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 امللدص

 أيداف الدزاضة: 

ىدفت الدراسة الحالية إلى  التعرف عمى أىم انعكاسات العصر الرقمي عمى المعرفة 
التربوية و دواعي تطوير المعرفة التربوية في العصر الرقمي، وأىم العوامل المؤثرة عمى حال 
الباحثين التربويين ودورىم في تطوير المعرفة التربوية ، وأىم كفايات الباحثين التربويين 

طوير المعرفة التربوية في العصر الرقمي، ومفيوم الفجوة الرقمية  وأسبابيا لدى الالزمة لت
الباحثين التربويين ومستوياتيا و أبعادىا،وجوانبيا  المختمفة وتداعياتيا عمى المعرفة 
التربوية، ثم التعرف عمى واقع الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين  بمرحمة الماجستير 

اة في العصر الرقمي ، ثم وضع تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى ومرحمة الدكتور 
 الباحثين التربويين كمدخل لتطوير المعرفة التربوية في مصر.

 حدود الدزاضة: 

اقتصرت الدراسة عمى دراسة انعكاسات العصر الرقمي عمى المعرفة التربوية ودواعي      
قمية لدييم ومدى وجودىا لدييم ،وتم التطبيق تطويرىا في العصر الرقمي، وأسباب الفجوة الر 

الميداني عمى عينة من الباحثين بمرحمة الماجستير ومرحمة الدكتوراه ببعض كميات التربية  
 لكن الغالبية العظمى منيم كانت من الباحثين بكمية التربية بجامعة سوىاج .

 مهًج الدزاضة: 

 التحميمي. استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي
 نتائج الدزاضة امليدانية:  

توصمت الدراسة إلى وجود فجوة رقمية لدى الباحثين التربويين ، وأن بعض جوانبيا يوجد    
لدييم بدرجة متوسطة والبعض اآلخر يوجد بو ضعف شديد لكن بصفة عامة وجود فجوة 

 رقمية لدى الباحثين تحتاج لمعمل عمى القضاء عمييا.
 املكرتح:التصوز 

وتم في نياية الدراسة وضع تصورًا مقترًحا لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين     
 من أجل تطوير المعرفة التربوية في مصر. 
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Abstract 

Objectives: 

The present study aims to highlight the most significant implica-

tions of the digital era on educational knowledge, the reasons for its 

development, the most significant factors affecting the situation and 

role of the educational researchers in developing educational 

knowledge, as well as their most significant competencies required 

for developing the educational knowledge in the digital era. It also 

investigates the concept, reasons, levels, dimensions, aspects, and 

implications of the digital divide among educational researchers and 

its reality among the MA. and Ph.D. candidates. The study makes a 

proposal to bridge the digital divide among educational researchers 

as an approach to developing educational knowledge. 

Limitations  

The study was limited to the implications of the digital era on edu-

cational knowledge and reasons for its development, extent and rea-

sons for the digital divide, and a sample of MA. and Ph.D. candi-

dates mostly at the Faculty of Education, Sohag University. 

Method  

The study utilized the descriptive and analytical approach. 

Results 

The study concluded that there is a digital divide among educational 

researchers that shall be addressed. While some of its aspects were 

moderate, others were very poor. 

Proposal 

The study makes a proposal to bridge the digital divide among edu-

cational researchers to develop educational knowledge in Egypt. 
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 مكدمة: 

أصبح المجتمع يعيش حالًيا في عصر تسيطر عميو تكنولوجيا المعموماات واتتصااتت 
رة غيار طفاعصر الرقمي، ويتميز ىذا العصر بفي سائر المجاتت المختمفة وىو ما يطق عميو ال

مسبوقة في التقدم العممي والتكنولوجي والاذي أصابح مان الممكان تحويال مصاادر المعرفاة إلاى 
تاحتيا بشكل كبير مما أدى إلى التراكم المعرفاي الكبيار وأدى ذلاك إلاى تطاور  الصورة الرقمية وا 

 ل في العصور السابقة. المعرفة في العالم المحيط بشكل كبير لم يسبق لو مثي

مااان تقااادم فاااي مجاااال  حااادثا بماااا يوتعاااد المعرفاااة التربوياااة أكثااار أناااواع المعرفاااة تااا ثرً 
تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت في ىذا العصر الرقمي الذي كانت لو انعكاسات واضاحة عماى 

م ماع ءتاتالوتحديات كثيرة مما يستدعي ضرورة تطوير المعرفاة التربوياة حتاى المعرفة التربوية 
معطيات العصر الرقمي الحديث وتسيم في تنمية المجتمع وتطويره تربوًياا. ألن إصاالح التربياة 
عااداد مخرجااات تساايم فااي بناااء المجتمااع فااي جميااع  والتعماايم فيااو إصااالح وصااالح المجتمااع وا 

 المجاتت المجتمعية المختمفة. 

(، أن الواقع التربوي فاي العصار الحاالي أو العصار 2115رى دراسة )ميني غنايم، تو 
الرقمي بو عدة مشكالت تحتاج إلى اإلصالح وأنو تبد من التفكير في مشروع إصاالح الخطااب 
التربوي خاصة في العصر الرقمي، وأن ىذا اإلصالح ت يكون مقتصر عماى التقنياة لوحادىا بال 

 تراتيجي لو المنطمق من رؤية واضحة. تبد من التخطيط اتس

اا ل الجيااد المطمااوب لتطااوير المعرفااة التربويااة، ويقااع عمااى كاىاال الباااحثين التربااويين ج 
وبالتالي تبد من تطوير إمكانات وكفايات الباحثين التربويين التي تمزميم لمتعامال ماع معطياات 

وية وذلك يستمزم اإلعداد العمماي ىذا العصر الرقمي وتؤدي في النياية إلى تطوير المعرفة الترب
والتكنولااوجي لمباااحثين والتاادريب المسااتمر عمااى تكنولوجيااا المعمومااات واتتصاااتت وتوظيفيااا 

ن اتستفادة من معطيات العصر الرقماي ثواتيا في البحث التربوي حتى يستطيع الباحاستخدامو 
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معرفاة تربوياة متميازة  تااجإنومما يتيحو من معرفاة تربوياة عالمياة وياؤدي ذلاك بالبااحثين إلاى 
تاحتياا عبار   اإلنترناتومالئمة تحتياجات المجتمع التربوية الحقيقية ويستطيعوا كذلك نشارىا وا 

 وشبكاتو المختمفة. 
(، والتااي اىتماات 2113وماان الدراسااات التااي اىتماات بااذلك دراسااة )جمااال مصااطفى ، 

بدراسة كفايات البحث في العماوم اتجتماعياة فاي العصار الرقماي ومان تماك الكفاياات التاي تارى 
 أنيا ميمة لمباحث في العموم اتجتماعية الكفايات المعرفية والكفايات األدائية. 

، والتاي وضاعت اساتراتيجية مقترحاة لتنمياة كفاياات (2115دراسة )فاطمة النجاار،  و
البحث العممي لدى طالب الدراسات العميا بصفة عامة بالجامعات المصارية فاي ضاوء متطمباات 

م( باألخالقيااات البحثيااة فااي زماان 2115اقتصاااد المعرفااة، واىتماات بدراسااة )مجاادي المياادي، 
اسة ألخالقيات يمتازم بياا البااحثون الرقمية )دراسة تحميمية( حيث ترى أن المجتمع في حاجة م

 .تنظم كل ما يجري من عمميات بحثية
يا اسااااتخدامفاااان اساااتطاع البااااحثون الوصاااول والنفااااذ لممعرفاااة التربوياااة و  وبالتاااالي

 اإلنترناتوتوظيفيا في البحث الترباوي وأنتجاوا معرفاة تربوياة متميازة وتام نشارىا وتاداوليا عبار 
ي ومطورين لممعرفة التربوية، ولكن فاي حالاة عادم حادوث فانيم يصبحوا مواكبين لمعصر الرقم

 ذلك فانو يعني وجود فجوة رقمية لدييم. 

 مػهلة الدزاضة وتطاؤالتًا: 

ن ىم عماد تطاوير المعرفاة التربوياة فاي العصار الرقماي وتباد ون التربويثوويعد الباح 
تادني مخرجاات البحاث  لقاد أكادت  نتاائج عادة دراساات تربوياةمن اتىتمام باعادادىم لاذلك ،   

التربوي عمى كافة األصعدة والتخصصات ، ونقص مياارات التعامال الساميم ماع معطياات الثاورة 
الرقميااة ممااا أدى إلااى زيااادة الفجااوة بااين البحااوث التربويااة والممارسااة اإلجرائيااة ليااا بمختمااف 

ت صاااقل مياااارات وقااادراىمياااة نياااا معظااام مؤسساااات البحاااث الترباااوي أالمسااتويات ، وأدركااات ع
 2115الباحثين في التربية بطبيعاة الثاورة الرقمياة والمعرفياة والمعموماتياة  ) مجادي الميادي ،

،38.) 
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كبة العصر الرقمي وعدم اإللماام بتكنولوجياا المعموماات واتتصااتت اإن قضية عدم مو 
نتااجواتستفادة منيا في الوصول لممعرفة وفي توظيفيا و  معرفاة تربوياة حديثاة ونشارىا يطماق  ا 

مياااو الفجاااوة الرقمياااة والتاااي تعاااد قضاااية كبيااارة ساااعت الااادول والمجتمعاااات المحمياااة والقومياااة ع
ىا والقضااااء عميياااا لااادى دالساااعى عماااى سااا ووالعالمياااة إلاااى قياسااايا والتعااارف عماااى حجمياااا 

 المجتمعات ولدى األفراد.
( 2115ومن أوائل الكتابات عن الفجوة الرقمية ما كتبو )نبيال عماى ، نادياة حجاازي، 

لفجااوة الرقميااة فااي الااوطن العربااي فااي مجتمااع المعرفااة برؤيااة عربيااة، وأوضااحت مفاااىيم عاان ا
الفجااوة الرقميااة ، وأساابابيا ، وأضاارارىا عمااى الااوطن العربااي وضاارورة القضاااء عمييااا وبصاافة 

، وماان الدراسااات التااي اىتماات اإلنترنااتخاصااة فجااوة المحتااوى العربااي الضااعيف عمااى شاابكة 
( وقاد قامات بدراساة 2114سسات التعميمية دراسة )ىياام يوساف، بدراسة الفجوة الرقمية بالمؤ 

الالمساواة الرقمية في مدارس التعميم األساسي في مصر وعالقتيا بالتعمم مادى الحيااة وقادمت 
ودرسات طارق (، 2114الفجاوة الرقمياة بتماك المادارس، ودراساة )مناي الغاانم ،  سادتوصايات ل

لااادى طاااالب وطالباااات مرحماااة   ساااتخدامارات اتومعوقاااات اتتصاااال بالمعموماااات الرقمياااة وميااا
التاي ( 2115ودراساة )حناان بيازان،  ،البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن ساعود اإلساالمية 

عاان تنميااة الرأساامال الفكااري لتجسااير الفجااوة الرقميااة ماان وجيااة نظاار تحميميااة ، اجرياات بميبيااا 
الوصااول الرقمااي لاادى الطالبااات مسااتوى  ودرساات فييااا(، 2116ودراسااة )فاطمااة عل معجااب ، 

لاادى طالبااات كميااة  تكنولوجيااا المعمومااات واتتصاااتت اسااتخداموميااارات  سااتخداموأغااراض ات
 .لديينوانعكاساتيا التربوية،   شقراء التربية بجامعة 

 – Berrio)وماان الدراسااات التااي درساات الفجااوة الرقميااة بااالتعميم الجااامعي دراسااة 

Zapata , C. & Rojas, 2014)  وقامات بدراساة وقيااس الفجاوة الرقمياة باثالث جامعاات
 بكولومبيا وأسباب تمك الفجوة الرقمية ومعوقات قياسيا في التعميم الجامعي. 

فقد قامات بدراساة جواناب الفجاوة الرقمياة  (Pena – Lopez, I. , 2010)أما دراسة 
التحتيااة البنيااة   بااالتعميم وعليااة ساادىا ، وأوضااحت ضاارورة العماال عمااى ساادىا ماان خااالل تااوفير
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كساااب الطااالب والمعممااين الميااارات الرقميااة الالزمااة وتااوفير المحتااوى  بالمؤسسااة التعميميااة وا 
 التعميمي الالزم لذلك. 

التي أ جريت عمى طاالب التعمايم  (Tien , F. F. , & Fu, T.– T. , 2008)ودراسة 
وىاادفت إلااى معرفااة أثاار الفجااوة الرقميااة عمااى األداء األكاااديمي لمطااالب   تااايوان  الجااامعي فااي

عمااى األداء األكاااديمي لمطااالب وأنيااا نااوع ماان  اً ساامبي اً الجااامعيين ، وتوصاامت إلااى أن ليااا تاا ثير 
 أشكال الالمساواة اتجتماعية بين الطالب. 

أن مان أساباب الفجاوة  إلاى(Naidoo, S. & Raju, J., 2012)وتوصامت دراساة 
الرقمية لدى طالب الجامعات في جنوب أفريقيا ترجع ألنيا تضم مجموعات غيار متجانساة مان 

البنيااة  ق والخمفيااة اتقتصااادية والخمفيااة الرقميااة، وترجااع إلااى عاادم تااوافر الطااالب حسااب العاار  
التحتية والموارد الكافية ليؤتء الطالب في المدارس الثانوية مما أضعف من خبرتيم فاي مجاال 

جيااا المعمومااات واتتصاااتت وتساابب فااي فجااوة رقميااة لاادييم بالجامعااة ، وجاااءت دراسااة تكنولو 
(Khalid , Md. S & Pedersen, M. J., 2016)  فقامات بدراساة أساباب الفجاوة الرقمياة

 اساتخدامبالتعميم الجامعي وتوصمت إلى أن أسبابيا فردياة ومؤسساية ووطنياة وأوضاحت فوائاد 
 يم الجامعي الال محدودة. تكنولوجيا المعمومات بالتعم

عربياة شاقيقة ماا عادا دراساة أجنبياة او دول  ويالحظ أن تمك الدراسات أجريات بادول 
ة الالمساواة الرقمية بمدارس التعميم األساسي فقد أجريات فاي مصار، لكان لام ياتم دراساة الفجاو 

 .المختمفة في مصر التعميمية الرقمية وانعكاساتيا التربوية عمى األفراد الدارسين بالمراحل
بحث مدى وجود فجاوة رقمياة لادى البااحثين الترباويين لالدراسة الحالية ومن ثم ت تي  

تعاد مشاكمة كبيارة لياا عثاار سامبية عماى البحاث ألن وجود فجوة رقمية لدى البااحثين الترباويين 
ا سايؤدي التربوي وبالتالي عمى المعرفة التربوية لكن في حالة العمل عمى سدىا والقضاء عمييا
ألن  تاو،ذلك إلى تطوير المعرفة التربوية بشكل كبيار فاي المجتماع مماا ياؤدي إلاى تطاوره وتنمي

المعرفااة التربويااة سااواء الظاااىرة أو الكامنااة ليااا عثااار عمااى تطااور جميااع مخرجااات المؤسسااات 
 المختمفة مما يؤدي في النياية إلى تطور وتنمية المجتمع ب كممو.
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ليااة إلااى وضااع تصااور مقتاارح لسااد الفجااوة الرقميااة لاادى الدراسااة الحا توماان ثاام سااع
الباحثين التربويين من أجل تطوير المعرفة التربوية وبالتالي تتحدد مشكمة الدراساة الحالياة فاي 

 اإلجابة عن التساؤتت التالية: 
 ما دواعي تطاوير المعرفاة التربوياة فاي ، عمى المعرفة التربويةالعصر الرقمي  اساتما انعك -1

 العصر الرقمي؟ 
 ما العوامل المؤثرة عمى حال الباحثين التربويين ودورىم في تطوير المعرفة التربوية؟  -2
 كفايات الباحثين التربويين الالزمة لتطوير المعرفة التربوية في العصر الرقمي؟ ما  -3
ماااا  ،وبااويين ومااا مسااتوياتيا ومااا أبعادىااامااا أسااباب الفجااوة الرقميااة لاادى الباااحثين التر  -4

 المعرفة التربوية؟عمى  وما تداعياتيا جوانبيا 
فاي بمرحماة الماجساتير ومرحماة الادكتوراة  ما واقع الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين  -5

 العصر الرقمي ؟ 
ما التصور المقترح لساد الفجاوة الرقمياة لادى البااحثين الترباويين كمادخل لتطاوير المعرفاة  -6

 التربوية في مصر؟ 

 أيمية الدزاضة: 

لمدراسة الحالية أىمية ترجع إلى أنيا تتناول موضاوع الفجاوة الرقمياة التاي توجاد لادى 
المعرفااة التربويااة نظاارًا لوجااود والتااي تبااد ماان العماال عمااى ساادىا لتطااوير الباااحثين التربااويين 

انعكاسااات لمعصاار الرقمااي عمااى المعرفااة التربويااة وتبااد لمباااحثين التربااويين ماان مواكبااة ىااذا 
العصر الرقمي بكل معطياتو وضرورة امتالكيم لمكفايات التي تمزميم لمتعامل معاو بشاكل ياؤدي 

 إلى تطوير المعرفة التربوية وتنحصر أىمية الدراسة فيما يمي: 
عماى المعرفاة التربوياة  اوأىم انعكاسااتي بالفجوة الرقمية تفيد الدراسة الحالية في التعريف  -1

 وأىم دواعي تطوير المعرفة التربوية في العصر الرقمي خاصة في مصر. 
تفيد في تعرياف البااحثين با ىم الكفاياات التاي يجاب أن يمتمكوىاا مان أجال مواكباة العصار  -2

 حث التربوي والمعرفة التربوية.الرقمي ومن أجل تطوير الب
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تساايم فااي تعريااف المساائولين بكميااات التربياااة بخطااورة وجااود خماال فااي إعااداد البااااحثين  -3
 العممي التربوي.  نتاجالتربويين ووجود فجوة رقمية لدييم بما يؤثر سمبًيا عمى اإل 

رباويين حتاى تعريف البااحثين وكاذلك المسائولين ب ساباب الفجاوة الرقمياة لادى البااحثين الت -4
 يستطيعوا تالفييا والقضاء عمييا. 

بماادى تساايم فااي تعريااف المساائولين بكميااات التربيااة ومراكااز البحااوث التربويااة والجامعااات  -5
وتعااريفيم بيليااات ساادىا تاادعيمًا لممعرفااة الفجااوة الرقميااة لاادى الباااحثين التربااويين أىميااة سااد 

 .  التربوية
الفجاوة الرقمياة لادى البااحثين الترباويين مان  تسيم الدراساة فاي وضاع تصاور مقتارح لساد -6

 أجل تطوير المعرفة التربوية ، وىذا التصور قابل لمتطبيق عمى أرض الواقع العممي. 
يمكن أن تسيم الدراسة الحالياة فاي العمال عماى تطاوير وتحساين البحاث الترباوي ومان ثام  -7

المعرفااة التربويااة والتااي تااؤدي باادورىا إلااى تحسااين حااال المجتمااع وتنميتااو وذلااك إذا تاام تبنااي 
الجياات المسائولة لمتصاور المقتارح وتنفياذه عمااى أرض الواقاع بكمياات التربياة ومراكاز البحااوث 

مصاار وخاصااة فااي حالااة تااوفيرىم لممتطمبااات الالزمااة لسااد الفجااوة الرقميااة لاادى التربويااة فااي 
 الباحثين التربويين في المستقبل. 

 حدود الدزاضة: 

حاادود الدراساة عمااى دراساة انعكاسااات العصار الرقمااي عماى المعرفااة التربويااة  تقتصار ا
ودواعي تطويرىا وأىام الكفاياات المطموباة فاي البااحثين الترباويين فاي العصار الرقماي، وأساباب 
الفجوة الرقمية لدييم ومدى وجودىا لدييم وأىم معوقات القضاء عمييا، وتام التطبياق المياداني 

عماى وذلاك ىدفت لمتعرف عمى واقع الفجوة الرقمية لادى البااحثين الترباويين ألداة الدراسة التي 
وبعاض  عينة من الباحثين بمرحمة الماجستير ومرحمة الدكتوراه بكمية التربياة بجامعاة ساوىاج 

فاااااي الفتااااارة مااااان البااااااحثين الترباااااويين مااااان كمياااااات التربياااااة ببااااابعض المحافظاااااات األخااااارى 
 م. 23/2/2119 م وحتى11/2/2119

 ج الدزاضة: مهً
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فااي ىااذه الدراسااة عمااى الماانيج الوصاافي وذلااك لمالءمتااو لموضااوع اعتماادت الباحثااة 
 و وفًقا لمخطوات التالية: استخدامالدراسة الحالية وتم 

  جمااع الدراسااات السااابقة واألدبيااات المتصاامة بموضااوع الدراسااة وقراءتيااا وتحميميااا وتحديااد
 مشكمة الدراسة. 

 بحيث يغطي جميع النقاط المراد دراستيا والت صيل النظري  إعداد اإلطار النظري لمدراسة
 ليا. 

  .إعداد أدوات الدراسة الميدانية ثم تقنينيا وتعديميا حتى أصبحت قابمة لمتطبيق الميداني 

 .تطبيق أدوات الدراسة الميدانية ثم تفريغ اتستبانات واستخراج النتائج ووصفيا وتحميميا 

 الفجااوة الرقميااة لاادى الباااحثين التربااويين فااي ضااوء نتااائج  وضااع التصااور المقتاارح لسااد
 الدراسة النظرية والدراسة الميدانية. 

 أدوات الدزاضة: 

 استخدمت الباحثة األدوات التالية: 
اسااتبانة ماان إعااداد الباحثااة لمتعاارف عمااى واقااع الفجااوة الرقميااة لاادى الباااحثين التربااويين  -1

 الفجوة الرقمية لدييم.  أىم أسبابوكذلك لمتعرف عمى 
ومرحماااة  المقابماااة الشخصاااية غيااار المقنناااة ماااع البااااحثين والباحثاااات بمرحماااة الماجساااتير -2

لمتعرف مانيم عماى تفاصايل واقاع الفجاوة الرقمياة لادييم وأسابابيا وجوانبياا ومعوقاات  الدكتوراة
 .  ق اتستبانةوذلك أثناء إعداد وتطبي القضاء عمييا وأىم مقترحاتيم لمقضاء عمييا لدييم

 عيهة الدزاضة: 

تاام تطبيااق  أداة الدراسااة وىااي اتسااتبانة عمااى عينااة ماان الباااحثين والباحثااات بمرحمااة 
 مرحماااة الااادكتوراه باألقساااام التربوياااة المختمفاااة بكمياااة التربياااة بجامعاااة ساااوىاج و  الماجساااتير

والمكتمماة التاي عادد اتساتبانات الصاحيحة وبماغ وبعض الباحثين ببعض كميات التربية األخرى 
 ( استبانة. 223تم تطبيقيا )
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 مصطلخات الدزاضة: 

 املعسفة الرتبوية: 

تعرف الدراسة الحالية المعرفة التربوية إجرائًيا  ب نياا ىاي نتااج مجماوع جياود العممااء 
د فاي تطاوير فياياة عممياة ومعرفياة تإنتاجوالمفكرين والبااحثين الترباويين وماا توصاموا إلياو مان 

 وتعميم وبناء اإلنسان وتحسين الممارسات التعميمية والتربوية في المجتمع .  عممية تربية

 ى: الباحجوى الرتبويو

تعرف الدراسة الحالية البااحثين الترباويين با نيم ىام عماال المعرفاة التربوياة السااعين  
الفكااري التربااوي ويعممااون بالبحااث التربااوي سااواء فااي مرحمااة الماجسااتير  نتاااجإلااى زيااادة اإل 

ومرحمااة الاادكتوراه ومااا بعاادىا، وىاام كاال العاااممين بكميااات التربيااة ومراكااز البحااوث التربويااة أو 
 المنضمين لفئة البحث التربوي من الخارج . 

 الفجوة السقمية: 

عاادم المساااواة الرقميااة بااين  ىااي  تعاارف الدراسااة الحاليااة الفجااوة الرقميااة إجرائًيااا ب نيااا
عاادم القاادرة عمااى النفاااذ لمصااادر األفااراد وخاصااة الباااحثين التربااويين ومااا يترتااب عمييااا ماان 

المعرفااة وعاادم القاادرة عمااى اسااتيعاب المعرفااة وعاادم القاادرة عمااى توظيفيااا فااي توليااد المعرفااة 
ساتفادة منياا فاي تطاوير التربوية الجديدة، وعدم القدرة عمى نشارىا وتقاساميا ماع اآلخارين وات

 الواقع التربوي . 
 وسوف يتم توضيح تمك المصطمحات بشكل تفصيمي في اإلطار النظري لمدراسة. 

 خطة الطري يف الدزاضة: 

بعااد اطااالع الباحثااة عمااى الدراسااات السااابقة واألدبيااات التربويااة ذات الصاامة بموضااوع 
 تحديد مشكمة الدراسة وتم السير في الدراسة وفًقا لمخطوات التالية: الدراسة الحالية ، تم 

: وجاء بيذا الجزء تحديد لمشكمة الدراسة وأىميتياا وحادود الدراساة اإلطاز العام للدزاضة -1
 ومنيج الدراسة ومصطمحاتيا وخطة السير في الدراسة. 
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 ثة أجزاء وىي: : وجاء اإلطار النظري مكوًنا من ثال اإلطاز الهظسي للدزاضة -2

: وتناااااول مفيااااوم العصاااار الرقمااااي وخصائصااااو والمعرفااااة التربويااااة وأنواعيااااا اجلــــصو ا و  -
وانعكاسات العصر الرقمي عماى المعرفاة التربوياة ، ودواعاي تطويرىاا فاي العصار الرقماي وجااء 

 من تساؤتت الدراسة.  األولىذا الجزء ليجيب عن التساؤل 

ــان   - منيااا اختيااارىم عمااى حااال الباااحثين التربااويين و عاان العواماال المااؤثرة  : وىااواجلــصو الج
عااادادىم وترقيااااتيم، وأىااام الكفاياااات الالزماااة لمبااااحثين فاااي العصااار الرقماااي لتطاااوير المعرفاااة  وا 

 الثالث من تساؤتت الدراسة.  الثاني والتساؤل التربوية وجاء ىذا الجزء ليجيب عن التساؤل

: وجاء بو توضيح لمفيوم الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين ومساتوياتيا اجلصو الجالح -
وأبعادىا وأسبابيا وجوانبيا وأىم تداعياتيا عمى المعرفة التربوياة وجااء ىاذا الجازء ليجياب عان 

 من تساؤتت الدراسة. الرابع التساؤل 

اسااة الميدانيااة وعينااة وتاام بيااذا الجاازء توضاايح أىااداف الدر  إجــساوات الدزاضــة امليدانيــة: -3
 حصاااائيةالدراسااة وأسااموب اختيارىااا وأدوات الدراسااة وتقنينياااا وتطبيقيااا وأسااموب المعالجااة اإل

 لنتائج الدراسة الميدانية. 

الفجاوة جواناب  وجاء بياا نتاائج الدراساة الميدانياة حاول واقاع  نتائج الدزاضة امليدانية: -4
مان تسااؤتت  خاامسجازء ليجياب عان التسااؤل الالرقمية لادى البااحثين الترباويين وجااء ىاذا ال

 الدراسة. 

لساد الفجاوة الرقمياة لادى البااحثين  مجموعاة مان اآللياات: وتام باو وضاع التصوز املكرتح -5
التربويين من أجل تطوير المعرفاة التربوياة وجااء ىاذا الجازء مان الدراساة ليجياب عان التسااؤل 

 واألخير من تساؤتت الدراسة الحالية.  سادسال
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 اإلطاز الهظسي: 

 يف العصس السقم : وضسوزة تطويسيا  أوال: املعسفة الرتبوية 

 )أ(  مفًوم العصس السقم ، وأيم خصائصٌ: 

وىاو  ”Digital Age“أصابح المجتماع يعايش حالًياا فاي ماا يسامى بالعصار الرقماي 
العصر الذي سايطرتو عمياو تكنولوجياا المعموماات واتتصااتت بشاكل كبيار عماى جمياع مناشاط 
وناااواحي الحيااااة المختمفاااة اتقتصاااادية واتجتماعياااة والثقافياااة، و تمثااال تكنولوجياااا المعموماااات 

فرصة ثمينة لإلسراع بجياود التنمياة المجتمعياة الشااممة  –لو أحسن استغالليا  –واتتصاتت 
 (.  257،  2116ستدامة . )جمال الدىشان ، والم

ويعاارف العصاار الرقمااي ب نااو ىااو ببساااطة  العصاار الااذي توجااد بااو القاادرة عمااى تحوياال 
المعمومات والمعارف والبيانات واألشكال والصور وكل ما يتعمق بذلك من الصاورة التقميدياة إلاى 

يااة مثاال الياااتف والكمبيااوتر إلااى تقنيااة إلكترون اإلنترنااتالرقميااة التااي يااتم نقميااا خااالل شاابكة 
 (.115 – 114،  2117)عمر خميل، والتمفاز وكذلك تخزين وتوزيع ىذه المعمومات الرقمية . 

ويعرف العصار الرقماي ب ناو  يعناي أن كال أشاكال المعموماات يمكان أن تصابح رقمياة: 
النصوص والرسومات والصور الساكنة والمتحركة والصوت، وتمك المعمومات يتم انتقالياا خاالل 

نادى . ) اليااتف( –أجيزة إلكترونياة وسايطة )الحاساب اآللاي شبكة المعمومات الدولية بواسطة 
 (.21،  2117، شمس

مان ذلااك يمكاان القااول أن العصار الرقمااي ىااو العصاار الاذي ساايطرت عميااو تكنولوجيااا و 
المعمومات واتتصاتت ويتم من خالليا تحويل جميع أشكال المعرفاة الصاورة الرقمياة التاي مان 

الحاسااب اآللااي واليواتااف الذكيااة  اسااتخدامب اإلنترنااتالساايل تنقميااا وتبادليااا عاان طريااق شاابكة 
اتصاف العصر الحالي بالعصر الرقمي الاذي سايطرتو الرقمياة فياو عماى  والتمفاز مما يؤدي إلى
 جميع مناشط الحياة. 

 خصائص العصس السقم : 
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يتميز العصار الرقماي برقمناة المعموماات بجمياع صاورىا وسارعة تبادلياا وتناقمياا مماا 
المعرفااة فااي اآلونااة  إنتاااجيساااعد عمااى انتشااارىا فااي وقاات وجيااز وساااعد ذلااك عمااى تضاااعف 

األخيرة أضعاف مضاعفة بالمقارناة بالعصاور الساابقة، ومان أىام خصاائص العصار الرقماي ماا 
 (.24 – 21،   2117يمي: )ندى شمس، 

 انفجار المعمومات وتعدد مصادرىا وزيادة أىميتيا.  -1
 نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة عمى المعمومات.  -2
من معمومات العصار الرقماي مثال العممااء والمفكارين واتقتصااديين  تعدد فئات المستفيدين -3

 والفنانين واألطباء والميندسين. 
تنااامي الفكاار اإللكترونااي الااذي ساااعد عمااى ساارعة الحصااول عمااى المعمومااات، والمحافظااة  -4

 عمييا من التمف وسيولتو بسبب رخص تكمفتو. 
 التحديث في العصر الرقمي بسبب اتندماج في العالم الرقمي. سرعة  -5
مكانية -6 الوصول  األبعاد الجديدة لمخصوصية المتعمقة باختزان واسترجاع المعمومات وا 

 إلييا. 
وتميز العصر الرقمي بتمك الخصائص التي تفرض تحدًيا كبيرًا عماى كال مان يعمال فاي 
المجااال البحثااي حيااث يجااب عميااو متابعااة مااا يحاادث فااي العصاار الرقمااي ماان انفجااار معموماااتي 

ىاو حاديث منياا كبير حتى يستطيع أن يستفيد من كل مصادر المعرفة الرقمية لمواكباة كال ماا 
 معرفة جديدة ومفيدة لممجتمع.  إنتاجال بحثو مما يؤدي إلى في مج ويستطيع توظيفيا كل

)مفًومًا ، ومعايري احلهم عليًا،  وتطويسيا يف العصس السقم   )ب(  املعسفة الرتبوية

 (: ودواع  تطويسيا قهوات نػسيا ، وأغهاهلا

 * مفًومًا: 

اإلنسااني وجمياع من أىم أنواع المعرفاة نظارًا ألنياا تياتم بالبنااء تعد المعرفة التربوية 
مكوناتااو والااذي يعااد ىااو حجاار األساااس والمنااتج لكاال أنااواع المعرفااة األخاارى، وتعاارف المعرفااة 
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التربوية  ب نيا منظومة من المفاىيم أواتعتقادات الحقيقياة التاي تحقاق لمفارد فاي مراحال عماره 
 (.36، 2111المختمفة البقاء قوًيا في عالم دائم التغير.)عبد الوىاب كامل،

وتعرف المعرفة التربوية عمى  أنيا ىاي نتااج الممارساات التاي باذليا نفار مان العممااء 
 (.274،  2111والباحثين في مناقشة جوانب متعددة في مس لة تربوية . )فاتن فودة، 

وتعرف ب نيا ىاي محصامة العمام بالحقاائق واألفكاار والعماوم التاي تعناي بتربياة ورعاياة 
مجموعااة الساابل الموصاامة لااذلك، وىااي  اسااتخدامشاايًئا فشاايًئا ب الااوكموتبميغااو اإلنسااان وتعميمااو 

تمااك الجيااود العقميااة التااي بااذليا ويبااذليا نفاار ماان العمماااء والمفكاارين والباااحثين فااي مناقشااة 
 (.  15،  2113جوانب متعددة في المسائل التربوية. )صالح توفيق، سماح محمد ، 

اد ومنياا مااا ىااو ظااىر فااي الكتابااات والمعرفاة التربويااة منياا مااا ىااو كاامن داخاال األفاار 
والمؤلفات التربوية ، وتمك المؤلفات والكتابات منياا ماا ىاو موجاو لعاماة الماربين فاي المجتماع 

ومنياااا المعرفاااة التربوياااة األكاديمياااة التاااي تقاااوم عماااى أساااس مااان عبااااء وأمياااات ومعمماااين، 
 .سةعمميةوتسمي المعرفة التربوية األكاديمية وىي المقصودة بيذه الدرا

وبالتالي يمكن القول أن المعرفة التربوية ىي النتيجة النيائياة لمجماوع جياود العممااء 
توصاموا إلياو مان نتااج فكاري ومعرفااي ماا والمفكارين والبااحثين الترباويين فاي المجاال الترباوي و 

يفيد فاي اترتقااء بعممياة تربياة اإلنساان وتعميماو وفاي تحساين الممارساات التربوياة والتعميمياة 
ويتمثال فاي الكتاباات التربوياة مان كتاب ورساائل عممياة وأبحااث تربوياة ومجاالت في المجتمع، 

يمثل حجار األسااس  كري التربويالف تربوية وكذلك المؤتمرات التربوية المتخصصة، وىذا التراث
 لمبناء الفكري الذي يزداد مع مر العصور ويتطور مع تطور العمم وتطور المجتمع. 

 معايري احلهم على املعسفة الرتبوية: 

إن المعرفاة التربوياة الجيادة والمفيادة لمشاعوب واألمام تتصاف بمجموعاة مان الممياازات 
، ( 2111،38،مااا يمااي: )عبااد الوىاااب كاماالوالصاافات والتااي تعااد معااايير لمحكاام عمييااا منيااا 

 Delandshere, G. , 2004, 237)(، 23 – 22،  2113)صالح توفيق، سماح محمد ، 

– 256) 
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إن المعرفة التربوياة بنائياة ارتقائياة فاي جمياع جواناب حيااة اإلنساان، وتظيار عثارىاا عماى  -1
 المجتمع ككل وليست حاتت فردية. 

المعرفااة التربويااة تبااد أن تااؤدي إلااى التماسااك الااداخمي لمفاارد وتقااوي عالقتااو بنفسااو وبماان  -2
 حولو في المجتمع. 

المعرفااة التربويااة تحمااي الفاارد ماان الفيروسااات الفكريااة والفيااروس الفكااري ىااو عبااارة عاان  -3
تقطاع عالقاة اعتقادات ومفاىيم سمبية وخاطئة ويتبناىا الفرد وتؤدي إلفساد العمل ، وتعطيماو و 

 الفرد باآلخرين. 
 مة من األوعية الثقافية التعميمية. و المعرفة التربوية ىي منظ -4
المعرفة التربوية ىي منظومة انفعالية وعقمية وسايكولوجية )المياارات( تباد أن تاؤدي إلاى  -5

 تغيير الواقع تغييرًا ارتقائًيا. 
 خر. المعرفة التربوية تتصف بالمرونة وتقبل الرأي اآل -6
التاااذوق الجماااالي والتاااذوق األخالقاااي المعرفاااة التربوياااة تكساااب الفااارد مياااارات وأحاسااايس  -7

 والتذوق الفني. 
فيياا جمياع المقاررات الدراساية والخبارات العممياة  تعارفمتناغمة المعرفة التربوية منظومة  -8

 المعرفي المعموماتي.  اتستيعابقادر عمى  واألنشطة التربوية بحيث تؤدي إلى بناء عقل
مساائولية لتحسااين الممارسااات التعميميااة وتكااون بيااا  المعرفااة التربويااة ىااي التااي تياادف  -9

أخالقية واجتماعية وسياسية تجاه المجتمع وت تنحاز لمصالح معيناة بال تكاون محايادة ىادفيا 
 لصالح العام.ا

ىي المعرفة التربوية التي يساتخدم  ويضاف إلى ما سبق أن المعرفة التربوية الحقيقية
يااا وتتساام باألصااالة والحداثااة وتضاايف لمرصاايد المعرفااي التربااوي إنتاجاألسااموب العممااي فااي 

وىاااي التاااي تاااؤدي إلاااى تطاااوير الواقاااع الترباااوي وتسااايم فاااي حااال مشاااكالت تربوياااة باااالمجتمع، 
ؤدي لتطااوير بااالمجتمع وتحساان الممارسااات التربويااة لاادى األفااراد فااي جميااع بقاااع المجتمااع وتاا

 اإلنسان وتقدم المجتمع. 
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 قهوات نػس املعسفة الرتبوية )أغهاهلا(: 

إن قناااوات نشااار المعرفاااة التربوياااة تتمثااال فاااي الكتاااب التربوياااة، ورساااائل الماجساااتير 
ماا فاي دورياات تربوياة متخصصاة أو فاي إوالدكتوراة، والبحوث والدراسات التربوياة التاي تنشار 

 ميمية أو دولية ويتم نشر المعرفة في شكمين ىما: مؤتمرات تربوية محمية أو إق

 ( املعسفة الرتبوية الوزقية: 1)

ويتمثاال الشااكل الااورقي فااي تااوفير المنااتج المعرفااي فااي شااكل مطبوعااات ماان كتااب أو 
رسائل أو مجالت تربوية أو نشرات ويتوفر لمقراء والباحثين والتربويين.  وتتمثل أىمياة المعرفاة 

سااايولة الرجاااوع إليياااا مااان جمياااع األفاااراد المثقفاااين تكنولوجياااًا أو غيااار فاااي التربوياااة الورقياااة 
المثقفين تكنولوجًيا ، وت نحتااج ألدوات تساترجاعيا ، عاالوة عماى أناو ت يصايبيا التماف لفتارة 

 (.284،  2111طويمة من الزمن ويمكن عمل نسخ منيا بتكمفة بسيطة . )محمد الرفاعي، 
رىا بشااكل كبياار منااذ عقااود طويمااة بااالمجتمع وتفضاايل وتتميااز المعرفااة الورقيااة بانتشااا

 عدد كبير من المواطنين والباحثين في الرجوع إلييا. 

 ( املعسفة الرتبوية اإللهرتونية: 2)

حيااث أدى التقاادم العممااي والتكنولااوجي إلااى ظيااور المعرفااة التربويااة التااي يااتم نشاارىا 
والمكتبااات الرقميااة وقواعااد البيانااات العالميااة وبنااوك المعرفااة  اإلنترنااتبشااكل إلكترونااي عباار 

المختمفااة  وتااتمخص أىميااة المعرفااة التربويااة اإللكترونيااة فااي ساايولة وصااول األفااراد والباااحثين 
إلييااا فااي أي وقاات وفااي أي مكااان ، كمااا يساايل تحااديثيا لخطاا  بواسااطة المااؤلفين أو التعميااق 

 (.286،  2111ىا عربًيا وعالمًيا . )أحمد الرفاعي ، عمييا من كل أنحاء العالم وتوسيع نشر 
باال ماان  –لاايس ماان ينااتج المعرفاة فقااط  –والمعرفاة التربويااة اإللكترونيااة يياايمن فيياا 

بشااكل جيااد يساايل عمميااة تااداوليا وانتشااارىا  اإلنترنااتينتجيااا ويسااتطيع نشاارىا إلكترونًيااا عباار 
 عرفة التربوية. عربًيا وعالمًيا مما يحقق أكبر استفادة من تمك الم
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 )ج(  أشمة املعسفة الرتبوية يف العصس السقم : 

لقد أجمع عدد كبير من كباار العممااء والمفكارين الترباويين عماى وجاود أزماة بالمعرفاة 
التي عرضت أبرز مظاىر أزمة المعرفة التربوية ىاو رأي ساعيد  راء، ومن  أىم تمك األ التربوية 

 ( ، ولخص مظاىر أزمة المعرفة التربوية فيما يمي: 22 – 11،  2111إسماعيل عمى )

في مجال ما قد ت تكون ناتجة عن حيث إن األزمة التي تصيب أي مجتمع تيٌ اهلوية:  -1
افتقاد اليوية فقط، بل الناتجة عن تعدد اليوية، وبالتالي تبد من ىوية واضحة لممجتمع 

 تظير في المنتج الفكري لو. 

وتقسيم  شروطوو مثل اتستغراق في طرق التعميم ، والمنيج االضتػسام يف الفهيات:  -2
يتم اتىتمام بالتفاصيل وتغيب  المراحل الدراسية وكيفية اإلدارة وتنظيم اليوم الدراسي حيث

 الرؤية الكمية لإلصالح. 

ويعني بذلك قمة النقاد التربويين الذين يجب أن يقوموا بالنقد من غياب الهكد الرتبوي:  -3
 أجل تطوير المعرفة التربوية في مصر. 

والمقصود بذلك تقوقع الدراسات والبحوث التربوية عمى دراسة النظام التكوقع الرتبوي: -4
ىمال دراسة جوانب المجتمع وطبقاتو  ،وت ثير وسياساتو ومناىجو ومشكالتو ومقارنتو بغيره وا 

 والسينما عمى المعرفة التربوية بالمجتمع. اإلعالمالفنون الشعبية و 

حيث يعمل كل في تخصصو بعيًدا عن :االنفصا  بني التدصصات الرتبوية الفسعية -5
 تشظي تربوي وغابت وحدة المعرفة التربوية. اآلخر مما نتج عن ذلك تشرزم معرفي و 

الوحدة العربية في مجال الفكر التربوي فال  حيث تيدمت جسوراجلطوز اليت تًدمت:  -6
 توجد أي جيود حالًيا مبذولة لتوحيد الصف التربوي بين الدول العربية. 

حيث تشوىت إعداد الباحثين التربويين والذين يقومون بممارسة تػويات التهويو:  -7
والذي يجب أن يحدث بشكل أكبر البحث التربوي بنظام التكميف بدون معايشة لمواقع التربوي 

 مما ىو متبع حالًيا. 
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حيث يوجد في تاريخنا العظيم جيود تربوية : روز التازيخيةاالنكطاع املعسيف عو اجل -8
جيود ىؤتء العمماء في المعرفة  ممةبجكبيرة لعمماء عدة ، والباحثين التربويين لدييم جيل 

 ي يجب الرجوع إليو.تالتربوية وال
عخر يضيف بعض المظاىر األخرى في المعرفة التربوية ىي: )عبد وىناك رأي 

 (.39،  2111الوىاب كامل، 
ىمال معرفة الميارات واألداء العممي.  -1  اتىتمام بالتحصيل المعرفي المتمثل في الكتب وا 
يا استخداممن وفرة المعمومات التي وفرتيا تكنولوجيا المعمومات وضعف عدم اتستفادة  -2

 وتوظيفيا. 
األزمااة فااي المعرفااة التربويااة فااي موقااف اإلنسااان العربااي المتمثمااة فااي النقاال أو القبااول  -3

 والتسميم بدون وعي، أوالمقاطعة بالرفض والمخاصمة بدون تفكير. 
فاي العصار الرقماي وتضيف الدراسة الحالية أن من أىم مظاىر أزمة المعرفة التربوياة 

قادم التكنولاوجي والمعرفاي المتزاياد فاي المجتماع المحايط بياا ىو ضعف قدرتيا عماى مواكباة الت
داخمًيااا وخارجًيااا، والااذي فاارض عمااى المعرفااة التربويااة ضاارورة مواكبتااو واتسااتفادة منيااا حتااى 
نستطيع المعرفة التربوية المحمية المحاق بركب التقادم المعرفاي الترباوي العاالمي، ومان مظااىر 

شااميا الكبياار وعاادم قاادرتيا عمااى حاال المشااكالت التربويااة أزمااة المعرفااة التربويااة أيًضااا ىااو ف
بالمجتمع المصري ، وسوء أحوال التعميم وضعف مساتوى مخرجاتاو وتادني المساتوى األخالقاي 
لادى كثيار مان الشاباب، وضاعف اتنتمااء والاوتء وانتشاار التادخين وتعااطي المخادرات وتفشااي 

، أزماة بالمعرفاة التربوياة باالمجتمعاألمراض وسوء األحوال الصحية كل ذلك نااجم عان ضاعف و 
وفي العصر الرقمي وما فرضو من تحديات جديدة عماى المعرفاة التربوياة ظيارت مظااىر أخارى 
ألزماة المعرفااة التربوياة منيااا ضاعف تواجاادىا فاي الفضاااء الرقماي الااذي ىايمن عميااو المحتااوى 

ة إلااى عاادم وجااود المعرفااي بمغااات أخاارى وضااعف المحتااوى التربااوي بالمغااة العربيااة ، باإلضاااف
معااايير قويااة لمحكاام عمااى ماادى جااودة المعرفااة التربويااة العربيااة وماادى ت ثيرىااا فااي المحتااوى 

 المعرفي التربوي في العالم المحيط عربًيا وعالمًيا. 
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 )د(  انعهاضات العصس السقم  على الرتبية واملعسفة الرتبوية: 

ة والمعرفااة التربويااة وماان أىاام ىناااك عاادة  انعكاسااات متعااددة لمعصاار الرقمااي عمااى التربياا -
انعكاسات العصر الرقمي عماى التربياة ظياور كااًل مان المدرساة الذكياة والمدرساة اتفتراضاية ، 

مة البيئة المدرسية والتغير المرتبط بالثورة الرقمية، والمباني المدرسية الذكياة والفراغاات و منظو 
اتفتراضاااية، واألنشاااطة المدرساااية الرقمياااة مثااال نظاااام المحاضااارات الرقمياااة ونظاااام اتختباااارات 

 . )نادىةالرقميا الرقمية والمكتبة الرقمية ونظام الحضور واإلنصراف الرقمي والوساائل التعميمياة
 (31 – 25،  2117شمس، 

وماان أىاام انعكاسااات العصاار الرقمااي عمااى المعرفااة التربويااة ىااو ظيااور مصااادر لممعمومااات  -
منيا المكتباات الرقمياة التاي تحتاوى عماى محتاوى ت نياائي مان المعموماات وأيًضاا مان  الرقمية

الاادوريات مصاادر المعموماات الرقمياة قواعاد البيانااات العالمياة التاي تحتاوى عمااى كام كبيار مان 
وذلاك  العممية والتربوياة الثرياة فاي محتواىاا العمماي والمعرفاي الموثاوق فياو وفاي دقتاو العممياة

 .  يرجع لمنشر اتلكتروني لممعرفة التربوية
ظيور تمك المصادر الرقمية لممعمومات التربوية فارض تحادًيا كبيارًا عماى البااحثين الترباويين  -

يا واكتسااب كال ماا اساتخداملرقمية والتدريب عمى كيفية وىو ضرورة متابعة كل تمك المصادر ا
يمزم ذلك من معمومات وميارات وذلك يحتم عمى البااحثين الترباويين اساتمرارية التعمايم لمواكباة 

 التطور التكنولوجي. 
وأىاام انعكاسااات لمعصاار الرقمااي عمااى تعماايم الباااحثين التربااويين وىااو التحااول الرقمااي بكميااات  -

والجامعات المصرية وذلك يعني إحالل النظم اآللية محل العمل البشري التقميدي خاصاة التربية 
في مجاتت الخدمات التعميمية والتدريبياة، بماا يانعكس عماى ىياكال المنظماات وتكاوين الماوارد 
البشرية بيا، حيث تزيد أىمية األصول الفكرية غير الممموسة عن األصاول المادياة الممموساة 

(، وذلاااك التحاااول 5،  2115تثمارات المنظماااات المعاصااارة . )عماااى الساااممي، فاااي تكاااوين اسااا
ياااة والتشاااجيع عماااى تفعيااال الرقماااي يعناااي أيًضاااا اساااتبدال العناصااار المادياااة بالعناصااار الرقم

 .يااستخدام
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عادادىم.       ومنياا عماى سابيل المثاال ولمعصر الرقمي عثار متعاددة عماى البااحثين الترباويين وا 
ة والتواصل اإللكتروني ونظام اتختبارات اإللكترونياة والتصاحيح امبالدبمومات العالتعمم عن بعد 

المكتبااات الرقميااة ومصااادر المعرفااة الرقميااة المختمفااة  سااتخدامماسااة تالاإللكترونااي والحاجااة 
 وضرورة اكتساب ما يمزميا من ميارات وتطويرىا. 

مميام المساتمر لكال ماا ىاو جدياد وأىم انعكاس لمعصر الرقمي عمى البااحثين ىاو ضارورة تع -
تقااانفااي العصاار الرقمااي لمواكبتااو خاصااة تعماام و  لكباار حجاام المحتااوى  نظاارًا اإلنجميزيااةالمغااة  ا 

 .اإلنترنتوقمة المحتوى المعرفي المتاح بالمغة العربية عمى  اإلنجميزيةالمعرفي المتاح بالمغة 
ترباوي ليام عماى خريطاة  إنتااجالتربويين ضرورة وجود  الباحثينيفرض العصر الرقمي عمى  -
مسااتيمكين لممعرفااة فقااط باال  والكااي ت يكونااوضاارورة نشااره إلكترونيااًا  العممااي التربااوي  نتاااجاإل 

 يجب أن يكونوا منتجين ليا أيًضا.
كانااات تماااك أمثماااة تنعكاساااات العصااار الرقماااي عماااى المعرفاااة التربوياااة التاااي أصااابحت 

جاًدا وغالبياة تماك انعكاساات لصاالح تطاوير  واضحة وماؤثرة عماى المعرفاة التربوياة بشاكل كبيار
 كل معطيات العصر الرقمي وتوظيفيا بشكل جيد.  استخدامالمعرفة التربوية إذا أحسن 

ومن  –اتضح من الصفحات السابقة وجود أزمة لممعرفة التربوية في العصر الرقمي 
ىذا التطوير  ثم تبد من تطوير المعرفة التربوية وفيما يمي سيتم توضيح دواعي وجوانب

 المنشود.

 (  دواع  تطويس املعسفة الرتبوية يف العصس السقم : يـ)

إن المعرفااة التربويااة تماار ب زمااة اتضااحت بعااض مظاىرىااا فااي الصاافحات السااابق ممااا 
م بضاارورة تطااوير 2111يسااتدعي تطويرىااا، ولقااد أوصااى مااؤتمر حااال المعرفااة التربويااة عااام 

سانوات مان ىاذا  ، أماا فاي الوقات الحاالي وبعاد ثماانلاذلكالمعرفة التربوياة واتخااذ كال ماا يمازم 
المؤتمر فان المعرفة التربوية ما تزال في أزمة بل تزايدت تمك األزماة خاصاة فاي دخاول العصار 

 الرقمي. 
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فاااان المعرفاااة التربوياااة يجاااب أن تواكاااب التقااادم التكنولاااوجي والعصااار الرقماااي وتتااااح 
ى جياد وقايم يكاون باإلمكاان اتساتفادة مناو فاي المعرفة التربوية بشكل إلكتروناي ويكاون محتاو 

تحسين الممارسات التربوية والتعميمية باالمجتمع المصاري وتوجاد عادة دواعاي لتطاوير المعرفاة 
 التربوية ومنيا ما يمي: 

تدني محتوى بعض المنشورات التربوية الورقية ألن ىناك أفاراد لايس ليام ىادف مان نشار  -1
لمكاسااب الماديااة، وت يياام المعرفااة التربويااة أو مسااتوى معاارفتيم التربويااة سااوي تحصاايل ا

إخراجياا مثاال بعااض الكتااب الجامعيااة والمااذكرات المدرساية، كمااا أن ىناااك بعااض الكتااب غياار 
واضحة الكممات أو طباعتيا ضعيفة أو ممونة بيدف عادم تمكاين اآلخارين مان نساخيا وفاي 

ادة الورقيااة والعمميااة لممعرفااة المقاباال ىناااك دور نشاار لاادييا معااايير صااارمة عمااى إخااراج الماا
 (.285،  2111التربوية . )أحمد الرفاعي ، 

بمصاار والعااالم العربااي بااالرغم ماان نااوه بشااكل كبياار بالاادول  تاادني كاام المنشااورات التربويااة -2
م ، حياث إن عادد األبحااث المنشاورة فاي 2114حيث أوضح تقرير البنك الادولي عاام  اتخرى
( بحثًاااا لكااال ممياااون فااارد فاااي إيطالًياااا، 1216( بحثًاااا لكااال ممياااون فااارد مقابااال )164مصااار )

( بحثًاااا فاااي بريطانياااا ، 1615( بحثًاااا فاااي ىولنااادا و)1578( بحثًاااا فاااي فرنساااا، )1362و)
حثًااا فااي السااويد ماع التركيااز فااي مصاار عمااى العمااوم ( ب1738( بحثًاا فااي سويساارا، )1645و)

ىمال العموم الطبيعية والتكنولوجية.  ، (World Bank, 2014 )اإلنسانية وا 
( دورياااة سااانويًا  25.111يصااادر ماااا يقااارب مااان ) اإلنترناااتأن المحتاااوى المعرفاااي عماااى و     

البااااحثين نااااك تحاادي كبيااار عماااى ى( ممياااون بحاااث ممااا يجعااال  2.5)يقااارب ماان وتنشاار ماااا
( ،  39،  2115يعاب تماااك الثاااورة الرقمياااة اليائماااة  )مجااادي الميااادي، تالترباااويين فاااي اسااا

تمااك المعااارف والبناااء عمييااا حتااى ت يضاايع جيااًدا فيمااا ت ماان وبالتااالي تبااد ماان اتسااتفادة 
 ينبغي أن يضيع فيو ، وييدر في دراسة جوانب تربوية ثم دراستيا مسبًقا .

في مصر بصفة عاماة وحاال المعرفاة التربوياة بصافة خاصاة وىاذا ماا  تدني حالة المعرفة -3
م، وقد أوضح ذلاك مان خاالل عادة مؤشارات كاشافة 2119كشف عنو تقرير المعرفة العربي 
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عن األمية المعرفية والرقمياة التاي يعيشايا المجتماع المصاري والعرباي، وأوضاح ىاذا التقريار 
ماان بينيااا البيئااات التمكينيااة ، والااتعمم  ضاارورة تطااوير المعرفااة وحاادد عاادة شااروط لتطويرىااا

نتااجالراقي وجيد النوعية وبنااء القادرة الذاتياة عماى البحاث والتحاول نحاو مجتماع المعرفاة و   ا 
 م(.2119المعرفة والتعميم المستمر. )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 

ا يساااوده التبعياااة بالمعرفاااة الغربياااة وأن معظمياااالعربياااة  مقارناااة المعرفاااة التربوياااة نااادرة  -4
والتقميديااة وعاادم اتبتكااار واإلبااداع ، وىااي معرفااة تابعااة ومقماادة لمغاارب تااارة أو لمساامف تااارة 

تماك المعرفاة ساواء  إنتااجأخرى دون نقد أو تحميل أو إبداع ودون إدراك في الغالاب لظاروف 
 (.128 – 127،  2111في الغرب أو في عصور السمف. )عبد الرحمن النقيب، 

ت المعرفة الورقية ىي المسيطرة عمى المعرفة اإللكترونياة فاي العصار الرقماي، وىاذا ما زال -5
مااا توصاامت إليااو إحاادى الدراسااات وأثبتاات أن الاادرويات العمميااة المصاارية التربويااة نااادرًا مااا 

وغالبية الموجاود لايس عماى المساتوى المطماوب )أحماد  اإلنترنتيوجد ليا مواقع عمى شبكة 
 .، وتسبب ذلك في ضعف المحتوى العربي عمى شبكة اتنترنت(293،  2111الرفاعي، 

وجود تداعيات لحال المعرفة التربوياة عماى الممارساات التربوياة فاي المجتماع وأن األماور  -6
رتباطياا بحاال  المتصمة بالواقع والممارسة التربوية تعد شواىد عمى حال المعرفة التربوياة وا 

رغم مان غازارة البحاث العمماي   وأناو باال(،9، 2111المعرفة في المجتمع. )محمد الحوت، 
عادادىم إت أن ىناك  ضعف في الممارسة المينية بسبب ضعف اتىتمام بصقل البااحثين وا 

مصااادر المعمومااات المتجااددة والعماال عمااى إيجاااد الااوعي ب ىميااة  بحااوث باسااتخدام إلجااراء
 البحث الرقمي الاذي يجاب أن يكاون مان ضامن األولوياات والمياارات المطموباة لمبااحثين  ) 

Smith,K. &Harvey,R.,2006,612)  ، ) وذلااك يوضااح تاادني مسااتوى الممارسااات
المعرفااة التربويااة التااي  التربويااة والتعميميااة يعكااس حااال التربويااة بااالمجتمع والمؤسسااات

 بحاجة  ماسة لمتطوير. 
وذلك ألن المعرفة التربوية تباد أن تاؤثر عماى الواقاع والممارساات التربوياة وتحسانيا  

أن جميع المنشاورات والمخرجاات  (Whitehead, J. , 2010, 1 – 15)وأوضحت دراسة 
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ر عمااى الممارسااات األكاديميااة المنشااورة فااي مجاااتت مرموقااة لاايس ليااا فائاادة مااا لاام تااؤث
التعميميااة بالمؤسسااات التعميميااة، وذلااك يتطمااب عاادة جيااود تبااد أن تتضااافر لتحقيااق ذلااك 

 وتحويل نتائج البحث التربوي إلى واقع عممي يحسن الممارسة التربوية والتعميمية. 
مااان المنشاااورات والمجاااالت والااادوريات  اإلنترناااتإن المعرفاااة التربوياااة المنشاااورة عماااى  -7

 Impactيس ليااا تصاانيف عمااى المسااتوى العممااي ولاايس ليااا معاماال تاا ثير المصاارية لاا

factor  مثااال الااادوريات التربوياااة اإللكترونياااة فاااي بااااقي دول العاااالم مماااا يزياااد الثقاااة فاااي
المجالت األجنبية ذات معامال التا ثير المعاروف ، وىاذا ماا يناادي باو مشاروع معامال التااثير 

 مية التي تصدر بالمغة العربية بيدف تطويرىا. العربي لعمل معامل ت ثير لممحالت العم
إعطاااء المجااان العمميااة لمترقيااات درجااات مرتفعااة لماادوريات التربويااة العالميااة اإللكترونيااة  -8

وخاصة األجنبية ثم المجالت العربياة ثام دورياات مصارية قميماة جاًدا غيار إلكترونياة ، وذلاك 
ت التربويااة المصاارية ومعااايير لمنشاار يتطمااب وضااع معااايير صااارمة لجااودة المجااالت والاادوريا

(، وذلاك حتاى ترتقاى المعرفاة 294،  2111بيا وحساب معامل ت ثير ليا )أحمد الرفاعي ، 
 التربوية لمستوى المعرفة التربوية العالمية. 

اتعتقاااد السااائد باا ن مساائولية التطااوير ىااي مساائولية األساااتذة التربااويين فقااط، وبالتااالي  -9
ورة أن تاااتم عممياااة مراجعاااة وتطاااوير لممعرفاااة التربوياااة فاااي إطاااار يجاااب الت كياااد عماااى ضااار 

مؤسسات وليس فقط عن طريق جيود فردية مخمصة من جانب األساتذة وحدىم بال تباد أن 
يشاااركيم مساائولية التطااوير المؤسسااات التربويااة عمااى أن يوجااد فااي اتعتبااار الواقااع العممااي 

 (.271، 2111بد العال، لتطبيق ىذه المعرفة بالمدارس والجامعات. )حسن ع
 -ضاارورة تنميااة أنماااط التفكياار العممااي واتبتكاااري والمنظااومي وتييئااة العقاال اإلنساااني  -11

لمتعامااال ماااع تحاااديات الواقاااع الثقاااافي المعاصااار )حسااان عباااد العاااال،  –بالمعرفاااة التربوياااة 
( وذلك ألن الظواىر التربوياة ذات أبعااد متداخماة ومتعاددة، وبالتاالي تباد مان 273، 2111

الت كيد عمى األخذ بالمادخل المنظاومي مان إجاراء البحاوث التربوياة لتطاوير المعرفاة التربوياة 
 (.  64،  2114، والوصول لنتائج جيدة )جمال الدىشان



 .تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين كمدخل لتطوير المعرفة التربوية

- 235 - 

ضااارورة اتىتماااام بتكنولوجياااا التعمااايم والاااتعمم الرقمياااة الحديثاااة وماااا يااارتبط باااذلك مااان  -11
التحتياة لمؤسساات التعمايم إضاافة إلاى باذل  البنياة  سياسات وتشريعات وضارورة مراجعاة 

 (.  274،  2111الجيد في تصميم برامج جديدة لمبحث التربوي. )حسن عبد العال، 
التعمايم المصااري فاي جميااع المؤشارات الدوليااة وذلاك وفقااا لمتقاارير الدوليااة ،  تادني حااال -12

إعطاء التعميم األولوياة فاي اإلنفااق عمياو ، وتراجاع  دور  مومن أىم دتتت تدني حالو عد
 الدولة في مسئوليتيا  تجاه التعمايم ، وتدنيترتيباو باين األنظماة التعميمياة األخارى ، وتاردي

المساواة في التعميم وارتفاع الحرماان مان التعمايم .) أحماد الزنفماي  مستوى جودتو ، وتدني
،2116 ،119 ) 

ويضاااف لااذلك أن تاادني حااال التعماايم فااي مصاار ىااو إنعكاااس لتاادني حااال المعرفااة التربويااة 
وفشميا في تطوير التعمايم أو حتاى حال مشاكالتو المتراكماة والاتس تازداد بشاكل تادريجي ، 

 سريع خاصة في السنوات األخيرة . ومستواه يتردى بشكل مستمر و 
ضعف اتىتمام في إجراء البحوث التربوية بالبحوث والدراسات البينية وذلك لمجمع بين  -13

أكثر من تخصص نظًرا لتكامل ووحدة المعرفة في عالم مجتمع المعرفة وعدم الفصل بين 
يؤدي ( وعدم حدوث ذلك فانو س62، 2114التخصصات المختمفة. )جمال الدىشان، 

 لعدم تطور المعرفة التربوية. 
ضااعف اتىتمااام بااالبحوث النوعيااة أو األثنوجرافيااة فااي المجااال التربااوي وضااعف ميااارات  -14

البحااث النااوعي لاادى أعضاااء ىيئااة التاادريس والباااحثين ، ممااا يسااتوجب أن تقااوم كميااات 
)جمااال  التربيااة باكساااب الباااحثين وطااالب الدراسااات العميااا بيااا كميااارات البحااث النااوعي

(، حيااث إن البحااوث النوعيااة يجااب أن تسااير جنًبااا إلااى جنااب مااع 64،  2114الدىشااان، 
 البحوث الكمية ألنيا تصمح لدراسة موضوعات ومشكالت تربوية بشكل فعال. 

باداع لكنااو يؤكااد عمااى ضاارورة  -15 إن مجتماع المعرفااة التربويااة بقاادر ماا ىااو مجتمااع ذكاااء وا 
ليب البحث العممي الترباوي وتجيياز المعموماات تساتجالء تعمم ميارات التفكير العممي وأسا

(، ولكان 26،  2113الغموض وسد الفجوات في المعرفة. )صالح توفيق ، ىاني موسي، 
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ىناك معرفة عممية متكاررة بشاكل كبيار مماا يساتدعي عمال خريطاة بحثياة إلجاراء البحاوث 
وبالفعال تساد الفجاوات  التربوية عمى مستوى مصار والاوطن العرباي حتاى ت تتكارر الجياود 

المعرفية األكثر أىمية عمى المستوى المحمي والقومي والعالمي وتوظاف فاي ذلاك إمكانياات 
 المجتمع الرقمي المتاحة.

تضايف الدراساة إلااى الادواعي الساابقة ضااعف محتاوى المعرفاة التربويااة المصارية بصاافة  -16
وىيمنااة  اإلنترنااتكة خاصااة والعربيااة بصاافة عامااة فااي العصاار الرقمااي والمتاااح عمااى شااب

محتوى المعرفة التربوية األجنبية وضعف تواجد المعرفة التاي بالمغاة العربياة بسابب ضاعف 
عمميات التواجد عمى المجتمع الرقمي بسبب ضعف قدرات البااحثين فاي التعامال ماع العاالم 

 الرقمي ونشر أعماليم إلكترونًيا.
ير المعرفااة التربويااة وأىميااا التواصاال وتاارى الدراسااة الحاليااة ماان أىاام الضااروريات لتطااو  -17

بااين الباااحثين والتربااويين والممارسااين بالماادارس و صااناع السياسااة التعميميااة ، وذلااك فااي 
ة لمقمة العالمية لتكنولوجيا المعموماات واتتصااتت يضوء نتائج دراسة أعدت كدراسة تقييم

ICT  2115في التعمم لعام (EDU summit)  وىي قمة لمجتمع عالمي لبنااء المعرفاة
التربوية جمع بين الباحثين التربويين والممارساين بالمادارس وصاناع السياساة وعقادت فاي 
تىااااي وبااااريس وواشااانطن وباااانكوك وأسااافرت عااان تواصااال الجياااات الثالثاااة مااان بااااحثين 
وممارسااين وصااناع السياسااة ممااا أدى إلااى تطااوير المعرفااة وحاادوث تعاااون مسااتمر أدى 
لخمق ونشار وتطاوير المعرفاة التربوياة ، والمعرفاة التاي تام إنشااءؤىا فاي السانوات األخيارة 

قميمية ودولياة   ,Lai, K. W. et al. , 2016)كانت تستخدم في عدة مؤسسات محمية وا 

5 – 15). 
ونظاارًا لماادواعي السااابقة تبااد ماان العماال عمااى تطااوير المعرفااة التربويااة وبشااكل تاادريجي     

 تواكب العصر الرقمي  ومستمر حتى
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 ثانًيا: الباحجوى الرتبويوى وتطويس املعسفة الرتبوية يف العصس السقم :  

تبد من تطوير الباحثين التربويين ألنيم ىم عماد  من تطوير المعرفة التربويةولكي يحدث  
 التطوير ومنتجي المعرفة التربوية وفيما يمي تناول ذلك بالتوضيح .

 (  العوامل املؤثسة على حا  الباحجني الرتبويني ودوزيم يف تطويس املعسفة الرتبوية يف العصس أ)

 السقم : 

حتى يتم تطوير المعرفة التربوية في العصار الرقماي تباد مان مواكبتاو واتساتفادة مناو 
ماان فااي كميااات التربيااة ومراكااز البحااوث التربويااة المختمفااة وفااي دور النشاار التربويااة وغيرىااا م

نتاجو بالمعرفااة التربويااة  يتعمااق يااا ونشاارىا فااي مصاار وحتااى يااتم تطااوير المعرفااة التربويااة فااي ا 
العصر الرقماي تباد مان تطاوير جمياع مكوناات المنظوماة التربوياة حتاى تواكاب العصار الرقماي 

المعرفاة التربوياة المتجاددة والصاالحة لمتطبياق عماى  أرض  إنتااجوتستفيد من كل إمكاناتو في 
الواقااع والتااي ترتقااي بالممارسااات التربويااة فااي التعماايم المصااري وتحساان صااورتو بااين الاانظم 

 التعميمية األخرى. 
وتعاد العمالاة العمميااة ومادى ت ىيميااا ىاو العامال المااؤثر عماى البحااث العمماي ونتائجااو 

عادم وجاود بارامج الت ىيال إلاى في البحث العمماي باإلضاافة حيث ينخفض عدد المؤىمين لمعمل 
والتاادريب التااي تتناسااب مااع متطمبااات العصاار وماادى التقاادم الحاصاال فااي العااالم فااي مجاااتت 

 (.731، 2113البحث المختمفة . )ماىر الضبع، 
ن وكيفياة ون التربوياووبالتالي فان أىم عنصر في تطوير المعرفاة التربوياة ىاو البااحث

مع العصر الرقمي والتقنيات الرقمية وتوظيفيا في جمياع مراحال إعاداد البحاث  لمتعاملإعدادىم 
معرفاة تربوياة جديادة مفيادة وصاالحة لمتطبياق عماى أرض الواقاع  إنتاجالتربوي حتى يصل إلى 

ومساىمة فاي تطاوير الممارساات التربوياة وحال مشاكالت التعمايم المصاري وتحساين حالاو باين 
 رى. النظم التعميمية األخ
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ويعااد حااال ومسااتوى الباااحثين التربااويين ىااو المحاادد الرئيسااي لحااال المعرفااة التربويااة 
وىو الذي يحدد مدى تطويرىا واترتقاء بياا وكمماا ارتقاى مساتوى البااحثين الترباويين أدى ذلاك 
لتطوير المعرفة التربوية واترتقاء بيا، وىناك عادة عوامال تاؤثر عماى حالاة البااحثين الترباويين 

 راتيم البحثية ومن ثم تؤثر عمى المعرفة التربوية ومدى تطورىا وىي ما يمي: وقد

 طسيكة اختياز الباحجني الرتبويني يف العصس السقم :  -1

ن بكميااات التربيااة ومراكااز ون العااامماحثين التربااويين نااوعين ىمااا الباااحثويوجااد ماان الباا
مان الخاارج وقاد يكوناوا مان المعمماين ن ون التربوياوالبااحثالبحوث التربوية ، النوع الثااني ىاو 

والعااممين بالتربياة والتعمايم أو الجياات األخارى والناوع األول مان البااحثين الترباويين مان داخال 
كميااات التربيااة فانااو يااتم اختيااارىم لشااغل وظيفااة معياادين بنظااام التكميااف وجماايعيم تاام إعاادادىم 

رات التربوية في عن واحاد بشاكل متكامال بالنظام التكاممي أي دارسة المقررات األكاديمية والمقر 
حساااب المجماااوع التراكماااي طاااوال سااانوات الدراساااة بالمرحماااة الجامعياااة األولاااى وياااتم اختياااارىم 
 ,.Capraro, R. M.  & Thompson, B)الميساانس( ، وتارى دراساة  –)البكاالوريوس 

اء ىيئاة أن عممياة اختياار البااحثين الترباويين الاذي سايعممون ك عضا (253 -  247 ,2008
تادريس وبااحثين ترباويين يجاب أت يقتصار اختياارىم عماى أسااس معادتتيم العالياة فاي مرحماة 
نمااا تبااد أن يوضااع فااي اتعتبااار ماادى خباارتيم فااي العماال فااي  البكااالوريوس أو الميسااانس وا 

وذلاك ألن الباحاث  (12 – 1)التدريس بالمدارس من الصف األول حتى الصاف الثالاث الثاانوي 
ماااتمكن ىاااو الاااذي عمااال فتااارة بالتااادريس بالمااادارس وتعااارف عماااى الواقاااع الترباااوي الترباااوي ال

 ومشكالتو واكتسب خبرات تربوية من ذلك. 
النااوع الثاااني ماان الباااحثين التربااويين مماان يقومااوا باتلتحاااق بالدراسااات العميااا بكميااات 

ختمااف شااروط التربيااة فانااو يااتم اختيااارىم مماان أتمااوا دراسااتيم بالاادبموم الخاااص فااي التربيااة وت
قبوليم من كمية إلى أخرى فمثال في بعض الكميات مثل كميات التربية بساوىاج وجامعاة أسايوط 

بالجامعااة بشاارط أن يكااون حاصاال عمااى تقاادير جيااد فااي المرحمااة الجامعيااة فانااو يااتم اختيااارىم 
و أن يكون قد حضر السينمار العمماي لمادة فصال دراساي كامال عماى األقال وأن يكاون ، األولى
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أعد قاراءات فاي مجاال التخصاص الترباوي الاذي يناوي اتلتحااق باو وفاي اآلوناة األخيارة يمكان 
لمطالااب الحاصاال عمااى تقاادير مقبااول فااي المرحمااة الجامعيااة األولااى اتلتحاااق بالدراسااات العميااا 
بشاارط تعااويض ذلااك بمقااررات تكميميااة لتحسااين مسااتواه العممااي ، وتكااون األولويااة فااي قبااول 

ألعمى منيم في مجموع الدبموم الخاص في التربية ، ويضااف إلاى ماا سابق أن الباحثين لمقيد ل
 اإلنجميزيااةبعاض كميااات التربيااة تطمااب باإلضاافة لمقااراءات بالمغااة العربيااة قاراءات أخاارى بالمغااة 

 كشرط لمقيد ب قسام تمك الكميات. 
ياار القيد لمباحثين من الخارج لمرحماة الماجساتير وكاذلك طريقاة اختيالحظ من شروط 

البااحثين لممياارات والقادرات المطموباة  إتقاانالمعيدين تخمو تماًما مان أي شاروط توضاح مادى 
أو  ICDLأو الحصاااول عماااى شااايادة  اإلنجميزياااةالمغاااة  إتقاااانلمواكباااة العصااار الرقماااي مثااال 

شايادة الماواطن الرقماي وغيرىاا مماا يثبات إجادتااو التعامال ماع تقنياة المعموماات الحديثاة التااي 
في بحثو العممي وتحسن من مساتواه البحثاي فاي المكتباات الرقمياة وبناوك المعرفاة سوف تفيد 
 مصادر المعرفة العالمية والعربية.  وغيرىا من

 إعداد الباحجني الرتبويني يف العصس السقم :  -2

 يمر إعداد الباحثين التربويين في الوقت الحالي بعدة خطوات ىي ما يمي: 
ماا بالنظاام التكااممي بكمياات التربياة ثام وياتم فيياا إعاداد البااحثين إ: املسحلة اجلامعيـة ا و   -

ماا يكاون الباحاث قاد تام  أن تمييا الدبموم الميني في التريباة ثام الادبموم الخااص فاي التربياة، وا 
إعداده بالنظام التتابعي وىو حصولو عمى مؤىل جامعي غير ترباوي ثام الحصاول عماى الادبموم 

   .العام في التربية
ثام يمياو بعاد ذلاك الحصاول عماى الادبموم الخااص فاي التربياة، وىاذا : سحلة الدزاضات العليام -

النظام معمول بو بكمية التربية بجامعة سوىاج وبعض الكميات األخرى مع وجود فروق بسايطة 
ويااتم التحاااق الباااحثين ،  بااين الكميااات األخاارى فااي نظااام الاادبموم المينااي أو الاادبموم الخاااص

 بمرحمة  الماجستير ثم يمييا مرحمة الدكتوراه بعد الحصول عمى الدبموم الخاص في التربية. 
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بدراساة واقاع  (Diezmann, C. M., 2005, 181 – 193)ولقاد اىتمات دراساة 
إعااداد الباحااث التربااوي فااي مرحمااة مااا قباال الخدمااة أثناااء إعااداد المعممااين بالمرحمااة الجامعيااة 

عاداده كباحاث فاي مؤسساات إعاداد المعمماين األ  ولى وأوضاحت أىمياة تعمايم الباحاث الترباوي وا 
فالباد مان تدريساو وتدريباو  اً عاما اً ألن المعمام يعتبار باحثا اً باحثا اً قبل تخرجاو لكاي يصابح معمما

عمى ميارات البحث العممي قبل التخرج حتى يساتطيع عنادما يصابح معمام أن يبحاث فاي حماول 
ت التربوياة التاي تواجياو فاي العمال أي اليادف مان إعاداد المعمام الباحاث أن اللمقضايا والمشاك

عمااى القيااام بااالبحوث العامااة التااي تااؤثر عمااى الممارسااات التعميميااة ولاايس الياادف  اً يكااون قااادر 
 البحث الخاص.

وتشاااير الشاااواىد عماااى أن البااااحثين الترباااويين قاااد تااام تكاااوينيم تربوًياااا فاااي المرحماااة 
مرحمة الدراسات العميا بشكل متدني إلاى حاد كبيار ، وىاذا مثمماا حادث فاي  الجامعية األولى في

معظاام التخصصااات الجامعيااة األولااى ، والااذي تشااير إليااو نتااائج العديااد ماان الدراسااات المتعمقااة 
 (.  8،  2111بيذا الش ن . )محمد الحوت، 

وضااعف مخرجاتااو قااد يرجااع إلااى وأن وجااود مشااكالت فااي البحااث التربااوي فااي مصاار 
ستوى الباحثين التربويين في المرحماة الجامعياة األولاى ومرحماة الدراساات العمياا،  وقاد ضعف م

يرجع تدني مساتوى اإلعاداد الترباوي لمترباويين إلاى عادم الجدياة فاي تطاوير المقاررات التربوياة 
التاي تقادم ليام ، كمااا يرجاع ىاذا التادني إلااى عادم وجاود بنااء معرفااي ترباوي تراكماي تصاااعدي 

 (.  8،  2111في مستويات دراستيم المختمفة . )محمد الحوت، يقدم لمطالب 
يضاف إلى ما سبق عدم وجود توحيد لموائح اإلعداد التربوي بكميات التربية في مصار 

المينياة والخاصاة وفاي  وأيًضا عدم توحيد لوائح الدراسة بمرحمة الدراسات العمياا فاي الادبمومات
نتااجويين و مرحمة الماجستير ومرحمة الدكتوراه، ومن ثم تباين جاودة وكفااءة البااحثين التربا يم ا 

مكااان آلخاار وماان جامعااة ألخاارى ، وذلااك بااالرغم ماان وجااود معااايير قوميااة لجااودة  ماانالتربااوي 
ذلاك بشاكل غيار المخرجات بكمياات التربياة، ومعاايير لجاودة الماجساتير والادكتوراه لكان تطبياق 

 غير معتمدة.  مصر صارم، باإلضافة إلى أن غالبية كميات التربية في
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التااي يدرساايا الباحااث التربااوي يضاااف إلااى مااا ساابق عاادم مواكبااة المقااررات والمناااىج 
لمتقدم العممي والتكنولاوجي الاذي يجاب أن يتماشاي ماع العصار الرقماي الاذي يعايش فياو اآلن، 

وقاد ،مادية المتاحة بكميات التربية والتي تمزم البااحثين الترباويين ويضاف لذلك قمة اإلمكانات ال
أن ماان أىاام عواماال إعااداد الباحااث  (Diezmann, C.M., 2005, 189)أوضااحت دراسااة 

التحتيااة الالزمااة لااذلك وتااوفير المااوارد الماديااة والماليااة البنيااة  التربااوي قباال الخدمااة ىااو تااوفير 
 الالزمة لتدريبو عمى البحث التربوي.

التاي تعاد   اإلنجميزياةويضاف إلى ما سبق ضاعف مساتوى إعاداد البااحثين فاي المغاة  
ألن   اتحصاائيات تشاير إلاى ان  اإلنترناتالمتاحاة عماى  ةوسيمة ميماة لمحصاول عماى المعرفا
  ) اإلنجميزياة%( من الماواد بالمغاة  82يمثل منيا ) اإلنترنتالمواقع التي تنشر عمى صفحات 

وتكااون  اإلنجميزيااة( ، وماان ثاام يجااب ان يااتقن الباااحثين المغااة  57،  2115مجاادي المياادي ،
 من اىم ما يدرسونو طوال سنوات إعداده بالدراسات العميا  خاصة في ىذا العصر الرقمي .

 (Copraro, R . M. & Thompson, B. , 2008, 247 – 253)دراساة  وتارى
مى الميارات التقنية لما ليا مان أىمياة بضرورة الت كيد عمى تعميم وتدريب الباحثين التربويين ع

 كبيرة في البحث التربوي في العصر الحالي. 
بقضايا األمن الرقمي و منيا حماية  ماملإ   التربويين تبد أن يكون لدى الباحثين        

،  اإلنترنتاألجيزة و الشبكات ، حماية األمن الشخصي مثل سرقة اليوية و التتبع عبر 
البريد اتلكتروني و  استخدام دأن نسبة كبيرة من الطالب تفشل في حماية ىويتيم عن حيث

(  94-95،  2117) تامر المالح ،   شبكات التواصل اتجتماعي أو حتى كتابة الرسائل 
 الباحثين بذلك لحماية أنفسيم في العصر الرقمي .  ماملإبالتالي تبد من 

لباااحثين التربااويين فااي العصاار الرقمااي تبااد أن يااتم إعااداد ا وتاارى الدراسااة الحاليااة أن
عميو التطوير والتجديد ومان أىام انعكاساات العصار الرقماي عماى إعاداد البااحثين الترباويين ماا 

 يمي: 
 إدخال التعميم عن بعد والمحاضرات الرقمية.  -
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 إدخال التعميم اإللكتروني بشكل كبير في الدراسات العميا.  -
 الطالبية اإللكترونية.  األنشطة -
 انتشار المكتبات الرقمية.  -
 دخول اتختبارات اإللكترونية في تقويم الطالب.  -
 انتشار النشر اإللكتروني لممعرفة التربوية. -
وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تدريس الباحثين التربويين وتدريبيم عمى  استخدام -

 يا.استخدام
إعداد الباحثين التربويين بكميات التربية بطريقة تتناسب مع وتمك اتنعكاسات تتطمب  

 احتياجات العصر الرقمي .

 العلمية للباحجني الرتبويني:  الرتقيات -3

نتاااجإن ترقيااة الباااحثين التربااويين و  يم التربااوي ماان أىاام العواماال المااؤثرة عمااى حااال ا 
عمييا منيا مساتوى إعاداد تؤثر المعرفة التربوية ومدى تطورىا ، حيث إن ىناك عوامل متعددة 

جراءات عمميا. الباحثين  ، الموضوعات المختارة لمبحث العممي ومعاير الترقيات المتغيرة وا 
العممي المتطور الناضج ىو الاذي ياتم إنجاازه بعاد درجاة األساتاذية حياث  نتاجويعد اإل 

النضاااج العمماااي لمباحاااث ولكااان  ىااال األساااتاذية ىاااي محطاااة وصاااول أم محطاااة إقاااالع؟ وىاااذه 
اإلشااكالية تااؤثر عمااى حااال التربااويين ومعاارفتيم التربويااة، حيااث ناارى غااالبيتيم يتوقفااون عاان 

م أنياا المرحماة التاي يتمتاع فيياا الترباوي بدرجاة البحث العممي بعد الحصول عمى المقاب ، بارغ
أكباار ماان الحريااة األكاديميااة ممااا يتاايح لااو الفرصااة لإلضااافة المعرفيااة وماان ثاام تحسااين حااال 

 (.9، 2111المعرفة التربوية . )محمد الحوت، 
وبالتالي تبد من وجود عليات تشجع عمى ممارسة البحث العممي بعد درجاة األساتاذية 

العمماي بعااد األساتاذية واعتبااره شارًطا لممارساة المناصاب اإلداريااة  نتااجباط اإل ويمكان أن ياتم ر 
العممااي التربااوي وتتطااور المعرفااة التربويااة خاصااة فااي عصاار المعرفااة  نتاااجحتااى يسااتمر اإل 

 المتجددة والمتالحقة. 
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 أخالقيات الباحجني الرتبويني يف العصس السقم :  -4

العممااي ماان أىاام العواماال التااي تااؤثر عمااى تعااد أخالقيااات المينااي وأخالقيااات البحااث 
يجب عمى الباحثين الترباويين التمتاع باألماناة العممياة والدقاة والصادق  البحث العممي، وبالتالي

واتجتياد والمثابرة في الحصول عمى العمم وغيرىا من أخالقيات البحث العممي الالزمة إلكمالاو 
 عمى أتم وجو والوصول لمعرفة تربوية جادة.

أن الباحاااث الترباااوي تباااد أن يمتماااك  (Delandshere, G. 2004)دراساااة  وتااارى
واتجتماعياة والسياساية ، وذلاك يتطماب أن  األخالقياةوالمسائولية  األخالقياةمجموعة من القايم 

 ويراعي الصالح العام ويدرك خطورة ذلك.  اً يكون موضوعي
أمااا بالنساابة لمعصاار الااذي نعاايش فيااو وىااو مااا يساامي بالعصاار الرقمااي حيااث اتنفتاااح 

والمكتباات الرقمياة وبناوك المعرفاة وغيرىاا مان  اإلنترنتالعممي والتدفق المعموماتي الوفير عبر 
المفتوحااة فانااو أصاابحت أخالقيااات البحااث العممااي أكثاار أىميااة ماان أي وقاات مضااي  درالمصااا

والقيمياة لادى البااحثين  األخالقياةعمومات الحديثة تاؤثر عماى الناواحي خاصة وأن تكنولوجيا الم
( مان تا ثير تكنولوجياا المعموماات عماى القايم لادى 2111وىذا ما أكدتو دراسة أشرف رشاوان )
 طالب كمية التربية بالوادي الجديد.

إلااى أن الباحااث التربااوي تبااد أن  (Schoorman , D. , 2017)وتضاايف دراسااة 
ضاوعية واألماناة العممياة وأن يمازم بمبااديء العدالاة اتجتماعياة فاي التعمايم ويبتعاد يتمتع بالمو 

 عن العنصرية وعدم التعصب لسياسة أو توجو معين أو مجتمع محمي معين. 
 متالكاااوإ( مااان أن الباحاااث الترباااوي تباااد مااان 2115دراساااة )مجااادي الميااادي،  تااارى

لألخالقيااات البحثيااة أثناااء إعااداد البحااث التربااوي خاصااة فااي ضااوء معطيااات العصاار الرقمااي 
ميااع مراحاال البحااث وبالتااالي تبااد ماان تمسااك الباحااث التربااوي بتمااك األخالقيااات البحثيااة فااي ج

 فااي العصاار الرقماااي بصاافة خاصاااة التربااوي وعممياتااو ، وأىمياااة األخالقيااات لمباحااث الترباااوي
 (59-51، 2115جدي الميدي، )م تتمخص فيما يمي :
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تعمل األخالقياات عماى زياادة فارص النشار الادولي لألبحااث  وتاؤدي إلاى إرتفااع تصانيف  -
 الجامعات عالميًا . 

 عمى تنظيميا . دارة المعرفة التربوية في العصر الرقمي وتساعدىي أساس إاألخالقيات  -

واصااال باااين البااااحثين األخاااالق تقمااال الفجاااوة الرقمياااة باااين الااادول وتسااااعد فاااي زياااادة الت -
 التربويين .

األخالق تمكان الباحاث مان التعامال ماع المخاازن البحثياة الرقمياة ، وتسااعد فاي تحقياق  -
 التكامل المعرفي التربوي الرقمي .

األخالقيااات تساااعد فااي الحفاااظ عمااى ىويااة التخصااص والمعرفااة التربويااة ، وتحااد ماان  -
 السرقات العممية التربوية .

وتعماال عمااى تمكااين المعرفااة التربويااة  لمتسااويق البحثااي التربااوي ، األخالقيااات حاااكم قااوي -
 العربية في المكتبات الجامعية العالمية .

ين بالقوانين الرقمية و يلمام الباحثين التربو إتبد من ( أنو 2117ويرى تامر المالح ) 
و ىي تمك القوانين في المجتمع الرقمي التي تعالج مس لة األخالقيات الرقمية لفضح 

غير اتخالقي لمتكنولوجيا أو ما يسمى بالجرائم الرقمية أو اتلكترونية  ستخداممعاقبة ات
القانون الرقمي يعالج أربع قضايا أساسية )حقوق الت ليف و النشر ، حيث أن الرقمية 

 ( . 84،  2117  تامر المالح، ( و القرصنة  األخالقيةو الخصوصية ، و القضايا 

لالزماة لمبحاث العمماي وقاد ا األخالقياةباالقيم  احثينيتم تسميح الباومن ثم يجب أن  
تحظت الباحثة عدم وجود مقررات دراسية بكميات التربية سواء في المرحمة الجامعية األولاى 
أو مرحمااة الدراسااات العميااا خاصااة بغاارس أخالقيااات البحااث العممااي لاادى الباااحثين التربااويين 

 .  برغم من أىميتيا في العصر الرقمي

 : نفايات الباحجني الرتبويني الالشمة لتطويس املعسفة الرتبوية يف العصس السقم (  ب)

يجب عمى الباحثين التربويين التمتع بمجموعة مان الكفاياات الالزماة لممارساة البحاث 
تقااانميااارات البحااث العممااي وخطواتااو ، و  إتقااانالتربااوي بصاافة عامااة منيااا  مناااىج  اسااتخدام ا 



 .تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين كمدخل لتطوير المعرفة التربوية

- 245 - 

البحاث المختمفااة فااي البحااث التربااوي والقاادرة عماى إنجاااز البحااث التربااوي بشااكل عممااي صااحيح 
اختيار العنوان وتحديد المشكمة وجماع الماادة العممياة وكيفياة دراساة مشاكمة الدراساة بداية من 

حتى الوصول إلى النتائج باإلضافة إلى األمانة العممية واتلتزام ب خالقياات الميناة وتقبال النقاد 
 وامتالك الدافعية إلتمام البحث التربوي والقدرة عمى التعمم المستمر.

وعندما جاء العصر الرقمي وأثر عمى البحث التربوي بشكل كبير وتطمب مان البااحثين 
تقانضرورة مواكبتو و   كل ما يمزم من معارف ومعمومات وميارات لمواكبتو.  ا 

الدراساات العمياا الصاادرة عان الييئاة وفي حالاة الرجاوع إلاى المعاايير القياساية لبارامج 
م تجاااد أن أىااام مواصااافات خريجاااي بااارامج 2119القومياااة لضااامان الجاااودة واتعتمااااد عاااام 

تكنولوجياا المعموماات  اساتخداميجي بارامج الادكتوراة أن يكاون قاادرًا عماى الماجستير وأيضا خر 
المعااااارف المصااااادر المختمفااااة لمحصااااول عمااااى  اسااااتخدامبمااااا يخاااادم الممارسااااة المينيااااة ، و 

 (.  11، 2119والمعمومات . )الييئة القومية لضمان الجودة واتعتماد ، 
الميارتين السابقتين من أىم ما يجب أن ياتم إعاداد الباحاث الترباوي  إتقانويالحظ أن 

 يما لما ليما من أىمية في تطوير المعرفة التربوية.تقانإل 
فااي العمااوم اتجتماعيااة فااي  وأوضااحت إحاادى الدراسااات أن الكفايااات الالزمااة لمباااحثين

 (.172 – 171،  2113العصر الرقمي ىي ما يمي: )جمال مصطفى، 

 * الهفايات املعسفية: 

ومنيا معرفة كيفية اتستفادة من منجزات العصر الرقمي في البحث العمماي فاي مجاال 
تخصصو، ومعرفة معايير الحكم عمى البحث العممي إلكترونًيا ومعرفاة أىمياة المكتباات الرقمياة 
وقواعد البيانات في تيسير البحاث العمماي ، معرفاة محركاات البحاث التاي تسااعد فاي الحصاول 

 عرفة خصائص الممفات وأنواعيا. عمى البيانات، وم

 * الهفايات ا دائية: 

ومنيااا القاادرة عمااى توظيااف التكنولوجيااا الحديثااة فااي البحااث العممااي والمشاااركة فااي 
حمقااات النقاااش إلكترونًيااا والقاادرة عمااى التعاماال مااع المكتبااات الرقميااة وقواعااد البيانااات لتيسااير 
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العممااي فااي العصاار الرقمااي، والقاادرة عمااى  وتجويااد البحااث العممااي واتلتاازام ب خالقيااات البحااث
 إنشاء مدونة إلكترونية بحثية خاصة والتفاعل مع المدونات البحثية القائمة بالفعل. 

وتضيف إحدى الدراسات أن الباحث الترباوي يجاب أن يمتماك المقوماات التالياة: )عماى 
 (.  152 – 151، 2114نصار، 

المفتوح والتعميم  متالحقة في العصر مثل التعميموالالقدرة عمى استيعاب التطورات السريعة  -
 اتفتراضي والتعميم اإللكتروني. 

فيام المعاااني المسااتخدمة فاي مجتمااع المعرفااة مثال عمااال المعرفااة، والاتعمم الااذاتي، والتعماايم  -
المسااتمر، والااتعمم النشااط واإللمااام بالتطبيقااات المتجااددة لتكنولوجيااا المعمومااات واتتصااال فااي 

 التربوي.المجال 
اكتساب ميارات التواصال العمماي عماى المساتوى الادولي والقادرة عماى إقاماة عالقاات عممياة  -

 مع مراكز األبحاث وغيرىا من مؤسسات البحث الدولية. 
البحث  اكتساب ميارات التعامل مع التطبيقات المختمفة لتكنولوجيا المعمومات في مجال -

 التربوي. 
أنشطة تقاسم المعرفة التربوية من خالل المنتديات والممتقيات القدرة عمى المشاركة في  -

 الفكرية. 
 المعرفة المختمفة في المكتبات الرقمية والورقية.  الميارة في التعامل مع مصادر -
المنيجيات البحثية الحديثة تستيعاب المستجدات العممياة فاي البحاث الترباوي مثال  استخدام -

 ت الحديثة في المجال التربوي. المنيج والمنيجية واتتجاىا
لعمياا فاي عصار وترى دراساة أ خارى أن كفاياات البحاث العمماي لادى طاالب الدراساات ا

األكاديميااااة ، كفايااااات ، والاألخالقيااااةكفايااااات ، والشخصاااايةالكفايااااات اقتصاااااد المعرفااااة ىااااي ال
 (.279 – 276،  2115)فاطمة النجار، ثقافية. الكفايات ، و التكنولوجيةالكفايات وال
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وىناااك ماان ياارى أن الباحااث التربااوي تبااد أن يمتمااك القاادرة عمااى نقااد ذاتااو ونقااد أفكاااره 
والحكم عميياا أو الشاك الاذتي وكاذلك يمتماك القادرة عماى نقاد اآلخارين وأفكاارىم والحكام عميياا. 

(Kerdeman, D., 2015, 719). 
إلاااى أن الباحاااث الترباااوي  (Schoorman, D., 2017, 116)وتضااايف دراساااة 

بال ومتعادد الثقافاات حتاى  اً باإلضافة إلى امتالكو القدرة عمى النقاد لألفكاار تباد أن يكاون مثقفا
يستطيع التحميال والنقاد الصاحيح البنااء الاذي يسايم فاي النياياة فاي إصاالح المجتماع والتعمايم 

 وتحقيق العدالة اتجتماعية. 
أن الباحاااث الترباااوي تباااد أن يمتماااك ماااا سااابق  باإلضاااافة إلاااىوتااارى الدراساااة الحالياااة 

مجموعة مان الكفاياات الالزماة لتطاوير المعرفاة التربوياة فاي العصار الرقماي وتقساميا الدراساة 
 الحالية إلى ما يمي: 

   الوصول والنفاذ إلى المعرفة التربوية .كفايات  -
 كفايات استيعاب المعرفة التربوية. -
 كفايات تطبيق المعرفة التربوية.  -
 المعرفة التربوية.  إنتاجكفايات  -
 كفايات نشر وتوزيع المعرفة التربوية.  -

تقانويجب عمى الباحاث الترباوي اإللماام بكال الكفاياات الساابقة و  ياا حتاى يساتطيع أن ا 
كفايااات يواكااب العصاار الرقمااي ويطااور المعرفااة التربويااة، لكاان فااي حالااة عاادم إلمامااو بتمااك ال
 فسوف توجد لديو فجوة رقمية وىو ما سيتم تناولو في ذلك الجزء التالي من الدراسة. 

 ثالًجا: الفجوة السقمية لدى الباحجني الرتبويني يف العصس السقم :  

 مفًوم الفجوة السقمية لدى الباحجني الرتبويني:  ( أ)
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أن الفجوة الرقمية تسمي أم الفجوات أو الفجوة األم  وىي كفجوة مركبة تطفو 
كما موضح بالشكل التالي فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم المساواة تصب فييا بصورة 

 (.13،  2115أو ب خرى وىي: )نبيل عمى، ونادية حجازي، 
 الفجوة العممية والتكنولوجية.  -
 ريعية. الفجوة التنظيمية والتش -
فجاوات الفقار: وىاي فجاوات الاادخل والغاذاء والما وى والرعاياة الصاحية والتعماايم  -

 والعمل. 
التحتيااة بساابب غياااب السياسااات وعاادم تااوفر شاابكات اتتصاااتت  البنيااة  فجااوات  -

 القوى البشرية.   والقصور في ت ىيل 

 
 (1شكل رقم )

 الفجوة الرقمية : فجوة الفجوات
يتضح من الشكل السابق تربع الفجوة الرقمية عمى قمة الفجوات فيي تستحق 

أن تسمي الفجوة األم أوفجوة الفجوات ألنيا نتيجة لكل الفجوات السابقة والموضحة بالشكل 
 السابق.
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مفيااوم الفجااوة الرقميااة لغوًيااا تكااون ماان كممااة الفجااوة وىااي تعنااي المتسااع بااين و 
( ، والكممااة الثانيااة الرقميااة وتعنااي 492م، 1987ازي ، شاايئين أو بااين طاارفين. )محمااد الاار 

الرقمي أو الحساابي وىاي التقنياة الساريعة لنقال المعموماات وبكمياات كبيارة وغيار محادودة ، 
أي أن تمك المعمومات تخزن وتنقل وتحول إلى شكل رقمي وتصل بسرعة كبيارة إلاى األجيازة 

 , .Rutten, P. & Poel, M). الحديثاة تصال إلاى بمياون عممياة حساابية فاي الثانياة 

2002, 102) 

ويعد مفيوم الفجوة الرقمية من المفاىيم التاي ظيارت ماع التطاور التكنولاوجي، ولاذلك 
فيااو مفيااوم لااو عاادة تعريفااات تختمااف ماان مكااان آلخاار وماان باحااث آلخاار وىااو  مفيااوم ماان 
المفاااىيم المتغياارة والمرنااة حيااث تتعاادد جوانبااو، وتختمااف ماان مكااان جغرافااي لمكااان آلخاار وماان 

 ،(Pena – Lopez,I., 2010, 3)وقت آلخر . 
وقد نش  ىذا المصطمح فاي الوتياات المتحادة األمريكياة بسابب وجاود فاارق كبيار باين 

، ثام انتشار ىاذا المفياوم بعاد ذلاك اإلنترناتالحاساب اآللاي و  استخدامالمواطنين األمريكيين في 
 في بقية أنحاء العالم.

لااى المعمومااات وماان تعريفااات الفجااوة الرقميااة  تعنااي الالمساااواة فااي إمكانااات النفاااذ إ
والمساىمة فييا من حيث اإلنشاء واإلتاحة وكذا في اتستفادة من المعرفة والشابكات واألجيازة 

 (.18،  2113)سييمة ميري، عامة .التكنولوجية الحديثة ، ومن مزايا التكنولوجيا بصفة 
وتعرف الفجاوة الرقمياة ب نياا  ىاي الفاوارق التكنولوجياة باين مجموعاات النااس، وىاي 

جوة الموجودة بين أولئاك الاذين لادييم إمكانياة الوصاول إلاى المعموماات واتتصاال بالتقنياات الف
(ICT)  وأولئااك الااذين ت يسااتطيعون ومنيااا  الفجااوة العالميااة  بااين دول العااالم والفجااوة بااين

األغنياااء والفقااراء  فجااوة اجتماعيااة  والفجااوة بااين ماان يسااتخدمون التكنولوجيااا فااي التواصاال 
 (Rodrigo, M. M. T., 2005, 53)والذين ت يستخدمون  فجوة ديمقراطية . اتجتماعي 

ت عرف الفجوة الرقمية:  ب نيا الفجوة بين األفراد واألسار والشاركات والمنااطق الجغرافياة 
عمااى مسااتويات اجتماعيااة واقتصااادية مختمفااة فيمااا يتعمااق بكاال ماان فرصاايم فااي الوصااول إلااى 
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 Cruz, Jesus, F. et) يا لإلنترنت بشكل كبير . استخدامو  تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت

al. , 2016, 72) 

وت عاارف ب نيااا شااكل جديااد ماان أشااكال عاادم المساااواة اتجتماعيااة وىااي فكاارة تقساايم  
األفااراد واألساار عمااى مختمااف المسااتويات اتجتماعيااة واتقتصااادية، فيمااا يتعمااق بفرصااتيم فااي 

 & .Korupp, S. E)لوجياا المعموماات واتتصااتت. تكنو  اساتخدامالوصول إلى المعمومات و 

Szydlik, M. , 2005, 409) 

وما زال مصطح الفجوة الرقمية يكتنفو الغماوض إت أن ىنااك عادة تعريفاات لمفيومياا 
تتضح منطمقاتيا إذا ما تناوليا من منظور الدورة الكامماة تكتسااب المعرفاة التاي تشاتمل عماى 

 (.26،  2115يل عمى ، نادية حجازي، الميام األربع التالية: )نب
 استيعاب المعرفة.  -        إلى مصادر المعرفة.  والوصول النفاذ -
 توليد المعرفة الجديدة.  -                    توظيف المعرفة القائمة.  -

( لمفجااوة الرقميااة تعريفااات 2115وبالتااالي جاااء تعريااف )نبياال عمااى ، ناديااة حجااازي، 
،  2116وتبنتاو عادة دراساات منياا دراساة )فاطماة عل معجاب،  متكاماًل وقد اتفقت معوشاماًل 
( ، 7،  2115(، ودراسااااة )حنااااان بياااازان، 151،  2114( ، دراسااااة )منااااى الغااااانم ، 264

 (.113 – 112،  2114(، ودراسة )ىيام يوسف ، 199،  2117قرين ربيع، ودراسة )
مية من حيث تغطيتيا لادورة اكتسااب المعرفاة وبالتالي توجد ثالث تعريفات لمفجوة الرق

 (.27-26،  2115ىي: )نبيل عمى، نادية حجازي ، 

يحصار مفيااوم الفجاوة الرقمياة فااي النفااذ إلااى مصاادر المعرفااة مان حيااث  تعسيـ  ضــيل:  -1
التحتيااة الالزمااة لمحصااول عمااى مااوارد المعمومااات والمعرفااة، وىااذا التعريااف البنيااة  ماادى تااوفر 
الفااروق فااي ماادى تااوفير شاابكات اتتصاااتت ووسااائل النفاااذ إلييااا وماادى ربطيااا يركااز عمااى 

 .اإلنترنتب

يشااتمل بجانااب النفاااذ إلااى مصااادر المعرفااة اسااتيعابيا ماان خااالل التعماايم  تعسيــ  أوضــع: -2
 والتدريب والتوعية ومدى توظيفيا اقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا. 
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ة تكتسااب المعرفاة فيشاتمل عماى تولياد المعرفاة وىو يغطي الدورة الكامما تعسي  أمشل: -3
 الجديدة من خالل مؤسسات البحث والتطوير. 

والدراسة الحالية تتفق مع التعريف الشامل لمفجاوة الرقمياة وىاو الاذي يارى أن الفجاوة 
الرقمية ىي الفجوة في النفاذ لمصادر المعرفة والفجاوة اساتيعاب المعرفاة وتوظيفياا فاي الفجاوة 

أي ىاي الفجاوة فاي تغطياة  وتوزيعا ،والفجوة في القدرة عمى نشرىا المعرفة الجديدة ،في توليد 
 جميع مراحل دورة اكتساب المعرفة. 

عاادم المساااواة  وماان ثاام يمكاان القااول أن الفجااوة الرقميااة لاادى الباااحثين التربااويين ىااي
فاي الوصاول والنفااذ إلاى مصاادر المعرفاة التربوياة، والفجاوة   الفجوة الرقمية التي يترتب عمييا

نتاجفي استيعابيا وتطبيقيا في البحث التربوي، والفجوة في توليد و  المعرفة التربوياة الجديادة،  ا 
 والفجوة في القدرة عمى نشرىا وتوزيعيا محمًيا وعالمًيا. 

 )ب( مطتويات الفجوة السقمية وأبعاديا:

حاول مساتويات الفجاوة الرقمياة فينااك  أراءمستويات وتوجاد عادة لمفجوة الرقمية عدة 
   (.15 – 11،  2111من تقسميا إلى مستويين ىما: )حسني الشيمي، 

 المستوى األول: الفجوة بين األفراد والطبقات: 
 الفجوة بين الدول.  :المستوى الثاني

عادة تقسايمات لمفجاوة الرقمياة فمنياا مان يمياز باين القادرة المادياة وباين القادرة  توجد
، 2116م يظير مستويين لمفجوة الرقمية ىما: )فاطماة أل معجاب، المعرفية عمى النفاذ ومن ث  

264.)  
 التفاوت في القدرة عمى النفاذ والوصول الرقمي.  -

 .ا المعمومات واتتصاتتتكنولوجي استخدامالتفاوت في اإللمام بميارات  -
وىااي دراسااة عاان جيااود سااد الفجااوة الرقميااة  (Rao, S. S. , 2005)وتاارى دراسااة 

لألفراد، وحسب اتزدىاار باليند أن لمفجوة الرقمية أبعاد ومستويات حسب المستوى اتقتصادي 
ااا كبيااار( ، وحساااب المنااااطق  –ق ، وحساااب العمااار )صاااغير ر  اتقتصاااادي لمااادول، وحساااب الع 
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ذكور(، وىذه المستويات لمفجوة الرقمية مان  –الجغرافية )ريف ، حضر( وحسب الجنس )إناث 
 اإلنترناتحيث النوع والدرجة في اتتصال الياتفي والقدرة عمى الوصاول إلاى المجتماع الرقماي و 

فجاوة فجاوة رقمياة عالمياة ، فجاوة رقمياة إقميمياة ، ليا مساتويات منياا أن الفجوة الرقمية  و، 
 وطنية.  رقمية

،  2118وىناك رأي عخر يقسميا إلى خمس مستويات ىي: )حمزة بعمى ، وعخرون، 
21 – 22.) 

 الفجوة الرقمية بين أفراد األسرة.  -         الفجوة الرقمية بين الجنسين.  -
 الفجوة الرقمية بين الجيات.  -           الفجوة الرقمية بين األجيال.  -
 الفجوة الرقمية بين الدول المختمفة.  -

إلاى أن ىنااك فجاوة رقمياة  (Tien , F.F. & Fu, T.– T. ,2008)وتضايف دراساة 
بين األفاراد وفًقاا لممساتوى اتقتصاادي، واتجتمااعي، وكاذلك العرقاي ، وىنااك فجاوة رقمياة باين 

ب التخصصااات طااالب الجامعااات الحكوميااة وطااالب الجامعااات الخاصااة، وفجااوة رقميااة بااين طااال
 في العموم اتجتماعية والعموم الطبيعية واليندسية. 

أن الفجاوة  (Korupp, S. E. & Szydlik, M. , 2005, 409)وتارى دراساة 
الرقمياااة مساااتويان المساااتوى الرقماااي األول وىاااو مساااتوى الوصاااول إلاااى  أجيااازة الكمبياااوتر 

تمااك التقنيااات فااي الحصااول عمااى المعااارف  اسااتخدام، والمسااتوى الرقمااي الثاااني ىااو اإلنترنااتو 
 والمعمومات والتعامل معيا. 

، 2115عدة مستويات ىي: )نبيل عمى ، نادية حجازي ، من يرى أن لمفجوة الرقمية  وىناك
27) ،(Mcphail, T. L., 2009, 126) 

 مستوى القطاع الخاص.  -    مستوى األفراد.  -
 مستوى القطاع األىمي  -            مستوى القيادات.  -
 مستوى الدولة عامة.  -                              مستوى الجماعات.  -
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 مستوى العالم أجمع.  -                       مستوى القطاع الحكومي.  -
قمياة وأىمياا التاي توجاد باين األفاراد ر يتضح مما سبق وجود عادة مساتويات لمفجاوة ال

الجيااات والاادول المختمفااة ممااا يااؤثر بشااكل كبياار عمااى جميااع النااواحي  وبااين الجنسااين وبااين
 األخرى خاصة النواحي المعرفية منيا. 

 *  أبعاد الفجوة السقمية: 

م، أبعاااد الفجااوة الرقميااة فااي محااورين 2112لقااد بمااور تقرياار التنميااة اإلنسااانية لعااام 
 (.  482،  2119ىما: )سمير القطب، 

المحور األول )األفقي(: محور الدورة الكاممة تكتساب المعرفة والتي تشمل خماس   -
مراحاال ىااي: النفاااذ إلااى المعمومااات وتنظاايم المعمومااات واسااتخالص المعرفااة وتطبيااق المعرفااة، 

 وتوليد المعرفة الجديدة. 
المحااور الثاااني )الرأسااي(: محااور العناصاار األساسااية إلقامااة صااناعة المعمومااات  -

شاااتمل عماااى عنصااار محتاااوى المعموماااات، وعنصااار معالجاااة المعموماااات، وعنصااار توزياااع وت
المعمومات ويمثل عنصر المحتوى  أىم ىذه العناصر الثالثة. )برناامج األمام المتحادة اإلنماائي 

 ،2112  ،71  .) 
( نجد أنو قسام الفجاوة الرقمياة  26، 2115وبالنظر لرأي )نبيل عمى، نادية حجازي، 

 ية: لألبعاد التال
 استيعاب المعرفة.  -           النفاذ إلى مصادر المعرفة.  -
 توليد المعرفة الجديدة.  -                    .توظيف المعرفة -

ومن ثم يتفق ىاذا التقسايم ألبعااد الفجاوة الرقمياة ماع تقسايم تقريار التنمياة اإلنساانية 
 .تعطي دورة اكتساب المعرفة  ، الذي يرى أن أبعاد الفجوة الرقمية ىي التي 2112عام 

 )ج( أضباب الفجوة السقمية لدى الباحجني الرتبويني: 

بصفة عامة والباحثين التربويين  دأسباب الفجوة الرقمية لدى األفرا أسباب متعددة 
أن السبب الرئيسي  (Cruz – Jesus, F.et al., 2016, 72)وترى دراسة متعددة ، بصفة 
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بين السكان والتي ترجع لعوامل اقتصادية واجتماعية  الرقمية الالمساواةلمفجوة الرقمية ىو 
 وعرقية وسياسية. 

لمفجوة الرقمية أساباب ترجاع لالختالفاات الدولياة والداخمياة باين المنااطق وباين األفاراد 
فاااي المجاااال اتجتمااااعي، والمجاااال اتقتصاااادي ، والعوامااال التكنولوجياااة ،  منياااا اتختالفاااات

التحتيااة ومسااتوى التعماايم واكتساااب ميااارات اتتصااال البنيااة  غويااة، وماادى امااتالك والعواماال الم
 ,Chen, W. & Wellman, B. , 2004)والمرحماة العمرياة.  والموقاع الجغرافاي والجانس

18 – 25) 
أسااباب الفجااوة الرقميااة ( Fuchs, C.& Horak,E.,2008,101) وترجااع دراسااة 

إلاى وجاود أرباع فجاوات فاي المجتمااع ىاي الفجاوة اتجتماعياة ، والفجاوة اتقتصاادية ، والفجااوة 
 السياسية والفجوة الثقافية. 

إن من أىم أسباب الفجوة الرقمية عدم المساواة بجميع أشاكالو فاي عادة عوامال وىاي 
: 
التحتياة البنياة  احي المادياة لممساتخدم وتاوفر العامل األول : وىو مدى التوفر الجغرافاي والناو  

 المادية )السمكية والالسمكية( والتطبيقات واألجيزة المنزلية.
العامل الثاني:  ىو الوصول المالي ويتمثل في القدرة اتقتصادية عمى الدفع باستمرار من أجال 

 خدمات تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت التي يحتاجيا المستخدم .
تكنولوجياا  ساتخدامالعامل الثالث :ىاو العامال المعرفاي ومادى تاوفر القادرة والمياارات الالزماة ت

اتتصاتت والمعمومات وذلك يرجع لمنظاام التعميماي ودور المنااىج الدراساة المختمفاة فاي ذلاك. 
(Herselman, M. & Britton, K. G. , 2002, 271) 

لرقمياة لادى المتعمماين والطاالب ىاي فجاوة وترى ىذه الدراسة في نتائجياا أن الفجاوة ا
تكنولوجياااا  اسااتخدامتعميميااة ترجااع أىاام أساابابيا إلااى التعمااايم الااذي يجااب أن يدرساايم كيفيااة 

ماان جوانااب حياتنااا وأنيااا تغياار الطريقااة التااي  اً ميماا اً المعمومااات واتتصاااتت التااي تعتباار جانباا
ناتعمم بياا فاي ىاذا العصار الاذىبي نؤدي بيا أعمالنا والطريقة التاي نعايش بياا والطريقاة التاي 

 (Herselman, M. & Britton, K. G. , 2002, 270)لمتكنولوجيا. 
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أن رأس الماااال  .&Korupp.S.E ) (Szydlik,M.,2005,409تااارى دراساااة  ) 
البشااري واتجتماااعي أىاام ماان رأس المااال اتقتصااادي بالنساابة لموضااوع الفجااوة الرقميااة لاادى 

 األفراد وأكثر ت ثيرا عمييا.
تااارى ىاااذه الدراساااة أن أىااام أساااباب الفجاااوة الرقمياااة ىاااو عااادم المسااااواة اتجتماعياااة 

ورىاااا ماااوازي لمفجاااوة واتقتصاااادية مثااال التعمااايم والااادخل ويمكااان القاااول أن الفجاااوة الرقمياااة وتط
 اتقتصادية بين األفراد. 

ىنااااك أساااباب ترجاااع لااارأس الماااال البشاااري خاصاااة فاااي المنااااطق الريفياااة المتخمفاااة تعميمًياااا  -
 وضرورة محو األمية الرقمية لدى سكان الريف. 

ىناااك أسااباب جغرافيااة بساابب عاادم المساااواة بااين المناااطق الجغرافيااة فااي الخاادمات المقدمااة  -
 ليا.
أىمية كبيرة لمعرق في الفجوة الرقمية، وكذلك الجنس، فالخمفياة العرقياة وناوع الجانس ىناك  -

 ,Korupp, S. E. & Szydlik, M. , 2005)ميماة فاي تحميال ودراساة الفجاوة الرقمياة.

410) 

ىناك رأى يرى أن أسباب الفجوة الرقمية ىي خاصة بالتعميم الجامعي ترجع لألسباب 
 التالية: 

تكنولوجياا المعموماات والقادرة  اساتخدامصال باالمتعمم ومادى اكتساابو مياارات : تتأضباب فسديـة 
 عمى التواصل عبرىا. 

 التحتية بيا. البنية  : ترجع لممؤسسة الجامعية ومدى توافر إمكاناتيا المادية وأضباب مؤضطية

ــة  : وتتعمااق بمسااتوى الدولااة وكااذلك إمكاناتيااا الماديااة وسياساااتيا وماادى تبنييااا أضــباب وطهي
 لذلك. 

(Khalid, Md. S. & Pedersen, M. J. L. , 2016, 220 – 221) 
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متعددة اتفقت عمييا عدة دراسات ىي دراسة  اً ويمكن القول أن لمفجوة الرقمية أسباب
 2118ة )حمزة بعمي ، وعخرون ، ( ، ودراس 43-31، 2115)نبيل عمى ، نادية حجازي، 

 2114( ، ودراسة )عصام منصور، 153 – 152،  2114، ودراسة )منى الغانم، (-، 
( ، ودراسة )سييمة ميري، 581 – 579،  2117( ، ودراسة )كريمة عياد، 53 – 41،

 ، 2118(، ودراسة )إخالص النجار، ومصطفى حسين، 23 – 21،  2113
 – Berrio)(، ودراسة 48 – 47،  2114(، ودراسة )أماني طو ، 194 – 193 

Zapata, C. & Rojas, H. , 2014, 133 – 142)  ودراسة ،(Rao, S. S. , 2005, 

)حميد ودراسة  (Naidoo, S. & Raju, J. , 2012)، ودراسة (375 – 361
 ، 2111الريمي،
دة بالدراسات السابقة والتي اتفقت (، وبعد اطالع الباحثة عمى األسباب الوار 246 – 243

 عمييا ىذه الدراسات فانو يمكن القول أن أسباب الفجوة الرقمية ىي: 

ماا ومنياا لفجاوة الرقمياة وتعاد مان أىام أساباب ا ا ضباب االقتصادية للفجوة السقميـة:   -1
 يمي: 

 ارتفاع تكمفة توطين تكنولوجيا المعمومات.  -
 التحتية الالزمة. البنية  كمفة الممكية الفكرية ضعف  -
 تكتل الكبار والضغط عمى الصغار.  -
 التيام الشركات متعددة الجنسيات لألسواق المحمية.  -
 انحياز تكنولوجيا المعمومات إلى القوى عمى حساب الضعيف.  -

 وتتمثل فيما يمي:   ا ضباب التههولوجية:-2
 اتحتكار التكنولوجي.  تنامي -           سرعة التطور التكنولوجي.  -
 شدة اتندماج المعرفي.  -         تقافيم اتنغالق التكنولوجي.  -

 وتتمثل فيما يمي:   ا ضباب الطياضية: -3
 غياب سياسات المعمومات بالدول النامية.  -
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 سيطرة المنظمات العالمية وانحيازىا لصف الكبار.  -
 احتكار الوتيات المتحدة األمريكية لممحيط الجيومعموماتي.  -
 سيطرة الحكومات بالدول النامية عمى الوضع المعموماتي بيا.  -

 منيا ما يمي: و  ا ضباب الجكافية واالجتماعية:-4
 تدني التعميم وعدم توافر فرص التعمم وضعف دوره.  -
 واإللكترونية.  انتشار األمية بكل أنواعيا خاصة اليجائية -
 الفجوة المغوية خاصة في المغة اإلنجمزية.  -
 الجمود المجتمعي.  -
 األسباب العرقية والعنصرية.  -
 الجمود التنظيمي والتشريعي والمشكالت التنظيمية.  -
 غياب الثقافة العممية والتكنولوجية.  -
 عدم وجود العدالة والمساواة اتجتماعية بين المناطق الجغرافية.  -

عان أساباب الفجاوة الرقمياة فاي المجتماع بصافة عاماة أماا مان  اً موجز  اً كان ذلك عرض
أسااباب الفجااوة الرقميااة لاادى الباااحثين التربااويين فيااي ت تختمااف عاان أسااباب األميااة الرقميااة 

قاد ترجاع لابعض الخصاائص الذاتياة أو الشخصاية  بالمجتمع باإلضافة إلى بعض األسباب التي
 وطرق اختياره وطرق إعداده. أو إلى ظروفو اتقتصادية واتجتماعية لمباحث التربوي 

 ويمكن القول أن من أىم أسباب الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين ما يمي: 

 ا ضباب االقتصادية: -1

تفاع تكمفة اقتناء التقنية الحديثاة وأجيزتياا من أسباب الفجوة الرقمية لدى الباحثين ار 
لمغايااة وت يفااي  اً فااي مصاار مقارنااة باادخل الباااحثين الااذي يعتباار محاادود اإلنترنااتتكمفااة  وارتفاااع

بمتطمباتيم الحياتية مما يجعل ىناك صعوبة فاي ماواكبتيم لمتقادم التكنولاوجي واقتنااء أجيزتاو، 
لجامعااات وبكميااات التربيااة ترتفاااع التكمفااة باإلضااافة إلااى ضااعف تااوفر تمااك الخاادمات أيًضااا با
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التحتياة بتماك الكمياات وياؤدي إلاى البنياة  ي ضاعف  وضعف ميزانية تمك الجامعاات وكمياتياا مماا
 الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين. زيادة

 ا ضباب التههولوجية: -2

جياد لمواكبتاو  ياتم إعاداد البااحثين بشاكللم حيث التطور التكنولوجي المتالحق والذي 
التكنولوجيا الحديثة ويساتمزم ذلاك  ستخدامارات والقدرات الالزمة تميحيث ينقص العديد منيم ال

التحتياة بالجامعاات وتزويادىا بتكنولوجياا المعموماات وتادريب البااحثين الترباويين البنية  تطوير 
 أثناء فترة إعدادىم عمييا. 

 ا ضباب التعليمية: -3

حيث تدني مستوى تعميم الباحثين التربويين فيما يخص اتىتمام بالتكنولوجياا الحديثاة 
ونقاص المياارات الالزماة لمتعامال ماع بداية من مرحمة التعميم األساسي وحتى التعميم الجامعي 

 اساتخدامالاذي يعاد مان أىام الماداخل فاي  اإلنجميزياةتكنولوجيا العصر، وضاعف مساتوى المغاة 
 تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت ونقص الوعي المعموماتي لدى الباحثين التربويين. 

 ا ضباب التػسيعية والطياضية:  -4

لمتكنولوجياا الحديثاة فاي تحقياق  وتتمخص في ضعف تبني السياسات العامة بالمجتمع
ونقااص  النمااو المعرفااي وتحقيااق التنميااة فااي جميااع المجاااتت، ونقااص التشااريعات بالجامعااات

كاال مااا يخااص التكنولوجيااا الحديثااة وتوظيفيااا فااي  إتقااانالتااي تجباار الباااحثين عمااى الحريااات 
البحث العممي ، وقد بدأ ذلك يظير في السنوات األخيرة لكان بدرجاة غيار كافياة لمواكباة عصار 

 المعرفة والمساىمة فيو.
فة التربوياة والتاي لمفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين عثار وأضرار بالغة عمى المعر 

يجب أن يتصف منتجوىا بمواكبة التقدم العممي والتكنولوجي وتوظياف معطياات العصار الرقماي 
 المعرفة التربوية ونشرىا وتوزيعيا.  إنتاجفي 

 )د( جوانب الفجوة  السقمية لدى الباحجني الرتبويني وتداعياتًا على املعسفة الرتبوية: 
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تتمثل الفجوة الرقمية في عدم القدرة عمى النفاذ إلى مصاادر المعرفاة واساتيعابيا وتوظياف ىاذه 
التحتيااة ليااذه الاادورة المعرفيااة وتتمثاال البنيااة  المعرفااة لتوليااد معرفااة جدياادة فااي ضااوء تااوافر 

اإلباداع وتولياد ،  اساتيعاب ىاذه المعرفاة ، والنفاذ إلى مصاادر المعرفاةىذه الفجوة في  عناصر
 (.  129، 2113)عزة جوىري، لمعرفة الجديدة. ا

النااااواحي الثقافيااااة واتقتصااااادية ولمفجااااوة الرقميااااة تااااداعياتيا وعثارىااااا الساااامبية عمااااى 
الدراساااة ستقتصااار عماااى تاااداعياتيا عماااى  هواتجتماعياااة والسياساااية فاااي المجتماااع ، وفاااي ىاااذ

باحثين التربويين ىاو عادم مفيوم الفجوة الرقمية لدى ال المعرفة التربوية فقط، ويمكن القول أن
معرفاة  نتااجالقدرة  عمى النفاذ والوصول إلى مصاادر المعرفاة التربوياة واساتيعابيا وتوظيفياا إل 

تربويااة جدياادة يااتم نشاارىا عمااى المسااتوى الااداخمي والخااارجي وماان ثاام يمكاان القااول أن جوانااب 
 الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين ىي: 

 النفاذ والوصول لمصادر المعرفة التربوية.  -1
 استيعاب المعرفة التربوية.  -2
 توظيف )تطبيق( المعرفة التربوية.  -3
 وتوليد المعرفة التربوية.  إنتاج -4
 نشر وتوزيع المعرفة التربوية.  -5

الباحثين من البدييات والمسممات في العصر الحالي ضرورة إلمام ولقد أصبح 
ومدى امتالكو لممعرفة العنصر البشري  ىوو التكنولوجيا الحديثة  استخدامبميارات  التربويين

البنية  التكنولوجيا الحديثة في مجال بحثو التربوي ألنو قد يمتمك  استخداموالميارة في 
التحتية وتوفر لو جميع اإلمكانات الالزمة لالنضمام لمعالم الرقمي ولكنو ت يوجد لديو الحد 

تمك التكنولوجيا الحديثة ومن تمك الميارات األساسية  ستخداممن الميارات الالزمة ت األدني
اإلكسيل  استخدامالحاسب اآللي من كتابة وقص ونسخ وطباعة و  استخدامالالزمة ميارة 

وميارات التعامل مع العالم الرقمي والصورة الرقمية  والورد وغيرىا من برامج الحاسب اآللي
 ، التي يحتاجيا الباحث التربوي في إنجاز بحثو التربوي.  ياناتلممعمومات والب
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 وفيما يمي توضيح لتمك الجوانب بشيء من التفصيل: 

 الهفاذ والوصو  ملصادز املعسفة الرتبوية:  -1

حياث إناو يجااب عماى الباحاث التربااوي فاي العصاار الحاالي مواكباة العصاار الرقماي بكاال 
لبحاث الترباوي والمعرفاة التربوياة ، وعماى رأسايا تطاوير معطياتو التاي يمكان توظيفياا لتطاوير ا

 قدراتو من معمومات وميارات تساعده عمى الوصول والنفاذ إلى مصادر المعرفة التربوية. 
مة إتاحة اتدوات بيا المشاركة اتلكترونية الكام قصدتاحة الرقمي ياإل أو الوصول ) النفاذ ( 
لمجميع في العصر الرقمي و توفيره لألفراد و يجب تقميص الفجوة بين  نخراطو المصادر و اإل 

أولئك  وبينيا ونمستخديأولئك الذين يستطيعون الوصول إلى أشكال التكنولوجيا المختمفة و 
 .(65، 2117الذين ت تتوافر لدييم تمك الفرصة  ) تامر المالح ،

إن الوصول إلى المعمومات مة  بل  وان عممية الوصول لممعموممت و النفاذ إلييا ليست سي
ىو أمر شديد الصعوبة و يستيمك الكثير من الزمن األمر الذي يتطمب  اإلنترنتعبر شبكة 

وجود أدوات خاصة  بالبحث عن الممفات والمعمومات لتصبح العممية أسيل و أسرع و ىذه 
) أبو  ومية األدوات المستخدمة عن المعمومات منيا أدوات بحث نصية ، وأدوات بحث رس

 ( 89-88،  2113بكر اليوس ، 
  

وعمميااة الوصااول لممعرفااة ىااي   عمميااة بنائيااة تطويريااة يقااوم بيااا الباحااث التربااوي 
بوضااع خطااة أو اسااتراتيجية جياادة لمبحااث عاان المعمومااات كميااا  فااي بعااض القواعااد العالمياااة 

وباة كماا  ونوعاا  المتخصصة عمى الوياب وتعاديميا وتحساينيا لموصاول إلاى أفضال النتاائج المطم
في أسرع وقت وب قل جيدممكن   وتحتوي ىذه العممية عمى أرباع مياارات ىاي: ) ساماح أحماد 

 (427-426، 2116وعخرون ،
 يستخدم أدوات ربط مناسبة بين مصطمحات البحث . -

 يقوم بتنفيذ عممية البحث في إحدى األدوات والمواقع المتخصصة عمى الويب . -

 يعدل عممية البحث بطرق مالءمة حسب نوع النتائج وعددىا . -
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 يستكمل عممية البحث عن المعمومات المطموبة عبر الويب  . -

وحتى ياتمكن الباحاث مان النفااذ والوصاول إلاى المعموماات تباد مان تاوفر الادعم والمسااندة لاو 
التجييازات لمطاالب ، تاوفير   متطمباات الوصاول الرقماي ومان  وتوفير اإلمكانات الالزمة لذلك ،

وجود البرامج لتزويد الوصول الرقمي ، وجود معممين قادرين عمى تفعيال دور الوصاول الرقماي 
 ( 66-65،  211. )تامر المالح ،    في العممية التعميمية

م( إلى أن نفاذ ووصول الطالب إلاى المعموماات  2113وتوصمت دراسة ماىر الضبع )        
 (176-171، 2113وىي  : ) ماىر الضبع ،تواجيو بعض المحددات 

 اساااتخدام: ومنياضاااعف دور األسااارة فاااي مسااااندة الطاااالب عماااى المحاااددات اتجتماعياااة  -
لو ت ثير سمبي عماى أخالقياات  اإلنترنتبل ومحاربتو اعتقادًا من أولياء األمور ب ن  اإلنترنت
 األبناء.

البانات العالمية  بدون اشاتراكات : ومنياصعوبة النفاد والوصول لقواعد  المحددات الثقافية -
، وعاادم  اإلنترنااتالااذي يحااول دون اتسااتفادة ماان محتويااات  اإلنجميزيااةالمغااة  إتقااان، وعااد 

 لمحصول عمى المعمومات . اإلنترنتامتالك ميارات التعامل مع 

،و  اإلنترنات:ومنا ارتفااع تكمفاة الحصاول عماى مياارات التعامال ماع  المحددات اتقتصادية -
 وارتفاع ثمن األجيزة والبرامج . اإلنترنتتكمفة خدمة ارتفاع 

التحتياة الالزماة لاو لالنادماج فاي العصار الرقماي مان  البنية  وذلك يعني حتمية توفر 
جامعاات، ومان ثاام الكمياات و بالتوفرىاا لاو الانظم التعميميااة أن إمكاناات مادياة وتكنولوجياة يجااب 

، والنفاذ إلى مصادر المعرفة التربوياة المختمفاةيجب عميو امتالك القدرة والميارة عمى الوصول 
(، ودراساة )محماد حارب، 151، 2114، نصاار عمايوبعد الرجاوع لعادة دراساات منياا دراساة )

أىام  تعارف الباحثاة عماى بعاد (، و 171، 2114(، ودراسة )جمال مصاطفى ، 166،  2113
أن فاياات التاي يجاب أىام الك خصائص العصر الرقمي وأىم متطمباتاو فاناو يمكان القاول أن مان

 ما يمي:  والوصول إلى مصادر المعرفة التربوية ىي يمتمكيا الباحث التربوي لمنفاذ
 القدرة عمى اتستفادة من منجزات العصر الرقمي في البحث التربوي.  -
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 بميارة.  اإلنترنتالحاسب اآللي و  استخدامالقدرة عمى  -
 المكتبات الرقمية بكفاءة لتجويد البحث التربوي.  استخدامالقدرة عمى  -
 الوصول إلى المعمومات التربوية المتاحة ببنك المعرفة المصري.  -
 قواعد البيانات العالمية في الحصول عمى المعرفة التربوية العالمية.  استخدامالقدرة عمى  -
ات المصاارية ماان رسااائل القاادرة عمااى الحصااول عمااى المعمومااات المتاحااة عمااى اتحاااد المكتباا  -

 عممية ودوريات تربوية. 
القدرة عمى الحصول عمى دراساات وأبحااث تربوياة فاي مجاال تخصاص الباحاث الترباوي مان  -

 وغيرىا من المواقع العممية.   جوجل سكولر األخرى مثل  اإلنترنتالمواقع المتاحة عمى 
شبكات التواصل اتجتماعي في الحصول عمى المعمومات التربوية  استخدامالقدرة عمى  -

 المفيدة. 
 إللكتروني في الحصول عمى المعرفة التربوية. انقاش العممي ال استخدامالقدرة عمى  -
بمحركاات  اإلنترناتالقدرة عمى المشاركة في حضور البرامج التدريبية في التربية عن طرياق  -

 البحث اإللكتروني. 
التخصص  في مجال اإلنترنتعمى شبكات ور المحاضرات الرقمية المتاحة ضرة عمى حالقد -

 التربوي. 
 المشاركة في حضور المؤتمرات العممية التربوية اإللكترونية. -
ميارات التواصل اإللكتروني في الحصول عمى المعرفة التربوية  استخدامالقدرة عمى  -

 .بفعالية
 التعميم المفتوح والتعميم عن بعد لمحصول عمى درجات عممية . القدرة عمى اتلتحاق ببرامج -

 ية )تهظيم واضتدالص املعسفة الرتبوية(:واضتيعاب املعسفة الرتب -2

يعد استيعاب المعرفة مان أىام الكفاياات التاي يجاب أن يتعممياا الباحاث الترباوي وذلاك 
حااث التربااوي ويقصااد بااو ألن اسااتيعاب المعرفااة فااي مجااال البحااث التربااوي ماان أىاام مقومااات الب

التكوين العمماي لمبااحثين وأعضااء ىيئاة التادريس فاي كمياات التربياة ، ألن أي مقوماات أخارى 
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في الباحث فيي قميمة الفائادة إذا لام يتاوفر فاي الباحاث القادرة عماى تفعيمياا واتساتفادة منياا . 
 (.  151،  2114)عمي نصار، 

نو ت فائدة من المعمومات والمعارف التي  يحصل عمييا الباحث في المرحماة الساابقة وا 
إن لاام يسااتطيع الباحااث التربااوي تنظيميااا وفيميااا واسااتخالص المعرفااة المفياادة لبحثااو التربااوي 
منيااا، خاصااة فااي العصاار الرقمااي الااذي أصاابحت فييااا المعمومااات متااوافرة وبكثاارة وىااذه الكثاارة 

الباحاث القادرات المختمفاة التااي  المعموماتياة تعاد مشاكمة مثال قماة توافرىاا، لااذلك تباد أن يمتماك
عماااى مصاااادر المعرفاااة التربوياااة خاصاااة  تسااااعده عماااى اساااتيعاب المعرفاااة التربوياااة المتاحاااة

اإللكترونيااة منيااا، وتمخااص الباحثااة أىاام الكفايااات الالزمااة لمباحااث التربااوي تسااتيعاب المعرفااة 
 (.151 – 151، 2114التربوية في النقاط التالية: )عمى نصار، 

عمى استيعاب التطورات السريعة ، والمتالحقة في المجال التربوي فاي العصار الرقماي  القدرة -
مثاال التعماايم المفتااوح والااتعمم عاان بعااد والااتعمم اتفتراضااي والجامعااات اتفتراضااية والقاادرة عمااى 

 التعامل معيا. 
معاات فيم الباحاث لممفااىيم التربوياة الحديثاة فاي المجاال الترباوي مثال عماال المعرفاة ومجت -

الااتعمم والمعرفااة التشاااركية ورأس المااال الفكااري وغيرىااا ماان التطبيقااات المتجااددة لتكنولوجيااا 
 المعمومات واتتصاتت في مجال التربية. 

اسااتيعاب المفاااىيم الدوليااة فااي البحااث التربااوي مثاال تاادويل البحااث والمشااروعات التربويااة  -
 الدولية والمختبرات التعاونية الدولية. 

 عمى إقامة عالقات دولية لمحصول عمى معرفة وتكوين معرفة دولية مشتركة معيا. القدرة  -
 القدرة عمى التعامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في استيعاب وفيم المعرفة التربوية.  -
 منيجيات البحث التربوي الحديثة تستيعاب أحد المستجدات في البحث التربوي.  إتقان -
 المشاركة في أنشطة تقاسم المعرفة التربوية مع اآلخرين من المنتديات والممتقيات.  -

بعاض الكفاياات التاي يجاب أن يمتمكياا الباحاث الترباوي إلى ما سابق وتضيف الباحثة 
 في العصر الرقمي وىي: 
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 القدرة عمى تنظيم المعموماات التاي حصال عميياا بشاكل إلكتروناي وتكاوين مكتباات إلكترونياة -
 خاصة بو. 

بارامج  اساتخدامالقدرة عماى توثياق المعموماات التاي يحصال عميياا الباحاث بشاكل إلكتروناي ب -
 .End – Note  نوت نداإل  مثل برنامج اتلكتروني إلكترونية مثل التوثيق 

مماا يتطماب  اإلنجميزياةالقدرة عمى ترجمة المعمومات الحاصال عميياا خاصاة المتاحاة بالمغاة  -
 .  اإلنترنتالمغة لكثرة المعمومات والمعارف المتاحة بيا عمى شبكة  لتمك إتقان
القدرة عمى استخالص المعارف والمعمومات التي تخص موضوع البحث التربوي بكفاءة نظارًا  -

 لوجود تضخم معرفي مربك لمباحث التربوي. 
حتاى يساتخمص امتالك ميارات النقاد والتفكيار النقادي عناد التعامال ماع المعموماات المتاحاة  -

 منيا ما يفيد بحثو التربوي وبشكل عممي صحيح. 
يااز البحثااي عنااد القاادرة عمااى امااتالك ميااارات التفكياار الموضااوعي والبعااد عاان الذاتيااة والتح -

 اآلخرين التربوية، بغض النظر عن خمفياتيم الجغرافية أو الثقافية.  أراءالتعامل مع 
تربوياة المتاحاة بشااكل عمماي يساتطيع الباحاث فااي القادرة عماى التحميال الاادقيق لممعموماات ال -

 النياية الوصول ما يفيده في بحثو التربوي بشكل صحيح.

 توظي  )تطبيل( املعسفة الرتبوية:  -3

ن اتناادماج الرقمااي لألفااراد يجااب أن يباادأ ماان الساانوات األولااى لمدراسااة وفااي دراسااة  وا 
(Judge , S. et al., 2006, 52 – 60)  والتي بحثت مدى اتندماج الرقمي لألطفال من سان

أربع سنوات وحتى الصف الثالاث اتبتادائي وتوصامت إلاى أن المادارس قاد تسايل الوصاول إلاى 
أجيزة الكمبيوتر بالمدرسة وتوفر ذلك لمطالب خاصاة فاي البيئاات الفقيارة وتحقاق المسااواة فاي 

يتوقاف عماى عوامال اقتصاادية واجتماعياة الاذي  ساتخدامذلك ، لكنيا ت تحقق المسااواة فاي ات
مختمفاااة، ذلاااك يعناااي أن تحقياااق اتنااادماج الرقماااي لمشاااباب يبااادأ مااان مرحماااة الطفولاااة المبكااارة 

 التكنولوجيا والتدريب عمييا.  ستخدامويتطمب تحسين القدرات والميارات الالزمة ت
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توظيااف ماان أىاام الكفايااات التااي يجااب أن يتقنيااا الباحااث التربااوي ىااي القاادرة عمااى و 
وتطبيااق المعرفااة التربويااة، حيااث إن البحااث التربااوي يكااون قمياال القيمااة إذ لاام يااتم اإلفااادة ماان 

صالح النظام التعميمي . )عمى نصار،   (.  154،  2114نتائجو في تطور المعرفة التربوية وا 
ومن أىم الكفايات التي يجب أن يتقنيا الباحث التربوي لتوظياف وتطبياق المعرفاة فاي 

 معرفة جديدة ترى الدراسة الحالية أنيا ما يمي:  إنتاجرقمي من أجل العصر ال
 القدرة عمى الحكم عمى جودة البحث العممي إلكترونًيا.  -
 في تطبيق اتستبانات بشكل إلكتروني.  اإلنترنت استخدامالقدرة عمى  -
 القدرة عمى تحكيم أدوات البحث التربوي بشكل إلكتروني.  -
 القدرة عمى تطبيق أدوات البحوث التربوية إلكترونًيا.  -
لمعالجاة نتاائج  (SPSS)،  (SAS)مثال  حصاائيةبارامج المعالجاات اإل اساتخدامالقدرة عماى  -

 البحوث التربوية. 
 التكنولوجيا الحديثة في كتابة البحث التربوي وعمل الممفات المختمفة.  استخدامالقدرة عمى  -
 صول عمى المساعدة من المسئولين عن المواقع اإللكترونية البحثية. القدرة عمى الح -
وتوظيااف المعرفااة التربويااة مثاال األمانااة  اسااتخداماتلتاازام ب خالقيااات البحااث التربااوي عنااد  -

 العممية وحقوق الممكية الفكرية. 
 جنتاااالقاادرة عمااى العماال فااي فريااق أثناااء توظيااف المعرفااة التربويااة خاصااة مااع المعممااين إل  -

 معرفة جديدة تحل مشكالت التعميم. 
وساائل التواصال اتجتمااعي مثال تاويتر والفايس باوك فاي التواصال ماع  اساتخدامالقدرة عمى  -

 العمماء وتحكيم أدوات البحث. 
اتستفادة من وسائل التواصال اتجتمااعي فاي تطبياق أدوات البحاث الترباوي خاصاة العيناات  -

 التي يصعب الوصول إلييا. 
 اتستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمل المخططات وخاصة نظم محاكاة الواقع التربوي.  -

 املعسفة الرتبوية يف العصس السقم :  إنتاجتوليد و -4
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وتوليد المعرفة التربوية ىي الغاية من إعداد البحث التربوي، خاصة  إنتاجإن عممية  
المعرفة  إنتاجمع العربي والمصري ضعيفة في في عصر المعرفة والذي تعد فيو مساىمة المجت

الفكري العربي وضعف المحتوى  نتاجكما سبق توضيحو سابًقا في ىذه الدراسة، وقمة اإل 
،  ويعد البحث التربوي السبيل الوحيد المؤدي إلى اإلنترنتالفكري العربي خاصة عمى شبكة 

والمفاىيم والنظريات العممية  اكتشاف الجديد من المعرفة التربوية والتوصل إلى القوانين
نتاجالحاكمة ليا والتي تمثل أسس قوية في تشكيل وتطوير منظومة المعرفة التربوية، و   ا 
، 2114معارف تربوية جديدة تسيم في تجديد المعارف التربوية القائمة .)عمى نصار، 

152.) 
ن عمميااة  ساايمة  توتوليااد المعرفااة التربويااة فااي العصاار الرقمااي عمميااة ليساا إنتاااجوا 

المعرفاة التربوياة  نتااجوبالتالي تبد أن يمتمك الباحث التربوي مجموعة من الكفاياات الالزماة إل 
 في العصر الرقمي منيا ما يمي: 

 معرفة تربوية جديدة تواكب التقدم العممي والتكنولوجي الحادث عالمًيا.  إنتاجالقدرة عمى  -
 البحث التربوي.  إنتاجامتالك الباحث التربوي لميارات التفكير اإلبداعي واتبتكاري في  -
معرفة تربوية تواكب التقدم العممي والتكنولوجي الحاادث فاي المجتماع وفاي  إنتاجالقدرة عمى  -

 المؤسسات التعميمية. 
حااث التربااوي فااي الب إنتاااجعمااى المحافظااة عمااى عنصاار األصااالة فااي قاادرة الباحااث التربااوي  -

 العصر الرقمي. 
نبيار باألفكاار الحديثاة البراقاة يقدرة الباحث وتحكمو في أفكاره فاي البحاث الترباوي بحياث ت  -

 التي ت تصمح لواقع المجتمع المصري. 
البحااوث التربويااة  إنتاااجالباحااث لمناااىج البحااث التربااوي الحديثااة والمعاصاارة فااي  اسااتخدام -

 لتربوية العالمية. والمستخدمة في األبحاث ا
معرفاااة تربوياااة تعمااال عماااى تطاااوير  نتااااجالباحاااث لماااداخل استشاااراف المساااتقبل إل  اساااتخدام -

 المستقبل التربوي وتتناسب معو. 
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معرفااة تربويااة تقااوم عمااى تكاماال العمااوم األساسااية والتطبيقيااة  انتاااجقيااام الباحااث التربااوي ب -
 لتطوير المعرفة التربوية. 

اختيار الباحث فاي البحاث الترباوي لقضاايا تربوياة معاصارة تسااير اتتجاىاات المعاصارة فاي  -
 البحث التربوي.

بحوث تربوية بينية تحقق تكامل المعرفة  انتاجتحقق التكامل بين التخصصات التربوية ب -
 التربوية. 

ياجاات المجتماع اختيار الباحث التربوي لموضوعات معاصرة يقاوم بدراساتيا تتناساب ماع احت -
 المعاصرة وتستفيد من معطيات العصر في حميا. 

الباحث لممعايير والمؤشرات الدولية في دراساتو لمقضاايا التربوياة الوطنياة مان أجال  استخدام -
 تطوير المعرفة التربوية في المجتمع التربوي. 

لمؤسساات التربوياة الماداخل الحديثاة لقيااس أداء الانظم التعميمياة وا ستخدامالباحث ت إتقان -
 من أجل تطويرىا حتى تواكب العالم الخارجي. 

بحااوث تربويااة مشااتركة مااع جيااات  نتاااجاتسااتفادة ماان التكنولوجيااا الحديثااة فااي التواصاال إل  -
 دولية لتطوير المعرفة التربوية في المجتمع. 

المخططاااات  اساااتخدامقااادرة الباحاااث الترباااوي عماااى تمخااايص نتاااائج أبحاثاااو بشاااكل عمماااي و  -
 الرسومات والجداول وتمثيميا بشكل إلكتروني يسيل ويسرع من فيميا. و 

 نػس وتوشيع املعسفة الرتبوية يف العصس السقم :  -5

إن نشر وتوزيع المعرفة التربوية ىو الطريق إلي تقاسم المعرفة التربوية ماع اآلخارين 
بالداخل أو باالمجتمع الادولي وىاي الطرياق تنتشاار الفكار الترباوي والمعرفاة التربوياة وتاداوليا 
محمًياااا وعالمًياااا ،  ويمثااال النشااار العمماااي أىااام األنشاااطة األكاديمياااة ألعضااااء ىيئاااة التااادريس 

، حتى أن األمر يصل في العديد من الجامعاات والمؤسساات البحثياة فاي العاالم إلاى  بالجامعات
النشار العممااي أحاد أىام المعااايير التاي تحاادد إمكانياة بقااء األكاااديميين فاي مااواقعيم أو اعتباار 
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اتساتغناء عاانيم لتظياار المقولااة المشاايورة فااي الجامعااات المتقدمااة النشاار أو الفصاال ، وكااذلك 
 (.161،  2113ات أعضاء ىيئة التدريس لوظيفة أعمى. )جمال مصطفى، األمر عند ترقي

وقواعاد  اإلنترنتوفي العصر الرقمي تزداد أىمية النشر اإللكتروني بصفة خاصة عبر 
العمماي الترباوي مان أجال  نتااجالبيانات العالمية والمكتبات الرقمية ، حيث إنو تبد من نشار اإل 

 ة التربوية. تقاسمو مع اآلخرين وتطوير المعرف
وفي المجتمع المصري أصبحت عممية النشر اإللكتروني ىامة لمغاية حيث أصبحت 

سعي إلى إدراجيا ضمن قواعد غالبية الدوريات التربوية تسعي لمحصول عمى النشر الدولي وال
البيانات العالمية حتى تحصل عمى معامل ت ثير عالي وترفع مكانتيا العممية عربًيا ومحمًيا 

لكترونًيا.  وتتيح ن كانت تصدر بشكل ورقي فيي تتاح ورقًيا وا   محتواىا بشكل إلكتروني حتى وا 
ويجاااب عماااى الباحاااث الترباااوي أن يتمتاااع بمجموعاااة مااان الكفاياااات الالزماااة لاااو لنشااار 

   وتوزيع المعرفة التربوية في العصر الرقمي منيا ما يمي: 
 و العممي بيا. إنتاجمدونات شخصية لنشر  ملالقدرة عمى ع -
و العمماي بياا مثال المواقاع الرسامية لمجامعاات إنتاجاعمل مواقع إلكترونية لنشر  القدرة عمى -

 األخرى.  العممية وجوجل سكولر وغيرىا من المواقع
 و العممي بيا. إنتاجالقدرة عمى التواصل مع الدوريات التربوية بشكل إلكتروني لنشر  -
 .  اإلنترنتت العممية البحثية عمى و العممي بالتجمعاإنتاجنشر  -
 و العممي بيا. إنتاجالقدرة عمى التواصل مع دور النشر بشكل إلكتروني لنشر  -
 القدرة عمى نشر ممخصات أبحاثو في المواقع العممية األكاديمية لالستفادة منيا.  -
 الوصول إليو. و العممي وكيفيةانتاجشبكات التواصل اتجتماعي لتعريف اآلخرين ب استخدام -
عمى نشر أبحاث التربوية في دور نشر ومجالت تربوية دولياة لإلساراع التربوي قدرة الباحث  -

 من انتشارىا عالمًيا. 
و إنتاجلمعايير وشروط النشر الدولي واتلتزام بيا لتسييل نشر التربوي معرفة الباحث  -

 التربوي دولًيا. 
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قااع إلكترونيااة بممخصااات أعمالااو لنشاارىا وتعريااف تزويااد دور النشاار العممااي التااي ليااا موا -
 اآلخرين بيا. 

وبشاكل جياد  اإلنجميزياةو العمماي بمغاات أجنبياة مثال إنتاجاعماى كتاباة  الترباوي قدرة الباحث -
 حتى يتم نشرىا بشكل دولي وتنتشر بشكل أسرع عالمًيا. 

ات التربوياة المرموقاة الباحث التربوي التكنولوجيا الحديثاة فاي التعارف عماى الادوري استخدام -
 وتصنيفاتيا ومعامل ت ثير كل منيا، وترتيبيا من حيث جودتيا ومدى انتشارىا عالمًيا. 

ويماام بيااا الباحااث التربااوي فااي العصاار تمااك كاناات أىاام الكفايااات التااي يجااب أن يتقنيااا 
نو في حالة اإللمام بيا فانو ت توجد أي فجوة رقمية لدى الباحاث الترباوي، ول كان فاي الرقمي وا 

حالة عدم اإللمام بيا أو ضعفيا فانو توجد بالت كيد فجاوة رقمياة لادى البااحثين الترباويين ومان 
م تؤدي الفجوة الرقمية إلى فجوة في المعرفة التربوية ولكن في حالاة ساد تماك الفجاوة الرقمياة ث  

 فان ذلك سيؤدي إلى تطوير المعرفة التربوية. 

 : يـ(  مؤغسات قياع الفجوة السقمية)

يضايق ويتسااع  راءمتبايناة حاول قياااس الفجاوة الرقمياة وىاذا التباااين فاي األ  أراءتوجاد 
حسب مفيوم الفجاوة الرقمياة الاذي يتاراوح ماا باين المفياوم الضايق لياا والمفياوم الشاامل وقاد 

 سبق توضيح ذلك في مفيوم الفجوة الرقمية. 
ومن ثم يرى أن قياس فيناك من يقتصر تعريفو لمفجوة الرقمية عمى الوصول الرقمي 

الفجوة الرقمية ينحصر في قياس مؤشر الوصول وىو المنيجية المعتمدة لالتحاد الدولي 
لالتصاتت في قياس الفجوة الرقمية ويتم قياس مؤشر الوصول الرقمي كما يمي: )إخالص 

 (. 213 - 212، 2118النجار، 
 والمحمول. التحتية: وتتمثل في خطوط الياتف الثابت البنية  مؤشر  -1
 .  اإلنترنتمؤشر اتستطاعة المادية: لمدخول عمى  -2
مؤشر المعرفة: ويتمثل في نسابة الباالغين الممماين باالقراءة والكتاباة ونسابة القياد باالتعميم  -3

 الثانوي والجامعي. 
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وعااادد  اإلنترناااتمؤشااار الجاااودة: ويتمثااال فاااي نصااايب الفااارد مااان ساااعة اتتصاااال الدولياااة ب -4
 .  اإلنترنتالمشتركين ب

 من السكان.  111لكل  اإلنترنت: ويعبر عنو بعدد مستخدمي شبكة ستخداممؤشر ات -5
وىنااك ينظار إلاى الفجاوة الرقمياة بمنظورأوسااع ويارى أن قيااس الفجاوة الرقمياة وماادى 

 (.13، 2115تجسيرىا يتم من خالل ثالثة عناصر ىي: )حنان بيزان ، 
 والنفاذ(. البنية  واتتصاتت )النفاذ إلى تكنولوجيا المعمومات  -1
 وكثافتو(.  ستخدامتكنولوجيا المعمومات واتتصاتت )ات استخدام -2
 ستخدامرة الالزمة تقدميارات تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت)الميارات أو ال -3
 لتكنولوجيا(.ا

أن مؤشارات قيااس الفجاوة  (Barzilai – Nahon, K. , 2006, 273)وترى دراساة 
رقمية وتحديدىا تتمخص في مدى وجود قيود أو دعم اجتمااعي وحكاومي، القادرة عماى تحمال ال

مكانياة الوصاول الرقماي، البنياة  ، اماتالك ستخدامالتكاليف ، القدرة عمى ات التحتياة الالزماة، وا 
العواماال اتجتماعيااة والديموغرافيااة عممااا باا ن تمااك المؤشاارات تتفاعاال مًعااا وتااؤثر عمااى بعضاايا 

 البعض وتبد من النظر إلييا نظرة متكاممة. 
أن الفجاوة الرقمياة ثمانياة  (Fuchs, C. , Horak, E. , 2008, 101)وترى دراساة 
 يا وىي: جوانب تبد من قياس

 الوصول المادي )الوصول إلى أجيزة تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت(. .1

النواحي المالية والوصاول إلاى الخادمات )تكمفاة خادمات تكنولوجياا المعموماات واتتصااتت  .2
 بالنسبة إلى الدخل السنوي(. 

 النفاذ المعرفي )ميارات تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت(.  .3

 (.  ستخدامم )قابمية اتالوصول إلى التصمي .4

 (.  اإلنترنتالوصول إلى المحتوى )توافر التطبيقات والمعمومات ذات الصمة عبر  .5

 المحتوى الخاص بو ( . إنتاج) القدرة عمى الوصول إلى  نتاجالوصول إلى اإل  .6
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 الوصول(.  من مكنت  )توافر المؤسسات التي  المؤسسيالوصول  .7

 إلى المؤسسات الحاكمة حيث يتم كتابة القواعد المنظمة سياسات الوصول )الوصول .8
 لمعمل بيا(.

ويالحااظ أن ىااذا الاارأي جااامع لكاال مؤشاارات قياااس الفجااوة وأكثاار شااموًت ماان غيااره ماان 
 األخرى.  راءاأل 

أما أصحاب المفيوم الشامل لمفجوة الرقمية يرون أنو توجد مقاييس أشمل وأكثار وقاد 
( ، ودراسااة 31-29، 2115أجمعاات عاادة دراسااات منيااا دراسااة )نبياال عمااى ، ناديااة حجااازي، 

(، ودراسااة )القاارين 41 – 39،  2114(، ودراسااة )أماااني طااو، 23، 2113)سااييمة ميااري، 
(، عمااى أن 591 – 591،  2117)كريمااة عياااد ،  (، ودراسااة211 – 199،  2117ربيااع، 

 مؤشرات قياس الفجوة الرقمية ىي ما يمي: 
فااارد فاااي  111مؤشااار الكثافاااة اتتصاااالية : يقااااس بعااادد اليواتاااف الثابتاااة والمحمولاااة لكااال  .1

 المجتمع.

 وحيازة اإلنترنت ويقاس بعدد الحاسبات وعدد مستخدميمؤشر التقدم التكنولوجي:  .2
 األجيزة اإللكترونية. 

 استخداممؤشر اإلنجاز التكنولوجي: ويقاس بعدد براءات اتختراع، وعدد تراخيص  .3
التكنولوجيا وحجم صادرات منتجات التكنولوجيا، باإلضافة لمتوسط سنوات التحصيل 

 الدراسي. 

مياة ، واألوراق العماإلنترناتمؤشرات الذكاء المعموماتي: ويقااس بعادد حمقاات النقااش عبار  .4
 التي تشترك فييا أكثر من مؤلف وعدد المقاءات العممية ونطاق الموضوعات. 

التحتياة لتكنولوجياا المعموماات الالزمااة البنياة  مؤشار جاىزياة الشابكات: ويقااس بمساتوى  .5
 يا. ستخدامإلتاحة الفرصة لمكفاءات ت

مان أجيازة  الجمااىيري اإلعاالم: ويقاس بدتلاة عادد وساائل اإلعالموسائل  استخداممؤشر  .6
 الراديو والتمفزيونات والصحف والمجالت وساعات المشاىدة واتستماع والقراءة. 
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الرقم القياسي لمنفاذ: ويقوم عمى أسااس عادة عوامال تاؤثر عماى قادرة بماد عماى النفااذ إلاى  .7
التحتياااة واتساااتطاعة المادياااة والمعرفياااة البنياااة  تكنولوجياااا المعموماااات واتتصااااتت وىاااي 

 حيث سعة نطاق تبادل المعمومات. والتوعية من 

مؤشر مدى اتنخاراط فاي حركاة العولماة: وىاو مؤشار غيار مباشار لقيااس الفجاوة الرقمياة  .8
 ويقاس عادة بمدى اتندماج في العالمية. 

وبالتااالي ماان مؤشاارات القياااس لمفجااوة الرقميااة كااال ماان مؤشاارات النفاااذ بااوزن مقااداره 
( تماك 21(، ومؤشرات الميارات باوزن مقادارىا )41بوزن مقداره ) ستخدام(، ومؤشرات ات41)

كانت مؤشرات قياس الفجوة الرقمية في الدول والمجتمعات المختمفة وىي التي تحادد مادى ردم 
 وتجسير الفجوة الرقمية بيا. 

أما بالنسبة لمؤشرات قيااس الفجاوة الرقمياة لادى األفاراد فايمكن القاول أنياا تشاتمل عماى مادى 
 رة عمى ما يمي: القد
  .النفاذ والوصول لمصادر المعرفة 

  .استيعاب المعرفة 

 يق( المعرفة. طبتوظيف )ت 

  .توليد المعرفة ونشرىا وتوزيعيا 

 وذلك تبًعا ألبعاد الفجوة الرقمية ووفًقا لدورة اكتساب المعرفة الموضحة سابًقا. 

 )و(  ضد الفجوة السقمية لدى الباحجني :

والتاي  (Halili, S. H. & Sulaiman , H. 2018, 1 – 5)ولقاد أوضاحت دراساة 
أ جريت بماليزيا أن ىنااك جياود بماليزياا لساد الفجاوة الرقمياة لادى الطاالب والماواطنين فاي كال 
من الرياف والحضار وذلاك إلدخاال تكنولوجياا المعموماات واتتصااتت فاي المشاروعات التنموياة 

م فاي 2121بكل قطاعات التعميم والصحة واتقتصاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخطة 
 ليزيا. ما



 .تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين كمدخل لتطوير المعرفة التربوية

- 273 - 

 (Fuchs, C. & Horak, E., 2008,  99 – 116)وكاذلك اتفقات ماع ذلاك دراساة 
والتي أوضحت أنو لكي يتم تحقيق التنمية المستدامة فاي المجتماع وخاصاة فاي )غاناا وجناوب 

تكنولوجياا المعموماات  اساتخدامأفريقيا( تبد من سد الفجوة الرقمية لدى المتعممين والمواطنين و 
 حقيق التنمية المستدامة بيا. واتتصاتت لت

إلاى أن التقاديرات  (Rodrigo, M. M. T. , 2005, 54 – 55)وتشاير دراساة 
توضح أن تكنولوجيا المعمومات واتتصااتت مان  محفازات التنمياة فاي المجتماع وأنياا سااىمت 

ي ية بالوتياات المتحادة ، ألنياا تادخل فانتاجاإل  إجمالي% من 51في التسعينات بما يقرب من 
 أشكال النشاط اتقتصادي المختمفة ، وبالتالي تبد من اتىتمام بيا  في الدول النامية.

وبالتالي فان اتقتصاد العالمي ىو المعتمد عمى تمك التكنولوجيا الرقمياة ومان ثام تباد 
ماان العماال عمااى سااد الفجااوات الرقميااة فااي مصاار خاصااة لاادى المتعممااين والمعممااين والباااحثين 

ظرًا لدورىم الخطير في إعداد بقية العاممين بكيانات وقطاعات المجتماع المختمفاة ، التربويين  ن
 ووأن تنميتيم ستؤدي إلى تنمية المجتمع، وبصافة خاصاة البااحثين الترباويين ألنيام ىام منتجا

 المعرفة التربوية التي تسيم بدورىا في تربية األجيال القادمة في المجتمع في مصر. 
إلاى أن ىنااك عادة  (Cruz – Jesus, F. et al. , 2016, 72)وأوضاحت دراساة 

منظمات دولية مثل وزارة التجارة األمريكية واألمام المتحادة قاد أوضاحت أن ساد الفجاوة الرقمياة 
لااادى األفاااراد يعمااال عماااى تمكاااين األفاااراد والمجتمعاااات مااان إنشااااء المعموماااات والوصاااول إليياااا 

األفاراد والمجتمعاات مان تحساين نوعياة حياتياا  يا ومشاركتيا المعرفة وبالتالي تتمكناستخدامو 
 وتعزيز تنميتيا المستدامة. 

وتضيف تمك الدراسة من أن ىناك عالقاة وثيقاة باين الفجاوة الرقمياة ومساتوى التعمايم 
فقد توصمت تمك الدراسة إلى أن أصغر فجوة رقمية في فنمندا ورومانياا والادنمارك والساويد باين 

ك يوضح تقريًبا تالشي الفجوة بين األفاراد بتماك الادول وذلاك يرجاع أعمى متعمم وأدني متعمم وذل
لتقااادميا واىتماااام نظمياااا التعميمياااة جميعياااا باكسااااب األفاااراد معموماااات ومياااارات تكنولوجياااا 
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 ,.Cruz – Jesus, F. et. al)المعمومات واتتصاتت بشكل جيد داخل مؤسساتيا التعميمية. 

2016, 74 – 75) 

 

أناو لكاي ياتم ساد الفجاوة  (Fuchs, C. & Horak, E. , 2008, 114)تارى دراساة 
الرقميااة فااي العااالم تبااد ماان اسااتراتيجية متكاممااة تجمااع بااين إعااادة التوزيااع العااالمي لمثااروة 
تاحااة الوصااول المجاااني إلااى أجياازة  والتعماايم والصااحة ماان خااالل باارامج محااو األميااة الرقميااة وا 

 لم الثالث. خاصة بدول العا اإلنترنتالكمبيوتر و 
أن أىم معوقات وحواجز ساد  (Mcphail, T. L. , 2009, 139 – 140)ترى دراسة 

الفجااوة الرقميااة ىااي أربااع فئااات ىااي: اتقتصااادية والماليااة والتنظيميااة والمؤسسااية والبشاارية 
 والحمول ىي:

لالزمااة التحتيااة االبنيااة  تحسااين اتقتصاااد والنااواحي واإلمكانااات الماليااة الالزمااة ليااا لتااوفير  -
 لتممك تمك التكنولوجيا في المجتمع. 

ن سياساااات وتشاااريعات وطنياااة واضاااحة لااادعم اكتسااااب التكنولوجياااا وتطويرىاااا وتطاااوير س ااا -
 المعارف والميارات المحمية في ذلك. 

دارة المشروعات  استخدامإيجاد طرق لتدريب الموارد البشرية وتطوير الميارات في  - وا 
 التكنولوجية. 

 .  ستخدامالتحتية من اتصاتت سمكية وت سمكية لمحصول عمى المزيد من اتالبنية  تحسين  -

 

أن أول خطوة في حل وسد الفجوة الرقمية  (Rao, S. S. , 2005, 261 – 275)وترى دراسة 
سيحول اليند  اً قومي اً في اليند ىو تبني السياسات الحكومية اليندية لذلك واعتبرتو مشروع

مفت لجنة التخطيط ووزارة تكنولوجيا اتتصاتت بعمل خطة عمل لذلك لمجتمع المعرفة وك
واعتبار تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت فرصة جديدة لتحسين الوضع اتقتصادي في كل 
قطاعات المجتمع، وأن ذلك سيحل المشكالت القديمة في مجاتت التعميم والصحة والتنمية 
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حكم الرشيد ، والتمكين واإلدارة التشاركية والديمقراطية الريفية والتخفيف من حدة الفقرة، وال
 الشعبية. 

ولكي يتم سد الفجوة الرقمية في مصر كما أوضحتو دراسة أجريت لتشريح وتحميل 
 ,Warschauer, M. , 2005)بد من توفر عدة موارد لذلك وىي:الفجوة الرقمية في مصر ت

301). 
 وتشمل الوصول إلى أجيزة الكمبيوتر واتتصاتت السمكية والالسمكية.  ةالموارد المادي -1
 .  اإلنترنتالموارد الرقمية وتشير إلى المواد الرقمية التي يمكن توفيرىا عبر  -2
المااوارد البشاارية وتاادور حااول إعااداد القااوى البشاارية التااي تسااتطيع القيااام بالتعاماال مااع  -3

 .  اإلنترنتالكمبيوتر واتتصال ب استخداماألمية والتعميم و محو التكنولوجيا الحديثة وتشمل 
الموارد اتجتماعياة وىاي تشاير إلاى المجتماع واليياكال المؤسساية والمجتمعياة التاي تادعم  -4

 الوصول إلى تكنولوجيا المعمومات واتتصاتت. 
ي فياا حتااى تساد الفجاوة الرقمياة فااالساابقة وتكات ةوتباد مان تاوفر كال العناصاار األربعا

ن عممياة سااد الفجااوة الرقمياة تبااد منياا ماان أجاال حادوث التنميااة اتقتصااادية أل  العصار الرقمااي
واتجتماعيااة والمعرفيااة والسياسااية، وتطااوير المعرفااة عمااى رأس ىااذه الفوائااد ألنااو يترتااب عميااو 

 تقدم بقية جوانب المجتمع. 
ويمكن القاول أناو لكاي ياتم ساد جمياع جواناب الفجاوة الرقمياة لادى البااحثين تباد مان 

التحتية وتحسن أوضاع الباحثين التربويين وتطوير نظام إعادادىم حتاى تتفاق ماع البنية  توفير 
 معطيات وتطورات العصر الرقمي المتالحقة. 

الفجااوة الرقميااة وفااي الجاازء التااالي ماان الدراسااة سااوف يااتم التعاارف عمااى واقااع جوانااب 
أسابابيا لادييم مان أجال العمال عماى سادىا وكذلك التعارف عماى أىام ، لدى الباحثين التربويين 

 والقضاء عمييا.
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 الدزاضة امليدانية :

 إجساوات الدزاضة امليدانية: 

 أوال: أيداف الدزاضة امليدانية:

 -إستيدفت الدراسة الميدانية التعرف عمى:
 واقع الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين بمرحمة الماجستير و مرحمة الدكتوراة. -1
و  طالب مرحمة الماجستير استجاباتبين  إحصائيةىل ىناك فروق ذات دتلة  -2

طالب مرحمة الدكتوراة حول واقع الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين أم  استجابات
 ت.

الباحثين  بين حول واقع الفجوة الرقمية  إحصائيةىل ىناك فروق ذات دتلة  -3
 ترجع لمجنس أم ت.والباحثات  التربويين

 ثانيا: أدوات الدزاضة امليدانية:

 األدوات التالية:  استخداملتحقيق أىداف الدراسة تم 

واقع الفجوة الرقمية لدى الباحثين استبانة من إعداد الباحثة لمتعرف عمى واقع  -1
 . بكميات التربية التربويين بمرحمة الماجستير و مرحمة الدكتوراة

المقابمة الشخصية مع عدد من الباحثين والباحثات لمعرف عمى أسباب الفجوة الرقمية  -2
 لدييم وواقعيا لدييم .

تباع خطوات وقواعد بناء اتستبانات من حيث شكل العبارات اب  ةوقد تم إعداد اتستبان
 وطوليا وقواعد كتابتيا وتم ذلك وفقًا لمخطوات التالية: 

 :  ة)أ( صدم االضتبان

وقد استخدمت الباحثة صدق المحتوى لمت كد من أن العبارات تنتمي إلى المحاور 
تخدم موضوع الدراسة بشكل و  ةالتابعة ليا ، ، وأن جميع المحاور تندرج تحت اتستبان
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عمى مجموعة من السادة يافقد تم عرض ةواضح وكبير، ولمت كد من صدق محتوى اتستبان
المحكمين من األساتذة المتخصصين في أصول التربية لمت كد من صحة البنود ومدى إنتمائيا 

 ثياًل صادًقا .لممحاور التابعة ليا وأنيا تغطي جوانب موضوع الدراسة المراد دراستو وتمثمو تم

تحتوى عمى محور سادس عن أسباب الفجوة في البداية  ةولقد كانت اتستبان  
ن عمى و( عبارة لكن أجمع السادة المحكم111الرقمية لدى الباحثين وكان عدد عباراتيا )

حذف ىذا المحور واتكتفاء بالمحاور الخمسة التي تقيس الفجوة الرقمية لدى الباحثين 
، وتم إجراء بقية التعديالت  ( الصورة األولية لالستبانة1ظر ممحق رقم )التربويين) أن

ضافة حتى  راءالمطموبة في بعض المحاور  وفقًا أل  السادة المحكمين من تعديل وحذف وا 
 وصمتا إلى صورتيما النيائية. 

 : ة)ب( ثبات االضتبان

وحساب  SPSSبرنامج  استخداموقد تم حساب معامل ثبات ىذه اتستبانة عن طريق 
( 1,91ستبانة ىو )اتمعامل )ألفا كرونباخ( لحساب ثابت اتستبانة وقد وجد أن معامل ثبات 

 ، وىو معامل ثبات مرتفع ومالئم لالستبانة وبذلك تكون صالحة لمتطبيق الميداني ، 

 الضتبانة: ل)ج( الصوزة الهًائية 

سبعون اتستبانة جاءت في صورتيا النيائية متكونة من بعد إجراء التعديالت عمى 
، وتمك العبارات ىي مؤشرات لقياس الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين  ( عبارة 71)

 :(2) أنظر ممحق رقم )وىي  رمحاو  ةمقسمة إلى خمسوىذه العبارات 

يتكون من المحور األول: واقع النفاذ و الوصول إلى مصادر المعرفة التربوية و  -
 ( عبارة.13)

المعرفة التربوية  و يتكون من م و استخالص(نظي) تالمحور الثاني: واقع استيعاب  -
 ( عبارة.13)
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تطبيق المعرفة التربوية في العصر الرقمي و يتكون و  واقع توظيف المحور الثالث:  -
 ( عبارة.15من )

المعرفة التربوية في العصر الرقمي و يتكون من  إنتاجواقع توليد و  المحور الرابع:  -
 ( عبارة.15)

المحور الخامس: نشر و توزيع المعرفة التربوية في العصر الرقمي و يتكون من  -
 ( عبارة.14)

 ثالجا: عيهة الدزاضة وأضلوب اختيازيا:

عمييم  ةلتطبيق اتستبان مرحمة الماجستير ومرحمة الدكتوراةتم اختيار عينة من طالب 
بالطريقة العشوائية الطبقية، وىي الطريقة التي يتم اختيار العينة بيا في حالة وجود صفات 
متنوعة ومختمفة بين عناصر المجتمع األصمي ،  حيث يقوم الباحث بتقسيم المجتمع األصمي 
إلى طبقًات متجانسة ثم يقوم بعد ذلك باختيار عينة بشكل عشوائي من كل طبقة بحيث 

 العينة مع حجم تمك.تتناسب 
مع العمم ب ن إجمالي  ،باحثاً ( 271)التي تم التطبيق عمييالكمية اعينة الوبمغ عدد أفراد    

وبمغ عدد اتستبانات الصحيحة  ( باحثًا،315عدد الباحثين بكمية التربية بجامعة سوىاج )
 لعينة:( استبانة والجدول التالي يصف ا223) حصائيةمنيا التي خضعت لممعالجة اإل

 (1عذٚي سلُ ) 

 ٌّشحٍخ اٌذساعخ ٚٚفمب ٌٍٕٛعٚفمبً  اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ  خٚطف ػ١ٕ

 اٌج١بْ

 اٌّشحٍخ اٌذساع١خ 

 

 روٛس

 

 إٔبس

 

 عّبٌٟاإل

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ِٓ اٌؼ١ٕخ %

 % 6556 141 33 64 اٌّبعغز١ش  خِشحٍ

 % 3451 16 36 31 ِشحٍخ اٌذوزٛساح

 %100 223 122 101  عّبٌٟاإل

 



 .تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين كمدخل لتطوير المعرفة التربوية

- 279 - 

 زابعًا: تطبيل أداة الدزاضة امليدانية:

م 23/2/2119وحتى  م11/2/2119في الفترة من  ةقامت الباحثة بتطبيق اتستبان
واستغمت الباحثة حضور الباحثين والباحثات لحمقات السمينار العممي باألقسام المختمفة  

 اتستبانات عبر، كما تم تطبيق مجموعة من لمتطبيق عمييم  بكمية التربية بجامعة سوىاج
أغمبيم  شبكة التواصل اتجتماعي )الفيس بوك(  وتم التطبيق عمى مجموعة باحثين تربويين 

 .  كميات التربية األخرىبمرحمة الدكتوراة ببعض 

 الضتجابات العيهة على أدوات الدزاضة امليدانية: حصائيةخامطًا: املعاجلة اإل

 كما يمي:  ةلنتائج اتستبان حصائيةعالجة اإلبعد التطبيق الميداني تمت الم

تم حساب نسبة متوسط اتستجابة لنتائج التطبيق الميداني لالستبانة وحساب حدود الثقة  .1
 لعينات الدراسة الميدانية كما يمي : 

 أوال: حطاب نطبة متوضط االضتجابة وحلطابًا متت املعاجلة التالية: 

 -متوسااطة -الثالثاة )كبيارة  درجاات التحقاق حسااب تكارارات اساتجابات أفاراد العيناة تحات -1
 ضعيفة(.

والضعيفة  ( ،2(، والمتوسطة)3كما يمي:الكبيرة ) أعطيت األوزان الرقمية لكل درجة تحقق -2
(1. ) 

 تم ضرب التكرارات تحت كل درجة موافقة في الوزن الرقمي المناظر لو. -3

 الدرجة الكمية لمبند.  جمع حاصل الضرب السابق لكل بند عمى حدة والحصول عمى -4

الحصول عمى نسبة متوسط اتستجابة وذلك بقسمة الدرجة الكمية لمبند عمى عدد أفراد  -5
 ( وىو أعمى وزن رقمي.3العينة مضروبًا في )
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نسبة متوسط اتستجابة =              
الدرجة الكمية لمبند
  3× عدد أفراد العينة 

 لهلية نما يل : لثانيا:  حطاب حدود الجكة 

=  الخط  المعياري  
ب× أ  

 ( 319-314، 1991)فؤاد أبو حطب وعمال صادق ،   ن

 أ = نسبة متوسط شدة الموافقة عمى البند =  حيث:

أقل درجة موافقة عمى البند  -أكبر درجة موافقة عمى البند 
  عدد اتختيارات

= 
3 -1 

= 
2 

 =1.67 
3 3 

 1.33=  1.67 - 1=    أ - 1ب = 

 ن = عدد أفراد العينة.

-319، 991، وتم حساب حدود الثقة من المعادلة التالية : )فؤاد أبو حطب وعمال صادق
322) 

 (1,96× + )الخط  المعياري  1.67الحد  األعمى    لمثقة  = 

 (1,96× )الخط  المعياري  - 1.67الحد  األدنى لمثقة  = 

( استبانة صحيحة كانت 223وبحساب حدود الثقة لعينة البحث الكمية والبالغ عددىا )       
(1.73  ،1.61  .) 

ذا كانت نسبة متوسط اتستجابة  عمى العبارة تساوي الحد األعمى أو أكبر منو كانت  وا 
ذا كانت نسبة متوسط اتستجابة تساوي الحد  النتيجة أن العبارة تتحقق بدرجة كبيرة ،  وا 
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ذا انحصرت بين القيمتين  األدنى أو أقل منو كانت النتيجة  أن العبارة تتحقق بدرجة ضعيفة وا 
 يجة أن العبارة تتحقق بدرجة متوسطة .كانت النت

 ثانيا : حطاب داللة الفسوم بني اضتجابات العيهات الفسعية 

استجابات بين  إحصائيةلمعرفة ىل ىناك فروق ذات دتلة   (T-Test)وقد استخدم اختبار 
وكذلك  لحساب دتلة الفروق بين استجابات   الباحثين بمرحمتي الماجستير  والدكتوراة 

 عن طريق استخدام برنامج  وذلك لدييم  أم تالفجوة الرقمية  واقع حول   اتناث والذكور

(SPSS) . 

 نتائج الدزاضة امليدانية:

الفجوة السقمية  لدي الباحجني الرتبويني واقع أوال : نتائج اضتبانة  التعسف على 

 وتفطرييا

 الهفاذ والوصو  إ  مصادز املعسفة الرتبويةاحملوز ا و : 

اتستبانة جاءت  عبارات تستجابات عينة الدراسة عمى حصائيةبعد إجراء المعالجة اإل
                                                      بالجدول التالي :النتائج كما 

 ( 2عذٚي سلُ )

 إٌفبر ٚاٌٛطٛي إٌٝ ِظبدس اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخٔغجخ ِزٛعظ اعزغبثخ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ حٛي ٚالغ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

اٌمذسح ػٍٝ االعزفبدح ِٓ ِٕغضاد اٌؼظش اٌشلّٟ فٟ  1

 إٔغبص ٚإرّبَ  اٌجحش اٌزشث5ٞٛ

0530 

 وج١شح

2 

ػٍٝ اعزخذاَ اٌحبعت ا٢ٌٟ ٚاإلٔزشٔذ اٌمذسح  2

 ثّٙبسح فٟ اٌجحش اٌزشث5ٞٛ

0532 

 وج١شح

1 

اٌمذسح ػٍٝ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  ِٓ اٌّىزجبد  3

 اٌشل١ّخ ثىفبءح ٌزغ٠ٛذ اٌجحش اٌزشث5ٞٛ

ِزٛعط 0566

 ح

1 

اٌمذسح ػٍٝ اٌجحش اٌّزمذَ ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌّؼٍِٛبد  4

 اٌّظش5ٞاٌزشث٠ٛخ اٌّزبحخ ثجٕه اٌّؼشفخ 

0516 

 وج١شح

3 

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌؼب١ٌّخ فٟ  5

 اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ اٌؼب١ٌّخ5

0556 

 ضؼ١فخ

6 

 4 وج١شح 0515اٌمذسح ػٍٝ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزبحخ ػٍٝ  6
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سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

ارحبد اٌّىزجبد اٌّظش٠خ ِٓ سعبئً ػ١ٍّخ ٚدٚس٠بد 

 رشث٠ٛخ5

اٌمذسح ػٍٝ اٌحظٛي ػٍٝ اٌذساعبد ٚاألثحبس  1

اٌزشث٠ٛخ ِٓ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ األخشٜ ػٍٝ اإلٔزشٔذ 

 ِضً عٛعً عىٌٛش ٚغ١ش٘ب5

ِزٛعط 0512

 ح

6 

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ فٟ  3

اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ اٌّف١ذح ِٓ 

 األعبرزح اٌّزخظظ5ٓ١

ِزٛعط 0565

 ح

3 

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ إٌمبػ اٌؼٍّٟ اإلٌىزشٟٚٔ فٟ  6

 اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ5

 10 ضؼ١فخ 0546

اٌمذسح ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ حضٛس اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  10

فٟ اٌزشث١خ ػٓ طش٠ك اإلٔزشٔذ ثّحشوبد اٌجحش 

 اإلٌىزش5ٟٔٚ

 12 ضؼ١فخ 0542

اٌمذسح ػٍٝ حضٛس اٌّحبضشاد اٌشل١ّخ اٌّزبحخ  11

 ػٍٝ شجىبد اإلٔزشٔذ فٟ ِغبي اٌزخظض اٌزشث5ٞٛ

 11 ضؼ١فخ 0546

اٌّشبسوخ فٟ حضٛس اٌّؤرّشاد اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  12

 اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ ِظش ٚخبسعٙب5

 13 ضؼ١فخ 0536

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ِٙبساد اٌزٛاطً اإلٌىزشٟٚٔ  13

اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ  ِضً

 اٌزشث٠ٛخ ثغشػخ ٚ ثفؼب١ٌخ5

0514 

 وج١شح

5 

 ِزٛعطخ 0563 ػٍٝ اٌّحٛس عّبٌٟاٌّزٛعظ اإل

 يتضح من الجدول السابق ما يمي :

( 2،1،4،6،13الكمية عمى العبارات أرقام ) عينةال راءجاءت نسبة متوسط اتستجابة أل  -1
اسب اآللي و الح استخدامو ذلك يعني قدرتيم عمى ، ب نيا تتحقق لدييم بدرجة كبيرة 

تمام البحث التربوي و القدرة عمى البحث المتقدم لموصول إنجاز و إبميارة في  اإلنترنت
 تحاد مكتباتاموقع الى المعمومات  التربوية المتاحة ببنك المعرفة المصري و عمى 

البريد اتلكتروني في الحصول عمى المعمومات التربوية  استخدامو  الجامعات المصرية
لى توظيف تمك التكنولوجيا في إن حاجة الباحثين الماسة لذلك دفعتيم أوذلك يرجع الى 

رتفاع أسعار الكتب و المطبوعات و قمة دخل االحصول عمى المعرفة خاصة في عصر 
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التربويين حيث الغالبية العظمى منيم ت تعمل و تحتاج إلى مصادر المعمومات الباحثين 
 سيمة و رخيصة .

( و ذلك يعني أن 7،3،8جاءت نسبة متوسط اتستجابة متوسطة عمى العبارات أرقام ) -2
و   جوجل سكولر قدرتيم في الحصول عمى المعارف من بعض المواقع العممية مثل 

التواصل اتجتماعي متوسطة بالرغم من أىمية تمك المواقع المكتبات الرقمية و شبكات 
بنك المعرفة  بالمعمومات المتاحة عمىيم ئكتفاإإلى اقتصارىم و ذلك الكبيرة و يرجع 

يا و استخدامو يرجع ذلك لعدم تدريبيم عمى  الجامعات المصرية تحاد مكتباتاالمصري و 
 عدم اشتراكيم بيا . إلى يا أواستخدامعدم توجيييم إلى 

ذلك ( و 5،9،11،11،12جاءت نسبة متوسط اتستجابة ضعيفة عمى العبارات أرقام ) -3
و ، قواعد البيانات العالمية في الحصول عمى المعرفة  استخدامفي  يعني ضعف قدراتيم

و ضعف قدرتيم في حضور ،كذلك ضعف قدرتيم عمى النقاش العممي اتلكتروني 
المؤتمرات اتلكترونية و كذلك ضعف حضور الدورات التدريبية  المحاضرات الرقمية و

و يرجع ذلك ألسباب كثيرة عدم تدريبييم عمى ذلك أثناء إعدادىم ، ، اإلنترنتالمتاح عمى 
مما يجعميا غريبة عمييم و غير  ،يا في كميات التربية في مصر استخداموعدم 

 يا .استخداممستخدمة لدييم بسبب نقص مياراتيم في 
( و ذلك يعني تحققو بدرجة 1.63ة متوسط اتستجابة عمى ىذا المحور )سبن إجماليبمغ  -4

متوسطة مما يتطمب زيادة و تنمية قدرات الباحثين في الوصول و النفاذ لمصادر المعرفة 
 أكثر مما ىو عميو اآلن .

 اضتيعاب املعسفة الرتبوية )تهظيم واضتدالص املعسفة الرتبوية(: لجان احملوز ا

اتستبانة جاءت  عبارات تستجابات عينة الدراسة عمى حصائيةبعد إجراء المعالجة اإل
 بالجدول التالي :النتائج كما 
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 ( 3عذٚي سلُ )

 اعز١ؼبة اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ ٔغجخ ِزٛعظ اعزغبثخ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ حٛي ٚالغ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

 رشر١ت

 اٌؼجبسح

اٌمذسح ػٍٝ رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ثشىً  1

 إٌىزشٟٚٔ ٚرى٠ٛٓ ِىزجبد إٌىزش١ٔٚخ خبطخ 5 

0512 

 ِزٛعطخ

3 

اٌمذسح ػٍٝ رٛص١ك اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠حظً ػ١ٍٙب اٌجبحش ثشىً  2

إٌىزشٟٚٔ ثبعزخذاَ ثشاِظ اٌزٛص١ك اإلٌىزش١ٔٚخ ِضً اٌزٛص١ك 

 End – Note5ِضً ثشٔبِظ األٔذٔٛد 

0546 

 ضؼ١فخ

12 

إرمبْ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌزشعّخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌزٟ ٠زُ  3

 اٌحظٛي ػ١ٍٙب  ٚاٌّزبحخ ثٙب ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ5 

0551 

 ضؼ١فخ

10 

اٌمذسح ػٍٝ اعزخالص اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رخض  4

ِؼشفٟ  ِٛضٛع اٌجحش اٌزشثٛٞ ثىفبءح ٔظًشا ٌٛعٛد رضخُ

 ِشثه ٌٍجبحش اٌزشث5ٞٛ 

0511 

 ِزٛعطخ

4 

اِزالن ِٙبساد إٌمذ ٚاٌزفى١ش إٌمذٞ ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ  5

اٌّؼٍِٛبد اٌّزبحخ حزٝ ٠غزخٍض ِٕٙب ِب ٠ف١ذ ثحضٗ اٌزشثٛٞ 

 ٚثشىً ػٍّٟ طح١ح5 

 2 وج١شح 0513

اٌمذسح ػٍٝ اِزالن ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّٛضٛػٟ ٚاٌجؼذ ػٓ  6

اٌزار١خ ٚاٌزح١ض اٌجحضٟ ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ أساء ا٢خش٠ٓ 

 اٌزشث٠ٛخ5 

 5 ِزٛعطخ 0510

اٌمذسح ػٍٝ اٌزح١ًٍ اٌذل١ك ٌٍّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ اٌّزبحخ ثشىً  1

ثحضٗ  ػٍّٟ ٠غزط١غ اٌجبحش فٟ إٌٙب٠خ اٌٛطٛي ِب ٠ف١ذٖ فٟ

 اٌزشثٛٞ ثشىً طح١ح5

0516 

 وج١شح

1 

اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ٚ اعز١ؼبة اٌزطٛساد اٌّزالحمخ فٟ اٌّغبي  3

اٌزشثٛٞ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ ِضً اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ ٚاٌزؼٍُ 

 االفزشاضٟ ٚاٌغبِؼبد االفزشاض١خ5 

 6 ِزٛعطخ 0510

فُٙ اٌجبحش ٌٍّفب١ُ٘ اٌزشث٠ٛخ اٌحذ٠ضخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ فٟ  6

اٌّغبي اٌزشثٛٞ ِضً ػّبي اٌّؼشفخ ِٚغزّؼبد اٌزؼٍُ 

 ٚاٌّؼشفخ اٌزشبسو١خ ٚسأط اٌّبي اٌفىشٞ ٚغ١ش٘ب5 

 1 ِزٛعطخ 0566

اعز١ؼبة اٌّفب١ُ٘ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌجحش اٌزشثٛٞ ِضً رذ٠ًٚ  10

اٌزشث٠ٛخ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّخزجشاد اٌزؼب١ٔٚخ  اٌجحش ٚاٌّششٚػبد

 اٌذ١ٌٚخ5 

 11 ضؼ١فخ 0552

اٌمذسح ػٍٝ إلبِخ ػاللبد د١ٌٚخ ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  11

 ٚرى٠ٛٓ ِؼشفخ د١ٌٚخ ِشزشوخ ِؼٙب5 

 13 ضؼ١فخ 0543

اٌمذسح ػٍٝ رٛظ١ف رطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٟ  12

 اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ5 

0566 

 ِزٛعطخ

3 

ِٕٙغ١بد اٌجحش اٌزشثٛٞ اٌحذ٠ضخ العز١ؼبة أحذس  إرمبْ 13

 اٌّغزغذاد فٟ اٌجحش اٌزشث5ٞٛ

0561 

 ضؼ١فخ

6 

 ِزٛعطخ 0564 ػٍٝ اٌّحٛس عّبٌٟاٌّزٛعظ اإل

 يتضح من الجدول السابق ما يمي :
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و ذلك يعني وجود قدرة  (7،5جاءت نسبة متوسط اتستجابة كبيرة عمى العبارتين ) -1
لميارات التفكير النقدي  مكبيرة لدى الباحثين عمى تحميل المعمومات التربوية و امتالكي

 بشكل صحيح . مثيو تستخالص ما يفيد بح مالتي تمزمي
( و ذلك 1،4،6،8،9،12جاءت نسبة متوسط اتستجابة متوسطة عمى العبارات أرقام ) -2

يعني توفر قدرة الباحثين عمى استخالص المعمومات و المعارف وسط التضخم الفكري 
كانت متوسطة ، و كذلك امتالكيم ميارات التفكير الموضوعي و عدم  اإلنترنتعمى 

تناول تمك المعمومات و القدرة عمى استيعاب التكنولوجيا المتالحقة كانت  دعن تحيزال
ة في العصر الرقمي وتوظيف ثمتوسطة ، و قدرة الباحثين عمى فيم المصطمحات الحدي

تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في البحث التربوي كانت أيضًا متوسطة مما يعني حاجتيا 
 إلى التطوير بشكل مستمر .

( مما 13،3،11،2،11متوسط اتستجابة ضعيفة عمى العبارت أرقام ) جاءت نسبة -3
و في  اإلنجميزيةالمغة  إتقانيعني وجود ضعف شديد في قدرات الباحيثن التربويين في 

استيعاب المفاىيم الدولية في البحث التربوي مثل تدويل البحث و المشروعات الدولية ، و 
لعالقات دولية لمحصول عمى  إقامتيمدم ضعف قدرتيم في التوثيق اتلكتروني و ع

 . اإلنترنتر عباآلخرين  نالمعارف م
( و ذلك يعني أن قدرة 1,64نسبة متوسط اتستجابة عمى ىذا المحور ) إجماليجاء  -4

 كانتالباحثين التربويين عمى استيعاب المعرفة التربوية و تنظيميا و استخالصيا 
مما يعني الحاجة الماسة إلى تطوير و يوجد ضعف في عدة جوانب منيا  ة ،متوسط

 إعداد الباحثين و تدريبيم عمى ذلك الجانب .

 توظي  )تطبيل( املعسفة الرتبوية يف العصس السقم : لجالحاحملوز ا

اتستبانة جاءت  عبارات تستجابات عينة الدراسة عمى حصائيةبعد إجراء المعالجة اإل
 بالجدول التالي :النتائج كما 
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 ( 4عذٚي سلُ )

  رٛظ١ف اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟٔغجخ ِزٛعظ اعزغبثخ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ حٛي ٚالغ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

 3 ضؼ١فخ 0561 اٌمذسح ػٍٝ ِؼشفخ ِذٜ  عٛدح اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚاٌحىُ ػ١ٍٗ إٌىزش١ًٔٚب5  1

اٌمذسح ػٍٝ إػذاد اٌجطبلبد ٚاالعزج١بٔبد االٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ رّىٓ ِٓ  2

 رح١ًٍ اٌج١بٔبد ثٛاعطخ اٌحبعت ا٢ٌٟ 5

 4 ِزٛعطخ 0565

اٌمذسح ػٍٝ رحى١ُ أدٚاد اٌجحش اٌزشثٛٞ ثشىً إٌىزشٟٚٔ ػجش )اإل١ّ٠ً  3

 أٚ اٌّغٕغش أٚ اٌٛارظ (5

 2 وج١شح 0514

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اإلٔزشٔذ فٟ رطج١ك االعزجبٔبد ثشىً إٌىزشٟٚٔ ِضً  4

 االعزجبٔخ االٌىزش١ٔٚخ 5 

 3 ِزٛعطخ 0566

اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك أدٚاد اٌجحٛس اٌزشث٠ٛخ  اٌّخزٍفخ إٌىزش١ًٔٚب ػجش  5

 )اإل١ّ٠ً أٚ اٌّغٕغش أٚ اٌٛارظ( 5 

 6 ضؼ١فخ 0561

 (SPSS)اٌّؼبٌغبد اإلحظبئ١خ ِضً ثشٔبِظ  اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ثشاِظ 6

 ٌّؼبٌغخ ٔزبئظ اٌجحٛس اٌزشث٠ٛخ5

 13 ضؼ١فخ 0543

اٌمذسح ػٍٝ لشاءح ٔزبئظ اٌحبعت ا٢ٌٟ فٟ اٌجشاِظ اإلحظبئ١خ  1

 ٚرفغ١ش٘ب 5 

 14 ضؼ١فخ 0543

اٌحذ٠ضخ فٟ وزبثخ اٌجحش اٌزشثٛٞ  اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب 3

 ٚػًّ اٌٍّفبد اٌّخزٍفخ5 

0563 

 ِزٛعطخ

1 

اٌمذسح ػٍٝ اٌحظٛي ػٍٝ اٌّغبػذح ِٓ اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ اٌّٛالغ  6

 اإلٌىزش١ٔٚخ اٌجحض١خ5 

0550 

 ضؼ١فخ

12 

اعزخذاَ ٚرٛظ١ف اٌّؼشفخ  االٌزضاَ ثأخالل١بد اٌجحش اٌزشثٛٞ ػٕذ 10

 اٌزشث٠ٛخ ِضً األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚحمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ5 

0513 

 وج١شح

1 

اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ فٟ فش٠ك أصٕبء رٛظ١ف اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ خبطخ ِغ  11

 اٌّؼ١ٍّٓ إلٔزبط ِؼشفخ عذ٠ذح رحً ِشىالد اٌزؼ5ُ١ٍ 

0553 

 ضؼ١فخ

10 

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ِضً ر٠ٛزش ٚاٌف١ظ  12

 ثٛن فٟ اٌزٛاطً ِغ اٌؼٍّبء ٚرحى١ُ أدٚاد اٌجحش5

 5 ِزٛعطخ 0565

االعزفبدح ِٓ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ فٟ رطج١ك أدٚاد اٌجحش  13

 اٌزشثٛٞ خبطخ اٌؼ١ٕبد اٌزٟ ٠ظؼت اٌٛطٛي إ١ٌٙب5 

 6 ِزٛعطخ 0565

االعزفبدح ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌحذ٠ضخ فٟ ػًّ اٌّخططبد ٚخبطخ ٔظُ   14

 ِحبوبح اٌٛالغ اٌزشث5ٞٛ 

 11 ضؼ١فخ 0552

اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ األعٙضح اٌّزظٍخ ثبٌحبعت ا٢ٌٟ ِضً أعٙضح  15

 اٌزظح١ح االٌىزشٟٚٔ ٌالخزجبساد 5

 15 ضؼ١فخ 0542

 ضؼ١فخ 0560 ػٍٝ اٌّحٛس عّبٌٟاٌّزٛعظ اإل

 الجدول السابق ما يمي :يتضح من 
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( و ذلك يعني 11،3نسبة متوسط اتستجابة كبيرة عمى العبارتين أرقام ) إجماليجاء  -1
و توظيف المعرفة المتاحة عمى  استخدامالتزام الباحثين باخالقيات البحث التربوي عند 

و كذلك قدرتيم الكبيرة عمى تحكيم أدوات البحث التربوي بشكل الكتروني عبر )  اإلنترنت
و الماسنجر ( و ذلك أن الضرورة الممحة لتعمم ذلك جعمتيم يتعممون  اإليميلالواتس و 

 ذلك و يتقنونو .
( و ىي 4،2،12،13،8جاءت نسبة متوسط اتستجابة متوسطة عمى العبارات أرقام ) -2

لكتروني ، و كذلك توجد إوسطة لدييم في تطبيق أدوات البحث بشكل تعني وجود قدرة مت
عداد اتستبانات اتلكترونية و اتستفادة من شبكات التواصل إلدييم قدرة متوسطة عمى 

و  ، و التكنولوجيا الحديثة في تطبيقيا مما يدعو إلى ضرورة تطوير تمك الجوانب لدييم
التربية التي تستخدم لتدريبيم عمى تمك قد يرجع ضعفيا لنقص اتمكانات بكميات 

حتواء الخطط الدراسية في مرحمة الدراسات العميا عمى موضوعات إالميارات و عدم 
من أجل  تمك الخطط ميارات المطموبة في العصر الرقمي و عدم تطويرالتمك  تمكنيم من
 مواكبتيا .

( 1،5،11،14،9،6،7،15جاءت نسبة متوسط اتستجابة ضعيفة عمى العبارات أرقام ) -3
و يعني ضعف قدرات و مستوى الباحثين التربويين في الحكم عمى جودة البحث أو تطبيق 

التكنولوجيا  استخدامأو غيرىا و ضعف قدرتيم في  اإليميلأدوات البحث إلكترونيا عبر 
ظم المحاكاة لمواقع التربوي و ضعف قدرتيم في عمل المخططات خاصة نلالحديثة 
نتائج أبحاثيم التربوية وضعف ل حصائيةالحاسب اآللي في عمل المعالجات اإل استخدام

و ضعف قدراتيم في  ، حصائيةنتائج الحاسب اآللي في تمك البرامج اإل مستواىم في قراءة
التصحيح اتلكتروني و غيرىا من القدرات التي تحتاج إلى تطوير نظرًا ألىميتيا لمباحث 

 التربوي في العصر الرقمي.
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( و ذلك يعني تحققو 1.61نسبة متوسط اتستجابة عمى ىذا المحور ) إجماليبمغ  -4
المعرفة  بدرجة ضعيفة مما يحتم ضرورة العمل عمى تطوير جانب توظيف و تطبيق

 .لدى الباحثين التربويين في مصر في العصر الرقمي التربوية

 املعسفة الرتبوية يف العصس السقم  إنتاجتوليد و: لسابعاحملوز ا

اتستبانة جاءت  عبارات تستجابات عينة الدراسة عمى حصائيةبعد إجراء المعالجة اإل
 بالجدول التالي :النتائج كما 

 ( 5عذٚي سلُ )

  اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ إٔزبطر١ٌٛذ ٚٔغجخ ِزٛعظ اعزغبثخ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ حٛي ٚالغ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

اٌمذسح ػٍٝ إٔزبط ِؼشفخ رشث٠ٛخ عذ٠ذح رٛاوت اٌزمذَ اٌؼٍّٟ  1

 ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼب5ٌّٟ 

0561 

 ضؼ١فخ

11 

اِزالن اٌجبحش اٌزشثٛٞ ٌّٙبساد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚاالثزىبسٞ فٟ إٔزبط  2

 اٌجحش اٌزشث5ٞٛ 

ِزٛع 0564

 طخ

6 

اٌمذسح ػٍٝ إٔزبط ِؼشفخ رشث٠ٛخ رٛاوت اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ  3

 ٚرٍجٟ االحز١بعبد اٌزشث٠ٛخ ٌٍّغزّغ اٌّح5ٍٟ 

ِزٛع 0564

 طخ

10 

لذسح اٌجبحش اٌزشثٛٞ ػٍٝ اٌّحبفظخ ػٍٝ ػٕظش األطبٌخ فٟ إٔزبط  4

 اٌجحش اٌزشثٛٞ فٟ اٌؼظش اٌشل5ّٟ 

ِزٛع 0563

 طخ

5 

لذسح اٌجبحش ٚرحىّٗ فٟ أفىبسٖ فٟ اٌجحش اٌزشثٛٞ ثح١ش ال ٠ٕجٙش  5

 ثبألفىبس اٌحذ٠ضخ اٌجشالخ اٌزٟ ال رظٍح ٌٛالغ اٌّغزّغ اٌّظش5ٞ 

0515 

 وج١شح

2 

اعزخذاَ اٌجبحش ٌّٕب٘ظ اٌجحش اٌزشثٛٞ اٌحذ٠ضخ ٚاٌّؼبطشح فٟ إٔزبط  6

 اٌجحٛس اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّغزخذِخ فٟ األثحبس اٌزشث٠ٛخ اٌؼب١ٌّخ5 

ِزٛع 0563

 طخ

6 

اعزخذاَ اٌجبحش ٌّذاخً اعزششاف اٌّغزمجً إلٔزبط ِؼشفخ رشث٠ٛخ رؼًّ  1

 ػٍٝ رط٠ٛش اٌّغزمجً اٌزشثٛٞ ٚرزٕبعت ِؼ5ٗ 

 13 ضؼ١فخ 0555

ل١بَ اٌجبحش اٌزشثٛٞ ثئٔزبط ِؼشفخ رشث٠ٛخ رمَٛ ػٍٝ رىبًِ اٌؼٍَٛ  3

 األعبع١خ ٚاٌزطج١م١خ ٌزط٠ٛش اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ5 

 12 ضؼ١فخ 0560

اخز١بس اٌجبحش فٟ اٌجحش اٌزشثٛٞ ٌمضب٠ب رشث٠ٛخ ِؼبطشح رغب٠ش  6

 االرغب٘بد اٌّؼبطشح فٟ اٌجحش اٌزشث5ٞٛ

0511 

 وج١شح

1 

اٌغؼٟ ٌزحم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌزخظظبد اٌزشث٠ٛخ ثئٔزبط ثحٛس رشث٠ٛخ  10

 ث١ٕ١خ رحمك رىبًِ اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ5  

ِزٛع 0566

 طخ

1 

 3 وج١شح 0515اخز١بس اٌجبحش اٌزشثٛٞ ٌّٛضٛػبد ِؼبطشح ٠مَٛ ثذساعزٙب رزٕبعت  11
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سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

ِغ احز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؼبطشح ٚرغزف١ذ ِٓ ِؼط١بد اٌؼظش فٟ 

 حٍٙب5 

اعزخذاَ اٌجبحش ٌٍّؼب١٠ش ٚاٌّؤششاد اٌذ١ٌٚخ فٟ دساعزٗ ٌٍمضب٠ب  12

اٌزشث٠ٛخ اٌٛط١ٕخ ِٓ أعً رط٠ٛش اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌّغزّغ 

 اٌزشث5ٞٛ

0566 

ِزٛع

 طخ

3 

اٌجبحش العزخذاَ اٌّذاخً اٌحذ٠ضخ ٌم١بط أداء إٌظُ اٌزؼ١ّ١ٍخ  إرمبْ 13

 ٚاٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ِٓ أعً رط٠ٛش٘ب حزٝ رٛاوت اٌؼبٌُ اٌخبسع5ٟ

 14 ضؼ١فخ 0555

اٌحذ٠ضخ فٟ اٌزٛاطً إلٔزبط ثحٛس رشث٠ٛخ  االعزفبدح ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب 14

 ِشزشوخ ِغ عٙبد د١ٌٚخ ٌزط٠ٛش اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌّغزّغ5

 15 ضؼ١فخ 0541

لذسح اٌجبحش اٌزشثٛٞ ػٍٝ رٍخ١ض ٔزبئظ أثحبصٗ ثشىً ػٍّٟ ٚاعزخذاَ  15

اٌّخططبد ٚاٌشعِٛبد ٚاٌغذاٚي ٚرّض١ٍٙب ثشىً إٌىزشٟٚٔ ٠غًٙ 

 ٠ٚغشع ِٓ فّٙٙب5 

0512 

ِزٛع

 طخ

4 

 ِزٛعــــطخ 0565 ػٍٝ اٌّحٛس عّبٌٟاٌّزٛعظ اإل

 يتضح من الجدول السابق ما يمي :

( و ذلك يعني 9،5،11جاءت نسبة متوسط اتستجابة كبيرة عمى العبارات أرقام ) -1
اصرة لكي يدرسيا كما عتياز القضايا التربوية المختالك الباحثين التربويين القدرة عمى اما

باألفكار البراقة لكنو يدرس قضايا تفيد في اصالح الواقع التربوي بالمجتمع أنو ت ينبير 
 المصري.

 15،4،6،11،12،2،3جاءت نسبة متوسط اتستجابة متوسطة عمى العبارات أرقام )  -2
المخططات و الرسومات و الجداول  استخدامضعيفة في  ين( و ذلك يعني أن قدرة الباحث

متوسطة عمى المحافظة عمى األصالة في العصر  مبشكل الكتروني ، و وكذلك قدرتي
مناىج البحث الحديثة و أيضًا عمل و دراسات  استخدامو كذلك قدرتيم عمى ، الرقمي 

رات الدولية في شر و المؤ يالباحثين لممعاي استخداممتوسطة ، كانت  تكاممية و بينية
 كانت متوسطة .المجتمع المحمي  وتطويردراسة القضايا المحمية من أجل تطويرىا 
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( و يعني 1،8،7،13،14جاءت نسبة متوسط اتستجابة ضعيفة عمى العبارات أرقام ) -3
معرفة تربوية تواكب التقدم التكنولوجي عمى مستوى العالم ، و  إنتاجضعف قدرتيم في 

المنيج  استخدامضعف القيام ب بحاث تحقق تكامل العموم األساسية و التطبيقية ، و 
الباحث لممداخل الحديثة في قياس أداء المؤسسات التعميمية  إتقان اتستشراقي و ضعف
بحوث  نتاجنولوجيا الحديثة في التواصل إل كو ضعف توظيف الت ،في العصر الرقمي
 جيات دولية لتطوير المعرفة التربوية في المجتمع . معتربوية مشتركة 

( و ذلك يعني أن قدرة 1,65نسبة متوسط اتستجابة عمى ىذا المحور ) إجماليبمغ  -4
و توليد المعرفة التربوية في العصر الرقمي كانت متوسطة  إنتاجالباحثين التربويين عمى 

 إنتاجو من ثم يجب تطوير قدراتيم في ذلك الجانب ألن الوظيفة الرئيسية ليم ىي 
 . وتطويرىا المعرفة التربوية

 صس السقم نػس وتوشيع املعسفة الرتبوية يف الع: خلامظاحملوز ا

اتستبانة جاءت  عبارات تستجابات عينة الدراسة عمى حصائيةبعد إجراء المعالجة اإل
 بالجدول التالي :النتائج كما 
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 (6عذٚي سلُ )

  ٔشش ٚرٛص٠غ اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟٔغجخ ِزٛعظ اعزغبثخ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ حٛي ٚالغ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 اٌؼجبساد

ٔغجخ 

ِزٛعظ 

 اإلعزغبثخ

دسعخ 

 اٌزحمك

رشر١ت 

 اٌؼجبسح

 1 ضؼ١فخ 0551 ٗ اٌؼٍّٟ  اٌزشثٛٞ ثٙب5 إٔزبعاٌمذسح ػٍٝ ػًّ ِذٚٔبد شخظ١خ ٌٕشش  1

اٌمذسح ػٍٝ ػًّ ِٛالغ إٌىزش١ٔٚخ ٌٕشش إٔزبعٗ اٌؼٍّٟ ثٙب ِضً  2

اٌّٛالغ اٌشع١ّخ ٌٍغبِؼبد ٚعٛعً عىٌٛش ٚغ١ش٘ب ِٓ 

 اٌّٛالغ األخش5ٜ 

 4 ضؼ١فخ 0551

اٌمذسح ػٍٝ ٔشش إٔزبعٗ اٌؼٍّٟ ثبٌذٚس٠بد اٌزشث٠ٛخ  اٌزٟ رظذس ثشىً  3

 إٌىزشٟٚٔ 5

 5 ضؼ١فخ 0546

 11 ضؼ١فخ 0543 ٔشش إٔزبعٗ اٌؼٍّٟ ثبٌزغّؼبد اٌؼ١ٍّخ اٌجحض١خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ5  4

اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاطً ثشىً إٌىزشٟٚٔ ِغ دٚس إٌشش اٌّخزٍفخ ٌٕشش  5

 إٔزبعٗ اٌؼٍّٟ ثٙب5

 6 ضؼ١فخ 0545

اٌمذسح ػٍٝ ٔشش ٍِخظبد أثحبصٗ فٟ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ األوبد١ّ٠خ  6

 ٌالعزفبدح ِٕٙب5

 1 ضؼ١فخ 0545

ٗ اٌؼٍّٟ ئٔزبعشجىبد اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌزؼش٠ف ا٢خش٠ٓ ث اعزخذاَ 1

 ٚو١ف١خ اٌٛطٛي إ5ٗ١ٌ

 2 ضؼ١فخ 0554

اٌجبحش ػٍٝ ٔشش أثحبس اٌزشث٠ٛخ فٟ دٚس ٔشش ِٚغالد رشث٠ٛخ  لذسح 3

 د١ٌٚخ ٌإلعشاع ِٓ أزشبس٘ب ػب١ًٌّب5

 12 ضؼ١فخ 0543

ِؼشفخ اٌجبحش ٌّؼب١٠ش ٚششٚط إٌشش اٌذٌٟٚ ٚاالٌزضاَ ثٙب ٌزغ١ًٙ  6

 ٔشش إٔزبعٗ اٌزشثٛٞ د١ًٌٚب5

 13 ضؼ١فخ 0542

دٚس إٌشش اٌؼٍّٟ اٌزٟ ٌٙب ِٛالغ إٌىزش١ٔٚخ ثٍّخظبد أػّبٌٗ  رض٠ٚذ  10

 ٌٕشش٘ب ٚرؼش٠ف ا٢خش٠ٓ ثٙب5  

 10 ضؼ١فخ 0543

لذسح اٌجبحش ػٍٝ وزبثخ إٔزبعٗ اٌؼٍّٟ ثٍغبد أعٕج١خ ِضً اإلٔغ١ٍض٠خ  11

 ٚٔشش٘ب ثشىً دٌٟٚ ٌىٟ رٕزشش ثشىً أعشع ػب١ًٌّب5 

 14 ضؼ١فخ 0536

اٌجبحش اٌزشثٛٞ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌذٚس٠بد اٌزشث٠ٛخ اٌّشِٛلخ  لذسح 12

ٚرظ١ٕفبرٙب ِٚؼبًِ رأص١ش وً ِٕٙب، ٚرشر١جٙب ِٓ ح١ش عٛدرٙب ِٚذٜ 

 أزشبس٘ب ػب١ًٌّب5 

 3 ضؼ١فخ 0545

اٌّشبسوخ فٟ أٔشطخ رمبعُ اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ ِغ ا٢خش٠ٓ ِٓ  13

 إٌّزذ٠بد ٚاٌٍّزم١بد اٌزشث٠ٛخ االٌىزش١ٔٚخ5

 6 ضؼ١فخ 0544

لذسح اٌجبحش ػٍٝ اٌّحبفظخ ػٍٝ حمٛق ٍِى١زٗ اٌفىش٠خ ػٕذ ٔشش  14

 إٔزبعٗ اٌؼٍّٟ إلفبدح ا٢خش٠ٓ ث5ٗ 

 3 ضؼ١فخ 0553

 ضؼ١فخ 0546 ػٍٝ اٌّحٛس عّبٌٟاٌّزٛعظ اإل

 يتضح من الجدول السابق ما يمي :
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جاءت نسبة متوسط اتستجابة عمى جميع عبارات ىذا المحور ضعيفة و ذلك يعني  -1
وجود ضعف شديد في قدرات الباحثين التربويين المذكورة بالجدول السابق و ضعف 
قدرتيم عمى نشر و تداول المعرفة التربوية في العصر الرقمي و وجود قصور شديد في 

الجانب مما يساعدىم عمى نشر أبحاثيم  ذلك و وجود حاجة شديدة لدييم لتنمية ذلك
 يم التربوي في المستقبل و تداولو مع األخرين داخل و خارج الوطن.إنتاجالعممية و 

( و ذلك يعني أنو يتحقق 1,46نسبة متوسط اتستجابة عمى ىذا المحور ) إجماليبمغ  -2
الباحثين ب ي بدرجة ضعيفة عند الباحثين التربويين و ربما يرجع ذلك لعدم مرور غالبية 

خبرة في مجال النشر العممي و من ثم لم يبحثوا عن تعمم تمك القدرات و الميارات ، و 
كذلك عدم تدريس موضوعات ليم أثناء إعدادىم بمرحمة الدراسات العميا عن أدوات النشر 
المحمية و الدولية و أنواعيا و علية التعامل معيا و غيرىا من المعمومات الالزمة لمباحث 

قاسميا مع اآلخرين و بالتالي تبد من العمل عمى تنمية تتى ينشر معرفتو التربوية و يح
ذلك الجانب وزيادة معرفة و قدرة الباحثين التربويين في نشر و توزيع المعرفة التربوية 

 في العصر الرقمي . 
العينة  راءعمى جميع محاور اتستبانة وفقًا أل نسبة متوسط اتستجابة  إجماليبمغ  -3

وذلك يعني أن  (1,61)بمرحمة الماجستير ومرحمة الدكتوراة   الكمية لمباحثين التربويين
الرقمية لدى الباحثين جميع المحاور تتحقق بدرجة ضعيفة ، وذلك يعنى وجود الفجوة

 بكل جوانبيا وتبد من العمل عمى سدىا . التربويين 
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 .عيهات الدزاضة حو  حماوز االضتبانة أزاوحطاب داللة الفسوم بني :  ثانيا

الفجوة واقع  حو املاجطتري  و الدنتوزاة   يتالباحجني مبسحل اضتجابات: حطاب داللة الفسوم بني )أ(  

  السقمية  لدي الباحجني الرتبويني.

بااين  إحصااائيةلمعرفااة ىاال ىناااك فااروق ذات دتلااة  (T-Test)وقااد اسااتخدم اختبااار 
الفجوة الرقمية  لادي البااحثين واقع  حول استجابات الباحثين بمرحمتي الماجستير  والدكتوراة  

            وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:أم ت ، التربويين 

 ( 1) سلُ عذٚي 
ث١ٓ ِٚغزٜٛ دالٌخ اٌفشٚق اٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚل١ّخ )د( ِٚغزٜٛ 

اٌذوزٛساح  حٛي ٚالغ اٌفغٛح اٌشل١ّخ  ٌذٞ اٌجبحض١ٓ ٚاٌّبعغز١ش  زٟ اٌجبحض١ٓ ثّشحٍاعزغبثبد 
 اٌزشث١٠ٛٓ

االٔحشاف  اٌّزٛعظ اٌّغّٛػخ  اٌّحٛس 
 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 
 اٌحش٠خ

ِغزٜٛ  ل١ّخ د
 اٌذالٌخ

 اٌّحٛس األٚي
إٌفبر ٚاٌٛطٛي إٌٝ ِظبدس 

 اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌّبعغز١ش

245500 65265 

221 05113 
غ١ش 
اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ  داٌخ

 اٌذوزٛساح
245363 45103 

 اٌّحٛس اٌضبٟٔ
اعز١ؼبة اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ 

)رٕظ١ُ ٚاعزخالص اٌّؼشفخ 
 اٌزشث٠ٛخ(

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌّبعغز١ش

245531 65123 221 

05542 
غ١ش 
اٌجبحضٛٔت ِشحٍخ  داٌخ

 اٌذوزٛساح
245641 45610 

 اٌّحٛس اٌضبٌش
رٛظ١ف )رطج١ك( اٌّؼشفخ 
 اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌّبعغز١ش

235225 35161 221 

05646 
غ١ش 
اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ  داٌخ

 اٌذوزٛساح
235621 15323 

 اٌّحٛس اٌشاثغ
ر١ٌٛذ ٚإٔزبط اٌّؼشفخ 

 اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌّبعغز١ش

 داٌخ* 25403 221 35613 265143

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌذوزٛساح

265603 15136 

 اٌّحٛس اٌخبِظ
ٔشش ٚرٛص٠غ اٌّؼشفخ 

 اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌّبعغز١ش

165656 65515 221 

 داٌخ* 35123
اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 

 اٌذوزٛساح
115161 45445 

االعزجبٔخ إعّبٌٟ ِحبٚس 
)ٚالغ اٌفغٛح اٌشل١ّخ  ٌذٞ 

 اٌجبحض١ٓ   اٌزشث١٠ٛٓ (

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌّبعغز١ش

غ١ش  15166 221 315166 1265652
 داٌخ

اٌجبحضْٛ ثّشحٍخ 
 اٌذوزٛساح

1225342 245633 

 (. 1.15*   الفروق دالة عند مستوى )
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي: 
 أراءالباحثين بمرحمة الماجيستير و  أراءبين  إحصائيةت توجد اي فروق ذات دتلة  -1

الباحثين بمرحمة الدكتوراة حول المحور األول و الثاني و الثالث ، أي أنو ت توجد فروق 
بينيم في مستوى مياراتيم وقدراتيم في النفاذ و الوصول إلى مصادر المعرفة التربوية و 

 فيا في العصر الرقمي .استيعابيا و توظي
الباحثين بمرحمة الماجيستير و الباحثين  أراءبين بين  إحصائيةتوجد فروق ذات دتلة  -2

بمرحمة الدكتوراة حول المحور الرابع و المحور الخامس لصالح طالب مرحمة الماجيستير و 
نتاجذلك يعني أن قدرة و ميارة الباحثين مرحمة الماجيستير في توليد و  المعرفة التربوية في  ا 

العصر الرقمي أعمى من الباحثين مرحمة الدكتوراة ، و كذلك تميزىم عمييم أيضًا في نشر و 
توزيع المعرفة التربوية في العصر الرقمي و ربما يرجع ذلك ألن طالب الماجيستير أصبحوا 

كتوراة لم يمروا مطالبين بنشر بحث من رسالة الماجستير ،وقد مروا بتمك الخبرة أما طالب الد
بيا في مرحمة الماجيستير برغم أن ذلك مطموب منيم في مرحمة الدكتوراة حيث أنو ت يمنح 

 الدرجة العممية إت بعد نشر بحثين من رسالة الدكتوراة .
الباحثين بمرحمة الماجيستير والباحثين  أراءبين  إحصائيةت توجد فروق ذات دتلة  -3

جميع محاور اتستبانة أي أن الباحثين بمرحمة الماجيستير و  إجماليبمرحمة الدكتوراة حول 
 مرحمة الدكتوراة مستواىم متقارب وضعيف في تمك الجوانب .

الفجوة السقمية  لدي واقع الباحجات حو   والباحجني   اضتجابات)ب(: حطاب داللة الفسوم بني 

 .الباحجني   الرتبويني

 استجاباتبين  إحصائيةلمعرفة ىل ىناك فروق ذات دتلة  (T-Test)وقد استخدم اختبار      
أم  الفجوة الرقمية  لدي الباحثين التربويينواقع حول  ( اإلناث) والباحثات ) الذكور(الباحثين

            وجاءت النتائج كما بالجدول التالي: ت ،
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  ( 3عذٚي سلُ) 

ٌفشٚق ث١ٓ اِٚغزٜٛ دالٌخ ٚل١ّخ )د(  خاٌّؼ١بس٠ بدٚاالٔحشاف اٌحغبث١خ اٌّزٛعطبد

 اٌفغٛح اٌشل١ّخ  ٌذٞ اٌجبحض١ٓ  اٌزشث١٠ٛٓٚالغ اٌجبحضبد حٛي  ٚاٌجبحض١ٓ اعزغبثبد 

االٔحشاف  اٌّزٛعظ اٌّغّٛػخ  اٌّحٛس 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعبد 

 اٌحش٠خ

ِغزٜٛ  ل١ّخ د

 اٌذالٌخ

 اٌّحٛس األٚي

إٌفبر ٚاٌٛطٛي إٌٝ ِظبدس 

 اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ

 55130 245641 اٌجبحضْٛ 

221 05640 
غ١ش 

 داٌخ
 55606 245461 اٌجبحضبد 

 ٌضبٟٔاٌّحٛس ا

اعز١ؼبة اٌّؼشفخ اٌزشث٠ٛخ 

)رٕظ١ُ ٚاعزخالص اٌّؼشفخ 

 اٌزشث٠ٛخ(

 221 55531 255233 اٌجبحضْٛ 

05634 
غ١ش 

 داٌخ

 55610 245533 اٌجبحضبد 

 ٌضبٌشاٌّحٛس ا

رٛظ١ف )رطج١ك( اٌّؼشفخ 

 اٌؼظش اٌشلّٟاٌزشث٠ٛخ فٟ 

 221 15133 265162 اٌجبحضْٛ 

 35600 245410 اٌجبحضبد  داٌخ* 45304

 ٌشاثغاٌّحٛس ا

ر١ٌٛذ ٚإٔزبط اٌّؼشفخ 

 اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌؼظش اٌشلّٟ

غ١ش  05554 221 35435 265040 اٌجبحضْٛ 

 35263 265664 اٌجبحضبد  داٌخ

 ٌخبِظاٌّحٛس ا

ٔشش ٚرٛص٠غ اٌّؼشفخ 

 اٌؼظش اٌشلّٟ اٌزشث٠ٛخ فٟ

 221 45610 115630 اٌجبحضْٛ 

 65643 205636 اٌجبحضبد  داٌخ* 35413

إعّبٌٟ ِحبٚس االعزجبٔخ 

اٌفغٛح اٌشل١ّخ  ٌذٞ ٚالغ )

 اٌجبحض١ٓ   اٌزشث١٠ٛٓ (

غ١ش  05603 221 215313 1265660 اٌجبحضْٛ 

 29.149 123.511 الباحثات  داٌخ

  (. 1.15عند مستوى ) *   الفروق دالة
 يتضح من الجدول السابق ما يمي: 

الباحثين ) الذكور( و الباحثات  استجابات بين إحصائيةت توجد أي فروق ذات دتلة  -1
( حول المحور األول والثاني و الرابع ، أي أنيم ليم نفس المستوى في اإلناث) 

الوصول و النفاذ إلى مصادر المعرفة التربوية ، و في استيعابيا و كذلك في توليد و 
 المعرفة التربوية في العصر الرقمي . إنتاج
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الباحثين و الباحثات حول المحور  استجاباتبين  إحصائيةتوجد فروق ذات دتلة  -2
الثالث و ىو توظيف ) تطبيق( المعرفة التربوية في العصر الرقمي و ذلك لصالح 
الذكور أي أن مستوى الباحثين في ذلك أعمى من الباحثات في ذلك الجانب و ربما 

 يرجع ذلك لفروق فردية بين الجنسين.
الباحثين و الباحثات حول المحور  استجاباتبين  إحصائيةتوجد فروق ذات دتلة  -3

س و ىو نشر و توزيع المعرفة التربوية في العصر الرقمي و ذلك لصالح الخام
و ربما يرجع ذلك لحرص الباحثات و اىتماميم بمعرفة اجراءات النشر و  اإلناث

 أكثر من الباحثين. ماسة الى المنح و اتىتمام بذلك أىميتيا نظرًا لحاجتيم ال
احثين و الباحثات حول جميع الب استجاباتبين  إحصائيةت توجد فروق ذات دتلة  -4

محاول اتستبانة و ذلك يعني أن جميع الباحثين و الباحثات متفقين في ضعف 
مستواىم في جوانب الفجوة الرقمية المختمفة مما يتطمب العمل عمى سدىا لدييم 

 جميعًا . 
 * ملدص نتائج الدزاضة امليدانية: 

 تتلدص نتائج الدزاضة امليدانية فيما يل  :

النفاذ واقع عمى محور العينة الكمية  ستجاباتت ة متوسط اتستجابة سبن إجماليبمغ   -1
( و ذلك يعني تحققو بدرجة متوسطة 1.63)   والوصول إلى مصادر المعرفة التربوية

 .مما يتطمب زيادة و تنمية قدرات الباحثين في الوصول و النفاذ لمصادر المعرفة

استيعاب المعرفة التربوية )تنظيم واقع  نسبة متوسط اتستجابة عمى محور إجماليجاء  -2
( و ذلك يعني أن قدرة الباحثين التربويين عمى 1,64)  واستخالص المعرفة التربوية(

و يوجد ضعف في  ة ،متوسط كانتاستيعاب المعرفة التربوية وتنظيميا واستخالصيا 
تطوير إعداد الباحثين و تدريبيم عمى  نحوضرورة السعي عدة جوانب منيا مما يعني 

 الميم لمباحث في العصر الرقمي . ذلك الجانب
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توظيف )تطبيق( المعرفة التربوية في  نسبة متوسط اتستجابة عمى محور إجماليجاء   -3
 تحقق بدرجة ضعيفة مما يحتم ضرورة يت أنو ( و ذلك يعني 1.61ر )العصر الرقمي

لدى  في العصر الرقمي وتطبيق المعرفة التربويةالعمل عمى تطوير جانب توظيف 
 .الباحثين التربويين في مصر

نتاجتوليد و  نسبة متوسط اتستجابة عمى محور إجماليجاء   -4 المعرفة التربوية في  ا 
و توليد  إنتاج( و ذلك يعني أن قدرة الباحثين التربويين عمى 1,65)   العصر الرقمي

المعرفة التربوية في العصر الرقمي كانت متوسطة و من ثم يجب تطوير قدراتيم في 
 . وتطويرىا المعرفة التربوية إنتاج من أجلليم  ميم جداذلك الجانب ألنو 

نشر وتوزيع المعرفة التربوية في حور منسبة متوسط اتستجابة عمى  إجماليجاء   -5
قدرة الباحثين التربويين عمى نشر وتوزيع و ذلك يعني أن  (1,46) العصر الرقمي

وتبد من العمل عمى بدرجة ضعيفة  المعرفة التربوية في العصر الرقمي توجد لدييم
 سد ذلك الضعف لدييم.

الفجوة الرقمية  واقع )عمى جميع محاور اتستبانة نسبة متوسط اتستجابة  مغتب -6
بمرحمة  العينة الكمية لمباحثين التربويين راءوفقًا أل  لدي الباحثين   التربويين (
وذلك يعني أن جميع المحاور تتحقق بدرجة  (1,61)الماجستير ومرحمة الدكتوراة 

ضعيفة ، وذلك يعنى وجود جوانب الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين  وتبد من 
 العمل عمى سدىا  والقضاء عمييا من أجل تطوير المعرفة التربوية.

 إجماليالباحثين بمرحمة الماجستير  و  استجابات إجماليدتلة الفروق بين  -7
الفجوة الرقمية  لدي الباحثين   واقع الباحثين بمرحمة الدكتوراة  حول    استجابات

الباحثين  استجاباتبين  إحصائيةت توجد اي فروق ذات دتلة التربويين وجد أنو 
ن بمرحمة الدكتوراة حول المحور األول و الباحثي استجابات بمرحمة الماجستير و
الباحثين  استجاباتبين  إحصائيةتوجد فروق ذات دتلة ولكن الثاني و الثالث ، 
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بمرحمة الماجيستير و الباحثين بمرحمة الدكتوراة حول المحور الرابع و المحور 
بين  إحصائيةت توجد فروق ذات دتلة ، و الخامس لصالح طالب مرحمة الماجستير 

 إجماليالباحثين بمرحمة الماجستير والباحثين بمرحمة الدكتوراة حول  استجابات
جميع محاور اتستبانة أي أن الباحثين بمرحمة الماجستير و مرحمة الدكتوراة 

 مستواىم متقارب و ضعيف في تمك الجوانب .
جماليالباحثين و   استجابات إجماليدتلة الفروق بين  -8  االباحثات حول استجابات ا 

ت توجد أي فروق ذات دتلة الفجوة الرقمية  لدي الباحثين   التربويين واقع 
( حول المحور األول و الثاني اإلناثبين الباحثين ) الذكور( و الباحثات ) إحصائية

بين الباحثين و الباحثات حول  إحصائيةتوجد فروق ذات دتلة ، ولكن و الرابع ، 
بين  إحصائيةتوجد فروق ذات دتلة ،و المحور الثالث و ذلك لصالح الذكور 

ت توجد فروق ، و  اإلناثالباحثين و الباحثات حول المحور الخامس و ذلك لصالح 
اتستبانة و ذلك  ربين الباحثين و الباحثات حول جميع محاو  إحصائيةذات دتلة 

ن في ضعف مستواىم في جوانب الفجوة والباحثين و الباحثات متفقيعني أن جميع 
 الرقمية المختمفة مما يتطمب العمل عمى سدىا لدييم جميعًا . 

سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين  م نظرًا لما جاء بالدراسة النظرية من أىميةومن ث          
نو توجد دواعي أ، كما  ذكرىافي مصر وأن ىناك دواعي متعددة تدعو لذلك سبق التربويين 

كثيرة لتطوير المعرفة التربوية في العصر الرقمي ومن أىم دعائم تطويرىا ىو سد تمك الفجوة 
، و نظرًا لما توصمت إليو نتائج الدراسة  الرقمية لدى الباحثين التربويين منتجي تمك المعرفة

ن التربويين مما يشكل عائقًا كبيرا الفجوة الرقمية بكل جوانبيا لدى الباحثي وجود الميدانية من
، فانو بالتالي سيتم في الجزء المعرفة التربوية ويحد من تطويرىا في مصر إنتاجفي طريق 

لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين  المقترح تصورالتالي من ىذه الدراسة وضع 
 في مصر. لتطوير المعرفة التربوية
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 لطد الفجوة السقمية لدى الباحجني الرتبويني لتطويس املعسفة الرتبوية املكرتح التصوز

من أىم أىداف الدراسة الحالية وضع تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى       
الباحثين التربويين في القطاع التربوي كمدخل لتطوير المعرفة التربوية خاصة في العصر 

و ىذا الجزء من الدراسة جاء ليجيب عن التساؤل السادس و األخير من  الرقمي ،
 تساؤتت الدراسة الحالية .

و قد توصمت الدراسة النظرية في الدراسة الحالية إلى أنو يجب عمى الباحثين          
التربويين مواكبة العصر الرقمي و التمكن من مجموعة كبيرة من القدرات و الميارات و 

رة عمى النفاذ و الوصول إلى المعرفة التربوية ، و استيعاب المعرفة التربوية ، و ىي القد
المعرفة التربوية و  إنتاجالقدرة عمى توظيف و تطبييق المعرفة التربوية ، و القدرة عمى 

توليدىا ، و كذلك القدرة عمى نشر و توزيع المعرفة التربوية في العصر الرقمي و في 
حث من تمك الجوانب السابقة التي تعد جوانب لمفجوة الرقمية فانو حالة عدم تمكن البا

 يجب العمل عمى سد تمك الفجوة الرقمية لدييم و التي ليا أسباب متعددة.
عن  و توصمت الدراسة الميدانية إلى وجود قصور كبير لدى الباحثين التربويين         

رجع تمك الفجوة نبيا المختمفة ، و تو توجد فجوة رقمية لدييم بجوا مواكبة العصر الرقمي
بدرجة كبيرة لدييم مما ترتب عميو وجود تمك الفجوة الرقمية  ياإلى وجود أسبابالرقمية 
و من ، يا بشكل سميم و صحيح إنتاجتطوير المعرفة التربوية أو حتى  قمما يعو ، لدييم

لباحثين التربويين ثم جاء التصور المقترح التالي ليعمل عمى سد الفجوة الرقمية لدى ا
مما يؤدي الى تطوير المعرفة التربوية ، و يتضمن التصور المقترح فمسفتو و أىم 

 ن في تنفيذه ، و محاوره و الضمانات الالزمة لنجاحو .يمنطمقاتو و أىدافو و المشارك

 -أوال: فلطفة التصوز املكرتح و أيم مهطلكاتٌ:

قمية لدى الباحثين التربويين و ليا تنطمق فمسفة التصور المقترح من وجود فجوة ر 
في الوقت و ذلك يعوق تطوير المعرفة التربوية . ، أسباب متعددة كما سبق توضيحو 
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م إلى ضرورة سد الفجوة الرقمية و محو 2114مدولة في دستور لتوجو  الذي يوجد فيو
 ملك عميياألمية الرقمية لدى المواطنين و بالتالي الباحثين ىم أول فئة يجب أن يطبق ذ

سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين لو بالتالي جاء التصور المقترح ليضع اجراءات عممية 
التربويين حتى يتم تطوير المعرفة التربوية في العصر الرقمي ، و بالتالي يقوم التصور 

  -المقترح عمى مجموعة من المنطمقات ىي ما يمي:
الدستور المصري بضرورة القضاء عمى األمية الرقمية لدى المواطنين و  إىتمام -1

بالتالي فمن باب أولى اتىتمام بذلك لدى الباحثين التربويين ، حيث تنص المادة 
م عمى أن   تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة 2113( من الدستور المصري 25)

في جميع األعمار ، و تمتزم لمقضاء عمى األمية اليجائية والرقمية بين المواطنين 
 بوضع عليات تنفيذىا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني و ذلك وفق خطة زمنية

سيام في تنفيذ ىذه المادة من الدستور و سد الفجوة محددة   ، وبالتالي تبد من اإل
 ر.صالرقمية لدى الباحثين التربويين في م

ممين بكل التقنية شكل يجعميم م  ضرورة تطوير إعداد الباحثين في العصر الرقمي ب -2
الحديثة من أجل تطوير قدراتيم و مياراتيم الالزمة لمتعامل مع العصر الرقمي و كل 

 معطياتو الحديثة و المتجددة . 
أن عممية تطوير قدرات و ميارات الباحثين في التعامل عمى المعرفة في العصر  -3

معرفة تربوية  إنتاجدي الى استيعابيا و توظيفيا سيؤ  والرقمي في الحصول عمييا 
 جديدة و يسيم في تطوير المعرفة التربوية و التي ىي في حاجة ماسة لذلك.

إن تطوير أداء الباحثين التربويين في العصر الرقمي و سد الفجوة الرقمية لدييم  -4
معرفة تربوية تسيم في تحسين الممارسات التربوية في  إنتاجسيؤدي إلى 

 أمس الحاجة لذلك التحسين . فيلتي ىي المؤسسات التعميمية و ا
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التي أشارت عدة دراسات أن و أنو تبد من تحسين حال المعرفة التربوية في مصر  -5
لدييا أزمة خاصة في العصر الرقمي و ذلك يحتم سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين 

 التربويين في مصر .

 ثانيا : أيداف التصوز املكرتح :

أىداف التصور المقترح  تتبمورفي ضوء فمسفة التصور المقترح و أىم منطمقاتو السابقة 
 -فيما يمي :

جراءات تساعد عمى سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين مما إوضع عليات و  -1
 وير المعرفة التربوية في مصر.طم تيسيم في تطوير أدائيم في العصر الرقمي ومن ث  

توضيح أىم ما يجب ان تقوم بو كميات التربية من إجراءات تؤدي إلى العمل عمى  -2
 سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين.

خرى مثل ) األسرة و ديد األدوار التي يجب أن تقوم بيا المؤسسات التربوية األحت -3
جل المساىمة في سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين أ( من المدرسة و اإلعالم

 ن في مصر. التربويي
عداد الباحثين دراسية إلالخطط العداد إمساعدة المسئولين بكميات التربية في  -4

لدييم في ضوء معطيات  سد الفجوة الرقميةعمى تطويرىا ل عمل ال عمى التربويين
 العصر الرقمي و في ضوء ما يمزم لتطوير المعرفة التربوية .

و اآلليات التي يجب أن تقوم بيا مؤسسات المجتمع المدني مثل )  اإلجراءاتتحديد  -5
النقابات و األحزاب السياسية و الجمعيات الخيرية ( في سد الفجوة الرقمية لدى 

 الباحثين التربويين.
توضيح األدوار التي يجب أن يقوم بيا أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية تجاه  -6

 ين التربويين بتمك الكميات.سد الفجوة الرقمية لدى الباحث
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وضع مجموعة من الضمانات التي تساعد عمى نجاح جيود سد الفجوة الرقمية لدى  -7
 الباحثين التربويين حتى يسيموا في تطوير المعرفة التربوية في مصر .

 ثالجًا: املػازنوى يف تهفير التصوز املكرتح 

العاممين بكميات  مع مصر تبد من تعاون بين متخذي القرار في القطاع التربوي في
التربوي و  التربية ، و من أىم المشاركين في تنفيذ التصور المقترح كل العاممين بالقطاع

ىا و أعضاء ىيئة ءالقرارات و التشريعات التربوية ، وعمداء كميات التربية ووكال وامتخذ
ضافة إلى مساىمة المسئولين بالمؤسسات التربوية األخرى باألسرة و التدريس بيا ، باإل

، و المسئولين عن مؤسسات المختمفة اإلعالممدارس التعميم قبل الجامعي و وسائل 
المجتمع المدني األخرى ، و كل من يستطيع أن يسيم في سد الفجوة الرقمية لدى 

 الباحثين التربويين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 زابعا: حماوز التصوز املكرتح         

التي يجب  اإلجراءاتيشتمل التصور المقترح عمى عدة محاور و بكل محور مجموعة من 
يتم سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين و تتمثل تمك  والقيام بيا حتى يتم تنفيذه 

 -المحاور فيما يمي :

 قبو  الباحجني الرتبويني يف العصس السقم .و ختياز إاحملوز ا و  : تطويس عملية 

م اختبار وقبول الباحثين التربويين ىي مرحمة ىامة ألنو يجب أن يدخل نظان عممية إحيث 
من طالب ليا خمفية تكنولوجية تستطيع التعامل مع العالم الرقمي مدخالت  الدراسات العميا 

 جراءات التالية.يمكن تحقيق ذلك وفقًا لإلو 
الخاصة  الدبمومةيكون قبول الباحثين بمرحمة الدراسات العميا بالدبمومات المينية و ت أن  -1

وكذلك مرحمة الماجيستير مقتصرًا عمى مجموعة في المرحمة السابقة ألنيا طريقة غير 
 كافية تنتقاء الباحثين المتميزين .
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و يتم  اإلنجميزيةغة و لمإتقانيكون من أىم معايير قبول الطالب بمرحمة الدراسات العميا  نأ -2
ذلك باختيارات جادة ، ألنيا ىي المغة المطموبة لمتعامل مع المجتمع الرقمي لوجود أكبر 

وتمكن الباحث منيا يؤدي لتمكنو من اتستفادة  اإلنجميزيةمحتوى معرفي مكتوبًا بتمك المغة 
 .ذلك المحتوى المعرفي الضخم من

و لميارات التعامل مع إتقاناسات العميا أن يكون من شروط قبول الطالب بمرحمة الدر  -3
و من مصادرىا بشكل  اإلنترنتشبكة  منالمعارف المعمومات و التكنولوجيا و الحصول عمى 

 جيد و يتم ذلك بعقد اختبار عممي ليم لمت كد من ذلك.
أن يكون أيضًا من ضمن شروط قبول الباحثين وجود خبرة لدييم في العمل بالتدريس ألن  -4

التدريس تعرفو بالواقع التربوي و مشكالتو التي تستحق الدراسة فت تي دراساتيم فترة عممو ب
 ضافة عممية جديدة و مفيدة و مطورة لمواقع التربوي .إالتربوية بيا 

أن يعقد اختبار تحريري لقبول الباحثين بمرحمة الماجستير لمتعرف عمى مدى امتالكيم  -5
، و كذلك مدى امتالكيم لمقيم  لعالم الرقميلممعمومات و المعارف الخاصة بالتعامل مع ا

 عداد البحث العممي .إالالزمة لذلك اثناء  األخالقية

 تطويس عملية إعداد الباحجني الرتبويني يف العصس السقم  . -احملوز الجان  :

بشكل يسيم في  الدراسات العميان الباحثين التربويين تبد أن يتم إعدادىم في مرحمة إحيث 
الالزمة  اإلجراءاتسد الفجوة الرقمية لدييم و يتفق مع معطيات العصر الرقمي و أىم 

  -لتحقيق ذلك ما يمي:
نولوجيا كعن الت اً جميع األقسام بكمية التربية مقرر بأن يتم تدريس طالب الدراسات العميا  -1

الطالب بتمك المعارف و  الحديثة و تطبيقاتيا التربوية في كل السنوات الدراسية حتى يمم
 المعمومات عنيا و عن إمكانية اتستفادة منيا .

أن يكمف أعضاء ىيئة التدريس طالبيم الباحثين التربويين ب عمال بحثية تتطمب منيم  -2
 اتستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إعدادىا .
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حثين التربويين حتى يتم أن تعقد بكميات التربية دورات تدريبية لطالب الدراسات العميا و البا -3
 كسابيم ميارات التعامل مع تكنولوجيا العصر الرقمي و تطبيقاتيا التربوية.إ
كتروني و جميع لأن تكون جميع التعامالت مع طالب الدراسات العميا بكميات التربية بشكل ا -4

 ية .ترة حياتيم الدراسفتقدم ليم كذلك حتى يتقنوا توظيف التكنولوجيا طوال  التي الخدمات
 أن تكون كل نظم تقويم و اختبارات طالب الدراسات العيا الكترونية بكميات التربية تمشياً  -5

 مع معطيات العصر الرقمي.
أن تعقد مسابقات بكميات التربية لمباحثين المتميزين في الميارات التكنولوجية الحديثة و  -6

 يتم تكريميم تشجيعا لزمالئيم األخرين عمى ذلك .
عدادىم لمباحثين ا  ىيئة التدريس التكنولوجيا الحديثة أثناء تدريسيم و  أن يوظف أعضاء -7

 بكميات التربية .

احملوز الجالح: ضو التػسيعات و الكوانني الالشمة لطد الفجوة السقمية لدى الباحجني 

  .الرتبويني

حيث أن عممية سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين تمزميا حزمة من القوانين و 

التشريعات التي تنظم ذلك بداية من قبوليم بمرحمة الدراسات العميا و حتى الحصول عمى 

 -درجة الدكتوراة و لتحقيق ذلك تبد من القيام بما يمي:

 اً بحيث يتم تضمينيا عدد حمة الجامعية األولىبالمر  تعديل الموائح الداخمية لكميات التربية -1
أكبر من ساعات تدريس التكنولوجيا الحديثة و تطبيقاتيا التربوية ، حيث أن غالبية 
الكميات و منيا كمية التربية جامعة سوىاج يتم بيا تدريس ساعتين فقط عن تكولوجيا 

ساعتين كل عام دراسي عن التعميم و بالتالي تبد من تعديل تمك الموائح بحيث يكون ىناك 
 ية توظيفيا لالستفادة منيا.فتكنولوجيا التعميم و كي

تعديل لوائح الدراسة بالدبمومات المينية و كذلك الدبموم الخاص في التربية بحيث تحتوي  -2
 ن كل عام عن التكنولوجيا الرقمية و كيفية توظيفيا في البحث التربوي .تاعمى ساع
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كشرط قبول بمرحمة الماجيستير  اإلنجميزيةالمغة  إتقانية شرط أن تضمن لوائح كميات الترب -3
 يتحسن مستوى الباحثين في البحث و الدراسة بمرحمة الماجيستير و الدكتوراة . تىح

أن تحتوي لوائح كميات التربية شرطًا عخر لقبول الطالب كباحثين بمرحمة الدراسات العميا  -4
التكنولوجيا  استخدامكيفية البحث عن المعرفة بىو اجتياز اختبار عممي و عخر نظري عن 

 الحديثة .
الموجود ببعض الكميات  (ICDL)أن تعمم جميع كميات التربية شرط الحصول عمى شيادة  -5

الحاسب  استخدامكشرط لمتسجيل لدرجة الماجيستير بيا حتى يتحسن مستوى الباحثين في 
 اآللي في البحث التربوي .

التختية بهليات الرتبية الالشمة لطد الفجوة  البهية  حتطني احملوز السابع : تطويس و 

 السقمية لدى الباحجني .

 عداد الباحثين لمعصر الرقمي حيثالتحتية لكميات التربية ىي العمود الفقري تالبنية  تعد 
نولوجيا العصر الرقمي كت استخدامنيا توفر الوسط المالئم لتعميم و تدريب الباحثين عمى إ

التحتية لكميات التربية الالزمة لسد البنية  التربوي و حتى يتم تحسين وتطوير في البحث
 -التالية : اإلجراءاتمن اتخاذ التربويين ت بد  الفجوة الرقمية لدى الباحثين 

علي تكفي لكل  توفير غرفة مصادر لمباحثين بكميات التربية تتوفر بيا أجيزة حاسب -1
 الباحثين التربويين المترددين عمى الكمية.

حتى يمكن تدريب الباحثين  اإلنترنتتوفير معامل لمحاسب اآللي بكميات التربية متصمة ب -2
 يا وتوظيفيا في البحث التربوي.استخدامعمى كيفية 

الحصول  تتيح لكل الباحثينوقاعاتيا المختمفة  توفير شبكة انترنت قوية بكميات التربية  -3
الباحثين تدريب الطالب الفرصة ل عمى المعرفة بشكل سيل و تتيح ألعضاء ىيئة التدريس 
 عمى كيفية النفاذ و الوصول الى المعرفة بشكل صحيح .
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توفير و تخصيص ميزانية بكميات التربية تكفي متطمبات امتالك التكنولوجيا الحديثة نظرا  -4
دىا بشكل مستمر حسب مستجدات العصر ترتفاع تكمفتيا و كذلك صيانتيا و تجدي

  .السريعة
صري و معرفة المفي بنك ال اً مجاني اً أن توفر كميات التربية لمباحثين بكميات التربية اشتراك -5

حوال لسوء األ المصرية نظراً الجامعات في قواعد البيانات العالمية و في اتحاد مكتبات 
 اتقتصادية لغالبية الباحثين بتمك الكميات .

او ييئة التدزيظ بهليات الرتبية لطد طاحملوز اخلامظ : تطويس قدزات و مًازات أع

 الفجوة السقمية لدى الباحجني 

عداد الباحثين التربويين و بالتالي إد عضو ىيئة التدريس ىو القائم عمى عممية يعحيث 
رقمي حتى تبد من تسميحو بكل المعارف و الميارات الالزمة لمتعامل مع معطيات العصر ال

 -التالية : اإلجراءاتيستطيع نقميا إلى طالبو و لتحقيق ذلك تبد من 
عمى مستجدات العصر الرقمي و كيفية  أن يتم عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس -1

 توظيفيا في البحث التربوي حتى ينقموىا لطالبيم الباحثين .
في مجال تكنولوجيا المعمومات و  اء ىيئة التدريس المتميزينضأن تكون ىناك حوافز ألع -2

اتتصاتت و عقد مسابقات دورية لذلك لتشجيعيم عمى متابعة كل ما ىو حديث في ذلك 
 األمر .

لزام أعضاء ىيئة التدريس عمى دمج تكنولوجيا المعمومات و اتتصاتت في العممية إأن يتم  -3
و ذلك بداية من التدريس و  ،ياإتقانالتعميمية أثناء إعداد طالبيم بشكل تدريجي حتى يتم 

 حتى التقويم و اتختبارات .
أن يكون من ضمن متطمبات التعيين كعضو ىيئة تدريس بعد الحصول عمى درجة الدكتوراة  -4

تحدثًا و كتابًا مما يسيم في  اإلنجميزيةالمغة  إتقانو  (ICDL)الحصول عمى شيادة 
يا المعمومات في البحث العممي تكنولوج استخدامتحسين مستوى أعضاء ىيئة التدريس في 
 و في تدريس طالبيم الباحثين التربويين .
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أن تكون ىناك جزاءات و عقوبات ألعضاء ىيئة التدريس ممن ت يجيدوا التعامل مع العالم  -5
 الرقمي منيم ألن ذلك يؤثر بشكل سمبي عمى طالبيم من الباحثين التربويين .

عمل حوافز مادية كبيرة ألعضاء ىيئة التدريس التربويين الذين ينشروا أبحاثيم العممية  -6
في مجالت و دوريات دولية ألن ذلك يؤدي لنشر المعرفة التربوية بشكل  اإلنجميزيةبالمغة 

 كبير ، و سيتم تعميم ذلك لطالبو الباحثين .

: تبين ادازة اجلامعات و إدازات نليات الرتبية لكطية ضد الفجوة السقمية  طادعاحملوز ال

 . لدى الباحجني الرتبويني
تبني إدارة الجامعة و إدارات كميات التربية لقضية سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين  إن   

بد لكي يحدث ذلك تسرع وقت ممكن و أنجازه في إالتربويين سوف يعجل بنجاح ذلك و يتم 
 -التالية : من القيام باإلجراءات

أن تجعل إدارة الجامعة قضية سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين بصفة عامة و التربويين  -1
 جراءات لتنفيذ ذلك اليدف .إ وتحددبصفة خاصة من أىم أىدافيا في خطتيا اتستراتيجية 

جميع الموارد المادية و المالية الالزمة لسد  دارات كميات التربيةا  أن توفر إدارة الجامعة و  -2
 الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين .

و ىو سد الفجوة الرقمية لدى  محورياً  أن تتضمن الخطط اتستراتيجية بكميات التربية ىدفاً  -3
 الباحثين التربويين وجعمو من أىم أىدافيا و شحذ الجيود لتنفيذه . 

التكنولوجيا  مجدالمتميزين في  تربية مسابقات دورية لمباحثينوكميات ال أن تعقد الجامعة -4
المعمومات وأصحاب اتضافات العممية المتميزة  ، وذلك يؤدي إلى تشجيع الباحثين عمى 

 اتىتمام بسد الفجوة الرقمية لدييم .
أن تنظم الجامعات مع كميات التربية مؤتمرات سنوية لمتعريف ب حدث المستجدات في  -5

رفع إلى رقمي وكيفية اتستفادة منيا و توظيفيا في البحث العممي مما يؤدي العصر ال
 ممستوى معرفة الباحثين التربويين بذلك .
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تدريس وأيضًا أفضل موقع عممي العضو ىيئة لأن تعقد مسابقات ألفضل موقع عممي  -6
ل ذلك و يسيم في نشر المعرفة بشك إتقانلمباحثين ما يؤدي إلى التنافس العممي عمى 

 كبير .
لمتابعة مستوى الباحثين التربويين في  اً كذلك كميات التربية لجانأن تشكل الجامعة و  -7

لرقمية لدييم مما ومدى التحسين في مستواىم و حجم الفجوة ا، تكنولوجيا المعمومات 
 التي تمزم اتجاه ذلك . يؤدي تتخاذ اإلجراءات

يف ضد الفجوة السقمية لدى الباحجني احملوز الطابع : إضًام مؤضطات اجملتمع الرتبوية 

 الرتبويني .

مية لدى الباحثين المجتمع التربوية األخرى في سد الفجوة الرق تتبد من مساىمة مؤسسا
ن كميات التربية بمفردىا ت تستطيع ذلك ومن أىم عليات تمك المساىمة ما إالتربويين حيث 

  -يمي :
ألبنائيا كي تتاح ليم فرصة التعامل  اإلنترنتر و أن تعمل األسرة عمى توفير أجيزة الكمبيوت -1

 مع تكنولوجيا العصر الرقمي و التدريب عمييا منذ الصغر .
تكنولوجيا العصر  استخدامضرورة قيام األسرة بتشجيع أبنائيا الطالب والباحثين عمى  -2

 الرقمي و توظيفيا في البحث العممي بشكل فعال .
بدمج تكنولوجيا العصر الرقمي في المقررات الدراسية  أن تقوم مدارس التعمم قبل الجامعي -3

كساب صص أجزاء من المقررات الدراسية إل المختمفة في جميع سنوات الدراسة و تخ
الطالب المعمومات و كيفية التعامل و اتستفادة من تمك التكنولوجيا في الحصول عمى 

 المعارف المختمفة . والمعمومات 
مدارس التعمم قبل بعصر الرقمي في التدريس و في اتختبارات ال اأن يتم توظيف تكنولوجي -4

 يجابي .إالطالب ميارات التعامل معيا بشكل عممي و فعال و تكساب الجامعي 
بمدارس التعمم قبل  اإلنترنتالتحتية و أجيزة الحاسب اآللي و شبكات البنية  أن يتم توفير  -5

تمك التكنولوجيا داخميا و إتاحة فرص  ستخداملجامعي من أجل إتاحة الفرصة لطالبيا ت
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خاصة لوجود بيئات و مجتمعات فقيرة  ، الوصول و النفاذ لمعالم الرقمي بتمك المدارس 
 محرومة من تمك التكنولوجيا لغالء تكمفة اقتناءىا .

المختمفة المسموعة و المقروءة و المرئية بنشر الوعي لدى  اإلعالمأن تقوم وسائل  -6
باحثين التربويين لضرورة اتستفادة من مصادر المعرفة في العصر الشباب و خاصة ال
تحاد امثل بنك المعرفة  المصري و قواعد البيانات العالمية و  اإلنترنتالرقمي المتاحة عمى 
 ورة توظيفيا في البحث العممي .ضر المكتبات المصرية و 

لسقمية لدى الباحجني احملوز الجامو : مطايمة مؤضطات اجملتمع املدن  يف ضد الفجوة ا 

 الرتبويني 

سسات التربوية بمفردىا ت تستطيع القيام بسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين ؤ ن المإحيث 
ي ذلك األمر من خالل فالتربويين ، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني األخرى أن تساعدىا 

  -منيا ما يمي : اإلجراءاتالقيام ببعض 
مكانات مادية إلمختمفة بتوظيف كل ما تمتمكة من المينية ايمكن أن تقوم النقابات  -1

يا بصفة عامة و لدى الباحثين عضائوبشرية من أجل العمل عمى سد الفجوة الرقمية لدى أ
 و ذلك بعقد دورات تدريبية و محاضرات و غيرىا .  التربويين بصفة خاصة ،

الفجوة الرقمية لدى الباحثين حزاب السياسية المختمفة بالمساىمة في سد أن تقوم األ -2
 التربويين و ذلك باستغالل كل ما لدييا من أماكن و قدرات بشرية و مادية.

أن تقوم الجمعيات الخيرية الموجودة في المجتمع بعمل مكتبات و أماكن لخدمة الباحثيين  -3
مية مزودة ب جيزة حاسب علي و انترنت من أجل خدمة الباحثين التربويين و سد الفجوة الرق

 فيا في البحث التربوي .ظيا و توياستخداملدييم بتدريبيم عمى 
سد الفجوة الرقمية لدى المواطنين و خاصة الباحثين عن  فيأن تسيم وزارة اتتصاتت  -4

طريق استغالل ما لدييا من قدرات و متخصصين في مجال اتتصاتت و تكنولوجيا 
لي و توظيفيم و الحاسب اآل اإلنترنت استخدامعقد دورات تدريبية عمى وذلك بالمعمومات 

 في خدمة البحث العممي بشكل صحيح و سريع .
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ضافة لتدريب الباحثين عمى المجتمع المدني سابقة الذكر باإل يمكن ان تقوم مؤسسات -5
أن تقوم و توظيف تكنولوجيا العصر الرقمي في الحصول عمى المعارف و المعمومات 

ع العالم الرقمي ، و الفكرية عند التعامل م مكيتيمم بتعريفيم بكيفية الحفاظ عمى حقوق
ذ المعمومات و الحصول عمييا من لتي يجب أن يتسمحوا بيا أثناء أخاخالقيات كذلك أىم األ

مثل األمانة العممية و المحافظة عمى حقوق اآلخرين و توثيق المعمومات بدقة  اإلنترنت
 تامة و البعد عن السرقات العممية بكل أشكاليا .

خامطًا: الطمانات الالشمة لهجاح ضد الفجوة السقمية لدى الباحجني الرتبويني نمدخل 

 املعسفة الرتبوية . سلتطوي

يق التصور المقترح لمدراسة الحالية عمى أرض الواقع تبد من توفر بحتى يتم تنفيذ و تط
 مجموعة من الضمانات الالزمة لتنفيذه و نجاحو و أىميا ما يمي : 

 أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية و إدارات كميات التربية و كل العاممين ضرورة قيام -1
 جراءات تنفيذية عمى أرض الواقع .إبيا بتحويل التصور المقترح إلى 

التحتية داخل الجامعات المصرية و كميات التربية من أجل البنية  ضرورة توفير  -2
التربويين و ذلك بتوفيرىا ليم بالمجان المساعدة عمى سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين 

 دون مقابل .
ضرورة تبني متخذي القرار في مصر و المشاركين في وضع السياسات التعميمية في  -3

مصر لقضية سد الفجوة الرقمية لدى الباحثين بصفة عامة و الباحثين التربويين بصفة 
 خاصة .

بسعر معقول يتناسب  اإلنترنتبكة أن تتيح الدولة األجيزة التكنولوجية الحديثة و كذلك ش -4
مع اتوضاع اتقتصادية لمباحثين التربويين حتى تسيل عمييم عممية اقتنائيا و اتستفادة 

 منيا .
أن يتم وضع خطة استراتيجية داخل الجامعات المصرية و داخل كميات التربية لتطوير  -5

بنيتيا التحتية وتحسينيا وتطويرىا بشكل مستمر بتمك الجامعات بصفة عامة و بكميات 
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التربية بصفة خاصة من أجل المساعدة عمى الوصول الرقمي و سد الفجوة الرقمية لدى 
 الباحثين التربويين .

ل كميات التربية لجنة من المتخصصين في تكنولوجيا المعمومات لمتابعة تحسن أن تشك -6
مستوى الباحثين التربويين و تقييمو بشكل مستمر حتى تضمن في النياية سدالفجوة 

 الرقمية لدييم .
نشر الوعي بين الباحثين التربويين ب ىمية سد الفجوة الرقمية لدييم و مدى الفائدة التي  -7

 ن ذلك و التي ستعود عمى تطوير المعرفة التربوية في المجتمع .ستعود عمييم م
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(, "مالمح رؤية مقترحة لالرتقاء بالبحث التربوي العربي" , 3104جمال عمى الدهشان )  .9
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(, "محو األمية المعموماتية مدخاًل لمتنمية المستدامة في 3102جمال عمى خميل الدهشان ) .11
بحث مقدم لممؤتمر العممي السنوي الرابع عشر: من تعميم الكبار إلى العصر الرقمي "

, بالقاىرة 2116المستدامة ، المنعقد أبريل  التعميم مدى الحياة لمجميع من أجل التنمية
 مركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس. 

(, "كفايات البحث في العموم االجتماعية في 3102جمال مصطفى محمد مصطفى ) .11
 023, نوفمبر , ص ص 021, العدد 24, السنة رسالة الخميج العربيالعصر الرقمي, 

– 023. 

جامعة طنطا  –التقرير الختامي لمؤتمر كمية التربية (, "3101حسن إبراهيم عبد العال ) .12
 – 3" , المنعقد في الفترة من المعنون با  حال المعرفة التربوية المعاصرة: مصر نموذًجا

 م. 3101نوفمبر  2

(, "تقنيات المعمومات والفجوة بين األفراد 3110حسني عبد الرحمن الشيمي ) .13
, العدد األول, يناير  2, المجمد عمم المعموماتدراسة عربية في المكتبات و والمجتمعات", 

 .32-3, ص ص 

الفجوة الرقمية بين الدول النامية (, 3112حمزة بعمى , صالح محرز, حناشي توفيق ) .14
 , كمية العموم واالقتصادية والتيسيير, جامعة الحاج لخضر بالجزئر.والمتقدمة

(, "الفجوة الرقمية مظاهرها ومستوياتها وتداعياتها عمى 3100) حميد صغير سعد الريمي .15
, المنعقد في الرياض اإلنترنتبحث مقدم لمؤتمر المحتوى العربي عمى الوطن العربي" , 

 م . 3100, في أكتوبر 

(, "تنمية الرأسمالية الفكرية لتجسير الفجوة الرقمية من وجهة نظر 3103حنان بيزان  )  .16
, يناير , ص  02, دار النخمة لمنشر, ليبيا, العدد لمكتبات والمعمومات مجمة اتحميمية", 

 .32 – 3ص 
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بحث مقدم لمؤتمر حال المعرفة (, "تجديد المعرفة التربوية, 3101سعيد إسماعيل عمى ) .17
 3, والمنعقد بكمية التربية , جامعة طنطا في الفترة من  التربوية المعاصرة: مصر نموذًجا

 م.3101نوفمبر ,  2 –

( 3102سماح محمد صابر أحمد, عبد المطيف الصفي الجزار, أمل عبد الغني قرني) .18
هل يوجد أثر  -,"استراتيجيتا التعمم الفردي والتعمم التعاوني ببرامج التعمم القائمة عمى الويب

مجمة البحث لهما عمى تنمية مهارات حل المشكمةالمعموماتية لدى الباحثين التربوييين", 
 . 431-413, مصر , العدد السابع عشر ,ص ص  لتربيةالعممي في ا

(, "تعميم المعموماتية وتفعيل هوية اإلنسان العربي في 3113سمير عبد الحميد القطب ) .19
بحث مقدم بمؤتمر توظيف المعموماتية في ثقافة تصور مقترح ",  -مجتمع المعرفة
يم والتنمية, والمنعقد بالقاهرة في المؤتمر الدولي الثالث لممركز العربي لمتعم األجيال العربية،

 م. 3112فبراير  2 – 3الفترة من 

نظرة من خالل  اإلنترنت(, "الفجوة الرقمية العربية عمى شبكة 3102سهيمة مهرى )  .21
, العدد  42, المجمد المجمة األردنية لممكتبات والمعموماتالمحتوى الفكري ومعدل النفاذ", 

 . 44 – 02الثاني, يونيو, ص ص 

(, "ثقافة تربية الطفل العربي في العصر الرقمي )الواقع 3103ح الدين محمد توفيق )صال .21
بحث مقدم بالمؤتمر العممي الخامس )الدولي األول( المعنون با ومتطمبات المستقبل(, 

 التربية العربية في العصر الرقمي )الفرص والتحديات(، المنعقد بكمية التربية ، جامعة 
 . م2115أكتوبر  13 – 12من  المنوفية في الفترة

(, "توجهات األدب التربوي 3102صالح الدين محمد توفيق , هاني محمد يونس موسى ) .22
,  مجمة كمية التربيةالجديد جوهر تطوير منظومة مجتمع المعرفة التربوية الجديدة" , 

 .41 – 0يناير , الجزء األول, ص ص  32جامعة بنها, العدد 

(, "التوجهات الفكرية في منتج 3102صالح الدين محمد توفيق, سماح زكريا محمد ) .23
جامعة بنها )دراسة في فاعمية التأصيل  –المعرفة التربوية المعاصرة لمجمة كمية التربية 

 0, الجزء الثاني, ص ص  32, جامعة بنها, العدد  مجمة كمية التربيةوآليات التفعيل(, 
– 21. 
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(, "المعرفة التربوية التي نريد" , بحث مقدم 3101الرحمن النقيب ) عبد الرحمن عبد .24
" , المنعقد بكمية التربية با  حال المعرفة التربوية المعاصرة: مصر نموذًجالممؤتمر المعنون 

 م. 3101نوفمبر  2 – 3جامعة طنطا في الفترة من 

زمة في المعرفة ( , "التفكير المنظومي لمواجهة  األ3101عبد الوهاب محمد كامل ) .25
, والمنعقد  بحث مقدم لمؤتمر حال المعرفة التربوية المعاصرة: مصر نموذًجاالتربوية", 

 م.  3101نوفمبر ,  2 – 3بكمية التربية , جامعة طنطا في الفترة من 

وسد الفجوة المعرفية في العالم العربي: دراسة  اإلنترنت(, "3102عزة فاروق الجوهري ) .26
مجمة ودورها في بناء مجتمع المعرفة,  اإلنترنتهات القراءة في بيئة استطالعية عن توج

 .020 – 002, أبريل , ص ص 03, السعودية, العدد اعمم

دراسات عربية في (, "مجتمع المعمومات والفجوة الرقمية, 3114عصام محمد رشيد منصور )  .27
 .32–40, العدد الثاني, ص ص 2, المجمد المكتبات وعموم المعمومات، 

في (, "نموذج اإلدارة الجديد في عصر االتصاالت والمعمومات" , 3113عمى السممي ) .28
, الجزء الثاني, القاهرة: دار غريب رحمتي مع اإلدارة: كتابات إدارية في قضايا وطنية

 لمنشر. 

(, "تفعيل مقومات البحث التربوي عمى ضوء 3104محمد نصار ) عمى عبد الرءوف .29
, جامعة المنصورة, العدد مجمة كمية التربيةمتطمبات مجتمع المعرفة "رؤية مستقبمية" , 

 .022 – 23, الجزء األول , يناير, ص ص  22

(, "احتياجات معممي العموم لمتنمية المهنية في ضوء معطيات 3102عمر سيد خميل ) .31
بحث مقدم لممؤتمر العممي التاسع عشر لمجمعية المصرية لمتربية العصر الرقمي" , 

م 2117العممية والمعنوى با  التربية العممية والتنمية المستدامة  والمنعقد في يوليو 
 لمتربية العممية. , الجمعية المصرية بالقاىرة

(, "مدخل تحسين الجودة المستمر "رؤية لتطوير 3101فاتن عبد المجيد السعودي فودة ) .31
,  بحث مقدم لمؤتمر حال المعرفة التربوية المعاصرة: مصر نموذًجاالمعرفة التربوية" , 

 م. 3101نوفمبر ,  2 – 3والمنعقد بكمية التربية , جامعة طنطا في الفترة من 
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(, "الفجوة الرقمية لدى طالب كمية التربية بجامعة 3102ت عبد اهلل آل معجب )فاطمة بن .32
, العدد  32, جامعة اإلسكندرية , المجمد مجمة كمية التربيةشقراء وانعكاساتها التربوية, 

 .323 – 332السادس, ص ص 

 ( , "استراتجيية مقترحة لتنمية كفايات البحث العممي3103فاطمة رمضان عوض النجار ) .33
, مجمة كمية التربية لدى طالب الدراسات العميا في ضوء متطمبات اقتصاد المعرفة",

المؤتمر جامعة المنوفية, العدد الرابع, السنة الثالثون , أكتوبر , عدد خاص بأبحاث 
العممي الخامس )الدولي األول( المعنون با  التربية العربية في العصر الرقمي )الفرص 

أكتوبر  13 – 12بكمية التربية ، جامعة المنوفية في الفترة من والتحديات(، المنعقد 
 .403 – 222, , ص ص م2115

(, "إستراتيجية مقترحة لتنمية كفايات البحث العممي 3103فاطمة رمضان عوض النجار ) .34
,  مجمة كمية التربيةلدى طالب الدراسات العميا في ضوء متطمبات اقتصاد المعرفة", 

عدد خاص بحوث المؤتمر العممي دد الرابع, السنة الثالثون , أكتوبر, جامعة المنوفية, الع
, المقام  الخامس )الدولي األول( ، التربية العربية في العصر الرقمي )الفرص والتحديات(

 .403 – 222م, ص ص 3103أكتوبر  02 – 03بجامعة المنوفية, في الفترة من 

اىج البحث و الطرق التحميل من,  م (  0330)أما ل صادق وفؤاد أبو الحطب  .35
, القاهرة : مكتبة االنجمو  اإلحصائي  في العموم النفسية و التربوية و اتجتماعية

    .المصرية

(, "تضييق الفجوة الرقمية الرهان الصعب لمتحول نحو الحكومة 3102قرين ربيع ) .36
, جامعة زيان عاشور مجمة الحقوق والعموم اإلنسانيةاإللكترونية في الدول العربية", 

 .314 – 030, العدد األول, أبريل , ص ص  21بالجمفة, الجزائر , المجمد 

(, "تحميل الفجوة الرقمية في الجزائر من خالل مؤشر الوصول 3102كريمة عياد )  .37
 .212 – 323, ص ص 44, العراق, العدد مجمة الكمية اإلسالمية الجامعةالرقمي" , 

دراسة  3131(, "تحديات مجتمع المعرفة في مصر حتى 3102الضبع ) عبد العال ماهر .38
, يوليو  24, جامعة حموان, العدد مجمة كمية اآلدابأسموب دلفاي" ,  استخداماستشرافية ب
 .222 - 203, ص ص 
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(,"محددات النفاذ إلى مجتمع المعمومات : دراسة ميدانية 3102ماهر عبد العال الضبع ) .39
-033, ص ص  31,30, العدد  ربية لعمم اتجتماعالمجمة الععمى عينة جامعية", 

024 . 

(, "األخالقيات البحثية في زمن الرقمية )دراسة 3103مجدي صالح طه المهدي ) .41
بحث مقدم بالمؤتمر العممي الخامس )الدولي األول( المعنون با  التربية  تحميمية(" ,

أكتوبر  13 – 12العربية في العصر الرقمي )الفرص والتحديات(، المنعقد في الفترة من 
 , بكمية التربية , جامعة المنوفية.م2115

 , الكويت : دار الرسالة. مختار الصحاح( , 0322محمد بن أبي بكر الرازي )  .41

(, "تطبيق إدارة المعرفة بالجامعات لتحقيق التميز في البحث 3102محمد خميس حرب ) .42
, أبريل, 23, مجمة كمية التربية, جامعة الزقازيق, العدد دراسات تربوية ونفسية" , التربوي

 .332 – 023ص ص 

(, "حال المعرفة في المجتمع وتداعياته عمى المعرفة التربوية 3100محمد صبري الحوت ) .43
, 22, مجمة كمية التربية , جامعة الزقازيق , العدد مجمة دراسات تربوية ونفسية, "

 .33 – 0أكتوبر, ص ص 

(, "الفجوة الرقمية لدى طالب وطالبات مرحمة 3104منى بنت عبد اهلل بن عمى الغانم ) .44
 02السعودية , العدد  مجمة اعمم،البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية", 

 .032 – 042, مارس , ص ص 

(, "اإلصالح التربوي العربي في العصر الرقمي ضرورة 3103مهني محمد إبراهيم غنايم ) .45
بحث مقدم بالمؤتمر العممي الخامس )الدولي األول( المعنون لماذا؟ وكيف؟ ,  –حتمية 

, جامعة  بكمية التربية با  التربية العربية في العصر الرقمي )الفرص والتحديات(، المنعقد
 . م2115أكتوبر  13 – 12في الفترة من  المنوفية

, سمسمة الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة(, 3113نبيل عمى , نادية حجازي ) .46
 عالم المعرفة, الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب. 

, نموذج مممكة البحرين –المواطنة في العصر الرقمي (, 3102ندى عمى حسن شمس) .47
 معهد البحرين لمتنمية السياسية. 
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(, "الالمساواة الرقمية في التعميم األساسي وحق 3104هيام عبد العاطي عبد الفتاح ) .48
 , معهد الدراسات التربوية , جامعة القاهرة. رسالة دكتوراهالتعميم في الحياة, 

عايير القياسية لبرامج الدراسات الم(, 3113الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد ) .49
, القاهرة: الهيئة القومية لضمان العميا، إصدارات الييئة القومية لضمان الجودة واتعتماد

 الجودة واالعتماد. 
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