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  :الملخص
دراسة تحديد مستوى التحول الرقمى وتحديـد مـستوى رأس المـال            استهدفت ال 

البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى، وتحديد أكثر أبعاد التحول الرقمى ارتباطاً بتنميـة رأس         
المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس، وتحديـد              

رأس المـال البـشرى بمؤسـسات التعلـيم     الصعوبات التى تواجه التحول الرقمى لتنميـة   
الجامعى، وصوالً إلى  مجموعة من اآلليات المقترحة لتدعيم التحول الرقمى لتنميـة رأس              
المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى، وتعد هذه الدراسة مـن الدراسـات الوصـفية،              

امل ألعـضاء  واعتمدت الدراسة على المنهج العلمى باستخدام منهج المسح االجتماعى الـش   
مفردة، وتمثلـت أداة    ) ١١٤(هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان وعددهم         

الدراسة فى إستمارة إستبيان إلكترونى، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مـستوى التحـول              
الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى متوسط، كما أن مستوى رأس المال البشرى بمؤسـسات           

جامعى جاء متوسط، وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى وجود عالقـة طرديـة دالـة             التعليم ال 
  . إحصائياً بين التحول الرقمى وتنمية رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى

  . التحول الرقمى، رأس المال البشرى، التعليم الجامعى: الكلمات المفتاحية
Abstract 

The study aimed at determining the level of digital transformation 
and determining the level of human capital in university education 
institutions, identifying the dimensions of the digital transformation 
most related to the development of human capital in university 
education institutions from the point of view of the faculty members, 
and identifying the difficulties facing the digital transformation of 
human capital development in university education institutions. To a set 
of proposed mechanisms to support the digital transformation of human 
capital development in university education institutions, and this study 
is one of descriptive studies, and the study was based on the scientific 
method using the comprehensive social survey method for the faculty 
members of the Faculty of Social Work, Helwan University, who are 
(114)single, and the study tool was In an electronic questionnaire, and 
the results of the study concluded that the level of digital 
transformation in university education institutions is average, and the 
level of human capital in university education institutions is average, 
and And the existence of a statistically significant positive relationship 
between digital transformation and human capital development in 
university education institutions. 
Keywords : Digital Transformation, Human Capital, University 
Education. 
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 تحديد مشكلة الدراسة
إن التأكيد على أهمية العنصر البشرى قد إستحوذ على كتابات العديد من المفكـرين              

أكد على أن اإلنسان هو الذى     " رأس المال "والفالسفة قديماً وحديثاً، فكارل ماركس فى كتابه        
إلـى أن أثمـن     " مبادىء اإلقتصاد "يد مارشال فى مؤلفه     يعطى الكون قيمته، فيما أشار ألفر     

المـوارد  "رأسمال هو الذى يثمر فى البشر، وقد أكد على ذلك فريدريك هاريسون فى كتابه         
فى عبارته إن الموارد البشرية هى المعيار النهائى لثروة األمم، فتنمية       " البشرية كثروة لألمم  

حدداً فى نمو وتقدم المجتمعات والسـيما الناميـة         الثروة البشرية أصبحت عامالً أساسياً وم     
  ). ٤٩، ص٢٠١٤دياب، (منها 

وتعد الموارد البشرية من أهم الموارد بالنسبة ألى مؤسـسة بإعتبارهـا المـصدر              
الرئيسى للمعرفة والتحكم بكل الموارد األخـرى، فمـع تطـور الفكـر اإلدارى والثـورة            

قتصاد القائم على أساس المعرفة، فـرض هـذا         التكنولوجية الحديثة ونتيجة التحول نحو اإل     
الواقع الجديد على المؤسسات التحول إلى مؤسسات قائمة على المعرفة والتى تعتمد بـشكل           
خاص على األفراد المزودين بالمعرفة، وأصبح التحدى الكبير والشغل الـشاغل لهـا هـو              

 والقـدرات الفرديـة     التركيز على األفراد الذين يمتلكون المعارف والتجارب والخبـرات،        
  ).٨٩، ص٢٠١٠العذارى ، الدعمى، (واإلبداع واإلبتكار 

ومن هنا تكمن أهمية تنمية رأس المال البشرى نظراً لما يشهده العالم من تطـورات            
وتغيرات تقنية تحدث بفعل اإلنسان واآللة، وهذا التغير السريع فى رأس المـال البـشرى               

وأنظمة المعلومات وما لها من مردود وفاعلية على نظم         نتيجة لما أحدثته التطورات التقنية      
  ).٥٣، ص٢٠٠٩ياسين، (المعلومات اإلدارية والبنى التنظيمية والتقنية والبشرية 

فضالً عن التحول نحو اإلقتصاد المعرفى والذى يدفع مؤسسات األعمال إلى زيـادة             
ـ       اره الثـروة الجديـدة لهـذه    اإلهتمام برأس المال البشرى وأبعاد المعرفة الكامنة فيه بإعتب

المؤسسات خاصة فى ظل التطور الذى يعرفه وتزايد أهميته ودوره، لذلك أصبح إدراك هذا        
المفهوم ضرورة ملحة على جميع المؤسسات، إذ يعتبر من أهم المصادر التى تحقق الميزة              

  ). ٢٧٥ص، ٢٠١٢الوادى، (التنافسية للمؤسسات الناجحة 
ية ثورة جديدة في أساليب ووسـائل تخـزين         فمية والمعر  بهذه الثورة العل   وارتبطت

 والمحتويات المعرفية، وكيفية تداولها ومعالجتهـا واسـتقراء         العلمية واسترجاع المعلومات 
 هي ثورة المعلوماتية والتي سـاهمت  الثورة دالالتها، وإيجاد العالقات اإلرتباطية بينها، هذه 
 جميـع  لعلم وأحدثت تغيـرات جذريـة فـي       في تسريع وتدعيم التراكم المعرفي وتطور ا      
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 وساعدت على التقارب واإلندماج بين العديد منهـا، وأثـرت العالقـة التفاعليـة        المجاالت
 ومؤسسات التعليم بما توفره من قاعدة بيانات متكاملة وأكثر          اإلنتاج التشاركية بين قطاعات  

ـ  القطاعات، شمولية عن اإلحتياجات الحالية والمتوقعة لتلك      ساهم فـي زيـادة قـدرة     مما ي
، ٢٠٠٧محمـد،   (حتماالت التغير فـي هـذه اإلحتياجـات     إمؤسسات التعليم على مواجهة     

  ). ٩٦ص
هـذه  التعامـل مـع    أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى التعليم بها وقدرة أبنائها على  و

ة قتصاد، فأصبح من يملك العلم والمعلومات يملك القـو      الحديثة، وارتبط بذلك اإل    االتكنولوجي
، حيث أسهمت التوجهات والتطورات العالمية في توسيع قاعـدة ونطـاق            أيضاً اإلقتصادية

 ,Hedley(البـشرية  بـرامج إدارة المـوارد     المؤثرة فيجامعىتطوير عناصر التعليم ال

slaughter, 2002, p.125 .(  
اً وقد أصبح التغير في عالم اليوم نحو التنظيم الرقمي في كافة مؤسسات المجتمع أمر             

ضرورياً نتيجة العولمة وإقتصاديات السوق المفتوحة، وليست الجامعة عـن ذلـك ببعيـد،          
األمـر   إستجابة لديناميات وتحديات المجتمع، فتحول المجتمع إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة      

Louiza ,(الذي أدى إلى حتمية التحول إلى نموذج تنظيمـي رقمـي للتعلـيم الجـامعى     

2002, Guillermo.(  
داة المجتمع للتحديث بما جد على العصر من تغيرات تقنيـة    آ جامعى التعليم ال  تبرويع

عالية، فأهم ما يميز المؤسسة الجامعية أنها ناقلة للثقافة المجتمعية والتنظيمية الموجودة إلى             
   ). Altback, 1980, p.6(الجديدة جانب كونها مبدعة للمعارف 

 اآلداء البشرى المتنـاهى  ة المعقدة التي تعتمد على من الهيكلية التقليديول فإن التح لذا
 وتقتـصد فـي  داء  إلى هيكلية واضحة المعالم، تعتمد على التكنولوجيا التي تيسر اآل        الصغر

والتحول في القوى البشرية من    ،  الوقت و الجهد و المال أصبح أمراً مفروضاً ال مناص منه          
مطورين في إطـار  و ة، إطار المعلوماتيحفظة للمعارف، منفذين للوائح فقط إلى مبدعين في     

 ،Hitt(أصـبح أمـراً وجوبيـاً ال يمكـن تطـوير المنظمـة بدونـه         ،الثقافـة العمليـة  

Bryhjolfsson,2002).  
 والتجهيزات التكنولوجيـة،   الحاسبات والتحول الرقمى يعنى أكثر من مجرد إستخدام      

 لخطـط  وفقاً وحلها لمشكالت،ا تحليل في والمنهجية العلمية  التفكير في منظمة أساليب فهي
 ووسـائل  والبـشرية،  المالية والموارد لألجهزة واإلستثمار األمثل  ومنظمة، متكاملة علمية

 تطوير يكمن في  الرقمي التحول لتطبيق األساسي المعلومات، فالهدف  ومصادر اإلتصاالت
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 ليـة فاع أكثـر  نتـائج  علـى  الحـصول  والتدريس، لضمان  أساليب التعلم  وتحسين التعليم
واإلبـداع،   اإلبتكار على ومساعدتهم الطالب، لدى التعلم اإلرتقاء بمهارات   في والمساهمة

  ).٢، ص٢٠٠٩البنا، (والوصول إلى أعلى معدالت الجودة فى التعليم 
في العقد الثاني من القرن     العالى  أولوية لمؤسسات التعليم     أصبح التحول الرقمي  وقد  

رة بيعية وضرورية للمنظمات التي تدعي أنهـا قـاد        عملية ط وأصبحت  الحادي والعشرين،   
 .)Hess, et al, 2016, p.151-173( التغيير وتتمتع بقدرة تنافسية عالية في مجالهـا على
د    أدى تطور تقنيات اإلتصال عبر اإلنترنت إلى تغيير البيئة األكاديمية والمـساهمة فـى             وق

صوص، حيث أدت إلـى زيـادة        التحول الرقمى فى مؤسسات التعليم العالى على وجه الخ        
 Santos, et(مستوى التواصل بين الطـالب والمعلمـين فـى مجـال التعلـيم العـالى      

al,2019,p.123-130.( 

ستراتيجيات رقمية محددة كـرد     إالعديد من الجامعات بتطوير     وعلى الرغم من قيام     
 تفتقر إلـى     ال تزال  فى التعليم، إال أنها   فعل للتحول الهائل نحو استخدام التكنولوجيا الجديدة        

لذلك أصبح لزامـاً علـى الجامعـات أن تـزود           ،  لتزام بتنفيذها بفعالية  اإلوالقدرة  والرؤية  
أعضائها بالمهارات والمعارف التى يحتاجونها لمـستقبل مختلـف تمامـاً، وأصـبح مـن               
الضرورى توفير فهم واضح لكيفيـة مـساهمة التقنيـات الرقميـة فـى إثـراء التعلـيم                  

   ).The 2018 digital university(الجامعى
فالتحول الرقمى عملية تحويلية تؤثر بشكل كبير على جميع أنشطة مؤسسات التعليم            
الجامعى، يتخلل ذلك جميع العمليات واألماكن واألشكال واألهداف الخاصة بالتعليم والـتعلم         

رقمـى   يشمل هـذا التحـول ال  ا كم(Ismail et al, 2017). والبحث فى التعليم الجامعى 
تطوير بنى تحتية جديدة وزيادة إستخدام الوسائط الرقمية والتقنيات فـى التعلـيم والـتعلم               
والبحث وخدمات الدعم واإلدارة واإلتصال، باإلضافة إلى تطوير المهارات الرقميـة لكـل             

 Rampelt(عناصر منظومة التعليم الجامعى من طالب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس 

et al, 2019.( 

 مال بـشري قـادر علـى إدمـاج          رأسعلى تأهيل    يرتكزلتحول الرقمى الناجح    وا
قتصادية، مما يتطلب   الحديثة في العمل، من أجل زيادة اإلنتاجية والتنافسية اإل         التكنولوجيات

ـ بداعية في المنـاهج التعليم     اإل راتتصاالت والمها واإل دمج تكنولوجيا المعلومات   ة كافـة   ي
  ).١١،ص٢٠١١اإلسكوا، (ةالتعليم مدى الحيارامج وب

 والتـي  ناقالً للمعرفة التكنولوجية فى المقـام األول،      البشري رأس المال  حيث يعتبر 
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 الجديدة التكنولوجيات تطوير في حاسماً دوراً ويلعب والتكنولوجي، التقدم العلمي  أساس هي
 ولوجيـا وتكن اإلتصاالت وخاصة التكنولوجيا تطوير ويتطلب اإلستخدام الفعال لها،   وأساس

 وهنـا  .المستخدمين أو للمبدعين بالنسبة سواء من التأهيل  مناسب مستوى تلقي المعلومات
 علـى  الطلـب  لتنـامي  التـصدي  من أجل  للعنصر البشري  والتدريب التعليم أهمية تكمن

 التكنولـوجي  جـراء التقـدم    األعمـال  لمتطلبـات  المستمر التغير مع والتكيف المهارات،
قـادر   بشري رأس مال  وجود دون من الناجح الرقمي التحول حقيقت يمكن وال المتسارع،

 ).Czarniewski, 2014, p.193-198(المستقبل في وتعزيزه التحول هذا قيادة على
ولقد تناولت العديد من الدراسات التحول الرقمى ورأس المال البشرى وذلك على            

 : النحو التالى
  : الدراسات المرتبطة بالتحول الرقمى) أ(

) ٢٠١١علـى، (لنسبة للدراسات المرتبطة بالتحول الرقمى فنجد أن نتائج دراسـة           با
وهى  المصرية، بالجامعات التحول الرقمي  لتنفيذ الالزمة توصلت إلى  مجموعة من اآلليات     

 والمنافـسين  الجامعـة  عمـالء  الخارجية والمتـضمنة   البيئة في والتهديدات الفرص تحليل
 وتـوفير  الرؤيـة،  وتحديد والضعف، القوة خلية لتحديد نواحي  الدا بيئتها وتقييم واألسواق،

 ووجـود إسـتراتيجية    بالفعـل،  القائمة التنظيمية وتطوير الهياكل  واإلداري، القيادي الدعم
 فـي  البـشرية  المـوارد  التكنولوجي وتنميـة  البعد على الرقمي، والتركيز  للتحول واضحة
ببناء  واالهتمام والمالية، المادية اإلمكانات وتوفير السائدة، التنظيمية وتغيير الثقافة  الجامعة،

 الـتعلم  المجتمعي بأهميـة   الوعي وتنمية الجامعي، المجتمع أعضاء بين المتبادلة الثقة مناخ
  .المجتمع الجامعي أعضاء لدى الكمبيوترية األمية ومحو اإللكتروني،

ن رؤسـاء   إلـى أ Elliot, et al (2016(وتوصلت نتائج دراسة إليوت وآخـرون  
الجامعات سيكون لديهم القدرة على إتخاذ القرارات بشأن اإلستثمارات فى الموارد البـشرية         
والتكنولوجيا المختلفة، لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للجامعات، وبناء كفاءات من شـأنها            
تحسين العمليات وبناء قدرات إدارة الخبرات وتوفير أساس للحوار حول التحـول الرقمـى            

  . لخدمة الصناعة بين المستفيدين من مخرجات الجامعات
على أن هناك بعض المتطلبـات الالزمـة لتحقيـق          ) ٢٠١٨أمين،  (وأكدت دراسة   

التحول الرقمى بالجامعات المصرية ومنها نشر ثقافة التحول الرقمـى، وتعمـيم البـرامج              
 . يةالتعليمية الرقمية، وإدارة وتمويل التحول الرقمى بالجامعات المصر

على أن من أهم متطلبـات تحقيـق        ) ٢٠١٩الحرون، وبركات،   (كما أكدت دراسة    
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التحول الرقمى بث الشعور بالحاجة إلى التغيير حيث إنه نقطة اإلنطالق، وكـذلك تحديـد               
القيادة ما يراد تحقيقه بدقة مع وضع نقطة البداية فى اإلعتبار، وتدريب الطالب على إدارة               

املهم مع تطبيقات التعلم الرقمى، وتدريب المعلمين واإلداريين على       الوقت بشكل جيد عند تع    
إستخدام التقنيات الجديدة للمواد التعليمية الرقمية عبر اإلنترنت، وكذلك إعداد خطة تفصيلية            

  .لبناء مهارات التقييم الرقمية المفقودة لدى المعلمين
إسـتخدام   علـى أن  Bicen, Duman  (2020(وأكدت دراسة بايـسن ودومـان   

التكنولوجيا وتطبيق عملية التحول الرقمى أدت إلى مزيد من اإللتزام التنظيمى والمؤسـسى             
  . من جانب اإلداريين والمعلمين العاملين فى المؤسسات التعليمية

 إلـى أنـه   Mladenova, et al (2020(وآخرون  مالدينوفا وأشارت نتائج دراسة
وإستخدام وتطبيق التعليم اإللكترونى فـى ظـل        على الرغم من التوسع فى التحول الرقمى        

أزمة كورونا إال أنه سيستمر فى النمو بعد كورونا، لذلك ينبغى إدخال قواعد محددة لتنظيم               
عملية التحول الرقمى، كما ينبغى إعطاء المعلمين الوقت الكافى للتكيف وتطوير مهـاراتهم             

لدراسية لتتناسب مع هـذا النـوع مـن         فى التعامل مع التعليم اإللكترونى، وإعداد المواد ا       
  .التعليم

على وجود عالقة بين تـوفر  ) Noguera, et al (2020نوجويرا دراسةكما أكدت 
الموارد التكنولوجية من أجهزة وبرامج وتحسين مستوى التدريس الرقمى وكـذلك التربيـة           

لوجية وتمكـين   الرقمية للطالب، كما أكدت على وجود عالقة قوية بين توفر الموارد التكنو           
  .  الطالب من التعلم الرقمى فكلما زادت هذه الموارد يزداد تمكين الطالب والعكس صحيح

علـى أن هنـاك مجموعـة مـن       )٢٠٢٠الدهشان، والـسيد،    (كذلك أكدت دراسة    
تحويل الجامعات المصرية الحكومية الي جامعات ذكية، تتمثل في رؤية          الالزمة ل متطلبات  ال

كمـا  إدارة ذكية،    و بيئة تعليمية تعلمية ذكية    و عناصر بشرية ذكية  وذكية  بنية تحتية    و رقمية
قدمت الدراسة رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية الحكومية الي جامعات ذكية فـي             

  .بعادها ومكوناتها وآليات تنفيذهاأضوء مبادرة التحول الرقمي لها، متضمنة منطلقاتها و
وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين        إلى) ٢٠٢٠المطرف،  (توصلت دراسة   و

تحـول  لوالجامعات الخاصة فى مدى توفر العناصر المادية الالزمـة ل          الجامعات الحكومية 
بـين الجامعـات الحكوميـة       جـود فـروق   كذلك و الحكومية، و  الرقمى لصالح الجامعات  
 يئة التـدريس لـصالح    همدى توافر الكفاءات الرقمية لدى أعضاء        والجامعات الخاصة فى  

وجود فروق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فى         و ين في القطاع الخاص،   لالعام
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كمـا  لـصالح الجامعـات الخاصـة،    وذلك م فى ظل األزمات لتعليالرقمي ل إمكانية التحول 
ى مـدى إمكانيـة     لم الجامعي ع  ليختالف قطاع التع  معنوى إل   تأثير أوضحت الدراسة وجود  

  .األزمات الحالية  ظلم فىلتعليالتحول الرقمى ل
إلى أن مستوى العائـد اإلجتمـاعى لبرنـامج         ) ٢٠٢١محمد،  (كما توصلت دراسة    

التحول الرقمى باألجهزة التخطيطية القومية وفقاً الستجابات عينة الدراسة جاء مرتفعاً، كما            
 خلصت الدراسة إلى وجود فروق بين إستجابات المسئولين عينة الدراسة فيما يتعلق بالنوع             

واإلدارة التابعين لها وذلك فى تحديدهم لمستوى العائد اإلجتماعى للتحول الرقمى بـاألجهزة    
 . التخطيطية القومية

  : الدراسات المرتبطة برأس المال البشرى) ب(
 أما بالنسبة للدراسات المرتبطة برأس المال البشرى فقد أكدت دراسـة جاريـسون  

)Garrison (2012 ى رأس المال البشري لمساعدة صناع القرار على ضرورة اإلستثمار ف
أن ، كمـا  في سعيهم لتحقيق التنمية المستدامة للدولة من خالل اإلستثمار في التعليم العـالي       

  .إنخفاض دعم الدولة للتعليم العالى يهدد تنمية رأس المال البشرى
ري إلى أن أثر أبعاد اإلستثمار في رأس المال البش        ) ٢٠١٥أسعد،  (وتوصلت دراسة   

في تحقيق التفكيـر اإلبـداعي   ) المعرفة، المهارات، الخبرة، اإلبتكار والتجديد، والمعنويات  (
هو أثر معنوي، وتظهر نتائج الدراسة أن األثر المعنوي هو أكثر تقارباً ألبعاد رأس المـال           

  .البشري في تحقيق التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الجامعية عينة الدراسة
األجهـزة  (على أن تكنولوجيـا المعلومـات       ) ٢٠١٨بن زهية،   (اسة  كما أكدت در  

لها أثر ملحوظ فـى تنميـة رأس المـال         ) والمعدات، والبرامج، وقواعد البيانات والشبكات    
  . البشرى من خالل أبعاده المختلفة

 علـى اإلسـتثمار فـى    Ma’dan, et al (2019(وركزت دراسة معدان وآخرون 
 المال البشرى وإبراز دوره فى تعزيـز وتنميـة الكفـاءة بـين              التعليم العالى وتنمية رأس   

الخريجين، حيث أكدت على أن مستوى الكفاءة بين الخريجين يتم تقييمه من خالل معارفهم              
ومهاراتهم وقدراتهم على إدارة المواقف فى مجال عملهم، كما أكدت على أن رأس المـال               

رات التعامل مع اآلخرين ولكن يركز أكثـر  البشرى اليعتمد فقط على المهارات التقنية ومها   
  .على تنمية المواقف التنافسية بين الخريجين

على وجود عالقة بين رأس المال البـشرى بأبعـاده         ) ٢٠١٩أحمد،  (وأكدت دراسة   
وتحقيـق التطـوير اإلدارى     ) المعرفة، والخبرة، والمهارات والقدرات، والتدريب    (المختلفة  
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على أن رأس المال البشرى يسهم فى زيادة        ) ٢٠١٩الشهرى،  (كما أكدت دراسة    . بالجامعة
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية بجامعة الملك سعود وذلك مـن وجهـة نظـر الموظفـات              

على أن واقع اإلستثمار فـى رأس       ) ٢٠١٩الشهرانى،  (وأكدت دراسة   . اإلداريات بالجامعة 
 حيث جاء مجال التدريب فى      المال البشرى فى جامعة الملك سعود جاء بشكل عام متوسط،         

المرتبة األولى، يليه مجال اإلتصال فى المرتبة الثانية، وجاء مجال التحفيـز فـى المرتبـة      
  .الثالثة واألخيرة وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اإلناث بالجامعة

إلى أن هناك عالقة إيجابية بين الثقة       ) ٢٠١٩سيف النصر،   (وتوصلت نتائج دراسة    
. ارة وتنمية رأس المال البشرى وذلك بالتطبيق على العاملين بالمعاهد الفنية الـصحية            باإلد

على أن اإلهتمام برأس المال البشرى يمثل عامالً أساسـياً   ) ٢٠١٩الجندى،  (وأكدت دراسة   
فى اإلبداع واإلبتكار بالمنظمات غير الحكومية ، كما أنه يساعد على تحقيق أهداف وحـل               

  .اجه هذه المنظماتالمشكالت التى تو
 بين  على وجود عالقةAhmed, et al (2020(وكذلك أكدت دراسة أحمد وآخرون 

النمـو اإلقتـصادى فـى      تحقيق  البنية التحتية والتنمية المالية ورأس المال البشرى و       توافر  
أن زيادة اإلستثمار فى رأس المال البشرى يؤدى إلى تعزيز النمو اإلقتـصادى           و بنغالديش،
إلى أهميـة العنـصر البـشرى وأهميـة     ) ٢٠٢٠الهطيل،  ( وأشارت دراسة    .جلطويل األ 

اإلستثمار فيه خاصة فى ظل الثورة المعرفية، والدور الذى يلعبـه اإلنترنـت فـى تنميـة             
المهارات التقنية والمعرفية وتشكيل رأس المال البشرى، وأهمية توظيف اإلنترنت لخدمـة            

على وجود عالقة ) ٢٠٢٠المطيرى،  (وأكدت دراسة   . اًأعضاء هيئة التدريس أكاديمياً ومهني    
بين رأس المال البشرى وتحقيق التميز اإلدارى بجامعة جدة، كما أكدت على ضرورة نشر              

من خالل تدريبهن وعقد ورش عمـل      ) عينة الدراسة (ثقافة التميز بين الموظفات اإلداريات      
وأن تدعم الجامعة سياسة التفـويض      لهن، وأن تعتمد سياسة الترقية على الكفاءة واإلبداع،         

  . بين المستويات اإلدارية المختلفة
 فإن الباحث يرى أن التحـول      وتأسيساً على ما سبق عرضه من الدراسات السابقة       

الرقمى يرتبط إرتباطاً وثيقاً برأس المال البشرى بالجامعات، حيث يجب على الجامعات أن              
ت التى يحتاجونها لمواكبة هذا التطور التقنـى        تزود أعضائها بالمهارات والمعارف والخبرا    

المستمر ولإلستعداد لمستقبل مختلف تماماً عن سابقه، مع ضرورة توفير فهم واضح لكيفية             
مساهمة التقنيات الرقمية فى إثراء التعليم الجامعى، فالعنـصر األساسـى الـذى سـيمكن               

  .الجامعات من تحقيق ذلك هو ضرورة مواكبة هذا التحول الرقمى
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 ومن خالل الطرح السابق وما تم عرضه من دراسات سابقة تتحدد مشكلة الدراسة
فى تحديد مستوى التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئـة              
التدريس، وكذلك تحديد مستوى رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهـة             

ات التى تواجه التحول الرقمـى لتنميـة رأس المـال           نظرهم، باإلضافة إلى تحديد الصعوب    
البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى، وصوالً إلى آليات مقترحة لتـدعيم التحـول الرقمـى              

  .لتنمية رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى
  أهمية الدراسة

 سـياق  رئيـسى فـي   ومطلـب  ملحة ضرورة أصبحت التحول الرقمى ثقافة نشر  إن-١
وتحدياتها، والتى تؤثر على جميع جوانب الحياة االقتصادية  العالمية الراهنة وراتالتط

  .والسياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية على وجه الخصوص
 تأتي الدراسة إستجابة لمتطلبات العصر الرقمى ومايفرضه على التعليم بـصفة عامـة              -٢

  .  ة عن إنتشار جائحة فيروس كوروناوالتعليم الجامعى وخاصة فى ظل األزمات الناتج
يسهم فى رفع كفاءة الجامعات وقدرتها التنافسية  البشري المال رأس  إن اإلهتمام بتنمية-٣

  .وتعزيز آداءها لألدوار المنوطة بها
 الحاجة الماسة فى عصر التحول الرقمى إلى أعضاء هيئة تدريس لديهم معرفة رقميـة               -٤

توظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل األمثل للمساهمة فـى        متعمقة، ولديهم القدرة على     
 .دفع عجلة التنمية

  أهداف الدراسة
 تحديد مستوى التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئـة     -١

  . التدريس
 تحديد مستوى رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعـضاء              -٢

  .هيئة التدريس
 تحديد العالقة بين التحول الرقمى وتنمية رأس المـال البـشرى بمؤسـسات التعلـيم                -٣

  . الجامعى
 تحديد الصعوبات التى تواجه التحول الرقمى لتنمية رأس المال البـشرى بمؤسـسات              -٤

  . التعليم الجامعى
سات  التوصل إلى آليات مقترحة لتدعيم التحول الرقمى لتنمية رأس المال البشرى بمؤس            -٥

  .التعليم الجامعى
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  فروض الدراسة
من المتوقع أن يكون مستوى التحول الرقمـى بمؤسـسات   " :  الفرض األول للدراسـة  -١

  ".التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتفعاً
  :  ويمكن إختبار هذا الفرض من خالل األبعاد التالية-
  .البنية األساسية لشبكات المعلومات -١
  . التعليم الرقمى-٢
  . التدريب على تكنولوجيا المعلومات-٣
  .  المكتبات الرقمية-٤
من المتوقع أن يكون مستوى رأس المال البشرى بمؤسسات : "  الفرض الثانى للدراسة -٢

  ". التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتفعاً
  : لية ويمكن إختبار هذا الفرض من خالل األبعاد التا-
  .المعارف -١
  . المهارات-٢
  . الخبرات-٣
  . اإلبداع واإلبتكار-٤
توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بـين التحـول الرقمـى           " :  الفرض الثالث للدراسة     -٣

   ".بمؤسسات التعليم الجامعىوتنمية رأس المال البشرى 
  مفاهيم الدراسة

  Digital transformationمفهوم التحول الرقمى 
د إجماع حول تعريف مشترك أو نموذج متفق عليه للتحول الرقمـى ويرجـع           اليوج

ذلك للسياقات المختلفة التى يستخدم فيها هذا المصطلح، حيث يمكن تعريف التحول الرقمى              
على أنه توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت داخـل المؤسـسات والهيئـات سـواء        

 العريضة وشبكة اإلنترنت وأساليب اإلتصال      مثل شبكات المعلومات  (الحكومية أو الخاصة    
بهدف تطوير اآلداء المؤسسى والخدمات وتحسين الكفـاءة التـشغيلية          ) عبر الهاتف الجوال  

وزيادة الفاعلية واإلنتاجية، مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة فى كافة أقسامها، إضـافة              
صول عليها، مما يضمن توفير     لتعاملها مع العمالء والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الح       

 ). ٧٨،ص٢٠١٠إسماعيل، ( الوقت والجهد فى آن واحد
قيـام المنظمـة    إلى أن التحول الرقمى هـو  )٧٧، ص٢٠٠٧عبد الفتاح، (وتشير 
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بعملياتها اإلدارية وكافة أنشطتها من خالل توفير بنية أساسية معلوماتية متطورة، تمكنهـا              
نت، وذلك فى كافة المجاالت، بما يسهم فـى تحقيـق           من مباشرة أعمالها عبر شبكة اإلنتر     

  . الكفاءة والفعالية فى اآلداء التنظيمى لها
إسـتخدام   التحـول الرقمـى بأنـه    )p, 2011, al. et, Westerman.5(ويعرف 

التكنولوجيا لتحسين اآلداء أو الوصول إلى المؤسسات بشكل أساسى، وإستخدام التطـورات            
تنقل والوسائط اإلجتماعية واألجهزة المدمجة الذكية، مع تحـسين         الرقمية مثل التحليالت وال   

إستخدامهم للتقنيات التقليدية مثل تخطيط موارد المؤسـسات، وتغييـر عالقـات العمـالء              
 .والعمليات الداخلية

التحول الرقمي هو التطور الرقمي المتعمـد       فيرى أن   ) Mazzone,2014,p.8(أما
 أو منهجية، سواء من الناحيـة   معينةفكرةأو أو عملية أو نموذج عمل   ما   والمستمر لشركة 

  .االستراتيجية أو التكتيكية
إحالل النظم اآللية محـل     هو   التحول الرقمي    يرى أن ) ٥ص،  ٢٠١٥السلمى،  (بينما  

 بما ينعكس   ،وخاصة في مجاالت إنتاج الخدمات التعليمية والتدريبية       العمل البشري التقليدي  
 بها، حيث تزيد أهمية األصول الفكرية غيـر   يةن الموارد البشر  المنظمات وتكوي كل  على هي 

 المنظمات المعاصرة، ومن ثم إستثماراتعن األصول المادية الملموسة في تكوين       الملموسة
  .تحديد قيمتها السوقية في

 إلى قدرة مؤسسات التعليم الجامعى      ويشير مفهوم التحول الرقمى فى هذه الدراسة      
 تقليدى إلى نظام رقمى قائم على تكنولوجيا المعلومات واإلتـصاالت           على اإلنتقال من نظام   

فى جميع مجاالت العمل الجامعى بما يحقق آداء وظيفى متميز ويعزز الميزة التنافسية لهذه              
البنيـة  (المؤسسات، ويتمثل التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى فـى مـدى تـوافر            

لرقمى، التدريب على تكنولوجيا المعلومات، المكتبات      األساسية لشبكات المعلومات، التعليم ا    
 ).الرقمية

  Human capitalمفهوم رأس المال البشرى 
تعددت التعريفات التى تناولت هذا المفهوم بتعدد اإلقتصاديين الـذين إهتمـوا بهـذا              
الموضوع وتناولوه بالدراسة والتحليل، نظراً لتعدد أبعاده اإلقتـصادية وغيـر اإلقتـصادية          

   .ختالف وجهة النظر فيهاوإ
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رأس ) OECD, 2001, p.18( حيث تعرف منظمة التعاون اإلقتـصادى والتنميـة  
على أنه مجموع المعارف والمهارات والكفاءات والخصائص المتجسدة فـى          المال البشري   

  .األفراد والتى تسهل خلق الرفاهية الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية
إلى أن رأس المال البـشرى هـو مجمـوع    ) Evans, et al, 2002, p55(ويشير 

القدرات والمهارات والخبرات البشرية المتباينة فى مستويات آدائها فى المنظمة حالياً والتى            
  .ستهيىء للعمل مستقبالً

فيعرف رأس المـال البـشرى      ) ٩٠، ص ٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائى،     (أما  
والموظفين من خالل المهارات المعرفيـة والتقنيـة    على أنه كل ما يزيد من إنتاجية العمال         

  .التى يكتسبونها، أى من خالل العلم والخبرة
ى     ) Armstrong, 2006, p.33(ويـرى   ل ف شرى یتمث ال الب المعرفـة  أن رأس الم

  .والمهارات التي ينشئها األفراد ويحافظون عليها ويستخدمونها
إلتقاء بـين عناصـر     أنه  رأس المال البشرى على     ) ٢٥، ص ٢٠١١زايد،  (ويعرف  

اإلنتاج المختلفة، بين األرض ورأس المال والعمل والتنظيم البشري، وينتج عن هذا اإللتقاء             
 .إنتاج رأس مال جديد يضاف إلى ما هو قائم بالفعل، فتربوا ثروة اآلمة وتزداد

تـألف مـن    أن رأس المـال البـشرى ي      ) ٥٥، ص ٢٠١٩البنك الدولى،   (بينما يرى   
هارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى األشخاص على مدار حياتهم بمـا            المعارف والم 

   .ستغالل إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمعإيمكنهم من 
 إلـى مجموعـة المعـارف       ويشير مفهوم رأس المال البشرى فى هذه الدراسـة        

 التـدريس   والمهارات والخبرات والقدرات اإلبتكارية واإلبداعية التى يملكها أعضاء هيئـة         
والتى تمكنهم من القيام بالمهام والواجبات المختلفة وإنجازها على أفضل وجه، بحيث تساهم             

  . فى رفع كفاءة الجامعات وتحقيق الميزة التنافسية لها
  اإلجراءات المنهجية للدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تستهدف تحديد مـستوى           : نوع الدراسة ) ١(
  .الرقمى وتحديد مستوى رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعىالتحول 

إعتمدت الدراسة على المنهج العلمـى باسـتخدام مـنهج المـسح            : المنهج المستخدم ) ٢(
  .اإلجتماعى الشامل ألعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان

  : مجاالت الدراسة) ٣(
المجال المكانى للدراسة فى كلية الخدمـة اإلجتماعيـة بجامعـة           تمثل  : المجال المكانى ) أ(
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  .حلوان
وقد تم إختيار كلية الخدمة اإلجتماعية بجامعة حلوان مجتمعاً للدراسـة لألسـباب             

  : التالية
 تعد كلية الخدمة اإلجتماعية من أوائل كليات جامعة حلوان التى شرعت فـى تطبيـق                -١

 مستوى الخدمات الطالبية أو من خالل التعلـيم         منظومة التحول الرقمى بها سواء على     
  .االلكترونى وخاصة فى ظل جائحة كورونا

 تعتبر كلية الخدمة اإلجتماعية من أوائل كليات جامعة حلوان الحاصلة علـى الجـودة                -٢
  .   واإلعتماد االكاديمى األمر الذى يؤهلها لمواكبة منظومة التحول الرقمى

اعية من أكبر كليات جامعة حلوان من حيث أعـداد أعـضاء           تعتبر كلية الخدمة اإلجتم    -٣
  .هيئة التدريس المنتمين إليها

 إستجابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان الستكمال بيانات            -٤
  . اإلستبيان

تمثل المجال البشرى للدراسة فى الحصر الـشامل ألعـضاء هيئـة            : المجال البشرى ) ب(
عضواً وقت تطبيـق    ) ١٦٩(كلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان وعددهم       التدريس ب 

، ولم يتمكن الباحث مـن التطبيـق   )١٢٤(الدراسة، حيث تم التطبيق الفعلى على عدد       
مفردات لتطبيق الصدق والثبات علـيهم،      ) ١٠(منهم، وقد تم إستبعاد     ) ٤٥(على عدد   

  .مفردة) ١١٤(وبذلك أصبح مجتمع الدراسة 
وهى الفترة التى استغرقتها عملية جمع البيانات من الميـدان والتـى            : مجال الزمنى ال) ج(

  . م٢٠٢١/ ٢/ ٥م إلى ٢٠٢١/ ١/ ١٠بدأت فى الفترة من 
  :آداة الدراسة) ٤(
      إستمارة إستبيان إلكترونى ألعضاء هيئة التدريس حول التحول الرقمى كآلية لتنمية

  : عىرأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجام
  : وتم تصميم اآلداة وفقاً للخطوات التالية

 بناء اآلداة فى صورتها األولية إعتماداً على اإلطار النظرى للدراسة والدراسات السابقة             -١
المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديد العبارات التى ترتبط بكل بعد من أبعـاد الدراسـة،      

ظرية، ثم تحليل هـذه األدبيـات       اإلطالع على األدبيات والكتب واألطر الن     ومن خالل   
والبحوث والدراسات وذلك للوصول إلى األبعـاد المختلفـة ذات اإلرتبـاط بمـشكلة              

  .الدراسة
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  : صدق اآلداة-٢
مـن أعـضاء هيئـة    ) ٥(حيث تم عرض األداة على عـدد        : الصدق الظاهرى لألداة  )  أ(

تعـديل وإضـافة    التدريس بكلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان، وبناء على ذلك تم           
، وفى نهاية هذه المرحلـة  %)٨٠(وحذف بعض العبارات وفقاً لدرجة إتفاق التقل عن  

  . تم صياغة األداة فى صورتها النهائية
  
  
 حيث اعتمد الباحث فى حساب صدق االتساق الداخلى علـى           :صدق اإلتساق الداخلى  ) ب(

مفردات من  ) ١٠( قوامها   معامل ارتباط كل بعد فى األداة بالدرجة الكلية، وذلك لعينة         
خارج إطار عينة الدراسة، والتى توافرت فيهم شروط اختيـار        (أعضاء هيئة التدريس    

، وتبين أنها معنوية عند مستويات الداللة المتعارف عليها، وأن معامـل         )عينة الدراسة 
  : كما يتضح من الجدول التالىالصدق مقبول، 

  )١٠=ن(بعاد االستبيان ودرجة االستبيان ككليوضح االتساق الداخلى بين أ) ١(جدول رقم 

 )٠,٠٥(معنوي عند          *                    )     ٠,٠١(معنوي عند ** 
لكـل  ) ٠,٠١(أن معظم أبعاد األداة دالة عند مستوى معنوية         ) ١(يوضح الجدول رقم    

م يمكن القول أن درجات العبارات تحقق الحد الذى يمكـن معـه قبـول هـذه               بعد، ومن ث  
  . الدرجات ومن ثم تحقق مستوى الثقة فى األداة واإلعتماد على نتائجها

  :  ثبات األداة-٣
) ١٠(تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ألفا كرونبـاخ، وذلـك لعينـة قوامهـا         

ار عينة الدراسة، والتى توافرت فيهم شـروط  خارج إط(مفردات من أعضاء هيئة التدريس      
   :وقد جاءت النتائج كما هى موضحة فى الجدول التالى). اختيار عينة الدراسة

معامل   األبعاد  م
  الداللة  االرتباط

  **  ٠٫٨٩  التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى  ١
  **  ٠٫٩٢  رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى   ٢

الصعوبات التى تواجه التحول الرقمى لتنمية رأس المال البشرى بمؤسسات   ٣
  ** ٠٫٨٤  امعىالتعليم الج

مقترحات تدعيم التحول الرقمى لتنمية رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم   ٤
  **  ٠٫٨٦  الجامعى
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  )١٠=ن( نتائج ثبات استمارة االستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخحيوض) ٢(جدول رقم

أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن اإلعتماد على         ) ٢(يوضح الجدول رقم    
  . ، وبذلك أصبحت األداة فى صورتها النهائية)٠,٩٢(نتائجها، حيث بلغ الثبات الكلى لألداة 

  : تحديد مستوى التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى) ٥(
ول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء     للحكم على مستوى التح   

هيئة التدريس بكلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان، بحيث تكون بدايـة ونهايـة فئـات               
، تم ترميـز    )درجة واحدة (، ال   )درجتين(، إلى حد ما     )ثالثة درجات (نعم  : المقياس الثالثى 

الحـدود الـدنيا   (ل خاليا المقياس الثالثـى  وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللى، ولتحديد طو   
، تم تقسيمه على عدد خاليا      )٢ = ١- ٣( أقل قيمة    -أكبر قيمة = ، تم حساب المدى     )والعليا

وبعد ذلك تم إضـافة هـذه       ) ٠,٦٧ = ٣/ ٢(المقياس للحصول على طول الخلية المصحح       
حيح وذلك لتحديد الحـد     القيمة إلى أقل قيمة فى المقياس أو بداية المقياس وهى الواحد الص           

  : وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلىاألعلى لهذه الخلية، 
  يوضح مستويات المتوسطات الحسابية) ٣(جدول رقم 

  :أساليب التحليل اإلحصائى) ٦(
، ومراجعتها ميـدانياً    )١٠/٢/٢٠٢١ إلى   ١/١/٢٠٢١(تم جمع البيانات فى الفترة من       

برنـامج  ومكتبياً بمعرفة الباحث، ثم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللـى باسـتخدام              
)SPSS.V. 24.0 (  الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية، وقد طبقت األساليب اإلحـصائية

التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى، واإلنحراف المعيـارى، والمـدى،          : التالية
 .وتحليل االنحدار البسيط، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل التحديد

   كرونباخ-معامل ألفا  األبعاد م
  ٠٫٩٢ لتدريس ككلثبات استمارة استبيان أعضاء هيئة ا

  مستوى منخفض  ١٫٦٧ -١إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 
  توسطمستوى م  ٢٫٣٤ -١٫٦٨إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 
  مستوى مرتفع  ٣: ٢٫٣٥إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 
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  نتائج الدراسة الميدانية
 : وصف أعضاء هيئة التدريس مجتمع الدراسة: ور األولالمح

  )١١٤=ن(يوضح وصف أعضاء هيئة التدريس مجتمع الدراسة ) ٤(جدول رقم 

  :أن) ٤(يوضح الجدول رقم 
سنوات تقريبـاً،  ) ١٠(سنة، وبانحراف معيارى ) ٤١(متوسط سن أعضاء هيئة التدريس    -

ك المرحلة العمريـة مـن      وقد يعكس ذلك مدى ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس فى تل           
مهارات ومعارف وقدرات تمكنهم مـن إسـتخدام وتوظيـف تكنولوجيـا المعلومـات              

 .واإلتصاالت المختلفة فى العملية التعليمية
سنوات ) ٩(سنة، وبانحراف معيارى    ) ١٦(متوسط عدد سنوات الخبرة فى مجال العمل         -

 مهـاراتهم ومعـارفهم     تقريباً، وقد يعكس ذلك حرص أعضاء هيئة التدريس على تنمية         
وخبراتهم وذلك لتطوير آدائهم الوظيفى فى ظل التحـول الرقمـى بمؤسـسات التعلـيم               

 . الجامعى
، بينمـا نـسبة الـذكور     %)٦٢,٣(أكبر نسبة من أعضاء هيئة التدريس إنـاث بنـسبة            -

، وقد يعكس ذلك حرص عضوات هيئة التـدريس علـى تنميـة معـارفهم                %)٣٧,٧(
 . التكنولوجيا الرقمية فى المجال التعليمىومهاراتهم فيما يتعلق ب

، ثم أستاذ مـساعد     %)٤٦,٥(أكبر نسبة من أعضاء هيئة التدريس وظيفتهم مدرس بنبة           -
، وقد يعكس ذلك حرص أعـضاء هيئـة         %)٢١,١(، يليها أستاذ بنسبة     %)٣٢,٤(بنسبة  

 التحول  التدريس سواء كانوا مدرسين أو أساتذة مساعدين أو أساتذة على مواكبة منظومة           
 . الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى

 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى  المتغيرات الكمية م
  ١٠ ٤١    السن   ١
  ٩  ١٦  عدد سنوات الخبرة  ٢

  %  ك  النوع  
  ٣٧٫٧  ٤٣  ذكر  ١
  ٦٢٫٣  ٧١  إنثى  ٢

  ١٠٠  ١١٤  عالمجمو
  %  ك  الدرجة العلمية  
  ٤٦٫٥  ٥٣  مدرس  ١
  ٣٢٫٤  ٣٧  أستاذ مساعد  ٢
  ٢١٫١  ٢٤  أستاذ  ٣

  ١٠٠  ١١٤  المجموع
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  : التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى: المحور الثانى
  :البنية األساسية لشبكات المعلومات) ١(

  )١١٤=ن(يوضح مستوى البنية األساسية لشبكات المعلومات  ) ٥(جدول رقم 

أن مستوى البنية األساسية لـشبكة المعلومـات        ) ٥(يوضح الجدول السابق رقم     
ـ بمؤسسات التعليم الجامعى كما يحددها أعضاء هيئة التدريس        ط  متوسط حيث بلغ المتوس

جاء فى الترتيـب األول     : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى      )١,٩٤(الحسابى  
، وجـاء   )٢,٢٤(يتوفر بالجامعة فريق عمل إلدارة شبكة المعلومـات بمتوسـط حـسابى             

 متاحة ألعـضاء هيئـة التـدريس       Wi-Fiيتوافر بالجامعة شبكة السلكية       بالترتيب الثانى   
تحرص الجامعة على تـوفير خـدمات       راً الترتيب السادس    ، وأخي )١,٩٩(بمتوسط حسابى   

، وقد يعكس ذلك ضرورة اهتمام مؤسسات       )١,٨١( بمتوسط حسابى    اإلنترنت فائق السرعة  
التعليم الجامعى برفع كفاءة البنية األساسية لشبكة المعلومات، مع رفع سرعة اإلنترنت بها،             

اد وتدريب فريق عمل قادر علـى إدارة  إلى جانب توفير نظام حماية للشبكة الجامعية، وإعد       
 Elliot et(، ودراسة )٢٠١١على، (وهذا ما أكدته نتائج دراسة . شبكة المعلومات بالجامعة

al, 2016( ودراسة ،) ،٢٠٢٠الدهشان، والسيد.( 

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

ف  
را

نح
اال

رى
عيا

الم
 

ب
رتي

الت
 

زة   ١ ة أجه وافر بالجامع يت
اءة   ب ذات الكف الحاس

  العالية
٤ ٠٫٥٣ ١٫٨٩ ٢٠٫٢ ٢٣ ٧١٫١ ٨١ ٨٫٨ ١٠ 

ى    ٢ ة عل رص الجامع تح
ت    دمات اإلنترن وفير خ ت

  فائق السرعة
٦ ٠٫٦٤ ١٫٨١ ٣١٫٦ ٣٦ ٥٦٫١ ٦٤ ١٢٫٣ ١٤ 

بكة   ٣ ة ش وافر بالجامع يت
لكية ة Wi-Fi  الس متاح

  ألعضاء هيئة التدريس
٢ ٠٫٨١ ١٫٩٩ ٣٣٫٣ ٣٨ ٣٤٫٢ ٣٩ ٣٢٫٥ ٣٧ 

توفر الجامعة برامج حماية  ٤
 ٥ ٠٫٧٦ ١٫٨٢ ٣٩٫٥ ٤٥ ٣٩٫٥ ٤٥ ٢١٫١ ٢٤  للبيانات والشبكات

تحرص الجامعة على عمل  ٥
رة   ة لألجه يانة دوري ص

  والمعدات التكنولوجية
٣ ٠٫٥٥ ١٫٩٠ ٢٠٫٢ ٢٣ ٦٩٫٣ ٧٩ ١٠٫٥ ١٢ 

توفر بالجامعة فريق عمل    ي ٦
 ١ ٠٫٧٢ ٢٫٢٤ ١٦٫٧ ١٩ ٤٣ ٤٩ ٤٠٫٣ ٤٦  إلدارة شبكة المعلومات 

مستوى   ٠٫٤٩  ١٫٩٤  البعد ككل
  متوسط
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  : التعليم الرقمى) ٢(
  )١١٤=ن(يوضح مستوى التعليم الرقمى  ) ٦(جدول رقم 

أن مستوى التعليم الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى كما        ) ٦(يوضح الجدول رقم    
، ومؤشرات ذلك )١,٩٥( الحسابى  متوسط حيث بلغ المتوسطيحددها أعضاء هيئة التدريس
جاء فى الترتيب األول توفر الجامعة مواد التدريس الرقمية         : وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى   

توفر الجامعة منصات رقمية    ، وجاء بالترتيب الثانى     )٢,٠٩(عبر اإلنترنت بمتوسط حسابى     
تحرص الجامعة  سادس  ، وأخيراً الترتيب ال   )٢,٠٧( بمتوسط حسابى    لتبادل المعارف الجديدة  

، )١,٧٢( بمتوسـط حـسابى   على استخدم ملف اإلنجاز اإللكترونى فى تعليم وتقييم الطالب 
وقد يعكس ذلك ضرورة إهتمام المؤسسات الجامعية بتوفير بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة،            

ر فضالً عن إعداد المقررات الدراسية لتتناسب مع التعليم الرقمى، باإلضـافة إلـى تطـوي              
مهارات أعضاء هيئة التدريس فى التعامل مـع التقنيـات الرقميـة وتزويـدهم بأسـاليب                

ويتفق ذلك مع نتـائج دراسـة       . وإستراتيجيات التدريس التى تتناسب مع التعليم اإللكترونى      
 Noguera (، ودراسة )٢٠٢٠الدهشان، والسيد، (، ودراسة )٢٠١٩الحرون، وبركات، (

et al, 2020( ،ودراسة) Mladenova et al, 2020.(  

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

  %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

ط  بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
ف  ار
معي

ال
 الترتيب ى

ة     ١ ة خط ك الجامع تمتل
يم      تفصيلية واضحة للتعل

  الرقمى
٣ ٠٫٦٨ ٢٫٠٤ ٢١٫١ ٢٤ ٥٤٫٤ ٦٢ ٢٤٫٦ ٢٨ 

ة    ٢ ة منظوم وفر الجامع ت
ة   ة إلكتروني تعليمي

  متكاملة
٥ ٠٫٦٢ ١٫٨٩ ٢٥٫٤ ٢٩ ٦٠٫٥ ٦٩ ١٤٫١ ١٦ 

الجامعة البرمجيات توفر  ٣
 ٤ ٠٫٦١ ١٫٩٢ ٢٢٫٨ ٢٦ ٦٢٫٣ ٧١ ١٤٫٩ ١٧  الالزمة للتعليم الرقمى

صات     ٤ ة من وفر الجامع ت
ارف    ادل المع ة لتب رقمي

  الجديدة
٢ ٠٫٦٦ ٢٫٠٧ ١٨٫٤ ٢١ ٥٦٫١ ٦٤ ٢٥٫٤  ٢٩ 

واد     ٥ ة م وفر الجامع ت
ر   ة عب دريس الرقمي الت

  اإلنترنت
١ ٠٫٧٣ ٢٫٠٩ ٢٢٫٨ ٢٦ ٤٥٫٦ ٥٢ ٣١٫٦ ٣٦ 

ر ٦ ى  تح ة عل ص الجامع
از  ف اإلنج تخدم مل اس
يم    ى تعل ى ف اإللكترون

  وتقييم الطالب

٦ ٠٫٧٦ ١٫٧٢ ٤٦٫٥ ٥٣ ٣٥٫١ ٤٠ ١٨٫٤ ٢١ 

مستوى   ٠٫٥٠  ١٫٩٥  البعد ككل
  متوسط
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  : التدريب على تكنولوجيا المعلومات) ٣(
  )١١٤=ن(يوضح مستوى التدريب على تكنولوجيا المعلومات  ) ٧(جدول رقم 

 بمؤسسات  التدريب على تكنولوجيا المعلومات   أن مستوى   ) ٧(يوضح الجدول رقم    
 متوسط حيث بلغ المتوسـط الحـسابى        التعليم الجامعى كما يحددها أعضاء هيئة التدريس      

تعقـد  جاء فـى الترتيـب األول       : لك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى    ، ومؤشرات ذ  )٢,١٦(
، وجـاء   )٢,٥٦( بمتوسط حـسابى     الجامعة دورات تدريبية عن التحول الرقمى فى التعليم       

 بمتوسط  يتم تدريب الهيئة التدريسية على إستخدام التقنيات التعليمية الجديدة        بالترتيب الثانى   
تقدم الجامعة دورات تدريبية عبر اإلنترنت فـى        سادس  ، وأخيراً الترتيب ال   )٢,٤٨(حسابى  

، وقد يعكس ذلك ضـرورة تنميـة        )١,٨٥( بمتوسط حسابى    طرق تقويم الطالب إلكترونياً   
قدرات مجتمع الجامعة على استخدام واإلستفادة من تكنولوجيـا المعلومـات واإلتـصاالت             

علم الرقمى ومهـارات التقيـيم      الحديثة، مع إعداد خطة تفصيلية لبناء مهارات إدارة بيئة الت         
، )Elliot et al, 2016(ويتفق ذلك مـع نتـائج دراسـة    . الرقمى ألعضاء هيئة التدريس

 ).٢٠١٩الحرون، وبركات، (ودراسة 

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
 الترتيبف 

ة يتم تدريب الهيئة التدريسي ١
ات   تخدام التقني ى إس عل

  التعليمية الجديدة
٢ ٠٫٥٤ ٢٫٤٨ ١٫٨ ٢ ٤٨٫٢ ٥٥ ٥٠  ٥٧ 

ة دورات   ٢ د الجامع تعق
تدريبية عن التحول الرقمى 

  فى التعليم 
١ ٠٫٥٣ ٢٫٥٦ ١٫٨ ٢ ٤٠٫٤ ٤٦ ٥٧٫٩ ٦٦ 

ل      ٣ ن ح ة م ى الجامع تمكنن
ى   ة الت شكالت التقني الم

  تواجهنى
٥ ٠٫٦٣ ١٫٩٢ ٢٣٫٧ ٢٧ ٦٠٫٥ ٦٩ ١٥٫٨ ١٨ 

يتم تدريب الهيئة التدريسية  ٤
ة    ارات إدارة بيئ ى مه عل

  التعلم الرقمى
٤ ٠٫٦١ ٢٫٠٥ ١٥٫٨ ١٨ ٦٣٫٢ ٧٢ ٢١٫١ ٢٤ 

ة دورات   ٥ دم الجامع تق
ى        ت ف ر اإلنترن تدريبية عب
الب  ويم الط رق تق ط

  إلكترونيًا

٦ ٠٫٧٤ ١٫٨٥ ٣٦ ٤١ ٤٣ ٤٩ ٢١ ٢٤ 

ى   ٦ ة عل رص الجامع تح
اليب   ضاءها أس ساب أع إك

لتى تناسب التعلم التدريس ا
  الرقمى

٣ ٠٫٦٦ ٢٫٠٩ ١٧٫٥ ٢٠ ٥٦٫١ ٦٤ ٢٦٫٣ ٣٠ 

مستوى   ٠٫٤٥  ٢٫١٦ البعد ككل
 متوسط
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  : المكتبات الرقمية) ٤(
  )١١٤=ن(يوضح مستوى المكتبات الرقمية  ) ٨(جدول رقم 

أن مستوى المكتبات الرقمية بمؤسسات التعليم الجـامعى        ) ٨(يوضح الجدول رقم    
، ومؤشرات )٢,٠٣(ث بلغ المتوسط الحسابى  متوسط حيكما يحددها أعضاء هيئة التدريس   
تتيح الجامعة قواعـد البيانـات      جاء فى الترتيب األول     : ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى    

تحرص الجامعة على   ، وجاء بالترتيب الثانى     )٢,٢٣(بمتوسط حسابى   العالمية بشكل مجانى    
، وأخيـراً   )٢,١١( حـسابى     بمتوسـط  تطوير البنية التحتية لمكتبتها لتدعم التحول الرقمى      

 بمتوسـط   تحرص الجامعة على توفير الكتب والمراجع العلمية اإللكترونية       الترتيب السادس   
، وقد يعكس ذلك ضرورة اإلهتمام بتوفير المخصصات المالية الالزمة لدعم       )١,٩٣(حسابى  

الكتـب  وميكنة المكتبات الجامعية، مع إتاحة المصادر االلكترونية لالبحاث والـدوريات و           
. والرسائل الجامعية، األمر الذى يدعم عملية التحول الرقمى بمؤسسات التعلـيم الجـامعى            

  ). ٢٠١٨أمين، (، ودراسة )٢٠١١على، (ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 
  : أبعاد رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى: المحور الثالث

  :المعارف) ١(

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
 الترتيبف 

ة   ١ ة الجامع وفر مكتب ت
 ٥ ٠٫٦٦  ١٫٩٥ ٢٤٫٦ ٢٨ ٥٦٫١ ٦٤ ١٩٫٣ ٢٢  خدماتها بشكل إلكترونى

ات    ٢ ة قاع وافر بالمكتب تت
ة    ت لخدم زة باإلنترن  مجه

  أعضاء هيئة التدريس
٣ ٠٫٧٩ ٢٫٠١ ٣٠٫٧ ٣٥ ٣٧٫٧ ٤٣ ٣١٫٦ ٣٦ 

ى  ٣ ة عل رص الجامع  تح
ع   ب والمراج وفير الكت ت

  العلمية اإللكترونية
٦ ٠٫٧٥ ١٫٩٣ ٣١٫٦ ٣٦ ٤٣٫٩ ٥٠ ٢٤٫٦ ٢٨ 

د   ٤ ة قواع يح الجامع تت
شكل    ة ب ات العالمي البيان

  مجانى 
١ ٠٫٧٥ ٢٫٢٣ ١٩٫٣ ٢٢ ٣٨٫٦ ٤٤ ٤٢٫١ ٤٨ 

ى   ٥ ة عل رص الجامع تح
ة    ة التحتي وير البني تط
ول  دعم التح ا لت لمكتبته

  الرقمى

٢ ٠٫٧٦ ٢٫١١ ٢٣٫٧ ٢٧ ٤٢٫١ ٤٨ ٣٤٫٢ ٣٩ 

توفر الجامعة المخصصات  ٦
دعم    ة ل ة الالزم المالي

  المكتبة الرقمية
٤ ٠٫٦٥ ١٫٩٨ ٢١٫٩ ٢٥ ٥٧٫٩ ٦٦ ٢٠٫٢ ٢٣ 

مستوى   ٠٫٥٤  ٢٫٠٣  البعد ككل
  متوسط
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  )١١٤=ن(يوضح مستوى المعارف  ) ٩(جدول رقم 

كمـا  عارف بمؤسسات التعلـيم الجـامعى       أن مستوى الم  ) ٩(يوضح الجدول رقم    
، ومؤشرات ذلك )٢,٠٧( متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابى يحددها أعضاء هيئة التدريس
فـي  جاء فى الترتيب األول أغلب معارف الجامعة توضع         : وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى   

، وجاء بالترتيب الثانى تضع الجامعـة الـسياسات         )٢,١٨(بمتوسط حسابى    قواعد البيانات 
، وأخيراً الترتيـب    )٢,١٦(بمتوسط حسابى    التى تضمن خلق معارف جديدة بصفة مستمرة      

بمتوسـط حـسابى     تمتلك الجامعة نظاماً معلوماتياً دقيقاً وحديثاً يميزها عن منافسيها        السابع  
إهتمام المؤسسات الجامعية بمنح فرص التقدم المعرفـى        كس ذلك ضرورة    ، وقد يع  )١,٨٩(

ألعضاء هيئة التدريس الذين يمثلون رأسمالها البشرى، مع حرص الجامعات على أن تمتلك             
ثقافة تنظيمية ونظاماً معلوماتياً حديثاً يميزها عن غيرها ويرفـع مـن كفاءتهـا وقـدرتها                

أحمـد،  (، ودراسـة  )Ma’dan, M. et al, 2019(ة ويتفق ذلك مع نتائج دراس. التنافسية
  ).٢٠١٩الشهرى، (، ودراسة )٢٠١٩

  : المهارات) ٢(

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
 الترتيبف 

للجامعة ثقافة تنظيمية جيدة  ١
 ٦ ٠٫٦٤ ٢٫٠٤ ١٨٫٤ ٢١ ٥٨٫٨ ٦٧ ٢٢٫٨ ٢٦  تسمح بتدفق المعارف

سياسات   ٢ ة ال ضع الجامع ت
ارف      ق مع ضمن خل ى ت الت

  مرةجديدة بصفة مست
٢ ٠٫٥٦ ٢٫١٦ ٨٫٨ ١٠ ٦٦٫٧ ٧٦ ٢٤٫٦ ٢٨ 

ة   ٣ ارف الجامع ب مع أغل
 ١ ٠٫٦٣ ٢٫١٨ ١٢٫٣ ١٤ ٥٧٫٩ ٦٦ ٢٩٫٨ ٣٤  توضع في قواعد البيانات

ة     ٤ ضو هيئ ة ع نح الجامع تم
دم   رص التق دريس ف الت

  المعرفى
٥ ٠٫٦٣ ٢٫٠٦ ١٦٫٧ ١٩ ٦٠٫٥ ٦٩ ٢٢٫٨ ٢٦ 

ة    ٥ ة رؤي ك الجامع تمتل
واضحة نحو إستراتيجيات    

  خل إدارة المعرفة ومدا
٣ ٠٫٦٤ ٢٫١٠ ١٥٫٨ ١٨ ٥٨٫٨ ٦٧ ٢٥٫٤ ٢٩ 

ًا   ٦ ة نظام ك الجامع تمتل
ديثًا  ًا وح ًا دقيق معلوماتي

  يميزها عن منافسيها
٧ ٠٫٧٧ ١٫٨٩ ٣٥٫١ ٤٠ ٤٠٫٤ ٤٦ ٢٤٫٦ ٢٨ 

ادات    ٧ ار القي تم إختي ي
اإلدارية بالجامعة بناء على 

  المعرفة والمهارة
٤ ٠٫٧٢ ٢٫٠٩ ٢١٫٩ ٢٥ ٤٧٫٤ ٥٤ ٣٠٫٧ ٣٥ 

مستوى   ٠٫٥٣  ٢٫٠٧  البعد ككل
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  )١١٤=ن(يوضح مستوى المهارات  ) ١٠(جدول رقم 

كمـا  المهارات بمؤسسات التعليم الجـامعى     أن مستوى   ) ١٠(يوضح الجدول رقم    
، ومؤشرات ذلك )٢,٠٢( متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابى يحددها أعضاء هيئة التدريس
جاء فى الترتيب األول تركز الجامعة على التطوير والتعليم         : وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى   

، وجاء بالترتيب الثانى يشارك     )٢,٢٣(بمتوسط حسابى    المستمر كأساس الكتساب المهارات   
، وأخيـراً  )٢,١٥(بمتوسـط حـسابى    تدريبيةأعضاء هيئة التدريس فى تحديد إحتياجاتهم ال   

بمتوسـط حـسابى      تضع الجامعة حوافز لتنمية مهارات الهيئة التدريـسية        بعالترتيب السا 
حرص المؤسسات الجامعية على تـوفير المخصـصات        ، وقد يعكس ذلك ضرورة      )١,٦٦(

ع التقنيـات   المالية الالزمة لتأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم للتعامل م          
الحديثة، وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر كأساس الكتساب هذه المهارات،  ويتفـق             

، ودراسـة  )٢٠١٨بـن زهيـة،   (، ودراسـة  )Garrison, 2012(ذلك مع نتائج دراسة 
  ).٢٠٢٠الهطيل، (، ودراسة )٢٠١٩الشهرانى، (

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
ف  ار
معي

ال
 الترتيب ى

ة   ١ ة بخط زم الجامع  تلت
اه    حة تج ة واض تدريبي

  الهيئة التدريسية
٣ ٠٫٧٠ ٢٫١١ ١٩٫٣ ٢٢ ٥٠ ٥٧ ٣٠٫٧ ٣٥ 

ًا   ٢ ة فرص وفر الجامع ت
سية     ا التدري ساوية لهيئته مت

  لتطوير وصقل مهاراتهم
٥ ٠٫٧٥ ٢٫٠٦ ٢٥٫٤ ٢٩ ٤٣ ٤٩ ٣١٫٦ ٣٦ 

وافز    ٣ ة ح ضع الجامع ت
ة     ارات الهيئ ة مه لتنمي

  التدريسية
٧ ٠٫٦٦ ١٫٦٦ ٤٤٫٧ ٥١ ٤٤٫٧ ٥١ ١٠٫٥ ١٢ 

ة     ٤ ة ميزاني صص الجامع تخ
ضاء  دريب أع بة لت مناس

  هيئة التدريس
٦ ٠٫٦٨ ١٫٨٢ ٣٣٫٣ ٣٨ ٥٠٫٩ ٥٨ ١٥٫٨  ١٨ 

ة    ٥ ضاء هيئ شارك أع ي
د  ى تحدي دريس ف الت

 إحتياجاتهم التدريبية
٢ ٠٫٧٤ ٢٫١٥ ٢١ ٢٤ ٤٣ ٤٩ ٣٦ ٤١ 

ة    ٦ ضاء هيئ ك أع يمتل
ل   ارات التعام دريس مه الت

  مع التقنيات الحديثة
٤ ٠٫٣٦ ٢٫٠٨ ٢٫٦ ٣ ٨٦٫٨ ٩٩ ١٠٫٥ ١٢ 

ى   ٧ ة عل ز الجامع ترك
ستمر   يم الم وير والتعل التط
  كأساس الكتساب المهارات

١ ٠٫٥٣ ٢٫٢٣ ٥٫٣ ٦ ٦٦٫٧ ٧٦ ٢٨٫١ ٣٢ 
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  : الخبرات) ٣(
  )١١٤=ن(يوضح مستوى الخبرات  ) ١١(جدول رقم 

كمـا  خبرات بمؤسسات التعليم الجـامعى      أن مستوى ال  ) ١١(يوضح الجدول رقم    
، ومؤشرات ذلك )٢,٢٠( متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابى يحددها أعضاء هيئة التدريس
جاء فى الترتيب األول تساهم خبرات أعضاء هيئة التدريس         : وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى   
، وجاء بالترتيـب الثـانى تحـرص    )٢,٣٩(بمتوسط حسابى  فى إنجاز المهام فى وقت أقل    

، وأخيراً الترتيب الـسادس     )٢,٢١(بمتوسط حسابى    ت أعضائها الجامعة على إستثمار خبرا   
بمتوسـط حـسابى     تحرص الجامعة على زيادة خبرات أعضاءها فى مجـال تخصـصهم          

إهتمام الجامعات بتنمية خبرات أعضاءها فى مجـاالت        ، وقد يعكس ذلك ضرورة      )٢,١١(
الـذى يعتبـر    تخصصهم المختلفة، مع حرص الجامعة على تنمية رأس المال اإلجتماعى و          

مدخالً هاماً لنقل الخبرات بين أعضاءها، باإلضافة إلى ضرورة إهتمام الجامعـات بتبـادل             
الخبرات مع المؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية األمر الذى يرفع من كفاءتها وقـدرتها             

   ).٢٠١٩أحمد، (، ودراسة )٢٠١٥أسعد، (ويتفق ذلك مع نتائج دراسة . اإلنتاجية والتنافسية
  : اإلبداع واإلبتكار) ٤(

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
ف  ار
معي

ال
 الترتيب ى

ى   ١ ة عل رص الجامع تح
 ٢ ٠٫٦٣ ٢٫٢١ ١١٫٤ ١٣ ٥٦٫١ ٦٤ ٣٢٫٥ ٣٧  إستثمار خبرات أعضائها

ة    ٢ ضاء هيئ رص أع يح
التدريس القدامى على تقديم 

  خبراتهم لألعضاء الجدد
٣ ٠٫٦٣ ٢٫٢٠ ١١٫٤ ١٣ ٥٧ ٦٥ ٣١٫٦ ٣٦ 

ل     ٣ ى ح ة ف أ الجامع تلج
رات    ذوى الخب شكالتها ل م

  من أعضاء هيئة التدريس
٤ ٠٫٦٩ ٢٫١٩ ١٥٫٨ ١٨ ٤٩٫١ ٥٦ ٣٥٫١ ٤٠ 

ادل   ٤ ة بتب تم الجامع ته
سات   ع المؤس رات م الخب

  اإلقليمية والدولية
٥ ٠٫٦٨ ٢٫١١ ١٨٫٤ ٢١ ٥٢٫٦ ٦٠ ٢٨٫٩ ٣٣ 

ى   ٥ ة عل رص الجامع تح
ادة خب  ضاءها زي رات أع

  فى مجال تخصصهم
٦ ٠٫٧١ ٢٫١١ ٢٠٫٢ ٢٣ ٤٩٫١ ٥٦ ٣٠٫٧  ٣٥ 

ضاء    ٦ رات أع ساهم خب ت
از      ى إنج دريس ف ة الت هيئ

  المهام فى وقت أقل
١ ٠٫٥٦ ٢٫٣٩ ٣٫٥ ٤ ٥٣٫٥ ٦١ ٤٣ ٤٩ 
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  )١١٤=ن(يوضح مستوى اإلبداع واإلبتكار ) ١٢(جدول رقم 

اإلبداع واإلبتكار بمؤسسات التعليم الجامعى     أن مستوى   ) ١٢(يوضح الجدول رقم    
ومؤشرات ، )٢,٠٦( متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابى كما يحددها أعضاء هيئة التدريس   
جاء فى الترتيب األول تشجع الجامعة أعضائها علـى         : ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى    

، وجاء بالترتيـب    )٢,٢٢(بمتوسط حسابى    تحقيق الترقيات العلمية فى مختلف التخصصات     
بمتوسـط   الثانى توفر الجامعة مراكز بحوث واستشارات تعزز قدرتها على اإلبداع والتميز          

  تتبنى الجامعة أساليب مبتكرة لزيادة رضا أعضائها       بع، وأخيراً الترتيب السا   )٢,١٦(حسابى  
إهتمام المؤسسات الجامعيـة باإلبـداع      ، وقد يعكس ذلك ضرورة      )١,٨١(بمتوسط حسابى   

واإلبتكار فهو السبيل لتحقيق أهدافها وحل المشكالت التى تواجهها، ويستلزم ذلك تخصيص            
اإلبداع وتبنى األفكار الجديدة ومحاولة تنفيذها، مع تخـصيص       الموارد المالية الالزمة لدعم     

جوائز مالية مناسبة للمتميزين محلياً ودولياً، األمر الذى من شـأنه أن يرفـع مـن كفـاءة           

  االستجابات
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
 الترتيبف 

ضاء    ١ ة أع شجع الجامع ت
هيئة التدريس على اإلبداع    

  واإلبتكار
٥ ٠٫٧٠ ٢٫٠٧ ٢١٫١ ٢٤ ٥٠٫٩ ٥٨ ٢٠٫١ ٣٢ 

ضائها   ٢ ة أع شجع الجامع ت
ات  ق الترقي ى تحقي عل
ف  ى مختل ة ف العلمي

  التخصصات

١ ٠٫٧٤ ٢٫٢٢ ١٨٫٤ ٢١ ٤١٫٢ ٤٧ ٤٠٫٤ ٤٦ 

ة     ٣ ة ميزاني صص الجامع تخ
 ٦ ٠٫٦٣ ١٫٩٩ ٢٠٫٢ ٢٣ ٦٠٫٥ ٦٩ ١٩٫٣ ٢٢  مالية لدعم اإلبداع

اليب   ٤ ة أس ى الجامع تتبن
ا   ادة رض رة لزي مبتك

  أعضائها
٧ ٠٫٦٩ ١٫٨١ ٣٥٫١ ٤٠ ٤٩٫١ ٥٦ ١٥٫٨ ١٨ 

تحرص الجامعة على تبنى   ٥
ضاء  دة ألع ار الجدي األفك

  هيئة التدريس
٤ ٠٫٦٤ ٢٫٠٨ ١٦٫٧ ١٩ ٥٨٫٨ ٦٧ ٢٤٫٦ ٢٨ 

ز   ٦ ة مراك وفر الجامع ت
زز   شارات تع وث واست بح
داع   ى اإلب درتها عل ق

  والتميز

٢ ٠٫٦٧ ٢٫١٦ ١٥٫٨ ١٨ ٥٢٫٦ ٦٠ ٣١٫٦ ٣٦ 

وائز   ٧ ة ج صص الجامع  تخ
دريس   ة الت ضاء هيئ ألع

  المتميزين محليًا ودوليًا
٣ ٠٫٦٨ ٢٫١٠ ١٨٫٤ ٢١ ٥٣٫٥ ٦١ ٢٨٫١ ٣٢ 

مستوى   ٠٫٥٤  ٢٫٠٦  البعد ككل
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، ودراسـة   )٢٠١٩الجنـدى،   (ويتفق ذلك مع نتائج دراسـة       . الجامعات وقدرتها التنافسية  
)Ahmed et al, 2020( ودراسة ،) ،٢٠٢٠المطيرى(.  

الصعوبات التى تواجه التحول الرقمـى لتنميـة رأس المـال البـشرى             : المحور الرابع 
  : بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

يوضح الصعوبات التى تواجه التحول الرقمى لتنمية رأس المال البشرى ) ١٣(جدول رقم  
  )١١٤=ن(بمؤسسات التعليم الجامعى   

  ستجاباتاال
  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

 

را
نح

اال
ف  ار
معي

ال
 الترتيب ى

ت     ١ ضعف خدمات اإلنترن
ة   انى الجامع ى مب ف

  وكلياتها
٤ ٠٫٥٩ ٢٫٦١ ٥٫٣ ٦ ٢٨٫١ ٣٢ ٦٦٫٧ ٧٦ 

المناهج التدريسية الحالية  ٢
يم   ة للتعل ر مالئم غب

  اإللكترونى
١١ ٠٫٧١ ٢٫١٨ ١٧٫٥ ٢٠ ٤٧٫٤ ٥٤ ٣٥٫١ ٤٠ 

صات   ٣ عف المخص ض
ق   ة لتطبي ة الالزم المالي

  التحول الرقمى
٣ ٠٫٤٨ ٢٫٦٦ - - ٢٤٫٢ ٣٩ ٦٥٫٨ ٧٥ 

اليب   ٤ ق أس عوبة تطبي ص
 ٨ ٠٫٦٤ ٢٫٤٤ ٧٫٩ ٩ ٤٠٫٤ ٤٦ ٥١٫٨  ٥٩  وأدوات التقويم إلكترونيًا

ارات الطالب      ٥ ضعف مه
يب   تخدام الحواس ى إس ف

  واإلنترنت
٧ ٠٫٦٤ ٢٫٤٨ ٧٫٩ ٩ ٣٦ ٤١ ٥٦٫١ ٦٤ 

م     ٦ ذا الك يم ه عوبة تعل ص
ن    الب ع ن الط ل م الهائ

  طريق اإلنترنت
٢ ٠٫٦٠ ٢٫٦٧ ٧ ٨ ١٩٫٣ ٢٢ ٧٣٫٧ ٨٤ 

ر    ٧ ية غي ات الدراس القاع
 ١ ٠٫٤٧ ٢٫٧٦ ١٫٨ ٢ ٢٠٫٢ ٢٣ ٧٨٫١ ٨٩  مهيئة للتعليم اإللكترونى

ام اإلدارة    ٨ عف إهتم ض
امج   ة ببرن ا للجامع العلي

  التحول الرقمى
١٠ ٠٫٦٩ ٢٫١٩ ١٥٫٨ ١٨ ٤٩٫١ ٥٦ ٣٥٫١ ٤٠ 

ى     ٩ يم اإللكترون د التعل يزي
ى   اه عل اء الملق ن األعب م

  أعضاء هيئة التدريس
٦ ٠٫٦٥ ٢٫٤٩ ٨٫٨ ١٠ ٣٣٫٣ ٣٨ ٥٧٫٩ ٦٦ 

دريب     ١٠ ل وت عف تأهي ض
ى   سية عل ة التدري الهيئ

  إستخدام التقنيات الحديثة
٩ ٠٫٦١ ٢٫٣٥ ٧ ٨ ٥٠٫٩ ٥٨ ٤٢٫١ ٤٨ 

ة     ١١ ة التقني ة التحتي البني
ة  بالجا ر مالئم ة غي مع

  للتحول الرقمى
٥ ٠٫٦٥ ٢٫٥١ ٨٫٨ ١٠ ٣١٫٦ ٣٦ ٥٩٫٦ ٦٨ 

مستوى   ٠٫٤٢  ٢٫٤٩  البعد ككل
  مرتفع
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أن مستوى الصعوبات التى تواجه التحول الرقمى لتنمية        ) ١٣(يوضح الجدول رقم  
 رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس             

: ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى  )٢,٤٩(متوسط الحسابى   مرتفع حيث بلغ ال   
 بمتوسـط حـسابى     القاعات الدراسية غير مهيئة للتعليم اإللكترونى     جاء فى الترتيب األول     

صعوبة تعليم هذا الكم الهائل مـن الطـالب عـن طريـق     ، وجاء بالترتيب الثانى   )٢,٧٦(
المناهج التدريسية الحالية    الترتيب الحادى عشر     ، وأخيراً )٢,٦٧( بمتوسط حسابى    اإلنترنت

، ويعكس ذلك ضـرورة حـرص       )٢,١٨( بمتوسط حسابى    غبر مالئمة للتعليم اإللكترونى   
تفعيل التحول الرقمى وتوظيفه فى تنمية رأس المال        لاستراتيجية  خطة  الجامعات على وضع    

لماديـة للجامعـة    البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى من خالل التركيز علـى االصـول ا           
والمتمثلة فى العناصر البشرية والبنية التحتية وكذلك األصول المـستندة علـى المعـارف              

  .والمهارات والخبرات المتراكمة لديهم
مقترحات تدعيم التحول الرقمى لتنمية رأس المال البشرى بمؤسـسات       : المحور الخامس 

  : التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يوضح مقترحات تدعيم التحول الرقمى لتنميـة رأس المـال البـشرى            ) ١٤(ول رقم   جد

  )١١٤=ن(بمؤسسات التعليم الجامعى  
  االستجابات

  العبارات م ال إلى حد ما نعم

ط   %  ك  %  ك  %  ك
وس

لمت
ا

بى
سا

لح
ا

ف  
را

نح
اال

رى
عيا

الم
 

 الترتيب

ى      ١ وعى بالحاجة إل ة ال تنمي
ة   ضاء هيئ ين أع ر ب  التغيي

  التدريس
٣ ٠٫٢٦ ٢٫٩٣ - - ٧ ٨ ٩٣ ١٠٦ 

داد دورات   ٢ ام بإع اإلهتم
ول   ة التح ن أهمي ة ع تثقيفي
  الرقمى فى التعليم الجامعى

١ ٠٫١٨ ٢٫٩٦ - - ٣٫٥ ٤ ٩٦٫٥ ١١٠ 

زيادة المخصصات المالية    ٣
ول    ق التح ة لتطبي الالزم

  الرقمى
١ ٠٫١٨ ٢٫٩٦ - - ٣٫٥ ٤ ٩٦٫٥ ١١٠ 

ارات   ٤ وير المه تط
سية  ول التدري ب التح لتناس

  الرقمى بالجامعة
١ ٠٫١٨ ٢٫٩٦ - - ٣٫٥ ٤ ٩٦٫٥ ١١٠ 

تحويل البرامج والمقررات  ٥
رامج     ى ب ة إل التعليمي

  ومقررات رقمية
٧ ٠٫٣٢ ٢٫٨٩ - - ١١٫٤ ١٣ ٨٨٫٦ ١٠١ 

ى   ٦ ل التنظيم وير الهيك تط
للجامعة بما يسمح بالتحول 

  الرقمى
٦ ٠٫٣١ ٢٫٨٩ - - ١٠٫٥ ١٢ ٨٩٫٥ ١٠٢ 
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ع ف  ٧ ف التوس تخدام مل ى إس
ى    ى ف از اإللكترون اإلنج

  تعليم وتقييم الطالب
٨ ٠٫٣٤ ٢٫٨٧ - - ١٣٫٢ ١٥ ٨٦٫٨ ٩٩ 

ا    ٨ م اإلدارة العلي ادة دع زي
ول    امج التح ة لبرن للجامع

  الرقمى
٤ ٠٫٣٠ ٢٫٩٠ - - ٩٫٦ ١١ ٩٠٫٤ ١٠٣ 

ل    ٩ راكات داخ اء ش بن
سهم   ا ت ة وخارجه الجامع
ول    ة التح شر ثقاف ى ن ف

  الرقمى

٥ ٠٫٣٥ ٢٫٩٠ ١٫٨ ٢ ٦٫١ ٧ ٩٢٫١  ١٠٥ 

ت     ١٠ دمات اإلنترن وفير خ ت
انى    ى مب ودة ف الى الج ع

  وكليات الجامعة
٢ ٠٫٢٩ ٢٫٩٥ ١٫٨ ٢ ١٫٨ ٢ ٩٦٫٥ ١١٠ 

دعين    ١١ راد المب ة األف رعاي
ة      والمبتكرين داخل الجامع

  وتشجيعهم
١ ٠٫١٨ ٢٫٩٦ - - ٣٫٥ ٤ ٩٦٫٥ ١١٠ 

مستوى   ٠٫١٧  ٢٫٩٣  البعد ككل
  مرتفع

مقترحات تدعيم التحول الرقمى لتنمية رأس      أن مستوى   ) ١٤(م  يوضح الجدول رق  
 مرتفـع    من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس      المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى    

جـاء  : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى     )٢,٩٣(حيث بلغ المتوسط الحسابى     
 أهمية التحول الرقمـى فـى التعلـيم         اإلهتمام بإعداد دورات تثقيفية عن    فى الترتيب األول    

تطوير المهـارات   ، و زيادة المخصصات المالية الالزمة لتطبيق التحول الرقمى      ، و الجامعى
رعاية األفراد المبـدعين والمبتكـرين داخـل    ، والتدريسية لتناسب التحول الرقمى بالجامعة 

 خدمات اإلنترنت   توفير، وجاء بالترتيب الثانى     )٢,٩٦( بمتوسط حسابى    الجامعة وتشجيعهم 
، وأخيراً الترتيب الثـامن     )٢,٩٥( بمتوسط حسابى    عالى الجودة فى مبانى وكليات الجامعة     

 بمتوسـط حـسابى     التوسع فى إستخدام ملف اإلنجاز اإللكترونى فى تعليم وتقييم الطـالب          
بين العاملين بالمؤسـسات    تنمية الوعى بالحاجة إلى التغيير      ، ويعكس ذلك ضرورة     )٢,٨٧(

زيـادة  معية، مع اإلهتمام بتطوير الهيكـل التنظيمـى والبنيـة التحتيـة للجامعـات و              الجا
المعـارف  تطوير ، وكذلك التركيز على    المخصصات المالية الالزمة لتطبيق التحول الرقمى     

والقدرات االبداعية واالبتكارية لتنمية رأس المال البشرى بالمؤسسات الجامعيـة     المهارات  و
، )٢٠١٨بـن زهيـة،     (وهذا ما أكدته نتـائج دراسـة        . االستراتيجيةوذلك لتحقيق أهدافها    

الدهـشان،  (، ودراسـة  )٢٠٢٠المطيـرى،  (، ودراسة )Ahmed et al, 2020(ودراسة 
  ). ٢٠٢٠والسيد، 
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  :اختبار فروض الدراسة: المحور السادس
من المتوقع أن يكون مـستوى التحـول الرقمـى          : " اختبار الفرض األول للدراسة   ) ١(

   ": ات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتفعاًبمؤسس
 )١١٤=ن(مستوى التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى ككل يوضح)١٥( جدول رقم

أن مستوى التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجـامعى        ) ١٥(يوضح الجدول رقم    
، )٢,٠٢( متوسط حيث بلـغ المتوسـط الحـسابى          يئة التدريس من وجهة نظر أعضاء ه    

جاء فى الترتيـب األول التـدريب علـى         : ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى     
وهو مـستوى   ) ٠,٤٥(وبانحراف معيارى   ) ٢,١٦(تكنولوجيا المعلومات بمتوسط حسابى     

وبـانحراف  ) ٢,٠٣(متوسط، وجاء بالترتيب الثانى المكتبات الرقميـة بمتوسـط حـسابى          
وهو مستوى متوسط، يليه الترتيب الثالث التعليم الرقمى بمتوسط حـسابى     ) ٠,٥٤(معيارى  

وهو مستوى متوسط، وأخيراً البنية األساسية لـشبكة        ) ٠,٥٠(وبانحراف معيارى   ) ١,٩٥(
وهو مستوى متوسط، وقد    ) ٠,٤٩(وبانحراف معيارى   ) ١,٩٤(المعلومات بمتوسط حسابى    

رورة إهتمام الجامعات بتطوير بنية تحتية أساسية لشبكة المعلومات تتالئم مع          يعكس ذلك ض  
عملية التحول الرقمى، مع التركيز على إدارة عملية تمويل التحول الرقمى بالجامعات مـن              
خالل توفير اإلمكانات المادية والمالية الالزمة لذلك، باإلضافة إلى ضرورة اإلستثمار فـى             

جامعات وتطوير مهاراتهم المختلفة للتعامل مع البيئة التعليمية الرقميـة،          الموارد البشرية بال  
، ودراسـة  )Elliot et al, 2016(، ودراسـة  )٢٠١١علـى،  (وهذا ما أكدته نتائج دراسة 

الدهـشان، الـسيد،   (، ودراسـة  )Mladenova et al, 2020(، ودراسـة  )٢٠١٨أمين، (
  من المتوقع أن يكون "  والذى مؤداه مما يجعلنا نرفض الفرض األول للدراسة). ٢٠٢٠

المتوسط   األبعاد  م
  الحسابى

اإلنحراف 
  الترتيب  المستوى  المعيارى

  ٤  متوسط  ٠٫٤٩  ١٫٩٤  البنية األساسية لشبكة المعلومات  ١
  ٣  متوسط  ٠٫٥٠  ١٫٩٥  يم الرقمىالتعل  ٢
  ١  متوسط  ٠٫٤٥  ٢٫١٦  التدريب على تكنولوجيا المعلومات   ٣
  ٢  متوسط  ٠٫٥٤  ٢٫٠٣  المكتبات الرقمية  ٤

  مستوى متوسط   ٠٫٤٣  ٢٫٠٢  أبعاد التحول الرقمى ككل
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مستوى التحول الرقمى بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئـة            
   ".التدريس مرتفعاً

من المتوقع أن يكون مستوى رأس المال البـشرى  : " إختبار الفرض الثانى للدراسة  ) ٢(
  ":عاً بمؤسسات التعليم الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتف

  )١١٤=ن(يوضح مستوى رأس البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى ككل ) ١٦(جدول رقم

أن مستوى رأس المال البـشرى بمؤسـسات التعلـيم          ) ١٦(يوضح الجدول رقم    
 متوسط حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابى     الجامعى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس    

تيب األول الخبـرات    جاء فى التر  : ، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الحسابى      )٢,٠٩(
وهو مستوى متوسط، وجاء بالترتيب     ) ٠,٥٣(وبانحراف معيارى   ) ٢,٢٠(بمتوسط حسابى   

وهو مستوى متوسط،   ) ٠,٥٣(وبانحراف معيارى   ) ٢,٠٧(الثانى المعارف بمتوسط حسابى     
) ٠,٥٤(وبانحراف معيارى   ) ٢,٠٦(يليها الترتيب الثالث اإلبداع واإلبتكار بمتوسط حسابى        

وبـانحراف معيـارى    ) ٢,٠٢(وى متوسط، وأخيراً المهارات بمتوسط حـسابى        وهو مست 
وهو مستوى متوسط، ويعكس ذلك ضرورة إهتمام الجامعات بتنمية رأس المـال             ) ٠,٤٧(

البشرى والذى يمثل عامالً أساسياً فى تحقيق اإلبداع واإلبتكار ومساعدة الجامعـات علـى              
، باإلضافة إلى ضرورة توظيـف تكنولوجيـا        تحقيق أهدافها وحل المشكالت التى تواجهها     

المعلومات واإلتصاالت لخدمة أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهاراتهم التقنيـة والمعرفيـة            
وهـذا مـا    . األمر الذى من شأنه أن يرفع من كفاءة الجامعات وقدرتها اإلنتاجية والتنافسية           

الجنـدى،  (، ودراسة )٢٠١٨بن زهية، (، ودراسة )Garrison, 2012(أكدته نتائج دراسة 
مما يجعلنا نرفض الفرض الثانى للدراسـة والـذى         ). ٢٠٢٠الهطيل،  (، ودراسة   )٢٠١٩
من المتوقع أن يكون مستوى رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى من            " مؤداه  

  ".وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتفعاً 
  
  

المتوسط   األبعاد  م
  الحسابى

اإلنحراف 
  الترتيب  المستوى  المعيارى

  ٢  متوسط  ٠٫٥٣  ٢٫٠٧  المعارف   ١
  ٤  متوسط  ٠٫٤٧  ٢٫٠٢  المهارات  ٢
  ١  متوسط  ٠٫٥٣  ٢٫٢٠  الخبرات  ٣
  ٣  متوسط  ٠٫٥٤  ٢٫٠٦  اإلبداع واإلبتكار  ٤

  مستوى متوسط   ٠٫٤٨  ٢٫٠٩  أبعاد رأس المال البشرى ككل
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ردية دالة إحـصائياً بـين التحـول        توجد عالقة ط  : " اختبار الفرض الثالث للدراسة   ) ٣(
  ":  بمؤسسات التعليم الجامعىالرقمى وتنمية رأس المال البشرى 

التحول الرقمى وتنميـة رأس المـال البـشرى         العالقة بين   يوضح  ) ١٧ ( رقم جدول
  )١١٤=ن(بمؤسسات التعليم الجامعى 

  )٠,٠٥(معنوي عند          *                     )     ٠,٠١(معنوي عند ** 
 عند مستوى معنويـة  توجد عالقة طردية دالة إحصائياًأنه ) ١٧( رقم  يوضح الجدول 

 وذلـك  بين التحول الرقمى وتنمية رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجـامعى     ) ٠,٠١(
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وأن أكثر أبعاد التحول الرقمى إرتباطاً بتنميـة رأس            

 الرقمى، المكتبات الرقمية، ثم التعليم   : المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى هى بالترتيب      
يليه البنية األساسية لشبكة المعلومات، وأخيراً التدريب على تكنولوجيا المعلومـات، وقـد             
يرجع ذلك إلى وجود ارتباط طردى بين هذه األبعاد وأنها جاءت معبرة عما تهدف الدراسة               
إلى تحقيقه، وقد يعكس ذلك ضرورة إهتمام الجامعات بتوظيف وإستخدام التحول الرقمـى             

المعـارف،  ( ة رأس المال البشرى ألعضاء هيئة التـدريس بمكوناتـه المختلفـة             فى تنمي 
، وذلك لزيادة اإلنتاجية والتنافسية والوصـول       )والمهارات ، والخبرات، واالبداع واالبتكار    

 Elliot(وهذا ما أكدته نتائج دراسة . إلى أعلى معدالت الجودة بمؤسسات التعليم الجامعى

et al, 2016( ودراسة ،) ،(، ودراسـة  )٢٠١٩أحمدAhmed et al, 2020(  ودراسـة ،
مما يجعلنا نقبل الفرض    ). ١٦-١٥(، ويتفق ذلك مع نتائج جداول رقم        )٢٠٢٠المطيرى،  (

توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بـين التحـول الرقمـى           " الثالث للدراسة والذى مؤداه     
  ". بمؤسسات التعليم الجامعىوتنمية رأس المال البشرى 

                      األبعاد       م
اإلبداع   رات الخب  المهارات  المعارف  األبعاد

  واإلبتكار 

أبعاد رأس 
المال البشرى 

  ككل

البنية األساسية لشبكة  ١
  **٠٫٧٨٠ **٠٫٧٨٨  **٠٫٦٩٤  **٠٫٧٢٠  **٠٫٦٨٠  المعلومات

  **٠٫٧٩٩ **٠٫٧٠٨  **٠٫٧٤٩ **٠٫٧٤٢  **٠٫٧٥٤  التعليم الرقمى ٢

التدريب على تكنولوجيا  ٣
  **٠٫٦٤٨ **٠٫٦٠٧  **٠٫٥٦٣  **٠٫٦٤٠  **٠٫٥٩٠  المعلومات 

  **٠٫٨١٧  **٠٫٦٩١  **٠٫٧٤٣  **٠٫٧٨٣  **٠٫٨٠٨  المكتبات الرقمية ٤
 **٠٫٨٩٠  **٠٫٨١٥  **٠٫٨٠٥  **٠٫٨٤٤  **٠٫٨٣٠ أبعاد التحول الرقمى ككل

mailto::com.gmail@eg.jsswh


  
  
  

 

 ١٩٣

  ٢٠٢١  ابريل  الجزء االول         ٥٤ العدد           مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية 
  com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

التحول الرقمى وتنميـة رأس   بين للعالقة البسيطتحليل االنحدار   يوضح   )١٨(رقم  ول  جد
  )١١٤=ن(المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعى  

  : أن)١٨(رقم يوضح الجدول 
 " والمتغير التابع "  ككل   التحول الرقمى " بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل         -

دالـة  ، وهـى  )٠,٨٩٠" (ككلى أبعاد تنمية رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامع     
  .، وتدل على وجود ارتباط طردي بين المتغيرين )٠,٠١(عند مستوى معنوية إحصائياً 

إلى معنوية نموذج االنحدار،  (F=427.847 , Sig=0.000) )ف(وتشير نتيجة اختبار  -
فـسر  ككـل ت   التحـول الرقمـى   ، أي أن أبعـاد       )٠,٧٩٣(وبلغت قيمة معامل التحديد     

  .ككل تنمية رأس المال البشرى بمؤسسات التعليم الجامعىالتغيرات في من )% ٧٩,٣(
 ، وهى تشير إلى وجود عالقة طرديـة بـين           )٠,٩٩٣(نحدار  وقد بلغت قيمة معامل اإل     -

 (T=20.684 , Sig=0.000)وتشير نتيجة اختبار ت  ، المتغير المستقل والمتغير التابع
 وذا داللة إحـصائية      معنوياً التابع يعتبر تأثيراً  إلى أن تأثير المتغير المستقل على المتغير        

 .)٠,٠١(عند مستوى معنوية 
وقد يعكس ذلك تأثير توظيف واستخدام التحول الرقمى فى تنمية رأس المـال البـشرى                -

ألعضاء هيئة التدريس مما يساهم فى تحسين اإلنتاجيـة وتعزيـز القـدرات اإلبداعيـة               
، )٢٠١٩أحمـد،   (وهذا ما أكدته نتـائج دراسـة        . والتنافسية بمؤسسات التعليم الجامعى   

، ويتفق مع نتائج جداول )٢٠٢٠المطيرى، (، ودراسة )Ahmed et al, 2020(ودراسة 
 ). ١٦-١٥(رقم 

توجـد عالقـة طرديـة دالـة     " مما يجعلنا نقبل الفرض الثالث للدراسة والذى مؤداه          -
 ".ات التعليم الجامعى إحصائياً بين التحول الرقمى وتنمية رأس المال البشرى بمؤسس

آليات مقترحة لتدعيم التحول الرقمى لتنمية رأس المال البـشرى بمؤسـسات التعلـيم              
  الجامعى 

  )ت(اختبار 
T-Test 

  )ف(اختبار 
F-Test 

  معامل االرتباط
 R   المتغير

 المستقل
  معامل االنحدار

B 
المعنو  القيمة

لمعنوا القيمة  ية
المعنو  القيمة ية

 ية

معامل 
  التحديد

 R2 

التحول 
الرقمى 

 ككل
٠٫٧٩٣  ٠٫٠٠٠  ٠٫٨٩٠  ٠٫٠٠٠ ٤٢٧٫٨٤٧  ٠٫٠٠٠ ٢٠٫٦٨٤  .٩٩٣  
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من خالل استعراض اإلطار النظرى للدراسة ونتائج الدراسة الميدانية يمكن التوصـل            
إلى مجموعة من اآلليات المقترحة لتدعيم التحول الرقمـى لتنميـة رأس المـال البـشرى                

   :وذلك كما يلىبمؤسسات التعليم الجامعى، 

  
  
  
  
  

جهات التنفيذ   مؤشرات اآلداء  اآلليات  م
  المقترحة

  تنمية الثقافة التنظيمية الداعمة إلنتاج وإدارة المعرفة  )١- ١(
  دعم اإلدارة العليا لتوليد المعرفة ونشرها وتداولها  )٢- ١(
  خفض تكلفة الوصول إلى مصادر المعلومات وقواعد البيانات العالمية  )٣- ١(
  وضع السياسات التى تضمن خلق معارف جديدة بصفة مستمرة  )٤- ١(
  التوسع فى إتاحة فرص التقدم المعرفى ألعضاء هيئة التدريس  )٥- ١(

تنمية   ١
  المعارف

  توظيف التكنولوجيا فى نقل المعارف وتوصيلها للعاملين بالجامعة  )٦- ١(

  إدارة الكليات
  إدارة الجامعة 
وحدة المكتبة 

  الرقمية
مركز الخدمات 

اإللكترونية 
  والمعرفية 

ة       )١- ٢( ات الرقمي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقني
  الحديثة

  تنفيذ برامج التعليم والتدريب المستمرين ألعضاء هيئة التدريس  )٢- ٢(

ا          )٣- ٢( ال تكنولوجي ى مج ة ف شرية المؤهل ر الب ضل العناص تقطاب أف اس
  المعلومات واإلتصاالت

  تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب وطرق التعليم اإللكترونى  )٤- ٢(
  زمة لتدريب أعضاء هيئة التدريستوفير المخصصات المالية الال  )٥- ٢(

تنمية   ٢
  المهارات

تطوير مهارات القيادات اإلدارية فى التعامل مع تكنولوجيا المعلومات   )٦- ٢(
  واإلتصاالت

  إدارة الجامعة 
المركز القومى 
  للتعلم االلكترونى

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

  التدريس والقيادات

ة        )١- ٣( ضاء هيئ ين أع اعى ب ل الجم اون والعم ة والتع دعيم روح الثق ت
  التدريس

ال            )٢- ٣( ى مج دريس ف ة الت ن أعضاء هيئ توفير الخبراء والمتخصصين م
  التكنولوجيا الرقمية

  تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية  )٣- ٣(
  سوضع خطة استراتيجية الستثمار خبرات أعضاء هيئة التدري  )٤- ٣(
  تنمية خبرات أعضاء هيئة التدريس فى مجاالت تخصصهم  )٥- ٣(

تنمية   ٣
  الخبرات

رات       )٦- ٣( ل الخب يح نق ا تت ة وخارجه ل الجامع عة داخ راكات واس اء ش بن
  المختلفة

  إدارة الكليات 
  إدارة الجامعة 

مكاتب العالقات 
  الدولية

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

  التدريس والقيادات
  

  توفير بيئة داعمة لإلبداع واإلبتكار فى العمل   )١- ٤(

تعلم            )٢- ٤( ة ال ع بيئ ب م ات لتتناس ة للجامع ة الفكري ات الملكي تطوير سياس
  الرقمى

  إطالق الطاقات الفكرية وتبنى األفكار الجديدة ألعضاء هيئة التدريس  )٣- ٤(
   اإلبداع واإلبتكارتشجيع المبادرات الفردية وحث األفراد على  )٤- ٤(
  وضع سياسة للمحافظة على األفراد المبدعين وتشجيعهم ورعايتهم  )٥- ٤(

٤  
تنمية 
االبداع 
  واالبتكار

  توفير المخصصات المالية الالزمة لدعم اإلبداع  )٦- ٤(

  إدارة الجامعة 
  إدارة الكليات 

درات مركز تنمية ق
أعضاء هيئة 

  التدريس والقيادات
وحدة دعم البحث 

  العلمى

mailto::com.gmail@eg.jsswh


  
  
  

 

 ١٩٥

  ٢٠٢١  ابريل  الجزء االول         ٥٤ العدد           مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية 
  com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  المراجع العربية
 تبـة المعرفة، مك  إقتصاد تحديات لمواجهة واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع تعزيز ).٢٠١١(اإلسكوا  

 .اإللكترونية مكتوم آل بن راشد محمد
 توظيف نحو الثانوية المرحلة في العلوم معلمي تواجه التي الصعوبات). م٢٠٠٩ (مصطفى محمد محمدالبنا،  

 االسالمية بغـزة،   الجامعة: والمأمول الواقع- الفلسطيني المعلم: مؤتمر أعمال في." التربوية التقنيات
 . ٣٦-١ص ص:اإلسالمية الجامعة غزة،
  .٢٠١٩الطبيعة المتغيرة للعمل، تقرير عن التنمية فى العالم). ٢٠١٩ (البنك الدولى

رأس المال البشرى وعالقته بتحفيز اإلبـداع فـى المنظمـات غيـر             ). ٢٠١٩ (الجندى، أمينة أحمد محمد   
 كليـة   ، جامعة الفيوم، مجلـة    "دراسة تطبيقية على الجمعيات األهلية بمدينة مكة المكرمة       " الحكومية  

  . ١٧، ع١٧الخدمة اإلجتماعية للدراسات والبحوث اإلجتماعية، مج
متطلبات التحول الرقمى فى مدارس التعلـيم  ). ٢٠١٩ ( بركات، على على عطوة;الحرون، منى محمد السيد   

 . ، اكتوبر٥، مج١٢٠الثانوى العام فى مصر، مجلة كلية التربية ببنها، ع
رؤية مقترحة لتحويل الجامعات المصرية ). ٢٠٢٠ (اح السيد محمـد  السيد، سم;الدهشان، جمال على خليل 

الحكومية إلى جامعات ذكية فى ضوء مبادرة التحول الرقمى للجامعات، كلية التربية، جامعة سوهاج،           
 .، اكتوبر٧٨المجلة التربوية، ع

ة، دار غريب للطباعة نماذج وتقنيات اإلدارة فى عصر المعرفة، القاهر: إدارة التميز). ٢٠٠٢ (السلمى، على
 . والنشر والتوزيع

: اإلدارة مع رحلتي ، في"والمعلومات اإلتصاالت عصر في الجديد اإلدارة نموذج "). ٢٠١٥( السلمى، على
  . دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الثاني، الجزء وطنية، قضايا في إدارية كتابات

واقع إستثمار رأس المال البشرى فى جامعة الملك سعود         ). ٢٠١٩ (الشهرانى، سلوى بنت مبارك بن محمد     
لتحقيق الميزة التنافسية، مجلة البحث العلمى فى التربية، جامعة عين شمس، كليـة البنـات لـآلداب                 

  .٦، ج٢٠والعلوم والتربية، ع 
ظـم  مدى إسهام تنمية رأس المال البـشرى فـى زيـادة فاعليـة ن    ). ٢٠١٩ (الشهرى، ابتسام على عبداهللا 

المعلومات اإلدارية من وجهة نظر الموظفات اإلداريات بجامعة الملك سعود، مجلة جامعة الفيوم للعلوم 
 . ٤، ج١٢التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة الفيوم، ع

اإلقتصاد المعرفى وانعكاسـاته علـى      ). ٢٠١٠( الدعمى، هدى زوير مخلف      ;العذارى، عدنان داوود محمد   
  .ية نظرية وتحليل فى دول عربية مختارة، األردن، عمان، دار جرير للنشر والتوزيعالتنمية البشر
 األعمال، عمان، دار منظمات في الفكري المال إدارة رأس). ٢٠٠٨ ( صالح، أحمد على;العنزى، سعد على
  . والتوزيع العلمية للنشر اليازوري

 الجامعى فى ظل األزمات بـين الجامعـات         التحول الرقمى للتعليم  ). ٢٠٢٠ (المطرف، عبدالرحمن بن فهد   
الحكومية والجامعات الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، 

  . ، يوليو٧، ع٣٦م
واقع قيادة رأس المال البشرى نحو تحقيق التميز اإلدارى بجامعـة           ). ٢٠٢٠ (المطيرى، عواطف الفى عايز   

 . ، اكتوبر١٨، ع٤للعلوم التربوية والنفسية، مججدة، المجلة العربية 
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اإلنترنت والمصادر الرئيسية لتشكيل رأس المال البشرى فى الجامعة، رؤيـة           ). ٢٠٢٠ (الهطيل، مى أسامة  
، ٤تحليلية للدور العلمى لإلنترنت فى الجامعة، المجلة العربية لآلداب والدراسـات اإلنـسانية، مـج              

  .مايو) ١٣(العدد
التمكين اإلدارى فى العصر الحديث، األردن، عمان، دار الحامـد للنـشر       ). ٢٠١٢ (د حسين الوادى، محمو 

  .والتوزيع
الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها فى الدول العربية، القاهرة، العربى للنشر         ). ٢٠١٠ (إسماعيل، محمد صادق  

  .والتوزيع
التطوير اإلدارى بالتطبيق على جامعة     أثر تنمية رأس المال البشرى على       ). ٢٠١٩ (أحمد، هانى على شارد   

شقراء، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، كلية التجارة باإلسـماعيلية،             
  . ١٠، مج٣ع
أثر إستثمار رأس المال البشري في تحقيق التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة          ). ٢٠١٥ (تمارة حمزة أسعد،  

 .٣ ج،١٦٤، عجامعة األزهر، كلية التربية، القاهرةالجامعية، 

المعرفـة،   مجتمـع  لتحقيق المصرية كمتطلب  الجامعات في الرقمي التحول). ٢٠١٨ (أحمد أمين، مصطفى 
  .، سبتمبر١٩دمنهور، ع جامعة التربية، التربوية، كلية اإلدارة مجلة

دراسـة حالـة   : رأس المال البشرىأثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تنمية  ). م٢٠١٨ (بن زهية، محمد  
 ببرج بوعريريج، دراسات وأبحاث المجلة العربية فى العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،         -مؤسسة كوندور 

 . ١٠، مج٣جامعة الجلفة، الجزائر، ع
نحو إقامة مجتمع المعرفة، برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائى،            ). ٢٠٠٣ (تقرير التنمية اإلنسانية العربية   

 .ق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعيالصندو
اإلستثمار فى رأس المال البشرى فى مصر، القاهرة، مركز األهـرام           ). ٢٠١٨(جمعة، الطاهر السيد محمد   

 ).١٦(، السنة ٧٠للدراسات السياسية واإلستراتيجية، أحوال مصرية،ع
 القرن الحادى والعشروين، القـاهرة،      التعليم والتقدم اإلقتصادى فى   : المعرفة كرأسمال ). ٢٠١٤ (دياب، قايد 

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب
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