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 : ومخص البحح

دراسة واقع دور عضو ىيئة التدريس في جامعة المنوفية, لموقوف عمى إلى البحث  ييدف   
ذلك  لتطوير رؤية مستقبميةالمعوقات التي تحول دون قيامو بالدور المنوط بو, لموصول إلى 

طار اإلول المحور ال  ,البحث ثالثة محاور وتضمنواستخدم البحث المنيج الوصفي,  ,الدور
واقع دور عضو و التحول الرقمي, و  أعضاء ىيئة التدريسأدوار  والذي تم فيو عرض ينظر ال

الدراسة  يالثان والمحور ىيئة التدريس في جامعة المنوفية في ضوء مفيوم التحول الرقمي,
 المنوفية في جامعة أدوار أعضاء ىيئة التدريس واقع عمى التعرف ىدفت إلى يالميدانية والت

أعضاء ىيئة التدريس البد أدوار وتوصل البحث إلى أن , وذلك من خالل تحديد مدى توافرىا
تطبيقيا عمى التي تم و ستبانة من خالل ا, وأن تتماشى مع متطمبات عصر التحول الرقمي

 (07عينة عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد المنزلي والتي بمغ عددىا )
أعضاء ىيئة أدوار  لتطويرسيناريوىات بوضع  مستقبميةرؤية الثالث ه محور  , وفيعضو

 .في ضوء مفيوم التحول الرقمي التدريس بجامعة المنوفية

 (التحول الرقمي _  أعضاء ىيئة التدريسأدوار )  :تاحية لمبحثفالكممات الم
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Summary: 

  This research aims at studying the reality of the faculty member’s role 

at Menoufia University, to identify the obstacles which prevent the faculty 

member from achieving the assigned role, in order to get a future vision to 

development this roe, The Reaserch Usage Adescriptive method. 

   This research contains three themes: 

- The first theme provides the theoretical framework that shows the 

faculty member’s role, Digital Transformation, and the reality of the faculty 

member’s role at Menoufia University with in of the concept of Digital 

Transformation. 

-The second theme includes the empirical study that aimed at 

understanding the reality of the faculty member’s roles at Menoufia University 

through recognizing their availability. Through a questionnaire, which was 

applied to a random sample of the faculty members in the Faculty of Home 

Economics, which numbered (70) members. 

-The third theme addresses a future vision including some scenarios in 

order to activate the faculty member’s roles at Menoufia University with in of 

the concept of Digital Transformation.  

key words : faculty members’ roles, Digital Transformation 
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   البحح: وكدوٛ

 اآثارى ظيرتوالتي , المجاالت شتىسريعة في التغيرات العديد من ال الحالي العصر يشيد    
فمم يعد قطاع  ,تفكيرهوطريقة  سموكو ىؤثر عمالذي يلمفرد والمجتمع و البناء التعميمي  عمى

 تقدم حموالً  نأ الجامعات ىفرض عمما  وىو ,تكنولوجيا المعمومات تأثيرعن  التعميم منعزالً 
 لالستفادة من تمك الثورة وتوظيفيا في العممية التعميمية.

يقوم عمى والذي  بالتحول الرقمي يسمى ظير ما ,وفي ظل عصر تكنولوجيا المعمومات    
نية, وتحويل الممارسات التعميمية والعمميات اإلدارية إلى عمميات كرة استثمار اإلمكانيات التقف

ف ورفع جودة العمل وسيولة الوصول والتركيز عمى تقميل التكالي, تعتمد عمى التقنيات
حيث يكون , الفجوة بين الطرفين بشكل يحاكي االتصال المباشر ئمم, كما يركز عمى لمطالب

 (53: 6702, الزين). محور العممية التعميمية بالتالي يكون ىو, و فاعالً  الطالب مشاركاً 
و, وعممياتو وأىداف لمدخالتوالتعميم استثمار ويعد استخدام المستحدثات التكنولوجية في    

خيرة بدور لك ازداد االىتمام في السنوات الولذ ,ميةيلمعممية التعم منظماً  تشكل منيجاً  الني
 عضو ىيئة التدريسأداء  وتحسينالتكنولوجيا في عممية التعميم ومعالجة المشكالت التعميمية 

 (06: 6700.)عمي,  والطالب
, وفعَّااًل في بناء ُقدرات الفراد وتأىيميم لسوق العمل ميماً المصرية دورًا  الجامعاتتمعب و    

ية, اللتقديم أفضل الخدمات بأقصر الطرق وبكفاءة ع يانباوبالرغم من الجيود المبذولة من ج
, فالوضع والمأمول الواقع زايُد اتِّساعيا بمرور الوقت بينيت كشف عن فجوةيواقع ال أن يتبين

مكانيات الراىن يكشف عن تزاُيد مستمر في الفجوة بين ُقدرات  , وبين ما ىو ُمتوقَّع جامعاتناوا 
رات المحيطة بيا؛  بطء ال ايغمب عميي تزال استجابة التعميمفال منيا مواجيتو من التطوُّ

: 6702, الزين) .ما يجب أن يكونًسا عمى مستويات الممارسة, وذلك ِقيا باإلضافة إلى ضعف
57) 

 وشلمٛ البحح:

 في مالئماً مطالب ل في نقل المعرفة عضو ىيئة التدريس ىعتمد عمي لذيالم يعد التعميم     
 ,صيغ ومداخل جديدة لمتعميم ظيرت حيثومتطمبات العصر,  ظل المستحدثات التكنولوجية

جديدة غير  اً أدوار  عضو ىيئة التدريس ىفرض عمت التيأحدث الصيغ  الرقمي التحولويعتبر 
: 6702وقد أشارت دراسة )أمين, التقميدية التي اعتاد القيام بيا في التعميم التقميدي,  دوارال
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في ضوء  أعضاء ىيئة التدريس أدوارحاجة ماسة إلعادة النظر في ىناك  أن إلى(, 603
 مفيوم التحول الرقمي.

عضو ىيئة رأسيا  ىيكون عم نأتنجح دون  نأال يمكن  التعميميثورة التجديد  أنوحيث     
بل تعني في أو االستغناء عنو  وتأىميفتكنولوجيا المعمومات ال تعني التقميل من  ,التدريس

 وعميو كان البد(, 007: 6702, البابطينوأكد عمى ذلك دراسة ), لو مختمفاً  دوراً  واقع المر
تنمية الميارات  ىإلميمة التربية من تحصيل المعرفة  ختالفاب ىذا الدور يختمف نأو 

ىو ناقل  عضو ىيئة التدريسفمم يعد  ,يتعمم ذاتياً  نأ ىالقدرة عم الطالب كتساباالساسية و 
وتقديم  ,تعمميم المستمر في لمطالبالموجو والمشارك أصبح بل  ,الوحيد ليا والمصدر لممعرفة

 ليم.التغذية الراجعة 
لمواكبة التطور التعميمية  السياسات في سبيل تنفيذ المبذولة من قبل الدولةمجيود ل ونظراً     

داخل  التعميم التقميدي طرقلن , ذلك عمينا مسايرة تمك التطوركان لزامًا , التكنولوجي
عمى  من الضروري فكان, وتحقيق أىدافوطع عالج مشكالت التعميم تلم تس الجامعات
ظى بالعديد تح, في ظل التحول الرقمي يديالبحث عن نظم بديمة موازية لمتعميم التقم الجامعات

, وىو ما أكدت عميو دراسة وتتسم مع ىيئة التدريسلعضاء  اً أدوار فرض كما تمن المميزات 
 (.073: 6702, البابطين)

ية تمام العممجاء التحول الرقمي ليحظى بالعديد من المميزات التي يراعى فييا إقد ف وعميو    
كأحد  التحول الرقميمنو, ونظام  حقق الىداف المرجوةالتعميمية بالوجو المناسب والتي ت

تتسم  لعضاء ىيئة التدريسويفرض أدوار  ,النظم لو مدخالتو وعممياتو ومتطمباتو ومخرجاتو
 (.003: 6703أشارت إليو دراسة )باون, سبكتور,  وىذا ما مع طبيعتو,

 التالي:ل الرئيسي اؤالتسفي  البحث مشكمةومما سبق يمكننا تحديد    
 ؟ التحول الرقمي متطمباتفي ضوء بجامعة المنوفية  أعضاء ىيئة التدريسما أدوار         

 سي عدة تساؤالت فرعية وىي:يل الرئاؤمن ىذا التس تفرعوي   
 ؟في العمل الجامعي أعضاء ىيئة التدريسأدوار ما  -0
 ؟التحول الرقميومتطمبات مالمح وخصائص  ما أىم -6
 ؟التحول الرقمي متطمباتواقع أدوار عضو ىيئة التدريس بجامعة المنوفية في ضوء ما  -5



 م7272( 88) -7ج-أغسطسعدد                              ...  رؤية مستقبلية لتطوير أدوار أعضاء هيئة التدريس

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 8601 - 

 متطمباتضوء  في بجامعة المنوفية أعضاء ىيئة التدريسدوار ل المستقبمية الرؤيةما  -4
  التحول الرقمي؟

 بحح:ف الاِدأ

وأىم  في العمل الجامعيدراسة أدوار عضو ىيئة التدريس  البحث الحاليستيدف ي      
أعضاء دوار لبوضع سيناريوىات رؤية مستقبمية  لوصول إلىامالمح التحول الرقمي, ومن ثم 

 .الرقمي التحول متطمباتضوء  في بجامعة المنوفية ىيئة التدريس
 البحح: أِىٗٛ

 . الجامعي لتطوير التعميمإلقاء الضوء عمى التحول الرقمي باعتباره صيغة جديدة  .0
رؤية مستقبمية لدوار أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية في  المساىمة في وضع .6

 التحول الرقمي. متطمباتضوء 
 .وأعمى جودةبأقل تكمفة  سيمةتقديم خدمة تعميمية  .5
شباع حاجات الطالب. .4  تحقيق التعمم الذاتي وا 
 يتطمبيا سوق العمل وتتوائم مع مستجدات العصر يإعداد الكوادر المتخصصة الت .3

 . الرقمي
 :البححوٍّج 

 ,واإلجابة عمى تساؤالتو البحثالمنيج الوصفي لتحقيق أىداف  عمى البحثاعتمد        
 .جمع البيانات والمعموماتو 

 أدٔات البحح:

أعضاء ىيئة تطبيقيا عمى عينة من إعدادىا من قبل الباحثة و  تم باستبانة االستعانة   
ثم وضع سيناريوىات كرؤية مستقبمية  ,بجامعة المنوفية االقتصاد المنزلي في كمية التدريس

  لدوار أعضاء ىيئة التدريس. 
 حث:بالحدود 
 جامعة االقتصاد المنزلي بكمية ىيئة التدريس أعضاء من عينة :بشريةالحدود ال -

 .المنوفية
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 .المنوفية جامعة :جغرافيةالحدود ال -
 .البحثتتمثَّل في فترة ية: نازمالحدود ال -

 :البححوصطمحات 

 :٠ِٗٛ التدرٖطعضٕ  أدٔار

عاتقو  ىوتقع عم ,عضو ىيئة التدريس ىالمسئوليات والميام التي تفرض عمىي      
  (07: 6702, فروانة) طرق مختمفة. استخدامبأشكال مختمفة ب

 التحٕه الزقى٘: وتطمبات

بنية تحتية شاممة تتمثل في وسائل اتصال سريعة وأجيزة ومعامل حديثة لمحاسب  بأنيا     
والتعرف عمى  ,عمى استخدامات التقنية عضو ىيئة التدريستأىيل وتدريب و  ,اآللي

 ,مواد تعميمية إلكترونيةاالستثمار في بناء مناىج و و  ,مستجدات العصر في مجال التعميم
قادرة عمى إدارة وال ,بناء أنظمة وتشريعات تساىم في دعم العممية التعميمية بشكميا المعاصرو 

 (240: 6702, وبوشي )ساليمي .الجديدعممية التعميم بشكميا 
 الدراصات الضابكٛ:

يعرض البحث الحالي عددًا من الدراسات السابقة المتعمقة بمجال الدراسة والتي تم      
 تصنيفيا إلى محورين ىما:

 .أعضاء ىيئة التدريسبأدوار الدراسات المتعمقة  -0
 .بالتحول الرقميالدراسات المتعمقة  -6

 :أعضاء ىيئة التدريس بأدوارالمحور الول: الدراسات المتعمقة 
  :الدراصات العزبٗٛ :ٔاًلأ

 ٛ(:2012) البابطني دراص 

درجة الداء التدريسي لعضاء ىيئة التدريس في كمية التعرف عمى  ىإلىدفت الدراسة       
الدراسة المنيج التربية جامعة الممك سعود من وجية نظر طالب كمية التربية, واستخدمت 

الوصفي, وكان من أىم نتائجيا أن درجة الداء التدريسي لعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 
االشتراك في قواعد كما أكدت عمى , جاءت بدرجة كبيرة عمى المستويين الكاديمي والدراسي
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أدوار والبد من إحداث تغيير في  البيانات التي تعمل عمى تطوير اإلنتاج والبحث العممي,
 ., فالتغيير لن يحدث إال من خالل عضو ىيئة التدريسالساتذة والبعد عن الدوار التقميدية

 :الجنبيةالدراسات  ثانيًا:
 ٛ(2011) بأُ, صبلتٕر دراص: 

في عممية التعميم بمساعدة التعميم ه المعمم ودور  إعدادبرامج  إلى وصف الدراسة ىدفت    
نشاء و  ترنتناإل وتكامل التكنولوجيا مع  ,اإللكتروني  نأو  ,ترنتناإل عبر وفصول مقررات ا 

وذلك  ,ترنتناإل المعمم  عدادمتالك مجموعة من الكفاءات إلا في االحتياج إلى يوالمتدربين عم
ويكون دور المعمم والمدرب عبر  ,لمثقافة المجتمعية وفقاً و خالل برنامج تدريب المعممين 

-مرشد -مسؤول -مستشار -تقني –ميسر لمعمميات  –مربي ) ىي أدوارية ناثم ترنتناإل 
تصميم برنامج تدريبي  ىعم قادر أيضاً  المعمم كما يصبحى(, مبسط لممحتو -مقيم لممحتوي

  التعمم الذاتي.  ىصيل المعمومات بطريقة تساعده عمتو ل لمطالب
  ٛدراصLau, Kung Wong (2011): 

( والتعميم stereo3Dاستخدام تكنولوجيا ثالثية البعاد ) يف الدراسة إلى التوسع تىدف      
دراسة مدى , و ذلكدريس عمى وتدريب القائمين بالت ,داخل المؤسسات التعميمية ياالفتراض

المنيج التجريبي عمى , واستخدم الطالبمع  ياستخدام التعميم االفتراضب رهفيم المعمم لدوا
, حيث تم تقسيميم إلى تعميمية لألزياء والمالبسمؤسسات معمم من  02عينة مكونة من 

, الولى من خالل بيئة تعميمية افتراضية مصممة ات لمقارنة المستوى التحصيمي ليممجموع
ن ال يوجد فروق بي أنو ياوكان من نتائجي, والخرى من خالل تعميم واقع ,امجلتنفيذ البرن

ق إحدى صيغ التعمم بيتط أنو يمكن, مما يشير إلى يالمجموعتين فى المستوى التحصيم
 في مؤسسات التعميم.المختمفة 

 :بالتحٕه الزقى٘: الدراصات املتعمكٛ الجاٌ٘احملٕر 

 :الدراصات العزبٗٛ :ٔاًلأ

  ٛ(:2012) حمىٕددراص 

وماتية لدى المتخصصين في معرفة روافد ومكونات الثقافة المعم ىىدفت الدراسة إل      
ية من أعضاء ىيئة التدريس في كمية آداب جامعة جنوب الوادي اإلنسانمجال اآلداب والعموم 
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ومعرفة تأثير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى الثقافة المعموماتية وعمى االتجاىات  ,بقنا
البحثية الجديدة التي تولدت لدييم بعد قبول التحول الرقمي وانتشار االنترنت, وتحديد 

ن اإلفادة من مصادر المعمومات الرقمية, ثم تحديد أكثر أنواع الصعوبات التي تواجييم م
ستخدم الباحث المنيج وامصادر المعمومات الرقمية التي يمجأ إلييا عضو ىيئة التدريس, 

أن بعض أعضاء ىيئة التدريس يواجيون صعوبة في إلى  الدراسة , وتوصمتالوصفي
ل مع الوسائط الرقمية, وضعف خدمات استخدام االنترنت بسبب عدم وجود خبرة كافية لمتعام

استخدام مواقع التواصل التوجيو واإلرشاد عمى استخدام مصادر المعمومات الرقمية, وضعف 
, ربط أقسام الكميات بعضيا مع بعضشبكة االنترنت داخمية ت وعدم توفيرالكاديمي, 

تحفيز  والقصور في, والتواصل مع الطالب قصور في تطبيق نظام التقويم االلكترونيالو 
 .أعضاء ىيئة التدريس الستخدام الكتاب الجامعي االلكتروني

 ٛ(:2012)أوني  دراص 

تحميل مفيوم مجتمع المعرفة وسماتو وأبعاده المختمفة, وتحميل ى ىدفت الدراسة إل        
مفيوم التحول الرقمي ونماذجو وأسس بناؤه, وعرض لبعض الجيود التي بذلت في التحول 

 ىوقد توصمت الدراسة إل, الوصفيستخدمت الدراسة المنيج االرقمي بالجامعات المصرية, و 
ضرورة وجود قيادات تتعامل بكفاءة مع التكنولوجيا المعمومات, وضرورة تطوير ميارات 
العاممين عن طريق تحديد االحتياجات الحالية والمستقبمية, واستقطاب أفراد مؤىمين في مجال 

, وتطوير مياراتيم في أساليب الشرح واستراتيجيات التدريس لتناسب التحول نظم المعمومات
 الرقمي في الجامعات.

 األجٍبٗٛ:الدراصات  ثاًٌٗا:

 ٛدراص Elliot,  Tiffany  and  Kay,  Marianne  and  Laplante, 
Mary (6702):    

قمي والتقنيات تحديد آليات استفادة المؤسسات من المحتوى الر إلى  الدراسة ىدفت  
المستفيدين والطالب وأسرىم في الجامعات والتفاعل معيم, واستخدمت  والممارسات, إلشراك

الدراسة المنيج الوصفي, وتوصمت الدراسة إلى أن رؤساء الجامعات سيكون لدييم القدرة 
يز القدرة والتكنولوجيا المختمفة, لتعز عمى اتخاذ القرارات بشأن االستثمارات في الموارد البشرية 
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التنافسية الرقمية لمجامعات, وبناء كفاءات من شأنيا تحسين العمميات, وبناء قدرات إدارة 
الخبرات وتوفير أساس لمحوار حول التحول الرقمي لخدمة الصناعة بين المستفيدين من 

  مخرجات الجامعات.
 ٛدراص Lahtinen,  M.  and  Weaver, B (6703:)   

 ,التعرف عمى التحديات التي تواجو التحول الرقمي لمتعميم الجامعيالدراسة إلى  تىدف   
لتصميم طرق أن ىناك ثالثة من نتائج الدراسة  وكان, واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

مصممو  وسوف يستفيد من ذلك ,محتوى التعميم الجامعي لمواجية تحدي التحول الرقمي
البرامج وأعضاء ىيئة التدريس, وىي النشطة التعميمية غير الرقمية التي تعمل عمى محو 
المية الرقمية, وتوفير الفرص الرقمية التي تعزز الممارسات في الفصول الدراسية التقميدية, 
 والتحول الرقمي لمجامعة الذي يشير إلى فرصة نقل التعميم الجامعي نحو الوسائل الرقمية

 بشكل كامل.
 اإلطار الٍظزٙ:

 :أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖطأدٔار : أٔاًل

, وأن أي إصالح ياوالعنصر الفعال في التعميميةعصب العممية  عضو ىيئة التدريسيعد     
 التحول الرقميفي عصر  وغير أن ,بويجب أن يبدأ  التعميميةر أو تجديد في العممية أو تطوي

لم يعد يشكل المصدر الوحيد لممعرفة, إذ تعددت مصادر المعرفة وطرق الحصول عمييا, 
أكثر منو ممقنًا  ليموأصبح موجيًا ومرشدًا  الطالب,بين بينيا و وسيطًا ومسياًل  هدور  وأصبح

 .ومصدرًا وحيدًا لممعرفة
حصوليم عمى طرق  الطالبتدريب  لعضو ىيئة التدريسميام الساسية الأصبح من و      

الوسائل نة بمختمف ا, وباالستعةدىم الذاتيو عتماد عمى جيمعرفة ال تمقينيم إياىا وذلك باالمل
الجيد ىو الذي يعمل عمى تنمية قدرات  فعضو ىيئة التدريس, والتقنيات الضرورية لذلك

جاىاتيم تاوقدراتيم و  يمومعرفة حاجات ,ومياراتيم عن طريق تنظيم العممية التعميمية الطالب
: 6706, ىمشري) ., التي تمكنيم من متابعة تعمميم وتجديد معارفيم باستمرارتفكيرىم وطرق

43) 
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 , ٔميلَ إجياسِا فٗىا ٖم٘:يف العىن اجلاوع٘ أدٔار أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖط
 :معرفةلمكناقل  عضو ىيئة التدريسدور  -

باإلضافة  ,لمحاضراتا من خالل لممعمومات وممقن موصل عضو ىيئة التدريس فقد كان      
 التعميمية في صياغة الىداف ةلديو القدرة والميار كما و  ,لمطالبتوجيو الو اإلرشاد  إلى تقديم

عضو ىيئة صفية, لذا فإن  والنشاطات الصفية والال المحاضرةوالعمل عمى تحقيقيا من خالل 
, ىمشري) .الىدافتمك التطور والتجدد باستمرار ليحقق  ىفي ىذا المجال يحتاج إل التدريس
6702 :27) 

 :الرتبٕٙ عضٕ ٠ِٗٛ التدرٖطدٔر 
مسؤول عن تحقيق الىداف السموكية من خالل أدائو التربوي الىو  عضو ىيئة التدريس    

كل ذلك يتطمب , أو خارجيا المحاضرةداخل غرفة  ناسواًء أك في الموقف التعميمي اإليجابي
أن يكون و  ,التي تساعد في النمو المتكامل لمطالبو أن ينظم خططو لتحقيق الىداف و من

والمقررات, كما يترتب عميو وضع الخطط اليادفة لألنشطة التي  قادرًا عمى تحميل المناىج
عضو  ويساعد في ذلك أيضًا أن يكون, يتساعد في توظيف المعرفة وربطيا بالواقع الفعم

بأكممو ليتمكن من تحقيق  والجامعةنية طيبة مع الطالب اإنس ةعالقذا  ىيئة التدريس
 (037: 6702, لخضاري) .إيجابيات ىذا الدور

 :الٍظأًٌضباط االحفظ يف  عضٕ ٠ِٗٛ التدرٖطدٔر 
, نضباط والنظامموك اجتماعي لدى الطالب قوامو اال مساعدًا لتحقيق س وفي مجال فيو      
ىذه  لتحقيقالتوجيو واإلرشاد  كما كانت قائمة عمى ,ذلك من خالل الوامر والتسمط وكان
 (077: 6703, يحياوي وأم السعد) واإلجراءات. الياتالفع
 :يتكٕمئّحتصٗن الطالب كىضؤٔه عَ  عضٕ ٠ِٗٛ التدرٖطدٔر 

 ,وتحقيقولمتابعتو  عضو ىيئة التدريسىدفًا يسعى  إن مستوى التحصيل يعتبر       
 ,الجامعيمدار العام  التحصيمي عمى الطالبفي رعاية مستوى  التقميديةساليب المستخدمًا 

الموائح المتعمقة بتقويم الطالب  يتبع كما أنو ,ما يدرسو من مناىج ومقررات خالل منوذلك 
 ,وتقويموفتح السجالت التراكمية لمتابعة سموك الطالب ب يمتزم وال ,جامد وبال مرونةبشكل 
, بطاح) .قوز حاالت التفيحفتوضع الخطط الالزمة لمعالجة حاالت الضعف و ب ال ييتم أنوكما 

6700 :27) 
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 :اجتآ عالقاتْ بشوالْٟ عضٕ ٠ِٗٛ التدرٖطدٔر 

في ىذا الدور مطالب  وأن, كما مع زمالئو ومع إدارة الجامعةيقيم عالقات اجتماعية  حيث   
لما لو من مردودات إيجابية في  جامعتوفي نشاط  في حل المشكالت, والمشاركة بالمساىمة

وكذلك اشتراكيم في برامج إعدادىم وتدريبيم وتنميتيم سواء من حيث , مجال النمو الميني
, كما أنو مطالب بأن يكون لحاجاتيم الحقيقية اختياراتيا أو المشاركة فييا حتى تكون إنعكاساً 

 الدينية والوطنية والقومية, ناقاًل لثقافتو وخدمتو في مناسباتو المحمي مجتمعوعضوًا فعااًل في 
ع المؤسسات والتعاون م ,الجمعيات الخيرية الموجية لخدمة المجتمعب واالجتماعية, واالىتمام
 (077: 6702, لموشي) .التربوية والمتخصصين

 :لمبحح العمى٘ دٔر عضٕ ٠ِٗٛ التدرٖط ككاٟد

حيث يساعد طالبو في النمو الصحيح, ويشكل معيم عالقات تبادلية تشاركية في العممية      
 .وتبادل الثقافات لممعموماتليتعمموا كيف يمكن الوصول  البحثالتعميمية مما يتيح ليم فرص 

 (37: 6703, محمد)
من واالىتمام بيا  ,خمةأعضاء ىيئة التدريس متداسبق يتضح أن أدوار  وتأسيسًا عمى ما    

دخال المستحدثات التكنولوجية كدور من أدواره يإتقان بوتأديتيا جيتيم  ؤدي إلى إحداث وا 
 ت.التوازن في جميع المجاالالرقمية و الفرد إلى والوصول ب ,فرق في مخرجات التعميم

 الرقمي: التحولثانيًا: 
ة المستخدمة في اإللكترونيالمعموماتي وظيور الجيزة  ىالمدب الحالي العصر تميز     

جوىر  نأاعتبار بو , اإلنترنت ىالمرتكز عم التحول الرقمير بعص وسمي ,تكنولوجيا المعمومات
الطالب الذي  فأصبح ,بالتطور والتقنيات التكنولوجية ت أيضاً تأثر  فقد ,المعموماتىو  التعميم
 تلغيأ وعميو ,ونامواقع العمم بمقدوره التعميم وكسب الميارات دون مغادرة مك ىإليذىب كان 

 .التعميم التقميدي ىالنفقات المترتبة عم تلغيأو ائق الجغرافية و عال
 :التحول الرقميمفيوم 
 . بينمايدل عمى تميزىا وتصنيفيا ما ووى , يرقم, ترقيماً رقم لغة: ةرقميال ىمعن      

 ,Al-Waseet) يقاس بو درجة التغيرات التي تطرأ عمى بعض الظواىر. ماىو اصطالحًا: 
6702 :433) 
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ىو االنتقال اصطالحًا:  بينما التحول لغة: تحول, يتحول وىو تغيير من حال إلى حال. وعرف
 (Al-Waseet, 6702 :457) من مكان إلى غيره.

من النصوص اإللكترونية  مي بأنو عممية الحصول عمى مجموعةويعرف التحول الرق      
دارتيا من خالل تحويل مصادر المعمومات المتاحة عمى وسائط تخزين تقميدية إلى صورة  ,وا 

المحتوى التقميدي محتوى مرقمن يمكن االطالع عميو من خالل إلكترونية, وبالتالي يصبح 
 (4: 6767, الحجيالن) تطبيقات الحاسبات اآللية.

جرائيًا ىو االنتقال من االتجاىات التعميمية التقميدية الحالية إلى االتجاىات التعميمية        وا 
المستقبمية, التي تشدد عمى إنتاج المعرفة وابتكارىا, وتوجيو التعميم نحو التعمم الذاتي 

 , وذلك من خالل نظام إدارياإلنترنتوالمستمر, والتركيز عمى المعرفة بالممارسة ونشرىا عبر 
 تمكيني يخضع لممساءلة والتقويم والمشاركة المجتمعية.

 فمضفٛ التعمٗي يف عصز التحٕه الزقى٘: 

عمى مبدأ التعميم مدى الحياة والتعميم لمجميع, وذلك من خالل توفير فمسفتو كز تتر      
إلى لكترونية متكاممة تستند , ويتم ذلك بتصميم بيئة تعميمية إالفرص التعميمية لجميع الفراد

 يعن طريق تجمع افتراض لعضو ىيئة التدريسدعم أحدث التطورات التقنية, كما يتم تقديم ال
 الخبراء.وبين  يميجمع بين عبر شبكة االنترنت

نشط في  الطالب ويكون في ,كما تقوم فمسفة التحول الرقمي عمى نموذج من التعميم      
وتنمية  ,لونمية الدافع الشخصي واالستكشاف وتمن خالل البحث  ,الحصول عمى المعرفة

 (03: 6767, الحجيالن) قدراتو في النشطة التعميمية.
إلى نشر الثقافة اإللكترونية, وتوفير يحتاج ىذا العصر سبق فإن  وتأسيسًا عمى ما    

ليكونوا أكثر , الطالبلتسييل الوصول لممعرفة, وتنمية التفكير الناقد لدى  الرقمية الوسائل
والتركيز والتأكيد عمى التعمم الذاتي, قدرة عمى االختيار بين ىذا الكم اليائل من المعمومات, 

عداد  رة عمى استخدام الوسائط المتعددة, , والقدالرقمية المقرراتعمى إدارة عممية التعمم, وا 
 تحول الرقمي.مع معطيات عصر الوالتعامل حتى يمكن إعداد خريج قادر عمى اتخاذ القرار 

 مبررات التي تدعو إلى التحول الرقمي:ال
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 وربرات وزتبطٛ بالطالب:
بالحضور فيو , إذ يمتزم الطالب في الدراسة النظام الدراسي القائم ىو االنتظامفقد كان    

, ومع بالطالب قاعة المحاضراتالمستمر يوميًا وفق جدول دراسي, باإلضافة إلى تكدس 
عادة الشرح عدة مرات كورونا اضطرت اإلدارة إلى تقسيميم ل ظيور فيروس مجموعات, وا 

, وزاد د من العباء الممقاة عمى أعضاء ىيئة التدريسوزيادة عدد ساعات العمل, مما زا
, الزين)وبالتالي ارتفعت تكاليف التعميم.  ,التوسع في المبانيب الجامعاتالعبء المادي عمى 

6702 :23) 
 :ٔالتلٍٕلٕجٗٛ ٛالجٕرٚ املعزفٗ

حدثتو من فجوة رقمية بين الدول, وما أوجده االعالم من أما  ظير ذلك من خالل     
, مجامعاتلعمى تغيير مسار الداء التقميدي عمل  االنفتاح والتكامل بين المجتمعات, حيث

التي  واستثمار اإلمكانات االقتصادية والماديةوالربط بين أفراد المجتمع من خالل االنترنت, 
 وتوظيف المستحدثات التكنولوجية في اتخاذ القرارات اإلدارية وتنفيذىا, الجامعات تمتمكيا

تطوير التعميم ؤدي إلى , والبحث عن وسيمة لحفظ المعمومات واسترجاعيا, مما يبشكل أسرع
 (07: 6702, اإلقبالي) المعاصرة.غمب عمى التحديات وبنيتو التحتية والت
 :ٔحاجتّا إىل سٖادٚ اإلٌتاجٗٛقٕٝ الضٕق العاملٗٛ 

مثل ميارات حل المشكالت,  إلى توافر اليدي العاممة ذات ميارات إذ يحتاج السوق     
يب, وتوفير مناخ لمعمل واإلبداع, اسو استخدام الحالبيانات, وتحميميا, و  والتفكير, وجمع

والموظفين أكثر ىيئة التدريس  عضو, وجعل تنافسيةالمجاالت ال الجامعات فيدخول وبالتالي 
وحاجات  يم, وأكثر وعيًا بعمميات التشغيلوأكثر قدرة عمى المعرفة بوظائف ,قدرة عمى التعاون

 (67: 6702, فراونة) .إلنجاز العمال بصورة أفضل ,الطالب
نما ىو     وىذا يعني أن التحول الرقمي ال يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل الجامعة, وا 

برنامج شامل لطريقة العمل في الداخل, وأيضأ كيف يمكن تقديميا لممستفيدين في الخارج 
 بجودة عالية. 

 (33: 6702, ىمشري) :خصاٟص التحٕه الزقى٘
بإنشاء نظم المعمومات التي تزيد من فرص  ,استخدام المعمومات كمورد اقتصادي -

كفاءة  يزيد من المكثف ليا والذي لتعميم بين مختمف فئات المجتمع, واالستخداما
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تحسين  باإلضافة إلى ,المناظرة ليا الجامعاتبين التنافسي  دورىا, وفي زيادة الجامعات
 تنمية القدرة عمى التجديد واالبتكار.خدمات المقدمة, و نوعية ال

المية الخاصة باستخدام الحاسوب, حيث أن ىتمام بالتربية المعموماتية ومحو اال -
في التدريب والتعميم من أىم مؤشرات التحول نترنت واإل المعمومات توظيف تقنية 

 الرقمي.
من المؤلف  مباشرةلكتروني والذي يعتمد عمى إنتاج المعمومات, ونقميا زيادة النشر اإل  -

 .إلى المستفيد النيائي
من سمات العصر, حيث يعد طريقة جديدة لمنظر  ومما سبق يتضح أن التحول الرقمي سمة  

نتاج حمول مبتكرة وابداعية ليا, تساىم في إيجاد أساليب جديدة لمواجية  في مشكمة ما, وا 
 متطمبات القرن الحادي والعشرين. 

 (37: 6702, أمين)     :أِداف التحٕه الزقى٘
لعضاء ىيئة التدريس, باكتساب ميارات واتجاىات جديدة من تطوير الداء الميني  -

 خالل توفير المعمومات والمصادر المتعددة.

توفير الوقت وتسريع عممية التعمم, فيو يقمل من العباء المنوط بيا عضو ىيئة  -
التدريس في التعميم التقميدي, فالمقررات واالمتحانات والتصحيح والنتائج كميا 

 إلكترونية.

عمى أسس  وتصميمياتحسين جودة المقررات والبرامج التعميمية تحسين جودة التعميم ب -
 ., وتطبيق مبادئ التعمم النشط المر الذي يسيم في زيادة جودة التعميمومعايير عالمية

لممشاركة في عممية التعمم,  الطالبتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعميمية لجميع  -
بداء الرأي والمناقشة  .ميمية بكل حريةوالحوار حول الموضوعات التع وا 

زمان, واستيعاب أعداد كبيرة من  مكان وال نشر التعميم الجيد فميس لو حدود وال -
 المتعممين دون شروط.

يتضح مما سبق أن أىداف التحول الرقمي جاءت لمنيوض بالجامعات المر الذي يقتضي    
لمواجية العديد من التحديات عمى المستوى تطوير لمكونات المنظومة لفتح آفاق جديدة 

 المحمي والعالمي.
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 :عمٜ التعمٗئاٌعلاصاتْ  التحٕه الزقى٘عصز 

لغاء الحدود, فيو يختمف عن التعميم التقميدي بيئة  تقوم    التحول الرقمي عمى االتصال وا 
عمى  الطالبتتميز بجذب وتحفيز  في صياغة المحتوى وأسموب عرضو, وطرق التدريس التي

عمى إدارة الذات وتبادل الفكار والتعاون المعرفي, كما يقوي  التعمم, وبالتالي تنمية قدرتيم
 ميارات التفكير اإلبداعي بتوفير وسائط تعميمية تساعد عمى االبتكار واإلبداع.

يعد اليدف  اعتمد ىذا العصر عمى مراجعة شاممة لسس عممية التعميم والتعمم, فممو     
ب الميارات لفترة زمنية محددة, بل أصبح االىتمام بكيفية االستفادة عارف واكتساتحصيل الم

منيا بصفة مستمرة, وذلك لدعم مطالب التنمية وتوظيفيا في حل المشكالت المجتمعية, 
وتحقيق متطمبات سوق العمل, وبالتالي فإن توظيف المستحدثات التكنولوجية ىي ضرورة 

إحداث نقمة نوعية في الىداف التي تسعى إلى وتعمل عمى تفرض عمى العممية التعميمية 
 (27: 6702, أمين)تحقيقيا. 

المنيج بتطوير المناىج الدراسية, باستبدال المنيج التقميدي لضرورة فإن ىناك  وبالتالي    
عداده و الرقمي,  وب رات الرقمية المطماوأساليب التقويم والمي التدريسوطرق  الىدافتحديد با 

يتسم المنيج الرقمي بالمرونة والتنوع وتدريبيم عمييا, كما  اكتسابيا وتييئتيم الطالبمن 
ليتحول المعمم من  ,غنية بمصادر التعمم المغمقة إلى بيئات أكثر انفتاحيو فيو يحول البيئات

 (47: 6703, محمد)مالك لممعرفة إلى ميسر ومنظم ومخطط لمعممية التعميمية. 
عمى دراية عضو ىيئة التدريس  أصبح من الضروري أن يكون سبق من خالل ماو    

بالتكنولوجيا الرقمية, وكيفية استخداميا في توجيو العممية التعميمية, وأن يكون لديو القدرة 
دراك عوامل القوة والضعف في تمك الوسائل, وانتقاء أسسيا لتوصيل المقررات  عمى تحديد وا 

 التعميمية لمطالب.
 لزقى٘:وتطمبات التحٕه ا

 (47: 6767, الحجيالن)  عممية التحول الرقمي تتضمن ثالث متطمبات ىي:
 تحديد االستراتيجية المناسبة. -
معرفة آليات العمل المتوفرة داخل الجامعة, كالقاعات المجيزة, وشبكة انترنت لضمان  -

 جودة االتصال.
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لضمان خطوات تدريب جميع منسوبي الجامعة عمى آليات التعامل مع التحول الرقمي,  -
 فعالة.

ويتبين من ذلك أن التحول الرقمي بيفرض عمى الجامعات االستفادة من المستحدثات   
, ولدييا القدرة عمى التجديد واالبتكار, لتتمكن التكنولوجية لتكون أكثر إدراكًا ومرونة في العمل

  بنجاح. من مواكبة عصر التحول الرقمي وتمبية احتياجاتو بشكل أسرع لتحقيق الىداف
 يف اجلاوعات املصزٖٛ: دٔر عضٕ ٠ِٗٛ التدرٖططبٗعٛ 

والذي التحول الرقمي, التحديات التي يطرحيا عصر التعميم الجامعي بمعزل عن  يعدلم      
حتمية التحول من الطرق التقميدية إلى و فرض مراجعة شاممة لدوار عضو ىيئة التدريس, 

لممعرفة وال تحصيميا لفترة زمنية محددة, بل أصبح التركيز فمم يعد دوره ناقل , ةالرقميالطرق 
  عمى أثر تمك المعرفة في إعادة تشكيل البنية المعرفية والتفكيرية لمفرد.

 الجامعةتزايد معدل التحديات التي يتعين عمى ( إلى 27: 6702وأكدت دراسة )أمين,    
غم كل الضغوط التي تفرض عميو عضو ىيئة التدريس مقاومًا لمتغيير بر مواجيتيا, إذ يظل 

لمميارات  ة التدريس مازال مفتقراً في العمل, فعضو ىيئالنمو السريع باإلضافة إلى  ذلك,
الرقمية, كما أن طرق التدريس مازالت تقميدية وتتبع منيج المحاضرة, والمقررات الدراسية 

يل المعمومة دون النظر مازالت ورقية, باإلضافة إلى أن معظم الساتذة ىدفيم الوحيد ىو توص
مكاناتيم, وضعف النشطة التي تساعد عمى االبداع واالبتكار.   آلراء الطالب وا 

ومن ىنا كان من الضروري أن تيتم الجامعات بإعداد أدوار جديدة لعضو ىيئة التدريس      
نشاء المحتوى وميارات لكا ,تتالءم مع المستحدثات التكنولوجية , االتصالميارات التشغيمية وا 

معات المصرية إلى فجوة في الجا ة التدريسلدوار عضو ىيئيشير الوضع الراىن حيث 
القدرة عمى تخزين المعمومات والبيانات, والقدرة عمى التفاوت في و , الرقمي بالتحولعالقة ال

 لمعمومات التي يتم الحصول عمييا والتحقق من دقتيا, والقدرة عمى إدارة البحث العممياتقييم 
 (.003: 6702, البابطين) وتنظيمو والتخطيط لو باستخدام التقنيات الرقمية.

الكفاءة الذاتية  أن ىناك احتياج لرفع يتضحعضو ىيئة التدريس  أدوارالنظر في واقع وب     
التعامل مع البيانات العالمية  وكذلك كيفيةالعممي, المتعمقة بتنفيذ ميارات الرقمنة في البحث 

, (Zoom) امجنالتواصل عبر بر و المنصات االلكترونية,  مع والتدريب عمى التعاملتوظيفيا, و 
امتالك آليات النشر الرقمي, والتواصل عبر الوسائط التكنولوجية المتعمقة بشبكات الربط و 
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في المادة رقميًا  يفظالرقمية, والتوثيق باستخدام الساليب الرقمية والبرامج المتاحة, وتو 
 (.67, 6700, عمي. )الشرح
ة سيكون من خالل دور رقمي لعضو ىيئ لمرقمنة الجامعيقطاع تحقيق الوعميو فإن      

الساليب  واستخدامتقديم خدمات تعميمية بمستوى واحد وبجودة عالية, التدريس, وبالتالي 
معموماتيم  بكيفية توظيف الطالبوكذلك توعية  ,المتطورة في مجاالت القياس والتقويم

لمحد الذي يجعل منيا الوحيدة التي تجذب إلييا , في المواقف الحياتية المختمفةوخبراتيم 
 (.27: 6707 ,الدىشان). الطالب ويعتمدون عمييا

في أدوار  كاممةأىمية أن تدخل المستحدثات التكنولوجية بصورة والمتأمل لمواقع يدرك      
لمتعامل مع متطمبات المستقبل والتعرف  الطالبحيث تمكنو من تييئة , عضو ىيئة التدريس

ة المستحدثة المعتمدة عمى يدوار التعميموتزويده بالميام والعمى تكنولوجيا المعمومات, 
 (.37 :6703, عرفات) توظيف التكنولوجيا في التواصل.

يمكن تجاوزىا من خالل  التعميم الجامعيوتأسيسًا عمى ما سبق, يتضح أن ضعف منظومة   
, حيث يساعد عمى تقديم خدمات تعميمية أدوار عضو ىيئة التدريس لمتحول الرقميمواكبة 

حداث ذات جودة عالية, فيي الضمان  شاممة تغييرات لمتنافسية وامتالك الميارات والخبرات, وا 
واالبتكاري, والنقد في طرق التعميم والتعمم, والساليب التي تنمي القدرة عمى التفكير اإلبداعي 

  واستشراف المستقبل والتنبؤ. الموضوعي
 :املٗداٌ٘اإلطار 

نتناول في ىذا الجزء إجراءات البحث الميدانية, وأداتيا وكيفية تصميم ىذه الداة وتوصيف   
عينة البحث, وخطوات تطبيق أداة البحث, وأساليب المعالجة اإلحصائية, وعرض وتفسير 

 نتائج البحث الميدانية.
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 إجزاٞات البحح املٗداٌٗٛ: 

 يمي: وتشمل ما
 :املٗداٌٗٛ أِداف البحح

وذلك  المنوفية جامعة في أدوار أعضاء ىيئة التدريس واقع عمى التعرف إلى ييدف    
ضوء مفيوم في ىم أدوار  لتطويرثم وضع سيناريوىات مقترحة , من خالل تحديد مدى توافرىا

  التحول الرقمي.
 أداٚ البحح:

موجية  السابقة, والدراسات النظري اإلطار ضوء في بناؤىا تم استبانة استخدمت    
 جامعة المنوفية.االقتصاد المنزلي  بكميةلعضاء ىيئة التدريس 

 جمتىع البحح:

 االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية. يقتصر البحث عمى كمية
 عٍٗٛ البحح:

تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من المجتمع الصمي لمبحث والمتمثل في 
واشتممت العينة عمى  لمنوفية,جامعة ااالقتصاد المنزلي  بكميةأعضاء ىيئة التدريس 

 . بالكميةالمدرسين والساتذة المساعدين والساتذة 
 وقد تم تحديدىا طبقًا لمخطوات التالية:

ل في أعضاء ىيئة التدريس الذي يجري فيو البحث والمتمث تحديد المجتمع الصمي -0
عضو ىيئة ( 064) االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية والبالغ عددىم في كمية
 تدريس.

ممثمة في نسبتيا بما ال يقل عن نسبة سحب عينة ممثمة لممجتمع عمى أن تكون  -6
 ( عضو ىيئة تدريس.07%( من مجتمع البحث, وقد بمغ عددىا )07)

 البحح: أداٚ صدق

, وقد تم وضعت من أجمو معرفة مدى قياسيا لمالصدق المحكمين,  اتباع أسموب يتم
 تعديميا في ضوء مقترحاتيم, ثم وضعيا في الصورة النيائية وتطبيقيا عمى عينة البحث.
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 االصتباٌٛ: ثبات
االقتصاد  ( عضو ىيئة تدريس من كمية03ميا )تطبيق االستبانة عمى عينة بمغ قوا تم   

سبوعين, وتم حساب معامل الثبات يا عمى نفس العينة مرة أخرى بعد أالمنزلي ثم أعيد تطبيق
 وتم الحصول عمى المعامالت التالية:

 (1جذًل )

 يعبيم صجبد االسزجبنخ 

 يعبيم انضجبد انًحٌس

 .00 معامم ثبات انمحور األول

 .11 معامم ثبات انمحور انثاني

 .10 ثبات انمحور انثانث معامم

 .02 معامم ثبات انمحور انرابع

 .21 معامم ثبات محاور االستبانة ككم

.( وىذا يدل عمى ثبات النتائج التي يمكن أن 24وبذلك يكون معامل ثبات االستبانة )
 تسفر عنيا أداة البحث عند تطبيقيا.

 اإلحصاٟٗٛ: املعاجلٛ

 االجتماعية, وقد تم استخدام  (SPSS)لمعموم اإلحصائية الحزم برنامج باستخدام تم ذلك   
وحساب االستبانة,  ثبات لتحديد معامل كرونباخ ألفا معامل منيا, الساليب اإلحصائية

 التكرارات الخاصة بكل مفردة من مفردات المحاور الربعة, ثم حساب النسب المئوية لمتكرارات. 
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 البحح: ٌتاٟج تفضري

 التدرٖط اجلاوع٘: احملٕر األٔه:

 (1جذًل )

 في انزذسيس انجبيعي حٌل دًسه انذساسخ عينخ اسزجبثبد 

 انعجبسح و
 ال يزحقق يزحقق إنى حذ يب يزحقق

 % انزكشاس % انزكشاس % انزكشاس

8 
دعى فهسفخ انكهيخ نًفيٌو 

 انزعهى انزاري.
16 11.0 86 81.1 16 10.8 

1 
 انزكنٌنٌجيبعهى  انزذسيت

 انشقًيخ في انزذسيس.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

1 
ييبساد  عهى انزذسيت

 االنكزشًني. انزٌاصم
81 18.1 86 81.1 11 01.1 

1 
انزذسيت عهى كيفيخ ثنبء 

 انًقشساد االنكزشًنيخ.
16 11.0 81 18.1 11 16 

1 

اسزخذاو انًقشساد 

االنكزشًنيخ ثذالً ين 

 انٌسقيخ.

86 81.1 86 81.1 16 08.1 

0 

انزذسيت عهى كيفيخ 

اسزخذاو أدًاد انزٌاصم 

 .انشقًيخ ًإداسح انزفبعالد

81 18.1 86 81.1 11 01.1 

0 

نشش انًحبضشاد 

االنكزشًنيخ عجش يٌاقع 

 انزٌاصم يع انطالة.

0 1.0 86 81.1 11 00.8 

1 

انزذسيت عهى كيفيخ يزبثعخ 

انطالة ًعقذ االجزًبعبد 

 انشقًيخ.

1 0.8 81 18.1 16 08.1 

2 
اسزخذاو في  انزاد رطٌيش

 .انشقًيخ زكنٌنٌجيبان
81 18.1 81 18.1 16 10.8 

, نسب التكرار العمى جاءت في ال يتحقق العينة أن فرادل السابق الجدول من يتضح
نشر  مما يتطمب ,نحو التحول الرقمي ضعيفةأن الكمية تسير وفق خطوات  عمىمما يدل 

من أىم التحديات التي  والذي يعدالعصر ذلك ثقافة التعمم الرقمي لتييئة الكمية لمتطمبات 
والتي أشارت إلى ضرورة إحداث  (072: 6702كما جاء في دراسة )البابطين,  تواجييا,

وبالرغم من الخطوات التي  والبعد عن الدوار التقميدية, عضو ىيئة التدريستغيير في أدوار 
الكمية نحو الرقمية إال أنيا ال تشجع عمى استخدام تقنيات التعمم الرقمي, وىذا يدل تبذليا 

أكدت عميو ىو ما و عمى أن نشر ثقافة الرقمية لم تؤتي ثمارىا بعد في المنظومة الجامعية, 
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بضرورة تقديم دورات تدريبية مستمرة لعضاء ىيئة التدريس  (33: 6702, أميندراسة )
 ي مجال التدريس الرقمي.لتطوير مياراتيم ف

, ومن ثم الرقمية لعضاء ىيئة التدريس ضعيفةتنمية الخطوات كما يتضح مما سبق, أن    
فإن التعميم الرقمي يتيح بدائل تعميمية تساعده عمى توصيل المحتوى العممي بصورة أكثر 

جيا ليست ىدفًا في حد ذاتيا بل وسيمة لتحقيق الىداف, واتفق ذلك مع و فاعمية, فالتكنول
 (.Lahtinen,  M.  and Weaver, B, 6703 :07)دراسة 

وعميو يتأكد لنا ضرورة تحديد الكمية لالستراتيجيات التي يستخدميا عضو ىيئة التدريس    
, لمجامعات في ىذا الشأنتقره الجامعة والمجمس العمى ما تمشيًا مع  في توجيو الطالب

وتدريبيم عمى كيفية بناء المقررات االلكترونية, وكيفية استخداميم لمتكنولوجيا في التدريس, 
دارة وتنظيم التفاعالت في البيئة التعميمية, وكل ذلك البد أن يكون في سياق فمسفة الكمية  وا 

تاحة الفرص   .فق مع قدراتيم الشخصيةليم بما يتوالذي يقوم عمى فردية التعمم لمطالب, وا 
 البحح العمى٘: الجاٌ٘: احملٕر
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 (1جذًل )

 حٌل دًس عضٌ ىيئخ انزذسيس في انجحش انعهًي انذساسخ عينخ اسزجبثبد 

 انعجبسح و
 ال يزحقق يزحقق إنى حذ يب يزحقق

 % ركشاس % ركشاس % ركشاس

8 
رٌفيش انزشنذ داخم انكهيخ 

 ألعضبء ىيئخ رذسيس.
1 0.8 86 81.1 11 01.0 

1 
اشزشاك انجبيعخ ثقٌاعذ 

 انجيبنبد انعبنًيخ.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

1 

رٌفيش يكزجخ سقًيخ رزضًن 

قٌاعذ انًعهٌيبد راد اننص 

 انكبيم.

81 18.1 16 11.0 11 16 

1 

رٌفش انكهيخ انزجبدل انعهًي 

انشقًي ثين انًشاكض انجحضيخ 

 في راد انزخصص.

81 18.1 86 81.1 11 01.1 

1 

عًم ثشًرٌكٌالد ثين انكهيخ 

ًانكهيبد انًنبظشح يحهيبً 

 ًدًنيبً نهنشش انذًني.

0 1.0 86 81.1 11 00.8 

0 

رٌفش يجهخ إنكزشًنيخ ننشش 

األثحبس انعهًيخ ًرحكيًيب 

 إنكزشًنيبً.

1 0.8 81 18.1 16 08.1 

0 

نشش األخجبس انعهًيخ 

كبنًؤرًشاد عجش يٌقع 

 انكهيخ.

1 0.8 86 81.1 11 01.0 

1 
حٌسجخ انًكزجبد نًٌاجيخ 

 انضيبدح في انًعهٌيبد.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

2 
انحصٌل عهى اإليًيم 

 األكبديًي ين قجم انجبيعخ.
0 1.0 86 81.1 11 00.8 

نسب التكرار العمى جاءت في ال يتحقق,  العينة أن فرادل السابق الجدول من يتضح
بتوفير البنية التحتية لمتحول الرقمي, وذلك بتوفير اىتمام الكمية  أنو البد من عمىمما يدل 

التدريس, عمى أن يكون متوفرة باستمرار وبالسرعة المناسبة ضاء ىيئة عاالنترنت في غرف أ
(, والتي أشارت إلى ضرورة إحداث 077: 6702كما جاء في دراسة )البابطين, لالستخدام, 

برغم أن خطوات الجامعة نحو الرقمنة لم  ن الدوار التقميدية,تذة والبعد عتغيير في أدوار السا
تصل إلى وجود رؤية كاممة حول كيفية توفير متطمباتيا, فمم تتخذ خطوات محددة واكتفت 

: 6702أمين, أكدت عميو دراسة )ىو ما و بوجود موقع التحاد مكتبات الجامعات المصرية. 
07.) 
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بأىمية االشتراك في قواعد  االىتمام من قبل الكميةكما يتضح مما سبق, أنو البد من    
لعضو ىيئة التدريس االطالع عمى  ي تعمل عمى تطوير البحث العممي, مما ييسرالبيانات الت

كل المستحدثات العممية من خالل بنك المعرفة المصري, باإلضافة إلى االشتراك في المؤتمرات 
ما يؤىميا لمتميز واالبداع وبالتالي الدخول إلى واالىتمام بنشر مواعيدىا عمى موقع الكمية م

 (.27: 6702 ,البابطين)أكدت دراسة  التصنيف بين الجامعات. وىو ما
وعميو البد من االىتمام بحوسبة المكتبات والتي تختص بإدارة مجموعة من العمال كانت    

تجرى يدويًا من قبل كاإلعارة والفيرسة, مما يحقق سرعة ودقة عالية في تنفيذ اإلجراءات 
وتصنيفيا  كتبات لحفظ كم ىائل من المعموماتوتقديم الخدمات, باإلضافة إلى أىمية رقمنة الم

ائيا, كما أن النشر الرقمي وبناء شراكة عممية وربط موقع الكمية بمراكز البحوث واستدع
 يساىم في تنمية البحث العممي.

 :الزقى٘ التٕاصن :الجالح احملٕر
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 (1جذًل )

  انشقًي انزٌاصمفي دًس عضٌ ىيئخ انزذسيس حٌل  انذساسخ عينخ اسزجبثبد 

 انعجبسح و
 ال يزحقق يزحقق إنى حذ يب يزحقق

 % زكشاسان % زكشاسان % زكشاسان

8 
رفعيم دًس اإليًيم األكبديًي نعضٌ 

 ىيئخ انزذسيس.
81 18.1 86 81.1 11 01.1 

1 

اسزخذاو اإليًيم األكبديًي في 

 101انٌصٌل إنى أًفيس 

 ًرطجيقبرو.

16 11.0 81 18.1 11 16 

1 
االسزفبدح ين اإليًيم األكبديًي في 

 انزٌاصم يع انطالة.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

1 

إنشبء فصم دساسي ين خالل 

 ,Teems, One Noteثشنبيج )

Note Class.) 

16 11.0 81 18.1 11 16 

1 
اسزخذاو ثشنبيج انضًًو نعًم 

 يقبثهخ يع انطالة.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

0 

يًكن عًم اخزجبس نهطالة ين 

 101خالل رطجيقبد أًفيس 

(Forms.) 

81 18.1 86 81.1 11 01.1 

0 
 Oneسفع انًبدح انعهًيخ عهى )

Drive.إلفبدح انطالة ) 
0 1.0 86 81.1 11 00.8 

1 
عًم غشفخ دسدشخ يع انطالة ين 

 خالل انًنصخ.
81 18.1 86 81.1 11 01.1 

2 

سيٌنخ انذخٌل عهى انًنصخ نشفع 

انًحبضشاد ًانزٌاصم يع 

 انطالة.

16 11.0 81 18.1 11 16 

نسب التكرار العمى جاءت في ال يتحقق, مما  العينة أن فرادل السابق الجدول من يتضح   
بناء ل الرقمي التواصلفي عضو ىيئة التدريس دور  ماسة لتطويرحاجة  أن ىناك عمىيدل 
, البابطين), كما جاء في دراسة عصر التحول الرقمي احتياجاتلولويات حسب اسمم 

 أعضاء ىيئة التدريسضرورة إحداث تغيير في أدوار التي أشارت إلى , و (077: 6702
توفير برامج تدريبية لعضاء ىيئة التدريس  عمى عشجىو ما يو  التقميدية,والبعد عن الدوار 

يترتب  وماتؤىميم لمتواصل مع الطالب, وتنميتيم في مجاالت تطبيق االنترنت في التعميم, 
ولن يحدث ذلك إال من خالل توفير شبكة انترنت داخمية تربط أجزاء , وتتحسين نوعي عميو من

متخصصين أصحاب خبرات وأفكار الالكمية لتييئ فرص التواصل المستمر مع الطالب, ومع 
 العممي ليم. و وفي أماكن مختمفة بما يحقق النمو الميني  المجاالتعممية مختمفة في جميع 



 م7272( 88) -7ج-أغسطسعدد                              ...  رؤية مستقبلية لتطوير أدوار أعضاء هيئة التدريس

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 8621 - 

يظير في الشعور  الرقمي التواصلفي عضو ىيئة التدريس دور  من الضروري تفعيلكما    
غرفة اء كإنشالمزيد من الكفاءات لدواره عبر االنترنت,  وتحقيق, المسئولية المجتمعيةب

استخدام اإليميل الكاديمي في الوصول إلى أوفيس و دردشة مع الطالب من خالل المنصة, 
 (.673: 6703 سبكتور,باون, )دراسة  عميو أكدت وىو ما, وتطبيقاتو 523
المناقشة  ناتقا  و  ,الرقميةئات التعميم ميارة التعامل مع بي وعميو البد من التشجيع عمى   
لتواصل مع الطالب وحل الرقمية وكيفية إدارة الوقت عند ا مباشرةالمقاءات الو الحوار و 

سيولة , و بين أعضاء ىيئة التدريس التواصل الرقميواالىتمام بإتاحة متطمبات  مشكالتيم,
تحقيق متطمبات العصر من أجل المساىمة في لرفع المحاضرات  الجامعة الدخول عمى منصة

  .الرقمي
 :الزقى٘ التكٕٖي :الزابع احملٕر

 (0جذًل )

 انشقًي دًس عضٌ ىيئخ انزذسيس في انزقٌيىحٌل  انذساسخ عينخ اسزجبثبد 

 انعجبسح و
 ال يزحقق يزحقق إنى حذ يب يزحقق

 % زكشاسان % زكشاسان % زكشاسان

8 

رٌفيش االيكبنبد انالصيخ 

السزخذاو األسبنيت انشقًيخ في 

 انزقٌيى.

81 18.1 86 81.1 11 01.1 

1 
إعذاد عضٌ ىيئخ انزذسيس 

 ثنٌك األسئهخ.
16 11.0 81 18.1 11 16 

1 
إعذاد االخزجبساد انشقًيخ ين 

 خالل رطجيق انفٌسييس.
81 18.1 86 81.1 11 01.1 

1 
رذسيت انطالة عهى 

 االخزجبساد انشقًيخ.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

1 
رضًيذ انطالة ثنزبئج 

 االخزجبساد انشقًيخ.
16 11.0 81 18.1 11 16 

0 
االعزًبد كهيبً عهى االخزجبساد 

 االنكزشًنيخ.
86 81.1 86 81.1 16 08.1 

0 
ًضع خطط نزحسين نزبئج 

 انزعهى.
81 18.1 86 81.1 11 01.1 

1 
إعذاد يهفبد سقًيخ نهطالة 

 نيزى رقييًيى ينيب.
0 1.0 86 81.1 11 00.8 

2 
رٌفيش أسبنيت سقًيخ نهزقٌيى 

 انزاري نهطالة.  
81 18.1 86 81.1 11 01.1 

86 
دعى صقبفخ رقٌيى انطالة 

 نعضٌ ىيئخ انزذسيس.
16 11.0 81 18.1 11 16 
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نسب التكرار العمى جاءت في ال  العينة أن فراد( ل2رقم ) الجدول من يتضح
عضو ىيئة التدريس يسير لخطة محددة وجود إلى  الماسةحاجة ال يتحقق, وىو ما يدل عمى
(, والتي أشارت 070: 6702, كما جاء في دراسة )البابطين, الرقميعمييا لتحقيق التقويم 

حيث مازال عضو  الدوار التقميدية,تذة والبعد عن إلى ضرورة إحداث تغيير في أدوار السا
النتائج في  كما أنىيئة التدريس يعتمد عمى االختبارات التقميدية كوسيمة لتقويم الطالب, 

ىو و نتيجة فور اجتيازه, التظير  تكون من اختصاص الكونترول والتينياية الفصل الدراسي 
(, بضرورة Lahtinen,  M.  and  Weaver, B ,6703 :23أكدت عميو دراسة )ما 

 تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تصميم النشطة التقويمية التي تعزز تحقيق الىداف
عمى  عضو ىيئة التدريس, وتشجيع يممتحسين نوعية التع يترتب عميو من وما, المنيجية

 .التحول الرقميتحقيق متطمبات الولوية  , وبالتالي تصبحمحو المية الرقمية
توجيات حول تطبيق منظومة التقويم الرقمي في الجامعات كما يتضح مما سبق, أن ىناك    

ولكنيا لم ترقى إلى التطبيق الكامل بيا, حيث يتطمب ذلك ميارات من عضو ىيئة التدريس 
يكون قادرًا عمى إعداد ميمات تقويمية شاممة ومتنوعة تراعي الظروف العممية لبيئة التعمم 

 (.40: 6702 ,)محمودأكدت دراسة  وىو ما الرقمي,
لمطالب وعميو البد من تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى برامج لكيفية إعداد ممف اإلنجاز    

باإلضافة إلى تدريبيم عمى التصحيح لتحسين أداء الطالب,  لتحديد نقاط القوة والضعف
يتيح فرصًا لقياس موضوعية, وأن الختبارات االوضع , وكيفية وتوفير أجيزتو االلكتروني

حتاج إلى نظم أكثر شمولية يتم تطبيقيا يق الىداف التعميمية, وبالتالي نمستواىم ومدى تحق
عبر االنترنت والتي تعطي لالختبارات طابع مختمف كالتحرر من ذاتية المصحح, كما تؤكد 

ممارساتيم عمى ضرورة إعطاء فرصة لمطالب لتقويم المقرر وعضو ىيئة التدريس لتعديل 
 التدريسية في ضوء النتائج.

   ٌتاٟج البحح املٗداٌ٘:

دوار كشف البحث في إطاره الميداني عن مجموعة من النتائج الخاصة بواقع أ  
 نوفية, والذي أكد عمى أن الكميةاالقتصاد المنزلي جامعة الم أعضاء ىيئة التدريس في كمية

 مازالت في الخطوات التمييدية لمتحول إلى الرقمية.
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 وقد جاءت النتائج عمى النحو التالي:
 تدريب عمى ضوابط التواصل االلكتروني مع الطالب.قمة ال -0
 .ىاشبكة انترنت داخمية تربط أجزاء  توفر الكميةال -6
مراكز مشتركة لمتعاون مع رقمية مواقع وندوات رقمية, و  توفير مؤتمرات القصور في -5

 .البحوث
 تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى كيفية إدارة الوقت في البيئة الرقمية. القصور في -4
 الكتاب الرقمي.و  الرقمية المحاضراتاستخدام  ضعف -3
متابعة مسار والممفات الرقمية ل تخطيط االجتماعاتب الخاصةتدريبية البرامج ال عفض -2

 الطالب.
 فيالذاتي والتقويم التعمم  أساليب استخدامقصور أعضاء ىيئة التدريس عن  -0

 التدريس.
 .استخدام االختبارات الرقمية والتغذية الراجعة الفورية ضعف -2
 لتوفير مكتبة رقمية تتضمن قواعد معمومات ذات النص الكامل. قصور الكمية -2

وتطمبات التدرٖط جباوعٛ املٍٕفٗٛ يف ضٕٞ  أدٔار عضٕ ٠ِٗٛ لتطٕٖزالضٍٗارِٖٕات املكرتحٛ 

 التحٕه الزقى٘:

أدوار أعضاء ىيئة التدريس بما  ضرورة تطويرأكدت عمى  التينتائج البحث بناء عمى    
حتمية إعداد البرامج التدريبية التي تييئ ترتب عميو أيضًا  يتناسب مع العصر الرقمي, وما

الطالب المناخ المناسب لمتعامل مع التغيرات التكنولوجية في أسموب التدريس والتواصل مع 
, المر الذي دعا إلى وضع مجموعة من السيناريوىات لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس

 أدوار أعضاء ىيئة التدريس في العصر الرقمي. لتطويرالمستقبمية 
أدوار أعضاء ىيئة  لتطويرثالثة سيناريوىات من خالل نتائج استبانة البحث تم عمل    

 تتمثل السيناريوىات المقترحة فيما يمي:, و التحول الرقميالتدريس في عصر 
  الضٍٗارٖٕ االوتدادٙ:

بل ويفترض يفترض ىذا السيناريو استمرار لموضع القائم عمى ما ىو عميو في المستقبل,    
 تطويرع الحالية, مما يؤكد عمى ضعف أي تغيير يحدث في احدوث تردي أكثر في الوض

 أدوار أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية.
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 ًيجني ىزا انسينبسيٌ يجًٌعخ ين االفزشاضبد ًىي:
 الجامعة عن توفير االمكانات الالزمة لبناء المنظومة التكنولوجية. عدم مقدرة -
أدوار  بتطويرقصور النظام التعميمي عن الوفاء ومن ثم زيادة االنفجار المعرفي,  -

االعتماد عمى الساليب التقميدية  واستمرارأعضاء ىيئة التدريس في العصر الرقمي, 
 والتي يترتب عمييا حالة من الجمود الفكري.

انتشار المية الرقمية وغياب الميارات الساسية لمتعامل مع المستحدثات التكنولوجية,  -
 في حل مشكالتو.فميس ىناك توظيف لمتكنولوجيا الحديثة في التعميم أو 

 البحث عناالعتماد عمى التمويل الحكومي في اإلنفاق عمى التعميم الجامعي, وعدم  -
 , مما يؤثر عمى تطوير التعميم الجامعي.جيات أخرى لمتمويل

حل المشكالت, مما يؤثر عمى محاوالت ل الخطط المستقبمية عمى أسس عممية غياب -
 التطوير في المنظومة الجامعية.

  ٔصف وشاِد الضٍٗارٖٕ االوتدادٙ: 

 تطويريفترض ىذا السيناريو مجموعة من المشاىد التي تركز عمى قصور الجامعة في   
 , وىذه المشاىد ىي:أدوار أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية في عصر التحول الرقمي

  العمى٘ ٔاألكادمي٘: التٕاصناملشّد األٔه: 

التقميدية في االتصال بالطالب, وذلك من خالل المحاضرات المدونة استمرار الساليب  -
 في الجداول الدراسية.

 ضو ىيئة تدريس لالتصال مع الطالب.االعتماد عمى الساعات المكتبية المحددة لكل ع -
ممستحدثات التكنولوجية لمتواصل مع الطالب, عضو ىيئة التدريس ل عدم استخدام -

 (.Zoom  ,Teamsامج )المحاضرات االلكترونية و بر ك
 املشّد الجاٌ٘: التدرٖط اجلاوع٘: 

 االعتماد عمى المحاضرات التقميدية في توصيل المعمومات. -
 االعتماد عمى الكتب الورقية كمصدر وحيد لممعرفة. -
الالزمة عمى استخدام القصور في تدريب عضو ىيئة التدريس عمى الميارات الساسية  -

 التقديمية في تقديم المحتوى العممي لمطالب.المحاضرات الرقمية والعروض 
 تجاىل إكساب الطالب الميارات التكنولوجية الحديثة وميارات التعمم الذاتي. -
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 :التكٕٖي: الجالحاملشّد 

اقتناع أعضاء ىيئة التدريس بأن الساليب التقويمية التقميدية ىي الدقيقة في تقويم  -
 الطالب.

 في االختبارات الورقية التقميدية. واستخدام السئمة المقالي -
 استخدام الساليب التقويمية التي تقيس مستوى التذكر وىو أدنى مستويات المعرفة. -
القصور في توفير برامج تدريبية عمى استخدام الساليب التقويمية الرقمية, وكيفية  -

 إعداد بٍٕك األص٠مٛ للن وكزر.

 ٘:عمىال البحح: الزابعاملشّد 

 .الخارجية من قبل عضو ىيئة التدريسمبعثات والمنح ل ندرة التقدم -
  الرؤى لتطوير المنظومة البحثية. ندرة وضع -
 المخصصات المادية الموجية لتطوير المنظومة البحثية. ندرة -
وبالتالي قمة تداول الخبرات والثقافات الدولية  ,عمى النشر العممي المحمي االعتماد -

 المختمفة.
 االوتدادٙ:تداعٗات الضٍٗارٖٕ 

 سبق ىناك مجموعة من التداعيات وىي: في ضوء ما
االمكانات  م توفيرمتطوير الرقمي, مما ترتب عميو عدعم المالي المقدم لقمة الد -

 .مبيئة الرقميةالمتخصصين لالتجييزات التي يحتاج إلييا و 
التحتية, قائمة عمى سياسات وخطط الزمة لبناء البنية القصور في تبني استراتيجية  -

 .رقميةبيئة اللم وتأىيل أعضاء ىيئة التدريس
دائي لعضاء يب التي تعمل عمى رفع المستوى الضعف االىتمام بتصميم برامج التدر  -

 ميارات التكنولوجية في التدريس.التقان ىيئة التدريس إل 
أدوار أعضاء ىيئة  تطويروفي ظل تمك االفتراضات والتداعيات ليذا السيناريو, يصبح   

, ومن ثم ال يتم وضعيا في غير مالئمالتدريس بالجامعات المصرية في عصر التحول الرقمي 
  إطار التنفيذ بالمنظومة الجامعية.
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 ثاًٌٗا: الضٍٗارٖٕ اإلصالح٘:

ينطمق ىذا السيناريو من تصور حدوث مجموعة من اإلصالحات الجزئية داخل المجتمع,   
أدوار أعضاء ىيئة التدريس في العصر الرقمي  تطويرنعكس بصورة تدريجية عمى والتي ت

بالجامعات المصرية, وتنتيي حالة الجمود المرتبطة بالسيناريو السابق وتبدأ الخطوات نحو 
 , حيث يتم االستجابة لتغيرات العصر الرقمي عمى المنظومة الجامعية.التطوير

  الحي:الفرضيات الساسية لمسيناريو اإلص
الذي ينعكس عمى تحسن مستوى و , ةلألوضاع االقتصادية المصري الجزئياالستقرار  -

بعض التجييزات المادية اإلنفاق عمى المنظومة الجامعية, وبالتالي قدرتيا عمى توفير 
 الالزمة لبناء المنظومة التكنولوجية الجامعية.

المصري, والذي يبدأ في اتخاذ بدء االستقرار السياسي العالمي وانعكاسو عمى المجتمع  -
خطوات نحو التطوير المجتمعي, وامتالك القدرة عمى اتخاذ خطوات جدية بشأن 

 المنظومة الجامعية.
االستفادة من التطور اليائل في التكنولوجيا, واستخدام االنترنت في التعميم الجامعي  -

 بتوفير مصادر المعرفة والتعرف عمى الجديد في البحث العممي.
يفاء مجتمعي بأىمية دور عضو ىيئة التدريس في تخريج جيل قادر عمى االست وعي -

اإلعداد الجيد ليذه الطاقة البشرية يساعد في تمبية احتياجات بمتطمبات سوق العمل, ف
 المجتمع وتطويره.

المنظومة التدريسية والبحث  خالليتبنى التعميم الجامعي متطمبات العصر الرقمي من  -
 تمجتمع, ويستخدم الساليب الحديثة التي تساىم في حل مشكالالعممي وخدمة ال
 االنفجار المعرفي.

 ٔصف وشاِد الضٍٗارٖٕ اإلصالح٘:

 كادمي٘:العمى٘ األ التٕاصناألٔه: املشّد 

تدعم الجامعة غرف افتراضية لمنقاش العممي يطرح فييا موضوعات ومعمومات بين  -
 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس.

ومواعيد  ,اإلمكانات الالزمة لالتصال بين أعضاء ىيئة التدريس والطالبتوفر الجامعة  -
 وذلك من خالل الساعات المكتبية المحددة بالجدول الدراسي لكل أستاذ.االتصال 
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دعم الجامعة لقنوات االتصال التقنية التي تتم من خالل المحاضرات, باإلضافة إلى  -
 ا.البريد االلكتروني كوسيمة لالتصال من خارجي

 المشيد الثاني: التدريس الجامعي:   
 توفر الجامعة برامج تدريبية إلكساب الطالب ميارات التعمم الذاتي. -
 .لمتدريس والمقررات الرقميةتحفز الجامعة استخدام أعضاء ىيئة التدريس  -
 .الرقميةعمومات لالستفادة من الكم اليائل في المتوجو الجامعة أعضاء ىيئة التدريس  -
 رات الساسية الالزمة لمتعامل مععمى الميا الجامعة لعضاء ىيئة التدريسريب تد -

 .المستحدثات الرقمية في التعميم الجامعي
 املشّد الجالح: التكٕٖي:

 توفير البنية الساسية الالزمة لتطبيق الساليب التقويمية الحديثة.  -
ة التدريس عمى عضاء ىيئل مخبرات العالمية في مجال التقويم, تحفيزىاتبني الجامعة ل -

استخدام الساليب التقويمية الرقمية, فال تعتمد بشكل كامل عمى االختبارات الورقية, بل 
 تستخدم االختبارات الموضوعية والتي يتم تصحيحيا إلكترونيًا.

 تعد الجامعة فرق إلعداد المقررات الرقمية. -
 وأعضاء ىيئة التدريس بأىميتة وعي م الجامعة بنشر ثقافة التقويم الرقمي, وزيادتتي -

 ودوره في تقديم التغذية الراجعة لمطالب.
 املشّد الزابع: البحح العمى٘:

عدد البعثات العممية  , وزيادةالجامعة لعضاء ىيئة التدريس عمى النشر العممي تحفيز -
 فرص تبادل الثقافات والخبرات الدولية.لمباحثين لمخارج, لالستفادة من 

 تصنيف الجامعة وفقًا لمتصنيفات العالمية.السعي وراء  -
 اشتراك الجامعة بقواعد البيانات العالمية. -
ظومة البحثية, وتوفير الموارد الالزمة نرؤية تتضمن أىمية التحول الرقمي في الم يتبن -

 لذلك.
 تداعٗات الضٍٗارٖٕ اإلصالح٘:

التجييزات ىم في تنفيذ أنشطة التحول الرقمي, ومن ثم توفير تقديم مساعدات مادية تسا -
 التي يحتاجيا المتخصصين لبناء البيئات الرقمية وفقًا لمميزانية.
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 تييئة أعضاء ىيئة التدريس لمتحول الرقمي الجامعي.عقد دورات تدريبية والتي تيدف  -
الرقمية في  عقد ندوات توعوية لعضاء ىيئة التدريس بأىمية تطبيق التكنولوجيا -

 التعميم.
 االلتزام وبالتالي, تتضمن أنشطة التحول الرقميلالجامعية و  القومية خططالوضع  -

 تنفيذىا.ب
أدوار  لتطوير الولىخطوات الوفي ضوء افتراضات وتداعيات ىذا السيناريو, تظير 

 ذيأعضاء ىيئة التدريس في العصر الرقمي بالجامعات المصرية, ومن ثم وضعيا في ح
 التنفيذ.

 ثالجًا: الضٍٗارٖٕ االبتلارٙ:

 تطويرلمتحول الرقمي, ومن ثم ينعكس عمى  ومثالييتضمن ىذا السيناريو دور متميز   
الكاممة , نتيجة لالستجابة بجامعة المنوفيةأدوار أعضاء ىيئة التدريس في العصر الرقمي 

يقة إيجابية عمى منظومة لمتغيرات التي يفرضيا عصر الرقمية عمى الجامعة, مما يؤثر بطر 
كفاءة من الالتعميم الجامعية, وبالتالي ظيور أنماط جديدة لعضاء ىيئة التدريس ترفع 

 التعميمية إلى أقصى درجاتيا.
 المنوفية بجامعةأدوار أعضاء ىيئة التدريس  لتطويرلمواقع عمى حدوث تغيير جذري  فيعمل  

أدوار  لتطويرإعادة ىيكمة لممنظومة الجامعية وفق المتطمبات الالزمة بو عصر الرقمي, في ال
 .في العصر الرقميأعضاء ىيئة التدريس 

  الفرضيات الساسية لمسيناريو االبتكاري:
توجو الدولة العديد من وعمييا , ىا داخمياً استقرار و  تحسن الحياة السياسية خارجياً  -

 ى المنظومة الجامعية.تنعكس عم التيع, و المبادرات اإلصالحية في المجتم
ظيور أدوات ووسائل تعميمية رقمية  نتج عنوفي التكنولوجيا والذي  االنفجار اليائل -

عديدة, والتي تتيح مصادر مختمفة لممعمومات, وبالتالي التحول إلى عضو ىيئة تدريس 
 .انبياقادر عمى استخدام المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية بكل جو  رقمي

تنفيذ برامج تنموية داخل المجتمع المصري, وتشجيع االستثمارات بإيجاد اتفاقات تجارية  -
, ومن ثم زيادة معدالت التنمية والتطور داخل المصريةتعزز العالقات االقتصادية 
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المجتمع المصري, والتي بدورىا تعمل عمى زيادة المخصصات المالية لممنظومة 
  الجامعية.

يئة التدريس والتكنولوجيا في داخل المجتمع المصري بأىمية دور عضو ى املكالوعي ال -
وبالتالي االستمرارية في تدريبيم عمى االستجابات عممية تطور المنظومة الجامعية, 
 السريعة لمتغيرات في البيئة الجامعية.

 ظيور وبالتاليالجامعية, الحياتية ومن ثم إحداث تغيرات جذرية في مالمح النشطة  -
والتي تيدف إلى تكوين مواطن رقمي, قادر عمى مواكبة متطمبات عصر الرقمية لتربية ا

 الرقمية. 
لدعم مطالب سوق العمل العممية التعميمية, لسس  شاممةالمراجعة االستمرار في ال -

 حل المشكالت.وتوظيفيا في 
 ٔصف وشاِد الضٍٗارٖٕ االبتلارٙ:

 العمى٘ األكادمي٘: التٕاصناملشّد األٔه: 

, تاحة التواصل بين أعضاء ىيئة التدريسبالكميات, إل فر شبكة انترنت داخمية اتو  -
 وتسييل عقد المقاءات والندوات المباشرة.

 , كالبريد االلكتروني لكل عضو ىيئة تدريس وطالبقنوات االتصال الرقميةدعم  -
 من خالل المحاضرات الرقمية. يملمتواصل العممي بين

 عمى استخدام السموب المتزامن في التواصل.تدريب أعضاء ىيئة التدريس  -
استخدام مؤتمرات الفيديو التفاعمية, ومنتديات بتوفير الجامعة لمبرامج التدريبية الخاصة  -

 الحوار.
 املشّد الجاٌ٘: التدرٖط اجلاوع٘:

 .عن بعدلمتواصل مع الطالب تخطيط الو  واستخداميا, الرقمية بناء المقررات التعميمية -
 .وتطبيق مفيوم التعمم الذاتي توظيف الوسائط المتعددة لتحقيق الىداف التعميمية -
عقد ورش عمل لمطالب حول كيفية االعتماد عمى االنترنت في التعميم كمصدر ىائل  -

 لممعمومات.
 المرونة في اختيار الطالب لموقت وفق ظروفو الذاتية. -
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س من الميارات الساسية لمتعامل مع التكنولوجيا الرقمية في تمكن عضو ىيئة التدري -
 التدريس.

 املشّد الجالح: التكٕٖي:

توفير الجامعة فرص التعاون مع خبراء تكنولوجيا التعميم في إعداد االختبارات  -
 االلكترونية وبنوك السئمة.

االختبارات االىتمام بنشر ثقافة التقويم الرقمي, االعتماد بشكل أساسي عمى  -
االلكترونية, والتي يتم فييا وضع الدرجات إلكترونيًا, وبالتالي قياس المستوى المعرفي 

 الحقيقي لمطالب.
عطاء تغذية الرقمي عمى التقويم قادر عضو ىيئة التدريس  - عبر الوسائط الرقمية, وا 

 راجعة فورية لمطالب حول اختباراتو الرقمية وتقييم النتائج بصورة تمقائية.
, لعضو ىيئة التدريسيتم إرساليا إلكترونيًا حيث مطالب, لواجبات إلكترونية حديد ت -

الجزاء الخاطئة  لمراجعةيقوم بتصحيحيا ثم إرساليا مرة أخرى لمطالب  والذي
 وتصويبيا.

 املشّد الزابع: البحح العمى٘:

المختمفة متابعة الجديد في التخصصات و اشتراك الجامعة في قواعد البيانات العالمية,  -
 باستمرار.

 وتتضمن قواعد بيانات النص الكامل. ,وجود مكتبة رقمية تحتوي كتب ومصادر رقمية -
عمل قاعدة بيانات رقمية تضم الرسائل والبحوث ذات النص الكامل في جميع  -

 التخصصات.
 تداعٗات الضٍٗارٖٕ االبتلارٙ:

لنشطة التطوير الرقمي, دعم الجامعة لممشروعات الرقمية, وتوفير التمويل الالزم  -
 التجييزات المادية التي يحتاجيا المتخصصون في البيئة الرقمية. باإلضافة إلى توفير

دخال أنواع جديدة من  - تبادل الثقافات والخبرات بالتواصل مع المؤسسات العالمية, وا 
 التعميم تواكب التطورات الرقمية.
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وذلك من خالل تمبية احتياجات الطالب ترسيخ مفيوم التعمم الذاتي والتعمم المستمر,  -
وفق  يمالغير قادرين عمى االلتحاق بالتعميم الرسمي, والوصول إلى أكبر عدد من

 ظروفيم الشخصية.
وضع أنشطة التطوير و باحتياجات سوق العمل,  وربطياتخطيط البرامج التعميمية  -

 .خطط وتنفيذىاالالرقمي ضمن 
يق التميز في كافة جوانب المنظومة الجامعية الدخول إلى المنافسة العالمية, وتحق -

 .لمواجية التحديات العالمية
 عضو ىيئة تدريس مؤىل وقادر عمى استخدام المستحدثات التكنولوجية. -

 الصعوبات المتوقعة عند تنفيذ السيناريو االبتكاري:
التكمفة العالية ونقص الموارد الذاتية التي تستطيع الجامعة توفيرىا لتقديم تعميم جيد,  -

مما يؤدي إلى نقص في المعدات والتوسع في التطبيقات التقنية لممعمومات واالتصال, 
 .والتجييزات والبرمجيات المتاحة

م التعاوني في التعمحرمان الطالب من االعتماد الكمي عمى التعميم الرقمي, يؤدي إلى  -
 ., وانعزالو عن المجتمعالنشطة التي تتم خارج قاعة المحاضرات

ال  وىو ماباعتباره القدوة لمطالب , كمربي عضو ىيئة التدريسدور  الرقمييمغي التعميم  -
 يتحقق في التعميم الرقمي.

 ىو جديد. كل ما نتيجة لرفض متكنولوجيا الرقميةل ىيئة التدريس عضو مقاومة -
التعميم التقميدي, برغم لمشكالت التي يعاني منيا جميع ايمتمك حل ل الالتعميم الرقمي  -

ىو  ىو ورقي سيئ وليس كل ما إيجابيتو في جودة المخرجات الجامعية, فميس كل ما
 .رقمي جيد

 آلٗات تٍفٗذ الضٍٗارٖٕ االبتلارٙ:

التحول الرقمي, ودمج الي في ضوء ستراتيجية لتطوير منظومة التعميم العوضع خطة ا -
ستراتيجية الجامعة معيا وعدم الفصل بينيما, وتطبيق الخطة المقترحة واستثمارىا ا
 فاعمية.ب

وضع استراتيجية لمن المعمومات, وآليات لمرقابة والمتابعة لألجيزة والشبكات, وتوفير  -
 قواعد منظمة لمحد من انتياكيا. نظام لمتحكم في خصوصية البيانات, ووضع
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 وأالجيود الذاتية ك أخرى تمويلمصادر بذل جيود لتوفير و  إدارة وتمويل التحول الرقمي -
 .أو مؤسسات المجتمع المستفيدة الجيات الحكومية

, لمتحويل الرقمي لمجامعةلالزمة ا واإلجراءات التنفيذية التشريعات القانونية إصدار -
 .اجحة مع جامعات تكنولوجية عالميةوتسمح بإقامة شراكات ن

وتنظم ة, يالجامعالتعميمية  بالمنظومة خاصةالتعميمات البوابة رقمية تقوم بنشر  إعداد -
 عضو ىيئة التدريس عمى أداء ميامومما يساعد إدارة القاعات الدراسية الرقمية, 

 بسيولة ويسر.
 مؤسسات وتعريف الطالب,يتم من خالليا تسجيل ومتابعة  ,توفير نظام إدارة رقمية -

 نقاط القوة والضعفمتطمبات سوق العمل و تحديد عن نتائج التعمم لالمجتمع بتقارير 
 وضع خطط لمتحسين.بالتالي و  لمطالب,

 ما يمي: ومن خالل ما سبق يتضح
دور عضو ىيئة  تطويرالسيناريو االمتدادي صورة تشاؤمية نتيجة لضعف  يمثل -

التدريس في عصر التحول الرقمي, وقصور تطوير ممارساتيم في ضوء متطمبات 
 العصر الرقمي لمجامعة, وىو سيناريو جامد قميل التكمفة.

دور عضو  لتطويرلتطور الجزئي ليا طرح االسيناريو اإلصالحي رؤية يتم من خال  يعد -
توفير  لىيئة التدريس في عصر التحول الرقمي, وبداية الستجابات الجامعة من خال 

بعض المتطمبات الساسية لمتحول الرقمي لمبيئة الجامعية, وىذا السيناريو تفاؤلي 
 إيجابي متوسط التكمفة.

و دور عض لتطويراالستجابة الكاممة  ايتم من خاللي رؤيةالسيناريو االبتكاري  يرسم -
 توفير المتطمباتو ول الرقمي, ومواكبة الجامعات لو ىيئة التدريس في عصر التح

 لبحث الحالي.اسيناريو ما يتبناه ال الالزمة, وىذا
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