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 ملخص البحث: 

التمكين الرقمي بجامعة الزقازيق ،   يهدف البحث بصورة أساسية إلى معرفة مستوى    

لمواكبة   وذلك   ، الجامعة  فى  الرقمي  التمكين  تحقيق  آلليات  مقترح  تصور  وتقديم 

فى هذه اآلونة  بعد، وخصوصاً  للتعليم عن  بناء جامعات رقمية  العالمية نحو  التوجهات 

لتلك  الفعل  رد  سرعة  كافة  الجامعات  على  حتم  والذي  كورونا؛  فيروس  انتشار  مع 

تغيرات والتكيف مع المستجدات من خالل بناء بنية تحتية رقمية ونشر الوعى الثقافى  ال

 بأهمية التمكين الرقمى . 

واستخدم البحث المنهج الوصفي، وتم التطبيق ميدانياً على جامعة الزقازيق، ويهدف      

 البحث إلى وضع تصور مقترح آلليات تحقيق التمكين الرقمى بجامعة الزقازيق لكل من 

للعديد من  البحث  التدريس ، وكذلك الطالب ،وتوصل  قيادات الجامعة ، وأعضاء هيئة 

والتى    ، اآلليات  من  العديد  توفير  بالجامعة  الرقمي  التمكين  تحقيق  يتطلب  منها،  النتائج 

شاملة  استراتيجية  خطة  بناء  من خالل  بالجامعة  قوية  رقمية  تحتية  بنية  بناء  فى  تتمثل 

قادر رقمي  حرم  فيروس    لبناء  النتشار  المصاحبة  التكنولوجية  التغيرات  تلبية  على 

الرقمية  اإلدارة  تعزيز  وكذلك   ، الرقمى  التمكين  بأهمية  الثقافى  الوعى  ونشر  كورونا، 

والعاملين   والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  لتدريب  فنية  كوادر  وتوفير   ، بالجامعة 

مكين الرقمي بالجامعات الهندية،  بالجامعة رقمياً، وتضمن البحث أيضاً عرض آلليات الت

مقترح   تصور  وضع  يليها  ميدانياً،  الزقازيق  بجامعة  الرقمي  التمكين  واقع  عرض  ثم 



الفكري   الزقازيق فى ضوء االستفادة من اإلطار  الرقمي بجامعة  التمكين  تحقيق  آلليات 

 النظرى وخبرة الهند والواقع الميداني. 

  Digital Empowermentلرقمي الكلمات المفتاحية للدراسة: التمكين ا

بعد   عن  الرقمية    -   Distance Learningالتعليم   Digitalالجامعات 
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A proposal to Mechanisms For Achieving Digital 

Empowerment at Zagazig University and its Relationship to 

Corona Virus (Covid19) in the light of Indian experience  

Dr. Rawaa Mohammad Othman Sobeih 

Abstract: 

This research aims mainly to identify the level of digital 

empowerment at Zagazig University, and to provide a 

proposed perception for mechanisms to achieve digital 

empowerment at the university, in order to respond to global 

trends towards building digital universities for distance 

learning, particularly in this time of outbreak of Corona Virus, 

which necessitated all universities to respond rapidly to such 

changes and adapt to latest developments by building a 

digital infrastructure and spreading cultural sensitivity of the 

importance of digital empowerment. 

This research used the descriptive and analytical 

approach "   on University of Zagazig", and it concluded 

many findings, including, the success of digital 

empowerment at the University requires the provision of 

several requirements, exemplified in: Building a strong 

digital infrastructure at the University through building a 

comprehensive strategic plan to establish a digital 

campus capable of meeting the technological changes 



accompanying the outbreak of Corona Virus, spreading 

cultural sensitivity of the importance of digital 

empowerment, as well as strengthening the University's 

digital management, and providing technical cadres to 

digitally train faculty members, students and university 

employees. Furthermore, the research contains a 

presentation of digital empowerment mechanisms in 

Indian universities, then presented the reality of digital 

empowerment at Zagazig University on-the-ground. The 

final step is the proposed procedures for mechanisms to 

achieve digital empowerment at the University of 

Zagazig- in light of benefiting from the conceptual 

framework, India's experience and the reality on the 

ground. 
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 الخطوة األولي: اإلطار العام للبحث 

 أوالً: المقدمة:

والتكنولوجية فى كافة المجاالت، جعلت يشهد العالم اليوم العديد من التطورات التقنية      

من الضروري اتخاذ قرارات سليمة لمواكبة هذه التطورات الهائلة، واالستجابة السريعة  

لها، ولهذا فإن جميع المجاالت بفروعها عملت على اقتناء واستجالب التقنية وتكنولوجيا 

عامة التعليم  مجال  والسيما  بعملها  للنهوض  واالتصاالت  الجامعي المعلومات  والتعليم   ،

 بخاصة والذى لم يكن بمنأى عن هذه التطورات التقنية.

ومن       وبحثية،  مادية  وامكانات  بشرية  كوادر  من  الجامعي  التعليم  يملكه  لما  وذلك 

منطلق أيضاً أنه بيت الخبرة، ومعقل الفكر فى شتي صورة، وهو رائد التطوير واإلبداع  

البشرية التى هي أهم ثروة يملكها المجتمع، كل ذلك  وصاحب المسئولية فى تنمية القوي  

 وأكثر حتم عليه االستجابة لهذا التطور التكنولوجي الهائل. 

للجامعات      الرقمي  التمكين  أصبح  السريع،  التكنولوجي  التقني  التطور  هذا  ظل  وفى 

ذلك أمراً ال مفر منه، حيث يجب عليها سرعة رد الفعل للتغيرات الخارجية والداخلية وك

وزيادة   التنافسية  قدرتها  وزيادة  لها،  كحصن  قوية  رقمية  تحتية  بنية  بناء  على  القدرة 

 .(1)قدرتها على مواكبة كافة المستجدات

انتشار      بخاصة  الجامعي  والتعليم  بعامة  التعليم  أثرت على  التى  المستجدات  هذه  ومن 

الجامCovid 19فيروس كورونا المستجد   عات فى جميع  ، والذي على أثره اضطرت 



أنحاء العالم ومن بينها مصر إلى إغالق الحرم الجامعي، ورقمنة التعليم العالي من خالل 

 .(2) "تعليم عن بعد" Online Learningنظام التعليم عبر االنترنت 

مؤسسة       قامت  بدراسة    Quacquarelli Symondsالعالمية    QSوقد 

تأثير فيروس كورونا المستجد   الجامعات ، وجاءت أكبر دالالت استطالعية حول  على 

ومدي   بالجامعات  الرقمي  التمكين  هومستوى  األزمة  لهذه  األكبر  التحدي  أن  فى  النتائج 

فى   لالستمرارية  والتخطيط  رقمي،  تعليم  إلى  التقليدي  التعليم  من  االنتقال  على  قدرتها 

ا وكذلك  للطالب،  الكبيرة  واألعداد  الجامعة  بين  بعد  عن  االتصال  إلى عملية  النتقال 

 .Learn by doing model(3)نموذج تفاعلي للتعليم بالممارسة 

وتتجلى هنا أهمية التمكين الرقمي بالجامعات، والذي أصبح أمراً حتمياً فى مؤسسات      

التعليم الجامعي اآلن من خالل بنية تحتية رقمية قوية، وبناء منصات رقمية إلكترونية،  

الثقافى بأهمية   المعلم والمتعلم  ونشر الوعى  بين  التمكين الرقمى ، والممارسات الرقمية 

والمؤسسة الجامعية، وهذا بدوره يجعل للجامعة بيئة تنافسية تقنية قوية جاذبة تحقق أعلى  

 .(4) مستويات الجودة 

المعلومات      تكنولوجيا  توظيف  على  القدرة  بأنه  التعليم  فى  الرقمي  التمكين  ويُعرف 

العملية فى  بها،    –التعليمية    واالتصال  الصلة  وذات  لها  المساندة  والعمليات  التعلمية 

توظيفاً آمناً مسئوالً، بمهارة وكفاءة وفاعلية وثقة واهتمام وأمانة وضبط وتحكم وسيطرة؛  

الرقمي،   التعليمي  المحتوي  انتاج  على  القادرة  الوطنية  الكفاءات  بناء  أجل  من  وذلك 

واال  اإلبداع  على  قادرة  أجيال  نوعية  وتخريج  رقمية  معرفة  وانتاج  والريادة،  بتكار 

 . (5)منافسة

والمؤسسات       لألفراد  الشامل  النمو  لتحقيق  وسيلة  هو  أيضاً  الرقمي  والتمكين 

الحياة،   مهارات  على  والسيطرة  التكيف  أجل  من  ومعلوماتيا  تكنولوجيا  والمجتمعات 

بالنفس  وسواء كان التمكين الرقمي لألفراد أو المؤسسات فهو وسيلة   الثقة  هامة لتعزيز 

 .(6)تكنولوجياً ورقمياً  ، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية لها 
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داعمة      سياسية  قيادة  وجود  إلى  الجامعى  التعليم  فى  الرقمي  التمكين  نجاح  ويتطلب 

مدربة   بشرية  وكوادر  مركزية،  وال  مركزية  وإدارة  رشيدة،  وحوكمة  الرقمي،  للتحول 

اإلبداع واالبتكار والريادة وانتاج معرفة رقمية  ومؤهلة، ومخرجات تعل يمية قادرة على 

 .(7)نوعية منافسة

التقدم       الفعال فى مواكبة  التمكين الرقمى ودوره  العديد من الدول أهمية  ولقد أدركت 

ومواجهة األزمات ، وتحقيق التنافسية العالمية فى التعليم بعامه والتعليم الجامعى بخاصة 

ه الدول الهند والتى استطاعت تفعيل التمكين الرقمي فى الجامعات الهندية ، ومن بين هذ

الهندية   الجامعات  رابطة  قامت  حيث  كورونا  أزمة   AIU(Association ofأثناء 

Indian Universities)    الهندي العالي  التعليم  وهي وكالة مركزية مرخصة لتطوير 

ية بدور قيادي حيث قامت بإنشاء جامعة أجنب  16جامعة هندية و    799إلى أعلى وتضم  

لمشاركة المحتوي    Platform for Indian Universitiesمنصة للجامعات الهندية  

واتصال   قوية،  قيادة جامعية  إلى وجود  باإلضافة  التدريس،  والمناهج وطرق  األكاديمي 

  واضح بين قيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري، واستخدام التعليم

الوقائية   التدابير  كافة  واتخاذ  الدولي  والتعاون  والتنسيق  عالية،  رقابة  تحت  بعد  عن 

 .(8) الالزمة فى التقييم النهائي لالمتحانات

من      التعليم كجزء  فى  الرقمى  التمكين  تحقيق  استطاعت  األخرى  ماليزيا هى  وكذلك 

مبا ، ويتجلى ذلك فى  الحياة  مدى  والتعلم  التقدم  لتحقيق  الماليزية خطتها  الحكومة  درات 

المعلومات   لتكنولوجيا  الوطنى  المجلس  إنشاء   NITCNational Informationفى 

Technology Council     التمكين وتحقيق  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لدعم 

ماليزيا   رقمنة  نحو  والتخطيط  للتنمية  خطط  بوضع  قامت  حيث   ، بمؤسساتها  الرقمى 

ففى    Digitize the Nationالمدى تحت شعار رقمنة األمة  طويلة ومتوسطة وقصيرة  

بإنشاء   قامت  الجامعى  التعليم  وفى   ، الذكية  المدارس  بإنشاء  قامت  الجامعى  قبل  التعليم 

كأول جامعة إلكترونية افتراضية    Multimedia Universityجامعة الوسائط المتعددة  



الم رقمنة  خالل  من  الجامعى  الحرم  برقمنة  قامت  كما  وإدخال  ،   ، الدراسية  قررات 

بشبكات   مدعمة  توب  الالب  بجامعات  عرفت  والتى  الجامعات  فى  الرقمية  األجهزة 

 Creative Use انترنت قوية ، وكذلك االستخدام المبدع لوسائل التواصل االجتماعى 

of Social Media  وفهم الطالب  عقول  إلى  والوصول   ، الرقمى  التعليم  ثقافة  لنشر 

تف وطرق  التعليمية  آرائهم  للعملية  كمحور  المتعلم  على  التركيز  إلى  باإلضافة   ، كيرهم 

حيث يتم تدريبه على كيفية البحث عن المعلومات رقمياً وتوظيفها فى العملية التعليمية ،  

 . Life Long Learning (9)واكتساب المعرفة ومبدأ التعلم مدى الحياة 

ا  لعديد من الجهود من أجل تطوير  وعلى الصعيد المحلي تبذل جمهورية مصر العربية 

مشروع   فى  ذلك  ويتجلي  اإللكتروني  التعلم  مهارات  وتنمية  جامعاتها  فى  الرقمية  البنية 

 ICTPInformation and Communicationتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

Technology Project   إتاحة فى  المصرية  الجامعات  تأهيل  إلى  يسعى  ،والذى 

فى الصورة االلكترونية من خالل شبكات معلومات الجامعات بشكل   وتداول المعلومات

لإلدارة   المتكاملة  الميكنة  وتحقيق   ، جديدة  تعليمية  أنماط  واستحداث   ، وسريع  مباشر 

التدريب   للتعامل معها من خالل  الجامعى  المجتمع  وتهيئة  التعليمية ،  والعملية  الجامعية 

 .(10)الموجه والمستمر 

إنش إلى  تعتمد  باإلضافة  لتقديم خدمات  للجامعات  األعلى  والمجلس  بالجامعات  اء مراكز 

األعمال   ميكنة  بهدف  العالى  التعليم  مجال  فى  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  على 

العمل  وميكنة   ، اإللكترونية  الصورة  إلى  المقررات  وتحويل   ، بالجامعات  اإلدارية 

التدري هيئة  أعضاء  وتدريب   ، الجامعية  تقنيات  بالمكتبات  واستخدام  توظيف  على  س 

التعليم فى رؤية مصر  ، تطبيقا أل(11) المعلومات واالتصاالت توفير    2030هداف  حول 

تعليم عالي الجودة متاح للجميع دون تمييز مرتكز على المتعلم الممكن رقمياً من خالل  

 .( 12) محو األمية الهجائية والرقمية
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  2015ية فى تطوير التعليم العالي بمصر وتتمثل إحدى استراتيجيات الحكومة المصر    

للمعلومات   2030  – تقنية  تحتية  بنية  بناء  فى  والتعليم  المعلومات  تكنولوجيا  مسار  فى 

بعض   إنشاء  خالل  من  المختلفة  والمتغيرات  المتطلبات  لتلبي  تحديثها  فى  واالستمرار 

والم اإللكترونية  البوابات  وتفعيل   ، االفتراضية  األكاديمية  وميكنة البرامج  الرقمية  كتبة 

المكتبات والمستودعات الرقمية وبناء نظم الكترونية لتقييم انجاز أعضاء هيئة التدريس  

 . (13) واإلداريين والطالب

   ، التطورات  تلك  عن  بمنأى  الزقازيق  جامعة  تكن  تقنية    ولم  مركز  إنشاء  تم  حيث 

األعلى المجلس  من  بقرار  الزقازيق  بجامعة  والمعلومات  منذ    االتصاالت  للجامعات 

عصر    15/6/2004 فى  والدخول   ، للجامعة  االلكترونية  الخدمات  لتقديم  وذلك   ،

التكنولوجيا عن طريق تحويل أداء الجامعة إلى النظام اإللكتروني ، ويطمح المركز فى  

لخدمات   تطويره  من خالل  الهامة  العالمية  المعلومات  نظم  مراكز  من  واحداً  يصبح  أن 

 .(14)ت بالجامعة طبقاً للمعايير التعليميةتكنولوجيا المعلوما

 ثانياً: مشكلة الدراسة:

يتضح مما سبق ذكره من جهود للدولة لتطوير البنية الرقمية فى جامعة الزقازيق إال أن 

مؤسسات التعليم الجامعى مازالت تعاني من العديد من المشكالت، والتى تقف عائقاً أمام  

 نها ما يلي:تحقيق التمكين الرقمي بالجامعة وم

مثل  • الجامعات  بعض  فى  االلكترونى  التعليم  ثقافة  لنشر  أنشطة  أى  يوجد  ال 

على األقل ، باالضافة    Nelcجامعة الزقازيق ، فال يوجد لديها موقع إلكترونى  

هيئة   بعض أعضاء  تخوف  وكذلك   ، االلكترونى غير محدث   مواقعها  أن  إلى 

ا  واتجاهاتهم  التعليم  تكنولوجيا  من  لهذه  التدريس  تقبلهم  وعدم   ، نحوها  لسلبية 

الفنية ، ووجود   التقنية  الكافى إلتقان المهارات  التدريب  الطريقة ، وعدم توافر 

 .(15)اتجاهات سلبية لدى بعض الطالب نحو التقنيات الحديثة



التعليم   • استخدام  من  التدريس  هيئة  تمكن عضو  التى  المتخصصة  الدورات  قلة 

با  بكفاءة وفاعلية  المعلومات  اإللكتروني  إلضافة إلى ضعف مهارات تكنولوجيا 

 .(16)التى تساعد على استخدام التعلم اإللكتروني

نحوها،   • السلبية  واتجاهاتهم  التعليم  تكنولوجيا  من  التدريس  هيئة  أعضاء  تخوف 

الفنية   المهارات  خاصة  لديهم  الستخدامها  الالزمة  المهارات  توفر  وعدم 

 .(17) الجديدة 

"رمضان محمد" إلى مجموعة من التحديات التقنية التى تواجه   وقد توصلت نتائج دراسة

 :(18)الجامعات المصرية ومنها ما يلى 

 ضعف الثقافة الرقمية فى األوساط الجامعية . •

 قلة المخصصات المالية لتوفير األجهزة المادية التكنولوجية اإلدارية.  •

بالم • الطالب  يصيب  مما  المناطق  من  كثير  فى  اإلنترنت  شبكة  لل  ضعف 

 والضجر . 

 قلة توافر التقنيات الحديثة المتصلة باإلنترنت من أجل تدريب الطالب .  •

 ضعف مستوى الطالب فى التعامل مع التقنيات الحديثة.  •

التكنولوجية   • التطورات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  استفادة  درجة  ضعف 

 والمعلوماتية.

يم • حيث   ، المصرية  بالجامعات  التدريسى  النظام  مستوى  أمام  تراجع  عائقاً  ثل 

مدى إمكانية تطبيق التعليم الرقمى ؛ العتماده فى بناءه وتنظيمه على األساليب  

 التقليدية.

 غياب دافعية الطالب وضعف استجابتهم للتعليم االلكترونى.  •

قلة توافر كوادر تدريبية مؤهلة وكافية لتدريب الموارد البشرية على التكنولوجيا   •

. 
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ا دراسة  الباحثة  أجرت  التدريس  وقد  هيئة  وأعضاء  القيادات،  من  عينة  على  ستطالعية 

( رقم  ملحق  يلى*  ما  إلى  نتائجها  أهم  وتوصلت  الزقازيق،  بجامعة  ثالثون  (  1وعددهم 

 هدف الدراسة االستطالعية وعينتها : 

والذى   -1  ، فجائياً  كورونا  جائحة  أثناء  الزقازيق  جامعة  فى  الرقمى  التحول  جاء 

 لتدريس وجه لوجه بالتعليم عن بعد.على أثره تم استبدال طرق ا 

تعليم   -2 لتحقيق  الالزم  التدريب  إلى  الطالب  وكذلك  التدريس  هيئة  أعضاء  افتقاد 

الكتروني ذو جودة، وبالتالي نتج عن ذلك تقديم أعضاء هيئة التدريس الذين لم  

تقليدية غير   الكترونية  تقديم محاضرات  إلى  االنترنت  التدريس عبر  لهم  يسبق 

 مبتكرة. 

تحقق المحاضرات الرقمية نتائج وتفاعالت إيجابية بين أعضاء هيئة التدريس    لم  -3

 والطالب. 

سقوط   -4 إلى  أدي  للجامعات  الرقمية  التحتية  البنية  الدخول    Systemضعف 

 للمنصات اإللكترونية باإلضافة إلى عدم تفعيل المنصات اإللكترونية بالجامعة.

من قبل أعضاء هيئة التدريس ،  تعدد وسائل وطرق التعليم عن بعد المستخدمة  -5

وعدم وجود متابعة مهنية لرصد التوعية واإلرشاد لدى الطالب ، وترك  

 الموضوع بالكامل ألعضاء هيئة التدريس واجتهاداتهم الشخصية . 

االختالف فى طريقة عرض المحاضرات اإللكترونية للطالب بين عضو هيئة   -6

فة إلى عدم وجود معايير فى تدريس وآخر كل حسب رغبته وامكانياته ، باإلضا

 الرقابة والمتابعة فى عرض المحاضرات. 

التعليم     عن  الطالب  عزوف  معدالت  فى  ارتفاع  فوجد  أنفسهم  للطالب  بالنسبة  أما 

االلكتروني مقارنة بالمحاضرات وجه لوجه، وذلك لضعف إمكانية الوصول إلى انترنت  

لمعيشية أو التعليمية أو الصحية لدي  سريع فى أماكن إقامتهم ، باالضافة إلى الظروف ا

 الطالب خالل هذه األزمة أعاقتهم عن تلقي محاضرات التعليم عبر االنترنت. 



لوجه   وجهاً  التفاعل  نقص  عن  الناجمة  العزلة  مشاعر  من  الطالب  بعض  يعاني  كما 

 والخبرة االجتماعية فى محاضرات التعليم عبر االنترنت. 

مشكالت   هناك  أن  سبق  مما  تتمثل  يتضح  الزقازيق  بجامعة  الرقمي  التمكين  تحقيق  فى 

أهمها فى ضعف البنية التحتية الرقمية بالحرم الجامعي، وضعف عملية التدريب والتأهيل 

ضعف  وكذلك  بالجامعات،  اإلداري  والجهاز  والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  الرقمي 

رق وجود  وعدم  بالجامعة،  الرقمى  التمكين  بأهمية  الثقافى  رقمية الوعى  ومحاسبة  ابة 

 لمتابعة سير عملية التعليم عن بعد بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 

 وفى ضوء ذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيسي التالي: 

تحقيق يمكن  الخبرة    كيف  من  االستفادة  ضوء  فى  الزقازيق  بجامعة  الرقمي  التمكين 

 الهندية ونتائج الدراسة الميدانية؟ 

 فرع عن هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية ومنها:ويت

 ما اإلطار الفكري للتمكين الرقمي بالجامعات  فى األدبيات التربوية؟ -

 ؟Covid19ما عالقة التمكين الرقمي بالجامعات بأزمة جائحة كورونا  -

 ما مالمح الخبرة الهندية فى تحقيق التمكين الرقمي بالجامعات؟ -

 ي بجامعة الزقازيق فى ظل جائحة كورونا ميدانياً؟ما واقع التمكين الرقم -

الزقازيق فى ضوء   - الرقمى بجامعة  التمكين  المقترح آلليات تحقيق  التصور  ما 

 االستفادة من الخبرة الهندية ونتائج الدراسة الميدانية؟  

 ثالثاً: أهداف الدراسة:  

ن الرقمى بجامعة تهدف الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح يُسهم فى تحقيق التمكي

الخبرة   ومالمح   ، للدراسة  الفكرى  االطار  من  االستفادة  خالل  من  وذلك   ، الزقازيق 

 الهندية ونتائج الدراسة الميدانية .

 وفى ضوء هذا الهدف األساسى يُمكن تحقيق األهداف الفرعية اآلتية: 
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األدبيا -1 خالل  من  بالجامعات  الرقمى  للتمكين  الفكرى  االطار  معالم  التربوية تحديد  ت 

 المعاصرة. 

 التعرف على طبيعة العالقة بين التمكين الرقمى ببعض الجامعات وجائحة كورونا .-2

وباألخص  -3 بالجامعات  الرقمى  التمكين  تحقيق  فى  الهندية  الخبرة  مالمح  أبرز  رصد 

 أثناء جائحة كورونا. 

 الوقوف على واقع التمكين الرقمى بجامعة الزقازيق ميدانياً.-4

 م  تصور مقترح يُسهم فى وضع آليات لتحقيق التمكين الرقمى بجامعة الزقازيق. تقدي -5

 رابعاً: أهمية الدراسة:  

المرتبط   الزمنى  التوقيت  ، وباألخص  الدراسة  أهمية موضوع  الدراسة من  أهمية  تنبثق 

 بجائحة كورونا فى مصر ، بل والعالم أجمع ، وتتمثل األهمية فى النقاط اآلتية :

 ج الدراسة الحالية بعض مشكالت التمكين الرقمي فى جامعة الزقازيق.قد تعال-1

قلة الدراسات المصرية فى مجال التمكين الرقمي، ولهذا قد تسهم الدراسة الحالية فى   -2

 توفير آليات لتحقيق للتمكين الرقمي فى جامعة الزقازيق.

ف-3 النتشار  الحالي  الواقع  مع  يتماشي  حيث  الدراسة  موضوع  كورونا  حيوية  يروس 

بركب   للحاق  بالجامعات  الرقمي  التمكين  تحقيق  ضرورة  الجامعات  على  يحتم  والذي 

 التقدم والتنافس. 

الهائل   -4 للتطور  بناء جامعات رقمية مسايرة  العالمية نحو  التوجهات  مع  متواكباً  يأتي 

 فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 خامساً: منهج الدراسة:

طبيعة ضوء  المنهج    فى  على"  ستعتمد  الحالية  الدراسة  فإن  وأهدافه  البحث  موضوع 

، والذي يعد من أكثر المناهج البحثية مالءمة لطبيعة (19)الوصفي" فى الدراسات المقارنة

موضوع البحث، والذي يهتم بجمع المعلومات وكافة البيانات المتعلقة بالظاهرة من أجل 



البحث، وتحديدها فى ضوء ك آليات لحل تفسير مشكلة  ، ووضع  المتوفرة،  البيانات  افة 

 .(20) المشكلة، ودراسة مدي تأثيرها على النتائج

 ووفقاً لهذا المنهج تسير الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية:

عرض وتحليل اإلطار الفكري النظري للتمكين الرقمي كما وردت فى األدبيات   -

 المعاصرة. 

لرقمي وإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا فى  إبراز طبيعة العالقة بين التمكين ا -

 جامعة الزقازيق. 

 تحديد  متطلبات تحقيق التمكين الرقمي فى الجامعات الهندية. -

الوثائق  - منظور  من  المصرية  بالجامعات  الرقمي  التمكين  مالمح  بعض  رصد 

من   الزقازيق  جامعة  فى  الرقمى  التمكين  واقع  وكذلك  والتقارير،  والدراسات 

 سة الميدانية. خالل الدرا 

التوصل إلى وضع تصور مقترح لتحقيق التمكين الرقمي بجامعة الزقازيق بما  -

الجامعات  خبرة  من  االستفادة  خالل  من  المصري  المجتمع  وطبيعة  يتماشي 

 الهندية فى التمكين الرقمي ونتائج الدراسة الميدانية. 

 سادساً: حدود الدراسة: 

 الية: تقتصر الدراسة الراهنة على الحدود الت

الموضوعية  -1 الدراسة  الحدود  تقتصر  الرقمي  للتمكين  الفكري  باإلطار  يتعلق  فيما   :

التى   والعقبات   ، واآلليات  والدواعي  المؤثرة  والعوامل  واألهمية  المفهوم  على  الراهنة 

نقتصر   فسوف  بالجامعات  يتعلق  فيما  و   ، بالجامعات.  الرقمى  التمكين  تحقيق  تواجه 

الجامعات الهندية والتى اعتمدت على تحقيق آليات التمكين الرقمى  الدراسة الراهنة على  

واقتصاد  قوة  تمتلك  التي  الدول  من  الهند  أن  أيضا  ذلك  ومبررات   ، والتطوير  للمنافسة 

معرفي قوي باستخدام قوة التقنيات الرقمية، واستطاعت الهند من تحقيق التمكين الرقمي 

وسمي هذا العام    2015الرقمي بداية من عام    من خالل تنفيذ الحكومة لبرنامج التمكين
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الوزراء   رئيس  يد  على  واإلبداعية  البناءة  اآلمال  سري    Sri NarendraModiبعام 

الهند   رقمنة  إلى  البرنامج  ويهدف  مودي  جميع   Digital Indiaناريندا  في  بأكملها 

 . 2019المجاالت ومنها التعليم الجامعي بحلول 

المكانية  -3 تقتصر  الحدود  الميداني على جامعة الزقازيق  :  التطبيق  الحالية فى  الدراسة 

اآلداب   )كلية  وهم  نظرية  كليات  الحقوق–لثالث  كليات  -كلية  وأربع   ،  ) التجارة  كلية 

 كلية الصيدلة (. –كلية الهندسة -كلية العلوم -تجمع بين العملية والنظرية وهم )كلية التربية

من قيادات الكليات بجامعة الزقازيق ومسئولى   : تم التطبيق على عينة  الحدود البشرية-4

، وكذلك عينة من    30نظم تقنية المعلومات واالتصاالت بجامعة الزقازيق وبلغ عددهم  

بلغ عددهم    التدريس  السابق  200أعضاء هيئة  الكليات  لنفس  التدريس  عضوا من هيئة 

عددها   بلغ  الطالب  من  ،وعينة  ب5000ذكرها  الكليات  ذات  لنفس  الثانية  طالباً  الفرقة 

 والثالثة والرابعة. 

: تمت الدراسة الميدانية للبحث فى الفترة التى تم فيها انتشار فيروس    الحدود الزمنية-4

كوفيد    وجامعة    19كورونا   ، كافة  المصرية  الجامعات  اغالق  أثره  على  وتبعه   ،

تطبيق وتم   ، بعد  عن  التعليم  بنظام  كلياً  الدراسة  وتحول   ، خاصة  الدراسة    الزقازيق 

 . 2020الميدانية خالل الفصل الدراسى االول للعام 

 سابعاً: مصطلحات الدراسة: 

مر مصطلح التمكين الرقمى بمجموعة من التطورات ، بدء من مصطلح محو األمية    

فمن   لذا   ، الرقمى  التمكين  بمصطلح  وانتهاء  الرقمى  التحول  بمصطلح  الرقمية ومرورا 

 النحو التالى : المهم توضيح هذا األمر على 

 Digital literacyمحو األمية الرقمية -1

على وهى   والحصول   ، بينها  والتمييز  االلكترونية  المواقع  تحديد  على   الفرد  قدرة 

وكذلك توصيل وارسال ذلك    ، المتعددة  الوسائط  الكتابة فى  الرقمى من خالل  المحتوى 

 .(21) المحتوى 



   Digital Transformation التحول الرقمى-2

واستبدال    هو  ، الجامعة  داخل  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  المكثف  االستخدام 

العناصر والعمليات المادية بأخرى افتراضية من جهة ، ومن جهة أخرى ارتبط بزيادة  

  ، المنافسة  على  الجامعة  قدرة  لزيادة  الكترونية  بصورة  كافة  الخدمات  وتقديم  اإلنتاجية 

   .(22) لمتغيرات البيئة والسوق العالمية ، وتحقيق التميزوذلك من أجل االستجابة 

   Digital Empowerment  التمكين الرقمي -3

هو قدرة الفرد على استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية واتقان من أجلل تطلوير المهلارات - 

 . (23)الحياتية ، وتعزيز قدراته الرقمية داخل مجتمع المعرفة والمعلومات 

  - ً القللدرة عللى تحقيللق أقصلى فائلدة مللن الكفلاءة الرقميللة لتلبيلة االحتياجللات  وهلو أيضلا

المعرفية ؛ لمواكبة التغيرات التكنولوجيلة واالجتماعيلة والثقافيلة واالقتصلادية ، وتحقيلق 

 .( 24)الدمج الرقمى فى مجتمعات أكثر استنارة  

اتيجية قويللة كماإنلله عمليللة اكتسللاب السلليطرة والقللوة والللوعي ،واتخللاذ قللرارات اسللتر-  

لتمكين الفرد من االستفادة القصوى من التكنولوجيلا الرقميلة وتحقيلق كفلاءة تقنيلة وقلدرة 

 (.25)على التحكم في أنشطة التعلم الخاصة به

التمكين الرقمي في التعليم: هو شكل من أشكال التمكين الرقمي يستهدف تلدريب األفلراد -

علللى توظيللف تكنولوجيللا المعلومللات أو الجماعللات تللدريبا مسللتمرا إلكسللابهم القللدرة 

واالتصللال فللي العمليللة التعليميللة والعمليللات المسللاندة لهللا وذات الصلللة بهللا توظيفللا آمنللا 

مسئوال بمهارة وكفاءة وفاعلية وثقة واهتمام وأمانة، وضبط وتحكم وسليطرة، وذللك ملن 

وتخلريج أجيلال أجل بناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقملي، 

 .(26)قادرة على اإلبداع واالبتكار والريادة وإنتاج معرفة رقمية نوعية منافسة 

وفى ضوء االستفادة مما سبق من تعريفات، يُمكن صياغة التعريف اإلجرائي للتمكين     

 الرقمي في الجامعات،والتى تتبناه الباحثة فى جميع أجزاء البحث كالتالى :
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فى الجامعات إجرائياً بأنه قدرة الجامعلات عللى بنلاء بنيلة   يُعرف التمكين الرقمى  

تحتية رقمية قوية وحرم جامعى رقمى يعتمد على التقنية والتكنولوجيا الحديثة فى العمليلة 

التعليمية واإلدارية ؛ وذلك لتهيئة بيئة تعليميلة مشلوقة تزيلد ملن دافعيلة الطلالب لللتعلم ، 

تلقى العلم فى أى وقلت وأي مكلان ، باإلضلافة إللى وتشجيعهم على االبداع واالبتكار ، و

تمكين عضو هيئة التدريس رقمياً من خالل برامج تدريبية رقمية وارشاد تقنى يُمكنه ملن 

 أداء عمله بكفاءة , وقدرة على التواصل التقنى بين جميع أطراف المنظومة الجامعية .

 ثامناً: الدراسات السابقة: 

قة العربية واالجنبية معاً، والتى تتصل بموضوع الدراسة  يتم عرض الدراسات الساب     

 طبقاً للترتيب الزمني لها من *األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي: 

بعنوان:" سياسية التعليم: رقمنة التعليم    "Phaik kin cheahand2012 دراسة "-1

 : (27) دراسة حالة"  –فى ماليزيا 

تغيرات واسعة فى سياق التقدم والتطوير على  شهدت ماليزيا على مدي العقدين الماضين  

 م. 2020يد رئيس الوزراء مهاتير محمد لتصبح دولة متقدمة نحو الرقمنة فى عام 

وتطويره    –وتهدف الدراسة الحالية نحو وضع تصور مقترح لرقمنة التعليم فى ماليزيا  

قوية   تكنولوجية  تعليمية  بنية  خالل  مبادرة    –من  خالل  من   MSC  (Theوكذلك 

Malaysian government's multimedia super corridor  ) 

وهي مفيدة حيث تهدف إلى رقمنة ماليزيا بأبعاد ووسائط مختلفة منها الحكومة والصحة  

االتصال   تكنولوجيا  ومبادرات  التنمية،  وسياسات  والتطوير  والتخطيط  والتعليم 

 والمعلومات.

 

 

 



2-" عبدالسالم    دراسة  " "2013أسامه  المصرية  بعنوان  الجامعات  فى  الرقمى  التحول 

 : (28) دراسة تحليلية "

هدفت الدراسة إلى التعرف على منظور األدبيات للتحول الرقمى بالجامعات المصرية ،  

واالستفادة من ذلك فى تطوير جهود التحول الرقمى بالجامعات المصرية ، واستخدمت  

النتائ إلى  الدراسة  وتوصلت  التحليلى،  المنهج  ومنهاالدراسة  التالية  فى    ج  جمود  يوجد 

لها   واالستدامه  التكنولوجية  للموارد  األمثل  االستخدام  تعوق  التى  والتشريعات  اللوائح 

استخدام   كفاءة  مما يؤثر سلبا على  التمويل  المصرية ، وضعف فى مصادر  بالجامعات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، واستخدام التعليم االلكترونى .

العالي "Lorelle Barton" 2015دراسة  -3 التعليم  فى  الرقمية  األمية  محو  بعنوان:" 

 : (29)بين الواقع والمأمول "

بأستراليا    USQهدفت الدراسة إلى قياس التمكين الرقمي عند طالب جامعة كوينزالند  

(The university of southern queens land  المنهج الدراسة  واستخدمت   )

البيا جمع  فى  أظهروا  االستقصائي  الطالب  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  والمعلومات  نات 

الدراسة إلى   بالقراءة والكتابة الرقمية، ولكن أظهرت  نتائج ومستويات عالية فى اإللمام 

سن   تحت  الطالب  وفضلوا 30أن  بعد  عن  االنترنت  عبر  الدراسة  يفضلوا  لم  عام 

بنسبة   الجامعي  الحزم  فى  ال  %60الحضور  ذلك  من  النقيض  تزيد وعلى  التى  طالب 

كما أظهرت كال المجموعتين    %57عام فضلوا الدراسة عن بعد بنسبة    30أعمارهم عن  

 قدرتهما على التعامل مع مختلف التقنيات الرقمية. 

" بعنوان "مستوي التمكين الرقمي فى التعليم  2017"محمد على حسن الحاكمي  دراسة-4

 :(30)مدارس مملكة البحرين"لدي معلمي المرحلة اإلعدادية فى الموقف الصفي ب

التمكين الرقمي فى التعليم لدي معلمي  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوي 

من  كل  أثر  ومعرفة  البحرين،  مملكة  بمدارس  الصفي  الموقف  فى  االعدادية  المرحلة 
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لدي   التعليم  فى  الرقمي  التمكين  مستوي  على  والتخصص  والخبرة  الجنس  المتغيرات 

 مرحلة االعدادية واستخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي المسحي. معلمي ال

لدي   التعليم  فى  الرقمي  التمكين  مستوي  أن  ومنها  التالية  النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت 

معلمي المرحلة اإلعدادية فى الموقف الصفي بالبحرين كان مرتفعاً، وكذلك تعميم برنامج 

التعليمي على جميع   البحرين،  التمكين الرقمي فى  المرحلة اإلعدادية فى مملكة  مدارس 

باإلضافة إلى نقل تجربة برنامج التمكين الرقمي فى التعليم إلى مدارس المراحل األخرى  

 لما له من إيجابيات قد تسهم فى تجويد مخرجات العملية التعليمية.

ات التعلم  بعنوان "التدريب االلكتروني القائم على كائن  "2017استقالل السيد  دراسة "-5

مملكة  فى  اإلعدادية  المرحلة  لمعلمي  الرقمي  التمكين  كفايات  تنمية  فى  وأثره 

 :(31)البحرين"

القائمة على كائنات التعلم فى   الدراسة إلى معرفة أثر بيئات التدريب اإللكتروني  هدفت 

البحرين   بمملكة  اإلعدادية  المرحلة  معلمي  لدي  المعرفية  الرقمي  التمكين  كفايات  تنمية 

المنهج  و الدراسة  واستخدمت  التعلم،  كائنات  على  قائمة  الكترونية  تدريب  بيئة  تصميم 

 الوصفي. 

القائم   اإللكتروني  التدريب  ثقافة  نشر  إلى ضرورة  التالية  النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت 

تدريبي   كأسلوب  واعتماده  اإللكتروني  بالتدريب  االهتمام  الرقمية،  التعلم  كائنات  على 

التدريب    ناجح يمكن من بيئات  العقبات والحرص على تصميم  الكثير من  خالله تجاوز 

 اإللكترونية وفق أسس علمية وباتباع نماذج تصميم معتمدة على بيئة جاذبة ومحفزة. 

6- " التعليم  CathrineEdelhardTomte2019 دراسة  فى  الرقمنة  بعنوان:"   "

 .(32) العالي: رسم الخرائط المؤسسة لمنهج التعليم والتعلم"

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر الرقمنة على مؤسسات التعليم والتعلم، وتوصلت الدراسة 

العوامل  تشمل  داخلية  وعوامل  خارجية  بعوامل  تتأثر  العالي  التعليم  رقمنة  أن  إلى 

بخاصة،   العالي  التعليم  ورقمنة  بعامة  للرقمنة  دعمها  ومدي  الدولة  بمؤسسات  الخارجية 



نة عملية التعليم والتعلم، والبنية التحتية الرقمية فى الجامعات وعوامل داخلية وتشمل رقم

 واستخدام استراتيجيات التعليم عن بعد فى التدريس. 

7-  " فى  IlshatRafkatovich2020 دراسة  العالي  التعليم  نموذج  تغيير  بعنوان:"   "

 :(33)سياق التحول الرقمي من إدارة الموارد إلى ضوابط الوصول"

ى تحسين البنية التحتية الرقمية للجامعات من خالل استخدام التكنولوجيا  هدفت الدراسة إل

 الرقمية. 

أنه   إلى  الدراسة  وتوصلت  الجامعة  إدارة  نظام  نمذجة  منهجية  على  الدراسة  واعتمدت 

الرقمية  التكنولوجيا  باستخدام  التحتية،  البنية  تطوير  خالل  من  الجامعات  رقمنة  تمكين 

المعدات والشبكات والموارد المادية، وإنشاء منصات الكترونية  لتشمل المباني والهياكل و

المقررات  وكذلك  التحتية،  البنية  مرافق  بجميع  المتعلقة  المعلومات  كافة  تتضمن 

 اإللكترونية، مما يكون له أثر إيجابي نحو جعل الجامعة أكثر كفاءة وفاعلية. 

 التعليق العام على الدراسات السابقة: 

ات السابقة العربية واألجنبية مع الدراسة الحالية ، من حيث االهتمام تشابهت الدراس    

عن  تختلف  معينة  أبعاد  على  ركزت  قد  السابقة  الدراسات  ولكن   ، الرقمنة  بموضوع 

الحاكمى  على  )محمد  دراسة  ركزت  العربية  الدراسات  ففى   ، الحالية  الدراسة 

العدادية ، كما ركزت دراسة (على مستوى التمكين الرقمى لدى معلمين المرحلة ا 2017

السيد   التمكين  2017)استقالل  كفايات  على  تأثيره  ومدى  اإللكتروني  التدريب  على   )

( فقد ركزت على التحول الرقمى بشكل عام  2013الرقمى ، ودراسة )أسامه عبد السالم  

ن  فى الجامعات المصرية دراسة تحليلية ، بينما ركزت الدراسة الحالية على آليات التمكي

ثم  ، ومن  الرقمى  للتمكين  تنظيرى  اطار  ، ووضع  كورونا  بجائحة  ، وعالقتها  الرقمى 

وضع آليات للتمكين الرقمى فى ضوء الخبرة. الهندية ، ونتائج الدراسة الميدانية ، وهذا  

أهتمت   فقد  األجنبية  الدراسات  أما  ذكرها  السابق  العربية  الدراسات  عن  يختلف  بدوره 

قمى لتحسين البنية التحتية للجامعات من خالل التكنولوجيا الرقمية بوضع سياق للتعلم الر
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فى  كما  الجامعات  فى  الرقمى  والتعلم  التعليم  لنهج  الخرائط  رسم  وكذلك   ،

 - ,IlshatRafkatovich, Marat Rashitovich2020)دراسة

CathrineEdelhard)Tomte2019)  ( كما ركزت دراسة ،Lorelle Barton 

ا2015 محو  على  الدراسة  (  تحاول  بينما   ، العالى  التعليم  مؤسسات  فى  الرقمية  ألمية 

ضوء   وفى   ، الزقازيق  جامعة  فى  الرقمى  للتمكين  مقترحة  آليات  وضع  فى  الحالية 

االستفادة من الدراسات السابقة  ، تستطيع الباحثة تأصيل االطار الفكرى للتمكين الرقمى  

الرقمى   للتمكين  المفاهيمى  التطور  وتحديد  ومرورا  ،   ، الرقمية  األمية  محو  من  بداية 

بالتحول الرقمى ،ثم التمكين الرقمى، وكذلك وضع آليات لتحقيقه من خالل البنية التحتية  

، وغيرها من اآلليات تأتى    الرقمية ، والوعى الثقافى والمجتمعى بأهمية التمكين الرقمى 

 .  الحقاً فى البحث

 تاسعاً: خطوات الدراسة: 

 لبحث ومنهجة تسير الدراسة الحالية وفق الخطوات اآلتية:  فى ضوء أهداف ا 

وأسئلتها،   -1 ومشكلتها،  الدراسة،  مقدمة  ويشمل  للدراسة  العام  اإلطار  تحديد 

الدراسة،   ومصطلحات  وحدودها  المستخدم،  والمنهج  وأهميتها،  وأهدافها، 

 والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، ثم خطوات الدراسة.

األ -2 واألهمية تحديد  المفهوم  حيث  من  بالجامعات  الرقمي  للتمكين  الفكري  ساس 

التى   والعقبات  مراعاتها،  الواجب  واالعتبارات  واآلليات   ، والعوامل  واألبعاد، 

 تواجه تحقيقه. 

 تحديد طبيعة العالقة بين التمكين الرقمي ببعض الجامعات، وجائحة كورونا .  -3

 ل تحقيق التمكين الرقمي بها. توضيح أبرز مالمح الخبرة الهندية فى مجا -4

رصد واقع التمكين الرقمي بالجامعات المصرية من منظور الوثائق والدراسات   -5

والتقارير، وكذلك واقع التمكين الرقمى فى جامعة الزقازيق من خالل الدراسة  

 الميدانية. 



الرقمي   -6 التمكين  تحقيق  إلى  يهدف  مقترح  لتصور  مبدئى  مخطط  إلى  التوصل 

الزقاز وخبرة  بجامعة  للبحث،  الفكرى  اإلطار  من  االستفادة  ضوء  فى  يق 

الستطالع   التربويين  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضه  ثم  الهندية  الجامعات 

 آرائهم  . 

بجامعة  -7 الرقمي  التمكين  لتحقيق  المقترح  للتصور  النهائية  الصورة  اعداد 

 الزقازيق فى ضوء خبرة الجامعات الهندية ونتائج الدراسة الميدانية. 

 الخطوة الثانية: اإلطار الفكري للتمكين الرقمي بالجامعات:

يتضمن اإلطار الفكري النظري للتمكين الرقمي تحليالً للمفهوم ،واألهلداف، والعواملل    

 المؤثرة ، وكذلك اآلليات ، ودوره فى مؤسسات التعليم العالى.

 أوالً: مفهوم التمكين الرقمي:

 The Fourth Industrial Revolution"شلواب فلى كتابله" Schwab يلذكر   

الثللورة الصللناعية الرابعللة ، والللذي نشللر فللى المنتللدي االقتصللادي العللالمي بللالنظر إلللى 

التطورات الكبيرة التى حدثت فى العالم، منذ الثورة الصناعية األولي والتى اعتمدت علي 

قلة الكهربائيلة، ثلم الماء وقوة البخار لميكنة االنتلاج، ملروراً بالثانيلة والتلى اسلتغلت الطا

الثالثة والتى استخدمت االلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إلى الثورة الصناعية الرابعلة 

التى تتميز بأنها ثورة رقمية تمزج بين التكنولوجيات المتعلددة والتلى حتملت عللى جميلع 

 .(34)الدول والمؤسسات إلى مسايرة هذه الرقمنة واللحاق بركب التقدم 

ذه التغيرات السريعة التى يمر بها العالم ومنهلا العولملة والتقنيلات المتقدملة، ونتيجة له   

 HELS (Higher Educationحتملت عللى مؤسسلات التعلليم العلالي هلى األخلرى

Institutions أن تبقى على صلة رقمية مع التغيرات الخارجية ، وعلي الرغم ملن أن )

قميلة إال أن تنفيلذها يحتلاج إللى معلايير العديد من الجامعات لديها خطط واستراتيجيات ر

محددة للقدرة على مواكبة العالم الرقمي تلدريجياً وإنشلاء حلرم جلامعي رقملي للبقلاء فلى 

 .(35)منافسة التصنيفات العالمية
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وبالتالي فأصبح التمكين الرقمي للجامعلات ضلرورة ملحلة لمواكبلة تطلورات العصلر    

تعلم مستمر مدي الحيلاة، وسلد الفجلوة الرقميلة   ومواجهة تحديات المستقبل، وبناء مجتمع

بين فئات المجتملع ؛ وعليله يمكلن تعريلف التمكلين الرقملي فلى التعلليم عللى أنله القلدرة 

الرقمية التى تستهدف تدريب األفراد أو الجماعات تدريباً مسلتمراً إلكسلابهم القلدرة عللى 

ة والتعلميللة، والعمليللات توظيللف تكنولوجيللا المعلومللات واالتصللال فللى العمليللة التعليميلل

المساندة لها وذات الصلة بها توظيفاً آمناً مسئوالً، بمهارة وكفاءة وفاعليلة، وثقلة واهتملام 

وأمانة، وضبط وتحكم وسيطرة ؛ وذلك من أجل بناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتلاج 

والريلادة، وإنتلاج المحتوي التعليمي الرقمي، وتخريج أجيال قادرة على اإلبداع واالبتكار  

 .(36)معرفة رقمية نوعية منافسة

يتضح من التعريلف السلابق أن هلذا المفهلوم ركلز عللى ضلرورة التلدريب المسلتمر     

لألفراد والجماعات لتمكينهم تكنولوجياً، وذلك لتخريج أجيال قادرة على اإلبداع واالبتكار 

 والتطور والريادة والمنافسة محلياً وعالمياً.

مكلن تعريلف التمكلين الرقملي أيضلاً عللى أنله القلدرة عللى  االسلتخدام األمثلل كما ي    

للتقنيات الرقمية بشكل فعال ، واالستفادة منها إلى أقصي حد ممكن فى تطلوير المهلارات 

 .(37)الحياتية وتوظيفها بكامل طاقتها فى مجتمع المعرفة والمعلومات 

حتميلة  ( Kerryn and Joseph)وفلى مؤسسلات التعلليم العلالى ذكلرت دراسلة    

التمكين الرقمى بالجامعات حيث أنها األسرع على المستوى الدولى للرقمنة فى االستجابة 

؛ 19للتغيرات المصاحبة لعمليات الرقمنة والفاعلية الرقمية المصاحبة لمضاعفات كوفيلد  

مللن خللالل منللاهج رقميللة معاصللرة ، وطللرق تللدريس تقنيللة متميللزة عبللر االنترنللت ، 

رسات قيادية داعمة للتمكين الرقمى ، مما يكون له األثر األكبر فى ارتفلاع معلدالت ومما

 . (38)االبتكار الرقمى ، واالنتاجية الرقمية للجامعات

باستقراء ما سبق يتضح أن مفهوم التمكين الرقملى فلى مؤسسلات التعلليم العلالى  أعلم    

للى بنلاء بنيلة تحتيلة رقميلة وأشمل من عملية التحلول الرقملى  ؛ حيلث يهلدف التمكلين إ



مميكنة فى المؤسسة ، باالضافة إلى تهيئة بيئة تربوية تعليمية رقميلة للطلالب وألعضلاء 

هيئللة التللدريس وللجهللاز اإلداري مللن خللالل تللدريبات تكنولوجيللة مكثفلله للوصللول إلللى 

 مستوى التمكين الرقمى بين جميع أطراف المنظومة الجامعية .

 رقمى : ثانياً أهداف التمكين ال

يهللدف التمكللين الرقمللي إلللى إعللداد مؤسسللة رقميللة تمتلللك رأس مللال بشللري مجهللز    

تكنولوجياً إلى جانلب تمكلين الطلالب والمعلملين والعلاملين فلى القطاعلات التعليميلة ملن 

الحصول على تعليم مستمر حول استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية سواء فى 

من الحياة وذلك ملن أجلل بنلاء طاقلات وطنيلة قلادرة إلنشلاء   التعليم أم فى جوانب أخري

 .(39)محتوي تعليمي رقمي

 : (40)كما يهدف التمكين الرقمى إلى ما يلى    

تعزيز القلوة التنافسلية للمؤسسلات التعليميلة ملن خلالل التمكلين الرقملى لتسلاير  •

 التطور التقنى فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "الثورة الرقمية".

تزويد الطالب المتعلمين بمهارات ومعارف محو األمية الرقميلة ، واللتعلم ملدى  •

الحيللاة ، وتللدريبهم بمللا يتناسللب مللع احتياجللات المجتمللع العصللرية ، واكتسللاب 

 سمات وخصائص عصر المعلومات .

 يصبح الطالب أكثر وعياً وتحفيزاً للتمكين الرقمى . •

 تخدام االمثل للتقنيات الرقمية.تلبية توقعات مجتمع المعلومات من خالل االس •

مؤسسات التعليم العالى من المصادر الرئيسية لبناء القوى  باالضافة إلى ما سبق تُعد 

الماهرة لبناء مجتمع المعرفة ؛ وهذا ما يُحتم على الجامعات ضرورة التمكين الرقمى ،  

الرقمى بها    والوصول اآلمن لكافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، ويهدف التمكين

 :(41)إلى 

دعم البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالى الستخدام التكنولوجيا والتقنيات   •

 الرقمية . 
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استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية من أجل تطوير المهارات الحياتية للطالب   •

 لتناسب متطلبات مجتمع المعلومات .

 رقمية . دعم التمكين الفردى والمؤسسى باستخدام التقنيات ال •

مسايرة التطورات التكنولوجية والحوكمة واالتصاالت فى العملية التعليمية   •

 لتعزيز مهارات الطالب الرقمية.

 صقل المناهج الجامعية بتقنيات الرقمنة والتعلم النشط.  •

معالجة التفاوت  فى المستوى الرقمى ألعضاء هيئة التدريس لالستفادة القصوى   •

 الممارسات التعليمية.  من امكانيات التكنولوجيا فى

وقد بدأت دولة البحرين أوللي خطلوات التمكلين الرقملي ملن خلالل برنلامج )قلدرات     

للتدريب( وهو برنامج وطني للتدريب وبناء القدرات تم إطالقه من قبل )هيئة المعلوملات 

والحكومة االلكترونية( كهلدف اسلتراتيجي لسلد الفجلوة الرقميلة فلى اسلتخدام تكنولوجيلا 

علومات واالتصاالت إلنجاز خدمات الحكومة اإللكترونية وزيادة معدالت محلو األميلة الم

الرقميلللة، واالرتقلللاء بمهلللارات تكنولوجيلللا المعلوملللات واالتصلللاالت ويشلللمل برنلللامج 

Microsoft IT Academy Program  : 

 ( ساعة موزعة كالتالي:20برنامج أكاديمية تكنولوجيا المعلومات األساسي ) -1

 ات الحاسب اآللي ساعة/ كيفية استخدام االنترنت.أساسي

 ساعة/ نمط الحياة اإللكترونية  

 ساعات. 6ساعتان/ برنامج مايكروسوفت وورد وباوربوينت  

 ساعات. 4ساعات ووسائل التواصل االجتماعي   6والخدمات اإللكترونية  

 لتالي: ( ساعة موزعة كا20برنامج أكاديمية تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ) -2

 أمن وخصوصية الحاسب اآللي ساعتان.  

 ساعات. 4برنامج االتصال االلكتروني  

 ساعات. 6الخدمات اإللكترونية  



 ساعات.   4وسائل التواصل االجتماعي 

 ساعات. 4برنامج مايكروسوفت أكسل 

ويُعد برنامج قدرات للتدريب شراكة بلين القطلاعين العلام والخلاص متمثللة فلى هيئلة     

مللات والحكومللة اإللكترونيللة، والمنظمللات األخللري فللى المجتمللع المللدني مثللل المعلو

 .(42)الجمعيات والنوادي ومعاهد التدريب الخاصة لتقديم البرامج

وعليه يمكن القول أن التمكين الرقمى يهدف إللى إيجلاد بيئلة تعليميلة ترتقلى بشخصلية    

يع المؤسسات الجامعية لبناء جيل المعلم والمتعلم للحاق بركب التقدم والتكنولوجيا ، وتشج

 يرتقى بالمعرفة والبحث العلمى ، ولديه القدرة على المنافسة المحلية بل العالمية أيضا.

 ثالثاً أهمية التمكين الرقمي:  

جون هارتلي مؤلف كتاب "استخدامات محو األمية الرقمية بين  John Harteyيذكر   

مية عالمياً فلم يعلد مرتبطلاً بلالقراءة والكتابلة الماضي والحاضر" لقد تغير مفهوم محو األ

ولكنها أصبحت القلدرة عللى محلو األميلة الرقميلة واسلتخدام الشلبكات وأنملاط التواصلل 

األمر الذي جعلل التمكلين الرقملي سلواء كلان لألفلراد أو المؤسسلات (43)الشبكي الرقمي  

امل ، وتعزيللز القللدرة وسلليلة هامللة لتعزيللز الثقللة بللالنفس تكنولوجيللاً، وتحقيللق النمللو الشلل

 .(44)التنافسية سواء على المستوي الفردي أو المؤسسي

وهنا تتجلى أهمية التمكين الرقمى فى مؤسسات التعليم العالي فى تطوير وتنميلة المعرفلة 

عن طريق البحلوث واالبتكلار ، وتلوطين مصلادر المعرفلة ونشلر المعرفلة علن طريلق 

عرفة وحملتها كي ينشروا المعرفة، وهذا يتطللب التعليم والتدريب، وكذلك تخريج أهل الم

أن يكون الخريج متمرساً فى تطبيقات التقنيات الحديثلة التلى تسلهل عليله الحصلول عللى 

المعلومات، ولهذا فإن التمكين الرقمي للجامعلات  أصلبح حتميلاً حيلث يسلاعد فلى تنشلئة 

عملل مباشلرة فلى مجتملع أجيال الخريجين الرقميين والمهنيين الذين للديهم القلدرة عللى ال

 .(45)المعرفة ، والمنافسة فى سوق العمل 
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وكذلك تتيح بيئات التعلم عبر االنترنت فى الجامعات إلى تبادل األفكار الهادفة بين أسلتاذ  

الجامعة والطالب لتعزيلز مهلارات التفكيلر النقلدي للدي الطلالب وضلمان جلودة التعلليم 

عمليلة اإلداريلة ويلؤدي إللى نتلائج تعللم إيجابيلة، ، كما أنه يؤدي إللى كفلاءة ال  (46)العالي

 .(47)فى التعليم التدريسي  ICTويعزز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

أمللا بالنسللبة للطللالب فقللد أوضللحت نتللائج دراسللة علللى جامعللة كونيزالنللد االسللترالية أن 

ه أهمية كبيلرة التمكين الرقمي والتحول فى التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الرقمية ل

 .(48)للطالب

يتلليح للطللالب الوصللول إلللى المللواد التعليميللة بسللهولة عبللر الواقللع االلكترونيللة  

 والمنصات.

 .More Productiveتجعل الطالب أكثر إنتاجية   

 تساعد الطالب على البحث المستمر. 

تجعل العملية التعليميلة علن بعلد أكثلر مرونلة وجاذبيلة حيلث يسلتطيع الطلالب  

 ي وأين يكون مناسباً لهم.الدراسة مت

يتضح مما سلبق أن التمكلين الرقملى لله أهميلة ودور كبيلر فلى تعزيلز القلدرة المعرفيلة 

والتنافسية للمؤسسات الجامعيلة وتحويلهلا ملن بيئلة اسلتهالكية إللى بيئلة معرفيلة رقميلة، 

وكللذلك يسللاهم فللى إيجللاد بيئللة إبداعيللة مشللوقة للطللالب تُمكللنهم مللن اللحللاق بركللاب 

 .لوجياالتكنو

 رابعاً العوامل المؤثرة على التمكين الرقمي فى الجامعات: 

نفت إللى  توجد مجموعة من العواملل الملؤثرة عللى التمكلين الرقملي فلى الجامعلات، صلُ

 :(49)عوامل خارجية وعوامل داخلية تتضح فى اآلتي

توجد عوامل خارجية تؤثر على التمكين الرقمى بالجامعات وتسلمي مبلادرات ملن أعللى 

:وتتمثللل فللى دور الدولللة والحكومللة تجللاه ثقافللة InitiativesTop-downى أسللفل إللل

الرقمنة ورغبتها فى التمكين الرقمي على مستوي الدولة عامة، والتعليم العلالي بخاصلة ، 



وكذلك التمويل الذي ينفق على تحويل المؤسسات العامة والجامعات إلى مؤسسات رقميلة 

 ية قوية بها .الكترونية وإنشاء شبكات الكترون

 :Initiativesbuttom -upكما توجد عوامل داخلية وتسمي مبادرات من أسفل إلى أعلى  

وتشمل بناء بنية تحتية رقمية، وكذلك إنشاء حرم جامعي رقملي، وقيلادة رقميلة اكاديميلة 

وإدارية بالجامعة أكثلر نشلاطاً ودعملاً لتطلوير الجامعلات رقميلاً، ودعلم بيئلات التلدريس 

ية من خالل منصات ومواقع رقمية، وتدريب أعضاء هيئلة التلدريس والطلالب االفتراض

واإلداريين وجميع العاملين بالجامعة رقمياً، وكلذلك الرقمنلة اإلداريلة ملن خلالل تسلجيل 

 الطالب رقمياً، ودعم المكتبات الرقمية.

ة يتضح مما سبق أنه يمكن تحقيق التمكين الرقمى فى الجامعلات ملن خلالل مجموعل     

من األدوار الخارجية المتمثلة فى رغبة الدولة وخطواتهلا الحقيقلة نحلو الرقمنلة ،وكلذلك 

عوامل داخلية تتمثل فى بناء بنية تحتية رقمية للجامعلات ، ونشلر اللوعى الثقلافى بأهميلة 

الرقمنة ، وأيضا دعم بيئة افتراضية حقيقية منفذه عللى أرض الواقلع ملن خلالل منصلات 

ج تدريب رقمية تشمل القيلادات ، وأعضلاء هيئلة التلدريس ، والطلالب الكترونية ، وبرام

 والجهاز اإلداري.

وقد استطاعت ماليزيا أن تحقق التمكلين الرقملي ملن خلالل علدة عواملل نلذكر منهلا ملا 

 :(50)يلي

 systematic plansالخطط المنهجية   -1

 organizational structureالهيكل التنظيمي   -2

 in Fra structureالبنية التحتية   -3

 resourceالمصادر   -4

 Action Researchالبحوث اإلجرائية   -5

  Trainingالتدريب   -6

 Monitoringالمراقبة والتوجيه   -7
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 :(51)وفيما يلي شرحاً تفصيلياً للعوامل السابقة كما يلي

الخطلط المنهجيلة وتشلمل التخطليط االسلتراتيجي المملنهج البنلاء للنجلاح فلى التمكلين -1

وأهللداف وغايللات محللددة لتكنولوجيللا المعلومللات  الرقمللي مللن خللالل وضللع خطللط

 واالتصاالت من خالل ما يلي:

 (  VLEتوفير بيئة تعلم افتراضية عالمية ) •

Universal Virtual Learning Environment 

بللرامج تللدريب رقميللة مكثفللة لجميللع القللائمين علللى اإلدارة والعمليللة التعليميللة  •

 والتدريس.

 ائمين على التدريس والطالب واإلدارة.تقديم أجهزة كمبيوتر لجميع الق •

التأكد من أن جميع المسئولين على التعليم وجميع العاملين به متمكنين رقمياً ملن  •

 ISTEخالل اجتياز االختبار التقييمي للجمعية الدولية للتكنولوجيا فى التعليم  

International Society for Technology in Education (ISTE). 

 Youtubeالكترونية فعالة وقنوات افتراضية على اليوتيوب  وبناء منصات  

 Organisational Structureالهيكل التنظيمي   -2

وذلك من خالل تأسيس هيكل تنظيمي يدعم ويعلزز التمكلين الرقملي ،وقلادراً عللى تنفيلذ 

 إجراءات التمكين الرقمي من خالل مشاركة المستويات األدنى فى اتخاذ القرارات.

 هيكل التنظيمي لتكنولوجيا التعليم فى ماليزيا من:ويتكون ال

 :ETDقسم تكنولوجيا التعليم   •

Educational Technology Division 

 على المستوي المركزي القومي لتسهيل مهام التمكين الرقمي.

 15قسم تكنولوجيا التعليم عللى مسلتوي الواليلة )المسلتوي اإلشلرافي( وعلددها  •

 ا تفويض سلطة االشراف على البرامج.ومهمته State ETD 15والية 

 (  TACالمستوي التنفيذي من خالل مراكز أنشطة المعلمين ) •



Teacher Activity Centers 

 (.TAC 367لتنفيذ برامج التمكين الرقمي على المستوي اإلجرائي وعددها ) 

 Infrastrutureالبنية التحتية   -3

مؤسسلات التعليميلة ملن خلالل مراكلز وذلك من خالل بناء بنية تحتيلة قويلة فلى جميلع ال

 تكنولوجيا التعليم على مستوي الوالية حيث يتم:

 امداد جميع المؤسسات التعليمية ألجهزة كمبيوتر. 

 اتصال انترنت سريع وواسع النطاق. 

 صيانة دورية مستمرة لجميع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات. 

اء فصلل دراسلي تسلاعد فلى بنل Bestar Net 1بنلاء بوابلة الكترونيلة تسلمي  

وهي عبارة Technology enhanced classroom ،3معزز تكنولوجياً 

بسلتارينيت   1Bestarinetعن بوابة الكترونيلة تربويلة شلبكية عالميلة تسلمي  

مدرسة عمومية تتلوزع عبلر ماليزيلا الكترونيلاً،   10.000توصل بين أكثر من  

ر بأسلللوب بسلليط وتللوفر منصللة الكترونيللة للللتعلم عبللر الخللط الحاسللوبي المباشلل

 Virtualومرح ومشوق باستخدام بيئلة اللتعلم االفتراضلية المسلماة )الضلفدع( 

Learning Environment frog VLE(52). 

 Resourcesالمصادر   -4

لكي يكون التمكين الرقمي ناجحاً فالبد من توفير مصادر وموارد تعليمية رقمية لكلل ملن 

 Multiple Deviceة متعللددة الطللالب والمعلمللين مللن خللالل منصللات الكترونيلل

Platform حيث تشترط المدارس الذكية فى ماليزيلاSmart School ضلرورة تمكلين

المعلمين رقمياً ،واستخدام معايير تقييم صارمة للمعلمين رقمياً ، وتوفير شلبكة الكترونيلة 

EduwebT.V 

باشلر لهلا ملن تتيح التعليم االلكتروني وأفلالم وثائقيلة وقنلوات تعليميلة افتراضلية وبلث م

 WWW.eduwebtv.comخالل الموقع التالي  

http://www.eduwebtv.com/
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 :Action Researchالبحث اإلجرائي   -5

وذلك من خالل برامج لتمكين القادة وجميع العاملين بالعملية التعليمية رقمياً وهي برنامج 

 للقيادات بأهمية التمكين الرقمى.تعاوني بين ماليزيا وتايالندا لنشر الوعى الثقافى  

 :  Trainingالتدريب   -6

وذلك من خالل التدريب الرقمي المستمر وتغير طريقة تفكير المعلمين والقادة من التفكير 

 وباألخص لألكبر سناً.  Digital Thinknigالتقليدي إلى تفكير رقمي 

 :Monitoringالتوجيه والمراقبة   -7

الرقملي وكتابلة تقلارير دوريلة مسلتمرة، ودعلم مسلتمر وحلل   لتنفيذ جميع آليات التمكين

 جميع القضايا والمشكالت الرقمية التى تواجه تحقيق التمكين الرقمي فى ماليزيا.

باستقراء ما سبق من عوامل  مؤثرة فى تحقيق التمكين الرقملى بماليزيلا ، وبلالتطبيق     

د مجموعلة مماثللة ملن العوامللل عللى مؤسسلات التعلليم العلالى ، يُمكلن  للباحثللة أن تحلد

 المؤثرة على تحقيق التمكين الرقمى بالجامعات على النحو التالى:

 وجود خطة استراتيجية فى الجامعات داعمة لتحقيق التمكين الرقمى . •

البنية التحتية الرقمية فى الجامعات بما تشتمل عليه ملن المنصلات االلكترونيلة ،  •

اآلللى، والصليانة المسلتمرة ملن العواملل   وشبكات االنترنت ، وأجهزة الحاسلب

 الداعمة لتحقيق التمكين الرقمى .

 التدريب التقنى المستمر لجميع العاملين وكذلك الطالب . •

هيكل تنظيمى يدعم ويعزز التمكلين الرقملي فلى الجامعلات ،وقلادراً عللى تنفيلذ  •

 إجراءات التمكين الرقمي .

االلكترونية من العواملل الملؤثرة   المصادر والمقررات االلكترونية ، والمنصات •

 على تحقيق التمكين الرقمى بالجامعات.

باالضافة إلى ما سبق يتضح أن مسئولية تحقيق التمكين الرقمى بالجامعلات مسلئولية      

جماعية ، يشترك فيها كل من  الدوللة فلى وضلع قواعلد وسياسلات للتمكلين الرقملى فلى 



، وكلذلك القيلادات الجامعيلة لتنفيلذ تللك السياسلات جميع المؤسسات ومنها التعليم العلالى  

وترجمتها على أرض الواقع فى بناء بنية تحتية قوية ، وبناء رؤية واضحة للجامعة لنشر 

الثقافة الرقمية ، وبرامج تدريب قوية لجميع العاملين بالجامعلة ، وتلوفير مصلادر رقميلة 

 للطالب بالجامعة .

لعوامل المؤثرة على التمكين الرقملى فلى  التعلليم ( مجموعة من ا1ويوضح الشكل رقم )

 تتضح كما يلى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1شكل رقم )

 العوامل المؤثرة على التمكين الرقمى بالتعليم

*المصدر : مملكة البحرين ، وزارة التربية والتعليم : برنامج التمكين الرقمى فى التعليم  

 . 39، مرجع سابق، ص 

أن هنلاك مجموعلة ملن العواملل التلى تلؤثر عللى التمكلين يتضح من الشلكل السلابق      

الرقمي بالتعليم ومنها المعايير  والتجهيزات التقنية والفنية ، والشراكة والتدريب المسلتمر 

، والسياسات والتشريعات الهادفة إلى تحقيلق التمكلين الرقملى ، وذللك ملن خلالل تلوفير 

التمكين 

 الرقمي

سياسات  

 وتشريعات 
 تجهيزات 

التدريب   معايير 

 المستمر 

موارد بشرية   شراكة 

 مؤهلة 
قطاع 

 حكومى 

 خاص قطاع 
شرررركات تة يرررة عالميرررة 

 شركات اتصاالت ومحلية

أجهرررررررررز  

 شبكة رقمية
محتررررررررررو  

 البوابة التعليمية رقمي

 األجهز 

 التدريب
 الشبكة

 التعليمي الرقمي المحتو  

 التدريب ماد  

قياس أثر  

 التدريب 
 فئات التدريب 

الةائمين على  

 التدريب 

 ويحتو  على قيم 

 ومهارات ومعارف رقمية  

 من شركاء التدريب 

 وتشمل:  

 الطالب. -

 هيئة التدريس. -

 الةياد  التربوية. -

 مصممي الم اهج. -

 التربو مختصين اإلشراف  -
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كذلك شلبكة انترنلت قويلة ومحتلوى أجهزة كمبيوتر وبرمجيات  في جميع المؤسسات ، و

تعليمي رقملي مالئلم للطلالب، باإلضلافة إللى ذللك  فالبلد ملن تلوفير التلدريب المسلتمر 

للطالب للمعلمين وللقيادات ، ولمصممى المناهج والمقررات الدراسية ملن خلالل شلراكة 

 ملع القطللاع الحكلومي والقطللاع الخلاص المتمثلللة فلى شللركات التقنيلة العالميللة والمحليللة

 وشركات االتصاالت.

وبالتطبيق على الجامعات فيمكن االستفادة مما سلبق  ذكلره  فلى تحديلد مجموعلة ملن    

العوامل  مماثلة تؤثر عللى تحقيلق التمكلين الرقملى بالجامعلات باعتبارهلا هلى األخلرى 

مؤسسات تعليم ، ومنها السياسات والتشلريعات الداعملة للتمكلين الرقملى ، وكلذلك البنيلة 

ة بما تشتمل عليه من تجهيزات فنية وتقنية ، وكلذلك التلدريبات المسلتمرة ألعضلاء التحتي

 هيئة التدريس والطالب ، والشراكات مع القطاع الخارجى .

عللى أن تعزيلز التطلوير الرقملى بالجامعلات  (Neil and Mariya)وتؤكلد دراسلة   

اص ؛وذللك للدعم يتأثر بحجم االستثمارات فى الحلرم الجلامعى ملع شلركات القطلاع الخل

عملية التعلم عبر االنترنت ، وتوفير منصات التعلم عبر االنترنلت ، والتحلرك نحلو تعللم 

 .(53)رقمى متمحور حول الطالب ، وتعلم نشط قائم على المهارات وحل المشكالت  

 خامسا التحديات التى تواجه تحقيق التمكين الرقمي بالجامعات:

التعلليم العلالي والتلى تقلف عائقلاً أملام تحقيلق توجد صعوبات وتحديات تواجه مؤسسات  

 التمكين الرقمي فى الجامعات ومن هذه التحديات ما يلي:

الصعوبات المالية التى تواجه الجامعة، وكذلك الطالب حيث يوجلد تبلاين شاسلع  •

فى المستوي المادي بلين الطلالب، وكلذلك فجلوة رقميلة بيلنهم، وبالتلالي يقتلرح 

مالً فى مؤسسات التعليم العالي يقوم عللى أسلاس علالج البعض تحوالً جذرياً شا

هذا التباين بين الطالب من خالل وضع برامج خاصة لكفالة التساوي فى القلدرة 

 .(54)الرقمية بين الطالب



 :(55)باإلضافة إلى ذلك

عدم وجود رؤية واضحة للجامعلات نحلو تحقيلق التمكلين الرقملي وغيلر قلادرة  •

 ن الحادي والعشرين.على االستجابة لتحديات القر

 انعدام الثقة فى األدوات والتقنيات الرقمية الحديثة فى المؤسسات الجامعية. •

 الجهل بالمنافسة العالمية الجديدة المحيطة بالجامعات. •

 عدم وجود ثقافة متجددة لقبول دخول التقنيات الحديثة. •

التكنولوجيلا   ال يُظهر األكاديميون القائمين على التلدريس إيجابيلة تجلاه اسلتخدام  •

 فى التدريس.

نقللص المعرفللة الرقميللة هللي أحللدي التحللديات تجللاه تحقيللق التمكللين الرقمللي  •

 بالجامعات.

اقسللام تكنولوجيللا المعلومللات فللى مؤسسللات التعللليم العللالي التللى تتعامللل مللع  •

 المبادرات الرقمية ليست دائماً جاهزة للتقدم التكنولوجي وتحقيق الرقمنة.

آخلر نحلو تحقيلق التمكلين الرقملي بالجامعلات حيلث   الطالب الرقمي هو تحلدي •

تختلف خلفياتهم التكنولوجية ومستوياتهم من طالب آلخلر بلاختالف البيئلات ملن 

طاللب  2120الريف والحضر، وقد أجريلت دراسلة مسلحية فلى اسلتراليا عللى 

جامعي من كليات متنوعلة حلول اسلتخدام التقنيلات التكنولوجيلة واألدوات التلى 

طالب وتوصلت النتائج إلى رغبلة الطلالب فلى التعلليم التكنوللوجي يستخدمها ال

 ولكن يوجد عدم تجانس وتساوى فى المستويات التكنولوجية بين الطالب.

يتضح مملا سلبق أن هنلاك تحلديات وصلعوبات متنوعلة تعلوق تحقيلق التمكلين 

الرقمى بالجامعات تتمثل فلى ضلعف البنيلة التحتيلة الرقميلة بالجامعلات وكلذلك 

يات تكنولوجية ، وضعف فى التمويل ، ونقص المعرفة والثقافة الرقمية لدى تحد

القيادات وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك الطلالب ، وضلعف شلبكات االنترنلت 

 لدى الطالب مما يعوق عملية االتصال والتعلم عن بعد .
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 سادساً آليات تحقيق التمكين الرقمي فى الجامعات:

تحقيق التمكين الرقمي فى الجامعات منهلا الدوللة والجامعلات توجد مجموعة من اآلليات ل

 :(56)والطالب والمجتمع الخارجي وتتضح فى اآلتي

الدولة: متمثلة فى الحكومة والوزارة والخدمة االتحادية للتعلليم واالشلراف عللى  •

العلوم حيث البد أن توفر هيئات الدوللة بيئلة تحسلينية للدعم وتطلوير الجامعلات 

لمستوي التنافسي العالمي والمحلي، وذلك من خالل دعم مالي للدعم رقمياً على ا

 االكتشافات واالختراعات، وتطوير البنية التحتية للجامعات.

الجامعة: بما تشتمله ملن كلادر إداري وبلاحثين وعلملاء وأعضلاء هيئلة تلدريس  •

وموظفين فالبد من تلوفير بيئلة إبداعيلة تسلمح لهلم باإلبلداع واالبتكلار وتطبيلق 

تكنولوجيللا الحديثللة لضللمان التكامللل الوثيللق بللين الجامعللة واالقتصللاد الرقمللي ال

 الخارجي.

الطالب: البلد ملن تلوفير التثقيلف االلكترونلي للطاللب، وبيلان ملدي أهميتله فلى  •

مسللتقبله المهنللي والللوظيفي والخللارجي كمللا يجللب تللوفير تللدريب للطللالب مللع 

 الشركات الكبيرة فى حيز الجامعة.

ات وبيئة األعمال الخارجية فالبلد ملن وجلود شلراكة حقيقيلة المؤسسات والشرك •

بين الشركات وأصحاب المصلحة واألعمال التجارية وبين الجامعات ملن خلالل 

مشاريع مشتركة بينهم وبرامج تدريبية متبادلة لضمان خريج على مسلتوي علال 

 من الكفاءة والخبرة والرقمنة.

من اآلليات لتحقيق التمكين الرقمى "مجموعة Jamshed Khalidوتضيف دراسة :    

 :(57)فى  مؤسسات التعليم العالي لرقمنة الجامعات ومنها

فهم الرقمنة ونشر ثقافتها وتأثيرها التحويلي فى خدملة وظلائف الجامعلة ،وتنفيلذ  -1

التغيرات التكنولوجية تدريجياً على جميع مسلتويات الجامعلة دون التركيلز فقلط 



يثة وذلك بلدعم ملن أقسلام تكنولوجيلا المعلوملات على مجرد شراء التقنيات الحد

 فى الجامعة.

ملن خلالل  Digital Eanpusبناء خطة استراتيجية شاملة لبنلاء حلرم رقملي  -2

رؤية رقمية للجامعة وبنلاء بنيلة تحتيلة رقميلة لالسلتجابة للتغيلرات التكنولوجيلا 

 الحديثة.

لللى األدوات االسللتثمار فللى بنللاء مبتكللرين رقمللين مللن خللالل تللدريبات مكثفللة ع -3

الرقمية والتقنيات الحديثة لتضمين المعرفلة الرقميلة لجميلع الملوظفين والقلائمين 

 بالتدريس والطالب.

يجب أن تتمتع مؤسسات التعليم العالي بحضور رقمي قلوي عللى جميلع وسلائل  -4

التواصل االجتماعي للبقاء مع صللة دائملة بلالطالب واسلتيعابهم رقميلاً، وكلذلك 

 اتها.لتسويق الجامعة لذ

 : (58)( آليات تحقيق التمكين الرقمى بالجامعات كما يلى2ويوضح الشكل رقم )
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آليات الرقمنة فى مؤسسات التعليم العالى  

 ني الرقمي للجامعة.التسويق اإللكترو -

 جذب الطالب والمحترفين أعضاء هيئة التدريس المتميزين. -

 تطوير الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الخارجية فى المجتمع. -

 التواصل بين الجامعة والطالب عبر ق وات وسائل التواصل االجتماعي.  -

 مل.رفع مستو  الخريج رقمياً لدعم المجتمع الخارجي وإيجاد فرص ع -

 تعزيز اإلدار  الرقمية فى الجامعة. -

 الجامعة 

University 

Digitalization 

 الرقم ة 

Student and Staff 

الطالب وأعضاء هيئة  

 التدريس 

 تسهيل إجراءات تسجيل الطالب رقمياً.  -

 توفير معلومات ومواد تدريبية عن التعلم الرقمي. -

 مي للطالب.توفير ق وات رقمية لدعم التحصيل األكادي -

 توفير نظام إلكتروني رقمي لمتابعة التةدم فى مستو  الطالب. -

 توفير م صات الكترونية رقمية للطالب. -
 دعم أعضاء هيئة التدريس بتدريبات وأنشطة عن آلية البحث والتدريس الرقمي.  -
 التعاون بين أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات من خالل الة وات الرقمية -

 

Department 

 اإلدارات  

 توفير خدمات احترافية لدعم أعضاء هيئة التدريس رقمياً. -

 إنشاء بوابة رقمية إلدار  المهام عن بعد.  -

 تشجيع العمل ب ظام رقمي. -

لمهارات محو األمية الرقمية وتعزيز االبتكار والتة ية فى    HR-CPDتفعيل برامج    -

 التدريس عن بعد. 

رقمي  - شبكات  الرقمي توفير  التعاون  وتعزيز  الجامعي  الحرم  داخل  قوية  السلكية  ة 

 المرن.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب على معرفة االتجاهات الحديثة فى الرقم ة من خالل مركز    -

 تك ولوجيا المعلومات واالتصاالت بالجامعة وذلك الستخدام التك ولوجيا بطريةة مبتكر . 

 لياً عن بعد عبر ق وات رقمية بين مختلف الجامعات والدول. تدويل التعليم العالي دو -
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Source:Jamshed Khalid, Anees J. Ali, Braham Ram,and 

Muhammad Khalee: Promising Digital University: a Pivotal 

, Int. J. Higher Education Transformationneed for 

, Vol. 12, No. 3, 2018,p272.Management in Education 

يتضح من الشكل السابق أن تحقيق التمكين الرقمى بالجامعات مسئولية مشتركة بين       

جميع االطراف وهم الدولة ، وكذلك القيادات الجامعية من خالل تعزيز االدارة الرقمية  

امعة، وتوفير برامج تدريب رقمى للجهاز االدارى والطالب وأعضاء هيئة التدريس بالج

والمجتمع  الجامعة  بين  الحقيقية  الشركات  ودعم  للجامعة،  الرقمى  التسويق  ودعم   ،

الطالب   وفيما يخص   ، االطراف  لدى جميع  وتأصيلها  الرقمية  الثقافة  لتعزيز  الخارجى 

ا تحقيق  فيمكن  التدريس  هيئة  المنصات وأعضاء  وانشاء  دعم  من خالل  الرقمى  لتمكين 

الرقمى  التعلم   تدريبية عن  مواد  وتوفير  للتواصل،  رقمية  قنوات  وتوفير   ، االلكترونية 

 ،وكذلك تدويل التعليم العالى بين مختلف الجامعات والدول.

وبالتالى تستطيع مؤسسات التعليم العالى تحقيق التمكلين الرقملى بالجامعلات ملن خلالل   

 . (59)جموعة من األدوار الداخلية ، والخارجية ، تتضح فى النقاط التالية  م

 الدور الداخلي لمؤسسات التعليم العالي ويتطلب اآلتي:-1

وضع خطة استراتيجية قائمة على واقع الحال فى المؤسسة وما تتطللع إليله ملن  •

رؤي مرحلة للتوصل إلى تحويل المؤسسة إلى مؤسسلة معرفيلة رقميلة. وهلذا 

 ختلف من مؤسسة إلى أخري غير أن الخطوط العريضة تكاد تكون متماثلة.ي

البنية التحتية وهي من األسس المهمة لتحقيق التمكين الرقمى وتتضح فى الشلكل  •

( ، من خالل توظيف تقنيلات االتصلاالت والمعلوملات والتلى تتضلمن   3رقم )  

السللكية والالسللكية القيام بإنشلاء أو تحسلين بنيلة المؤسسلة التحتيلة لالتصلاالت 

وشبكات المعلوملات وتلوفير أجهلزة ونقلاط التوصليل باألنترنلت فلى كلل مكلان 

والهلدف ملن ذللك هلو وضلع لبنلات مدينللة جامعيلة ذكيلة بملا فلى ذللك المبللاني 



والمرافق الذكية والفصلول االلكترونيلة والمكتبلة االلكترونيلة ومسلاكن الطلالب 

لخ، بحيث يتيسر الدخول إلى االنترنت ملن االلكترونية والمعامل االلكترونية .. ا

أى ركن من أركان الجامعة والحصول على المعلوملات فلى أي مكلان وفلى أي 

 وقت.
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 آليات التمكين الرقمى فى مؤسسات التعليم العالى  

يم  المصدر: جامعة الملك عبد العزيز ،مركز الدراسات االستراتيجية: دور مؤسسات التعل 

 . 90العالى فى اختراق الحاجز الرقمى ،مرجع سابق، ص 

كما يجب أن توفر البنية التحتية للطلالب وأعضلاء هيئلة التلدريس القلدرة عللى االتصلال 

باألنترنت من أجهزة الهاتف المزودة بتلك القدرة وكذلك أجهزة الحاسوب المحموللة. هلذا 

البنية التحتية لشبكات  

االتصاالت السلكية 

 والالسلكية
البنية التحتية لشبكات  

 المعلومات 

انات والمعرفة  بيقواعد ال

 والمعلومات 

 قسم الحاسوب

 قسم االتصاالت

 إدارة المناهج 

كليات وأقسام الجامعة 

 المتخصصة 

 شئون الموظفين قسم

 مراكز اإلعالم

 

 

محطات أجهزة  

أجهزة الحاسوب  الحاسوب

 واالتصاالت الشخصية

 المباني والمرافق الذكية 

التوعية الرقمية للطالب 

 الجدد 

 اإلعداد الرقمي للطالب 

 المعرفة الرقمية

 ورش عمل

 دورات تدريبية 

 حوافز

التأهيل الرقمي للعاملين  

 فى المؤسسة 

 ة الحاجز المادي إزال 

 إزالة الحاجز المعرفي 

 إزالة الحاجز النفسي

 الحاجز الرقمى 

 

 التواصل الرقمى
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فلة المتعلقلة بأنشلطة مؤسسلة التعلليم إلى جانب توفير قواعد البيانات والمعلوملات والمعر

العللالي وأنشللطتها التعليميللة والثقافيللة، بمللا فللى ذلللك فهللارس المكتبللة ومواقللع المجللالت 

 والدوريات العلمية.

التأهيل المعرفي للطالب على استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات من خالل  •

للى جانلب قسلم مشاركة الكليات المختلفة واألقسام المتخصصة فلى هلذا الجهلد إ

االتصللاالت، وقسللم هندسللة وعلللوم الحاسللوب، وإدارة وضللع وتطللوير المنللاهج 

الدراسية وربما كان من األفضل تكوين لجنة من المختصلين فلى شلؤون التعلليم 

العالي إلى جانب المتخصصين فى تقنيلة االتصلاالت والمعلوملات لوضلع ملنهج 

ل أولية للتوعية والدرايلة مترابط لتخطي الحاجز الرقمي المعرفي، يبدأ من فصو

بالحاسوب واالنترنت تقدم لكل طلالب السلنة األوللي إلعلدادهم لفصلول متقدملة 

 سواء فى تطبيق التقنية أو فى اكتساب حرفية فيها.

تقديم فصول الدراسة األولية لرفع مستوي دراسلة درايلة الطلالب المبتلدئين فلى  •

ى صورة مادة علمية تقدم لكل الجامعة بتقنية االتصاالت والمعلومات، قد يكون ف

الطالب الجلدد فلى كلل كليلة عللى حلدة، بحيلث يقسلم الطلالب إللى مجموعلات 

صغيرة تتلقي دراسات عملية إلى استخدام الحاسوب واالنترنت واإللمام بجوانب 

االستخدام المختلفة في الدراسلة وفلى الحيلاة العاملة، ويفضلل تقلديم محاضلرات 

لومللات وآداب اسللتخدام االنترنللت وقللد اثبتللت توجيهيللة عللن سللبل استسللقاء المع

التجارب بأن مثل هذه الدروس لها تأثير إيجابي كبير عللى أداء الطلالب خاصلة 

فى كلية الهندسة عنلدما ظهلرت اآلالت الحاسلبة االلكترونيلة وخصصلت الكليلة 

 فصوالً لتعليم كيفية استخدام تلك اآلالت.

تقنية االتصاالت والمعلومات فلى كلل إشاعة الثقافة الرقمية فى الجامعة وتطبيق   •

الشئون اإلدارية والتعليمية بالجامعة وضع برنامج تأهيلي للعاملين فلى الجامعلة، 

ولما كانت تلك الفئة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس الذين تخرجوا قبلل أن يلألفوا 



م تلك التقنية الحديثة من القادرين على التعلم غير أن سنهم ومركزهم ال يسمح لهل

باالنخراط فى فصلول لدراسلة الدرايلة بالحاسلوب واالنترنلت، إللى جانلب علدم 

توفر الوقت الالزم للتدرب على أساليب عمل جديدة، فى هذه الحالة فإن الحلاجز 

الرقمي يأخذ صورة حاجز نفسلي يللزم تجلاوزه بشلكل يالئلم هلذه الشلريحة ملن 

شلئون الملوظفين ملع أعضاء المؤسسة التعليمية، من هلذا المطللق يمكلن إلدارة  

مركز اإلعالم وإدارة المكتبات استخدام األسللوب المناسلب فلى التأهيلل بملا فلي 

ذلك عقد الدورات التدريبية وورش العمل وتقديم باقة من الحوافز للتشلجيع عللى 

التللدريب سللواء فللى مجموعللة أو بصللورة شخصللية باسللتخدام أقللراص تعليميللة 

محللو األميللة الرقميللة والقللدرة إلللى للتلدريب كللل حسللب وقتلله وطاقتلله، غيللر أن 

 التواصل الرقمي غير كافية بل يلزم اكتساب المهارة والحرفية الرقمية.

اكتساب المهارة الحرفية والرقمية يتطللب تلوطين وتطلوير التقنيلة الرقميلة، بملا  •

يالئم مستخدميها فى المؤسسة والمجتمع، وتوظيف التقنية فلى محلاالت المعرفلة 

عللى مصلادر المعرفلة التلى تغلذيها بلالمواد، إللى جانلب  المخلفة ملن الحصلول

التطبيقات فى مجال التعليم بالمؤسسة، هذا باإلضافة إلى االستخدامات الشخصية 

للتقنية التى تتجاوز التسلية أو الترفيه والتواصل مع األصلدقاء والقيلام بممارسلة 

 بعض الهوايات التى تسهلها االنترنت.

 ت التعليم العالى :الدور الخارجي لمؤسسا -2

الشراكة بين مؤسسات التعلليم العلالي ومنظملات المجتملع الملدني بملا فلى ذللك  •

مراحل التعليم السابق للجامعة هذا إلى جانلب شلراكة منظملات المجتملع الملدني 

 مع اإلدارات الحكومية المختلفة.

للى توطين وتطوير تقنيات االتصاالت والمعلومات بما يناسب األحوال الوطنيلة إ •

جانب تطوير البنية التحتية الوطنيلة لشلبكات االتصلاالت والمعلوملات ، وكلذلك 

وضع خطة استراتيجية للتغلب على الحاجز الرقمي بين شرائح المجتمع كأسلاس 
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لتحديد جهود متابعة بحوث مؤسسلات التعلليم العلالي وكلذلك توجهلات منظملات 

 المجتمع المدني فى المستقبل.

سات الحكومية بلأجهزة الحاسلوب والسلعي للتوسلع فلى تزويد الجامعات والمؤس •

 الحكومة اإللكترونية، ومحو األمية الرقمية.

تكوين الملواطن الرقملي بالشلراكة ملع اإلدارات الحكوميلة ومنظملات المجتملع  •

المدني التى توفر السبل المادية من شبكات ومعلدات واللدعم الملالي الضلروري 

 لتجاوز الحاجز الرقمي.

( األدوار الداخليلة والخارجيلة لمؤسسلات التعلليم 4سبق يوضح الشكل رقلم )  وإجماال لما

 العالى لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق التمكين الرقمى بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4الشكل رقم )

 دور مؤسسات التعليم العالى لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق التمكين الرقمى

الدور  

 الداخلى 

مؤسسات التعليم  

 العالي 

الدور  

 الخارجي 

الدور  

 الداخلي 
 تطوير وت مية المعرفة 

 تخريج أهل المعرفة 

 ى الخريج الرقم

 
 المه ي الرقمى  المعلم الرقمي 

 عررفرة نرشر الرم

مجتمع 

 المعرفة 

التعليم االلكتروني عن  

 بعد
الدورات التعليمية  

 والتدريبية للخريجين 
 محو األمية الرقمية 

 العوامل الرقمية  

 

 توفير المعلومات 

 تمكين المعرفة 

 المباني والمرافق الذكية

 اإلدار  الرقمية  

 المكتبة الرقمية  

 التأهيل الرقمي للعاملين  

 

 الرقمي للطالب  اإلعداد

 المهار  الرقمية  

 المهار  المعلوماتية 

 المهار  المعرفية 

 مؤسسات المعرفة 



اسات االستراتيجية: دور مؤسسات التعليم  المصدر: جامعة الملك عبد العزيز ،مركز الدر

 . 89العالى فى اختراق الحاجز الرقمى ،مرجع سابق، ص 

التمكين الرقمى      العالى تستطيع تحقيق  التعليم  يتضح من الشكل السابق أن مؤسسات 

من خالل مجموعة من االدوار الداخلية تتمثل فى المبانى والتجهيزات الرقمية ، والحرم  

الر ،  الجامعى  العصرى  المجتمع  احتياجات  لتلبية  للطالب  التقنى  االعداد  وكذلك   ، قمى 

بالتمكين   الثقافى  الوعى  لنشر  التدريبية  الدورات  منها  الخارجية  األدوار  من  ومجوعة 

 الرقمى ، وتوفير المعرفة ، ومحو األمية الرقمية للجميع . 

ليم من خالل تمكين  ولقد استطاعت البحرين من تحقيق التمكين الرقمى فى التع    

الطالب ، واعضاء هيئة التدريس ، والجهاز االدارى ، والقيادات ، وهذا ما يوضحه 

 الشكل التالى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 5الشكل رقم )

 آليات التمكين الرقمى فى التعليم بمملكة البحرين

التعل في  الرقمي  التمكين  برنامج  والتعليم:  التربية  وزارة  البحرين،  مملكة   : يم،  المصدر 

 . 39، ص مرجع سابق
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جميع 
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 بيئة ممك ة )انترنت سريع / بوابة تعليمية رقمية / محتو  تعليمي رقمي / دعم تة ي 

تمكين 

 الطالب 
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فى ضوء االستفادة من الشكل السابق ، يُمكن تحقيق التمكين الرقمي في الجامعات من     

خالل مجموعة من اآلليات ومنها تمكين القيادة التربوية لكى تكون داعمة للتقنية الرقميلة، 

كذلك تمكين وكذلك التمكين في المجال اإلداري من خالل برامج تدريبية وتنمية مهنية ، و

أعضاء هيئة التدريس من خالل التدريب التقنى المستمر، وهلذا يلنعكس بالضلرورة عللى 

الطالب فيخرج طالب لديه القدرة على توظيف التقنية الرقميلة فلي التعلليم ويصلبح منلتج 

 للمعرفة ومواكب لكافة المستجدات وواعي للمواطنة الرقمية والعالمية.

 :Covid19ن الرقمى بالجامعات بجائحة كورونا الخطوة الثالثة عالقة التمكي

 :  Covid19أوال مظاهر االهتمام العالمى بالتمكين الرقمى فى ظل أزمة جائحة كورونا 

، حدثاً كبيراً هدد البشرية قاطبة كونه استهدف حياة 2019يشهد العالم منذ أواخر العام  

ة ووهان الصينية منتشراً  الشعوب ، تمثل فى انتشار فايروس كورونا منطلقاً من مقاطع

فى بقاع األرض ، وكادت الحياة تتوقف فى معظم مجاالتها استجابة للواقع الذى فرضه 

هذا الضيف الثقيل ، وامتدت تداعياته لتجعل الحياة عصيبة على كل المستويات الصحية  

 .(60)، والتعليمية، واالجتماعية ،واالقتصادية ، واالنسانية

تعليم من جراء هذا الحدث ألزمة هائلة ربما كانت هى األخطر  ولقد تعرض قطاع ال    

مليار طالب عن التعليم فى 1.6فى التاريخ المعاصر ، كونها تسببت فى انقطاع أكثر من  

الدراسى  161 العام  خالل  دفع   2020دولة  ،مما  والجامعات  المدارس  كافة  واغالق   ،

التعليم االلكترونى ومنصات بالتعليم عن بعد لكى  كافة الدول إلى استخدام  ه أو ما يُعرف 

 ..(61)تبقى عجلة التعليم مستمرة فى دورانها

وتؤكد اليونسكو على أن برامج التعليم االفتراضي هي طوق النجاة فى هذه المرحللة بكلل 

ما يمتلكه من موارد سمعية وبصرية ورسلوم توضليحية وصلور متحركلة تحلول التعلليم 

وب تفاعلي مصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية تجعلل عن بعد من أسلوب التلقين إلى أسل

 .(62)من العملية التعليمية الجامدة عملية أكثر جذبا  



ووضعت منظمة اليونسكو للجامعة والمدارس مجموعلة ملن البلرامج التلي تسلاعد اللتعلم 

 :(63)عن بعد ومنها ما يلي 

   Black Board Learnنظام إدارة التعلم   •

رة عمليلة التعلليم واللتعلم فلي الجامعلة حيلث يسلتطيع وهو نظام تفاعلي متكاملل إلدا

الطالب وعضو هيئة التدريس الدخول إلى نسخة إلكترونية من المقررات المسجلة لله 

على نظام الخدمات الذاتية األكاديمي بانر، ويتيح النظام ألستاذ المقرر مجموعلة ملن 

قلرر بطريقلة إلكترونيلة األدوات المتنوعة التي تخلدم العمليلة التعليميلة مثلل بنلاء الم

ورفللع المحتللوي وتنظيملله والللتحكم فللي موعللد إتاحتلله للطللالب وتصللميم المهللام 

 والواجبات واالختبارات وتصحيحها إلكترونيا.

 :Black Board Collaborate الفصول االفتراضية •

وهو إحدى أدوات نظام بالك بورد يتيح تقديم المحاضرات واللقاءات عن بعلد ملن خلالل 

اضللية تتضللمن أنمللاط التفاعللل التللي تللتم فللي الفصللل التقليللدي مللن خللالل إتاحللة بيئلة افتر

مجموعة من العناصر المتنوعة التي يحتاجها أستاذ المقرر لتقلديم اللقلاءات والتفاعلل ملع 

الطالب مثل الحوار الصوتي والمحادثة النصية وعرض المحتوى والشرح على السلبورة 

 بأدوات تفاعلية متعددة.

• Black Board Mobile  تطبيقللات يللتم تحميلهللا علللى الجللوال واألجهللزة

المحمولة الذكية من متجر التطبيقات الخاصة وتتيح للطالب وأستاذ المقلرر عبلر 

( بالجهللاز المقللررات الدراسللية Android , IOSأجهللزة الجللوال الللدخول )

 المسجلة له واالطالع على التكليفات والواجبات والتقديرات.

 إدمودو:  Edmodoمنصة   •

وهي منصة اجتماعية رقمية مجانية توفر للمعلمين والطالب بيئة آمنة لالتصال والتعلاون 

وتبادل المحتوى التعليملي وتطبيقاتله الرقميلة إضلافة إللى الواجبلات المنزليلة واللدرجات 

 المناقشات.
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• Google Classroom  وهو يسهل التواصل بلين المعلملين والطلالب سلواء

د لجأت آلية بعلض الكليلات المصلرية ومنهلا كليلة داخل المدرسة أو خارجها وق

الصيدلة جامعة القاهرة ووفرت االشتراك به مجانا لكلل الطلالب كوسليلة لللتعلم 

 عن بعد.

 Seesawتطبيق   •

وهو تطبيق رقمي يساعد الطالب على توثيق ما يتعلمونه وتقاسمه ملع المعلملين وأوليلاء 

د فلي تعزيلز الصلالت بلين المدرسلة األمور وزمالءهم، وملن مزايلا هلذا التطبيلق يسلاع

 والمنزل.

والذي يعتمد على نظام تعليمي تكيفي عبد اإلنترنلت يسلاعد   Mindsparkوكذلك تطبيق  

 الطالب على ممارسة الرياضيات وتعلمها.

ورغم هذه االقتراحات لمواكبة مؤسسات التعليم العالى للتقنيات الرقمية إال أن اشكالية  

عالمية ووطنية بامتياز ، وذلك لتشعيب جوانبها على المستوى   التعليم العالى هى مشكلة

العالمى ، وعلى المستوى الوطنى ، وعن ابرز التحديات التى واجهت مؤسسات التعليم  

 .(64)العالى خالل فترة جائحة كورونا تتمثل فى اآلتى 

 . 19نقاط القوة فى مواجهة مؤسسات التعليم العالى ألزمة كورونا كوفيد 

السريع من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب على هذا الوضع الجديد ،    التأقلم  •

وبنسبة رضا جيدة من قبل الطرفين ، على الرغم من ضعف الخبرات السابقة ،  

وضعف البنية التحتية لهذه األنظمة ، ولكن الجامعات تمكنت من االستمرار فى  

لية التعليمية، كما أثبتت  أدائها التعليمي عن بُعد ، ولم يحدث أى انقطاع فى العم

هذه التجربة بأن حضور الطالب إلى جامعاتهم فى بعض المسارات التعليمية  

من أماكن بعيدة وفى ساعات مبكرة من الصباح الباكر أو المحاضرات المتأخرة  

 يُمكن االستغناء عنها وتوفير الوقت والجهد الجسدي والمادي على الطالب . 

 :19ى مؤسسات التعليم العالى فى مواجهة كورورنا كوفيد نقاط الضعف واالشكاليات لد 



تعدد وسائل التعليم وعدم التجانس والتفاوت فى مستويات رضا الطالب ، وعدم   •

وجود متابعة مهنية لرصد التوعية واإلرشاد ، وترك الموضوع بالكامل 

 ألعضاء هيئة التدريس واجتهاداتهم الشخصية . 

إلى حد كبير ،وصعوبة التواصل معهم  غياب خبراء الحاسوب عن الساحة  •

 لهدف تداول االستشارة معهم . 

بطء الشبكة العنكبوتية ، وعدم وجود حماية إلكترونية للعملية التعليمية ،   •

 وتعرضها لمخاطر متنوعة . 

 عالقة التمكين الرقمى بأزمة جائحة كورونا فى الجامعات الصينية :  

 باسم    2003لتعليمية المفتوحة بعد مؤتمر بكين أقرت الحكومة الصينية استخدام الموارد ا

التعلم   2020  بيئات  واستخدام  المفتوحة  التعليمية  الموارد  استخدام  لتعزيز  وذلك   ،

 Chinese Quality Course (CQC)الذي،  Open Coursewareالذكى

project,  " وتقديم أموال لدعم مشروع "الجودة الصينية 

مفتوحة للجميع ، وتقدم الجامعات الصينية تمويل إضافي    يهدف إلى توفير موارد تعليمية

 ( 65) للمعلمين الذين يساهمون فى مشروع "الجودة الصينية"

، أطلقت جامعة الصين المفتوحة" مبادرة الدورة لمدة خمس دقائق    2012وفي عام       

بناء   إلى  تهدف  فى  30000"التى  جامعتى      MOOCCNو  Tsinghuaدورة  من 

XuetangX  تها خمس دقائق ، كما اطلقت مبادرةومد 

 .(66)دورة مجانية  1000تكنولوجيا المعلومات، والتي توفر الوصول إلى أكثر من 

ومنذ تفشى فيروس كورونا فى الصين ، قررت الحكومة الصينية حظر أي نوع من     

  270التدريس وجًها لوجه ، مما أدى إلى تعطيل الفصول الدراسية وعدم قدرة أكثر من  

التعليم  م وزارة  أطلقت  وبالتالي   ، مدارسهم   / جامعاتهم  إلى  العودة  على  طالب  ليون 

 الصينية مبادرة بعنوان "ضمان التعليم  دون انقطاع عندما تتعطل الفصول الدراسية 

‘Ensuring learning undisrupted when classes are disrupted 
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Open Educational Practices (OEP) ضرور على  استخدام وأكدت  ة 

وتواصلها   فعاليتها  وضمان  والتعلم  التعليم  عملية  لتعزيز  المفتوحة  التعليمية  الممارسات 

 . (67) الفعال بين المعلم والمتعلم  كما تتضح فى الشكل التالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6شكل رقم )

 OEPالممارسات التعليمية المفتوحة  

Source:RonghuaiHuang1, Ahmed Tlili1* , Ting-Wen Chang1, 

XianglingZhang1, Fabio Nascimbeni2 and Daniel 

Burgos2:Disrupted Classes ,Undisrupted Learning During 

Covid -19Outbreak in China :Application of Open Education 

Practices and Resources , Huang et al. Smart Learning 

Environments, Springer open,2020,P6. 

يتضح من الشكل السابق أن الجامعات الصينية تمكنت من تطبيق الممارسات التعليمية    

 : (68) المفتوحة من خالل أربع دعائم رئيسية وهم 

1-Relation OER–enabling technology–open teaching 

 التمكين الرقمي
 التعاون المفتوح 

 التمكين التك ولوجي 

 مصادر تعليمية مفتوحة  التعليم عن بعد 

 التمكين التك ولوجي

 التةييم عن بعد 

 الممارسات التعليمية المفتوحة 

OEP 

 التمكين الرقمي

3 

2 4 

1 

1- OER-Enabling technology- Open teaching.   3- Open collaboration Enabling technology- 

Open assessment 

2- Open teaching- Enabling technology – Open collaboration.. 4- Open assessment – Enabling technology-
OER. 



التكنولوجى  وعملية التدريس ، حيث   العالقة بين المصادر التعليمية المفتوحة والتمكين 

التعليمية المفتوحة فى عملية التدريس عن بعد  تساعد   التكنولوجيا من استخدام المصادر 

التعلم  بعمليات  االستمتاع  للطالب  يمكن  حيث  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  بين 

 المفتوحة والتعاونية القائمة على الموارد التعليمية المفتوحة عبر التكنولوجيا التشاركية.

2-Relation open teaching–enabling technology–open 

collaboration: 

هذه   خالل  من  المفتوح:  والتعاون  التكنولوجى  التمكين  و  المفتوح  التدريس  بين  العالقة 

العالقة ، يعزز المعلمون مشاركة الطالب في عمليات تعاون مفتوحة عبر التكنولوجيا ،  

ال مع  يتفاعلون  حيث   ، والشبكات  االجتماعي  التواصل  وسائل  الخارجية  مثل  مجتمعات 

 وأصحاب المصلحة عبر اإلنترنت. 

3-Relation open collaboration–enabling technology–open 

assessment 

هذه   تصف  حيث  المفتوح  والتقييم  التكنولوجي  والتمكين  المفتوح  التعاون  بين  العالقة 

التعاون   على  االعتماد  من خالل  الطالب  تقييم  يتم  عندما  الحالة  المجتمعات  العالقة  مع 

 الخارجية الحالية وأصحاب المصلحة . 

4-Relation open assessment–enabling technology–OER 

تقوم   المفتوحة حيث  التعليمية  والمصادر  التكنولوجى  والتمكين  التقييم  بين عملية  العالقة 

فر بشكل  المتعلمون  التي طورها  للموارد  األقران  وتقييم  التعاون  بتعزيز  أو  العالقة  دي 

جماعي. التقييم المفتوح الذي تم الحصول عليها من خالل المالحظات والتقارير لتحسين  

 المصادر التعليمية المفتوحة. 

الجامعات االردنية فتعد من الجامعات الرائدة على مستوى العالم العربى فى مجال  أما فى 

ال استخدام  على  االردنية  الجامعات  دأبت  وقد   ، اإللكتروني  قبل التعلم  االلكترونى  تعلم 

ووقف   ، كورونا  ظهور  بعد  طرأت  التى  الظروف  ظل  وفى   ، كورونا  جائحة  ظهور 
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عملية التدريس وجه لوجه انتقل التعليم فى الجامعات االردنية  إلى تعليم عن بعد ، وبدأ  

تدريس جميع المساقات بالجامعات األردنية من خالل التعليم عن بعد ، ودأبت الجامعات  

تدريبية  االردني ودورات  ورش  عقد  على  الجودة  وضمان  االعتماد  مراكز  خالل  من  ة 

االمتحانات   واستخدام   ، فيها  التدريس  هيئة  ألعضاء  االلكترونى  التعليم  فى  خاصة 

مستوى   على  المحوسبة  باالمتحانات  خاص  قسم  وأنشئ   ، المساقات  لجميع  المحوسبة 

 .(69)الجامعة 

هونج     دكتور  بجامعة  Dr. Tran Hong ويذكر  المعلومات  تكنولوجيا  تقنية  مدير 

CBU) California Baptist University   الجامعات فى  السريع  التحول  أن    )

كوفيد   انتشار  بسبب  االستراتيجيات 19كافة  بسبب  كاليفورنيا  جامعة  على  يؤثر  لم   ،

كتور  طويلة المدى التى اتخذتها الجامعة نحو التحول الرقمى منذ عشرة سنوات بقيادة د

الديناميكية   التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي في صناعة  هونج الذى كان مؤمنا بأن أن 

الطالب   نقل  من  مكنته  مميكنة  رقمية  تحتية  بنية  وبناء  االبتكار،  خالل  من  المتزايدة؛ 

بيئة   إلى  بسالسة  التدريس  هيئة  بفاعلية   Webexواعضاء  كورونا  ازمة  وإدارة   ،

 . (70) واتقان

 

 ابعة : آليات تحقيق التمكين الرقمي في ضوء الخبرة الهندية . الخطوة الر 

وفلى هللذه الخطللوة سللوف تعللرض الباحثللة آليللات التمكللين الرقمللى بدولللة الهنللد، وقللد تللم 

اختيارها ألنها من الدول التى تمتلك معرفة رقميلة قويلة ، باإلضلافة أللى أنهلا اسلتخدمت 

جميع المجاالت عامة والتعليم الجلامعى مصطلح التمكين الرقمى كاستراتيجية لتنفيذها فى  

 .رقمى فى الصفحات التالية للدراسةبخاصة ، ولمزيد من التوضيح حول آليات التمكين ال

تعد الهند من الدول التي تمتلك قوة واقتصاد معرفي قوي باستخدام قوة التقنيلات الرقميلة، 

ة لبرنلامج التمكلين واستطاعت الهد من تحقيق التمكلين الرقملي ملن خلالل تنفيلذ الحكومل

وسلمي هلذا العلام بعلام اآلملال البنلاءة واإلبداعيلة عللى يلد   2015الرقمي بداية من عام  



سللري نارينللدا مللودي ويهللدف البرنللامج إلللى  Sri NarendraModiرئلليس الللوزراء 

بأكملها في جميع المجلاالت ومنهلا التعلليم الجلامعي بحلول  Digital Indiaرقمنة الهند 

2019 (71). 

تعد الهند من الدول الكبيرة جغرافيا وأكبر ديمقراطية فلي العلالم، واقتصلادها يسلير و     

بخطللوات سللريعة فللي مجللال االسللتثمار األجنبللي، وتكنولوجيللا المعلومللات واالتصللاالت 

والرقمنة في التعليم، وأكد تقرير اليونسيف عن الهنلد أنهلا تسلير بخطلوات فعاللة سلريعة 

 .lised EconomyDigita(72)نحو اقتصاد أكثر رقمنة 

وذلك من خالل اتخاذ حكومة الهند خطة لتمكين جميع أفراد دولة الهند رقمياً، وذللك       

بتوفير الخدمات الحكومية لجميع الموطنين رقمياً، وبناء بنيلة تحتيلة قويلة عبلر اإلنترنلت 

 primeعلللى يللد رئلليس الللوزراء الهنللدي  2015والللذي بللدأ  العمللل بهللا فللي يوليللو 

minister Sri NarendraModi  1.130.000حيث بلغت تكلفتله RS  ويقلوم قسلم

DEITY Department of electronics and information technology 

دورا حاسما في تنفيذ المكين الرقمي بالهند وتحويلها إلى بلدا رقميا معرفيا قويا من خلالل 

 = IT+IT=IT (India today +information technologyتطبيلق معادللة 

India tomorrow  وتعني الهند اليوم مع تكنولوجيا المعرفة والمعلومات تسلاوي بللد )

 .(73)رقميا قويا في الغد  

 (74)واستطاعت الهند تحقيق هذا المخطط الرقمي من خالل ثالث ركائز رئيسية هي: 

 تكوين بنية تحتية رقمية. -1

 تقديم جميع الخدمات رقميا. -2

 .digital literacyقمية  محو األمية الر -3

 خطوات التمكين الرقمي في الهند: 

 (75)تتمثل آليات التمكين الرقمي في الهند في تسع خطوات تتمثل في النقاط التالية:  
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تكامل بين الوزارات والواليات والدوللة فلي بنلاء بنيلة تحتيلة رقميلة فلي الهنلد للدعم   -1

يلع المنلاطق الريفيلة والبلالغ علددها المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصلاالت فلي جم

الف منطقة ريفية والمناطق الحضرية أيضا بشبكة افتراضية رقمية لتقديم الخلدمات   250

باإلضافة إللى تلوفير  SWAN, NKN, KOFNالرقمية من خالل شبكات انترنت مثل 

 ألف مكتبة خدمات إلكترونية على مستوى الوالية. 100أكثر من 

مللن خللالل هندسللة العمليللات  E-Governmentميللة فللي الهنللد تبنللي الحكومللة الرق -2

واستخدام تكنولوجيا المعلوملات واالتصلاالت وقواعلد البيانلات االلكترونيلة وذللك لتقلديم 

 الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.

نشللر الثقافللة الرقميللة بللين جميللع المللواطنين وتعزيللز االسللتخدام األمثللل لتكنولوجيللا  -3

المناطق الريفية والحضرية من خلالل برنلامج محلو األميلة الرقميلة  المعلومات في جميع

 long live digitalوذلك لتعزيز بنية اقتصادية أكثر رقمنة ، وأقل ورقياً تحلت شلعار 

empowerment  (76)يحيا التمكين الرقمي . 

 تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الحكومة الرقمية. -4

ألف مكتلب   150ل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية حيث يتم تحويل  تحوي  -5

 بريد إلى خدمات رقمية بريدية وغيرها.

تحلت هلذا  Information for allتلوفير المعرفلة والمعلوملات لجميلع الملواطنين  -6

الشللعار مللن خللالل مللنح منصللات للمعرفللة والمعلومللات، ومللن خللالل وسللائل التواصللل 

 والبريد االلكتروني.  SMSمات رسائل  االجتماعي وخد

تصنيع جميع األجهزة الرقمية بواسطة الهند ذاتهلا مثلل أجهلزة الكمبيلوتر والبطاقلات   -7

 الذكية والهواتف الذكية لتصبح األولى عالميا في كفاءة المنتج.

دعللم جميللع المنللاطق  الريفيللة والحضللرية بشللبكات لللدعم اتصللال المحمللول بنحللو  -8

 .2014إلى  2014من عام    16.000crrsالقرى بتكلفة تصل   شبكة في  42.300



تكنولوجيا جميع المجاالت في الصحة ملن خلالل ملن خلالل استشلارات صلحية عبلد   -9

االنترنت والسجالت الطبية الرقمية، وتوريد األدوية عبر شبكات االنترنت وكلذلك مجلال 

وفير خلدمات واي فلاي الزراعة والقضاء واالقتصاد واألملن وأهمهلم التعلليم حيلث تلم تل

أللف مدرسلة واعتملاد برنلامج   250مجاني لجميع المدارس والجامعات حيث تلم تغطيلة  

 MOOCsمحو األمية الرقمية من خالل منصة  

Massive Online Open Courses Shall  أي شلبكة ضلخمة لتقلديم خلدمات

المجللاني ودورات رقميللة مجانيللة منفتحللة علللى العللالم بأكمللله وكللذلك أيضللا فللي التعللليم 

 الجامعي والجامعات والتي تتضح آلياته بشكل مفصل في المحور التالي للدراسة .

باستقراء ما سبق يتضح أن الهند استطاعت تحقيق التمكين الرقمى ليس فلى الجامعلات    

فحسب بل فى جميع مؤسسات الدولة ، حيث اسلتطاعت نشلر الثقافلة الرقميلة بلين جميلع 

األمية الرقميلة ، وكلذلك دعلم الشلبكات الرقميلة وتقويتهلا فلى   المواطنين بالدولة ، ومحو

 جميع المؤسسات ، وتحويل جميع الخدمات إلى خدمات رقمية .

 : COVID19أليات تحقيق التمكين الرقمى فى الهند وعالقتها بجائحة كورونا 

فعلل تقوم الهند بدورا رئيسيا كبيرا في مجال خدمات التعلم اإللكتروني اللدولي ، وهلي بال

واحدة من الدول الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واتخذت الحكوملة الهنديلة 

 .(77)والقطاع الخاص مبادرات لتحقيق التمكين الرقمي في التعليم العام والجامعي بالهند

لتشجيع التعليم  open university systemكما طورت الهند نظام الجامعة المفتوحة 

ت جامعت أنديرا غاندي الوطنيلة المفتوحلة رائلدة فلي مجلال التعلليم عن بعد حيث أصبح

والتلي  Indira Ghandi National Open University( IGNOUعلن بعلد )

طاللب ويلتم بهلا تفعيلل تكنولوجيلا المعلوملات واالتصلاالت الحديثلة   11.87.100تضم  

 .(78)بشكل فعال ومتميز 

ي في التعليم الجامعي من خالل تغطية كافة واستطاعت الهند من تحقيق التمكين الرقم    

 NKNNational Knowledge Networkالجامعللات بشللبكة المعرفللة الوطنيللة 
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للدعم وتنفيلذ  Ministry of HRDبمسلاعدة ودعلم ملن وزارة تنميلة الملوارد البشلرية 

 .(79)التمكين الرقمي بالجامعات 

لكترونلي كاسلتراتيجية إلزاميلة فلي وفي الجامعات الهندية تم اعتماد التعليم الرقمي اال    

" ملن bottom upمؤسسات التعليم العالي وتم تطبيقه وفقا لمبدأ ملن أسلفل إللى أعللى "

 :(80)خالل

اعتمللاد هيكللل مؤسسللي فللي المؤسسللات الجامعيللة بالهنللد السللتيعاب ودمللع االبتكللارات  -

سلتيعاب التكنولوجية في التعلليم العلالي علن طريلق قلادة مبتكلرين وكفلاءة محاضلرين ال

 وتبني التكنولوجيا في الشرح والتدريس.

تزويد الطالب بمعلومات الستيعاب هذا التطور الهائل في التكنولوجيا ملن خلالل تنميلة   -

 التفكير النقدي وقدرات التعلم الذاتي لدى الطالب .

تقديم استراتيجيات تدريس متزامنة وغير متزامنة بطرق وأساليب علرض مختلفلة منهلا -

والبريد   DVDنات المدمجة والرسوم المتحركة وعروض الباوربوينت وأقراص  االسطوا

 للمعلومات واالتصاالت.  wwwااللكتروني وشبكات الويب العالمية  

تقديم تلدريبات رقميلة قويلة عللى الكمبيلوتر مقدملة للطلالب وألعضلاء هيئلة التلدريس   -

 .CBTتسمى 

نلد حيلث أطلقلت منظملة أبحلاث الفضلاء بناء بنية تحتية لتحقيق التمكين الرقمي فلي اله  -

قملرا صلناعيا  Indian Space Research Organization( ISROالهنديلة )

مخصصا لألغراض التعليمية كما تم تدعيم شبكات االنترنت في المنطقلة الريفيلة لتصلبح 

 .(81)على السواء مع المناطق الحضرية  

لطالب بمشاركة القطاع الخلاص توفير برامج تدريبية رسمية ألعضاء هيئة التدريس وا  -

الستيفاء الحد األدنى من المعايير التكنولوجيلة وباسلتخدام أنظملة ووسلائط االتصلال علن 

بعد مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والمنصات االلكترونية وعصا التحكم واألفلالم 

 .(82)المضيئة وقارئ الرموز الشريطي والمحوالت الرقمية وغيرها 



تم اعتماد التعليم االلكتروني في الهند في الملدارس والجامعلات بشلكلين متلزامن وقد       

ويعنللي التعللليم االلكترونللي  synchronous and asynchronyوغيللر متللزامن 

المتزامن أي في نفس الوقت يتفاعل الطالب المشاركين مع المعلم عبر الويب، أما التعلليم 

س في نفس الوقت أي يسمح للطالب الدخول إللى االلكتروني غير المتزامن والذي يعني لي

المحاضرة فلي أي وقلت دون تفاعلل مباشلر ملع المعللم ، وللتعلليم الرقملي أهميلة كبيلرة 

للطالب حيث يمكن الوصول إلى المحاضرة الرقمية في أي وقلت وأي مكلان واسلتيعابها 

الجامعللة،  بالسللرعة التللي تناسللبه، باإلضللافة إلللى تخفلليض تكللاليف السللفر واالنتقللال إلللى

 . (83)باإلضافة إلى انخفاض تكلفة التعلم وزيادة فاعليته

 :(84)وقد تمكنت الهند من تحقيق التمكين الرقمي في الجامعات الهندية من خالل

 .Universal digital literacyمحو األمية الرقمية العالمية للجميع -1

 Universally accessible digitalموارد رقمية يمكن الوصلول إليهلا عالميلا  -2

resources. 

 .All documents going on cloudجميع المستندات تسير على السحابة   -3

 .Collaborative digital platformsمنصات رقمية تعاونية  -4

 .Portabilityقابلية التنقل   -5

قبالً وذكر سيتارام مدير المعهد الهندى للتكنولوجيا فى جواهاتى ، أن الهند تمتللك مسلت    

مشرقاً للتعليم االلكترونى فى بالده ، حيث تمتللك الهنلد مجموعلة ضلخمة ملن االمكانلات 

بأمان ،مع توفير حلول للتدريس واللتعلم عبلر 19الرقمية تجعلها تأخذ زمام أزمة كورونا  

االنترنت لجميلع أنحلاء العلالم ، كملا أوضلحت فيلديا يرافلديكار اللرئيس األسلبق لجامعلة 

ية فى بيون بالهند أن أعضاء هيئة التلدريس اسلتطاعوا التكيلف السلريع سيمبيوسيس الدول

 .(85)مع التعلم عبر االنترنت ، وقد مثل هذا النهج استجابة تفاعلية أكثر من كونه استباقياً  

، أن التعليم االلكترونلى كلان لله ICFAIكما أشار ماهيندر ريدى نائب رئيس مؤسسة     

لتعليم العالى فى الهند ، وبلاألخص أثنلاء تعليلق الدراسلة دوراً كبيراً فى نجاح مؤسسات ا
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دورة دراسللية مفتوحللة عبللر 2000المتللزامن مللع كورونللا ، حيللث تللم تللوفير أكثللر مللن 

االنترنت ملن خلالل منصلة البرنلامج اللوطنى الهنلدى للتعلليم المعلزز للتكنولوجيلا باسلم 

(NAPTELوالتى أطلقت من قبل جامعة سيتارام فى جواهلاتى وسل ، ) تة معاهلد هنديلة

أخرى للتكنولوجيا جنباً إلى جنب مع المعهد الهنلدى للعللوم ، وأضلاف إللى أن أكثلر ملن 

عشلرة ماليللين ملتعلم مللن جميلع أنحللاء العلالم ، قللد التحقلوا بهللذه اللدورات وهللى متاحللة 

ومجانية عبر االنترنت ، وذكرت فيديا يرافديكار أن الهند لن تشهد أى انخفاض فى قبلول 

حيث أن أعداد المتقدمين للقبول فى الجامعات جيلدة ومرتفعلة مقارنلة بالمقاعلد   الطالب ،

 .(86)المتاحة ، ولم تتأثر بأزمة كورونا على مؤسسات التعليم العالى

 NPTELمنصة البرنامج الوطنى المعزز للتكنولوجيا    -

     ( للتكنولوجيا  المعزز  للتعلم  الوطني  البرنامج  مNPTELبدأ  سبعة  قبل  من  عاهد ( 

هندية للتكنولوجيا )بومباي ، دلهي ، كانبور ، خراجبور ، مدراس ، جواهاتي وروكي( 

، وقد تم تحديد خمسة  2003جنبًا إلى جنب مع المعهد الهندي للعلوم ، بنغالور في عام  

تخصصات أساسية ، وهي الهندسة المدنية وعلوم وهندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية  

دورة في تنسيق الويب /    235ندسة االتصاالت والهندسة الميكانيكية و  واإللكترونيات وه

الرئيسي من   البناء    NPTELالفيديو تم تطويرها في هذه المرحلة  ، وكان الهدف  هو 

من   األولى  المرحلة  في  سابقًا  إطالقها  تم  التي  األساسية  والعلوم  الهندسة  دورات  على 

NPTEL  إنشاء تم  كما  عب  600،  إضافية  الفروع دورة  جميع  في  والفيديو  الويب  ر 

العليا   الدراسات  ومستويات  الجامعية  المرحلة  في  الفيزيائية  والعلوم  للهندسة  الرئيسية 

مثل  التحسينات  من  العديد  تنفيذ  تم  وقد  العليا،  الدراسات  مستوى  على  اإلدارة  ودورات 

 .(87)فهرسة جميع دورات الفيديو والويب والبحث عن الكلمات الرئيسية

 :(88)تمتاز منصة البرنامج الوطني الهندي للتعليم المعزز للتكنولوجيا باآلتي و

الهندسة والعلوم األساسية والمواد   - أكبر مستودع على اإلنترنت في عالم الدورات في 

 المختارة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 



مليون + مشترك   1.6القناة التعليمية األكثر اشتراًكا ،    -  NPTELلل    Youtubeقناة  -

 ساعة من محتوى الفيديو  56000مليون مشاهدة ، وأكثر من  900في القناة ، 

 المكتبة األكثر استخداًما للمحتوى التعليمي الُمراجع من قِبل الزمالء في العالم.  -

 2014في تقديم دورات مفتوحة عبر اإلنترنت في مارس    NPTELMOOCsبدأت  

لئك الذين أكملوا الدورات بنجاح ، وأصبح من الممكن ألو  IITs / IIScمع شهادات من  

أن يكون قادًرا على إجراء دورة شهادة عبر اإلنترنت    IITاآلن ألي شخص خارج نظام  

 .  IITsوالحصول على شهادة من  NPTELمن 

وتتلللليح منصللللة البرنللللامج الللللوطني الهنللللدي للللللتعلم المعللللزز بالتكنولوجيللللا منصللللة 

 PlatformNational Program on Technology Enhancedإلكترونيلة

Learning (NAPTEL متاحلللة عللللى الموقلللع )www.nptel.ac.in  فلللي جميلللع

التخصصللات منهللا علللوم الغللالف الجللوي وهندسللة السلليارات والهندسللة الكيميائيللة، 

االت، وعللوم البيئلة، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسلة المدنيلة، وعللوم الحاسلب، واالتصل

والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، واإلدارة والرياضيات والهندسة الميكانيكية، وعلم المعادن 

،   (89)والموارد وهندسة التعدين، وهندسلة النلانو، والفيزيلاء، وغيرهلا ملن التخصصلات  

حيلث   NPTELوقد اختارت الباحثة عرض تخصص العلوم االجتماعية واإلنسانية على  

 مادة من بينهم ما يلي فيعرض فيهم المواد التالية: 167ح المنصة  تتي

 .Effective Writingالكتابة الفعالة   -

 Strategic trade andالتجللللارة االسللللتراتيجية النظريللللات والتجللللارب  -

protectionism theories and Empirics. 

 . literary criticism from Platoالنقد األدبي أفالطون  -

 عر اإلنساني والعلوم االجتماعية.الش -

 الريادة. - الرواية الشعبية للعلوم االجتماعية واإلنسانية.   -

 تاريخ األعمال الهندية في العوم اإلنسانية واالجتماعية. - مقدمة في العلوم اإلنسانية.   -

http://www.nptel.ac.in/
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 موارد الطاقة واالقتصاد والبيئة. -          مقدمة في االقتصاد البيئي.   -

 طرف البحث التنموي. - ة في األيدولوجيات السياسية.  دممق -

 علم النفس. -العلوم اإلنسانية واالجتماعية.   المفاهيم والنظريات في -

 سيكولوجية اللغات اإلنسانية والعلوم االجتماعية. -

 مفتاح النجاح المهني للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. -

 اإلعاقات. -واالجتماعية.    العلوم اإلنسانيةالمهارات الشخصية في  -

 مقدمة في األدب العالمي. - الكتابات السنوية في العلوم اإلنسانية.   -

 اقتصاديات الطاقة. -   الدراسات السينمائية.   -

 األدب اإلنجليزي. -   الدراسات السكانية.   -

 األدب والثقافة واإلعالم. -   السلوك اإلنساني.   -

 الفكر السياسي. -           لغوي.  مقدمة في علم النفس ال -

 علم النفس المعرفي. -           تنمية الموارد البشرية.    -

 روايات األدب الهندي. -             علم االجتماع.   -

 الخيال في العلوم اإلنسانية والمجتمعية. -   الدراسات الثقافية.   -

 حقوق الملكية الفكرية. -    االستدامة.   -

 علوم الهيئة والمجتمع. -   راءات االختراع.  ب -

 ما بعد الحداثة في األدب. -  إدارة األداء االستراتيجي.   -

 اإلدراك البصري والفني. -   القيادة التربوية.   -

 تاريخ اللغة اإلنجليزية. -

وغيرها من الموارد، وسوف تعرض الباحثة مثال لمادة واحدة فقط وهي القيادة التربويلة  

educational leadership 

 لنتعرف على طريقة عرضها بالمنصة االلكترونية بالجامعات الهندية:



محاضلرات مسلجل  5أسابيع منتظمة كل أسبوع يحتوي عللى  8يتاح الموديول على       

، باإلضافة إلى كتلب مسلاعدة فلي الفهلم وتقييملات PDFبها تسجيل فيديو وشرح وكذلك  

 طط تفصيلي للمقرر وكذلك أستاذ المادة والجامعة:للطالب ونصوص المحاضرة ومخ

 األسبوع األول:

 التحديات الرئيسية للقيادة. -اإلدارة التربوية والقيادة.               -

 تابع التحديات الرئيسية للقيادة. -تابع التحديات الرئيسية للقيادة.         -

 تابع التحديات الرئيسية للقيادة. -

 األسبوع الثاني:

 التنمية المهنية وممارستها. -  التطوير المهني.                -

 تابع التنمية المهنية وممارستها. - تابع التنمية المهنية وممارستها.  -

 تابع التنمية المهنية وممارستها. -

Indian institute of technology kharapur  يعلرض هلذا المقلرر فلي جامعلة

kharapur  1951لتقنية في كاراجبور وهي تقنية بحثية هندية تأسست  المعهد الهندي ل. 

 األسبوع الثالث:

 تابع األخالقيات والقيم المهنية في التدريس. -األخالقيات والقيم المهنية في التدريس.    -

 تابع األخالقيات والقيم المهنية في التدريس. -

 األسبوع الرابع:

 تابع الذكاء العاطفي والقيادة التربوية. -     الذكاء العاطفي والقيادة التربوية.     -

 الذكاء العاطفي والقيادة التربوية. -الذكاء العاطفي والقيادة التربوية.          -

 األسبوع الخامس:

 تابع إدارة التنوع والشمول. -  إدارة التنوع والشمول.   -

 إدارة التنوع والشمول. -
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 األسبوع السادس:

 تابع البحث التربوي. -   البحث التربوي.   -

 تابع البحث التربوي. -   تابع البحث التربوي.   -

 األسبوع السابع:

 تابع أصول التدريس وتكنولوجيا التعليم. - أصول التدريس وتكنولوجيا التعليم.    -

 تابع أصول التدريس وتكنولوجيا التعليم. -تابع أصول التدريس وتكنولوجيا التعليم.   -

 ل التدريس وتكنولوجيا التعليم.تابع أصو -

 األسبوع الثامن:

 تابع قيادة التحول وريادة األعمال. - قيادة التحول وريادة األعمال.         -

 تابع قيادة التحول وريادة األعمال. - تابع قيادة التحول وريادة األعمال.    -

قتصلاد معرفلي قلوى باستقراء ما سبق يتضح أن الهند ملن اللدول التلى تمتللك قلوة وا    

مكنها من مواجهة جائحة كورونا العالمية بأمان حيث استطاعت تحقيلق التمكلين الرقملى 

فى جميع مؤسساتها بعامة والتعليم الجامعى بخاصة من خلالل بنيلة تحتيلة رقميلة داعملة 

للتمكين الرقمى ، وتوفير برامج تدريبية ألعضاء هيئة التلدريس والطلالب بمشلاركة ملن 

خاص لتحقيق المعايير التكنولوجية ، باالضافة إلى تغطية كافة الجامعات الهندية القطاع ال

بشبكة البرنامج الوطنى المعلزز للتكنولوجيلا ،مملا سلاهم نجلاح مؤسسلات التعلليم العلالى 

 بالهند.

الخطوة الخامسة الواقع الميدانى آلليات تحقيق التمكين الرقمي بجامعة الزقازيق وعالقته  

 .  Covid19ا بجائحة كورون

 وتتضمن هذه الخطوة المحاور التالية: 

ضوء أوال:   فى  كورونا  بجائحة  وعالقته  الرقمى  التمكين  تحقيق  فى  الجامعات  جهود 

 الوثائق والتقارير ونتائج الدراسات السابقة 



وتشمل   الميدانية  الدراسة  إجراءات  وثبات ثانيا:  وصدق    ، الميدانية  الدراسة  هدف 

  الجة االحصائية. االستبيانات ، والمع

ضوء  فى  كورونا  بجائحة  وعالقته  الرقمى  التمكين  تحقيق  فى  الجامعات  جهود  أوال: 

 الوثائق والتقارير ونتائج الدراسات السابقة: 

فى مجال 2030  -2015تهدف استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالى فى مصر      

العالى، واالستمرار   تكنولوجيا المعلومات إلى بناء بنية تحتية تقنية فى مؤسسات التعليم 

فى تحسينها وتلبيتها للمتطلبات والمتغيرات المختلفة من خالل نظم إلكترونية لتقييم إنجاز  

أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب، وكفاءة شبكات ومراكز معلومات مؤسسات 

تكمالها ، باإلضافة إلى التعليم العالى ، والربط بين تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية واس 

  ، الرقمى  والمستودع  المكتبات  وميكنة   ، الرقمية  والمكتبة  اإللكترونية  البوابات  تفعيل 

 . (90) وإنشاء بعض البرامج األكاديمية االفتراضية

وقد تم إنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى لتكون وحدة مستقلة لها كيان    

الفنية  النواحى  من  الخطة   مستقل  مشروعات  ومتابعة  إلدارة  واإلدارية  والمالية 

االستراتيجية للتعليم العالى والممولة من المنح أو القروض التى تقرها الدولة أو مصادر  

التمويل الحكومية أو أى مصادر تمويل أخرى والتي تكفل تحقيق أهداف التنمية وتطوير  

الوزارى القرار  صدر  حيث   ، مصر  فى  العالى  بتاريخ 300رقم    التعليم 

،بإنشاء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى ، ثم تلى ذلك صدور  13/3/2003

رقم   الوزارى  لوحدة 28/5/2006بتاريخ  775القرار  واإلداري  القانونى  النظام  بتعديل 

رقم  الوزارى  القرار  وصدر   ، وإدارتها  العالى  التعليم  تطوير  مشروعات  إدارة 

التعليم    31/12/2009بتاريخ  3947 تطوير  مشروعات  إدارة  بوحدة  العمل  باستمرار 

العالى  التعليم  لتطوير  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  إطار  فى  المشروعات  لتنفيذ  العالى 

اعتمادا على االعتمادات المتاحة فى خطة الدولة أو ما يخصص فى إطار التعاون الدولى 

 . (91) وأية موارد أخرى تقرها الدولة 
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إ وحدة  تأهيل وترعى  مشروع  وهم  مشروعات  ست  العالى  التعليم  مشروعات  دارة 

تكنولوجيا   نظم  تطوير  ومشروع   ، التميز  دعم  ومشروع   ، الدولى  لالعتماد  المعامل 

البرامج  وتقييم  متابعة  لالعتماد، ومشروع  والتأهيل  الجودة  دعم  ، ومشروع  المعلومات 

 .(92)ة الجديدة ، ومشروع تطوير المعاهد والكليات التكنولوجي

أحد أهم المشروعات الرئيسية    ICTPويُعد مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات  

-2002الممولة ذات األولوية التى تم إدراجها كمرحلة أولى فى الخطة الخمسية للدولة)  

فى 2007 المصرية  الجامعات  وتأهيل  مساعدة  إلى  ويسعى   ، العالى  التعليم  لتطوير   )

ت فى الصورة اإللكترونية من خالل شبكات معلومات الجامعات إتاحة وتداول المعلوما

بشكل مباشر وسريع، واستحداث أنماط تعليمية جديدة ، وتحقيق الميكنة المتكاملة لإلدارة  

التدريب   للتعامل معها من خالل  الجامعى  المجتمع  وتهيئة  التعليمية ،  والعملية  الجامعية 

 .(93)الموجه والمستمر 

بتمويل  عدد  2006  -2005نظم تكنولوجيا المعلومات  خالل الفترة  قام مشروع تطوير  

من  االستفادة  درجة  رفعة  على  تعمل  للجامعات  األعلى  بالمجلس  المشروعات  من 

تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية ، وتساعد على تقليل الفجوة الرقمية من خالل 

 :(94)المحاور التالية 

 مات الجامعاتالبنية األساسية لشبكات معلو •

 نظم المعلومات االدارية  •

 البوابة االلكترونية  •

 التعلم االلكتروني  •

 المكتبات الرقمية  •

  التدريب على تكنولوجيا المعلومات •

المعلومات      وتكنولوجيا  نظم  تطوير  بمشروع  العمل  تقسيم  تم  إلى   2009/2010وقد 

م المعلومات اإلدارية خمس محاور رئيسية وهم البنية األساسية لشبكات المعلومات، ونظ 



تكنولوجيا   مجال  فى  والتدريب   ، الرقمية  والمكتبات   ، اإللكترونى  والتعليم   ، المتكاملة 

األعلى   بالمجلس  مركزية  مشروعات  تمويل  تم  ذلك  ولتنفيذ   ، واالتصاالت  المعلومات 

للجامعات لتطوير شبكة الجامعات المصرية ،وانشاء مركز نظم معلومات إدارية ومركز 

على   قومى للتدريب  مركزية  ووحدة  الرقمية  للمكتبة  ووحدة   ، االلكترونى  للتعليم 

التكامل  الجامعات لضمان  مستوى  ذلك مشروعات على  ويُقابل   ، المعلومات  تكنولوجيا 

بين المشروعات المركزية، ومشروعات الجامعات وكذلك بين مختلف محاور المشروع 

 :(95)  على النحو التالى

 األساسية لشبكات المعلومات : مشروعات البنية  -1

خالل   • من  البحثية  والمراكز  الجامعات  بين  اإللكترونية  البيانات  تبادل  امكانية 

 . Mbps68شبكة معلومات موسعة بسرعة توصيل  

رفع كفاءة البنية األساسية لشبكة الجامعات المصرية ومراكز معلومات الجامعة   •

 البيانات. من خالل تزويدها بأجهزة معالجة وتخزين وحماية 

 ربط شبكة الكليات بشبكة معلومات الجامعة وزيادة نقاط الربط الشبكى. •

 وحدة فيديو كونفرانس.44شبكة فيديو كونفرانس وبث مرئى  •

لتصبح   • للجامعات  المتاح  اإلنترنت  سرعة  من   Mbps1000رفع  بدال 

Mbps55 . 

 مشروعات نظم المعلومات اإلدارية :  -2

اإلدارية   • المعلومات  نظم  الفنية مركز  والكوادر  باألجهزة  مزودة  بالجامعات 

 المدربة والقادرة على متابعة تشغيل النظم. 

التدريس   • هيئة  وأعضاء  العليا  والدراسات  الطالب  لشؤون  موحدة  نظم  تطوير 

جميع   مستوى  على  االمتحانات  وأعمال  والكونترول  الدراسية  والجداول 

 األعلى للجامعات.الجامعات ، وربطها بالتنسيق االلكترونى والمجلس 
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تم تحميل جميع اللوائح والطالب المقيدين بالكليات ، كما تم توفير أجهزة   •

 الكمبيوتر والطابعات والماسحات الضوئية الالزمة للعمل.

 تم نشر النظم فى جميع الجامعات على شبكة اإلنترنت.  •

موظف بإدارات الكليات على إدارة وتشغيل نظم المعلومات  2000تدريب عدد  •

 دارية.اإل

 التعليم اإللكترونى : -3

للجامعات   • األعلى  بالمجلس  اإللكترونى  للتعليم  قومى  مركز  إنشاء 

WWW.nelc.edu.eg 

عدد   • بطاقة  22إنشاء  المصرية  بالجامعات  اإللكترونية  المقررات  إلنتاج  مركز 

 مقرر إلكترونى سنوى. 100إنتاج تصل إلى 

م • إنتاجها  وضع  ثم  مقررات  على  وتطبيقها  اإللكترونية  للمقررات  قومية  عايير 

 بالجامعات. 

 مقرر إلكترونى .300إنتاج ونشر عدد  •

التعلم   • أساليب  على  بالجامعات  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب 

 اإللكترونى. 

 المكتبات الرقمية :  -4

 إنشاء وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات. •

·إتاحة المصادر اإللكترونية لألبحاث والدوريات والكتب والرسائل الجامعية من  •

 (.  www.eul.edu.eg بحث موحدة ) خالل بوابة

 . ( www.eulc.edu.eg إنشاء فهرس موحد لمقتنيات المكتبات الجامعية ) •

 إنشاء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية التي أجازتها بالجامعات المصرية.  •

من   • أكثر  يحقلق   ) للمكتبات  المستقبل  نظام   ( آلياً  المكتبلات  إلدارة  قومي  نظام 

 العالمية إلدارة المكتبات.    مواصفات النظم  من 80%

http://www.nelc.edu.eg/
http://www.eul.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/


 ت. مكتبي على إدارة واستخدام نظم المستقبل للمكتبا 1000تدريب أكثر من  •

 التدريب على تكنولوجيا المعلومات  -5

 إنشاء وحدة مركزية للتدريب بالمجلس األعلى للجامعات. •

عدد   • وتجهيز  بالجامعات   22إنشاء  المعلومات  تكنولوجيا  على  للتدريب  مركز 

 باألجهزة الالزمة. وتزويدها

 تطوير البنية اإللكترونية الالزمة للتدريب واالختبار اإللكتروني. •

تدريب   • عدد    241,193إجمالي  تم  تنفيذ  خالل  من  دورة،    12,362متدرب/ 

 دورة تدريبية. 

 البوابات اإللكترونية بالجامعات والكليات التكنولوجية:  -6

المختلفة    البيانات  مصادر  مع  للتعامل  موحدة  مساحة  إنشاء  إلى  المشروع  يهدف 

كفاءة  بالجامعات رفع  بغرض  وذلك  الجامعات،  مع  للمتعاملين  واألداء   وإتاحتها  التعليم 

 الجامعي وتعمل تلك البوابات على:

 إتاحة المحتوى اإللكتروني للجامعات والكليات التكنولوجية . - 

ومتخذي    -  العالي  بالتعليم  للمستفيدين  المطلوبة  والمعلومات  للخدمات  الوصول  تسهيل 

 Single-sign-on القرارات بنظام الدخول الموحد

حال   -  البوابات  بناء  التي  ويتم  دولياً  عليها  المتعارف  للمعايير  القياسية  بالطرق  ياُ 

ويوفر   تسمح والعالمية،  المحلية  والهيئات  الجامعات  مع  المعلومات  تبادل  بسهولة 

من خدمات أنظمة المعلومات بالجامعات من خالل خاصية   واجهات لالستفادة    المشروع

للطالب، اإلدارية  المعلومات  أنظمة  مثل:  الموحد  التعليم    الدخول  الرقمية،  المكتبات 

التدريب، تجذب   اإللكتروني،  التي  والمدونات  اإللكتروني  والبريد  األخبار  وخدمات 

  للجامعة. الطالب وتعزز انتمائهم 

لتطوير          العالى  التعليم  وزارة  قبل  من  كبيرة  جهود  هناك  أن  سبق  مما  يتضح 

بمنأ الزقازيق  ولم تكن جامعة  تكنولوجيا ،  ولم تكن  الجامعات  التطورات ،   تلك  ى عن 
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، التطورات  تلك  عن  بمنأى  الزقازيق  االتصاالت    جامعة  تقنية  مركز  إنشاء  تم  حيث 

،    15/6/2004والمعلومات بجامعة الزقازيق بقرار من المجلس األعلى للجامعات منذ  

التكنولوجيا عن طريق  الخدمات االلكترونية للجامعة ، والدخول فى عصر  لتقديم  وذلك 

من  تح واحداً  يصبح  أن  فى  المركز  ويطمح   ، اإللكترونى  النظام  إلى  الجامعة  أداء  ويل 

المعلومات  تكنولوجيا  الهامة من خالل تطويره لخدمات  العالمية  المعلومات  مراكز نظم 

 .بالجامعة طبقاً للمعايير التعليمية

اعتبا المصرية  بالجامعات  الدراسة  بتعليق  الجمهورية  رئيس  قرار  صدور  من  ومنذ  را 

الموافق   األحد  واإلجراءات   15ولمدة  2020مارس    15اليوم  اآلليات  إطار  وفي  يوم 

للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد  ،     االحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة

فقد عقد رئيس جامعة الزقازيق بعد هذا القرار اجتماع مجلس عمداء الكليات وبحضور  

ليات الالزمة لتنفيذ خطط "التعليم اإللكتروني" بمختلف كليات ومعاهد  اآل   النواب لمتابعة

متطلبات   مع  يتناسب  بما  والمتعددة  المتنوعة  التكنولوجية  التطبيقات  باستخدام  الجامعة 

المختلفة  الدراسية  بالمراحل  الدراسية  والبرامج  والمقررات  الدراسة  وطبيعة  التدريس 

والدراس والليسانس،  الجامعة )البكالوريوس،  رئيس  وجه  االجتماع  وخالل   ، العليا(  ات 

والمعلومات   الحاسبات  كلية  عميد  برئاسة  فني  دعم  لجنة  التقنية    -بتشكيل  مركز  مدير 

اللوجستي     بالجامعة الدعم  وتقديم  بالكليات  المستخدمة  التكنولوجية  األساليب  لمتابعة 

 . (96)الالزم لها

ال     النائب  الزقازيق  جامعة  رئيس  بمتابعة وكلف  والطالب  التعليم  قطاع  علي  مشرف 

أو   فيديوهات  في شكل  النظرية  الدراسية  المقررات  إلعداد  بالكليات  المستخدمة  األليات 

علي    power pointبرامج   توفيرها  إلي  باإلضافة  تحميلها  من  الطالب  تمكن  وبآلية 

CD وجد إلغاء ألي أو فالشات لضمان وصولها للطالب بطريقة مناسبة الفتاً إلي أنه ال ي

من محتوي المواد المقرر دراستها خالل الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات ، كما أكد  

المستمرة ألعضاء   المتابعة  الكليات ضرورة  السادة عمداء  الزقازيق علي  رئيس جامعة 



هيئة التدريس واللجان الفنية المشرفة علي تقديم المحاضرات لضمان توصيل المقررات  

وبما يضمن عدم اإلخالل    الدراسية للجداول المعدة مسبقاً  للطالب والتواصل معهم طبقاً 

 بالعملية التعليمية.

الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  قرار  تنفيذ  ضرورة  علي  الزقازيق  جامعة  رئيس  وشدد 

عددية   كثافات  وجود  بعدم  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من  الوقاية  تعليمات  بإتباع 

بالحفاظ   األفرادوالتوعية  بين  المسافات  تكثيف     علي  إلي  باإلضافة  بالجامعة  العاملين 

والمكاتب والمدرجات  بالكليات  والتطهير  النظافة  أكد     أعمال  كما  الجامعة  ومستشفيات 

التعليم   منصات  خالل  من  التعليم  رسالة  إيصال  في  الجهود  مضاعفة  أهمية  علي 

التع العملية  في  لالستمرار  المتاحة؛  الدراسة اإللكتروني  تعليق  قرار  أن  موضًحا  ليمية، 

يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة الطالب والحرص على سالمتهم، مع توفير  

 .(97)البدائل المناسبة الستمرار التعليم عن بُعد

بها  الرقمى  التمكين  تحقيق  تعوق  التى  المشكالت  من  الكثير  توجد  الجهود  تلك  ورغم 

 . (98) حدى الدراسات على النحو التالى ومنها ما توصلت إليه إ

الفنية   • الجوانب  بعض  على  االلكترونى  للتعليم  القومي  المركز  أهداف  قصور 

 واغفالها رضا المستفيدين.  

غياب التحفيز بعدم صرف مكافآت ألعضاء هيئة التدريس ممن حولوا مقرراتهم   •

 ً  إلكترونيا

كز إنتاج المقررات  ضعف االهتمام بوجود خطط استراتيجية لكل مركز من مرا •

 االلكترونية بكل جامعة توضح كيفية تدبير موارده ذاتياً. 

 ضعف نظم المساءلة والمحاسبية. •

 ضعف االهتمام بتقييم المقررات اإللكترونية من قبل المستفيدين منها.  •

عة من التحديات التقنية التى تواجه الجامعات المصرية  كما ذكرت إحدى الدراسات مجمو

 : (99)ومنها ما يلى 
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 ضعف الثقافة الرقمية فى األوساط الجامعية . •

 قلة المخصصات المالية لتوفير األجهزة المادية التكنولوجية اإلدارية.  •

بالملل   • الطالب  يصيب  مما  المناطق  من  كثير  فى  اإلنترنت  شبكة  ضعف 

 والضجر . 

 التقنيات الحديثة المتصلة باإلنترنت من أجل تدريب الطالب . قلة توافر  •

 ضعف مستوى الطالب فى التعامل مع التقنيات الحديثة.  •

التكنولوجية   • التطورات  من  التدريس  هيئة  أعضاء  استفادة  درجة  ضعف 

 والمعلوماتية.

أمام   • عائقاً  يمثل  حيث   ، المصرية  بالجامعات  التدريسى  النظام  مستوى  تراجع 

انية تطبيق التعليم الرقمى ؛ العتماده فى بناءه وتنظيمه على األساليب  مدى إمك

 التقليدية.

 غياب دافعية الطالب وضعف استجابتهم للتعليم االلكترونى.  •

قلة توافر كوادر تدريبية مؤهلة وكافية لتدريب الموارد البشرية على التكنولوجيا   •

. 

تكنولوجيللة التقنيللة التللى تواجلله يتضللح ممللا سللبق أن هنللاك العديللد مللن التحللديات ال    

الجامعات منها معوقات تقنية ، ومعوقات فنية ، ومعوقات مالية ، باإلضافة إللى معوقلات 

تواجه أعضاء هيئة التلدريس والطلالب ، ولتوضليح واقلع مسلتوى التمكلين الرقملى فلى 

ة ملن جامعة الزقازيق، أجرت الباحثة دراسة ميدانية وتم تطبيق ثالث استبيانات على عين

القيادات، وأعضاء هيئة التدريس والطالب ، وسوف تتضح إجراءاتها فى المحلور التلالي 

 من الدراسة.

 ثانياُ: اجراءات الدراسة الميدانية :

 هدف الدراسة الميدانية  -أ



قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية من خالل توجيه ثالثة استبيانات ، االستبيان  

عينة   على  تطبيقه  تم  تكنولوجيا  االول  نظم  ومسئولي  الزقازيق  بجامعة  القيادات  من 

أعضاء   من  عينة  على  تطبيقه  تم  الثاني  واالستبيان   ، بالجامعة  واالتصاالت  المعلومات 

الطالب   من  عينة  على  تطبيقه  تم  الثالث  واالستبيان   ، الزقازيق  بجامعة  التدريس  هيئة 

رقمي بجامعة الزقازيق ، وذلك  بجامعة الزقازيق ، بهدف التعرف على مستوي التمكين ال

هذه   فى  وباألخص  بعد  للتعليم عن  رقمية  بناء جامعات  نحو  العالمية  التوجهات  لمواكبة 

، والذي حتم على الجامعات كافة سرعة COVID 19اآلونة مع انتشار فيروس كورونا  

  رد الفعل لتلك التغيرات والتكيف مع المستجدات من خالل مجوعة من األدوار الخارجية

تتمثل فى بناء حرم جامعى رقمى ،وتأسيس بنية تحتية رقمية قوية ،و نشر الوعى بأهمية 

لتلك   التدريس  هيئة  عضو  مواكبة  فى  تتمثل  داخلية  أدوار  وكذلك   ، الرقمية  الثقافة 

التغيرات واالستجابة لها فى تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات رقمية  ورفعها على 

، بكفاءة، وكذلك آراء الطالب    المنصات االلكترونية  بعد  التعليم عن  وإدارة محاضرات 

الدراسة   وتعليق  كورونا  فيروس  انتشار  فترة  فى  بعد  عن  والتقييم  الدراسة  نظام  فى 

 بالجامعات . 

 أداة الدراسة الميدانية : -ب

قامت الدراسة بإعداد ثالثة استبيانات ، االستبيان االول تلم تطبيقله عللى  القيلادات 

الزقللازيق ، ومسللئولي نظللم تقنيللة المعلومللات واالتصللاالت بجامعللة الزقللازيق ،  بجامعللة

 ويتكون من أربع محاور على النحو اآلتي :

 عبارة. 17المحور األول : البنية التحتية الرقمية بجامعة الزقازيق ، ويتكون من 

 عبارات.6المحور الثاني :الوعى بأهمية الثقافة الرقمية ، ويتكون من 

الثالللث : المقللررات الدراسللية الرقميللة ) أعللدادها وطللرق تدريسللها (،ويتكللون مللن المحللور 

 عبارات.9
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 عبارات.10المحور الرابع : األنشطة الرقمية وأساليب التقويم ، ويتكون من 

أما االستبانة الثانية فطبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس ، ومكونه أيضا من أربلع 

 محاور على النحو اآلتي :

 عبارة. 18لمحور األول : البنية التحتية الرقمية بجامعة الزقازيق، ويتكون من ا

 عبارات.6المحور الثاني :الوعى بأهمية الثقافة الرقمية، ويتكون من 

المحور الثالث : المقررات الدراسية الرقمية ) أعدادها وطلرق تدريسلها ( ، ويتكلون ملن 

 عبارة. 16

 عبارات.7ية وأساليب التقويم ، ويتكون من المحور الرابع : األنشطة الرقم

أما االستبانة الثالثة فطبقت على عينة من الطالب ، ومكونه أيضا من أربلع محلاور عللى 

 النحو اآلتي :

 عبارة. 11المحور األول : البنية التحتية الرقمية بجامعة الزقازيق، ويتكون من 

 عبارات.4المحور الثاني :الوعى بالثقافة الرقمية ويتكون من 

المحور الثالث : المقررات الدراسية الرقمية ) أعدادها وطرق تدريسها ( ، ويتكلون ملن  

 عبارة. 10

 عبارات.6المحور الرابع : األنشطة الرقمية وأساليب التقويم ،ويتكون من 

 عينة البحث:-ج

بجامعة  الكليات   قيادات  من  عينة  على  الميداني  التطبيق  فى  الحالي  البحث  يقتصر 

كلية  -كلية الحقوق–، لثالث كليات نظرية وهم )كلية اآلداب    30لزقازيق وبلغ عددهم  ا

التربية )كلية  وهم  عملية  كليات  وأربع   ،  ) العلوم-التجارة  الهندسة  -كلية  كلية –كلية 

النحو   على  الزقازيق  بجامعة  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  نظم  ومسئولى   ،  ) الصيدلة 

 اآلتى : 

 .  7عمداء كليات :  •

 . 13وكالء كليات لشئون الدراسات العليا ،وشئون الطالب وعددهم  •



 .  7مدير عام الكليات وعددهم  •

 .3مسئولي نظم تقنية المعلومات واالتصاالت بالجامعة وعددهم  •

عددهم    بلغ  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عينة  على  تطبيقه  فتم  الثاني  االستبيان  أما 

 ات السابق ذكرها على النحو اآلتي : عضوا من هيئة التدريس لنفس الكلي200

 .150مدرس  •

 . 50استاذ مساعد  •

عددها    بلغ  الطالب  من  عينة  على  تطبيقه  فتم  الثالث  االستبيان  لنفس    5000أما  طالباً 

 ذات الكليات بالفرقة الثانية والثالثة والرابعة. 

 طالباً بكلية التربية900 •

 طالباً بكلية الصيدلة .  400 •

 داب . طالباً بكلية اآل 900 •

 طالباً بكلية التجارة .  1000 •

 طالباً بكلية الحقوق .  900 •

 طالباً بكلية الهندسة. 400 •

 طالباً بكلية العلوم. 500 •

 صدق وثبات االستبيان :  -د

أوال: صدق وثبلات االسلتبيان االول الخلاص بالقيلادات ومسلئولى نظلم تقنيلة المعلوملات 

 واالتصاالت  

ول على عينة من القيادات بجامعة الزقازيق ومسئولى قامت الدراسة بتطبيق االستبيان األ

، ثم قامت بحساب االتساق الداخلي  10نظم تقنية المعلومات واالتصاالت ، وبلغ عددهم  

عبارة   كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  بحساب  وذلك   ،" التكوين  صدق   " لالستبيان 

امالت االرتباط بين درجة  والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه الفقرة ، ثم حساب مع

 . كل محور ، والدرجة الكلية لالستبيان ، كما يتضح من الجدول التالى 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 ( 1جدول رقم )

 حساب معاملي االرتباط بين درجة كل فقرة ، والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه 

 المحور االول 

البنية التحتية الرقمية  

 بالجامعة 

 المحور الثاني 

افة  الوعى بأهمية الثق

 الرقمية 

 المحور الثالث 

المقررات الدراسية  

 الرقمية  

) أعدادها وطرق  

 (. تدريسها

 المحور الرابع 

األنشطة الرقمية وأساليب  

 التقويم 

معامل  رقم العبارة 

 االرتباط 

معامل  رقم العبارة 

 االرتباط 

معامل  رقم العبارة 

 االرتباط 

معامل  رقم العبارة 

 االرتباط 

1 ,726 1 ,949 1 ,946 1 ,963 

2 ,956 2 ,948 2 ,962 2 .975 

3 ,956 3 ,897 3 ,948 3 ,960 

4 ,920 4 ,715 4 ,845 4 ,960 

5 ,920 5 ,869 5 ,964 5 ,963 

6 ,945 6 ,864 6 ,981 6 ,998 

7 ,935   7 ,966 7 ,976 

8 ,882   8 ,845 8 ,957 

9 ,896   9 ,964 9 ,869 

10 ,904     10 ,971 

11 ,892       

12 ,666       

13 ,956       

14 ,873       

15 ,964       

16 ,925       

17 .944       



بين درجة كل عبارة ،  السابق أن هناك عالقة ارتباط دالة إحصائياً  يتضح من الجدول 

والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه ، وأن جميع عبارات االستبيان دالة عند مستوى 

 (، مما يدل على تمتع مفردات االستبيان بدرجة عالية من الصدق. 01,0ة )دالل

 (  2جدول رقم )

 معامل االرتباط بين درجة كل بعد )محور( والدرجة الكلية لالستبيان 

معامل االرتباط   محاور االستبيان 
بالدرجة الكلية  

 لالستبيان 

 مستوى الداللة 

 المحور االول 
 عة البنية التحتية الرقمية بالجام

,980 01,0 

 المحور الثاني 
 الوعى بأهمية الثقافة الرقمية 

,977 01,0 

 المحور الثالث 
الرقمية ) أعدادها وطرق   المقررات الدراسية 

 (. تدريسها

,997 01,0 

 المحور الرابع
 األنشطة الرقمية وأساليب التقويم

,975 01,0 

المحسوبة   االرتباط  معامالت  قيم  أن  السابق  الجدول  من  عند  يتضح  إحصائياً  دالة  كلها 

  ( داللة  التكوين01,0مستوى  صدق  على  يدل  مما   ، االتساق   (  وصدق  لالستبيان 

، كما يدل على العالقة القوية بين األبعاد وبعضها البعض ، وبين األبعاد والدرجة  الداخلي

 الكلية لالستبيان . 

 ثبات االستبيان:

ألفا كرونباخ ، وذلك لعبارات كل محور تم التأكد من ثبات االستبيان بحساب معامل ثبات  

 على حدة ، مع حساب معامل الثبات الكلى للمحور ، ثم التأكد من ثبات االستبيان ككل كما يلى:

 (  3جدول رقم )

 : معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االستبيان ، ولالستبيان ككل 

 ة ألفاكرونباخقيمة معامل الثبات بطريق المحور )البعد( 

 المحور االول 
 البنية التحتية الرقمية بالجامعة 

,985 

 938, المحور الثانى 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 ة ألفاكرونباخقيمة معامل الثبات بطريق المحور )البعد( 

 الوعى بأهمية الثقافة الرقمية 

 المحور الثالث 
 المقررات الدراسية الرقمية ) أعدادها وطرق تدريسها

,980 

 المحور الرابع
 األنشطة الرقمية وأساليب التقويم

,990 

 993, االستبيان ككل

يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات محاور االستبيان والثبات الكلى لالستبيان قيم  

 مرتفعة ، مما يدل على تمتع االستبيان بقدر مرتفع من الثبات .

من   مكونة  النهائية  صورتها  فى  االستبانة  طريق  41وتكون  عن  عنها  يُجاب   ، عبارة 

 ر موافق، غير موافق بشدة . خمس بدائل وهم موافق بشدة ، موافق ، محايد، غي

 ثانياً: صدق وثبات االستبيان الثانى الخاص بأعضاء هيئة التدريس :

بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عينة  على  الثانى  االستبيان  بتطبيق  الدراسة  قامت 

عددهم   وبلغ   ، واالتصاالت  المعلومات  تقنية  نظم  ومسئولى  قامت 30الزقازيق  ثم   ،

لى لإلستبيان " صدق التكوين "، وذلك بحساب معامالت االرتباط  بحساب االتساق الداخ

بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه الفقرة ، ثم حساب معامالت 

لالستب  الكلية  والدرجة   ، محور  كل  درجة  بين  الجدول  االرتباط  من  يتضح  كما   ، يان 

 .التالى

 (  4جدول رقم )

 بين درجة كل فقرة ، والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه حساب معاملي االرتباط 

 المحور االول 
البنية التحتية الرقمية  

 بالجامعة 

 المحور الثانى 
الوعى بأهمية الثقافة  

 الرقمية 

 المحور الثالث 
المقررات الدراسية  

الرقمية ) أعدادها وطرق  
 تدريسها(

 المحور الرابع 
األنشطة الرقمية وأساليب  

 التقويم 

معامل  رقم العبارة 
 االرتباط 

معامل  رقم العبارة 
 االرتباط 

معامل  رقم العبارة 
 االرتباط 

معامل  رقم العبارة 
 االرتباط 

1 ,720 1 ,849 1 ,814 1 ,839 

2 ,801 2 ,602 2 ,033 2 ,796 

3 ,730 3 ,808 3 ,658 3 ,706 

4 .633 4 ,777 4 ,685 4 ,917 

5 .851 5 ,902 5 ,641 5 ,642 



 المحور االول 
البنية التحتية الرقمية  

 بالجامعة 

 المحور الثانى 
الوعى بأهمية الثقافة  

 الرقمية 

 المحور الثالث 
المقررات الدراسية  

الرقمية ) أعدادها وطرق  
 تدريسها(

 المحور الرابع 
األنشطة الرقمية وأساليب  

 التقويم 

6 ,748 6 ,743 6 ,823 6 ,826 

7 ,632   7 ,770 7 ,685 

8 ,845   8 ,623   

9 ,797   9 ,877   

10 ,754   10 ,779   

11 ,753   11 ,750   

12 ,865   12 ,886   

13 ,763   13 ,642   

14 ,846   14 ,843   

15 ,757   15 ,684   

16 ,768   16 ,713   

17 ,530       

18 ,564       

يتضح من الجدول السابق ان هناك ارتباط دالة إحصائياً بين درجة كل عبارة ، والدرجة 

داللة   مستوى  عند  دالة  االستبيان  عبارات  جميع  وأن   ، إليه  تنتمى  الذى  للمحور  الكلية 

 (، مما يدل على تمتع االستبيان بدرجة عالية من الصدق . 0،1)

 (  5جدول رقم )

 ين درجة كل بعد )محور( والدرجة الكلية لالستبيان معامل االرتباط ب

 مستوى الداللة  معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالستبيان  محاور االستبيان 

 المحور االول 
 البنية التحتية الرقمية بالجامعة 

,897 01,0 

 المحور الثانى 
 الوعى بأهمية الثقافة الرقمية 

,705 01,0 

 المحور الثالث 
سية الرقمية  المقررات الدرا

 أعدادها وطرق تدريسها (. )
 

,795 01,0 

 المحور الرابع
 األنشطة الرقمية وأساليب التقويم

 

,894 01,0 

عند   إحصائياً  دالة  كلها  المحسوبة  االرتباط  معامالت  قيم  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

داخلى  ( ، مما يدل على صدق التكوين لإلستبيان وصدق االتساق ال 01,0مستوى داللة )  



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

، كما يدل على العالقة القوية بين األبعاد وبعضها البعض ، وبين األبعاد والدرجة الكلية  

 لالستبيان . 

 ثبات االستبيان:

تم التأكد من ثبات اإلستبيان بحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ، وذلك لعبارات كل محور  

الكلى للمحور ، ثم التأكد م ن ثبات االستبيان ككل  على حدة ، مع حساب معامل الثبات 

 كما يلى :

 (  6جدول رقم )

 معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لكل محور من محاور اإلستبيان ، ولالستبيان ككل :

 قيمة معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ  المحور )البعد(

 المحور االول
 البنية التحتية الرقمية بالجامعة 

,891 

 المحور الثانى
 الثقافة الرقمية الوعى بأهمية

,725 

 المحور الثالث
المقررات الدراسية الرقمية ) أعدادها وطرق  

 تدريسها 

,899 

 المحور الرابع 
 األنشطة الرقمية وأساليب التقويم

,881 

 944, االستبيان ككل

يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات محاور االستبيان والثبات الكلى لإلستبيان قيم  

 يدل على تمتع اإلستبيان بقدر مرتفع من الثبات . مرتفعة ، مما

من   مكونة  النهائية  صورتها  فى  االستبانة  طريق  47وتكون  عن  عنها  يُجاب   ، عبارة 

 خمس بدائل وهم موافق بشدة ، موافق ، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة  

 ثالثاً: صدق وثبات االستبيان الثالث الخاص بالطالب :

بيق االستبيان الثالث على عينة من الطالب بجامعة الزقازيق ومسئولى قامت الدراسة بتط

، ثم قامت بحساب االتساق الداخلى 100نظم تقنية المعلومات واالتصاالت ، وبلغ عددهم  

عبارة   كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  بحساب  وذلك   ،" التكوين  صدق   " لإلستبيان 



فقرة ، ثم حساب معامالت االرتباط بين درجة  والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه ال

 كل محور ، والدرجة الكلية لالستبيان ، كما يتضح من الجدول التالى . 

 ( 7جدول رقم ) 

 حساب معاملى االرتباط بين درجة كل فقرة ، والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه 

 المحور االول
البنية التحتية الرقمية  

 بالجامعة

 المحور الثانى
الوعى بأهمية الثقافة  

 الرقمية 

 المحور الثالث
المقررات الدراسية  
الرقمية ) أعدادها  
 وطرق تدريسها (. 

 المحور الرابع 
األنشطة الرقمية  
 وأساليب التقويم 

 

رقم  
 العبارة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة

معامل  
 االرتباط 

1 ,819 1 ,861 1 ,768 1 ,809 

2 .786 2 ,891 2 ,456 2 ,713 

3 ,781 3 ,835 3 ,757 3 ,774 

4 ,765 4 ,559 4 ,824 4 ,786 

5 ,693   5 ,749 5 ,792 

6 ,789   6 ,826 6 ,749 

7 ,848   7 ,805   

8 ,804   8 ,806   

9 ,830   9 ,890   

10 ,753   10 ,888   

11 ,551       

ضح من الجدول السابق ان هناك ارتباط دالة إحصائياً بين درجة كل عبارة ، والدرجة يت 

داللة   مستوى  عند  دالة  االستبيان  عبارات  جميع  وأن   ، إليه  تنتمى  الذى  للمحور  الكلية 

 (، مما يدل على تمتع االستبيان بدرجة عالية من الصدق . 0،1)

 (  8جدول رقم )

 عد )محور( والدرجة الكلية لالستبيان معامل االرتباط بين درجة كل ب

 محاور االستبيان 
معامل االرتباط بالدرجة الكلية  

 لالستبيان 
 مستوى الداللة 

 المحور االول 
 البنية التحتية الرقمية بالجامعة 

,947 01,0 

 المحور الثانى 
 الوعى بأهمية الثقافة الرقمية 

,852 01,0 
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 محاور االستبيان 
معامل االرتباط بالدرجة الكلية  

 لالستبيان 
 مستوى الداللة 

 المحور الثالث 
أعدادها  )المقررات الدراسية الرقمية 
 وطرق تدريسها (. 

,914 01,0 

 المحور الرابع 
 األنشطة الرقمية وأساليب التقويم 

 
,851 01,0 

عند   إحصائياً  دالة  كلها  المحسوبة  االرتباط  معامالت  قيم  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

  ( داللة  و01,0مستوى  لإلستبيان  التكوين  صدق  على  يدل  مما   ، االتساق (  صدق 

ل على العالقة القوية بين األبعاد وبعضها البعض ، وبين األبعاد والدرجة  ، كما يدالداخلى

 الكلية لالستبيان . 

 ثبات اإلستبيان:

تم التأكد من ثبات اإلستبيان بحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ، وذلك لعبارات كل محور  

الكلى للمحور ، ثم التأكد من ثبات االستبي  ان ككل  على حدة ، مع حساب معامل الثبات 

 كما يلى :

 ( 9جدول رقم ) 

 معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لكل محور من محاور اإلستبيان ، ولالستبيان ككل :

 قيمة معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ  المحور )البعد( 

 المحور االول 
 البنية التحتية الرقمية بالجامعة 

,940 

 المحور الثانى 
 مية الوعى بأهمية الثقافة الرق

,815 

 المحور الثالث 
 المقررات الدراسية الرقمية ) أعدادها وطرق تدريسها 

,828 

 المحور الرابع 
 األنشطة الرقمية وأساليب التقويم 

,868 

 961, االستبيان ككل 

يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات محاور االستبيان والثبات الكلى لإلستبيان قيم  

 اإلستبيان بقدر مرتفع من الثبات . مرتفعة ، مما يدل على تمتع

من   مكونة  النهائية  صورتها  فى  االستبانة  طريق  46وتكون  عن  عنها  يُجاب   ، عبارة 

 خمس بدائل وهم موافق بشدة ، موافق ، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة . 



 المعالجة االحصائية -ه 

تبيان ، واستخدام الجداول  بعد التحقق من صدق االستبيان وثباته ، تم تفريغ بيانات االس

العبارات أمام االستجابات )موافق بشدة   لكل عبارة من  التكرارات  –التكرارية لحساب 

موافق    –محايد  -موافق لكل   –غير  المئوبة  النسبة  حساب  وتم   ،  ) بشدة  موافق  غير 

 اختيار على حدة . 

)كا كاى  مربع  الدراسة  االستجاب2واستخدمت  فى  الثقة  درجة  من  للتأكد  ومدى  (   ، ات 

االستبيانات  فى  يلى  كما  تتضح  حقيقيا  توزيعا  ونسب  تكرارات  من  وتوزيعها  صدقها 

 الثالثة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 

 

 العبارات  م
موافق  

 بشدة
 % محايد  % موافق  %

غير  
 موافق  

% 
غيرموافق  

 بشدة
 العدد %

chi-
square 

 الداللة 
مستوى  

 الداللة 
الوزن  
 النسبي 

المتوسط 
 الحسابي 

 الترتيب 

1 
توجد خطة استراتيجية لتحقيق التمكين الرقمى فى   

 الجامعة . 
 1 4.1667 125 0.01 دال 78.333 30 0% 0 0% 0 0% 0 83% 25 17% 5

 5 3.9333 118 0.01 دال 69.333 30 %0 0 %0 0 %13 4 %80 24 %7 2 توجد بنية تحتية بالجامعة لتحقيق التمكين الرقمى.   2

3 
فى الجامعة وفق أساليب  ICTيعمل مركز معلومات 

 علمية تقنية قوية لتحقيق التمكين الرقمى . 
 6 3.9 117 0.01 دال 93 30 0% 0 0% 0 10% 3 90% 27 0% 0

4 
يتم تحديث البوابة االلكترونيةالتحاد مكتبات الجامعات  

 المصرية. 
 3 4 120 0.01 دال 45 30 0% 0 0% 0 17% 5 67% 20 17% 5

5 
يُحدث الموقع االلكترونى للجامعة باستمرار وفقاً  

 للمستجدات.
 4 4 120 0.01 دال 84 30 0% 0 0% 0 7% 2 87% 26 7% 2

6 
تُفعل المنصات االلكترونية للمقررات الجامعية على  

 موقع الجامعة. 
 8 3.5667 107 0.01 دال 46.333 30 0% 0 10% 3 23% 7 67% 20 0% 0

7 
توفر الجامعة برامج تدريب رقمية ألعضاء هيئة  

 التدريس على أساليب التعليم عن بعد. 
 9 3.4 102 0.01 دال 33 30 0% 0 17% 5 27% 8 57% 17 0% 0

8 
توفر الجامعة برامج تدريب رقمية للطالب على أساليب 

 التعامل مع محاضرات التعليم عن بعد. 
 14 2.1 63 0.01 دال 93 30 0% 0 90% 27 10% 3 0% 0 0% 0

9 
تستطيع الجامعة رقمنة الحرم الجامعى من خالل ربط  

هزة  جميع المرافق والمبانى بشبكة انترنت قوية وأج
 حاسب آلى .

 12 2.6667 80 0.01 دال 28.333 30 0% 0 50% 15 33% 10 17% 5 0% 0

10 
توجد صيانة دورية مستمرة ألجهزة الحاسب اآللى  

 وشبكات االنترنت . 
 15 1.9333 58 0.01 دال 101.33 30 7% 2 93% 28 0% 0 0% 0 0% 0

11 
توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بطاقات هوية  

 للحرم الجامعى ببصمة األصبع. رقمية
 16 1 30 0.01 دال 120 30 100% 30 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

12 
توفر الجامعة للطالب بطاقات هوية رقمية للحرم  

 الجامعى ببصمة األصبع.
 17 1 30 0.01 دال 120 30 100% 30 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

13 
توجد مصادر متنوعة للتمويل تهدف لتحقيق التمكين  

 قمى بالجامعات.الر
 13 2.1667 65 0.01 دال 78.333 30 0% 0 83% 25 17% 5 0% 0 0% 0

14 
تتوفر منصات الكترونية على موقع الجامعة لجذب 
االستثمار الخارجى بين القطاع الخاص والجامعة  

 ودخولها حيز التنفيذ. 
 10 2.8333 85 0.01 دال 78.333 30 0% 0 17% 5 83% 25 0% 0 0% 0

15 
 ITنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   تتيح

SERVICE   خدمات لتحقيق التمكين الرقمى
 بالجامعات 

 11 2.8 84 0.01 دال 32 30 0% 0 53% 16 13% 4 33% 10 0% 0

16 
التواصل   HR OFFICEيدعم مكتب الموارد البشرية 

عبر االنترنت من خالل فنيين ومهندسين لتحقيق  
 التمكين الرقمى بالجامعة . 

 7 3.8333 115 0.01 دال 78.333 30 0% 0 0% 0 17% 5 83% 25 0% 0

17 
توفر الجامعة مستودع رقمى لالنتاج العلمى لجميع  

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.
 2 4.0667 122 0.01 دال 101.33 30 0% 0 0% 0 0% 0 93% 28 7% 2



 من الجدول السابق يتضح التالى:

استجاب  إجمالي  لرؤية  أرقام وفقاً  هي  اإليجابي  لالتجاه  الممثلة  العبارات  فإن  العينة؛  ات 

(، أما  14(، أما العبارات الممثلة لالتجاه المحايد فهي مفردة واحدة رقم )16،17،  1،2،3،4،5،6،7)

 ( 8،10،11،12،13،15العبارات الممثلة لالتجاه السلبي فهي أرقام  )

ابات العينة؛ فإن جميع العبارات جاءت دالة إحصائياً،  وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً لرؤية إجمالي استج

( األكثر تعبيراً عن  1(، حيث أتت العبارة رقم )28.333إلى    120وتراوحت قيمة مربع كاي بين )

فى   الرقمى  التمكين  لتحقيق  استراتيجية  خطة  )توجد  ومفادها  موجبة(،  )استجابة  المحور  جوهر 

(،  0.01( عند مستوى داللة )78.333مة لمربع كاي وهي )الجامعة(؛ حيث جاءت دالة إحصائياً بقي

(، أما العبارة األقل تعبيراً عن مضمون المحور،  1  –( )عدد احتماالت االستجابة  4وبدرجة حرية )

( )استجابة سالبة(، ومفادها )توفر الجامعة للطالب بطاقات هوية رقمية للحرم الجامعى 12فهى رقم )

(، وبدرجة 0.01( بداللة إحصائية عند مستوى )120مة مربع كاي )ببصمة األصبع(، حيث جاءت قي

 ( 1 –( )عدد احتماالت االستجابة 4حرية )

في   " الجامعة  فى  الرقمى  التمكين  لتحقيق  استراتيجية  خطة  توجد   " على  تنص  التي  العبارة  جاءت 

( وجاءت 0.01( وكانت دالة إحصائياُ عند مستوى داللة )4.1667الترتيب األول بمتوسط حسابي )

التي تنص على " التدريس    العبارة  العلمى لجميع أعضاء هيئة  توفر الجامعة مستودع رقمى لإلنتاج 

( حسابي  بمتوسط  الثاني  الترتيب  في  داللة  4.067والطالب"  مستوى  عند  إحصائياُ  دالة  وكانت   )

(0.01 ) 

" على  تنص  التي  العبارة  جاءت  هوية    بينما  بطاقات  للطالب  الجامعة  الجامعى توفر  للحرم  رقمية 

( حسابي  بمتوسط  األخير  الترتيب  في  األصبع"  داللة  1ببصمة  مستوى  عند  إحصائياُ  دالة  وكانت   )

(0.01) . 

وكذلك يتضح من خالل التحليل االحصائى السابق أنه يوجد بجامعة الزقازيق بنية تحتية داعمة لتحقيق  

الرقمى تكمن فى الخطة االستراتيجية للجامعة ، وكذلك توفير مستودع رقمى ألعضاء هيئة    التمكين 

الجامعة  قيادات  تواجه  بينما   ، الموجبة  االستجابات  فى  بوضوح  ذلك  ،وظهر  بالجامعة  التدريس 

صعوبات قد تكون إدارية أو مالية فى الصيانة الدورية ألجهزة الكمبيوتر والشبكات ، وكذلك صعوبات  

ة رقمية لجميع العاملين بالجامعة وكذلك الطالب. فى رقمنة الحرم الجامعى ككل ، ومنح بطاقات هوي



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 

 %
 

% %
 

%
 

% 
chi-

square
 

 
5

17

% 
25 83% 0 0% 0 0% 00% 30 78.333  0.01125 4.1667 1 

 

 

00% 27 90% 3 
10

% 
0 0% 0 0% 30 93  0.01117 3.9 3 

 

 
00% 0 0% 20 

67

% 
10 

33

% 
0 0% 30 53.333  0.0180 2.6667 4 

 

 
00% 0 0% 20 

67

% 
10 

33

% 
0 0% 30 53.333  0.0180 2.6667 5 

 

 

00% 0 0% 0 0% 25 
83

% 
5 

17

% 
30 78.333  0.0155 1.8333 6 

 

 
00% 30 

100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 30 120  0.01120 4 2 



 من اجلدول السابق يتضح التاىل:



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 % % %
 

%
 

% 
chi-

square
 

 
00% 10 33% 20 67% 0 0% 0 0% 30 53.333  0.01100 3.3333 3 

 

 
00% 0 0% 7 23% 23 77% 00% 30 66.333  0.0167 2.2333 7 

 

 
00% 0 0% 5 17% 25 83% 0 0% 30 78.333  0.0165 2.1667 8 

 
 

00% 0 0% 24 80% 6 20% 0 0% 30 72  0.0184 2.8 5 

 

 
00% 0 0% 0 0% 24 80% 6 20% 30 72  0.0154 1.8 9 

 

 
00% 20 67% 2 7% 8 27% 0 0% 30 48  0.01102 3.4 2 

 

 
00% 0 0% 11 37% 19 63% 0 0% 30 50.333  0.0171 2.3667 6 

 

 
00% 5 17% 25 83% 0 0% 0 0% 30 78.333  0.0195 3.1667 4 

 

 
00% 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 30 120  0.01120 4 1 





د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 

 % % %
 

%
 

% 
chi-

square
 

 
00% 2 7% 827% 20 67% 0 0%30 48  0.0172 2.4 7 

 
 

27% 28 93% 0 0% 0 0% 0 0% 30 101.33  0.01122 4.0667 1 

 

 
00% 0 0% 25 83% 5 17% 0 0% 30 78.333  0.0185 2.8333 6 

 

 

00% 25 83% 5 17% 0 0% 0 0% 30 78.333  0.01115 3.8333 4 

 

 
00% 27 90% 3 10% 0 0% 0 0% 30 93  0.01117 3.9 3 

 

 
00% 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 30 120  0.01120 4 2 

 
 

00% 0 0% 0 0% 2 7% 28 93% 30 101.33  0.0132 1.0667 9 

 

 
00% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 30 120  0.0130 1 10 

 

 
00% 0 0% 0 0% 25 83% 5 17% 30 78.333  0.0155 1.8333 8 

 

 
00% 0 0% 27 90% 3 10% 0 0% 30 93  0.0187 2.9 5 



 بق يتضح التاىل:من اجلدول السا



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 
 % % %

 
%

 
% chi-

square

 

 

12060% 56 28% 16 8% 8 4% 0 0% 200 246.4  0.01888 4.44 2 

 

 

2513% 25 13% 20 10% 123 62% 7 4% 200 220.7  0.01538 2.69 10 

 ICT

 

00% 30 15% 45 23% 7538% 50 25% 200 76.25  0.01455 2.275 13 

 

 

11658% 34 17% 46 23% 3 2% 1 1% 200 218.45  0.01861 4.305 3 

 

 

14874% 27 14% 21 11% 4 2% 0 0% 200 377.25  0.01919 4.595 1 

 

 

42% 5 3% 10 5% 103 52% 78 39% 200 220.85  0.01354 1.77 16 

 

 

11% 49 25% 111 56% 29 15% 10 5% 200 191.6  0.01602 3.01 6 

 

 
6030% 120 60% 20 10% 0 0% 0 0% 200 260  0.01840 4.2 4 

 

 
42% 20 10% 49 25% 90 45% 37 19% 200 107.15  0.01464 2.32 12 

 

 

00% 20 10% 49 25% 131 66% 0 0% 200 299.05  0.01489 2.445 11 

 

 

00% 0 0% 0 0% 0 0% 200 100% 200 800  0.01200 1 17 

 

 

00% 20 10% 119 60% 61 31% 0 0% 200 257.05  0.01559 2.795 9 

 

 

00% 4 2% 30 15% 137 69% 2915% 200 313.15  0.01409 2.045 14 

 

 

95% 52 26% 50 25% 89 45% 0 0% 200 130.15  0.01581 2.905 8 

 IT 

SERVICE 

00% 75 38% 47 24% 78 39% 0 0% 200 147.95  0.01597 2.985 7 

 HROFFICE

 

00% 6 3% 10 5% 156 78% 28 14% 200 431.4  0.01394 1.97 15 

 

 

4020% 138 69% 12 6% 10 5% 0 0% 200 322.2  0.01808 4.04 5 



 من اجلدول السابق يتضح التاىل:

377.25

4.595

4.44

1



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 

 % % %
 

%
 

% 
chi-

square
 

 

2010% 109 55% 58 29% 13 7% 0 0% 200 195.35 0.01736 3.68 3 

 

 
00% 26 13% 60 30% 89 45% 25 13% 200 120.55  0.01487 2.435 6 

 

 

2915% 168 84% 3 2% 0 0% 0 0% 200 526.85  0.01826 4.13 1 

 

 
4523% 119 60% 15 8% 18 9% 3 2% 200 218.6  0.01785 3.925 2 

 

 

1910% 107 54% 46 23% 28 14% 0 0% 200 167.75  0.01717 3.585 4 

 

 

2010% 99 50% 50 25% 31 16% 0 0% 200 141.55  0.01708 3.54 5 



 من اجلدول السابق يتضح التاىل:

120.55526.85

526.85

120.55

4.13

3.925

2.435



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 

 % % %
 

%
 

% 
chi-

square
 

 
00% 69 35% 88 44% 43 22% 0 0% 200 158.85  0.01626 3.13 2 

 
 

21% 30 15% 5 3% 115 58% 48 24% 200 211.45  0.01423 2.115 12 

 
 

00% 15 8% 46 23% 87 44% 52 26% 200 115.35  0.01424 2.12 11 

 
 

147% 26 13% 24 12% 89 45% 47 24% 200 89.45  0.01471 2.355 8 

 
 

00% 44 22% 57 29% 99 50% 0 0% 200 174.65  0.01545 2.725 4 

 
 

00% 40 20% 50 25% 108 54% 2 1% 200 194.2  0.01528 2.64 5 

  00% 8 4% 8 4% 170 85% 14 7% 200 530.6  0.01410 2.05 14 

 
 

105% 34 17% 75 38% 80 40% 1 1% 200 132.05  0.01572 2.86 3 

 
 

1910% 12 6% 70 35% 69 35% 30 15% 200 76.65  0.01521 2.605 6 

 
 

105% 83 42% 47 24% 56 28% 4 2% 200 108.75  0.01639 3.195 1 

 
 

00% 23 12% 19 10% 144 72% 14 7% 200 345.55  0.01451 2.255 10 

 
 

00% 10 5% 3 2% 75 38% 112 56% 200 256.95  0.01311 1.555 16 



 
 

00% 30 15% 38 19% 100 50% 32 16% 200 134.2  0.01466 2.33 9 

 
 

00% 19 10% 6 3% 128 64% 47 24% 200 274.75  0.01397 1.985 15 

 
Zoom/Webx/Meet/Teams 

32% 47 24% 3 2% 124 62% 23 12% 200 253.3  0.01483 2.415 7 

 
 

00% 24 12% 23 12% 99 50% 54 27% 200 145.55  0.01417 2.085 13 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 من اجلدول السابق يتضح التاىل:

76.65530.6

108.75

256.95

3.195

3.13

1.555



 

 % % %
 

%
 

% 
chi-

square
 

 
21% 20 10% 40 20% 89 45% 4925% 200 108.15  0.01437 2.185 5 

 

 
137% 37 19% 40 20% 70 35% 40 20% 200 40.95  0.01513 2.565 2 

 

 

158% 20 10% 47 24% 118 59% 0 0% 200 218.95  0.01532 2.66 1 

 

 
00% 7 4% 10 5% 143 72% 40 20% 200 354.95  0.01384 1.92 7 

 
 

53% 30 15% 20 10% 89 45% 56 28% 200 109.55  0.01439 2.195 4 

 

 
00% 20 10% 6 3% 119 60% 55 28% 200 240.55  0.01391 1.955 6 

 

 
42% 24 12% 47 24% 99 50% 26 13% 200 131.95  0.01481 2.405 3 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 من اجلدول السابق يتضح التاىل:

40.95 

354.95

218.95

354.95

2.66

2.565

1.92



 
 % % %

 
%

 
% chi-

square

 

 

00% 20 0% 950 19% 1800 36% 2230 45% 5000 4115.8  0.018760 1.752 5 

 

 

00% 70 1% 700 14% 1200 24% 3030 61% 5000 6115.8  0.017810 1.562 7 

 ICT

 

00% 2 0% 710 14% 2300 46% 1988 40% 5000 4746.2  0.018726 1.7452 6 

 

 

120024% 3010 60% 90 2% 700 14% 0 0% 5000 5998.2  0.0119710 3.942 2 

 

 
303861% 1000 20% 62 1% 900 18% 0 0% 5000 6043.3  0.0121176 4.2352 1 

 

 

50010% 2124 42% 100 2% 2276 46% 0 0% 5000 4951.6  0.0115848 3.1696 3 

 

 

00% 0 0% 65 1% 700 14% 4235 85% 5000 13429  0.015830 1.166 10 

 

 

00% 0 0% 0 0% 0 0% 5000 100% 5000 20000  0.015000 1 11 

 

 

00% 49 1% 500 10% 1200 24% 3251 65% 5000 7261.4  0.017347 1.4694 8 

 

 

00% 0 0% 99 2% 700 14% 4201 84% 5000 1314.8 0.015898 1.1796 9 

 

 

00% 1279 26% 71614% 3005 60% 0 0% 5000 6178.5  0.0113274 2.6548 4 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 اىل:من اجلدول السابق يتضح الت

1314.87261.4

5998.2

2000

4.2352

3.942



 
 % % %

 
%

 
% chi-

square

 

 

00% 1456 29% 500 10% 3044 61% 0 0% 5000 6635.9  0.0113412 2.6824 3 

 

 

00% 4 0% 720 14% 3076 62% 1200 24% 5000 6420.2  0.019528 1.9056 4 

 

 

00% 1200 24% 1658 33% 2000 40% 142 3% 5000 3209.1  0.0113916 2.7832 2 

 

 

110722% 3387 68% 506 10% 0 0% 0 0% 5000 7953.3  0.0120601 4.1202 1 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 من اجلدول السابق يتضح التاىل:

3209.17953.3

7953.3

6420.2

4.1202

2.7832

1.9056



 
 % % %

 
%

 
% chi-

square

 

 
00% 505 10% 499 10% 2496 50% 1500 30% 5000 3984  0.0110009 2.0018 7 

 

 

00% 1007 20% 1500 30% 2493 50% 0 0% 5000 4479.1  0.0113514 2.7028 4 

 

 
00% 47 1% 3489 70% 1464 29% 0 0% 5000 9318.6  0.0113583 2.7166 3 

 

 

00% 2358 47% 1200 24% 1442 29% 0 0% 5000 4079.5  0.0115916 3.1832 2 

 

 

00% 0 0% 0 0% 980 20% 4020 80% 5000 1212.1  0.015980 1.196 10 

 

 

00% 305 6% 100 2% 1698 34% 2897 58% 5000 6378.8  0.017813 1.5626 9 

 

 

00% 1458 29% 569 11% 2973 59% 0 0% 5000 6288.3  0.0113485 2.697 5 

 

 
00% 951 19% 752 15% 2731 55% 566 11% 5000 4248.6  0.0112088 2.4176 6 

 

 
00% 44 1% 715 14% 3007 60% 1234 25% 5000 6078  0.019569 1.9138 8 

 

 

125525% 3200 64% 486 10% 59 1% 0 0% 5000 7054.7  0.0120651 4.1302 1 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 من اجلدول السابق يتضح التاىل:

1212.19318.6

7054.7

1212.1

4.1302

3.1832

1.196

 



 
 % % %

 

%

 

% chi-

square

 

 

100% 43 1% 589 12% 3400 68% 958 19% 5000 7826.6  0.019747 1.9494 3 

 

 

100620% 2000 40% 470 9% 144 3% 1380 28% 5000 2158.1  0.0116108 3.2216 1 

 

 
00% 56 1% 200 4% 3200 64% 1544 31% 5000 7667.1  0.018768 1.7536 6 

 

 

00% 569 11% 24 0% 2907 58% 1500 30% 5000 6025  0.019662 1.9324 4 

 

 
481% 200 4% 985 20% 2578 52% 1189 24% 5000 4072.3  0.0110340 2.068 2 

 

 

711% 600 12% 500 10% 1282 26% 2547 51% 5000 3745.8  0.019366 1.8732 5 

 

 

 



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

 من الجدول السابق يتضح التالى: 

هي   اإليجابي  لالتجاه  الممثلة  العبارات  فإن  العينة؛  استجابات  إجمالي  لرؤية  وفقاً 

 (  1،3،4،5،6(، أما العبارات الممثلة لالتجاه السلبي فهي أرقام )2رقم ) 

لرؤية إجمالي اس أنه وفقاً  إلى  العبارات  وتجدر اإلشارة  العينة؛ فإن جميع  تجابات 

بين ) قيمة مربع كاي  دالة إحصائياً، وتراوحت  (،  7667.1إلى  2158.1جاءت 

( رقم  العبارة  أتت  موجبة(،  2حيث  )استجابة  المحور  عن جوهر  تعبيراً  األكثر   )

ومفادها )أفضل االختبارات االلكترونية عن االختبارات الورقية التقليدية.(؛ حيث  

دالة   )جاءت  وهي  كاي  لمربع  بقيمة  داللة  2158.1إحصائياً  مستوى  عند   )

(، أما العبارة األقل  1  –( )عدد احتماالت االستجابة  4(، وبدرجة حرية ) 0.01)

( )استجابة سالبة(، ومفادها )يوجد ملف  3تعبيراً عن مضمون المحور، فهى رقم ) 

مرب قيمة  جاءت  حيث   ،). المطلوبة  التكليفات  لجميع  رقمى  كاي  انجاز  ع 

(7667.1( مستوى  عند  إحصائية  بداللة   )0.01 ( حرية  وبدرجة  )عدد  4(،   )

 ( 1  –احتماالت االستجابة  

" على  تنص  التي  العبارة  االختبارات    جاءت  عن  االلكترونية  االختبارات  أفضل 

( حسابي  بمتوسط  األول  الترتيب  في  التقليدية."  دالة  3.2216الورقية  وكانت   )

دالل  مستوى  عند  )إحصائياُ  "0.01ة  على  تنص  التي  العبارة  وجاءت  تُلبى    ( 

الترتيب   في   ". الفعلية  المختبرات  من  أفضل  احتياجاتي  االفتراضية  المختبرات 

 ( 0.01( وكانت دالة إحصائياُ عند مستوى داللة ) 2.068الثاني بمتوسط حسابي ) 

" على  تنص  التي  العبارة  جاءت  التكليفات    بينما  لجميع  رقمى  انجاز  ملف  يوجد 

( وكانت دالة إحصائياُ  1.7536المطلوبة ." في الترتيب األخير بمتوسط حسابي )

 ( 0.01عند مستوى داللة )



يتضح من خالل التحليل اإلحصائي أن الطالب تفضل االختبارات االلكترونية عن  

االختبارات الورقية وظهر ذلك بوضوح فى عدد االستجابات الموجبة ، بينما واجه  

ت فى  قبل  الطالب صعوبة  من  منهم  تطلب  التى  الرقمية  واألنشطة  المتطلبات  لبية 

فى   بوضوح  ذلك  وظهر   ، االلكترونية  المحاضرات  فى  التدريس  هيئة  عضو 

 االستجابات السالبة . 

بجامعة   الرقمي  التمكين  تحقيق  آلليات  المقترح  التصور   : السادسة  الخطوة 

 الزقازيق وعالقته بجائحة كورونا: 

يرات التكنولوجية المتزامنة مع جائحة كورونا حتمت على  نتيجة للتطورات والتغ 

التغيرات   لتلك  الفعل  رد  سرعة  بخاصة  العالى  والتعليم   ، كافة   العالم  مؤسسات 

ومسايرتها من خالل قدرتها على التمكين الرقمى وتحسين مستوى كفاءتها وبنيتها  

واالتصا  المعلومات  لتكنولوجيا  قوية  أساسية  بنية  لبناء  ضوء  التحتية  وفى   ، الت 

االستفادة من جهود بعض الجامعات العالمية ونتائج الدراسة الميدانية ،يقدم البحث  

مجموعة من*الخبراء   بعد عرضه على  وذلك   ، مقترحاً  الخطوة تصوراً  هذه  فى 

أو   بالحذف  سواء  المقترح  التصور  إجراءات  حول  آرائهم  الستطالع  التربويين 

لالستفادة  ، اإلضافة  أو  التصور    التعديل  بناء  فى  المحكمين  السادة  توجيهات  من 

 المقترح آلليات تحقيق التمكين الرقمى بجامعة الزقازيق . 

 ، وقد تمثلت أهم مقترحات السادة المحكمين فيما يلى : 

 تغيير مضمون التصور ومحتواه إلى مكونات وأبعاد التصور المقترح.  

 تضمين نقاط قوة فى بناء منطلقات التصور المقترح .  

 حذف بعض نقاط أهداف التصور المقترح لعدم االطالة.  

 إضافة الخطوات اإلجرائية فى بناء التصور المقترح.   



د/ رواء محمد عثمان صبيح   

إجراء      تم  المحكمين،  السادة  ومقترحات  السابقة،  المالحظات  ضوء  وفى 

، ويُمكن   المقترح  للتصور  النهائى  المخطط  إلى  التوصل  تم  وبالتالى   ، التعديالت 

 ً  للمحاور التالية :  عرض هذا التصور وفقا

 أوالً: أهداف التصور المقترح : 

الزقازيق   بجامعة  الرقمى  التمكين  لتحقيق  آليات  تقديم  إلى  التصور  هذا  يهدف 

المعرفي   االنفجار  متطلبات  ظل  فى  النشط  اإليجابي  التفاعل  من  تُمكنها  بطريقة 

النظري األدبيات  ضوء  فى  وذلك  كورونا،  جائحة  مع  المتزامن  ،  والتكنولوجي  ة 

  ، الجامعة  قيادات  مستوى  على  الرقمى  التمكين  فى  الهندية  الجامعات  وخبرة 

وأعضاء هيئة التدريس ، والجهاز اإلدارى ، والطالب ، ويحقق التصور المقترح  

 األهداف اآلتية: 

 توفير بنية تحتية رقمية داعمة للتمكين الرقمى بجامعة الزقازيق.  •

 للتمكين الرقمى .  وضع خطط استراتيجية طويلة المدى داعمة  •

نشر ثقافة الوعى الرقمى بين القيادات ، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز   •

 اإلدارى ، والطالب ، والمجتمع الخارجى. 

إقامة دورات تأهيلية رقمية ألعضاء هيئة التدريس ، والطالب ، والجهاز   •

 . اإلدارى على تقنية تكنولوجيا المعلومات ، واستخدام الشبكات واالنترنت  

وبوابة   •  ، الرقمى  الجامعى  الحرم  عبر  رقمياً  الجامعة  إدارة  نظام  إتاحة 

 الجامعة الرقمية. 

المساهمة فى وضع الجامعة على خريطة الجامعات المتقدمة عبر الشبكة   •

 العالمية للمعلومات . 



والمعلومات   • االتصاالت  تقنيات  أحدث  وتحقيق    ICTتوظيف  دعم  فى 

 التمكين الرقمى بالجامعة. 

فلسفة جديدة للعملية التعليمية تقوم على التفاعل الرقمى بين أعضاء  تبنى   •

 هيئة التدريس ، والطالب. 

تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وزيادة دافعيتهم نحو تصميم وانتاج   •

 المحتوى التعليمي إلكترونياً. 

بناء الشراكة بين الجامعة ، والمؤسسات التقنية المحلية والعالمية فى مجال   •

 قمنة. الر

والتركيز   •  ، والمعلوماتية  المعرفية  االتصال  شبكات  على  الجامعة  انفتاح 

 على أساليب التقويم الرقمية. 

•   ، للقيادات  الرقمية  الهوية  بطاقات  خالل  من  الجامعى  الحرم  رقمنة 

 وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز اإلدارى ، والطالب. 

التعلم الهجين فى    تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات رقمية ، ودعم  •

 التدريس. 

 السعى إليجاد مصادر متنوعة للتمويل من أجل تحقيق التمكين الرقمى.  •

 تفعيل المنصات االلكترونية ،واستخدام االختبارات الرقمية.  •

 ثانياً: منطلقات التصور المقترح : 

جامعة      تواجه  والتى  المشكالت  من  مجموعة  من  المقترح  التصور  ينطلق 

صوصاً فى هذه اآلونة من انتشار فيروس كورونا ، ومن أهم هذه  الزقازيق ، وخ

 المشكالت التى أبرزتها نتائج الدراسة الميدانية على جامعة الزقازيق ما يلى  

 ضعف البنية التحتية الداعمة لتحقيق التمكين الرقمى بالجامعة .  •
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تدنى مستوى الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب اآللي ، وشبكات االنترنت   •

 اخل الجامعة . د 

 تدنى مستوى الربط الشبكي الرقمى للحرم الجامعى داخل الجامعة .  •

دعم   • فى  الخارجى  المجتمع  ،وهيئات  الجامعة   بين  الشركات  ضعف 

 التمكين الرقمى بالجامعة. 

 التوجد برامج تدريب رقمية للطالب داخل الجامعة .  •

 الجامعة . تدنى مستوى التدريب الرقمى المقدم ألعضاء هيئة التدريس ب •

طريقة   • فى  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  بين  وتواصل  اتفاق  يوجد  ال 

 عرض المقررات االلكترونية . 

عزوف غالبية الطالب وعدم تقبلهم للمقررات االلكترونية ، ومحاضرات   •

 التعليم عن بعد. 

 قلة المختبرات االفتراضية التى تُلبى احتياجات الطالب .  •

والماد  • المعنوية  الحوافز  لتشجيعه  غياب  التدريس  هيئة  لعضو  الداعمة  ية 

 على التحول الرقمى فى طرق التدريس. 

 ضعف مصادر التمويل الموجه نحو التمكين الرقمى بالجامعة .  •

 ال يوجد تفعيل حقيقي للمنصات االلكترونية على موقع جامعة الزقازيق.  •

 تالى : باستقراء ما سبق ، يُمكن تحديد منطلقات التصور المقترح على النحو ال

عليه   • تسيطر  مجتمع   فى  مفروضاً  حتمياً  واقعاً  الرقمى  التمكين  أضحى 

 التكنولوجيا الرقمية ، واالقتصاد الشبكي ، والعولمة ، والمعرفة . 

التطورات التكنولوجية العالمية التى تفرض على التعليم الجامعى مسايرتها   •

 . 



على   • فرض  ،والذى  بأسره  العالم  فى  كورونا   فيروس  التعليم  انتشار 

 الجامعى ضرورة الرقمنة واستخدام التعليم عن بعد. 

العالمية   • والتصنيفات  بالتنافسية  المرتبطة  العالمية   المتغيرات  تزايد 

 للجامعات. 

فى   • االلكترونية  المنصات  واستخدام  بعد  عن  التعليم  نحو  المتزايد  االتجاه 

 الجامعات. 

 ء جائحة كورونا . التوجه العالمى نحو الرقمنة واغالق الجامعات اثنا •

تواكب   • بشرية  قوى  اعداد  تتطلب  الذى  الرقمى  العصر  متغيرات  انتشار 

 تلك المتغيرات. 

التكدس الطالبى وتزايد األعداد فى الجامعات يفرض ضرورة الرقمنة فى   •

الصحي   األمان  لضمان  الطالب  بين  التباعد  لمبدأ  تحقيقاً  الجامعات 

 وخصوصاً فى هذه اآلونة . 

 وأبعاد التصور المقترح    ثالثاً: مكونات 

لتحقيق    آليات  يشمل  المقترح  للتصور  ومحتوى  مضمون  الحالية  الدراسة  تقدم 

التمكين الرقمى بجامعة الزقازيق من خالل االستفادة من االطار الفكرى للدراسة ،  

 ومالمح الخبرة الهندية ، ونتائج الدراسة الميدانية على النحو التالي: 

 لبنية التحتية الرقمية بالجامعة. آليات مقترحة لتعزيز ا (1

 آليات مقترحة لتأصيل الوعى بأهمية الثقافة الرقمية.  (2

 آليات مقترحة في إعداد المقررات الدراسية الرقمية وطرق تدريسها .  (3

 آليات مقترحة لتفعيل األنشطة الرقمية وأساليب التقويم.  (4
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م محور  لكل  التنفيذ  ومتطلبات  المقترحة  اآلليات  عرض  يلى  المحاور  وفيما  ن 

 السابقة . 

التمكين    -1 لتحقيق  الزقازيق  بجامعة  الرقمية  التحتية  البنية  لتعزيز  مقترحة  آليات 

 الرقمى وتشمل : 

 الخطوات االجرائية فى تعزيز البنية التحتية بالجامعة .  -أ

 الخطوات االجرائية لمصادر التمويل .  -ب 

 الخطوات االجرائية ألعضاء هيئة التدريس.  -ج

 ات االجرائية للطالب والجهاز االدارى . الخطو -د 

 وفيما يلى توضيح لما سبق على النحو التالى : 

الرقمى    -أ التمكين  لتحقيق  بالجامعة  التحتية  البنية  تعزيز  فى  االجرائية  الخطوات 

 من خالل: 

ورسالة   • رؤية  خالل  من  الرقمى  للتمكين  داعمة  استراتيجية  خطة  وضع 

وداعمة   الرقمى،  لالبتكار  ومواكبة  داعمة  الخارجى،  المصري  للمجتمع 

 للتغيرات التكنولوجية المتزامنة مع جائحة كورونا . 

 توفير الدعم من قبل الدولة لتحقيق التمكين الرقمى بالجامعة.  •

التدريس والطالب فى أى وقت   • الرقمى ألعضاء هيئة  الفني  الدعم  توفير 

 بتوفير فنيين ومتخصصين موجودين في أى وقت. 

تحت  • بنية  مجتمعية  بناء  وخدمة   ، الجودة  عال  تعليما  تضمن  تكنولوجية  ية 

 متميزة. 

توفير شبكة معلومات رقمية داعمة للتمكين الرقمى ومتصلة مع الشبكات   •

 العالمية . 



 توفير صيانة دورية ألجهزة الحاسب اآللي وشبكات االنترنت بالجامعة .  •

 . دعم التسويق االلكترونى الرقمى للجامعة لمنتجاتها وخدماتها  •

للمستجدات،   • ومواكب  مستمر  بشكل  للجامعة  االلكترونى  الموقع  تحديث 

 واألحداث الجارية . 

التدريس   • فى  واستخدامها  بالجامعة  االلكترونية  للمنصات  حقيقى  تفعيل 

 وضرورة المتابعة الدورية لذلك.

التدريس   • هيئة  أعضاء  لجميع  العلمي  لإلنتاج  رقمى  مستودع  توفير 

 والطالب . 

داع • برامج  االكاديمى  عقد  للكادر  بالجامعة  الرقمية  األمية  لمحو  مة 

 واالدارى. 

والطالب   • التدريس  هيئة  وأعضاء  للقيادات  رقمية  هوية  بطاقات  توفير 

 والجهاز االدارى. 

رقمنة الحرم الجامعى من خالل شبكة انترنت واتصاالت قوية داخلية ما   •

 بين الكليات واالقسام داخل الكلية الواحدة . 

الخدمى الرقمى للطالب داخل الجامعة مع امكانية الحصول    تفعيل النظام  •

 على أى خدمة رقمية داخل الجامعة بسهولة ويسر. 

 فتح قنوات رقمية لدعم التحصيل األكاديمي للطالب.  •

 الخطوات االجرائية لمصادر التمويل:  -ب 

الرقمى   • التمكين  تحقيق  نحو  موجهة  التمويل  فى  متنوعة  بدائل  توفير 

 بالجامعة . 
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الدعم  است • لتقديم  الدولية  والهيئات   ، المدني  المجتمع  مؤسسات  قطاب 

 للجامعة نحو تحقيق التمكين الرقمى.

حيز   • ودخولها  الخاص  والقطاع  الجامعة  بين  الخارجى  االستثمار  جذب 

 التنفيذ. 

 ترحيب الجامعة بمساهمات المجتمع الخارجى لتحقيق التمكين الرقمى بها.  •

 هيئة التدريس : الخطوات االجرائية ألعضاء  -ج

خالل   • من  وذلك  رقميا  التدريس  هيئة  أعضاء  وتأهيل  بتدريب  االهتمام 

 دورات تدريبية متقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات . 

•   ، الرقمى  التمكين  بأهمية  وعيهم  وزيادة  التدريس  هيئة  أعضاء  تحفيز 

وضرورة التحول الرقمى فى المحاضرات من خالل التكريم السنوى لهم  

 سمائهم على موقع الجامعة. ووضع أ

توفير فرص االبتعاث للخارج لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنميتهم فى   •

 مجال تكنولوجيا المعلومات. 

التنافسية   • مستوى  لرفع  التدريس  هيئة  ألعضاء  الرقمى  اإلنتاج  تسهيل 

مع   عالية  وذوتصنيفات  معتمدة  رقمية  مجالت  بإنشاء  بالجامعة  والرقمنة 

 المتعلقة بالنشر الدولى .  تسهيل اإلجراءات 

رقمياً   • التخصصات  مختلف  فى  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  بين  التعاون 

مستوى   على  رقمية  منصات  بعمل  وذلك  الممارسة،  بيئات  خالل  من 

 األقسام األكاديمية. 

التعليم   • فى  الحديثة  االتجاهات  معرفة  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع 

االلكترونى الستخدام التكنولوجيا بطريقة  الرقمى من خالل مراكز التعليم  



تطبيقها   في  نجحت  وكليات  لجامعات  نماذج  بتقديم  وذلك   ، مبتكرة 

 وتميزت. 

 الخطوات االجرائية للطالب والجهاز االدارى :  -د 

بأهمية   • للتوعية  بالجامعة  اإلداري  والجهاز  للطالب  عمل  ورش  تصميم 

 التمكين الرقمى.  

وتحفيز  •  ، الطالب  إبداع  لتكنولوجيا    تعزيز  الداعم  اإلبداعي  التفكير 

الجامعة   مستوى  على  مسابقات  خالل  من  واالتصاالت  المعلومات 

 وخارجها بين الطالب . 

تشجيع التبادل الدولى للطالب داخل الجامعة وخارجها من خالل التسويق   •

 االلكترونى للجامعة. 

تكنولوجيا   • مجال  فى  اإلداري  وللجهاز  للطالب  تدريبة  دورات  عمل 

 لمعلومات والرقمنة. ا

 توفير قنوات رقمية لدعم التحصيل األكاديمي للطالب.  •

فى   • الحديثة  االتجاهات  معرفة  على  اإلداري  والجهاز  الطالب  تشجيع 

واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  مركز  خالل  من  الرقمى  التعليم 

 الستخدام التكنولوجيا بطريقة مبتكرة.  

 مية الثقافة الرقمية: آليات مقترحة لتأصيل الوعى بأه -2

نشر الوعى الرقمى بأهمية التمكين الرقمى بالجامعة من خالل عقد ندوات   •

صفحات   عبر  ووسائل  وملصقات  وارشادات  كتيبات  وعمل  ولقاءات 

 االنترنت والجوال. 
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نشر الثقافة الرقمية ألعضاء المجتمع الخارجى بأهمية التمكين الرقمى فى   •

عمل ندوات وإرسالى كتيبات ارشادية  تحسين مستوى الخريجين من خالل 

 ورسائل لمؤسسات المجتمع الخارجى. 

دعم الشراكة بين الجامعة والهيئات الخارجية والمجتمع الخارجى فى انتاج   •

 منشورات وندوات تثقيفية بأهمية التمكين الرقمى. 

تنشر الجامعة الثقافة الرقمية للطالب عبر مواقع التواصل االجتماعى من   •

 صفحة مخصصة لهذا الشأن.  خالل إنشاء 

 آليات مقترحة في إعداد المقررات الدراسية الرقمية وطرق تدريسها.  -3

بحيث   • الكترونية  مقررات  إلى  الورقية  الدراسية  المقررات  جميع  تحويل 

 يتوافر البديلين أمام الطالب. 

المقدمة   • التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  بين  الرقمية  التدريس  طرق  توحيد 

 للطالب.

 نظام متابعة لمحاضرات التعليم عن بعد لضمان كفاءتها .  توفير  •

 رفع جميع المقررات االلكترونية على المنصات االلكترونية للجامعة .  •

شرح   • أثناء  التدريس  هيئة  وألعضاء  للطالب  التقنى  الفني  الدعم  توفير 

 المقررات الدراسية عن بُعد. 

الم • على  للطالب  جذابة  بطريقة  الدراسية  المقررات  نصات  عرض 

 االلكترونية من خالل فيديوهات وطرق عرض فعاله ومنظمة. 

 آليات مقترحة فى تفعيل األنشطة الرقمية وأساليب التقويم.  -4

على   • المطلوبة  األنشطة  رفع  من  تمكنهم  للطالب  تدريب  برامج  عقد 

 المنصات االلكترونية . 



إنشللاء ملللف انجللاز رقمللى لكللل طالللب بالجامعللة باالسللتعانة بللالبرامج  •

 متخصصة فى ذلك.ال

بناء مختبرات افتراضية لتلبية احتياجات الطالب وأعضاء هيئلة التلدريس  •

 وباألخص فى هذه اآلونة.

 بناء بنية تحتية رقمية لتبنى تنفيذ االختبارات االلكترونية للطالب. •

 وضع آلية وبرامج لمنع الغش االلكترونى لدى الطالب . •

 رابعاً متطلبات تنفيذ التصور المقترح: 

تشريعية   -1 التمكين    متطلبات  لحتمية  سياسي  تشريعي  نظام  وضع  فى  وتتمثل 

الجامعى بخاصة وخصوصاً   الدولة بعامة والتعليم  الرقمى فى جميع مؤسسات 

وضع   وكذلك   ، ومحلياً  عالمياً  كورونا  جائحة  مع  المتزامنة  اآلونة  هذه  فى 

 سياسة من قبل الدولة لضمان محو األمية الرقمية للجميع . 

من قبل القيادات وتتمثل فى وجود قيادات بالجامعة    متطلبات إدارية وتنظيمية  -2

والجهاز   والطالب  التدريس  هيئة  ألعضاء  وداعمة   ، الرقمنة  بأهمية  تؤمن 

رقمية   تحتية  بنية  بناء  وكذلك   ، بالجامعة  الرقمى  التمكين  بضرورة  اإلداري 

ل ومبتكر  مرن  إداري  نظام  ،ووجود  الرقمى  للتمكين  فى  داعمة  يساعد  لجامعة 

 ترسيخ الثقافة الرقمية . 

ومادية  -3 تكنولوجية  للتمكين    متطلبات  داعمة  تمويل  مصادر  توفير  فى  تتمثل 

شبكي   ربط  ،وأجهزة  بالجامعة  آلي  حاسب  أجهزة  وتوفير   ، بالجامعة  الرقمى 

رقمية   تقويم  ووسائل  افتراضية  مختبرات  توفير  .وكذك  كافة  الجامعى  للحرم 

 قمية بالجامعة . وصيانة دورية ر
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بشرية   -4 المعلومات  متطلبات  و  االتصاالت  تقنية  بمركز  وفنيين  خبراء  وجود   :

لتقديم الدعم    التقنى فى أى وقت لتحقيق التمكين الرقمى بالجامعة ، وكذلك تمكين  

التقنيات   استخدام  على  اإلداري  والجهاز  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء 

 التكنولوجية باحترافية . 

 اً معوقات تنفيذ التصور المقترح ، وسبل التغلب عليها . خامس

والطالب    -1 التدريس  هيئة  أعضاء  وبعض  الجامعة  قيادات  بين  انفصال  وجود 

تجاه تحقيق التمكين الرقمى ويمكن التغلب عليها عن طريق :دعم البنية التحتية  

ارجى  الرقمية للجامعة ، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب والمجتمع الخ

 نحو الرقمنة واالبداع التقنى . 

دعم شبكة اتصال رقمى بين جميع اعضاء هيئة التدريس ومركز تقنية المعلومات  

واالتصاالت بالجامعة ، وتوفير الدعم الفني التقنى فى أى وقت ، وكذلك توفير  

 برامج تدريبية ودورات تقنية للقيادات و أعضاء هيئة التدريس والطالب . 

التمويل الداعمة للتمكين الرقمى بالجامعة ويمكلن التغللب عللى   ضعف مصادر  -2

ذلك من خالل استقطاب مؤسسلات المجتملع الملدني ، والهيئلات الدوليلة لتقلديم 

 الدعم للجامعة نحو تحقيق التمكين الرقمى.

مقاومة التغيير نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيلا فلى التعلليم  ويمكلن التغللب   -3

ل نشر الوعى الرقملى بأهميلة التمكلين الرقملى بالجامعلة  ، علي ذلك  من خال

نشر الثقافة الرقميلة ألعضلاء المجتملع الخلارجى بأهميلة التمكلين الرقملى فلى 

 تحسين مستوى الخريجين.
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