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 ممخص الدراسة : 
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء مدى إمكانية التحول الرقمي في الجامعات الحكومية   

ما في ظل والخاصة في المممكة العربية السعودية، باإلضافة إلى رصد واقع التحول الرقمي بيني
األزمات العالمية والكوارث. وفي ضوء طبيعة مشكمة الدراسة وأىدافيا اتبع الباحث المنيج 
الوصفي التحميمي، وقام بتصميم مقياس مدى جاىزية الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة 
لمتحول الرقمي، وتم التطبيق عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات تكونت من 

( عضو ىيئة تدريس في الجامعات 011( عضو ىيئة تدريس في الجامعات الحكومية، و)011)
الجامعات الحكومية الخاصة، وقد توصمت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

لصالح الجامعات والجامعات الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمى 
ات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى الحكومية، وجود فروق ذ

مدى توافر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء ىيئة التدريس لصالح العاممين في القطاع الخاص، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى إمكانية التحول 

صالح الجامعات الخاصة، ويتضح من ذلك أنو يوجد تأثير الرقمي لمتعميم فى ظل األزمات ل
معنوى الختالف قطاع التعميم الجامعي عمى مدى إمكانية التحول الرقمى لمتعميم فى ظل 

 األزمات الحالية.
، الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، 09التحول الرقمي، كوفيد  الكممات المفتاحية :

 األزمات .
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Abstract: 
     This study aimed to know the potential for digital transformation in 
public and private universities in the Kingdom of Saudi Arabia, in 
addition to monitoring the reality of digital transformation between them 
in light of global crises and disasters. In light of the nature of the study 
problem and its goals, the researcher followed the descriptive analytical 
approach, and the researcher designed a measure of the readiness of 
public and Private universities for digital transformation, and the 
application was made on a sample of faculty members in universities, 
and consisting of (100) faculty members in public universities and, (100) 
of Private universities, the study Results that there are statistically 
significant differences between public and Private universities in the 
availability of the material elements necessary for the digital 
transformation in favor of the Private universities, and there are 
statistically significant differences between  public and Private 
universities in the availability of digital competencies among faculty 
members in Private universities, there are statistically significant 
differences between public and Private universities in the possibility of 
the digital transformation of education in light of crises in favor of the 
Private universities, and it is clear from this that there is a significant 
effect of the difference in the public and Private universitieson the extent 
of the possibility of digital transformation of education in light of the 
current crises.  
Keywords :  
- digital transformation, covid19, public education , private education 

crisis  
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 المقدمة:
لم يعد استخدام التكنولوجيا في التعميم دربًا من دروب الرفاىية في التعميم كما كان شائعا من 
قبل بل إن تحقيق العممية التعميمية ألىدافيا في ظل المتطمبات الجديدة لمعصر الحالي، قد 

يل العمميات التقميدية داخل العممية التعميمية الى عمميات رقمية ويطمق عمى ىذه اصبح بتحو 
العممية التحول الرقمي. ويعرف التحول الرقمي أنو تسريع األعمال واألنشطة المختمفة لالستفادة 

 بشكل كامل من فرص التقنيات الرقمية وتأثيرىا بطريقة استراتيجية.
في كثير من األحيان عاجزة عن الوقوف في وجو االنفجار إن طرق التعميم التقميدية تقف 

المعموماتي الحاصل في الوقت الحالي، ليذا فإن من شأن التحول الرقمي أن يوفر الكثير من 
فقد أصبح المعمم والطالب قادران عمى الوصول . الوقت والجيد لكافة عناصر العممية التعميمية

 (.Egbert, 2009بكبسة زر ) إلى كّم ىائل من المحتوى المراد تعممو
( أنو ال يوجد قطاع محصن من التغيير Fenwick & Gill, 2014ويؤكد فينويك وجيل )

الذي أحدثتو التكنولوجيا الرقمية، وأن ىذا التغيير في كثير من الحاالت يمكن أن يكون مدمًرا، أو 
مع معطياتو. ويرى يقود إلى اختفاء القطاع بشكل نيائي في حال لم يستطع القطاع التكيف 

( أن التحول الرقمي الحقيقي ال يتحقق إال عندما تفيم المنظمة Duparc, 2013دوبارك )
بأكمميا أىمية الثقافة الرقمية وتحتضنيا وتجعميا خاصة بيا عبر جميع المستويات، إنيا ليست 

 مجرد مشكمة تقنية، بل تتعمق باألشخاص واليياكل التنظيمية.
                الي أحد تمك القطاعات المتأثرة بيذه التغيرات بشكل مباشرويعتبر التعميم الع

(Mehaffy, 2012 لقد اضطرت الجامعات مع بدايات العام .)م، ومع انتشار فايروس 0101
كورونا، إلى اإلغالق المباشر لحرميا الجامعي والتوجو لمتدريس عبر االنترنت لبقية العام، وىذا 

اب فوري في حياة الكثيرين، ومع ذلك فقد نصح العديد من الخبراء بأنو بالطبع أدى إلى اضطر 
يجب النظر إلى تكنولوجيا التعمم ليس كاداة مساعدة بل كفرصة أكاديمية يجب استغالليا لتعمم 

 (.Martin-Barbero, 2020)عض وظائف الجامعات أمرًا أساسياً أفضل، وليذا أصبح تغيير ب
يق التحول الرقمي بالشكل الصحيح والمتدرج؛ لو أثر إيجابي وبناءًا عمى ما سبق فإن تحق

ويشمل ىذا األثر سرعة االنجاز لألعمال واألنشطة، وتوحيد وتبسيط إجراءات العمل، والمساىمة 
تاحة االطالع عمييا لمجميع بداًل مما  في أمن المعمومات بحفظيا وسيولة تخزينيا واسترجاعيا وا 

يانات في أرشيفات ورقية تأخذ حيزًا مكانيًا كبيرًا، وتتطمب وقتًا كبيرًا كان يتم من حفظ الوثائق والب
في البحث عن الوثائق المطموبة، كما أن التحول الرقمي لمجامعات قد ينشأ عنو اختالف في 

 أنماط التفاعل االجتماعي بين األفراد، إضافة إلى ضمان جودة العمل ومواكبة التطور.
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 مشكمة الدراسة : 
احث أن التعميم التقميدي كافيًا في األوقات االعتيادية حيث أصبحت األساليب ويرى الب

التقميدية غير كافية لتحقيق أىداف التعميم في عصر التكنولوجيا، وفي ظل األزمات تكون 
 الحاجة إلى التحول الرقمي مطمبا حيويًا وقد كشف ذلك في األونة االخيرة ومع أزمة كورونا

(Covid19اصبحت الح ) اجة الى التحول الرقمي ضرورة لتخطي اآلثار الناجمة عن األزمة
وأصبح عمى القائمين عمى الحقل التعميمي ان يعمموا عمى االىتمام بمصطمح قد ال يكون جديدًا 
 ولكن لم يكن اإلىتمام بو بالقدر الكافي فيما مضى وىو مصطمح التعميم خالل األزمات ، ونظراً 

ة بقطاعي الجامعات الحكومية والخاص فقد يكون ىناك اختالفًا في الختالف االمكانيات الخاص
جاىزية كل قطاع لمتحول الرقمي بيدف تقميل الضرر الذي يمكن أن يمحق بالعممية التعميمية 

 إلى الحد األدنى.

وليذا أثيرت مشكمة الدراسة لمتعرف عمى امكانية الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة      
ول الرقمى فى التعميم والتعرف عمى الفروق بين الجامعات الحكومية والجامعات لتنفيذ التح

 الخاصة فى امكانيات التحول الرقمى فى التعميم الجامعي في المممكة العربية السعودية.

 تساؤالت الدراسة : 
 و قد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية : 

 ائصة ؟ما المقصود بالتحول الرقمي وما ىي خص -0
 ما مدى توافر إمكانيات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية السعودية؟ -0
 ما مدى توافر إمكانيات التحول الرقمي في الجامعات الخاصة السعودية؟ -3
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى مدى  -4

 ل األزمات؟توفر إمكانيات التحول الرقمي لمتعميم في ظ

 أهمية الدراسة : 
 تتضح أهمية الدراسة الحالية من كونها : 

تواكب األزمة الحالية الداعية الى ضرورة التحول الرقمي لمتعميم في ظل الظروف الحالية  -
 ( .09)االزمة العالمية كوفيد 

 .تحمل التحول الرقمي في كال من الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية  -
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ذات الصمة بموضوع الدراسة  –في حدود عمم الباحث  –الى قمة الدراسات  ىذا باالضافة -
مما سيساعد عمى فيم آلية وواقع التحول الرقمي في كل من قطاعي الجامعات الحكومية 

 والخاص في المممكة العربية السعودية.

 أهداف الدراسة :
 :  ويتفرع من الهدف الرئيسي السابق األهداف الفرعية التالية

 عرف عمى ماىية التحول الرقمي وأنواعو .الت -0
التعرف عمى مدى وجود فروق بين كال من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في  -0

 المممكة العربية السعودية فى إمكانية التحول الرقمى.
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أوجو الشبو واالختالف بين الجامعات الحكومية  -3

 في المممكة العربية السعودية في التحول الرقمي في ظل األزمات . والجامعات الخاصة 

 مصطمحات الدراسة:
 التحول الرقمي : .0

           تتعدد مفاىيم التحول الرقمي ويمكن إعتباره نتاج مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة 
، الحوسبة التى تعمل بشكل متزامن ومن بين ىذه التقنيات )الحاسوب والذكاء االصطناعي

 السحابية وغيرىا من التقنيات(.

                           يعرف التحول الرقمي بأنو "عممية ضرورية لمتغيير التكنولوجي والثقافي
                      الذي تحتاجو المنظمة بأكمميا من أجل" االرتقاء إلى مستوى "عمالئيا الرقميين" 

(De la Peña & Cabezas, 2015, 52 .) 

( التحول الرقمى بأنو إستخدام التكنولوجيا فى 06، 0108كما عرف )إبراىيم والحداد، 
 المؤسسات واليئيات الحكومية والقطاعات الخاصة والعامة.

ويمكن تعريف التحول الرقمي عمى أنو االنتقال الى االعتماد التدريجي عمى التتقنيات 
تي وضعيا القائمون عمى العممية التعميمية في شتى والتطبيقات في تحقيق األىداف التعممية ال

 نواحي العممية التعميمية االدارية منيا والتعميمية.
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 األزمة :   .0
        تعود النشأة االولى لمفيوم األزمة إلى العموم الطبية حسث يعود إلى االصطالح 

ل فييا الوضع " وىى لحظة مرضية يتحو  Turning Pointاليونانى كرنيو أى نقطة التحول " 
         الصحى لممريض من السيئ إلى األسوء أو إلى األقضل خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا. 

 (.00، 0111) أحمد،
ومن أىم التعريفات األكثر شيوعًا لألزمة ىو تقطة التحول فى سمسمة األحداث المتتالية، 

ير مرغوبة فى حالة عدم وجود وتسبب درجة عالية من االضطراب والتوتر وينتج عنيا تأثيرات غ
 (Ford, 1981, 15أى إستعداد أو قدرة عمى مواجيتيا والوصول إلى حمول ليا. )

في ىذا البحث عمى أنيا ظروف استثنائية غير متوقعو وال ويمكن تعريف األزمة إجرائيا 
ن يوجد حمول ليا تعيق سير العممية التعميمية في الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة ع

 استكمال مسيرتيا وتحقيق أىدافيا المحددة سمفا.

 الجامعات الحكومية :  .3

يمكن تعريف الجامعات الحكومية إجرائيا عمى انو قطاع من قطاعات التعميم وخدمة قد تكون 
 مجانية تقدميا الدولة لمواطنييا بيدف تحقيق أىداف قومية وخمق أجيال من العمماء والمينيين.

  .الجامعات الخاصة :4

عمى إنو قطاع من قطاعات التعميم تقدمو بعض  يمكن تعريف الجامعات الخاصة إجرائياً 
األفراد والجيات تحت إشراف الدولة وتكون ىذه الخدمة بمقابل مادي وتشترك مع الجامعات 

 الحكومية في تحقيق أىداف العممية التعميمية في الدولة.

 اإلطار النظري لمدراسة : 
  -حول الرقمي: المحول األول : الت
 أهمية التحول الرقمي :

تكمن أىمية التحول الرقمي في قدرتو عمى اإلسيام في حل مشكالت اإلنسان من ناحية       
وفي تفعيل التنمية وتعزيز استدامتيا من ناحية ثانية ويشمل ذلك جوانب اقتصادية واجتماعية 

 مساعدًا ومحفزًا في كل ىذه الجوانب .وبيئية، بل وثقافية أيضا : وتأتي التقنية لتكون عامال 
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ومن الناحية العممية، يعد تحسين تجربة العميل والمرونة واالبتكار من البداية إلى النياية، 

عوامل رئيسية لمتحول الرقمي، الى جانب تطوير مصادر جديدة لإليرادات والنظم البيئية التي 

 ( .31، ص 0109ال )أحمد ابراىيم، تدعميا المعمومات مما يؤدي الى تحوالت نموذج األعم

 
 ( تقنيات التحول الرقمي1شكل رقم )

 (0202المصدر: )المنصة العربية الموحدة ، 

 خصائص عممية التحول الرقمي :  -
يساعد التحول الرقمي المؤسسات التعميمية عمى تحقيق العديد الخصائص التي تميزىا عن      

 -تمك الخصائص :غيرىا من المؤسسات التقميدية ومن أىم 

قدرة تمك المؤسسات الجامعية عمى التكيف مع بيئة االعمال التي تتسم بسرعة التغير   .0
 والتنوع.

 التميز: حيث تمتمك جميع مقومات التفرد الالزمة لمقدرة التنافسية. .0
 التقنية العالية : حيث تتزود بتقنية معموماتية عالمية التصنيف. .3
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بشكل تكاممي يمكن ان تستفيد منو جميع الجامعات  عابرة لمحدود: حيث تطرح خدماتيا .4
 واالفراد عمى مستوى العالم.

وجود بناء تنظيمي شبكي بسبب الطبيعة الخاصة لعمميا وارتباطاتيا بالعديد من الجامعات  .5
 واالفراد داخل الجامعة وخارجيا، محميًا وعالميًا.

تيجة لوضوح األدوار والمسئوليات تحقق المؤسسات المتحولة رقميًا مبدأ الشفافية والنزاىة ن .6
تخاذ العديد من القرارات يوميًا دون اعتماد التسمسل اليرمي التقميدي.  واألىداف، وا 

ىنا يجدر االشارة أنو من خالل التحول الرقمي فإنو يصبح امتالك الجامعة بنية اساسية  .7
أيضًا التحول  معموماتيو متطورة تمكنيا مباشرة نشاطيا عبر شبكة االنترنت، ويتيح ليا

الرقمي االستفادة من التقنيات الجديدة لممعمومات واالتصاالت التي تمكنيا من إقامة 
 (.503، 0103متطمبات التميز )عمي، 

 :أهداف عممية التحول الرقمي  -
           قبل أن تتمكن أي مؤسسة تعميمية من تنفيذ استراتيجية تحول رقمي ناجحة، فإنيا      

           اف ممموسة لمعمل عمييا، وتشمل األىداف األساسية لمتحول الرقمي في التعميم تحتاج إلى أىد
 العالي ما يمي:

  ،تعزيز تجارب الطالب: يركز عمى تحسين مقاييس الطالب مثل معدالت االحتفاظ والتخرج
 معدالت نجاح الدورات، وغيرىا من المؤشرات التي تثبت النجاح بشكل عام.

 ة: يركز ىذا اليدف عمى تمييز جامعة عن جامعة منافسة باستخدام تحسين التنافسي           
 الطرق الرقمية.

  خمق ثقافة اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: وىذا يشمل تبني عقمية الرقمية في جميع
 مناطق الحرم الجامعي لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس والقيادة والموظفين اآلخرين.

 رد: يغطي ىذا اليدف كل شيء بدءًا من تحسين االتصال بين المسؤولين إلى تحسين الموا
 . (Spear, 2020خفض التكاليف المتعمقة باستخدام الكيرباء )
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 المحور الثاني : الجامعات الحكومية : 
مؤسسة عمى أعمى مستوى تعميمي حيث يمكنك الدراسة لمحصول تعرف الجامعة بأنيا 
 . (oxfordlearnersdictionaries, 2020البحوث  )عمى درجة عممية أو إجراء 

وعرفتيا اليونسكو بأنيا "مؤسسة تعميمية تابعة لمتعميم العالي، وترتبط بيا مراكز بحثية 
وثقافية عامة أو خاصة، ومعترف بيا سواء بأنظمة التصديق أو من قبل السمطات المختصة في 

 (. 78، 0997الدولة )اليونسكو، 

 لتعمم الخاص :المحور الثالث: ا
الجامعات الخاصة ىو التعميم الذي ال تقوم فيو الحكومة باالنفاق أو اإلشراف عميو بطريقة 
مباشرة وينقسم التعميم الحكومين الى نوعين تعميم ىادف الى الربح وتعميم غير ىادف الى الربح 

 ( .0100، وتكتسب الغالبية العظمى من مؤسسات التعميم صفة الربحية )سعود جميدان ، 

 التحول الرقمي لمتعميم الخاص والجامعات الحكومية :
 مما سبق يمكن القول أن التحول الرقمي لقطاعي الجامعات الحكومية والخاص يرتبط 
          ارتباطا مباشرا بمدى توافر البنية التحتية االساسية في المؤسسو التعميمية ، حيث تتشمل البنية 

الممموسة والكفاءات البشرية التي سوف تستخدم ىذه البنية في عممية التحتية االشياء المادية 
 التحول الرقمي .

كما أن المقصود بالتحول الرقمي ليس فقط بث الدروس التعميمية عبر االنترنت أو تحويميا 
الى مناىج الكترونية، بل يقصد بالتحول الرقمي جميع العمميات التعميمية واالدارية التي تحوييا 

 ية التعميمية .العمم

 التحول الرقمي في ظل األزمات : 
              يمكن تعريف األزمة عمى أنيا حالة من عدم التوازن أو االتساق بين ما تم ، 
               وما يجب أن يتم أو ىي انحراف األداء المخطط لو األداء المثالي عن األداء الفعمي

 ( . 9، ص :  0101)أكثم الصرايرة، 
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ويرى البعض أن المخاطر ىي كل ما ال يمكن توقعو أو التفكير فيو من أحداث أو       
تصرفات تؤثر في المنظمات، وتغير من وجية أدائيا، وكثيرًا ما يتردد مفيوم " المخاطر" 
أو"األزمات" في األوساط السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية. إذ كثيرًا ما نسمع عن أزمات 

ضراب عمالي، ومقاطعات حكومية، وأزما ت دولية، واستيالء عمى الحكم بالقوة، وقتل وخطف، وا 
فالس، وأخطاء معموماتية، وتموث بيئي، وقتل متعمد، عدا عن الكوارث الطبيعة من  شعبية، وا 
براكين، والمؤسسات التعميمية دائما عمى المحك في ظل غياب االطر القانونية القائمة أو ان 

 ( . 9، ص 0111نية )عاطف يوسف ، : يحصل عمى صك القانو 

إن حاجة النظام التعميمي لمتحول الرقمي في ظل االزمات اكثر من حاجتو لو في ظل 
الظروف العادية ، كما يجدر اإلشارة ىنا الى ان التحول الرقمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنية 

 ك البنية .التحتيو الممموسة منيا والغير ممموسة وبمدى القدرة عمى توظيف تم

 الدراسات السابقة : 
( بعنوان: نحو نموذج تطويري لمجامعات العربية 0220دراسة )مصطفي عبد السميع محمد ، 
  :من منظور التنظيم الرقمي لممؤسسات

ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي عناصر النموذج الرقمي لممنظمة الجامعية العربية في       
منظمة الرقمية؛ وقد تناول النموذج ثالثة أبعاد لمتطوير ىي سياق تحديد ماىية التطوير وال

كالتالي : األفراد، جماعات العمل بالمنظمة الجامعية الرقمية، ثم البنية التنظيمية لمجامعة الرقمية 
وكيفية إعادة ىيكميا، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، ومن النتائج التي أسفرت عنيا 

ل الرقمي لمجامعات يمكن ان يتحقق عن طريق تبني سياسة توفير التحو  :الدراسة ما يمي
تاحتيا، وتفويض سمطات اتخاذ القرار، وتمكين العاممين بالجامعة، وتوفير برامج  المعمومات وا 
التدريب عبر االنترنت، إن التحول الرقمي لمجامعات يتطمب إعادة ىيكمة المؤسسات الجامعية 

بكات تتيح معمومات عن الجامعة وىياكميا وما تقدمو من خدمات بحيث ترتبط كل منيا داخميًا بش
 .وكيفية الوصول إلييا، كما ترتبط بالشبكة الدولية لممعمومات
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 :بعنوان المنظمة الرقمية ( Brynjolfsson, E.,& Hitt, L. M. 2002 )دراسة كل من 
نتاجية ماساتشوستس" لتكنولوجيا المعمومات عن " النتائج األولية لدراسة معهد ثقافة وا 

 . المنظمة المستخدمة لشبكة االنترنت

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى خصائص المؤسسات التي تستخدم التقنيات الحديثو وعالقة  
ذلك بتحسين وزيادة إنتاجية المنظمة من أجل التواجد في البيئة التنافسية. وقد استخدمت الدراسة 

 :يمي المنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى ما

أن المنظمة الرقمية تتميز بعدد من الممارسات الخاصة واليامة والتي تميزىا عن  -
غيرىا، من أىميا: نظام لممعمومات مفتوح ومتاح لمجميع في أي وقت، تمكين 
عطائيم حرية اتخاذ القرارات في المستويات اإلدارية الدنيا، ربط األداء  األعضاء وا 

االستثمار الفعال لمثقافة الرقمية لممنظمة، التركيز  المتميز بنظام معين من الحوافز،
 . عمى تدريب الموظفين الجدد من خالل شبكة االنترنت

نما وتبين أيضًا أن  - تقنية المعمومات ليس العامل االساسي في زيادة كفاءة المنظمة ، وا 
ر ىناك مجموعة من الممارسات التنظمية، باإلضافة إلى ثقافة المنظمة والتي ليا أكب
 األثر لتفعيل دور تكنولوجيا المعمومات ومن ثم زيادة انتاجية المؤسسة وكفاءة افرادىا.

من أىم المميزات التي تتميز بيا المؤسسة الرقمية عن غيرىا ىو نظام معمومات و  -
عطائيم حرية إتخاذ القرارات  مفتوح ومتاح لمجميع في أي وقت، تمكين افراد المنظمة وا 

ة الدنيا، كذلك ربط مكافآت التحفيز مباشرة بالكفاءة الرقمية في المستويات االداري
  واستثمار الثقافة الرقمية لممنظمة .

( بعنوان التحول الرقمي لمجامعات المصرية : المتطمبات 0213دراسة )أسامة عمي ،      
وقد ىدفت الدراسة الى التوصل الى مجموعة من اآلليات المقترحة لتحقيق التحول واآلليات 

  -الرقمي لمجامعات المصرية ، وقد توصمت الدراسة إلى :

أن نجاح عممية التحول الرقمي لمجامعات ال تعتمد عمي مدي فاعمية عممية التحول فحسب،  -
نما يتطمب األمر قدرات وميارات وخصائص شخصية لمقيادات الجامعية وكافة أعضاء  وا 

التحول الرقمي ومتطمباتيا، إلى جانب  المجتمع الجامعي تعكس مدي إيمانيم والتزاميم بعممية
تطوير إستراتيجيات إضافية لبناء قدرات القيادات واألفراد؛ بيدف دعم التغير وتأييده وفي 

 .ضوء مفاىيم دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في كافة مجاالت وأنشطة الجامعة
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م الرقمي تقدم معرفي أم ( بعنوان : التحول لعصر التعم0216دراسة ) اميمة سميح الزين،  
 تقهقر منهجي: 

وقد ىدفت الدراسة الى معرفة فوائد التعميم االلكتروني و معوقاتو في عصر بدأ ينفض عن  
كتفو األساليب التقميدية في التعمم والتعميم وقد استخدامت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والذي 

إعتماد المنيج الرقمي ال يعني أبدا تراجع  يعبر عن ىذه الظاىرة وقد توصمت الدراسة الى أن
أدوار وسمطات المعمم بقدر ما يعني تطويرىا وتحديثيا بما يالئم العصر ويناسب التطور فرغم 

فإن المدرسة الرقمية لن  -تخوف المدرسين من تيميشيم وتقميص دورىم في العممية التعميمية 
وارا أساسية أخرى داخل التعميم االلكتروني تمغي دور المدرس أو االستاذ بل ستدعمو وتعطيو أد

عبر تدبير التفاعالت البيداغوجية التي تسمح بيا ىذه الوسائط فقد أثبتت األبحاث التربوية 
المتخصصة أن تكنولوجيا المعمومات ُتعتمد مدخال لتيسير أىداف التعميم والتعمم تحقيقًا لجودة 

 .المعمومة بأيسر حال وأقل جيدتربوية مضاعفة، وُتعتمد طريقة جديدة لتمرير 

بعنوان: وجهات نظر  Balyer & Öz, 2018) دراسة نوعية قام بها كل من بيمير واوز ) 
 األكاديميين حول التحول الرقمي في التعميم. 

ىدفت الدراسة إلى تحديد وجيات نظر األكاديميين حول التحول الرقمي في التعميم من       
( عضو ىيئة تدريس يعممون في 01دارة. تكونت عينة الدراسة من )حيث عمميات البرنامج واإل

 تسع جامعات مختمفة في قسم العموم التربوية.

( بعنوان: التحول الرقمي في سمطنة عمان والعوامل المؤثرة فيه 0219دراسة )نوال عبداهلل، 
 من وجهة نظر متخذي القرار في سمطنة عمان.

ستراتيجيات التحول الرقمي بسمطنة عمان ، وخططو ىدفت الدراسة الى التعرف عمى ا   
وواقعو وابرز العوامل المؤثرة فيو، والتوجيات المستقبمية في ىذا الجانب. وقد اعتمدت الدراسة 
عمى المنيج الوصفي النوعي ، وقد تمثمت العينة في اربع مؤسسات حكومية بالسمطنة وىي ىيئة 

ة التربية والتعميم وشرطة عمان السطانية ، باإلضافة الى تقنية المعمومات ، ووزارة الصحة ، ووزار 
مؤسسو واحده من القطاع الخاص وىي بنك مسقط ، واستخدامت الدراسة المقابمو شبو المقننة 

 لجمع البيانات ، بمساندة تحميل محتوى وثائق ذات عالقة بموضوع الدراسة .
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ا : أىتمام سمطنة عمان بقطاع تقنية وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزى      
عداد استراتيجية شاممة لو ، انبثقت منيا خطة خاصة بالتحول الرقمي ثم تعميميا  المعمومات وا 
عمى المؤسسات الحكومية لتحقيق أىدافيا، والعمل قائم عمى اعداد استراتيجية جديدة لقطاع تقنية 

قد اوضحت الدراسة وجود تفاو في مستويات المعمومات واالتصاالت لمواكبة التطورات الحالية و 
 التحول بالمؤسسات )عينة الدراسة(.

كما أظيرت الدراسة وجود عوامل مساعدة لمتحول الرقمي منيا العوامل السياسية واالعالم        
 والشراكة مع القطاع الخاص ورغبة المؤسسات في التحول .

 تعميق عمى الدراسات السابقة : 
لعرض السابقة لألدبيات الخاصة بموضوع البحث فإن التحول الرقمي من خالل ا      

                  لممؤسسات التعميمية لم يعد رفاىية كما كان من قبل وأصبحت الحاجة اليو
ضرورة ممحة تقتضييا الظروف في وقت االزمات ،حيث يزداد التعميم أعباء إضافية وقت 

ولوجية لمتغمب عمى حاجزي المكان والزمان، ومن الدراسات األزمات اذا لم يتم وضع الحمول التكن
(، دراسة 0106التى اتفقت عمى نجاح التحول الرقمى فى التعميم دراسة )أميمو سميح، 

( ، ومن الدراسات التى اتفقت 0103(، دراسة )أسامة عمي ، 0110، )مصطفى عبد السميع
(، دراسة 0109عمى أىمية التحول الرقمى لمموسسات الحكومية بسكل عام دراسة )نوال عبداهلل، 

((Eric & Lorin,2002  حيث اتفقت جميع الدراسات عمى أىمية التحول الرقمى فى التعميم
معظميا مطبقة عمى الجامعات ولم تتطرق إحدى  ولكن كان المالحظ عمى الدراسات أن

 الدراسات إلى التحول الرقمى فى التعميم قبل الجامعي. 

 فروض الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى مدى  .0

 توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمي.
ئية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى مدى ال توجد فروق ذات داللة إحصا .0

توفر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء ىيئة التدريس التى تمكنيم فى تنفيذ التحول الرقمى فى 
 ظل األزمات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى مدى  .3
 ت.إمكانية التحول الرقمى فى ظل األزما
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جراءاته  منهج البحث وا 
 بناءًا عمى معطيات البحث وأىدافو وتساؤالتو اعتمد الباحث عمى: منهج البحث:

             : حيث تم إستقراء األدبيات الخاصة بالبحث والدراسات المنهج الوصفى التحميمي -
عداد أداة الدراسة ومناقشة النتائج وتفسيرى  ا في ضوء السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة وا 

 تمك النتائج.
يتكون مجتمع الدراسة من كافة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  مجتمع البحث: -

 الحكومية والخاصة في المممكة العربية السعودية. 

  عينة البحث:
تكونت عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة      

( عضو ىيئة تدريس، حيث تم تطبيق 011سعودية، وبمغ عدد العينة )بالمممكة العربية ال
المقياس إلكترونيًا وقد كان عدد أعضاء ىيئة التدريس المجيبين عمى المقياس من الجامعات 

 ( عضو ىيئة تدريس.011( عضو ىيئة تدريس ، من الجامعات الخاصة )011الحكومية )

 إجراءت الدراسة: 
 تالية:إتبع الباحث اإلجراءات ال

قام الباحث باإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التحول الرقمى  .0
ستخدام التكنولوجيا الرقمية فى التعميم وفى الجامعات بشكل خاص.  وا 

 ثم تم إعداد الجزء النظرى لمدراسة. .0

ءة تم إعداد مقياس لمتعرف عمى مدى توفر االمكانات المادية لمتحول الرقمى ومدى كفا .3
 أعضاء ىيئة التدريس لمتحول الرقمى فى ظل االزمات.

( من 011( عضو ىيئة تدريس، مقسمين إلى )011إختيار عينة الدراسة وعددىا ) .4
 ( من الجامعات الخاصة.011الجامعات الحكومية ، )

 تم تطبيق المقياس إلكترونيًا لجمع االستجابات. .5
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ائية المناسبة لحجم وطبيعة عينة ثم تم معالجة البيانات بإستخدام األساليب اإلحص .6
 البحث.

 عرض النتائج وتفسيرىا. .7

 أدوات البحث: 
الدراسة الحالية تعتمد في المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى التحول       

الرقمي عمى مقياس يتم تطبيقو عمى ىيئة تدريس قطاعي التعميم بيدف تحميل واقع التحول 
بند تقيس تم  03جامعات الحكومية والخاصة حيث تشتمل االستبانو عمى عد الرقمي بين ال
خاص بمدى توافر المكونات المادية الالزمة  محورين رئيسين؛ المحور األول:تقسيميا الى 

خاص بمدى توافر الميارات الالزمة لو حيث تقيس مدى  والمحور الثاني:لعممية التحول الرقمي 
وجيا، وال يختمف اثنان عمى حاجة شقي التعميم الجامعي الحكومي تمكنيم من ميارات التكنول

والخاص إلى عممية التحول الرقمي وتم الكشف عن مدى جاىزية الجامعات الحكومية والخاصة 
 والفارق بينيم في عممية التحول الرقمي خالل األزمات . 

 :إختيار مفردات المقياس وصياغتها- 
المقياس وىة من نوع االختبار من متعدد وروعى عند  قام الباحث بصياغة عبارات      

  -صياغتيا ما يمى:

 اتسمت العبارات بالسيولة والوضوح والتأكد من أن العبارة ال تعطى أكثر من معنى.  -

 أن تغطى العبارات محاور المقياس. -

 أن تنتمى العبارات لممحور التابع ليا. -

 :صياغة تعميمات المقياس 
من التعميمات عمى المقياس وذلك لتوضيح العبارات وكيفية اإلجابة تم صياغة مجموعة      

 عمييا، وشممت التعميمات ما يمى:

تم توضيح اليدف من المقياس والتأكيد عمى ضرورة اإلجابة عمى جميع العبارات وأن  .0
 البيانات سريو وال تستخدم إال ألغراض البحث العممي.
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 مقسمو إلى محورين. عبارت( 03)تم توضيح أن المقياس يتكون من  .0

 تم توضيح أن مدة االجابة عمى المقياس مقتوح . .3
 :إعداد مفتاح تصحيح اإلختبار 

           ( عبارة وتم توزيع االستجابات03تم اعداد االختبار فى صورتو األولية بحيث يشمل )
 -0) ( لمعبارات االيجابيو ،0- 0 -3 -4عمى اربع اختيارات ، وتم تصحيح المقياس بدرجات )

 ( لمعبارات السمبيو.4 -3 -0
 أواًل: ثبات المقياس: 

لمتاكد من ثبات مقياس جاىزية التحول الرقمي فى قطاعي الجامعات الحكومية والخاص،      
قام الباحث بحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور المقياس، وحساب معامل االرتباط بين 

 درجة كل عبارة والمحور الذى تنتمى إليو.
  )كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية )بإستخدام معادلة سبيرمان براون

 لممقياس ككل كما بالجدول التالى: 
 (62( معامالت ألفا ومعامالت إرتباط مفردات المقياس )ن=1جدول )

 الكشف عن المغالطات التأمل والمالحظة

 ل االرتباطمعام معامل ألفا م معامل االرتباط معامل ألفا م

0 1.637 1.778** 6 1.519 1.791** 
0 1.616 1.784** 7 1.498 1.708** 
3 1.619 1.777** 8 1.660 1.807** 
4 1.650 1.841** 9 1.544 1.800** 
5 1.583 1.738** 01 1.505 1.790** 
 **1.7158 1.560 00 جتمان سبيرمان ألفا

1.768 1.869 1.856 00 1.634 1.703** 
03 1.660 1.756** 

 جتمان سبيرمان ألفا معامل ثبات ألفا لإلختبار ككل
1.890 1.800 1.840 1.860 

 معامل ثبات التجزئة النصفية لالختبار ككل
 جتمان براون –سبيرمان 

1.860 1.859 
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 :( أن1يتضح من جدول )
ليو، مما يبين أن معامل ألفا لكل مفردة أقل من أو يساوي معامل ألفا لممحور الذي تنتمي إ .0

 جميع معامالت الثبات لممفردات المكونة لممحورين تسيم فى زيادة ثبات المحاور.

جميع معامالت األرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو دالة  .0
 ( ممايدل عمى األتساق الداخمى وثبات جميع مفرات المقياس1.15عند مستوى داللة )

معامل الثبات لكل محور من محاور المقياس ولممقياس ككل وىذا يعني أن المقياس إرتفاع  . ج
 يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 ثانيًا : صدق المقياس : 
 تم عرض المقياس فى صورتو األولية عمىالصدق الظاهرى ) صدق المحكمين ( :  .1

 ( محكمين وذلك إلبداء أرائيم فيما يمى : 5المحكمين وعددىم )

 يد انتماء كل عبارة من عبارات المقياس لممحور الذي وردت ضمنو أو عدم انتمائيا .تحد .أ 

 صالحية جميع العبارات لقياس ما وضعت من أجمو . .ب 

الخاصة(  –شمولية المقياس عمى عبارات تجيب عمى مدى قدرة الجامعات )الحكومية  .ج 
 عمى التحول الرقمى لمتعميم فى ظل االزمات.

 قياس المحور الذى يتضمنيا .كفاية عدد العبارات ل .د 

مكانية تعديل صياغة  .ه  وضوح صياغة وسالمة لغة عبارات المقياس لمسادة المتخصصين وا 
أو حذف أو إضافة عبارات او محاور جديدة ليصبح المقياس أكثر قدرة عمى تحقيق 

 الغرض الذي وضع من أجمو .

التي حصمت عمى نسبة اتفاق وفى ضوء اتفاق المحكمين استبقت الباحثة عمى العبارات       
وأدخل بعض التعديالت % فأكثر( من عدد المحكمين ، وتم إعادة صياغة بعض العبارات 81)

فقد أصبح المقياس في صورتو النيائية بعد إجراء عمييا بناءًا عمي مالحظات المحكمين 
 ( عبارة موزعة عمى محورين.03تعديالت السادة المحكمين مكون من )
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 حصائية التى أستخدمت في تحميل البيانات:األساليب اإل
جراء المعامالت اإلحصائية بإستخدام برنامج         spss ver.20تم تحميل البيانات وا 

 إلستخراج النتائج وفيما يمي األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 لحساب صدق المحتوى ) التجانس الداخمى ( لممقياس.معامل إرتباط بيرسون :  .0

لحساب الثبات وصالحية االدوات ويعتبر من أشير معامالت الثبات  رونباخ :معامل ألفا ك .0
 حيث يعتمد عمى حساب االرتباط الداخمى لإلجابة عمى العبارات.

لحساب الثبات وصالحية االداة عن طريقة تجزئة االسئمة الى  معامل التجزئة النصفية : .3
 جزئين ثم إيجاد معامل اإلرتباط بين الجزئين.

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد ( : Meanالحسابى )المتوسط  .4
الدراسة عن أدوات القياس، مع العمم بأنو يفيد في معرفة الفروق فى المستوى بين الجامعات 

 )الحكومية والخاصة(.
 وسطيا عن تشتت البيانات مدى لمعرفة الميمة المقاييس أحد : ىوالمعياري االنحراف .5

 الرتبة تعطى حيث ، تساوي بعضيا عند المتوسطات ترتيب في يفيد أنو ماك ، الحسابي
 أقل. المعياري انحرافيا التي لمفقرة األفضل

لقياس  فى حالة عينتين مستقمتين: Independent Samples T-Testإختبار  .6
مقياس جاىزية التحول الرقمي  الخاصة( فى -بين الجامعات )الحكومية دالالت الفروق 

 معات )الحكومية والخاصة(.في الجا

 نتائج الدراسة وتفسيرها :
 : نص الفرض األول 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قطاعي )الجامعات الحكومية والجامعات "       
 ". الخاصة( فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمي 

ختبار )ت( فى حالة عينتين مستقمتين بإستخدام إولمتحقق من هذا الفرض قام الباحث        
Independent Samples T-Test  لتحديد الفروق بين الجامعات الحكومية والجامعات

وذلك باستخدام برنامج الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمى، 
(spss.Ver,20)( ذلك.0، ويوضح جدول ) 
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 (0جدول )

ية والجامعات الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة الفروق بين الجامعات الحكوم
 لمتحول الرقمى

مصدر 
 التباين

 ن العينو
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 القياسى

درجة 
 الحرية

 قيمة
(T) 

 الداللة
مستوى 
 الداللة

العناصر 
المادية 
الالزمة 
لمتحول 
 الرقمى

الجامعات 
 الحكومية

011 00.70 0.170 1.017 

098 06.703 1.111 
 دالة
عند 

(1.10) 
الجامعات 
 الخاصة

011 07.08 0.691 1.069 

 ( يتضح ما يمى : 0من جدول )
 ( بين 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الجامعات الحكومية

ح قطاع لصالوالجامعات الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمى 
الجامعات الخاصة، ويتضح من ذلك أنو يوجد تأثير معنوى الختالف قطاع التعميم عمى 

 مدى توفر االمكانيات الالزمة لتنفيذ التحول الرقمى فى ظل األزمات الحالية.

  قيمة )ت( المحسوبة لممحور الخاص بمدى توفر االمكانات المادية لمتحول الرقمى بمغ
( بذلك 1.111( وقيمة الداللة )3.461ة )ت( الجدولية )( وىى أكبر من قيم06.730)

(، مما يشير إلى تميز قطاع الجامعات 1.10تكون الفروق دالة عند مستوى معنوية )
الخاصة عن قطاع الجامعات الحكومية فى توفر االمكانات المادية الالزمة لمتحول 

 الرقمى فى التعميم.

 : نص الفرض الثاني 

ذات داللة إحصائية بين قطاعي ) الجامعات الحكومية والجامعات  " ال توجد فروق       
الخاصة( فى مدى توفر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس التى تمكنهم فى تنفيذ 

 ". التحول الرقمى فى ظل األزمات 
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بإستخدام إختبار )ت( فى حالة عينتين مستقمتين ولمتحقق من هذا الفرض قام الباحث        
Independent Samples T-Test  لتحديد الفروق بين الجامعات الحكومية والجامعات

وذلك باستخدام برنامج الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمى، 
(spss.Ver,20)( ذلك.3، ويوضح جدول ) 

كفاءات ( الفروق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى مدى توافر ال3جدول )
 الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس

 ن العينو مصدر التباين
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

الخطأ 

 القياسى

درجة 

 الحرية

 قيمة

(T) 
 الداللة

مستوى 

 الداللة

مدى توفر 

الكفاءات الرقمية 

لدى أعضاء 

 ىيئة التدريس

الجامعات 

 الحكومية
011 03.64 0.1007 1.0103 

098 06.083 1.111 

 دالة

عند 

(1.10) 
الجامعات 

 الخاصة
011 07.90 0.694 1.0694 

 ( يتضح ما يمى : 3من جدول )
 ( بين الجامعات الحكومية 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

والجامعات الخاصة فى مدى توافر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء ىيئة التدريس لصالح 
تدريس في الجامعات الخاصة، ويتضح من ذلك أنو يوجد تأثير معنوى أعضاء ىيئة ال

الختالف قطاع التعميم عمى مدى توفر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء ىيئة التدريس 
 الالزمة لمتحول الرقمى فى التعميم فى ظل األزمات.

  قيمة )ت( المحسوبة لممحور الخاص بمدى توفر الكفاءات الرقمية ألعضاء ىيئة
( وقيمة الداللة 3.461( وىى أكبر من قيمة )ت( الجدولية )06.083ريس بمغ )التد
(، مما يشير إلى تميز 1.10( بذلك تكون الفروق دالة عند مستوى معنوية )1.111)

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاصة عن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 
 لمتحول الرقمى فى التعميم.الحكومية فى مستوى كفاءتيم الرقمية الالزمة 
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 : نص الفرض الثالث 

" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قطاعي ) الجامعات الحكومية والجامعات       
 . الخاصة( فى مدى إمكانية التحول الرقمى فى ظل األزمات " 

بإستخدام إختبار )ت( فى حالة عينتين مستقمتين ولمتحقق من هذا الفرض قام الباحث 
Independent Samples T-Test  لتحديد الفروق بين الجامعات الحكومية والجامعات

الخاصة فى مدى إمكانية التحول الرقمى فى ظل األزمات ، وذلك باستخدام برنامج 
(spss.Ver,20)( ذلك.4، ويوضح جدول ) 

 (4جدول )

الرقمية لدى  الفروق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى مدى توافر الكفاءات
 أعضاء هيئة التدريس

 ن العينو مصدر التباين
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 القياسى

درجة 
 الحرية

 قيمة

(T) 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مدى إمكانية 
التحول الرقمى 
 فى ظل االزمات

الجامعات 
 الحكومية

011 36.35 0.704 1.070 

098 03.573 1.111 

 دالة

عند 
الجامعات  (1.10)

 الخاصة
011 45.19 0.505 1.050 

 ( يتضح ما يمى : 4من جدول )
 ( بين الجامعات الحكومية 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

والجامعات الخاصة فى إمكانية التحول الرقمي لمتعميم فى ظل األزمات لصالح قطاع 
و يوجد تأثير معنوى الختالف قطاع التعميم عمى الجامعات الخاصة، ويتضح من ذلك أن

 مدى إمكانية التحول الرقمى لمتعميم فى ظل األزمات الحالية.
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  قيمة )ت( المحسوبة لممقياس الخاص بمدى جاىزية القطاع لمتحول الرقمى قى التعميم

( 1.111( وقيمة الداللة )3.461( وىى أكبر من قيمة )ت( الجدولية )03.573بمغ )

(، مما يشير إلى تميز قطاع 1.10كون الفروق دالة عند مستوى معنوية )بذلك ت

الجامعات الخاصة عن قطاع الجامعات الحكومية فى مدى إمكانية التحول الرقمي 

 لمتعميم فى ظل األزمات.

 ممخص نتائج الدراسة وتفسيرها :

كومية الجامعات الح( بين 1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .0

لصالح قطاع والجامعات الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمة لمتحول الرقمى 

الجامعات الخاصة، ويتضح من ذلك أنو يوجد تأثير معنوى الختالف قطاع التعميم عمى 

 مدى توفر االمكانيات الالزمة لتنفيذ التحول الرقمى فى ظل األزمة الحالية .

( بين الجامعات الحكومية 1.10ئية عند مستوى معنوية )توجد فروق ذات داللة إحصا .0

والجامعات الخاصة فى مدى توافر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء ىيئة التدريس لصالح 

أعضاء ىيئة التدريس العاممين في الجامعات الخاصة، ويتضح من ذلك أنو يوجد تأثير 

ية لدى أعضاء ىيئة التدريس معنوى الختالف قطاع التعميم عمى مدى توفر الكفاءات الرقم

 الالزمة لمتحول الرقمى فى التعميم فى ظل األزمات الحالية.

( بين الجامعات الحكومية 1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .3

والجامعات الخاصة فى إمكانية التحول الرقمي لمتعميم فى ظل األزمات لصالح قطاع 

ذلك أنو يوجد تأثير معنوى الختالف قطاع التعميم عمى  الجامعات الخاصة، ويتضح من

 مدى إمكانية التحول الرقمى لمتعميم فى ظل األزمات الحالية.
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         ومن الدراسات التى إتفقت مع الدراسة الحالية أهمية التحول الرقمى فى التعميم    
ي عبد السميع )مصطف( ، دراسة 0216) اميمة سميح الزين، فى ظل االزمات هى دراسة 

 (. 0213، )أسامة عمي ، (0220محمد ، 

خالصة القول أن عممية التحول الرقمي تنقسم إلى شقين الشق األول ىو استيعاب         
التقنيات الجديدة واالطالع عمييا والشق االخر ىو عممية فيم طبيعة ىذه التقنيات وذلك حتى 

ف الخاصة بالعممية التعميمية . مما سبق يتضح يسيل بعد ذلك االستفادة منيا في تحقيق األىدا
التحول الرقمي يرتبط في جميع الجامعات الحكومية والخاصة بمدى توافر العناصر المادية  ان 

التكنولوجية والعناصر البشرية القادرة عمى تطويع البنية التحتيو التكنولوجية في تحقيق أىداف 
 العممية التعميمية .
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