها اإلستراتيجية 0202
بر امج تطوير ل و بر امج جودة الحياةل و بر امج التحول الوط و تحقي  الرؤيةل مثل برامج

 المطالب لبرامج تحقي  الرؤية  .بر امج اإلسكانل و الخدمات الموجستيةو  الن اىية الوط ية
مبادرة مرتبطة بالحكومة الذكية(ل ومن بين المطالب  502واسعة ال طا  )ه اك أكثر من 

الرئيسية: الحاجة إل  تحسين الخدمات الحكوميةل وتو ير م نات مشتركةل وتطوير المعايير 
ممية ن ع القرار. وتهدم جميع برامج تحقي  الرؤية إل  تفعيل األهدام والموائحل وتحسين ى
 (0205)الم نة الوط ية الموحدةل التحول الر مول  .0202اإلستراتيجية لرؤية 

 التناشي مع إسرتاتيجيات قطاع االتصاالت وتكيية املعلومات: .3
ت وتق ية كما تتماش  إستراتيجية الحكومة الذكية مع إستراتيجية  طاع االتناال

واالستراتيجية الوط ية لألمن  لاالستراتيجية الوط ية لمبيا ات والذكاء االنط اىوالمعموماتل و 
ستراتيجية النحة اإللكترو يةل و سياسة الحوسبة السحابةل و السيبرا و كما تمعب  .ا 

 .حيوًيا  و  ظام التحول الر مو الوط و  و المممكة اإلستراتيجية دورًا
 وحدة التحول الرقني باملنلهة:

بأمر ممكو كجهة مستقمة  0250وحدة التحول الر مو هو مركز امتياز ا شئ ىام 
من ختل التوجيع  0202تعمل ىم  تسريع التحول الر مو  و المممكة وتحقي  أهدام رؤية 

واإلشرام من ختل ت مية ا تنادية مستدامة تعتمد ىم  تعزيز  يم االستراتيجو وتقديم الخبرة 
 (0205)وحودة التحول الر مو  ومفاهيم االبتكار واالستثمار  و المواهب الشابة.

دولة ر مية مبتكرة  02ورؤية وحدة التحول الر مو هو: أن تكون المممكة من أ ضل 
 و العنر الر مو وتحقي  االستدامة تمكين الوطن من اغت ام الفرص المتاحة ل و العالم. 

اال تنادية لتحسين جودة الحياةل وألن التحول الر مو أحد الركائز األساسية لتحقي  رؤية 
تسع  وحدة التحول الر مو من ختل التعاون مع شركاء التحول الر مو  0202المممكة 

https://www.vision2030.gov.sa/en
https://www.vision2030.gov.sa/en
https://www.vision2030.gov.sa/en
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/qol/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/housing/
https://ai.sa/index.html
https://nca.gov.sa/pages/strategic.html
https://nca.gov.sa/pages/strategic.html
https://nca.gov.sa/pages/strategic.html
https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/ksa_cloud_first_policy_ar.pdf
https://www.moh.gov.sa/Ministry/nehs/Pages/default.aspx
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ت الوط ية الر مية من لتسريع وتمكين التحول الر مو  و المممكة وتحقي  الكثير من اإل جازا
 (0205. )وحودة التحول الر مو ختل م ظور وط و ر مو يعكس رؤيت ا الر مية

ورسالة وحدة التحول الر مو هو: ب اء ب ية ر مية بمستوى ىالمو وتمكين المواهب 
المبتِكرة الغت ام الفرص المتاحة  و العنر الر مو لتحقي  االستدامة اال تنادية والريادة 

 (0205. )وحودة التحول الر مو ة وتحسين جودة الحياةالعالمي
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 لتعزيز مشتكبل االقتصاد باملنلهة: التحول الرقنياىطالم سياسة 
التحول أطمقت المج ة الوط ية لمتحول الر مو "سياسة  - 0202ديسمبر  09 و 

 و المممكة وتعريم القطاىين العام والخاص  التحول الر مو" التو تساهم  و ت مية الر مو
وضمان مواءمة  التحول الر مووالمجتمع الدولو بتوجهات المممكة  و الممفات ذات العت ة ب

يجاد ميزات  توجهات الجهات الحكومية  و سبيل تحقي   مو ا تنادي مت وع ومستدام وا 
 (0205)وحودة التحول الر مو  .ت ا سية لممممكة

لتمهيد ووضع خارطة طري  لمجهات الحكومية  التحول الر مووتهدم سياسة 
ىتن توجع المممكة دولًيا  و  التحول الر مووالخانة  و المممكة لتسهيل االستثمار  و  وا 

مبادئ أساسية وهو الونول  0ىم   التحول الر مو. كما ترتكز سياسية التحول الر مو
ء االجتماىو والشمولية والثقة  و البيئة الر مية والتق يات واالبتكار ورأس المال البشري والرخا

)وحودة  .وا فتاح السو  حيث تعزز هذا المبادئ من إيجاد بيئة ر مية استثمارية جاذبة
 (0205التحول الر مو 

ىم  إىتن وجود بيئة محفزة لتستثمار  و القطاع  التحول الر مووتركز سياسة 
سيشجع القطاع الخاص ىم  ر ع  سبة االستثمار  الر مو  و المممكة العربية السعودية مما

 التحول الر مو و األىمال الر مية وتعريم األ راد بالفرص والتحسي ات التو ستو رها سياسة 
 و المممكة وترسيخ حرص المممكة ىم  تو ير بيئة استثمارية ر مية جاذبة وشمولية بما 

مع أهدام الت مية المستدامة بما يساهم  و ر ع تقييم المممكة  و المؤشرات الدوليةل  يتواءم
وأخيًرا تعريم المستثمر األج بو بالرغبة الجدية لممممكة لتو ير بيئة استثمارية جاذبة لألىمال 

 (0205)وحودة التحول الر مو  .الر مية لر ع  سبة االستثمار األج بو الر مو
مميون جمسة:  05ير  نم الس وي لمج ة التحول الر مو إل  أن ولقد أشار التقر 

وتمثمت أبرز إحناءات تقرير  .أ امتها م ظومة التعميم الموحدة ألكثر من مميون مستفيد
مميون تنفح لممحتوى الر مو ىم  الم نات  529التحول الر مو الوط و  يما يمو:  

مميون ساىة دراسية  6.0وطالبة ل  مميون طالب 5.5مميون  نل ا تراضو  8.0التعميمية 
 (89ل 0202مميون اختبار إلكترو و. )المج ة الوط ية لمتحول الر مول  4.5
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 الدراسات الشابكة:

ألهمية هذا الموضوع  مقد ت اولتع العديد من الدراسات العربية واألج بية ولذلك   ظرا
سوم تقتنر الباحثة ىم  ىرض الدراسات المتنمة بالمممكة من الدراسات العربية والدراسات 
الحديثة األكثر اتناال بموضوع الدراسة من الدراسات األج بية وذلك من األحدث لأل دم ىم  

 ال حو التالو:
 أوال: الدراسات العربية:

  دراسة "الجاهزية الت ظيمية والتك ولوجية لمجامعات ودورها  و دىم اال تناد الر مو
 (0259": )مرادل 0202المعر و وتعزيز التحول الر مو و   رؤية 

هد ت الدراسة لمكشم ىن الجاهزية التك ولوجية بالجامعات لت تقال إل  اال تناد 
اسة الم هج الونفو وأداة االستبا ة طبقت ىم  جامعة الر مول واستخدمت الدر 

القنيمل وكميات بريدة الخانةل وتونمت الدراسة إل  وجود ىت ة  وية بين الجاهزية 
التك ولوجية واال تناد الر مول وأن ه اك تخننات مهمة ومطموبة ليست موجودة  و 

 الجامعات السعوديةل وأكدت ىم  ضرورة ىمل إىادة الهيكمة.
  اسة "توجهات اال تناد الر مو  و البمدان العربية  و ظل رغبتها  و تطبيقعل در

 (0259)بختةل   مسطينل اإلماراتل السعوديةل الجزائر":
هد ت الدراسة لرند توجهات اال تناد الر مو  و ىدد من الدول م ها السعودية 

ومات وتونمت الدراسة إل  ىدد من ال تائج م ها ضعم شبكة تك ولوجيا المعم
 واالتناالت  و الدول العربية و مة الدراسات المتعمقة باال تناد الر مو.

  دراسة: "اتجاهات األكاديميين  و كمية اال تناد والعموم اإلدارية  و جامعة اإلمام محمد
": )الغا مل بن سعود اإلستمية  حو المستودىات الر مية المؤسسية العربية المفتوحة

0250) 
هد ت الدراسة إل  تعزيز المحتوى الر مو العربو لمتحول لمجتمع المعر ةل واستخدمت 
الم هج الونفو لرند اتجاهات األكاديميينل وتونمت الدراسة إل  أن  سبة 

وأونت %ل 82.50األكاديميين الذين لديهم إحانة بالمستودىات الر مية بمغت 
 همية المستودىات الر مية.الدراسة بضرورة  شر الوىو بين األكاديميين بأ
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  دراسة: "المظهر اال تنادي لمخرجات التعميم العالو بالمممكة العربية السعودية  و ظل
 (0224: )يعقوبل اال تناد الر مو والمعر و"

هد ت الدراسة إل  إبراز حجم مشكمة مخرجات التعميم السعودية  و ظل اال تناد 
ن أن تسهم  و وضع حمول ىممية لمعالجتهال الر مو لمونول إل  أهم اآلليات التو يمك

واستخدم الباحث األسموب التحميمو والمقارنل وتونل إل  أهمية توجع المممكة من اال تناد 
التقميدي إل  اال تنادي الر مو السيما  و التعميم العالول وضرورة ربط المخرجات بسو  

 العمل و شر ثقا ة الر م ة.
 ثا يا: الدراسات األج بية:

 لمتحول الر مو راسة: "التطور الر مو لمتعميم والجامعات: التحديات العالمية د :"
(Abduvakhidov, A. M., Mannapova, E. T., & Akhmetshin, E. 

760-, 2021, 743M) 
هد ت الدراسة إل  معر ة تأثير التك ولوجيا الر مية ىم  التعميمل وتحميل التق يات 

أوزبكستان لتقييم جودة التعميم ب اء ىم  مؤشرات أداء الم ظومة الر مية التو تم ت فيذها  و 
التعميميةل وأسفرت  تائج الدراسة ىن أن التق يات الر مية موجودة  و بعض جامعات 
أوزباكستان ولك ها غير مستخدمةل وأونت الدراسة بضرورة تفعيل استخدام التق يات الر مية 

  و الجامعات.
 اىل بين الجامعات ومجتمع األىمال  و اال تناد الر مودراسة: "تطوير أشكال التف :"

(Kulyasova, E. V., & Trifonov, P. V., 2020, 216-223) 
هد ت الدراسة إل  ب اء  موذج مشترك بين الجامعة وريادة األىمال ىم  الم نة 

ت التك ولوجية لمجامعةل مما يسمح بتعزيز ر م ة التعميم لخدمة اال تناد الر مول وأون
الدراسة بالونول المشترك لممعمومات والموارد الر مية وتدريب الموظفين لتوحيد الجهود بين 

 الجامعة والشركات وتقميل المعامتت من ختل الم نة اإللكترو ية. 
 دراسة: " موذج تمبية احتياجات اال تناد الر مو لبرامج االتعميم العالو( :"Bolgova, 

E. V., Grodskaya, G. N., & Kurnikova, M. V.,2020,542-556) 
هد ت الدراسة إل  دىم الر م ة اال تنادية  و البرامج األكاديمية بالجامعات الوط ية 
الروسيةل وت اولت الدراسة تحويل البرامج األكاديمية القائمة ىم  الر م ة إل   وة دا عة 
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امعات والشركات لت تناد الروسول وتونمت الدراسة إل   موذج ثتثو يتكون من الج
والحكوماتل واستخدام هذا ال موذج  و ت ويع البرامج األكاديميةل وضرورة ىتج ال قص  و 

 الموظفين المؤهمين. 
  دراسة: "تق يات المعمومات واالتناالت كأداة استراتيجية لضمان  ابمية التعميم العالو

 .Usacheva, O. V., & Chernyakov, M": )لتحديات اال تناد الر مو
K.,2020,53-62) 

هد ت الدراسة إل  التأكد من  درة  ظام التعميم العالو ىم  التكيم مع التحديات 
ل وأكدت الدراسة ىم  ضرورة ىمل استراتيجية شاممة لضمان تكيم لمتحول الر مو الحديثة 

 و التعميم العالو مع تحديات اال تناد الر مول وضرورة إدخال تق يات المعمومات واالتناالت 
األ شطة الجامعيةل وحذرت من التهديدات المتعمقة بحماية البيا ات الشخنيةل والهجحمات 

 اإللكترو ية.
 دراسة: " درة التعميم العالو ىم  التكيم مع اال تناد الر مو( :"Kholiavko, N., 

Djakona, A., Dubyna, M., Zhavoronok, A., & Lavrov, R.,2020) 
الع انر الفاىمة  و الونول بالجامعات إل  اال تناد هد ت الدراسة إل  تحديد 

الر مول وتونمت الدراسة إل  ضرورة ىمل  اىدة مفاهيمية لدىم التكيم الر مو  و التعميم 
الجامعو  و ضوء التحديات اال تنادية واالجتماىيةل و دمت الدراسة  موذج مقترح يعتمد 

 نحاب الشركات.ىم  تعمي  الشراكة طويمة األمد بين الجامعات وأ
 ثالجا: تعليل عاو على الدراسات الشابكة:

 باستعراض الدرسات السابقة يتبين ما يمو:
  الر مو  و الجامعات السعودية  د ا تنرت ىم   التحولالدراسات العربية التو ت اولت

الر مو وهو جا ب الجاهزية التك ولوجيةل وبرغم  التحولجا ب واحد  قط من جوا ب دىم 
من كو ع جا ب لع  در كبير من األهمية إال أن ه اك العديد من الجوا ب المهمة األخرى 

الر مو من ختل  التحولالتو أغفمتها تمك الدراسات ولها دور  اىل  و ىممية دىم 
 ور االستبا ة الميدا ية.الجامعاتل ولقد ت اولت الدراسة الحالية تمك الجوا ب  و محا
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  الدراسات األج بية بعضها ا تنر ىم  الجوا ب التك ولوجية  قط كالدراسات العربيةل
وبعضها ت اول بعض الجوا ب التو أغفمتها الدراسات العربية مثل  الشراكات المجتمعية 
بين الجامعات والشركات والحكوماتل وكذلك البرامج األكاديميةل وتدريب العاممينل 
واأل شطة. وجميع الدراسات األج بية  د تم إجراء الدراسة الميدا ية لها  و مجتمع 

 مختمم ىن طبيعة المجتمع السعودي.
  تميزت الدراسة الحالية التو أجريت داخل المممكة بأ ها  د جمعت جميع ى انر تحول

وم ىم  الر مول وىمل دراسة ميدا ية  ائمة ىم  ىدة محاور تق اال تنادالجامعات  حو 
احتياجات  لتحقي تمك الع انر لقياس الوا ع الحالو لجاهزية الجامعات السعودية 

 الر مو. التحول
 الدراسة امليداىية:

 تمثمت الدراسة الميدا ية  يما يمو:
 عيية الدراسة:

من الذكور واإل اث بمختمم جامعة حائل تكون مجتمع البحث من القيادات  و 
رؤساء  -وكتء ووكيتت الكميات والعمادات المسا دة  –المستويات القيادية )العمداء 

  وذلك ألن القيادات التعميمية هو  و مختمم الدرجات العممية األ سام(األ سام ومشر ات 
والجامعات.   و األ سام والكميات التحول الر موالقادرة ىم  معر ة درجة تواجد متطمبات 

( وبعد تطبي  االستبا ة وحذم االستجابات غير المكتممة تبين 000المجتمع )اجمالو وبم  
 ( من القيادات بمختمم تن يفاتهم كما هو موضح بالجدول التالو:022أن العدد اإلجمالو )
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 (6عذول )

 (211رىصَغ ػُُخ انجؾش وفمبً نهجُبَبد اإلعبعُخ )ٌ = 

 % انؼذد انًغزىَبد انًزغُش % انؼذد انًغزىَبد انًزغُش

طجُؼخ 

انذساعخ 

 ثبنكهُخ

 11 611 ػهًُخ

انذسعخ 

 انؼهًُخ

 1.1 61 أعزبر

 26 12 أعزبر يشبسن 11 11 اإلَغبَُخ

%611 211 انًغًىع  12.1 611 أعزبر يغبػذ 

%611 211 انًغًىع % انؼذد انًغزىَبد انًزغُش  

 انًغزىٌ

 انمُبدٌ

 % انؼذد انًغزىَبد انًزغُش 1 62 ػًُذ كهُخ

وكُم/وكُهخ 

 كهُخ
11 11.1 

 انُىع

 11.1 16 ركش

سئُظ/يشش

 فخ لغى
 11.1 661 أَضً 11.1 661

%611 211 انًؾًىع %611 211 انًغًىع   

 أدوات الدراسة امليداىية وخطوات إعدادها:

القياادات الجامعياة و اد لتحقي  الهادم مان الدراساة الميدا ياة تام تناميم اساتبا ة موجهاة إلا    
 مرت هذا االستبا ة بالمراحل التالية:

 إىداد النورة المبدئية لتستبا ة: -أ 
تاام نااياغة هااذا النااورة وت ظاايم محاورهااا باالسااتعا ة باألدبيااات العربيااة واألج بيااة  ااو 

 المجالل باإلضا ة إل  اإلطار ال ظري لمدراسة.
 ند  األدوات: -ب

 ند  االستبيان ىمو طريقتين: وتم التحق  من
 ند  المحتوي: -)أ(

لمتأكد من ند  المحتوي تم ىرض االستبيان ىمو ىدد من السادة المحكمين أىضاء 
 هيئة التدريس  و مجال التخنصل واسفرت  تائج التحكيم ىما يمو.

 ( 2عذول )

فٍ انغبيؼبد  انزؾىل انشلًٍاؽزُبعبد  رؾمُك( ػهٍ ثُىد ئعزجبَخ يزطهجبد 61َغت ارفبق انًؾكًٍُ )ٌ=

 انغؼىدَخ

 ػذد يشاد االرفبق ثُىد انزؾكُى
ػذد يشاد ػذو 

 االرفبق

انُغجخ انًئىَخ 

% 

 %100 0 17 دلخ انظُبغخ انهغىَخ وانؼهًُخ نهؼجبساد.

 %94.11 1 16 عهىنخ ووضىػ انؼجبساد 

انزغهغم انًُطمٍ نهؼجبساد داخم كم 

 يؾىس
17 0 100% 

 %94.11 1 16 ثبنًؾىس انخبص ثهباسرجبط انؼجبساد 
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( إرتفاع  سب اتفا  المحكمين ىمو ب ود االستبا ة حيث تراوحت 0يتضح من الجدول )
 %( مما يدل ىمو ند ها.522%%ل 95.55ما بين )
 ند  االتسا  الداخمو: -)ب(

لحساب ند  االتسا  الداخمو تم تطبي  االستبا ة ىمو ىي ة استطتىية وبعد رند 
 –ال تائج تمت معالجتها إحنائيا وحساب معامل االرتباط بيرسون بين )المحور 

مما يدل ىمو  2.25والدرجة الكمية( لتستبيان وكا ت جميعها دالة ى د مستوي 
مباحثة باستخدامها  و بحثها الحالول االتسا  الداخمو لعبارات االستبيان ويسمح ل

 ( يوضح ذلك.0وجدول )
 ( 1عذول )

 فٍ انغبيؼبد انغؼىدَخ انزؾىل انشلًٍاؽزُبعبد  رؾمُكيؼبيالد االسرجبط نًؾبوس اعزجُبٌ يزطهجبد 

 يؼبيم االسرجبط انًؾىس

 **0.727 اإلداسح وانزًىَم وانهُكم انزُظًٍُ

 **0.819 انجُُخ انزؾزُخ وانزكُىنىعُخ

 **0.773 انًُبهظ واألَشطخ وطشق انزذسَظ وانزمىَى

 **0.857 رًُُخ أػضبء ػُئخ انزذسَظ

 **0.840 يهبساد انطالة

 **0.809 انششاكخ انًغزًؼُخ وانزغىَك

 (1.16( **دانخ ػُذ يغزىٌ )1.11*دانخ ػُذ يغزىٌ )

 حساب ثبات األدوات: -جا
 Alpha امت الباحثة بحساب معامتت الثبات لتستبيان باستخدام طريقة الفا كرو باخ 

cronbach   والتجزئة ال نفيةلSplit- Half  .وجدول )( يوضح ذلك 
 ( 1عذول )

 فٍ انغبيؼبد انغؼىدَخ انزؾىل انشلًٍاؽزُبعبد  رؾمُكيؼبيالد انضجبد نًؾبوس اعزجُبٌ يزطهجبد 

 يؼبيم أنفب ػذد انؼجبساد انًؾىس
 انزغضئخ انُظفُخ

 يؼبيم عزًبٌ يؼبيم عجُشيبٌ

اإلداسح وانزًىَم وانهُكم 

 انزُظًٍُ
11 0.852** 0.854** 0.855** 

 **0.727 **0.723 **0.724 9 انجُُخ انزؾزُخ وانزكُىنىعُخ

انًُبهظ واألَشطخ وطشق 

 انزذسَظ وانزمىَى
8 0.855** 0.851** 0.850** 

 **0.855 **0.851 **0.854 11 ػُئخ انزذسَظرًُُخ أػضبء 

 **0.821 **0.819 **0.821 13 يهبساد انطالة

 **0.861 **0.862 **0.860 11 انششاكخ انًغزًؼُخ وانزغىَك
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التجزئة ال نفية التو تشمل معامل  –( أن  يم معامتت ثبات )ألفا 0يتضح من جدول )
( مما 2.25)ككل( دالة ى د مستوي ) سبيرمانل ومعامل جتمان( لألبعاد واالستبيان

 يؤكد ثبات االستبيان ونتحيتع لمتطبي   و الدراسة الحالو.
 املعاجلة اإلحصائية:

بعد جمع البيا ات وتفريغها تمت المعالجة اإلحنائية باستخدام بر امج الحزم اإلحنائية  
وحساب العدد وال سب المئويةل والوزن ال سبول والمتوسطات  Spss21لمعموم االجتماىية 

الحسابية ومعامل ارتباط بيرسون وألفا كرو باخ والتجزئة ال نفية لحساب الند  والثباتل 
لحساب الفرو  بين المتوسطات بال سبة لمتغيرات الدراسةل وتحميل  t testواختبار "ت" 

لممقار ات المتعددة لتحديد  LSDختبار وا One Way Anovaالتباين االحادي االتجاا 
( لمعر ة اتجاا داللة الفرو  بين المتغيرات  و حالة Scheffeاتجاا الداللة واختبار شيفيع )

 وجود  رو .
ولقاد تاام نااياغة جميااع ىبااارات االسااتبا ة بناورة إيجابيااة وتاام تنااحيحها و ًقااا لمتاادريج   

 تنحيح االستبا ة كالتالو: ( الدرجات المستحقة ى د 4الثتثول ويوضح جدول )
 (1عذول )

 انذسعبد انًغزؾمخ ػُذ رظؾُؼ االعزجبَخ

 َؼى ئنً ؽذ يب ال االعزغبثخ

 2 6 1 انذسعخ

 مياقشة ىتائج الدراسة وتفشريها:

ما متطمبات تحقي  التحول الر مو أواًل:  يما يتعم  باإلجابة ىن السؤال األول:  .5
والتمويل والهيكل الت ظيمول الب ية التحتية والتك ولوجيةل لمجامعات السعودية  و )اإلدارة 

والم اهج وطر  التدريس والتقويمل والبيئة التعميميةل ت مية ىضو هيئة التدريسل 
 مهارات الطتبل الشراكة المجتمعية والتسوي (؟

  



 م2222 مارس -3ج–( 59)عدد                                                 ...     متطلبات تحقيق التحول الرقمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 6111 - 

 التحااول الر مااوالجامعااة ىي ااة الدراسااة لمتطمبااات  تحقياا و يمااا يمااو ىاارض  تااائج وا ااع 
 لكل محور. تبعا

 حمور اإلدارة واهليهل التيظيني: .1

 (1عذول )

 انزكشاساد وانىصٌ انُغجٍ نًؾىس اإلداسح وانهُكم انزُظًٍُ 

 يىافك انًإششاد
ئنٍ ؽذ 

 يب

غُش 

 يىافك

انىصٌ 

 انُغجٍ
 انزشرُت

رمُُى أوعه انمظىس فٍ ًَىرط انؼًم  .6

انؾبنٍ نهًإعغخ ورؾذَذ ارغبهبد انزغُُش 

 )األدواس وانؼًهُبد واإلداسح واألػًبل( 

52 126 22 57.50 8 

 10 56.25 38 99 63 رىفُش يىظفٍُ يزخظظٍُ ويذسثٍُ. .2

 9 57.25 35 101 64 ئػبدح انزأهُم انًهٍُ وانزذسَت انًغزًش.  .1

رغُُش رُظًٍُ نهزخهض يٍ انهُبكم  ئؽذاس .1

 انكجُشح. 
50 96 54 49.00 11 

رشغُغ االثزكبس واعزخذاو أعبنُت عذَذح  .1

 نؾم انًشكالد ويؾى األيُخ انشلًُخ. 
87 83 30 64.25 4 

رطىَش سؤَخ انغبيؼخ ورمذَى ًَبرط  .1

ؽىكًخ اعزشارُغُخ نهشئىٌ انذاخهُخ 

 وانؼاللبد انخبسعُخ

87 93 20 66.75 2 

رىفُش ػًهُبد َمم انًؼشفخ انًغبَُخ  .1

 واالَخشاط فٍ انًغزًؼبد االفزشاضُخ. 
77 109 14 65.75 3 

رؾمُك انزكبيم ثٍُ انزؼهُى انشعًٍ  .1

وانزؼهُى غُش انشعًٍ يٍ خالل دػى 

ػًهُبد انزذسَت انزٍ رؾمك يجذأ انزؼهى 

 انزارٍ. 

62 124 14 62.00 5 

انُبرغخ رىعذ اعزشارُغُخ نًمبويخ انزغُُش  .1

ػٍ اػزُبد األفشاد ػهً أعهىة ػًههى 

 وانخىف يٍ انغذَذ.

72 98 30 60.50 7 

 6 61.00 44 68 88 رًىَم انجؾش انزطجُمٍ وانشلًٍ. .61

اػزًبد اإلعشاءاد انمبَىَُخ وانزُظًُُخ  .66

 انهبدفخ ئنً رطىَش انزؼهى ػجش اإلَزشَذ. 
114 62 24 72.50 1 

 61.16 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ نهًؾىس
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 تشير  تائج الجدول الساب  إلو:
المتوسط العام لموزن ال سبو لمحور اإلدارة والهيكل الت ظيمو مقبول حيث بم   -

85.58. % 
تندرت اإلجراءات القا و ية والت ظيمية لتطوير التعمم ىبر اإل تر ت ىبارات المحور  -

 %.00.4ب سبة جيدة بمغت 
ىبارة إحداث تغيير ت ظيمو لمتخمص من الهياكل الكبيرة  و المرتبة األخيرة  جاءت -

 %.59بمتوسط وزن  سبو بم  
 محور الب ية التحتية والتك ولوجية: .0

 ( 1عذول )

 انزكشاساد وانىصٌ انُغجٍ نًؾىس انجُُخ انزؾزُخ وانزكُىنىعُخ

 يىافك انًإششاد
ئنٍ ؽذ 

 يب

غُش 

 يىافك

انىصٌ 

 انُغجٍ
 انزشرُت

انزؾىل رىعذ ثُُخ رؾزُخ ركُىنىعُخ عُذح رذػى  .6

 .انشلًٍ
89 76 35 63.50 4 

رى انمضبء ػهً انفغىح انشلًُخ نضًبٌ  .2

 انًغبواح فٍ انىطىل نهجُُخ انزؾزُخ. 
63 112 25 59.50 6 

 1 78.25 7 73 120 رىعذ ثىاثخ يؼهىيبد ئنكزشوَُخ. .1

نزُغُك انزفبػم ثٍُ  رىعذ يخزجشاد افزشاضُخ .1

 انغبيؼبد وسَبدح األػًبل نزُغُش انزذسَت
56 82 62 48.50 8 

َىعذ أطهظ يهٍ فٍ ركُىنىعُب انًؼهىيبد  .1

 وأيٍ انًؼهىيبد. 
32 105 63 42.25 9 

َىعذ ثُئخ ركُىنىعُخ يؼهىيبرُخ داػًخ نؼًهُخ  .1

 انزؼهُى وانزؼهى.
80 100 20 65.00 3 

انمبػبد انذساعُخ وانًجبٍَ اإلداسَخ  عًُغ .1

 يىطهخ ثبإلَزشَذ.
90 81 29 65.25 2 

 5 62.25 37 77 86 رىعذ طُبَخ فؼبنخ نهزذسَت ػجش اإلَزشَذ. .1

َىعذ ػذد كبف يٍ يغئىنٍ انذػى انفٍُ نؼالط  .1

 أٌ يشكهخ رطشأ أصُبء انؼًهُخ انزشثىَخ.
62 97 41 55.25 7 

 59.97 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ نهًؾىس
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 تشير  تائج الجدول الساب  إلو:
المتوسط العام لموزن ال سبو لمحور الب ية التحتية والتك ولوجية مقبول حيث بم   -

49.90.% 
 %.06.04تندرت وجود بوابة معمومات تربوية ىبارات المحور ب سبة جيدة بمغت  -
ىبارة يوجد أطمس مهن  و تك ولوجيا المعمومات وأمن المعمومات  و المرتبة  جاءت -

 %.50.04األخيرة بمتوسط وزن  سبو بم  
 محور الم اهج واأل شطة وطر  التدريس والتقويم: .0

 ( 1عذول )

 انزكشاساد وانىصٌ انُغجٍ نًؾىس انًُبهظ واألَشطخ وطشق انزذسَظ وانزمىَى

 يىافك انًإششاد
ئنٍ 

 ؽذ يب

ُش غ

 يىافك

انىصٌ 

 انُغجٍ
 انزشرُت

 3 73.75 14 77 109 اعزخذاو األَشطخ انشلًُخ. .6

رىفُش يُبهظ عذَذح رزىاكت يغ يزطهجبد  .2

 .انزؾىل انشلًٍ
96 91 13 70.75 7 

رىفُش طشق رمىَى فؼبنخ أصُبء ػًهُخ  .1

 انزؼهى، وطشق رمُُى شبيم نمذسح انطبنت. 
95 102 3 73.00 5 

ئششان خجشاء ركُىنىعُب انًؼهىيبد فٍ  .1

نهزؾىل انشلًٍ ػًهُخ رطىَش ثشايظ انزؼهى 

 . 

61 115 24 59.25 8 

دػى انًؾزىي انزؼهًٍُ انًشرجظ  .1

ثبنًىضىػبد راد انظهخ ثبنًشكالد 

االلزظبدَخ انزٍ رهجٍ يزطهجبد انزذسَت 

 انؼًهٍ.

57 125 18 59.75 7 

يذيظ ورؼهُى يٍ ثؼذ،  َىعذ ثبنغبيؼخ رؼهُى .1

 ورؼهى ئنكزشوٍَ.
118 77 5 78.25 1 

االػزًبد ػهً طشق انزؼهى انفشدَخ ودػى  .1

 اعزمالنُخ انطبنت.
96 104 0 74.00 2 

رىعذ يظبدس رؼهى ويؾزىي سلًٍ  .1

 ويُظبد ئنكزشوَُخ ػجش اإلَزشَذ. 
97 99 4 73.25 4 

 70.25 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ نهًؾىس

 الساب  إلو:تشير  تائج الجدول 
المتوسط العام لموزن ال سبو لمحور الم اهج واأل شطة وطر  التدريس والتقويم جيد  -

 % .02.04حيث بم  
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تندرت وجود تعميم مدمج وتعميم من بعد وتعمم إلكترو و ىبارات المحور ب سبة جيدة  -
 %.06.04بمغت 

لمتحول جاءت ىبارة إشراك خبراء تك ولوجيا المعمومات  و ىممية تطوير برامج التعمم  -
 %.49.04 و المرتبة األخيرة بمتوسط وزن  سبو بم   الر مو 

 ت مية أىضاء هيئة التدريس .5
 ( 1عذول )

 انزكشاساد وانىصٌ انُغجٍ نًؾىس رًُُخ أػضبء هُئخ انزذسَظ

 يىافك انًإششاد
ئنٍ ؽذ 

 يب

غُش 

 يىافك

انىصٌ 

 انُغجٍ
 انزشرُت

رذسَت أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهً اعزخذاو 

 انىعبئم انزكُىنىعُخ انؾذَضخ فٍ انزذسَظ
102 97 1 75.25 4 

رذسَت أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهً انزؼهُى 

 انًذيظ وانزؼهُى اإلنكزشوٍَ.
127 69 4 80.75 2 

ثُبء األَشطخ  انمذسح ػهً انزكُف وئػبدح

 انًهُُخ نًىاعهخ انًزطهجبد انغذَذح.
129 66 5 81.00 1 

رشكُم َظبو نزمُُى انخجشاء وانًغزخذيٍُ 

 نغىدح يؾزىي انذوساد انزذسَجُخ ػجش اإلَزشَذ. 
95 96 9 71.50 7 

 8 67.00 13 106 81 ػضى هُئخ انزذسَظ يششذ نهًشبسَغ انزشثىَخ.

ػهً  ػضى هُئخ انزذسَظ َغبػذ انطالة

 اعزخذاو يظبدس انزؼهى ورمُُبد انشجكبد.
97 97 6 72.75 6 

ػضى هُئخ انزذسَظ َمىو ثزُغُك انؼًهُخ 

انًؼشفُخ ػجش اإلَزشَذ وانزأكذ يٍ رؾمك 

 أهذافهب.

112 87 1 77.75 3 

انمذسح ػهً ئَشبء يؾزىي سلًٍ، وديظ 

انًؼهىيبد وانًؾزىي يغ ئدسان ؽمىق انُشش 

 وانزأنُف. 

112 76 12 75.00 5 

 11 62.75 13 123 64 انًشوَخ وانزكُف يغ انًخبطش انًهُُخ. 

ئدسان األعظ انمبَىَُخ نهًغزًغ انشلًٍ، 

ولىاػذ اعزخذاو رمُُبد ركُىنىعُب انًؼهىيبد، 

وؽمىق انًىاطٍُُ فٍ انًغزًغ انشلًٍ 

 ورششَؼبد ركُىنىعُخ انًؼهىيبد. 

81 109 10 67.75 10 

يؼشفخ واعزخذاو انزطجُمبد انشلًُخ فٍ عًُغ 

 األَشطخ ورُظُى االرظبالد وانؾُبح انشخظُخ. 
84 100 16 67.00 8 

 72.59 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ نهًؾىس

 تشير  تائج الجدول الساب  إلو:
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المتوسط العام لموزن ال سبو لمحور ت مية أىضاء هيئة التدريس جيد حيث بم   -
00.49. % 

ىادة ب اء األ شطة المه ية لمواجهة المتطمبات  - تندرت ىبارة القدرة ىم  التكيم وا 
 %.62الجديدة المحور ب سبة جيدة بمغت 

جاءت ىبارة المرو ة والتكيم مع المخاطر المه ية  و المرتبة األخيرة بمتوسط وزن  -
 %.80.04 سبو بم  

 محور مهارات الطتب .4
 (61عذول )

 جٍ نًؾىس يهبساد انطالةانزكشاساد وانىصٌ انُغ 

 يىافك انًإششاد
ئنٍ 

 ؽذ يب

غُش 

 يىافك

انىصٌ 

 انُغجٍ
 انزشرُت

ئَشبء َظبو نزؼضَض ورىعُه انطالة  .6

انًىهىثٍُ وروٌ انذوافغ انؼبنُخ ػهً 

أعبط يهف كفبءارهى ورطىسهى 

 انشخظٍ. 

72 125 3 67.25 3 

ئكغبة طالثهى انًهبساد انالصيخ نالَخشاط  .2

بنزؾىل ثشكم فبػم ف انزؾىل انشلًٍفٍ 

 .انشلًٍ

49 139 12 59.25 12 

 11 61.25 25 105 70 ئكغبة انطالة انًهبساد انشلًُخ. .1

 5 66.25 12 111 77 رذسَت انطالة ػهً انزؼهى يذي انؾُبح. .1

 10 63.00 10 128 62 يؾى األيُخ انًؼهىيبرُخ نذي انطالة.  .1

انمذسح ػهً انزفكُش اإلثذاػٍ وانُمذٌ  .1

 وانًغئىنُخ. وانًجبدسح 
99 95 6 73.25 1 

انمذسح ػهً االرظبل وانزؼبوٌ يٍ خالل  .1

انزمُُبد انشلًُخ واعزُؼبة انزُىع انضبفٍ 

 وانزفبػم يؼه. 

72 123 5 66.75 4 

انمذسح ػهً ؽم انًشكالد يٍ خالل اثزكبس  .1

انؼًهُبد وانًُزغبد انًىاكجخ نهزطىس 

 انشلًٍ. 

63 132 5 64.50 6 

 9 63.25 13 121 66 انمذسح ػهً االثزكبس ورىنُذ األفكبس.  .1

انمذسح ػهً انزؼهى انزارٍ، وانزؼهى يذي  .61

 انؾُبح وئػبدح انزذسَت. 
59 118 23 59.00 13 

انمذسح ػهً انؾًبَخ، وَمظذ ثهب ؽًبَخ  .66

األعهضح، وانًؾزىي، وانجُبَبد 
66 125 9 64.25 7 
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 يىافك انًإششاد
ئنٍ 

 ؽذ يب

غُش 

 يىافك

انىصٌ 

 انُغجٍ
 انزشرُت

انشخظُخ، وانخظىطُخ فٍ اانجُئبد 

 انشلًُخ. 

انمذسح ػهً انؼًم ثشكم فشدٌ وانؼًم  .62

 ثشكم عًبػٍ. 
64 127 9 63.75 8 

ئداسح انًؼهىيبد وانجُبَبد، يٍ خالل  .61

انمذسح ػهً انزؼجُش ػٍ االؽزُبط 

 نهًؼهىيبد ورخضَُهب وئداسرهب

85 114 1 71.00 2 

 65.15 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ نهًؾىس

 تشير  تائج الجدول الساب  إلو:
 % .84.54العام لموزن ال سبو لمحور مهارات الطتب حيث بم   المتوسط -
تندرت ىبارة القدرة ىم  التفكير اإلبداىو وال قدي والمبادرة والمسئولية المحور ب سبة  -

 %.00.04جيدة بمغت 
ىادة التدريب  و المرتبة  - جاءت ىبارة القدرة ىم  التعمم الذاتول والتعمم مدى الحياة وا 

 %.49ن  سبو بم  األخيرة بمتوسط وز
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 سادسًا: الشرانة اجملتنعية والتشويل
 ( 66عذول )

فٍ  انزؾىل انشلًٍاؽزُبعبد  رؾمُكيزطهجبد  ودالنزهب االؽظبئُخ ػهً 2انزكشاساد وانُغت انًئىَخ ولًُخ كب

 انغبيؼبد انغؼىدَخ يٍ انششاكخ انًغزًؼُخ وانزغىَك

 يىافك انًإششاد

ئنٍ 

ؽذ 

 يب

غُش 

يىاف

 ق

 انىصٌ

 انُغجٍ
 انزشرُت

دساعخ رفظُهُخ نًُبرط انزؼبوٌ ثٍُ  .6

انًإعغبد انزؼهًُُخ وسَبدح األػًبل فٍ 

يخزهف انمطبػبد االلزظبدَخ وانزًُُخ ثًب 

 .انزؾىل انشلًٍَزُبعت يغ ًَى 

80 116 4 69.00 1 

رشغُغ انششاكخ انزًىَهُخ ثٍُ انغبيؼبد  .2

 وسَبدح األػًبل. 
65 118 17 62.00 9 

اعزشارُغُخ ػًم رغًؼ ثزطجُك رطىَش  .1

انزمُُبد انشلًُخ ثشكم فؼبل يغ يشاػبح 

 اؽزُبعبد انؼًالء

78 107 15 65.75 3 

انزُجإ واعزششاف انجؾش انؼهًٍ ثًزطهجبد  .1

 انغىق.
80 97 23 64.25 5 

انغىق هى انزٌ َؾذد أعؼبس انخذيبد  .1

 انزؼهًُُخ.
87 101 12 68.75 2 

ئَشبء لغى خبص ثبنزغىَك فٍ انًإعغبد  .1

انزؼهًُُخ َخزض ثبنُىاؽٍ االلزظبدَخ 

واالعزًبػُخ يؼب، كًب َخزض ثزمذَى انخذيبد 

 انًؼشفُخ وانًهبسَخ وانزذسَجُخ.

69 125 6 65.75 3 

ضشوسح ئعشاء انزغُشاد فٍ طشق ػًم  .1

انًإعغبد انزؼهًُُخ ثًب َزىافك يغ يزطهجبد 

 انؼًالء.

46 122 32 53.50 11 

يشوَخ انخذيبد انزؼهًُُخ ولبثهُزهب إلػبدح  .1

رطىساد انؼهى وانزمذو  رؾمُكانزشكُم و

 انزكُىنىعٍ ويزطهجبد انًغزًغ.

56 122 22 58.50 10 

فشع ئشزشاطبد ػهً عىدح انخذيبد  .1

 انزؼهًُُخ انًمذيخ يٍ انًإعغبد انغبيؼُخ.
60 132 8 63.00 6 

انطالة وانًإعغبد انغبيؼُخ  رىػُخ .61

 ثًزطهجبد انغىق.
70 111 19 62.75 8 

 6 63.00 19 110 71 انزُظُى انمبَىٍَ نهخذيبد انزؼهًُُخ. .66

 63.30 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ نهًؾىس

 
 تشير  تائج الجدول الساب  إلو:
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المتوسط العام لموزن ال سبو لمحور الشراكة المجتمعية والتسوي  مقبول حيث بم   -
80.02. % 

تندرت ىبارة دراسة تفنيمية ل ماذج التعاون بين المؤسسات التعميمية وريادة األىمال  -
المحور  التحول الر مو و مختمم القطاىات اال تنادية والت مية بما يت اسب مع  مو 

 %.89ب سبة جيدة بمغت 
   مع جاءت ىبارة ضرورة إجراء التغيرات  و طر  ىمل المؤسسات التعميمية بما يتوا -

 %.40.4متطمبات العمتء  و المرتبة األخيرة بمتوسط وزن  سبو بم  
 تعمي  ىام ىم  إجمالو محاور االستبا ة وىت تها بالدراسات السابقة: -
يوضح الشكل التالو الوزن ال سبو إلجمالو محاور االستبا ة ولكل محور ىم   -

 حدة:
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكم )

 يزىعظ انىصٌ انُغجٍ العزغبثبد ػُُخ انذساعخ ػهً يؾبوس االعزجبَخ

 الشكل الساب  إلو ما يمو: تشير
% مما يدخل ىم  84.56المتوسط الكمو إلجمالو الوزن ال سبو محاور االستبا ة يبم   -

ويتف  ذلك مع دراسة بالجامعة ىي ة الدراسة بشكل مقبول. التحول الر موتوا ر مقومات 
( مما يؤكد ىم  وجود  در مقبول من المقومات الدا عة  حو 525ل 0224)يعقوبل 

 ولك ها بحاجة لممزيد من التدىيم ول الر موالتح

[Type a quote from the document or the 
summary of an interesting point. You 
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أىم  محاور االستبا ة هو المحور الرابع الخانة بت مية أىضاء هيئة التدريس ويمية  -
محور الم اهج واأل شطة والطر  التدريس والتقويم بمتوسط وزن  سبو يجاوز الا 

سة. ويتف  بالجامعة ىي ة الدرا التحول الر مو% مما يدل ىم  توا ر أهم مقومات 02
 & ,.Usacheva, O. V( ودراسة  )000ل 0250ذلك مع  تائج دراسة )الغا مل 

Chernyakov, M. K.,2020,53-62).  
% مما يدل ىم  49.90أ ل محاور االستبا ة هو الب ية التحتية والتك ولوجية حيث بم   -

( ودراسة 90ل 0259ويتف  ذلك مع دراسة )مرادل  .ضرورة االهتمام بهذا المحور
 .Abduvakhidov, A. M., Mannapova, E) ( ودراسة 540ل 0259)بختةل 

760-, 2021, 743T., & Akhmetshin, E. M) 
وجاء  و مرتبة متوسطة محوري مهارات الطتبل والشراكة المجتمعية بمتوسط وزن  -

 تيجة محور الشراكة المجتمعية مع  % ىم  التوالو. وتتف 80.0%ل و 84.54 سبو 
( Kulyasova, E. V., & Trifonov, P. V., 2020, 216-223مع دراسة  )

 .Bolgova, E. V., Grodskaya, G. N., & Kurnikova, M) ودراسة 
V.,2020,542-556)(  ل ودراسةKholiavko, N., Djakona, A., Dubyna, 

M., Zhavoronok, A., & Lavrov, R.,2020) 
: )هل توجدد فدروم ذات داللدة إحصدائية بدري مدت ريات       لشؤال الجاىيثاىًيا: فينا يتعلل باإلجابة عً ا

 (،الدراسة )املشتوى الكيادي / الهلية / اليوع / الدرجة العلنية( وبري استجابات عيية الدراسة؟
 ( التالو ذلك.55يوضح جدول )
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 (62عذول )

 انذساعخ دالنخ انفشوق ثٍُ االعزغبثبد ويزغُشاد

 يؾبوس االعزجبَخ

اخزجبس أَىفب 

ANOVA 

 اخزجبس كبٌ رشثُغ

Chi-Square 

 اخزجبس كبٌ رشثُغ

Chi-Square 

اخزجبس أَىفب 

ANOVA 

 انذسعخ انؼهًُخ انُىع انكهُخ انًغزىي انمُبدٌ

اإلداسح وانزًىَم  -6

 وانهُكم انزُظًٍُ
2.1 2.1 6.11 1.1** 

انجُُخ انزؾزُخ  -2

 وانزكُىنىعُخ
1.12 1.1 2.11 1.1** 

انًُبهظ  -1

واألَشطخ وطشق 

 انزذسَظ وانزمىَى

1.1** 1.1* 2.11 2.1 

رًُُخ أػضبء  -1

 ػُئخ انزذسَظ
1.1** 6.11 1.61 1.2** 

 **1.1 1.11 1.11 1.16 يهبساد انطالة -1

انششاكخ  -1

انًغزًؼُخ 

 وانزغىَك

1.62 1.11 1.11 2.1* 

 **1.11 *1.61 1.21 1.1 ئعًبنٍ انًؾبوس

 .1.16** دال ػُذ يغزىي دالنخ   .1.11يغزىي دالنخ  * دال ػُذ

 ( ما يمو:55تبين  راءة الجدول )
  ال توجاد  ارو  ذات ذات داللاة إحناائية باين إجماالو متغياري المساتوى القياادي وطبيعاة

 الكمية.
 مما يدل ىم  وجود شبع اتفا  بي ها ىم  ب ود االستبا ة. -
 باين متغيار المساتوى القياادي  2.25مساتوى  توجد  رو  ذات داللة إحنائية  وياة ى اد

 ومحور الم اهج لنالح وكيل/وكيمة الكمية.
ويمكن تفسير ذلك بأن وكيل/ وكيمة الكمياة هام األكثار دراياة بماا يادور بالقاىاات الدراساية  -

 من أ شطة ومحاضرات ر مية.
  ي باين متغيار المساتوى القيااد 2.25توجد  رو  ذات داللة إحنائية  وياة ى اد مساتوى

 ومحور ت مية  درات أىضاء هيئة التدريس لنالح مشر ة/رئيس القسم.
ويمكن أن يفسر ذلك بأن مشرم/رئيس القسم هو األكثر تعامت مع أىضاء هيئاة التادريس  -

 وأكثر دراية بما حنموا ىميع من دروات لت مية القدرات.
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  ااهج وباين باين متغيار الم 2.24توجد  ارو  ذات داللاة إحناائية ضاعيفة ى اد مساتوى 
 الكميات العممية.

ويمكاان تفسااير ذلااك بأ ااع ربمااا تكااون الكميااات العمميااة أكثاار اسااتخداما لأل شااطة والم اااهج  -
 الر مية من الكميات اإل سا ية.

  باااين إجماااالو محااااور  2.24توجاااد  ااارو  ذات داللاااة إحناااائية ضاااعيفة ى اااد مساااتوى
 االستبا ة ومتغير ال وع لنالح الذكور.

وربماا يفسار ذلاك باأن مقار اإلدارة بقسام الااذكور جعمهاا أكثار اساتخداما لمر م اة مان  ساام  -
 اإل اث إل  حد ما.

  بااين متغياار الدرجااة العمميااة  2.25توجااد  اارو  ذات داللااة إحنااائية  ويااة ى ااد مسااتوى
 وأغمب محاور االستبا ة وكذلك إجمالو المحاور لنالح درجة أستاذ دكتور.

األساااتذة بالكميااات هاام أكثاار خباارة ودرايااة ماان غياارهم ماان بقيااة ووربمااا يفساار ذلااك بااأن  -
 الدرجات العممية.

 ملخص ىتائج الدراسة امليداىية:

 تتمخص  تائج الدراسة الميدا ية  يما يمو:
 %84.56بجامعة حائل بجميع محاورا متو ر بشكل جيد يبم   التحول الر مووا ع  -
لم ااهج واأل شاطة وطار  التادريس تندر محوري ت مية أىضاء هيئاة التادريس ومحاور ا -

 % ىم  التوالو.02.04%ل و 00.49والتقويم محور االستبا ة بأىم  وزن  سبو بم  
توجااد  اارو  ذات داللااة إحنااائية  ويااة بااين االسااتجابات وبااين متغياار الدرجااة العمميااة  -

 لنالح درجة أستاذ دكتور.
غياار ال ااوع لنااالح توجااد  اارو  ذات داللااة إحنااائية ضااعيفة بااين االسااتجابات وبااين مت -

 الذكور
توجااد  اارو  ذات داللااة إحنااائية  ويااة بااين محااور الم اااهج والمسااتوى القيااادي لنااالح  -

 وكيل/وكيمة الكمية.
توجد  رو  ذات داللة إحنائية  وياة باين محاور ت مياة القادرات وباين المساتوى القياادي  -

 لنالح مشر ة/رئيس القسم.
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لتدعيه  )التوصيات( : )ما أهه اآلليات املكرتحةالجالحثالجا: فينا يتعلل باإلجابة عً الشؤال 

 ؟(2030متطلبات حتكيل التحول الرقني للجامعات الشعودية يف ضوء رؤية املنلهة 

اآلليات بعد استقراء ما سب  و و ضوء ما تم رندا من وا ع يقدم البحث ىددا من       
السعودية  و ضوء رؤية المقترحة لتدىيم متطمبات تحقي  التحول الر مو لمجامعات 

 0202المممكة 
تفنيمها ىم  ال حو ويمكن يحمل كل م ها ىددا من اآلليات الت فيذيةل ىم  ىدة محاور  

 التالو:
 باليشبة لألهداف التعلينية:

  درة الطالب ىم  التكيم والمرو ة.  -
 ىم  التفكير اإلبداىو وال قدي والمبادرة والمسئولية. الطالب  درة  -
 ىم  االتنال والتعاون من ختل التق يات الر مية الحديثة.الطالب  درة  -
 استيعاب الت وع الثا و والتفاىل معع و بول اآلخر. القدرة ىم    -
ىم  حل المشكتت من ختل ابتكار العمميات والم تجات المواكبة لمتطور الطالب  درة  -

 الر مو وتوليد األ كار. 
ىادة التدريب. الطالب  درة  -  ىم  التعمم الذاتول والتعمم مدى الحياة وا 
 ىم  العمل بشكل  ردي والعمل بشكل جماىوالطالب  درة  -
استخدام التطبيقات الر مية  و جميع األ شطة وت ظيم االتناالت والحياة اتقان  -

 الشخنية
 باليشبة للبيئة التعلينية:

 .التزمة ر الوسائط التك ولوجية التعميمية الحديثةيتو  -
تيسر دخول الطتب ىم  المنادر التعميمية  م اسبة كور شبكة اإل تر ت ي تو  -

 اإللكترو ية المختمفة.
نتح الطالب لاستخدام لتعزيز  ر الدىم الف و الم اسبي تو  - موسائط التك ولوجية وا 

 األىطال الف ية.



 م2222 مارس -3ج–( 59)عدد                                                 ...     متطلبات تحقيق التحول الرقمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 6166 - 

رشاد الطتب لمنادر التعمم  بشكل جيدهيئة تدريس  تدريب أىضاء - ىم  كيفية توجيع وا 
 التك ولوجيةل واستخدام الوسائط اإللكترو ية بشكل جيد.

 :حتية اتهيولوجيةباليشبة للبيية الت

 والعمل ىم  تونيمها باإل تر ت  ائ  السرىة.لمجامعات دىم الب ية التحتية التك ولوجية  -
ال ائية والم اط  المحرومة م ها لتيسير إتاحة شبكات الموبيل واالتناالت  و الم اط   -

 دخول الطتب ىم  منادر التعمم اإللكترو ية.
اواة  و الونول ء ىم  الفجوة الر مية لضمان المسالبيئة التحية الر ميةل والقضا دىم -

 لمب ية التحتية.
 باليشبة للنياهج واألىشطة وطرم التدريص:

كساب الطتب المهارات الر مية. والتعميم المدمج التدريس والتعمم الر مو التحول إل  -  ل وا 
طر  التعمم الفردية والتعمم مدى الحياةل واأل شطة الر ميةل ومحو األمية  دىم -

 المعموماتية لدى الطتب.
ل وأدوات جديدة لتحسين جودة ال ظام تواكب التطورات التك ولوجية م اهج جديدة ىمل -

 لدولية والمعايير الوط ية معا. التربوي بما يتوا   مع المعايير ا
ل وطر  تقييم شامل الر مو  عالة أث اء ىممية التعممم اسبة و طر  تقويم  استحداث -

 لقدرة الطالب. 
 . لمتحول الر موإشراك خبراء تك ولوجيا المعمومات  و ىممية تطوير برامج التعمم ضرورة  -
 إ شاء محتوى ر مول ودمج المعمومات والمحتوى مع إدراك حقو  ال شر والتأليم.  -
 ستخدمين لجودة محتوى الدورات التدريبية ىبر اإل تر ت. م ظام لتقييم الخبراء وال ىل -

 بال سبة لتقويم الطتب:
 االستعا ة بالتقويم الشامل لمطتب. -
 .لمطتب التقويم المستمر لتعزيز التغذية الراجعة -
 المواد التعميمية التو تسمح بذلك.جميع التقويم اإللكترو ية  و  -

  



 م2222 مارس -3ج–( 59)عدد                                                 ...     متطلبات تحقيق التحول الرقمي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                        - 6162 - 

 باليشبة للنعلنري وأعضاء هيئة التدريص:

ىوامل  جاح التحول  أهمومهاراتع واتجاهاتع ومعار ع من  ىضو هيئة التدريس  دراتإن 
  م  العديد من العوامل األخرى مثل:الر مول األمر الذي يمقو أهمية كبيرة ى

 ودورات ت مية القدرات.ألىضاء هيئة التدريس التدريب المستمر  -
 ىم  طر  التدريس الحديثة. أىضاء هيئة التدريس تدريب -
ىم  استخدام منادر أىضااء هيئة التدريس ىم  إ شاء المحتوى الر مول و  تدريب -

 التعمم اإللكترو ية والتعمم الر مو.
 االجتماىية.االرتقاء بمه ة التدريس ور ع مكا تها  -

 جلامعات:باليشبة إدارة ا

ىمل استراتيجية تسمح بتطبي  التق يات الر مية بشكل  عال مع مراىاة احتياجات  -
 العمتء. 

 اإلجراءات القا و ية والت ظيمية الهاد ة إل  تطوير التعمم ىبر اإل تر ت.  ىمل -
 ومنادر تعمم ومحتوى ر مو وم نات ىبر اإل تر ت.  اإللكترو ية بوابة معمومات دىم -
 ب اء أطمس مهن  و تك ولوجيا المعمومات وأمن المعمومات. ضرورة  -
 تو ير الدىم السبرا و الجيد لممعمومات. -
 تمويل البحث التطبيقو والر مو وريادة األىمال.دىم  -
القنور  و  موذج العمل الحالو لممؤسسة وتحديد اتجاهات  وجعالمستمر أل  تقييمال -

 التغيير 
ىادة التأهيل المه و والتدريب المستمر. ضرورة  -  تو ير موظفين متخننين ومدربين وا 
 تغيير ت ظيمو لمتخمص من الهياكل الكبيرة. ىمل -
تشجيع االبتكار واستخدام أساليب جديدة لحل المشكتت ومحو ألمية العمل ىم   -

  مية. الر 
وتوجيع الطتب الموهوبين وذوي لتعزيز   ظام دىم الفرو  الفردية من ختل ىمل -

 الدوا ع العالية ىم  أساس ممم كفاءاتهم وتطورهم الشخنو
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ىمل دراسة ل ماذج التعاون بين الجامعات وريادة األىمال  و مختمم القطاىات  -
التحول حت  تت اسب مع  مو اال تنادية والت مية بما يحق  جودة اإلدارة التعميمية 

 .الر مو
ىمل مختبرات ا تراضية لت سي  التفاىل بين الجامعات وريادة األىمال لتيسير  -

التدريبل والعمل ىم  دىم المحتوى التعميمو المرتبط بالموضوىات ذات النمة 
 بالمشكتت اال تنادية التو تمبو متطمبات التدريب العممو. 

 ماذج حوكمة استراتيجية لمشئون الداخمية والعت ات وتقديم  تطوير رؤية الجامعة -
الخارجية   مقد خننت العديد من مهام البيئة الخارجية لمجامعات لمعديد من الفئات 

 كالطتب وىائتتهم والشركات الخانة والمؤسسات العامة لمدولة والمجتمع ككل. 
التحول شكل  اىل  ب التحول الر موالمهارات التزمة لت خراط  و  إكساب الطتب -

جعل المعر ة ليست حكرا ىم  الجامعات   مقد أنبح التعميم والتعمم جزء ال  الر مو
 يتجزأ من هذا اال تناد. 

 ممعر ة واال خراط  و المجتمعات اال تراضية. الحر لىمميات  قل  إتاحة -
تحقي  التكامل بين التعميم الرسمو والتعميم غير الرسمو من ختل ىمميات العمل ىم   -

 التدريب التو تحق  مبدأ التعمم مدى الحياة والتعمم الذاتو. 
مجموىات ىمل لمت فيذ وتحديد المسئوليات لمتغييرات المطموبة  و التنميم  ىمل -

 والتحكم. 
األ راد ىم  أسموب ىممهم والراحة  استراتيجية لمقاومة التغيير ال اتجة ىن اىتياد ىمل -

 وروتين العمل اليومو والخوم من الجديد. 
 :باجلامعات باليشبة للتشويل للخدمات التعلينية

 توىية الطتب والجامعات بمتطمبات السو  والجديد  و المهن. -
 الت ظيم القا و و لمخدمات التعميمية بما يضمن حقو  جميع األطرام. -
 نورة إيجابية جيدة ىن التربية لدى المواط ين. تكوين -
 متطمبات السو .بالمستقبل واستشرام البحث العممو ل الت بؤ -
 ت التعميمية.اهو الذي يحدد أسعار الخدمالعرض والطمب  -
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يختص بال واحو اال تنادية واالجتماىية الجامعات  سم خاص بالتسوي   و  ىمل -
 .لممجتمع ية والمهارية والتدريبيةمعال كما يختص بتقديم الخدمات المعر 

 بما يتوا   مع متطمبات العمتء.الجامعات إجراء التغيرات  و طر  ىمل  -
تطورات  تحقي كذلك لو ابميتها إلىادة التشكيل و المقدمة مرو ة الخدمات التعميمية  -

 العمم والتقدم التك ولوجو ومتطمبات المجتمع.
لضمان  ىم  جودة الخدمات التعميمية المقدمة من المؤسسات التعميمية معايير ىمل -

 .استمراريتها
 التوصيات:

بأهم اآلليات المقترحة  تم ذكرا  و اإلجابة ىم  السؤال الثالث الخاصباإلضا ة لجميع ما 
 إن البحث يونو )التونيات( لتدىيم متطمبات تحقي  التحول الر مو لمجامعات السعودية 

 بما يمو:أيضا 
من تو ير  دىم متطمبات التحول الر مو  و البيئة التعميمية بالجامعات السعودية -

 الوسائط التك ولوجية ودىم الب ية التحتية التك ولوجية
 االهتمام بتشكيل الكفاءات البشرية والت مية الفردية والفكرية -
 الجامعات السعودية.اىداد  ماذج تطبيقية اكثر  اىمية لدىم العممية التعميمية بمختمم  -
تعزيز التعاون بين الجامعات السعودية وريادة األىمال بما يحق  جودة العممية  -

 التعميمية.
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