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�س با�امعات املصر�ة   رمتطلبات التمك�ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

  من وج,ة نظر خ)&اء ال'&بية

الـسالم محمـود ال<��ـ�، الـسعيد ع2ـ0 الـسيد  ، دمحم عبـد1مـصطفى محمـود 7ـسيو4ي ع2ـ0
 جاد

�ر A لية ال'&بية، جامعةB ،زقسم أصو ال'&بية   ل
 con.gmail@882tafaBasuonymmos :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  :مستخلص

مــة للتمكــ%ن الرق�ــ� ألعــضاء �يئــة  زاســ<=دف البحــث وضــع قائمــة مق23حــة باملتطلبــات الال
Vس باSTامعات املصرQة من وجCة نظر خ2Kاء ال23بية، ولتحقيق ذلك استعرض البحث مفCوم  رالتد

Xالدوا YZالتعليم، وفلسفتھ وأ�ميتھ، باإلضافة إ bc �b إليھ، كما ناقش أدوار أعضاء التمك%ن الرق�
قميــــا ـــ�، والjــــ� تتطلــــب تمكيــــg=م  Vس cــــb ظــــل التحــــو الرق�ـ ر�يئــــة التــــد واســــتخدم البحــــث املــــنno   .لر

اسـات الــسابقة، وتــم  رالوصـفي املــسbu مـن خــالل اســtبانة تـم بناؤ�ــا م خـالل  تحليــل rدبيــات والد
 Yــxـا عCمــن م) 47(تطبيق �ختلــف اSTامعـات املــصرQة، وذلــك لخب%ـ2ا cــb مجــال ال23بيـة والتحــو الرق�ـ

مـة للتمكـ%ن الرق�ـ� ألعـضاء  زللتعرف عYx وجCـة نظـر�م حـو بنـود rداة cـb �و�=ـا تمثـل متطلبـات ال ل
اسة إYZ ستة محاو �ع2K عـن �ـذه املتطلبـات  Vس باSTامعات املصرQة، وقد توصلت الد ر�يئة التد ر ر

bبالثقافــــة الرقميــــة: و�ـــ bXمتطلبــــات -ب�ئــــة التمكي�يـــة الرقميــــة  متطلبـــات تتعلــــق بال-متطلبــــات الـــو 
د الرقميـــة-متطلبـــات بالبحـــث العل�ـــ� والتواصـــل-تتعلـــق بـــالتعليم والـــتعلم  -رمتطلبـــات تتعلـــق بـــاملوا

 bـــc ـــ2اء ) 75(رمتطلبـــات تتعلـــق بتمكـــ%ن الطـــالب ، وتـــم تمثيـــل �ـــذه ا��ـــاوKخ Yـــxا عCة تـــم عرضـــ رعبـــا
�ـا مـن وجCـة نظـر اK�Tــ2اءال23بيـة، وأظCـرت النتـائج �جماليـة لالسـtبانة أ�ميـة كب    .ر%ــ2ة STميـع محاو

مــة ألعــضاء  زوcــY ضــوء نتــائج البحــث خلــص الباحــث إZــY قائمــة بــأ�م متطلبــات التمكــ%ن الرق�ــ� الال
ُ َ

Vس من وجCة نظر ا2K�Tاء   .ر�يئة التد

Vس:الLلمات املفتاحية ر التمك%ن الرق��، متطلبات التمك%ن، التحو الرق��، أعضاء �يئة التد   .ل
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Digital Empowerment Requirements of Faculty Members in 
the Egyptian Universities from the Viewpoints of Education 

Experts 

Mustafa Mahmoud Basuony Ali *, Mohamed Abdel Salam 
Mahmoud Al-Ajmi, Al-Saeed Ali Al-Sayed Gad 
1Corresponding author E-mail: mostafaBasuony.8@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 

This research aimed to propose a list of requirements necessary for the 
digital empowerment of faculty members from the viewpoints of 
education experts, by reviewing the concept of digital empowerment, 
its philosophy, its importance, and its current justifications. It also 
discussed the roles of faculty members in light of digital 
transformation, which requires their digital empowerment. The 
research used the descriptive approach through a questionnaire that 
was administered to )47 ( experts in the field of education and digital 
transformation, in order to identify their viewpoints on the importance 
of these requirements. These requirements were represented in six 
dimensions, namely, requirements for awareness of digital culture, 
requirements related to the digital enabling environment, requirements 
related to teaching and learning, requirements related to scientific 
research and communication, requirements related to digital resources, 
and requirements related to student empowerment. Such dimensions 
were represented in the 75 words were presented to education experts, 
it showed that the overall results of the identification were of great 
importance to all dimensions from the viewpoints of experts. In light 
of the research results, the researcher developed a list of the most 
important requirements for digital empowerment needed for faculty 
members from the viewpoints of experts. 

Keywords: Digital Empowerment, Empowerment Requirements, 
Digital Transformation, Faculty Members.  
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  :مقدمة

 �Qــة للتحــو الرق�ــ ات اSTذ لأحــدثت التطــو ر ، ومــا �ــ�بھ مــن Digital transformationر
Vـسا  رانtشار وتضم%ن لألدوات والشب�ات الرقمية �غ%2ا كب%ـ2ا cـb جميـع جوانـب الب�ئـة اSTامعيـة؛ تد ّ

قو£حثا، وخدمة للمجتمع، وQرجع ذلك إYZ التحو العميق bc طبيعـة املعرفـة مـن حيـث طـر البحـث  ل
gا، وإكسا¥=ا، وحيث إ�=اعCسائل عرض Vس، - املعرفة-و=ا، وإنتاجCا، و رتمثل حقل أعضاء �يئة التـد

 bــــc تحــــو واســــع YــــZــــم، بحثــــا، وإنتاجــــا، و�عليمــــا، وخدمــــة للمجتمــــع، فــــإن ذلــــك ¦ــــش%2 إCلومحــــو عمل ر
� أصبحت تمر من البوابة الرقمية bc �ل تفاصيلCا، مما يجعل البحث عن jسا©=م ال �م ومما رأدوا ر

Vس قـضية مCمـة cـb أدبيـات Digital Empowermentتطلبات التمكـ%ن الرق�ـ�م ر ألعـضاء �يئـة التـد
  .ال23بية املعاصرة

�ة الـصناعية  وقد ش�لت إحداثيات العصر الذي يوسم بأنـھ العـصر الرق�ـ روعـصر الثـو
قمية، و Qة وثابة bc إنتاج املعرفة، ومشارك<=ا من خالل أدوات و£رامج  رالرا²عة قفزة حضا ر

ّ
تطبيقات 

 والـذ�اء internet of things، وإن23نـت rشـياء Cloud computing  ا�Tوسـبة الـ�³ابية:ذكيـة مثـل
bXصــطنا· Artificial intelligence ت ز، الjــ� أتاحــت ·ســتفادة مــن املعلومــات والبيانــات، وتجــاو

نظمات والCيئات عYx ّحواجز الزمان وامل�ان bc التعامل ب%ن املنظمات وrفراد، ومن ثم �سابقت امل
 Sima et) لاختالف مجاال©=ا الستكشاف فرص �ذا التحو واغتنامCا ¥=دف تحقيق مزايا تنافـسية

al,2020,17).  

و�عد اSTامعات من أك2À املؤسسات املطالبة باسtيعاب �ذا التغ%ـ2، و�ـ�³%2ه cـb الواقـع 
َ ُ ُ

 ، قات ال23بوQــة الرقميـــة، cــb طـــر اســتخدام واســع للتقنيـــ�ــشCده مـــن cـــb ضــوء مـــا ي�rــادي�� وال23بــو
Vس والتعلم، والبحث، و�افة وظائف اSTامعة    .(Brown et al,2017,8)رالتد

مــة للتمكــ%ن  ة تــوف%2 املقومــات الال اســات وrبحــاث عxــY ضــر زوقــد أوصــت كث%ــ2 مــن الد ر ور
ــــو�اس  ـــــا وســـــ Ãــــ ــــــة جو اســـ ـــــا د ــــش�ل عـــــــــام، ومg=ــــ ـــــــ%ن ²ـــــ ــــ� للمعلمــ رالرق�ـــــ  & Gorka 2018( ر

Suhas(اســة اســـة �وســتا )37، 2016 صــالح،(ر،ود عxـــCosta et al,2018,150 ( Y(ر، كمـــا أكــدت د
ة Êشر  س واSTامعات وا�Sتمع ²ش�ل عام من أجـل التمكـ%ن الرق�ـ� الورضر رثقافة الرقمية bc املدا

  .للطالب واملعلم%ن

ــات التمكـــــ%ن الرق�ـــــ� ألعـــــضاء �يئـــــة  ـــ�2ن ذلـــــك عxـــــY أ�ميـــــة العمـــــل عxـــــY تـــــوف%2 متطلبـــ وKQــ
Vس الـــذين ينـــاط  ¥=ـــم تنفيـــذ وظـــائف اSTامعـــة وتحقيـــق أ�ـــدافCا، rمـــر الـــذي ¦ـــستلزم الـــوbX رالتـــد

ـــتعلم، والبحـــــــــث  ـــة، والتعلـــــــــيم والـــــ د الرقميـــــ ــــــوا ـــــــY التعامــــــــل مـــــــــع املــ ة عxـ ـــــــة، والقـــــــــد ـــــة الرقميـ ربالثقافـــ ر
والتواصــل مــن خــالل الوســائل الرقميـــة، وQــنعكس ذلــك �لــھ عxــY تمكـــ%ن الطــالب أيــضا، مــن خـــالل 

ات وrدوات cـــــ ا جديـــــدة رتـــــضم%ن تلـــــك املCـــــا ــــات أدوا ت تلـــــك املتطلبـ ــــات �علمCـــــم، وقـــــد بلـــــو رb عمليـ ر
bÌامSTللتعليم ا �Vس bc ظل التحو الرق� لألعضاء �يئة التد   . ر

  :مشLلة البحث

أس مـــال  قميـــة، وملـــا �انـــت املعرفـــة  َ¦عKـــ2 التحـــو الرق�ـــ� عـــن تحـــو املعرفـــة إZـــY صـــيغة  ر ر
ّ

ل ل
Vس يـدو حو راSTامعـات و�ـل مـا يقـوم بـھ أعـضاء �يئـة التـد ر ُ لCـا سـواء بالبحـث أو ·بت�ـار مـن خـالل ُ

Vس، وحÍj تطبيقCا و�فادة مg=ا bc خدمة ا�Sتمع،  رالبحث العل��، أو نقلCا وÊشر�ا من خالل التد



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة ريلأب، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

87 

Vس باSTامعات يصبحو أك2À حاجة إYZ التمك%ن الرق��، بوصفCم العنصر  نفإن أعضاء �يئة التد ر
�ا   .رالفاعل bc تحقيق وظائف اSTامعة وأدوا

Yــxس، إال أن �نــاك ثمــة دالالت  وعV ر الــرغم أ�ميــة للتمكــ%ن الرق�ــ� ألعــضاء �يئــة التــد
ـــا  Vس مــــن ·ســــتفادة مــــن التكنولوجيـ ـــن أعــــضاء �يئــــة التــــد ر�ــــش%2 إZــــY وجــــود قــــصو كب%ــــc 2ــــb تمكـ ر

جـــع  ســـÏبھ إZـــY ضـــعف إملــــام ) 2004،134فـــراج، (رالرقميـــة، وأدوا©=ـــا والتعامـــل مـــن خاللCـــا، وقــــد أ
Vس باألسـ rمــر الـذي يـؤثر سـلبا عxـY قيامـھ بمCامــھ اليب التكنولوجيـة ا�Tديثـة؛ رعـضو �يئـة التـد

اسـة ) 264 -245، 2008جـو�ر، (بالش�ل املرغوب، وأكدت ذلك أيـضا  صـالح، (ر، كمـا أوÐـ�ت د
Vس، ومــن ) 19، 2016 د املعلوماتيـة لـدى أعــضا �يئـة التـد روجـود معوقـات cــb ·سـتفادة مـن املــوا ر

ات أعـــض �ــا ضــعف كفـــاءة ومCــا رأبر Vس، cــb التعامـــل مــع الوســـائط الرقميــةز   rمـــر .راء �يئــة التـــد
ة تحديــــد متطلبــــات التمكــــ%ن الرق�ــــ� ألعــــضاء �يئــــة  ورالــــذي يؤكــــد مــــش�لة البحــــث الــــرا�ن، وضــــر

bZالنحو التا Yxضوء ذلك يمكن صوغ السؤال الرئ�س للبحث ع bcس، وV ُالتد   : ر
مـة للتمكــ�ن الرق�ــ� ألعـضاء �يئــة التـد رمـا املتطلبــات الال �س با�امعــات املــصر�ة؟ ز

  :وQتفرع منھ rسئلة التالية
Vس باSTامعات  .1 مة للتمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد رما متطلبات الوbX بالثقافة الرقمية الال ز

 املصرQة؟
Vس  .2 ـــــد ــــ� ألعـــــــضاء �يئـــــــة التــ مـــــــة للتمكـــــــ%ن الرق�ـــ ـــة الال ـــة التمكي�يـــــــة الرقميــــ ـــات الب�ئــــ رمـــــــا متطلبــــ ز

 باSTامعات املصرQة؟
Vس باSTامعـــــات مـــــا متطلبـــــات ا .3 ـــ� ألعـــــضاء �يئـــــة التـــــد مـــــة للتمكـــــ%ن الرق�ــ رلتعلـــــيم والـــــتعلم الال ز

 املصرQة؟
Vس  .4 ـــــد ــــضاء �يئـــــــة التــ ـــــ� ألعـــ مـــــــة للتمكـــــــ%ن الرق�ــ ـــــ� والتواصـــــــل الال ـــات البحـــــــث العل�ــ رمـــــــا متطلبــــ ز

 باSTامعات املصرQة؟
Vس  .5 مـــــة للتمكـــــ%ن الرق�ـــــ� ألعـــــضاء �يئـــــة التـــــد ــــة الال د الرقميـ رمـــــا متطلبـــــات التعامـــــل مـــــع املـــــوا ز ر

Tة؟باQامعات املصرS 
Vس باSTامعات املصرQة لتمك%ن الطالب ؟ .6  رما متطلبات التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

 رمحاو البحث

 .ي�طار الفكر للتمك%ن الرق�� bc التعليم •

Vس •  .رم2Kرات التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

Vس bc ظل التحو الرق�� للتعليم • لأدوار أعضاء �يئة التد  .ر

Vس باSTامعات املصرQةاملتطلبات  • مة للتمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد رالال  .ز

  :�دف البحث وأ�ميتھ

Vس  مـة للتمكـ%ن الرق�ـ� ألعـضاء �يئـة التـد راس<=دف البحـث وضـع قائمـة باملتطلبـات الال ز
مـــن وجCـــة نظـــر خKـــ2اء ال23بيـــة، ولتحقيـــق ذلــــك الCـــدف، ســـbÌ البحـــث إZـــY تحديـــد متطلبـــات تتعلــــق 

قافــة الرقميـة، باإلضـافة إZــY تحديـد خـصائص وســمات الب�ئـة الداعمـة للتمكــ%ن بـالوbX الرق�ـ� والث
د الرقمية، والبحث العل�� والتواصل bc الب�ئة الرقمية،  مة للتعامل مع املوا ات الال رالرق��، واملCا ز ر
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Vس والتعلم bc ظل التحو الرق��، واÊع�اس ذلك �لھ عxـY تمكـ%ن الطـالب  لوما يتطلبھ كذلك التد ر
عةbc ظل    .  رالتحديات الرقمية املtسا

ُ  وتأ�ي أ�مية البحث النظرQة فيما يضيفھ من معرفة �Sال أصو ال23بية، وما يمكن أن  ل
اسـات وأبحـاث مـستقبلية cـb موضـوع التمكـ%ن الرق�ـ�، بوصـفھ قـضية معاصـرة  ريؤسس عليھ مـن د َ ُ

Vس cــb العـصر الـرا رcـb أدبيـات ال23بيـة تمثــل محـو عمـل أعــضاء �يئـة التـد �ن، كمــا أنـھ يتماØـ×Í مــع ر
لخطط الدولة املصرQة الCادفة إYZ التحو الرق�� bc جميع ا�Sاالت، كما تتمثل �rمية التطبيقية 
لنتــــائج البحــــث cــــb موافاتــــھ أل�ــــ�اب القــــرار واملــــسئول%ن والقيــــادات ال23بوQــــة و�rاديميــــة، بقائمــــة 

مــة لتحقيـق التمكــ%ن الرق�ـ� لــدى أعـضاء �يئــة  Vس باSTامعــات املــصرQة، ذات زاملتطلبـات الال رالتـد
�ــــم اSTامعيـــة، ومـــن ثــــم يمكـــg=م العمـــل عxــــY تـــوف%2 تلــــك  رالتـــأث%2 املباشـــر عxــــY أداÙ=ـــم ملCـــامCم وأدوا

Vس  سات وأدوار أعضاء �يئة التد راملتطلبات، rمر الذي ينعكس إيجابا عYx جميع مما   .ر

  :حدود البحث

Vس اقتصر البحث bc حده املوضوbX عxـY متطلبـات التمكـ ر%ن الرق�ـ� ألعـضاء �يئـة التـد
 الب�ئــة التمكي�يــة -الــوbX بالثقافـة الرقميــة(باSTامعـات املــصرQة واملتمثلــة cــb سـتة متطلبــات �ــشمل 

د الرقمية- البحث العل�� والتواصل- التعليم والتعلم-الرقمية كما اقتصرت )  تمك%ن الطالب-ر املوا
اســة عxــY عينــة عمديــة مــن خKــ2اء ال23بيــة  والتعلــيم الرق�ــ� مــن �ليــات ال23بيــة باSTامعــات رعينــة الد

 15ياملصرQة، بوصفCم خ2Kاء bc اSTانب%ن ال23بو والرق��، وقد تم تطبيق أداة البحث bc الف23ة مـن 
  . سÏتم2K من نفس العام10 إYZ 2021أغسطس عام 

  منTU البحث وأداتھ

ن خـــالل تحديـــد اتبـــع البحـــث املـــنno الوصـــفي املـــسbu نظـــرا ملناســـÏتھ لطبيعـــة البحـــث، مـــ
Vس cـــb ظـــل التحـــو  لوتحليــل �طـــار الفكـــر للتمكــ%ن الرق�ـــ� cـــb التعلــيم وأدوار أعـــضاء �يئـــة التــد ري
الرق�ـــ�، كمـــا اعتمـــد البحـــث عxـــY إحـــدى أدوات املـــنno الوصـــفي و�ـــb ·ســـtبانة وقـــد تـــم بناؤ�ـــا مـــن 

 Yـxا عCـا وعرضـCاسـات الـسابقة، وتـم تحكيم تبـاط والد رخـالل مـÚ³ لألدبيـات ذات · خKـ2اء ال23بيــة ر
مة لتحقيـق  زذو ا2K�Tات واملشار�ات حو التحو الرق�� bc التعليم، للوقوف عYx املتطلبات الال ل ل ي
Vس باSTامعـــات املـــصرQة cـــb ضـــوء التحـــو الرق�ـــ� ، حيـــث تـــم  لالتمكـــ%ن الرق�ـــ� ألعـــضاء �يئـــة التـــد ر

 Yxا عCا وتطبيق=gبانة وتقنيtة، خب%2ا من مختلف �ليات ال23بي) 47(إعداد ·سQامعات املصرSTة با  

  مصطWXات البحث

Vس الكفــــاءة والثقافـــــة  ـــد ر¦عــــرف البحـــــث التمكــــ%ن الـــــرقم%ن إجرائيــــا بأنـــــھ امــــتالك أعـــــضاء �يئــــة التــ
ـــا  ـــل، ممــ Vس، والبحـــــث العل�ــــ� والتواصــ ا©=م، cـــــb جوانــــب التـــــد ا©=م، ومCـــــا ـــز قــــد ـــ� �عــ رالرقميــــة الjــ ر ر ز

، وخـــــدم<=م للمجتمـــــع، وتمكيـــــg=م قيـــــنعكس إيجابـــــا عxـــــY إنتـــــاجCم العل�ـــــ�، وطـــــر �علـــــيمCم لطال¥=ـــــم
ل�ذا وقد تناو البحـث مفCـوم التمكـ%ن الرق�ـ� بالتفـصيل cـb �طـار . لطال¥=م bc ظل الب�ئة الرقمية

�  .يالنظر للتمك%ن الرق�

 رمحاو البحث

• � .ي�طار الفكر للتمك%ن الرق�

Vس •  .ردواbX التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد
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Vس bc ظل  •  .لالتحو الرق�� للتعليمرأدوار أعضاء �يئة التد

Vس باSTامعات املصرQة •  .رمتطلبات التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

اسات السابقة   رالد

اسات قضية التمك%ن الرق�� ومg=ا   :رتناولت العديد من الد

ن اسـة أ�وQونلــو وآخـر ود اسـة مــستو التمكــ%ن ) ,Okoiyonlo et al 2011(ر ىوا�تمــت بد ر
اســــة الرق�ـــ� لــــدى املعلمـــ%ن ا��تملــــ% رن وكفـــاء©=م الذاتيــــة ��ـــو rميــــة املعلوماتيـــة؛ واســــ<=دفت الد

اســــتخدام تحديـــد التمكـــ%ن الرق�ـــ� للمعلمــــ%ن، وكفـــاء©=م الذاتيـــة cـــb محــــو rميـــة املعلوماتيـــة، وتـــم 
لاملنno الوصفي املسbu للبحث عن مستو التمك%ن الرق�� للمعلم%ن ا��تمل%ن، ومعتقدا©=م حـو  ى

اســـــة أن معتقـــــدات املعلمـــــ%ن الكفـــــاءة الذاتيـــــة ومحـــــو ــــد أظCـــــرت نتـــــائج الد ـــة املعلوماتيـــــة، وقـ ر rميــ
ـــاء عxــــY النتــــائج الjــــ� تــــم  ــا، و£نـ ـــ2 مــــرض تمامــ ًا��تملــــ%ن حــــو الكفــــاءة الذاتيــــة وتمكيــــg=م الرق�ــــ� غ%ـ ً

ٍ ل
اســـة بتطـــوQر بـــرامج محـــو rميـــة املعلوماتيـــة والتمكـــ%ن الرق�ـــ� للمعلمـــ%ن  رالتوصـــل إلß=ـــا أوصـــت الد

س وا�Sتمعا��تمل%ن، وÊش   .رر ثقافة املعرفة املعلوماتية والتمك%ن الرق�� bc املدا

ـــة لتحديـــــد العالقــــة بـــــ%ن مـــــستو ) Tekin& Polat 2017,(وقــــام تيكـــــ%ن و£ــــوالت  اســ ىبد ر
التمكــــ%ن الرق�ــــ�، واســــ23اتيجيات البحــــث عــــن املعلومــــة عKــــ2 �ن23نــــت لــــدى املعلمــــ%ن، واســــتخدمت 

اســــة مقيــــاس التمكــــ%ن الرق�ــــ�، ومقيــــاس  ــ23اتيجية البحــــث عــــن املعلومــــات، وطبقــــت رالد قائمــــة اســ
 Yــــxاســــة ع  معلمــــا، وتوصــــلت إZــــY وجــــود عالقــــة إيجابيــــة بــــ%ن مــــستوQات التمكــــ%ن الرقميــــة، 386رالد

  .واس23اتيجيات البحث عن املعلومات عYx شبكة �ن23نت لدى املعلم%ن 

اســـة واســـ<=دفت تعلـــيم ىالكـــشف عـــن مـــستو التمكـــ%ن الرق�ـــ� cـــb ال) 2017ا�Tـــاي�ي، (ر د
ــــة البحـــــرQن،  س مملكـ ــــb املوقـــــف الـــــصفي بمـــــدا ـــة cـ س باملرحلـــــة �عداديــ رلـــــدى معل�ـــــ� خمـــــس مـــــدا ر
 Yـxـا عCالوصـفي، واسـتخدمت بطاقـة مالحظـة مـن إعـداد الباحـث، وتـم تطبيق noاملـن Yـxواعتمدت ع

اســـة إZــY أن مـــستو التمكــ%ن الرق�ـــ� cــb التعلـــيم لــدى معل�ـــ�  ثالثــ%ن ىمعلمــا ومعلمـــة، وتوصــلت الد ر
اسة �عميم املرحل س مملكة البحرQن �ان مرتفعا، وأوصت الد رة �عدادية bc املوقف الصفي بمدا ر

اسات  س باململكة، وأوصت بإجراء املزQد من الد ربرنامج التمك%ن الرق�� bc التعليم عYx جميع املدا ر
  .لحو برنامج التمك%ن الرق�� bc التعليم 

Ãا وسو�اس  اسة جو ركما �دفت د إYZ تقييم املعرفة الرقمية ) Gorka & Suhas 2018( ر
Vس وا�Tاجـــة إZـــY التعلـــيم الرق�ـــ� مـــن أجـــل التمكـــ%ن  ربـــ%ن املعلمـــ%ن وقيـــاس تـــأث%2 الرقمنـــة عxـــY التـــد

اســـة عxـــY املـــنno الوصــــفي  واســـتخدمت ·ســـtبانة �ــــأداة . رالرق�ـــ� للمعلمـــ%ن بالCنـــد، واعتمــــدت الد
اســة أن عــدد قليــل مــن أفــراد العينــة معلمــا وتوصــلت ال STمــع البيانــات وتــم تطبيقCــا عxــY ثالثــ%ن رد

ة  قميــة، و£�يـــة تحتيــة داعمـــة، وضـــر ة تــوف%2 ب�ئـــة  رلــدâ=م وXـــb بالتقنيــات الرقميـــة وأوصــت بـــضر ر ور و
�Qب املعلم%ن عYx أحدث تقنيات التعليم الرق�   .رتد

اسة الد�شان، (وا�تمت  ربتقديم تصو مق23ح ملتطلبات تمك%ن املعلم bc عصر ) 2020رد
ة الــــصناعي ا عxـــY تمكــــ%ن الطفــــل العرãــــي وجا�زQتــــھ لCــــا، واعتمــــدت رالثـــو رة الرا²عــــة حjــــÍ ي�ــــو قــــاد ن

 YـZاسـة إ اسة عYx املنno الفلسفي والتحليbx ²شقيھ ·ستقراäي و·سـت�باطي، وقـد توصـلت الد رالد ر
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مـــة لــــذلك،  زوضـــع تـــصو مق3ــــ2ح متـــضمنا منطلقــــات وأ�ـــداف وإجــــراءات تطبيقيـــة، واملتطلبــــات الال ر
� يمjاوالصعو£ات ال=ßقكن أن �عو تطبيقھ وسبل التغلب عل.  

اســـة  Qق، ) 2020صـــÏيح، (رو�ــدفت د زإZــY معرفـــة مـــستو التمكــ%ن الرق�ـــ� بجامعـــة الزقـــا ى
 bc ونا روتقديم تصو مق23ح آلليات تحقيق التمك%ن الرق�� ¥=ا، وذلك ملواكبة مستجدات جائحة �و ر

وتـــم التطبيـــق ميـــدانيا عxـــY ضـــوء خKـــ2ات اSTامعـــات الCنديـــة ، واســـتخدم البحـــث املـــنno الوصـــفي، 
Qق ، وتوصــل البحــث للعديــد مــن النتــائج مg=ــا قميــة قوQــة : زجامعــة الزقــا ة تــوف%2 ب�يــة تحتيــة  رضــر ور

ـــ� قــــادر عxـــــY تلبيــــة التغ%ـــــ2ات  ق�ــ ـــاء حــــرم  رباSTامعــــة مــــن خـــــالل بنــــاء خطـــــة اســــ23اتيجية شـــــاملة لبنـ
ونــــا، وقــــدم البحــــث آليــــات مق3 2حــــة للتمكــــ%ن الرق�ــــ� رالتكنولوجيــــة املــــصاحبة النtــــشار ف%ــــ2وس Ãو

Qق bc ضوء خ2Kات اSTامعات الCندية  . زبجامعة الزقا

اسات السابقة   رالتعليق ع02 الد

اســـات اتفقـــت عxـــY أ�ميـــة التمكـــ%ن  اســـات الـــسابقة أن جميـــع الد ريtبـــ%ن مـــن عـــرض الد ر
اســــات اســــ<=دفت قيــــاس مــــستو  ـــذه الد ىالرق�ــــ� بال�ــــسبة للمعلمــــ%ن ²ــــش�ل عــــام، إال أن معظــــم �ـ ر

ن، و�ـدفت الـبعض çخـر إZـY التمك%ن الر اسـة ا�Tـاي�ي، وأ�وQونلـو وآخـر وق�� لدي املعلم%ن مثـل د ر
Vس و Qب �لك23وÊــي عxــY التمكــ%ن رقيــاس أثــر ²عــض املتغ%ــ2ات مثــل اســ23اتيجيات التــد ر£�ئــات التــد

Ãا وسو�اس اسة جو رالرق�� للمعلم%ن كما bc د   .ر

اسات يمكن القو إ�=ا حاولت قياس  لو£النظر إYZ تلك الد ىمستو التمك%ن، وتحديد أثر ر
ى²عـــض املتغ%ــــ2ات عxــــY مــــستو التمكــــ%ن الرق�ــــ�، وQـــر الباحــــث أن  التمكــــ%ن الرق�ــــ� ألعــــضاء �يئــــة ى

Vس ال يتحقق إال إذا توفرت متطلباتھ عYx جميع املستوQات اسة ا�Tالية bc رالتد ر، لذلك تبحث الد
م توافر�ـــــا لتحقيـــــق التمكـــــ%ن الرق�ـــــ� لـــــدى أعـــــضاء �ي Vس، وتتفـــــرد �ـــــذه زاملتطلبـــــات الـــــال ـــة التـــــد رئــ

اسـة cـb أ�=ـا تـضع �ـذه القائمـة مـن املتطلبـات مـن وجCـة نظـر خKـ2اء ال23بيـة الـرقمي%ن، بوصـفCم  رالد
Vس باSTامعـــات املـــصرQة؛  مـــة للـــتمكن الرق�ـــ� لعـــضو �يئـــة التـــد رأفـــضل مـــن يحـــدد املتطلبـــات الال ز

  .ية إYZ جانب ا2K�Tة الرقميةنأل�=م يجمعو ب%ن �ل من ا2K�Tة ال23بوQة وا2K�Tة �rاديمية البحث

لا��و rو    ي�طار الفكر للتمك%ن الرق��: ر

ـــار الفكـــــر للتمكـــــ%ن الرق�ـــــ�، توضـــــيح مفCـــــوم التمكـــــ%ن الرق�ـــــ� وفلـــــسفتھ،  ييتــــضمن �طــ
Vس   .روأ�ميتھ ألعضاء �يئة التد

   Digital empowerment مف,وم التمك�ن الرق��) أ

ليحسن بنا عند تناو مفCوم التمك%ن الر ُ  digitalق�� بالتفـصيل أن نتوقـف عنـد �لمـة الرقميـةَ
، و�ـــذا يجعـــل مـــن ال�ـــس%2 توضـــيح مفCـــوم التمكـــ%ن الرق�ـــ�، Empowermentو�لمـــة التمكـــ%ن 

: ن، الطرQقـــة الjـــ� تولـــد وتخـــز و�عـــاnT البيانـــات cـــb حـــالت%ن rوZــــdigitalYحيـــث تـــصف الرقميـــة
غ%ــ2 موجبــة وQمثلCــا الــرقم صــفر، : نيــةموجبــة وQــتم التعب%ــ2 عg=ــا أو تمثيلCــا بــالرقم واحــد، والثا

قمـا ثنائيـا، و�ـو مـا يطلـق عليـھ نظـام العـد الثنـاäي  (Harris,2018,pp.3-5) روVـس�Í �ـل مg=مـا 
Binary system .ـــزة الذكيـــةCجrاســـوب، و�Tـــة  وتمثـــل الرقميـــة لغـــة اSTلة عـــن معا واملـــسؤ

، Zeros & onesاتناملعطيــات الثنائيــة، الjــ� ت�ــو عxــY شــ�ل سالســل مــن rصــفار والواحــد
سـالCا لوحـدات �ظCـار، وال �ـستطيع أنظمـة ا�Tاســوب  رو�كـذا يمكـن تخزgQ=ـا، ونقلCـا، وحjـÍ إ

 .(Morley at el 2017, 52)أن تفCم إال �ذا النمط من املعطيات
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و�و مشتق ) م ك ن( ، ف�شتق bc اللغة العر£ية من مادة Empowermentأما مفCوم التمك%ن 
ـــل مكــــــن ومكــــــن  مـــــن الفعـــ

ّ ّ
ة  ـــھ ســــــلطانا وقــــــد رل، يمكــــــن، تمكينــــــا، فCـــــو ممكــــــن أي جعــــــل عليـــ

ً
ِ ِ
ّ ّ ُ )

أن التمكـــ%ن ¦عïــــ� علـــو الــــشأن ) 285 ،2003املSîـــم الــــوج%í، (وQــــذكر  )2115 ،2008مختـــار،
دت �لمــة ممكــن  واملíðلــة، ة و·ســتطاعة، و روجــاء cــb لــسان العــرب البــن منظــو بمعïــÍ القــد ور ر

�ء مع%ن، وQقا×Ø فعل Yxا ع ة ربمعÍï �ونھ قاد �ء بمعÍï صار أك2À قد×ñرل تمكن الرجل من ال
ة مCنــة معينــة بمعïــÍ مثقفــا بــالعلم أو باملCنــة.عليــھ  يقــال مــتمكن مــن العلــم أو مــن مCــا

ً
ابــن ( ر

،   )1475، 2007رمنظو

دت �لمـــة التمكــــ%ن cـــb القــــرآن الكـــرQم ومــــشتقا©=ا ومرادفا©=ـــا cــــb اثïـــ� عــــشر موضــــعا،  ور و
ق والنفـوذ واملنعـة، والتوطئـة والتمCيـد، والتقوQـة و�شbc 2% مجملCا إYZ القـوة والـسلطان ز وسـعة الـر

YZيـت، وامل�انــة الرفيعـة والــشرف، ومــن ذلـك قولــھ �عــاÏن{والتث�ن أمــ�ٌإنـك اليــوم لــدينا مكـ ٌ َ َ
ِ

َ
ِ

َ َ ََ َّْ َْ ْ
يوســف } 

ض{، أي إنك عنـدنا صـاحب امل�انـة العاليـة، وقولـھ 56:·ية A tـu ِوكـذلك مكنـا ليوسـف ْر
َ

ِ
َ َُ ُ َ

ِ ِ
َّ َّ َ َ

يوسـف } 
  . أي منحناه م�انا عاليا، وثبtنا مركزه وقوQناه ل%íداد علوا وقوة54:·ية

�  Power  مشتقة من لفظ�Empowermentلمة التمك%ن فإن أما bc اللغة إنجل%íية ïعVو
ة، والطاقــــــة، و ـــــس23س Qــــــذكر قــــــامورالقــــــوة، والقــــــد ــــ%ن ¦عïــــــ� إعطــــــاء الــــــسلطة Websterوãـ  أن التمكــ
ــــسلطة القانون ــــــمية أو الـــــ ـــــياءالرســـ ــــــــذ rشــــ ــــــb تنفيـ ــــــصرف cـــ ـــــــة التـــ ــــــع حرQــ ـــــان مـــ ـــــــض rحيــــ ـــــة cـــــــــb ²عــ " يــــ

(Webster,2018)،قـاموس لونجمـان bـc د  أن بمعïــÍ إعطـاء ùـ�ص مـا ســيطرة أو Longmanر كمـا و
�ء ما، أي امتالك صالحيات للقيام ²عمل ما، ب�نما ¦عرف ×Ø عمل Yxة ع رقابة أك2À أو امتالك القد ر

د  ه  التمك%نOxfordرقاموس أكسفو ة ال�ûص bc التحكم bc حياتھ، أو bc ا�Tالة رباعتبا Qادة قد ر  ز
�، وتمكـــ%ن الفـــرد، ×üـــ�ûيتمتـــع ¥=ـــا، فيقـــال التمكـــ%ن ال �ىالتمك%ن ¦عïـــ� جعـــل الـــ�ûص أقـــو فـــالjــ

 .(Oxford Dictionary,2020)وأك2À ثقة

َّوVعــرف التمكــ%ن cــb الب�ئــات ال23بوQــة بأنــھ عمليــة خلــق الفــرص لألفــراد لتطــوQر الكفــاءة،  ُ

ـــرار،و·ســــتق وQتــــضمن اكtـــــساب ســــيطرة أكKـــــ2 عxــــY مـــــصادر  اللية، والفعاليــــة الذاتيـــــة، واتخــــاذ القــ
ة عxـY اتخـاذ  ات تؤدي إYZ مـشاركة أكKـ2 مـن أجـل مزQـد مـن القـد رالقوة، فCو عملية توعية و£ناء قد ر
ات حياتيـــــة اســــــ23اتيجية  ــــا ــــY اتخـــــاذ خيــ ـــراد عxـ ة rفـــ رالقـــــرار، والـــــتحكم cــــــb العمـــــل وتوســـــيع cــــــb قـــــد ر

),940182,Dastyar.( 

أن التمكــ%ن الرق�ــ� ¦ــش%2 إZــY التطبيــق العمxــb للكفــاءة ) Mäkinen,2006 (ىوQـر مــاك%ن
اتھ bc مجتمع املعلومات، عند استخدام قوتھ  ات ا�Tياتية للفرد و�عزQز قد رالرقمية bc تطوQر املCا ر

Qادة السيطرة عYx ا�Tياة ومCالرقمية ²ش�ل فعال  �ïتمعات ¦عSفراد وا�r ات التأقلم ز، وتمك%ن را
 bـc مCات وطـر جديـدة للمـشاركة والتعب%ـ2 عـن أنفـس قمع تكنولوجيا املعلومات، يكtسب الناس قد ر

ات (Petro,2011)وQـــــذكر بي3ـــــ2و . مجتمـــــع شـــــب�ي ـــ%ن الرق�ـــــ� يتـــــضمن عمليـــــة تطـــــوQر مCـــــا ر أن التمكــ
� تركز عYx حياة الناسjدوات، والتقنيات، الوسائط الرقمية، الr تصال، باستخدام· .  

وVعــرف التمكـــ%ن الرق�ـــ� أيــضا بأنـــھ ·ســـتخدام الفعــال واملثمـــر للتكنولوجيـــات الرقميـــة، 
ــــاد cـــــb البحـــــث عـــــن املعلومـــــات عKـــــ2 �ن23نـــــت  ــــات مجتمـــــع املعلومـــــات، وQتمـــــل أحـــــد أ²عـ ــــا ملتطلبـ وفقـ
لوالوصــــو إZــــY معلومــــات موثوقــــة، وتتطلــــب الزQــــادة املــــستمرة للمعلومــــات cــــb الب�ئــــات الرقميــــة مــــن 

) 2020صـــÏيح(وعرفـــت  ).Tekin & Polat , 2017(املعلومـــات املوثوقـــة املـــصادر واختيـــار rفـــراد 
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 �Ìة، وحرم جامQقمية قو ة اSTامعات عYx توف%2 ب�ية تحتية  رالتمك%ن الرق�� bc اSTامعات بانھ قد ر
Qة؛ وذلك ل<=يئة ب�ئـة �عليميـة مـشوقة ت زQـد ر¦عتمد عYx التقنية الرقمية bc العملية التعليمية و�دا

مـن دافعيـة الطـالب للـتعلم، و�ـSûعCم عxـY ·بـداع و·بت�ـار، وتلقـي العلـم cـb أي وقـت وأي م�ـان، 
قميـــة تمكنـــھ مـــن أداء عملـــھ  ÏQيـــة  Vس مـــن خـــالل بـــرامج تد رباإلضـــافة إZـــY تمكـــ%ن عـــضو �يئـــة التـــد ر ر

 ). 454ص (بكفاءة 

ة ال23بية والتعليم البحر�Qية(و�عرف  ا رو لتعليم بأنھ ش�ل من التمك%ن الرق�� bc ا) 2018ز
ة  Qبا مستمرا، ¥=دف إكـسا¥=م القـد Qب rفراد أو اSTماعات تد رأش�ال التمك%ن الذي ¦س<=دف تد ر ر
عxـــY توظيـــف تكنولوجيــــا املعلومـــات و·تــــصال cـــb العمليــــة التعليميـــة، واSTوانــــب ذات الـــصلة ¥=ــــا، 

ة وكفاءة وثقة، وضبط وتحكم وسيطرة، وذلك من  ، و£مCا ر²ش�ل آمن ومسئو أجل بناء الكفاءات ل
ة عxـY �بـداع و·بت�ـار، والرQـادة،  ة عYx إنتاج ا��تو التعلي�ـ� الرق�ـ�، وتخـرQج أجيـال قـاد رالقاد ىر

قمية منافسة   .روإنتاج معرفة 

Qـــادة قـــوة ومعرفـــة   YــZيمكـــن القــو إنـــھ ¦ـــش%2 إ �زمــن خـــالل عـــرض مفCــوم التمكـــ%ن الرق�ـــ ل
اتــھ فيمــا يتعلــق  Vس، وصــقل مCا رعـضو �يئــة التــد قميــا، ر ه اSTامعيــة الjــ� باتــت تتخــذ شــكال  ربــأدوا ر

مـة لتحقيـق  نة bc أداء مCامھ، وVستلزم ذلـك تـوف%2 متطلبـات ال ة وسيطرة ومر زمما يجعلھ أك2À قد ور
التمكــ%ن الرق�ــ�، الــذي يــنعكس عxــY فاعليــة وجــودة مــا ي�تجــھ مــن أبحــاث ومــشار�ات، وعxــY �علــيم 

  .  مجتمعھطالبھ وتمكيg=م، وأيضا عYx فاعليتھ bc خدمة

 فلسفة التمك�ن الرق��) ب

تنطلق فلسفة التمك%ن الرق�� من العصر الذي Êع�ش فيھ، والذي يوصف بأنھ العـصر 
قميـا،  رالرق��، فإذا �ان العمل، والتعليم، و·نتاج، واملعرفة و�ل جوانب ا�Tياة قد اتخذت شكال 

ة لالنخراط bc جميع �ذه Êrشطة فالتكنولوجيا الرقمية   واملCام،ورفإن التمك%ن الرق�� يصبح ضر
ة ذلــــــك بال�ــــــسبة  ـــــزاد ضــــــر ــــتعلم، وQـ ، وخاصــــــة عمليــــــة التعلــــــيم والــ ـــع الÏــــــشر ـــــق الوضـــ ورغ%ــــــ2ت ²عمـ ي

ات عديدة  Vس باSTامعة ²ش�ل خاص العتبا رللمعلم%ن، وألعضاء �يئة التد   .ر

ومن جانب آخر فإن التعليم يميل إYZ استخالص مفCومـھ مـن الب�ئـة الثقافيـة الـسائدة، 
 bالتعلـــــيم و�ــــ Yـــ ـــو التقïــــ� عxـ ـــة أنـــــھ طاملــــا اÊعكــــس التطــ ـــة ²ــــش�ل كب%ـــــ2 ومí3ايــــد، وا�Tقيقـ قميـ رçن  ر

 �لوالبحـــث وا�Sتمـــع ²ـــش�ل عـــام، وأحـــدث �غي%ـــ2ات عميقـــة cـــb �ـــل جوانـــب ا�Tيـــاة، والتحـــو الرق�ـــ
ة  رrخ%ـ2 لــ�س اســت�ناء cــb �ــذا الــصدد، حيــث تفعـل التقنيــات الرقميــة شــ�ئا لــم تكــن أي تقنيــة قــاد

ً

ھ مــــن قبــــل، فقــــد غ%ــــ2 ذلــــك خـــصائص الب�ئــــة ا��يطــــة، وأتــــاح فــــضاءات �علــــم اف23اضــــية عxـــY فعلــــ
َمتنقلــة، يتفاعـــل مـــن خاللCـــا �Êـــسان مــع تلـــك التقنيـــات ²ـــش�ل كب%ـــ2، وقــد يـــتم ذلـــك التفاعـــل بـــ%ن 

 bXا بواسطة الذ�اء ·صطناCعضãالتقنيات و(Russo,2018)  . تباطا وثيقا ًوترتبط �ذه التقنيات ا ً
ر

لjــــ� �عمــــل فß=ــــا، و�ــــذه الب�ئــــة ل�ــــست ماديــــة فحــــسب، ف�ــــ� اجتماعيــــة وثقافيــــة cــــb املقــــام بالب�ئــــة ا
  . )Radder,2009( لrو

ـــــة مجــــــرد أداة وســــــطية؛ بــــــل وســــــط ثقــــــاbc واجتمــــــاbX يمثــــــل قــــــوة  و£ــــــذلك لــــــم �عــــــد الرقميـ
أن2Àو£ولوجية واجتماعية وتفس%2ية، ¦ش�ل حقائقنا الفكرQة، وVغ%2 فCمنا لـذاتنا، وطرQقـة تواصـلنا 
ق�ــ�؛ الCواتـف الذكيــة، وا�Tوسـبة الــ�³ابية، والتطبيقـات، rجCــزة  رcـb عـالم أصــبح فيـھ �ــل Øـ×�ء 
سـائل التواصـل ·جتمـاbX، وكث%ـ2  ، و ÏQية عKـ2 �ن23نـت، والtـسو ات التد تداء، والدو والقابلة لال ق ر رر
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لمن املعطيات الرقمية، ولذلك فإن �ناك حاجة إYZ فلسفة تدعم �طار الفكر للتحو ال رق�� bc ي
  ).(Floridi,2014ظل الí3ايد الرق�� املستمر 

ًو£�نمـــا أصـــبحت rجCـــزة الرقميـــة جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن ا�Tيـــاة املعاصـــرة، فـــإن املؤســـسات 

 ) يى ولـــذلك يـــر �ـــو�·جتماعيـــة والثقافيـــة وخاصـــة التعليميـــة ت�ـــافح ملواكبـــة وت%ـــ2ة �ـــذا التغي%ـــ2،
Hawkey,2004)تطو bc أنھ ال بد من ·ستمرار  bc تلك الب�ئات bc ،منا لكيفية حدوث التعلمCر فQ

ّ ّ

قميـة، ·طـالع عxـY نظرQـات الـتعلم  ظل التحو الرق��، لذلك، فإنھ من املCـم قبـل تبïـ� أي أدوات 
ّ

ر
ّ ل

ــــ2ات  ـــرئ�س مـــــن اســـــتخدامCا، إلغنـــــاء اK�Tـ ـــد الCـــــدف الــ ـــاث املرتبطـــــة بـــــالتعلم الرق�ـــــ�، وتحديــ وrبحــ
ّ

ىSــرد أ�=ــا قـــد تجــذب ·نtبــاه عxــY حــساب جوانــب أخــر مـــن التعليميــة، ولــ�س فقــط اســتخدامCا �
التعلم

ّ
.  

، إذا �انـــت الرقميــة �ـــb ا�Tالــة الرا�نـــة للمعرفــة ²ـــشÍj أنواعCــا، والطرQقـــة  لوQمكــن القــو
الjـــ� مـــن خاللCــــا يـــتم البحــــث عg=ـــا، و�عليمCــــا، و�ـــشاركCا، وتوظيفCــــا، وحفظCـــا، فــــإن ذلـــك ¦عïــــ� أن 

Tا ا=© ة عYx التعامل معCا بصو رالقد ة للمـشاركة و·نخـراط cـb العـصر الرق�ـ�، وتـزداد ر ور�الية ضر
Vس وذلــــك ²ــــسÏب طبيعـــة عملCــــم الــــذي تمثــــل املعرفــــة  ة بال�ــــسبة ألعــــضاء �يئـــة التــــد رتلـــك الــــضر ور
�ــم بحثــا، و�عليمــا وخدمــة للمجتمــع، rمــر الــذي يجعــل التمكــ%ن  ه، ف�ــ� تنخــرط cــb �ــل أدوا رمحــو ر

�   .م بكفاءةرالرق�� الوسيلة الفعالة للقيام بأدوا

Vس والطــــالب، وكـــذلك �غ%ــــ2  ســـات أعــــضاء �يئـــة التـــد ّكمـــا يمثـــل التحــــو cـــb أدوار ومما َ
ر ر ِل

 ،�Vس ²عدا آخر لفلسفة التمكـ%ن الرق�ـ رخصائص الب�ئة التعليمية، واف23اضية طر التعلم والتد ق
تكـزت الفـسفات ال23ب وQـة رrمر الذي أوجد اضطرابا فلسفيا bc �ذا الوقت الذي Êع�ـشھ، فلطاملـا ا

مان عملية التعلم، وأدوار محددة للمعلم%ن واملتعلم%ن،  زاملتعددة عYx مفا�يم ثابتة تتعلق بم�ان و
 �اة �ـذا التحـو الرق�ــ نـة �افيـة �Sـا لوأسـست �ـل مبادÙ=ـا عxـY ذلـك، ولـم تجـد �ـذه الفلـسفات مر ر و

  . السرVع

ُ ولــذلك فــإن نظرQــات الــتعلم، وفلــسفة التعلــيم، والطــر الjــ� يحفــز ¥=ــا امل علــم طالبــھ cــb ق
اســية وجCــا لوجــھ يجــب أن تــصبح أيــضا جــزءا مــن فــصولھ عKــ2 �ن23نــت وcــb الب�ئــات  ًالفــصو الد ً ر ل
Vس ¦ــشتق مــن فلــسفة تر£وQــة تجمــع بــ%ن  قميــا ألعــضاء �يئــة التــد راملدمجــة، و�ــذا ¦ــستلزم تمكينــا  ر

عتـھ  ت الـدعوة لـذلك cـb مـؤتمر  رالتكنولوجيا الرقمية وعلم أصو ال23بية، وقـد بـر ز جمعيـة فلـسفة ل
 Í�2يطانيــا تحــت مــسKــ2 �ن23نــت"التعلــيم بKــسنة علــوم ال23بيــة عÊأ " bــc لاستــضافتھ جامعــة ليفر£ــو

 وقد جمع املؤتمر ال23بوQ%ن والفالسفة الستكشاف çثار ال23بوQة واملعرفية و·جتماعية 2014مايو 
 ) Blessinger etوالفلـــسفية للتغ%ــــ2 الرق�ــــ�، وكيفيــــة تــــضمينھ cــــb مــــساحات الــــتعلم الرقميــــة

)174-,1542021,al.  

Vس، وأدوار املعلــم واملتعلمــ%ن، ومواصــفات  روذلــك يؤكــد أن نظرQــات الــتعلم وطــر والتــد ق
ة، و�ـل أطـراف وم�ونـات الب�ئـة  ربي�يـات الـتعلم، وÊrـشطة وا��تـو التعلي�ـ� وطـر التعزQـز و�ثـا ق ي

ر2 جديــــد مــــن املنظــــو الرق�ــــ� التعليمـــة، تحتــــاج إZــــY إطــــار فلــــسفي جديــــد ¦عمــــل عxـــY تأصــــيل وتنظ%ــــ
ا عxــY وصــف الظــا�رة التعليميــة الرقميــة وكيفيــة حــدو�=ا وrثــار امل23تــب علß=ــا،  رللتعلـيم، ي�ــو قــاد ن

bÌامST2 لتمك%ن املعلم اKعطي مساحة أكVدوات الرقمية، وr وأدوار.  
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Vس مـن �ونـھ يمثـل أمـرا ال  بـد ركما تأ�ي أ�مية فلسفة التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد
ـــة، والتنـــــافس بـــــ%ن  ـــيم اSTـــــامbÌ، نظـــــرا �Tــــصائص وطبيعـــــة طـــــالب اSTامعـ منــــھ cـــــb مؤســـــسات التعلـ
اSTامعات، فإن حتمية التمك%ن الرق�� باSTامعات، تأ�ي ل�و�=ا أك2À املؤسسات استجابة للتغ%2ات 

قاملــصاحبة لعمليــات الرقمنــة والتحــو الرق�ــ� للتعلــيم مــن خــالل املنــا�n الرقميــة املعاصــرة، وطــر  ل
Vس، والتعلم ع2K ·ن23نت   .) (Butler& Crawford,2020,p.5رالتد

قميــة إلك23ونيــة، و£ــرامج وأدوات  قميــة، �ــشمل عxــY منــصات  روQتطلـب ذلــك ب�يــة تحتيــة  ر
ـــات الرقميــــة بــــ%ن املعلــــم  سـ ـــ�، واملما ـــY جانــــب Êــــشر الــــوbX الثقــــاbc بأ�ميــــة التمكــــ%ن الرق�ـ رقميــــة، إZـ ر

ه يجعـــل اSTامعـــة ب�ئـــة تنافـــسية وجاذبـــة تحقـــق التم%ـــí واملــتعلم، واملؤســـسة اSTامعيـــة، و�ـــذا ر بـــدو
bÌامSTا(Costa et al,2018,150) . 

ــــزا  ـــع أن التعلـــــيم الرق�ـــــ� كطرQقـــــة للـــــتعلم cـــــb عـــــصر التحـــــو الرق�ـــــ�، تمثـــــل مرتكـ لوالواقــ
Vس، فقـــد أفـــر الtـــشابك بـــ%ن التعلـــيم والتكنولوجيـــا  زلفلـــسفة التمكـــ%ن الرق�ـــ� ألعـــضاء �يئـــة التـــد ر

 وأصـــــبح التعلـــــيم الرق�ـــــ� �Í بمفCـــــوم التعلـــــيم الرق�ـــــ�، أو التعلــــيم عKـــــ2 الـــــشب�ات،الرقميــــة مـــــا ¦ـــــس
ًموضــوعا اســ23اتيجيا مCمــا يحظــى با�تمــام العــالم، حيــث Êــشرت  ً ن دولــة مــن دو منظمــة التعــاو 17ً ل

قميــة للتعلــيم cــb الف3ــ2ة بــ%ن  جــت 2019 و2015ر·قتــصادي والتنميــة اســ23اتيجيات   دولــة 16ر، وأد
أخر فصال عن 

ً   ). OECD (2019,13,التعليم bc اس23اتيجي<=ا الرقمية الوطنية اSTديدةى

د �عليميــــة متعــــددة و Vس والـــتعلم بتــــوف%2 مـــوا ة cــــb التــــد رقـــد أحــــدث التعلـــيم الرق�ــــ� ثـــو ر ر
وخKـــ2ات �علـــم اف23اضـــية، وظCـــرت صـــيغا جديـــدة للـــتعلم �عتمـــد ²ـــش�ل كب%ـــ2 عxـــr Yدوات والKـــ2امج 

ت ²عــض النظرQــات ا ه اÊع�اســا للب�ئـــة للjــ� تحــاو تفــس%2 التعلــيم الرق�ــ� زالرقميــة، وقــد بــر ًباعتبــا ر
ا كب%ـــ2ا مــــن الtــــساؤ الرقميـــة، و·جتماعيــــة للمتعلمـــ%ن،  لحيــــث تث%ـــ2 ب�ئــــات الــــتعلم ·ف23اضـــية قــــد ً ًر

� إYZ التفك%2 ال23بو والفلسفي×
  . ياملف

2حCــــا الjــــ� اقConnectivis 3أو ال23ابطيــــة ومـــن تلــــك النظرQــــات نظرQــــة املعرفــــة التواصــــلية
í%ج ســيمن ْ وعرفــت بأ�=ــا نظرQــة �ــسYÌ إZــY 2004 عــامS. Downs وســtيف%ن دون%ــG. Siemens íرجــو َ ُ

ــــديناميكيات  ــــس%2 حـــــدوث الـــــتعلم cـــــb الب�ئــــــات الرقميـــــة املركبـــــة، وكيفيـــــة تـــــأثره عKـــــ2 الــ توضـــــيح وتفـ
فقــا لـــسيمíð، . (Lewin,2016)·جتماعيــة اSTديــدة، وتدعيمــھ بواســطة التكنولوجيــات اSTديــدة ًو و

ًإن التواصــلية تقــدم نموذجــا للــتعلم ¦ع3ــ2ف بــالتحوالت الرقميــة cــb ا�Sتمــع حيــث لــم ¦عــد الــتعلم فــ

Êًشاطا فرديا داخليا بل Êشاطا يتم من خالل التواصل الشب�ي ً ً (Tucker,2014).  

ل مما سبق يمكن القو إن فلسفة التمك%ن الرق��، تقوم عYx التحو الرق�� الذي غمـر  ل
رتعليميـــة، و·جتماعيـــة، و·قتـــصادية، والثقافيـــة، فـــالتطو الـــسرVع للعـــالم �ـــل مجـــاالت ا�Tيـــاة؛ ال

ـــ2 حــــو فلــــسفة التمكــــ%ن  لالرق�ــــ�، والطــــر اSTديــــدة للتواصــــل والــــتعلم، تتطلــــب مزQــــدا مــــن التفك%ـ ًق

لفالرقميــة حــسب قـــو  .الرق�ــ� الjــ� باتــت شــرطا للتعلــيم والعمــل و�بــداع cــb ا�Tاضـــر واملــستقبل
2ðQو)Wiener,2019 (فلسفة اجتماعية وأخالقية تطبيقيةل�ست b� علما تطبيقيا بقدر ما ً ً.  

�س)جـ   رأ�مية التمك�ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

تتمثل أ�مية التمك%ن الرق�� bc التعليم cـb �ونـھ أحـد متطلبـات تحقيـق مجتمـع املعرفـة، 
مع الواحد؛ ملواكبة لوالتحو من اس<=الك املعرفة إYZ إنتاجCا، وسد الفجوة الرقمية ب%ن فئات ا�Sت

ات العصر ومواجCة تحديات املـستقبل، و£نـاء مجتمـع الـتعلم املـستمر ة ال23بيـة والتعلـيم (رتطو ا رو ز
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ن ر فقــد ذكــ). 2018البحر�Qيــة،  أنــھ يجــب اســتخدام ) (Akkoyunlu, et al,2010وأ�وQونلــو وآخــر
مكــ%ن أفــراد ا�Sتمــع دعم التمكــ%ن الفـردي وا�SتمÌــb، وQمكــن ذلــك مـن خــالل تلــالتقنيـات الرقميــة 

ـــع املعلومــــات باســــتخدام التقنيــــات الرقميــــة وخاصــــة التمكــــ%ن  مــــن املــــشاركة ²ــــش�ل كب%ــــc 2ــــb مجتمـ
  .)(p.16الرق�� للمعلم 

ة تمكــ%ن أعــضاء  ورولعــل مــن أبــر نتــائج التحــو الرق�ــ� cــb اSTامعــات �ــو النظــر إZــY ضــر لز
،�Vس لتحقيــق أ�ــداف التعلــيم اSTــامc bÌــb العــصر الرق�ــ ر وKQــ�2ن ذلــك عxــY أ�ميــة دو ر�يئــة التــد

Vس cـــb تـــوف%2 التعلـــيم اSTيـــد cـــb �ـــل çونـــة، حjـــc Íـــb العـــصر الـــذي تتـــوافر فيـــھ  رأعـــضاء �يئـــة التـــد
ـــو جــــو�ر �ــــل مؤســــسة  د الرقميــــة وVــــسCل فيــــھ ا�Tــــصو عxــــY املعلومــــات، حيــــث إن املعلــــم �ـ لاملــــوا ُ َ ر

ســـة أو �ليـــة أو جامعـــة أو أي مؤســـسة �عليميـــة أخـــر ىســـواء �انـــت مد دى ·�تمـــام بتمكـــ%ن وقـــد أ. ر
ضـع  مـة للمعلمـ%ن، و ات والكفـاءات الرقميـة الال � تtناو املCـاjة الQطر ال23بوr وCظ YZواملعلم%ن إ زر ر ل
Vس الرقميــة cــb بلــدان كث%ــ2ة مثــل كنــدا وإنجل3ــ2ا وجنــوب  ربــرامج لتطــوQر كفــاءات أعــضاء �يئــة التــد

ك وفنلنــــدا Qلنــــدا والــــدنما رإفرQقيــــا وســــرQالن�ا وأســــ23اليا ونيو  والðــــ2وQج والــــسوQد واليابــــان و�ولنــــدا ز
  .(Snehi,2019)وغ%�2ا

�ـــا إعـــداد  زوعxـــY املـــستو ا��xـــY قامـــت مـــصر بجCـــود واÐـــ�ة cـــb ذلـــك الـــشأن، لعـــل أبر ى
Vس، الــذي â=ـدف إZـY توحيـد ملــف إنجـاز أعـضاء �يئــة  ع امللـف �rـادي�� ألعــضاء �يئـة التـد رمـشر و

Vس والCيئة املعاونة باSTامعات املصرQة من  حيث املعاي%2 �جرائية، ومعاي%2 إتاحة البيانـات؛ رالتد
Qـــة املطبقــــة باSTامعـــات املــــصرQة، ومواقــــع  ومـــشارك<=ا وتخزgQ=ــــا، ليت�امـــل مــــع نظـــم املعلومــــات �دا

ُ
ر

ـــة والبحثيــــة العامليـــــة مثــــل ، وtQــــيح ذلـــــك ²عـــــض LinkedIn وGoogle Scholarالتواصــــل ·جتماعيــ
ة ·تصاالت وتكنولو: (ا�Tدمات مg=ا ا رو  .)2019جيا املعلومات، ز

�  �� بالوســــائط املتعــــددة ¦ــــشمل املــــؤ�الت واK�Tــــ2ات و�نتــــاج العل�ــــ×üــــ�ù ــــشاء ملــــفÊإ
ات وغ%�2ا من rقسام ومشارك<=ا مع ا�Sتمع ات واملCا رو�نجا  . ز

Vس � ــــــد ـــــــضو �يئــــــــــة تـــ ــــــــل عــ ــــة ل�ــ ــــــة التقيــــــــــيم الرقميـــــ ــــــــالل موقـــــــــع رخدمـــ ــــــــن خــ  مـ
http://www.esp.scu.eg   

الل املناقـشات cـb ا�Sموعـات البحثيـة واملنتـديات وrسـئلة التواصـل بـ%ن rعـضاء مـن خـ �
  وا��ادثات

ات والكفاءات ال�ûصية طبقا لإلطار املعيار الدوbZ للكفاءة � يقياس املCا ً
  .ر

� bZنية لتجميع البيانات ²ش�ل آCالت�امل مع املواقع البحثية وامل. 

Qب م�سوãي اSTامعة ركما قام ا�Sلس rعYx ل�Sامعات املصرQة بوضع خطة شاملة لتد
 bZة التعلـيم العـا ا رعYx برامج التحو الرق��، ومنحCم شCادة أساسيات التحو الرق�� من قبـل و ز ل ل

ÏQيـة عxـY مـدار سـتة أسـابيع 100والبحث العل�� ²عد اجتيـاز  ة التعلـيم (ر سـاعة تد ا راسـ23اتيجية و ز
 ،�   ) .89، 2018العاbZ والبحث العل�

ة ·تصاالت و ا ركما أعلنت و قمنـة التعلـيم cـb املرحلـة ز رتكنولوجيا املعلومات عـن برنـامج 
قميــة، وذلــك مــن خــالل تحــس%ن الب�يــة  راSTامعيــة، ¥=ــدف تحوQــل اSTامعــات املــصرQة إZــY جامعــات 
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ـــر£ط بـــــ%ن اSTامعـــــات، وإتاحـــــة ا�Tـــــدمات التعليميـــــة  التحتيــــة ل�Sامعـــــات، وإÊـــــشاء شـــــبكة موحـــــدة تــ
ات الرقميـة عxـY املنـصات الـدفع ·لك23وÊـي لل: الرقمية للطالب مثـل ررسـوم التعليميـة، وÊـشر املقـر

ات ·لك23ونيـــــة  ـــات، (ر�عليميـــــة �لك23ونيـــــة، وإجـــــراء ·ختبـــــا ة ·تـــــصاالت وتكنولوجيـــــا املعلومــ ا رو ز
2020(  

Í×ـØمـم املتحـدة لعـام  كما يتماr س مـع خطـةV  2030رالتمكـ%ن الرق�ـ� ألعـضاء �يئـة التـد
ات جـزء � تنص عxـY أن بنـاء القـدjال يتجـزأ مـن الـشراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة املـستدامة، روال 

ه  ات cــb مجــال تكنولوجيــا املعلومــات و·تــصاالت ¥=ــدف �بــداع، و�ــو مــا ¦عــز زمــن أجــل بنــاء القــد ر
النفـاذ و·سـتخدام الواسـع لتطبيقـات وخـدمات تكنولوجيـا املعلومـات و·تـصاالت cـb عـالم متــصل 

� جميع جوانب ا�Tياةلشبكيا، وQقود فيھ التحو الرق� )United Nations, 2015(.  

ــــة cـــــb أÊــــــشطة املو�كـــــذا ــــن �rميـــــة بم�ــــــان دمــــــج rدوات الرقميــ  علــــــم اSTــــــامbÌ أصــــــبح مــ
ات الjـ� تـصقل  رالبيداغوجية، والبحثية، وقد يمثل ذلك تحديا ¦ستلزم اكtساب مجموعة من املCا

قـــد صـــممت منظمـــة اليوÊــــس�و كفاءاتـــھ، وتمكنـــھ مـــن اســـتعمال �ـــذه التكنولوجيــــا ²ـــش�ل فعـــال، و
س%ن bc مجال تكنولوجيا املعلومات و·تصال ع معاي%2 حو كفاءة املد رمشر ل ، وقد Unesco 2008و

�ا ما يخص محـو rميـة الرقميـة  ات العامة، أبر ع إYZ تحديد مجموعة من املCا زتوصل �ذا املشر رو
(Midoro,2015).  

�سدوا�t اWاجة إ~0 التمك�ن الرق��: را{Wو الثا4ي   ر ألعضاء �يئة التد

Vس ولعـل مـن  ر¦ـسو الواقـع معطيـات عديـدة تؤكـد ا�Tاجـة إZـY التمكـ%ن الرق�ـ� ألعـضاء �يئـة التـد ق
  :أ�مCا 

ات القر الواحد والعشر�ن • نم,ا  ر

ات الناعمة  ات الرقمية أوما يطلق عليھ املCا رتمثل املCا رمحـو العمـل وا�Tيـاة soft skillsر
ف واK�Tـــ2ات والjـــ� يتعــــ%ن نcـــb القـــر ا�Tـــادي والعــــشرQن، وQمكـــ ات واملعــــا رن وصـــفCا بأ�=ــــا تلـــك املCـــا ر

ناكtـــسا¥=ا مـــن أجـــل النجـــاح والعمـــل cـــb القـــر ا�Tـــادي والعـــشرQن؛ و�ـــb مـــزQج مت�امـــل مـــن املعرفـــة 
ات الرقمية  ربا��تو التعلي��، واملCا   .ى

نو�ـــشCد جامعـــات القـــر ا�Tـــادي والعـــشرQن ب�ئـــة �عليميـــة ســـرVعة التغ%ـــ2، تtـــسم ²ـــسرعة 
ات الوصــــ ـــتعلم، وانtــــشار التقنيـــــات ال23بوQـــــة و·بت�ـــــا Vس والــ ـــات، و�غي%ـــــ2 نمــــاذج التـــــد رو للمعلومــ ر ل

ات جديـــدة �ــــساير ا�Tاضـــر وموجCـــة نحــــو  رالرقميـــة، وفـــضاءات �علــــم متعـــددة، وذلـــك يتطلــــب مCـــا
Qو�ات الناشـئة عــن  Vس ملواجCـة الـس�نا راملـستقبل، ممـا يKـ2ر ا�Tاجـة إZـY تمكـ%ن أعـضاء �يئـة التـد ر

Vس أكÀــ2 إبـــداعا وفعاليــة cــb أÊــشط<=م التعليميـــة، ذلــك، وأصــب ًحت �نــاك حاجــة ألعـــضاء �يئــة تــد ر
Vس والبحــث  ات التــد ات التكنولوجيــة إZــY تطــوQر مCــا روذلــك بــدءا مــن rســاليب ال23بوQــة، و·بت�ــا ر ر ً

  ).(Manik et al,2014قوطر خدمة ا�Sتمع 

ات القـر ا�Tــادي والعـشرQن  نوQمثـل التمكـ%ن الرق�ــ� محـو مCــا ر Vس، ر رألعــضاء �يئـة التــد
، والتفك%ـ2 �بــداbX، والتفك%ـ2 الناقـد، وحــل املـشكالت، وQتعــ%ن تلـك تحقـقحيـث  ات التعـاو ن املCــا ر

 bـــcدميـــة و�Tـــم التعليميـــة والبحثيــة وا� ات cــb أدوا Qن دمـــج تلــك املCـــا رعxــY املعلمـــ%ن أن ي�ونــوا قـــاد ر ر
رفلـــم ¦عـــد اقتـــصار دو  لطال¥=ـــم، ب�ئـــ<=م اSTامعيـــة، مـــن خـــالل اعتمـــاد الوســـائل الرقميـــة، و�عليمCـــا

 Yxة الطالب ع ، bc ظل قد راملعلم bc نقل املعرفة إYZ طالبھ مناسبا لتحقيق أ�داف �عليم �ذا القر ن ً
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 bـc 2%إعادة التفك �ïز©=م اللوحية، و�ذا ¦عCم، وأجCم، من خالل �واتفCاملعرفة بأنفس YZلالوصو إ
ًدو املعلم الذي يمكن أن ي�و م�سرا ومتعلما  ً

ن قميار   .روقائدا 

نــة  وإن سـرعة إنتــاج املعلومــات واملعرفــة، إZــY جانــب مجتمعــات الــتعلم عKــ2 �ن23نــت، ومر
نسـمة أساســية للقـر ا�Tـادي والعـشرQن، rمــر لالتقنيـات الرقميـة، وسـCولة الوصــو إلß=ـا أصـبحت 

تعلـيمCم نيـصبح املتعلمـو مـصمم%ن ل  يtيح للمعلم%ن والطالب بناء rدوات وا��توQات، حيثالذي
ة، وتــصميم الـــتعلم، لوQتحــوا�Tــاص،  ر دو املعلمـــ%ن مــن نقــل املعرفـــة إZــY التوجيــھ، وتقـــديم املــشو ر

 bــc يــاة�Tات العمــل وا Vس ملواكبــة مCــا ة التمكــ%ن الرق�ــ� ألعــضاء �يئــة التــد رولعــل �ــذا يؤكــد ضــر ر ور
  .) Barzma,2021(�ذه العصر و©=يئة طال¥=م لذلك

ن   ات الرقميــة للقــر  )r et al van Laa,2019(ووقـد حــدد فــان الر وآخــر ا للمCــا نإطــا ر ًر
bات أساســـــية و�ـــــ ــــشرQن شـــــملت ســـــبع مCــــــا ة املعلومـــــات، و·تــــــصال، : را�Tـــــادي والعـ رالتقنيـــــة، وإدا

bات سياقية و� روالتعاو و�بداع، والتفك%2 النقدي، وحل املشكالت، وخمس مCا الوr bXخال�b، : ن
نــة، والتوجيـھ الـذا ات عxـY اSTانــب ووالـوbX الثقـاbc، واملر ر�ي، والــتعلم مـدى ا�Tيــاة وتؤكـد �ـذه املCــا

ات أساسية   .رالرق�� من خالل ال23ك%í عYx التكنولوجيا الرقمية كمCا

ات (Hooft,2018, 29)وصنف �وفت  ãع فئات واسعة شملت املCا ات الرقمية bc أ ر املCا ر ر
ات ·جتماعية، واملCا ات تصفح املعلومات، واملCا رالtشغيلية، ومCا تتعلق الفئتان رات �بداعية، ور

 Yـــxات التقنيـــة واملعرفيـــة الســتخدام الكمبيـــوتر و�ن23نـــت، �البحـــث والعثـــو ع رrوZــY والثانيـــة باملCـــا ر
ة عxــY التواصــل والتفاعــل عKــ2  راملعلومــات عKــ2 �ن23نــت وفCمCــا؛ والفئتــان rخ%2تــان تتعلقــان بالقــد

 ،�  .ىوإÊشاء محتو عاbZ اSTودة ومشاركتھ ع2K �ن23نت�ن23نت، و£ناء التواصل ·جتماbX الرق�

عة، و�ـb بـذلك تخلـق فرصـا للمعلمـ%ن  افد الرقمية تتطو بوت%2ة مtـسا روا�Tقيقة أن الر ر و
ة تفك%ــــ�2م، وتحــــس%ن  ©=م عxـــY التفاعــــل مـــع الطــــالب وإثـــا روتحـــديات عxــــY حـــد ســــواء، وتتوقـــف قــــد ر

ة املعلـ ف جديـدة عxـY قــد ب �علمCـم، واكtـسا¥=م معـا رتجـا ر م عxـY اعتبـار التكنولوجيـا الرقميـة أحــد ر
، وعليــــھ يجــــب اعتبــــار  ــا إZــــY جنــــب مــــع اSTانــــب �rــــادي�� وال23بــــو ياSTوانــــب املCمــــة ألداء عملــــھ جنبــ

 South et)التكنولوجيــا ال23بوQـــة طرQقــة cـــb التفك%ـــ2 ومنSoــا cـــb العمـــل، وأســلو£ا �Tـــل املـــشكالت
al,2020). 

ة الصناعية الرا7عة •   رتداعيات الثو

ة الــــصناعية 2016ملنتــــدي ·قتــــصادي العــــال�� cــــb سوVــــسرا عــــام أطلــــق ا رم مــــس�Í الثــــو
ات  ة مـــن �نجـــا ات الـــصناعية، وتنطلـــق �ـــذه الثـــو زالرا²عــة عxـــb ا�Tلقـــة rخ%ـــ2ة مـــن سلـــسلة الثـــو ر ر
ة الــــصناعية الثالثـــة الرقمنـــة الÏـــسيطة مــــن  ة الثالثــــة، فقـــد مثلـــت الثـــو رالكب%ـــ2ة الjـــ� حقق<=ـــا الثـــو ر

ة عbx تخزQن املعلومات، و�م�انيات الكب%2ة bc الوصو إbZ شبكة �ن23نت، وط لاقة املعاSTة والقد ر
ة الـصناعية الرا²عـة فتمثـل الرقمنـة �بداعيـة القائمـة عxـb مـزQج مـن ·خ23اعـات  راملعرفة، أما الثـو

£وتــات، واملركبــات ذاتيــة القيــادة، والطباعــ ة والتقنيــة املتفاعلــة بواســطة الــذ�اء ·صــطناbX مــن الر
�b، وتكنولوجيــا النـانو، والتكنولوجيــا ا�TيوQــة، وتقنيــات  رثالثيـة ²rعــاد، وتكنولوجيــا الفـضاء ا�Tــا
� وغ%�2ا، ف�� تقدم طرقا جديدة تماما بحيث تصبح التكنولوجيا جزءا ال يتجزأ من ïيSTالتعديل ا

  . )Morrar,2017(ا�Sتمع 
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ة الـصناعية الرا²عــة عxــY اSTامعـات إعــا Vس روقـد أوجبــت الثــو ردة النظــر cـb أ�ــداف التــد
والــتعلم، تماشـــيا مــع التحـــوالت الرقميــة وتأث%2ا©=ـــا عxــY مجـــاالت rعمــال والوظـــائف وا�Tيــاة ²ـــش�ل 
ظائف املستقبل، من خـالل  ة يجب التفكbc 2% التعلم القائم عYx العمل و وعام، وbc ظل �ذه الثو ر

bÌـامSTنية املالئمـة لطـالب التعلـيم اCات امل ة الـصناعية  .رتوف%2 املسا روcـb �ـذا الـصدد حفـزت الثـو
لالرا²عة اSTامعات عYx �سرVع التحو الرق�ـ�، وقـد أوجـد ذلـك تحـديا تمثـل cـb تمكـ%ن أعـضاء �يئـة 
د الÏــشرQة الjــ� تؤســس نمــاذج  ، ألنــھ باألســاس تحــو للمــوا Vس لتلبيــة متطلبــات �ــذا التحــو رالتــد لر ل

ا مركزQــا cــb أ rًعمــال، حيــث يــؤدي العامــل الÏــشر دو ًر ني تحــو ممــا ¦عïــ� أن تمكيــg=م ســي�و أ�ــم ي ل
ع التحو الرق�� ل�Sامعة لعامل محدد لنجاح مشر   )(Long,2021 و

ـــة cـــــb التعلـــــيم وأســـــسھ  Qــ ة موا ة الـــــصناعية الرا²عـــــة �ـــــسبÏت cـــــb ثـــــو زوا�Tقيقـــــة أن الثـــــو ر ر
ـــات الـــــتعلم وفلــــــسفتھ، أونظرQاتـــــھ، وفرضـــــت  ــــا اســـــتدYX إعـــــادة النظــــــر cـــــb نظرQـــ ـــا جديـــــدا، ممــ نماطـــ

،وأ�دافھ،  ة لرقميـةففي ظل التغ%2 املتنامي للتكنولوجيا ا قملقابلة احتياجات السو ر cـb عـصر الثـو
ر أن يtبïـ�  الصناعية الرا²عة، وتأث%�2ا عbx املتعلم%ن وعbx ا�Sتمع ²ـش�ل عـام، يأصـبح مـن الـضر و

ة رالتعلـــيم اســـ23اتيجيات الـــتعلم الرق�ـــ� الjـــ� أصـــبحت مـــن rمـــو rساســـية للتعلـــيم املواكـــب للثـــو  ر
 �jالطر ال Yxة الصناعية الرا²عة للداللة ع قالصناعية، وVستخدم مصط�Ú التمك%ن bc عصر الثو ر
ة الـصناعية  ر¦ستطيع املعلم مـن خاللCـا التعـرف عxـY طبيعـة ومقومـات واسـ23اتيجيات تقنيـات الثـو

ه مــع طالبــھ يتجــاو الــدو التعلي�ــ� إZــY الــد رالرا²عــة بمــا يجعلCــم عناصــر فعالــة ²ــش�ل يجعــل دو ز رو ر
  .يالتحوbxQ والت�س2%

ة وأ�ميــة cــb عــصر  Qا cــb �ــل rوقــات فCــو أكÀــ2 ضــر روإذا �ــان تمكــ%ن املعلــم مCمــا وضــر ور و
ة الــصناعية الرا²عــة؛ فCــو مــن rمــو rساســية الjــ� �عينــھ عxــY تمكــ%ن طالبــھ مــن مواكبــة مــا  رالثــو ر

Qـــة، تتطلـــب العديـــد مـــن املتطلبـــات ملواك قبـــة ســـو العمـــل ريـــصاحب تلـــك التحـــوالت مـــن �غ%ـــ2ات جذ
  .والوظائف املتغ2%

مة ال�Wية العاملية • Aونا(ز   ) COVID-19ركو

ــــدى معظــــــم الــــــدو  ــــرة مؤجلــــــة لــ ونــــــا فكــ ـــــة �و ــــ� قبــــــل حــــــدوث جائحـ لظــــــل التحــــــو الرق�ــ رل
ا نــتج عنــھ مــن تــداعيات �ـــ�ية،  جا©=ــا، لكــن مــع انtــشار �ــذا الو£ــاء ومــ واملنظمــات عxــY اخــتالف د

َ
ر

ـــة طالـــــت معظـــــم دو  ة �ســـــراع بتطبيقـــــھ، حيـــــث لواقتـــــصادية، و�عليميــ ورالعـــــالم، دفـــــع ذلـــــك بـــــضر
 Yــxامعـات، و·عتمــاد ²ـش�ل كب%ـ2 عSTس وا راضـطرت معظـم الـدو إZــY تقليـل تواجـد الطــالب باملـدا ل

 .نظم التعليم الرقمية

ة �سـراع بإنجـاز خطـط التحـو  ونـا معظـم دو العـالم إZـY ضـر لفقد دفعت جائحة �و ورل ر
ســم الــسياسات الjــ� مــن شــأ�=ا �عزQــز الرق�ــc Íــb �ــل القطاعــات، ودعــم تقنيــا رت التعلــيم الرق�ــ�، و

 bــc اســب وتطبيقا©=ــا�Tوتــوط%ن نظــم ا ،�ة وكفــاءة الب�يــة املعلوماتيــة، وشــب�ات ·تــصال الرق�ــ رقــد
ُ

 �قميــا، وقــد أثÏــت التحــو الرق�ــ ات الÏــشرQة  لمجــال التعلــيم، وذلــك جنبــا إZــY جنــب مــع بنــاء القــد ر ر
قل�Sامعات والتحو من الطر التق ليدية إYZ التعليم املدمج، ومن ثم التعلم ·ف23ا�×� أو عن ²عد؛ ل

� ش�لت شرQان ا�Tيـاة jدوات الرقمية الr س، وفاعليةV رأ�مية التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد
 .)Baig,2020( ملالي%ن الطالب bc اSTامعات 

ـــــة مـ ـــد بر�نــــــت أ ــــن أCOVID-19زوقـــ Vس مــ ــــضاء �يئـــــــة التــــــد ـــ%ن الرق�ــــــ� ألعــ ـــــم ر أن التمكــــ �ــ
Vس مــــــن خــــــالل املنـــــــصات  ـــــالب%ن بالتــــــد Vس مطـ ــــد بــــــات أعــــــضاء �يئــــــة التــــــد ـــا©=م املCنيــــــة، فقــ رأولوQـــ ر
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 ·ف23اضـية، وإجـراء املناقـشات العلميـة عKـ2 ·ن23نـت، و·شـ23اك cـb املـؤتمرات الjـ� �عقـد مـن ²عــد،
Vس والــتعلم للطـالب cــb جميــع القطاعــا ت، رو·سـتفادة مــن مجموعــة التقنيـات املتاحــة أدوات التــد

  .زمما أبر إم�انيات جديدة فيما يتعلق بالتعليم والبحث ع2K �ن23نت

ــــركة ديوليـــــــــت  ـــــــھ شـــــ ـــــالل اســـــــــتطالع أجرتــ ـــــن خــــ ــــمل )(Deloitte,2020ومــــ ـــا 500، شـــــ  طالبــــــ
 bÌـــامSTـــرم ا�Tامعـــات العامـــة قبـــل إغـــالق اSTســـوا با اســـات العليـــا cـــb أســـ23اليا، مـــن الـــذين د ربالد ر

اســية بال�امــل عKــ2 �ن23نــت cــb مرحلــة مــا نمــg=م إ�=ــم يفــضلو أخــذ% 73وخاللــھ، قــال  ا©=ــم الد ر دو ر
ا بتفــاؤ أكKــ2 ²ــشأن الــتعلم عKــ2 �ن23نــت، واســتخدام املــواد % 53قــال و²عــد اSTائحــة،  لإ�=ــم شــعر و

نـــة بمــا �ــانوا عليــھ قبــل انtـــشار  رالرقميــة الjــ� تجمــع بــ%ن الـــتعلم الــذا�ي، والتعلــيم عKــ2 �ن23نــت مقا
  .الو£اء

�س tu ظل التحو الرق��أدو: را{Wو الثالث لار أعضاء �يئة التد   ر

ــر الjــــ� نــــتعلم ونفكــــر ¥=ــــا، وكــــذلك  قبــــدل التحــــو الرق�ــــ� الطــ ل قالطــــر التقليديــــة للــــتعلم ّ
ـــة املتنوعـــــــة،  ــــرQن إZــــــY طــــــر مبتكــــــرة ومرنـــــــة بفعــــــل التقنيــــــات الرقميـــ ــــع rخـــ ــــل مــ قوالبحــــــث، والتواصــ

Vس، فقـــد اســـ يتقر rدب ال23بـــو عxـــY أن رواÊعكـــست �ـــذه التحـــوالت عxـــY أدوار أعـــضاء �يئـــة التـــد
Vس،  ا ثابتـة تنÏثـق �ــذه rدوار مـن وظـائف اSTامعــة الثالثـة، و�ـb التــد Vس أدوا رلعـضو �يئـة التــد ر ر
قوالبحـث العل�ــ�، وخدمـة ا�Sتمــع، ومــع ثبـات �ــذه rدوار cـb جميــع rحــوال، إال أن طـر أداÙ=ــا قــد 

نــة وســرعة  قميــا، يtــسم باملر واختلفــت، وتنوعــت واتخــذت شــكال  التكيــف، وQمكــن العــرض بإيجــاز ر
 :للCذه rدوار bc طل التحو الرق�� �اآل�ي

�س  ر التد

Vس،  Vس مطـالب%ن بتـضم%ن التقنيـات الرقميـة cـb عمليـات التـد رأصبح أعضاء �يئـة التـد ر
ُســـواء �انــــت وجا�يــــة أم عxـــY ا�Tــــط أو مــــزQج مـــن ·ثنــــ%ن، وQتوقــــع مـــg=م أن ي�ونــــوا م�ــــسرQن لــــتعلم 

م cــb تقيــيم جــودة املــصادر الرقميــة، وضــمان مــشارك<=م ال�ــشطة cــb عمليــة الطــالب، ومــساعدين لCــ
£%ن وم�ــسرQن وم�ــشئ%ن  �ــم إZــY مــد ر�علمCــم ومــا يحتــاجو إZــY معرفتــھ، وذلــك يــدلل عxــY تحــو دو ر ل ن

  ). (O’neill,2004,320 لب�ئات التعلم

Vس عKــ2 الفـــصو ·ف23اضــية عKــ2 الKـــ2امج والتطبيقــات الرقميـــة  لوقــد أخــذت طـــر التــد رق
 وغ%�2ـا مـن التطبيقـات واملنـصات ح%ـíا كب%ـ2ا cـb التعلـيم اSTـامMicrosoft teams ،bÌو Zoom مثل

Vس مــن  Vس ·ف23ا�ـ×�، الـذي يختلــف عـن التـد Vس و�ـو التــد روظCـر دو جديـد لعـضو �يئــة التـد ر ر ر
Vس القــائم عxــY التعلــيم املــدمج، حيــث  رخــالل ا��اضــرات التقليديــة cــb القاعــات الفعليــة، أو التــد

حت فـضاءات الــتعلم متعـددة ومتنقلــة، وقـد فرضــت �ـذه التغ%ــ2ات مCامـا جديــدة للمعلـم مg=ــا أصـب
ة املواقع وا�Sموعات واملنصات التعليمية   .)Kats,2112010,(رإدا

Vس قــــد تبــــدل بإدمــــاج التقنيـــــات و Vــــ�×� لعــــضو �يئــــة التــــد رQمكــــن القــــو إن الــــدو التد ر ر ل
ت �ـb نفـسCا وسـيلة الـتعلم وفـضائھ، وQتطلـب ذلـك  رالرقمية bc الب�ئات التعليمية اSTامعيـة، فـصا

ة  �م cـb ظــل الب�ئــة الرقميـة، مــن خــالل ورضـر Vس للقيــام بــأدوا رالتمكــ%ن الرق�ـ� ألعــضاء �يئــة التـد ر
د والتقنيـات الرقميـة واملفاضـلة بيg=ـا، واسـتخدامCا بقـصد �عزQـز اسـ23اتيجيات تر£وQـة رتضم%ن املوا

�ا، وتصميم ب�ئات �عليمية مدعومة ¥=ذه التقنيات   .رأو ابت�ا
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أصبح التقييم الرق�� جزءا من أعمـال الـتعلم الـذي يـتم عKـ2 �ن23نـت مثـل ا��ـافظ  كما
ات الرقمية، وأصبح من أ دوار املعلم مشاركة خ2Kاء التقنية bc إعداد وتصميم ر�لك23ونية و·ختبا

ش العمــل ومحتــو  مالئــھ cــb إعــداد و ىبــرامج و£نــوك rســئلة، كمــا أصــبح ¦عمــل جنبــا إZــY جنــب مــع  ر ز
ات ·ف23اضية   .رالدو

��  البحث العل

يأدي التحو الرق�� للمعرفة إYZ �غbc 2% طبيعة البحث العل�� عxـY مـستو موضـوعاتھ،  ل
قاتھ، وطر إجرائھ،وأدواتھ، ومسا قميـة تمكـg=م مـن اغتنـام  ر ات  رمما ¦ـستلزم امـتالك البـاحث%ن ملCـا ر

، فقـــد لالعديـــد مـــن الفـــرص الjـــ� �ـــ�³ر�ا القـــوة الرقميـــة مـــن التواصـــل، وا�Tـــصو عxـــ� املعلومـــات
لأصــبح البـــاحثو ¦عتمــدو ²ـــش�ل مí3ايــد عxـــY شــبكة �ن23نـــت ل��ــصو عxـــY املعلومــات، وتبادلCـــا،  ن ن

ــــذ ــــشارك<=ا، وكـــ ـــــع وتحليـــــــل البيانــــــــاتومـــ ـــــيلة STمــ ــــــتخدام ²عـــــــض rدوات الرقميـــــــة �وســـ  لك اســ
(Byamugisha, 2010) . س، و�ـو الــذيV رممـا يؤكــد ا�Tاجـة إZـY التمكــ%ن الرق�ـ� ألعـضاء �يئــة التـد

  .ينعكس إيجابا عYx جودة أبحا�=م ومشار�ا©=م العلمية

لوعYx مستو موضوعات البحث العل�� أصـبح التحـو الرق�ـ� أ�ـم ·تجا�ـ ات الرئ�ـسة ى
ات rبحـاث رcـb موضـوعات البحـث العل�ـ� عxـY مـستو جميـع التخصـصات، فقــد حـو مـسا ل نحــو  ى

Vس باSTامعات  � حدثت نtيجة للتحو الرق��، وتفاعل أعضاء �يئة التدjراستكشاف التغ%2ات ال ل
قميــا، ¦ــش%2 إZــY مــع ذلــك مــن خــالل أبحــا�=م ومــشار�ا©=م cــb مــؤتمرات حولــھ،  روQمثــل ذلــك منعطفــا 

سات البحثية اSTديدة bc ضوء التحو الرق�� س للسلة من املما   .ر

Vس، كمــــا  ســــات البحثيــــة ألعــــضاء �يئــــة التــــد ربــــدل التحــــو الرق�ــــ� املما ر ل ـــا و£ــــاتَّ  معظمCـ
rمــر الــذي وrدوات الرقميــة،  واســتخدام شــبکة ·ن23نــت،¦عتمــد عxــr Yدوات والKــ2امج الرقميــة، 

ك املعرcــb بـــ%ن أعـــضاء �يئـــة زالبيانـــات، كمــا عـــز الأتــاح طرقـــا جديـــدة وســرVعة STمـــع وتحليـــل  رtـــشا
Vس واSTامعات، من خالل املؤتمرات ·ف23اضية واملناقشات العلمية عن ²عد، وrبحاث ذات  رالتد

 �لتحتــاج إZــY �عــاو بح�ــ� بــ%ن �ــل دو العــالم، كقــضايا �غ%ــ2 املنــاخ ، واملواطنــة التوجــھ العــال�� الjــ ن
ن�ذه ·ستدالالت قر£ا ذلك التعاو الـذي تعا¦ش السل��، ومن أك2À قالعاملية، وحقو �Êسان، وال

ـــ%ن اSTامعــــــات واملركــــــز البحثيــــــة  ـــ� بـــ ـــــم التواصــــــل البح�ـــ ـــد تـ ونــــــا، فقـــ رتــــــم خــــــالل انtــــــشار جائحــــــة �و
والباحث%ن، وتبادل البيانات واملعلومـات cـb �ـل جامعـات العـالم واملراكـز البحثيـة مـن أجـل التوصـل 

  .(European University Association, 2020)إYZ لقاح لCذا الف%2وس

أصبح ال�شر الرق�� لألبحاث العلمية يمثل أ�مية كب%2ة للباحث%ن، فCناك فرص غ%2 كما 
Vس لالطــالع عxــr Yبحــاث اSTديــدة cــb �ــل أنحــاء العــالم، وكــذلك  رمحــدودة أمــام أعــضاء �يئــة التــد

نا يمكن اSTامعـة الjـ� ينtـسبو إلß=ـا Êشر إسCاما©=م العلمية ع2K بوابات البحث وال�شر الرقمية، م ُ

©=ا التنافــــــسية  ــــد ــــة، عxــــــY نحـــــو يحــــــسن قـ رمـــــن تحقيــــــق التم%ـــــí والتــــــأث%2 العـــــال�� ل2KامجCــــــا �rاديميـ
ات ال�ـــشر  ة لقيـــام اSTامعـــة بتعزQـــز قـــد روتـــص�يفCا بـــ%ن جامعـــات العـــالم، وعليـــھ فـــإن �نـــاك ضـــر ور

Vسية   .رالرق�� لدى أعضاء �يئ<=ا التد

 خدمة ا{�تمع

مكنـــت ا
ّ

Vس و£ـــ%ن ا�Sتمـــع  رلتطبيقـــات الرقميـــة التواصـــل املباشـــر بـــ%ن أعـــضاء �يئـــة التـــد
Vس قـــادر عxـــY إÊـــشاء مدونـــة بحثيـــة تـــضم آآلف القـــراء، وإÊـــشاء  را��xـــY، و£ـــات �ـــل عـــضو �يئـــة تـــد
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£ھ، وVعرض نتائج أبحاثھ،  ه وتجا رموقعھ ا�Tاص عYx �ن23نت الذي يمكن من خاللھ أن يقدم أف�ا ر ُ

سائل التواصل ·جتماbX املتعددة، وسCل ذلك التفاعل مـع القـضايا ا�Sتمعيـة وكذلك ا�Tال bc و
� يطرحCا أعضاء jب ال ى والتجا ان اSTامعة حائال ب%ن rف�ار البحثية والر ئة، فلم �عد جد رالطا ر ؤر

Vس   .)Martens,3452020,(ر�يئة التد

Vس إÊــشاء مــواقعCم ا�Tاصـــة عxــY شــبكة  �ن23نـــت روQتطلــب ذلــك مـــن أعــضاء �يئــة التـــد
Vس ومجـــال تخصــــصھ،  روشـــب�ات التواصـــل ·جتمـــاbX، يوÐـــÚ مـــن خاللCـــا اســـم عـــضو �يئـــة التـــد
£ــھ البحثيــة، وVعــرض فß=ــا كــذلك إنتاجاتــھ العلميــة  روم�ــان عملــھ، وا�تماماتــھ البحثيــة، وãعــض تجا
 روالبحثية، مما يوثق تلك الصفحات لدى اSTمCو وQزQد من التفاعل معھ ع2K �ذه القنوات، و�ذا

ــا والــــذي يحـــــسن التعامـــــل واســـــتخدام  قميـــ Vس املـــــتمكن  ـــة التـــــد ُال يتــــأ�ي إال مـــــن خـــــالل عـــــضو �يئـ ر ر
  .القنوات الرقمية bc التفاعل ب�نھ و£%ن أعضاء مجتمعھ

cــــb ظــــل التحــــو الرق�ــــ�، ظCــــرت أدوار جديــــد  ـــددة  لو£جانــــب تلــــك rدوار التقليديــــة املتجـ
Vس، بفعـــل التوجـــھ  ه كمـــدير لفـــضاءات نحـــو التعاملí3ايـــد رلعــضو �يئـــة التـــد رلـــيم الرق�ـــ�، ومg=ـــا دو

ه �وســـيط �علي�ـــ� ومـــنظم للتواصـــل، و ه كمقـــدم رالـــتعلم الرقميـــة، ودو ه كمـــصمم بـــرامج، ودو ردو ر
ه كموجھ لطالبھ ه كمراقب لتعلم طالبھ، باإلضافة إYZ دو ض للمعرفة، ودو روعا ر    .ر

Vس باSTام: را��و الرا²ع   عات املصرQةرمتطلبات التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

YZاسة امليدانية واجراءا©=ا، وقد �دفت إ ريقدم البحث فيما يbx عرضا منSoيا للد
ً ً

اق23اح  
Vس باSTامعــات املــصرQة مــن وجCــة نظــر  رقائمــة بمتطلبــات التمكــ%ن الرق�ــ� لــدى أعــضاء �يئــة التــد

   . وتكنولوجيا التعليمخ2Kاء ال23بية

اسة امليدانية  رأداة الد

اسة امل اسة، وقد تم راستخدمت الد ريدانية ·سtبانة ²غرض جمع البيانات من عينة الد
اســات الــسابقة،  رإعــداد �ــذه rداة cــb ضــوء مــا أســفر عنــھ اSTانــب النظــر مــن عــرض وتحليــل للد ي
ـــم التأكــــد مـــــن صــــدق ·ســـــtبانة الظــــا�ر وصـــــدق  اســــة، وتــ تبــــاط بموضـــــوع الد يوrدبيــــات ذات · ر ر

ي ا��كمــــ%ن مــــن ذو ·ختــــصاص واK�Tــــ2ة cــــb مجــــال ىا��تــــو مــــن خــــالل عرضــــCا عxــــY مجموعــــة مــــن
ات وحذف ²عضCا وإضافة  اء ا��كم%ن ومالحظا©=م تم التعديل لبعض العبا اسة؛ و£ناء عYx آ رالد ر ر

  .ىأخر

©=ا الg=ائيـــة مـــن ســـتة محـــاو و�ـــb   وت�ونـــت ر·ســـtبانة cـــb صـــو الـــوbX ( متطلبـــات تتعلـــق بــــر
د - البحـــث العل�ـــ� والتواصـــل- التعلــيم والـــتعلم-الب�ئـــة التمكي�يـــة الرقميـــة -بالثقافــة الرقميـــة ر املـــوا

اســة مقيــاس ليكــرت ) 75(ر، وتــم تمثيـل ا��ــاو cــb )تمكــ%ن الطــالب-الرقميـة ة، واسـتخدمت الد رعبــا ر
Likert ـ2اء ) متوسطة ضعيفة-كب%2ة( الثال يK�Tة نظر اCة من وج جة أ�مية �ل عبا رللتعرف عYx د ر

اسة   .رالذين شمل<=م عينة الد
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اسة امليدانيةمجتمع    روعينة الد

اســة، وقـــد تـــم اختيـــار  اســـة cــb عينـــة عمديـــة مـــن اK�Tــ2اء cـــb مجـــال الد ر تمثلــت عينـــة الد ر
�ـــا Vس بإحـــدى �ليـــات ال23بيـــة : زاK�Tـــ2اء cـــb ضـــوء عـــدة معـــاي%2 أبر رأن ي�ـــو ا�Tب%ـــ2 عـــضو �يئـــة تـــد ن

 �لباSTامعــات املــصرQة، وقـــام بأعمــال بحثيــة أو مـــشار�ات حــو موضــوع التحـــو الرق�ــ cــb التعلـــيم، ل
 Yــxــصو ع�Tــ2اء وتــم اK�Tا Yــxقــة عمديــة عQبانة بطرtــ³! ·ســÊ ــعV لوقــد قــام الباحــث بتو مــن ) 47(ز

� تم تحليلCاjالردود املكتملة وال.  

  )1(لجدو 

اسة بحسب البيانات Aولية   ر وصف عينة الد

  ال�سبة املئو�ة  العدد املتغ�&

  :التخصص
  %63.83  30  تر£ية عام

b36.17  17  تر£ية تكنولو�%  
جة العلمية   :رالد

  %36.17  17  أستاذ
  %21.28  10  أستاذ مساعد

س   %42.55  20  رمد
ات tu التحو الرق��؟ ل�ل حصلت ع02 دو   ر

  Ê  21  44.68%عم
  %55.32  26  ال

 ��لعدد املشارBات العلمية حو التحو الرق   ):رحضو مؤتمرات- كتابات-ندوات-أبحاث(ل
  %42.55  20  واحدة
  %23.40  11  اثن%ن

2À34.04  16  ثالثة فأك%  
bZ100.00  47  �جما%  

 Aساليب واملعا�ات �حصائية

اســـة و�جابـــة عxـــY �ـــساؤال©=ا تطلـــب ذلـــك تحليـــل البيانـــات باســـتخدام ²عـــض  ر لتحقيــق أ�ـــداف الد
 bساليب �حصائية الوصفية و�r :  

ات وال�سب املئو�ة -1 اسة : رالتكرا   .رلوصف عينة الد
ة أو محو  :املتوسط اWسا�ي -2 رللتعرف عYx متوسط استجابات أفراد العينة عYx �ل عبا ر

قم bc ·سtبانة، ر وQوÚÐ اSTدو  جة �rمية bc ضوء املتوسط ) 2(ل رطرQقة ا�Tكم عYx د
 . ا�Tساãي
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قم  رجدو    ) 2(ل
جة �Aمية tu ضوء املتوسط اWسا�ي   راWكم ع02 د

جة �rمية  املــــــدى رد

 1.66 وحÍj 1من  ضعيفة

 2.33 وحÍj 1.67من  متوسطة

 3 وحÍj 2.34من  كب%2ة

ـــــطCا :ي�نحــــــراف املعيــــــار -3 ـــــة حــــــو متوسـ ـــتجابات أفــــــراد العينـ ـــــدى �ــــــشtت اســـ ل لتحديــــــد مـ
  ا�Tساãي

اسة امليدانية   رعرض وتحليل نتائج الد

اســة امليدانيــة مــن خــالل عــرض وتحليــل النتــائج  ر يــتم عــرض وتحليــل ومناقــشة نتــائج الد
اسة، ومن ثم عرض وتحليل النتائج التفصيلية ل�ل محور�جمالية ��او ر أداة الد   :  كما يbx،ر

لالنتائج �جمالية الستجابات ا�)&اء حـو متطلبـات التمكـ�ن الرق�ـ� ألعـضاء �يئـة   - أ
�س با�امعات املصر�ة    رالتد

  ) 3(لجدو 

Vس لالســتجابات اK�Tــ2اء حــو متطلبــات التمكــ%ن الرق�ــ� لــدى أعــضاء  النتــائج �جماليــة ر�يئــة التــد
  )47=ن(باSTامعات املصرQة 

 را{Wو
املتوسط 
  اWسا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

  ال'&ت¡ب  4سبة �Aمية

  6  %93.50  0.22  2.80  متطلبات الو�t بالثقافة الرقمية

  3  %94.39  0.20  2.83  متطلبات الب¡ئة التمكي�ية الرقمية

  4  %93.94  0.26  2.82  متطلبات تتعلق بالتعليم والتعلم

  5  %93.84  0.24  2.82  متطلبات ترتبط بالبحث العل�� والتواصل

د الرقمية   2  %94.58  0.22  2.84  رمتطلبات تتعلق باستخدام املوا

  1  %95.16  0.19  2.85  متطلبات تتعلق بتمك�ن الطالب

��  ــــ  %94.19  0.19  2.83  إجما~t متطلبات التمك�ن الرق

#Ú مـــن النتــائج باSTـــدو  جــة أ�ميـــ)3(ليتــ اســة ة إجمــاbZرأن د ر محـــاو أداة الد جـــاءت cـــb ر
، و�و ما ¦ش%2 إYZ %) 94.19(، و�و ما يناظر Êسبة أ�مية )2.83(بمتوسط حساãي " كب%2ة"ىمستو 
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اتفـاق اK�Tـ2اء عxـY أ�ميــة املتطلبـات الjـ� تــضمg=ا بنـود ·سـtبانة، مـا يجعــل تلـك املتطلبـات واقعيــة 
V  .  سرومع2Kة عن التمك%ن الرق�� ألعضاء �يئة التد

ل النتـــائج التفـــصيلية الســـتجابات ا�)ـــ&اء حـــو متطلبـــات التمكـــ�ن الرق�ـــ� لـــدى -ب 
�س با�امعات املصر�ة   .رأعضاء �يئة التد

اســـة  روQمكـــن عـــرض نتـــائج تحليـــل اســـتجابات اK�Tـــ2اء حـــو cـــb �ـــل محـــو مـــن محـــاو أداة الد ر ر عxـــY  ل
  :النحو �çي

لا{Wو Aو   متطلبات الو�t بالثقافة الرقمية: ر
  )4(ل جدو

ات محو اسة عYx عبا راستجابات عينة الد ر   )47=ن(الوbX بالثقافة الرقمية  ر

 م
ة املتوســــط   رالعبا

  اWسا�ي

  �نحراف

  ي املعيار

  4سبة 

  �Aمية
  ال'&ت¡ب

�س الثقافة الرقمية بحيث تجتمع فيھ مجموعـة مـن ا�ـصائص والـسمات مـن أ�م,ـا  ري�ب£t أن يكو لدى عضو �يئة التد ن
  :أن

  5  %92.91  0.41  2.79  تمك�ن الرق�� لديھ �تجاه �يجا�ي نحو امل,نة ¥عز�ز ال  1

  7  %91.49  0.44  2.74  التعامل مع أعضاء ا{�تمع ا�امt بما ¬عكس ثقافتھ الرقمية  2

نمثــل Aمــن والــسالمة، القـــانو (تطبيــق قواعــد املواطنــة الرقميـــة   3
  )قالرق��، اWقو واملسئوليات

2.77  0.43  92.20%  6  

  5  %92.91  0.41  2.79  ترسيخ قيما إيجابية تجاه الرقمية tu جميع امل,ام املسندة إليھ   4

5   t±   2  %95.74  0.34  2.87  ربث الو�t بالثقافة الرقمية ب�ن الطالب وأعضاء ا{�تمع ا�ا

  2  %95.74  0.34  2.87  معرفة ما يحتاجھ من دعم لتحقيق التمك�ن الرق�� لديھ   6

  3  %95.04  0.36  2.85  لجددة لوظيفتھ tu ضوء التحو الرق�� تف,م Aدوار املت  7

ــة   8 ـــد´³ا التحـــــــو الرق�ـــــــ� uـــــــt طبيعـــــ ــــ&ات الµـــــــ� أحــــ ــــ¶يعاب التغ�ـــ لاســـ
  تخصصھ

2.89  0.31  96.45%  1  

  8  %87.23  0.49  2.62  السt إ~0 ترقية بصمتھ الرقمية بمشارBات فعالة ع)& �ن'&نت   9

قمية ت¶يح لھ استخدام وتن  10   5  %92.91  0.41  2.79  وع املصادر الرقميةرامتالك �و�ة 

ئ¡س من كفاءتھ الوظيفية  11   4  %93.62  0.40  2.81  ر�عتقاد أن التمك�ن الرق�� جزء 

  2  %95.74  0.34  2.87  تنمية كفاءاتھ tu ضوء املستجدات الرقمية  12

ـــ  %93.50  0.22  2.80  متطلبات الو�t بالثقافة الرقمية  رإجما~t محو     ـ

#Ú مـن ات محـو متطلبـات الـوbX بالثقافــة ) 4(ل اSTـدو  يتـ جـة أ�ميـة إجمـاbZ عبـا رأن د ر ر
اســـة بمتوســـط " كب%ـــ2ة"ىالرقميـــة تقـــع cـــb مـــستو  رمـــن وجCـــة نظـــر اK�Tـــ2اء الـــذين شـــمل<=م عينـــة الد
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جـة %)93.50(و�و ما يناظر Êـسبة أ�ميـة ) 2.80(حساãي  ر، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا�Tـسابية لد
جـة أ�مي<=ـا جميعـا )2.89(إYZ ) 2.62(رات من ى�rمية عYx مستو العبا ات جـاءت د ر، أي أن العبـا ر

  ". كب%2ة"ىbc مستو 

ن أن متطلبــات الثقافــة الرقميــة تمثــل جانبــا  وو�ــش%2 �ــذه النتــائج إZــY أن أفــراد العينــة يــر
ادت الثقافـــة  Vس، و�ـــو مـــا يمكـــن تفـــس%2ه بأنـــھ �لمـــا  زمCمـــا cـــb التمكـــ%ن الرق�ـــ� ألعـــضاء �يئـــة التـــد ر

قميا، وQتفق ذلك مع ما توصلت لھ الرقم Vس اÊعكس ذلك إيجابا عYx تمكينھ  رية لعضو �يئة التد ر
ن س وآخـر اسـة غـو ود ر ر أن الـوbX بالثقافـة الرقميـة لــھ دو والjـ� أوÐـ�ت Gorse et) (2019, alر

م rساسية لھ bc ظل التحو الرق�� للمعرفة لكبbc 2% تحس%ن أداء املعلم ومن اللوا    .ز

  متطلبات الب¡ئة التمكي�ية الرقمية: را{Wو الثا4ي

  ) 5(لجدو 

ات محو الب¡ئة التمكي�ية الرقمية  اسة ع02 عبا راستجابات عينة الد ر   )47=ن(ر

ة م   رالعبا
املتوسط 
  ا�Tساãي

  ·نحراف

  ي املعيار

  Êسبة 

rمية�  
  ال23ت�ب

  :�ناك ثمة متطلبات للتمك%ن الرق�� تتعلق بالب�ئة التمكي�ية الرقمية مg=ا

ـــة   13 ــt ا�طـ ئــــ¡س uــ �س ك,ــــدف  ـــ�ن الرق�ــــ� ألعــــضاء �يئــــة التــــد رإبــــراز التمكـ ر
  �س'&اتيجية لX�امعة 

2.89  0.31  96.45%  1  

  2  %95.74  0.34  2.87  لتوف�& بدائل لتمو�ل خطط التحو الرق�� tu ا�امعة  14

تــوافر شــبكة إن'&نــت عاليــة الــسرعة ومنظومــة تواصــل داخليــة بــ�ن Bليــات   15
  ا�امعة

2.89  0.31  96.45%  1  

�س والبحث وخدمة ا{�تمع   16   4  %94.33  0.38  2.83  رإقرار التقنيات الرقمية tu عمليات التد

�س ع)ـــ& ال)&يـــد   17 ة وأعـــضاء �يئـــة التـــد بـــ�ن �دا راعتمـــاد التواصـــل الرق�ـــ�  ر
  �لك'&و4ي ومواقع ا�امعة 

2.79  0.41  92.91%  5  

ــ  18 قميــــة ألعــــضاء �يئــ �¼يــــة  رتقــــديم بــــرامج تد ـــا½³م ر �س وفقــــا الحتياجـ رة التــــد
  وتخصصا½³م 

2.89  0.31  96.45%  1  

ـــاز الرقميــــــة   19 �ميــــــع م�ــــــسو�ي digital portfolioتفعيــــــل ملفــــــات �نجـــ 
  ا�امعة 

2.85  0.36  95.04%  3  

قمية ملتا7عة وضبط الب¡ئة ا�امعية  20   6  %92.20  0.43  2.77  رتنص¡ب برامج وآليات 

رÁـــط ترقيـــات أعـــضاء �يئـــة التـــد  21 �ـــة بكفـــاء½³م ر ر�س وتقلـــد�م املواقـــع �دا
  الرقمية 

2.68  0.47  89.36%  7  

قمية   22 دة بتقنيات  راعتماد مخت)&ات اف'&اضية مز   5  %92.91  0.41  2.79  )زمثل الواقع املعز(و

  1  %96.45  0.31  2.89  توط�ن املعرفة الرقمية لتحقيق م�Âة تنافسية  23

ات التعلم الرقمية ع)& امل  24   4  %94.33  0.38  2.83  نصات �ف'&اضية والتعلم عن 7عدراعتماد مسا

  ــــ  %94.39  0.20  2.83  متطلبات الب¡ئة التمكي�ية الرقمية رإجما~t محو
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ات محو متطلبات الب�ئة التمكي�ية ) 5(ل يت#Ú من اSTدو  جة أ�مية إجماbZ عبا رأن د ر ر
اســـة بمتوســـط مـــن وجCـــة نظـــر اK�Tـــ2اء الـــذين شـــمل" كب%ـــ2ة"ىالرقميـــة تقـــع cـــb مـــستو  ر<=م عينـــة الد

جـة %)94.39(و�و ما يناظر Êـسبة أ�ميـة ) 2.83(حساãي  ر، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا�Tـسابية لد
ات من  ر�rمية عYx مستو العبا جـة أ�مي<=ـا جميعـا )2.89(إYZ ) 2.68(ى ات جـاءت د ر، أي أن العبـا ر

  ". كب%2ة"ىbc مستو 

ــــY أ�ميــــــة دو الب�ئـــــــة الد ــــضاء �يئـــــــة رو�ــــــش%2 �ـــــــذه النتــــــائج إZـــ ـــــ� ألعـــ اعمــــــة للتمكـــــــ%ن الرق�ـ
ة تــوف%2 �م�انــات املاديــة والtــشرVعية الjــ� تــدعم التمكــ%ن  Vس، و�ــو مــا يمكــن تفــس%2ه بــضر رالتــد ور

اسة Vس وQتفق ذلك مع ما توصلت إليھ د رالرق�� ألعضاء �يئة التد � أو�Ðت ) (Bhalla,2020رjوال
ا أن الب�ئـــة بمــــا �ــــشملھ مــــن  قميــــة تــــؤدى دو ًرب�يــــة تحتيــــة  Qــــا cــــb تنفيــــذ التعلــــيم عKــــ2 �ن23نــــت ر ًمحو ر

Vس والتعلم ع2K �ن23نتوبنجاح،   . ر�عمل عYx تمك%ن املعلم%ن والطالب من خالل التد

  متطلبات تتعلق بالتعليم والتعلم: را{Wو الثالث
  ) 6(لجدو 

ات محو اسة عYx عبا راستجابات عينة الد ر   )47=ن(التعليم والتعلم  ر

ة م   رالعبا
املتوسط 

  �ياWسا
�نحراف 

  ياملعيار
  4سبة

  �Aمية
  ال'&ت¡ب

  :لLي يحدث التمك�ن الرق�� للمعلم ا�امt فإن �ناك ثمة متطلبات تتعلق بالتعليم والتعلم م³Ãا

25  
ــة  �س التقليديـــ ـــاذج التـــــد رالتخطـــــيط الحتماليـــــة التبـــــديل بـــــ�ن نمــ

  ) on line –مدمج( والنماذج الرقمية 
2.81  0.40  93.62%  5  

  4  %94.33  0.38  2.83  دعم التعلم ال¶شارBي ب�ن طالبھ من خالل Aساليب الرقمية  26

  7  %92.20  0.43  2.77  توقع مدى إس,ام Aدوات الرقمية tu تحقيق نواتج التعلم   27

اســتخدام التقنيــات الرقميــة بقــصد ابتLــار أو ¥عز�ــز اســ'&اتيجيات   28
  ترÁو�ة

2.89  0.31  96.45%  2  

  1  %97.87  0.25  2.94   املنصات التعليمية �ف'&اضيةإجادة استخدام  29

  4  %94.33  0.38  2.83  تصميم ب¡ئة ¥عليمية إبداعية مدعومة بالتقنيات الرقمية   30

  3  %95.74  0.34  2.87  املفاضلة ب�ن Aدوات الرقمية املتاحة تبعا ملدخل الLلفة والعائد  31

32  
ـــــو��È و ــــt التقيــــــيم التكــ ـ قميــــــة uــ ــات  ــــتخدام آليـــــ ــاÉي راســ ـــــل (ال³Ãــــ مثــ

ات الرقمية وا{Wافظ �لك'&ونية   )ر�ختبا
2.79  0.41  92.91%  6  

قمية   33 ات أو وحدات ¥عليمية  رتقديم دو   8  %90.78  0.45  2.72  ر

34  
 و Zoomمثل (جدولة جلسات ¥علم اف'&اضية ع)& ال)&امج الرقمية 

Microsoft teams و Google meet(  
2.68  0.47  89.36%  9  

35  
ـــا وفقــــــا تقيـــــيم فا ــــة و�نوع,ـــ �س الرقميـ ــــد ـــ'&اتيجيات التــ ـــة اســ عليـــ

ً
ر

  أل�داف وسياقات التعلم 
2.83  0.38  94.33%  4  

  6  %92.91  0.41  2.79  اس¶ثمار فضاءات التعلم tu إتاحة فرص ¥عليمية لطالبھ  36

تحقيـــق قيمـــة مـــضافة لـــتعلم طالبـــھ مـــن خـــالل اســـتخدام Aدوات   37
  الرقمية

2.89  0.31  96.45%  2  

ـــ  %93.94  0.26  2.82  رو متطلبات تتعلق بالتعليم والتعلمإجما~t مح   ـ
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ات محـو متطلبـات تتعلـق بـالتعليم ) 6(ل يت#Ú من اSTدو  جـة أ�ميـة إجمـاbZ عبـا رأن د ر ر
اســـة بمتوســـط " كب%ـــ2ة"ىوالـــتعلم تقـــع cـــb مـــستو  رمـــن وجCـــة نظـــر اK�Tـــ2اء الـــذين شـــمل<=م عينـــة الد

جـة %)93.94(و�و ما يناظر Êـسبة أ�ميـة ) 2.82(حساãي  ر، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا�Tـسابية لد
ات من  ر�rمية عYx مستو العبا جـة أ�مي<=ـا جميعـا )2.94(إYZ ) 2.68(ى ات جـاءت د ر، أي أن العبـا ر

  ".كب%2ة"ىbc مستو 

Vس  رو�ش%2 �ـذه النتـائج إZـY أ�ميـة تـضم%ن التقنيـات وrسـاليب الرقميـة cـb عمليـات التـد
Vس مع اعتماد التعليم الرق�� bc كث%2 مـن نظـم والتعلم، و�و ما يمكن تفس%2ه ب رتغ%2 سياقات التد

اســـة الjـــ� أجر©=ـــا  رالتعلـــيم حـــو العـــالم، وQتفـــق ذلـــك مـــع مـــا توصـــلت لـــھ الد  والjـــ� Deloitteشـــركة ل
ــــالل القنـــــوات الرقميـــــة  ونـــــا مـــــن خـ مـــــة �و اســـــ<=م ²عـــــد أ ــــالب يرغبـــــو cـــــb إكمـــــال د ـــرت أن الطـ رأظCــ ز ر ن

Vس ع2K �ن23نت    .روالتد

  متطلبات ترتبط بالبحث العل�� والتواصل: الرا7عرا{Wو 

  )7(لجدو 

ات محو اسة ع02 عبا ر استجابات عينة الد ر   )47=ن(البحث العل�� والتواصل  ر

ة م   رالعبا
املتوسط 
  ا�Tساãي

·نحراف 
  ياملعيار

  ال23ت�ب  Êسبة �rمية

Vس من خالل البحث العل� � فإن �ناك ثمة متطلبات لذلك لعل أ�مCا رل�ي يتحقق التمك%ن الرق�� لعضو �يئة التد:  

ــة مـــن خــــالل   38 ــاذ إ~ــــ0 قواعـــد البيانــــات ا{Wليـــة والعامليــ النفـ
  يموقع ا�امعة أو بنك املعرفة املصر

2.89  0.31  96.45%  2  

ــتفادة مــــن محرBــــات البحــــث العلميــــة   39 مثــــل الباحــــث (�ســ
 ��  )BASE و Google scholarالعل

3.00  0.00  100.00%  1  

قميـــــةال  40 ـــوات  ــ& قنــ ــــل (رتفاعـــــل مـــــع قـــــضايا مجتمعـــــھ ع)ـــ مثـ
  ، موقع Ø�Ù×� وسائل تواصل اجتما�Blogtمدونة 

2.79  0.41  92.91%  5  

سة �شراف BAادي�� عن 7عد   41   8  %87.94  0.49  2.64  رمما

~ــــــ0 مواقــــــع البحــــــث   42 اســــــات العليــــــا إ ــt الد ــاد طالبــــــھ uــــ شــــ رإ ر
  املوثوقة 

2.89  0.31  96.45%  2  

 مــن خــالل ال)ــ&امج �plagiarismنتحــال اك¶ــشاف حــاالت   43
  الرقمية املتخصصة و�وجھ طالبھ إ~0 تجن³Úا

2.83  0.38  94.33%  4  

توثيـق اقتباسـاتھ باســتخدام مواقـع التوثيـق �ليك'&ونيــة   44
  )Cite this for me و citation machineمثل (

2.79  0.41  92.91%  5  

  7  %91.49  0.44  2.74  .املشاركة اف'&اضيا tu ندوات ومؤتمرات  45

سائل علمية ع)& الوسائط الرقمية  46   7  %91.49  0.44  2.74  .رمناقشة 

مثـل (مبادلة AفLار وAبحاث ع)& مواقع التواصـل العل�ـ�   47
researchgateو academia.edu(  

2.83  0.38  94.33%  4  

ــادة ال¶ـــــسو�ق الرق�ـــــ�   48  ألبحاثـــــھ digital marketingإجــ
  .واخ'&اعاتھ 

2.77  0.43  92.20%  6  

قميــــة بفاعليــــة �مــــع وتحليــــل البيانــــات   49 رتوظيــــف أدوات 
  )Google formsمثل نماذج جوجل (

2.85  0.36  95.04%  3  
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ة م   رالعبا
املتوسط 
  ا�Tساãي

·نحراف 
  ياملعيار

  ال23ت�ب  Êسبة �rمية

مالئـھ   50 ك املعرtu والبح�Ý ع)& الوسـائل الرقميـة مـع  زال¶شا ر
  .من جامعات محلية أو عاملية

2.83  0.38  94.33%  4  

 ة �امعـــdigital reputationالـــسمعة الرقميـــة  ¥عز�ـــز  51
  ب�شر أعمالھ البحثية tu املواقع العاملية

2.83  0.38  94.33%  4  

ـــLاليات التحـــــو الرق�ـــــ� uـــــt مجـــــال   52 ـــتجابة بحثيـــــا إلشــ ل�ســ
  تخصصھ 

2.83  0.38  94.33%  4  

 مـن ��citationتمام بإحـصاءات �قتبـاس و�س¶ـش,اد   53
Áط,ا بأ�ميتھ وجودتھ   ربحثھ و

2.79  0.41  92.91%  5  

ــ  %93.84  0.24  2.82  رحو متطلبات ترتبط بالبحث العل�� والتواصلإجما~t م   ـ

#Ú مـن اSTـدو  ات محـو متطلبـات تـرتبط بالبحــث ) 7(ل يتـ جـة أ�ميـة إجمــاbZ عبـا رأن د ر ر
اســـة " كب%ـــ2ة"ىالعل�ـــ� والتواصـــل تقـــع cـــb مـــستو  رمـــن وجCـــة نظـــر اK�Tـــ2اء الـــذين شـــمل<=م عينـــة الد

ـــــاظر Êــــــسب) 2.82(بمتوســــــط حـــــــساãي  ــــة و�ـــــــو مـــــــا ينــ ـــــطات %)93.84(ة أ�ميـــ ـــــت املتوســ ، وقـــــــد تراوحــ
ات مـــن  جـــة �rميـــة عxـــY مـــستو العبـــا را�Tـــسابية لد ات جـــاءت )3.00(إZـــY ) 2.64(ىر ر، أي أن العبـــا

جة أ�مي<=ا جميعا bc مستو  ىد   ".كب%2ة"ر

و�ـــش%2 �ــــذه النتــــائج إZــــY أثـــر التكنولوجيــــا الرقميــــة والتمكــــ%ن الرق�ـــ� للمعلــــم عxــــY جــــودة 
Vس البحث العل��، وتوا رصلھ مع çخرQن، و�و ما ¦عكس أ�ميـة التمكـ%ن الرق�ـ� لعـضو �يئـة التـد

اســـة والjـــ� ) 2019حـــشاÊي،(روأثــره عxـــY جـــودة إســـCاماتھ البحثيـــة، وQتفـــق ذلـــك مــع مـــا توصـــلت لـــھ د
ت مــدى  زأوÐــ�ت أن التقنيــات والوســائل الرقميــة قــد وفــرت للبــاحث%ن اCSTــد والوقــت واملــال، وأبــر

ة  الرقميـــة عxـــY خدمـــة أ�ـــداف البحـــث العل�ـــ�، باســـتجاب<=ا ملتغ%ـــ2ات العـــصر رالتـــأث%2 �يجـــاãي للثـــو
ة  ورالرق�ــــ� و�ــــسCيل أداو الباحــــث cــــb تحــــس%ن وترقيــــة طرائــــق البحــــث العل�ــــ�، و�ــــو مــــا يؤكــــد ضــــر ر

ÏQية  ات التد اسية، والدو ش الد رالتمك%ن الرق�� للباحث%ن من خالل الو رر   .ر

د الرقميةمتطلبات تتعلق باستخدام املو: را{Wو ا�امس   را

  ) 8(لجدو 

ات محو اسة ع02 عبا راستجابات عينة الد ر د الرقمية  ر   )47=ن(راملوا

ة م   رالعبا
ــــــط  ـــ املتوســ

  ا�Tساãي
·نحراف 

  ياملعيار
ـــــــسبة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ Êـ

  �rمية
  ال23ت�ب

د الرقمية املتعددة من خالل جملة من املتطلبات من أ   :�مCاريتحقق التمك%ن الرق�� لدى املعلم اSTامbc bÌ ظل املوا

54  
د  راســـتخدام أدوات البحـــث املتقـــدم لتـــض¡يق مجـــال البحـــث عـــن مـــوا

  رقمية محددة 
2.85  0.36  95.04%  4  

  2  %96.45  0.31  2.89  ىتحديد ا{Wتو الرق�� الداعم إلنجاز أ�دافھ  55

56  
ـــة ا�اصـــــة بـــــھ د الرقميـــ ـــشاء املـــــوا ـــة ¥عليميــــــة (رإ4ــ ـــصميم مدونــ مثــــــل تــ

Education Blogن�ر ملقر مع (  
2.74  0.44  91.49%  7  
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ة م   رالعبا
ــــــط  ـــ املتوســ

  ا�Tساãي
·نحراف 

  ياملعيار
ـــــــسبة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ Êـ

  �rمية
  ال23ت�ب

57  
د الرقميـــة وفقـــا ملعـــاي�& محـــددة  مثـــل مLـــان ال�ـــشر (رتقيـــيم جـــودة املـــوا

  )واملؤلف ومالحظات املستخدم�ن
2.87  0.34  95.74%  3  

د الرقمية املتاحة و�كيف,ا بما يناسب اس³áدافاتھ  58   6  %92.91  0.41  2.79  ر¥عديل املوا

2ـ0 معلومـات 7ـس,ولة لاس¶ثمار موقع ا�امعة �لك'&و4ي tu اWصو ع  59
  و�سر

2.72  0.45  90.78%  8  

ــــــصوصية   60 ــ ـ ــــھ ذات ا�ــ ــة ملفاتــــــ ــــــ ــــــات (حمايــ ــ ـ ـــــات والبيانــ ـــــــل �متحانـــــ ــ مثـ
  ) ال�âصية

2.91  0.28  97.16%  1  

61  
ات  ــرامج �ختبـــــا uـــــt تـــــصميم بـــ ــة  ـــ&اء التقنيـــــة الرقميـــ رالتعـــــاو مـــــع خ)ــ ن

  .�لك'&ونية وÁنوك Aسئلة
2.83  0.38  94.33%  5  

62  
ش عملــھ ع2ــ0 أحــد تطبيقــات الــWãابة تخــز�ن محاضــراتھ و ورملفاتــھ و

  )Dropbox وgoogle driveمثل (
2.83  0.38  94.33%  5  

د املتاحة ع)& �ن'&نت  63 رمراعاة حقو ال�شر وامللكية الفكر�ة للموا   1  %97.16  0.28  2.91  ق

64  
 Microsoftمجموعـة (إجادة استخدام 7عض ال)ـ&امج ال¶ـشغيلية مثـل

office (رامج التحكÁالصو والفيديو و tu رم) مثلphotoshop(  
2.85  0.36  95.04%  4  

د الرقمية رإجما~t محو متطلبات تتعلق باستخدام املوا    ــــ  %94.58  0.22  2.84  ر

#Ú مــــــــن اSTــــــــدو  ــــ ـــق ) 8(ل يتـــ ـــــات تتعلـــــ ـــــو متطلبـــ ات محـــ ـــــا جــــــــة أ�ميــــــــة إجمـــــــاbZ عبـــ رأن د ر ر
د الرقميـــة تقــــع cــــb مـــستو  ىباســـتخدام املــــوا اK�Tــــ2اء الـــذين شــــمل<=م عينــــة مــــن وجCـــة نظــــر " كب%ــــ2ة"ر

اسة بمتوسط حساãي  ، وقد تراوحت املتوسطات %)94.58(و�و ما يناظر Êسبة أ�مية ) 2.84(رالد
ات مـن  جة �rمية عYx مستو العبا را�Tسابية لد ، و�ـو مـا ¦ـش%2 إZـY أن جميـع )2.91(إZـY ) 2.72(ىر

جة أ�مي<=ا bc مستو  ات جاءت د ىالعبا ر   ".كب%2ة"ر

د الرقميـة التعليميـة بال�ـسبة للمعلـم  ائج إZـYو�ـش%2 �ـذه النتـ رأن أ�ميـة التعامـل مـع املـوا
 bÌــامSTالب�ئـــات ا bــc اCد الرقميــة التعليميــة وشـــيوع اســتخدام رو�ــو مــا يمكـــن تفــس%2ه بانtــشار املـــوا

التعليميــة خـــصوصا الب�ئـــة اSTامعيـــة، و·عتمـــاد علß=ـــا كمــصادر �علـــم متنقلـــة، وQتفـــق ذلـــك مـــع مـــا 
اسة � أو�Ðت أن كث%2ا من اSTامعات واملؤسسات توYZ ا�تمامـا )Engen,2019( رتوصلت لھ دjوال ً

د الرقميـــة cـــb التعلــــيم لتلبيـــة الطلـــب املـــستقبbx عxـــY قـــوة عاملــــة  ركب%ـــ2ا الســـتخدام التقنيـــات واملـــوا ً

د الرقميـة cـb ب�ئـات  قميـا توظيـف �ـذه املـوا رمؤ�لة وما�رة، ومـن املف3ـ2ض أن يقـر املعلـم ا��3ـ2ف  ر ر
ــــــا$Ú لتكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات الــــــــتعل ــــ�س للتطبيــــــــق النــ ئــــ ـــ%ن ا��3ــــــــ2ف%ن عامــــــــل  رم، حيــــــــث إن املعلمـــــ

د الرقيمة و·ستفادة مg=ا س، من حيث استخدام املوا رو·تصاالت bc اSTامعات واملدا   . ر
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  متطلبات تتعلق بتمك�ن الطالب: را{Wو السادس

  )9(لجدو 

ات محو اسة ع02 عبا ر استجابات عينة الد ر   )47=ن(الب تمك�ن الط ر

ة م   رالعبا
املتوسط 
  ا�Tساãي

·نحراف 
  ياملعيار

  Êسبة 

  �rمية
  ال23ت�ب

يمكن املعلم اSTامbÌ طالبھ من خالل ²عض املتطلبات من أ�مCا 
ّ ُ:  

الو�t بخصائص ا�يل الرق�� والعمل ع02 تلبية احتياجـات   65
�ا   رطالبھ tu إطا

2.96  0.20  98.58%  2  

اســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة عنـــد القيـــام تحف�ـــÂ طالبـــھ ع2ـــ0   66
  باأل4شطة وامل,ام التعليمية

2.89  0.31  96.45%  4  

إتاحة وصوال عادال لطالبھ إ~0 فضاءات التعلم باختيار أدوات   67
  رقمية متوفرة لد³éم

2.79  0.41  92.91%  8  

  7  %93.62  0.40  2.81  .إ4شاء ب¡ئات ¥علم ¥شارBي ع)& الو�ب  68

واطنــة الرقميـة لــدى طالبـھ بمــا يـضمن تــصرف,م تنميـة قـيم امل  69
ل tu ب¡ئات �ن'&نت   وêمن واملسؤ

2.87  0.34  95.74%  5  

قميــــة   70 ــل إعــــداد (رتLليــــف طالبــــھ بم,ــــام ¥علــــم ذات طبيعــــة  مثــ
ع و4شره ع02    )wiki(ومشر

2.68  0.47  89.36%  9  

  8  %92.91  0.41  2.79  .مراقبة أ4شطة طالبھ tu ب¡ئات ¥عاونية ع)& �ن'&نت  71

تــــوف�& تجرÁــــة التعلــــيم املتمــــايز   72 ـــدف  ـــة ³ëـ قميـ رتوظيــــف آليــــات 
  لطالبھ

2.83  0.38  94.33%  6  

إشــراك طالبـــھ uـــt تخطـــيط وتوثيــق ومراقبـــة ¥علم,ـــم بواســـطة   73
  ).BاWافظات �لك'&ونية(Aدوات الرقمية 

2.89  0.31  96.45%  4  

ــة ضــــمن عمليــــات   74 ـــتخدام Aدوات الرقميــ ة طالبــــھ السـ راســــ¶ثا
  ل املشLلةح

2.91  0.28  97.16%  3  

ات   75 ــھ uـــــt توجيـــــھ مـــــسا ــم طالبـــ راســـــتخدام نتـــــائج تحلـــــيالت ¥علـــ
  ¥عليم,م

2.98  0.15  99.29%  1  

  ـــ  %95.16  0.19  2.85  رإجما~t محو متطلبات تتعلق بتمك�ن الطالب

ات محو متطلبات تتعلق بتمك%ن الطالب تقع) 9(ل يت#Ú من اSTدو  جة أ�مية إجماbZ عبا رأن د ر  ر
اســة بمتوســط حــساãي " كب%ــ2ة"ىcـb مــستو  ) 2.85(رمــن وجCــة نظــر اK�Tـ2اء الــذين شــمل<=م عينــة الد

جـــة �rميـــة عxـــY %)95.16(و�ــو مـــا ينـــاظر Êـــسبة أ�ميـــة  ر، وقـــد تراوحــت املتوســـطات ا�Tـــسابية لد
ات مــن  رمـستو العبـا جــة أ�مي<=ـا cــb )2.98(إZـY ) 2.68(ى ات جـاءت د ر، و�ــو مـا ¦عïــ� أن جميـع العبــا ر

  ". كب%2ة"ىو مست

قميا و�و ما يمكـن تفـس%2ه بتـأثر  رو�ش%2 �ذه النتائج إYZ أ�مية دو املعلم اSTامbc bÌ تمك%ن طالبھ  ر
الطالب ²سلوكيات معلمCم الرقمية بوصفھ قائـدا وموجCـا لـتعلمCم ، وال يمكـن أن يـتم ذلـك إال إذا 
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اســة  قميــا، وQتفــق ذلــك مــع مــا توصــلت لــھ د ر�ــان املعلــم نفــسھ مــتمكن   Butler&Crawford,2020ر
ا©=م الرقميـة  والjـ� أوÐـ�ت رأن اسـتخدام الطـالب للتكنولوجيـا الرقميـة cـb حيـا©=م ال ¦عïـ� أن مCـا

اسـية، وأكـدت عxـY دو  ق�ـ� وتـضمينات cـb املنـا�n الد ر�افية للـتعلم، فCـم بحاجـة إZـY دعـم تر£ـو  ر ر ي
ــــذين يمل�ــــــ Vس الــ ــــضاء �يئــــــة التــــــد ــــا أن أعــ ت نتائجCــ ــــك، وأشــــــا ـــb ذلــ راملعلــــــم cـــ قميــــــة ر رو ســــــلوكيات  ن

ات رسيعملو عYx تمك%ن طال¥=م من �ذه املCا   .ن

اسـة مـن خـالل وضـع  اسة من نتائج يمكن التوصل إ~0 �ـدف الد رمن خالل ما أسفرت عنھ الد ر
ة êتية �س با�امعات املصر�ة tu الصو رقائمة بمتطلبات التمك�ن الرق�� ألعضاء �يئة التد   :ر

  ميةمتطلبات الو�t بالثقافة الرق: أوال

  �عزQز التمك%ن الرق�� لديھ ·تجاه �يجاãي نحو املCنة 

  التعامل مع أعضاء ا�Sتمع اSTامbÌ بما ¦عكس ثقافتھ الرقمية

قمثل rمن والسالمة، القانو الرق��، ا�Tقو واملسئوليات(تطبيق قواعد املواطنة الرقمية    )ن

  سندة إليھ ترسيخ قيما إيجابية تجاه الرقمية bc جميع املCام امل

 b�   ربث الوbX بالثقافة الرقمية ب%ن الطالب وأعضاء ا�Sتمع ا�Tا

  ما يحتاجھ من دعم لتحقيق التمك%ن الرق�� لديھ معرفة 

 �  لتفCم rدوار املتجددة لوظيفتھ bc ضوء التحو الرق�

� أحد�=ا التحو الرق�� bc طبيعة تخصصھjيعاب التغ%2ات الtلاس  

  متھ الرقمية بمشار�ات فعالة ع2K �ن23نت السbÌ إYZ ترقية بص

قمية تtيح لھ استخدام وتنوع املصادر الرقمية   رامتالك �وQة 

ئ�س من كفاءتھ الوظيفية   ر·عتقاد أن التمك%ن الرق�� جزء 

  تنمية كفاءاتھ bc ضوء املستجدات الرقمية

  الرقميةالتمكي�يةمتطلبات الب¡ئة : ثانيا

ئ�س bc ا�Tطة ·س23اتيجية ل�Sامعة إبراز التمك%ن الرق� Vس كCدف  ر� ألعضاء �يئة التد   ر

  لتوف%2 بدائل لتموQل خطط التحو الرق�� bc اSTامعة

  توافر شبكة إن23نت عالية السرعة ومنظومة تواصل داخلية ب%ن �ليات اSTامعة

Vس والبحث وخدمة ا�Sتمع    رإقرار التقنيات الرقمية bc عمليات التد

Vس ع2K ال2Kيد ·لك23وÊي ومواقع اSTامعةاعتماد ا ة وأعضاء �يئة التد رلتواصل الرق�� ب%ن �دا    ر

Vس وفقا الحتياجا©=م وتخصصا©=م قمية ألعضاء �يئة التد ÏQية  رتقديم برامج تد ر    ر

    STميع م�سوãي اSTامعةdigital portfolioتفعيل ملفات �نجاز الرقمية 
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قمية مل   تا²عة وضبط الب�ئة اSTامعيةرتنص�ب برامج وآليات 

Qة بكفاء©=م الرقمية Vس وتقلد�م املواقع �دا ر£ط ترقيات أعضاء �يئة التد ر    ر

قمية دة بتقنيات  راعتماد مخت2Kات اف23اضية مز   )زمثل الواقع املعز(و

  توط%ن املعرفة الرقمية لتحقيق م%íة تنافسية

ات التعلم الرقمية ع2K املنصات ·ف23   اضية والتعلم عن ²عدراعتماد مسا

  متطلبات تتعلق بالتعليم والتعلم: ثالثا

Vس التقليدية والنماذج الرقمية  التعليم والتعلم: را{Wو الثالث   ) on line –مدمج( رالتخطيط الحتمالية التبديل ب%ن نماذج التد

  دعم التعلم الtشار�ي ب%ن طالبھ من خالل rساليب الرقمية

   ات الرقمية bc تحقيق نواتج التعلمتوقع مدى إسCام rدو

  استخدام التقنيات الرقمية بقصد ابت�ار أو �عزQز اس23اتيجيات تر£وQة

  إجادة استخدام املنصات التعليمية ·ف23اضية

   تصميم ب�ئة �عليمية إبداعية مدعومة بالتقنيات الرقمية

  عائداملفاضة ب%ن rدوات الرقمية املتاحة تبعا ملدخل ال�لفة وال

� والg=ـــــــاäي ïQالتقيـــــــيم الت�ـــــــو bــــ قميـــــــة cـــ ــــتخدام آليـــــــات  ـــة وا��ـــــــافظ (راســـ ات الرقميــــ رمثـــــــل ·ختبـــــــا
قمية   )�لك23ونية ات أو وحدات �عليمية  رتقديم دو   ر

 GoogleوMicrosoft teams و Zoom مثـل(جدولـة جلـسات �علـم اف23اضـية عKـ2 الKـ2امج الرقميـة 
meet(  

Vًس الرقمية وQنوعCا وفقا أل�داف وسياقات التعلمتقييم فاعلية اس23اتيجيات التد
   ر

  اسtثمار فضاءات التعلم bc إتاحة فرص �عليمية لطالبھ

  تحقيق قيمة مضافة لتعلم طالبھ من خالل استخدام rدوات الرقمية

 .متطلبات ترتبط بالبحث العل�� والتواصل : را7عا

  ين خالل موقع اSTامعة أو بنك املعرفة املصرالنفاذ إYZ قواعد البيانات ا��لية والعاملية م  

  )BASE  وGoogle scholarمثل الباحث العل�� (·ستفادة من محر�ات البحث العلمية 

قميـة � وسـائل تواصـل  ،Blog مثـل مدونـة(رالتفاعـل مـع قـضايا مجتمعـھ عKـ2 قنـوات ×üـ�ù موقـع
bXعن ²عد   اجتما �سة �شراف �rادي�   رمما

 bc شاد طالبھ اسات العليا إYZ مواقع البحث املوثوقة را   رالد

   من خالل ال2Kامج الرقمية املتخصصة وQوجھ طالبھ إYZ تجن'=اplagiarismكشف حاالت ·نتحال 

 Cite this for وcitation machineمثل (توثيق اقتباساتھ باستخدام مواقع التوثيق �ليك23ونية 
me(  
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  .راتاملشاركة اف23اضيا bc ندوات ومؤتم

سائل علمية ع2K الوسائط الرقمية   .رمناقشة 

 �  )academia.edu وresearchgateمثل (تبادل rف�ار وrبحاث ع2K مواقع التواصل العل�

 �  . ألبحاثھ واخ23اعاتھ digital marketingإجادة الtسوQق الرق�

قمية STمع وتحليل البيانات    )Google formsمثل نماذج جوجل (رتوظيف بفاعلية أدوات 

مالئھ من جامعات محلية أو عاملية ك معرفيا و£حثيا ع2K الوسائل الرقمية مع  زالtشا   .ر

   STامعتھ ب�شر أعمالھ البحثية bc املواقع العامليةdigital reputation �عزQز السمعة الرقمية

   ل·ستجابة بحثيا إلش�اليات التحو الرق�� bc مجال تخصصھ

  من بحثھ وQر£طCا بأ�ميتھ وجودتھ citation قتباس و·سtشCاد·�تمام بإحصاءات ·

د الرقمية: خامسا   رمتطلبات تتعلق باستخدام املوا

قمية محددةر د  راستخدام أدوات البحث املتقدم لتض�يق مجال البحث عن موا    ر

  ىتحديد ا��تو الرق�� الداعم إلنجاز أ�دافھ

د الرقمية ا�Tاصة بھ إÊشاء   ) رملقر مع%ن Education Blog مثل تصميم مدونة �عليمية(راملوا

ـــــا ملعـــــــاي%2 محـــــــددة  ـــــة وفقــ د الرقميــ ـــــيم جـــــــودة املـــــــوا ـــــات (رتقيــ مثـــــــل م�ـــــــان ال�ـــــــشر واملؤلـــــــف ومالحظــ
د الرقمية املتاحة وQكيفCا بما يناسب اس<=دافاتھ  )املستخدم%ن   ر�عديل املوا

  لك23وÊي bc ا�Tصو عYx معلومات ²سCولة وVسراسtثمار موقع اSTامعة ·ل

   )مثل ·متحانات والبيانات ال�ûصية(حماية ملفاتھ ذات ا�Tصوصية 

ات �لك23ونية و£نوك rسئلة رالتعاو مع خ2Kاء التقنية الرقمية bc تصميم برامج ·ختبا   .ن

ش عملـــھ عxـــY أحـــد تطبيقـــات الـــ�³ابة   google drive مثـــل(ورتخـــزQن محاضـــراتھ وملفاتـــھ و
  )Dropboxو

د املتاحة ع2K �ن23نت رمراعاة حقو ال�شر وامللكية الفكرQة للموا   ق

و£ــرامج الــتحكم cــMicrosoft office ( bمجموعــة (إجـادة اســتخدام ²عــض الKــ2امج الtـشغيلية مثــل
  )photoshopمثل (رالصو والفيديو 

  متطلبات تتعلق بتمك�ن الطالب: سادسا

�االوbX خصائص اSTيل ا   رلرق�� وVعمل عYx تلبية احتياجات طالبھ bc إطا

   تحف%í طالبھ عYx استخدام التقنيات الرقمية عند القيام باألÊشطة واملCام التعليمية

قمية متوفرة لدâ=م   رإتاحة لطالبھ وصوال عادال إYZ فضاءات التعلم باختيار أدوات 
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  .إÊشاء ب�ئات �علم �شار�ي ع2K الوQب 

ل bc ب�ئات �ن23نتتنمية قيم امل    وواطنة الرقمية لدى طالبھ بما يضمن تصرفCم çمن واملسؤ

قمية  ع وÊشره عYx (رت�ليف طالبھ بمCام �علم ذات طبيعة    wiki)ومثل إعداد مشر

  . مراقبة أÊشطة طالبھ bc ب�ئات �عاونية ع2K �ن23نت

قمية ¥=دف توف%2 تجر£ة التعليم املتمايز لطال   بھرتوظيف آليات 

ـــة �علمCــــــم بواســــــطة rدوات الرقميــــــة ـــــق ومراقبـــ ـــb تخطــــــيط وتوثيـ �ا�Tافظـــــــات ( إشــــــراك طالبــــــھ cـــ
  )�لك23ونية

ة طالبھ الستخدام rدوات الرقمية ضمن عمليات حل املش�لة   راسtثا

ات �عليمCم   راستخدام نتائج تحليالت �علم طالبھ bc توجيھ مسا
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