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الفجوة الرقمية فى التعليم الجامعى: دراسة سوسيو ثقافية من منظور تربوى على طالب 

 كلية التربية بجامعة طنطا

 

 *ممدوح الغريب السيد يونس

 المستخلص

هدفت الدراسة الحالية إلى رصد الفجوة الرقمية ومؤشراتها الثالثة )النفاذ، المهارات، االستخدام( لدى 

طالب كلية التربية بجامعة طنطا، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفى مستعينة بأداة االستبانة، والتى 

ن مختلف التخصصات بالكلية، ( طالباً وطالبة م1016تم تطبيقها على عينة من الطالب كان مقدارها )

وقد توصلت الدراسة إلى أن حجم الفجوة الرقمية بين الطالب كان متوسطاً من خالل المؤشرات الثالثة، 

كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير )النوع( لمحورى النفاذ والمهارات الرقمية 

ك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة لصالح أفراد العينة من الطالب الذكور، كما كان هنا

طبقاً لمتغير "مستوى دخل األسرة" وذلك فيما يتعلق بمؤشر النفاذ الرقمى، كما توصلت الدراسة إلى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة طبقاً لمتغير"إجادة اللغة االنجليزية" لمؤشرات الفجوة 

اسة إلى وضع مجموعة من اآلليات لتجسير الفجوة الرقمية بين الطالب وكانت الثالثة، وتوصلت الدر

أبرزها: دعم الجامعة للطالب لشراء أجهزة كمبيوتر أو الب توب بأسعار منخفضة، وإدخال مقررات 

 إجبارية كالحاسب اآللى واللغة االنجليزية لكافة التخصصات، وغير ذلك من اآلليات .

 

 كلية التربية  -جامعة طنطا  -التعليم الجامعى  -الفجوة الرقمية  : المفتاحية الكلمات

 مقدمة

شهد العالم خالل العقدين اآلخرين تغيرات جذرية في مجال المعلومات واالتصاالت، بلغت ذروتها في      

التزاوج بين تقنيات الحواسيب وتقنيات االتصاالت ونتج عن ذلك ظهور ما يعرف باقتصاد المعلومات 

ي تشكل المعلومات فيه المورد األساسي واالستراتيجي، والذي أدى بالفعل إلى فجوة جديدة بين ثالثة الت

أنماط من المجتمعات، األولى هي المجتمعات المشاركة في عمليات انتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، 

لتي ال تسهم في صناعتها، والثانية مجتمعات مستهلكة للمعلومات تتصل بالعالم من خالل التقنيات الحديثة ا

والثالثة مجتمعات متخلفة عن الركب وهي مجتمعات ساكنة تلهث خلف التقنيات الحديثة فال يصيبها منها 

 ( . 70-69، 2019إال النزر اليسير)اليونسكو،

وقد ال تتشكل الفجوات بين المجتمعات والدول وبعضها فحسب، وإنما بين سكان الدولة الواحدة، فقد      

يعيق الوصول إلى المعلومات الرقمية الحواجز اللغوية أو عدم وجود محتوى ثقافي يتناسب مع ثقافة 

الربط والوصول إلى  بعض المستخدمين، كما تحدث بسبب تفاوت نوعية األدوات واألجهزة المستخدمة في

 (. 63، 2018المعلومات )األحمد وآخران، 

mailto:mamdouhyouns@yahoo.com
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إن مستوى انتشار التكنولوجيا الشبكية في المجتمع غالباً ما يكون تعبيراً عن التراتبية االجتماعية وهي      

ظاهرة ال تقتصر على مجتمعات دون غيرها، بل تنسحب على كل التجمعات البشرية، فقد عرفت 

رنت بداية طريقها إلى الفئات االجتماعية األكثر رفاهية وتعلماً. كما أن الفوارق الجغرافية الحواسيب واالنت

تعود أساساً إلى هذين العاملين، حيث نجد أن المدن الكبرى تحظى ببنية تحتية تكنولوجية مقارنة 

ع [ )رابح، بالفضاءات الجغرافية األخرى ] المدن الصغرى والمتوسطة مثالً، ناهيك عن القرى والنجو

2014 ،22  . ) 

وهو ما أكده العديد من الدارسين في فرنسا منذ ثالثة عقود خلت، وذلك بخصوص تطور االنترنت      

وانتشار شبكاته إلى تفشي الفوارق وإبراز حالة عدم التكافؤ في تنمية تلك الشبكات بين بلدان الجنوب 

ثقافية كبيرة  –قمية كبيرة في الميدان، وتفاوتات سوسيو الفقيرة وبلدان الشمال الغنية، ومن ثم وجود هوة ر

 (.34، 2018بين األفراد )ريفيل، 

وهنا تبرز األبعاد الملموسة لعدم المساواة الرقمية وهي عدم المساواة في األجهزة وعدم المساواة      

ول المادية المكانية، وترتبط عدم المساواة باألجهزة بمستويات متفاوتة من الملكية وفرص الوص

والتكنولوجية. استناداً إلى وجود ومدى كفاءة المعدات الحاسوبية والبرمجيات ووسائل الربط، ويتعلق عدم 

المساواة المكانية باختالف في التغطية الرقمية والمشاركة بين المناطق الحضرية والريفية ومراكز المدن 

 ( . 68، 2016والضواحي،..)اليونسكو،

ير ملموسة مختلفة من الالمساواة الرقمية ال ينبغي إغفالها أو استبعادها، فعلى سبيل وثمة أشكال غ     

المثال، منها ما يتعلق باالستقاللية وهى درجة السيطرة التي يتملكها األفراد على نفاذهم الرقمي: حيث 

. ومنها ما يمارس مالكو األجهزة الشخصية المزيد من السيطرة أكثر من األجهزة المشتركة أو العامة

يتعلق بعدم المساواة في المهارات والتى تخص مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة الرقمية، وإنتاج محتوى 

رقمي جديد وإدارة البيانات أو تطبيقات البرامج أو بناء الشبكات والمنصات، وهنا ال يمكن فصل حاالت 

واالقتصادية لعدم المساواة بما في ذلك الوضع  الالمساواة الرقمية غير الملموسة عن األشكال االجتماعية

االقتصادي والتعليم والطبقة والنوع والعمر، وهنا فعدم كفاية البنية التحتية في المناطق النائية والمحرومة 

واالفتقار إلى المهارات الرقمية األساسية يزيد من ترسيخ حاالت عدم المساواة في الفرص 

 (.   68، 2016)اليونسكو،

وبات هنا في حكم اليقين أن التكنولوجيا كلما ارتقت زادت قدرتها على الغربلة االقتصادية      

واالجتماعية، وتفاقمت حدة مشاكلها، وتعقدت البدائل أمام متخذي القرار والمخططين والمنفذين على حد 

ق التنمية التكنولوجية سواء، وتوارت الجوانب التقنية وبرزت أهمية العوامل االجتماعية والثقافية في تحقي

 (. 12، 2005)على وحجازى، 

 Digitalإزاء مشكلة بهذا الحجم والتعقد، تفتق ذهن خبراء التنمية إلى مصطلح "الفجوة الرقمية      

Divide وهي تلك الفجوة التي تفصل بين من يملك المعرفة وأدوات استغاللها، وبين من ال يملكها "

مصطلح في الخطاب األكاديمي والتجاري والسياسي، ونشرت الحكومة وتعوزه أدواتها، وبرز هذا ال

م ) 1995الفيدرالية تقريرها األول عن الالمساواة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام 

Lentz,2000,355. ) 
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ولم يبرز هذا المصطلح "الفجوة الرقمية" في الخطاب السياسي أو التجاري فحسب، وإنما ظهر جلياً      

في الحقل التربوي والتعليمي، ورأي التربويون أن الفجوة الرقمية قضية تعليمية في المقام األول، ومظهراً 

ء االجتماع بإرجاعه إلى الفواصل لعدم المساواة في النفاذ إلى فرص التعليم، وهو ما أكده أيضاً علما

االجتماعية المختلفة كالدخل والسن والنوع ومستوى التعليم وسكني المدينة والريف، وينذرون بأن يؤدي 

 (.23، 2005التفاوت في فرص النفاذ إلى المعلومات إلى تفاقم حدة االستبعاد االجتماعي )على وحجازى،

لتعليمية بوجه عام والجامعات بشكل خاص باعتبارها الحلقة وهو ما سيؤثر حتماً على المنظومة ا     

الواقعة على خط التماس مع العصر الرقمى بصفتها قائدة للتغيير فى المجتمع، والقادرة على التكيف مع 

التغيرات المحيطة والمستجدة، األمر الذى يصعب تبرير تلكئها فى التعامل مع العصر الرقمى ومستجداته 

نه، ومن ثم فهى األجدر واألكثر قدرة على استخدامها فى تشغيل آليات نظمها المختلفة واستيعاب مضامي

 وبخاصة التعليمية منها .

 مشكلة الدراسة 

أشارت العديد من التقارير الدولية واإلقليمية وعلى رأسها تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت      

العربية ومن بينها مصر وفق مؤشر تكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات إلى تدني العديد من الدول 

المعلومات واالتصاالت وفقاً لمؤشراته الثالثة )النفاذ، المهارات، االستخدام(، فقد حصلت مصر وفق 

( عالمياً والعاشرعربياً، وحصلت وفق مؤشر المهارات على 92مؤشر النفاذ )الوصول( على المركز )

( عالمياً والثاني عشر عربياً وفقاً 111ي عشرعربياً، والمركز )( عالمياً والمركز الحاد107الترتيب )

 (. ITU,2017, Vol.1,31-34م )2017لمؤشر االستخدام للعام 

%( للعام 43،3وهو ما يبرهن على ضعف استخدام األسر المصرية لإلنترنت، والتي بلغت نسبتها )     

( بايت/ثانية، وكذلك استخدام 17،194م، وعلى نصيب الفرد من سعة االنترنت والتي بلغت )2017

( من األسر المصرية، هذا في الوقت بلغ عدد األسر في 53،1األسر للكمبيوتر والتي قاربت نسبتها على )

%(، وكان نصيب المواطن اإلسرائيلي من 75،7%(، واالنترنت)81،1إسرائيل التي تستخدم الكمبيوتر )

تفاوتاً كبيراً في إمكانات االستخدام الرقمي واإلتاحة بين ( بايت/ثانية، مما يعكس 158،696االنترنت )

 الدولة المصرية والكيان اإلسرائيلي، مما كان له أكبر األثر اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً.  

وتعد تلك الفجوة الرقمية هي فجوة الفجوات أو "الفجوة األم" التي تحمل في رحمها كل بذور التخلف      

(، وقد ألقت تلك المشكلة بظاللها على المؤسسات التعليمية سواء 2005،13وحجازي، المجتمعي )علي

( أن عدم المساواة بين طالب Ricoy. C et al. , 2013كانت مدارس أو جامعات، حيث أشارت دراسة )

الجامعة الناتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد مشكلة مزعجة، حيث إن مثل هذه الفوارق تحتاج 

لكشف عنها وتحليلها وإيجاد حلول لها، وأوضحت أن الطالب الجدد في الجامعة ال يستخدمون ل

 التكنولوجيا ألغراض أكاديمية وإنما شخصية ترفيهية. 

( عن حاالت الالمساواة الرقمية في التعليم وبخاصة التعليم 2014كما أوضحت دراسة )يوسف      

ق العدالة االجتماعية لتطبيق التكنولوجيا الرقمية في التعليم األساسي في مصر، والُسبل الكفيلة بتحقي

 المصري، وُسبل تضييق الفجوة الرقمية داخل المجتمع المصري عامة والتعليم األساسي بصفة خاصة. 



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 33 - 

( إلى ضرورة معالجة الفجوة الرقمية لدى طالب جامعة اإلمام محمد 2014وأشارت دراسة )الغانم      

العربية السعودية، والتي توصلت إلى وجود عوائق للطالبات في الوصول إلى بن سعود بالمملكة 

 المعلومات الرقمية. 

( 566( بعد إجرائها استبياناً على عينة قوامها )Zapata. C, Rojas .H, 2014كما أكدت دراسة )     

وقف تجاه تطبيق في ثالث جامعات بوغوتا بكولومبيا، وتوصلت إلى وجود عالقة قوية بين التعليم والم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وضعف العالقة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والوصول 

 إليها واإلنتاج، مما دل على سطحية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ربية بشقراء ( التي حاولت رصد الفجوة الرقمية لدى طالبات كلية الت2016وتوصلت دراسة )معجب      

بالمملكة العربية السعودية، إلى وجود فجوة رقمية متوسطة لدى أفراد العينة في مهارات استخدام 

( على أعضاء هيئة التدريس 2018تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما أجريت دراسة )سالم، غنيم،

الفجوة الرقمية ووضع  ومعاونيهم بالجامعات المصرية وبخاصة جامعة األزهر، وهدفت إلى رصد حجم

( عضواً، 430سبل تضييق الفجوة لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتم تطبيق أداة الدراسة على )

للوقوف على مدى المامهم بمهارات البحث عن المعلومات الرقمية، واستخدام التقنيات، وجاء مستوى 

 الفجوة الرقمية لديهم متوسطاً .

( إلى أن الفجوة الرقمية تؤدي إلى إدامة الفوارق Moore. R,2018ة )هذا وقد أشارت دراس      

االجتماعية واالقتصادية وغيرها من الفوارق بين المجتمعات المحرومة بالفعل، بل وتفاقمها، وهي عندئذ 

 اقتصادية يسببها االستخدام المتزايد للتكنولوجيا وبخاصة االنترنت –تعد مشكلة سوسيو

( على طالب الجامعات ولكن في مرحلة الدراسات العليا في 2019سة )إبراهيم، كما أجريت درا     

كليات التربية بالجامعات المصرية  وحاولت رصد الفجوة الرقمية لدى الباحثين ووضع تصور مقترح 

 لديهم لسد الفجوة الرقمية لتطوير المعرفة التربوية في مصر. 

( بأن الفجوة الرقمية هي المشكلة الرئيسة في تعليم Banker,v & Vaja.B,2020وقد أكدت دراسة )    

العصر الرقمي، حيث توصلت الدراسة إلى أن الطالب الموهوبين لم يؤدوا أداًء جيًدا بسبب عدم توافر 

 مصادر المعلومات وصعوبة الوصول إليها. 

لدى طالب جامعة طنطا،  وفي ضوء ما سبق، حاولت الدراسة الحالية رصد مدى الفجوة الرقمية     

وذلك بالتركيز على طالب كلية التربية، حيث الحظ الباحث العديد من المشكالت المتعلقة بتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت أثناء تسليم األبحاث الدراسية على المنصة التعليمية للجامعة بناًء على قرارات 

ءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا المجلس األعلى للجامعات بمصر كرد فعل ضمن اإلجرا

( المستجد وتعطيل الدراسة قرابة فصل دراسى كامل) وزارة التعليم العالى والبحث covid- 19المستجد )

(، والحظ الباحث مشكالت متعلقة باإلتاحة والمهارات واالستخدام لتكنولوجيا 40-39، 2020العلمى،

 المعلومات واالتصاالت.

الدراسة الحالية إلى رصد الفجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية بجامعة طنطا، ومن ثم سعت      

 وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 ما األُطر النظرية للفجوة الرقمية وأسبابها؟ -1
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 ما مستوى النفاذ والمهارات واالستخدام الرقمى لدى طالب كلية التربية بجامعة طنطا؟ -2

هل ثمة فروق ذات داللة احصائية فى حجم الفجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية بجامعة طنطا  -3

تعزى الختالف )التخصص العلمى، النوع، محل اإلقامة، المستوى الدراسى، مستوى إجادة اللغة 

 االنجليزية، المستوى الدراسى للوالدين، مستوى دخل األسرة( ؟ 

 فجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية بجامعة طنطا ؟ما التصور المقترح لتجسير ال -4

 هدف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى رصد مؤشرات الفجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية بجامعة طنطا،      

وتمثلت تلك المؤشرات في )النفاذ، المهارات، االستخدام( لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتلك 

م، ووضع تصور مقترح 2015لتي أقرها االتحاد الدولي لالتصاالت فى تقريره السنوى المؤشرات هي ا

 لتجسير تلك الفجوة الرقمية بين الطالب .

 أهمية الدراسة 

 تمثلت أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

مسايرة االهتمام الدولي واإلقليمي بقضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوظيفها في مجال  -1

 التعليم الجامعي.

إلقاء الضوء على الفجوة الرقمية بين طالب المرحلة الجامعية وبخاصة طالب كلية التربية، لمساعدة  -2

 المسئولين على تجسيرها ووضع الحلول السريعة لمواجهتها. 

  حدود الدراسة

 تضمنت الدراسة الحالية الحدود اآلتية:  

 لية التربية بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية.اقتصرت الدراسة الحالية على ك حدود مكانية:

 م( 2020 – 2019تم إجراء الدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ) حدود زمنية:

 تمثلت في طالب وطالبات كلية التربية بجامعة طنطا. حدود بشرية:

 منهج الدراسة

باعتباره المنهج األمثل لمعالجة موضوع الدراسة، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي     

اعتمدت على االستبانة كأحد أدوات هذا المنهج لرصد واقع الفجوة الرقمية بين طالب كلية التربية 

 بجامعة طنطا ورصد مؤشراتها وهي ) النفاذ، المهارات، االستخدام (. 

 مصطلحات الدراسة

 رئيس وهو:اشتملت الدراسة الحالية على مصطلح 

 الفجوة الرقمية -1

تشير الفجوة الرقمية إلى الوصول المادى غير المتكافئ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتى 

تتمثل فى امتالك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وقدرة الوصول إلى االنترنت، وذلك بسبب 
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 Campbell,J.etت التكنولوجية )االختالالت فى التعليم والخبرة الالزمة لتطوير المهارا

al,2010,272.) 

وتُعرف الفجوة الرقمية فى هذه الدراسة إجرائياً بأنها "ضعف المساواة الرقمية والتي ينتج عنها تباينات  

بين الطالب ممن يملكون التكنولوجيا ومن ال يملكونها، وأثر ذلك التباين على تكافؤ الفرص التعليمية من 

لوجيا، والتي قد ترجع أسبابها إلى حيث النفاذ واستخدام مصادر المعلومات والتمكن من مهارات التكنو

ثقافية، واقتصادية، وقد يكون لها أكبر األثر في حرمان الطالب الموهوبين عقلياً  –أسباب سوسيو 

 المحرومين اجتماعياً ". 

 الدراسات السابقة    

اعتمدت الدراسة الحالية على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتم 

 مها إلى الدراسات العربية والدراسات األجنبية، وسوف نستعرض كال منهما على النحو التالى: تقسي

 أوالً: الدراسات العربية  

 ( بعنوان " الالمساواة الرقمية فى التعليم األساسى وحق التعلم مدى الحياة"2014دراسة يوسف) (1)

ألدبيات المتنوعة، واستعراض هدفت الدراسة إلى تحليل مفهوم الالمساواة الرقمية من خالل ا

مشكالت التعليم األساسى بمصر والمتعلقة بتحديات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الحالية فى األلفية 

الثالثة من القرن الحادى والعشرين، وتوصلت الدراسة إلى وضع مجموعة من السبل الكفيلة بتحقيق 

ة فى التعليم المصرى، وسبل تضييق الفجوة الرقمية داخل العدالة االجتماعية لتطبيق التكنولوجيا الرقمي

 المجتمع المصرى بصفة عامة والتعليم األساسى بصفة خاصة

( بعنوان " الفجوة الرقمية لدى طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة 2014دراسة الغانم ) (2)

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

لرقمية لدى طالب وطالبات االنتظام والمتوقع تخرجهم فى هدفت الدراسة التعرف إلى حجم الفجوة ا

التخصصات المشتركة بمرحلة البكالوريوس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من خالل التعرف 

على طرق ومعوقات االتصال بالمعلومات الرقمية ومهارات االستخدام، واستخدمت الدراسة المنهج 

( طالبًا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عوائق 400عينة قوامها )الوصفى وتم تطبيق استبانة على 

أكثر بالنسبة للطالبات مقارنة بالطالب فى الوصول إلى المعلومات الرقمية، وكذلك وجود فروق ذات 

 داللة احصائية فى مستوى مهارات االستخدام لصالح الطالب مقارنة بالطالبات .

جوة الرقمية لدى طالبات كلية التربية بجامعة شقراء ( بعنوان " الف2016دراسة معجب )  (3)

 وانعكاساتها التربوية "

هدفت الدراسة التعرف إلى حجم الفجوة الرقمية لدى طالبات كلية التربية بجامعة شقراء 

واالنعكاسات التربوية الناتجة عنها، واستخدمت الدراسة المنهج المختلط من الكمى والكيفى وذلك 

( طالبة، وأداة المقابلة شبه الموجهة على عينة 169الستبانة على عينة قوامها )باستخدام أداة ا

( طالبة فى المقابالت الفردية، وتوصلت الدراسة إلى 35( طالبة فى المقابالت الجماعية، و)278مقدارها)

وى وجود فجوة رقمية متوسطة لدى أفراد العينة فى مهارات استخدام التكنولوجيا، وكذلك ارتفاع مست

 الوصول الرقمى لدى أفراد العينة فى المنزل وانخفاضه فى مبنى الكلية.
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( بعنوان: الفجوة الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة 2018دراسة سالم، غنيم ) (4)

 األزهر: دراسة ميدانية

هدفت الدراسة التعرف إلى حجم الفجوة الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة 

( من 430األزهر، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأداة االستبانة التي تم تطبيقها على عينة بلغت)

وى الفجوة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ببعض كليات جامعة األزهر، وتوصلت الدراسة إلى أن مست

الرقمية لدى عينة الدراسة جاء متوسطًا، كما توصلت إلى وضع بعض التوصيات التي يتم من خاللها 

 تضييق الفجوة الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

( بعنوان " تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين 2019دراسة ابراهيم ) (5)

 المعرفة التربوية " كمدخل لتطوير

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين بمرحلة الماجستير      

والدكتوراة، ووضع تصور مقترح لسد تلك الفجوة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى وتم 

معة سوهاج، وتوصلت الدراسة إلى وجود ( باحثًا بكية التربية بجا270تطبيق استبانة على عينة قوامها )

فجوة رقمية لدى الباحثين التربويين وأن بعض جوانبها يوجد لديهم بدرجة متوسطة، والبعض اآلخر يوجد 

 به ضعف شديد، ووضعت الدراسة تصوًرا مقترًحا لسد تلك الفجوة الرقمية بين الباحثين التربويين .

 ثانيًا: الدراسات األجنبية 

 ( بعنوان " الفجوة الرقمية بين طالب الجامعات الجدد "2013)  .Rocoy ,C. et alدراسة  (1)

هدفت الدراسة إلى تحليل الفجوة الرقمية للطالب الجدد بجامعة فيجو بأسبانيا باستخدام السيرة الذاتية     

ية ( طالبًا، وتوصلت إلى وجود فجوة رقم91التقنية من خالل حسابهم الخاص، وأجريت الدراسة على )

بين الطالب الجدد مما أدى إلى صعوبات للوصول الى االنترنت، وكذلك أن من يستخدمون التكنولوجيا 

 الرقمية من الطالب اليستخدمونها لألغراض األكاديمية بصفة أساسية.

( بعنوان "الفجوة الرقمية فى الجامعة، اعتمادات 2014)  Zapata,C. &Rojas,Hدراسة .  (2)

 االتصاالت لطالب جامعة بوجواتا فى التعليم العالى بكولومبيا."تكنولوجيا المعلومات و

هدفت الدراسة إلى تحديد حجم الفجوة الرقمية فى التعليم العالى بين الطالب، وحددت الدراسة ثالث      

( طالباً، 566جامعات فى بوجواتا بكولومبيا، وطبقت استبيانًا على عينة عشوائية من الطالب بلغة )

رغم من الوصول الجيد إلى وتوصلت إلى عدم وجود عالقة قوية بالتأثير الملحوظ على االنتاجية، على ال

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الطالب.

( بعنوان "الفجوة الرقمية والمساواة التعليمية : نظرة على 2018) .Moor,R. et alدراسة   (3)

 الطالب ذوى الوصول المحدود للغاية الى األجهزة االلكترونية فى المنزل "

ات التى تواجه الطالب فى الوصول الرقمى حتى اآلن حتى ال تتفاقم هدفت الدراسة إلى معرفة التحدي     

التباينات االجتماعية واالقتصادية وغيرها، وطبقت الدراسة استبيانًا على عينة عشوائية من طالب 

المدارس الثانوية فى الواليات المتحدة األمريكية، و قد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

طالب طبقًا لمتغير الموقع الجغرافى ونوع األجهزة المستخدمة والجنس ومستوى تعليم احصائية بين ال

الوالدين ودخل األسرة الشهرى، وأوصت الدراسة الى توسيع الوصول الى االنترنت بين المحرومين منه، 

 ة.وتسهيل التطبيقات التعليمية عبر الهاتف المحمول حتى يتم الوصول إلى األنشطة المدرسية بسهول

 ( بعنوان "الفجوة الرقمية فى التعليم العالى "2020) .Vaja, B.&Banker,Vدراسة   (4)
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هدفت الدراسة إلى رصد الفجوة الرقمية بين طالب التعليم الجامعى فى الهند، ورصدت الدراسة أن      

ة، وتوصلت كثيًرا من الطالب الموهوبين لم يؤدوا أداًء جيًدا بسبب عدم توفر مصادر المعلومات الرقمي

الدراسة إلى أن توفير الموارد والمعلومات ليس حالً فقط، ولكن البد من التدريب والتوعية للمساعدة على 

تقليل الفجوة، وضرورة عقد ورش تعليمية  لتنمية المهارات التكنولوجية والرقمية لمعرفة البحث عن 

 المعلومات على قواعد البيانات المختلفة.

 ت السابقة التعقيب على الدراسا

: تختلف تلك الدراسة عن الدراسات السابقة حيث من الُمالحظ أن تلك الدراسات أوجه االختالف     

أجريت بدول أجنبية أو دول عربية، بخالف بعض الدراسات التي تطرقت إلى رصد الفجوة الرقمية في 

ليم األساسي، بينما ركزت (، إلى مرحلة التع2014مراحل التعليم المختلفة، فقد تطرقت دراسة )يوسف 

( على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وبخاصة جامعة األزهر، 2018دراسة) سالم، غنيم،

( إلى مرحلة الدراسات العليا وليس المرحلة الجامعية، ولم يتم التطرق 2019كما أشارت دراسة )إبراهيم 

عية لطالب الجامعات المصرية ورصد مؤشراتها إلى دراسة الفجوة الرقمية وداللتها الثقافية واالجتما

 سواء من خالل اإلتاحة أو المهارات أو االستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

قد تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى كونها استفادة من تلك الدراسات فى أوجه التشابه:   

لرقمية وأسبابها، وكذلك االستفادة منها فى تحديد منهج الدراسة إثراء اإلطار النظرى المرتبط بالفجوة ا

 وإعداد األداة المستخدمة بها .

 خطة السير في الدراسة 

 يتم اتباع الخطوات التالية في الدراسة الحالية والتي يمكن تقسيمها إلى خمسة مباحث:     

نهجها، ومصطلحاتها والدراسات وتضمن تحديد مشكلة الدراسة، وأهميتها وحدودهاوم المبحث األول: -1

 السابقة األكثر ارتباطًا بها . 

 ويشتمل على اإلطار النظري للدراسة ويتضمن تعريف الفجوة الرقمية وأسبابها.  المبحث الثاني: -2

ويتضمن اجراءات اإلطار الميداني وبه مجتمع وعينة الدراسة، وأدواتها وتقنينها،  المبحث الثالث: -3

 صائية لنتائج اإلطار الميداني. وأسلوب المعالجة اإلح

ويشتمل على نتائج اإلطار الميداني، ومعرفة جوانب الفجوة الرقمية لدى طالب كلية  المبحث الرابع: -4

 التربية بجامعة طنطا بجمهورية مصر العربية،

ويشتمل على وضع تصور مقترح لتجسير الفجوة الرقمية بين طالب كلية التربية  المبحث الخامس: -5

 طنطا، وسوف نستعرض ذلك بالتفصيل على النحو اآلتى:   بجامعة 

 المبحث الثانى: اإلطار النظرى للدراسة

ويشتمل على عنصرين رئيسين هما مفهوم الفجوة الرقمية وأسبابها االجتماعية والثقافية، والسياسية 

 والتكنولوجية، وهو ما نستعرضه على النحو التالى:

 أوالً: مفهوم الفجوة الرقمية

ظهر مصطلح الفجوة الرقمية على مستوى محلي في البداية، فقد كانت نشأته في الواليات المتحدة      

م، بصدور تقرير وزارة التجارة األمريكية الشهير بعنوان "السقوط من فتحات 1995األمريكية في العام 
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ين فئات المجتمع ، والذي لفت األنظار إلى الفارق الكبير ب Falling through the Netالشبكة" 

األمريكي في استخدام الكمبيوتر واالنترنت خاصة، واتسع المفهوم سريعاً متجاوزاً النطاق المحلي لينتشر 

استخدامه عالمياً، ويصبح بديالً جامعاً من منظور معلوماتي، لطيف الفوارق بين العالم المتقدم والعالم 

 (.26، 2005ازي، النامي، وبين أقاليم العالم المختلفة. )علي و حج

وهنا تمت اإلشارة إلى مفهوم الفجوة الرقمية بأنها كبر مستوى االختالفات والفروق بين الدول       

وبعضها البعض في تنمية مستويات وشروط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهذا تعريف شامل 

إلقليمي بين الدول المختلفة وعام، ونظراً التساعه فإنه يعتبر أكثر مالءمة للصعيدين العالمي وا

(Mwedia.s et al.,2015,235 . ) 

وتأسيساً على ما سبق، فالفجوة الرقمية بشكل عام يقصد بها الالمساواة في إمكانات النفاذ إلى      

المعلومات، والمساهمة فيها من حيث اإلنشاء واإلتاحة، وكذا االستفادة من المعرفة والشبكات واألجهزة 

 . التكنولوجية

وإذا أردنا أن نعرف الفجوة الرقمية بشكل أكثر تحديداً بمستوييها الرئيسين النفاذ واالستخدام فهي      

عبارة عن قصور القدرة الفعلية لألفراد والمجتمعات على تحصيل نصيب مناسب من األدوات والوسائل 

عن قصور القدرة على استغالل واألنماط والخبرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضالً 

 (.  39، 2013ذلك كله على نحو منتج يساعد بدوره في ارتقاء حياة الفرد والجماعة معاً )عبود، 

وتفسيراً لذلك القصور سواء من جانب الفرد أو المجتمع في تجسير تلك الفجوة التي تفصل بين من      

(، فيرجع 50، 2019ديثة وبين من ال يملكون )السيد، يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام التقنيات الح

 (. Compane.B, 2001,48إلى العديد من المتغيرات كالدخل والتعليم والوصول إلى االنترنت وغيرها )

وبالنظر بشكل دقيق للفجوة الرقمية، فإن كل ما يخص النفاذ أو الوصول إلى التكنولوجيا غير كاف،      

جتماعية والثقافية واالقتصادية الدور األكبر في تجسير تلك الفجوة الرقمية في بينما تؤدي العوامل اال

مستوياتها األولى، أما العوامل التعليمية فهي األهم على اإلطالق في سد تلك الفجوة من خالل تعلم 

(. وهنا فالقضية ليست قضية تملك ولكنها قضية تعلم Rovai.A,2009,46مهارات االنترنت المختلفة )

(OECD, 2000,52 . ) 

وهنا فالفجوة الرقمية قضية تعليمية في المقام األول، ومظهراً لعدم النفاذ إلى فرص التعليم وضعف      

التمكن من مهارات االنترنت المختلفة، وهو ما حاولت تأكيده العديد من الدراسات في التعليم قبل الجامعي 

 والجامعى كما سبق الذكر .

 وة الرقمية ثانياً: أسباب الفج

تتعدد العديد من العوامل واألسباب التى تعمق الفجوة الرقمية بمستوياتها المختلفة سواء بين األفراد أو      

بين الدول، ومن بين تلك األسباب ما يتلق بالنواحى االجتماعية والثقافية، والسياسية، والتكنولوجية وهو ما 

 نستعرضه تفصيالً على النحو التالى:

 ب االجتماعية والثقافيةاألسبا -1

تتعدد العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى توسيع الفجوة الرقمية بين األفراد      

 على اختالف مستوياتهم، وأبرز تلك األسباب ما يلي: 
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كنولوجية، وقد بلغت ونقصد بها هنا عدم اإللمام بمبادئ القراءة والكتابة وال نقصد بها األمية الت األمية: ( أ)

%( من تعداد 25%(، وبلغت جملتها بين اإلناث والذكور )30،8%(، واإلناث )21،2بين الذكور )

 (. 24، 2020السكان وهي نسبة مرتفعة ) الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 

( مليون 32،6م قرابة )2020بلغت نسبة الفقراء بين أقاليم جمهورية مصر العربية للعام  الفقر: ( ب)

( مليون مواطن، 29،3م والذي كان يقدر عدد الفقراء خالله )2019مواطن، حيث زادت عن عام 

وهي نسبة مرتفعة تفرض على الدولة المصرية بذل الكثير من الجهد في باب الحماية االجتماعية 

-Abuلثقافية )للمواطنين النتشال ماليين األسر من الوقوع في براثن الفقر وتبعاته االجتماعية وا

Ismail .K, Hlasny .v, 2020,14 .) 

 مستوى التعليم ( ج)

يتحدد الحكم على كفاءة أي منظومة تعليمية بما تحققه من توازن بين األداء الكمي والنوعي لها،       

بمعنى العالقة بين مستوى إنهاء المراحل التعليمية بنجاح ومستوى تملك المهارات المستهدفة، فكلما كانت 

لمنظومة وتقدمها في اكتساب هذه القيمة المحسوبة تساوي أو تفوق الواحد الصحيح، دلت على كفاءة ا

( درجة في كل من الكويت، 60تحدي النوعية، وقد أبرزت نتائج المؤشرات إلى وجود فجوة ناهزت )

( درجة في كل من اإلمارات، ومصر، والجزائر، واألردن، والمغرب وعمان، 50والسعودية، وقرابة )

، 2017نامج األمم المتحدة اإلنمائى، ( درجة في كل من لبنان، وقطر، والبحرين وتونس) بر20وحوالي )

43-44.) 

وال يختلف الوضع كثيراً للتعليم العالي، حيث جاء معدل الكفاءة متدني في كل من المغرب ومصر       

(، بينما جاءت مرتفعة في دولة البحرين بمؤشر 0،72والسعودية، حيث لم تتجاوز قيمة مؤشرها )

( وقاربت كل من اإلمارات 0،90( والجزائر )0،97ية )( واإلمارات العرب1،28(، وقطر )1،80)

والجزائر على تحقيق مستوى الكفاءة المطلوب، في حين عانت كل من موريتانيا وتونس وعمان، حيث 

(، ووجب التنويه إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار وضع الدول في 0،50انخفضت قيمة مؤشرها عن )

كون المقارنة مغلوطة، حيث تقاربت كل من األردن ومصر في محور مدخالت التعليم العالي حتى ال ت

( على التوالي في معدل المدخالت، مقابل 52،86(، )53،12مدخالتها ولكن تفاوتت في معدل كفاءتها )

( على التوالي في معدل الكفاءة وذلك بحصول األردن على المركز السابع ومصر في 0،65(، )0،82)

-48، 2017الكفاءة بين الدول العربية )برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، المركز الحادي عشر في معدل 

50 .) 

 )د( الفجوة اللغوية 

تواجه اللغة العربية أزمات عدة على جميع الُصعد تنظيراً وتعليماً، نحواً ومعجماً، استخداماً وتوثيقاً،      

زمة بعداً فنياً متعلقاً بمعالجة اللغة العربية إبداعاً ونقداً. وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف إلى هذه األ

آلياً بواسطة الكمبيوتر، وال يخفى على أحد أن وضعنا اللغوي الراهن ينذر بفجوة لغوية تفصل بيننا وبين 

شرطاً رئيساً  –أي اللغة  –كثير من األمم التي تولى لغاتها القومية أقصى درجات االهتمام، بصفتها 

 (. 240، 2001دي المعلومات العالمي" )على، للحصول على عضوية "نا

ويعد عامل اللغة أحد أبرز العوامل التي تؤثر في اتساع الفجوة الرقمية داخل البلد الواحد، حيث أن      

معظم المعلومات المتاحة حالياً على االنترنت باللغة اإلنجليزية التي ال تتقنها الغالبية العظمى من السكان، 

شاؤم مدى القلق على مصير لغات العالم في عصر المعلومات فظهرت مصطلحات وتعكس نبرة الت
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الفجوة اللغوية، وانقراض اللغات، والعنصرية اللغوية، وموت اللغة في عصر المعلومات، وأصبح العالم 

ة واقفاً على جبهة اللغة مواجهاً موقفاً مصيرياً، إما أن يتمسك بتعدد لغاته وما ينطوي على ذلك من صعوب

في التواصل وإعاقة تبادل المعلومات، وإما أن تتوحد لغات العالم في لغة قياسية واحدة، وهنا تكون حلت 

 (. 33-32، 2003بالبشرية الطامة الكبرى على حد تعتبر منظمة اليونسكو) السويدى، 

ديات العديدة التي وقد يكون ذلك إقراراً بالتردي الذي ما برحت اللغة العربية تكابده وهي تراقب التح     

تولدها تقنيات المعلومات وثورة المعرفة في عالمنا، فال سبيل إال أن تواجه اللغة العربية، تحديات العولمة 

المعلوماتية وبناء لغات جديدة داخلها، كما هي حال جميع اللغات التي تنخرط في أداء متفاعل ومبدع في 

في مختلف البلدان العربية وفيما بينها، واكساب سلطات  مجتمع المعرفة، ويتطلب ذلك بناء سياسة لغوية

واسعة للمجامع اللغوية وتقوية التنسيق فيما بينها، وسياسة التعريب والترجمة، وضع استراتيجية واضحة 

 ( .   79-75، 2012لإلصالح اللغوي وغيرها )عبداللطيف، 

سعة بين أول عشر لغات مستعملة في االنترنت والجدير بالذكر أن اللغة العربية تأتي في المرتبة التا     

( مقال 125 -100من حيث اللغة التي يستخدمها مستعملو االنترنت، حيث بلغ عدد المقاالت بالعربية )

( بين اللغات المبلغ عنها وعددها 113( مقاالً، وأيضاً ترتيب اللغة الغربية )883من أصل مجموع )

%( 0،82من الناطقين بالعربية، ويمثل عدد المقاالت بالعربية )( مقابل لكل مليون 500( بمعدل )140)

م وهو ما يمثل 2015%( في عام 50من مجموع المقاالت، وقد بلغت نسبة الناطقين باللغة العربية )

 (. 6، 2012تحدياً كبيراً )قمة توصيل العالم العربى، 

م، وذلك بمعدل نمو 2020ي عام %( ف53وزادت نسبة مستخدمي االنترنت باللغة العربية إلى )     

م، واحتلت اللغة العربية المركز الرابع عالمياً من حيث عدد المستخدمين لها 2000%( منذ عام 9،3)

( مليون 226على االنترنت وذلك بعد اإلنجليزية والصينية واإلسبانية حيث يستخدمها قرابة )

 (.   Internet word stats, usage and population statistiesشخص)

 الالمساواة بين الجنسين)ه(

ما تزال المؤشرات التنموية في العالم تشير أن المرأة أكثر عرضة لألمية من الرجل، وإذا ما أضفنا      

الصعوبة التي يمكن أن تلقاها المرأة في بعض الدول للنفاذ إلى شبكة االنترنت في األماكن العامة والتي 

فإن الهوة التعليمية يمكن أن تتعمق بفعل الهوة الرقمية فتزيد من عزلة المرأة تكاد تعد حكراً على الذكور، 

عن واقعها الذي باتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشكل اليوم مكوناً هاماً من مكوناته، وهو ما دفع 

ا "األمية العديد من الدول إلى إيجاد آليات كفيلة بوقاية المرأة من الوقوع في مخاطر األمية بنوعيه

 (. 22، 2019التعليمية واألمية الرقمية" )كودية، 

وهنا بات سد الفجوة الرقمية بين الجنسين شغالً شاغالً. إذ يقل عدد النساء من عدد الرجال على شبكة      

مليون، والفجوة آخذه في االتساع، حيث بلغت الفجوة بين مستخدمي االنترنت 200االنترنت بأكثر من 

، 2016%( لنفس العام )جاو، 20م وقد بلغت في الدول العربية )2016% لعام 13العالمي  على الصعيد

1-4.) 

ويعمل االتحاد الدولي لالتصاالت لمعالجة تلك الفجوة، وذلك بتخصيص يوماً دولياً كل عام في شهر      

بلدان العالم،  إبريل للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإعطاء جوائز لهن من كل
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وكذلك دعم فريق العمل المعنى بالمساواة بين الجنسين، وإطالق مبادرة الشراكة العالمية للمساواة بين 

(، وكذلك تعديل إجراءات التوظيف في االتحاد الدولي لالتصاالت Equalsالجنسين المعروفة باسم )

ين للترقي إلى المستوى األعلى من %( من جميع المرشح33لتحقيق هدف أدنى يتمثل في أن تكون نسبة )

 (. 8-7، 2016النساء )بوغدان، 

 األسباب السياسية   -2

يكمن السبب الرئيسي في حدوث الفجوة الرقمية واتساعها غير المنضبط يكمن في األسباب السياسية      

كبرى على واألطماع االستعمارية المتداخلة مع التوجهات االقتصادية االحتكارية، حيث تحرص الدول ال

استئثارها بالتقنيات المتقدمة، وعلى عدم إشراك الدول النامية في معارفها وتطوراتها المستحدثة، وعرقلة 

أية محاوالت وبوادر إبداعات يمكن أن تبرز في هذا المجال خارج نطاق الدول المحتكرة القوية، ذلك مما 

االستثمارات األجنبية من شأنه أن يزيد من البلة  يزيد من تبعية الدول المستضعفة لها، وبالتالي فإن اجتذاب

طين، ومن التبعية تأثرات سلبية مضاعفة تجعل الفجوة الرقمية تتزايد باتساعات دائرية ال فكاك منها وال 

 ( . 225، 2019نهاية )األشوح، 

ني وتناميه خاصة ومن ثم، فإن من أسوأ المشاكل الناجمة عن الفجوة الرقمية: ظاهرة االحتكار االلكترو     

على مستوى البرمجيات التي يملك مفاتيحها قلة قليلة جداً من الدول الكبرى أو الشركات متعددة الجنسية 

الضخمة مثل شركة ميكروسوفت التي التهمت انتاج البرمجيات واحدة تلو األخرى، وغزت جميع األسواق 

 (. 226، 2019المحلية غزواً شرساً )األشوح، 

ى الصعيد اإلقليمي والمحلي، توجد صعوبة واضحة في وضع سياسات للتنمية المعلوماتية في وأما عل     

كثير من البلدان النامية ومن بينها مصر لتعقدها الشديد، وذلك بسبب سرعة التطور التكنولوجي من جانب، 

آخر، ألن وضع تلك وشدة تداخل أمور التنمية المعلوماتية مع العديد من مجاالت التنمية األخرى من جانب 

السياسات يحتاج إلى قدر كبير من اإلبداع ودرجة عالية من الوعي بأهمية التنمية المعلوماتية ووضعها 

، 2005على قائمة األولويات الضاغطة كالغذاء والمسكن والصحة والتعليم، وغيرها )على وحجازى، 

38 .) 

 األسباب التكنولوجية -3

لتي تؤدي وتصبح سبباً رئيسياً للفجوة الرقمية بين دول العالم المختلفة، تتعدد األسباب التكنولوجية ا     

ومن بين تلك العوامل ما يعرف بالوعي التكنولوجي بين مجتمعات الدول المتقدمة والدول النامية 

(، وقد سجلت مصر نتيجة أدنى من معدل مجموعتها في النشاط على االنترنت 214، 2014)العبدهللا، 

جاالت التكنولوجية األربعة، وقد ركزت الدولة المصرية على الذكاء االصطناعي يليه األمن في جميع الم

%( على التوالي، ولم تحظ التكنولوجيا الحيوية بأي اهتمام يذكر، 30%(، )53السيبراني وذلك بنسبة )

األمم المتحدة كما تدني مستوى النشاط على االنترنت األكثر تعلقاً بالوعي بمهارات المستقبل) برنامج 

 (. 167-166، 2019اإلنمائى، 

وأما من خالل البنية التحتية التكنولوجية والمعرفية، فقد أشار االتحاد الدولي لالتصاالت أن جميع      

بلدان العالم تسعى لتحقيق النفاذ العالمي لإلنترنت، وذلك من خالل تحسين مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا 

والمتمثلة في ]عدد اشتراكات التليفون األرضي الثابت، وعدد اشتراكات التليفون  االتصاالت والمعلومات
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المحمول، وفي سعة االنترنت، ونسبة اقتناء األسر للكمبيوتر، ونسبة االستخدام المنزلي لإلنترنت[، ومن 

 (. 73، 2019الالفت اتجاه معظم الدول العربية نحو التقدم في هذه المؤشرات من عام آلخر )اليونسكو،

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمصر أن عدد اشتراكات      

( مليون مشترك، وبلغ عدد مشتركي الهاتف 8،7م، بلغت )2019الهاتف األرضي الثابت في ديسمبر 

مستخدمي ( مليون خط/ وعلى الرغم من ذلك االرتفاع في االشتراكات إال أن نسبة 95،3المحمول )

%( وهي نسبة أقل من المتوسطة ) وزارة االتصاالت 40،9االنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغت )

 (. 2020وتكنولوجيا المعلومات، 

هذا وقد أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن نسبة امتالك األسر المصرية للهاتف      

%(، وبلغ امتالك األسر للهاتف 80،8%( في الحضر بينما في الريف )70،6المحمول العادي بلغ )

ر شخصي %(، وامتالكهم لكمبيوت39،3%( بينما في الريف )60،7المحمول )سمارت( في الحضر )

%(، وآيباد/ تابلت في الحضر بلغت نسبة 15،8%( بينما في الريف )32،2)الب توب( في الحضر )

م )الجهاز المركزى للتعبئة العامة 2018 – 2017( وذلك عام 2،1%( وفي الريف)6،6امتالكه )

 (. 140-139، 2020واإلحصاء، 

النفاذ إلى االنترنت، فقد أشار االتحاد ونتيجة لما سبق، وبسبب وضعف امتالك المصريين ألدوات      

الدولي لالتصاالت إلى تدني موقع وترتيب مصر عالمياً وفق مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

( والثاني عشر عربياً، بينما 4،63( عالمياً بمؤشر )103م، حيث حصلت على الترتيب )2017للعام 

 (    ITU,2017,Vol1,31( )7،88( عالمياً بمؤشر )23احتلت إسرائيل المركز)

وقد تضمن مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في طياته ثالثة مؤشرات لقياسه وهي مؤشر      

النفاذ أو االتاحة )الوصول(، ومؤشر المهارات، ومؤشر االستخدام، فأما المؤشر األول والمتعلق بالنفاذ أو 

( في عام 5،40شر )( عالمياً، والعاشر عربياً بمؤ92الوصول، فقد حصلت مصر فيه على الترتيب )

(، 8،14( عالمياً بمؤشر )22م، وقد حققت دولة البحرين المركز األول على الصعيد العربي، و )2017

(، والكويت 7،21(، والسعودية )7،32(، وعمان )7،90(، وقطر )8،1تليها اإلمارات العربية المتحدة )

لوقت الذي حصلت فيه إسرائيل (، في ا6،03( واألردن )6،06(، والمغرب )6،92(، ولبنان )7،12)

 (. ITU,2017,Vol1,32( )8،17( عالمياً بمؤشر )19على الترتيب )

م، 2017( وفق عام 5،66( عالمياً بمؤشر )107أما من حيث مؤشر المهارات، فكان ترتيب مصر )     

سعودية م، وحصلت بذلك على المركز الحادي عشر عربياً، واحتلت ال2016متقدمة سبعة مراكز عن عام 

(، واألردن 6،65(، والبحرين )6،99(، تليها ليبيا )7،57المركز األول على الصعيد العربي بمؤشر )

( 5،69(، والكويت )6،07(، وعمان )6،09(، وقطر )6،22(، وفلسطين )6،29(، والجزائر )6،49)

( 8،38( عالمياً بمؤشر )24(، في الوقت الذي حصلت إسرائيل على المكرز )5،67وتونس )

(ITU,2017,Vol1,34.) 

هذا وقد واصل ترتيب مصر التردي والضعف من حيث مؤشر االستخدام، فكان ترتيبها عالمياً      

( عالمياً 23( والثاني عشر عربياً، وقد احتلت البحرين المركز األول عربياً و )3،35( بمؤشر )111)

( واألردن 6،20( ولبنان )7،07وقطر )(، 7،09(، تليها دولة اإلمارات العربية بمؤشر )7،53بمؤشر )

( 3،68( والمغرب )4،11( وتونس )4،99( والكويت )5،68(، والسعودية )5،71(، وعمان )5،73)
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( 7،34( عالمياً بمؤشر )26(، وفي الوقت الذي احتلت إسرائيل المركز )3،38والجزائر )

(ITU,2017,Vol1,33 .) 

اتف طبقاً إلجمالي الدخل القومي المحلي أهمية بارزة في ومن جهة أخرى كانت ألسعار بيانات اله     

مؤشر اإلتاحة وتوفير االنترنت لكثير من الدول النامية، فكان ترتيب مصر السابع عربياً من حيث معقولية 

( وهي نسبة مقبولة بين الدول العربية األخرى، حيث 1،8أسعار بيانات الهاتف المحمول وذلك بمؤشر )

%( من الدخل القومي اإلجمالي في كل من قطر والكويت واإلمارات والسعودية، 1من ) بلغت النسبة أقل

%( من إجمالي الدخل القومي في كل من العراق وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر 10-5بينما شكلت )

(، كما كان نصيب كل فرد من ITU,ICT Price Trends2019, 2020, 48م)2019وذلك لعام 

م، وهي حصة 2016بايت/ثانية( من االستخدام العالمي لعام  17،194في مصر) مستخدمي االنترنت

بايت/ثانية( لنفس  158،696قليلة قياساً بغيرها من دول المنطقة، حيث كان نصيب كل فرد في إسرائيل )

 (.   ITU,2017,Vol1,139العام)

ذي أشار إلى أن مصر من الدول ونتاجاً لما سبق، ووفقاً للتقرير العربي للتنمية المستدامة، وال     

%( من األفراد في المناطق 51،1المتوسطة لتبني التكنولوجيا، حيث وصلت خدمة االنترنت إلى)

م، وهنا ال يتساوى جميع السكان في مصر 2016%( في المناطق الريفية في عام 33،5الحضرية مقابل )

تضمن التغطية الشاملة لمختلف المناطق  للوصول إلى التكنولوجيا والخدمات ألسباب قانونية وتنظيمية

والمجتمعات المحلية، وهو ما يؤثر سلباً على الخدمات بكافة أطيافها ومنها الخدمات التعليمية على وجه 

 (. 220، 2020الخصوص )األمم المتحدة، 

 : اجراءات اإلطار الميداني للدراسةالمبحث الثالث

ميدانى للدراسة وبه مجتمع وعينة الدراسة، وصدق ويتضمن هذا المبحث اجراءات اإلطار ال     

االستبانة، وأساليب المعالجة االحصائية، وتصحيح االستبانة، وسوف نقوم بعرض ذلك تفصيالً على النحو 

 التالى: 

 الدراسة مجتمع وعينة -1

ة نظًرا لصعوبة دراسة مجتمع بأكمله من كافة الجوانب، فقد قام الباحث بالتطبيق إلكترونيًا بصيغ

Google Drive  عينة عشوائية عرضية من طالب كلية التربية بطنطا وروعي في العينة أن تكون على

ممثلة المجتمع األصلي، وقد اعتمد الباحث على أسلوب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة، 

 (Krejcie& Morgan)( )Marguerite G. et al,2006, 146وطبقًا لمعادلة 

 

X)حجم العينة و (S)حيث      
2
قيمة مربع كاي الجدولية عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقة يناظر  (

(، 0.5هي نسبة توافر الخاصية المحايدة بالمجتمع وتساوي ) P)( حجم المجتمع، و(N( ، و3.841)

جامعة من طالب كلية التربية  ويتحدد مجتمع البحث الحالي(. 0.05( هي درجة الدقة وتساوي )(dو

م؛ 2020-2019( طالبًا وطالبة للعام الدراسى 14242، وبلغ مجتمع الدراسة )طنطا جميع التخصصات

( طالبًا، ونظرا لكثرة المتغيرات 383وحسب المعادلة السابقة فإن الحد األدنى لعينة البحث يجب أن يكون)

، وفق بية جامعة طنطاطالب كلية التر( طالب من 1016فقد تم تطبيق االستبانة على عينة بلغت )



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 44 - 

أنثى(، اإلقامة أو مكان السكن  -أدبي(، الجنس أو النوع )ذكر -متغيرات التخصص أو القسم العلمي )علمي

(، مستوى ال أجيد اللغة االنجليزية –إلى حد ما –إجادة تامةمدينة(، مستوى إجادة اللغة االنجليزية ) -)قرية

جنية  5000أعلى من  -جنية شهريا 5000 -2000ين ما ب -جنية شهريا 2000أقل من دخل األسرة )

(، المستوى مقبول -جيد -جيد جدا -ممتاز(، المستوى األكاديمي أو التقدير الدراسي )ال أعلم -شهريا

(، المستوى ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -أمية ال تقرأ وال تكتبالدراسي لألم )

(،  كما بالجداول ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -أمي ال يقرأ وال يكتبالدراسي لألب )

 التالية:

 (1جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )التخصص أو القسم العلمي(

 النسبة المئوية التكرار التخصص أو القسم العلمي

 44.5% 452 علمي

 55.5% 564 أدبي

 100% 1016 المجموع

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 1ويتضح من الجدول )     

حيث بلغت علمي، طالب القسم الثم نسبة  ،دبيطالب القسم األ متغير التخصص أو القسم العلمي هي نسبة

 (.44.5%(، )55.5%النسب على الترتيب، )

 (2جدول )

 )الجنس( يوضح توزيع أفراد العينة حسب

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 10.1% 103 ذكر

 89.9% 913 أنثى

 100% 1016 المجموع

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 2ويتضح من الجدول )     

 (.10.1%(، )89.9%حيث بلغت النسب على الترتيب، )، الذكورثم نسبة  ،ناثاإل هي نسبة الجنس متغير

 (3جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )اإلقامة أو مكان السكن(

 النسبة المئوية التكرار اإلقامة أو مكان السكن 

 60.3% 613 قرية 

 39.7% 403 مدينة

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 3ويتضح من الجدول )     

حيث بلغت مدن، القاتنين بالثم نسبة  الطالب القاتنين بالقرى، هي نسبة اإلقامة أو مكان السكن متغير

 (.39.7%(، )60.3%النسب على الترتيب، )
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 (4جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )مستوى إجادة اللغة االنجليزية(

 النسبة المئوية التكرار مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية

تامةإجادة   185 %18.2 

 77.8% 790 إلى حد ما

 4% 41 ال أجيد اللغة اإلنجليزية

 100% 1016 المجموع

 طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 4ويتضح من الجدول )     

ثم نسبة من  ،إلى حد ما هي نسبة الطالب الذي مستواهم مستوى إجادة اللغة االنجليزية حسب متغير

حيث بلغت  ال أجيد اللغة اإلنجليزيةوفي المرتبة األخيرة نسبة من مستواهم ، مستواهم إجادة تامة

 (.4%(، )18.2%(، )77.8%النسب على الترتيب، )

 (5جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )المستوى األكاديمي أو التقدير الدراسي(

 النسبة المئوية التكرار المستوى األكاديمي أو التقدير الدراسي

 16.2% 165 ممتاز

 61.7% 627 جيد جدا

 20.7% 210 جيد

 1.4% 14 مقبول

 100% 1016 المجموع

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 5ويتضح من الجدول )     

وفي ، ممتازثم نسبة  ،جيد، ثم نسبة جيد جدا متغير المستوى األكاديمي أو التقدير الدراسي هي نسبة

(، 16.2%(، )20.7%(، )61.7%حيث بلغت النسب على الترتيب، ) مقبولالمرتبة األخيرة نسبة 

(%1.4.) 

 (6جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )المستوى الدراسي لألم(

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي لألم

تكتبأمية ال تقرأ وال   275 %27.1 

 54.9% 558 دبلوم

 3.4% 35 ثانوية عامة

 14.6% 148 ليسانس أو بكالوريوس فأعلى

 100% 1016 المجموع

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 6ويتضح من الجدول )     

ليسانس أو  ثم نسبة ال تقرأ وال تكتب،، ثم نسبة أمية دبلوم هي نسبة المستوى الدراسي لألم متغير

(، 54.9%حيث بلغت النسب على الترتيب، ) ثانوية عامةوفي المرتبة األخيرة نسبة ، بكالوريوس فأعلى

(%27.1( ،)%14.6( ،)%3.4.) 
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 (7جدول )

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب )المستوى الدراسي لألب(

 المئويةالنسبة  التكرار المستوى الدراسي لألب

 32.4% 329 أمي ال يقرأ وال يكتب

 52.8% 536 دبلوم

 6.1% 62 ثانوية عامة

 8.8% 89 ليسانس أو بكالوريوس فأعلى

 100% 1016 المجموع

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 7ويتضح من الجدول )    

ليسانس أو  ثم نسبة دبلوم، ثم نسبة أمي ال يقرأ وال يكتب، متغير المستوى الدراسي لألب هي نسبة

(، 52.8%حيث بلغت النسب على الترتيب، ) ثانوية عامةوفي المرتبة األخيرة نسبة ، بكالوريوس فأعلى

(%32.4( ،)%8.8( ،)%6.1.) 

 (8جدول )

 دخل األسرة(يوضح توزيع أفراد العينة حسب )مستوى 

 النسبة المئوية التكرار مستوى دخل األسرة

جنية شهريا 2000أقل من   231 %22.7 

جنية شهريا 5000 -2000ما بين   369 %36.3 

جنية شهريا 5000أعلى من   79 %7.8 

 33.2% 337 ال أعلم

 100% 1016 المجموع

حسب  طالب كلية التربية جامعة طنطا( أن أعلى نسبة من إجمالي العينة من 8ويتضح من الجدول )    

أقل من  ثم نسبة ،ال أعلم، ثم نسبة جنية شهرياً  5000 -2000ما بين  هي نسبة مستوى دخل األسرةمتغير 

حيث بلغت النسب على  جنية شهرياً  5000أعلى من  وفي المرتبة األخيرة نسبة، جنية شهرياً  2000

 (.7.8%(، )22.7%(، )33.2%(، )36.3%الترتيب، )

 صدق االستبانة -2

 الصدق الظاهري .أ 

من خالل  Face Validityالصدق الظاهري وقد تم حساب صدق االستبانة في البداية باستخدام       

ذوى االختصاص والخبرة للقيام بتحكيمها، وذلك بعد أن يطلع هؤالء  عرضها على مجموعة من المحكمين

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول االستبانة وفقراتها المحكمون على عنوان الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها 

من حيث مدى مالئمة الفقرات لموضوع الدراسة، وصدقها في الكشف عن المعلومات المستهدفة للدراسة، 

ن حيث ترابط كل فقرة بالمحور التي تندرج تحته، ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها؛ وذلك وكذلك م

بتعديل الفقرات أو حذف غير المناسب منها أو إضافة ما يرونه مناسبًا من فقرات، باإلضافة إلى النظر في 

 ((Oluwatayo. J ,2012, 392تدرج االستبانة، وغير ذلك مما يراه الخبراء مناسبًا.
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يمكن حساب الصدق الذاتي باستخدام حساب معامل )ارتباط بيرسون(، وكانت :   الصدق الذاتي .ب 

 درجة الصدق الذاتي كما بالجدول التالي:

 (9جدول )

 (1016يوضح معامل ارتباط بيرسون بين المحاور وإجمالي االستبانة )ن=

 المحور
عدد 

 العبارات

معامل ارتباط 

 بيرسون
 درجة الصدق

844. 10 األول
**

 مرتفعة 

794. 16 الثاني
**

 مرتفعة 

810. 14 الثالث
**

 مرتفعة 

محاور وبين الدرجة لوجود ارتباط دال إحصائيًا بين الدرجة الكلية ل( 9ويالحظ من الجدول )

(، وهو ما يؤكد ارتفاع االتساق الداخلي لالستبانة ويدل على أن 0.01الكلية لالستبانة عند مستوى )

 . وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه، بدرجة عالية من الصدقاالستبانة تتسم 

 الثبات  -3

الستبانة باستخدام طريقتي معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية، ويتضح ذلك ايمكن حساب الثبات 

 من خالل الجدول التالي:

 ( 10جدول )

 (1016معامالت الثبات  لالستبانة )ن=

 كرونباخمعامل الفا  العدد االستبانة

 التجزئة النصفية

االرتباط بين 

 نصفي االستبانة

معامل الثبات بعد 

  Guttmanالتصحيح

 804. 691. 782. 9 المحور األول

 862. 758. 876. 14 المحور الثاني

 855. 770. 884. 8 المحور الثالث

 858. 860. 879. 31 إجمالي االستبانة

( مرتفعة، كما 879.( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة قد بلغت )10ويتضح من الجدول )    

( مرتفعة، كما بلغ معامل الثبات بعد 860.أن معامالت الثبات للمحاور الفرعية لالستبانة جاءت )

يكون ذلك مؤشًرا جيًدا ويمكن أن ( مما يشير إلى الثبات المقبول لالستبانة، 858.) Guttmanالتصحيح ل

 لتعميم نتائجها.

 ويمكن أن يفيد ذلك في: 

 صالحية االستبانة فيما وضعت لقياسه. -

يمكن أن تسفر عنها الدراسة الحالية، وقد يكون ذلك مؤشًرا جيًدا لتعميم  إمكانية ثبات النتائج التي -

 نتائجها.
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 أساليب المعالجة اإلحصائية  -4

تم تفريغها في جداول لحصر التكرارات ولمعالجة بياناتها إحصائيًا بعد تطبيق االستبانة وتجميعها، 

 Statistical Package for Social Sciences( SPSSمن خالل برنامج الحزم اإلحصائية )

اإلصدار االثنين وعشرون. وقد استخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تستهدف القيام 

ستداللي لعبارات االستبانة، وهي: معامل ارتباط بيرسون، ومعامل الفا بعملية التحليل الوصفي واال

، والنسب المئوية في حساب التكرارات، واختبار  Guttmanمعامل الثبات بعد التصحيحكرونباخ، و

(، واختبار تحليل التباين أحادي االتجاه t – test Independent Simpleالتاء لعينتين مستقلتين )

(One Way ANOVA)اختبار ، و"LSD" للمقارنات الثنائية البعدية. 

 تصحيح االستبانة -5

(، واالستجابة 2(، واالستجابة )متوسطة( تعطي الدرجة )3تعطى االستجابة )مرتفعة( الدرجة )

(، وبضرب هذه الدرجات في التكرار المقابل لكل استجابة، وجمعها، 1)منخفضة( تعطي الدرجة )

العينة، يعطي ما يسمى بـ)الوسط المرجح(، الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل وقسمتها على إجمالي أفراد 

 عبارة على حدة كما يلي:

التقدير الرقمي لكل عباارة    

= 

تكرار ×  1تكرار متوسطة( + )×  2تكرار مرتفعة( + )×  3)

 منخفضة(

 عدد  أفراد العينة
 

وقد تحدد مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة )تقدير طول الفترة التي يمكن من خاللها الحكم على 

 (:96، 1986الموافقة من حيث كونها مرتفعة، أم متوسطة، أم منخفضة( من خالل العالقة التالية)جابر، 

 مستوى الموافقة =

 1  -ن  

 ن

ويوضح الجدول التالي مستوى ومدى موافقة ( 3حيث تشير )ن( إلى عدد االستجابات وتساوى )

 العبارة لدى عينة الدراسة لكل استجابة من استجابات االستبانة:

 (11جدول )

 يوضح مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة 

 المدى مستوى الموافقة

 تقريباً  1.66( أي 0.66+  1وحتى )1من  منخفضة

 تقريباً  2.33( أي 0.66+  1.67وحتى )1.67من  متوسطة

 تقريباً  3( أي 0.66+  2.34وحتى )2.34من  مرتفعة

 

 المبحث الرابع: نتائج اإلطار الميدانى وتفسيرها
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ويتضمن ذلك المبحث النتائج الخاصة بترتيب محاور االستبانة من حيث متوسط األوزان النسبية لكل       

محور ونسبة الموافقة عليه، والنتائج الخاصة بترتيب عبارات محاور الدراسة حسب أوزانها النسبية، 

محاور االستبانة بحسب  والنتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى الموافقة على

 متغيرات الدراسة، وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما يلى: 

النتائج الخاصة بترتيب محاور االستبانة من حيث متوسط األوزان النسبية لكل محور ونسبة  - أ

 الموافقة عليه:

 والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة على إجمالي المحاور: 

 (12جدول )

 .(1016)ن=يوضح استجابات أفراد العينة لمجموع محاور االستبانة 

 المحور م

متوسط األوزان 

النسبية لعبارات 

 المحور

النسبة المئوية 

لدرجة الموافقة 

 على المحور

ترتيب المحور على 

حسب متوسط األوزان 

النسبية لعبارات 

 المحور

درجة الموافقة على 

كل محور من محاور 

 هااالستبانة ومجموع

 متوسطة 3 62.34 1.870 األول 1

 متوسطة 1 72.09 2.163 الثاني 2

 متوسطة 2 70.96 2.129 الثالث 3

 متوسطة 68.47 2.054 إجمالي االستبانة
     

( أن درجة الموافقة على إجمالي المحاور )متوسطة( من وجهة نظر عينة 12ويتضح من الجدول ) 

، ثم المحور الثالث)مؤشر المحور الثاني)مؤشر المهارات الرقمية( الدراسة وكانت ترتيبها كالتالي

االستخدام الرقمى(، وفي المرتبة األخير المحور األول)مؤشر النفاذ أو الوصول الرقمى(، حيث تراوحت 

وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة (، 2.163(، )1.870)بين متوسط األوزان النسبية لعبارات تلك المحاور 

 (2018(، ودراسة )سالم، غنيم، 2016، دراسة )معجب

 النتائج الخاصة بترتيب عبارات محاور الدراسة حسب أوزنها النسبية - ب

وتشمل نتائج استجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول والمتعلق باإلتاحة أو النفاذ الرقمى، 

والمحور الثانى والمتعلق بمؤشر المهارات الرقمية، وكذلك المحور الثالث والمتعلق بمؤشر االستخدام 

 الرقمى، وهو ما سنعرضه على النحو اآلتى:

 (  المحور األول: )مؤشر النفاذ الرقمى 

(13جدول )  

(1016من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=على المحور األول  درجة ومستوى الموافقة  

 العبارة م

 درجة الموافقة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

1 
الب توب متصل -امتلك جهاز كمبيوتر 

 باالنترنت
 متوسطة 4 92293. 1.9341 46.10% 468 14.50% 147 39.50% 401

 مرتفعة 1 44732. 2.8120 %2.40 24 %14.10 143 %83.60 849 امتلك موبايل متصل باالنترنت 2

3 
اشااااترك فااااي خدمااااة االنترناااات علااااى 

 جهازي الخاص
 متوسطة 2 81715. 2.3219 22.40% 228 22.90% 233 54.60% 555

 متوسطة 3 75379. 2.0354 %26.70 271 %43.10 438 %30.20 307 انترنت جيدة في المنزلامتلك سرعة  4

5 
اشااترك مااع األهاال واألقااارب فااي جهاااز 

الكمبياااوتر أو الموبايااال وغيرهاااا مااان 
 متوسطة 5 86283. 1.7982 49.30% 501 21.60% 219 29.10% 296
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 العبارة م

 درجة الموافقة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

 األجهزة االلكترونية في المنزل

6 
الكمبياوتر السااتخدام اذهاب إلاى مراكاز 

 االنترنت في التكليفات الدراسية
 متوسطة 6 81257. 1.7215 50.80% 516 26.30% 267 22.90% 233

7 
داخال  Wifi اساتخدم شابكة االنترنات

 الكلية
 منخفضة 9 34295. 1.0807 94.10% 956 3.70% 38 2.20% 22

8 
استفيد مان الخادمات االلكترونياة التاي 

 والجامعةتقدمها الكلية 
 منخفضة 7 74108. 1.6112 54.40% 553 30.00% 305 15.60% 158

9 
اطلااع علااى المصااادر االلكترونيااة التااي 

 تتيحها مكتبة الكلية
 منخفضة 8 68458. 1.5177 59.20% 601 29.90% 304 10.90% 111

  

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور 13ويتضح من الجدول )    

( مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة )متوسطة( وذلك بشكل عام. وعلى 3.0من 1.870األول بلغ )

( 3أصل ) ( درجة من 2.8120-1.0807مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب 92293.-34295.تنحصر بين)كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري درجات. 

 آراء أفراد العينة حول معظم العبارات .

(، في نطاق اإلرباعي األعلى من عبارات 3(،)2( وقوع العبارتين)13كما يتضح من الجدول)    

 وتشير هاتين العبارتين على الترتيب إلى: المحور،

 ( يقابل )مرتفع(2.8120بوزن نسبي ) امتلك موبايل متصل باالنترنت 

 ( يقابل )متوسط(2.3219بوزن نسبي ) اشترك في خدمة االنترنت على جهازي الخاص 

إلى أن امتالك موبايل خاص متصل باالنترنت بنسبة مرتفعة قد يعود إلى انخفاض أسعار  ويعزى ذلك    

بعض الهواتف المحمولة الذكية فى السنوات األخيرة مما أسهم فى انتشارها على نطاق واسع، أما من 

ين فى حيث اشتراك أفراد العينة فى خدمة االنترنت فى الهاتف فكان متوسطاً،  وكانت نسبة غير المشترك

%(  على جهازهم الخاص، وقد يعود ذلك إلى ارتفاع كلفة اشتراك االنترنت فى 22،4خدمة االنترنت)

 الفترات األخيرة وضعف جودتها .

وتشير هاتين  (، في نطاق اإلرباعي األدنى من عبارات المحور،9(، )7) بينما وقعت العبارتين     

 العبارتين على الترتيب إلى:

  االنترنتاستخدم شبكة Wifi ( يقابل )منخفض(1.0807بوزن نسبي ) داخل الكلية 

 ( يقابل )منخفض( 1.5177بوزن نسبي ) اطلع على المصادر االلكترونية التي تتيحها مكتبة الكلية 

ويعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالكليةن وهو ما أثر سلباً       

على استخدام االنترنت داخل الكلية مما أثر أيضاً على تحميل المصادر االلكترونية واالستفادة منها فى 

لرقمية لتحسين إمكانية الوصول إلى مختلف النواحى التعليمية والثقافية، على الرغم من قدرة المكتبات ا

المعلومات، حيث تقوم مكتبات الجامعات فى البلدان المتقدمة بدور أكثر نجاحاً فى تأسيس دورهم فى 

التوزيع واالستخدام الفعال للمعلومات الرقمية، وخضعت المكتبات التى تخدم الجامعات لتحول عميق ألنها 

وعاتها من الشكل المطبوع إلى الشكل الرقمى، وهذا يتفق مع تبنت التطورات التكنولوجية وتحولت مجم

 ( .299، 2017دراسة )عبيدات، 
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 )المحور الثاني: )مؤشرات المهارات الرقمية 

(14جدول )  

(1016من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=على المحور الثاني  درجة ومستوى الموافقة  

 العبارة م

 درجة الموافقة

 الوزن النسبي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

10 

أُجياااد نقااال الملفاااات باااين 

الكمبيااااااااوتر واألجهاااااااازة 

 األخرى

 متوسطة 8 80690. 2.1722 25.40% 258 32.00% 325 42.60% 433

11 
استطيع كتابة مستند على 

 word برنامج
 مرتفعة 3 67229. 2.5719 10.30% 105 22.10% 225 67.50% 686

12 
أُجياااااااد إعاااااااداد عااااااار  

 powerpoint  تقديمي
 متوسطة 10 82298. 1.9331 37.40% 380 31.90% 324 30.70% 312

13 
اسااااتطيع تحمياااال مقاااااطع 

 فيديو أو صور
 مرتفعة 2 63888. 2.6161 8.60% 87 21.30% 216 70.20% 713

14 

أحاااال مشااااكالت التصاااافح 

 علااااااى االنترناااااات أثناااااااء

 البحث

 متوسطة 12 71666. 1.9075 30.70% 312 47.80% 486 21.50% 218

15 

أتقااااااان الكلماااااااات التاااااااي 

اساااتخدمها للوصاااول إلاااى 

المعلومااااااااااات الرقميااااااااااة 

 بسهولة

 متوسطة 11 70585. 1.9213 29.10% 296 49.60% 504 21.30% 216

16 
اعثر بسارعة علاى نتاائج 

 البحث التي احتاجها
 متوسطة 9 66109. 2.1309 16.10% 164 54.60% 555 29.20% 297

17 
أُنفااذ تكليفااات بحثيااة عاان 

 طريقة االنترنت بسهولة
 متوسطة 7 68009. 2.1762 15.80% 161 50.70% 515 33.50% 340

18 

أسااااتطيع إرسااااال ملفااااات 

مرفقاااااااة عباااااااار البريااااااااد 

 (االلكتروني )اإليميل

 متوسطة 6 78340. 2.2589 21.10% 214 32.00% 325 46.90% 477

19 

 ) أُجيااد نسااص ولصااق

copy-paste) 

 المعلومات داخل المستند

 مرتفعة 1 59862. 2.6890 7.20% 73 16.70% 170 76.10% 773

20 

اسااااتخدم قواعااااد بيانااااات 

 ,Eric المكتباااة مثااال

Edu search   وغيرهاا

للوصاااااااااول للمعلوماااااااااات 

 الرقمية

 منخفضة 14 73379. 1.6152 53.50% 544 31.40% 319 15.10% 153

21 
اسااااااااااااااااتطيع تعبئااااااااااااااااة 

 االستمارات االلكترونية
 متوسطة 5 75685. 2.2953 18.20% 185 34.10% 346 47.70% 485

22 

 أُجياااد طريقااااة تحمياااال

Download وتثبياات 

Install  الملفااااااااات

والبااارامج علاااى األجهااازة 

  االلكترونية

 متوسطة 4 78951. 2.3189 20.30% 206 27.60% 280 52.20% 530

23 

 اسااااااااااااتخدم العمليااااااااااااات

الحساااابية األساساااية فاااي 

  جداول على الكمبيوتر

 متوسطة 13 76103. 1.6722 50.70% 515 31.40% 319 17.90% 182

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور 14ويتضح من الجدول )    

)متوسطة( وذلك بشكل عام. وعلى ( مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة 3.0من  2.163األول بلغ )

( 3( درجة من أصل )2.6890 -1.6152مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب 82298. -59862.تنحصر بين )كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري درجات. 

 آراء أفراد العينة حول معظم العبارات. 



 2021 الثالثالعدد                           22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 52 - 

(، في نطاق اإلرباعي األعلى 22(، )11(، )13(، )19) ( وقوع العبارات14لجدول )كما يتضح من ا     

 وتشير هذه العبارات على الترتيب إلى: من عبارات المحور،

 أُجيد نسخ ولصق ( copy-paste) ( يقابل )مرتفع(2.6890بوزن نسبي ) المعلومات داخل المستند 

 ( يقابل )مرتفع(2.6161بوزن نسبي ) استطيع تحميل مقاطع فيديو أو صور 

 استطيع كتابة مستند على برنامج word ( 2.5719بوزن نسبي)( يقابل )مرتفع 

 أُجيد طريقة تحميل Download وتثبيت Install بوزن  الملفات والبرامج على األجهزة االلكترونية

 ( يقابل )متوسط( 2.3189نسبي )

ويعزى ذلك إلى أن اتقان عينة الدراسة للكثير من المهارات الرقمية ولكن )المهارات الرقمية     

البسيطة( التى يمتلكها الكثير مجرد التعامل مع الوسيلة الرقمية، وال تحتاج إلى جهد كبير فى تعلمها 

 واتقانها .

األدنى من عبارات  (، في نطاق اإلرباعي15(، )14(، )23(، )20) بينما وقعت العبارات

 وتشير هذه العبارات على الترتيب إلى: المحور،

 استخدم قواعد بيانات المكتبة مثل Eric, Edu search  بوزن  وغيرها للوصول للمعلومات الرقمية

 ( يقابل )منخفض(1.6152نسبي )

 يقابل ( 1.6722بوزن نسبي ) استخدم العمليات الحسابية األساسية في جداول على الكمبيوتر

 )متوسط(

 ( يقابل )متوسط(1.9075بوزن نسبي ) أحل مشكالت التصفح على االنترنت أثناء البحث 

 ( يقابل 1.9213بوزن نسبي ) أتقن الكلمات التي استخدمها للوصول إلى المعلومات الرقمية بسهولة

 )متوسط( .

المهارات الرقمية ويعزى ذلك إلى ضعف اتقان عينة الدراسة للكثير من المهارات الرقمية وهى)

المتوسطة، واألكثر صعوبة( التى ال يمتلكها الكثير مجرد التعامل مع الوسيلة الرقمية، وتحتاج إلى 

 جهد كبير فى تعلمها واتقانها .

  )المحور الثالث: )مؤشر االستخدام الرقمى 

(15جدول )  

(1016من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=على المحور الثالث  درجة ومستوى الموافقة  

 العبارة م

 درجة الموافقة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

24 
الكتاااااب Download أحمااااال

 االلكترونية
 متوسطة 7 65707. 1.8346 31.20% 317 54.10% 550 14.70% 149

25 
أدخااال علاااى البواباااة االلكترونياااة 

 للجامعة
 متوسطة 6 58521. 2.0197 16.10% 164 65.70% 668 18.10% 184

26 
أتااااابع األحااااداي اإلخباريااااة عاااان 

 طريق االنترنت
 متوسطة 3 69635. 2.2785 14.20% 144 43.80% 445 42.00% 427

27 
أتواصاال مااع انخاارين عباار فاايس 

 بوك وتوتير وغيرها
 مرتفعة 1 53840. 2.6654 3.30% 34 26.80% 272 69.90% 710

28 
أشاااهد األفااالم والمسلسااالت عباار 

  االنترنت
 متوسطة 4 73373. 2.2579 17.30% 176 39.60% 402 43.10% 438

29 
أحصل على الثقافة العاماة وأتعلام 

 ذاتيا عن طريق االنترنت
 متوسطة 2 66482. 2.2795 12.00% 122 48.00% 488 40.00% 406
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 العبارة م

 درجة الموافقة
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

مستوى 

 الموافقة
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

30 
ملفااات  Downloading أُحمال

 word , Pdf بصيغة 
 متوسطة 5 67998. 2.2362 14.10% 143 48.20% 490 37.70% 383

31 
اشااااترى ساااالعا ومنتجااااات عباااار 

 االنترنت
 منخفضة 8 63570. 1.4577 62.00% 630 30.20% 307 7.80% 79

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور 15ويتضح من الجدول ) 

( مما يعني استجابتهم على المحور بدرجة )متوسطة( وذلك بشكل عام. وعلى 3.0من  2.129األول بلغ )

( 3أصل )( درجة من 2.6654 -1.4577مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية عليها ما بين )

(، مما يدل على تقارب 73373. -53840.تنحصر بين )كما يتضح أن قيم االنحراف المعياري درجات. 

 آراء أفراد العينة حول معظم العبارات. 

(، في نطاق اإلرباعي األعلى من عبارات 29(، )27) ( وقوع العبارتين15كما يتضح من الجدول )     

 الترتيب إلى: وتشير هاتين العبارتين على المحور،

 ( يقابل )مرتفع(2.6654بوزن نسبي ) أتواصل مع اآلخرين عبر فيس بوك وتوتير وغيرها 

 ( يقابل 2.2795بوزن نسبي ) أحصل على الثقافة العامة وأتعلم ذاتيا عن طريق االنترنت

  )متوسط(

األغراض الترفيهية والتواصل مع اآلخرين  ويعزى ذلك إلى استخدام عينة الدراسة لالنترنت فى

بنسبة كبيرة، وكذلك الحصول على الثقافة العامة والتعلم الذاتى أيضاً، وومتابعة األخبار ومشاهدة 

(، ودراسة )معجب، Ricoy.C et al., 2013األفالم والمسلسالت، وهو ما يتفق مع دراسة )

2016. ) 

وتشير هاتين  نطاق اإلرباعي األدنى من عبارات المحور،(، في 24(، )31) بينما وقعت العبارتين 

 العبارتين على الترتيب إلى:

 ( يقابل )منخفض(1.4577بوزن نسبي ) اشترى سلعا ومنتجات عبر االنترنت 

 أحمل Download( يقابل )متوسط(1.8346بوزن نسبي ) الكتب االلكترونية 

ويعزى ذلك إلى تدنى مستوى الدخل لكثير من أفراد عينة الدراسة والتى يكون دخل أسرهم ما بين 

جنيها شهرياً( فتقوم األسر بتوجيهه لمتطلبات أكثر احتياجاً لهم ولذويهم، وكذلك ضعف  2000-5000)

عف الثقة فى الوعى بالتسوق االلكترونى، والخوف من تأخير وصول السلعة المشتراه من االنترنت، وض

التسوق عبر االنترنت، والخوف من التعرض للنصب واالحتيال، وكذلك االفتقار إلى نظام الدفع بالفيزا 

كارت فى أغلب األحيان، أما من حيث ضعف تحميل الكتب االلكترونية فيعزى ذلك إلى ارتفاع ثمن تلك 

ات الطبعات القديمة فى أغلب األحيان، الكتب فى كثير من األحيان وعدم اتاحتها بالمجان، وإتاحة الكتب ذ

 هذا إلى جانب ضعف اإلقبال على قراءة الكتب ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى على وجه العموم . 

النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة على مدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب -ج

 متغيرات الدراسة:

  بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب النتائج الخاصة

 أدبي( -متغير التخصص أو القسم العلمي )علمي
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أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة 

 على محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

 (16) جدول

إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة t – testيوضح نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 المستفتاة 

 (1016نحو الموافقة على محاور االستبانة حسب متغير التخصص أو القسم العلمي )ن=

 المحور
التخصص أو 

 القسم العلمي
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 مستوى

 الداللة

 األول
 2.82460 16.7522 452 علمي

-.816 
.414 

 2.80257 16.8972 564 أدبي غير دالة

 الثاني
 6.13391 30.6173 452 علمي

1.539 
.124 

 6.39549 30.0071 564 أدبي غير دالة

 الثالث
 3.10567 17.0819 452 علمي

.482 
.630 

 3.09613 16.9876 564 أدبي غير دالة

 ( أنه:16ويتضح من الجدول )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير التخصصص أو القسصم العلمصي  -

(، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا 816.-أدبي(، بالنسبة للمحور األول حيث جاءت قيمة )ت(، ) -)علمي

 (.0.05عند مستوى داللة )

إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير التخصصص أو القسصم العلمصي ال توجد فروق ذات داللة  -

(، وهصصي قيمصصة غيصصر دالصصة 1.539أدبصصي(، بالنسصصبة للمحصصور الثصصاني حيصصث جصصاءت قيمصصة )ت(، ) -)علمصصي

 (.0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )

لتخصصص أو القسصم العلمصي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير ا -

(، وهي قيمة غير دالة إحصصائيًا 482.أدبي(، بالنسبة للمحور الثالث حيث جاءت قيمة )ت(، ) -)علمي

 (.2016،274(، وهذا يختلف مع دراسة )معجب، 0.05عند مستوى داللة )

 بحسب  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة

 أنثى( -متغير الجنس )النوع( )ذكر

 نتائج الدراسة الميدانية بين استجابات أفراد العينة على محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

 (17جدول )

إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة  T – testيوضح نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 المستفتاة 

 (1016الموافقة على محاور االستبانة حسب متغير الجنس )النوع( )ن=نحو 

 المحور
الجنس 

 )النوع(
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األول
 2.64852 16.1845 103 ذكر

-2.474 
.014 

 2.82181 16.9058 913 أنثى دلة

 الثاني
 6.17215 31.5146 103 ذكر

2.109 
.035 

 6.28537 30.1391 913 أنثى دالة

 الثالث
 3.35018 17.1456 103 ذكر

.401 
.689 

 3.07129 17.0164 913 أنثى غير دالة
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 ( أنه:17ويتضح من الجدول )

 أنثى(،  -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الجنس )النوع( )ذكر

(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2.474-جاءت قيمة )ت(، ) حيث، بالنسبة للمحور األول

(، بينما 16.9058(، وكانت الفروق لصالح اإلناث حيث بلغ متوسط استجاباتهم على المحور )0.05)

 (.16.1845بلغ متوسط استجابات أفراد العينة من الذكور )

 أنثى(،  -نة تبًعا لمتغير الجنس )النوع( )ذكرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العي

(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2.109حيث جاءت قيمة )ت(، )، بالنسبة للمحور الثاني

(، بينما 31.5146(، وكانت الفروق لصالح الذكور حيث بلغ متوسط استجاباتهم على المحور )0.05)

(، وهذا يختلف مع دراسة )سالم، غنيم، 30.1391إلناث )بلغ متوسط استجابات أفراد العينة من ا

2018. ) 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الجنس )النوع( )ذكر- 

(، وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند 401.أنثى(، بالنسبة للمحور الثالث حيث جاءت قيمة )ت(، )

 (.0.05مستوى داللة )

 لنتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب ا

 مدينة( -متغير السكن أو مكان اإلقامة )قرية

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة 

 يبين ذلك:على محاور االستبانة، والجدول التالي 

 (18جدول )

إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة t – testيوضح نتائج اختبار التاء لعينتين مستقلتين

 (1016نحو الموافقة على محاور االستبانة حسب متغير السكن أو مكان اإلقامة )ن= المستفتاة 

 المحور
السكن أو 

 مكان اإلقامة
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 األول
 2.78233 16.8010 613 قرية

-.443 
.658 

 2.85917 16.8809 403 مدينة غير دالة

 الثاني
 6.30685 30.0685 613 قرية

-1.314 
.189 

 6.24517 30.5980 403 مدينة غير دالة

 الثالث
 3.11525 16.9038 613 قرية

-1.597 
.111 

 3.06860 17.2208 403 مدينة غير دالة

 ( أنه:18يتضح من الجدول )

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغيصر السصكن أو مكصان اإلقامصة )قريصة- 

(، وهصصي قيمصصة غيصصر دالصصة إحصصصائيًا عنصصد 443.-مدينصصة(، بالنسصصبة للمحصصور األول حيصصث جصصاءت قيمصصة )ت(، )

 (.0.05مستوى داللة )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغيصر السصكن أو مكصان اإلقامصة )قريصةال- 

(، وهصصي قيمصصة غيصصر دالصصة إحصصصائيًا عنصصد 1.314-مدينصصة(، بالنسصصبة للمحصصور الثصصاني حيصصث جصصاءت قيمصصة )ت(، )

 (.0.05مستوى داللة )
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 العينة تبًعا لمتغيصر السصكن أو مكصان اإلقامصة )قريصةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد- 

(، وهصصي قيمصصة غيصصر دالصصة إحصصصائيًا عنصصد 1.597-مدينصصة(، بالنسصصبة للمحصصور الثالصصث حيصصث جصصاءت قيمصصة )ت(، )

 (.0.05مستوى داللة )

وقد يعزى ذلك إلى جهود الدولة المصرية فى تزويد خدمات الوصول الرقمصى والتغطيصة الرقميصة الشصاملة     

افة أنحاء الجمهورية حتى ال يحرم سكان القرى والنجوع واألماكن النائية من تلك الخدمات الرقمية والتصى لك

 سوف يترتب عليها حرمان من ميزات أخرى ثقافية وتعليمية . 

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب المستوى

 (مقبول -جيد -جيد جدا -ممتازي أو التقدير الدراسي )األكاديم

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على 

 محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

 (19جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 

المستوى األكاديمي أو التقدير الدراسي حسب متغير محاور االستبانة المستفتاة نحو الموافقة على 

 (1016)ن=

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 ف متوسط المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 األول

 39.598 3 118.795 بين المجموعات

5.068 
.000 

 دالة
 7.813 1012 7906.760 داخل المجموعات

  1015 8025.555 المجموع

 الثاني

 243.570 3 730.709 بين المجموعات

6.263 
.000 

 دالة
 38.893 1012 39359.463 داخل المجموعات

  1015 40090.172 المجموع

 الثالث

 32.023 3 96.068 بين المجموعات

3.357 
.018 

 دالة
 9.539 1012 9653.046 داخل المجموعات

  1015 9749.114 المجموع

 

 ( أنه:19ويتضح من الجدول )

  توجد فروق ذات داللصة إحصصائية بصين اسصتجابات أفصراد العينصة تبًعصا لمتغيصر المسصتوى األكصاديمي أو

حيصث جصاءت قيمصة ، (، بالنسصبة لمحصاور االسصتبانةمقبصول -جيصد -جيصد جصدا -ممتازالدراسي )التقدير 

(، على الترتيب وهي قيم دالصة إحصصائيًا عنصد مسصتوى داللصة 3.357(، )6.263(، )5.068)ف(، )

 ." للمقارنات الثنائية البعديةLSDاختبار"( ولتوضيح اتجاه الفروق نستخدم 0.05)

 

  جيد  -ممتازمحاور االستبانة تبعا لمتغير المستوى األكاديمي أو التقدير الدراسي )اتجاه الفروق على

 "  للمقارنات الثنائية البعدية:LSDاختبار"( باستخدام مقبول -جيد -جدا
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 (20جدول )

 "   للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة LSDيوضح نتائج اختبار" 

 (.1016أو التقدير الدراسي )ن= تبًعا لمتغير المستوى األكاديمي

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( المحور
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 األول
 ممتاز

56300. جيد جدا
*
 .24457 .022 

1.12424 جيد
*
 .29079 .000 

56124. جيد جيد جدا
*
 .22286 .012 

 ممتاز الثاني
2.08038 جيد جدا

*
 .54566 .000 

2.63463 جيد
*
 .64878 .000 

 ممتاز الثالث
73461. جيد جدا

*
 .27023 .007 

94069. جيد
*
 .32130 .003 

 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية *

 ( ما يلي:20يتضح من الجدول )

  المستوى األكاديمي أو التقدير لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح )ممتاز( حيث جاءت قيمة (، بالنسبة للمحور األول مقبول -جيد -جيد جدا -ممتازالدراسي )

56300.)و)جيد(  )ممتاز( و)جيد جدا( الفرق بين متوسطات
*

( ،)1.12424
*

(، على الترتيب، 

56124.و)جيد( )جيد جدا( حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات )جيد جدا(، ولصالح )
*

وهي قيم (، 

 (.0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

  المستوى األكاديمي أو التقدير لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

 لصالح )ممتاز( حيث جاءت قيمة(، بالنسبة للمحور الثاني مقبول -جيد -جيد جدا -ممتازالدراسي )

2.08038)و)جيد(  )ممتاز( و)جيد جدا( الفرق بين متوسطات
*

( ،)2.63463
*

(، على الترتيب، 

 (.0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

  المستوى األكاديمي أو التقدير لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح )ممتاز( حيث جاءت قيمة (، بالنسبة للمحور الثالث بولمق -جيد -جيد جدا -ممتازالدراسي )

73461.)و)جيد(  )ممتاز( و)جيد جدا( الفرق بين متوسطات
*

( ،).94069
*

وهي (، على الترتيب، 

(، وقد يعزى ذلك إلى رغبة هؤالء الطالب المتميزين 0.05قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

وحرصهم الدائم على الوصول الرقمى لرفع مستوى تحصيلهم وتنمية قدراتهم المعرفية، وهذا يتفق مع 

 (.281، 2016دراسة) معجب، 

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب

 (ال أجيد اللغة االنجليزية –إلى حد ما –إجادة تامةإجادة اللغة االنجليزية )مستوى 

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على 

 محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:
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 (21جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 

 مستوى إجادة اللغة االنجليزيةحسب متغير محاور االستبانة المستفتاة نحو الموافقة على 

 (1016)ن=

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 ف متوسط المربعات

الداللة 

 اإلحصائية

 األول

 83.688 2 167.376 بين المجموعات

10.788 
.000 

 دالة
 7.757 1013 7858.179 داخل المجموعات

  1015 8025.555 المجموع

 الثاني

 960.059 2 1920.117 بين المجموعات

25.479 
.000 

 دالة
 37.680 1013 38170.055 داخل المجموعات

  1015 40090.172 المجموع

 الثالث

 156.960 2 313.919 بين المجموعات

16.852 
.000 

 دالة
 9.314 1013 9435.195 داخل المجموعات

  1015 9749.114 المجموع

 ( أنه:21ويتضح من الجدول )

  توجصصد فصصروق ذات داللصصة إحصصصائية بصصين اسصصتجابات أفصصراد العينصصة تبًعصصا لمتغيصصر مسصصتوى إجصصادة اللغصصة

حيصث ، (، بالنسصبة لمحصاور االسصتبانةال أجيصد اللغصة االنجليزيصة –إلى حد ما –تامةإجادة االنجليزية )

(، علصصى الترتيصصب وهصصي قصصيم دالصصة إحصصصائيًا 16.852(، )25.479(، )10.788جصصاءت قيمصصة )ف(، )

" للمقارنصصات الثنائيصصة LSDاختبصصار"( ولتوضصصيح اتجصصاه الفصصروق نسصصتخدم 0.05عنصصد مسصصتوى داللصصة )

 .البعدية

 إلى حد  –إجادة تامةعلى محاور االستبانة تبعا لمتغير مستوى إجادة اللغة االنجليزية ) اتجاه الفروق

 "  للمقارنات الثنائية البعدية:LSDاختبار"( باستخدام ال أجيد اللغة االنجليزية –ما

 (22جدول )

 "   للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة LSDيوضح نتائج اختبار" 

 (.1016)ن= مستوى إجادة اللغة االنجليزيةتبًعا لمتغير 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( المحور
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ
 الخطأ المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 األول
 إجادة تامة

57390. إلى حد ما
*
 .22749 .012 

2.19684 ال أجيد اللغة االنجليزية
*
 .48076 .000 

1.62294 االنجليزيةال أجيد اللغة  إلى حد ما
*
 .44612 .000 

 الثاني
 إجادة تامة

2.98697 إلى حد ما
*
 .50137 .000 

6.26869 ال أجيد اللغة االنجليزية
*
 1.05958 .000 

3.28172 ال أجيد اللغة االنجليزية إلى حد ما
*
 .98322 .001 

 الثالث
 إجادة تامة

94437. إلى حد ما
*
 .24927 .000 

2.90547 االنجليزيةال أجيد اللغة 
*
 .52680 .000 

1.96110 اإلنجليزيةال أجيد اللغة  إلى حد ما
*
 .48884 .000 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *
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 ( ما يلي:22يتضح من الجدول )

  اللغة االنجليزية مستوى إجادة لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح )إجادة تامة( حيث (، بالنسبة للمحور األول ال أجيد اللغة االنجليزية –إلى حد ما –إجادة تامة)

57390.وال أجيد اللغة االنجليزية ) وإلى حد ما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات إجادة تامة
*

 ،)

(2.19684
*

وال أجيد  إلى حد ماحيث جاءت قيمة الفرق بين  إلى حد ما (، على الترتيب، ولصالح

1.62294اللغة االنجليزية متوسطات )
*

 (.0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 

  مستوى إجادة اللغة االنجليزية لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح )إجادة تامة( حيث (، بالنسبة للمحور الثاني للغة االنجليزيةال أجيد ا –إلى حد ما –إجادة تامة)

2.98697وال أجيد اللغة االنجليزية ) وإلى حد ما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات إجادة تامة
*

 ،)

(6.26869
*

وال أجيد  إلى حد ماحيث جاءت قيمة الفرق بين  إلى حد ما (، على الترتيب، ولصالح

3.28172سطات )اللغة االنجليزية متو
*

 (.0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 

  مستوى إجادة اللغة االنجليزية لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح )إجادة تامة( حيث (، بالنسبة للمحور الثالث ال أجيد اللغة االنجليزية –إلى حد ما –إجادة تامة)

94437.وال أجيد اللغة االنجليزية ) وإلى حد ما جاءت قيمة الفرق بين متوسطات إجادة تامة
*

 ،)

(2.90547
*

وال أجيد  إلى حد ماحيث جاءت قيمة الفرق بين  إلى حد ما (، على الترتيب، ولصالح

1.96110اللغة االنجليزية متوسطات )
*

قد (، و0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، 

يعزى ذلك إلى أن غالبية المواقع االلكترونية تكون باللغة االنجليزية، وكذلك اتجاه األكايميين فى 

أغلب األوقات للكتابة والتأليف باللغات األجنبية وبخاصة االنجليزية، وهذا يتفق مع دراسة )الغانم، 

 (.2018( ودراسة )سالم، غنيم، 2014

 ات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب النتائج الخاصة بالفروق بين استجاب

ليسانس أو بكالوريوس  -ثانوية عامة -دبلوم -أمية ال تقرأ وال تكتبالمستوى الدراسي لألم )

 (فأعلى

 نتائج الدراسة الميدانية بين استجابات أفراد العينة على محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

 (23جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 

 المستفتاة 

 (1016)ن= المستوى الدراسي لألمحسب متغير محاور االستبانة نحو الموافقة على 

 ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور
الداللة 

 اإلحصائية

 األول

 28.902 3 86.705 بين المجموعات

3.684 
.012 

 دالة
 7.845 1012 7938.850 داخل المجموعات

  1015 8025.555 المجموع

 الثاني

 62.814 3 188.441 بين المجموعات

1.593 
.189 

 غير دالة
 39.429 1012 39901.731 داخل المجموعات

  1015 40090.172 المجموع

 الثالث

 60.365 3 181.095 بين المجموعات

6.385 
.000 

 دالة
 9.455 1012 9568.020 داخل المجموعات

  1015 9749.114 المجموع
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 ( أنه:23ويتضح من الجدول )

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير المسصتوى الدراسصي لصألم

(، بالنسصصبة للمحصصور ليسصصانس أو بكصصالوريوس فصصأعلى -ثانويصصة عامصصة -دبلصصوم -أميصصة ال تقصصرأ وال تكتصصب)

(، وهصصي قيمصصة غيصصر دالصصة إحصصصائيًا عنصصد مسصصتوى داللصصة 1.593حيصصث جصصاءت قيمصصة )ف(، )، الثصصاني

(0.05.) 

  لصألم توجد فروق ذات داللة إحصائية بصين اسصتجابات أفصراد العينصة تبًعصا لمتغيصر المسصتوى الدراسصي

(، بالنسصبة للمحصورين ليسصانس أو بكصالوريوس فصأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -أمية ال تقرأ وال تكتب)

(، علصصصى الترتيصصصب وهصصصي قصصصيم دالصصصة 6.385(، )3.684حيصصصث جصصصاءت قيمصصصة )ف(، )، األول والثالصصصث

" للمقارنصات LSDاختبصار"( ولتوضصيح اتجصاه الفصروق نسصتخدم 0.05إحصائيًا عند مستوى داللصة )

 .نائية البعديةالث

 ( أمية ال تقرأ وال تكتباتجاه الفروق على محاور االستبانة تبعا لمتغير المستوى الدراسي لألم- 

"  للمقارنات الثنائية LSDاختبار"( باستخدام ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم

 البعدية:

 (24جدول )

 "   للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة LSDيوضح نتائج اختبار" 

 (.1016)ن= المستوى الدراسي لألمتبًعا لمتغير 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( المحور
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 األول
أمية ال تقرأ 

 وال تكتب

46918. دبلوم
*
 .20636 .023 

ليسانس أو 

 بكالوريوس فأعلى
.90113

*
 .28554 .002 

 الثالث

أمية ال تقرأ 

 وال تكتب

57735. دبلوم
*
 .22655 .011 

1.26324 جيد
*
 .31347 .000 

68590. ثانوية عامة دبلوم
*
 .28430 .016 

 ثانوية عامة
ليسانس أو 

 بكالوريوس فأعلى
1.57181

*
 .57794 .007 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:24يتضح من الجدول )

  أمية المستوى الدراسي لألم )لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح (، بالنسبة للمحور األول ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -ال تقرأ وال تكتب

 ودبلومأمية ال تقرأ وال تكتب  )أمية ال تقرأ وال تكتب( حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات

46918.وليسانس أو بكالوريوس فأعلى )
*

( ،).90113
*

وهي قيم دالة إحصائيًا عند (، على الترتيب، 

 (.0.05مستوى داللة )

 أمية المستوى الدراسي لألم )لمتغير ستجابات أفراد العينة تبًعا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ا

لصالح (، بالنسبة للمحور الثالث ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -ال تقرأ وال تكتب

 ودبلومأمية ال تقرأ وال تكتب  )أمية ال تقرأ وال تكتب( حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات

57735.) ريوس فأعلىوليسانس أو بكالو
*

( ،)1.26324
*

(، على الترتيب، ولصالح دبلوم حيث 
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68590.جاءت قيمة الفرق بين متوسطات دبلوم وثانوية عامة )
*

(، ولصالح ثانوية عامة حيث جاءت 

1.57181قيمة الفرق بين متوسطات ثانوية عامة وليسانس أو بكالوريوس فأعلى )
*

وهي قيم دالة (، 

 (.0.05داللة )إحصائيًا عند مستوى 

%( من عينة الدراسة يعيشون فى القرى حيث انخفاض المستوى التعليمى 60وقد يعزى ذلك أن )      

لألمهات، ولم يؤثر ذلك بأى حال من األحوال على النفاذ أو المهارات أو حتى االستخدام الرقمى، لوجود 

دد سبل الوصول الرقمى العديد من العوامل المؤثرة األخرى مثل قلة تكلفة وسائل االتصال الحديثة، وتع

وانتشار الخدمات االلكترونية فى كافة األماكن بغض النظر عن المستوى التعليمى لألمهات ، وهذا يختلف 

 (.2016مع دراسة ) معجب، 

  النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب

ليسانس أو بكالوريوس  -ثانوية عامة -دبلوم -يقرأ وال يكتب أمي الالمستوى الدراسي لألب )

 (فأعلى

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على 

 محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

 (25جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 

 المستفتاة 

 (1016)ن= المستوى الدراسي لألبحسب متغير محاور االستبانة نحو الموافقة على 

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 

 الحرية
 ف متوسط المربعات

الداللة 

 ةاإلحصائي

 األول

 42.031 3 126.092 بين المجموعات

5.385 
.001 

 دالة
 7.806 1012 7899.463 داخل المجموعات

  1015 8025.555 المجموع

 الثاني

 176.696 3 530.088 بين المجموعات

4.520 
.004 

 دالة
 39.091 1012 39560.084 داخل المجموعات

  1015 40090.172 المجموع

 الثالث

 72.850 3 218.551 بين المجموعات

7.736 
.000 

 دالة
 9.418 1012 9530.564 داخل المجموعات

  1015 9749.114 المجموع

 ( أنه:25ويتضح من الجدول )

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينصة تبًعصا لمتغيصر المسصتوى الدراسصي لصألب

(، بالنسصصبة لمحصصاور ليسصصانس أو بكصصالوريوس فصصأعلى -ثانويصصة عامصصة -دبلصصوم -أمصصي ال يقصصرأ وال يكتصصب)

(، علصى الترتيصب وهصي قصيم دالصة 7.736( )4.520(، )5.385حيث جاءت قيمصة )ف(، )، االستبانة

" للمقارنصات LSDاختبصار"( ولتوضصيح اتجصاه الفصروق نسصتخدم 0.05إحصائيًا عند مستوى داللصة )

 .الثنائية البعدية

 أمي ال يقرأ وال يكتبعلى محاور االستبانة تبعا لمتغير المستوى الدراسي لألب ) اتجاه الفروق- 

"  للمقارنات الثنائية LSDاختبار"( باستخدام ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم

 البعدية:
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 (26جدول )

 "   للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة LSDيوضح نتائج اختبار" 

 (.1016)ن=المستوى الدراسي لألب تبًعا لمتغير 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( المحور
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ

الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 األول
أمي ال يقرأ وال 

 يكتب

66174. دبلوم
*
 .19568 .001 

91896. ثانوية عامة
*
 .38681 .018 

96264. ليسانس أو بكالوريوس
*
 .33381 .004 

 الثاني
أمي ال يقرأ وال 

 يكتب

1.47138 دبلوم
*
 .43789 .001 

1.94956 ليسانس أو بكالوريوس
*
 .74702 .009 

 الثالث
أمي ال يقرأ وال 

 يكتب

85526. دبلوم
*
 .21493 .000 

1.24934 ثانوية عامة
*
 .42488 .003 

1.27543 ليسانس أو بكالوريوس
*
 .36666 .001 

 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:26ويتضح من الجدول )

  أمي المستوى الدراسي لألب )لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح (، بالنسبة للمحور األول ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -ال يقرأ وال يكتب

ثانوية و ودبلوم )أمي ال يقرأ وال يكتب( حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات أمي ال يقرأ وال يكتب

66174.وليسانس أو بكالوريوس فأعلى ) عامة
*

( ،).91896
*

( ،).96264
*

وهي (، على الترتيب، 

 (.0.05قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 أمي المستوى الدراسي لألب )لمتغير ات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا توجد فروق ذ

لصالح (، بالنسبة للمحور الثاني ليسانس أو بكالوريوس فأعلى -ثانوية عامة -دبلوم -ال يقرأ وال يكتب

 ومودبل )أمي ال يقرأ وال يكتب( حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات أمي ال يقرأ وال يكتب

1.47138وليسانس أو بكالوريوس فأعلى )
*

( ،)1.94956
*

وهي قيم دالة إحصائيًا (، على الترتيب، 

 (.0.05عند مستوى داللة )

  أمي المستوى الدراسي لألب )لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

لصالح (، بالنسبة للمحور الثالث بكالوريوس فأعلىليسانس أو  -ثانوية عامة -دبلوم -ال يقرأ وال يكتب

ثانوية و ودبلوم )أمي ال يقرأ وال يكتب( حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطات أمي ال يقرأ وال يكتب

85526.وليسانس أو بكالوريوس فأعلى ) عامة
*

( ،)1.24934
*

( ،)1.27543
*

(، على الترتيب، 

 (.0.05وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

%( من عينة الدراسة يعيشون فى القرى حيث انخفاض المستوى التعليمى 60وقد يعزى ذلك أن )     

لألباء وانشغالهم بأعمال الزراعة والحرف المختلفة، ولم يؤثر ذلك بأى حال من األحوال على النفاذ أو 

ألخرى مثل قلة تكلفة وسائل المهارات أو حتى االستخدام الرقمى، لوجود العديد من العوامل المؤثرة ا

االتصال الحديثة، وتعدد سبل الوصول الرقمى وانتشار الخدمات االلكترونية فى كافة األماكن بغض النظر 

(، ويختلف مع دراسة )الغانم، 277، 2016عن المستوى التعليمى لألباءن وهذا يتفق مع دراسة )معجب، 

ليمى المرتفع يحرصون على تنمية مهارات ابنائهم ( والتى أوضحت أن اآلباء ذوى المستوى التع2014
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فى استخدام التكنولوجيا وزيادة معدالت االستخدام ألغراض مفيدة، كما يكون أكثر وعياً بأهمية تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت . . 

 النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة لمدى الموافقة على محاور االستبانة بحسب 

أعلى من  -جنية شهريا 5000 -2000ما بين  -جنية شهريا 2000أقل من مستوى دخل األسرة )

 (ال أعلم -جنية شهريا 5000

أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة على 

 محاور االستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

 (27جدول )

يوضح نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه إلظهار داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 

 (1016)ن= مستوى دخل األسرةحسب متغير محاور االستبانة المستفتاة نحو الموافقة على 

 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 األول

 29.598 3 192.795 بين المجموعات

5.204 
.001 

 دالة
 6.812 1012 7416.760 داخل المجموعات

  1015 8041.565 المجموع

 الثاني

 560.50 3 250.709 بين المجموعات

6.633 
.000 

 دالة
 29.894 1012 81359.463 داخل المجموعات

  1015 52140.172 المجموع

 الثالث

 45.022 3 982.068 المجموعاتبين 

3.201 
.012 

 دالة
 86.529 1012 913.046 داخل المجموعات

  1015 9749.114 المجموع

 ( أنه:27ويتضح من الجدول )

 ( أقصل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير مستوى دخل األسصرة

ال  -جنيصة شصهريا 5000أعلصى مصن  -جنية شصهريا 5000 -2000ما بين  -جنية شهريا 2000من 

(، علصى 3.201(، )6.633(، )5.204حيث جاءت قيمصة )ف(، )، (، بالنسبة لمحاور االستبانةأعلم

( ولتوضصصيح اتجصصاه الفصصروق نسصصتخدم 0.05الترتيصصب وهصصي قصصيم دالصصة إحصصصائيًا عنصصد مسصصتوى داللصصة )

 .البعدية" للمقارنات الثنائية LSDاختبار"

 ( جنية شهريا 2000أقل من اتجاه الفروق على محاور االستبانة تبعا لمتغير مستوى دخل األسرة- 

( باستخدام ال أعلم -جنية شهريا 5000أعلى من  -جنية شهريا 5000 -2000ما بين 

 "  للمقارنات الثنائية البعدية:LSDاختبار"

 (28جدول )                                          

 "   للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسةLSDيوضح نتائج اختبار"

 (.1016)ن= مستوى دخل األسرةتبًعا لمتغير 

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( المحور
 الفرق بين 

 ب( -المتوسطات )أ
 الداللة اإلحصائية الخطأ المعياري

 جنية شهريا 5000أعلى من  األول

56201. جنية شهريا 2000أقل من 
*
 .24215 .022 

 5000 -2000ما بين 

 جنية شهريا
1.12540

*
 .22879 .001 

 الثاني
جنية  5000 -2000ما بين 

 شهريا
2.18258 جنية شهريا 2000أقل من 

*
 .94566 .007 

 الثالث
جنية  5000 -2000ما بين 

 شهريا
82461. جنية شهريا 2000أقل من 

*
 .24113 .000 
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 05.تعني أن الفرق بين المتوسطات دالة عند مستوى معنوية  *

 ( ما يلي:28ويتضح من الجدول )

  أقل من مستوى دخل األسرة )لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

(، ال أعلم -جنية شهريا 5000أعلى من  -جنية شهريا 5000 -2000ما بين  -جنية شهريا 2000

 حيث جاءت قيمة الفرق بين متوسطاتجنية شهرياً (  5000أعلى من لصالح )بالنسبة للمحور األول 

جنية شهريا  5000 -2000وما بين  جنية شهريا 2000أقل من و جنية شهريا 5000أعلى من 

(.56201
*

( ،)1.12540
*

(، 0.05ا عند مستوى داللة )وهي قيم دالة إحصائيً (، على الترتيب، 

ويعزى ذلك إلى محاولة اقتناء األسر األعلى دخالً على وسائل اتصال أكثر حداثة ألبنائهم، واالشتراك 

فى خدمات الكترونية قد تكون أكثر كلفة، مما يساهم بصورة واضحة فى سهولة الوصول الرقمى 

 للخدمات االلكترونية المختلفة .

  أقل من مستوى دخل األسرة )لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

(، ال أعلم -جنية شهريا 5000أعلى من  -جنية شهريا 5000 -2000ما بين  -جنية شهريا 2000

ن حيث جاءت قيمة الفرق بي جنية شهرياً( 5000 -2000)ما بين  لصالحبالنسبة للمحور الثاني 

2.18258) جنية شهريا 2000وأقل من  جنية شهريا 5000 -2000ما بين  متوسطات
*

وهي (، 

 (.0.05قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

  أقل من مستوى دخل األسرة )لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا

(، ال أعلم -جنية شهريا 5000أعلى من  -جنية شهريا 5000 -2000ما بين  -جنية شهريا 2000

حيث جاءت قيمة الفرق بين جنية شهرياً(  5000 -2000ما بين  لصالحبالنسبة للمحور الثالث )

82461.) جنية شهريا 2000وأقل من  جنية شهريا 5000 -2000ما بين  متوسطات
*

وهي قيمة (، 

 (.0.05اللة )دالة إحصائيًا عند مستوى د

 المبحث الخامس: تصور مقترح لتجسير الفجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية بجامعة طنطا

توصل اإلطار الميدانى للدراسة إلى وجود فجوة رقمية متوسطة لدى طالب كلية التربية بجامعة       

، المهارات، االستخدام(، مما سيؤثر سلباً على مواكبة طنطا، وذلك وفق مؤشرات الفجوة الثالثة ) النفاذ

التقدم الكبير لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومسايرة العصر الرقمى ومعطياته واستخدام تقنياته بشكل 

كبير فى المنظومة التعليمية قبل الجامعية، ومن ثم جاء التصور المقترح ليعمل على تجسير وسد تلك 

ويتضمن التصور المقترح فلسفته وأبرز منطلقاته، وأهدافه، ومحاوره، والقائمين على الفجوة الرقمية، 

 تنفيذه، وضمانات نجاحه. 

 أوالً: فلسفة التصور المقترح ومنطلقاته

ينطلق التصور الحالى للدراسة من اإلقرار بأهمية تجسير الفجوة الرقمية لدى طالب الجامعات      

طا وكلية التربية بها بصفة خاصة، لمواكبة العصر الرقمى ومعطياته المصرية بصفة عامة وجامعة طن

ومهاراته، والحرص على المستجدات المعرفية والتكنولوجية والتدريب عليها، لمسايرة خطة الدولة 

، بضرورة 2014الشاملة فى التحول الرقمى لجميع القطاعات، والتى أقرها دستور الدولة المصرية لعام 

 قمية لدى المواطنين، ويقوم التصور المقترح على مجموعة من المنطلقات أبرزها: محو األمية الر
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  م إلى ضرورة سد الفجوة الرقمية بين المواطنين، 2014اهتمام الدولة المصرية وفق دستورها لعام

( والتى نصت على " تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية 25وهو ما أقرت به المادة )

ئية والرقمية بين المواطنين فى جميع األعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات الهجا

 المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة " .

  ًاعداد أجيال جديدة من المعلمين من خالل الطالب المعلم داخل كلية التربية، بحيث يكون أكثر إلماما

ع النظام التعليمى المصرى الجديد الذى يعتمد بصورة كبيرة بمهارات العصر الرقمى، والتعامل م

 على التقنية والتكنولوجيا الحديثة .

 ثانياً: أهداف التصور المقترح    

فى ضوء ما تم عرضه من منطلقات للتصور المقترح، فسوف تنبثق منها أهداف التصور ونستعرضها     

 على النحو التالى :

 ى تجسير الفجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية لمواكبة معطيات العصر تحديد آليات وُسبل تساعد عل

 الرقمى وآليات التعامل معه .

  تحديد الدور الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس فى تجسير الفجوة الرقمية من خالل تنمية مهاراتهم

 للتعامل مع التقنية التكنولوجية الحديثة .

 ارة الجامعة والكلية فى تجسير الفجوة الرقمية، وتقديم التسهيالت تحديد األدوار التى تقوم بها إد

 للطالب فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس للتعامل مع العصر الرقمى ومعطياته.

 ثالثاً: محاور التصور المقترح 

 وتتضمن محاور التصور جوانب عدة متعلقة بسن القوانين واللوائح والتشريعات، وتطوير وتحسين البنية 

التحتية بالكلية والجامعة، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وتبنى إدارة الجامعة والكلية لقضية 

 تجسير الفجوة الرقمية بين طالب كلية التربية، وهو ما نستعرضه على النحو التالى:

التربية المحور األول: سن القوانين والتشريعات الالزمة لتجسير الفجوة الرقمية بين الطالب بكلية 

 جامعة طنطا 

o  ادخال مقررات إجبارية كالحاسب اآللى، واللغة االنجليزية، واعتبارهما مقررات ثقافية إلى جانب

 مقررات التخصص األكاديمى والمقررات التربوى بدرجات وليس اجتياز فقط .

o  توفير االجراءات والتشريعات القانونية الالزمة لتأمين المعامالت الرقمية داخل المنظومة الجامعية

وحماية البيانات المتصلة بالجامعة والمستفيدين من الخدمات الجامعية، وبذل الجهود من  أجل 

ا فى تطوير مشاركة جميع األطراف المعنية خاصة تلك المتصلة بالتقنيات واالتصاالت والتكنولوجي

 العمل بالجامعة .

o  ضرورة استبدال المناهج الجامعية التقليدية وتطويرها لتالئم العصر الرقمى، وذلك باطالق مصطلح

جديد وهو المنهج الرقمى، ويتطلب إعداد المنهج الرقمى الجديد تحديد أهدافه، وطرق تدريسه، وطرق 

 كتسابها وتدريبهم عليها .تقويمه، والمهارات الرقمية المطلوبة من المتعلمين ا

o  بناء ثقافة التعليم الرقمى بين الطالب، والتى تختلف عن نظام الدراسة بمرحلة التعليم قبل الجامعى

 والعمل على استيعاب النمط الدراسى الجديد.
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 المحور الثانى: تطوير وتحسين البنية التحتية بكلية التربية لتجسير الفجوة الرقمية بين الطالب

  تنمية األماكن المحرومة من الوصول للمعلومات فى القرى والنجوع والمناطق النائية، وتوفير

تكنولوجيا المعلومات لمن يحتاج اليها من غير القادرين، وفكرة االتاحة فقط ال تكفى، وإنما نجاحها 

 مرتبط بخطة متكاملة للتنمية االجتماعية .

 نولوجيا المعلومات واالتصاالت فى المنظومة الجامعية، رفع البنية األساسية التى تدعم تطبيق تك

والتى تتيح االتصال باالنترنت مع تكنولوجيا السلكية وأقمار صناعية وهواتف محمولة مع ارتفاع 

 كلفة تطبيقها.

  توفير عدد كاف من أجهزة الحاسوب فى مختلف قطاعات الجامعة والكلية، وتوفير خطوط االتصال

 وصيلها بحجرات أعضاء هيئة التدريس .بالشبكة العالمية وت

  توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر والالب توب المتصلة باالنترنت بصفة مستمرة فى مكتبة الكلية

 والجامعة.

 المحور الثالث: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لتجسير الفجوة الرقمية 

 التى يتم تدريسها سواء للمرحلة الجامعية األولى أو  تصميم مقررات الكترونية لكل مادة من المواد

 الدراسات العليا ونشرها على الموقع الخاص بالجامعة والكلية .

  عقد دورات تدريبية مستمرة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على كيفية تصميم البرامج

 والمقررات االلكترونية .

  توعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكلية بأهمية وفوائد التحول الرقمى على العملية التعليمية

 وعلى المجتمع العلمى والمجتمع ككل وسوق العمل .

  االنفتاح على التجارب الجديدة فى مجال التأهيل والتدريب الرقمى ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 لحديثة .فى نقل الخبرات التكنولوجية ا

 المحور الرابع: تبنى إدارة الجامعة والكلية لقضية الفجوة الرقمية وتجسيرها 

  ،عمل مشروع محدد للفجوة الرقمية، وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة وطريقة التعامل معها

 وايجاد حلول جذرية لها .

 منخفضة .   دعم الجامعة والكلية للطالب لشراء أجهزة كمبيوتر أو الب توب بأسعار 

  انشاء مرصد احصائى رقمى تحليلى لرصد التقدم فى عمليات التحول الرقمى الجامعى، وتطبيق

 المواصفات والتطوير المستمر واستفادة الطالب منه .

  تأمين التمويل الكافى إلنشاء النظام المعلوماتى بالجامعة والكلية، والذى يسهم بطريقة غير مباشرة فى

 تطوير العملية التعليمية فى مجاالت التدريس والتقويم والبحث العلمى .

  نشر الوعى بالفكر التكنولوجى، وتدريب كافة األطراف على استخدامه واالستفادة منه، وتقديم

من خالله، ووعى الجامعة بطبيعة التكنولوجيا ستطبقها فى مجاالت التعليم والتعلم والبحث الخدمات 

 العلمى وتحديد المقررات والمهام التعليمية التى سوف يتم تنفيذها .

  ًوضع استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الجامعى فى ضوء العصر الرقمى، بحيث تتضمن محاورا

لرقمى بالجامعات واستثمار تقنيات االتصال الحديثة فى دعم وتطوير حول كيفية إحداث التحول ا

 تقنيات التعليم بالجامعة .

  انشاء موقع ويب للمؤسسة الجامعية على االنترنت أو الشبكة المحلية حتى يتمكن المستفيدين من

 الخدمات الجامعية التواصل معها .
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 ل فى مجال التكنولوجيا الحديثة لتأهيل وتدريب بناء شراكات حقيقية بين الجامعة والمؤسسات التى تعم

 منتسبيها لتنمية مهاراتهم فى مجال استخدام التقنية الرقمية فى التعليم .

 رابعاً: القائمون على تنفيذ التصور المقترح 

تشترك العديد من الجهات فى تنفيذ التصور، وأول تلك الجهات هم القائمين على وضع سياسات التعليم      

امعى فى مصر وهو المجلس األعلى للجامعات ولجانه المنبثقة منه ومنها لجان التربية به، باإلضافة الج

إلى عمداء كليات التربية ووكالئها وأعضاء هيئة التدريس بها، باإلضافة إلى مساهمة المؤسسات التربوية 

ؤسسات فإنه بإمكانها تجسير األخرى كاألسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم المختلفة، وبتكامل جهود تلك الم

 الفجوة الرقمية لدى طالب كلية التربية .

 خامساً: ضمانات نجاح التصور المقترح 

 البد من توفر مجموعة من الضمانات الالزمة لتنفيذ التصور المقترح بنجاح، وأهم هذه الضمانات ما يلى: 

بنيتها التحتية وتطويرها بشكل  وضع خطة استراتيجية تنفيذية لكلية التربية بجامعة طنطا لتطوير 

 مستمر بما يتوافق ومتطلبات العصر الرقمى .

تشكيل لجنة من أساتذة تكنولوجيا التعليم لعمل خطة لعقد دورات فى االحتياجات الرقمية واستخدامها  

 فى نظم التعليم للطالب بصفة مستمرة .

يسهل عليهم التدريب عليها  اتاحة الجامعة األجهزة التكنولوجية للطالب بأسعار رمزية حتى 

 واالستفادة منها .

 تبنى واضعى السياسات التعليمية فى مصر لقضية الفجوة الرقمية لدى طالب الجامعات المصرية . 
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Abstract 

     This study aims to expose the digital divide and its three indicators (access, 

skills, and use) among students of the Faculty of Education at Tanta University. 

Methodology utilized in the study included the descriptive method with the help 

of questionnaire Form. The Study Population consists of (1016) students from 

different disciplines in the college, the study concluded that of the digital divide 

between students was medium for the three indicators. Also, There are 

statistically significant differences for the (gender) variable, considering the 

access and digital skills axis’ in favor of male students, also, there are 

statistically significant differences between the members of the population 

sampling according to the variable of "household income, with regard to the 

digital access indicator. The study concluded that there are statistically 

significant differences between the sample members with regard to the variable 

"English language proficiency" of the three gap indicators. Accordingly, The 

study proposes a set of mechanisms to bridge the digital gap between students, 

the most prominent of which was: The importance of the university's support for 

students to buy computers or laptops at low prices and giving compulsory 

courses such as computer science and English Language for all grades, and other 

mechanisms. 
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