
 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 184 - 197 

 

 

ISSN: 2717- 8293 

 Ahmed Khamis Mahmood AL-ZADJALI 1   

 

DIGITAL DIVIDE AND ITS EDUCATIONAL IMPLICATIONS ON 

THE MASTER'S DEGREE STUDENTS IN NIZWA UNIVERSITY 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.3-3.16 

 

Abstract: 

 This study aims to identify the educational implications of the digital 

divide among Master Degree students at Nizwa University, identify 
Access Reality and access to educational resources in the presence of 

digital divide , identify educational competency assimilation reality 

(organizing and extracting educational resources).It also aims to 

identify to what extent the Master Degree students are able to create 

and produce educational needs in the  

 presence of digital divide. This study is based on the Descriptive 
Analytical Approach that is compatible with the study and its 

objectives in identifying the digital divide among Master Degree 

students at Nizwa University and its educational implications by 

reviewing the Literature Review in relation to  the digital divide and 

the previous studies related to the subject of study. 
As for the descriptive approach in this study, it was based on 

preparing a questionnaire and  analyzing it using the statistical 

analysis program (SPSS) 

The population of the study consisted of  Master Degree students at 

Nizwa University, Sultanate of Oman. The estimated number was 

606 male/ female students for the  academic year 2018/2019, 
according to statistics from the University of Nizwa. 

A simple random sample of 230 male and female students who hold 

a Master's Degree from Nizwa University, Sultanate of Oman, was 

selected, and the number of questionnaires was 210. The study 

concluded that narrowing the digital divide can depend on the spread 
of means  of communication and information technology.The ability 

to get information from digital libraries efficiently to improve 

educational research came to a high degree, the ability to benefit  

from the achievements of the digital era in accomplishing and 

completing  educational research came to a high degree as well. The 

ability to possess objective thinking skills and being away from 
subjectivity and Research Bias when dealing with the educational 

opinions of others came to a high degree.  On the other hand, the 

ability to produce educational knowledge that keeps pace with 

scientific and technological progress and meets the educational 

needs of the local community came to a moderate degree. 
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بويةالفجوة الرقمية لدى طالب الماجستير بجامعة نزوى   وانعكاساتها الير

 

 2 أحمد الزدجال  

 

 الملخص
بوية للفجوة الرقمية لدى طالب  إىلتهدف هذه الدراسة  التعرف عىل االنعكاسات التر

ي ظل  إىلالماجستتر بجامعة نزوى، والتعرف عىل واقع النفاذ والوصول 
 
بوية ف المصادر التر

بوية من )تنظيم  الفجوة الرقمية، وكذلك التعرف عىل واقع استيعاب الكفايات التر
بوية(، كما وتهدف  التعرف عىل مدى قدرة طالب الماجستتر  إىلواستخالص للمصادر التر

ي ظل الفجوة الرقمية. تعتمد هذه الدراسة عىل 
 
بوية ف عىل توليد وانتاج االحتياجات التر

ي التحليىلي الذي يتناسب مع الدراسة وأهدافها للتعرف الفجوة الرقمية لدى 
المنهج الوصف 

بوية وذلك باستعراض األدب النظري  طالب الماجستتر بجامعة نزوى وانعكاساتها التر
المتعلق بالفجوة الرقمية، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، أما المنهج 

ي هذه الدراس
 
ي ف

ة، قام عىل إعداد استبانة وتحليلها وذلك بإستخدام برنامج التحليل الوصف 
ي 
، تكون مجتمع الدراسة من طالب الماجستتر بجامعة نزوى بسلطنة SPSS االحصائ 

، وذلك حسب 2019-2018( طالب وطالبة للعام الدراسي 606عمان والبالغ عددهم )
  .احصائيات جامعة نزوى

( طالب وطالبة من حملة الماجستتر 235مكونة من )تم اختيار عينة عشوائية بسيطة 
( 210الخاضعة للدراسة ) االستباناتوى بسلطنة عمان، وقد بلغت عدد ابجامعة نز 

 .استباتة
ن يعتمد عىل نشر وسائل أن تضييق الفجوة الرقمية يمكن أ إىلوقد توصلت الدراسة 

االتصاالت وتقنية المعلومات واستخدامه، كما أن القدرة عىل الحصول عىل المعلومات 
بوي جاءت بدرجة مرتفعة، وكذلك إن  من المكتبات الرقمية بكفاءة لتجويد البحث التر

ي 
 
بوي جاءت  إتمامو  إنجاز القدرة عىل االستفادة من منجزات العرص الرقمي ف البحث التر

رجة مرتفعة، كما أن القدرة عىل امتالك مهارات التفكتر الموضوعي والبعد عن الذاتية بد
بوية جاءت بدرجة مرتفعة، إن القدرة عىل  ي عند التعامل مع آراء االخرين التر

والتحتر  البحث 
بوية للمجتمع  ي االحتياجات التر ي وتلث  انتاج معرفة تربوية تواكب التقدم العلمي والتكنولوج 

 .جاءت بدرجة متوسطةالمحىلي 

 .SPSS، جامعة نزوى، لفجوة الرقميةا: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة: 

ي سائر المجاالت المختلفة وهو ما  أصبح
 
ي عرص تسيطر عليه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 
المجتمع يعيش حاليا ف

ي الذي  ي التقدم العلمي والتكنولوج 
 
، ويتمتر  هذا العرص بطفرة غتر مسبوقة ف من الممكن  أصبحيطلق عليه العرص الرقمي

ي الكبتر و  إىل أدىالصورة الرقمية وإتاحتها بشكل كبتر مما  إىلتحويل مصادر المعرفة 
 
اكم المعرف تطور  إىلذلك  أدىالتر

ي العصور السابقة. 
 
ي العالم المحيط بشكل كبتر لم يسبق له مثيل ف

 
 المعرفة ف

بوية  ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالت أنواع أكت  وتعد المعرفة التر
 
ا بما يحدث من تقدم ف ي هذا المعرفة تأثتر

 
صاالت ف

ورة تطوير المعرفة  ة مما يستدعي ض  بوية وتحديات كثتر
العرص الرقمي الذي كانت له انعكاسات واضحة عىل المعرفة التر

بية  ي تنمية المجتمع وتطويره تربويا. ألن إصالح التر
 
بوية حثر تتالءم مع معطيات العرص  الرقمي الحديث وتسهم ف التر

ي جميع المجاالت المجتمعية المختلفة. والتعليم فيه اصالح وصالح الم
 
ي بناء المجتمع ف

 
 جتمع وإعداد مخرجات تسهم ف

ي العرص الحاىلي أ( 2015وترى دراسة )غنايم، 
 
بوي ف اإلصالح  إىلالعرص الرقمي به عدة مشكالت تحتاج أو  ن الواقع التر

ي ظل الفجوة الر 
 
بوي خاصة ف وع اصالح الخطاب التر ي مشر

 
ن هذا االصالح ال يكون مقترص إقمية، و وأنه البد من التفكتر ف

ي له المنطلق من رؤية واضحة.  اتيج   عىل التفنية لوحدها بل البد من التخطيط االستر
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بوية، وبالتاىلي البد من تطوير امكانات وكفايات 
ويقع عىل كاهل الباحثير  جل الجهد المطلوب لتطوير كفاياتهم التر

ي تلزمهم للتعامل مع معطيات 
ي النهاية الباحثير  الثر

 
بوية وذلك يستلزم  إىلهذا العرص الرقمي وتؤدي ف تطوير الكفايات التر

ي للباحثير  والتدريب المستمر عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوظيفها واستخداماتها  اإلعداد العلمي والتكنولوج 
بوي حثر يستطيع الباحثون االستفادة من معطيات العرص الرقمي وم ي البحث التر

 
ما يتيحه من معرفة تربوية عالمية ف

بوية الحقيقية ويستطيعوا كذلك  إىلويؤدي ذلك بالباحثير   ة ومالئمة الحتياجات المجتمع التر انتاج معرفة تربوية متمتر 
ها واتاحتها عت  اإل  نتنشر  وشبكاته المختلفة.  نتر

 ، ي اهتمت بذلك دراسة )مصطف 
ي اهتمت بدراسة ك2013ومن الدراسات الثر

ي العلوم االجتماعية ( والثر
 
فايات البحث ف

ي ترى 
ي العرص الرقمي ومن تلك الكفايات الثر

 
ي العلوم االجتماعية الكفايات المعرفية والكفايات أف

 
نها مهمة للباحث ف

 االدائية. 
حة لتنمية كفايات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا 2015ودراسة )النجار،  اتيجية مقتر ي وضعت استر

( والثر
ي ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة واهتمت بدراسة )المهدي، بص

 
( باألخالقيات 2015فة عامة بالجامعات المرصية ف

ي زمن الرقمية )دراسة تحليلية( حيث ترى 
 
م بها الباحثون تنظيم كل أالبحثية ف ي حاجة ماسة ألخالقيات يلتر 

 
ن المجمع ف

 ما يجري من عمليات بحثية. 
بوي وأنتجوا معرفة وبالتاىلي فإن استطاع  ي البحث التر

 
بوية واستخدامها وتوظيفها ف الباحثون الوصول والنفاذ للمعرفة التر

ها وتداولها عت  اإل تربوية م ة وتم نشر نتتمتر  ي  نتر
 
بوية، ولكن ف فإنهم يصبحوا مواكبير  للعرص الرقمي ومطورين للمعرفة التر

ي وجود فجوة رقمية لديهم. 
 حالة عدم حدوث ذلك فانه يعث 

ي الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر بجامع
 
بوية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث ف  ة نزوى وانعكاساتها التر

 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

ي العرص الرقمي والبد من االهتمام بإعدادهم لذلك، "لقد 
 
بوية ف يعد طالب الدراسات العليا هم عماد تطوير المعرفة التر

بوي عىل كافة االصعدة والتخصصات، ونقص مهارات أكدت نتائج عدة درا ي مخرجات البحث التر
سات تربوية تدئ 

بوية والممارسة اإلجرائية لها  إىل أدىالتعامل السليم مع معطيات الثورة الرقمية مما  زيادة الفجوة بير  البحوث التر
بوي أهمية صقل مهارات وقدرات الطالب بطبيعة  بمختلف المستويات، وأدركت عنها معظم مؤسسات البحث التر

 (.2015الثورة الرقمية والمعرفية والمعلوماتية".)المهدي، 
ي الوصول ان قضية عدم مواكبة العرص الرقمي وعدم اإللمام بتكن

 
 إىلولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منها ف

ة  ي تعد قضية كبتر
ها يطلق عليه الفجوة الرقمية والثر ي توظيفها وانتاج معرفة تربوية حديثة ونشر

 
بوية وف الكفايات التر

دها والقضاء قياسها والتعرف عىل حجمها والسعي عىل س إىلسعت الدول والمجتمعات المحلية والقومية والعالمية 
 .فرادعليها لدى المجتمعات ولدى األ

ي مجتمع 2005ومن اوائل الكتابات عن الفجوة الرقمية ما كتبه )عىلي وحجازي، 
 
ي ف ي الوطن العرئ 

 
( عن الفجوة الرقيمة ف

ورة القضاء علأسبابت مفاهيم الفجوة الرقمية، و أوضحالمعرفة برؤية عربية، و  ي وض  ارها عىل الوطن العرئ 
يها ها، وأض 

ي الضيف عىل شبكة اإل  نتبوصفة خاصة فجوة المحتوى العرئ  ي اهتمت بدراسة الفجوة الرقيمة نتر
، ومن الدراسات الثر

ي 2014بالمؤسسات التعليمية دراسة )عبد الفتاح، 
 
ي مدارس التعليم االساسي ف

 
( وقد قامت بدراسة الالمساواة الرقمية ف

( 2014ات لسد الفجوة الرقمية بتلك المدارس، ودراسة )الغانم، مرص وعالقتها بالتعلم مدى الحياة وقدمت توصي
ودرست طرق ومعوقات االتصاالت بالمعلومات الرقمية ومهارات االستخدام لدى طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس 

ان،  ي اجريت بليبيا عن تنمية الرأسمال الف2015بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية، ودراسة )بتر 
كري لتجستر ( الثر
( ودرست فيها مستوى الوصول الرقمي لدى 2016الفجوة الرقمية من وجهة نظر تحليلية، ودراسة )آل معجب، 

بية بجامعة  الطالبات وأغراض االستخدام ومهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى طالبات كلية التر
بوية لديهن.   )شقرا( وانعكاساتها التر

ي درست الفجوة الرقمية بالتعليم الجامعي ) ومن الدراسات
( وقامت بدراسة وقياس Berrio-Zapata,C.&Rojas,2014الثر

.  أسبابالفجوة الرقمية بثالث جامعات بكولومبيا و  ي التعليم الجامعي
 
 تلك الفجوة الرقمية ومعوقات قياسها ف

ي التعليم وآلية سدها، و ( فقد قامت بدراسة جوانب الفجوة الرقمية Pena-Lopez,2010أما دراسة )
 
ورة أوضحف ت ض 

العمل عىل سدها من خالل توفتر البنية التحتية بالمؤسسة التعليمية اكساب الطالب والمعلمير  المهارات الرقمية 
 الالزمة توفتر المحتوى التعليمي الالزم لذلك. 

ي جنوب  الفجوة الرقمية لدى أسبابن من أ إىل( Naidoo, S,& Raju,J,2012وتوصلت دراسة )
 
طالب الجامعات ف

افريقيا ترجع النها تضم مجموعات غتر متجانسة من الطالب حسب العرق والخلفية االقتصادية والخلفية الرقمية، 
ي مجال  إىلوترجع 

 
تهم ف ي المدارس الثانوية مما اضعف من خت 

 
عدم توافر البنية التحتية والموارد الكافية لهؤالء الطالب ف
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ي فجوة رقمية لديهم بالجامعة، وجاءت دراسة ) تكنولوجيا المعلومات
 
 & ,Khalid, Md, Sواالتصاالت وتسبب ف

Pedesen M,J,2016 ها فردية ومؤسسية أسباب إىلالفجوة الرقمية بالتعليم الجامعي وتوصلت  أسباب( فقامت بدراسة
 ت فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات بالتعليم الجامعي الالمحدودة. أوضحووطنية و 

دول عربية شقيقة ما عدا دراسة الالمساواة الرقمية بمدارس التعليم أو  ويالحظ ان تلك الدراسات اجريت بدول اجنبية
بوية عىل األ ي مرص، لكن لم يتم دراسة الفجوة الرقمية وانعكاساتها التر

 
الدراسير  بالمراحل  فراد االساسي فقد اجريت ف

مان بحسب 
ُ
ي سلطنة ع

 
 علم الباحث. التعليمية المختلفة ف

بوية  ي  الدراسة الحالية لبحث مدى وجود فجوة رقمية لدى طالب الماجستتر بجامعة نزوى وانعكاساتها التر
ومن ثم تأئر

بوي وبالتاىلي عىل 
ة لها انعكاسات تربوية عىل البحث التر ألن وجود فجوة رقمية لدى طالب الماجستتر تعد مشكلة كبتر

ي حالة الع
 
بوية لكن ف ي  إىلمل عىل سدها والقضاء عليها سيؤدي ذلك المعرفة التر

 
بوية بشكل كبتر ف

تطوير المعرفة التر
بوية سواء الظاهرة إىلالمجتمع مما يؤدي  الكامنة لها آثار عىل تطور جميع مخرجات أو  تطويره وتنميته، ألن المعرفة التر

ي النهاية 
 
 ه. تطوير وتنمية المجتمع بأكمل إىلالمؤسسات المختلفة مما يؤدي ف
بوية  إىلومن ثم سعت الدراسة الحالية  دراسة الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر بجامعة نزوى وانعكاساتها التر

ي االجاية عن التساؤالت التالية: 
 
 وبالتاىلي تتحدد مشكلة الدراسة الحالية ف

بوية للفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر بجامعة نزوى ؟ -1
 ما االنعكاسات التر

ي ظل الفجوة الرقمية؟ إىلما واقع النفاذ والوصول  -2
 
بوية ف  المصادر التر

بوية(؟ -3 بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر التر  ما واقع استيعاب الكفايات التر

ي ظل الفجوة الرقمية؟  -4
 
بوية ف  ما مدى قدرة طالب الماجستتر عىل توليد وانتاج االحتياجات التر

 

 أهداف الدراسة
:  إىلتهدف هذه الدراسة   ما يىلي

بوية للفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر بجامعة نزوى.  -1
 التعرف عىل االنعكاسات التر

ي ظل الفجوة الرقمية.  إىلالتعرف عىل واقع النفاذ والوصول  -2
 
بوية ف  المصادر التر

بو  -3 بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر التر  ية(. التعرف عىل واقع استيعاب الكفايات التر

ي ظل الفجوة الرقمية.  -4
 
بوية ف  التعرف عىل مدى قدرة طالب الماجستتر عىل توليد وانتاج االحتياجات التر

 
 أهمية الدراسة: 
ي البد من  إىلهمية ترجع أللدراسة الحالية 

ي توجد لدى طالب الماجستتر والثر
انها تتناول موضوع الفجوة الرقمية الثر

بوية والبد لطالب  بوية نظرا لوجود انعكاسات للعرص الرقمي عىل المعرفة التر العمل عىل سدها لتطوير المعرفة التر
ورة امتالكهم للكفايات  ي تلزمهم للتعامل معه بشكل يؤدي الماجستتر من مواكبة هذا العرص الرقمي بكل معطياته وض 

الثر
:  إىل بوية وتنحرص اهمية الدراسة فيما يىلي اتهم التر  تطوير قدراتهم وخت 
بوية -1 ي التعريف بالفجوة الرقمية وأهم انعكاساتها التر

 
 .تفيد الدراسة الحالية ف

ي يجب ان يمتلكوها من اجل مواكبة  -2
ي تعريف الباحثير  بأهم الكفايات الثر

 
العرص الرقمي ومن اجل تطوير تفيد ف

بوية.  بوي والمعرفة التر  البحث التر
الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر حثر يستطيعوا تالفيهم والقضاء  أسبابتعريف الباحثير  وكذلك المسئولير  ب -3

 عليها. 
ي تعريف المسؤولير  بجامعة نزوى بمدى اهمية سد الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر  -4

 
 وتعريفهم بلليات تسهم ف

بوية.   سدها تدعيما للمعرفة التر
ي تؤدي  -5

بوية والثر بوي ومن ثم المعرفة التر ي العمل عىل تطوير وتحسير  البحث التر
 
يمكن ان تسهم الدراسة الحالية ف

 .تحسن حال المجتمع وتنميته إىلبدورها 
 

 حدود الدراسة: 
ي العام 

 
 2021-2020الزمانية: طبقت الدراسة ف

 المكانية: تكون مجتمع الدراسة من طالب الماجستتر بجامعة نزوى بسلطنة عمان. 
بوية.   الموضوعية: تقترص الدراسة عىل دراسة الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر بجامعة نزوى وانعكاساتها التر
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 مفهوم الفجوة الرقمية
ي ظهرت مع التطور ا

، ولذلك فهي مفهوم له عدة تعريفات يعد مفهوم الفجوة الرقمية من المفاهيم الثر ي لتكنولوج 
ة والمرنة حيث تعدد جوانبه، وتختلف من   تختلف من مكان آلخر ومن باحث آلخر وهو "مفهوم من المفاهيم المتغتر

ي لمكان آخر ومن وقت آلخر".)
 
 (.pena- lopezl 2010,كان جغراف

ي الواليات المتحدة االمريكية بسبب وج
 
ي استخدام وقد نشأ هذا المصطلح ف

 
ود فارق كبتر بير  المواطنير  االمريكيير  ف

نتالحاسب اآلىلي واإل  ي بقية انحاء العالم. نتر
 
 ، ثم انتشر هذا المفهوم بعد ذلك ف

ي امكانات النفاذ 
 
المعلومات والمساهمة فيها من حيث اإلنشاء  إىلومن التعريفات الفجوة الرقمية "تعث  لالمساواة ف

ي االستفادة من المعرفة والشبكات واأل 
 
التكنولوجية الحديثة، ومن مزايا التكنولوجيا بصفة عامة".  جهزةواالتاحة وكذا ف

 (.2013 ،)سهيلة
بير  الذين لديهم  وتعرف الفجوة الرقمية بأنها "هي الفوارق التكنولوجية بير  مجموعات الناس، وهي الفجوة الموجودة

( واولئك الذين ال يستطيعون ومنها "الفجوة العالمية" بير  ICTالمعلومات واالتصال بالتقنيات ) إىلمكانية الوصول أ
ي التواصل 

 
دول العالم والفجوة بير  االغنياء والفقراء "فجوة اجتماعية" والفجوة بير  من يستخدمون التكنولوجيا ف

 (.Rodrigo, M.M.T,2005"فجوة ديموقراطية". ) االجتماعي والذين ال يستخدمون
كات والمناطق الجغرافية عىل مستويات اجتماعية  فراد تعرف الفجوة الرقمية: "بأنها الفجوة بير  األ واالرس والشر

ي الوصول 
 
نتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها لل  إىلواقتصادية مختلفة فيما يتعلق بكل من فرصهم ف  نتر

" )  بشكل  (.Gruz ,jesus,f. et al, 2016كبتر
واالرس عىل مختلف المستويات  فراد وتعرف بأنها شكل جديد من اشكال عدم المساواة االجتماعية وهي فكرة تقسيم األ

ي الوصول 
 
المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إىلاالجتماعية واالقتصادية، فيما يتعلق بفرصتهم ف

(korupp,s.e.& szydlik,m.2005.) 
ي النفاذ لمصادر المعرفة والفجوة 

 
والدارسة الحالية تتفق مع التعريف الذي يرى ان الفجوة الرقمية هي الفجوة ف

ها وتوزيعها، اي هي  ي القدرة عىل نشر
 
ي توليد المعرفة الجديدة، والفجوة ف

 
ي الفجوة ف

 
استيعاب المعرفة وتوظيفها ف

ي تغطية جم
 
 يع مراحل دورة اكتساب المعرفة. الفجوة ف

 
:  أسباب ن بويير ن الير  الفجوة الرقمية لدى الباحثير
بويير  بصفة متعددة، وترى دراسة ) فراد الفجوة الرقمية لدى األ أسبابمتعددة  أسباب

 ,cruzبصفة عامة والباحثير  التر

jesus, f. et al, 2016 ي ترجع لعوامل ( ان السبب الرئيسي للفجوة الرقمية هو الالمساواة
الرقية بير  السكان والثر

 اقتصادية واجتماعية وعرقية وسياسية. 
ي المجل  فراد ترجع لالختالفات الدولية والداخلية بير  المناطق وبير  األ أسبابللفجوة الرقمية 

 
منها االختالفات ف

، والمجال االقتصادي، والعوامل التكنولوجية، والعوامل اللغويةن ومدى امتال ك البنية التحتية ومستوى االجتماعي
ي والجنس والمرحلة العمرية

 
 (.chen, w & wellman, b, 2004) .التعليم واكتساب مهارات االتصال والموقع الجغراف

ي المجتمع هي الفجوة   إىلالفجوة الرقمية  أسباب(fuch, c & horak, e, 2008وترجع دراسة )
 
وجود ارب  ع فجوات ف

 ية، الفجوة السياسية والفجوة الثقافية. االجتماعية، والفجوة االقتصاد
: أالفجوة الرقمية عدم المساواة بجميع  سباباأل أهم  ن منإ ي عدة عوامل هي

 
 شكاله ف

ي والنواجي المادية للمستخدم وتوفتر البنية التحتية المادية )السلكية والالسلكية( األولالعامل 
 
: وهو مدى التوفر الجغراف

لية.  جهزةوالتطبيقات واأل   المت  
ي القدرة االقتصادية عىل الدفع باستمرار من اجل خدمات تكنولوجيا 

 
: هو الوصول الماىلي ويتمثل ف ي

العامل الثائ 
ي يحتاجها المستخدم. 

 المعلومات واالتصاالت الثر
ي ومدى توفر القدرة والمهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا االتصاالت وا

 
لمعلومات العامل الثالث: هو العامل المعرف

ي ذلك.)
 
 (.herselman, m, & briton, k. g, 2002وذلك يرجع للنظام التعليمي ودور المناهج الدراسة المختلفة ف

بوية:  بية والمعرفة التر  انعكاسات العرص الرقمي عىل التر
بوية ومن بية والمعرفة التر بية انعكاسات العرص الأهم  هناك عدة انعكاسات متعددة للعرص الرقمي عىل التر رقمي عىل التر

ي 
اضية، ومنظومة البيئة المدرسية والتغتر المرتبط بالثورة الرقمية، والمبائ 

ظهور  كال من المدرسة الذكية والمدرسة االفتر
ات الرقمية ونظام االختبارات  اضية، واالنشطة المدرسية الرقمية مثل نظام المحاض  المدرسية الذكية والفراغات االفتر

 (.2017 ،الرقمية ونظام الحضور واالنرصاف الرقمي والوسائل التعليمية الرقمية. )ندى الرقمية والمكتبة
بوية هو ظهور مصادر المعلومات الرقمية منها المكتبات الرقمية أهم  ومن - انعكاسات العرص الرقمي عىل المعرفة التر

ي من المعلومات وايضا من مصادر المعلومات الر 
ي تحتوي عىل محتوى ال نهائ 

ي الثر
قمية قواعد البيانات العالمية الثر
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ي دقته 
 
ي الموثوق فيه وف

 
ي محتواها العلمي والمعرف

 
ية ف بوية الت  تحتوي عىل كم كبتر من الدوريات العلمية والتر

بوية.  ي للمعرفة التر
وئ   العلمية وذلك يرجع للنشر االلكتر

ا عىل ال - بوية فرض تحديا كبتر ورة متابعة كل ظهور تلك المصادر الرقمية للمعلومات التر بويير  وهو ض 
باحثير  التر

تلك المصادر الرقمية والتدريب عىل كيفية استخدامها واكتساب كل ما يلزم لذلك من معلومات ومهارات وذلك 
 . ي بويير  استمرارية التعليم لمواكبة التطور التكنولوج 

 يحتم عىل الباحثير  التر
بية والجامعات المرصية انعكاسات للعرص الرقمي عىل تعليم الباحثير  التر أهم  - بويير  وهو التحول الرقمي بكليات التر

ي مجاالت الخدمات التعليمية والتدريبية، 
 
ي التقليدي خاصة ف ي احالل النظم اآللية محل العمل البشر

وذلك يعث 
ية، حيث تزيد اهمية االصول الفكرية غتر الملموسة عن  بما ينعكس عىل هياكل المنظمات وتكوين الموارد البشر

 ، ي تكوين استثمارات المنظمات المعاضة".)السلمي
 
ي 2005االصول المادية الملموسة ف

( وذلك التحول الرقمي يعث 
 ايضا استبدال العناض المدية بالعناض الرقمية والتشجيع عىل تفعيل استخدامها. 

بالشكل التاىلي فوق  الفجوة األم "وهي كفجوة مركبة تطفو كما موضحأو  ن الفجوة الرقمية تسم ام الفجواتإ -
اكمة من فجوات عدم المساواة تصب فيها بصورة  (.2005)عىلي وحجازي،  :بأخرى وهي أو  طبقات متر

 الفجوة العلمية والتكنولوجية.  -
يعية.  -  الفجوة التنظيمية والتشر
 فجوات الفقر: وهي فجوات الدخل والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والعمل.  -
ية. فجوات البنية الت - ي تأهيل القوى البشر

 
 حتية بسبب غياب السياسات وعدم توفر شبكات االتصاالت والقصور ف

 
 الدراسات السابقة

بويير  كمدخل لتطوير المعرفة 2019أجرى )ابراهيم، 
ح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثير  التر

( دراسة بعنوان تصور مقتر
بوية  التر

بوية ودواعي تطوير المعرفة أهم  التعرف عىل إىلهدفت الدراسة الحالية  انعكاسات العرص الرقمي عىل المعرفة التر
بوية ي تطوير المعرفة التر

 
بويير  ودورهم ف

، وأهم العوامل المؤثرة عىل حال الباحثير  التر ي العرص الرقمي
 
بوية ف وأهم   ،التر

، ي العرص الرقمي
 
بوية ف بويير  الالزمة لتطوير المعرفة التر

ها لدى أسبابومفهوم الفجوة الرقمية و  كفايات الباحثير  التر
بوية، ثم التعرف عىل واقع  بويير  ومستوياتها و أبعادها، وجوانبها المختلفة وتداعياتها عىل المعرفة التر

الباحثير  التر
ي العرص الرقمي 

 
بويير  بمرحلة الماجستتر ومرحلة الدكتوراه ف

ح  ،الفجوة الرقمية لدى الباحثير  التر ثم وضع تصور مقتر
ي مرصلس

 
بوية ف بويير  كمدخل لتطوير المعرفة التر

 .د الفجوة الرقمية لدى الباحثير  التر
ي التحليىلي 

ي هذه الدراسة المنهج الوصف 
 
وجود فجوة رقمية لدى الباحثير   إىلوتوصلت الدراسة  .استخدمت الباحثة ف

بويير  
شديد لكن بصفة عامة وجود  وأن بعض جوانبها يوجد لديهم بدرجة متوسطة والبعض اآلخر يوجد به ضعف ،التر

 فجوة رقمية لدى الباحثير  تحتاج للعمل عىل القضاء عليها. 
 ،  المدارس المرصية2018كما أجرى )مصطف 

 
دراسة مقارنة بير  مدارس التعليم العام  :( دراسة بعنوان الفجوة الرقمية ف

 و المدارس الدولية
 استكشاف و 

 
مالمح الفجوة الرقمية بير  مدارس التعليم الثانوي العام أهم  مقارنةيتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة ف

 كل منهما، واعتمدت الباحثة 
 
 تطبيق التكنولوجيا الرقمية ف

 
 مرص، وأوجه االختالف والتوافق ف

 
والمدارس الدولية ف

ي والمنهج المقارن، لتالئمهما مع أهداف البحث و طبيعته، وتم اختيار مدرس
ة العجوزة الثانوية، عىل المنهج الوصف 

ي  -ومدرسة مرص للغات بأقسامها الدولية الثالثة )األمريكي 
يطائ  ة كنموذج لمدرسة عامة  -الت  ( بمحافظة الجتر  الفرنسي

: استمارة المقابلة، واستمارة المالحظة، وتم إختيار  ي
مفردة  60ومدرسة دولية، وتم أستخدم أداتير  إلجراء البحث الميدائ 

مفردة من كل صف دراسي من صفوف المرحلة الثانوية، وبلغ عدد أجماىلي مفردات عينة  20عدل من كل مدرسة، بم
: وهو ما  240البحث   مدارس التعليم أهم  مفردة ويسع البحث للجابة عىل التساؤل الرئيسي

 
مالمح الفجوة الرقمية ف

ية الثر تحاول هذه الدراسة استكشاف الثانوي العام والمدارس الدولية بمرص؟ وذلك إليجاد حل للشكالية الرئيس
 كافة 

 
 مجال التطبيقات التكنولوجية ف

 
 أنه عىل الرغم من الجهود الثر تبذلها الدولة ف

 
ومقارنة مالمحها متمثلة ف

المجاالت ومنها مجال التعليم بكل مستوياته، إال أن محدودية الموارد الحكومية من جهة، وظهور المدارس الدولية 
 ظهور هذه الفجوة بير  المدارس العامة والمدارس الدولية.  إىل أدىالعالية من جهة أخرى؛  بإمكانياتها 

( دراسة بعنوان الفجوة الرقمية لدى طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن 2014دراسة )الغانم، 
 سعود اإلسالمية

ي التعرف عىل حجم الفجوة الرقم إىلتهدف الدراسة الحالية 
 
ية لدى طالب وطالبات االنتظام )المتوقع تخرجهم( ف
كة بمرحلة البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من خالل التعرف عىل طرق،  التخصصات المشتر
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ومعوقات االتصال بالمعلومات الرقمية، ومهارات االستخدام، والبحث عن هذه المعلومات، وقد تم استخدام المنهج 
ي 
المسجي عىل اعتبار أنه المنهج المناسب لهذه لدراسة؛ حيث إن هذا المنهج مرتبط بالدراسات اإلنسانية، وي  هتم الوصف 

، إضافة 
ً
 وكيفيا

ً
يا مِّ

َ
ها، كما تم استخدام  إىلبدراسة الواقع، ووصف الظاهرة، وجمع البيانات عنها، والتعبتر عنها ك تفستر

ي العينة، والتكافؤ بير  أسلوب العينة الطبقية؛ ألنها تحقق تمثيل خ
 
ه، وتتسم بالدقة اإلحصائية، أفرادصائص المجتمع ف

( طالب وطالبة من حجم المجتمع؛ حثر 400وانخفاض نسبة حدوث الخطأ. ِبناًء عىل ذلك فقد تم تحديد ما يقارب )
ي توصلت إليها هذه الدراسة هي وجأهم  يمكن تعميم النتائج عىل مجتمع الدراسة. من

بالنسبة  أكت  ود عوائق النتائج الثر
ي الوصول 

 
% 88.7عينة الدراسة بنسبة  أفراد المعلومات الرقمية، كما أن معظم  إىلللطالبات مقارنة بالطالب ف

نتيستخدمون اإل  ل، إضافة  نتر ي  إىلمن المت  
 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بير  عينة الطالب وعينة الطالبات ف

المعلومات الرقمية، وكانت تلك الفروق لصالح عينة الطالب، وقد يعود ذلك  مستوى مهارات االستخدام، والبحث عن
 أن فرص تعلم الطالب واكتساب المهارات لديهم أكت  من فرص التعلم واكتساب المهارات بالنسبة للطالبات.  إىل
 

 منهجية الدراسة
ي التحليىلي الذي يتناسب مع الدراسة وأهدافها للتعرف الفجوة الرقمية لدى 

تعتمد هذه الدراسة عىل المنهج الوصف 
بوية وذلك باستعراض األدب النظري المتعلق بالفجوة الرقمية،  طالب الماجستتر بجامعة نزوى وانعكاساتها التر

ي هذه الدراسة، قام عىل إعداد استبانة وتحليلها والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، أما المنه
 
ي ف

ج الوصف 
ي 
( واالختبارات Statistical Package for the Social Sciences) SPSSوذلك بإستخدام برنامج التحليل االحصائ 

 وصيات. النتائج الالزمة وتقديم الت إىلاالحصائية المالئمة من أجل اختبار أسئلة وفرضيات الدراسة ومن ثم التوصل 
 

 أساليب جمع البيانات ومصادرها 
 :اعتمدت الدراسة عىل جمع البيانات الالزمة من المصادر األتية

 المصادر الثانوية وتشمل) الكتب والدوريات العلمية، ورسائل الماجستتر ذات العالقة بموضوع الدراسة(.  . أ
 :يةاألولالمصادر  . ب

. لجمع بيانات الدراسة، وقد إشتم  استباتةتم تطوير   لت عىل قسمير  رئيسيير 
 

 :الدراسة أفراد مجتمع و 
( طالب وطالبة للعام 606تكون مجتمع الدراسة من طالب الماجستتر بجامعة نزوى بسلطنة عمان والبالغ عددهم ) 

 ، وذلك حسب احصائيات جامعة نزوى. 2019-2018الدراسي 
 

 الدراسة  أفراد
طالب وطالبة من حملة الماجستتر بجامعة نزوى بسلطنة عمان وتم ( 235تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من )

داد ) االستباناتتوزي    ع ا ( استبانة بسبب التحتر  الواضح  11( استبانة وبعد االطالع تم استبعاد )221عليهم وقد تم استر
( 210للدراسة )الخاضعة  االستباناتلنقص المعلومات، وقد بلغت عدد اأو  كوجود إجابة واحدة عىل االسئلة جميعها 

ي وزعت عىل العينة.  االستبانات%( من عدد ا89)ستجابة، وب  هذا تكون نسبة اال استباتة
 الثر

 
 أداة الدراسة 

ي  البيانات لطبيعة نظرا
 االستبانة، هي  الدراسة لهذه مالئمة كت  األ  األداة أن وجد المتبع، المنهج وعىل جمعها يراد الثر

ي  األساسية المعلومات توفر لعدم وذلك
أو  المقابالت، طريق عن عليها الحصول وصعوبة بالموضوع ترتبط الثر

 :هما جزئيير   من االستبانة وتتكون .االستبانة تصميم لذلك تم .الشخصية المالحظة
اتأو  المعلومات بعض يشمل :األول الجزء •  وهي الجنس، العمر.  الدراسة أفرادب المتعلقة المتغتر
ي  الجزء •

:  محاور ويحتوي عىل  :الثائ   الدراسة وهي

بوية إىل: النفاذ والوصول األولالمحور  -  المصادر التر

بوية( - بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر التر : استيعاب الكفايات التر ي
 المحور الثائ 

ي ظل الفجوة الرقمية  -
 
بوية ف  المحور الثالث: توليد وانتاج االحتياجات التر

(، وهو مقياس مئوي مكون من ارب  ع درجات لتحديد درجة موافقة LikerT Scaleوتم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي )
 وفقا للجدول  إىلمفردات العينة عىل كل فقرة من فقرات االستبانة، وتحويلها 

ً
بيانات كمية حثر يمكن قياسها إحصائيا

: 1رقم )  ( وكما يىلي
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 (1جدول رقم )
 مستوى الموافقة ودرجتها وفق مقياس ليكرت الخماسي 

 درجة الموافقة مستوى الموافقة

 5 موافق بدرجة عالية

 4 موافق

 3 موافق بدرجة متوسطة

 2 غتر موافق

 1 غتر موافق بشدة

وقد اعتمد الباحث ثالثة مستويات لبيان مدى االستخدام، وذلك لتفستر النتائج الخاصة باالستبانة وذلك عىل النحو 
 :  التاىلي
ي من  -  .2.33أقل من -1.00المستوى المنخفض: إذا بلغ الوسط الحسائ 
ي من  -  3.66أقل من -2.33المستوى المتوسط: إذا بلغ الوسط الحسائ 

ي من  -  .5-3.66المستوى المرتفع: إذا بلغ الوسط الحسائ 

 
 :صدق الدراسة وثباتها

ي الدراسة من خالل عرض اداة الدراسة عىل مجموعة من أعضاء هيئة 
 
تم التأكد من صدق محتوى األداة المستخدمة ف

ي الجامعات الُعمانية
 
ي كل مجال من مجاالت الدراسة، وصياغة الفقرات ومدى ارتباطها  ،التدريس ف

 
وذلك إلبداء الرأي ف

حات المحكمير  ومالحظاتهم. 
 مع مقتر

ً
 بالمجال،  إذ تم تعديل بعض األسئلة وحذف بعضها انسجاما

س   ون للتأكد م : تم اس تخدام مع  امل االرتباط بتر     ن الص دق ال داخىلي ألداة الدراس ة. الصدق الداخىلي
وقد تم التعرف عىل صدق فقرات المقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بير  كل فقرة من فقرات االستبانة والبعد 
الذي تنتمي إليه، وكذلك بير  كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك باستخدام معامل ارتباط 

سون، والج  ( يوضح ذلك: 2دول )بتر

سون بير  درجة كل فقرة من فقرات أبعاد االستبانة مع الدرجة الكلية لكل ُبعد2جدول)  ( معامل ارتباط بتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبات أداة الدراسة: 
والجدول أدناه يبير  هذه المعامالت،  ،حساب االتساق الداخىلي حسب معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة، تم 

ت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.   واعتت 
  

 (  1البعد ) (  2البعد ) (  3البعد )

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

.329** 1 .492(**) 1 .455(**) 1 

.411** 2 .535(**) 2 .542(**) 2 

.376** 3 .473(**) 3 .093(*) 3 

.448** 4 .570(**) 4 .364(**) 4 

.435** 5 .540(**) 5 .469(**) 5 

.482** 6 .560(**) 6 .473(**) 6 

  .459(**) 7 .539(**) 7 
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 (3جدول )
 قيم معامل االتساق الداخىلي كرونباخ الفا 

 االتساق الداخىلي  المجاالت 

بوية إىلالنفاذ والوصول   0.91 المصادر التر

بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر استيعاب  الكفايات التر
بوية(  التر

0.90 

ي ظل الفجوة الرقمية
 
بوية ف  0.94 توليد وانتاج االحتياجات التر

 0.96 الدرجة الكلية

 
( حصل عىل اعىل  ي

وئ  بوي اإللكتر اف التر يتبير  من خالل الجدول السابق ان المجال )سبل تطوير متطلبات تطبيق اإلرسر
( عىل أدئ  معامل )0.95بلغ )معامل حيث  ي

وئ  اف االلكتر ( 0.89( وحصل المجال )معوقات تطبيق متطلبات اإلرسر
( وهي نسب مقبولة. وبالتاىلي تكون جميع القيم اكت  من 0.96وبلغت الدرجة الكلية لمعامل الثبات للمقياس ككل )

، وموثوقية أداة الدراسة وامكانية االعتماد (، وهذا مؤرسر عىل االتساق بير  فقرات أداة الدراسة2014( )سيكاران،0.60)
ي 
 .عليها إلجراء التحليل االحصائ 

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

سيتم إستخدام  البيانات اإلحصائية  ذات الصلة الختبار فرضيات الدراسة، وذلك بإستخدام  برنامج الحزم اإلحصائية  
: SPSSللدراسات االجتماعية )  ( وهي كما يىلي

  -أ  
 متمثلة بالتكرارات والنسبة المئوية.  :أساليب اإلحصاء الوصفن

1. ( ي ات األ Statistical Meanالوسط الحسائ  عة المركزية، ويستخدم  كت  ( الذي يعد من المؤرسر أهمية لقياس الت  
ي عينة 

 
ي الدراسات، وسيستخدم لقياس متوسط اإلجابات ف

 
 .الدراسة  استباتةعىل نطاق واسع ف

ي Standard Deviationالمعياري)اإلنحراف   .2  .( لمعرفة درجة تشتت القيم عن وسطها الحسائ 
ي تم تحديدها طبقا للصيغة التالية ووفقا للمقياس الخماسي لبدائل اإلجابة لكل فقرة:  .3

 االهمية النسبية والثر

  ي من  .2.33أقل من -1.00المستوى المنخفض: إذا بلغ الوسط الحسائ 

  ي من المستوى المتوسط: إذا بلغ  3.66أقل من -2.33الوسط الحسائ 

  ي من  .5-3.66المستوى المرتفع: إذا بلغ الوسط الحسائ 

 .( ويستخدم هذا االختبار لقياس الثبات الداخل  ألسئلة اإلستبانة  ومصداقيتهاCronobuch Alphaإختبار )-ب

 .( الختبار العينة الواحدة للفرضياتOne Sample T-TesTإختبار ) -ج
 

ن عل أسئلة االستبانة:  فراد الديموغرافية لألالخصائص   المجيبير
،  فراد ( الخصائص الديموغرافية لأل4يبير  الجدول رقم ) المجيبير  عىل أسئلة االستبانة والمكونة من المؤهل العلمي

 : ي مجال الحاسب االىلي والتقنية وهي عىل النحو التاىلي
 
ة، الدورات ف  سنوات الخت 

 (4جدول رقم )
 المجيبير  عىل أسئلة االستبانة فراد توزي    ع األ

 النسبة المئوية )%( العدد الفئات المتغتر 

 63.9 134 ذكر الجنس

 36.1 76 انث  

 60.9 128 سنة فأقل 25 العمر

 31.9 67 30اقل من  إىل 26من   

 7.2 15 أكت  سنة ف 30  

ي الجدول رقم)
 
 :( ما يىلي 4يتضح من خالل تحليل النتائج الموضحة ف

 (63.9عينة الدراسة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم ) أفراد يبير  الجدول أعاله أن معظم 
%( مما 60.9سنة فأقل(،حيث بلغت نسبتهم ) 25عينة الدراسة هم ممن اعمارهم ) أفراد يبير  الجدول أعاله أن معظم 

 عىل استيعاب فقرات اإلستبانة.  فراد يدل عىل قدرة هؤالء األ
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راسة. تحليل ومناقشة 
ِّ
 نتائج اختبار اسئلة الد

ي تمَّ 
راسة الثر

ِّ
ي ضوء اسئلة، وأهداف الد

 
ة ف راسة الميدانيَّ

ِّ
يحتوي هذا الجزء عىل عرض، وتحليل، ومناقشة نتائج الد

 .تحديدها
بوية للفجوة الرقمية لدى طالب الماجستير بجامعة نزوى؟األولالسؤال   : ما االنعكاسات الير

: للجابة عىل هذا السؤال   فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يوضح الجدول التاىلي
 (5جدول )

ي والرتبة لمجاالت الدراسة  المتوسط الحسائ 

المتوسط  المجاالت  الرقم
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

بوية إىلالنفاذ والوصول   .1  0.8746 3.6939 المصادر التر

بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر استيعاب الكفايات   .2 التر
بوية(  التر

3.6460 0.6486 

ي ظل الفجوة الرقمية  .3
 
بوية ف  0.7492 2.7224 توليد وانتاج االحتياجات التر

 
بوية( جاء بالمرتبة  إىليشتر الجدول السابق ان المجال )النفاذ والوصول  ي األوىلالمصادر التر  حيث بلغ المتوسط الحسائ 

بوية(( بالمرتبة الثانية حيث 3.69له ) بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر التر ( وجاء المجال )استيعاب الكفايات التر
ي له ) ي ظل الفجوة الرقمية( بالمرتبة 3.64بلغ المتوسط الحسائ 

 
بوية ف (، وجاء المجال )توليد وانتاج االحتياجات التر

ي له )الثالثة واالختر   (. 2.72ة حيث بلغ المتوسط الحسائ 
: ما واقع النفاذ والوصول   

ن
  ظل الفجوة الرقمية؟ إلالسؤال الثان

ن
بوية ف  المصادر الير

 (6جدول )

ي ظل الفجوة  إىلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالنفاذ والوصول 
 
بوية ف المصادر التر

 الرقمية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
القدرة عىل الحصول عىل المعلومات من المكتبات الرقمية 

بوي  بكفاءة لتجويد البحث التر

 مرتفعة 879. 4.16

2 
ي 
 
 إتمامو  إنجاز القدرة عىل االستفادة من منجزات العرص الرقمي ف

بوي  البحث التر

 مرتفعة 1.203 3.87

3 
بوية من المواقع  القدرة عىل الحصول عىل الدراسات واألبحاث التر

نتالعلمية عىل اإل   نتر

 مرتفعة 999. 3.76

4 
امج التدريبية عن طريق  ي حضور الت 

 
القدرة عىل المشاركة ف

نتاإل  ي  نتر
وئ   بمحركات البحث االلكتر

 مرتفعة 976. 3.66

5 
ي الحصول عىل 

 
القدرة عىل استخدام قواعد البيانات العالمية ف

بوية العالمية  المعرفة التر

 متوسطة 995. 3.63

نتالقدرة عىل استخدام الحاسب االىلي واإل  6 بوي نتر ي البحث التر
 
 متوسطة 1.199 3.57 ف

7 
ات الرقمية المتاحة عىل شبكت القدرة عىل حضور  المحاض 

نتاإل  بوي نتر ي مجال التخصص التر
 
 ف

 متوسطة 1.062 3.21

ي ظل الفجوة الرقمية إىلالنفاذ والوصول  
 
بوية ف  مرتفعة  3.69 المصادر التر

 
-3.21( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بير  )6يبير  الجدول )

ي تنص عىل " القدرة عىل الحصول عىل المعلومات من المكتبات الرقمية بكفاءة لتجويد 4.16
(، حيث جاءت الفقرة والثر
ي المرتبة 

 
بوي " ف ي األوىلالبحث التر ( وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة ونصها " القدرة 4.16بلغ ) وبمتوسط حسائ 

ات الرقمية المتاحة عىل شبكت اإل  نتعىل حضور المحاض  ة وبمتوسط  نتر بوي " بالمرتبة األختر
ي مجال التخصص التر

 
ف

ي بلغ )  ( وبدرجة متوسطة. 3.21حسائ 
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 إىلمعيارية للفقرات المتعلقة بالنفاذ والوصول أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال إىلوتشتر النتيجة العامة  
ي ) ي ظل الفجوة الرقمية قد جاءت بمستوى مرتفع إذ بلغ المتوسط الحسائ 

 
بوية ف  (.3.96المصادر التر

بوية(؟ا بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر الير  لسؤال الثالث: ما واقع استيعاب الكفايات الير
 (7جدول )

بوية من )تنظيم واستخالص للمصادر المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالكفايات التر
بوية(مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية  التر

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
القدرة عىل امتالك مهارات التفكتر الموضوعي والبعد عن الذاتية 

بوية ي عند التعامل مع آراء االخرين التر
 والتحتر  البحث 

 مرتفعة 1.092 3.90

2 
بوي الحديثة الستيعاب أحدث  اتقان منهجيات البحث التر

بوي ي البحث التر
 
 المستجدات ف

 مرتفعة 1.179 3.83

3 
ي يتم الحصول عليها بشكل 

القدرة عىل تنظيم المعلومات الثر
ي وتكوين مكتبات 

وئ  ونية خاصةالكتر  الكتر

 مرتفعة 1.215 3.83

4 
ي تخص البحث 

القدرة عىل استخالص المعارف والمعلومات الثر
ي مربك للباحث 

 
 لوجود تضخم معرف

ً
بوي بكفاءة نظرا  التر

 مرتفعة 1.194 3.77

5 
ي العرص الرقمي مثل 

 
بوية الحديثة ف فهم الطالب للمفاهيم التر

 مجتمعات التعلم والمعرفة التشاركية

 متوسطة 1.248 3.47

6 
ي استيعاب 

 
القدرة عىل توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ف

بوية  وفهم الكفايات التر

 متوسطة 1.002 3.44

7 
ي يتم 

جمة المعلومات والمعارف الثر ية لتر اتقان اللغة االنجلتر 
نتالحصول عليها والمتاحة عىل شبكة اإل   نتر

 متوسطة 1.265 3.37

بوية من   بوية(الكفايات التر  متوسطة  3.64 )تنظيم واستخالص للمصادر التر

(، 3.9-3.37( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بير  )7يبير  الجدول )
ي 
ي تنص عىل " القدرة عىل امتالك مهارات التفكتر الموضوعي والبعد عن الذاتية والتحتر  البحث 

حيث جاءت الفقرة والثر
ي 
 
بوية " ف ي بلغ )األوىلالمرتبة عند التعامل مع آراء االخرين التر ( وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت 3.9 وبمتوسط حسائ 

ي يتم الحصول عليها والمتاحة عىل شبكة 
جمة المعلومات والمعارف الثر ية لتر الفقرة ونصها " اتقان اللغة االنجلتر 

نتاإل  ي بلغ ) نتر ة وبمتوسط حسائ   ( وبدرجة متوسطة. 3.37" بالمرتبة األختر
بوية من  إىلوتشتر النتيجة العامة  أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالكفايات التر

ي ) بوية(قد جاءت بمستوى متوسط إذ بلغ المتوسط الحسائ 
 (.3.64)تنظيم واستخالص للمصادر التر

  ظل الفجوة الرقمية؟السؤال الرابع: ما مدى قدرة طالب الماجستير عل توليد وانتاج االح
ن
بوية ف  تياجات الير

 (8جدول )
ي ظل الفجوة 

 
بوية ف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتوليد وانتاج االحتياجات التر

 الرقمية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 
ي انتاج 

 
امتالك الطالب لمهارات التفكتر االبداعي واالبتكاري ف

 البحث 

 متوسطة 1.210 3.41

2 
ي  القدرة عىل انتاج معرفة تربوية تواكب التقدم العلمي والتكنولوج 

بوية للمجتمع المحىلي 
ي االحتياجات التر  وتلث 

 متوسطة 1.410 3.11

3 
ي افكاره البحثية بحيث 

 
ي تحكمه ف

 
ال ينبهر باألفكار قدرة الطالب ف

ي 
ي ال تصلح لواقع المجتمع الُعمائ 

اقة الثر  الحديثة الت 

 متوسطة 1.243 2.81

4 
اف المستقبل إلنتاج معرفة   استخدام الطالب لمداخل استشر

بوي وتتناسب معه  كافية تعمل عىل تطوير المستقبل التر

 متوسطة 1.105 2.71
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 الفقرات الرتبة
المتوسط 
ي   الحسائ 

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

5 
ي انتاج البحث قدرة الطالب عىل المحافظة عىل عنرص االصالة 
 
ف

ي العرص الرقمي 
 
 ف

 متوسطة 1.123 2.41

6 
ي عملية البحث لقضايا معاضة تساير االتجاهات 

 
اختبار الطالب ف

ي عملية البحث
 
 المعاضة ف

 منخفضة 1.329 2.21

ي ظل الفجوة الرقمية 
 
بوية ف  متوسطة  2.72 توليد وانتاج االحتياجات التر

 -2.21( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بير  )8يبير  الجدول )
ي 3.41

 
ي انتاج البحث " ف

 
ي تنص عىل " امتالك الطالب لمهارات التفكتر االبداعي واالبتكاري ف

(، حيث جاءت الفقرة والثر
ي بلغ )األوىلالمرتبة  ي عملية ( وبدرج3.41 وبمتوسط حسائ 

 
ة متوسطة، بينما جاءت الفقرة ونصها " اختبار الطالب ف
ي بلغ ) ة وبمتوسط حسائ  ي عملية البحث " بالمرتبة األختر

 
( 2.21البحث لقضايا معاضة تساير االتجاهات المعاضة ف

 وبدرجة منخفضة. 
أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتوليد وانتاج االحتياجات  إىلوتشتر النتيجة العامة 

ي ) ي ظل الفجوة الرقمية قد جاءت بمستوى متوسط إذ بلغ المتوسط الحسائ 
 
بوية ف  (.2.72التر

 
 النتائج

 واستخدامه المعلومات وتقنية االتصاالت  وسائل نشر  عىل ان يعتمد يمكن الرقمية الفجوة تضييق ان 

  بوي جاءت بدرجة إن القدرة عىل الحصول عىل المعلومات من المكتبات الرقمية بكفاءة لتجويد البحث التر
 مرتفعة. 

  ي
 
بوي جاءت بدرجة مرتفعة.  إتمامو  إنجاز إن القدرة عىل االستفادة من منجزات العرص الرقمي ف  البحث التر

 ي عند التعامل مع آراء االخرين إن القدرة عىل امتالك مهارات التفكتر الموضوعي وا
لبعد عن الذاتية والتحتر  البحث 

بوية جاءت بدرجة مرتفعة.   التر

  .ي انتاج البحث  جاءت بدرجة متوسطة
 
 إن امتالك الطالب لمهارات التفكتر االبداعي واالبتكاري ف

 ي االحتياجات ي وتلث  بوية للمجتمع المحىلي  إن القدرة عىل انتاج معرفة تربوية تواكب التقدم العلمي والتكنولوج 
التر

 جاءت بدرجة متوسطة. 

 

 التوصيات

  ي  والمحتوى البحث مصادر وجمع وتغذية توفتر
وئ   أو مكان تحت السعودية الجامعات لمخرجات العلمي االلكتر

 ي  موقعأو  واحد  سقف
وئ  نتاإل  عىل واحد إلكتر .  التعليم لمخرجات الرقمية المكتبة تحت مسم نتر  العاىلي

  ورة تطوير ي العرص الرقمي بشكل يجعلهم ملمير  بكل التقنية الحديثة من اجل تطوير ض 
 
إعداد طالب الماجستتر ف

 .  قدراتهم ومهاراتهم الالزمة للتعامل مع العرص الرقمي

  ي العرص
 
ي تطوير أدائهم ف

 
وضع آليات واجراءات تساعد عىل سد الفجوة الرقمية لدى طالب الماجستتر مما يسهم ف

 .  الرقمي

 ي إعداد الخطط الدراسية إلعداد طالب الماجستتر عىل العمل عىل مساعدة ال
 
مسؤولير  بكليات جامعة نزوى ف

 . ي ضوء معطيات العرص الرقمي
 
 تطويرها لسد الفجوة الرقمية لديهم ف

  .قيام اعضاء هيئة التدريس بجامعة نزوى بمساعدة طالب الماجستتر لسد الفجوة الرقمية 
 

 المراجعالمصادر و 
بويير  كمدخل لتطوير المعرفة 2019خديجة عبد العزيز )ابراهيم، 

ح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثير  التر
( تصور مقتر
بية  ، كمية التر بوية، رسالة ماجستتر

 جامعة سوهاج، مرص.  –التر
بية كلية طالب لدى الرقمية الفجوة" (2016هللا) عبد بنت فاطمة معجب، آل بوية، وانعكاساتها بجامعة شقراء التر  التر

بية، كلية مجلة  العدد السادس.  ،32 المجلد ،اإلسكندرية جامعة التر
ان، حنان)  المكتبات مجلة ،"نظر تحليلية وجهة من الرقمية الفجوة لتجستر  الفكرية الرأسمالية ( تنمية2015بتر 

، النخلة دار ،والمعلومات  .13 العدد ليبيا، لمنشر
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ي  الجديد اإلدارة ( نموذج2005) عىل،السلمي 
 
ي  ،"والمعلومات االتصاالت  عرص ف

ي رحلثر
 
ي  إدارية كتابات :اإلدارة مع ف

 
 ف

، الجزء وطنية، قضايا ي
 .غريب للنشر  دار :القاهرة الثائ 

نتاإل  شبكة عىل العربية الرقمية (الفجوة2013مهرى ) سهيلة،  ،"النفاذ ومعدل الفكري خالل المحتوى من نظرة نتر
. 48  المجلد والمعلومات، للمكتبات األردنية المجلة ي

 ، العدد الثائ 
) عبد هيام الفتاح، عبد ي  الرقمية ( الالمساواة2014العاطي

 
ي  وحق التعليم األساسي  التعليم ف

 
 دكتوراه، رسالة الحياة، ف

بوية الدراسات معهد  .القاهرة جامعة ،التر
 :الكويت المعرفة، المعرفة، سلسلة عالم لمجتمع عربية رؤية الرقمية الفجوة (2005) حجازي، نادية نبيل؛ عىل،

ي  المجلس
 .واآلداب والفنون للثقافة الوطث 
( دراسة بعنوان الفجوة الرقمية لدى طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة اإلمام 2014الغانم، مث  بنت عبد هللا )

 .13محمد بن سعود اإلسالمية، مجلة اعلم، العدد
ي  غنايم،

بوي ( اإلصالح2015) إبراهيم محمد مهث  ي  التر ي  العرئ 
 
ورة حتمية الرقمي  العرص ف  مقدم بحث ،وكيف؟ لماذا؟ ض 

بية– المعنون )األول الدوىلي ( الخامس العلمي  بالمؤتمر ي  العربية بالتر
 
 ،)والتحديات الفرص( الرقمي  العرص ف

بية بكلية المنعقد  .جامعة المنوفية ،التر
، أمائ  عمر محمد سيد  )  المدارس المرصية( 2018مصطف 

 
دراسة مقارنة بير  مدارس التعليم العام و  :الفجوة الرقمية ف

 ) بية.  -المدارس الدولية، اطروحة )ماجستتر بية. قسم أصول التر  جامعة القاهرة. كلية الدراسات العليا للتر
، ي  البحث ( كفايات2013محمد) مصطف   جمال مصطف 

 
ي العرص االجتماعية العلوم ف

 
، ف ، الخليج لةرسا الرقمي ي  العرئ 

 .130 العدد ،24 السنة
ي  البحثية ( األخالقيات2015طه) صالح مجدي المهدي،

 
 العلمي  بالمؤتمر مقدم بحث)دراسة تحليلية( الرقمية زمن ف

بية العربية المعنون )األول الدوىلي ( الخامس ي  بالتر
 
بية ، كلية)والتحديات الفرص( الرقمي  العرص ف  جامعة ،التر

 .المنوفية
اتيجية2015عوض ) رمضان فاطمة النجار، حة ( إستر ي  العليا الدراسات طالب العلمي لدى البحث كفايات لتنمية مقتر

 
 ف

بية كلية مجلة ،"المعرفة اقتصاد متطلبات ضوء  عدد ،الثالثون السنة الرابع، العدد المنوفية، جامعة ،التر

بية ،)األول الدوىلي ( العلمي الخامس المؤتمر بحوث خاص ي  العربية التر
 
 .)والتحديات الفرص( الرقمي  العرص ف

ي  (المواطنة2017شمس) حسن عىل ندى،
 
 .للتنمية السياسية البحرين البحرين، معهد مملكة نموذج الرقمي  العرص ف
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