
 

 
265 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........التحول الرقمي  –اميمة و سهام  282-265صفحات     

 

 

 

 

 - التحول الرقمي للتعليم في المملكة العربية السعودية

 دراسة حالة جامعتي االميرة نورة والملك خالد 

 

 اميمة علي شيخ الدين النور د. 

 االقتصاد

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 11671الرمز البريدي  -الرياض  - السعودية

Dr.omaiima33@yahoo.com  

 

 د. سهام احمد محمد خاطر

 إدارة االعمال

 جامعة الملك خالد

 83786 الرمز البريدي  - ابها - السعودية

sehamkhatir33@gmail.com  

 

 

 

 الملخص
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Abstract 

The study aimed to explore the reality of digital transformation in the Kingdom of Saudi Arabia, by 

identifying the actual practice of digital transformation in higher education institutions, in line with global 

trends to face the challenges of the global crisis COVID19. The main study question was: What are the 

requirements for applying digital transformation in higher education institutions in the Kingdom of Saudi 

Arabia? The importance of the study stems from providing suggestions and recommendations regarding 

dealing with conditions and products of digital education, and enriching the Arab library with more studies 

and research dealing with digital education. The study relied on the descriptive and analytical approach, and 

the questionnaire was used as a main tool for data collection, in addition to analyzing the content of 

documents and documents in this aspect that were obtained from the study sample institutions, to support the 

findings and develop proposals and recommendations. The study was applied to Princess Nourah bint Abdul 

Rahman University and King Khalid University. 

Key words: digital transformation, Kingdom of Saudi Arabia, digital education, global pandemic, e-learning. 
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مثر تطبيق مسةةلو  تعليم العالي في المملكة. وما  تمر بها مؤسسات ال

وسةةامس التعلةةيم العةةالي فةةي المملكةةة. مةةا التحةةول الرقمةةي مؤسسةةات 

 تحسين تطوير مداء مؤسسات التعليم في المملكة العربية السعودية.

 المدخل

  :مقدمة

لةامحةةة التغيةةرات العالميةةة نتيةةةة  بهةةا التي حةةدثت شكلت السرعة 

ً  فايروس كورونا المستةد  المتقدمة على رمسها الدول، لةميع تحديا

 ظهور بين المسافة ولاقت والتكنولوجيا، المعرفة دور وبرن منها.

 تسةةارعت .الواقةةع مرض علةةى لها اللعلي والتطبيق العلمية المعرفة

 العةةالمي المعلومةةات للحد الذي جعةةس مةتمةةع التحول الرقمي عةلة

المعرفة. فتسعى كس دول العالم للتطةةور وتحقيةةق  تمعمة إلى يتحول

 التحول الرقمي. 

 

 :ثانياً، فرضيات الدراسة

را فايروس كورونةةا المسةةتةد منعطلةةا خطةة حة  تشكس تحديات جام-1

يحتةةاا التحةةول الرقمةةي فةةي -2. فةةي ظةةس تحقيةةق بةةرامج التعلةةيم

مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي فةةي المملكةةة الةةى وسةةامس تحسةةين تطةةوير 

وتطبةةق  المعلوماتيةةة عصةةر فةةي المملكة السعودية تعيش كانت ولما مدامها.

مةةن  فإنهةةا المختللةةة، وبرامةهةةا مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

المعرفةةة و  مقومةةات مةتمةةع إنةةةان إلةةى التطلةةع تنشةةد من الطبيعةةي

 الةديةةدة التوجهةةات اسةةتيعا  ذلةةك ، ويتطلةةب الرقمةةيالتحةةول 

 للتحةةوالت الحقيقةةي وادراك المضةةمون العةةالمي موالً، لالقتصةةاد

 تشةةخي  يسةةتوجب كمةةا الخةةارجي، العالم في التي تحدث السريعة

عةةن  والبحةة  تةابهةةه، التةةي التحةةديات على والوقوف التعليم قضايا

معطيةةات  تتطلبةةه وبما المستةدات يواكب بما وتطويره نموه وسامس

الذي يستوجب ولع خطة مناسةةبة  التحول الرقمي لتحقيق المستقبس

 شةةكس محلياً تأخذ في االعتبار األبعاد المتعددة للتحةةول الرقمةةي. إن

 فلةةن تمامةةاً، التقليديةةة مالمحةةه سةةتتغي ر المسةةتقبس في الرقمي التعليم

س فيه معلم   يكون ً  الطالةةب يةةدر  ً  يلقةةي مو لوجةةه، وجهةةا  علةةى درسةةا

الحاسةةوبية،  عبةةر الشاشةةة سةةيتم ذلةةك بةةس األفةةراد، مةةن مةموعةةة

 ويتخرا الطالب سيتعل م فيها وبالتالي الةامعات، ذلك على وينسحب

 والةامعةةات .المحمةةول جهةةانه فةةي الشخصةةي حسةةابه عبةةر هةةافي

 على اندياد في الخدمة هذه تقدم التي والمهنية والمؤسسات التعليمية

 كس بعد االجدو التقليدي. التعليم من بعد عقود وذلك العالم، مستوو

ر فةةي معةةه يتواكب من التعليم شكس في التغيرات هذه  مالةةه كةةس تغيةة 

 والصةةلوف المراحةةس ومقرراتةةه ومسةةتوو بةةالمنهج الدراسةةي صلة

 الدراسية.

 : ثالثاً، أهداف الدراسة

إيضةةام ملهةةوم التحةةول الرقمةةي ومكوناتةةه ومهميتةةه ولةةرورة -1

التعلةةيم اجامعةةة الملةةك خالةةد، جامعةةة األميةةرة تطبيقه في مؤسسةةات  

الممارسة اللعليةةة للتحةةول الرقمةةي فةةي مؤسسةةات التعلةةيم -2نورة (.

تحديد المرحلة التةةي -3اجامعة الملك خالد ، جامعة األميرة نورة (. 

دراسةةة مثةةر تطبيةةق -4تمر بها مؤسسات التعليم العالي في المملكةةة.  

-5العةةالي فةةي المملكةةة. مسةةلو  التحةةول الرقمةةي مؤسسةةات التعلةةيم

التوصس الةةى المقترحةةات والتوصةةيات التةةي مةةن المتوقةةع فةةي حالةةة 

األخذ بها وتحسين تطوير مداء مؤسسات التعليم في المملكة العربيةةة 

 السعودية.

  رابعاً، أهمية الدراسة:

توصيات بشأن التعامس تقديم اقتراحات و  -1تنبع مهمية الدراسة من  

إثةةراء المكتبةةة العربيةةة  -2.  الرقمةةيجةةات الةةتعلم  مع ظةةروف ومخر

 بمزيد من الدراسات والبحوث التي تنعنى بالتعليم الرقمي.

  منهجية الدراسة:خامساً،  

استقصةةاء   فضةةال عةةن  استخدمت الدراسة المنهج الوصلي التحليلي،

آراء بعةةا المختصةةين، مةةن مجةةس الوصةةول إلةةى نتةةامج عامةةة 

وموجهةةات تسةةاعد فةةي معالةةةة مولةةوو الدراسةةة واإلجابةةة عةةن 

 مسئلتها. 

 

ة الدراسةةة فةةي السةةؤال الةةرمي  تتبلور مشكل :اوالً، مشكلة الدراسة

مقتضيات تطبيةةق التحةةول الرقمةةي فةةي مؤسسةةات التعلةةيم ما  ي:  االت

العالي في المملكة العربية السعودية بملهومه العلمةةيث ثةةم تلةةي ذلةةك 

مكوناتةةه  د من األسئلة اللرعية: ما ملهوم التحةةول الرقمةةي ومةةاالعدي

الممارسةةة   ة تطبيقةةه فةةي مؤسسةةات التعلةةيم. مةةاومهميته وما لرور

المرحلة التةةي  ت التعليم العالي. ماي في مؤسسااللعلية للتحول الرقم

اعتمدت الدراسة علي المصةةادر   سادساً، مصادر وأدوات الدراسة:

الثانوية المتاحة من كتب ومراجع ودراسات سابقة وابحاث وتقارير 
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معناه ثم حتم بذلك ومتمه، ومنه اإلعالم، ومنةةه القضةةاء لللصةةس فةةي 

   1حكمال

تم اسةةتخدام االسةةتبانة   مصادر االساسية، إذلتركيز على الوخالفه وا

 في جمع وتحليس البيانات.

 اآلتية: بالمةاالت الدراسة نتامج : تحددتسابعاً، حدود الدراسة
التعلم الرقمي: هو ذلك النوو من التعليم الذي يعتمد على استخدام -3

االتصةةال بةةين المعلمةةين والمتعلمةةين وبةةين الوسامط االلكترونية فةةي  

مةةا يعنةةي التعلةةيم ك.    2 المتعلمةةين والمؤسسةةة التعليميةةة برمتهةةا

التعليم الةةذي يحقةةق فوريةةة االتصةةال بةةين الطةةال  الرقمةةي ميضةةا بةة 

والمدرسين إلكترونيا مةةن خةةالل شةةبكة مو شةةبكات إلكترونيةةة حيةة  

 الدراسةةة تعرفةةه هةةذهو تصةةبا المدرسةةة مو الكليةةة مؤسسةةة شةةبكية.

 ً  المعتمدة الوسامط عبر) رقمي (تعليمي محتوو تقديم " :بأنه إجراميا

 له يتيا بشكس إلى المتعلم وشبكاتها وتطبيقاتها الذكية األجهزة على

 مقرانةةه ومةةع الةةتعلم ومةةع المحتةةوو هةةذا مةةع النشط التلاعس إمكانية

 متزامنة. غير مم بصورة متزامنة ذلك كانم سواء

الدراسةةة مةةن  عينةةة نظةةر وجهةةات اسةةتطالو البشار:: المجاال-1

 الةنسين.

 : المملكة العربية السعودية.المكاني المجال-2 

 عينةةة مفراد مراسلة استغرقتها عملية التي المدة :الزمني المجال-3

 البيانات. وجمع الدراسة

ا الدراسةةة هذه نتامج : تحددتالموضوعي المجال-4  ا مو جزميةةً  كليةةً

 .وتحليلها لةمع البيانات المستخدمة واإلجراءات باألدوات

 تشةةغيس نظةةام طةاسةة بو تعمةةس التي االجهزة هي: الذكية األجهزة-4

باسةةتخدام  المواقةةع وتصةةلا االنترنةةت بخدمةةة باالتصةةال لةةذا يسةةما

 (.(WiFiالالسلكية  الشبكات

 بمولةةوعها الدراسةةة هةةذه نتةةامج تحةةددت :المفهاومي المجاال-5

 . التحول الرقمي في التعليمقضايا المتعلق ب

تقنيةةة  اإللكتروني: هو ذلك النوو مةةن الةةتعلم الةةذي يسةةتخدم التعلم-5

 تصةةميم، الةةتحكم فةةي فيهةةا يةةتم مدوات ذلةةك إلى ويضيف اإلنترنت،

 إدارة بةةرامج سةةتعمالبا التعليم والتعلم، عملية وتقويم وإدارة وتنليذ

 . 3  تعلم.وال المحتوو

  :الدراسة هيكلثامناً، 

المنهةةةي والةةذي يحتةةوي علةةي المقدمةةة   تكونت الدراسة من اإلطار

ومشكلة واسةةئلة الدراسةةة واللرلةةيات واالهةةداف واهميةةة الدراسةةة 

والمنهةيةةةة والهيكةةةس التنظيمةةةي للدراسةةةة ومصةةةطلحات الدراسةةةة 

اني اإلطةةار النظةةري والدراسات السابقة. كما تناولت في فصةةلها الثةة 

اللصس الثالةة  علةةى يحتوي  على الملاهيم العامة. كما  يشتمس  والذي  

واخيةةرا الخاتمةةة التةةي ومناقشةةتها  الدراسةةة تسةةاتالت عةةن اإلجابةةة

 النتامج العامة وتوصيات الدراسة. تتضمن 

 عاشراً، الدراسات السابقة

 إلةةى الدراسةةة هذه ((. هدفت2020دراسة االبلوشية واخرون، ا-1

 طريةةق عةةن عمةةان، سةةلطنة فةةي الرقمةةي التحةةول واقةةع استكشةةاف

 بالسةةلطنة المختللةةة المؤسسةةات بها التي تقوم األدوار على التعرف

مسةةتوياتها  وتقيةةيم اإللكترونية، والحكومة الرقمي التحول مةال في

 فةةي بهةةا المنلذة المشاريع مبرن على التعرف فضال عنالتحول، في

 صةةلت تةةو  .المةةةال العالمية في التوجهات مع تماشيًا الةانب، هذا

 من رقميًا، للتحول والحة ومدوار بةهود المؤسسات قيام :الدراسة

 تلةةاوت كمةةا وغيرهةةا، وجاهزيةةة وتكامةةس وتثقيةةف وتةةدريب توعية

 بضةةرورة الدراسة بالمؤسسات بالسلطنة. وموصت التحول مستوو

 4لها. والترويج المتاحة اإللكترونية بالخدمات التعريف

 تاسعاً، مصطلحات الدراسة 

ل -1  المؤسسةةات خةةدمات يشةةمس حكةةومي مشةةروو :الرقمةةي التحو 

 الخةةدمات فةةي تحويةةس ويتمثةةس كافةةة، بالدولةةة المختللةةة والقطاعات

 والمؤسسةةات، األفةةراد، بخدمةةة المرتبطةةة واألساسةةية الحيويةةة

 اإللكترونةةي الشكس إلى شكلها التقليدي من المختللة، واالستثمارات

  .والمتطورة الحديثة التقنيات على باالعتماد الذكي،
هةةدفت الدراسةةة إلةةى تقيةةيم تةربةةة   ((.م2020السالمي، ادراسة ا-2

التعليم اإللكتروني في دراسات المعلومات متمثلة فةةي مقةةرر ينةةاقش 

مهارات البح  عن المعلومات. تناقش الدراسةةة التةربةةة مةةن حيةة  

آليةةة تحويةةس المحالةةرات والةةدروس مةةن الطريقةةة التقليديةةة إلةةى 

إلى   كلها  في اللغة على لرو ، ترجعمقتضيات التحول: قضى  -2

معنى انقطاو الشيء وتمامةةه، ومنةةه قولةةه تعةةالى اثةةم قضةةى مجةةالً( 



 

 
269 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........التحول الرقمي  –اميمة و سهام  282-265صفحات     

ظس ظروف لتخل  من ظروف التعلم التقليدي القديم، وقد خلصةةت 

إلى من هذا الشةةكس التعليمةةي سةةوف يزدهةةر فةةي المسةةتقبس،   الدراسة

نظراً لما يوفره من تقلي  للةهود، وما يسهله من إمكانات للطالةةب 

 .والمعلم من حي  المتعة واللامدة

خالل   من  الطريقة اإللكترونية، وآلية التواصس بين المدرس والطلبة

التقييم مناقشات الدروس المختللة وآلية    فضال عناللصس الدراسي،  

االمتحانةةات النصةةلية والنهاميةةة. تعتمةةد  سةةواء للتكةةاليف المقدمةةة مم

الدراسة في تقييم هذه التةربة على مراجعة وتحليةةس جميةةع الوثةةامق 

المحالرات والمناقشةةات والتكةةاليف وآليةةات   المرتبطة بالمقرر من

لةةةان علةةى مسةةتوو الكليةةات   تةةأليفالمدرس والطلبة    التواصس بين

تخةةت  بمتابعةةة طةةرم األقسةةام فيهةةا لمقةةررات إلكترونيةةة، بحيةة  

تتكون من األكاديميين الشبا  المتحمسين والداعمين للكةةرة التحةةول 

 5اإللكتروني ولديهم المهارات التقنية المناسبة.

 الدراسةةة هةةدفت م((2012الحسن، ا محمد الرحمن دراسة اعبد-7

 ومقارنةةة لةةعلاً، مكثرهةةا وتحديةةد المؤشرات مهم على التعرف ىإل

 وتةةم .الةةدول بعةةا مةةع السةةودان فةةي والبيئيةةة الصحية المؤشرات

 التنميةةة مؤشةةرات من :مهمهةةا النتةةامج مةةن العديةةد إلةةى التوصةةس

موصةةت  وقةةد .لعف بها السودان في والبيئية والصحية االقتصادية

 حتةةى والبيئةةة الصةةحية المؤشرات االهتمام بهذه بضرورة الدراسة

 .التنموي بدوره يقوم من اإلنسان يستطيع

إلقةةاء الضةةوء علةةى م((، هةةدفت الةةى 2019ملطف، ا دراسة اإياد-3

تقنيات التعلم الرقمي باسةةتخدام األجهةةزة الذكيةةة فةةي عمليةةة الةةتعلم، 

إن استخدام األجهزة الذكية في تدري  المقررات  توصس البح  إلى

الةامعية يزيد من التحصيس األكةةاديمي واتةةةاه المتعلمةةين اإليةابيةةة 

ايضةةاً   نحو استخدام األجهزة الذكية وتطبيقاتهةةا فةةي الةةتعلم والتعلةةيم.

يمكةةن إعةةداد تطبيقةةات تعليميةةة فعالةةة تغطةةي المقةةررات الةامعيةةة 

 6،7للتخصصات المختللة ولتحقيق األهداف التعليمية.

 لظةةاهرة اخةةتالف لدراسة مثرا هدفت ((2014ارمزي، ا دراسة-8

 الرقمية عناصر التعلم إنتاا مهارات تنمية على الويب عبر اإلبحار

 خلصةةت والتةةي النوعيةةة التربية بكلية التعليم تكنولوجيا طال  لدو

 تصةةميمه تةةم الةةذي المحتةةوو االلكترونةةي مةةن االسةةتلادة مهمية إلى

 فةةي وذلةةك الحاليةةة الدراسةةة فةةي الويةةب خةةالل من وتقديمه وإنتاجه

 لطةةال  وذلةةك الرقميةةة الةةتعلم إنتةةاا عناصةةر علةةى التدريب مةال

 هةةذه وإنتةةاا تصةةميم تعلةةم فةةي والةةراغبين التعلةةيم تكنولوجيةةا

 9.المهارات

 ((، هةةدفت الدراسةةة الةةى معرفةةة2019رفيقةةة، ا دراسة ايخلف -4

 علةةى التعةةرف .التربويةةة المنظومة في الرقمي التعليم استراتيةيات

 اسةةتناد توصةةلت الدراسةةة الةةى ان .الرقمي التعليم في الةودة اليات

 وبنةةاء التةةدري  قامةة وطر التربويةةة مناهةها في المنظومة التربوية

 المةتمةةع فةةي لرورية الرقمة االلكترونية الى التعليمية محتوياتها

 تطةةور التكنولوجيةةا وفةةقعلةةى  تطويرهةةا في تساهم ألنها المعاصر

 ومراعاة التكاليف ونق  الةودة الى الوصول حي  من المعاصرة

 8المتطورة، العالمية التكنولوجية للمقايي 

 درجةةة قيةةاس الدراسةةة الةةى (( هةةدفت2012دراسةةة اعةةزام،  -9

 مةةن دراسةةة ميدانيةةة :التعليميةةة العمليةةة في الذكية الهواتف استخدام

الخاصةةة.  األردنيةةة الةامعات في التعليم تكنولوجيا طلبة نظر وجهة

 تكنولوجيةةا طلبة استخدام درجة من إلى: الدراسة نتامج مظهرت وقد

 كانت التعليم في الذكية للهواتف األردنية الخاصة بالةامعات التعليم

 عند احصامية داللة ذات فروق وجود عدم ايضا مظهرت متوسطة،

 فةةي الذكيةةة الهواتةةف اسةةتخدام درجة في α≤ 0.05مستوو الداللة 

 10.عينة الدراسة نظر وجهة من العملية التعليمية

م( معوقةةات التعلةةيم الرقمةةي فةةي 2019دراسة ادبا ، وبروي ،  -5

المةةدارس الةزامريةةة. وقةةد هةةدفت تلةةك الدراسةةة إلةةى الكشةةف عةةن 

ه نحو التعلم الرقمي في المدارس الةزامريةةة،    إذ يعةةدمعوقات التوج 

يم الحديثةةة، وتوصةةلت مةةن مشةةكال التعلةة  ونةةي شةةكالالةةتعلم اإللكتر

اهتمةةام المؤسسةةات التعليميةةة بتكةةوين مبةةادرات الدراسةةة إلةةى تأكيةةد 

عامة في التلكير والتخطيط، والتكيف المعرفي والنلسي للتعامس مةةع 

المتغيةةرات، واتقةةان لغةةة العصةةر، وتكنولوجيةةا الحصةةول علةةى 

ادارة اإلمكانةةات المعلومةةات ومعالةتهةةا، وكلةةاءة اسةةتثمار الوقةةت و

 .المتاحة

( التعلةةةيم االلكترونةةةي. تةةةرف ام 1423دراسةةةة االمحيسةةةن، -10

لرورة. هدفت تلك الورقة البحثية إلى تعريف التعلةةيم االلكترونةةي 

المةةتعلم إلكترونيةةا، المعلةةم إلكترونيةةا،  :طلحاتهوتحديةةد مهةةم مصةة 

المدرسةةة االلكترونيةةة، المكتبةةة االلكترونيةةة، الكتةةا  االلكترونةةي، 

يواجةةه  ياتحةةدحت الورقة هذا النوو من التعليم بصلته وبعد ذلك طر

التعليم المعاصر، وخلصت إلى عدد من النتامج وهي: توسيع نطةةاق 

االنترنت وتعميمةةه علةةى جميةةع المنةةاطق الناميةةة، وتوعيةةة المةتمةةع 

التعليمي بأهمية هةةذا األسةةلو ، ومنيةةا لةةي  بةةديالً للتةةدري  المعتةةاد 

 11.بقدر ما هو داعم ورافد

م( التحةةول لعصةةر الةةتعلم الرقمةةي تقةةدم 2016دراسةةة االةةزين، -6

معرفي مم تقهقر منهةي. هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى فوامةةد 

التعلم الرقمي، والعقبات التي تحول دون تحقيق نةاحةةه، وذلةةك فةةي 
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 فةةي شةةرط والتعامةةس التلاعس تحسين-8 .المعاش الموقف و مهميتها

 .التعليمية العملية

 الفصل الثاني

 المفاهيم العامة
 الرقمي: التعليم خصائصثانياً: 

 التعلةةيم خصةةام  تتمثةةس بعةةد عةةن للتعلةةيم األمريكي االتحاد حسب

 و االتصةةال تةةوفير و اللةةرد تكوين عملية تدعيم -1:الرقمي فيمايلي

 نمةةوذا إلةةى المعرفةةة نقةةس نموذا من االنتقال-2 . المتبادل التلاعس

-4. للمةةتعلم الحيويةةة الديناميكية المشاركة تشةيع-3. الموجه التعليم

 التلاعةةس مةةن دةعةة  مسةةتويات رتةةواف-5. المهةةارات علةةى االعتمةةاد

عمليةةة التعلةةيم علةةى مناقشةةة  التركيز على-6. النشط التعليم وتشةيع

 الواقع المعاش للمتعلمين. ودراسة مشكالت

 الرقمي: التعليم ماهيةاوالً: 

منهةاً فكرياً يتميز بالحداثة والريادة  التحول الرقمي في التعليميمثس  

ويتسةةم مةةن خةةالل عملياتةةه ووسةةامله بالقةةدرة علةةي نيةةادة المنافسةةة 

لمؤسسات التعليم العالي وتطور مدامها. وهةةذا األسةةلو  مةةن التعلةةيم 

البلدان المتقدمةةة وبعةةا اإللكتروني في معظم مؤسسات التعليم في  

البلدان العربية السامرة فةةي طريةةق النمةةو كةةان لةةه األثةةر الكبيةةر فةةي 

 تلوقها وتميزها.
 ورغبةةات حاجةةات تلبيةةة علةةى القدرة :الرقمي التعليم أهدافثالثاً: 

 بالمعلومةةات االحتلةةاظ عمليةةة تحسةةين .والعلميةةة المعرفيةةة المةةتعلم

 تةديةةد سةةرعة .المناسةةب الوقةةت فةةي إليهةةا والوصةةول المكتسةةبة

 .المعةةاش مهميتهةةا والموقةةف حسب وترتيبها والمعارف المعلومات

 .التعليمية العملية في شرط والتعامس التلاعس تحسين

فةةي المةةدو إن بعةةا مؤسسةةات التعلةةيم قةةد تةةنةا نتيةةةة الصةةدفة 

دون ممارسةةة جةةادة للتحةةول الرقمةةي ولكةةن فةةي المةةدو   القصير من

رسة جادة. تبقى إال المؤسسات التي تمارسه مما  من  الطويس ال يمكن

وانطالقاً من ذلك باتت ممارسة مؤسسات التعلةةيم العامةةة والخاصةةة 

علي حد سواء ألسلو  التحول الرقمي بشكس جدو لةةرورة ملحةةة 

وحتمية تلتضيها المرحلة إن مرادت نيادة قدرتها التنافسية وتطةةوير 

 مدامها، بس واصبا السبيس الوحيد لبقامها واستمراريتها في المنافسة.

 

  الرقمي التعلم رابعاً: مزايا

 جودة بضمان األمر يتعلق عندما كبيرة معضلة الرقمي التعلم يشكس

 منةةه يحةةرر الرقمي التعلم مزايا ومن .متعددة مزاياه من كما التعليم،

 للمةةتعلم يسما فهو لذلك المدرسة، الى الذها  لرورة من الطالب

ً  مكان من مي المعلومة على الحصول من  قامةة طر طةاسةة وبو تقريبا

 فراالبةةد مةةن تةةو فعةةاال الرقمةةي التعلم وحتى يكون  .ومتعددة جديدة

 والمهارات التعلم تكنولوجيات على التعرف :هما نمساسيي نشرطي

 طريق عن التعلم من جديدة تعليمية بيئة توفير .والتكنولوجية التقنية

 يةةوفر اهةةو المزايةةا، مةةن العديةةد الرقمي للتعلم من كما .الذاتي التعلم

 فةةي الالمركزيةةة يحقةةق األمةةاكن و ألبعةةد الخبةةرات تقةةديم امكانيةةة

 حيةة  مةةن التكللةةة، تقلةةسمنه ي حي  من فعالة وسيلة منه التعليم، كما

مةةا  تعليمةةي هةةدف مكثةةر فةةي المةةوظلين باسةةتخدام للمةةدارس ستسما

 .عالية بةودة المعلومة إيصال يسهس

 إلةةى والصةةوت والصةةور النصةةو  إدخةةال لرقمنة ان يةةتميقصد با

 (وفةةارةا لومية ماسحات من الرقمية بالحواسيب اإلدخال وحدات

 ثةةم معالةتهةةا ومةةن وغيرهةةا، صةةوت والقطةةات ملةةاتيا ولوحةةة

 السةةهس مةةن تةعس فالرقمنة  .كمعلومات رقميا وإخراجها وتخزينها

 رقميا معالةته تتم الذي المحتوو كس في والمشاركة الحلظ والتداول

 .  12 وبأي مكان وقت كس في وذلك

 مةةن العديةةد لةةه والمعرفي المعلوماتي للمحتوو الرقمنة إلى التحول

 الةويةةة العوامةةس مةةن والحلةةظ االحتلةةاظ -1 منهةةا: والتةةي اللوامةةد

 تةةم مةةا مع التعامس سهولة-2.إلى ذلك وما والتلف والضياو والتقادم

 اآلنيةةة الوصةةول واإلتاحةةة وسةةرعة وبحةة  اسةةترجاو مةةن رقمنتةةه

-3.ونمةةان مكةةان مي وفةةى نلسةةه الوقةةت فةةي شةةخ  مةةن وألكثةةر

 والطباعةةة والنسةة  والتكبيةةر والتصةةغير التلاصيس إظهار إمكانيات

 فةةي التةةوفير-4. المحتوو مالكى قبس من تعد التي وفق الصالحيات

إمكانيةةات  مةةع الورقيةةة بالوثةةامق يتعلةةق مةةا وخاصةةة التخزين مماكن

 علةةى القةةدرة -5.الةيةةب في الرقمية الوثامق من كبيرة كميات حمس

 عملية تحسين-6. العلمية و المعرفية المتعلم رغبات و حاجات تلبية

 الوقةةت فةةي إليهةةا الوصةةول و المكتسةةبة بالمعلومةةات االحتلةةاظ

 حسةةبب ترتيبهةةا و المعارف و المعلومات تةديد سرعة-7.المناسب

 : الرقمي التعلم عناصرخامساً: 

 لمصةةطلحي امتةةداد بمنزلةةة "الرقميةةة الةةتعلم عناصر" مصطلا يعد

 التعلم عناصر تعريف مصطلا يمكن إذ والالمقة، المتعددة الوسامط

 مقةةاطع مةةن مكونةةة(صةةغيرة تعليميةةة مجةةزاء :الرقميةةة  علةةى انهةةا

 مخزنةةة )والنصةةو  والمتحركة الثابتة والصور الصوت والليديو

 اسةةتًرجاعها ويمكةةن المسةةتودو الرقمةةي، يسةةمى محةةدد مكان داخس

 التطةةور ويرجةةع. 13 مخةةرو مرة هاالماستع وإعادة فادة منهاواإل
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ر ورمبةةوا ر التةةدري  مثسردرسةةكر،و رإدراكر،و رجةةو مكةةاديمي

16من لعف الشبكات وتعذر وصول المستخدمين   الةدير بالذكر

إلى خةةدمات النطةةاق العةةريا فةةي بعةةا البلةةدان كلبنةةان والعةةراق 

 واألردن دفع بحكوماتها إلى ب  الدروس عبر التللزيون ميضاً.

 شةةبكة اسةةتخدام نيةةادة مةةع التعليميةةة البيئات إلى تطور الملهوم في

 المستودعات بنية وتحدي  الرقمي، التعلم على واالعتماد اإلنترنت

 .العصر هذا متطلبات مع يتناسب بما الرقمية وتطويرها

 : الرقمي التعلم فوائدسادساً:  

 من إلةةى  التعلةةيم تكنولوجيةةا مةةةال فةةي والبحوث الدراسات مشارت

 تةةوفر ألنها الموقف التعليمي كلأه  من يزيد الرقمي التعليم استخدام

 العقلية مستوياتهم اختالف على للمتعلمين مالممة مكثر بيئية ظروف

 فةةي الرقمي التعلم تقنيات الستخدام ومن تعلمهم، ومراحس والعمرية

 ن،المتعلمةةي مستوو تحصيس نيادة في كبيرة مهمية التعليمية العملية

 مكثةةر التعليميةةة الخبةةرة وجعةةس ، التلاعةةس الصةةلي جوانةةب وتعزيز

مةةا يزيةةد مةةن . مسةةتمرة عملية التعليم وجعس للتطبيق، وقابلبة واقعية

 مةةن االستلادة :وهي الذكية األجهزة باستخدام الرقمي التعليم فعالية

 اخةةرو مةاالت وطرق ، المكان من االمكان، والتحرر قدر الوقت

 يحتةةاا العربةةي العةةالم فةةي الرقمةةي التعلةةيم إن. 14 الحيةةاة فةةي

 لتخلةةيا المعلوماتي االتصالي الربط هندسة إعادة إلى بالضرورة

 التعليم هيكلة إعادة في تليد حتى واإلنتاجية الةودة ونيادة التكاليف

 بةةالحلول االهتمةةام يةةةب كمةةا .الرقمةةي التعلةةيم إلةةى العربي للتحول

 المنظومةةات جميةةع طريةةق تعةةديس عةةن الرقمي التعليم في المتكاملة

 الحلةةول طريةةق عةةن الةديةةد للبرنةةامج والماليةةة واإلدارية التعليمية

 .المتكاملة

 واقع األداء بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن : ثامناً: 

جامعةةة األميةةرة نةةورة بنةةت عبةةدالرحمن علةةى كونهةةا ترتكز مهداف  

»جامعة شاملة للمةةرمة متميةةزة بريادتهةةا التعليميةةة ومبحاثهةةا العلميةةة 

تسهم في بناء االقتصاد المعرفي بشراكة مةتمعيةةة وعالميةةةى علةةى 

دعم نقس ومشاركة المعرفة، واالستثمار في مخرجاتها، فيما يخت  

نةةات الضةةخمة، وتقنيةةات الةةذكاء بالتحول الرقمي، والتعامس مةةع البيا

 71 .االصطناعي

من رتية المملكة ان تصبا رامةةدة فةةي مةةةال االتصةةاالت وتقنيةةة   إذ

المعلومات في العالم من خةةالل تحسةةين وتطةةوير األنشةةطة التنمويةةة 

المختللة، ورفع فاعلية ومداء القطاعين العةةام والخةةا  عةةن طريةةق 

 .تمكين التحول الرقمي

األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةةة بةةاإلدارة العامةةة عملت جامعة  

لتقنيةةة المعلومةةات واالتصةةاالت منةةذ معلنةةت القةةرارات والتةةدابير 

االحترانية للتصدي لليروس كورونا المسةةتةد والحةةد مةةن انتشةةاره 

وبينها قرار تعليق الدراسة والعمس في جميع مؤسسات التعليم، على 

لعملية التعليمية عن بنعد، والعمس حزمة من اإلجراءات التقنية لدعم ا

بما من   .ة التحتية التقنية للةامعةبنعد، لالستلادة من جاهزية البني  عن

للبنية التحتية التقنية للمؤسسةةات   احقيقي  االتحول الرقمي يمثس اختبار

عامةةة وقيةةاس مةةدو جاهزيتهةةا، اتضةةا ن جامعةةة األميةةرة بنةةت 

التقنةةي ببعةةديها  عبةةدالرحمن مكةةدت جاهزيةةة عاليةةة لهةةذا التحةةول

إن التحةةول الرقمةةي هةةو المرتكةةز السةةتكمال  إذالتعليمةةي والعملةةي، 

دون العملية التعليمية بالةامعةةة وتلعيةةس العمةةس عةةن بنعةةد لمنسةةوبيها  

كان الخيةةار االساسةةي لقطةةاو التعلةةيم فةةي التأثير على األداء، طالما  

 . 81لمان استمرارية التعليم بكس مراحله خالل هذه الةامحة

 التعليم التقنية في استخدام مراحل تطور مفهومسابعاً: 

 مربةةع إلةةى التعلةةيم التقنية فةةي استخدام تطور مراحس تصنيف يمكن

 الةةتعلم الحاسب. على المعتمد التعلم بعد.  عن التعلم :مراحس، وهي

 15اإللكتروني.  التعلم .اإلنترنت على المعتمد

تةةم تطةةوير منصةةات للتعلةةيم  االلكترونااي:ثامناااً: واقااع التعلاايم 

الشةةرق األوسةةط وشةةمال  منطقةةة االلكترونةةي فةةي العديةةد مةةن دول

، فةةي السةةعودية مصةةبحت بوابةةة ال الحصر  على سبيس المثال  مفريقيا

للتعليم ألكثر من سةةتة ماليةةين   ليم الوطني رعينر القناة الرميسيالتع

ملةةف   30٠٬30وتم تحدي  منصة التعلةةيم الرقميةةة لتةةوفير    مستخدم،

ملةةف   100تقةةديم مكثةةر مةةن    فضةةال عةةنجهان للطةةال  المحتةةاجين،  

سةةاعة تعليميةةة رقميةةة تلاعليةةة للطةةال  الةةةامعيين. كمةةا قةةدمت 

ا  الحكومةةات المصةةرية والسةةعودية والللسةةطينية اإلنترنةةت مةانةةً

مةانيةةة للطةةال  للوصةةول إلةةى   SIMالةامعةةات وبطاقةةات  ألساتذة  

منصات التعلم عبر مجهزتهم . وفي تون  والمغر  والبحرين وفةةر 

المشغلون الوصول المةاني إلى منصات التعليم عبر اإلنترنت. ممةةا 

فةةي األردن ، فقةةد جةةرو تطةةوير منصةةات جديةةدة الستضةةافة مةةواد 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على متمتةةة منظمتهةةا  ما عملت  ك 

سةةتليدين بيسةةر وسةةهولة،  لربط اإلدارات المعنية بتقةةديم الخةةدمات للم 

بتدشةةين وتطةةوير البةةرامج بمةةا يخةةدم التحةةول   2019عةةام فقامت في 

الرقمي للةامعة من خالل عدد من إنةانات وكالة الةامعة والةهات  

تدشةةين  .تدشين البوابةةة اإللكترونيةةة للةامعةةة   :مبرنها التابعة لها ومن  

تدشين برنةةامج رتراسةةسر وبرنةةامجر راسةةس.   .برنامج سلسلة األمداد 

تطوير وتدشين المنظومة اإللكترونية لألنشطة الالمنهةيةةة وخةةدمات  
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وتةهيةةز المعامةةس في مختلف مقسام العمةةادة    ومعضاء هيئة التدري 

الخطة وتطبيقها من الةةتعلم اإللكترونةةي   معلنت  هات، كما  ستديوواإل

تم   فقدمن العمادة معدت خطة التحول مسبقًا وبدمت في تلعيس الخطة  

ملف شعبة إلى تعلةةم إلكترونةةي، وتةةدريب مكثةةر   15تحويس مكثر من  

عضةةو هيئةةة تةةدري  علةةى آليةةات اسةةتخدام اللصةةول  800مةةن 

بية، تتةةيا مشكال تدري  5االفترالية ومنماط التعلم اإللكتروني، عبر  

للةميع االستلادة، فيما ستكمس العمادة تدريب معضاء هيئة التدري  

الناطقين باللغة اإلنةليزية، وتتيا عمادة التعلم اإللكتروني عددا مةةن 

الدورات والورش التدريبية اإللكترونية عبر منصةةتها اإللكترونيةةة، 

م وذلةةك بالتعةةاون مةةع إدارة الةةدعم اللنةةي بالعمةةادة، ووحةةدات الةةتعل

اإللكتروني في الكليات، فيما تستمر الخطة التدريبية علةةى القةةادمين 

بمعدل جلستين تزامنيتين إحداهما ألعضاء هيئة التدري  واألخرو 

 .20للطال 

ترقية نظةةام إدارة معلومةةات الطالبةةات األكاديميةةة ابةةانر(  .الخريةات 

تلعيةةس  .متابعة التةةدريب اإللكترونةةي استحداث نظام   لإلصدار التاسع. 

تلعيةةس التحةةول  “ .نظام الترقيات اإللكتروني مةةن خةةالل نظةةام تيسةةير 

 .اإللكتروني من خالل نظام رحالر 

سعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خةةالل تلعيةةس مركةةز  

التميز في التعليم والتعلم إلةةى تطةةوير المواهةةب األكاديميةةة بالشةةراكة  

  ا ( عضةةو 32وتخريج ا  ,HEA تعليم العالي البريطانية مع مكاديمية ال 

في برنامج التميةةز األكةةاديمي، كمةةا واكبةةت وكالةةة الةامعةةة للشةةؤون  

التعليمية التقدم التقني من خالل منةزات إدارة التعلم اإللكتروني مةةن  

  ا مطابقةة   ا ( مقةةرر 519تصميم مقررات معةةزنة بالتقنيةةة بعةةدد ا :مهمها 

. حصةةول  .Quality Matters ترونية لمعايير جودة المقررات اإللك 

مقررين من متطلبات الةامعة على خةةتم الةةةودة العةةالمي للمقةةررات  

 Quality Matters.  19 اإللكترونية 

 الفصل الثالث
 الملك خالد :  الرقمي بجامعة التحول  و واقع االداء تاسعاً: 

 اإلطار التطبيقي 
الةامعات العريقة في المملكةةة العربيةةة  إحدو الملك خالد تعد جامعة

مفضةةس  وهي تقدم ( م 1998 ا هة١٤١٩ عام السعودية. منذ إنشامها

كوكبةةةةة  هةةةةاوتخةةةةرا في للةنسةةةةين، التعلةةةةيم العةةةةاليمسةةةةتويات 

رفعةةة هةةذا  الوطنيةةة التةةي سةةاهمت فةةي مالكةةاتال مةةن ونخبةةة 

في العام  عمادة التعلم اإللكتروني بةامعة الملك خالد تأسست.الوطن

جةةزء مةةن الةهةةد المتواصةةس للةامعةةة فةةي تبنةةي هةةة بصةةلته  ١٤٢٦

محدث الطرق العلمية في سبيس تطوير العملية التعليميةةة. ومنةةذ ذلةةك 

بتةةةار   الوقةةت قامةةت العمةةادة بتنليةةذ العديةةد مةةن النشةةاطات وتمةةر

مختللةةة فةةي مةةةال اسةةتخدام التقنيةةة فةةي التعلةةيم و تطةةوير مهةةارات 

ة. واليوم تنطلق العمادة مرة مخرو بعد كةةم وقدرات منسوبي الةامع

مةةن جهةةود التخطةةيط واإلعةةداد لمرحلةةة جديةةدة يؤخةةذ فيهةةا الةةتعلم 

اإللكتروني في جامعة الملك خالد إلةةى مسةةتوو جديةةد مةةن التكامليةةة 

 .واالكتمال

 منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية

لتنليةةذ اتبعةةت الدراسةةة العديةةد مةةن الخطةةوات خطااوات الدراسااة:  

 إجراءاتها، من مهمها اآلتي:

تةةم تصةةميم اسةةتبانة لدراسةةة التحةةول الرقمةةي أوالً: أداة الدراسااة: 

دراسةةة حالةةة جةةامعتي االميةةرة -للتعليم في المملكة العربية السعودية

نورة والملك خالد من وجهة نظر افراد عينة الدراسة والتي تكونةةت 

كس فقةةرة محةةد األدوار   إن  ( فقرة، تبين33في صورتها النهامية من ا

المتوقعة لهذه الةامعات. وقد مرت عملية بناء االستبانة بالخطةوات 

 اإلجراميةة اآلتية:

تقسيم اسئلة االسةةتبانة الةةي قسةةمين تضةةمن القسةةم االول البيانةةات -1

اني الشخصةةية ومعلومةةات عامةةة لعينةةة الدراسةةة، وشةةمس القسةةم الثةة 

مصبا التعلم االلكتروني من متطلبات العمليةةة التعليميةةة المنشةةودة ،  الدراسة. ب على اسئلةالمعلومات االساسية والتي تةي

ارية وبسرعة كبيرة في المؤسسات لي  فقط لمواكبة التطورات الة

التعليمية في العالم مجمع ، وإنمةةا ميضةةا لمةةا للةةتعلم االلكترونةةي مةةن 

   .دور حقيقي في تحسين التعليم ومخرجاته

 تم تصنيف فقرات االستبانة إلى ثالثة مةاالت.-2 

عنرلةةت االسةةتبانة بصةةورتها المبدميةةة علةةى مةموعةةة مةةن -3 

المحكمةةين طنلةةب مةةنهم تحكةةيم فقةةرات االسةةتبانة ومةةدو مالءمتهةةا 

لمولوعها ومةالها، حي  تةةةم االخةةذ بمالحظةةةاتهم عنةةد الصةةياغة 

 النهامية.

عمادة التعلم اإللكتروني بةامعةةة الملةةك خالةةد  لتلعيةةس خطةةة نظمت  

التحةةةول اإللكترونةةةي، وجاهزيةةةة العمةةةادة بأنظمتهةةةا التعليميةةةة 

واللصول االفترالةةية لةةدعم العمليةةة التعليميةةة للطةةال    اإللكترونية
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تم حسا  ثبات هذه االستبانة بطريقةةة االتسةةاق الةةةداخلي باسةةةتخدام 

عنةةد تحليةةس معادلة مللاكرونباخ على استةابات عينة الدراسة الكليةةة 

ً النتامج. والةدول االت  ي يولا تحليس الثبات لمقايي  الدراسة مبينةةا

 قيم معامس مللاكرونباخ لملاهيم الدراسة.

الدراسة عينةةة عشةةوامية مةةن مسةةاتذة   اختارت  ثانياً: عينة الدراسة: 

الةامعات داخس المملكة، عةةن طريةةق تونيةةع االسةةتبيان الكترونيةةاً، 

( اسةةتةابة وهةةم مونعةةون 339وصلت للباحثات ردود بلغ عددها ا

تبعاً لمتغيرات النوو، موقع الةامعة، نوو الكليةةة، الدرجةةة العلميةةة، 

 . وظيلةال سنوات الخبرة، نووالعمر،  
 

للتحقق من صدق مداة الدراسةةة المتمثلةةة األداة وثباتها:  ثالثاً، صدق  

في اسةةتبانة، تةةم اسةةتخدام طريقةةة صةةدق المحتةةوو بأسةةلو  صةةدق 

( 5المحكمين، حي  ونعت االسةةتبانة فةةي صةةورتها المبدميةةة علةةىا

مةةن المحكمةةين المتخصصةةين ممةةن يحملةةون درجةةة الةةدكتوراه فةةي 

عا اللقرات في ب مةاالت تخصصية مختللة، تم االخذ بمالحظاتهم

بحذف بعا الكلمات واللقرات مو الترتيب. كمةةا   سواء باإللافة مم

( يتضةةا ارتلةةاو قيمةةة اللاكرونبةةاخ والتةةي 1مةةن الةةةدول رقةةم ا

ا يؤكةةد درجةةة وهي نسبة تقار  الواحةةد الصةةحيا مةة   0.954تساوي

ثبةةات عاليةةة لالسةةتبانة. وعنةةد اختبةةار اثةةر حةةذف اي عبةةارة مةةن 

للمقيةةاس، اثبةةت التحليةةس العبارات الداخلية علي الثبات واالسةةتقرار  

 عدم تأثر المقياس بحذف مي من العبارات اللرعية لالستبيان.

 الفاكرونباخ   تحليل   (: 1)   لجدول ا 

 

 

                          

 

 

 االحصائي   التحليل   نتائج   المصدر: 

 

( التةةالي يولةةا القيمةةة 2موافةةق بشةةدة. الةةةدول رقةةم ا 5.00الةةى

 واالنحرافةةات الحسابية لعبارات االسةةتبيان والمتوسطات المحسوبة

وداللةةة القيمةةة المحسةةوبة، وترتيةةب  المعياريةةة المقابلةةة لكةةس قيمةةة،

الدراسةةة.  حسب حصولها على اعلى درجة توافةةق افةةرادبالعبارات 

الحسةةابية  والمتوسةةطات ي يولةةا القيمةةة المحسةةوبةالةةةدول االتةة 

وداللة  المعيارية المقابلة لكس قيمة، واالنحرافات لعبارات االستبيان

علةةى القيمة المحسةةوبة، وترتيةةب العبةةارات حسةةب حصةةولها علةةى ا

 الدراسة.  درجة توافق افراد

تةةم تبويةةب البيانةةات  رابعاااً، التحلياال االحصااائي لدرجااة الموافقااة:

الالنمة ومن ثم تحليس النتامج باستخدام برنامج الحزمةةة اإلحصةةامية 

( بإخضةةاعها للمعالةةةات اإلحصةةامية SPSSللعلةةوم االجتماعيةةة ا

مقيةةاس ليكةةرت مداة الدراسةةة تبعةةاً ل نالمناسةةبة. وتمةةت اإلجابةةة عةة 

موافةةق  بشةةدة، موافةةق ، محايةةد، ال موافةةق ، ال موافةةق  الخماسةةي ا

( علةةةى 1-5بحي  تمنا االستةابة درجةةة تتةةراوم مةةا بةةين ا  ،بشدة(

دور  ومعرفةةة النتةةامج تلسير مجس الترتيةب تبعةاً لهةذا المقياس. ومن

العربيةةة   التحول الرقمةةي فةةي مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي فةةي المملكةةة

 :اآلتيةةة التقويميةةة المئويةةة للمعةةايير النسةةب اعتمةةدت ،السةةعودية

غيةةر موافةةق،  2.60إلةةى 1.81ة، من غير موافق بشد  1.80الى1من

 4.21 موافةةق، مةةن  4.20الةةى  3.41 محايد، من  3.40الى  2.61من

الحسةةابية  والمتوسةةطات جدول يولا القيمةةة المحسةةوبة وفيما يأتي

 المعيارية وداللة القيمة المحسوبة واالنحرافات

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.954 .956 33 
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 القيمة المحسوبةالمعيارية وداللة  الحسابية واالنحرافات والمتوسطات القيمة المحسوبة(: 2الجدول ) 

 الترتيب الداللة  المتوسط  االنحراف المعياري البند  المتسلسس

أوالً: تشكل تحديات جائحة فايروس كورونا المستجد منعطفا خطرا في  

 ظل تحقيق برامج التعليم. 
    

1 
يحتاا تنليذ البرامج االكاديمية إلى مهارات تقنية 

 التدري . عالية لدو الطلبة ومعضاء هيئة 
 3 موافق بشدة  4.3363 05199.

2 

تحتاا الدراسة عن بعد الي متابعة مستمرة لمشاركة  

الطلبة وتلاعلهم في استعراض المحتوو واألنشطة 

 التعليمية عن بعد واللصول االفترالية. 

 2 موافق بشدة  4.6372 04033.

3 

البد من تعديس مؤقت للواما الدراسية واالختبارات  

بما يتلق   (ااالنسحا ، االعتذار، احتسا  المعدالت

 مع ظروف الةامحة(

 5 موافق بشدة  4.3097 04912.

4 

البد ان توفر الةامعة التدريب المالمم لتطوير 

المهارات الالنمة للتحول الرقمي ألداء المهام 

 المطلوبة.

 1 موافق بشدة  4.6460 03755.

5 
التحول الرقمي للتعليم التحديات التي واجهت استخدام 

 تم التغلب عليها. 
 24 موافق  3.9469 05057.

6 

عملية التحول الرقمي مو التعليم عن بعد في مثناء  

الةامحة مكثر فامدة من الطرامق المستخدمة سابقاً قبس  

 الةامحة

 32 محايد 3.4071 06813.

7 
لم تتأثر العملية التعليمية بتعليق الحضور للةامعة  

 وجعلها عن بعد. 
 32 موافق  3.4690 06829.

8 
التحصيس الدراسي للطلبة مفضس بعد تطبيق التعليم 

 عن بعد.
  محايد 3.1239 07058.

9 
عملية التحول الرقمي والتعليم عن بعد طبقت في مثناء 

 الةامحة
 16 موافق  4.1239 05658.
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التعليم في  ثانياً: أثر تطبيق اسلوب التحول الرقمي في مؤسسات 

 المملكة
   33 

1 

هناك تنوو في المحتوو الرقمي المقدم للطلبة  

انصو ، مواد سمعية، مواد مرمية، مواد تلاعلية، 

 .... ال (

 6 موافق بشدة  4.2743 04647.

2 
األنشطة التعليمية التي قدمت للطلبة غطت جوانب 

 المقرر األساسية االمخرجات، والمحتوو(
 20 موافق  4.0885 05094.

3 
تم تعديس توصيف المقررات ومكوناتها بما يتوافق مع 

 متطلبات الةودة لتدريسها عن بعد في مثناء األنمة
 31 موافق  3.4779 06059.

4 

األدوات التقنية المتوافرة في منظمة إدارة التعليم عن 

بعد مكنت االعضاء من إنةان المهام التعليمية  

والتنليذ والمتابعة والتقويم(  اعمليات التخطيط للتعلم 

 المطلوبة بكلاءة

 16 موافق  4.1416 04626.

5 

وفرت الةامعة البنية التحتية والتةهيزات التقنية  

الكافية والمناسبة امحدودية األخطاء واألعطال،  

 (وسرعة األداء، والقدرة االستيعابية المناسبة

 15 موافق  4.1858 04830.

6 

باستقصاء آراء هيئة التدري  حول قامت الةامعة 

مناسبة مساليب التقويم عن بعد في مثناء األنمة ومدو 

 مصداقيتها وعدالتها والثقة في تطبيقها

 28 موافق  3.8938 05528.

7 

حددت األولويات مو التدابير التي على الةامعة من 

تقوم بها إذا استمرت األنمة إلى اللصس الدراسي 

 المقبس

 29 موافق  3.8850 05732.

8 
كان هناك تقويم مستمر ألداء الطلبة في التعليم عن 

 بعد في مثناء األنمة مع إعطاء التغذية الراجعة لهم.
 9 موافق بشدة  4.2212 04786.

9 

طبقت إجراءات محددة في التعليم عن بعد في مثناء  

األنمة لضمان النزاهة األكاديمية والحد من الغش  

الهوية والتأكد من من معمال الطلبة من وانتحال 

 نتاجاتهم

 30 موافق  3.6903 06186.

10 
هس انت راض عن منشطة التعليم والتعلم التي قدمتها  

 .لطلبتك مثناء األنمة
 22 موافق  4.0708 05450.
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ثالثاً: يحتاج التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي في المملكة إلي 

 تطوير أدائها 
    

1 
النظام الرقمي المستخدم للتعليم عن بعد في جامعتي/  

 كليتي مناسب ويلبي احتياجات البرامج. والمقررات 
 14 موافق  4.1947 04847.

2 

يمكن الوصول ألنظمة التعليم عن بعد بسهولة في 

مختلف األوقات ومن مختلف منواو األجهزة االحاسب 

 (اآللي، األجهزة اللوحية، الهواتف الذكية

 7 موافق بشدة  4.2743 04591.

3 

نلذت الةامعة/ الكلية برامج كافية ومناسبة لتنمية  

مهارات هيئة التدري  في تلعيس منظمة إدارة التعلم 

 عن بعد واستراتيةياته ومساليب تقويمه. .... ال  

 10 موافق بشدة  4.2212 04730.

4 

وفرت الةامعة/ الكلية خدمات المساعدة والدعم في 

حالة وجود مشكالت في استخدام النظام اإللكتروني 

 للتعليم عن بعد

 4 موافق بشدة  4.3186 04417.

5 
تقي  الةامعة/ الكلية مدو رلا عضو هيئة التدري  

 عن تةربة التعليم عن بعد في ظروف الةامحة
 21 موافق  4.0796 05325.

6 
األنشطة كنت منقدم تغذية راجعة للطال  باستمرار في 

 واألعمال التي يقومون بها 
 11 موافق بشدة  4.2124 04825.

7 

توفر الةامعة/ الكلية مصادر التعلم اإللكترونية 

االمكتبة الرقمية، الكتب والمراجع اإللكترونية( بما 

 .يخدم متطلبات المقررات الدراسية

 25 موافق  3.9469 05598.

8 
األنمة دعًما خاًصا قدمت الةامعة/ الكلية في مثناء 

 .للطلبة المتعثرين
 22 موافق  4.0265 04825.

9 
استغلت الةامعة/ الكلية وسامس التواصس االجتماعي 

 .بلاعلية في الدعم والتثقيف والتوعية في مثناء األنمة
 8 موافق بشدة  4.2301 04801.

10 
يراعى ذوي االحتياجات الخاصة في منشطة التعليم  

 .والتثقيف الصحيعن بعد 
 26 موافق  3.9469 05210.

11 
تقدم الةامعة/ الكلية الدعم والخدمات الطبية الكافية  

 واآلمنة في ظس األنمة الحالية
 23 موافق  4.0265 05340.

 13 موافق  4.1947 05360.جرو تعريلي بأساليب التقويم وتونيع الدرجات في  12
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 . 2020  االحصائي،   التحليل   نتائج   من   ن الباحثتي   اعداد   المصدر، 

ال يحتاا التحول الرقمي في مؤسسةةات ان تقديرات العينة في مة-3

نت موافةةق بشةةدة فةةي التعليم العالي في المملكة إلي تطوير مدامها، كا

تراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية لالسةةتةابة بةةين  مةةن فقراتهةةا إذ7

 إذن متبقةةي فقراتهةةا مةة   7( فةةي  موافةةقا(، بينما كانت  4.21-  4.32ا

 (. 3.90-  4.19تراوحت المتوسطات الحسابية لالستةابة بين ا

 من الةدول السابق يمكن استنتاا االتي:

ان تقةةديرات عينةةة الدراسةةة فةةي مةةةال تشةةكس تحةةديات جامحةةة -1

را فةةي ظةةس تحقيةةق بةةرامج فايروس كورونةةا المسةةتةد منعطلةةا خطةة 

فقرات، تراوم المتوسط الحسةةابي   4كانت موافق بشدة على    .التعليم

فقرات بمتوسط حسةةابي   3( فيما كانت موافق في  4.30-4.64ابين  

( ومحايةةد فةةي فقةةرتين اثنةةين بمتوسةةط حسةةابي 3.46 –  4.22بةةينا

 (.3.12و 3.40ا

تةةم اسةةتخدام خامساً، تحليل البيانات االساسية لفرضيات الدراساة:  

( لتحليةةس بيانةةات One-Sample Testتحليةةس العينةةة الواحةةدة ا

 الدراسة واإلجابة على اسئلتها.
كما ان تقديرات العينة على مثر تطبيةةق اسةةلو  التحةةول الرقمةةي -2

على جميع اللقةةرات   (موافقاكانت  .في مؤسسات التعليم في المملكة

(،  فيمةةةا عةةةدا 3.47- 4.18حسةةةابي بةةةين اتةةةراوم المتوسةةةط ال إذ

اللقرات: هناك تنوو فةةي المحتةةوو الرقمةةي المقةةدم للطلبةةة بمتوسةةط 

(، واللقرة: كان هناك تقةةويم مسةةتمر ألداء الطلبةةة فةةي 4.27حسابيا

التعليم عن بعد فةةي مثنةةاء األنمةةة مةةع إعطةةاء التغذيةةة الراجعةةة لهةةم 

 (.4.22بمتوسط حسابيا

األول: تشاكل تحاديات  التحليال االحصاائي لعباارات الساؤال  -1

را فااي ظاال فااايروس كورونااا المسااتجد منعطفااا خطااجائحااة 

 تحقيق برامج التعليم.

 االول   السؤال   لعبارات   االحصائي   التحليل   (: 3الجدول) 

SIG. (2-TAILED T  المتسلسل  البند 

.000 83.412 
يحتاا تنليذ البرامج االكاديمية إلى مهارات تقنية عالية لدو الطلبة ومعضاء 

 هيئة التدري .
1 

.000 114.980 
تحتاا الدراسة عن بعد الي متابعة مستمرة لمشاركة الطلبة وتلاعلهم في 

 استعراض المحتوو واألنشطة التعليمية عن بعد واللصول االفترالية.
2 

.000 87.736 
البد من تعديس مؤقت للواما الدراسية واالختبارات ااالنسحا ، االعتذار،  

 بما يتلق مع ظروف الةامحة( (احتسا  المعدالت
3 

 مثناء األنمة بصورة كافية

13 
خطة والحة لتقويم مخرجات التعلم للبرامج توجد 

 األكاديمية في ظس األنمة
 27 موافق  3.9027 06096.

14 
تناسب مساليب ومدوات التقويم المستخدمة في مثناء  

 األنمة مع التةهيزات التقنية المتاحة
 18 موافق  4.1062 05481.
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.000 123.744 
البد ان توفر الةامعة التدريب المالمم لتطوير المهارات الالنمة للتحول 

 الرقمي ألداء المهام المطلوبة.
4 

 5 التحديات التي واجهت استخدام التحول الرقمي للتعليم تم التغلب عليها. 78.046 000.

.000 50.010 
الرقمي مو التعليم عن بعد في مثناء الةامحة مكثر فامدة من عملية التحول 

 الطرق المستخدمة سابقاً قبس الةامحة
6 

 7 لم تتأثر العملية التعليمية بتعليق الحضور للةامعة وجعلها عن بعد.  50.795 000.

 8 التحصيس الدراسي للطلبة مفضس بعد تطبيق التعليم عن بعد. 44.260 000.

 9 عملية التحول الرقمي والتعليم عن بعد طبقت في مثناء الةامحة 72.888 000.

 2020  االحصائي،   التحليل   نتائج   من   الباحثات   اعداد   المصدر،        

مثةةر تطبيةةق اسةةلو  التحةةول  الثااني: التحليل االحصائي للساؤال-2

 الرقمي في مؤسسات التعليم في المملكة.

ة مسةةتوو الداللةةة االحصةةامي ( من3ا رقةةم الةةةدول نتةةامج مةةن يتضا

ان العوامس المذكورة فةةي ا يؤكد  ( م0.000لةميع العبارات يساووا

 العبارات المقابلة للسؤال االول ذات داللة احصامية.

 الثانى   السؤال   لعبارات   االحصائي   التحليل   (: 4)   الجدول 

SIG. (2-TAILED) T  المتسلسل  البند 

.000 91.971 
هناك تنوو في المحتوو الرقمي المقدم للطلبة انصو ، مواد سمعية، مواد مرمية، مواد 

 تلاعلية، .... ال (
1 

.000 80.259 
األنشطة التعليمية التي قدمت للطلبة غطت جوانب المقرر األساسية االمخرجات،  

 والمحتوو( 
2 

.000 57.404 
تم تعديس توصيف المقررات ومكوناتها بما يتوافق مع متطلبات الةودة لتدريسها عن بعد  

 في مثناء األنمة
3 

.000 89.529 
فرة في منظمة إدارة التعليم عن بعد مكنت االعضاء من إنةان ااألدوات التقنية المتو

 والمتابعة والتقويم( المطلوبة بكلاءةالمهام التعليمية اعمليات التخطيط للتعلم والتنليذ 
4 

.000 86.666 
وفرت الةامعة البنية التحتية والتةهيزات التقنية الكافية والمناسبة امحدودية األخطاء  

 ابية المناسبة(.واألعطال، وسرعة األداء، والقدرة االستيع
5 

.000 70.435 
مناسبة مساليب التقويم عن بعد في قامت الةامعة باستقصاء آراء هيئة التدري  حول 

 مثناء األنمة ومدو مصداقيتها وعدالتها والثقة في تطبيقها 
6 
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.000 67.773 
حددت األولويات مو التدابير التي على الةامعة من تقوم بها إذا استمرت األنمة إلى 

 اللصس الدراسي القادم
7 

.000 88.208 
التعليم عن بعد في مثناء األنمة مع إعطاء كان هناك تقويم مستمر ألداء الطلبة في 

 التغذية الراجعة لهم
8 

.000 59.654 
طبقت إجراءات محددة في التعليم عن بعد في مثناء األنمة لضمان النزاهة األكاديمية  

 والحد من الغش وانتحال الهوية والتأكد من من معمال الطلبة من إنتاجهم
9 

 10 .منشطة التعليم والتعلم التي قدمتها لطلبتك مثناء األنمةهس انت راض عن  74.697 000.

 2020  االحصائي،   التحليل   نتائج   من   الباحثات   اعداد   المصدر، 

يحتااج التحاول الرقماي فاي  الثالاث: التحليل االحصائي للسؤال-3

   مؤسسات التعليم العالي في المملكة إلي تطوير أدائها

مسةةتوو الداللةةة  من (4ا رقةةم السةةابق الةةةدول نتةةامج مةةن يتضا  

العوامةةس ا يؤكةةد ان  ( مةة 0.000ة لةميع العبارات يسةةاووااالحصامي

 المذكورة في العبارات المقابلة للسؤال الثانى ذات داللة احصامية.

 الثالث   السؤال   لعبارات   االحصائي   التحليل   (: 5الجدول) 

SIG. (2-

TAILED) 
T  المتسلسل  البند 

.000 86.549 
النظام الرقمي المستخدم للتعليم عن بعد في جامعتي/ كليتي مناسب ويلبي احتياجات البرامج. 

 والمقررات
1 

.000 93.107 
األجهزة  يمكن الوصول ألنظمة التعليم عن بعد بسهولة في مختلف األوقات ومن مختلف منواو 

 (االحاسب اآللي، األجهزة اللوحية، الهواتف الذكية
2 

.000 89.235 
نلذت الةامعة/ الكلية برامج كافية ومناسبة لتنمية مهارات هيئة التدري  في تلعيس منظمة إدارة 

 التعلم عن بعد واستراتيةياته ومساليب تقويمه. .... ال 
3 

.000 97.762 
خدمات المساعدة والدعم في حالة وجود مشكالت في استخدام النظام وفرت الةامعة/ الكلية 

 اإللكتروني للتعليم عن بعد
4 

.000 76.620 
تقي  الةامعة/ الكلية مدو رلا عضو هيئة التدري  عن تةربة التعليم عن بعد في ظروف  

 الةامحة
5 

 6 األنشطة واألعمال التي يقومون بها كنت منقدم تغذية راجعة للطال  باستمرار في  87.311 000.

.000 70.508 
توفر الةامعة/ الكلية مصادر التعلم اإللكترونية االمكتبة الرقمية، الكتب والمراجع اإللكترونية(  

 .بما يخدم متطلبات المقررات الدراسية
7 

 8 .المتعثرينقدمت الةامعة/ الكلية في مثناء األنمة دعًما خاًصا للطلبة  83.451 000.
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.000 88.117 
استغلت الةامعة/ الكلية وسامس التواصس االجتماعي بلاعلية في الدعم والتثقيف والتوعية في 

 .مثناء األنمة
9 

 10 .يراعى ذوي االحتياجات الخاصة في منشطة التعليم عن بعد والتثقيف الصحي 75.754 000.

 11 والخدمات الطبية الكافية واآلمنة في ظس األنمة الحالية تقدم الةامعة/ الكلية الدعم  75.401 000.

 12 جرو تعريلي بأساليب التقويم وتونيع الدرجات في مثناء األنمة بصورة كافية  78.264 000.

 13 توجد خطة والحة لتقويم مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية في ظس األنمة 64.021 000.

 14 مساليب ومدوات التقويم المستخدمة في مثناء األنمة مع التةهيزات التقنية المتاحة تناسب  74.922 000.

 2020  االحصائي،   التحليل   نتائج   من   الباحثات   اعداد   المصدر، 

 اللرلةةيات  ومناقشةةة  االسةةتبيان  نتةةامج  تحليس  واقع  منأوالً، النتائج:  

 :يأتي فيما إجمالها يمكن والتي النتامج من عدد إلى الدراسة خلصت

ية مستوو الداللةةة االحصةةام من (5السابق ا الةدول نتامج من يتضا

ما يؤكد ان العوامس المذكورة فةةي (  0.000لةميع العبارات يساووا

 العبارات المقابلة للسؤال الرابع ذات داللة احصامية. 

تنليذ البرامج االكاديمية يحتاا إلى مهارات تقنية عاليةةة    .1

 ومناقشتها النتائج سادساً: تحليل لدو الطلبة ومعضاء هيئة التدري .

فرة فةةي منظمةةة إدارة التعلةةيم عةةن ااألدوات التقنية المتو   .2

بعد مكنت االعضاء من إنةان المهام التعليميةةة اعمليةةات 

التخطةةيط للةةتعلم والتنليةةذ والمتابعةةة والتقةةويم( المطلوبةةة 

 بكلاءة

التحول الرقمي للتعليم في المملكة العربية ان  إجماالً  النتامج مظهرت

مةةة وكبيةةرة فةةي مؤسسةةات التعلةةيم بةةات يحتةةس مكانةةة مه ، السةةعودية

العةةالي وذلةةك كةةون الغالبيةةة القصةةوو مةةن المبحةةوثين رالةةين كةةس 

مةةدو كما مولةةحت النتةةامج ايضةةاً   الرلى عن دور التعليم الرقمي.

ورونا المسةةتةد شةةكلت منعطلةةا إدراك ان تحديات جامحة فايروس ك

افةةراد عينةةة را في ظس تحقيق برامج التعليم، وذلك طبقةةاً لنتةةامج  خط

تطبيةةق اسةةلو  ل األثةةر االيةةةابيالدراسةةة. كمةةا مولةةحت النتةةامج 

ان المبحةةوثين و،  التحول الرقمي في مؤسسةةات التعلةةيم فةةي المملكةةة

التحةةول ان  كمةةا اولةةحت نتةةامج هةةذه الدراسةةة    متلقين على فعاليته.

إلةةي تطةةوير يحتةةاا  لعالي في المملكةةة  الرقمي في مؤسسات التعليم ا

لتتمكن من االستمرار في تنمية مهارات هيئةةة التةةدري  وفةةي   مدامها

 تلعيس منظمة إدارة التعلم عةةن بعةةد واسةةتراتيةياته ومسةةاليب تقويمةةه

 . يمثس وسيلة العصر للتعليم والتعلمبات ان التعليم الرقمي طالما  

نلذت الةامعةةة بةةرامج كافيةةة ومناسةةبة لتنميةةة مهةةارات    .3

هيئةةة التةةدري  فةةي تلعيةةس منظمةةة إدارة الةةتعلم عةةن بعةةد 

 واستراتيةياته ومساليب تقويمه

ا للطلبةةة  .4 ا خاصةةً قةةدمت الةامعةةة فةةي مثنةةاء األنمةةة دعمةةً

 .المتعثرين

وفرت الةامعة خدمات المساعدة والدعم في حالة وجود   .5

 ام النظام اإللكتروني للتعليم عن بعدمشكالت في استخد

  :ثانياً، التوصيات

 توصةةي فإنهةةا هةةذه الدراسةةة، إليهةةا توصةةلت التةةي النتامج على بناء

 :باآلتي
 

ل فرق تأليف -1  والحةةد ،التعليمية المؤسسات في داممة تحو 

فةةي  سةةلبًا تةةؤثر التةةي فيهةةا، المسةةتمرة التغييةةر عملية من

 االسةةتدامة، تحقيةةق بهةةدف ذلك واستمراره، العمس جودة

 تأخر العمةةس وتةنب المتراكمة، الخبرات من واالستلادة

 .توقله مو

 النتائج العامة والتوصيات 

المملكةةة العربيةةة  فةةي الرقمةةي التحةةول لواقةةع تحليالً  الدراسة تناولت

بالتركيز على جامعتي االميرة نةةورة بنةةت عبةةد الةةرحمن  السعودية،

 .وجامعة الملك خالد 
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 التحةةول مشةةروو تخةةدم التي المشاريع نيادة على العمس -2

 رفةةع علةةى مةةا يسةةاعد العالميةةة، للتوجهات وفقًا الرقمي،

 .بالمملكة التحول مستويات

 لتقنيةةاتالمؤسسةةات التعليميةةة  اسةةتغالل عمليةةة تكثيةةف -3

 تقنيةةة مشةةاريع اسةةتحداث فةةي الرابعة، الصناعية الثورة

 فةةي والةةا تأثير لها ويكون فعلية، بصورة تخدم عملها

الدردشةةة  روبوتات كاستخدام تقديمه، وآلية المنةز العمس

 حةةول المسةةتليدين استلسةةارات علةةى السةةريع للرد اآللية
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