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جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 إعداد  

 إيمان سامي عبد النبي محمد 

 جامعة دمنهور  -كلية التربية -مدرس أصول التربية

 الملخص 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمى،  

الوصفي   المنهج  الدراسة  واستخدمت  كورونا،  جائحة  ظل  في  بها  التحديات  أبرز  ورصد 

( عضوا  482المسحي, وأداة االستبانة، والتي تم تطبيقها على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها) 

من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور، وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها ؛ أن  

الخاص بصعوبات التحول الرقمي في جامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا  المحور الثاني  

استجابة)  بنسبة  األولى  المرتبة  المحور  88.94جاء في  ثم جاء  كبيرة،  نسبة توفر  %( وهي 

بنسبة   الثانية  المرتبة  في  دمنهور  جامعة  في  الرقمي  التحول  بمقومات  الخاص  األول 

ما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة  %( وهي نسبة توفر متوسطة، ك 56.92استجابة) 

( على إجمالي محوري االستبانة بحسب متغير المنصب  0.05إحصائية عند مستوى معنوية ) 

عملية   -نظرية   -ومتغير الكلية )عملية   لم يتوَل منصب إداري(،   -اإلداري )تولى منصب إداري 

محور مقومات التحول    نظرية(، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على 

معيد(، وجاءت   -مدرس مساعد  -مدرس  -أستاذ مساعد   -الرقمي فقط تبًعا لمتغير الدرجة )أستاذ 

 . لصالح أستاذ الفروق  

 جائحة كورونا   -للتحول الرقمي  -جامعة دمنهور   -  جاهزية  الكلمات المفتاحية: 
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Summary 

    The current study aimed to identify the extent of Damanhour 

University's readiness for digital transformation, and to monitor 

the most prominent challenges in it in light of the Corona 

pandemic. The study used the descriptive survey method and 

the questionnaire tool, which was applied to a stratified random 

sample of 482 members of the faculty and their assistants at the 

University of Damanhour, and the study reached results, the 

most important of which are: The second axis related to the 

difficulties of digital transformation at Damanhour University in 

light of the Corona pandemic came in first with a response rate 

(88.94%), which is a large availability rate, then the first axis 

related to the components of digital transformation at Damanhur 

University came in second place with a response rate (56.92%), 

which is Average availability 

       The results also showed that there are statistically significant 

differences at a significant level (0.05) on the total axes of the 
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questionnaire according to the variable of the administrative 

position (holding a managerial position - not assuming a 

managerial position) and the college variable (process - theory - 

theoretical process), while the results showed that there are 

differences with statistical significance on the axis of the 

components of digital transformation only according to the 

degree variable (professor - assistant professor - lecturer - 

assistant lecturer - teaching assistant). 

Key words: Readiness - Damanhour University - for digital 

transformation - Corona pandemic 



حة كورونا من جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظل جائ

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 إعداد  

 إيمان سامي عبد النبي محمد 

 جامعة دمنهور  -كلية التربية -مدرس أصول التربية

 مقدمة 

بها دول العالم ومنن بينهنا   -وال زالت تمر-في ظل الظروف الطارئة التي مرت  

رونا(، والتي انعكسنت ثثارهنا )فيروس كو 19-الدول العربية بسبب انتشار مرض كوفيد  

على كل جوانب الحياة في العالم، ومنها التعليم، والذي كان من أكثر القطاعات تأثًرا بتلك 

 الكارثة.

وقد فرضت هذه األزمنة علنى معظنم دول العنالم ان تجند حلنوال لمواجهتهنا فني 

واجز الزمان مختلف مناحى الحياة وبخاصة التعليم ، مثلما اجتاح وباء كورونا المستجد ح

والمكان ، جاءت دعوات النتعلم عنن بعند والتني صناحبت انتشنار الفينروس لتجتناح هني 

األخرى حواجز المكان والزمان . اجتياح مكانى جعل من غياب الحواجز المكانية الثابتنة 

مثارا لالتقاء الى عنوالم مختلفنة عنن طرينك شنبكات االنترننت ، واجتيناح زمنانى امتلنك 

روتين الذهاب واإلياب ومزاحمة االخرين بحثا عن سنرعة الوصنول أدوات التخلص من  

 (  80، 2020الى حيز مكانى .)غنايم ، 

إذ دفعت المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمينة إلغنالق أبوابهنا تقلنياًل منن 

فرص انتشار الفيروس. وهو منا أثنار قلقًنا كبينًرا لندى المنتسنبين لهنذا القطنا ، وخاصنة 

ين لتقديم امتحانات يعندونها مصنيرية فني ظنل أزمنة قند تطنول. )برننامج الطالب المتأهب

 (https:/www.un.orgاألمم المتحدة االنمائى في الدول العربية  

-E)كنننل هنننذا دفنننا بالمؤسسنننات التعليمينننة للتحنننول إلنننى النننتعلم اإللكترونننني 

Learning) كبننديل طننال الحنندي  عنننل، والجنندل حننول ضننرورة دمجننل فنني العمليننة ،
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مية، خاصة بعد أن تأثرت العملية التعليمية بشكل مباشنر بتطنور تكنولوجينا ذالنذكاء التعلي

 Internet of)وذإنترنننت األشننياءذ  (Artificial Intelligence)االصننطناعي 

Things) وكذلك ثورة تكنولوجيا المعلومات التي اقتحمت معظنم أشنكال حيناة اإلنسنان ،

 (26،  2020وأصبحت جزًءا أصياًل منها. )الخطيب،  

ولذلك فإن تغير العملية التعليمية في مؤسسناتنا العلمينة علنى اخنتالف مراحلهنا، 

فرض على صانعي القنرار اتخناذ خطنوات صنعبة فني وقنت وجينز، وفني ظنل ظنروف 

معقدة، وهي أزمة فيروس كورونا، وتتمثل تلك الخطوات في التركيز علنى اسنتراتيجيات 

ادر المعلومننات الرقميننة، وتطبيقننات التواصننل التعلننيم القائمننة علننى التكنولوجيننا، ومصنن

االجتماعي، وتطبيقات االتصال، وبيئات التعلم االفتراضية، وتفعيل التعليم عبنر الفصنول 

 (  4، 2020االفتراضية. )صادق،  

كمننا أدت التطننورات المسننتمرة التنني نعيشننها فنني عصننرنا الحننالي، والمصنناحبة 

، إلى ظهنور العديند منن المواقنا والشنبكات لتطور اإلنترنت وتكنولوجيا االتصال الحديثة

االتصالية، التي تشهد نمًوا متزايًدا، واستحداثًا يوميًا في تقنياتها، واستخداًما هائاًل من قبنل 

األفراد والمؤسسات، نظير ما تقدمل من امتينازات وخندمات، وفني ظنل العصنر الرقمني 

تطنورة، والتني وفنرت للمسنتخدمين استفادت العملية التعليمية من المزاينا التكنولوجينة الم

العديد من المواقا اإللكترونية التعليمية، مستخدمة الوسنائط المتعنددة التني تحفنز وتشنجا 

المسننتخدمين علننى تبننادل المعلومننات والخبننرات مننن خننالل تقننديمها للعدينند مننن التقنيننات 

 (130، 2019واألدوات الرقمية. )جفال وثخرون،  

لينوم نحننو التنظننيم الرقمنني فنني كافننة مؤسسننات ومنن ثننم فننإن التغيننر فنني عننالم ا

المجتما بات ضنرورة ملحنة تفرضنها تحنديات العولمنة واقتصناديات السنوق المفتوحنة، 

ل المجتما إلنى منا يسنمى  وليست الجامعة عن ذلك ببعيد، فالجامعة يجب أن تتحّول وتُحّوِّ

الجامعة على أنها بمجتما المعرفة، استجابةً لديناميات وتحديات المجتما، حي  ينظر إلى  

قناطرة التقندم وأداة المجتمنا للتحنندي ، بمنا جند علنى العصننر منن تغينرات تقنينة عاليننة، 



باإلضننافة إلننى كونهننا ناقلننة للثقافننة المجتمعيننة والتنظيميننة الموجننودة، ومبدعننة للمعننارف 

 (269،  2011الجديدة. )علي، 

ها تقنينات وتعد التطورات التقنينة المتسنارعة فني العصنر الحندي ، وفني مقندمت

المعلومات واالتصاالت، من أهم التحديات التي تواجل الجامعات، والتي أحندثت تغيينرات 

شتى في مركزاهنا وأوضناعها وعالقاتهنا، األمنر النذي ينؤدي إلنى ضنرورة سند الفجنوة 

الرقميننة فنني مجننال اسننتخدام التكنولوجيننا، وحتميننة التحننول إلننى نمننوذ  تنظيمنني رقمنني 

 للجامعات.

فقد تزايد االهتمام بالتحول الرقمي للجامعات كأحند الموضنوعات   عالوة على ذلك

الحيوية التي توجب إعادة النظر في مجمل النظام التعليمي الجنامعي فني ضنوئها، وإحنالل 

معظم وظائف الخندمات والتكنولوجينا المتقدمنة محنل الوظنائف الروتينينة والوظنائف ذات 

حننالل التكنولوجيننا فنني جميننا المسننتويات المهننارات المتدنيننة بالجامعننة، باإلضننافة إلننى إ

 (524، 2013التنظيمية بالجامعة وفي كافة أنشطتها وخدماتها المتنوعة. )علي،  

ويعد التحول الرقمي مركًزا للتحوالت التكنولوجية، وذلك بهدف تطوير مكونات 

العمليننة التعليميننة، ويتضننمن ذلننك الطننالب وأعضنناء هيئننة التنندريس والبننرامج الدراسننية 

دارة والتمويل وتقييم الطالب، حين  تشنمل أهنداف تعلنم الطنالب، ومسنارات العمنل واإل

داخل الجامعة، وتنمية الموارد البشرية، وتشكيل طبيعة الثقافة المؤسسنية، باإلضنافة إلنى 

 ,Johnston& MacNeill)تطوير المناهج بصفة مستمرة لتواكب التغينرات العالمينة 

 القطا  التعليمي بسبب تفشي فيروس كورونا.. واألزمة التي واجهت (21 ,2018

ويسعى المجلس األعلى للجامعات إلى تطوير الجامعات المصرية، ورفا إمكاناتها  

التنافسية بين الجامعنات العالمينة، منن خنالل العديند منن مشنروعات التطنوير التني يجنري  

التعليم العنالي  ب   ICTPتنفيذها بالجامعات، ويعد مشرو  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

)المركننز أحنند مشننروعات التطننوير الرائنندة الننذي يشننتمل علننى ركننائز أساسننية تتمثننل فنني  

 : ( 21-7، 2020اإلعالمي، وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ،  
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تطنننننوير البنينننننة األساسنننننية التكنولوجينننننة لشنننننبكة الجامعنننننات المصنننننرية  −

Infrastruction. 

-E إعنداد بنرامج التعلنيم اإللكترونني تطوير إمكانات الجامعات المصنرية فني  −

Learning. 

 .Information trainingبرنامج التدريب بالجامعات المصرية   −

 .MISبرنامج إمكانات نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات المصرية   −

كما وافك المجلس األعلى للجامعات على مقتنرح التعلنيم الهجنين، والنذي يمنز  

تعليم عن بعد، مما ينؤدي إلنى تقلينل الكثافنة الطالبينة، وتحقينك بين التعليم وجها لوجل وال

االستفادة العظمى من خبرة أعضناء هيئنة التندريس والبنينة التحتينة للجامعنات، والتحنول 

التدريجي للطالب إلى متعلم مندى الحيناة، وذلنك تطبيقنا ألسناليب األداء وضنمان الجنودة 

تفادة العظمنى منن اإلمكاننات التكنولوجينة المحلية والعالمينة، باإلضنافة إلنى تحقينك االسن

خار  الفصل الدراسني، علنى أن تتنولى كنل جامعنة وضنا اولينات والضنوابط الالزمنة 

 لتنفيذ هذا النظام، وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

وفي ظل انتشار جائحة كورونا، التي أثنرت سنلبًا علنى عملينات التعلنيم والنتعلم 

ة للتحنول الرقمني داخنل الجامعنة، والتغلنب داخل جامعة دمنهور ، أصنبحت الحاجنة ملحنّ

على األزمة الراهنة، واالعتمناد علنى التعلنيم عنن بعند وعبنر اإلنترننت، لضنمان تنوفير 

ف لتكنولوجينننا المعلومنننات  التعلنننيم خنننالل فتنننرة إغنننالق الجامعنننات باالسنننتخدام المكثنننّ

ت المادية بنأخرى افتراضنية منن واالتصاالت داخل الجامعة، واستبدال العناصر والعمليا

جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك حاجنة لزينادة اإلنتاجينة وتقنديم الخندمات كافنة بصنورة 

إلكترونية لزيادة قدرة الجامعة على المنافسة، وذلك من أجل االستجابة للمتغينرات البيئينة 

وتحقينننك التمينننز والتنافسنننية منننن جهنننة، واحتنننواء أزمنننة جائحنننة كوروننننا منننن جهنننة 

 (http://www.damanhour.edu .eg/pages/defauit.aspxى.)أخر



فنالتحول الرقمني لجامعننة دمنهنور يحتننا  إلنى العديند مننن المتطلبنات التنظيميننة 

ات تكنولوجينا واإلدارية والفنية، باإلضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلنة للتعامنل منا تقنين

المعلومات، كمنا يتطلنب دعنم القينادات العلينا بالجامعنة وإعنادة هندسنة إجنراءات العمنل 

 اإلداري، واالهتمام بإدارة التغيير وتطوير بنى االتصاالت التحتية وتنمية العاملين.

وبناًء على ذلنك، فإننل لكني تسنتوعب الجامعنة التقنينة الجديندة عليهنا أن تتعندى 

ل التقنية، وأن تتبننى مفهنوم إدارة التقنينة النذي يتضنمن عملينات مهمنة مجرد شراء أو نق

 (4،  2005ومكملة وأساسية، هي: )السلمى،  

 تطبيا التقنية: وتعني تحقيك التوافك بينها وبين باقي عناصر المنظومة. −

 تطوير التقنية: وتعني التجديد واإلضافة والتنمية بالتحسين أو بالرفا. −

استخدام كافنة إمكانينات وقندرات التقنينة المتاحنة إلنى   تعميك التقنية: وتعني −

 الحد األقصى وتجنب بقاء أجزاء منها معطلة.

ا والسنعي لتطبيقهنا، وذلنك منن  − ابتكار التقنية: وتعني إنتا  تقنية جديدة تمامنً

خننالل العنايننة بننالموارد البشننرية واالختيننار الكننفء لهننا، وتننوفير الفننرص 

هم الذهنينة لالبتكنار والتطنوير، واالسنتخدام إلطالق طاقاتهم الفكرية وقدرات

 األكفأ للتقنية من خالل توفير التدريب المناسب والمستمر.

وتوجد مجموعة محددة من الممارسات التي تؤدي إلى الجامعة الرقمية وهي منا 

 :  (Brynjolfsson, 2002, 1)يلي

 سياسة واضحة لمداخل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. −

 والتمكين للموارد البشرية فيها.  حرية القرار −

 أداء تكنولوجي متميز يرتبط بأحد  التطورات التكنولوجية. −
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اتصاالت منتظمة مرتبطة باألهداف االستراتيجية فني كنل الممارسنات الخاصنة  −

 بالجامعة الرقمية.

 التأكيد المستمر على التدوير والتعاقد ما أفضل الموارد البشرية. −

 ب، ويشمل ذلك التدريب المستمر على الخط.استثمار متميز في التدري −

 مشكلة الدراسة

بلدان   معظم  في  ينتشر  وأخذ  بالصين  بدأ  الذي  كورونا،  مرض  انتشار  ظل  في 

ولدى   أساسية  بصورة  التعليم  عملية  على  أثرت  مباشرة  عالمية  صدمة  فأحد   العالم، 

عملية على  كورونا  تأثير مرض  ويكمن سبب  بها،  التي ظهر  البلدان  في   معظم  التعليم 

طريقة انتقالل، والتي تكون في أغلب الحاالت عن طريك التواصل المباشر ما المريض 

واللقاءات   التجمعات  منا  على  القرار  صانعي  ألزم  مما  الملوثة،  األسطح  مالمسة  أو 

والمناسبات االجتماعية المحصورة في مكان محدد، وتعد المؤسسات التعليمية إحدى أكبر 

عا في  في  التجمعات  تتمثل  صعبة،  قرارات  اتخاذ  إلى  بالدول  حدا  مما  المعاصر،  لمنا 

بين  الفيروس  النتشار  تجنّبًا  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعليمية،  المؤسسات  إغالق 

أفرادها، كما سعت الحكومات إلى توفير التعليم والتعلم ألبنائها في ظل بقاء الطالب في  

طريك عن  الجامعات  عن  بعيًدا  بعد.)  منازلهم  عن  التعليم   World Healthنظام 

Organization, 2020 ) 

إال أن التعليم عن بعد كان غير مقبوٍل في كثير من الجامعات؛ كون الفكنرة غينر 

تقليديننة وتحتننا  إلننى الكثيننر مننن االسننتعداد الثقننافي والتقننني وتننوفير قنننوات ومنصننات 

فة إلى عندم وجنود محتنوى إلكترونية للتواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس، إضا

رقمي متكامل للمواد الدراسية والمناهج، وأنظمة متخصصة لالختبارات يتناسب منا هنذا 

النو  من التعليم، وبالرغم من هذه التحديات والتحفظات من قبنل بعنض أطنراف العملينة 



التعليمينة، فقند جناءت الجائحنة لكني تفنرض الحاجنة إلنى ذلنك األسنلوب وتندفا باتجاهنل 

 ( 2020،1283ة كل تلك التحديات )الدهشان،  متجاوز

ل  وكان ال بّد من وجود حلول ألزمة جائحة كوروننا بنالتفكير مباشنرة فني التوجنّ

نحو التحول الرقمي للجامعات لما لهنا منن المينزات التني جعلتهنا تتصندر أي تفكينر فني 

 .ي وقت األزمةتطوير العملية التعليمية، وجعلتها أيًضا حاًل للمشكالت التي نتعرض لها ف

وفي هذا اإلطار قندمت منظمنة اليونسنكو العديند منن التوصنيات لضنمان نجناح 

عملية التعلم عن بعد خالل فترة إغالق المدارس والجامعنات وانقطنا  الدراسنة بهنا، منن 

 أبرزها:

 التأكد من الجاهزية لتقديم التعليم عن بعد وتوافر متطلباتل. 

تعليمينة فني بنرامج التعلنيم عنن بعند. )الدهشنان، التأكد منن إدمنا  أطنراف العملينة ال 

2020  ،5) 

وعلى الرغم من الجهنود التني تبنذلها وزارة التعلنيم العنالي فني مصنر لالرتقناء 

بكفاءة الجامعات المصرية وتحسين جودتها، والمتمثلة في توظيف تكنولوجينا المعلومنات 

لعديند منن المشنكالت التني واالتصاالت واستيعاب التطورات التكنولوجية، إال أنل توجند ا

 متمثلة في العناصر اوتية: -ومنها جامعة دمنهور-تعاني منها الجامعات المصرية  

غلبة الجمود على شكل التنظيم الجنامعي وسنيطرة الشنكل الهرمني علنى المؤسسنات  

الجامعية القائمة، األمر الذي ترتب عليل ضعف مرونة الهياكل التنظيمية بالجامعات، 

تقادهننا ألشننكال الهياكننل التنظيميننة الجدينندة، مثننل التنظيمننات الشننبكية وبالتننالي اف

واالفتراضنية وغيرهننا مننن األشننكال الحديثننة للهياكننل؛ ممننا أثننر بشننكل مباشننر علننى 

تحقيقها التحول الرقمني، وخاصنة فني ظنل بيئنة تفتقند ثقافنة التعامنل منا تكنولوجينا 

ت العمل الجنامعي. )علني، المعلومات واالتصاالت واإليمان بأهميتها في شتى مجاال

2013  ،527) 
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ال يزال التعليم الجامعي يعاني من ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة، فحتنى الوقنت  

الحالي تعتمند معظنم الجامعنات فني تجهيزاتهنا لقاعنات المحاضنرات علنى السنبورة 

وبعض األقالم فقط، متجاهلة متطلبات العصر الرقمي الذي يعتمند علنى كنل منا هنو 

وحنندي  مننن األجهننزة والمعنندات مثننل: )السننبورة الذكيننة التفاعليننة، واسننتخدام  تقننني

 (.208،  2018أجهزة العرض والشرائح المختلفة( )مرسي، 

إلننى مهننارات الننوعي  -ومنهننا جامعننة دمنهننور-افتقننار طننالب الجامعننات المصننرية  

و مندى المعلوماتي، مثل: إدراك أهمية المعلومات والبح  عنها بمنهجية، وتقييمهنا، أ

 (85،  2015االستفادة من األجهزة الرقمية. )الرمادي،  

التحديات التقنية في البننى التحتينة وضنعف شنبكات االتصنال، وعندم تنوافر امنتالك  

التقنيننة التنني تمكننن جميننا شننرائح المجتمننا مننن الوصننول إلننى المعلومننات، وعنندم 

الينة المفاجئنة، منا االستعداد الفعلي للطالب وعضو هيئة التدريس لهذه المرحلة االنتق

ضننعف ثليننات القننيم الواضننحة وضننمان نزاهتهننا وتنفيننذها مننن قبننل المننتعلم نفسننل. 

 (19،  2020)الهمامي، إبراهيم،  

ضننعف اسنننتعداد أعضنناء هيئنننة التنندريس للتننندريب علننى تكنولوجينننا المعلومنننات  

واالتصاالت، وندرة توظينف التقنينات الحديثنة فني تندريب أعضناء هيئنة التندريس، 

تندني األداء األكناديمي والبحثني والمجتمعني للجامعنات المصنرية. )عبند   فضاًل عن

 (258،  2018العليم، عبد المعطي، أحمد،  

غياب الرؤية االستراتيجية على مستوى الجامعة، وافتقادهنا لوجنود معنايير واضنحة  

وموحنندة لضننبط جننودة المقننررات اإللكترونيننة، وقلننة االهتمننام بننالكوادر البشننرية 

، 2019تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل الجامعة. )السعودي،    وتدريبها على

275) 

نقص الوعي بالرؤية الصحيحة عن التعليم االفتراضني وبرامجنل وأهميتنل ومميزاتنل  

لدى قطا  مؤثر من المجتما والمسئولين، وكذلك نقص التمويل الالزم لعمل الجامعة 



ر أعضناء هيئنة التندريس المتخصصنين االفتراضية وتشغيلها، باإلضافة إلى قلة تواف

 (2018في مجال تخطيط وتصميم المقررات اإللكترونية. )بدوي، أحمد، ثخرون،  

ضعف اإلمكانات المادية المتاحة ألعضاء هيئة التدريس، وضعف اإللمنام باألسناليب  

التكنولوجية الحديثة، باإلضافة إلى عدم توافر األجهزة والمعندات الالزمنة لمتطلبنات 

  العلمي بالجامعات، وعدم وصول تغطية اإلنترنت إلى كل المناطك في النبالد، البح

وضننعف البنيننة التحتيننة والرقميننة، وقصننور اإلدارة بالجامعننات المصننرية عننن فهننم 

 (42،  2015الواقا، والتخطيط السليم والبيئة المحيطة. )حسين،  

م التقنني والمعرفني، تقادم تقنيات التعليم الجامعي، وضعف القدرة علنى مواكبنة التقند 

وتضاؤل المشاركة الفعالة في التطوير؛ بسبب قلة الموارد المالية الالزمة لتوفير مثل 

 (394، 2015هذه التقنيات. )عبد الهادي،  

وعلى الرغم منن ضنرورة التحنول الرقمني لجامعنة دمنهنور لمواجهنة فينروس 

إنمنا يجنب االسنتعداد كورونا، إال أن هذا ال يكون بضغطة زر متنى نشناء وأينن نشناء، و

المسبك لمثل هذه النقلة النوعية والتي ال يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها. فنالتحول الرقمني 

ليس فقط وضا المادة )بصنيغة ننص أو بني دي أف( فني روابنط ولصنقها علنى المواقنا 

اإللكترونية، ثم يطلب من الطالب القراءة فحسب، وإنمنا هني أعقند منن ذلنك بكثينر، بمنا 

في إطالق العنان للطالب لكي يفكر ويتفاعل ويشارك في تصميم معرفتل الخاصنة، يساعد  

فكانت الحاجة ملحة جًدا التبا  نظريات التعليم الحديثة لتصميم المواد للتعليم اإللكترونني، 

الذي ال يتم إال في وجود عضو هيئة تدريس وا ٍ ومدرك بأهمية التحول الرقمي، إذ ال بّد 

 لسنا مستعدين للتعامل الفعال ما هذا التحول الرقمي.  من أن نعترف أننا

( كننان مننن أهننم 2020-2016كمننا أن الخطننة االسننتراتيجية لجامعننة دمنهننور )

أهدافها إنشاء وحدات للتعلم اإللكتروني وشنبكة اإلنترننت، والبندء فني تحوينل المقنررات 

كنولوجيننا إلننى الصننورة اإللكترونيننة فنني كثيننر مننن كليننات الجامعننة، وإنشنناء مركننز لت

المعلومات بالجامعة، ما توفير بيئة تعليمية إلكترونية طبقًا للمعايير القومية للجودة فضناًل 
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عن ضرورة تطوير نظام التعليم اإللكترونني فني الجامعنة بهندف تفعينل التحنول الرقمني 

 (47، 2020-2016بها. )الخطة االستراتيجية لجامعة دمنهور،  

الحالينة تحناول التعنرف علنى التحنول الرقمني   وبناًء على ما سبك فإن الدراسنة

 لجامعة دمنهور من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما واقا جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا؟  .1

 ما الصعوبات التي تواجل التحول الرقمي لجامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا؟  .2

 الرقمي لجامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا؟   ما اوليات المقترحة لتنفيذ التحول .3

 أهداف الدراسة

 سعت الدراسة الحالية إلى:    

 التعرف على واقا جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي.  -

 رصد الصعوبات التي تواجل التحول الرقمي بجامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا. -

 ة دمنهور في ظل جائحة كورونا.اقتراح بعض ثليات تنفيذ التحول الرقمي بجامع-

 أهمية الدراسة

 نبعت أهمية الدراسة مما يأتي:

مواكبة التوجهات العالمية نحو بناء المنظمات الرقمينة، ومسنايرة التطنور الهائنل فني  

 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

مسننايرة الجهننود والمشننروعات المبذولننة نحننو تطننوير نظننم تكنولوجيننا المعلومننات  

التصاالت بالجامعات المصرية؛ ومن ثم اإلسهام في ترشيد وتوجيل تلك الجهود من وا

 أجل تحقيك التحول الرقمي للجامعة دمنهور.

أن التعلنيم الجننامعي الرقمنني يحنل مشننكلة االنفجننار المعرفني واإلقبننال المتزاينند علننى  

الطنالب  التعليم، وتوسيا فرص القبول في التعليم الجامعي، إضافة إلنى تلبينة حاجنات

وخصائصهم وقدرتهم على التعلم وفك إمكاناتهم وطاقاتهم الفردية، ما رفا العائند منن 

 االستثمار بتقليل تكلفة التعليم.



عدم وضوح الرؤية فيمنا يتعلنك بمندة التوقنف عنن الدراسنة، حين  إن ضنمان عنودة  

ا، الطننالب إلننى الجامعننة عننند إعننادة افتتاحهننا واسننتمرارهم فنني الدراسننة، يمثننل تحننديً 

 خصوًصا عندما يتعلك األمر بإغالق الجامعة لفترة طويلة.

في ظل فينروس كوروننا يُتطلنب منن جامعنة دمنهنور أن يكنون لنديها نظنام تعليمني  

إلكتروني يتطور ما ما يشهده العالم من تطور تكنولنوجي مسنتمر، معتمنًدا علنى منا 

اسنية فني ظنل انتشنار يوفره هذا التطور من إمكانات تفيد العملينة التعليمينة كنأداة أس

 فيروس كورونا التي يصعب علينا االعتماد فيها على نمط التعليم النظامي التقليدي.

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:حدود الدراسة:  

 الحدود الموضوعية -1

اقتصرت الحدود الموضوعية على جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظنل 

 أعضاء هيئة التدريس ، وذلك من خالل المحاور التالية:   جائحة كورونا من وجهة نظر

 المقررات الدراسية. -البنية التقنية.     د -أعضاء هيئة التدريس.      -الطالب.    ب -أ

 الحد البشري:   -2

اقتصننرت الدراسننة الحاليننة علننى عينننة مننن أعضنناء هيئننة التنندريس ومعنناونيهم 

 بجامعة دمنهور.

راء الدراسة على جامعة دمنهنور، وتنم اختينار عندد منن الكلينات : تم اجالحد المكاني  -3

النظريننة؛ )التربيننة واوداب والتجننارة (، وعنندد مننن الكليننات العمليننة؛ )العلننوم والزراعننة 

والصيدلة(، بجامعة دمنهور، حي  إنهنا منن أقندم كلينات الجامعنة، وجميعهنا تسنعى إلنى 

 التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا.
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 دراسةمصطلحات ال

 وتحددت مصطلحات الدراسة بما يلى :

 Readiness  مفهوم الجاهزية   -1

مدى استعداد الجامعات للتحول من مرحلنة إلنى أخنرى عنن   تعرف الجاهزية بأنها

طريك توفير اإلمكانات واستعداد العناصر البشرية لتقبل التغيير والتجديند فني ظنل مننا  

 (41، 2006مالئم للتطوير.)الصائغ،  

تعريفها بأنها االسنتعداد المسنبك ألمنور تتوقنا المؤسسنة مواجهتهنا فني   كما يمكن

(. 2014المستقبل أثناء سعيها نحو تحقيك أهدافها المحددة التني خططنت لهنا )المحاميند،  

كما أنها مجموعة من المعايير التي يمكن اسنتخدامها فني قيناس مسنتوى تقندم المؤسسنة، 

تقنينة المتنوفرة لندى المنوارد البشنري فني المؤسسنة. سواء ما يتعلك بالتقنيات أو الثقافة ال

 ( 6،  2019)أبو سماقة، 

ا ب نهررا : قنندرة جامعننة دمنهننور علننى وتعرررف الدراسررةح الحاليررةح الجاهزيررةً إجرائيرر 

 التحول الرقمي ومدى توفير اإلمكانات الالزمة لتحقيك ذلك.

 digital transformationمفهوم التحول الرقمي   -2

بأنل ذعملية سعي المنظمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات   يعرف التحول الرقمي

واالتصنناالت وتكنولوجيننا شننبكة اإلنترنننت العالميننة؛ لتحسننين أداء مهامهننا وعملياتهننا 

المختلفة، ونقلها لمن يحتا  إليها في داخلها أو خارجها، وذلنك منن خنالل االعتمناد علنى 

بهننا، وتكنولوجيننا ونظننم المعلومننات منوارد ثالثننة، هنني: المعلومننات المتدفقننة والمتنوافرة 

المستخدمة والموارد البشرية المنناط بهنا القينام بالمهنام المختلفنة التني تنؤدي إلنى تحقينك 

 (282،  2011أهداف المنظمة في ظل استراتيجياتها. )علي،  



ا: إقامنة جامعنة  وتعرف الدراسة الحالية التحول الرقمي لجامعة دمنهور إجرائير 

عرفة ودمج تكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت فني كافنة مجاالتهنا رقمية تعتمد على الم

 وخدماتها من خالل:

 تحديد الرؤية بضرورة توضيح الجامعة لما تريد أن تكون عليل في المستقبل. −

وضا خطة واضنحة ومنهجينة محنددة للتحنول، منن أجنل تحقينك الرؤينة واألهنداف  −

 المرغوب فيها.

ود التحننول، مننن خننالل تركيننز القيننادات وكافننة تننوفير النندعم القيننادي واإلداري لجهنن −

المسئولين على الممارسات اإلدارية المرتبطة بالتكنولوجيا، وتوفير المنوارد البشنرية 

 والمادية، والتشريعات الالزمة.

تطوير الهياكل التنظيمية القائمنة، والسنعي إليجناد هياكنل تنظيمينة مرننة، والتركينز  −

 معة.على فرق العمل الفعالة داخل الجا

التركيز على البعد التكنولوجي، من خالل تحديند البنينة التحتينة األساسنية لتكنولوجينا  −

 المعلومات بالجامعة.

تنمية الموارد البشرية بالجامعة، من خالل مراعاة عملية التوظيف والتعينين، وتنمينة  −

 ة.مهارات وقدرات كافة العاملين بالجامعة من خالل برامج التدريب والتنمية الذاتي

 تغيير الثقافة التنظيمية السائدة، من خالل نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا واإلنترنت.   −

 Corona pandemicجائحة كورونا   −

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسنبب المنرض للحينوان  −

واالنسان ومن المعروف ان عددا من فيروسات كورونا تسنبب لندى البشنر امنراض 

سية تتراوح حندتها منن ننزالت البنرد الشنائعة النى االمنراض األشند وخامنة مثنل تنف

متالزمننة الشننرق األوسننط التنفسننية )ميننرس( والمتالزمننة التنفسننية الحننادة الوخيمننة 
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منظمرة )  19)سارس( . ويسنبب فينروس كوروننا المكتشنف منؤخرا منرض كوفيند  

 ( 2020الصحة العالمية ،

 الدراسات السابقة

ل  الباحثة  عرض  تعرض  في  الرئيس  المحك  أن  على  التنبيل  ما  السابقة  لدراسات 

عربية   إلى  الدراسات  تقسيم  دون  لألقدم,  األحد   من  الزمني  التسلسل  هو  السابقة  الدراسات 

 وأجنبية، كما يلي:  

( تحليل الظروف والوقائا المستجدة في العالم    2020استهدفت دراسة )الخميسى ،  

دت إليل من زلزلة النظم المجتمعية المستقرة ، وعلى رأسها  بعد ظهور جائحة كورونا، وما أ 

نظم التعليم الرسمية في مختلف دول العالم ، وأهم الفرص التي يمكن استثمارها لتعظيم الدور  

االستشرافى حي   /التربوى التعليمى للبيت العربى، واستخدمت الورقة المنهج التحليلي النقدي  

اناتت واألدبيات، وانتهت الورقة بوضا مجموعة من المتطلبات  الوصف التحليلى للمتاح من البي 

اإللكتروني   التعليم  لتسهيل  الكورونا  زمن  في  والبيت  المدرسة  بين  فاعلة  شراكة  تحقك  التي 

وتجسير الفجوة بين المدرسة والبيت لصالح الطالب والتي يجب على األنظمة التعليمية األخد  

 بها للتصدى ألزمة كورونا. 

در  ،  وهدفت  )غنايم  لضمان    (   2020اسة  األزمة  مواجهة  ثليات  في  البح   إلى 

استمرارية تقديم التعليم ألبناء األمة العربية ، من خالل البح  في سيناريوهات مستقبل التعليم  

العربى لمواجهة األزمة، وذلك من خالل المحاور اوتية : التعريف بكورونا )األزمة ( ، اوثار  

األزمة  على  األزمة    المترتبة  على  المترتبة  التعليمية  واوثار  واجتماعيا،  واقتصاديا  سياسيا   :

وانتهت الدراسة بوضا سيناريوهات مستقبلية لمواجهة األزمة وهى : سيناريو تفاؤلى )حي   

( ، سيناريو واقعى ) الواقا المؤلم وهو استمرار الوضا القائم    2020تنتهى األزمة بنهاية عام 

، سيناريو تشاؤمى ) استمرار األزمة فترة زمنية طويلة غير محسوبة ( ما  لمده سنة أو يزيد (  

 وضا مجموعة من اوليات والحلول لمواجهة األزمة . 



إلى الكشف عن اوثار التربوية للتباعند االجتمناعي   (2020سعت دراسة )محمود،  

(، وكيننف يمكننن للمجتمعننات التكيننف والتعنناية مننا األوبئننة 19فنني ظننل جائحننة )كوفينند 

والجوائح، والمدى الذي معل ستنشأ نظريات ومفاهيم مستحدثة بناء على الظروف العالمينة. 

وقد استندت الدراسة على أسلوب التحليل الفلسفي منن أجنل تحلينل اوثنار التربوينة للتباعند 

االجتماعي، كما ارتقت الدراسنة إلنى التميينز بنين التباعند االجتمناعي، ومنداخل اجتماعينة 

ستبعاد االجتماعي والتهمية االجتماعي. ودشنت الدراسة مصنطلًحا جدينًدا أخرى، مثل: اال

ا عنن التباعند االجتمنناعي وهنو ذالتقنارب االفتراضنيذ، وثليننات التعامنل منا التباعنند  ناجمنً

االجتمنناعي مننن خننالل التقننارب االفتراضنني. وانتهننت الدراسننة إلننى وضننا مجموعننة مننن 

االجتمناعي؛ منهنا السنيناريو األول: التعناية منا السيناريوهات المستقبلية لما بعند التباعند  

الظروف المستجدة بتوفير كافة السبل الممكنة من أجل التأقلم ما الوباء الجديد، واتخاذ كافة 

التدابير الالزمة من قبل الدول، والحكومات منن أجنل التنزام الشنعوب بنإجراءات التعناية 

وبندء ممارسنة الكثينر منن   لعادات السلوكيةالمتنوعة. والسيناريو الثاني: التكيف ما تغيير ا

األنشطة التي كان يمارسها األفراد قبل تفشي األزمة، ولكن بأسناليب مسنتحدثة، والحنرص 

الشديد، واتبا  القواعند االحترازينة. والسنيناريو الثالن : التضنامن االجتمناعي بممارسنات 

نامينة، أم متقدمنة. بينمنا   ذكية وتقديم المساعدات المسنتمرة للندول، سنواء أكاننت فقينرة، أم 

تضمن السيناريو الرابا: صياغة قوانين جديدة للتعامل ما الطبيعة بمنظنور واسنتراتيجيات 

وأدوات جدينندة بننات مننن الحتمنني والمؤكنند، فقنند صننرحت وكالننة )ناسننا( أن نتيجننة جائحننة 

 كورونا أن التحم ثقب األوزون نتيجة النخفاض حدة التلو  في العالم.

استهدفت معرفة مدى نجاح التعليم عن بعند فني تجويند (  2020،  دراسة )لكزولي

العملية التعليمية، من خالل محورين، همنا: ثلينات التعلنيم عنن بعند وخصوصنيتل، ودور 

الجهات والمؤسسات التربوية في تنزينل رهاننات التعلنيم عنن بعند، واسنتخدمت الدراسنة 

ام التعليم اليوم تحديًا يتعلك بتقنديم المنهج الوصفي. وكان من نتائج الدراسة أنل: يواجل نظ

فرص تعليمية متزايدة بدون الزيادة في الميزانينات. وعملنت معظنم المؤسسنات التعليمينة 
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إلى نهج سياسة رقمية تتماشى منا منا تتجنل إلينل سياسنة الدولنة بصنفة عامنة فني مجنال 

ر أقسننام الرقميننة بنناإلدارات والمؤسسننات العموميننة. وتنظننيم دورات للننتعلم مننن بعنند عبنن

افتراضية تتيح إمكانية إشنراك التالمينذ فني العملينة التعليمينة التعلمينة، وذلنك منن خنالل 

استعمال العروض التقديمية أو النصنوص الرقمينة. واعتمندت الدراسنة علنى اسنتراتيجية 

محكمة تتمثل في تدخل المؤسسات الرسنمية وشنبل الرسنمية لمحاولنة اسنتيعاب أثنار هنذا 

ألفنراد وصننحتهم بالدرجنة أولنى. وتبننين بعنض المنصنات والمواقننا الفينروس، وحماينة ا

اإللكترونية أهمية هذا اإلجراء الوقائي في تجويد العملية التعليمية، حين  نجند عندد كبينر 

 من التالميذ والطالب يتتبعون هذه المواقا الرسمية التي وضعتها الوزارة.

وظينف المواقنا اسنتهدفت الكشنف عنن درجنة ت(  2019دراسة )جفال وأخرون،  

التعليمية اإللكترونية المجسدة ألدوات التفاعلية، باإلضافة إلى معرفة اإلمكاننات التفاعلينة 

المتاحننة عبننر الموقننا التعليمنني اإللكتروننني الرسننمي. وقنند اسننتخدمت الدراسننة المنننهج 

الوصننفي، وتننم اختيننار العينننة بطريقننة قصنندية، وقنند وقننا االختيننار علننى موقننا ذإدراكذ 

كوحدة فرعية لتحقيك أهداف الدراسة على اعتبار أننل منن أفضنل مواقنا التعلنيم   التعليمي

اإللكترونية العربية المجانية وأشهرها، كما تم االستعانة بأدوات بحثينة متمثلنة فني أدوات 

ذالمالحظة العلميةذ المباشنرة و ذاسنتمارة تحلينل المحتنوى اإللكتروننيذ. وقند أوضنحت 

إللكتروننني وصننفحة الفننيس بننوك للمنصننة اإللكترونيننة محننل نتننائج الدراسننة أن الموقننا ا

التحليل ذإدراكذ تتيح للمستخدمين عدة إمكانات وأدوات التفاعلية بحضنور ثابنت وبنسنب 

مختلفة لكل بعد من أبعاد التفاعلية المقاسة في هذا البح . في حي  سنجلنا فني كثينر منن 

األبعاد المقاسنة خنالل مندة   األحيان تقارب نسب حضور المؤشرات الخاصة بكل بعد من

التحليل في كليهمنا، كمنا تشنير معطينات الدراسنة إلنى غيناب بعنض مؤشنرات التفاعلينة 

بالنسننبة لكننل بعنند مننن األبعنناد المقاسننة، وبالتننالي غينناب أدوات تفاعليننة مهمننة قنند تكننون 

مؤشننرات سننلبية تكشننف انخفنناض وضننعف منصننة ذإدراكذ عننن تننوفير هننذا النننو  مننن 

ية كاستطال  النرأي خاصنة بالنسنبة للموقنا اإللكترونني باعتبناره أسناس األدوات التفاعل



ويعند  عمل المنصة اإللكترونية، وهذا دليل على االهتمام بأبعاد على حساب أبعاد أخنرى.

بعد نظام الضبط والمراقبة من الوسائل المهمة للجانبين؛ ذالمستخدم والمنصفةذ، حين  إن 

كثنر قندرة علنى تلبينة احتياجنات المسنتخدمين منن توفرها يمكن أن يجعنل منن ذإدراكذ أ

جهة، وتقويم الموقا من جهة أخرى، وتعد خاصية اإلبالغ عنن حندو  أمنر منا وفنرض 

 التسجيل المسبك أهم مؤشرات هذا البعد.

هدفت إلى وضا تصور مقترح لجامعة رقمية بمصر   (2019دراسة )السعودي،  

ية والعربينة، واعتمندت علنى المننهج في ضوء ممارسات بعض الجامعات الرقمية األجنب

باعتبناره أنسنب المنناهج المسنتخدمة لدراسنة التربينة بطريقنة مقارننة وأكثرهنا   -المقارن

وذلك منن أجنل دراسنة الجامعنة الرقمينة فني كنل منن المكسنيك   -شموال للمناهج الفرعية

اسنة وفرنسا وتونس بحي  يمكن االستفادة منها في وضا التصور المقترح. وأسفرت الدر

عن عندد منن النتنائج منن أهمهنا: قلنة تنوافر التقنينات الحديثنة فني الجامعنات المصنرية، 

وضعف شبكة اإلنترنت في كثير منها، باإلضنافة إلنى تندني مندى اسنتفادة أعضناء هيئنة 

التدريس من التطورات التكنولوجية والمعلوماتية، مما أدى إلى انخفاض مسنتوى التحنول 

ية. وقد توصلت الدراسة إلى تصنور مقتنرح لجامعنة رقمينة الرقمي في الجامعات المصر

بمصر في ضوء أدبيات الدراسة النظرية والجامعات الرقمية األجنبية والعربية وبما يتفك 

 ما ظروف المجتما المصري.

هدفت إلى التعرف علنى التعلنيم الرقمني كأسنلوب  (  2019دراسة )جرادي، سويس،  

ى تأثر الطالب واألستاذ بالعملية التعليمينة لهنذه التكنولوجينا،   أساسي لتقدم المستوى التعليمي، ومد 

وتحديد النتائج المترتبة على هذا النو  من التعلنيم، واسنتخدمت الدراسنة المننهج الوصنفي، ومنن  

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ضرورة التوافك بين التعليم التقليدي والتعلنيم الرقمني، منن  

لتكامننل بينهمننا، والسننعي إلننى تطبيننك التعلننيم الرقمنني تماشننيا مننا العصننر  خننالل تفعيننل مبنندأ ا 

التكنولوجي، إلى جانب أهمية التدريب الكافي لألستاذ الجامعي منن أجنل النتمكن منن هنذا الننو   

 من التعليم. 
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تسليط الضوء على واقا التعليم العالي في إلى  استهدفت    (2018دراسة )أسويب،  

ل، محاولة الكشف عن المبنررات والندواعي التني تندعو إلنى ليبيا وتوضيح مهامل وأهداف

األخذ بنظام التعليم اإللكتروني في التعليم العنالي، وتقنديم بعنض المقترحنات والتوصنيات 

التي تساعد على تخطي بعض تلك المعوقات ليتم مستقبال االستفادة من التعليم اإللكتروني 

ضوعية من خالل استخدام أحند منداخل بشكل أفضل. وقد اقتصر البح  على الحدود المو

المنهج الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى تحديد أهنداف التعلنيم اإللكترونني ووضنا خطنط 

واضننحة ومفصننلة لتحقيننك وسننائل تنفيننذه ومراحلننل ومراحننل تطبيقننل، مننا وضننا خطننط 

لتصميم البرمجيات والمقررات اإللكترونية، وضرورة توفير البنية التحتية لهذا النو  منن 

لتعلننيم، والتنني تشننمل إعننداد الكننوادر البشننرية المدربننة مننن أسنناتذة الجامعننات، ومنتجنني ا

البرمجيات والمواقنا اإللكترونينة، حين  إن هنذا الننو  منن التعلنيم يحتنا  إلنى التندريب 

المستمر، وتوفير شروط أساسنية فني الطلبنة الملتحقنين بهنذا الننو  منن التعلنيم، لضنمان 

ك اإلمكاننات النفسنية والعقلينة والجسنمية، وضنرورة إدخنال مدخالت تعليمية مناسبة تملن

تعديالت وتجديدات جذرية في نظم التعليم العنالي والتوسنا فني أنمناط التعلنيم كاسنتحدا  

الجامعننة المفتوحننة، والجامعننة بننال أسننوار، والكليننات التكنولوجيننة، والجامعننات الحننرة، 

 وغيرها من األنماط الجديدة.

هدفت إلنى التعنرف علنى التكنولوجينا  (Jamshed & et all,2018)دراسة 

الحديثة وتأثيرها في تأسيس حرم جامعي، باإلضافة إلى رصند المشنكالت وطنرق التنأقلم 

ما العملية الرقمية بطريقة ناجحة، ثم اقتراح نموذ  رقمي لمؤسسنات التعلنيم العنالي منن 

لى من التقندم التكنولنوجي، أجل تنفيذ استراتيجية رقمية لكل جامعة، وتحقيك االستفادة المث

واستخدمت المنهج الوصفي. ومن أهم النتنائج التني توصنلت إليهنا الدراسنة أن مؤسسنات 

التعلننيم العننالي فنني حاجننة ملحننة لتطبيننك التكنولوجيننا الحديثننة؛ لتظننل ذات صننلة بالتقنندم 

ة التكنولوجي المعاصر، كما أن الدراسة ترشد مؤسسات التعليم العالي لفهم الحاجنة الملحن

 لتبني خطًطا استراتيجية تساعد في تحقيك عملية التغير الرقمي من أجل تعليم أفضل.



تطرقت إلى قياس اإلنتا  الفكري المتعلنك بتقنينة المعلومنات    (2017دراسة )الزامل،  

ألعضاء هيئة التدريس بتخصص المكتبات والمعلومنات بالجامعنات السنعودية، والتعرينف بهنذا  

، وذلنك منن خنالل إجنراء  2016إلى نهاينة عنام    1997ة زمنية من عام  اإلنتا  النوعي في فتر 

مسح شامل لهذا اإلنتا . وبعد اعتماد الدراسة علنى المننهج البيلنوميترى لتحلينل اإلنتنا  الفكنري  

هيئننة التنندريس بقسننم    أعضنناءالمسننتهدف، وقنند أظهننرت الدراسننة بعننض النتننائج، منهننا تفننوق  

حالًيا( بجامعة اإلمام محمد بنن سنعود فني عندد الدراسنات  دراسات المعلومات )إدارة المعلومات  

(،  % 21.29( دراسنة، بنسنبة ) 55الفكرية التي تناولت مواضيا مختلفة لتقنية المعلومات، بواقا ) 

( ثنم جامعنة الملنك عبند العزينز  % 19.77( دراسنة، بنسنبة ) 52تليها جامعة الملك سعود بواقا ) 

وق عدد اإلننا  منن أعضناء هيئنة التندريس والنذين  (. وتف % 19.39( دراسة، بنسبة ) 51بواقا ) 

ألفوا في مجال تقنية المعلومات أكثر من الذكور كما هو الحال فني قسنم علنم المعلومنات بجامعنة  

( مؤلًفا. وقد أظهرت نتائج الدراسنة أن النشنر فني الندوريات  7إلى    12الملك عبد العزيز بواقا ) 

( دراسننات  3)   Cybrarians Journalجلننة اإللكترونيننة ال زال فنني بداياتننل، حينن  ضننمت م 

(. وفيمننا يخننص التوزيننا الموضننوعي، فقنند رصنندت الدراسننة موضننو   % 1.15فقننط، بنسننبة ) 

(، تالهننا  % 21( دراسننة، بنسننبة ) 55ذاإلنترنننتذ كننأكثر الموضننوعات المطروحننة، بواقننا ) 

سنة  (. كمنا لمسنت الدرا % 9.16( دراسة بنسبة وقندرها ) 24موضو  ذالمكتبات الرقمية، بواقا ) 

افتقار موضوعات مهمة وحيوية في تقنية المعلومنات إلنى التغطينة الموضنوعية والتنأليف فيهنا،  

مثل: البيئة الرقمية، ومجتما المعلومات، والتحنول الرقمني، والتعنامالت اإللكترونينة، وقند كنان  

م،  2009م، متواضنعا مقارننة بناألعوام  2016م،  2015م،  2014م،  2013النشر في السنوات  

 وهو مؤشر تراجا وليس تزايًدا في النشر. م،  2010

اسننتهدفت معرفننة فوائنند التعلننيم اإللكتروننني ومعوقاتننل  (2016الررزين، دراسننة )

والعوامل التي أدت إلى ظهوره، ووعي أفراد المجتما بهذا النو  منن التعلنيم، وهنل هنذا 

يلني منن خنالل التعليم تقدم معرفيًا أم تقهقر منهجيًا، وقد اسنتخدمت الدراسنة المننهج التحل

استقراء األدبيات في هذا المجال، حي  تم استعراض أهمينة التقندم العلمني وبينان مكانتنل 
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على التنمية العلمية والثقافية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن اإلسنالم لنل 

التعلنيم دور كبير في تعزيز وتقوية التقدم المعرفي والتنمية العلمية والثقافية، وأن مسنتقبل 

اإللكتروننني أخننذ فنني التقنندم والتطننور حتننى وإن كانننت المؤسسننات التنني تعنننى بننالتعليم 

اإللكتروني ال زالت قليلة، وأن التعلم في زمن الرقمية يختلنف بشنكل جنذري عنن التعلنيم 

التقليدي في صياغة محتواه العلمي وأهدافل وطرق تدريسل، كما أشارت الدراسنة إلنى أن 

قمي ال يعنى أبدا تراجا أدوار وسلطات المربي بقدر ما يعنى تطويرهنا اعتماد المنهج الر

 وتحديثها بما يالئم العصر ويناسب التطور.

سعت إلنى معرفنة دور التعلنيم اإللكترونني فني   (2016سليمة؛ وعزيز،  دراسة )

تنمية مهارات الطلبة بالجامعة، مستخدمة المنهج شبل التجريبي، من خالل تطبيك برننامج 

فرًدا بجامعة تبسة، مقسمة إلنى  60ي على عينة مقصودة من الطلبة والباحثين بلغت تعليم

( فننرًدا، واعتمنندت 30( فننرًدا، واألخننرى تجريبيننة )30مجمننوعتين؛ إحننداهما ضننابطة )

الدراسة على المالحظة واالختبارات كأدوات لجما البيانات، وأشارت النتنائج إلنى أهمينة 

للتعلنيم انطالقنا منن الحاجنات الفعلينة، كمنا أشنارت   وضرورة تطبينك األسناليب الحديثنة

النتائج إلى ارتفا  نسنبة المكتسنبات لندى طنالب المجموعنة التجريبينة، ممنا يعننى تنأثير 

التعلننيم اإللكتروننني علننى تنميننة معننارف ومهننارات طلبننة جامعننة تبسننة مقارنننة بننالتعليم 

كثنر للمسنتفيدين منن المحتنوى التقليدي، وأن نسبة الرضا التي تحققها البنرامج التدريبينة أ

 اإللكتروني عن الفئة التي تستفيد من المحتوى التقليدي.

هدفت الدراسة التعرف على الجوانب الفكرية التني ( (Maltese, 2016دراسة 

تعنند جننوهر االهتمننام بالمكتبننات الرقميننة، باإلضننافة إلننى البننرامج والمشننروعات البحثيننة 

االحتفنناظ بالبيانننات والمعلومننات عننن المصننادر واألفننراد، حينن  تحتننا  الجامعننات إلننى 

المختلفة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: اقتراح األساليب المختلفة منن أجنل 

التعامل ما مثل هذه المصادر المؤدية إلى تأسنيس جامعنات رقمينة، ويتطلنب ذلنك طرقًنا 



التحتية القنادرة علنى دعنم مندى حديثة ونماذ  للمعلومات والبيانات وطرقًا للتحكم والبنية 

 أوسا من الخدمات.

هدفت إلنى التعنرف علنى سنياق الجامعنة الرقمينة التني (  Sheail,2015دراسة )

ظهرت كمفهوم في التعليم العنالي، ورصند واقنا جامعنة بالمملكنة المتحندة أثنناء فتنرة منن 

يننك التوسننا الرقمنني فنني بننرامج الدراسننات العليننا، حينن  يننتم تخصننيص التمويننل عننن طر

المؤسسات لدعم عدد منن البنرامج الجديندة التني تتمينز بنالتطور واإلتاحنة لعندد كبينر منن 

الطننالب علننى الخننط. ومننن أهننم النتننائج التنني توصننلت إليهننا الدراسننة: أن عمليننة التطننوير 

التكنولوجي لمؤسسات التعليم العالي قد أدت إلى زيادة عدد الطنالب الملتحقنين بالمؤسسنات 

 إلى حدو  عملية التطوير المستمر لعمليتي التدريس والتعلم.  الرقمية، باإلضافة

اسهدفت التعنرف علنى منظنور األدبينات للتحنول الرقمني (  2013دراسة )على،  

بالجامعات المعاصرة، واالستفادة من ذلك في تطنوير جهنود التحنول الرقمني بالجامعنات 

اسنتبانة لتقينيم عناصنر البيئنة  وقد استخدمت الدراسة المننهج التحليلني باإلضنافة إلنى    المصرية.

الداخلية للجامعات المصنرية، وتمثلنت عيننة الدراسنة فني مجموعنة منن أسناتذة الجامعنات ذوي  

الخبرة في مجاالت اإلدارة التربوية والجامعية والتخطيط التربوي بالجامعنات المصنرية، والنذين  

ذين المشنناركين فنني  ( خبيننًرا، باإلضننافة إلننى مجموعننة مننن المننديرين التنفينن35بلننغ عننددهم ) 

مشروعات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومنات واالتصناالت بالجامعنات المصنرية علنى مسنتوى  

 وقد أظهرت نتائج الدراسة:  ( مديًرا. 66الجمهورية، والذين بلغ عددهم ) 

بالجامعات المصرية، من حين  درجنة تأثيرهنا اإليجنابي فني    نتائج خاصة بعناصر القوة:  ❖

احتمنال بقائهنا واسنتمرارها فني الواقنا العملني لندعم جهنود التحنول  التحول الرقمي لها، و 

 الرقمي بها، باإلضافة إلى أهمية تلك العناصر، وترتيبها من حي  درجة األهمية:  

 إنشاء مواقا إلكترونية لكثير من الجامعات المصرية. −

 وجود بوابة إلكترونية التحاد مكتبات الجامعات المصرية. −
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قويننة ذات سننرعات فائقننة تننربط جميننا شننبكات المعلومننات  تننوفير شننبكات معلومننات   −

 بالجامعات المصرية. 

 إنشاء الجامعات المصرية مراكز للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. −

 إنشاء مراكز إلنتا  المقررات اإللكترونية بالجامعات المصرية. −

ثيرهنا السنلبي  بالجامعات المصنرية، منن حين  درجنة تأ  نتائج خاصة بعناصر الضعف:  ❖

على التحول الرقمي لها، واحتمال بقائها واستمرارها في الواقا العملي، والتي قند تعنوق  

من جهود التحول الرقمي بها، باإلضافة إلنى أهمينة تلنك العناصنر، وترتيبهنا منن حين   

 درجة األهمية: 

 تدني كفاءة الجهاز اإلداري بالجامعات المصرية. −

يعننوق االسننتخدام األمثننل للمننوارد التكنولوجيننة  جمننود اللننوائح والتشننريعات، بمننا −

 واالستدامة لها في الجامعات المصرية.

ا، واسنتخدام  − ضعف جهود المشاركة المجتمعية فني عملينة تطنوير الجامعنات عمومنً

 تكنولوجيا المعلومات بوجل خاص.

 جمود الهيكل التنظيمي للجامعات دون تطور فاعل ما متطلبات المرحلة. −

 بنية التكنولوجية بكثير من الكليات في الجامعات المصرية.بطء استكمال ال −

هدفت الدراسنة تحديند كيفينة تخطنيط التغيينر المؤسسني،   (2011دراسة )أحمد،  

المعلومنات واالتصناالت فني   تكنولوجينا وضبط عملينات التغيينر كمتطلنب أساسني لندمج  

مبنررات دمنج منظومة التعليم الجامعي المصري؛ وذلك من خالل التعرف على دواعي و

تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية بمنظومة التعليم الجنامعي، هنذا وقند اسنتخدمت 

الدراسننة المنندخل المنظومننة، ومننن أهننم النتننائج التنني توصننلت إليهننا الدراسننة: أن تحقيننك 

التغيير المؤسسي فني التعلنيم المجتمعني يتطلنب إحندا  حالنة منن التنوازن بنين عناصنر 

تتمثل في: المهام، واألفراد، ونظم المكافآت، والضبط، ونظم المعلومنات، مؤسسية محددة  

وعمليننات صننناعة القننرارات، والثقافننة، والهيكننل. وأن تحقيننك عمليننة دمننج تكنولوجيننا 



المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمينة بالجامعنة يتطلنب تنوافر عناصنر االسنتعداد 

درة والثقة، وتقبل التغيير، والبنية التحتينة، وتنوفير المؤسسي لعملية الدمج المتمثلة في: الق

 الموارد، وتطوير العمليات، والتفكير بأسلوب كلي في مبادرة التغيير.

سننعت إلننى التوصننل لمجموعننة مننن اوليننات المقترحننة (  2011)علرري، دراسننة 

لتحقيك التحول الرقمي للجامعات المصنرية، منن خنالل التعنرف علنى األدبينات للتحنول 

مي بالجامعات المعاصرة، ثم جهود التحول الرقمني بالجامعنات المصنرية، وتحنديات الرق

ذلك التحول. وقند اعتمندت الدراسنة علنى المننهج الوصنفي كمننهج أساسني لنل، وانتهنت 

الدراسة إلى مجموعهة من اوليات المقترحة لتنفيذ التحنول الرقمني للجامعنات المصنرية، 

ورة توضيح الجامعات لما تريند أن تكنون علينل فني منها تحديد الرؤية: والتي تعنى بضر

المستقبل؛ وذلك من خالل التفاعل والتعاون الجماعي بين أعضاء المجتما الجامعي كافة، 

ومنها توفير الدعم القيادي واإلداري لجهود التحول، من خالل التركيز علنى نمنط القينادة 

تطوير الهياكل التنظيمينة القائمنة  ا، والتحويلية، والممارسات اإلدارية المرتبطة بالتكنولوجي

من خالل البعد عن الهياكل المعقدة، والسعي إليجناد هياكنل تنظيمينة مرننة والتركينز علنى  

البعد التكنولوجي، من خالل تجديد البنية التحتية األساسية لتكنولوجينا المعلومنات بالجامعنة،  

سنتخدام التكنولوجينا واإلنترنننت،  وتغيينر الثقافنة التنظيمينة السنائدة، منن خننالل نشنر ثقافنة ا 

وثقافة التعلم اإللكتروني من خنالل عقند النندوات وورة العمنل وتنوفير اإلمكاننات المادينة  

والمالية لضمان نجاح عملية التحول الرقمي؛ واالهتمام ببنناء مننا  منن الثقنة المتبادلنة بنين  

 الرقمي.   أعضاء المجتما الجامعي كافة، من خالل مشاركتهم في عملية التحول 

عننن دور التعلنيم الرقمنني فني تحسننين  (2011)اشررع،ل، وعلري ،وكشنفت دراسنة

األداء لدى المعلم والمتعلم، من خالل المنهج التحليلي باستقراء األدبيات في هنذا المجنال، 

ا فني البيئنة المهنينة، منن خنالل  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للتعليم الرقمي دوًرا مهمنً

منها: دوره الفاعل في تطوير وتحسين األداء لكّلٍ من المعلم والمنتعلم،   عدة أبعاد رئيسية،

ودوره في تحسين المحتوى واألهداف، فضاًل عنن دوره منن حين  التقلينل منن األخطنار 
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وحواد  العمل، ودوره في زيادة نوعية وكمينة اإلنتنا  فني العملينة التعليمينة، واختتمنت 

وني يعد أساًسا فعااًل في ترسني  مختلنف المعلومنات الدراسة بأن التعلم الرقمي أو اإللكتر

والبيانات في البيئات التعليمية والتدريبية، ويعمنل علنى تثبيتهنا واسنترجاعها فني مختلنف 

المواقف الضرورية الستخدامها االستخدام األمثل في القيام بمختلنف المهنام، سنواء تعلنك 

 .األمر باإلنتا  المادي أو المعرفي أو حتى الخدماتي

 تعليق عام على الدراسات السابقة

تتشابل الدراسة الحالية ما الدراسات السابقة فني تناولهنا مفهنوم التحنول الرقمني 

( ودراسننة 2019فنني الجامعننات المصننرية ومتطلبننات تحقيقننل، مثننل دراسننة )السننعودي، 

( 2013( ودراسننة )علننني، Sheail, 2015( ودراسننة )2019)جننرادي، سننويس، 

( كما تتشابل الدراسة ما الدراسات السنابقة فني توضنيح أهمينة 2011ودراسة )اشعالل،  

التعلم اإللكتروني ودور عضو هيئة التندريس فني تطبيقنل وتنأثيره علنى طنالب المرحلنة 

( ودراسننة )جفننال 2017( ودراسننة )الزامننل، 2020الجامعيننة، مثننل دراسننة )لكزولنني، 

سنات جائحنة كوروننا، (. وتناولت بعنض الدرا2011( ودراسة )أحمد،  2019وثخرون،  

(. وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولهنا 2020مثل دراسة )محمود،  

مقومات التحول الرقمي فني جامعنة دمنهنور، منن خنالل محناور لعضنو هيئنة التندريس 

والطننالب والبنيننة التقنيننة والمقننررات الدراسننية، وتننناول واقننا التحننول الرقمنني فيهننا، 

بات تطبيقننل، مننا اقتننراح كيفيننة تفعيننل التحننول الرقمنني داخننل جامعننة ومتطلبننات وصننعو

دمنهور، وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صنياغة المشنكلة وتحديند 

األهننداف واإلطننار النظننري والمصننطلحات، وكننذلك إعننداد أداة الدراسننة الحاليننة والتنني 

أعضنناء هيئننة التنندريس، وقنندرة  اشننتملت علننى مقومننات التحننول الرقمننى متضننمنة قنندرة 

الطالب، ومالءمنة البنينة التقنينة، ومالءمنة المقنررات الدراسنية، وصنعوبات ومعوقنات 

 التحول الرقمي في الجامعات.



 أوال: اإلطار النظري للدراسة

 ماهية التحول الرقمي -1

يعرف التحول الرقمي بأنل امتالك بنينة أساسنية معلوماتينة متطنورة تمكنهنا منن 

اطها عبر شبكة اإلنترنت، والسعي إلى بناء كيان تنظيمي تبح  من خاللل عن مباشرة نش

ماذا عليها أن تعمل، وكيف يكون هذا العمل مصدر جذب أكبنر وعنصنر حفنز للعناصنر 

الذكية داخل المنظمة نفسها وفي بيئتها التنافسية؛ وذلك من خالل العمل فني إطنار النظنام 

ضبط وتصويب ذاتي، وتبح  عن كل شنيء تفعلنل اإللكتروني، ومن ثم فهي منظمة ذات 

 (.200، 2010بصيغة مثلى )هاشم،  

والتحول الرقمي في حد ذاتل ال يعد هدفًا منشوًدا، وإنما هو وسيلة لتحسين كفناءة 

ونوعية األداء الجامعة، حي  يقود بصورة مؤكندة إلنى تطنوير الجامعنة وكافنة خندماتها، 

عناصنر حاكمنة جديندة فني تصنميم الجامعنة، ومن ثم يمكن أن تظهر أهميتنل فني طنرح  

وهيكلها التنظيمني، وتقلنص بعنض المهنام، وظهنور مهنام جديندة، وتحقينك التكامنل بنين 

الوظائف األساسية للجامعة، األمر الذي يمنح الجامعة المرونة المناسبة، وينوفر متطلبنات 

مهنام التنسنيك بنين اتخاذ القرارات بصورة ذات كفاءة وفعالية، واإلسهام في زيادة فاعلية  

وظائف الجامعنة ومهامهنا وأنشنطتها وتحسنين كفاءتهنا، ورفنا رضنا األطنراف المعنينة 

بفعاليتها، واإلسهام في تطوير منظومة اتخاذ القرارات، وتطوير فرص استثمار إمكاناتهنا 

البشرية والمادينة فني ظنل دخنول الجامعنات ميندان المنافسنة، وتطنوير األنمناط القيادينة 

، وظهننور معننالم فلسننفة إداريننة جدينندة، وإتاحننة أنشننطة وخنندمات جدينندة قابلننة واإلداريننة

، 2011للتسويك، األمر الذي يوفر قيمة مضافة ويحقنك إينرادات مهمنة للجامعنة )علنى،  

273.) 
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 متطلبات التحول الرقمي -2

إن إقامننة جامعننة رقميننة تعتمنند علننى المعرفننة ودمننج تكنولوجيننا المعلومننات 

تها وخدماتها يعد هدفًا رئيًسا تسعى إلينل الجامعنة، منن خنالل واالتصاالت في كافة مجاال

سعيها لمعرفة متطلبات التحول الرقمني وتبنيهنا، ولنذلك فنإن التحنول إلنى جامعنة رقمينة 

 يتطلب ما يلى:

 بناء رؤية رقمية وصياغة استراتيجية التطوير:  -أ

  ويعننني تكننوين صننورة كاملننة ورؤيننة واضننحة عننن وضننا تكنولوجيننا المعلومننات 

واالتصاالت بالجامعة، بما يمكن أن يساعدها على تصور مكانتها المسنتقبلية، ومنن ثنم يمكنن أن  

 يتضمن ذلك ما يلى: 

وينتم ذلنك منن خنالل تحلينل الهنوة الفاصنلة بنين منا تملكنل تحليل الفجوة الرقميرة:   −

الجامعة كمنظمة من معرفة وأدوات يمكنن اسنتغاللها، ومنا لنديها منن قندرات علنى 

 (.84، 2007مصادر المعلومات والمعرفة من ناحية أخرى )عبد الفتاح،    النفاذ إلى

ويتطلنب ذلنك حصنر التكنولوجينا المتاحنة وتقينيم تحليل المستوى التكنولوجي:   −

منندى اسننتخدامها، ومعرفننة منندى فعاليننة التكنولوجيننات المسننتخدمة بالمنظمننة 

 (.120،  2019)الشمراني،  

الرقمنني للجامعننات يجننب أن يتضننمن فننالتحول  تحديررد كفرراءة نظررام المعلومررات: −

تحليل المعلومات وتحديد مدى كفاءتها داخلها، من خالل تحليل العناصر التالينة: 

 إنتا  المعلومات، وعرضها وتداولها، وحفظها وتحديثها واسترجاعها.

ويتطلننب ذلننك تننوافر أسننس ومعننايير االسننتعداد معرفررة مرردى االسررتعداد للتحررول:  −

لننديها، والننذي يمكننن أن يقنناس مننن خننالل خمسننة  E-Readlinessاإللكتروننني 

عناصر رئيسة هي: البنية التحتية، والقيادة اإللكترونية، ورأس المال البشري، وأمن 

 (.25،  2002وخصوصية المعلومات، وأخيًرا بيئة العمل االفتراضية )الهادي،  



 توفير اإلطار التشريعي والدعم اإلداري والمالي:  -ب

الالزم للتنفيذ؛ بما يسناعد علنى اقتنناء التسنهيالت الالزمنة توفير الدعم والتمويل  

للنندخول إلننى الرقميننة، وتأهيننل النننظم العاملننة والعنناملين للتعامننل اإللكتروننني، وتننوفير 

اإلجننراءات التشننريعية والقانونيننة الالزمننة لتننأمين المعننامالت الرقميننة وحمايننة البيانننات 

مننة لخلننك حنن  مناسننب لنندى جميننا المتصننلة بالمؤسسننات، وبننذل الجهننود مننن قبننل المنظ

األطراف المعنية من خالل عملية المشناركة الفعالنة منن قبنل جمينا مؤسسنات المجتمنا، 

 (.27،  2018خاصة ذات الصلة بالتقنيات واالتصاالت وشركات اإلنترنت )يس،  

 اختيار نقطة البداية  -ج

جنراءات بعد أن وضعت خطة التعليم الرقمي، يجب أن تبدأ الجامعة في تنفينذ اإل

المحددة، وأن يكون جميا الموظفين المعنيين على دراية باإلجراءات التي يجب اتخاذهنا، 

على مستوى عضو هيئة التندريس الفنردي، والمندر ، وقسنم المنواد، ومسنتوى الجامعنة 

بأكملها، كما يجنب أن تصنبح هنذه اإلجنراءات جنزًءا منن عملينة التعلنيم والنتعلم العادينة 

 (.38، 2010)ضحاوي، المليجي،  

 التدريب اإللكتروني للموارد البشرية -د

يعد التدريب اإللكتروني للموارد البشرية نظاما تفاعليًا للتعلم عنن بعند يقندم وفقًنا 

للطلب، ويعتمد على بيئة رقمية متكاملة من أجنل بنناء المحتنوى التندريبي وإرسنالل عبنر 

لعمليات وتقويمها، حي  إنل يتميز الشبكة، ما توفير اإلرشاد والتوجيل وإدارة المصادر وا

بالعالمية والشمولية والتفاعلية والتكاملية والتنو  والمرونة والتحدي  المستمر، فهو ينوفر 

الوقننت والتكلفننة، ويصننل إليننل المتنندرب مننن أي مكننان وفنني أي وقننت؛ ليصننقل مهاراتننل 

اإلنترننت   ويجددها ويطورها من خالل التعاون والمشاركة التي أتاحتهنا أدوات وخندمات

 (.56،60،  2019)صالح الدين، الغول،  

 

 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 أهداف التحول الرقمي -3

للتحول الرقمي أهداف عديدة منها أننل: ينوفر ثالف المواقنا التعليمينة منا إمكانينة 

تبادل الحوار والنقاة، ويحسن عمليات االحتفاظ بالمعرفة المكتسنبة والوصنول إليهنا فني 

ة فنني تطبيقاتننل، ممننا يمكننن أعضنناء هيئننة الوقننت المناسننب، ويقنندم خيننارات فرديننة هائلنن

التدريس من مراعاة الفنروق الفردينة بنين الطنالب، ويلبني توقعنات الطنالب ويزيند منن 

درجة رضاهم عن الخدمات المقدمنة، ويخفنف قينود الوقنت فني األنشنطة الجامعينة، كمنا 

يبقي على حالة التواصل بين عضو هيئنة التندريس والطنالب، ويعنزز التعناون المنرقمن 

بين مختلف الجامعات والمراكز البحثية بتبنادل قواعند البياننات، وإقامنة صنالت التعناون 

بين الباحثين، ويوفر متطلبات الشفافية والمساءلة في العمل الجامعي، ويعمل على تطنوير 

برمجيننات مكافحننة السننرقات العلميننة، ويسننهل تحنندي  المعلومننات والموضننوعات علننى 

 (.432، 2018)الثبيتي،    (،Johnston& et all, 2018, 11المواقا اإللكترونية.)

 خصائص التحول الرقمي للجامعة -4

يتسم التحول التحول الرقمني بمجموعنة منن الخصنائص والسنمات وذلنك كمنا جناء فني  

 ( حي : 16، 2013(، )عبد الفتاح،  84،  2017دراستي )ميخائيل،  

صناالت حديثنة، يشمل بنية تحتية معلوماتية مالئمة ومتطورة مبنينة علنى شنبكة ات

ويعتمد على نظام مخطط لنل ومصنمم تصنميًما جينًدا لنل مدخالتنل وعملياتنل ومخرجاتنل، 

ويقوم على تكامنل ودمنج المعلومنات فني الجامعنة الواحندة أو مجموعنة الجامعنات علنى 

مسننتوى الدولننة وربمننا علننى مسننتوى العننالم، ويشننجا التعلننيم الجننامعي الرقمنني التعلننيم 

رد مدى الحياة، وينتقل من نموذ  نقل المعرفة إلنى نمنوذ  النتعلم االبتكاري والمستمر للف

الموجل، ويحقك التعاون بين الطالب، حي  توجد العديد من المنصات والمواقا التعليمية، 

ويحد  تحوالت جذرية في اإلجراءات والنظم اإلدارية، وينشر متطلبنات الشنفافية ويقلنل 

 الفساد اإلداري في الجامعة.



 حول الرقمي لجامعة دمنهور في ظل حائجة كورونا:مقومات الت -5

 أعضاء هيئة التدريس -أ

يمكن ألعضاء هيئة التندريس الوصنول إلنى معظنم أننوا  التقنينات الرقمينة فني 

أقسننام التعلنننيم علنننى المسنننتوى الجننامعي، ومنهنننا: العنننروض اإللكترونينننة، والوسنننائط 

رقمينننة عبنننر اإلنترننننت، االجتماعينننة، والشنننبكات االجتماعينننة، وأدوات التكنولوجينننا ال

باإلضننافة إلننى ذلننك فننإن تننوفر المعلومننات مننن خننالل    واألنظمننة، والتطبيقننات، واألشننكال،

التكنولوجيا أدى إلى تغيير دور المعلم من نقل المعرفة إلى دور المندرب والتركينز علنى تندريب  

 ( 4، 2017وإرشاد المتعلمين. )دوفو وثخرون،  

تدريس في التعليم الجامعي الرقمني يشنرح ومن ثم فإن من أدوار أعضاء هيئة ال

باستخدام الوسائل التقنية، بحي  يوظف شبكة اإلنترنت والتقنيات المختلفنة، ويشنجا علنى 

التفاعل في العملية التعليمية عن طريك طنرح األسنئلة واالتصنال منن الطنالب وأعضناء 

، فهنو يحن  هيئة التدريس من مختلنف الندول، كمنا يحفنز علنى توليند المعرفنة واإلبندا 

الطالب على استخدام الوسائل التقنية، وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجونهنا. )حامند، 

2019  ،61 .) 

لذلك ال بّد من إكساب عضو هيئة التدريس المهنارات التقنينة السنتخدام التقنينات 

ب وتعنويض  ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في إعداد المواد التعليمينة للطنال التعليمية الحديثة،  

تطوير عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية حتنى يتواكنب نقص الخبرة لدى بعضهم، و 

 (9، 2018ما التطورات العلمية والتكنولوجيا المستمرة والمتالحقة. )أسويب،  

 الط،ب -ب

يشير التعليم الجامعي الرقمي إلى فكرة أن الطالب ال يحتناجون إلنى أن يتعلمنوا 

راسي فقط، وإنما كيف يطبقون هذه المقررات في حيناتهم، منن خنالل مجاالت المقرر الد

 (.133،  2019حل المشكالت والتفكير النقدي ومهارات التواصل االجتماعي)عارف،  



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

ولذلك فإن   -مهما كان األمر  -ويكون لكل طالب في التعلم الجامعي الرقمي دوره 

اتخناذ القنرار، فهنم يقنررون   التعليم الرقمي تزداد قوتنل كلمنا كنان االختينار للطنالب فني

الكيفية والزمان الذي يطلعون فيل على المعلومات، حي  إنهم بنذلك يتحولنون منن مجنرد 

 (.75-74،  2016التعلم باألنشطة إلى التعلم الفردي الذاتي )الشيمي،  

لذلك ال بّد من إكساب الطالب المهارات أو الكفاءات الالزمنة السنتخدام تقنينات  

لومات، وتمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب النذي يتناسنب االتصاالت والمع

توسنيا دائنرة اتصناالت  ما قدراتل من خالل الطريقة المرئية أو المسموعة أو المقنروءة، و

الطالب من خالل شبكات االتصاالت العالمية والمحلية، وعندم االقتصنار علنى المعلنم كمصندر  

دعنم عملينة ي بمواقنا تعليمينة أخنرى كني يسنتزيد الطالنب، و للمعرفة، ما ربط الموقنا التعليمن

التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس، من خالل تبنادل الخبنرات التربوينة واوراء 

والمناقشات والحوارات الهادفة لتبادل اوراء باالستعانة بقننوات االتصنال المختلفنة، مثنل 

 (.9،  2018سويب،  البريد اإللكتروني، وغرف الصف االفتراضية. )أ

 م،ءمة البنية التقنية: -جر

التقنيات االفتراضية التي حولت بدورها العالم الواقعي برمتل إلنى عنالم افتراضنى 

متكامل األبعاد واألهداف، فأكبر المستفيدين من كل التكنولوجيات والتقنيات الحديثنة كنان 

ادت منؤخرا اسنتخدامات بالدرجة األولنى قطنا  التعلنيم العنالي والبحن  العلمنى بحين  ز

 2020تطبيقات القاعات االفتراضية والتعليم عن بعند داخنل أغلنب الجامعنات )قنناوى ،  

،248) 

البنية التقنية هي  الموارد التي تستخدم وتوظف بغرض تبويب وتصنيف ومعالجنة 

البيانات األولية لتحويلها لمعلومات ذات قيمة مضنافة ومعننى قابلنة لالسنتخدام والتخنزين 

لمشاركة، بما يلبنى االحتينا  منهنا. وتتكنون البنينة التحتينة لتكنولوجينا المعلومنات منن وا

 (:Shuigun,2013,395( )42، 2019عناصر أساسية)دلول،  



تشننكل أجهننزة الحاسننوب وملحقاتننل األسنناس المننادي للبنننى  المكونررات الماديررة: −

قواعنند التحتينة لتكنولوجينا المعلومننات، أمنا المكونننات األخنرى مننن برمجينات و

 بيانات وشبكات اتصال فهي بحاجة للحاسوب وملحقاتل للقيام بدورها.

تعد المجمنو  الكلني لننظم المعلومنات، حين  ينتم تصنميمها لضنبط   البرمجيات: −

عمل أجهزة الحاسوب أثناء إجراء العمليات المختلفة من إدخال للبيانات وخزنهنا 

 ذات فائدة وقابلة للفهم. واستعادتها وتعديلها ومعالجتها، للوصول إلى معلومات

تعند قواعند البياننات منن الوسنائل التكنولوجينا المسنتخدمة فني  قواعرد البيانرات: −

إعننداد وحفننظ واسننتعادة البيانننات والمعلومننات، حينن  يننتم اسننترجاعها لغننرض 

تعننديلها أو اإلضننافة عليهننا أو االستفسننار عننن مكوناتهننا وإعننداد التقننارير بعنند 

التني تسنتخدمها والمرتبطنة بهنا، إضنافة إلنى أننل   مراجعتها، وذلك عبر البرامج

 يمكن تحديثها باستمرار لتواكب المتغيرات والمستجدات.

تتألف من مجموعة من المحطنات والوحندات تتواجند فني   الشبكات واالتصاالت: −

مواقا مختلفة ومرتبطة ما بعضها بوسائط تتيح للمستفيد إجراء عملينة اإلرسنال 

 بيانات داخل المؤسسة أو خارجها. واالستقبال للمعلومات وال

 م،ءمة المقررات الدراسية:   -د

حي  إن ما يقدمل التعليم الجامعي الرقمي في هنذا السنياق، ومنا يمكنن أن يقدمنل 

بشكل أوسا لما هو ثقافي غير مقصود للبرامج الدراسية، كما يمكن أن ينظر إلى القضنايا 

السنهولة فيمنا يتعلنك بالمشناركة فني   العملية التي تتصنل بتحسنين الوصنول والمزيند منن

مناهج التعليم العنالي. وبشنكل أكثنر نقندا يمكنن التطلنا إلنى تسنخير األدوات والمسناحات 

الرقميننة لننربط الطننالب مننن خلفيننات ثقافيننة وجغرافيننة مختلفننة فنني أنشننطة تعلننم عاكسننة 

 وحوارية وذات صلة اجتماعية، وإشراك األفراد ما مجموعة واسعة منن وجهنات النظنر



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 Johnston& et 160 ,2018وثراء من حول العنالم؛ لتلبينة احتياجنات المتعلمنين. )

all,.) 

إلى جانب ذلك فإن التحول الجامعي الرقمي ال يقتصر فقط على تقديم المحتنوى، 

ولكنل يهتم بجميا عناصر المنهج؛ األهداف، والمحتوى، واألساليب، واألنشطة، والتقويم، 

العتمنناد علننى الوسننائط المتعننددة، مثننل: الصننوت، والصننورة، كمنا يننتم تقننديم المحتننوى با

 (485،  2019والنص، والحركة عبر الوسائط اإللكترونية الحديثة.)السعودي،  

لذلك البّد من نشر ثقافة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد بالجامعات المصرية،  

ا  بالجامعنات، وإعنداد واالستمرار في منظومة إنتا  المقررات اإللكترونية بمراكز اإلنتن

مراكز لنشر المقررات اإللكترونية على مستوى كل جامعة، ومتابعة وتفعيل تشغيل شبكة 

الفيديو )كونفرانس( والبح  المرئي المتوافرة بالجامعات لضنمان اسنتخدامها فني العملينة 

التعليمية عن طريك تسجيل المحاضنرات وبثهنا علنى شنبكة اإلنترننت، وتنوفير الوسنائل 

معية والبصرية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملينة التعليمينة الس

ومتابعننة اسننتخدامها، وزيننادة المحتننوى التعليمنني المصننري متعنندد الوسننائط علننى شننبكة 

تدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات علنى أسناليب النتعلم اإللكترونني  اإلنترنت، و

خطنة لتسنويك المقنررات اإللكترونينة ومخرجنات المشنروعات وضنا  والتعلم عنن بعند، و 

داخننل وخننار  الننوطن، والعمننل علننى اقتننراح ثليننة تضننمن االسننتفادة مننن مخرجننات 

المشروعات بعد االنتهاء من التمويل المقدم منن مشنرو  تطنوير تكنولوجينا المعلومنات. 

 (547، 2013)على،  

 متطلبات تطبيق التحول الرقمي في الجامعة: -6

تطبيك التعليم الرقمي فني الجامعنات تنوفير بيئنة رقمينة مناسنبة لحندو  يتطلب  

عملية التعلم، بحي  يتم فيها تطويا التكنولوجينا الحديثنة، إلنى جاننب فهنم ودراينة واعينة 

 للقوة الرقمية وكيفية االستفادة منها. وتتمثل تلك العوامل فيما يلى:



ا مختلفًنا للجهنات الترويج للثقافنة الرقمينة المدمجنة فني الجامعنة، وا . أ لنذي يعند دمجنً

 (493، 2019التعليمية الفاعلة في الحصول على دور جديد. )السعودي،  

فهم الرقمية وتأثيراتها التحويلية، فالحاجة األساسية لمؤسسات التعلنيم العنالي تعنني  .ب

فهم الدور األوسا للرقمنة في جميا أنحاء المؤسسة، دون التركيز فقط علنى شنراء 

 Jamshed & et all, 2018, 269)ديثة. )التقنيات الح

التهيئة والتطوير للبنى التحتية. حي  إن معظم إدارات الجامعة التي دخلنت العصنر  . 

الرقمي والتحول نحو اإلدارات واألساليب الرقمية كافحنت وسنعت جاهندة لتطنوير 

محتننوى البنيننة التحتيننة واألخننذ بمزايننا تكنولوجيننا المعلومننات وأدوات االتصننال 

 (.225،  2016ن، التير،  )جلبا

العمل على وجود نظم إدارية مرنة ومبتكرة تهتم بنالعلم والتكنولوجينا الرقمينة: ألن  . د

التحدي الذي يواجل الجامعات هو كيفية التوافك ما كّم المعلومات والتقنيات الحديثة 

الهائلننة، الننذي يجتنناح العننالم فنني عصننر المعلومننات، وعليهننا إدراك أن تطننور 

لتقنيات تمثل القدرة على تكوين أنظمنة معلوماتينة وتقنينة تخندم عمنل المعلومات وا

الجامعات وتكون موازينة لمصنادر المعلومنات التني تغنزو منن الخنار . )فنارس، 

2011  ،32.) 

التأهيل والتدريب ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين علنى اسنتخدام التقنينة الرقمينة  . ه 

م، وبنناء أنظمنة وتشنريعات تسنهم والتعرف على مستجدات العصر في مجال التعلي

في دعم العملينة التعليمينة بشنكلها المعاصنر منن ناحينة، وتكنون قنادرة علنى إدارة 

 (.58، 2010عملية التعليم بشكلها الجديد. )حنا،  

اإلعالم الكافي عنن نمنط الجامعنة الرقمينة وعنن رؤيتهنا ورسنالتها وأهميتهنا، منا  .و

جنامعي لنيس بندياًل عنن التعلنيم الجنامعي التركيز على أن هذا الننو  منن التعلنيم ال

 (.563، 2013التقليدي بل مكماًل ومسانًدا لل. )علي،  
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 التحديات التي قد تحول دون تنفيذ التحول الرقمي -7

 تحديات ترتبط بالهيكل التنظيمي للجامعة   -أ

إن إضافة أي عنصر جديد إلى الهيكل القائم للمؤسسة الجامعية يقتضى صدور 

الموافقنات والقنرارات التني تندور فني فلنك البيروقراطينة المركزينة سلسلة متوالية من  

المفرطة، كنمط غالب علنى إدارة الجامعنات، باإلضنافة إلنى عندم خضنو  التشنريعات 

 ( 416،  2006الحاكمة للجامعة للمراجعة الشاملة أو التغيير. )عز الدين،  

يمية للجامعنة وعلى الرغم من استحدا  العديد من المراكز داخل الهياكل التنظ

مراكز إنتا  المقررات اإللكترونية ومراكز التدريب على التكنولوجيا، إال أن التقنارير -

تشير إلى وجود بعض جوانب الضعف وأوجل القصور في مشروعات التطنوير القائمنة 

بالجامعة، والتي يمكن توضيحها من خنالل غيناب تعرينف منظومنة الرؤينة والرسنالة، 

وروابننط مننا القيننادات السياسننية والمسننتفيدين مننن التطننوير فنني وننندرة إقامننة عالقننات 

المجتما المدني، ما ضعف اإلعالم بالقدر الكافي عن منجزات مشروعات التطوير فني 

 ( 2011،291الجامعات )علي،  

 تحديات ترتبط بالعناصر البشرية   -ب

وتتمثنل فني ضننعف قندرة أعضنناء هيئنة التندريس بالجامعننات المصنرية علننى 

أساليب تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، لتيسنير مهنامهم اإلدارينة والتعليمينة   التعامل ما

(، 2008،245والبحثية والمجتمعية، بما يحقنك التطنوير المنشنود فني أدائهنم )جنوهر، 

باإلضافة إلى تزايد معوقنات التنمينة المهنينة، والمتمثلنة فني ضنعف اإلمكاننات المادينة 

ف اإللمننام باألسنناليب التكنولوجيننة الحديثننة، المتاحننة ألعضنناء هيئننة التنندريس، وضننع

باإلضافة إلى عدم توافر األجهزة والمعندات الالزمنة لمتطلبنات البحن  العلمني )أحمند، 

2004،126.) 

فالتحول الرقمي للجامعات المصرية يمكن أن يسهم في تبنني تنظيمنات رقمينة 

هيئنة التندريس   جديدة من شأنها أن تساعد على تبادل الخبرات والمعنارف بنين أعضناء



على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، وتقلنل منن الحندود الفاصنلة بنين الجامعنات 

(، وترجننا أهميننة العنصننر البشننري فنني إدارة  2011،293بعضننها الننبعض. )علنني، 

وتشغيل نظم المعلومات والتي تفوق أهمية المستلزمات المادية إلنى درجنة نسنب معظنم 

ى إخفاق العناصر البشنرية فني القينام بندورها المننوط بهنا، أسباب حاالت الفشل فيها إل

وعلى الرغم من أهمية اإلمكانات المادية كالحواسيب وتقنينات االتصنال والشنبكات، إال 

أن تلك األهمية تظل محددة بتوفر الكادر البشري المؤهنل النذي يحندد فنرص االسنتفادة 

 (2013،142من تلك اإلمكانات )الضلعة،  

 بط بالعناصر الماديةتحديات ترت  -ج

تمثل الموارد المالية عنصنرا أساسنيا فني دعنم عملينات التطنوير الجارينة فني 

الجامعات، وأحد أهم متطلبات التحنول الرقمني فيهنا، ودعنم تنوفير الخندمات التني تفني 

باحتياجننات جميننا المسننتفيدين وأصننحاب المصننالح مننن الجامعننات، ولننذلك نجنند أن 

ة كلينة علنى التموينل الحكنومي، ممنا أدى إلنى فنرض الجامعات المصرية تعتمد بصور

الكثير من القيود التمويلية التي تحول بين الجامعات المصنرية وبنين تمتعهنا باالسنتقالل 

المالي، باإلضافة إلى امتالك المجلس األعلنى للجامعنات معظنم الصنالحيات المرتبطنة 

تقنرر شنيئا منن شنئونها بالتعليم الجامعي في مصر، مما يجعل الجامعات ال تستطيا أن  

 (. 2010،959الداخلية بدون الرجو  إليل )أبو الخير،  

وهذا يدل على اتبا  المركزية المفرطة في إدارة الجامعات المصرية، ممنا قند 

يستغرق معل مزيًدا من الوقت في استحدا  أنماط جديدة للتعليم الجنامعي وتطبيقهنا فني 

لننى التعلننيم الجننامعي، وانعكنناس ذلننك علننى الواقننا، فنتيجننة النخفنناض اإلنفنناق العننام ع

انخفاض النفقات الخاصة بكل طالب على مستوى التعليم الجامعي، أصنبحت الجامعنات 

تعاني عجًزا شديًدا في المنوارد، منن حين  أعضناء هيئنة التندريس، والبننى األساسنية، 

تعلنيم والمعدات، والمواد التعليمية، باإلضافة إلى تدهور الجنودة فني معظنم مؤسسنات ال
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الجننامعي، وانخفنناض نسننبة التمويننل المخصصننة للبحننو  الجامعيننة، ممننا يقينند قنندرة 

 (2011،294الجامعات على االضطال  بدور مهم في توليد المعرفة. )علي، 

، 2019(، )حسنن،  119،  2014ويشير العديد من الباحثين )الحازمي، الزبينر،  

أن هنناك عندة معوقنات (  291،  2019(، )عمينرة وثخنرين،  82،  2019(، )محمد،  10

فنني تطبيننك التحننول الرقمنني فنني الجامعننات، ومنهننا: ضننعف البنيننة التحتيننة لالتصنناالت 

والتقنية، وضعف إعداد الطالب المعلمين في كليات التربية الستخدام التكنولوجيا المتقدمة 

في التعليم، وضعف الوعي التكنولوجي لدى الكثير من القينادات التربوينة وأعضناء هيئنة 

دريس والطالب، وكثرة انقطا  شبكة اإلنترننت أثنناء البحن  والتصنفح لسنبب فنني أو الت

غيننره، وضننرورة تننوفر اتصننال بننين الطلبننة وشننبكة اإلنترنننت. كنني يننتمكن الطلبننة إلننى 

الوصول إلى البيانات اإللكترونية، ولكي يستطيعوا تبنادل المعلومنات منا أسناتذتهم يجنب 

رنت، ووجود مشاكل فني األمنور األمنينة خنالل أداء توفر اتصال بين الطلبة وشبكة اإلنت

اإلمتحانات اإللكترونية، وقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة علنى 

قيادة برامج التحول الرقمني والتغيينر داخنل المؤسسنة، فضناًل عنن أن نقنص الميزانينات 

منن المعلومنات  كنتيجنة المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها، والتخوف منن مخناطر أ

ا إذا كاننت األصنول ذات  الستخدام الوسائل التكنولوجيا يعند أحند أكبنر العوائنك خصوصنً

قيمة عالية، وقلة توفر كفاءات علمينة وفنينة متخصصنة، والتوجنل السنلبي نحنو اسنتخدام 

وسائط ووسائل التكنولوجيا فني الجامعنات، ونقنص الكنوادر البشنرية الفنينة المتخصصنة 

الرقمي، وغياب اإلطار التشريعي والتنظيمي للتحنول الرقمني، وضنعف التموينل للتحول  

 لبرامج التدريب عن بعد، والتي تحتا  إلى دعم وتمويل يسهم في تحقيك أهدافها.

 ثاني ا: اإلطار الميداني للدراسة

 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي لمالءمتل أغراض الدراسة   منهج الدراسة:  -1

 راسة وبناءها أداة الد -2



المرتبطة   السابقة  والدراسات  التربوي  البح   أدبيات  إلى  الرجو   خالل  من 

استبانة   إعداد  تم  للبح ،  النظري  اإلطار  إلى  إضافة  الجامعي،  للتعليم  الرقمي  التحول 

لتضم   النهائية  في صورتها  االستبانة  تكونت  حي   الميداني،  الجانب  في  البيانات  لجما 

ت مقدمة  األول  األولية  شقين؛  البيانات  وبعض  االستبانة،  تطبيك  من  الهدف  على  حتوي 

الخاصة بالعينة )الدرجة الوظيفية ، المنصب القيادى، الكلية(، بينما تضمن الثاني محاور  

التحول الرقمى في جامعة دمنهور ويتضمن قدرة  االستبانة، األول منهما يمثل مقومات 

التدريس ) الط10أعضاء هيئة  التقنية    7الب )عبارات( وقدرة  البنية  عبارات( ومالءمة 

(9  ( الدراسية  المقررات  ومالءمة  الرقمى    10عبارات(  التحول  واقا  ثم  عبارات(، 

( دمنهور  التحول    18لجامعة  ومعوقات  صعوبات  يتضمن  الثانى  المحور  أما  عبارة( 

عبارة( ليصل إجمالي    20الرقمى في جامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا ويتضمن )

)اال إلى  العينة 74ستبانة  أفراد  من  االستبانة  وتتطلب  النهائية،  صورتها  في  عبارة   )

بين)كبيرة  ما  التوافر،  لدرجة  ثالثة  مستويات  أحد  عند  للعبارات   -متوسطة  -االستجابة 

 ضعيفة(. 

 صدق االستبانة:  -3

 الصدق الظاهري  . أ

باستخدام   البداية  في  االستبانة  صدق  حساب  الظاهريتم   الصدق 

 Face Validity  المحكمين  خالل من من  مجموعة  على  االختصاص   عرضها  ذوي 

الدراسة،   عنوان  على  المحكمون  هؤالء  يطلا  أن  بعد  وذلك  بتحكيمها،  للقيام  والخبرة 

إلبداء ثرائهم ومالحظاتهم حول االستبانة وفقراتها من حي  مدى  وتساؤالتها، وأهدافها  

ال في  وصدقها  الدراسة،  لموضو   الفقرات  المستهدفة  مالءمة  المعلومات  عن  كشف 

تندر  تحتل، ومدى وضوحها  التي  بالمحور  فقرة  ترابط كل  للدراسة، وكذلك من حي  

ما   إضافة  أو  منها،  المناسب  غير  حذف  أو  الفقرات،  بتعديل  وذلك  صياغتها؛  وسالمة 
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النظر في تدر  االستبانة، وغير ذلك مما يراه  باإلضافة إلى  يرونل مناسبًا من فقرات، 

 . ( Oluwatayo, 2012,392)خبراء مناسبًاال

 الصدق الذاتي  .ب

من   الفترة  في  تطبيقها  تم  صياغتها،  سالمة  من  والتأكد  االستبانة  تحكيم  بعد 

وحتى  15/9/2020 طريك  15/10/2020م  عن  إلكترونيًا  على   google Driveم، 

دمنهورعينة   بجامعة  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  ومن  االستبانة،  تطبيك    بعد 

اإلحصائية   الحزم  برنامج  خالل  من  إحصائيًا  بياناتها  لمعالجة  تفريغها  تم  وتجميعها، 

(SPSS  )Statistical Package for Social Sciences   الثاني اإلصدار 

 والعشرين. 

وكانت    حسابوتم   بيرسون(،  )ارتباط  معامل  حساب  باستخدام  الذاتي  الصدق 

 درجة الصدق الذاتي كما بالجداول التالية: 

 (4جدول )

 يوضح معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المحور 

 (482األول والمجموع الكلي له )ن= 

 البعد 
عدد  

 العبارات 

معامل ارتباط  

 بيرسون 

درجة 

 الصدق 

 كبيرة 992.** 10 األول

 كبيرة 962.** 7 الثاني 

 كبيرة 969.** 9 الثالث 

 كبيرة 988.** 10 الرابع

 كبيرة 993.** 18 الخامس 

الجدول )يال الكلية لألبعاد  (  4حظ من  الدرجة  بين  إحصائيًا  ارتباط دال  وجود 

( مستوى  عند  األول  للمحور  الكلي  االتساق  0.01والمجمو   ارتفا   يؤكد  ما  وهو   ،)



الصدق من  عالية  بدرجة  يتسم  األول  المحور  أن  على  ويدل  للمحور،  وأنل ،  الداخلي 

 . صالح لقياس ما وضا لقياسل

 امل ارتباط بيرسون بين إجمالي محوري الدراسة  ( يوضح مع 5جدول )

 (482والمجموع الكلي ل،ستبانة )ن= 

 المحور
معامل ارتباط  

 بيرسون 

درجة 

 الصدق 

 كبيرة 900.** األول* إجمالي االستبانة

 متوسطة 662.** الثاني* إجمالي االستبانة 

 األول* الثاني 
-

**.279 
 ضعيفة 

الجدول ) ارتباط  (  5يالحظ من  الكلية  وجود  الدرجة  بين  إحصائيًا  دال  طردي 

( مستوى  عند  لالستبانة  الكلي  والمجمو   ارتفا   0.01للمحورين  يؤكد  ما  وهو   ،)

وأنها  ،  االتساق الداخلي لالستبانة، ويدل على أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق

لقياسل وضعت  ما  لقياس  إحصائيًاصالحة  دال  عكسي  ارتباط  وجود  يتضح  كما  بين    ، 

 إجمالي المحورين األول والثاني. 

 الثبات:  -4

من   ذلك  ويتضح  كرونبا ،  ألفا  معامل  باستخدام طريقة  لالستبانة  الثبات  حساب  تم 

 :خالل الجدول التالي

 (6جدول )
 (482يبين ثبات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرونباخ )ن= 

 معامل ألفا كرونباخ  العدد  المحور
درجة 
 الثبات 

 مرتفعة  931. 54 لاألو

 مرتفعة  915. 20 الثاني 

 مرتفعة  943. 74 إجمالي االستبانة 
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( الجدول  بلغت  6يتضح من  قد  لثبات االستبانة  ألفا كرونبا   قيمة معامل  أن   )

 (، وهي درجة مقبولة إحصائيًا وبذلك تتمتا االستبانة بدرجة عالية من الثبات. 943.)

 ويمكن أن يفيد ذلك في: 

 بانة فيما وضعت لقياسل. صالحية االست 

النتائج التي  الدراسة الحالية، وقد    إمكانية ثبات  يمكن أن تسفر عنها 

 يكون ذلك مؤشًرا جيًدا لتعميم نتائجها.

ظل  إمكانية    في  الرقمي  للتحول  دمنهور  جامعة  جاهزية  تعرف 

 . جائحة كورونا

 مجتمع وعينة الدراسة:  -5

لتربية واوداب والتجارة (، وثال   اختارت الباحثة ثال  من الكليات النظرية؛ )ا

مجتما  يبلغ  خي   دمنهور  بجامعة  والصيدلة(،  والزراعة  )العلوم  العملية؛  الكليات  من 

( عضًوا  645( منهم )1019الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بهذه الكليات ) 

 ( هيئة معاونة.374من أعضاء هيئة التدريس، و) 

الخاصة  االستبانة  تطبيك  في ظل   وتم  الرقمي  للتحول  دمنهور  بجاهزية جامعة 

( بلغت  عينة  على  كورونا  ومعاونيهم  482جائحة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضًوا   )

( من مجتما الدراسة، وفك  %47.3بجامعة دمنهور بطريقة عشوائية طبقية بنسبة مئوية )

إداري منصب  )يتولى  اإلداري  المنصب  و  -متغيرات؛  إداري(،  منصب  يتوَل  الكلية  لم 

  -مدرس مساعد  -مدرس  -أستاذ مساعد  -عملية نظرية(، والدرجة )أستاذ  -نظرية  -)عملية

 معيد(، وذلك على النحو الموضح بالجداول التالية:



 (1جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )المنصب اإلداري(

 النسبة المئوية التكرار المنصب اإلداري 

 11% 53 يتولى منصب إداري 

منصب إداري  لم يتولً   429 %89 

 100% 482 المجمو  

الجدول )  العينة من أعضاء هيئة  1يتضح من  ( أن أعلى نسبة من إجمالي 

نسبة هي  اإلداري  المنصب  متغير  حسب  دمنهور  بجامعة  ومعاونيهم  لم    التدريس 

إداري منصب  نسبة،  يتوَل  على    ثم  النسب  بلغت  حي   إداري،  منصب  يتولى 

 (. 11%(، )89%الترتيب، ) 

 (يوضح توزيع أفراد العينة حسب )الكلية( 2جدول )

 النسبة المئوية  التكرار الكلية

 38.6% 186 عملية 

 40.9% 197 نظرية 

 20.5% 99 عملية نظرية 

 100% 482 المجمو  

( الجدول  من  هيئة  2يتضح  أعضاء  من  العينة  إجمالي  من  نسبة  أعلى  أن   )

،  عملية  ثم نسبة  نظرية،   الكلية هي نسبةالتدريس ومعاونيهم بجامعة دمنهور حسب متغير  

(،  40.9%، حي  بلغت النسب على الترتيب، )عملية نظريةوفي المرتبة األخيرة نسبة  

(%38.6( ،)%20.5) . 
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 (3جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )الدرجة( 

 النسبة المئوية  التكرار  الدرجة

 16.8% 81 أستاذ 

 15.4% 74 أستاذ مساعد 

 24.9% 120 مدرس

 29.9% 144 مدرس مساعد 

 13.1% 63 معيد 

 100% 482 المجمو 

( الجدول  من  هيئة  3يتضح  أعضاء  من  العينة  إجمالي  من  نسبة  أعلى  أن   )

نسبة هي  الدرجة  متغير  دمنهور حسب  بجامعة  ومعاونيهم  مساعد،  التدريس  ثم    مدرس 

، حي   معيد خيرة نسبة  ، ثم نسبة أستاذ، ثم نسبة أستاذ مساعد وفي المرتبة األمدرس   نسبة

( الترتيب،  على  النسب  ) 29.9%بلغت   ،)%24.9(  ،)%16.8(  ،)%15.4  ،)

(%13.1 .) 

 أساليب المعالجة اإلحصائية :  -6

بعملية   القيام  تستهدف  التي  اإلحصائية  األساليب  من  مجموعة  الباحثة  استخدمت 

ون، ومعامل التحليل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة، وهي: معامل ارتباط بيرس

 tألفا كرونبا ، والنسب المئوية في حساب التكرارات، واختبار التاء لعينتين مستقلتين )

– test Independent Simple( االتجاه  أحادي  التباين  تحليل  واختبار   ،)One 

Way ANOVAاختبار  (، و"Scheffe"  للمقارنات الثنائية البعدية. 

 تصحيح االستبانة:  -7

(،  2(، واالستجابة )متوسطة( تعطى الدرجة )3رة( الدرجة )تعطى االستجابة )كبي

(، وبضرب هذه الدرجات في التكرار المقابل  1بينما تعطى االستجابة )ضعيفة( الدرجة )



بن)الوسط   يسمى  ما  يعطى  العينة،  أفراد  إجمالي  على  وقسمتها  وجمعها،  استجابة،  لكل 

 حدة كما يلي:المرجح(، الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة على 

التقنندير الرقمنني لكننل 

 عبارة  =

×    1× تكرار متوسطة( + ) 2× تكرار كبيرة( + ) 3)

 تكرار ضعيفة( 

 عدد  أفراد العينة 
 

من  يمكن  التي  الفترة  طول  )تقدير  الدراسة  عينة  لدى  التوفر  مستوى  تحدد  وقد 

ضعي أم  متوسطة،  أم  كبيرة،  كونها  حي   من  التوفر  على  الحكم  خالل خاللها  من  فة( 

 (: 1986،96جابر، وكاظم:  العالقة التالية)

 مستوى التوفر = 

 1  -ن  

 ن

( ويوضح الجدول التالي مستوى  3حي  تشير )ن( إلى عدد االستجابات وتساوى )

 ومدى موافقة العبارة لدى عينة الدراسة لكل استجابة من استجابات االستبانة: 

 (7جدول )

 الدراسة  يوضح مستوى التوفر لدى عينة  

 المدى  مستوى التوفر 

 تقريبًا  1.66( أي  0.66+  1وحتى )1من  ضعيفة 

 تقريبًا   2.33( أي 0.66+   1.67وحتى )1.67من  متوسطة

 تقريبًا  3( أي 0.66+   2.34وحتى )2.34من  كبيرة 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها -8

زان النسبية لكل النتائج الخاصة بترتيب محوري االستبانة من حي  متوسط األو -أ

 محور ونسبة التوفر عليل، والجدول التالي يوضح ذلك: 
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 (8جدول )

 جاهزية تعرف يوضح استجابات أفراد العينة لمجموع محاور االستبانة من حيث  

 .(482)ن= جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا 

 المحور  م

متوسط األوزان  

النسبية لعبارات 

 المحور 

وية  النسبة المئ

لدرجة االستجابة  

 على المحور

 الدرجة  الرتبة 

 متوسطة 2 56.92 1.707 األول 1

 كبيرة  1 88.94 2.668 الثاني 2

( الجدول  من  أن  8يتضح  الخاص،(  الثاني  الرقمي   المحور  التحول  بصعوبات 

ثم جاء  جاء في المرتبة األولى بدرجة كبيرة،    في جامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا

الخاص  المحور   دمنهوراألول  جامعة  في  الرقمي  التحول  الثانية    بمقومات  المرتبة  في 

متوسطة تراوحت  بدرجة  المحاور، حي   تلك  لعبارات  النسبية  األوزان  بين    متوسطات 

(1.707( ،)2.668 .) 

الرقمي   التحول  لتحقيك  المتاحة  اإلمكانات  ضعف  ضوء  في  ذلك  تفسير  ويمكن 

وبشر مادية  إمكانات  من  من  بالجامعة  العديد  وجود  عن  أسفر  الذي  األمر  وتقنية،  ية 

وعي  إلى  النتيجة  تلك  تعزى  كما  الرقمي,  التحول  تحقيك  دون  تحول  التي  الصعوبات 

توفر  ومدى  دمنهور,  جامعة  إمكانيات  بواقا  الدريس  هيئة  أعضاء  من  العينة  أفراد 

ب  مدركين  يجعلهم  الذي  األمر  بها،  الرقمي  التحول  تحقك  التي  هذا  اإلمكانات  لحقيقة  قوة 

في   وقوفها  ومدى  الصعوبات  بتلك  وعي  على  فهم  ثم  ومن  بل,  التصاقهم  نتيجة  الواقا، 

التد إلى وعي أعضاء هيئة  النتيجة  الرقمي, كما تعزى ذات  التحول  ريس  طريك تحقيك 

جائحة  أزمة  لتجاوز  فائدة  أكبر  تحقك  التي  الرقمي  التحول  بمقومات  دمنهور  بجامعة 

يقفون على  تلك األزمة, مما جعلهم  األكاديمي في ظل  بالعمل  ارتباطهم  نتيجة  كورونا, 

مقومات تحقيك هذا التحول, وما يحتجونل منها إلتمام العمل األكاديمي واإلداري والمهني  

  في ظل استمرار جائحة كورونا. وتتفك تلك النتيجة ما نتيجة دراسةعلى الوجل األمثل  



)لكزولي،  2020)محمود،   ودراسة  )السعودي،  2020(,  ودراسة  ودراسة  2019(,   ,)

 (. 2018)أسويب، 

 النتائج الخاصة بترتيب عبارات محاور الدراسة حسب أوزنها النسبية  -ب

معة دمنهور ويتضمن خمسة  المحور األول الخاص بمقومات التحول الرقمي في جا ❖

 أبعاد كما يلي: 

 حسب أوزانها النسبية:  البعد األول قدرة أعضاء هيئة التدريس، •

 (9جدول )

 األول قدرة أعضاء هيئة التدريس  على البعد   درجة ومستوى التوفر

 ( 482من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  
 النسبي 

االنحراف  
 المعياري 

 يب الترت
مستوى  
 التوفر 

 ضعيفة  متوسطة  كبيرة

 % ك % ك % ك

1 

يخضرررررررع 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 
بالجامعررررة 
للتررررردريب 
المسررررتمر 
لمواكبررررررة 
تطرررررررررور 
التقنيرررررات 
 التعليمية

 متوسطة  2 69838. 1.9461 27.20% 131 51.00% 246 21.80% 105

2 

يمتلرررررررررك 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 
بالجامعررررة 
مهرررررارات 
اسرررررتخدام 
 الوسرررررائط
المتعرررررددة 
عبر شربكة 
 اإلنترنت

 متوسطة  5 51766. 1.7718 27.40% 132 68.00% 328 4.60% 22

3 

يسررررررتطيع 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 
بالجامعررررة 
اسرررررتخدام 
تقنيرررررررات 
التعلرررررررريم 

 ضعيفة  9 59362. 1.4544 59.80% 288 35.10% 169 5.20% 25
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 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  
 النسبي 

االنحراف  
 المعياري 

 يب الترت
مستوى  
 التوفر 

 ضعيفة  متوسطة  كبيرة

 % ك % ك % ك

المختلفررررة 
فررررررررررررري 
القاعرررررات 
 الدراسية.

4 

يمتلرررررررررك 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 

عررررة بالجام
مهررررررررارة 
تصرررررررميم 
المقرررررات 
 اإللكترونية 

 متوسطة  3 69768. 1.9378 27.60% 133 51.00% 246 21.40% 103

5 

يوظررررررررف 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 
بالجامعررررة 
البريرررررررررد 
اإللكتروني 
فررررررررررررري 
التواصررررل 
مع الط،ب 

 بكفاءة

 ضعيفة  8 59392. 1.4585 59.30% 286 35.50% 171 5.20% 25

6 

يرررررررررررتقن 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 

عررررة بالجام
طرررررررررررق 
التقرررررررويم 
الكمرررررررري 
والنرررروعي 
المعتمرررردة 
علرررررررررررى 
 الكمبيوتر

 متوسطة  1 68768. 1.9668 25.30% 122 52.70% 254 22.00% 106

7 

يسررررررتخدم 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 
بالجامعررررة 
طرائرررررررق 
التعلرررررررريم 
اإللكتروني 
 المختلفة

 ضعيفة  7 59494. 1.4772 57.50% 277 37.30% 180 5.20% 25

8 

يمتلرررررررررك 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
 الترررردريس
مهرررررارات 
اسرررررتخدام 
مواقررررررررع 
التواصررررل 

 ضعيفة  6 57905. 1.6224 42.70% 206 52.30% 252 5.00% 24



 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  
 النسبي 

االنحراف  
 المعياري 

 يب الترت
مستوى  
 التوفر 

 ضعيفة  متوسطة  كبيرة

 % ك % ك % ك

االجتماعي 
 بفاعلية

9 

يحرررررررررردد 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
الترررردريس 
سرررررراعات 
مكتبيررررررررة 
إلكترونيرررة 
لإلجابررررررة 
عررررررررررررن 
تسرررراؤالت 

 الط،ب

 ضعيفة  10 67442. 1.3734 73.70% 355 15.40% 74 11.00% 53

10 

يتعامررررررررل 
عضرررررررررو 
هيئرررررررررررة 
 الترررردريس
بالجامعررررة 
مرررررررررررررع 
المقرررررات 
بمرونررررررة 
مررن حيررث 
الحرررررررذف 
واإلضرررافة 
والتعرررررديل 
حسرررررررررب 
الخطرررررررط 
الدراسررررية 
 للمقررات

 متوسطة  4 51763. 1.8008 25.30% 122 69.30% 334 5.40% 26

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية  9يتضح من الجدول )

استجابتهم على المحور كانت أن  يعني    ( مما3.0من    1.681لعبارات البعد األول بلغ )

األوزان  تراوحت  فقد  العبارات  مستوى  على  أما  عام.  بشكل  وذلك  )متوسطة(،  بدرجة 

كما يتضح أن  ( درجات،  3( درجة من أصل )1.9668-1.3734النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب ثراء 69838.-51763.تنحصر بين )قيم االنحراف المعياري  

برامج أفرا محتوى  ضعف  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى  العبارات.  معظم  حول  العينة  د 

لمفهوم   ترس   دون  النظرية,  الجوانب  تدعيم  على  واعتمادها  بالجامعة  القائمة  التدريب 

التعلم اإللكتروني, كما أن برامج التدريب المعدة لعضو هيئة التدريس برامج غير إلزامية  

لته معدة  برامج  منها  فكثير  بالمعيد,  لل؛  خاصة  وتكون  تدريس  هيئة  ليصبح عضو  يئتل 

هيئة  ليصبح عضو  لتهيئتل  لل  وتكون مصممة خصيًصا  والمدرس,  المساعد,  والمدرس 
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مهنة  بأخالقيات  والتحلي  للمحاضرة  إلقاء  من  المهني  العمل  مقومات  يمتلك  تدريس 

عض عاتك  على  الملقاة  األعباء  كثرة  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  هيئة  التدريس,  و 

كما  إلكترونية,  بصورة  ليصبح  مقرره  تطوير  عن  يعزف  يجعلل  الذي  األمر  التدريس، 

دراسة  ما  النتيجة  تلك  وتتفك  إلكترونيًا,  الطالب  ما  التجاوب  على  يبعده 

 (. 2019(, ودراسة )السعودي، 2020(, ودراسة )لكزولي، 2020)محمود،

(، في نطاق اإلرباعي  4(، )1(، )6)  ( وقو  العبارات9كما يتضح من الجدول )

   وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى: األعلى من عبارات البعد،

يتقن عضو هيئة التدريس بالجامعة طرق التقويم الكمي والنوعي المعتمدة على   −

 . (، يقابل )متوسط(1.9668بوزن نسبي )  الكمبيوتر

التقنيات    يخضا عضو هيئة التدريس بالجامعة للتدريب المستمر لمواكبة تطور −

 . (، يقابل )متوسط(1.9461بوزن نسبي )  التعليمية

بوزن   يمتلك عضو هيئة التدريس بالجامعة مهارة تصميم المقررات اإللكترونية −

 . (، يقابل )متوسط(1.9378نسبي ) 

بطرق   يتعلك  فيما  خاصة  التدريب،  برامج  محتوى  ضعف  إلى  النتائج  وتعزى 

ع يجعل  الذي  األمر  اإللكتروني,  ما التقويم  التعامل  على  قادر  غير  التدريس  هيئة  ضو 

ذات   تعزى  كما  معها,  التعامل  عن  منهم  كثير  يعزف  ثم  ومن  الحديثة,  التقويم  أساليب 

بالجامعة, واهتمامها ببعض األبعاد, كالبعد  القائمة  التدريب  النتيجة إلى  ضعف خريطة 

التدريس,   مهنة  بأخالقيات  الخاص  واألخالقي  والمهني,  عن  األكاديمي,  جزئيًا  وبعدها 

مسايرة التطور التقني, خاصة في تدريب عضو هيئة التدريس على التعامل ما التقنيات,  

وتفعيل البرامج اإللكترونية المختلفة للنهوض بالعملية التعليمية بالجامعة, كما تعزى ذات  

للمقررات,   العملي  بالتصميم  المهتمة  التخصصية  التدريب  برامج  ضعف  إلى  النتيجة 

ين كثير من أعضاء هيئة الدريس بأن هذا البعد بعيد عن تخصصهم, فالمنوط بتصميم  ويق

البرامج إلكترونيًا مجموعة من المهندسين المكلفين من قبل الجامعة للقيام بهذا العمل, كما 



تطوير  من  تمكنل  ال  التدريس  هيئة  عاتك عضو  على  الملقاة  الوظيفية  األعباء  كثرة  أن 

ما   للتعامل  المقررات.  مهاراتل  تلك  تصميم  بها  المنوط  المختلفة  اإللكترونية  البرامج 

)محمود،   دراسة  ما   النتيجة  تلك  ودراسة)لكزولي،2020وتتفك  ودراسة 2020(,   ,)

 (. 2018(, ودراسة )أسويب، 2019(, ودراسة )جرادي، سويس، 2019)السعودي، 

العبارات        وقعت  )9)   بينما   ،)3( اإلرباعي5(،  نطاق  في  عبارات    (،  من  األدنى 

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:   البعد،

تساؤالت   − عن  لإلجابة  إلكترونية  مكتبية  ساعات  التدريس  هيئة  عضو  يحدد 

 . (، يقابل )ضعيف(1.3734بوزن نسبي ) الطالب،

في  − المختلفة  التعليم  تقنيات  استخدام  بالجامعة  التدريس  هيئة  عضو  يستطيا 

 (، يقابل )ضعيف(.1.4544زن نسبي )بو  القاعات الدراسية،

ما  − التواصل  في  اإللكتروني  البريد  بالجامعة  التدريس  هيئة  عضو  يوظف 

 (، يقابل )ضعيف(. 1.4585بوزن نسبي )  الطالب بكفاءة،

تدريس,   من  الكثيرة؛  بالمهام  التدريس  هيئة  عضو  انشغال  إلى  النتائج  وتعزى 

باألقسام  خاصة  مهنية  وتكليفات  إدارية,  يجعل    وأعمال  الذي  األمر  والكليات,  المختلفة 

الحرم   داخل  بأعمال  ارتباطل  لكثرة  ضعيف،  الطالب  ما  محددة  ساعات  عبر  تجاوبل 

الجامعي وخارجل، والتي ترتبط بالعمل المهني وبالبح  العلمي, كما تعزى ذات النتيجة 

القاعات   التكنولوجية داخل  التطبيقات  المتاحة الستخدام  الدراسية, إلى ضعف اإلمكانات 

اإلنترنت,  الدولية  المعلومات  بالحاسبات, وبشبكة  التدريس غير مزودة  قاعات  فما زلت 

كما  استخدامها,  الصعوبة  من  الذي يجعل  األمر  الحديثة,  التقنيات  معدة الستخدام  وغير 

تعزى تلك النتيجة إلى ضعف اهتمام كثير من أعضاء هيئة التدريس بالتجاوب ما وسائل  

مية التي أعدتها الجامعة للتعامل ما الطالب, نتيجة ضعف كثير منهم في  التواصل الرس

التكنولوجية الحديثة, فما زال هناك كثير من أعضاء هيئة التدريس ال   استخدام الوسائل 

استخدامها.  وسبل  بفوائدها,  علم  دون  أسماءها,  إال  التكنولوجية  الوسائل  من  يعرفون 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

النتيجة ما دراسة )لكزول (, ودراسة 2019(, ودراسة)السعودي،  2020ي،  وتتفك تلك 

 (. 2018(, ودراسة )أسويب، 2019)جرادي، سويس، 

 حسب أوزانها النسبية:  البعد الثاني: قدرة الط،ب،

 (10جدول )

من وجهة نظر عينة الدراسة  على البعد الثاني قدرة الط،ب  درجة ومستوى التوفر 

 ( 482)ن=

 العبارة  م

 درجة التوفر 

 بي الوزن النس
االنحراف  

 المعياري 
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

 %  ك %  ك %  ك

11 

يخضررررررع الطرررررر،ب 

للترررردريب المسررررتمر 

لمواكبررررررة تطررررررور 

 التقنيات التعليمية

 ضعيفة  6 81343. 1.6307 58.30% 281 20.30% 98 21.40% 103

12 

يمارس الط،ب التعلم 

بكفرراءة مررن  التعاوني 

ق محررردد خررر،ل فريررر 

 األدوار

 متوسطة  2 52043. 1.8029 25.30% 122 69.10% 333 5.60% 27

13 

يسرررررتطيع الطررررر،ب 

االسرررتجابة لطرائرررق 

الررررتعلم اإللكترونرررري 

 المختلفة بكفاءة

 ضعيفة  4 81389. 1.6432 57.30% 276 21.20% 102 21.60% 104

14 

يمتلك الط،ب مهررارة 

التواصل الفعررال عبررر 

 اإلنترنت 

 ضعيفة  7 55717. 1.3112 73.70% 355 21.60% 104 4.80% 23

15 

يمتلك الط،ب مهررارة 

البحرررررررررث عرررررررررن 

المعلومرررررات عبرررررر 

اإلنترنررررت بسررررهولة 

 وكفاءة

 متوسطة  1 76113. 1.8216 39.40% 190 39.00% 188 21.60% 104

16 

يسرررررتطيع الطررررر،ب 

الت كرررد مرررن مصرررادر 

المعلومررات الموثرروق 

 فيها

 ضعيفة  3 57711. 1.6598 39.40% 190 55.20% 266 5.40% 26

17 

يسرررررتطيع الطررررر،ب 

المقارنرررررررة بررررررررين 

 المعلومات وتقييمها

 ضعيفة  5 80984. 1.6369 57.50% 277 21.40% 103 21.20% 102

( الجدول  من  األوزان  10يتضح  متوسط  أن  العينة؛  أفراد  استجابات  حسب   )

بلغ ) الثاني  البعد  لعبارات  يعني استجابتهم 3.0من  1.644النسبية  مما  المحور    (،  على 

األوزان   تراوحت  فقد  العبارات  مستوى  على  أما  عام.  بشكل  وذلك  )ضعيفة(،  بدرجة 



كما يتضح أن  ( درجات،  3( درجة من أصل )1.8216-1.3112النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب ثراء 81389.-52043.تنحصر بين )قيم االنحراف المعياري  

ات. وتعزى النتيجة إلى اعتماد الطالب في كثير من كليات  أفراد العينة حول معظم العبار 

التعلم التقليدية, كاالعتماد على المحاضرة   الجامعة على الدراسة النظرية, وعلى وسائل 

التي يلقيها عضو هيئة التدريس, أو الكتاب الجامعي, والذي يعتبره الطالب مصدره األول 

ا  انشغال  إلى  باإلضافة  المنهج,  على  المقررات  لالطال   من  بالعديد  لطالب 

عبر  المعرفة  على  االطال   عن  يعزف  منهم  كثير  يجعل  الذي  األمر  والمحاضرات، 

اإللكتروني   للتعلم  الطالب  دافعية  ضعف  إلى   باإلضافة  اإلنترنت,  الدولية  الشبكة 

والتجاوب ما منجزات العصر, وضعف الخريطة البرامجية الجامعية القائمة على تدريب  

عل اإلسهامات  الطالب  بعض  تتجاوز  ال  والتي  الحديثة  التكنولوجية  وسائل  استخدام  ى 

على   الطالب  في حصول  الكليات  ببعض  التكنولوجية  المراكز  بعض  قبل  من  المجانية 

، وتتفك تلك النتيجة ما دراسة )السعودي،  ICDLالرخصة الدولية للتعامل ما الكمبيوتر  

 (.2018(, ودراسة )أسويب، 2019

م الجدول )كما يتضح  العبارتين)10ن  اإلرباعي  12(، )15( وقو   (، في نطاق 

   وتشير هاتين العبارتين على الترتيب إلى: األعلى من عبارات البعد،

وكفاءة − بسهولة  اإلنترنت  عبر  المعلومات  عن  البح   مهارة  الطالب  ،  يمتلك 

 . (، يقابل )متوسط(1.8216بوزن نسبي )

بكفاء − التعاوني  التعلم  الطالب  األدوار،يمارس  محدد  فريك  خالل  من  بوزن    ة 

 (، يقابل )متوسط(. 1.8029نسبي ) 

وتعزى النتائج لضعف برامج التدريب القائمة بالجامعة للطالب, فهي غير  فعالة  

, وال تمكن الطالب الجامعي من استخدام مهارات البح  العلمي عبر شبكة المعلومات, 

اعتما تتعدى  ال  القائمة  التدريب  برامج  الدولية  فمعظم  الرخصة  على  الطالب  د حصول 

التطبيقات والبرامج, ICDLللحاسب اولي   التعامل ما بعض  ، والتي تمكن الطالب من 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

إلى   النتيجة  ذات  تعزى  كما  العلمي,  البح   لخدمة  استخدامها  سبل  في  )التوفل(  دون 

 اعتماد طرق التدريس بالجامعة على الطرق الفردية، ما ضعف تأهيل الطالب من قبل

دراسة   ما   النتيجة  تلك  وتتفك  التعاوني.  التعلم  طرق  على  التدريس  هيئة  أعضاء 

 . (2018(, ودراسة )أسويب، 2019)السعودي، 

العبارتين وقعت  )14)  بينما  عبارات  11(،  من  األدنى  اإلرباعي  نطاق  في   ،)

 وتشير هاتين العبارتين على الترتيب إلى:  البعد،

(،  1.3112، بوزن نسبي )ال عبر اإلنترنت يمتلك الطالب مهارة التواصل الفع −

 . يقابل )ضعيف(

بوزن نسبي    يخضا الطالب للتدريب المستمر لمواكبة تطور التقنيات التعليمية، −

 (، يقابل )ضعيف(. 1.6307)

وتعزى النتائج إلى ضعف برامج التدريب القائمة بالجامعة للطالب على استخدام  

عمليتي   في  الحديثة  التواصل  لوسائل  بالتعلم  فعال  الطالب  وانشغال  والتعلم,  التعليم 

األكاديمي عبر المحاضرات التقليدية, دون اهتمام يذكر باستخدام تلك الوسائل في العملية  

للطالب الستخدام   التدريس  هيئة  أعضاء  من  المقدم  الحافز  التعليمية, فضاًل عن ضعف 

يج الذي  األمر  التعليمية،  العملية  في  الحديثة  التواصل  على وسائل  قادرين  غير  علهم 

خريطة  ضعف  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  وكفاءة,  بفاعلية  اإلنترنت  عبر  التواصل 

دورات   على   واقتصارها  الحديثة  التقنيات  استخدام  على  الجامعة  عبر  الطالب  تدريب 

الحاسب   لتطبيقات  الدولية  )السعودي،    ICDLالرخصة  النتيجة ما دراسة  تلك  وتتفك   ,

 (.2018)أسويب، (, ودراسة 2019

 البعد الثالث م،ءمة البنية التقنية بالكلية التي تعمل بها، حسب أوزانها النسبية:  •



على البعد الثالث م،ءمة البنية التقنية بالكلية التي   ( درجة ومستوى التوفر11جدول )

 ( 482عينة الدراسة )ن=تعمل بها من وجهة نظر 

 العبارة  م

 درجة التوفر 

 الوزن النسبي 
حراف  االن

 المعياري 
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة  متوسطة  كبيرة 

 %  ك %  ك %  ك

18 

تجهرررررز القاعرررررات 

التدريسررية بوسررائل 

تعليميررة تكنولوجيررة 

 متطورة

 متوسطة  3 51921. 1.8050 25.10% 121 69.30% 334 5.60% 27

19 

تررررررزود القاعررررررات 

التدريسررية بتنترنررت 

 عالي الكفاءة

 ضعيفة  9 56537. 1.4606 57.50% 277 39.00% 188 3.50% 17

20 

تعمرررررررل أجهرررررررزة 

الحاسرررررب ا لررررري 

 بالمعامل بكفاءة

 متوسطة  4 51642. 1.8029 25.10% 121 69.50% 335 5.40% 26

21 

تتناسررررررب أعررررررداد 

أجهررررزة الحاسررررب 

ا لرري بالمعامررل مررع 

 أعداد الط،ب 

 ضعيفة  8 59126. 1.4730 57.70% 278 37.30% 180 5.00% 24

22 

يح الكليرررة دعرررم تتررر 

فنررري مناسرررب مرررن 

المتخصصرررين فررري 

 مجال البرمجيات 

 ضعيفة  7 57948. 1.6203 42.90% 207 52.10% 251 5.00% 24

23 

تترريح الكليررة مواقررع 

ومنصات  إلكترونية 

مناسررربة للتواصرررل 

بررين أعضرراء هيئررة 

 التدريس والط،ب 

 متوسطة  6 54717. 1.7344 31.70% 153 63.10% 304 5.20% 25

24 

البنية التقنيررة   ت،ؤم

بالكليرررة مرررع كافرررة 

خرردمات االتصرراالت 

 وشبكات المعلومات 

 متوسطة  1 72666. 1.9087 31.30% 151 46.50% 224 22.20% 107

25 

المررالي  الدعم  توافر 

الكافي لدعم التحول 

 الرقمي

 متوسطة  2 72269. 1.9004 31.50% 152 46.90% 226 21.60% 104

26 

تترررررررريح الكليررررررررة 

يرررة التجهيرررزات الفن

تصاميم جرراهزة  من 

للمقرررررررررررررررررررات 

 التدريسية

 متوسطة  5 51481. 1.7988 25.30% 122 69.50% 335 5.20% 25

( الجدول  من  األوزان  11يتضح  متوسط  أن  العينة؛  أفراد  استجابات  حسب   )

(، مما يعني استجابتهم على المحور  3.0من    1.723النسبية لعبارات البعد الثال  بلغ )

وذلك )متوسطة(،  األوزان   بدرجة  تراوحت  فقد  العبارات  مستوى  على  أما  عام.  بشكل 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

كما يتضح أن  ( درجات،  3( درجة من أصل )1.9087-1.4606النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب ثراء 72666.-51481.تنحصر بين )قيم االنحراف المعياري  

الميز ضعف  إلى  النتيجة  وتعزى  العبارات.  معظم  حول  العينة  من أفراد  المقدمة  انية 

الجامعة للكليات لتهيئتها لتطبيك التحول الرقمي, األمر الذي يجعل استعداد الكليات لتهيئة  

الكليات،   على  الطالب  قبل  من  الشديد  اإلقبال  إلى  باإلضافة  ضعيف,  الرقمي  التحول 

في   استهالكل  نتيجة  ملحوظ,  غير  التحتية  البنية  في  ممكن  تطور  أي  يجعل  الذي  األمر 

بميزانية  الع الكليات  التزام  نتيجة  التطوير  تعيك  التي  القوانين  وجود  إلى  باإلضافة  مل, 

الذي   األمر  اإلنترنت،  خدمة  سعر  ارتفا   إلى  باإلضافة  هذا  تجاوزها,  يمكن  ال  محددة 

ولميزانية   للدراسة  إخضاعل  من  بّد  ال  أمًرا  الجامعي  الحرم  داخل  استخدامها  من  يجعل 

النتيجة ما  دراسة )لكزولي،    .الكليات بل  الجامعة لتدعيمل وتزويد (,  2020وتتفك تلك 

سويس،   )جرادي،  )السعودي،  2019ودراسة  ودراسة  )أسويب،  2019(,  ودراسة   ,)

2018.) 

(، في نطاق اإلرباعي  25(، )24( وقو  العبارتين )11كما يتضح من الجدول )

   إلى: وتشير هاتين العبارتين على الترتيب األعلى من عبارات البعد،

المعلومات، − وشبكات  االتصاالت  خدمات  كافة  ما  بالكلية  التقنية  البنية    تالؤم 

 . (، يقابل )متوسط(1.9087بوزن نسبي )

(، يقابل  1.9004بوزن نسبي )  توافر الدعم المالي الكافي لدعم التحول الرقمي،  −

 )متوسط(. 

البيئة وتعزى النتائج إلى ضعف البنية التحتية بالكليات والتي تمكنها من   استقبال 

من   كثير  لتهالك  فعل  كرد  هذا  ويأتي  كفاءة,  أكثر  إلى خدمات  للوصول  وتهيئتها  التقنية 

الذي  األمر  استخدامها،  إهمال  نتيجة  تجديدها  لعدم  أو  لقدمها,  بالجامعات  التحتية  البنى 

غير   الحديثة  التحتية  البنى  من  كثيًرا  أن  كما  جدوى,  ذي  غير  أمًرا  تجديدها  من  يجعل 

تلك  مه استخدام  من  يحد  الذي  األمر  فعال،  بشكل  االتصال  شبكات  من  لالستفادة  يئ 



الشبكات داخل الحرم الجامعي, كما تعزى تلك النتيجة إلى ضعف ميزانية الكليات التي 

من   كثير  يجعل  مما  الحديثة،  التقنيات  استخدام  تكلفة  ارتفا   ما  لهم,  الجامعة  تقدمها 

ساليب التكنولوجية الحديثة, ومن ثم يحد  إعاقة لعملية الجامعات تعزف عن استخدام األ

(, ودراسة )أسويب،  2019التحول الرقمي بها. وتتفك تلك النتيجة ما دراسة )السعودي،  

 (2016دراسة )الزين، , و(2017دراسة )الزامل، و (,2018

العبارتين وقعت  )19)  بينما  عبارات  21(،  من  األدنى  اإلرباعي  نطاق  في   ،)

 تشير هاتين العبارتين على الترتيب إلى: و البعد،

الكفاءة  − عالي  بإنترنت  التدريسية  القاعات  )تزود  نسبي  بوزن  يقابل  1.4606،   ،)

 )ضعيف(. 

الطالب، − أعداد  ما  بالمعامل  اولي  الحاسب  أجهزة  أعداد  نسبي    تتناسب  بوزن 

 (، يقابل )ضعيف(. 1.4730)

عدم تجهيزها بالطرق العلمية  وتعزى النتائج إلى ضعف البنية التحتية بالقاعات و

التي تتواكب ما استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة بطرق ثمنة وفعالة, فمعظم القاعات  

موجودة منذ سنوات دون إحالل وتجديد, األمر الذي يجعلها قاصرة عن استخدام الوسائل  

كا التدريس،  في  التقليدية  الوسائل  على  واقتصارها  الحديثة,  لسبورة  التكنولوجية 

الدراسة بجامعة  للطالب على  الشديد  اإلقبال  إلى  النتيجة  والميكروفون, كما تعزى ذات 

دمنهور األمر الذي ال يتناسب ما حجم الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة, ومن ثم  

فإن أي تطور يذكر ما هذا الكم الهائل من اإلقبال سيكون ضعيفًا لعدم مواكبة اإلمكانات 

دراسة  المتاحة   ما  النتيجة  تلك  وتتفك  دمنهور.  بجامعة  التعليم  على  الشديد  اإلقبال  لهذا 

)السعودي،  , و(2020)لكزولي،   ,  (2019دراسة )جرادي، سويس،  , و(2019دراسة 

 ( Jamshed & et all,2018دراسة ), و (2018دراسة )أسويب، و

 

 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 ة: البعد الرابع م،ءمة المقررات الدراسية بها، حسب أوزانها النسبي •

الرابع م،ءمة المقررات الدراسية من وجهة  على البعد  ( درجة ومستوى التوفر12جدول )

 ( 482نظر عينة الدراسة)ن=

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  كبيرة

 %  ك  %  ك  %  ك 

27 

تررررروفر الكليرررررة 

برمجيرررررررررررررات 

مساعدة   تعليمية

مناسرررررررررررررررربة 

للمقررررررررررررررات 

 الدراسية

89 18.50% 162 33.60% 231 47.90% 
1.705

4 
 متوسطة  5 76047.

28 

تررررروفر الكليرررررة 

المقررررررررررررررات 

الدراسرررررررررررررية 

بصررررررررررررورتين 

إلكترونيررررررررررررة 

 وورقية

27 5.60% 179 37.10% 276 57.30% 
1.483

4 
 ضعيفة 8 60209.

29 

تتضرررررررررررررررمن 

المقررررررررررررررات 

أنشطة  الدراسية 

لتقرررررويم تعلرررررم 

 الط،ب

21 4.40% 339 70.30% 122 25.30% 
1.790

5 
 متوسطة  4 50329.

30 

تتضرررررررررررررررمن 

المقررررررررررررررات 

أنشطة  الدراسية 

 للتعلم الذاتي 

104 21.60% 103 21.40% 275 57.10% 
1.645

2 
 ضعيفة 6 81352.

31 

تتضرررررررررررررررمن 

المقررررررررررررررات 

أنشطة  الدراسية 

 للتعلم التعاوني 

24 5.00% 334 69.30% 124 25.70% 
1.792

5 
 ة متوسط  3 51435.

32 

تشررررتمل خطررررط 

تصررررررررررررررررميم 

المقررررات علررى 

نترررررائج الرررررتعلم 

 المستهدفة

26 5.40% 180 37.30% 276 57.30% 
1.481

3 
 ضعيفة 9 59856.

33 

ترروفر المقررررات 

والمنرراهج علررى 

مرررررردار العررررررام 

للمرررادة وطررروال 

102 21.20% 258 53.50% 122 25.30% 
1.958

5 
 وسطة مت 1 68115.



 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  كبيرة

 %  ك  %  ك  %  ك 

أيام األسبوع بما 

يتناسرررررب مرررررع 

 ظروف الط،ب

34 

تنررروع مصررررادر 

المعلومررررررررررات 

 المقدمة للط،ب

22 4.60% 183 38.00% 277 57.50% 
1.471

0 
 ضعيفة 10 58408.

35 

ترروفر المحترروى 

الرقمي لكل مادة 

وسررررررررررررررهولة 

وصررررولها إلررررى 

 جميع الط،ب

26 5.40% 331 68.70% 125 25.90% 
1.794

6 
 متوسطة  2 52121.

36 

تضررررررررررع إدارة 

الجامعررة معررايير 

م واضررحة لتقرروي

خطرررررة الرررررتعلم 

 اإللكتروني 

102 21.20% 105 21.80% 275 57.10% 
1.641

1 
 ضعيفة 7 80913.

( الجدول  من  األوزان  12يتضح  متوسط  أن  العينة؛  أفراد  استجابات  حسب   )

(، مما يعني استجابتهم على المحور 3.0من    1.676النسبية لعبارات البعد الرابا بلغ )

أم عام.  بشكل  وذلك  )متوسطة(،  األوزان بدرجة  تراوحت  فقد  العبارات  مستوى  على  ا 

كما يتضح أن  ( درجات،  3( درجة من أصل )1.9585-1.4710النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب ثراء 81352.-50329.تنحصر بين )قيم االنحراف المعياري  

لتحو الجامعة  إلى ضعف خريطة  النتيجة  وتعزى  العبارات.  معظم  العينة حول  يل  أفراد 

الالزمة  التكنولوجية  اإلمكانات  ما ضعف  إلكترونية,  مقررات  إلى  الدراسية  المقررات 

لتحويل تلك المقررات إلى مقررات إلكترونية, فضاًل عن ضعف توفر الكوادر البشرية  

مهندسي   قبل  من  سواء  اإللكترونية,  المقررات  وتنفيذ  لتصميم  الجامعة  داخل  المؤهلة 

الذين التكنولوجي  هيئة   التطوير  أعضاء  أو  المقررات,  تلك  تنفيذ  على  القدرة  يملكون 

بفاعلية   الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  ما  التعامل  القدرة على  يمتلكون  الذين ال  التدريس 

وكفاءة, كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف التمويل المالي الالزم لدعم تحول المقررات  

األم رقمي,  محتوى  إلى  نظرية  عادية  مقررات  إلى من  التحول   عملية  يجعل  الذي  ر 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

الجامعة  قيادات  بين  تعاون  خطة  إلى  ويحتا   الصعوبة  غاية  في  أمًرا  الرقمي  المقرر 

الرقمي  التطور  أمر  على  والقائمين  التدريس,  هيئة  أعضاء  وبين  المختلفة,  والكليات 

  , (2020ودراسة )لكزولي،    (, 2020بالجامعة. وتتفك تلك النتيجة ما دراسة )محمود،  

 (.  2013دراسة )على، , و (2018دراسة )أسويب، , و(2019دراسة )السعودي، و

( الجدول  من  يتضح  العبارات12كما  وقو    )  (33(  ،)35( نطاق  31(،  في   ،)

   وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى: اإلرباعي األعلى من عبارات البعد،

م األسبو  بما يتناسب  توفر المقررات والمناهج على مدار العام للمادة وطوال أيا −

 .(، يقابل )متوسط(1.9585بوزن نسبي ) ما ظروف الطالب،

الطالب، − جميا  إلى  وصولها  وسهولة  مادة  لكل  الرقمي  المحتوى  بوزن    توفر 

 . (، يقابل )متوسط(1.7946نسبي ) 

التعاوني،  − للتعلم  أنشطة  الدراسية  المقررات  )   تتضمن  نسبي  (،  1.7925بوزن 

 يقابل )متوسط(. 

ا يجعل  وتعزى  الذي  األمر  بالجامعة،  الخدمة  مقدم  سيرفرات  ضعف  إلى  لنتائج 

توفر المناهج طول العام وعلى مدار األسبو  أمر شبل مستحيل, كما أن سعة اإلنترنت  

المستخدمة بالجامعة وبالكليات المختلفة ال تمكنها من القيام بتوفير الخدمة على مدار العام  

ط أن  إلى  باإلضافة  عالية,  مستمر  بكفاءة  تجديد  إلى  تحتا   اإللكترونية  المقررات  بيعة 

لتواكب التطور المعرفي المتسار  ما مرور الوقت، مما يحتم تجديدها بصفة مستمرة,  

كما تعزى ذات النتيجة إلى أن كفاءة األنشطة المقدمة عبر اإلنترنت  ليست عالية وتعتمد  

ت لعدم وجود  الطالب، نتيجة  الفردي من قبل  تلك األنشطة. وتتفك  على األداء  فاعلية في 

 (. 2018(, ودراسة )أسويب، 2019تلك النتيجة ما دراسة )السعودي، 

العبارات وقعت  )34)  بينما   ،)32( من  28(،  األدنى  اإلرباعي  نطاق  في   ،)

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:  عبارات البعد،



للطالب − المقدمة  المعلومات  مصادر  )تنو   نسبي  بوزن  يقابل  1.4710،   ،)

 . )ضعيف( 

المستهدفة − التعلم  نتائج  على  المقررات  تصميم  خطط  نسبي  تشتمل  بوزن   ،

 . (، يقابل )ضعيف(1.4813)

وورقية − إلكترونية  بصورتين  الدراسية  المقررات  الكلية  نسبي  توفر  بوزن   ،

 (، يقابل )ضعيف(. 1.4834)

مصاد من  لالستفادة  الجامعي  الطالب  تأهيل  ضعف  إلى  النتائج  ر  وتعزى 

مصادر   من  المعلومات  إلى  الوصول  سبل  على  اطالعل  وعدم  المتنوعة,  المعلومات 

الجامعي,  الكتاب  على  األول  المقام  في  معتمًدا  الطالب  يجعل  الذي  األمر  مختلفة، 

والمكتبة, وال يستطيا توظيف مهاراتل للوصول إلى مصادر أخرى لعدم تأهيلل للدخول  

ذ  تعزى  كما  منها,  واالستفادة  للمقررات  عليها  القائم  التوصيف  إلى  ضعف  النتيجة  ات 

الدراسية, وعدم وضوح الرؤية لنواتج التعلم المستهدفة من كل مقرر دراسي األمر الذي  

عن   البعد  كل  بعيًدا  أمًرا  التعلم  نواتج  ضوء  في  الدراسية  المقررات  تصميم  من  يجعل 

النتيجة إلى ضعف إمكانات الجام عة المتاحة لكل كلية  مساره الصحيح, كما تعزى ذات 

تعتمد على   الكليات  كثير من  يجعل  الذي  إلكترونية, األمر  المقررات بصورة  توفير  في 

اإلطار التقليدي في عرض المقررات الدراسية وهو الكتاب المدرسي. وتتفك تلك النتيجة 

 (. 2018(, ودراسة )أسويب، 2019ما دراسة )السعودي، 

لجام • اإلداري  األداء  الخامس  حسب  البعد  بها،  الرقمي  التحول  في  دمنهور  عة 

 أوزانها النسبية: 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 (13جدول )

 الخامس األداء اإلداري لجامعة دمنهور في التحول الرقمي على البعد  درجة ومستوى التوفر

 ( 482من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  بيرةك

 %  ك  %  ك  %  ك 

37 

تضرررررررررررررع 

الجامعرررررررررة 

خطررررررررررررررة 

متكاملرررررررررة 

ومعلنررررررررررة 

للتحررررررررررول 

الرقمرري فرري 

ظرررل جائحرررة 

 كورونا

 متوسطة  10 55011. 1.7842 28.20% 136 65.10% 314 6.60% 32

38 

ترررررررررررررروفر 

الجامعرررررررررة 

المعلومرررررات 

الدقيقة حررول 

جائحرررررررررررة 

كورونررررررررررا 

لجميرررررررررررع 

منسرررررروبيها 

بصررررررررررررفة 

 مستمرة

 ضعيفة 14 80539. 1.6328 57.50% 277 21.80% 105 20.70% 100

39 

تقدم الجامعة 

التررررررررردريب 

الفعررررررررررررال 

لمنسررررروبيها 

على أدوارها 

المحررددة فرري 

التحررررررررررول 

الرقمرررررررررري 

لمواجهرررررررة 

جائحرررررررررررة 

 كورونا

 متوسطة  9 49737. 1.7863 25.30% 122 70.70% 341 3.90% 19

40 

تسررررررررررتفيد 

الجامعررة مررن 

خبرررررررررررات 

الجامعررررررات 

 ضعيفة 13 80762. 1.6349 57.50% 277 21.60% 104 21.00% 101



 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  بيرةك

 %  ك  %  ك  %  ك 

العالميررة فرري 

التحررررررررررول 

قمرررررررررري الر

لمواجهرررررررة 

جائحرررررررررررة 

 كورونا

41 

تتعرررررررررراون 

الجامعررة مررع 

القطرررررررررراع 

الخررررررررراص 

لتررررررررررروفير 

اإلمكانررررررات 

ال،زمررررررررررة 

للتحررررررررررول 

الرقمرري فرري 

ظرررل جائحرررة 

 كورونا

 متوسطة  6 68218. 1.9191 27.60% 133 52.90% 255 19.50% 94

42 

تسرررررررررتخدم 

الجامعرررررررررة 

ذ ات نوعيات 

كفررراءة مرررن 

األدوات 

الذكيررررررررررررة 

ومنصرررررررات 

الررررررررررررتعلم 

االفتراضررررية 

لضررررررررررمان 

فعاليررررررررررررة 

التحررررررررررول 

 الرقمي 

 ضعيفة 17 60196. 1.4793 57.70% 278 36.70% 177 5.60% 27

43 

ترررررررررررررروفر 

الجامعرررررررررة 

األطرررررررررررررر 

التشرررررريعية 

ال،زمة ألمن 

المعلومرررررات 

وسرررررر،متها 

وحقررررررررروق 

ملكيتهررررررررررا 

 متوسطة  5 69105. 1.9481 26.60% 128 52.10% 251 21.40% 103



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  بيرةك

 %  ك  %  ك  %  ك 

 الفكرية

44 

ترررررررررررررروفر 

الجامعرررررررررة 

الرردعم الفنرري 

الم،ئرررررررررررم 

لنجررررررررررررا  

التحررررررررررول 

وقت  الرقمي 

جائحرررررررررررة 

 كورونا

 متوسطة  3 68393. 1.9544 25.70% 124 53.10% 256 21.20% 102

45 

توظرررررررررررف 

الجامعرررررررررة 

مواقررررررررررررع 

التواصررررررررل 

االجتمررررراعي 

الرقميررة فرري 

التعامررل مررع 

جائحرررررررررررة 

كورونررررررررررا 

 بفعالية

 ضعيفة 15 59041. 1.5415 50.80% 245 44.20% 213 5.00% 24

46 

تكرررررررررررراف  

الجامعرررررررررة 

هيئة  أعضاء 

التررررررردريس 

علررررررررررررررى 

اسررررررررتخدام 

التكنولوجيرررا 

الرقميررة فرري 

ظرررل جائحرررة 

 كورونا

 متوسطة  11 63773. 1.7531 35.70% 172 53.30% 257 11.00% 53

47 

ترررررررررررررروفر 

بنية  الجامعة 

تكنولوجيرررررة 

عاليررررررررررررة 

الجررررررررررودة 

السررررررتيعاب 

قواعررررررررررررد 

البيانرررررررررات 

التعليميرررررررة 

أثناء ا لكثيفة 

 متوسطة  12 64017. 1.7469 36.30% 175 52.70% 254 11.00% 53



 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  بيرةك

 %  ك  %  ك  %  ك 

جائحرررررررررررة 

 كورونا

48 

تطبررررررررررررق 

الجامعرررررررررة 

اإلجرررررراءات 

األمنيررررررررررة 

والطبيرررررررررة 

الفعالرررررررررررة 

علررى  للحفاظ 

وس،مة  أمن 

منسرررررروبيها 

فررررري ظرررررل 

جائحرررررررررررة 

 كورونا

 متوسطة  7 51197. 1.7967 25.30% 122 69.70% 336 5.00% 24

49 

تتخررررررررررررررذ 

فة الجامعة كا

التررررررررردابير 

للحد  ال،زمة 

االنتشررار  من 

الرقمرررررررررري 

للشرررررررائعات 

 وقت األزمة

 متوسطة  8 51317. 1.7946 25.50% 123 69.50% 335 5.00% 24

50 

تسرررررررررتخدم 

الجامعرررررررررة 

األسررررررراليب 

الرقميرررررررررة 

الم،ئمررررررررة 

لتقيرررررررررررريم 

الطرر،ب بمررا 

يتناسررب مررع 

طبيعررررررررررررة 

 األزمة

 سطة متو 1 68747. 1.9627 25.50% 123 52.70% 254 21.80% 105

51 

تررررررررررررتمكن 

الجامعررة مررن 

الوصررررررررول 

لجميرررررررررررع 

المسرررتفيدين 

مررررن خرررر،ل 

نوافرررررررررررررذ 

 متوسطة  2 68861. 1.9564 25.90% 125 52.50% 253 21.60% 104



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  بيرةك

 %  ك  %  ك  %  ك 

إع،ميرررررررررة 

 فعالة

52 

تقرررررررررررررروم 

الجامعرررررررررة 

فعالة  بجهود 

لنشررر ثقافررة 

التقيررررررررررريم 

اإللكترونرررري 

بررين أعضرراء 

المجتمررررررررع 

 الجامعي 

 ضعيفة 16 66467. 1.5021 59.30% 286 31.10% 150 9.50% 46

53 

ترررررررررررررروفر 

الجامعرررررررررة 

االسررتثمارات 

الماديررررررررررة 

الكافيرررررررررررة 

جهود  لنجا  

التحررررررررررول 

 الرقمي 

 متوسطة  4 68834. 1.9523 26.10% 126 52.50% 253 21.40% 103

54 

تتحقرررررررررررق 

الجامعرررررررررة 

بطرررررررررررررق 

موثرروق بهررا 

مرررن إتاحرررة  

الخدمررررررررررة 

الرقميرررررررررة 

لجميرررررررررررع 

 منسوبيها

 ضعيفة 18 59135. 1.4751 57.50% 277 37.60% 181 5.00% 24

( الجدول  من  األوزان  13يتضح  متوسط  أن  العينة؛  أفراد  استجابات  حسب   )

(، مما يعني استجابتهم على المحور  3.0من    1.757النسبية لعبارات البعد الخامس بلغ )

األوزان  تراوحت  فقد  العبارات  مستوى  على  أما  عام.  بشكل  وذلك  )متوسطة(،  بدرجة 

كما يتضح أن  ( درجات،  3( درجة من أصل )1.9627-1.4751النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب ثراء 80762.-49737.تنحصر بين )قيم االنحراف المعياري  

أفراد العينة حول معظم العبارات. وتعزى النتيجة إلى وجود لوائح وقوانين تحكم التحول 



إد  داخل  القرار  متخذي  يجعل  الذي  األمر  الجامعة،  داخل  واضعين  التقني  الجامعة  ارة 

نصب أعينهم تلك القوانين, ومن ثم يتم العمل في ضوئها دون اختراقها, باإلضافة إلى أن  

قبل   من  ومدروسة  موضوعة  استراتيجية  خطة  وفك  للتطور  تسعى  دمنهور  جامعة 

الجامعة يتم العمل في ضوئها, كما أن ميزانية الجامعة القائمة لها بنودها التي تهتم بها,  

ث عام,  ومن  قانوني  إطار  توفر  من  لل  بّد  ال  الرقمي  للتحول  دمنهور  تبني جامعة  فإن  م 

لذلك،  ومعدة  موضوعة  خطة  لل  يتوفر  أن  يجب  كما  الكبير,  بالشكل  متوفر  غير  وهذا 

بالشكل المطلوب, كما  القريب والبعيد, وهذا غير متوفر  المديين  بحي  يتم تنفيذها على 

وهذا كبيرة  ميزانية  األمر  يضا   يتطلب  الذي  األمر  الكبيرة,  بالدرجة  متوفر  غير  أيًضا 

دراسة )محمود،  متخذي القرار في حدود معينة ال يمكن تجاوزها. وتتفك تلك النتيجة ما  

)لكزولي،  ,  (2020 )السعودي،  ,  (2020ودراسة  و(2019ودراسة  دراسة  , 

 (2017دراسة )الزامل، , و(2018)أسويب، 

(،  43(، )53(، )44(، )51(، )50)  لعبارات( وقو  ا13كما يتضح من الجدول )

   وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى: في نطاق اإلرباعي األعلى من عبارات البعد،

تستخدم الجامعة األساليب الرقمية المالئمة لتقييم الطالب بما يتناسب ما طبيعة  −

 . (، يقابل )متوسط(1.9627بوزن نسبي ) األزمة،

الوصو − من  الجامعة  فعالة،تتمكن  إعالمية  نوافذ  من خالل  المستفيدين  لجميا    ل 

 . (، يقابل )متوسط(1.9564بوزن نسبي )

كورونا − جائحة  وقت  الرقمي  التحول  لنجاح  المالئم  الفني  الدعم  الجامعة  ،  توفر 

 . (، يقابل )متوسط(1.9544بوزن نسبي )

الرقمي، − التحول  لنجاح جهود  الكافية  المادية  االستثمارات  الجامعة  بوزن   توفر 

 . (، يقابل )متوسط(1.9523نسبي ) 

وحقوق   − وسالمتها  المعلومات  ألمن  الالزمة  التشريعية  األطر  الجامعة  توفر 

 . (، يقابل )متوسط(1.9481، بوزن نسبي ) ملكيتها الفكرية



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

التقييم   لتطبيك  المعدة  التكنولوجية  التحتية  البنية  ضعف  إلى  النتائج  وتعزى 

ك التقييم اإللكتروني أمًرا ضعيفًا جًدا, كما تعزى ذات  اإللكتروني, األمر الذي جعل تطبي

لتلك   الفني  الدعم  إلتاحة  المتاحة  والبشرية  التكنولوجية,  اإلمكانات  ضعف  إلى  النتيجة 

النتيجة إلى ضعف   الكفاءة, كما تعزى ذات  التحول الرقمي بصورة عالية  الكليات لدعم 

ياتها ومراكزها البحثية وبين الشركات  خطط االستثمار القائمة بين الجامعة متمثلة في كل

والهيئات العامة والتي تمكن الجامعة من االستفادة من ناتج هذا االستثمار في دعم العملية 

القانونية  األطر  قصور  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  كورونا,  جائحة  لمواجهة  التعليمية 

وتتفك  ل اإللكتروني بالجامعة.  القائمة، متمثلة في القوانين واللوائح الجامعية لتيسير العم

)لكزولي،   دراسة  ما   النتيجة  )السعودي،  2020تلك  ودراسة  ودراسة  2019(,   ,)

 . (2017(, ودراسة )الزامل، 2018)أسويب، 

(، في نطاق اإلرباعي 38(، )45(، )52(، )42(، )54)  بينما وقعت العبارات

 ب إلى: وتشير تلك العبارات على الترتي األدنى من عبارات البعد،

منسوبيها، − لجميا  الرقمية  الخدمة  إتاحة  من  بها  موثوق  بطرق  الجامعة    تتحقك 

 . (، يقابل )ضعيف(1.4751بوزن نسبي )

التعلم   − ومنصات  الذكية  األدوات  من  كفاءة  ذات  نوعيات  الجامعة  تستخدم 

الرقمي، التحول  فعالية  لضمان  )  االفتراضية  نسبي  يقابل  1.4793بوزن   ،)

 . )ضعيف( 

الجا − المجتما تقوم  أعضاء  بين  اإللكتروني  التقييم  ثقافة  لنشر  فعالة  بجهود  معة 

 . (، يقابل )ضعيف(1.5021بوزن نسبي ) الجامعي،

جائحة   − ما  التعامل  في  الرقمية  االجتماعي  التواصل  مواقا  الجامعة  توظف 

 يقابل )ضعيف(.   ،( 1.5415بوزن نسبي )   كورونا بفعالية،

حول − الدقيقة  المعلومات  الجامعة  بصفة    توفر  منسوبيها  لجميا  كورونا  جائحة 

 . (، يقابل )ضعيف(1.6328، بوزن نسبي )مستمرة 



وتعزى النتائج إلى عدم وجود ثليات تكنولوجية داخل الجامعة تتيح لها التحقك من  

كفاءة الخدمة, فاألمر ال يعدو كونل مجموعة من االجتهادات لبعض القائمين على العمل 

المختل بالكليات  اإلمكانات التكنولوجي  إلى ضعف  النتيجة  ذات  تعزى  كما  بالجامعة,  فة 

المادية المتاحة، األمر الذي يجعل استخدام األدوات الذكية والمنصات التكنولوجية للتعلم  

القدرات   االفتراضي تخضا لمعايير أهمها وقوعها في نطاق مادي معقول يتناسب ما  

عيار الكفاءة كشرط أساسي, كما تعزى المادية التي تتبناها الجامعة, دون الرجو  إلى م

بين   ونشره  اإللكتروني  التقييم  لتطبيك  المعدة  الجامعة  خطة  ضعف  إلى  النتيجة  ذات 

أمر   اإللكتروني  التقييم  استخدام  من  يجعل  الذي  األمر  التدريس،  هيئة  وأعضاء  الطالب 

الطال عن  معلومات  قاعدة  وجود  عدم  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما  جدوى,  ذي  ب  غير 

للتواصل   سبل  إلى  للتوصل  عبرها  الطالب  ما  التواصل  خاللها  من  للجامعة  تسمح 

النتيجة إلى غموض ونقص المعلومات المتاحة عن   اإللكتروني عبرها, كما تعزى ذات 

فيروس كورونا، األمر الذي يجعل تجاوب الجامعة ما الطالب أمًرا ضعيفًا خاصة في 

(,  2020يجة ما دراسة )لكزولي،  تتفك تلك النتوالمعلومات المتاحة عن هذا الفيروس.  

 (. 2017(, ودراسة )الزامل، 2019ودراسة )السعودي، 

المحور الثاني الخاص بصعوبات التحول الرقمي في جامعة دمنهور في ظل جائحة   ❖

 كورونا، حسب أوزانها النسبية:

 (14جدول )

 الرقمي في جامعة دمنهور على المحور الثاني الخاص بصعوبات التحول   درجة ومستوى التوفر 
 ( 482من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=في ظل جائحة كورونا  

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  كبيرة

 %  ك  %  ك  %  ك 

55 

ضررررررعف امررررررت،ك 

الجامعررررررة خطررررررة 

متكاملة للتعامل مررع 

 جائحة كورونا

 كبيرة 6 64170. 2.6846 9.80% 47 12.00% 58 78.20% 377

56 
ضررررررعف امررررررت،ك 

الجامعررررررة بنيررررررة 
 كبيرة 8 64022. 2.6784 9.50% 46 13.10% 63 77.40% 373



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  كبيرة

 %  ك  %  ك  %  ك 

تنظيميرررررة فعالرررررة 

لمواجهررة مثررل هررذا 

 النوع من األزمات

57 

تقرررادم التشرررريعات 

ال،زمررررة لضررررمان 

التحول  نجا  جهود 

الرقمرررررري وأمررررررن 

 وس،مة المعلومات

 كبيرة 11 65846. 2.6701 10.60% 51 11.80% 57 77.60% 374

58 

جمررررررود الهياكررررررل 

الجامعيررة  التنظيمية 

في اسررتيعاب البنيررة 

 التنظيمية الرقمية

 كبيرة 14 66319. 2.6639 10.80% 52 12.00% 58 77.20% 372

59 

ضررررررعف الثقافررررررة 

التنظيميررة الرقميررة 

 بالجامعة

 كبيرة 5 64110. 2.6867 9.80% 47 11.80% 57 78.40% 378

60 

يقاوم بعض أعضاء 

المجتمرررع الجرررامعي 

جهررررررود التحررررررول 

 الرقمي بالجامعة

 كبيرة 19 70494. 2.6245 13.10% 63 11.40% 55 75.50% 364

61 

ضعف قناعة بعررض 

القيررادات الجامعيررة 

بضررررورة التحرررول 

 الرقمي 

 كبيرة 17 67898. 2.6494 11.60% 56 11.80% 57 76.60% 369

62 

الدعم المادي  ضعف

المقدم مررن الجهررات 

ذات الصرررررلة مرررررن 

 خارج الجامعة

 كبيرة 16 66732. 2.6598 11.00% 53 12.00% 58 77.00% 371

63 

نرررررردرة ع،قررررررات 

الشرررررررراكة برررررررين 

ومؤسسات  الجامعة 

المجتمرررررررررررررررررررع 

المتخصصررررة فرررري 

الدعم الفني وإنترراج 

البرمجيررات ال،زمررة 

 للتحول الرقمي 

 كبيرة 13 65952. 2.6660 10.60% 51 12.20% 59 77.20% 372

64 

ضررررررعف ارتبرررررراط 

ممارسرررات التحرررول 

الرقمي بنظم التقييم 

 الجامعي 

 كبيرة 4 63724. 2.6888 9.50% 46 12.00% 58 78.40% 378



 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  كبيرة

 %  ك  %  ك  %  ك 

65 

ضرررررعف مصرررررادر 

التمويرررررل الرررررذاتي 

بالجامعررررررررررررررررررة 

المخصصرررة لررردعم 

 التحول الرقمي 

 كبيرة 9 64726. 2.6763 10.00% 48 12.40% 60 77.60% 374

66 

بررين  التنسيق  غياب 

الجامعة والجامعررات 

األخرررررررى ل خررررررذ 

ب فضرررل ممارسرررات 

التعامررل مررع جائحررة 

 كورونا

 كبيرة 18 67462. 2.6411 11.20% 54 13.50% 65 75.30% 363

67 

الط،ب  قدرة  ضعف 

علررررررى اسررررررتخدام 

الحديثة  التكنولوجيا 

وعرردم الرغبررة فرري 

التكيررررررررف مررررررررع 

األسرراليب التعليميررة 

 المطورة

 كبيرة 10 65102. 2.6743 10.20% 49 12.20% 59 77.60% 374

68 

ضرررررررعف البنيرررررررة 

التحتيررررة للجامعررررة 

وعدم وجود معررايير 

ثابتررررة للمقررررررات 

 اإللكترونية

 كبيرة 20 73615. 2.5892 14.90% 72 11.20% 54 73.90% 356

69 

ندرة الهيئة اإلدارية 

المدربررررررة علررررررى 

اسررررتخدام التحررررول 

 الرقمي 

 كبيرة 15 66056. 2.6618 10.60% 51 12.70% 61 76.80% 370

70 

قلرررررررررة تررررررررروفير 

الخصوصررررررررررررررية 

والسرررية للمحترروى 

التدريسرررررررررررري أو 

 االمتحانات

 كبيرة 2 62415. 2.6992 8.90% 43 12.20% 59 78.80% 380

71 

نقررررررص ترررررردريب 

أعضرررررراء هيئررررررة 

الترردريس والطرر،ب 

علررررررى اسررررررتخدام 

الوسرررائط الحديثرررة 

 للتحول الرقمي 

 كبيرة 7 62922. 2.6826 8.90% 43 13.90% 67 77.20% 372

 كبيرة 1 61946. 2.7033 %8.70 42 %12.20 59 %79.00 381وجرررررررود بعرررررررض  72



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

 العبارة  م

 درجة التوفر 
الوزن  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري
 الترتيب 

مستوى  

 التوفر 
 ضعيفة متوسطة  كبيرة

 %  ك  %  ك  %  ك 

المشررك،ت المتعلقررة 

بررررراألمور األمنيرررررة 

خررررررررررررررررر،ل أداء 

االمتحانرررررررررررررررات 

 اإللكترونية

73 

قلرره تحفيررز جامعررة 

دمنهرررور ألعضررراء 

هيئرررررة التررررردريس 

واإلداريين  والط،ب 

لتقديم أفكررار جديرردة 

للتعامررل مررع جائحررة 

 وروناك

 كبيرة 12 65584. 2.6680 10.40% 50 12.40% 60 77.20% 372

74 

صرررررعوبة ت طيرررررة 

شررررربكة اإلنترنرررررت 

المنرراطق  الكثير من 

وارتفرررراع تكلفتهررررا 

 للعديد من الط،ب

 كبيرة 3 62481. 2.6971 8.90% 43 12.40% 60 78.60% 379

ن النسبية  ( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزا14يتضح من الجدول )

مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة   ،( 3.0من    2.668لعبارات المحور الثاني بلغ ) 

)كبيرة(، وذلك بشكل عام. أما على مستوى العبارات فقد تراوحت األوزان النسبية عليها 

( درجات، كما يتضح أن قيم االنحراف 3( درجة من أصل )2.7033-2.5892ما بين )

(، مما يدل على تقارب ثراء أفراد العينة حول 73615.-61946.ن )المعياري تنحصر بي

معظم العبارات. وتعزى النتيجة وعي أفراد العينة بالكم الهائل من الصعوبات التي تواجل 

الجامعة للتوجل نحو التحول الرقمي, اللتصاقهم بالعمل الجامعي ووعيهم بالمشكالت التي 

الفعلي لبيئة التعليم والتعلم بالجامعة, ودرايتهم بكافة تواجل الجامعة, ووقوفهم على الواقا  

األبعاد داخل الجامعة، سواء أكان بعًدا ماديًا, أو بشريًا, أو الئحيًا, األمر الذي يجعل عضو 

هيئة التدريس األقدر للوقوف على تلك الصعوبات، ومن ثم كانت استجابة أفراد العينة من 

ة من الموافقة, وتتفك نتيجة تلك الدراسة ما دراسة أعضاء هيئة التدريس على درجة كبير

)لكزولي،  2020)محمود،   ودراسة  وثخرون،   (,  2020(,  )جفال  (, 2019دراسة 



)السعودي،   سويس،  2019ودراسة  )جرادي،  ودراسة  )أسويب، 2019(,  ودراسة   ,)

(, 2013(, ودراسة )علي،  2016دراسة )الزين،  , و(2017(, ودراسة )الزامل،  2018

 (. 2011اسة )اشعالل؛ وعلي، ودر

( الجدول  من  يتضح  العبارات14كما  وقو    )  (72 (  ،)70(  ،)74(  ،)64  ،)

المحور، 59) عبارات  من  األعلى  اإلرباعي  نطاق  في  على    (،  العبارات  تلك  وتشير 

   الترتيب إلى:

االمتحانات   − أداء  خالل  األمنية  باألمور  المتعلقة  المشكالت  بعض  وجود 

 . (، يقابل )متوسط(2.7033نسبي )بوزن   اإللكترونية،

بوزن نسبي    قلة توفير الخصوصية والسرية للمحتوي التدريسي أو االمتحانات، −

 . (، يقابل )متوسط(2.6992)

من   − للعديد  تكلفتها  وارتفا   المناطك  من  الكثير  اإلنترنت  شبكة  تغطية  صعوبة 

 . (، يقابل )متوسط(2.6971، بوزن نسبي )الطالب 

ممارسات   − ارتباط  الجامعيضعف  التقييم  بنظم  الرقمي  نسبي  التحول  بوزن   ،

 . (، يقابل )متوسط(2.6888)

بالجامعة − الرقمية  التنظيمية  الثقافة  )ضعف  نسبي  بوزن  يقابل  2.6867،   ،)

 . )متوسط(

الالحقة,   الزمنية  الفترة  كافية تالئم  لوائح وقوانين  إلى عدم وجود  النتائج  وتعزى 

اء هيئة التدريس من القيام باالمتحانات في جو ثمن,  وتهيئ إدارة الكليات المختلفة وأعض

العدالة   تحقيك  من  العالية  بالكفاءة  تمتاز  برامج  وجود  عدم  إلى  النتيجة  ذات  تعزى  كما 

أثناء االمتحانات, وتحقك مبدأ الشفافية, وتسمح بأداء االمتحانات بصورة ثمنة, كما تعزى  

معة، األمر الذي يجعل من انتشار الشبكة  ذات النتيجة إلى ضعف البنية التكنولوجية بالجا

ذات   تعزى  كما  الصعوبة,  غاية  في  أمًرا  بعيد  زمني  مدى  على  المختلفة  الكليات  عبر 

التنظيمية للعمل وفك  التدريس بأطر الثقافة  النتيجة إلى ضعف الوعي بين أعضاء هيئة 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

تدريبهم  ولعدم  حولها,  معلومات  امتالكهم  لعدم  معينة,  تكنولوجية  ولعدم    ثليات  عليها, 

(, ودراسة  2020ممارستهم لها قبل ذلك. وتتفك نتيجة  تلك الدراسة ما دراسة )محمود،  

وثخرون،  2020)لكزولي،   )جفال  ودراسة  )السعودي،  2019(,  ودراسة   ,)2019  ,)

سويس،   )جرادي،  )أسويب،  2019ودراسة  ودراسة  )الزامل، 2018(,  ودراسة   ,)

2017). 

(، في نطاق اإلرباعي 62(، )61(، )66(، )60(، )68)  بينما وقعت العبارات

 وتشير تلك العبارات على الترتيب إلى:  األدنى من عبارات المحور،

اإللكترونية، − للمقررات  ثابتة  معايير  للجامعة وعدم وجود  التحتية  البنية    ضعف 

 . (، يقابل )ضعيف(2.5892بوزن نسبي )

التحول − الجامعي الجهود  بالجامعة،  يقاوم بعض أعضاء المجتما  بوزن    الرقمي 

 . (، يقابل )ضعيف(2.6245نسبي ) 

غياب التنسيك بين الجامعة والجامعات األخرى لألخذ بأفضل ممارسات التعامل  −

 . (، يقابل )ضعيف(2.6411، بوزن نسبي )ما جائحة كورونا

الرقمي، − التحول  بضرورة  الجامعية  القيادات  بعض  قناعة  نسبي    ضعف  بوزن 

 . يف((، يقابل )ضع2.6494)

المقدم من الجهات ذات الصلة من خار  الجامعة، − المادي  بوزن   ضعف الدعم 

 . (، يقابل )ضعيف(2.6598نسبي ) 

لمباني   مستمرة  بصفة  والتجديد  اإلحالل  عمليات  إتمام  لعدم  النتائج  وتعزى 

الجامعة, األمر الذي جعل من تلك البنى بنى متهالكة ال تستطيا مواكبة التغيرات الحادثة  

ال تكنولوجيا المعلومات, كما تعزى ذات النتيجة إلى عدم تأهيل كثير من أعضاء في مج

من  سلسلة  عبر  بتدريبهم  التطور,  لمواكبة  الجامعة  داخل  والعاملين  التدريس  هيئة 

يجعل  الذي  األمر  التكنولوجية,  استخدام  في  السريا  التغير  لمواجهة  التدريبية  الدورات 

شد مقاومة  حالة  في  منهم  كما  الكثير  الجامعة,  داخل  الرقمي  للتحول  خريطة  لتنفيذ  يدة 



لمتابعة  الجامعات  قيادات  بين  منتظمة  تفاعل  ثليات  وجود  عدم  إلى  النتيجة  ذات  تعزى 

األخرى   الجامعات  من خبرات  الجامعات  استفادة  وكيفية  جامعة,  بكل  الحادثة  التغيرات 

إ النتيجة  ذات  تعزى  كما  الرقمي,  التحول  مجال  في  القيادات الرائدة  بعض  تبني  لى 

الجامعية لسياسات عقيمة تحول دون التفكير نحو هذا التحول لعدم امتالكهم رؤية كافية 

عن سبل تطوير الجامعة لتقبل هذا التحول, كما تعزى ذات النتيجة إلى ضعف ميزانية 

المادية  لإلمكانات  وفقًا  التحول  إلحدا   تتحرك  قيادتها  يجعل  الذي  األمر  الجامعة، 

)محمود،  ال  دراسة  ما  الدراسة  تلك  نتيجة   وتتفك  المتاحة.  ودراسة 2020ضعيفة   ,)

)السعودي،  2020)لكزولي،   ودراسة  (,  2019(, ودراسة )جرادي، سويس،  2019(, 

 (. 2018ودراسة )أسويب، 

العينة على مدى التوفر على إجمالي  -ج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد  النتائج 

 ها بحسب مت يرات الدراسة: االستبانة ومحاور

النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى التوفر على إجمالي   ❖

إداري منصب  )تولى  اإلداري  المنصب  مت ير  بحسب  االستبانة  يتوًل    -محوري  لم 

 منصب إداري(

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنل  الميدانية  الدراسة  نتائج  أوضحت 

 أفراد العينة على إجمالي محوري االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك: استجابات  

 (15جدول )

 إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة   t – testيوضح نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 (482نحو التوفر على إجمالي محوري االستبانة حسب مت ير المنصب اإلداري )ن= 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط  ن  المنصب اإلداري حور الم

 األول 
 28.76457 126.9434 53 تولى منصب إداري 

10.485 
.000 

 25.15098 87.9114 429 لم يتوًل منصب إداري  دالة

 الثاني 
 16.04253 43.4151 53 تولى منصب إداري 

-6.367 
.000 

 11.48235 54.5944 429 لم يتوًل منصب إداري  دالة

 ( أنل:15يتضح من الجدول )



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير المنصنب  −

لم يتوَل منصنب إداري(، بالنسنبة للمحنور األول   -اإلداري )تولى منصب إداري

 حين  جناءت قيمنة )ت(،،  الخاص بمقومات التحول الرقمي في جامعة دمنهنور

(، وكانننت 0.05(, وهنني قيمننة دالننة إحصننائيًا عننند مسننتوى داللننة )10.485)

الفروق لصنالح منن تنولى منصنب إداري، حين  بلنغ متوسنط اسنتجاباتهم علنى 

(، بينما بلغ متوسط استجابات أفنراد العيننة منن لنم يتنوَل 126.9434المحور )

 (.87.9114منصب إداري )

أ من  العينة  أفراد  وعي  إلى  النتيجة  تولوا  وتعزى  ممن  التدريس  هيئة  عضاء 

منصب إداري بأهم المقومات التي تحتاجها الجامعة في األبعاد الخمسة موضا الدراسة 

إلتمام عملية التحول الرقمي بالجامعة, نتيجة تفاعلهم ما المشكالت الكثيرة التي طرحتها  

ل المقومات  تلك  توفير  بأهمية  إيمانهم  ثم  ومن  عليهم,  كورونا  فيروس  لنهوض جائحة 

الوسائل   من  واالستفادة  الجائحة,  تلك  استمرار  في ظل  الجامعة  داخل  التعليمية  بالعملية 

ما  النتيجة  تلك  وتختلف  الجامعة.  داخل  والتعلم  التعليم  عمليتي  لتيسير   التكنولوجية 

 .(2019دراسة )جرادي، سويس، 

غير المنصنب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمت −

لم يتوَل منصب إداري(، بالنسنبة للمحنور الثناني   -اإلداري )تولى منصب إداري

، الخاص بصعوبات التحول الرقمي في جامعة دمنهور فني ظنل جائحنة كوروننا

(, وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللنة 6.367-حي  جاءت قيمة )ت(، )

إداري، حين  بلنغ متوسنط   (، وكانت الفروق لصالح من لم يتوَل منصب0.05)

(، بينما بلغ متوسط استجابات أفراد العيننة 54.5944استجاباتهم على المحور )

 (.43.4151من تولى منصب إداري )

إداريًا   منصبًا  يتولوا  لم  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  أن  إلى  النتيجة  تلك  وتعزى 

داخل   والتعلم  التعليم  لعمليتي  الفعلي  بالواقا  التصاقًا  إحساًسا أكثر  وأكثر  الجامعة 



بالعمل المهني, ومواجهتهم لصعوبات التعامل ما التقنيات  بالصعوبات نتيجة اللتصاقهم 

الحديثة, وصعوبة توفير الشبكة العنكبوتية بصورة عالية الكفاءة لتنفيذ التكليفات الخاصة  

ما   للتعامل  الصعوبات  ومواجهة  للمشكالت،  عرضة  أكثر  يجعلهم  الذي  األمر  بهم، 

المختلفة التكنولوجية  سويس،  الوسائل  )جرادي،  دراسة  مع   النتيجة  تلك  وتتفق   ,

2019). 

النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى التوفر على إجمالي   ❖

 عملية نظرية(  -نظرية -محوري االستبانة بحسب الكلية )عملية

ت داللة إحصائية بين استجابات  أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنل توجد فروق ذا

 أفراد العينة على إجمالي محوري االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك: 

 (16جدول )

 يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة  

 (482الكلية )ن=  حسب مت يرإجمالي محوري االستبانة نحو التوفر على 

 ف متوسط المربعات درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين المحور 
الداللة 

 اإلحصائية 

 األول

 14738.429 2 29476.859 بين المجموعات 

19.822 
.000 

 دالة
 743.539 479 356155.216 داخل المجموعات 

  481 385632.075 المجموع

 الثاني

 3505.574 2 7011.147 بين المجموعات 

24.443 
.000 

 دالة
 143.417 479 68696.587 داخل المجموعات 

  481 75707.734 المجموع

 ( أنل:16يتضح من الجدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفنراد العيننة تبعًنا لمتغينر الكلينة  −

حينن  ، انةعمليننة نظريننة(، بالنسننبة إلجمننالي محننوري االسننتب -نظريننة -)عمليننة

(، علننى الترتيننب وهنني قننيم دالننة 24.443(، )19.822جنناءت قيمننة )ف(، )

( ولتوضنننيح اتجننناه الفنننروق نسنننتخدم 0.05إحصنننائيًا عنننند مسنننتوى داللنننة )

 .للمقارنات الثنائية البعدية  "Scheffe"اختبار



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

عمليرة   -نظرية  -اتجاه الفروق على إجمالي محوري االستبانة تبعا لمت ير الكلية )عملية

 للمقارنات الثنائية البعدية:  "Scheffe"اختبار  ية( باستخدام  نظر

 (17جدول )

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة     "Scheffe"يوضح نتائج اختبار   

 (. 482)ن= الكلية تبع ا لمت ير

 المجموعة)ب( المجموعة)أ( المحور 
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخط   

 المعياري

الداللة  

 ائية اإلحص

 األول 

 000. 2.78780 *10.95388 عملية  نظرية 

 عملية نظرية 
 000. 3.39235 *20.75986 عملية 

 004. 3.35929 *9.80598 نظرية 

 الثاني
 000. 1.48987 *9.70186 عملية نظرية  عملية 

 000. 1.47535 *9.15675 عملية نظرية  نظرية 

 05.معنوية  تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى *

 ( ما يلي:17يتضح من الجدول )

الكلية   − لمتغير  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

التحول    -نظرية  -)عملية بمقومات  الخاص  األول  للمحور  بالنسبة  نظرية(،  عملية 

حي  جاءت قيمة الفرق بين متوسطات    الرقمي في جامعة دمنهور، لصالح نظرية، 

الفرق  عملية نظرية(، ولصالح  10.95388*وعملية )  ريةنظ ، حي  جاءت قيمة 

متوسطات   ونظريةبين  وعملية،  نظرية  ) 20.75986*)  عملية   ،)*9.80598  ،)

 (. 0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )على الترتيب، 

ا إلنى وتعزى النتيجة إلى أن أعضاء التدريس بالكليات العملية نظرية أكثنر احتياجنً 

مقومات التحول الرقمي نتيجة اهتمامهم بنوعين من التعلم؛ النو  األول يعتمند علنى أطنر 

نظرية ال تحتا  إلى تقنيات تكنولوجية عالية, األمر الذي يجعل منن اسنتخدام التكنولوجينا 

أمًرا في غاية السهولة لهم, بينما على الجاننب اوخنر يحتنا  أعضناء هيئنة التندريس فني 



عملي إلى تقنيات تكنولوجية عالية الكفاءة، مما يجعل اهتمنامهم بالمقومنات أمنًرا الجانب ال

لل طابعل الخاص، نتيجة اقتنناعهم بأهميتنل لتيسنير العملينة التعليمينة فني جانبيهنا العلمني 

والنظري بصورة أكثنر فاعلينة منن الوضنا القنائم النذي يعتمند علنى المحاضنرة, وعلنى 

وتتفننك تلننك النتيجننة مننا  دراسننة )السننعودي،  اءة عاليننة.وسننائل ال تحقننك تعلننم فعننال بكفنن

2019) . 

الكلية   − لمتغير  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

بصعوبات    -نظرية  -)عملية الخاص  الثاني  للمحور  بالنسبة  نظرية(،  عملية 

، حي   ة التحول الرقمي في جامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا، لصالح عملي

متوسطات بين  الفرق  قيمة  نظرية  جاءت  وعملية  (،  9.70186*)  عملية 

متوسطاتنظريةولصالح   بين  الفرق  قيمة  جاءت  كما  نظرية   ،  وعملية    نظرية 

 (. 0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 9.15675*)

س وتعزى النتيجة إلى طبيعنة الدراسنة النظرينة التني تجعنل أعضناء هيئنة التندري

يقومننون بإلقنناء المحاضننرة دون أي مشننقة تننذكر, ومننن ثننم عننند االنتقننال إلننى التحننول 

اإللكتروني يستشعر أعضاء هيئة التندريس بصنعوبة األمنر نتيجنة عندم تنأهيلهم بصنورة 

ا بالصنعوبات , وتتفنك ذات كفاءة عالية للتعامل ما هذا التحول, ومن ثم فهم أكثنر إحساسنً

 . (2019(, ودراسة )السعودي،  2020ي،  تلك النتيجة ما  دراسة )لكزول

النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى التوفر على إجمالي   ❖

  -مدرس مساعد  -مدرس  -أستاذ مساعد  -محوري االستبانة بحسب الدرجة )أستاذ

 معيد( 

بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنل  الميدانية  الدراسة  نتائج  أوضحت 

ابات أفراد العينة على إجمالي المحور الثاني، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية استج

 بين استجابات أفراد العينة على إجمالي المحور األول، والجدول التالي يبين ذلك: 
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 (18جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات  

 المستفتاة   أفراد العينة

 (482حسب مت ير الدرجة )ن=إجمالي محوري االستبانة نحو التوفر على  

 ف متوسط المربعات درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين المحور 
الداللة 

 اإلحصائية 

 األول

 44812.437 4 179249.747 بين المجموعات 

103.572 
.000 

 دالة
 432.667 477 206382.328 داخل المجموعات 

  481 385632.075 المجموع

 الثاني

 159.354 4 637.417 بين المجموعات 

1.013 
.400 

 غير دالة
 157.380 477 75070.318 داخل المجموعات 

  481 75707.734 المجموع

 ( أنل:18يتضح من الجدول )

ا لمتغيننر −  ال توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية بننين اسننتجابات أفننراد العينننة تبعننً

معيند(، بالنسنبة إلجمنالي   -مدرس مساعد  -مدرس  -أستاذ مساعد  -الدرجة )أستاذ

المحور الثاني الخاص بصعوبات التحول الرقمني فني جامعنة دمنهنور فني ظنل 

(، وهنني قيمننة غيننر دالننة 1.013حينن  جنناءت قيمننة )ف(، )، جائحننة كورونننا

 (.0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )

أفنراد العيننة جميعًنا بتلنك الصنعوبات نتيجنة   وتعزى تلك النتيجنة إلنى استشنعار

لطبيعة عملهم التي جعلت الجميا يقف أمام تلك الصعوبات بنظرة تأملية للتغلب عليها من 

أول األستاذ حتى المعيد, ومن ثم فإن الجميا يرى تلك الصعوبات نتيجنة لتعايشنهم معهنا، 

)جنرادي، سنويس،    خاصة ما قدوم جائحة كوروننا, وتختلنف تلنك الدراسنة منا دراسنة

2019.) 

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًنا لمتغينر الدرجنة )أسنتاذ −

معيد(، بالنسبة إلجمالي المحنور األول الخناص   -مدرس مساعد  -مدرس  -أستاذ مساعد



(، 103.572حين  جناءت قيمنة )ف(، )، بمقومات التحول الرقمي في جامعة دمنهور

(، ولتوضيح اتجناه الفنروق نسنتخدم 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )وهي قيمة  

 .للمقارنات الثنائية البعدية  "Scheffe"اختبار

أستاذ   -اتجاه الفروق على إجمالي المحور األول تبعا لمت ير الدرجة )أستاذ •
للمقارنات   "Scheffe"اختبار معيد( باستخدام   -مدرس مساعد -مدرس -مساعد

 البعدية: الثنائية 
 (19جدول )

 للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة     "Scheffe"يوضح نتائج اختبار   
 (.482)ن= الدرجة تبع ا لمت ير

 المجموعة)ب( المجموعة)أ( المحور 
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخط   

 المعياري

الداللة  

 اإلحصائية 

 األول 

 أستاذ 

 000. 3.34491 *31.10994 أستاذ مساعد 

 000. 2.99118 *44.18179 مدرس 

 000. 2.88898 *34.31790 مدرس مساعد 

 000. 3.49418 *68.02822 معيد 

 أستاذ مساعد 
 000. 3.07448 *13.07185 مدرس 

 000. 3.56575 *36.91828 معيد 

 000. 3.23625 *23.84643 معيد  مدرس 

 مدرس مساعد 
 000. 2.57103 *9.86389 مدرس 

 000. 3.14203 *33.71032 يد مع

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:19يتضح من الجدول )

الدرجة   − لمتغير  تبعًا  العينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

ص  معيد(، بالنسبة للمحور األول الخا  -مدرس مساعد  -مدرس  -أستاذ مساعد  -)أستاذ

حي  جاءت قيمة الفرق  بمقومات التحول الرقمي في جامعة دمنهور، لصالح أستاذ،  

متوسطات و   أستاذ   بين  ومدرس  مساعد  مساعد وأستاذ  ومعيد    مدرس 

(*31.10994(  ،)*44.18179(  ،)*34.31790( على  68.02822*(،   ،)
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د  الترتيب، ولصالح أستاذ مساعد، حي  جاءت قيمة الفرق بين متوسطات أستاذ مساع

ولصالح مدرس،    (، على الترتيب،36.91828*(، )13.07185*ومدرس ومعيد )

 ( ومعيد  مدرس  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت  ولصالح  23.84643*حي    ،)

ومدرس   مساعد  مدرس  متوسطات  بين  الفرق  قيمة  جاءت  حي   مساعد،  مدرس 

عند  (، على الترتيب، وهي قيم دالة إحصائيًا  33.71032*(، )9.86389*ومعيد )

 (. 0.05مستوى داللة )

التعامل ما  التدريس من األساتذة بسبل  النتيجة إلى خبرة أعضاء هيئة  وتعزى 

مقومات التحول الرقمي, نتيجة تعامل الكثير منهم ما تلك التحوالت في تجارب أخرى  

بمقومات   دراية  على  يجعلل  الذي  األمر  والمهنية,  األكاديمية  حياتهم  مدار  على  متعددة 

الرقمي وسبل التوجل نحوه, كما تعزى تلك النتيجة إلى حضور كثير منهم عبر  التحول  

تاريخهم األكاديمي لمؤتمرات وندوات وورة عمل تمكنهم من اكتساب خبرات لتحقيك  

التحول الرقمي عبر تنفيذ المقومات المختلفة لتحقيك ذلك. وتتفك تلك النتيجة ما دراسة 

   (.2019)جرادي، سويس، 

 ليات المقترحة لتنفيذ التحول الرقمي لجامعة دمنهور في ظل جائحة كورونا: ثالث ا: ا  

من اإلطار النظري للبح ، وبناء على الجهود والتحديات    االستفادة في ضوء   

التحول الرقمي لجامعة  التالية لتنفيذ  التي سبك تحديدها في الواقا، يمكن اقتراح اوليات 

 دمنهور على النحو التالي: 

 ة التدريس  أعضاء هيئ -1

 تدعيم المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس باستخدام التدريب الرقمي . −

تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف مهارات التفكير الناقد واإلبداعي   −

 والتواصل الرقمي.



مراعاة التوظيف والتعيين وتنمية قدرات ومهارات أعضاء المجتما الجامعي  −

 يب المتنوعة والتنمية الذاتية.كافة، من خالل برامج التدر 

العلمي  − والبح   التقنية  وامكانياتهم  التدريس  هيئة  عضو  بمستوى  االرتقاء 

 والنشر لتحقيك ميزة تنافسية . 

تخطيط وتطوير المسار التكنولوجي المهني  والشخصي  بمجال التخصص   −

 العلمي لعضو هيئة التدريس . 

وب  − التدريس  هيئة  عضو  بين  الشبكي  الربط  والمراكز توفير  الجامعات  ين 

 العلمية الدولية المتميزة. 

القيادات الجامعية وكافة أعضاء المجتما الجامعي والتزامهم   − تنمية وتدريب 

 بعملية التحول الرقمي ومتطلباتها .

تدريب القيادات الجامعية على دعم وتأييد التغيير في ضوء مفاهيم تكنولوجيا   −

 وأنشطة الجامعة . المعلومات واالتصاالت في كافة مجاالت

التركيز   − خالل  من  الرقمي،  التحول  لجهود  واإلداري  القيادي  الدعم  توفير 

 على نمط القيادة التحويلية والممارسات اإلدارية المرتبطة بالتكنولوجيا.

 الط،ب   -2

 . تدريب الطالب على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم  −

 وب واالستفادة منها في مجال التعليم . تشجيا الطالب على استخدام الحاس −

منها في  − اإلنترنت واالستفادة  أدوات وشبكات  الطالب على استخدام  تدريب 

 . مجال التعليم
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توعيل الطالب على استخدام التقنية الرقمية وأخالقياتها وتوظيفها في العملية   −

 . التعليمية

المعلوماتية − الثقافة  مفهوم  عن  للطالب  تدريبية  دورات  في    إعداد  وأهميتها 

 تدعيم مفهوم التعلم مدى الحياة، بما يتناسب ما التحول الرقمي .

إعداد دورات تدريبية للطالب عن التعليم الرقمي وأهميتل في تطوير العملية   −

 . التعليمية 

وتكنولوجيا  − البح   إتقان  من  لتمكنهم  الجامعة  لطالب  تدريبية  دورات  إقامة 

اإلنترنت،   على  المتاحة  بشبكة المعلومات  الجامعية  المؤسسات  وربط 

 المعلومات . 

تصميم بيئات تعلم رقمية في ضوء اهتمامات الطالب واحتياجاتهم بمساعدة   −

 مصادر من المجتما المحلي والعالمي .

 تدريب الطالب على إنتا  المعرفة بدال من نقل المعرفة . −

 م،ءمة البنية التقنية   -3

وتكنولوجيا   − التحتية  البنية  توفير  والبريد  ضرورة  واالتصاالت  المعلومات 

 اإللكتروني والصوتي لتسهيل عمليات االتصال . 

 وجود شبكة إلكترونية تربط بين المؤسسات الجامعية.  −

 توافر وسائل تعليمية تكنولوجية حديثة على أعلى مستوى داخل الجامعة . −

 زيادة مصادر تمويل التعليم الجامعي الرقمي لضمان جودتل. −

تحتي − بنية  لتكنولوجيا  توفير  األساسية  البنية  تقوية  خالل  من  متميزة،  ة 

 المعلومات واالتصاالت وتدعيمها بالجامعات . 



المرنة   − التنظيمات  نحو  واالتجاه  الجامدة  التنظيمية  الهياكل  من  التخلص 

 والشبكية واالفتراضية .  

خالل  − من  ثقافتل  ونشر  اإللكتروني،  التعلم  بأهمية  المجتمعي  الوعي  تنمية 

 مساندة إعالمية من قبل جميا مؤسسات اإلعالم المختلفة. وجود 

المجتما الجامعي كافة،  − بين أعضاء  المتبادلة  الثقة  ببناء منا  من  االهتمام 

 من خالل مشاركتهم في عملية التحول الرقمي . 

توفير اإلمكانيات المادية والمالية لضمان نجاح عملية التحول الرقمي، من   −

ل بديلة عن التمويل الحكومي، ومشاركة المجتما  خالل إيجاد مصادر تموي

 المدني كافة في عملية التحول الرقمي .

األساسية  − التحتية  البنية  تجديد  خالل  من  التكنولوجي،  البعد  على  التركيز 

 لتكنولوجيا المعلومات، من حي  توفير األجهزة الحديثة والبرامج المتنوعة.

خال − من  السائدة  التنظيمية  الثقافة  التكنولوجيا  تغيير  استخدام  ثقافل  نشر  ل 

الندوات وورة العمل   التعلم اإللكتروني، من خالل عقد  واإلنترنت وثقافة 

 واالجتماعات المتنوعة على كافة المستويات التنظيمية بالجامعة .  

 م،ءمة المقررات الدراسية   -4

التكنولوجي − في  وخاصة  الدراسية  البرامج  في  التنو   فكرة  الجامعة  تتبنى  ا  أن 

لتعزيز قدراتها التنافسية وتقوية الروابط بين الجامعة والمجتما، بما يتناسب ما 

 طبيعة العصر الرقمي.  

إلى   − الحضور  عدم  الطالب  على  تسهل  التي  البرامج  من  العديد  الجامعة  توفير 

هيئة  والسماح ألعضاء  بالوسائط،  غنية  تعاونية  تعليمية  بيئة  الجامعة، وتصميم 

 ما الطالب من خالل نظام إدارة التعلم.  التدريس بالتفاعل 
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 باإلضافة إلى : 

 وضا القوانين والسياسات التي تحكم العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتما األخرى.  −

 توفير الضمانات القانونية والتشريعية الالزمة لنشأة الجامعة الرقمية.  −

لمعقدة، والسعي إليجاد  تطوير الهياكل التنظيمية القائمة، من خالل البعد عن الهياكل ا −

لبناء   والسعي  الجامعة،  داخل  الفعالة  العمل  فرق  على  والتركيز  مرنة،  تنظيمية  هياكل 

 فرق العمل االفتراضية.

وجود استراتيجية واضحة للتحول الرقمي في ضوء تحليل السوق واحتياجاتل وتحليل   −

الخ بالبيئة  والتهديدات  الفرص  ومسح  بالجامعة،  والضعف  القوة  المحيطة نقاط  ارجية 

 بالجامعة، وكذلك في ضوء الرؤية واألهداف المرغوب تحقيقها . 

 توفير الدعم والتأييد من قبل القيادات السياسية على أعلى مستوى لتحقيك التحول الرقمي.  −

 السعي إليجاد مصادر متنوعة للتمويل من أجل تحقيك التحول الرقمي . −

اإلل − االستعداد  ومعايير  أسس  على  لتحقيك  التأكيد  أساسي  كشرط  للجامعة  كتروني 

 التحول الرقمي.  

توفير   − وضرورة  أولوياتها  من  كأولوية  للجامعات  الرقمي  التحول  عملية  دعم 

 اإلمكانات لضمان نجاحها .  

 دراسات مقترحة

 متطلبات التحول الرقمى للجامعات المصرية في ضوء جائحة كورونا  

هيئة  -  المهنية العضاء  التنمية  برامج  المصرية تطوير  الجامعات  في  التدريس 
 واكسابهم المعارف والمهارات المرتبطة بالتكنولوجيا 

 تفعيل الجامعات الرقمية المصرية في ضوء خبرات الدول األجنبية 

 واقا التعليم االلكترونى في الجامعات المصرية وسبل تفعيلل 

 دور االعالم في نشر الثقافة الرقمية وتوعية المجتما المصرى 



 الدراسةمراجع 

− ( حسن  أحمد  )2019إبراهيم،  الرقمي  التحول  البيروقراطية 1(.  من  للتحور  نوعية  نقلة   .)

 . 11-8(، 676، نادى التجارة، )مجلة االقتصاد والمحاسبةوالفساد اإلداري، 

− ( إبراهيم  الخير،  مصر  2010أبو  في  مقارنة  دراسة  للجامعات،  المالي  االستقالل   .)

ة، مؤتمر اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم  والواليات المتحدة األمريكي

العربي،   الوطن  للجمعية   المؤتمرفي  عشر  الثامن  السنوي  العلمي 

التعليمية واإلدارة  المقارنة  للتربية  بني  المصرية  جامعة  التربية،  كلية   ،

من   الفترة  في  العربي،   7-6سويف،  الفكر  دار  الثال ،  المجلد  فبراير، 

 .  965-943القاهرة ،

(. تخطيط التغيير المؤسسي في التعليم الجامعي المصري  2011هناء عودة خضري )  أحمد، −

العملية   في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  دمج  متطلبات  ضوء  في 

التربية،  غير منشورة  رسالة دكتوراهالتعليمية،   إلى قسم أصول  ، مقدمة 

 كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة.

− ( فر   حافظ  متغيرات  2004أحمد،  في ضوء  الجامعة  ألستاذ  المستدامة  المهنية  التنمية   .)

والتطوير،  اإلصالح  ثفاق   _ العربي  الجامعي  التعليم  مؤتمر  العصر، 

السنوي القومي  تطوير    المؤتمر  لمركز  الثالث  والعربي  عشر  الحادي 

مع بالتعاون  شمس  عين  بجامعة  الجامعي  الدراسات    التعليم  مركز 

الفترةالمعرفية في  عين   19_ 18من    ،  بجامعة  الضيافة  دار  ديسمبر، 

 .  134-104شمس، القاهرة، جامعة عين شمس ،

(. دور التعليم الرقمي في تحسين األداء لدى المعلم  2011إشعالل، ياسمينة؛ وعلى، لونيس ) −

نموذجا.   المهنية  البيئة  واالجتماعيةوالمتعلم  اإلنسانية  العلوم  ،،  مجلة 

 . 421-414(، 6ر،)جامعة قاصدي مرباح، الجزائ

− ( الجامعات  2019أبو سماقة، هدى محمود رزق  في  اإللكتروني  التعلم  (. مستوى جاهزية 

التدريس،   هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الرسمية  رسالة األردنية 

 . 96-1، كلية الدراسات العليا، جامعة ثل البيت، ماجستير
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طا  التعليم العالي. الحاجة  (. التعليم اإللكتروني في ق2018أسويب، ماجدة أبو بكر حسن )  −

اإلنسانيةوالتحديات،   والدراسات  العلوم  كلية مجلة  بنغازي،  جامعة   ،

 . 16-1(،  54اوداب والعلوم بالمر ، )

(. تعزيز تنافسية التعليم 2018بدوى، محمود فوزي أحمد، مصطفى، عماد نجم عبد الحكيم ) −

نخ تصنيف  في  مؤسساتل  واقا  لتطوير  مدخال  المصري  بة العالي 

العالمية، التربويةالجامعات  )  المجلة  سوها ،  التربية،جامعة  (  53،كلية 

،328-412 . 

لجائحة كورونا   − العربية  الدول  العربية )استجابة  الدول  اإلنمائي في  المتحدة  األمم  -برنامج 

   -19كوفيد  

https:/www.un.org/ar/coronavirus/articies/corona-

undp-states   2020-6-30متاح بتاري 

(. اتجاهات أعضنناء هيئننة التنندريس فنني الجامعننات السننعودية 2018الثبيتي، خالد عواض ) −

، جامعة مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانيةنحو دور التدريب عن بعد في تنمية قدراتهم،  

 . 465-421(، 16) 4الطائف، 

وعلررم منرراهج البحررث فرري التربيررة  (.  1986جابر، عبد الحميد جابر، وكاظم، أحمد خيننري) −

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.2، طالنفس

− ( أحمد  أداء  2019جرادي، حفصة، سويسي،  المعرفة وتجويد  نقل  في  الرقمي  التعليم  أهمية   .)

الواقا والمأمول( الجامعي )بين  العربية لآلداب والدراسات    -األستاذ  المجلة 

 ( .6،)، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واوداب،القاهرة اإلنسانية

− ( ناريمان  حداد،  وهيبة،  مسامح،  سامية،  التعليمية 2019جفال،  المواقا  في  التفاعلية   .)

المجلة العربية لإلع،م وثقافة اإللكترونية. دراسة تحليلية لموقا إدراك،  

 . 148-129(، 6، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واوداب، )الطفل

− ( بشير  فائك  النير  محمد،  أحمد  وحدات 2016جلبان  في  واالتصاالت  المعلومات  تقنية   .)

التعليمية العملية  مخرجات  جودة  على  وأثرها  الجامعي  مجلة    -التعليم 



تصدر عن النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي، ليبيا، الجامعي  

1 (24،)212-229 . 

الت2008جوهر، دعاء محمود عبدالفتاح ) − أداء عضو هيئة  دريس  (. تصور مقترح لتطوير 

المعرفة،   إدارة  مدخل  ضوء  في  المصرية  ماجستيربالجامعات   رسالة 

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة . 

الزبير، ماجد دياب ) − البراق بن أحمد؛   تطبيقات الحاسب واإلنترنت في(.  2014الحازمي، 

 الرياض. مكتبة الرشد. التعليم، 

− ( إسماعيل  حامد  نهلة  المعرفي (.  2019حامد،  النمو  على  وأثره  الرقمي  التعليم  انعكاسات 

اإلنسان النوعية  -وقدرات  للتربية  العربية  العربية  المجلة  ،المؤسسة 

 . 74-51(، 7للتربية والعلوم واوداب،القاهرة، )

(. التعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيقل متطلب أساسي لتحقيك 2010حنا، تودري مرقص ) −

المؤتمر العلمي المستوى الثالث والدولي    -لمفتوحجودة التعليم الجامعي ا

مصر   األول في  المفتوح  التعليم  في  واالعتماد  الجودة  معايير  بعنوان. 

 . 65-44( ،1والوطن العربي، كلية التربية،جامعة بورسعيد، )

دراسة حالة إلحدى  2015حسين، حوتل حسين سعد) − الجامعي  التعليم  في  الجودة  (. معايير 

بن جامعة  سويف،  كليات  شمسي  عين  آداب  اوداب، حوليات  كلية   ،

 . 64-13(، 43جامعة عين شمس، )

واالعتماد،   − الجودة  توكيد  ضوء  في  دمنهور  لجامعة  االستراتيجية  الخطة 

   www.damnhour.edu.eg  ،2016-2020  . 

− ( معن  بعدها،  2020الخطيب،  وما  كورونا  أزمة  ظل  في  اإللكتروني  التعلم  تحديات   .)

http.//webcache.googleusercontent.com/search?q=

cache.shW1 712 /2020 

( : تجسير الفجوة Covid-19( . التعليم في زمن كورونا )2020الخميسى ، السيد سالمة ) −

  ، والمدرسة  البيت  البين  في  للبحوث  الدولية  التربويةالمجلة  ،   علوم 

 .  73-51( ،4)3المؤسسة الدولية الفاق المستقبل ،

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:shW1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:shW1
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( . دور الذكاء االصطناعي في مواجهة جائحة كورونا 2020الدهشان، جمال على خليل ) −

معها،   التعاية  مواجهة  التربيةفي  كلية  التربوية،  جامعة المجلة   ،

 . 1287-1262(، 76سوها ، )

مة التعليم والتعلم في ظل كورونا. األفك والتحديات،  (. أز2020الدهشان، جمال على خليل ) −

متجددة،  معرفة  أفاق  الفكر،  دار 

https.//darfikr.com/noode/15393  ،30 /6/2020  

− ( خليل  على  جمال  كورونا، 2020الدهشان،  أزمة  بعد  ما  العربي  التعليم  تواجل  تحديات   .)

 https.//ahramalyoum.com/2020/06/05 

−  ( محمود  هاني  محمود  المعلومات  2019دلول،  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تطور  مدى   .)

العالي   التعليم  مؤسسات  في  المحاسبية  المعلومات  نظم  بكفاءة  وعالقتل 

مجلة اقتصاديات المال سة تطبيقية،  الحكومية الفلسطينية بقطا  غزة. درا

 .128-101(، 3)3، معهد العلوم االقتصادية والتجارية،  واألعمال

− ( أكسال  لعالم  (.  2017دوفو،  المهارات  تطوير  من  التمكين  في  الرقمية  التكنولوجيا  دور 

 أوربا. -RANDمؤسسة -مترابط

− ( عبد هللا  بن  اإلنتا2017الزامل، منصور  في  المعلومات  تقنية  هيئة  (.  الفكري ألعضاء    

السعودية.  بالجامعات  والمعلومات  المكتبات  علوم  بتخصص  التدريس 

بيليومترية،   اعلمدراسة  والمعلومات،  مجلة  للمكتبات  العربي  االتحاد   ،

(19 ،)225-263 . 

− ( سميح  أميمة  تقدم.  2016الزين،  أم  تقهقر  الرقمي  التعليم  نحو  التحول  المؤتمر (.  أعمال 

الرقمية، مركز جيل شر.  الحادي ع  الدولي التكنولوجيا  التعلم في عصر 

 . 24-9إبريل،   24-22البح  العلمي، لبنان، 

− ( إبراهيم  زكريا  أماني  المعلوماتي 2015الرمادي،  الوعي  مستوى  لتحديد  اختبار  إعداد   .)

المصرية الجامعات  طالب  المكتبات   -لدى  علم  في  بحوث  مجلة 

المعوالمعلومات وخدمات  نظم  بحو   اوداب،جامعة مركز  كلية  لومات، 

 . 133-81(،14القاهرة، )

https://darfikr.com/noode/15393
https://ahramalyoum.com/2020/06/05


− ( محمد  محمد  رمضان  األجنبية 2019السعود،  الرقمية  الجامعات  لبعض  مقارنة  دراسة   .)

العربية،   مصر  جمهورية  في  منها  اإلفادة  وإمكانية  كلية  والعربية  مجلة 

 . 612-447(، 4)  43، جامعة عين شمس، التربية

− ( على  ا(،  2005السلمي،  في نموذج  والمعلومات،  االتصاالت  عصر  في  الجديد  إلدارة 

إدارية في قضايا وطنية  رحلتي اإلدارة. كتابات  دار  مع  الثاني،  الجزء   ،

 غريب للنشر، القاهرة. 

− ( فتحية  وعزيز،  شعالن؛  تنمية 2016سليمة،  في  ودوره  اإللكتروني  والتعليم  التدريب   .)

أعمال  تجريبية،  شبل  دراسة  الجامعات  طلبة  الدولي   مهارات  المؤتمر 

التعلم في عصر الرقمية  الحادي عشر.  البح  التكنولوجيا  ، مركز جيل 

 . 19-1إبريل،   24-22العلمي، لبنان 

(. التعليم الرقمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2019الشمراني،  شرعاء على )  −

النوعية،  2030 للتربية  العربية  للتربية  المجلة  العربية  المؤسسة   ،

 . 124-119(، 6لعلوم واوداب، )وا

− ( الرحمن  عبد  حسنى  الت يير (.  2016الشيمي،  وقيادة  األمين  أو  التعلم  مصادر    أخصائي 

 القاهرة. -دار الفجر للنشر والتوزيا -التعليمي

− ( سعيد  محمد  نجاه  الجودة  2006الصائغ،  إدارة  الستخدام  السعودية  الجامعات  جاهزية   .)

هيئة  أعضاء  يراها  كما  المملكة،    الكلية  بجامعات  في التدريس  دراسات 

 . 99-36(، 12، كلية التربية، جامعة عين شمس، )التعليم الجامعي

− ( محمد  الرحمن  عبد  وقت 2020صادق،  في  التعليم  في  الرقمية  التكنولوجيا  توظيف   .)

كورونا،   فيروس  ،  meduc.co-https.///www.newاألزمة. 

30/6/2020 . 

، تكنولوجيا التعليم والتدريب اإللكتروني(.  2019صالح الدين، أمين، الغول، ريهام محمد ) −

والتوزيا  -التطبيقات   -األدوات  -اإلستراتيجيات للنشر  السحاب   -دار 

 القاهرة.

https://www.new-educ.com
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توجهات اإلدارة التربوية الفعالة (.  2010ضحاوي، بيومي محمد، المليجي، رضا إبراهيم ) −

 القاهرة. -دار الفكر العربي -ع المعرفةمجتم في

(. نظام المعلومات المحاسبي في ظل تكنولوجيا المعلومات  2013الضلعة، صالح رحومة )  −

الليبي،   المالي  بالسوق  المدرجة  الشركات  ماجستير  في  غير رسالة 

 منشورة، األكاديمية الليبية، ليبيا. 

الت 2019عارف، هالة مرسى أحمد ) − الدروس (. األسرة وتحديات  الرقمي في مواجهة  عليم 

اإلنسانية  -الخصوصية والدراسات  لآلداب  العربية  المؤسسة المجلة   ،

 . 136-123(،6العربية للتربية والعلوم واوداب،القاهرة. ، )

الناصر  − عبد  نعمات  أحمد  حسين،  أحمد  المعطي  عبد  محمود،  الظاهر  عبد  سيد  العليم  عبد 

الدولي ألعضاء هيئات التدريس في (، المتطلبات العالمية للنشر  2018)

  18، سوها ،  مجلة الثقافة والتنمية  -دراسة مقارنة  -الجامعات المصرية

(128،)635-653 . 

 ( 4) 14القاهرة،  -أبيس كوم -مكتبات نت -المنظمة الرقمية(. 2013عبدالفتاح، إيمان صالح ) −

− ( صالح  إيمان  المنظمات(.  2007عبدالفتاح،  في  اإلستراتيجي  القاهرة،  الرقمية  التخطيط   ،

 كوم(.  -)أبيس

− ( رمضان  أميرة  التنافسية  2015عبدالهادي،  الميزة  لتحقيك  كمدخل  المعرفة  إدارة   .)

المصرية،   التربويةبالجامعات  اإلدارة  للتربية مجلة  المصرية  الجمعية   ،

 . 509-389(، 7)  2المقارنة واإلدارة التعليمية، 

امعية . وضا األهداف أم تنفيذ السياسات، من ( دور المؤسسة الج  2006عز الدين، ناهد ) −

واستشراف  الواقا  خريطة   . مصر  في  العالي  التعليم  مؤتمر  بحو  

السنويالمستقبل،   السياسية  المؤتمر  للبحوث  عشر  كلية  الثاني   ،

القاهرة، من   السياسية، جامعة  والعلوم  المجلد    17-14االقتصاد  فبراير، 

 األول، القاهرة . 

(. خصائص وأهداف التعليم عن بعد 2019يان، على، طرشون، عثمان )عميرة، حويدة، عل −

العربية،  الدول  بعض  تجارب  عن  مقارنة  دراسة  اإللكتروني.  والتعليم 



لآلداب العربية  اإلنسانية  المجلة  للتربية والدراسات  العربية  المؤسسة   ،

 . 298-285(، 6والعلوم واوداب، )

− ( السالم  عبد  أسامة  التحول  2013علي،  تحليلية(.  دراسة  المصرية.  بالجامعات   -الرقمي 

التربية،   كلية  شمس،  مجلة  عين  جامعة  التربية،  -523(،  37)  2كلية 

571 . 

  -(. التحول الرقمي للجامعات المصرية. المتطلبات واوليات2011علي، أسامة عبد السالم ) −

التعليمية،  واإلدارة  المقارنة  للتربية  المصرية  الجمعية  التربية،  مجلة 

 . 302-267(،  33) 14لقاهرة، ا

−  ( إبراهيم  محمد  مهنى   ، سيناريوهات    2020غنايم   : كورونا  وأزمة  العربى  التعليم   .  )

، المؤسسة الدولية    المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربويةللمستقبل ،  

 .   104-75( ، 4)3الفاق المستقبل ، 

مجلة   -ي نجاح المنظمات التقليدية(. دور المعلومات والتقنيات ف2011فارس، على محمود ) −

 . 192-183(،6دار النخلة للنشر، ليبيا، ) المكتبات والمعلومات،

( . جائحة كورونا والتعليم عن بعد : مالمح األزمة    2020قناوى ،شاكر عبد العظيم محمد ) −

  ، والفرص  والتحديات  والمستقبل  الواقا  بين  الدولية واثارها  المجلة 

الت العلوم  في  ،    ربويةللبحوث  المستقبل  الدولية الفاق  المؤسسة   ،3(4  )

،225-260    . 

− ( فضيلة  كوفيد  2020لكزولي،  جائحة  ظل  في  اإلصالح  ورهانات  بعد  عن  التدريس   .)19 ،

   .67-59(، 17، محمد قاسمي، )مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية

 لعلمي.(. وزارة التعليم العالي والبح  ا 2020المركز اإلعالمي ) −

− ( لخدمات نظمي 2004المحاميد، سعود محمد  المدركة  الجودة  في  العاملين  أثر جاهزية   .)

دراسة   االستخدام.  في  والنية  المستخدمين  ورضا  اإللكترونية  األعمال 

مجلة دراسات العلوم ميدانية في البنوك المدرجة في سوق عمان المالي،  

 . 20-1(،  1) 41،  اإلدارية
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لجامع − الرسمي  دمنهور الموقا  ة 

 http://www.damanhour.edu.eg/pages/defauit.aspx

 . 2020-6-25متاح بتاري  

−  ( المجد رضوان  أبو  الرحمن  عبد  المرحلة  2019محمد،  معلمي  لدى  المعلوماتية  الثقافة   .)

ذدرا الرقمي  التعليم  في ضوء  ميدانيةذ،  الثانوية  التربيةسة  كلية  ،  مجلة 

 . 110-57(، 117) 30جامعة بنها، 

التربوية في زمن كوفيد 2020محمود، فاطمة الزهراء سالم ) − التباعد االجتماعي وثثاره   .)

التربويةالمستجد )كورونا(،    19 التربية، المجلة  كلية  ، جامعة سوها ، 

(75 ،)1-23 . 

− ( عيد  شيرين  التعليم  2018مرسي،  دور  في  (.  التعليمية  الفرص  تكافؤ  تحقيك  في  المدمج 

مستقبلي،   تصور  المصري.  الجامعي  التربيةالتعليم  كلية  ،كلية مجلة 

 . 256-173(، 113) 29التربية جامعة بنها، 

(. التحول من ثقافة التعلم التقليدي إلى ثقافة التعلم الرقمي  2017ميخائيل، ناجي ديسقورس ) −

المستقبلية التأمالت  وطرق الندو  -بعض  المناهج  لقسم  الثالثة  العلمية  ة 

والمأمول  التدريس الواقا  بين  الرقمي  التعليم  األربعاء    -بعنوان    26يوم 

 جامعة طنطا.  -كلية التربية -م2017إبريل 

)كوفيد − كورونا  فيروس  مرض  العالمية،  الصحة  وجواب19-منظمة  سؤال   ): at 

available 

https://ww.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advic for-public/q-a-coronaviruses 

  بحوث المؤتمر العربي (. المنظمة الرقمية في عالم متغير من  2002الهادي، محمد محمد ) −

المعلومات   لتكنولوجيا  شرم    واإلدارةاألول  رقمية،  منظمة  نحو  بعنوان 

، القاهرة، المنظمة العربية  2002أكتوبر    4إلى    1الشي ، في الفترة من  

 للتنمية اإلدارية. 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/defauit.aspx
https://ww.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advic
https://ww.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advic


(. تنمية الجدارات المحورية بالجامعات المصرية في ضوء 2010هاشم، نهلة عبد القادر ) −

العمل االفتراضية التربيةدراسة تحليلية،    -فرق  جامعة بني  ،  مجلة كلية 

 (.20سويف، )

− ( حجازي  إبراهيم،  سيف،  محمدين  أدواته (.  2020الهامي،  مفهومة،  بعد  عن    التعلم 

والمهني واستراتيجياته األكاديمي  التعليم  في  السياسات  لصانعي  دليل   ،

 . 2020والتقني، منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، اليونسكو 

− ( أحمد  نجالء  الر 2018يس،  والمتطلبات(.  والمراحل  التقنيات  العربية  المكتبات  في    -قمنة 

 . 75-5(،20دار النخلة للنشر، ليبيا، )مجلة المكتبات والمعلومات، 

− Brynjolfsson, E & Hitt, L (April 2002). digital organization, 

preliminary results from an MIT study of internet 

organization, culture and productivity, Executive 

summary,(19). 

− Johnston, B., Macneill, S & Smyth, k (2018). Conceptualizing the 

digital university the intersection of policy, 

pedagogy and practice, Palgrave Macmillan, 

Switzerland. 

− Johnston, B & Mac Neill, S (2013). Moving from “e” to “d”: 

what does a digital university look like?” 

electric dream 30th ascilite conference 2013 

proceedings, 1-4 December Macquarie, university 

Sydney. 

− Jamshed, K., Braham, R., Ali, A j & Khalee, M (2016). “Promising 

digital university: a pivotal need for higher education 

transformation”, Int, J. Management in education, 

12(3). 



إيمان سامي عبد النبي محمدد.    

− Maltese, V (2016). “foundations of digital universities”, cataloging 

& classification quarterly is available online at: 

http://wwwtandfonline.com. 

−  Oluwatayo, J(2012). Validity and Reliability Issues in Education 

Research. Journal of Educational and Social 

Research,2(2) ,May. 

− Sheail, p (2015).time-shifting in the digital university: temporatlity 

and online distance education, PhD education, 

the University of Edinburgh. 

− Shuigun, L  (2013) .Quality assessment of under graduate 

education in china: impact on different university,  

Journal of higher Education, (66) ,391-407. 

− World Health  Organization, (2020), Coronavirus disease 

(COVID-19) outbreak: rights,roles and responsibilities of 

health workers, including key considerations for occupational 

safety and health, 18 March 2020,On Line 

https://www.who.int/ 

http://wwwtandfonline.com/
https://www.who.int/



