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الشكر والتقدير
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد األمين ،وعلى آله وصحبه والتابعين

وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ،الحمد لله الفرد الصمد خلق السماء بال عمد ،وخلق األرض على ماء جمد،

الحمد لله الذي من عليا بفضله وتوفيقه ورضاه ،ألنجز وأتم هذا العمل المتواضع وأسأل المولى عزوجل أن
يتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي.

تحتار عباراتي وتعجز كلماتي عن التعبير عما في القلب من شكر وثناء وتقدير إلى جامعتي العريقة جامعة

األزهر بغزة ،ممثلة برئيسها األستاذ الدكتور :عبدالخالق الف ار ،والشكر موصول لعمادة الدراسات العليا ممثلة
بعميدها الدكتور :أمين حمد  ،وكلية التربية مم ثلة بعميدها الدكتور :محمد عليان ،الذين منحوني شرف
االلتحاق بالدراسات العليا إلتمام دراستي ومشوار تعليمي ،كما و أسجل اليوم اعتزازي وتقديري وعظيم شكري

ألستاذي ومشرفي الدكتور /فايز علي األسود ،إلشرافه على هذه الدراسة التي أغناها بفكره وعلمه وحكمته
وتابعها بإخالص منذ البداية ،حتى اكتملت أركانها بهذه الحلة ،فسأبقى ممتنا له عاج از عن شكره وتقديره ،
اللهم أطل عمره وأنعم عليه بثوب الصحة والعافية.
كما و أتقدم بجزيل الشك ك ك ك كككر واالمتنان إلى كافة أعضك ك ك ك ككاء الهيئة التدريسك ك ك ك ككية في كلية التربية وأخص بالذكر
أ.د صــــــــــبو الـدين أبو ـاهيـة  ،أ.د عطـا دروي ،،و أ.د.ســــــــــفيـان أبو جيلـة ،و د .محمـد هامــــــــــم أغا،
و د .صهيب األغا ،على جهودهم وعطائهم المبذول خالل دراستي.
وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان ألعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور/عطا حسن دروي، ،
واألستاذ الدكتور/محمود خليل أبو دف ،لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة ،مستفيدا من عطائهما المميز،
واألخذ بإرشاداتهما السديدة لزيادة إثراء وتجويد هذه الرسالة ،وال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى من تفضل بتحكيم
أداة الدراسة ،والشكر موصول إلى مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة األزهر وجامعة
األقصى وجامعة فلسطين ،على حسن تعاونهم وقبولهم تعبئة أداة الدراسة ،ولكل من ساهم في توزيعها
واستردادها ،وأخص بالذكر د .أمجد الم طي ،كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلدارتي جامعتي األقصى وفلسطين
لتسهيل مهمتي في توزيع أداة الدراسة،

وفي الختام ال يسعني إال أن أتوجه بكل عبارات الشكر واالمتنان إلى كل من بذل معي جهدا أو قدم لي

نصيحة أو إرشادا أو دعاء إلتمام هذه الرسالة ،وأخص بالذكر د .رائد أحمد صالحة ،أ/عمر حسو ة،
وأحمد اصر صالحة فلهم مني كل احترام وتقدير.

وأخي ار أسأل الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في دراستي هذه لما فيه الخير لديني ووطني وأمتي.
والله ولي التوفيق
ت

ملخص الدراسة باللغة العربية

ع ـــــــــوان الدراســـــــــة " :واقـــــــــ توجـــــــــه الجامعـــــــــات الفلســـــــــطي ية بمحاف ـــــــــات غـــــــــزة حـــــــــو مجتمـــــــــ
المعرفة وعبقته بالحد من اتساع الفجوة الرقمية".
إمراف :الدكتور /فايز علي األسود

إعداد الباحث :محمد عثمان مصباو ت يرة

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع توجه الجامعات نحو مجتمع المعرفة ،والى

درجة تقديرهم لجهود الجامعات في الحد من اتساع الفجوة الرقمية ،و استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وقام
بإعداد استبانتين لجمع بيانات الدراسة ،تكونت االستبانة األولى من ثالثة مجاالت (إنتاج وتوليد المعرفة،
نشر المعرفة ،توظيف المعرفة) ،واالستبانة الثانية تكونت من ثالثة مجاالت (امتالك التقنيات الرقمية،

امتالك المعرفة الرقمية ،النفاذ إلى مصادر المعلومات) ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس

من حملة شهادة الدكتوراه والمتفرغين في الجامعات الفلسطينية ( األزهر -األقصى -فلسطين) ،والبالغ عددهم

( )465عضوا وعضوة ،و وزعت أداة الدراسة على جميع أفراد المجتمع األصلي ،وتم تفريغ وتحليل بيانات
االستبانة باألساليب اإلحصائية المناسبة.
وقد توصلت الدراسة لمجموعة من ال تائج أبرزها:
 .1درجك ك ككة تق ك ك ككدير أفراد عين ك ك ككة ال ك ك ككد ارس ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككة لواقع التوج ك ك ككه نحو مجتمع المعرف ك ك ككة تقع بين وزن نسك ك ك ك ك ك ككبي
) ، )%62.41 -% 53.64وبدرجة كلية ووزن نسبي (.)%57.85

 .2درجة تقدير أفراد عينة الدراسة نحو مجاالت مجتمع المعرفة كانت كما يأتي :مجال نشر المعرفة بنسبة
( ، )% 62.41مجال إنتاج وتوليد المعرفة بنسبة ( ، )% 57.57و مجال توظيف المعرفة بنسبة (.)% 53.46
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لتوجه الجامعات الفلسطينية نحو
مجتمع المعرفة تعزى لمتغير (الجنس ،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخدمة).

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوس طات تقديرات أفراد عينة الدراسة لتوجه الجامعات الفلسطينية
نحو مجتمع المعرفة في مجال توليد وانتاج المعرفة تعزى لمتغير الجامعةك ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة  (بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لتوجه الجامعات الفلسطينية نحو
مجتمع المعرفة في مجالي (نشر وتوظيف المعرفة) تعزى لمتغير الجامعة ،وجاءت النتائج لصالح جامعة

فلسطين.

ث

 .5درجة تقدير أفراد عينة الد ارس ك ك ككة لجهود الجامعات الفلس ك ك ككطينية بمحافظات غزة في الحد من اتسك ك ك كاع الفجوة
الرقمية جاءت كما يلي :مجال النفاذ إلى مص ك ك ككادر المعلومات بنس ك ك ككبة ( ، )%57.12و مجال امتالك المعرفة
الرقمية بنسبة ( )% 55.42و مجال امتالك التقنيات الرقمية والتكنولوجية بنسبة (.)%54.48
 .6توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة ) )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتوجهاتهم نحو مجتمع المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود الجامعات

في الحد من اتساع الفجوة الرقمية.

وفي ضوء تائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات ،أهمها:
 .1ضرورة تبني إدارة الجامعات رؤية مستقبلية واضحة من خطط استراتيجية وبرامج واضحة األهداف لتعزيز
بناء مجتمع المعرفة.

 . 2ضرورة تحول الجامعات نحو اإلدارة الرقمية بصورة كاملة لسد الفجوة الرقمية.
 . 3تكثيف الجهود في مجالي التشجيع والتحفيز للعاملين وأطالق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية ،وتحفيز مهارات
العمل والبحث الجامعي في إنتاج المعارف.
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Abstract
Study Title: " The Trend Reality of the Palestinian Uuniversities in Gaza
Governorates towards the Knowledge Society and Its Relationship to the Reduction
of the Widening Digital Divide."
Researcher: Mohammed Othman Misbah Tannira
Supervision: Dr./ Faiez Ali Al-Aswad
The research aimed to identify the degree of estimation of sample of the
reality of university trend towards a Knowledge Society, and to the degree
of appreciation for the efforts of universities to reduce the widening
Digital Divide.
The descriptive approach and two questionnaires were used to collect
data. First questionnaire included three fields: (knowledge production and
generation, knowledge publication, and knowledge employment). Second
questionnaire included three fields :(possession digital technologies,
owning a digital literacy, access to sources of information). Study sample
included all faculty members of Ph.D holders in Palestinian Universities
(Al-Azhar University, Al-Aqsa University and University of Palestine); a
total of (465) members. The questionnaires were distributed among the
study sample, data collected was analyzed through proper statistical
methods.
The most important results of the study are:
1. The study sample’s estimation of the reality of approaching the
knowledge society lies between relative weights of (53.64% - 62.41%),
with (57.85%).
2. The study sample’s estimation of the fields of knowledge Society is as
follows: Knowledge publication of (62.41%), Knowledge production and
generation of (57.57)% , Knowledge employment of (53.46%).
3. There are no differences of statistical indication between the estimation
averages of the study sample to the approach of the Palestinian
Universities toward the Knowledge Society due to variables such as
(gender, academic rank and years of service).

ح

4. There are no differences of statistical indication between the averages of
the study sample’s estimation to approach of the Palestinian Universities
toward Knowledge Society in the field of knowledge production and
generation due to a variable of university. However, there are differences
of statistical indication at the level of (α≤0.05) between the averages of
the study sample’s estimation in the fields of knowledge publication and
employment due to the variable of university. Results came into the favor
of the University of Palestine.
5. The study sample’s estimation rate of the Palestinian Universities in
Gaza governorate's efforts in limiting the widening of the Digital Divided
is as follows: the field of access to sources of information (% 57.12), the
field of owning a digital literacy (% 55.42), and the field of owning digital
technologies (54.48%).
6. There is a positive correlative relationship of statistical indication at the
level of (α≤0.05) between the averages of the study sample’s estimation of
the Palestinian Universities in Gaza Governorates toward the Knowledge
Society, and their estimation rate to the Palestinian Universities efforts to
reducing of the widening Digital Divide."

In light of the study results, the researcher
recommendations, are:

presents a set of

1. Needing to adopt a clear, futuristic vision of strategic plans and
programs with clear objectives to boost the building of knowledge
community.
2. Universities need to shift toward digital management fully bridge the
digital divide.
3. Intensify efforts in the areas of encouragement of employees, launch of
creative and innovative energies, motivate and university research work
skills in the production of knowledge.
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 :1.1المقدمــة
لقد مرت البشرية بعصور متعاقبة ميزة مسيرة الحضارة البشرية ،كعصر النهضة الصناعية و عصر

التكتالت االقتصادية وعصر األقمار الصناعية واالتصاالت  ،وها هي اليوم تشهد عص ار مهما في حياة
المجتمعات والدول هو عصر الثورة التكنولوجية الرقمية و المعلوماتية  ،أو ما يسمى "العصر الرقمي" الذي

انبثق عنه مجتمع المعرفة ،ذلك المجتمع المشيد على المعرفة ،والقائم على تكنولوجيا المعلومات الحديثة
والتقنيات الرقمية  ،و لقد َح ِظيت المعرفة في هذا المجتمع باهتما ٍم كبير ،وتعددت وتنوعت مصادرها  ،وباتت
متوفرة بشتى أشكالها الم قروءة والمسموعة والمرئية  ،في عصر أصبحت الدول تتنافس فيما بينها لتوليد ونشر
المعرفة ،وتوظيفها في مجاالت التنمية كافة ،بعد أن أصبحت أهم مصادر االقتصاد العالمي.
وهنا وضح(بدران )2014،أن" :إن مجتمع المعرفة يستخدم لإلشارة إلى المجتمعات الصناعية المتقدمة ذات

االقتصاديات التكنولوجية المتقدمة ،والتي تتغلغل المعرفة أكثر وأشمل وأعمق في اقتصاداتها وفي إدارتها و في
شرائحها المجتمعية وفي صنع مستقبلها بدال من االعتماد على أي شيء آخر ممثال بالعادات أو التقاليد أو
الثقافة أو الحكمة الشخصية " ( بدران.)11 :2014 ،
وأكد (البيضاني )2013،على" :أن مجتمع المعرفة تتوفر فيه مستويات عليا من البحث والتنمية وتكنولوجيا
المعلومات واالتصال ،وهو مجتمع الثورة الرقمية ،التي أسهمت في تغيير العالقات في المجتمعات المتطورة و

رؤيتها للعالمين ،حيث أصبحت المعلومة والمعرفة سمة ومقياسا لمعنى القوة والتفوق في صياغة أنماط الحياة
وتشكيل الذوق الفني والقيم ،فضال عن مضاعفة سرعة الفتوحات العلمية واإلبداعية والتراكم المعرفي"

(البيضاني )http://alger.taro.tv/t131-topic :2013 ،

وهذا ما أشار إليه (الخثالن :)2212 ،أن السمات العامة لمجتمع المعرفة التي تركز على الوظائف و

األدوار المعرفية له مبنيةٌ على أن المعرفة تمثل منتجا جديدا يمكن أن يحل محل رأس المال حيث أنها تعبر
عن عناصر اإلنتاج غير التقليدية  ،وأن مجتمع المعرفة يمثل برنامجا متكامال يتضمن التعليم و العلوم والثقافة

والتكنولوجيا واالتصال التي تمثل كلها معا وحدة متكاملة و متماسكة ،وقد أصبح مجتمع المعرفة في ضوء

التطورات االقتصادية و التكنولوجية و االجتماعية و الثورة المعلوماتية التي حدثت في العقود األخيرة ،من
المؤثرات القوية التي تمارس تأثي ار كبي ار وواسعا على مختلف جوانب الحياة المعاصرة (الخثالن .)3 : 2010 ،
واستعرض كل من فرج الله واللوح  ":أن الثورة التكنولوجية المعلوماتية هي األبرز في عصرنا هذا الذي

أطلق عليه عصر المعرفة أي عصر المعلومات واالنفجار المعرفي ،عصر التالحم العضوي بين الحاسبات

2

اإللكترونية والعقل البشري ،فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبحت وسيلة بقاء وأداة ال يمكن االستغناء
عنها في ظل عالم مفتوح يعتمد على القدرة التنافسية كمعيار للتقدم واالزدهار"(فرج الله و اللوح .)650 :2012،
إن الدخول إلى مجتمع المعرفة وما يعتمد عليه من تقنيات رقمية ،أظهر لدينا فجوة تفصل بين الدول المتقدمة

التي تملك تقنيات حديثة وشبكات اتصاالت متجددة ،ومعرفة رقمية ،والدول المتأخرة التي ال تملك تلك التقنيات
والشبكات.
وهذا ما أكده (فؤاد )1122،قائال ":إن العصر الرقمي الذي أوجده تطور تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
أدى إلى بروز ظاهرة الفجوة الرقمية ،وقد أصبح الحديث عن تقدم وسائل االتصال ومجتمع المعلومات مقترنا
بالحديث عن الفجوة الرقمية المقرونة بمستوى التقدم سواء باالستخدام أو اإلنتاج في مجال
االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات بين بلد أو آخر أو بين مناطق البلد الواحد وما يصحب هذا التفاوت من

آثار اجتماعية واقتصادية"(فؤاد.)1 :1122 ،
كما وضح (سعدون " :)1121،أن التطورات السريعة التي شهدها مجال تكنولوجيا االتصال والمعلومات
خالل السنوات األخيرة والتأثيرات المباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة اإلنسانية على األصعدة االقتصادية

و االجتماعية والثقافية تجعل التنمية االقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه

التحوالت والتحكم فيها قصد استغالل اإلمكانات المتوفرة والمتجددة  ،كما أن الفارق بين الدول أصبح يقاس

بمدى الفجوة الرقمية التي تفصل بينها ،مما جعل سد هذه الفجوة من أهم الرهانات أمام الدول النامية للنهوض

باالقتصاد وضمان مستقبل آمن لشعوبها" (سعدون .)1: 2012،

و أش ك ك ك ك ك ك ككار (زهير و رش ك ك ك ك ك ك كيككد :)1112 ،إلى أن الفجوة الرقميككة تعتبر البعككد أو الحيز األول بين المجتمعككات

المعلومكاتيكة وما بين المجتمعات المتأخرة في هذا المجال ،وهناك العديد من العوامل التي أدت الى تفاقم الفجوة
الرقمية والتي كان لها دور مهم فيها وليس فقط على المسك ك ك ك ككتويات التعليمية وانما على مس ك ك ك ك ككتويات المجتمعات
كككل  ،وبكالرغم من محكاولكة بعض المجتمعكات تضك ك ك ك ك ك ككييق تلكك الفجوة اال أننكا نجكد أن هذه المحاوالت تتم ببطء
شديد وهذا ما جعل هذه الفجوة تزيد إلى يومنا هذا(زهير و رشيد .)3 :2008 ،
استَ ْع َرض (عبود )2001،أهمية الجامعات قائال " :أن الجامعات من أهم مؤسسات المجتمع ألنها تقوم
وْ
بإعداد القوى البشرية التي تساعد في تحقيق التطور والرقي للمجتمع في جميع مجاالت الحياة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وذلك من خالل قيامها بوظائفها على أكمل وجه ،حيث أن وظائف الجامعة الثالث هي:
التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،فلو أنني قمت بتدريس جيد فأنا أخدم المجتمع ،ولو قمت ببحث
علمي جيد ،أهتم فيه بهموم المجتمع ومشكالته ،وأحاول أن أبحث عن حلول المشكالت فأنا أخدم المجتمع.
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فخدمة المجتمع -أساسا تنشأ من التدريس ا لجيد ،إلخراج معلمين جيدين ،أو إخراج متخصصين في كافة
المجالت واألنشطة التي يحتاجها المجتمع بشكل جيد من الناحية العلمية"(عبود.)95 :2001 ،
بينما أرى (بافيل ": )2010،أن الدور المهم للجامعات ال يقتصر على تخريج دفعات من الطالب
المتخصصين في مجاالت العلوم المختلفة ،ولكنه يمتد إلى بناء المجتمع وتنميته بإمداده بالمهارات لتنمية
أصول ثروته البشرية ،والعمل على تطوير تلك المهارات بالدورات التعليمية المتواصلة  ،وأن دور مؤسسات

التعليم العالي في اختراق الحاجز الرقمي التي تتخطى الفجوات بين التقنيات التي يوظفها المجتمع المعاصر
وما يط أر عليها من مستجدات إلى جانب ما يجد من تقنيات حديثة ،سواء كانت مستوردة أو مبتكرة محليا .وفي
هذا المضمار فإن مهمة الجامعات األولى هي تزويد المجتمع بالكفاءات والمهارات"(بافيل.)80,81 :2010 ،

ومما ال شك فيه أن الجامعات مؤسسات أنشئت لخدمة المجتمع وتحقيق التطوير والتنمية لديه ولتساعده في
اختراق الحاجز الرقمي  ،باعتبارها أهم ركائز المجتمع كونها تؤثر تأثير مباش ار على أبناء المجتمع الملتحقين

بها ،والذين سينقلون رؤيتها وتوجهاتها لمؤسسات الدولة كافة في يوم ما في خضم عملهم بعد الحياة الجامعية

 ،لذلك نؤكد على ضرورة توفير التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية ،التي تعتبر أساسا مهما لنهوض وتطوير

المؤسسة الجامعية  ،وال يكون ذلك إال من خالل توجه الجامعات نحو مجتمع المعرفة القائم على إنتاج المعرفة

ونشرها وتوظيفها ،والقائم أيضا على توظيف التكنولوجيا الرقمية في جميع مجاالت الحياة  ،لسد الفجوة الرقمية

التي تكمن خطورتها في أن امتالك التقنيات الرقمية والتكنولوجية تعطي أفضلية للحائزين عليها على حساب
من ال يمتلكها.
ومن هنا تبين للباحث أهمية دراسة الفجوة الرقمية في جامعات محافظات غزة استنادا للدراسات السابقة التي

ٍ
بشكل عام في الدول العربية مثل دراسة(فلمبان  ،)2015،ودراسة رايكوي  ،فليز و
أكدت وجود فجوة رقمية

كوتو (  ،) Ricoy , Feliz & Couto 2013و دراسة(الهزاني،)2013 ،و بشكل خاص في محافظات غزة
مثل دراسة (شعت )2012 ،و التي أكدت على وجود فجوة رقمية في المكتبات الجامعية بنسب متفاوتة بين
الجامعات  ،ومما ال شك فيه أن المكتبة الجامعية هي أهم ركن من أركان الجامعة والعمود الفقري للمعرفة فيها
 ،فإن أصيبت بالفجوة الرقمية فهذا يدلل ويشير على وجود فجوة رقمية تتسرب في كافة أروقة الجامعة و

تعامالتها وأنظمتها ،وبعد اطالع الباحث على األدب التربوي المتعلق بالفجوة الرقمية وجد أن أفضل وسيلة

للحد من اتساعها هو توجه جامعات محافظات غزة نحو مجتمع المعرفة ،القائم على المعرفة بشتى أشكالها،

والمؤسس على التكنولوجيا الرقمية  ،وتؤكد نتائج بعض الدراسات السابقة المتعلقة بمجتمع المعرفة مثل دراسة
(نصار  ، )2015،و دراسة (أل عثمان ، )2013،ودراسة (عبد الرحمن  ،)2012،ودراسة(بركات و عوض
 ،)2011،و ودراسة باڤان ( ،)Pavan, 2013ودراسة أووس و مارتشينياك ( Owoc, & Marciniak,
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 :) 2013على أن مجتمع المعرفة هو السبيل األمثل للدخول الفعلي للعصر الرقمي  ،والطريق األفضل للبدء
بسد الفجوة الرقمية.
 :1.2ممكلة الدراسة وتساؤالتها:
انطالقا من المبررات السابقة و بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق بمجتمع المعرفة وخصائصه

اقع تعيشه الكثير من
ومميزاته وأهدافه  ،واألدب التربوي المتعلق بالفجوة الرقمية كمصطلح حديث ،وكو ٍ
المجتمعات والمؤسسات والجامعات كما أظهرته الدراسات السابقة ،وبعد ما واجهه الباحث من ثغرات و فجوات

معرفية و تقنية  ،أثناء دراسته للحصول على درجة الماجستير في إحدى جامعات محافظات غزة  ،وما لمسه
من نقص في التقنيات الرقمية المستخدمة في العملية التعليمية وضعف المهارات الرقمية لدى أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة  ،كل هذا أدى إلى إحساس الباحث بمشكلة الدراسة ،وهي الفجوة الرقمية التي تعانيها
ٍ
رقمي ،من األجدر بنا وبجامعاتنا أن
عصر
الجامعات بمحافظات غزة على الرغم من أننا نعيش اليوم في
ٍ

تواكبه بكل تقنياته وتطوراته التكنولوجية والعلمية والمعرفية  ،كونه البوابة الرئيسية للنفاذ لمصادر المعلومات
الحديثة  ،والسبيل األسرع المتالك المعرفة والمعلومات في ظل هذا الكم الهائل من المعلوماتية والمعرفية وهذا
ال يمكن تجاوزه إال عن طريق توجه الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة.
وتكمن مشكلة الدارسة في السؤال الرئيس التالي:
مـا واق توجه الجامعات الفلســــــــــطي ية بمحاف ات غزة حو مجتم المعرفة وما عبقته بالحد من اتســــــــــاع

الفجوة الرقمية؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما درجة تقدير أفراد عينة الد ارسك ك ك ك ككة في الجامعات الفلس ك ك ك ك ككطينية بمحافظات غزة لواقع التوجه نحو مجتمع
المعرفة؟

.2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة (  )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة
الدراسة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير الجنس (ذكر – أنثى)؟

 . 3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة (  )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
عينة الدراسة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير الجامعة(األزهر -األقصى -فلسطين)؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة (  )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
عينة الدراسة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية (أستاذ دكتور-

أستاذ مشارك -أستاذ مساعد)؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة (  )α≤0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
عينة الدراسة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة( أقل من 5سنوات – من 5سنوات

إلى أقل من  10سنوات – من  10سنوات إلى أقل من  15سنة – من  15سنة فأكثر)؟
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 .6م ك ك ك ككا درج ك ك ك ككة تق ك ك ك ككدير أفك ك ك ك كراد عين ك ك ك ككة الد ارس ك ك ك ككة لجه ك ك ك ككود الجامع ك ك ك ككات الفلس ك ك ك ككطينية بمحافظ ك ك ك ككات غك ك ك ك كزة ف ك ك ك ككي
الحد من اتساع الفجوة الرقمية لديها؟

 .7هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصككائية عند مسككتوى الدالة (  )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد عينة
الد ارسككة بالجامعات الفلسككطينية بمحافظات غزة لتوجهاتهم نحو مجتمع المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود الجامعات

في الحد من اتساع الفجوة الرقمية؟
 :1.3أهداف الدراسة:

 .1تحديكك ككد درجكك ككة تقك ك ككدير أف ك ك كراد عينك ك ككة الد ارسكك ككة فك ك ككي الجامعكك ككات الفلسك ك ككطينية بمحافظكك ككات غ ك ك كزة لواقك ك ككع التوجك ك ككه
نحو مجتمع المعرفة.

 .2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة (  )α≤0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير الجنس (ذكر-أنثى).

 .3التحق ك ك ككق عم ك ك ككا إذا ك ك ك ككان هنك ك ك ككاك ف ك ك ككروق ذات دالل ك ك ككة إحص ك ك ككائية عنك ك ك ككد مس ك ك ككتوى الدال ك ك ككة (  )α≤0.05بك ك ك ككين
متوسك ككطات درجك ككات تقك ككدير أف ك كراد عينك ككة الد ارسك ككة لواقك ككع التوجك ككه نحك ككو مجتمك ككع المعرفك ككة تعك ككزى لمتغيك ككر الجامعك ككة

(األزهر -األقصى -فلسطين).

 .4الكش ك ك ككف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحص ك ك ككائية عند مس ك ك ككتوى الدالة (  )α≤0.05بين متوس ك ك ككطات
درجك ككات تقك ككدير أفراد عينك ككة الك ككد ارس ك ك ك ك ك ك ك ككة لواقع التوجك ككه نحو مجتمع المعرفك ككة تعزى لمتغير الرتبك ككة األكك ككاديميك ككة

(أستاذ دكتور -أستاذ مشارك-أستاذ مساعد).

 .5التعرف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة (  )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من5

سنوات – من 5سنوات إلى أقل من  10سنوات – من  10سنوات إلى أقل من 15

سنة –

من  15سنة فأكثر).
 .6تحديك ككد درجك ككة تقك ككدير أف ك كراد عينك ككة الد ارسك ككة لجهك ككود الجامعك ككات الفلسك ككطينية بمحافظك ككات غ ك كزة فك ككي الحك ككد مك ككن
اتساع الفجوة الرقمية لديها .

 .7التحقق من مدى وجود عالقةارتباطية ذات دالل ة احصائية بين درجة تقدير عينة الدراسة بالجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة لتوجهاتهم نحو مجتمع المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود الجامعات في الحد من اتساع
الفجوة الرقمية.
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:1.4أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الراهن ة في كونها تسلط الضوء على موضوعين في غاية األهمية وهو بناء مجتمع المعرفة

والفجوة الرقمية لدى أكثر المواقع التربوية والتعليمية أهمية ،وهي الجامعات في ظل تنامي العصر الرقمي

والتحديات المستقبلية لمسايرة التقدم العلمي والتطور التقني والتكنولوجي في العالم ،وبذلك تأتي هذه الدراسة
لتقديم صورة م تكاملة لعملية توجه الجامعات الفلسطينية نحو مجتمع المعرفة من أجل االرتقاء باألداء لتحقيق
القدرة على سد الفجوة الرقمية ،وبذلك يمكن أن تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من خالل ما يلي:
 .1ق ك ك ككد تكم ك ك ككن أهميكك ك ككة الد ارس ك ك ككة الحاليكك ك ككة كونه ك ك ككا تتعام ك ك ككل مك ك ك ككع التحك ك ك كوالت العلميكك ك ككة والفكري ك ك ككة والتكنولوجيك ك ك ككة
الحديثة ،مما يعود نفعها على المؤسسة الجامعية والمجتمع بأكمله.

 .2يمكن أن تكون هذه الدراسة األولى -على حد علم الباحث -التي تربط بين مجتمع المعرفة ودوره في الحد
من اتساع الفجوة الرقمية.

 .3قكك ككد تضك ك ككيف الد ارسكك ككة الحاليكك ككة إطكك ككا ار نظريكك ككا ود ارسك ك ككة جديكك ككدة تحتاجكك ككه البيئكك ككة الفلسك ك ككطينية ،وبك ك ككذلك ترفك ك ككد
المكتبة بمرجع جديد.
 .4من المتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من الجهات التالية:

 المخططون والمس ك ك ك ككؤولون وص ك ك ك ككناع القرار في الجامعات الفلس ك ك ك ككطينية ،لمواجهة تحديات العص ك ك ك ككر الحاليومتطلباته من خالل مواكبة التطور العلمي والمعرفي عن طريق التوجه نحو مجتمع المعرفة.

 العاملون وأعضك ك ك ك ككاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسك ك ك ك ككطينية ،فقد تسك ك ك ك ككاعدهم هذه الد ارسك ك ك ك ككة على تطويرمهاراتهم الرقمية والتكنولوجية والمعرفية.

 الباحثون في مجال التطوير والتخطيط في فتح آفاق للبحث في مواضكك ك ك ك ك ككيع تخص كال من مجتمع المعرفةوالفجوة الرقمية والحد من اتساعها.

 :1.5حدود الدراسة :
تشمل الدراسة على:

 .1حد الموضوع :واقع توجه الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة وعالقته بالحد من

اتساع الفجوة الرقمية.

 .2الحـــــــد البمــــــــري :جمي ك ك ككع أعض ك ك ككاء الهيئ ك ك ككة التدريس ك ك ككية م ك ك ككن حمل ك ك ككة ش ك ك ككهادة ال ك ك ككدكتوراه والمتف ك ك ككرغين ف ك ك ككي

الجامع ك ككات الفلس ك ككطينية بمحافظ ك ككات غك ك كزة الثالث ك ككة (جامع ك ككة األزه ك ككر -جامع ك ككة األقص ك ككى -جامع ك ككة فلس ك ككطين)،
للعام الدراسي ( 2016م).
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 .3الحـــــد المؤسســـــي :يقص ك ككد بالجامع ك ككات الفلس ك ككطينية الثالث ك ككة ف ك ككي محافظ ك ككات غك ك كزة وه ك ككي (جامع ك ككة األزه ك ككر
– جامع ك ك ككة األقص ك ك ككى-جامع ك ك ككة فلس ك ك ككطين) ،حي ك ك ككث ت ك ك ككم تنوي ك ك ككع اختي ك ك ككار الجامع ك ك ككات م ك ك ككا بين(جامع ك ك ككة أهلي ك ك ككة،
وجامعة حكومية ،وجامعة خاصة) .
 .4الحد المكا ي :محافظات غزة.
 .5الحد الزما ي :تم التطبيق الميداني للد ارس ك ك ك ككة في الفص ك ك ك ككل الد ارس ك ك ك ككي األول من العام من العام الد ارسك ك ك ك ككي
( )2016-2017في الفترة الزمنية 2016/10/10م – 2016 /11 /15م.
:1.6مصطلحات الدراسة:
 التوجه:
ُ -ي َعرف لغةَ ،وجه الشيء" :أداره إلى جهة ما ،واْل ِو ْج َه ُة :الجهة ،االتجاه القصد"(أحمد وآخرون(61 :2008 ،

كعيدين
 كما يعرف بأنه  ":جمل كةُ الرؤى والتطلعكات والغايكاتَ التكي يسكعى لتحقيقهكا التعلكيم العكالي علكى الص ْالكدولي والمحلكي ،وهكي نتاجِ الفكر العالمي المنبثق عن العوامل المختلفة للتعليم العالي" .

(حسنين)12 : 2015 ،
 ويعرف الباحث التوجه اصـــــــــطبحا " بأنه رؤية الجامعات الثالثة بمحافظات غزة (األزهر -األقصك ك ك ك ك ك ككى –
فلسطين) نحو استخدام الطرق واألساليب والوسائل الالزمة للوصول إلى مجتمع المعرفة".

 الجامعة :
 تعرفها (و ازرة التربية والتعليم العالي) بأنها "المؤسسكات التكي تضكم ككل منهكا مكا ال يقكل عكن ثكالث كليكاتجامعيكة ،وتقكدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس الدرجة الجامعية األولى وللجامعكة أن تقكدم بكرامج
للد ارسكات العليكا تنتهكي بمكنح الكدبلوم العكالي ،أو الماجسكتير ،أو الكدكتوراه ،ويجكوز لهكا أن تقكدم ب ك كرامج تعليمي ككة
تنته ككي بمك ككنح شك ككهادة ال ككدبلوم وفك ككق أنظمك ككة ال ككدبلوم" (و ازرة التربي ككة والتعلك ككيم العالي .)3: 1998،
 -ويعرف الباحث الجامعات الفلسطي ية في محاف ات غزة اصطبحا بأ ها  " :تلك الجامعات الثالث (األزهر-

األقصى -فلسطين) وهي واقعة في محافظات غزة من بيت حانون شماال وحتى رفح جنوبا  ،والتي تخدم
خريجي الثانوية العامة  ،حيث تقدم التعليم األكاديمي لهم للحصول على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير

أو درجة الدكتوراه  ،و التي تسهم في إعداد الكوادر البشرية المدربة ضمن رؤية واستراتيجية علمية  ،وهي تضم
كال من جامعة االزهر – الجامعة اإلسالمية – جامعة األقصى -جامعة القدس المفتوحة -جامعة فلسطين –
جامعة غزة ".
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 محاف ات غزة:

 تعرفها (و ازرة التخطيط والتعاون الدولي) بأنها : :جزء من السك ك ككهل الس ك ك ككاحلي الفلس ك ك ككطيني ،تبلغ مس ك ك ككاحتها( )365كيلومتر مربع ،ويمتد ه ككذا الج ككزء عل ككى الش ككاطب الجن ككوبي الش ككرقي للبح ككر المتوس ككط بط ككول ( )45كيل ككو

مت ك ك ك ك ك ككر ،وبعرض ما بين( )6-12كيلو متر ،ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريا إلى خمس
محافظات هي( :شمال غزة ،غكزة ،الوسكطى ،خكان يكونس ،رفكح)".

(و ازرة التخطكيط والتعكاون الدولي الفلسطينية)14 :1997 ،

 ويتب ى الباحث تعريف(و ازرة التخطيط والتعاون الدولي )1997،لمحافظات غزة كونه أكثر وضككوحا وارتباطابموضوع الدارسة.
 المعرفة:
 تُ َعرف بأنها  ":مزيج من الخبرات والمعلومات وتتضمن عوامل بشرية وغير بشرية ،وأنها الحقائق الناتجة عناالستخدام الكامل للمعلومات والبيانات والخبرة والتعلم التراكمي والمعلومات المنظمة ،التي تم تحليلها لتصبح
مفهومة وقابلة للتطبيق ،وتتسم بأنها األكثر قدرة على إضافة قيمة لألشياء وبالتالي يستفاد منها كونها من
عوامل " (عبد الله وجرجيس .)1 :1124 ،
 كما تُ َعرف بأنها  " :عملية مسك ك ككتمرة إلعادة األفكار خالل التمرين أو الخبرة المسك ك ككتمرة  ،ولذلك وفق هذا االتجاهفهي تعكس حكالكة ذهنيكة متغيرة بكاسك ك ك ك ك ك ككتمرار ،تكون عمليكاتها المترابطة والمتفاعلة فطرية في العقل اإلنسك ك ك ك ك ك ككاني
والخبرة التي يمتلكه ككا األفراد  ،ويمكن أن تمث ككل المعرف ككة أفك ككار ال ككدم ككا التي يمكن تحويله ككا إلى أداء وتحقق

أهداف مرجوة (هيسلوب و دي.)Hislop & D , 2000: 1 ،

 ويعرف البــاحــث المعرفــة اصــــــــــطبحــا  ":هي مزيج من الفهم و الوعي واإلدراك المكتس ك ك ك ك ك ك ككب لمجموعككة منالمعلومات واألفكار والخبرات التي تمكن الجامعات الفلس ك ك ككطينية بمحافظات غزة من مجاراة كافة المس ك ك ككتحدثات
والمستجدات العلمية  ،للوصول إلى اإلبداع ".

 مجتم المعرفة:
 " ه ك ك ككو المجتم ك ك ككع ال ك ك ككذي ي ِوج ك ك ككد المعرف ك ك ككة وينش ك ك ككرها ويس ك ك ككتثمرها م ك ك ككن أج ك ك ككل تحس ك ك ككين نوعي ك ك ككة الحي ك ك ككاة ورف ك ك ككع
ُ

مستوى المعيشة" (مراياتي.)6 :2015 ،

 "هو مجتمع عامله ومورده الرئيسي المعرفة ،حيث أن المعرفة هي المهيمنة عليه ،من حيث إنتاجها ونشرهاوتطبيقها في جميع النشاطات البشرية واالقتصادية والسياسية للمجتمع"(أساف)Assaf,2011:6 ،
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 ويعرف الباحث مجتم المعرفة في الجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة إجرائيا بأ ه" هو توجه الجامعاتبمحافظات غزة نحو مجتمع يقوم على توليد وانتاج المعرفة ،و نشرها  ،وتوظيفها ،والتي تمكن العاملين فيها
على مواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي ،لتطوير جميع النشاطات التعليمية واألكاديمية داخل الجامعة ،
للوصول إلى حالة من الرقي والتقدم  ،وهي الدرجة الكلية التي تم الحصول عليها من خالل استجابة المفحوصين

على أداة الدراسة".

 الفجوة الرقمية:
 تُ َعرف بأنها" :الفجوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة،والقدرة على استغاللها أو استخدامها  ،ولهذه الفجوة أسباب علمية تكنولوجية وتنظيمية فضال عن توفر البنية

التحتية "(علي . )357 ،2014 ،
 كمك ك ككا تعك ك ككرف بأنهك ك ككا" :الهك ك ككوة الواسك ك ككعة التك ك ككي تفص ك ك ككل بك ك ككين مك ك ككن يملك ك ككك األدوات الحديثك ك ككة لتوليك ك ككد المعرف ك ك ككةواسك ككتغاللها ونشك ككرها ومك ككن ال يتسك ككنى لك ككه ذلك ككك ،وبالتك ككالي ال تتك ككاح لك ككه فرصك ككة تملك ككك كمك ككا كافيك ككا مك ككن المعرفك ككة

وال توليدها وال توظيفها لمصلحته" (الحاج .)33 :2013،

 ويعرف الباحث الفجوة الرقمية إجرائيا بأ ها  ":ه ككي اله ككوة أو المس ككافة الت ككي تفصل الجامعات بمحافظ ككاتغك كزة ،ع ككن الجامع ككات األخ ككرى في الدول المتقدمة ،وتق ككاس من خالل مدى ام ككتالك التقنيات الرقمية

والتكنولوجيكة ،وام ككتالك المعرف ككة الرقمية والنفاذ إلى مصادر المعلومات ،وهي الدرجة الكلية التي تم الحصول
عليها من خالل استجابة المفحوصين على أداة الدراسة ".
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مجتم المعرفة
 : 2.1.1المعرفة:
دور هاما في تقدم الشعوب و المؤسسات والمجتمعات  ،وقد بات من الواضح أن سالح األمم
إن للمعرفة ا

في عصرنا المعلوماتي المعرفي ،هو رأس المال الفكري والمعرفي  ،وأصبحت المجتمعات تتنافس فيما بينها
المتالك المعرفة واستثمارها استثما ار يعود عليها بالمنفعة سواء على الصعيد التعليمي أو االقتصادي أو
االجتماعي  ،وهذا ما يؤكده اسالمنا الحنيف في قوله تعالى َ ":يرْفَعِ اللَّ ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
اضح وصريح على أن من يملك
نص و ٌ
الْعِلْمَ َدرَجَاتٍ وَاللَّ ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ " (المجادلة ،)11:فهذه اآلية ٌ
العلم والمعرفة هو من يملك الدرجة األعلى  ،فبالعلم والمعرفة ترقى األمم.

 2.1.2مأة المعرفة:

أرى (أبو الوفككا" : )2212،إن المعرفككة كمككا ي ارهككا أبو الوفككا هي ِعْل ٌم يطلق عليككه اإلبسك ك ك ك ك ك ككتيمولوجيككة وهو
مص ككطلح إغريقي يتألف من كلمتين epistemo :وتعني المعرفة و  logosوتعني علم  ،ويعني عند البعض "
علم المعرف ككة أو علم العلم"  ،كم ككا يعني عن ككد البعض  :ال ككد ارسك ك ك ك ك ك ك ككة النق ككدي ككة للمعرف ككة العلمي ككة  ،وتنحصك ك ك ك ك ك ككر

اإلبسككتيمولوجية في د ارسككة المعرفة العلمية فقط دون سكواها  ،كما أنها تنظر في وسككائل إنتاج المعرفة  ،وتدرس
المعرفة العلمية في وضع محدد تاريخيا" ( أبو الوفا.) www.Annabaa.org: 2010 ،

بينما بين (الكحالت" : )2212 ،نظرية المعرفة قديمة قدم التفلسف وان لم تقرر لها أبحاث مستقلة إال منذ

عهد الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك ) (1704-1632الذي وضع أول بحث علمي منظم يتناول بالفحص

والدراسة أصل المعرفة وماهيتها وحدودها ودرجة اليقين فيها ،بينما جذور نظرية المعرفة تعود إلى ما قبل سقراط

وان لم تكن قد اتضحت معانيها في الفكر اليوناني الذي كان مرك از على الطبيعة والتأمل فيها قصد فهم ظواهرها
دون إثارة الشك في الوسائل المستخدمة في المعرفة فهذه إشارة إلى أن المعرفة كانت حسية عدا عن

السوفسطائين الذين طعنوا في قيمة المعرفة الحسية مستندين إلى ما هنالك من تعارض في تفسير الطبيعة.

(الكحالت)12 :1112 ،

في حين أشار الفراجي أن بداية المعرفة ترجع لخلق الله اإلنسان على وجه األرض ،و أن أصل المعارف
كلها يعود إلى الله سبحانه وتعالى ،فهو الذي خلق وعلم اإلنسان ما لم يعلم ،وأن االنسان استطاع من خالل
المحيط الذي يعيشه أن يطور هذه المعرفة أثناء مراحل حياته  ،فتعلم الزراعة قبل ( )9000سنة قبل الميالد
،وهذا بدوره هو نوع من أنواع تطور المعرفة  ،وبتطور الزمن أخذت المعارف تنمو وفي سنة ( )3000قبل

الميالد طور اإلنسان الوركاء وهو العهد الشبيه بالكتابي ،ومن المعروف أنه بعد أن أرست الكتابة قواعدها،
بدأت المعرفة تسجل وتزداد.

(الفراجي ،د.ت (www.socialar.com/vb/attachment.php?attachmentid=422&d, :
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وفي ضوء ما سبق َي ُخلص الباحث " أن بداية المعرفة تعود إلى بداية خلق اإلنسان ،حيث خلقه االله تعكالى

علكى الفطكرة ثكم علمكه وهكداه السبيل ،قال تعالى في كتابه العزيز " خَلَقَ الْإِنْسَانَ ( )3عَلََّمَ ُ الْبَيَانَ (")4

تأكيد على أهمية المعرفة في األديان السماوية  ،وخاصة أن للمعرفة والعلم مكانة مهمة
(الرحمن ، )4,3 :وهذا ٌ
في اإلسالم ،وهما جزء ال يتج أز منه  ،فاألصل في ديننا الحنيف أنه جاء ليحرر العقول من الخرافات والجهل
 ،ودعا اإلنسان للتفكر والتأمل والتدبر في هذا الكون وفي مخلوقاته ،إليجاد البراهين واألدلة الكونية ،حتى

يستطيع تكوين المعرفة التي بها يهتدي إلى طريق الصواب والحق".
 :2.1.3مفهوم المعرفة :
ف الشيء  :أي َعلِ َم ُه".
عرف أحمد وآخرون المعرفة لُ َغة  " :من أصل َع َر َ
(المعجم الوسيط)359 :2008 ،

و أرى (ديماير و آخرون (Demir & Others, 2015،أن المعرفة " :تعتبر كمنتج للثقافة أو كشيء ُيتَ َعَلم

كم على األمور ،أو من خالل األسباب الظاهرية
أو ُيكتَ َسب ،ويمكن الحصول عليها عن طريق التفكير ،و ُ
الح ُ
لألحداث" (ديماير و آخرون ،(Demir & Others, 2015:326
في حين وضح (القرقاوي )2015 ،بأنه  ":ال يوجد تعريكف للمعرفكة بشككل عكام ألن المعرفكة تعتمكد علكى مكا
يمتلككه الشخص من معتقدات وتصكورات وقكيم وأفككار وخبكرات ،كمكا أن المعرفكة تعتمكد علكى مكا يمتلككه الشكخص
مكن جوانكب اإلبكداع والخيكال ،المعرفكة المتميكزة تتواجكد دائمكا فكي داخكل عقكل اإلنسكان لكذلك فكإن جانبكا رئيسكيا

مكن المعرفكة موجكود فكي عقكول النكاس إال أن هكذا ال يعنككي أنن ككا ال يمك ككن ام ككتالك المعرف ككة الموج ككودة ف ككي
عقولن ككا وادارته ككا ،يمك ككن ام ككتالك المعرفة عن طريق اسكتثمار العوامكل التكي تجعكل عقولنكا علكى اسكتعداد إلنتكاج

المعرفكة" (القرقاوي )http://webcache.googleusercontent.com: 2015 ،

كما وذكر (بدران )2014 ،بأن المعرفة هي ":تلك اإلمكانات والخبرات الفردية والمؤسسية والمجتمعية الناشئة
عن التفاعل الديناميكي بين العقل والعلم والفكر والبيانات والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا والمهارات الفردية
والجمعية والمتأتية عن توظيف كل ذلك في العملية االنتاجية من سلع وخدمات وأفكار ومعارف وفي إطار من
التشابكات األفقية والعمودية العميقة"(بدران.)3 :2014 ،
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بينما أش ككار (الكبيس ككي: ) 1115 ،بأن المعرفة في اإلس ككالم وفي اللغة العربية ُق ِرَنت بالعلم ،مس ككتش ككهدا باآليتين

الكريمتين" :مِمـاا َعرَفُوا مِنَ الْحَقِّ" (سك ك ك ك ك ك ككورة المكائكدة ، (83:أي علموا  ،و" الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اْلكِتَابَ يَ ْعرِفُونَ ُ
كَمَا يَ ْعرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنا َفرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقا وَهُمْ يَعْ َلمُونَ " (س ككورة البقرة ،)146 :فأقام العلم مقام
المعرفة  ،والمعرفة مقام العلم( الكبيسي .) 8,7 : 2005 ،
ومما سبق يخلص الباحث إلى أن المعرفة هي" مزيج من الفهم والوعي واإلدراك المكتسب لمجموعة من

المعلومات واألفكار والخبرات التي تمكن الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من مجاراة كافة المستحدثات
والمستجدات العلمية ،للوصول إلى اإلبداع ".
وهي تشمل على الخصائص التالية وهي:
 -أن المعرف ك ك ك ك ككة ه ك ك ك ك ككي العل ك ك ك ك ككم ،والعل ك ك ك ك ككم ه ك ك ك ك ككو المعرف ك ك ك ك ككة ،وأنه ك ك ك ك ككا عملي ك ك ك ك ككات عقلي ك ك ك ك ككة ي ك ك ك ك ككدركها اإلنس ك ك ك ك ككان

ويؤمن بها وتكون نعمة من الله.

 -ه ك ككي معلوم ك ككات وأفك ك ككار يحص ك ككل عليه ك ككا الف ك ككرد م ك ككن خ ك ككالل التج ك ككارب الحياتي ك ككة ،وم ك ككن خ ك ككالل االط ك ككالع

والتعلم والبحث ،وهي ثقافة مكتسبة من خالل الظواهر اليومية.
 تعتبر القوة األكبر لنجاح الجامعات والمنظمات والمؤسسات ،عندما يتم التعامل معها: 2.1.4أهمية المعرفة:
للمعرفة أهمية كبرى على مر العصور في كافة الحضارات المختلفة ،وهنا وذكر (عبلة (2013 ،أن:
" أهمية المعرفة تبرز لمنظمات األعمال ليس في المعرفة في حد ذاتها ،وانما فيما تشكله من إضافة قيمة لها
 ،وكذا في الدور الذي تؤديه في تحول المنظمة إلى االقتصاد الجديد المعتمد على المعرفة  ،والذي بات يعرف

باقتصاد ا لمعرفة والذي يتم التأكيد من خالله على رأس المال الفكري والتنافس من خالل القدرات البشرية".
كما وحدد أهمية المعرفة بالنقاط التالية:

 .1أسهمت المعرفة في مرونة المنظمات من خالل دفعها العتماد أشكال للتنسيق والتصميم والهيكلة تكون

أكثر مرونة.

 .2أدت المعرفة إلى تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية تحدث التغيير الجذري في المنظمة ،لتتكيف مع

التغيير المتسارع في بيئة األعمال ،ولتواجه التعقيد المتزايد فيها .

 .3يمكن للمنظمات أن تستفيد من المعرفة ذاتها كسلعة نهائية عبر بيعها والمتاجرة بها واستخدامها لتعديل

منتج معين أو إليجاد منتجات جديدة.
 .4المعرفة هي األساس وراء كيفية خلق المنظمة وتطورها ونضجها.
 .5المعرفة أصبحت أساسا لخلق الميزة التنافسية وادامتها.
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 .6تعد المورد الوحيد في المنظمة الذي ال يخضك ك ك ك ككع لقانون تناقص الغلة ،وانها ال تعاني من مشك ك ك ك كككلة الندرة،
باعتبارها المورد الوحيد الوافر الذي يبنى بالتراكم وال يتناقص باالسك ك ككتخدام  ،بل على العكس يمكن اسك ك ككتخدامها
في توليد وتطوير أفكار جديدة بتكلفة ارخص أو بدون تكلفة إضافية(عبلة .)11 :2013 ،

"إننا نعيش اليوم مجتمع قواعد المعرفة ألنها تمثل مصك ك ككدر القوة للجودة العالية ألن عالم اليوم يتميز بالتغير
فيما يتعلق باألس كواق والمنتجات والتكنولوجيا والمنافسككين والتنظيمات  ،حيث إن هذا التغيير يتم بصككورة س كريعة

ومن ثم فهناك ابتكارات مسك ك ككتمرة  ،والمعرفة هي التي تعطى القوة لالبتكارات أن تصك ك ككبح مصك ك ككادر مهمة لمزايا
تنافسية مستدامة"(رفاعي .)10 :2009 ،
وهنا أشار (عليان: ) 1112،أن توليد المعرفة أصبح ضرورة ملحة لضمان االستمرار ،وأن العديد من
المؤسسات أنشأت أقساما خاصة للبحث والتطوير بهدف لحصول على المعرفة ،فهي واحد من أهم عوامل
اإلنتاج ،كما أنها تُ َش ِكل نوعا جديدا من رأس المال القائم على الخبرة والفكر وهو رأس المال الفكري ،الذي
يتجدد وال ينضب وهو سالح العصر الحديث ،فالمؤسسات القائمة على المعرفة المجسدة وتوليد المعرفة هي
القادرة على البقاء واالستمرار وتحقيق الميزة التنافسية (عليان.)76 :2008 ،
" إن المعرف ك ككة هك ك ككي الس ك ككلعة الوحيكك ككدة التك ك ككي تنم ك ككو إذا زاد اسك ك ككتهالكها ،وتضك ك ككمر إذا ابتع ك ككد النك ك ككاس عنهك ك ككا،
وهي السلعة الوحيدة النظيفة التي ال تلوث البيئة ،وترفع قيمة اإلنسان"(الرفاعي.)115 :2011،
ومما سبق َي ْخُلص الباحث" أن أهمية المعرفة تَ ْك ُمن في النقاط التالية:
 هي المحدد لمسار المجتمع اإلنساني لتحقيق أهدافه. قيمة مضافة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة. عامل من عوامل اإلنتاج لتحقيق ما يسمى باالقتصاد المعرفي. القوة التي تحقق من خاللها االبتكارات واإلبداعات عن طريق رأس المال الفكري.ولقكد تبين للبكاحكث "أن أهميكة المعرفكة للجكامعكات الفلسك ك ك ك ك ك ككطينية بمحافظات غزة تَتطلب االهتمام بها ،بعد أن
أصك ك ككبحت هي السك ك ككلعة الرائجة ،ورأس المال الفكري لنجاح واسك ك ككتمرار تلك الجامعات لضك ك ككمان الميزة التنافسك ك ككية

المسك ك ك ك ككتدامة فيما بينها ،من خالل التفكير والتطوير واالبتكار في ظل مجتمع أصك ك ك ك ككبح قائما على المعرفة الذي

يحتاج إلى التميز والتجديد ،للرقي والتقدم ".
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 :2.1.5أ واع المعرفة:
صنف (الفرج )2016 ،المعرفة حسب إمكانية تمثيلها وطريقة نقلها لآلخرين إلى نوعين:
 .1المعرف ك ككة الظاهري ك ككة  :ه ك ككي المعرف ك ككة المدون ك ككة والمحفوظ ك ككة حي ك ككث يمك ك ككن تمثيله ك ككا وترميزه ك ككا وكتابته ك ككا ونقله ك ككا
لآلخ ك ك كرين بواسك ك ككطة الوثك ك ككائق واإلرشك ك ككادات المحوسك ك ككبة وغيك ك ككر المحوسك ك ككبة ،مثك ك ككل ( :مواصك ك ككفات منك ك ككتج معك ك ككين،
برنامج حاسوبي ،تصميمات صناعية ،مستندات ،كتب  ،سجالت).

 .2المعرفة الضمنية :هي مجموعة من المهارات والخبرات المخزونة في عقول األفراد المبنية على الخبرات
البشرية وعادة ما يصعب نقلها وتحويلها لآلخرين وتسعى المؤسسات للحصول عليها وادارتها واالحتفاظ بها،

مثل ( :تشخيص حاالت المرضى ،تصليح جهاز حاسوب ،تصليح سيارات).

)الفرج (http://download –internet-pdf-ebooks.com/877-free-book: 2016,
بينما أكد (األغا  ،أبو الخير (2012،بأن تصنيف المعرفة هي :
 .1المعرفة المعلنة :وهي المعرفة المتاحة لآلخرين والتي يسهل الوصول إليها والتعبير عنها ،ومن ثم نقلها،
ويعبر عنها بالرسم والكتابة والتحدث وتتيح التكنولوجيا تحويلها وتناقلها.
 .2المعرفة الضمنية :وهي المعرفة القاطنة في عقول وسلوك األفراد وهي تشير إلى الحدس والبديهية واإلحساس
الداخلي ،إنها معرفة خفية تعتمد على الخبرة ويصعب تحويلها بالتكنولوجيا ،بكل هكي تنتقل بالتفاعل
االجتماعي(األغا  ،أبو الخير .) 36 :2012 ،
إن الباحثين اجتهدوا في تصنيف المعرفة وتقسيمها ،وتعددت مسمياتها ،ويؤكد هنا (الربيعي ": (2008،على
تصنيفها على النحو التالي:
 .1المعرف ك ككة الجوهري ك ككة :وه ك ككي المعرف ك ككة المس ك ككتخدمة ف ك ككي إدام ك ككة العملي ك ككات الص ك ككناعية واإلنتاجي ك ككة وتطبيقاته ك ككا
المختلفة ،وتشمل العمليات واإلجراءات واألساليب.

 .2المعرف ك ككة المتقدم ك ككة :وه ك ككي ن ك ككوع م ك ككن المعرف ك ككة الت ك ككي تتمي ك ككز به ك ككا جه ك ككة معين ك ككة دون غيره ك ككا يمنحه ك ككا ق ك ككدرة
تنافسية فائقة على الجهات األخرى.

 .3المعرفك ك ككة االبتكاريك ك ككة :وهك ك ككي نك ك ككوع مك ك ككن المعرفك ك ككة ترتكك ك ككز علك ك ككى اإلبك ك ككداع واالبتكك ك ككار كمبك ك ككدأ لقيك ك ككادة القطك ك ككاع
اإلنتاجي والصناعي ،وتتميز بالتجديد والتحديث المستمر" (الربيعي .)121 :2008 ،
ومما س ك ككبق َي ْخلُص الباحث "أن أنواع المعرفة مهما تعدد تص ك ككنيفها ،فهي تعطي نفس المدلول حيث إنها في
األسكاس تكون معرفة ضككمنية وهي التي تكون في عقول األفراد ،ثم بنشكرها واسككتخدامها تصككبح معرفة ظاهرية،
والتي يمكن أن تتحول إلى معرفة جوهرية ومتقدمة وابداعية".

وهنا يأتي دور الجامعات الفلسك ككطينية بمحافظات غزة ،بإظهار هذه المعرفة واسك ككتخدامها وتطبيقها من خالل
األساليب واإلجراءات المختلفة وفق استراتيجية معينة ،للوصول إلى مرحلة اإلنتاج.
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 :2.1.6خصائص المعرفة:
َل َخص (آل عثمان ) 2013،خصائص المعرفة على النحو التالي:
 .1المعرفة توّلد :يمكن لعمليات البحث العلمي توليد المعرفة عن طريق األشخاص المبتكرين.

 .2المعرفة تموت :وهذه تشير إلى المعلومات الساكنة والراكدة الموجودة بين طيات الكتب على رفوف المكتبات

أو الموجودة في رؤوس من يمتلكونها ولم يعلموها لغيرهم فماتت بموتهم والبعض منها يموت بإحالل معارف
جديدة محل القديمة.

 .3المعرفة تمتلك :فهي ليست محصورة بفرد أو مقتصرة على جهة معينة دون غيرها.

.4المعرفة تخزن :في السابق كانت تخزن على الورق وما زالت حتى اآلن ،ولكن في الوقت الحاضر أصبح

التركيز على الوسائل االلكترونية المتعددة التي تعتمد على تطبيقات الحاسب اآللي بدرجة كبيرة والشبكة
العنكبوتية.

.5المعرفة تصنف :قد تكون المعرفة صريحة ،أو ضمنية في عقول مالكيها ،وهناك أنماط أخرى من
التصنيفات كالمعرفة العملية التي تتعلق بكيفية عمل األشياء ،ومعرفة األفراد المتعلقة بالرؤية والعالقات التي

تستخدم في العمل.

.6المعرفة ال تستهلك باالستخدام :بل على العكس ،فهي تتطور وتولد باالستخدام ،وبدون ذلك ،فهي معرضة
للموت.

.7المعرفة تنشر عن طريق الوسائل المتاحة" (آل عثمان.)17, 16 :2013 ،
بينما وضح (ياسين": )2007،أنه ال توجد خصائص ثابتة للمعرفة في كل زمان ومكان ،وهو أن للمعرفة

خصائص تكوينية مشتركة لكل مضمون المعرفة ومنظورها يختلف باختالف السياق االجتماعي واالقتصادي

والفكري والثقافي الذي توجد فيه أو تُْنتَج من خالله ،مع ذلك توجد مالمح مميزة للمعرفة بإطالقها وبغض النظر
عن طبيعتها ومضمونها  ،وتتلخص مالمح وخصائص المعرفة فيما يلي:

 .1تتطلب المعرفة تفاعال انسيابيا مع الواقع ووعيا وادراكا للواقع من حيث متغيراته وعناصر تشكله والقوى
المحفزة للتطوير والتغيير ،أي تحديدا ارتباط المعرفة بالتقدم الحضاري والتنمية اإلنسانية الشاملة.

 .2إن المعرفة ذات وموضوع :فهي ذات ألن المعرفة مخزونة قبل كل شي ء في عقل الفرد نفسه  ،وفي الوقت
ذاته تعتبر المعرفة موضوعا عندما تكون مستقلة عن الفرد ،أي عندما توجد في المراجع  ،والكتب والوثائق ،
واألوساط الصلبة والرقمية المختلفة  ،وفي الحالتين ال تنفصل المعرفة كذات عن المعرفة كموضوع.

 .3للمعرفة مضمون اجتماعي إنساني :أ نها كائن ال يعيش لنفسه وبنفسه  ،بل يحتاج إلى بيئة يتنفس فيها
وأرض ينبت منها ومجتمع يتشارك بالمعرفة من أجل التقدم والرقي ،كذلك يمكن القول أن المعرفة كائن يحيا
وله دورة حياة متداخلة ومتكاملة في مراحلها ومستويات تطورها  ،وبالتالي ال تجود حقائق معفية ثابتة فكل
الحقائق والمعطيات تخضع للتحديث والتعديل والتطوير وال توجد في الحقائق معارف مطلقة.
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 .4ترتبط المعرفة بالحقيقة وادراك اليقين :على عكس المعلومات التي تخص دائما لحاالت وظروف أقل يقينا
ولهذا نجد أن معظم الق اررات المرتبطة بالمعلومات تقع تحت ضغوط حاالت المخاطرة وعدم التأكد ،أما بالنسبة
للمعرفة فعندما يعرف المرء حقائق جديدة أو يكتشف هذه الحقائق سيكتسب تجربة وخبرة جديدة يقترب فيها

المرء من درجة االعتقاد ،فالمعرفة تقود إلى اليقين بخطوات ثابتة.

 .5إن المعرف ك ككة ه ك ككي م ك ككورد إنس ك ككاني ال ي ك ككنقص ب ك ككل ينم ك ككو باس ك ككتعماله وه ك ككي حال ك ككة إنس ك ككانية أرق ك ككى م ك ككن مج ك ككرد
الحصول على المعلومات.
 .6إن المعرفة قد تكون جزء من نظام ديناميكي للتفكير وإلدراك الواقع الموضوعي بمعنى أن المعرفة هي نتاج
النشاط الذهني للعقل في حواره مع الطبيعة ،وفي تعامله مع الواقع وادراكه البديهي لمتغيرات الواقع والحقائق
الجديدة في الحياة (ياسين.)34, 33 :2007 ،
في حين صنف (الكبيسي )2005،خصائص المعرفة تصنيفا آخر وهو:
 .1التراكمية :فالمعرفة تظل صحيحة وتنافسية في اللحظة الراهنة  ،لكن ليس بالضرورة تبقى ذلك في مرحلة
قادمة ،وهذا يعني أن المعرفة متغيرة.

 .2التنظيم :المعرفة المتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاء الجزء المقصود منها.
 .3البحث عن األسباب :التسبيب والتعليل يهدفان إلى إشباع رغبة اإلنسان إلى البحث والتعليل لكل شيء،
والى معرفة أسباب الظواهر ،ألن ذلك يمكننا من أن نتحكم فيها على نحو أفضل.

 .4الشمولية واليقين :شمولية المعرفة ال تسري على الظواهر التي تبحثها فحسب  ،بل على العقول التي تتلقاها،
فالحقيقة تفرض نفسها على الجميع بمجرد ظهورها ،وهي قابلة ألن تنقل إلى كل الناس  ،واليقينية ال تعني أن

المعرفة ثابتة  ،بل تعني االعتماد على أدلة مقنعة ودامغة  ،لكنها ال تعني أنه تعلو على التغيير.
 .5الدقة والتجريد :الدقة تعني التعبير عن الحقائق رياضيا"(الكبيسي.)14 :2005 ،

ومما سبق َي ْخلُص الباحث "أن للمعرفة خصائص عديدة تميزها أهمها أنها توّلد عن طريق عمليات البحث
العلمي و عن طريق األشخاص المبتكرين ،وأن المعرفة يمكن أن تموت من خالل عدم استغاللها وجعلها
معلومات ساكنة وراكدة موجودة بين طيات الكتب أو موجودة في رؤوس من يمتلكونها ولم يعلموها لغيرهم
فماتت بموتها ،كما أن المعرفة تُ ْم َتَلك فهي ليست محصورة بفرد أو مقتصرة على جهة معينة دون غيرها ،وأنها

تخزن :على ورق أو الكترونيا  ،كما أن المعرفة ال تستهلك باالستخدام :بل على العكس ،فهي تتطور وتولد
باالستخدام وبدون ذلك ،فهي تموت ".
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 :2.1.7دورة اكتساب المعرفة:
استعرض هنا (الرقب": )2011،دورة المعرفة بمراحلها األساسية وهي:
 .1تخطيط المعرفة  :تتعلككق برسككم الخطككط المختلفككة ذات االرتبككاط بالمعرفككة ،ودعككم األنشطة الفردية والمنظمية.
 .2توليد المعرفة :وهكو مكا يتعلكق بالعمليات التكي ترككز علكى شكراء وابتككار واكتكشاف واكتكساب واالسكتحواذ
علكى المعرفكة.

 .3تخزين المعرفة :تشير عملية تخكزين المعرفكة إلكى أهميكة الكذاكرة التنظيميكة ،فخكزن المعرفة واالحتفاظ بها
مهما جدا الستمرار المنظمات وتحقيق أهدافها وتطوير خدماتها.

 .4توزيع المعرفة :إ ن توزيككع المعرفككة يككشير إلككى ضككمان وصككول المعرفككة المالئمككة للككشخص الباحككث عنهككا
فككي الوقكت المالئكم ووصكولها إلكى أكبكر عكدد مكن األشكخاص العكاملين فكي المنظمكة.
 .5تطبيك ك ك ك ك ك ككق المعرفك ك ك ك ك ك ككة :إن تطبي ك ك ك ك ك ك ككق المعرف ك ك ك ك ك ك ككة يعب ك ك ك ك ك ك ككر ع ك ك ك ك ك ك ككن تحوي ك ك ك ك ك ك ككل المعرف ك ك ك ك ك ك ككة إل ك ك ك ك ك ك ككى عملي ك ك ك ك ك ك ككات
تنفيذيكة"(الرقب.) 29,28 :2011 ،
كما وذكر (الصاوي )2007،بأنه ":تختص المعرفة بوجود دورة تمثلها وتمثل العمليات التي تؤدي إلى

إدراك مفهوم المعرفة  ،وكيفية تنفيذها على أكمل وجه داخل مؤسسة ما ،وتلك العمليات وان كانت تختلف في

أهميتها حسب نمط المؤسسة  ،فإنها مع ذلك تعد حاسمة إلى حد كبير في نجاح أي نظام ،وتلك العمليات
هي:
 .1إنشاء المعرفة :وتبدأ الدورة عندما تنقل المعرفة من عضو في المؤسسة إلى آخر  ،فتتحول بذلك المعرفة
من ضمنية إلى صريحة ثم تمرر هذه المعرفة الصريحة إلى عضو آخر.

 .2تطوير المعرفة :وهي االبتكار وانشاء أفكار جديدة  ،والبحث عن خبرات جديدة  ،ومنتجات جديدة  ،وأفكار
ع ملية جديدة  ،داخل المؤسسة باالعتماد على دوافع استراتيجية واقتصادية قوية.

 .3تنظيم المعرفة :يجب تنظيم المعلومات المختارة في تقابالت (مجموعات مرتبة) ،وتحديد تقابالت المعرفة
المؤسسية التي تتيح للمستخدمين النفاذ العملي إلى المعلومات .
 .4نشر المعرفة :إن لنشر المعرفة ميزة هائلة في تكوين الميزة تنافسية  ،وهي تحويل المعرفة الضمنية الشديدة
االنفرادية إلى معرفة صريحة أكثر تشاركا.

 .5تطبيك ككق المعرفك ككة :ليسك ككت المؤسسك ككة التك ككي تمتلك ككك معرفك ككة أفضك ككل تضك ككمن المي ك كزة التنافسك ككية ،بك ككل تلك ككك التك ككي
تسك ككتخدم المعرفك ككة علك ككى أكمك ككل وجك ككه لتك ككأمين هك ككذه المي ك كزة  ،حيك ككث يجك ككب تطبيك ككق المعرفك ككة بشك كككل كامك ككل علك ككى

األنشطة" (الصاوي .)38 -32 :2007 ،
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وأش ك ك ككار (الكبيس ك ك ككي )2225،ب ك ك ككأن دورة المعرف ك ك ككة تتمي ك ك ككز ب ك ك ككأربع عملي ك ك ككات :اإليج ك ك ككاد واالبتك ك ك ككار ،التنظ ك ك ككيم،
المش ك ككاركة ،االس ك ككتعمال ،واع ك ككادة االس ك ككتعمال ،والت ك ككي رس ك ككمها بش ك كككل حلق ك ككة تب ك ككدأ باإليج ك ككاد واالبتك ك ككار وتنته ك ككي
بهك ك ككا ،وأن المعرفك ك ككة عنك ك ككدما تصك ك ككبح موجك ك ككودة اسك ك ككتراتيجيا فك ك ككإن نجك ك ككاح المنظمك ك ككة يعتمك ك ككد بشك ك كككل كبيك ك ككر علك ك ككى
عمليكك ك ك ك ك ك ك ككات جمك ك ك ك ك ك ك ك ككع المعرفكك ك ك ك ك ك ك ككة وتوليكك ك ك ك ك ك ك ككدها والحفكك ك ك ك ك ك ك ككاظ عليهكك ك ك ك ك ك ك ككا وتوزيعهكك ك ك ك ك ك ك ككا ،نقك ك ك ك ك ك ك ك ككال عكك ك ك ك ك ك ك ككن بك ك ك ك ك ك ك ك ككورك

((،)Burk,1999الكبيسي.(61,60 :2005،

توليد
المعرفة
خزن
المعرفة

تطبيق
المعرفة

توزي
المعرفة
تمثيل العمليات الجوهرية للمعرفة بالمكل (( )2.1الكبيسي)62 :2005 ،

 :2.1.8مجتم المعرفة:
إن التدفق في اإلنتاج الفكري والتقني الزائد الذي يش ك ككهده عصك ك كرنا الحالي ،والتطور الهائل الكبير والمتس ك ككارع
الذي َيتَ ِس ك كم به هذا العصك ككر ،المرفود بالتقنية والمعارف في ش ك كتى العلوم الطبيعية واإلنسك ككانية وفي كافة الفروع،
وفي ظل االنفجار المعرفي الهائل الذي تشك ككهده كافة المجتمعات ،كل هذا ال يدع لإلنسك ككان مجاالت للشك ككك في
أن المعرفة والمعلوماتية باتت طوق النجاة لكل من يريد العوم في بحر المعرفة الذي فرض مسك ك ككتجداته وعلومه
المتالحقة.
وهذا ما أكده (الص ك ك ك ك ككاوي":)1112 ،أن ثورة المعلومات التي أص ك ك ك ك ككبحت هي الميزة الرئيسك ك ك ك ك ككة للقرن الحادي

والعشك ك ك ك ك كرين ،تأثرت وتداخلت مع ثورة أخرى ،هي ثورة وس ك ك ك ك ككائل االتص ك ك ك ك ككال الحديثة ،وكل هذا أدى إلى انفجار
معلوماتي هائل ،بحيث أصككبح من العسككير على اإلنسككان اسككتيعاب كل المعلومات المتوافرة ود ارسككتها اسككتغاللها
كما ينبغي ،وهذه الص ك ك ك ك ككعوبة تحتم على األفراد والمجتمعات تطوير تقنيات وأسكك ك ك ك ككاليب تجميع وتخزين ومعالجة
المعلومات بطريقة رشيدة وذكية وعقالنية"(الصاوي.)41:2007 ،
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في حين وضح (عباس " (2004 ،أن هذا ما يدفعنا لوصف العصر الذي نعيش به بأنه عصر المعلومات،

وقد الزمته هذه الصفة تماشيا مع ما درج عليه المؤرخون والباحثون في إطالق صفة على كل عصر مناسب،

فقد تعاظم دور المعلومات لدرجة أصبحت أهم مورد من الموارد االقتصادية ألي مؤسسة ،كما أصبحت مهمة
جمع وتصنيف ومعالجة المعلومات م ن أكثر األعمال انتشارا ،وأدى التطور في المعلومات بفروعها المختلفة،
واالنتشار الواسع لألنظمة المعلوماتية المتكاملة التي تضم طيفا واسعا من التجهيزات والبرمجيات ووسائل الربط

الشبكي ،إلى التفكير بطرق تعاضد هذه الوسائل ألداء الهدف الذي تسعى المؤسسات لتحقيقه.

(عباس)58 : 2004 ،
 : 2.1.9مأة مجتم المعرفة:
استعرض (عليان " :(2012 ،أن نشأة مجتمع المعرفة مرتبطة بالقفزة المعرفية التي نشهدها اليوم أدت إلى
بروز معطيات جديدة للمجتمعات اإلنسانية ،لم تعرفها المجتمعات السابقة ،وهكذا برز تعبير" مجتمع المعرفة"
ٍ
بحلة جديدة حامال هذه المعطيات في صفاته  ،ومتطلعا أيضا إلى تعزيز اإلمكانات المعرفية  ،والعمل على
االستفادة منها في تطوير المجتمعات اإلنسانية  ،ولقد كان أول ظهور لمفهوم مجتمع المعرفة في منتصف

الستينيات عندما كانت تَ ْح ُدث نقاشات وجدل بخصوص التناقضات والعيوب التي تواجه المجتمع الصناعي ،
أما الميالد المعرفي لمفهوم مجتمع المعرفة فقد كان في أواخر التسعينات  ،بعد أن بذلت اليونسكو جهدا كبي ار
لنشر المفهوم  ،ومن هنا بدأ المجتمع الحديث في التركيز على المعرفة ووظيفتها ،والتحول بصورة أعمق وأسرع
نحو مجتمع المعرفة لعدة أسباب أهمها:

 .1التطور السريع للعولمة وانتشارها :حيث اعتبر البعض أن ظاهرة العولمة تعتبر مثل المحرك والدينامو الذي
يقوم بخلق المعرفة.

 .2في ظل التطور السريع للمعلومات يعتبر مستوى اكتساب المعرفة هو آلية القياس التي تستخدم في قياس
وتقييم مستويات الكفاءة اإلنتاجية ،والثقافة الخاصة باألفراد والمؤسسات "(عليان.) 400,399 :2012 ،

كما و أرى (الخثالن )1121 ،أن" :ظهور مصطلح مجتمع المعرفة كان ،ألول مرة في منتصف عقد

الستينات من القرن الماضي ،و قدم العديد من الباحثين نظريات متنوعة حول مجتمع المعرفة و خصائصه و
أبعاده و مكوناته ،ومن أبرز هذه الجهود النظرية التي قدمها الباحث نيكوستر  ،و هي نظرية خاصة بالسمات
العامة لمجتمع المعرفة وتركز على الوظائف و األدوار المعرفية على أساس أن المعرفة تمثل منتجا جديدا

يمكن أن يحل محل رأس المال حيث إنها تعبر عن عناصر اإلنتاج غير التقليدية "(الخثالن.)3 :2010 ،
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وهذا ما أشار إليه (محمد " :) 1112 ،أن الوعي بأهمية المعرفة بدأت تظهر مؤشراته منذ النصف الثاني

من القرن العشرين في كتابات كولن كالرك سنة  ،1951ثم جاء كارل ماركس سنة  1956الذي دعا لتحويل
المعرفة والعلم إلى قوة إنتاجية حقيقية .أما العقد الممتد من  1955إلى  1965فكان حاسما في صياغة وبلورة

ما أصبح يعرف اآلن بالثورة المعرفية التي تمثل أساس علم المعرفة ،وفي نهاية الستينيات وبداية السبعينيات

استقرت المع رفة في التنمية االقتصادية في العديد من األدبيات  ،أبرزها :كتابات دانيل بيل سنة  ،1973الذي
أقر الحد الفاصل بين المجتمع الصناعي و ما بعد الصناعي ،ولقد استعمل مفهوم " مجتمع المعرفة" ألول مرة

سنة  1969من قبل األستاذ الجامعي بيتر دوركر  ،الذي أكد على أن المعرفة تمثل مصد ار حاسما في االقتصاد
 ،وتعمق المفهوم في التسعينيات ،وكان لنشر ثالثية مانويل كاستيل المخصصة لعصر المعلومات في أواخر

التسعينيات  1997-1996دو ار في ذلك  ،و أيضا كان ظهور العولمة في تسعينيات القرن العشرين أث ار كبي ار
.

في بناء مجتمع المعرفة" (محمد)18-17 :2008 ،

وبين كك ٌكل من (جككامككل و ويح) 1116،أن مجتمع المعرفككة  ":يعككد مرحلككة جككديككدة من م ارحككل التطور أعقبككت
المرحلة الصك ككناعية و يطلق عليها (ألفين توفلر) الس ك ككوسك ككيولوجي األمريكي اس ك ككم( الموجة الثالثة ) ،باعتبار أن
البشك كرية قد عرفت في تاريخها حض ككارتين س ككابقتين هما  :موجة عص ككر الزراعة ،وموجة عص ككر الص ككناعة ،وها

هي ذي اليوم ت ككدخ ككل عصك ك ك ك ك ك ككر المعرف ككة ،ال ككذي انبثق عن ككه ظهور مجتمع المعرف ككة ،نت ككاج ككا لوالدة تك ككام ككل ثورة
المعلومات المركبة ،إذ أصك ك ك ككبح االنتقال من المعرفة العلمية إلي تطبيقاتها التكنولوجية أم ار أكثر سك ك ك ككهولة بزمن
أقل  ،وبمردودية اقتصكككادية أعلي من جهة ،فضك ككال عن االندماج بين تكنولوجيا معالجة المعلومات " الكمبيوتر

وتطبيقاته " ،وبين ثورة االتصاالت الرقمية وتطبيقاتها(:جامل و ويح .)5: 2006 ،
ومما سك ك ككبق َي ْخُلص الباحث "أن مجتمع المعرفة ظهر في نهاية السك ك ككتينيات من القرن العش ك ك كرين ،وكان أول
تداول لهذا المص ك ككطلح في التس ك ككعينيات من القرن العشك ك كرين ،بعد مرور البشك ك كرية بعص ك ككري الزراعة والص ك ككناعة،
وعنككده كا بككدأ االهتمككام بككالمعرفككة بككاعتبككارهككا ُم ْنتَجككا جككديككدا وقوة إنتككاجيككة لتحككل مكككان رأس المككال في ظككل العولمككة
والتطور التكنولوجي المتسارع والتنافس في إنتاج المعرفة".
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 :2.1.10مفهوم مجتم المعرفة ومجاالته:
 :2.1.10.1مفهوم مجتم المعرفة:
عرف (عمير (2016،بأن مجتمع المعرفة ":هو مجتمع يقوم على المعرفة في األسكك ك ك ككاس ،بنشك ك ك ك ككر المعرفة

وانتاجها وتوظيفها بكفاءة في المجاالت السك ككياسك ككية والقانونية واالقتصك ككادية واالجتماعية والتعليم ،لتحقيق التنمية
المعرفيككة المس ك ك ك ك ك ك كتككدامككة من خالل توظيف المفككاهيم واألفكككار والقواعككد واإلجراءات المعرفيككة إلى أفعككال والق اررات
ممزوجة بالتجربة والحقائق واألحكام والقيم التي تعمل مع بعضك ك ككها كتركيب فريد يسك ك ككمح لألفراد والمنظمات من

خلق أوضاع جديدة وادارة للتغيير.

(عمير)http://www.thewhatnews.net/post-page.php?post_alias :2016 ،
وعرفكه (عليكان )2012 ،مجتمع المعرفة بأنه ":مجتمع يهتم بدورة المعرفة ويوفر البيئة المناسك ك ك ك ك ك ككبة لتفعيلها
وتنشك ك ك ك ككيطها وزيادة عطائها ،بما في ذلك البيئة التقنية الحديثة بشك ك ك ك كككلها العام ،وبيئة تقنية المعلومات على وجه
خصوص ،بما يساهم في تطوير إمكانات اإلنسان ،وتعزيز التنمية"(عليان.)399 :2012 ،
بينما وضح (الربيعي )2008،أن مجتمع المعرفة ":هو ذلك المجتمع المجازي الذي تتجمع فيه كل المعارف

لتصبح متاحة لكل شخص ،هذا المجتمع الذي يجري استغالله أو اإلضافة إليه من خالل ما يتوفر من بنية
متطورة من تقنيات المعلومات واالتصاالت ،أي من خالل مجتمع المعلومات ،وهذا يدل أن غياب تقنيات
المعلومات لمجتمع ما  ،سيعمل على حرمان هذا المجتمع من استغالل المعارف والمعلومات التي تنتجها بلدان

العالم"(الربيعي.)81 :2008 ،
وأشا ر (جورج )2007،أن مجتمع المعرفة هو مصطلح يعبر عن النقلة المجتمعية الجادة التي أحدثتها
تكنولوجيا المعلومات ،وأهم ما يميزه هو أصالة القاعدة الثقافية ،وأنه يركز على إنتاج المعرفة ،وتوظيفها
واستعمالها في تسيير أموره وفي اتخاذ ق ارراته (جورج .)160 :2007 ،
كما وعرفه تقرير التنمية اإلنسانية العربية نحو إقامة مجتمع المعرفة الصادر عن (برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي والصندوق العربي اإلنمائي االقتصادي واالجتماعي (2003 ،أنه ":ذلك المجتمع الذي يقوم على
أساس نشر المعرفة وانتاجها  ،وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي  :االقتصاد والمجتمع
المدني والسياسة ،والحياة الخاصة  ،وصوال لترقية الحالة اإلنسانية".

(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي اإلنمائي االقتصادي واالجتماعي )39 : 2003 ،
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ومما سبق َي ْخلُص الباحث بأن هناك توافقا في تعريف مجتمع المعرفة من خالل النقاط التالية:
 دورة المعرفة :إنتاج وتوليد المعرفة ،نشر المعرفة ،وتوظيف المعرفة. -توفير البنية التحتية التكنولوجية للوصول إلى المعرفة.

 استخدام المعرفة لتطوير النشاطات اإلنسانية في جميع المجاالت المختلفة. الوصول إلى حالة من الرقي والتنمية لإلنسان.وفي ضككوء ما سككبق يعرف الباحث مجتمع المعرفة في الجامعات الفلسككطينية بمحافظات غزة بأنه" هو توجه
الجككامعككات بمحككافظككات غزة نحو مجتمع يقوم على توليككد وانتككاج المعرفككة ،ونشك ك ك ك ك ك ككرهككا ،وتوظيفهككا ،والتي تمكن
العاملين فيها من مواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي ،لتطوير جميع النشكك ك ك ك ك ككاطات التعليمية واألكاديمية داخل

الجامعة ،للوصول إلى حالة من الرقي والتقدم".
 : 2.1.10.2مجاالت مجتم المعرفة:

ممك ككا ال ش ك ككك في ك ككه أن مجتم ك ككع المعرف ك ككة الق ك ككائم عل ك ككى المعرف ك ككة كَلِبِنك ك كة رئيس ك ككة لبنائ ك ككه ،مك ك كرتبط ارتباط ك ككا وثيق ك ككا

بم ارحك ككل دورة اكتسك ككاب المعرفك ككة ،وهك ككذا مك ككا تؤكك ككده األدبيك ككات المتعلقك ككة بمجتمك ككع المعرفك ككة كافك ككة ،ولكك ككي يتسك ككنى

ألي مؤسسك ك ككة أو جامعك ك ككة أو دول ك ك ككة ترغك ك ككب ف ك ك ككي التوجك ك ككه نحك ك ككو مجتم ك ك ككع المعرفك ك ككة ،يتطل ك ك ككب منهك ك ككا أوال الب ك ك ككدء
الفعلي بعمليات إنتاج المعرفة وتوليدها ،ونشرها ،وتوظيفها.

" إن دورة المعرف ك ككة تم ك ككر ب ك ككثالث م ارح ك ككل رئيس ك ككة ه ك ككي ":تولي ك ككد المعرف ك ككة " بالبح ك ككث واإلب ك ككداع واالبتك ك ككار ،و
" نشكك ككرها" بكك ككالتعليم التكك ككدريب ،و " توظيفهكك ككا" فك ك ككي تكك ككدعيم منتجكك ككات وخكك ككدمات جديكك ككدة أو مطك ك ككورة ،تسك ك ككهم فك ك ككي

مج ك ككاالت التنمي ك ككة واالس ك ككتفادة م ك ككن ذل ك ككك ف ك ككي تولي ك ككد الث ك ككروة وايج ك ككاد الوظ ك ككائف ،والمس ك ككاهمة ف ك ككي تط ك ككوير حي ك ككاة
اإلنسان (عبد الوهاب.)13 :2011 ،
كما وأضاف (الدعمي والعذاري " :)2010،أنه عند تصور منطقي بسيط لتسلسل" دورة المعرفة" في مجتمع
 .1المحطة األولى "إنتاج المعرفة" :إذ تنطلق المعرفة من التفاعل بين الحقائق والمعرفة المتوفرة من جهة،
وبين عقل اإلنسان وقدرته على التفكير واإلبداع من جهة أخرى.
 .2المحطة الثانية" نشر المعرفة" :ومثلما يحتاج جسم اإلنسان إلى غذاء بمختلف أصنافه ،فإن عقل اإلنسان
يحتاج إلى المعرفة بشتى أنواعها ،واكتساب المعرفة ال يتم إال بنشرها.

 .3المحطة الثالثة "استخدام المعرفة" :فبقدر استخدام المعرفة في تنظيم األعمال وتسخير الوسائل وحل
المشكالت تكون كفاءة األعمال ويكون مردودها وفوائدها المرجوة ،فقوة المعرفة تأتي من توظيفها.
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 .4محطات دورة المعرفة تغذي بعضها بعضا ،فنشر المعرفة وكذلك استخدامها يؤديان إلى ظهور مصادر
جديدة لتوليدها ،وتوليد المعرفة يتطلب نشرها واإلفادة منها كما أن توظيف المعرفة واالستفادة منها على نطاق

واسع ال يتم دون نشرها وجعلها متاحة للجميع"(الدعمي والعذاري.)86 :2010 ،

بينما وضح كلٌ من (جامل و ويح ": (2006،أن مفهوم مجتمع المعرفة مرتبط ارتباطا تاما بمفهوم دورة
المعرفة المتكونة من:

 .1توليد المعرفة :حيث تنطلق المعرفة في التفاعل بين الحقائق والمعارف المتوفرة من جهة ،وبين عقل
اإلنسان وقدرته علي التفكير واإلبداع من جهة أخرى.

 .2نشر المعرفة  :تنقل اإلنسان يحتاج إلي المعرفة بشتى أنواعها ،وعلي ذلك فان ضرورة اكتساب المعرفة
بالنسبة لإلنسان تماثل ضرورة الحصول على الغذاء.

 .3استخدام المعرفة :فقوة المعرفة تأتي من توظيفها بكفاءة في كافة شئون الحياة ،وال شك أن للبيئة -التي

نكمل بها دورة المعرفة في إطارها  -تأثي ار كبي ار علي حيوية دورة المعرفة في توليدها ونشرها وتوظيفها.
ومن هنا يتضك ك ك ك ك ككح أن ثمة مؤش ك ك ك ك ك كرات يمكن االعتماد عليها في تحديد ووصك ك ك ك ك ككف مجتمع المعرفة ،وهي :مدى

االهتمكام بكالبحكث والتنميكة ،واالعتمكاد على الكمبيوتر واالنترنكت ،والقكدرة التنافسك ك ك ك ك ك ككية في مجال إنتاج ونشك ك ك ك ك ك ككر
المعرفة ،ومع أهمية هذه العناصكر ،فان العنصكر األسكاسي المميز لهذا المجتمع هو " إنتاج المعرفة " ،باعتبار
المعرفة أحد الركائز األسك ك ك ككاسك ك ك ككية التي يقوم عليها االقتصك ك ك ككاد الجديد الذي تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس

المال "(جامل و ويح.)7: 2006 ،

وَلخص (الصغير ) 2005،مرحلة نشر المعرفة بأنه يجب أن تمر بإجراءات هي:

 .1تدعيم عملية نشر المعرفة ،من خالل مصادر متنوعة ،تيسر عملية التوزيع والتعاون ،وتبادل الخبرات
والمعارف ونقلها لمعظم دول العالم.

 .2تصنيف وتبويب المعارف الجديدة ،مما يؤدي إلى يسر وسهولة في عرض المعارف.
 .3ضمان مراقبة الجودة ،باعتبار أن كل فرد يستطيع أن ينتج المعرفة وينشرها األمر الذي يتطلب إمكانية
النقد ،ووجود معايير واضحة للنشر.

 .4توفير مجتمع افتراضي ،يتم من خالله نشر المعارف (الصغير.)45 :2005 ،

ومم ك ككا س ك ككبق َي ْخلُ ك ككص الباح ك ككث :أن مجتم ك ككع المعرف ك ككة يتك ك ككون م ك ككن ثالثك ك كة مج ك ككاالت ،المج ك ككال األول :إنت ك ككاج
وتولي ك ككد المعرف ك ككة ال ك ككذي يعتم ك ككد عل ك ككى رص ك ككد المعرف ك ككة ،تش ك ككجيع االنفت ك ككاح المعرف ك ككي ،تش ك ككجيع البح ك ككث العلم ك ككي،

وتوليك ككد معرفك ككة جديك ككدة مك ككن المعرفك ككة القديمك ككة ،والمجك ككال الثك ككاني :نشك ككر المعرفك ككة واتاحك ككة وصك ككولها إلك ككى الجميك ككع
م ك ككن خ ك ككالل التعل ك ككيم والت ك ككدريب ،والمج ك ككال الثال ك ككث توظي ك ككف المعرف ك ككة وه ك ككو اس ك ككتخدامها وتحويله ك ككا إل ك ككى جان ك ككب
عملي تطبيقي".
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وعرف الباحث مجاالت مجتمع المعرفة على النحو التالي:
 .1إنتاج وتوليد المعرفة :هو قدرة الجامعات بمحافظات غزة من خالل توفير البيئة المالئمة المشك ك ككجعة للبحث
العلمي والتطوير واطالق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية والقدرات الفكرية لتوليد معارف جديدة.

 .2نش ك ككر المعرف ك ككة :ه ك ككو ق ك ككدرة الجامع ك ككات بمحافظ ك ككات غك ك كزة م ك ككن خ ك ككالل ت ك ككوفير بني ك ككة تحتي ك ككة إلتاح ك ككة وص ك ككول
المعلومكك ك ككات عبكك ك ككر أسكك ك ككاليب الك ك ك ككتعلم والتعلك ك ك ككيم والتكك ك ككدريس والتكك ك ككدريب ووسك ك ك ككائل اإلعك ك ك ككالم واللغكك ك ككات والتقنيك ك ك ككات
التكنولوجية وغيرها من الوسائل المتاحة لالستفادة منها.

 .3توظيف المعرفكة :هو قكدرة الجككامعكات بمحكافظككات غزة على توظيف المعرفككة من خالل التوجكه من الجككانككب

النظري إلى الجانب التجريبي والتطبيقي وتحويل المعرفة إلى س ك ك ك ككلع و خدمات يمكن االس ك ك ك ككتفادة منها وتوظيفها
في تطوير كافة مجاالت المجتمع.
 :2.1.11أهمية مجتم المعرفة:
أشار (جورج )2007،بأن  ":الضرورة الكامنة وراء بناء مجتمع المعرفة في العصر الحالي تكمن في النقاط
التالية:

 . 1توارت في العصر الحالي أهمية الموارد الطبيعية والمادية  ،وبرزت المعرفة كأهم مصادر القوة وأصبح
الغنى اليوم ليس اليوم غنى األموال فقط بل غنى المعرفة والفقير ليس فقير الدخل بل فقير المعلومات.
 .2ظهور حضارة ما بعد الصناعة -أي حضارة األلفية الثالثة -التي شهدنا ميالدها ،ونشهد اآلن تناميها

وانتشارها ،ونجد آث ارها وأفعالها على كافة األصعدة ،وهي حضارة تقوم على االستخدام المكثف لتكنولوجيا
المعلومات في استغالل موردها الرئيسي وهو المعرفة.
 . 3أصبحت المعلومات إحدى المقومات األساسية لإلنتاج الوطني بل أصبح االقتصاد الوطني مرتبطا ارتباطا
طرديا لكمية المعلومات الحديثة ،التي تستطيع الدولة أن تمتصها في جسدها التعليمي أو الصناعي أو الزراعي

أو اإلداري في كافة النواحي المختلفة ،ولذا فالمجتمع في العصر الحالي سيعتمد في تطوره بصفة أساسية على
المعلومات وشبكات االتصال والحاسب اآللي.

 . 4يجعل مجتمع المعرفة من اإلنسان فاعال أساسيا ،إذ هو معين اإلبداع الفكري والمعرفي والمادي ،كما أنه

الغاية المرجوة في التنمية البشرية باعتباره عضوا فاعال يوثر ويتأثر ،يبدع لنفسه ولغيره من خالل شبكات تبادل

وتخاطب وتفاعل واثراء.
 . 5أصبح صراع الوجود أو العدم في هذا العصر إنما هو بالدرجة األولى صراعا علميا ،تقرر بنتائجه العلمية
العقول القادرة على إدارة الصراع بكفاءة ونجاح ،لذا يجب علينا في الوطن العربي أن ندرك أن العلم هو الذي

يحدد الفرق بين التقدم والتخلف "(جورج.)173- 170:2007 ،
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وهذا ما أكدته (و ازرة االقتصاد والتخطيط السعودية ": ) 2014 ،في الخطة االستراتي جية التي قدمتها للتحول
نحو مجتمع المعرفة والذي جاء فيه  ":أن على المملكة العربية السعودية التحول نحو مجتمع المعرفة للضرورات
والمستجدات التالية:

 .1زيادة أهمية التعليم والتدريب وتطوير العنصر البشري.
 .2تعاظم أهمية المعرفة ودورها في تراكم الثروة.
 .3تسارع توليد المعرفة ونشرها واستثمارها.

 . 4زيادة حدة المنافسة عالميا حيث أصبحت المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول.
 .5ضرورة ضمان استدامة عملية التنمية وبناء اقتصاد عصري ومنافس.

 .6زيادة المحتوى المعرفي في المنتجات والصادرات.

 .7التغيرات االجتماعية والثقافية الهامة "(و ازرة االقتصاد والتخطيط السعودية.)8 : 2014 ،
في حين رأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ":أن فوائد مجتمع المعرفة تَ ْك ُمن في أنه يؤثر في
طريقة معيشة كل فرد من األفراد ،فهو يتجاوز كثي ار مجرد توفير المعلومات .وبالمثل ،ال ينحصر تأثير مجتمع
المعرفة في النشاط االقتصادي وحسب ،بل إنه يغير الثوابت األساسية ويخلق اقتصادا قائما على المعرفة.

ويكون مجتمع المعرفة بمثابة إطار ،من حيث أنه يضم القضايا المتصلة بالسياسات ،وصياغة االستراتيجيات

وطرائق تطبيقها .كما يؤثر بشكل أساسي في الدور الذي تؤديه الدولة كجهة تمد الشعب بالخدمات ،فيعمل إلى
جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية ،كميسر في إطار هذه العالقة .وأخيرا ،فإن

مجتمع المعرفة قدم فوائد جمة بتأسيسه مجتمعا متماسكا ومتكامال ،وبتكوينه الثروات وارتقائه بنوعية الحياة
للجميع" (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.)7 :2005 ،

كمك ككا وتك ككرى  ":أن مجتمك ككع المعرفك ككة يبنك ككي م ك كواطنين أكثك ككر إبك ككداعا ،وأكثك ككر توازنك ككا فك ككي المسك ككاواة بك ككين الرجك ككل

والم ك ك كرأة ،وأقك ك ككدر علك ك ككى التكيك ك ككف ،وأكثك ك ككر مهك ك ككارة .فك ك ككتعلم مهك ك ككارات وقك ك ككدرات جديك ك ككدة وتنميتهك ك ككا ال يحقك ك ككق النمك ك ككو

االقتص ك ككادي واالزده ك ككار فحس ك ككب ،ب ك ككل إن ك ككه ي ك ككدعم أيض ك ككا أه ك ككدافا اجتماعي ك ككة أوس ك ككع نطاق ك ككا ه ك ككي االن ك ككدماج ف ك ككي
المجتمع والمساواة "(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.)8 :2005 ،
وي ْخلُص الباحث بأن أهمية توجه الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة َي ْك ُمن في إحداث
َ

المخطط له واعدادها لتكون قادرة على مواكبة المستجدات العلمية والمعرفية والتكنولوجية ،وامداد العاملين
التغير َ

بها بالمعلومات والمعارف والمهارات من أجل استثمارها في حل القضايا المجتمعة ،باإلضافة إلى تطوير وتنمية
قدرات طلبتها لمواجهة الصراع المعرفي للحضارات.
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 :2.1.12أسس قيام مجتم المعرفة:
إن التوجه الفعلي لمجتمع المعرفة يحتاج إلى خطوات تبدأ بتحفيز االبتكار واإلبداع وتطوير البحث العلمي،
وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى المعارف الحديثة وتطبيقها بما يحقق التنمية الشاملة في كافة قطاعات
المجتمع.
أشار(بدران (2014 ،إلى أن تأسيس مجتمع المعرفة يحتاج إلى :

 .1االهتمام بالعلم عن طريق :تشجيع البحث العلمي  ،االحتكام الى العلم في حل المشكالت ،مساهمة العلماء
في صنع القرار  ،إنشاء مؤسسة العلم والبحث العلمي ،و االستثمار في العلم والبحث العلمي.
 .2االهتمام بالتكنولوجيا عن طريق :التطوير التكنولوجي لمزيد من االكتشافات والمعارف واالنتاج ،توظيف
التكنولوجيا لحل المشكالت االنسانية واالجتماعية ،التشابك الوثيق بين التكنولوجيا والعلم واإلنتاج.

 .3الحرية والتحرير عن طريق :حرية الفكر والبحث والتطوير  ،تحرير المعرفة من سطوة وتدخل السلطة  ،و
حرية االنسان في االنطالق بالفكر والعلم الى المدى الذي يستطيع.
 .4االستفادة من تجارب وانجازات الشعوب عن طريق :دراستها وتحليلها وتطويرها.

 .5اإلبداع والتجديد عن طريق :تطوير مهارات األبداع والتجديد مع التعليم ،ممارسة اإلبداع في التعليم

األساسي
 .6استخدام التكنولوجية الرقمية (بدران .)34-31 : 2014 ،
واستعرض (اليونسكو ) UNISCO,2015،إنجازات خطة العمل التي قدمها للوكاالت العالمية الرائدة في
تنفيذ أهداف القمة العالمية المعنية للوصول إلى المعلومات والمعرفة ،وهذه الخطة ذات أهداف استراتيجية
متوسطة المدى خالل الفترة الزمنية ( ،)2014 -2008وبرامج قصيرة األجل والميزانيات ،وتتشكل من عدة
مراحل هي:
 .1زيادة التوعية بحاجتنا إلى بناء استراتيجيات المعرفة الشاملة لجميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم
بالتزامن مع توافر بنية تحتية وقدرات ابتكارية.

 .2نشر دراسة مرجعية للعالقة بين الواقع المعرفي وتطوير اإلنترنت و تخفيض األسعار للحصول عليه.
 .3الدعوة إلى جعل التكنولوجيا مفتوحة ومتاحة للجميع وتطوير البرمجيات ووضع المعايير  ،ونشر وتبادل
المعلومات والمعرفة مثل الموارد التعليمية والبحث العلمي.

 .4الدعم إلنشاء الجماعات و مراكز الوسائط المتعددة وغيرها من مرافق نفاذ مجتمعية.
 .5تفعيل برامج ومبادئ توجيهية لتحفيز وسائل اإلعالم ومحو األمية المعلوماتية.
 .6التشجيع على تعدد اللغات على اإلنترنت ،وتعزيز الوصول إلى شبكة اإلنترنت نفسها من خالل نطاق دولي

أوسع.
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 .7تشجيع الحكومات وأصحاب الشركات ورؤوس األموال لتحسين الوصول للفئات المحرومة ،بما في ذلك

المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وشعوب الدول النامية.

 .8تطوير وسائل االعالم والمعلومات لمحو األمية بطرق مختلفة ،بما في ذلك ما سيتم تشكيله في عام 2013

للتحالف العالمي للشراكات على وسائل االعالم والمعلومات لمحو األمية اليونسكو.

(اليونسكو)UNISCO,2015: 46،
وأكد كل من (أبو شعبان والزيان ":(2012 ،أن إسهام التغيرات المعاصرة من تكنولوجيا ومعرفة وتقدم علمي
في ظهور مجتمع معرفي الحتواء كافة منتجات العصر واتاحة فرصة للجميع باالطالع عليها والتفاعل معها،
ومن أهم العوامل التي ساعدت في ظهور مجتمع المعرفة هي :العولمة ،التقدم في مجال تقنيات المعلومات
واالتصاال ت الحديثة ،التفاعل والتكامل مع المعطيات العلمية والثقافية والتقدم العلمي ،سرعة التغير في المعرفة
وكميتها ،المنافسة المتزايدة ،واألحداث العلمية المتغيرة "(أبو شعبان والزيان.)234,233 :2012 ،

في حين أشار (صالح : )2211 ،بأن مجتمع المعرفة يرتكز على محاور أساسية تشكل في مجموعها ثالثية

لصناعة مجتمع المعرفة تتمثل في :العقل اإلنساني ،العقل االلكتروني ،والعقل الجماعي .وترتبط هذه العقول
مع بعضها البعض من خالل مجموعة من العالقات التبادلية ،فالعقل االلكتروني نتج عن تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي الذي صنعها العقل اإلنساني ،ويأتي بعد ذلك التواصل الشبكي االنترنت حتى يوفر إمكانية لتفاعل
العقول وليظهر بذلك العقل الجماعي (صالح.)67-66 :2011 ،

بينما وضح (الصاوي ": ) 1112 ،أنه حتى يتم بناء مجتمع المعرفة يجب أن يتوافر أيضا:
 .1المقدرة على النفاذ لمصادر المعلومات :أي على الحكومات والمنظمات الدولية دعم الشفافية من خالل

نشر كافة المعلومات الصادرة عنهم.

 . 2حرية التعبير :فاإلنترنت وسيلة للتعبير عن اآلراء واألفكار ،وتبادل المعلومات بشكليها العام والخاص  ،و
يجب أن يكون لكل إنسان القدرة في أن يعبر عن آرائه وأفكاره وأن يتقاسم المعلومات مع غيره بحرية عن
استعمال اإلنترنت.

 . 3الحرية من الرقابة :يجب حماية اإلنترنت من كل محاوالت فرض الرقابة على المناقشات االجتماعية أو
السياسية أو حجب المواقع اإللكترونية أو المنتديات أو المجموعات"(الصاوي.) 50-48 :2007،
كما وحدد أن أسس بناء مجتمع المعرفة هي:

 . 1االستعداد الرقمي والذي يعني إيصال خدمات االتصاالت لجميع األطراف في جميع أنحاء النظام المؤسسي.
 . 2اإلدارة اإللكتروني ك ككة والت ك ككي ته ك ككدف للعم ك ككل عل ك ككى تق ك ككديم الخ ك ككدمات لجمي ك ككع الع ك ككاملين ف ك ككي مك ك ككان وج ك ككودهم
بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
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 .3األعمال اإللكترونية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي ال ورقي.
 . 4تنميك ك ك ك ك ككة صك ك ك ك ك ككناعة تكنولوجيك ك ك ك ك ككا االتصك ك ك ك ك ككاالت والمعلومك ك ك ك ك ككات بهك ك ك ك ك ككدف تعمك ك ك ك ك ككيم الخك ك ك ك ك ككدمات التكنولوجيك ك ك ك ك ككة
وتوطين المعرفة والتكنولوجيا (الصاوي.(66,65 :2007 ،
وهنا عرض( أحمد ":(2005،عدة شروط يجب توافرها للسعي في بناء مجتمع المعرفة ومنها:
 .1توفير الفرص للمواطنين للتعلم مدى الحياة.

 .2توفير كل فرص التعلم عند الحاجة وعند الطلب وتمكين المواطنين من الولوج لمخازن ومكانز المعارف.
 . 3توفير موارد تعليمية وبرامج تربوية قادرة على التكيف مع الحاجات الفردية ومقتضيات الزمان والمكان.
 .4توفير فرص تشابك المعرفة وتفاعلها وتقاسمها قصد تمكين كل أعضاء الشبكة من توظيف المعارف في
مختلف أوجه الحياة الخاصة ومنها والعامة.

 . 5التأكيد على فيم الشراكة وثقافة التضامن التي تشكل األرضية القيمية لمجتمع المعرفة.
 .6تشجيع الشراكة ودعمها بين منظومة العلم والتعليم والبحث والتطوير ومنظومة اإلنتاج والخدمات والمؤسسات
الحكومية والمجتمع المدني.

 .7اعتبار رأس المال الفكري والمعرفي أهم ثروة في المجتمع"(أحمد.)79 :2005،
كما وضح ( اليونسكو  " :)UNISCO, 2003,إن تأسيس مجتمع المعرفة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم

االبتكار ،وفهم قدرة الناس على االبتكار وقدرتهم على التغيير ،وتحديد كيفية االستجابة للتغيرات التكنولوجية
الجارية ،بما يكفل نقلة نوعية للمجتمع في كافة المجاالت" (.)UNISCO, 2003:1
ومما سبق َي ْخُلص الباحث" إلى أن بناء مجتمع المعرفة يتطلب أركان وأسس داعمة له أهمها:
 ضمان حرية التفكير والتعبير لألفراد. -توطين العلم والتعليم لدعم عمليات البحث العلمي.

 بنية تحتية من التكنولوجيا وسائل االتصال والتقنيات الحديثة. االهتمام برأس المال الفكري ،باعتباره أحد أهم ثروات المجتمع. -توفير التنمية المستدامة والشراكة الدائمة بين أفراد المجتمع".

" وحتى ت تمكن الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من التوجه نحو مجتمع المعرفة يتطلب منها ،تشجيع
وتطوير البحث العلمي معنويا وماديا ،من أجل اإلبداع واالبتكار إلنتاج المعرفة ،والعمل على تطوير األداء
المهني والمعرفي والتقني لدى أعضاء الهيئة التدريسية ،وضرورة إتاحة الفرصة للجميع داخل الحرم الجامعي
بامتالك المعرفة والحصول عليها بكافة الوسائل الحديثة ،والعمل على تطوير البيئة الداخلية للجامعة بحيث
تتحول نحو البيئة الرقمية التكنولوجية".
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:2.1.13مراحل ب اء مجتم المعرفة:
وضك ككح (عليك ككان  ":)2012 ،أن ك كه توجك ككد عك ككدة م ارحك ككل مرتبطك ككة فيمك ككا بينهك ككا تك ككؤدي فك ككي النهايك ككة إلك ككى تكك ككوين
مجتمع المعرفة وهي:
 .1تبدأ المرحلة األولى من منطلق وجود رأس مال بشري يشكل طليعة لمجتمع المعرفة ويمكنه تحت ظروف
مغايرة أن يكون بنية أساسية لقيام النهضة التنموية .
وبذلك توصف المرحلة األولى بأنها :وجود طليعة مجتمع المعرفة ومستخدمي التقانة الحديثة.
 .2المرحلك ك ك ككة الثانيك ك ك ككة :ويتطلك ك ك ككب تكثيك ك ك ككف اإلصك ك ك ككالح  ،واسك ك ك ككتخدام العلك ك ك ككم والتكنولوجيك ك ك ككا المتاحك ك ك ككة فك ك ك ككي كك ك ك ككل
المسك ك ككافات ،واعك ك ككداد اإلنسك ك ككان القك ك ككادر عك ك ككل اسك ك ككتخدام المعلومك ك ككة والتكنولوجيك ك ككا فك ك ككي مختلك ك ككف مسك ك ككافات الحيك ك ككاة
على ثالثة مستويات (المستوى التربوي – المستوى البحثي -مستوى العمل التجريبي).
وبذلك توصف المرحلة الثانية بأنها :نمو مجتمع المعرفة وازدياد مستخدمي التقانة الحديثة في المجتمع.
 .3المرحلة الثالثة :تكامل مجتمع المعرفة وتحقيق النهضة التنموية الشاملة المستدامة وذلك بتكامل مجتمع
المعرفة ،وزيادة عدد المبتكرين والمبدعين والمفكرين المتمثلين في النموذج المعرفي.
وبكذلكك توصك ك ك ك ك ك ككف المرحلكة الثكالثكة بكأنهكا :تككامكل مجتمع المعرفكة ومسك ك ك ك ك ك ككتخدمي التقانة الحديثة وتزايد المبتكرين
والمبدعين"(عليان .)422-419 : 2012 ،
وهنا استعرض (حجر  (2004 ،مراحل بناء مجتمع المعرفة كما في األشكال الثالثة التالية:

اإلصالح
اإلصالح
االقتصادي

السياسي

التنمية
البشرية

استخدام
التقانة

اإلصالح

اإلصالح

اإلداري

االجتماعي

-المكل ()2.2
عغهغع

المرحلة األولى :وجود طليعة مجتم المعرفة ومستخدمي التقا ة الحديثة (حجر)301 :2004 ،
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والتنظيمي

اإلصالح
اإلصالح
االقتصادي

السياسي

التنمية
البشرية

استخدام
التقانة

اإلصالح

اإلصالح

اإلداري

االجتماعي

المكل (-- )2.3
عغهغع ة الحديثة (حجر)302 :2004 ،
المرحلة الثا ية :مو مجتم المعرفة وازدياد مستخدمي التقا
اإلصالح
اإلصالح السياسي

والتنظيمي
التنمية

االقتصادي

البشرية

استخدام
اإلصالح
اإلصالح
التقانة
االجتماعي
اإلداري
--

المكل ()2.4

عغهغع
وتزايد المبتكرين والمبدعين (حجر)302 :2004 ،
المرحلة الثالثة :تكامل مجتم المعرفة ومستخدمي التقا ة الحديثة
كما وأضاف (حجر ":)2004 ،أنه حتى تتحقق المرحلة األخيرة من مراحل بناء مجتمع المعرفة وهي تحقيق
والتنظيمي
النهضة التنموية الشاملة المستدامة ،البد أن تكون ضمن متطلبات ومستحقات تطوير البحث العلمي واستخدام
التكنولوجيا ،وذلك بما يلي:

.1تطوير منظومة ا لتعليم ،وذلك بإعادة النظر في من هج التعليم على كل المستويات بما يواكب مستجدات
العصر ،ربط التخطيط التربوي بخطط التنمية الشاملة ،وزيادة اإلنفاق على التعليم من القطاعين العام والخاص.

 .2دعم البحث العلمي والتطوير ،وذلك بزيادة اإلنفاق عليهما.
 .3استخدام التكنولوجيا بإقامة بنى تحتية أساسية لالتصاالت والمواصالت والبرمجيات ووسائل التكنولوجيا ،
وامتالك التكنولوجيا باستقاللية وتحررها من االعتماد والتبعية" (حجر.)298 :2004 ،
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ومما سبق َي ْخلُص الباحث" بأن مراحل مجتمع المعرفة تبدأ بوجود رأس المال الفكري القادر على توظيف
التكنولوجيا في مجتمع يعتمد على التقانة الحديثة  ،مع مجموعة من اإلصالحات في كافة األنظمة المختلفة،
تؤدي إلى نمو وتكوين مجتمع المعرفة بتزايد أعداد المتعلمين والمفكرين والمستخدمة للتقانة الحديثة ،وصوال إلى
مرحلة تكاملية حتى يشمل جميع أفراد المجتمع".

 :2.1.14خصائص مجتم المعرفة:
لمجتمع المعرفة خصائص هامة ،وهذا ما أكده (أشيكوزمان  ": )Ashikuzzaman , 2013،أن مجتمع
المعرفة ُي َك ِون وينتج ويستخدم المعرفة لتحقيق االزدهار و الرفاه  ،وأن األفراد فيه قد بلغوا أعلى المستويات
في التعليم بالمقارنة مع المجتمعات األخرى  ،كما يتميز بخصائص أخرى عديدة أهمها :
 . 1تتميز مجتمعات المعرفة بأنها مجتمعات ذات ذكاء اصطناعي  ،والحكومة فيها تتحول إلى حكومة ذكية.
 .2نالحظ في مجتمعات المعرفة أن هناك زيادة في المعرفة المنظمة على شكل خبرات رقمية مخزنة في

النظم الخبيرة ،بنوك البيانات ،الخطط التنظيمية  ،وسائل اإلعالم األخرى.
 .3وجود مراكز بحثية متعددة من الخبرة واإلنتاج المعرفي.

 .4وجود ثقافة معرفية متميزة من إنتاج المعرفة و استخدامها.

 .5نسبة كبيرة جدا من سكان مجتمع المعرفة حاصلون على شهادات عليا في التعليم ،ولديهم مهارات في
استخدام تكنولوجيا االتصاالت و قادرين على النفاذ إلى مصادر المعلومات و شبكة االنترنت.

.6

وجود

نسبة

متزايدة

من

القوى

العاملة

يعملون

في

مجال

المعرفة

وتوظيفها" .

(أشكيزومان.)Ashikuzzaman , 2013: www.lisbdnet.com/characteristics-of-knowledge-society, ،
في حين أكد (عبد الوهاب ": )2011 ،أن مجتمع المعرفة يتميز بعدد من الخصائص منها :توافر مستوى
عال من التعليم ،ونمو متزايد في قوة العمل التي تملك المعرفة ،وتستطيع التعامل معها ،وكذلك كالقدرة على
اإلنتاج باستخدام الذكاء االصطناعي ،وتحول مؤسسات المجتمع الخاصة والحكومية ومنظمات المجتمع المدني

إلى هيئات ومنظمات(ذكية) مع االحتفاظ بأشكال المعرفة المختلفة في بنوك المعلومات ،وامكان إعادة صياغتها

وتشكيلها ،أو تحويلها إلى خطط تنظيمية ،فضال عن ذ لك وجود مراكز للبحوث القادرة على إنتاج المعرفة،
واالستفادة من الخبرات المتراكمة والمساعدة في خلق وتوفير المناخ الثقافي" (عبد الوهاب.)29 :2011 ،
َولخص (أفقان و كارفالهو  )Afgan & Carvalho, 2010،بأن سمات مجتمع المعرفة تنبعث من":
 .1إلهام وتمكين األفراد من تطوير قدراتهم وتنمية أفكارهم على أعلى مستوى ممكن ،في كافة مجاالت الحياة.
 .2تكون المؤسسات في مجتمع المعرفة مجهزة تجهي از تكنولوجيا وتقنيا جيدا للعمل والتطوير.
 .3زيادة المعرفة والفهم لتطبيقاتها  ،واالهتمام بتطويرها ونشرها.
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 .4للمعرف ة دور رئيسي في تشكيل المجتمع من كافة النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
 .5جميع االنتاجات والسلع في هذا المجتمع تعتمد على بناء المعرفة وتطويرها".
(أفقان وكارفالهو(Afgan & Carvalho, 2010: 12 ،
في حين أشار (بدران :)2009 ،أن مجتمع يتسم بالعديد من السمات والخصائص أبرزها:
 .1االندماج بين مجاالت ال معرفة المختلفة ،مما يعني أن التعامل مع أية مشكلة يستدعي معرفة متصلة من
مجاالت معرفية متعددة ،وكذلك االندماج بين المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية الذي بات يتصاعد بصورة
كبير ،األمر الذي يؤدي إلى بروز تقنيات إبداعية جديدة في هذه المجاالت.

 .2اعتماد معايير جديدة لقياس قوة المجتمعات ،وارساء قواعد جدية للتراكم الرأسمالي فيها ،حيث أصبح مصدر
القوة الحقيقي ألي مجتمع هو ":المعرفة في يد الكثرة" ،و أصبح التراكم الرأسمالي ألي مجتمع يتمثل في مدى
الوفرة والتقدم والحداثة فيما يملكه المجتمع من معلومات.

 .3ظهور أساليب جديدة للتقسيم الدولي للعمل ،احتلت بموجبه التكنولوجيا مكان األيدولوجيا في صناعة شكل
النظام العالمي الجديد.

.4ظهور تقسيمات وفوارق طبقية من نوع جديد بين أبناء المجتمع الواحد ،بين من يملكون المعرفة ويتحكمون
فيها ،ومن ال يملكونها ،وهذه الفوارق ستكون أكثر حدة من الفوارق المادية.

 .5توسيع وتعميق الفجوة القائمة بالفعل بين المجتمعات المعرفية والمجتمعات الغير معرفية تلك الفجوة المعروفة
ب ك "الفجوة الرقمية".

.6أصبح اإلنسان في ظل مجتمع المعرفة وبفضل التقنية المعلوماتية غير مضطر لالنتقال من مكان آلخر
ليعرف أمر ما أو لتبادل الرأي في قضية معينة  ،فيمكنه من خالل شبكة المعلومات" االنترنت" أن يدخل حوار

مع اآلخرين بالصوت والصورة والكلمة المكتوبة ،وأن يحصل على أي معلومة من شتى الدول.

 .7التغيك ك ككر الجك ك ككذري فك ك ككي مفهك ك ككوم العمك ك ككل ومجاالتك ك ككه وآلياتك ك ككه ومهارتك ك ككه ،ممك ك ككا أسك ك ككهم فك ك ككي بك ك ككروز مجموعك ك ككات

جدي ك ككدة م ك ككن األعم ك ككال والوظ ك ككائف المرتبط ك ككة بالمع ك ككارف والمعلوم ك ككات  ،وأص ك ككبحت التج ك ككارة الرابح ك ككة ف ك ككي ه ك ككذا

المجتمع هي تجارة المعرفة(بدران.)219-217 : 2009 ،
بينما وضح كلٌ من (جامل و ويح )1116 ،مجتمع المعرفة أنه" :هو مجتمع اإلنسان المجدد ،والذكاء
المشترك ،والعقل الفعال ،والمعلومة الدقيقة ،وخير مثال على تطبيق مجتمع المعرفة هو المجتمع الياباني الذي
عوض باقتدار غياب الثروات الطبيعية عن طريق حسن إعداد الموارد البشرية ذات القدرات االستثنائية على

الخلق الذكي والتجديد المقتدر ،ومن هنا يمكن القول أن كل المجتمعات قادرة على أن تكون مجتمعات معرفية،

لوال التفاوت الهائل بينها من حيث ذكاء الموارد البشرية وتفوقها ،وقدرتها علي الخلق والتجديد في مختلف
معانيه ،وتلك القدرة رهينة التحكم في المعلومات ،وحسن توظيفها ،وتلك هي أبرز سمات المجتمعات المتقدمة
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اليوم ،والتي تتمتع بقدرات هائلة على الوصول إلي المعلومة ،والتحكم فيها ،وحسن توظيفها في السياق المالئم
لها عن طريق ابتكارها آلليات وتقنيات حديثة مثل التعلم المفتوح ،التعلم عن بعد ،التعليم االلكتروني ".
( جامل و ويح )7 :2006 ،
كل من (برنهيم و شاي " :)Bernheim & Chaui , 2003،أن أهم خصائص المجتمع المعاصر
وتحدث ٌ
المعرفي هو الدور المحوري للمعرفة في عمليات اإلنتاج ،والتي نشهد دورها في ظهور نماذج اقتصادية و

إنتاجية جديدة في عمليات اإلصالح والتطوير لل مجتمع المعاصر ،على أن يتوقف كل هذا على توافر رأس
المال واليد العاملة و المواد الخام  ،وتحويل المجتمع إلى مجتمع قائم على االستخدام المكثف للمعارف
والمعلومات ،كما ويتميز المجتمع المعرفي بأن معظم االقتصادات المتقدمة فيه تقوم وتنشأ على ما يحتويه من
توافر كبير للمعرفة ،وهذا ما يعطيها الميزة التنافسية"( برنهيم و شاي .)Bernheim & Chaui , 2003: 1 ،
"إ ن التحول إلى مجتمع المعرفكة يعني بنكاء مجتمع يشك ك ك ك ك ك ككجع على االبتككار والبحكث العلمي  ،واالسك ك ك ك ك ك ككتجكابككة
لتكنولوجيا المعلومات  ،واطالق حرية الممارسات الديمقراطية"(زين الدين.)20 : 2002 ،
وفي ضوء ما سبق َي ْخُلص الباحث بأن هناك توافق في الخصائص التي تميز مجتمع المعرفة وهي:

 اعتبار ال معرفة هي اللبنة األساسية لبنائه ،وهي القوة المحركة والدافعة له ،على أن تحفظ هذه المعرفة فيبنوك المعرفة حتى يسهل تداولها والحصول عليها في أي وقت.

 انتشار العديد من المراكز البحثية ،بهدف تطوير واستثمار المعرفة. تزايد نسبة األفراد المتعلمين الحاصلين على الشهادات العليا. تزايد أعداد القوى العاملة التي تشتغل باألنشطة المعلوماتية. االنفجار المعرفي الهائل. التحول من المعرفة الورقية إلى المعرفة الرقمية. تتحول المعرفة فيه إلى ُم ْنتَج لتحقيق االقتصاد المعرفي.ِ
ضم توافر بنية تحتية تكنولوجية ،يتولد
وعند ظهور هذه السمات وارتباط عناصرها مع بعضها البعض ،في خ َ

لدينا ما يسمى بك ك ك "مجتمع الذكاء االصطناعي" وهو مجتمع تتحول فيه المؤسسات إلى مؤسسات ذكية قادرة
على الدخول إلى العصر الرقمي بقوة وتجاوز الفجوة الرقمية.
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 : 2.1.15أبعاد مجتم المعرفة:
إن مجتمع المعرفة الذي أضحى أم ار واقعيا ،و فرض نفسه على كافة المجتمعات في عصرنا الحالي  ،أدى
إلى خلق أبعاد ناتجة عن كل ما فيه من انفجار معرفي وتطور هائل وسريع في تكنولوجيا المعلومات ،تلك
األبعاد أثرت تأثي ار قويا في كل مجاالت الحياة االقتصادية  ،االجتماعية  ،الثقافية  ،السياسية  ،والتكنولوجية.
وهنا حدد (نصار ":)2016،األبعاد األساسية لمجتمع المعرفة كما يلي:
 .1بعد معرفي قائم على التوظيف الفعال للمعرفة :فالمعرفة أصبحت بعدا أساسيا وجوهريا من أبعاد مجتمع
المعرفة  ،ومن ثم فإن استيعاب المعرفة وانتاجها ونشرها والتوظيف الفعال لها يمثل عماد مجتمع المعرفة
وجوهرها.
 .2بعد اقتصادي قائم على اقتصاد المعرفة :فقد أصبحت الصناعات والخدمات المعتمدة على المعرفة تمثل
أساسا للقطاع االقتصادي ،حيث سمحت تكنولوجيا االتصال الحديثة للمؤسسات اإلنتاجية والخدمية إنتاج السلع

والخدمات وتسويقها دون الحاجة لالرتباط بموقع جغرافي معين.

 .3بعد تنموي قائم على التنمية اإلنسانية المستدامة :يرتبط مجتمع المعرفة ارتباطا وثيقا بالتنمية ،حيث يتطلع

مجتمع المعرفة إلى تحقيق نمو معرفي يؤدي إلى تطوير عناصر اإلنتاج وتحسين النمو االقتصادي وتعزيز

التنمية ،وتعد المعرفة قاعدة ارتكاز مهمة للتنمية ،فهي عجلة التطور واإلبداع للمجتمع.

 .4بعد تعليمي تربوي قائم على تشكيل مجتمعات التعلم :يعد مجتمع التعلم أو المجتمعات دائمة التعلم نمطا

جديدا من المجتمعات ،يحتل فيه التعليم المستمر للجميع موقعا متميزا ،لما له من دور في تجديد المعارف

وتطوير المهارات التي تمثل جوهر مجتمع المعرفة ،واالستمرار في اكتساب المعرفة من خالل النشاط المهني
والتعليم غير الرسمي.
 .5بعد معلوماتي قائم على تكنولوجيا المعلومات :حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصال دو ار أساسيا في
تشكيل مجتمع المعرفة من خالل إتاحة المعارف والمعلومات ،واستخدام شبكة االنترنت ،تقاسم الفيديوهات

والرسائل من خالل الوسائط المتعددة ،تخزين المعرفة رقميا بدال من التخزين الورقي ،وتبادل محتوى التعلم بين
المتعلمين رقميا.

 .6بعد دولي قائم على الشراكة والتعاون بين دول العالم :يتسم مجتمع المعرفة بأنه مجتمع عالمي يسهم في
تشكيله جميع الدول ،حيث أصبحت عملية إنتاج المعرفة وتوظيفها وتسويقها محور اهتمام البيئات العلمية

واألكاديمية على مستوى العالم ،مما يحتم الشراكة والتكامل المتكافب بين الدول كافة.

 .7بعد دولي قائم على إدارة المعرفة :تنطوي إدارة المعرفة على مجموعة من االستراتيجيات والممارسات ،ممثلة
في مجموعة من األساليب اإلدارية واألدوات التكنولوج ية التي يمكن أن تساعد في تنظيم المعرفة ونشرها
ومحور رئيسا في مجتمع المعرفة" (نصار.)101,100 :2016،
ا
وتطبيقها ،التي تعتبر أساسا
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في حين اسك ك ك ك ك ك ككتعرض (ربكابعككه  )2012 ،بككأنككه  ":أصك ك ك ك ك ك ككبح للمعلومككات داخككل مجتمع المعرفككة أبعككادا مختلفككة
ومتشك ك ك ك ك ك ككابككة يمكن اسك ك ك ك ك ك ككتغاللهكا كمكا ينبغي حتى ال نظل نعيش على هامش المجتمع المعرفي  ،ومن أهم هذه
األبعاد ما يلي:
.1البعد االقتصادي :إذ تعتبر المعلومات في مجتمع المعرفة هي السلعة أو الخدمة الرئيسية والمصدر األساسي
للقيمة المضافة  ،وهذا يعني أن المجتمع الذي ينتج المعلومة ويستعملها في مختلف ميادين االقتصاد ونشاطاته
هو المجتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه .
 .2البعد التكنولوجي :إذ إن مجتمع المعرفة يعني انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مختلف
مجاالت الحياة ،وهذا يعني كذلك ضرورة االهتمام بالوسائط اإلعالمية والمعلوماتية وتكييفها وتطويعها حسب
الظروف الموضوعية لكل كيان مؤسسي ،كما يعني البعد التكنولوجي لثورة المعلومات توفير البنية الالزمة من
وسائل اتصال وتكنولوجيا االتصاالت وجعلها في متناول الجميع.

 .3البعد االجتماعي :إذ يعني مجتمع المعرفة سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع وزيادة
مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات وأهمية المعلومة ودورها في الحياة اليومية لإلنسان .والمجتمع بال أدنى
شك مطالب بتوفير الوسائط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيفية ومعدل التجدد وسرعة التطوير للفرد.

 .4البعد الثقافي :إذ يعني مجتمع المعرفة إعطاء أهمية معتبرة للمعلومة والمعرفة واالهتمام بالقدرات اإلبداعية
لألشخاص وتوفير إمكانية حرية التفكير واإلبداع والعدالة في توزيع العلم والمعرفة والخدمات بين الطبقات
المختلفة في المجتمع ،كما يعني نشر الوعي والثقافة في الحياة اليومية للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل.

 .5البعد السياسي :إذ يعني مجتمع المعرفة إشراك األفراد في اتخاذ الق اررات بطريقة رشيدة وعقالنية أي مبنية
على استعمال المعلومة ،وهذا بطبيعة الحال ال يحدث إال بتوفير حرية تداول المعلومات وتوفير مناخ سياسي
مبني على الديمقراطية والعدالة والمساواة" (ربابعه .)474, 473 : 2012 ،
بينما لخص كل من (الدعمي والعذاري :)2010 ،عدة أبعاد يتميز بها مجتمع المعرفة وهي:

 .1البعد التكنولوجي :إذ تصبح فيه تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة األساسية  ،ويحدث انتشار واسع لتطبيقات
المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم والمنازل.

 .2البعد االجتماعي  :يتأكد دور المعلومات بوصفه وسيلة لالرتقاء بمستوى المعيشة ونشر وعي الحاسوب

والمعلومات مما يتاح للعامة والخاصة الحصول على معلومات ذات مستوى عال من الجودة.

 .3البعد االقتصادي :تبرز المعلومات بوصفها عامال اقتصاديا أساسيا ،سواء كانت موردا اقتصاديا أو خدمة
أو سلعة أو مصد ار للقيمة المضافة أو مصد ار لخلق فرص جديدة للعمالة.
 .4البعد السياسي :تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير العملية السياسية وبلورتها وذلك من خالل مشاركة أكبر
من الجماهير وزيادة معدل إجماع الرأي.
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 .5البعد الثقافي :االعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات (كاحترام الملكية الفكرية والذهنية والحرص على حرمة
البيانات الشخصية والصدق اإلعالمي واألمانة العلمية) وذلك من خالل ترويج هذه القيم من الصالح العام
والخاص على حد سواء" (الدعمي والعذاري.)80, 79 : 2010 ،
وممكا سك ك ك ك ك ك ككبق َي ْخلُص البكاحث بأن هناك توافق في أبعاد مجتمع المعرفة أثرت تأثي ار كبي ار في شك ك ك ك ك ك ككتى حقول
المجتمع وهي:
-

بعد ثقافي :ظهر مع رفع مكانة المعرفة ووضع أسس للقيم الثقافية في المجتمع.

 بعك ك ككد اجتمك ك ككاعي :المعرفك ك ككة وسك ك ككيلة لالرتقك ك ككاء بك ك ككين األف ك ك كراد فك ك ككي المسك ك ككتوى المعيشك ك ككي ،مك ك ككن حيك ك ككث مك ك ككنيمتلك المعرفة ومن ال يمتلكها.
-

بعد تكنولوجي :من خالل انتشار تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال الحديثة وتوظيفها.

-

بعد سياسي :حرية امتالك المعرفة والتعبير عن الرأي أدى إلى توسيع المشاركة في اتخاذ الق اررات ،وبناء

-

-

بعد اقتصادي :تصبح المعرفة هي المادة الخام إلنتاج السلع ،والمصدر األساسي للقيمة المضافة.
مجتمع قائم على الديمقراطية ،والشراكة بين الدول.

بعد إداري :ظهر مع كثافة المعلومات والبيانات والمعارف ،مما فرض تبني نظام إدارة المعرفة.

تأكيد واضح على ضرورة توجه الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة ،لكي تنهض
وهذا ٌ

بصورة متكاملة في عملية البناء الثقافي ،االجتماعي ،التكنولوجي ،االقتصادي ،السياسي ،واإلداري دون تضحية

ٍ
بأي منهم على حساب اآلخر مما يجعلها قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي ،ومواجهة الفجوة الرقمية
بينها وبين الجامعات األخرى ،وتحقيق الصدارة في تصنيف الجامعات العالمية.

 :2.1.16توجه الجامعات حو مجتم المعرفة:
يعتبر التعليم الجامعي أحد أهم محركات التنمية الشاملة في كافة قطاعات المجتمع ،فهو صرح بناء المعرفة
واإلبداع واالبتكار ،وبدونه ال يتم نشر هذه المعرفة واستخدامها االستخدام األمثل لحل القضايا المجتمعية ،

وحتى يتمكن التعليم الجامعي بتحقيق كافة أهدافه المرجوة  ،يجب عليه مواكبة كافة التقدم المعرفي والرقمي

والتكنولوجي ،من خالل دخوله الفعلي لمجتمع المعرفة ،الذي يحمل في طياته الكثير من االهتمام بالمعرفة
وتطبيقها رقميا.
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وهنا وضح (أبيل و دياتز ":) Abel &Deitz ,2010،أنه يمكن للجامعات والكليات أن تسهم في النجاح

االقتصادي في منطقة ما من خالل تعميق المهارات و المعرفة لدى اإلنسان  ،وتطوير رأس المال الفكري لدى

أفراد المجتمع في هذه المنطقة  ،عن طريق تخريج القوى العاملة المتعلمة ذات الطابع المعرفي ،و هي الطريقة

الوحيدة لهذه المؤسسات حتى تزيد من مستويات رأس المال البشرية المتعلمة ،و باإلضافة إلى ذلك  ،دورها
الهام في تطوير المعرفة الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في األنشطة البحثية في الجامعات
 ،وتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي والشركات القائمة على التوسع و االبتكار".

( أبيل و دياتز )Abel &Deitz ,2010:1،

" إن المعرفك ك ك ككة أصك ك ك ككبحت العملك ك ك ككة العالميك ك ك ككة للرفاهيك ك ك ككة االقتصك ك ك ككادية واالجتماعيك ك ك ككة ،و تعتبك ك ك ككر الجامعك ك ك ككات
ومؤسسك ككات التعلك ككيم العك ككالي علك ككى مك ككر األجيك ككال األسك ككاس ومحركك ككات مجتمعك ككات المعرفك ككة ،و بنك ككاء علك ككى ذلك ككك
يج ك ككب أن تق ك ككوم ك ك ككل منه ك ككا ب ك ككدوره ف ك ككي خل ك ككق مجتمع ك ككات المعرف ك ككة ،م ك ككن خ ك ككالل مواكب ك ككة التق ك ككدم السك ك كريع ال ك ككذي

يغكك ككزو العك ك ككالم ،وأن ترككك ككز علك ك ككى دورهكك ككا الهك ك ككام جكك ككدا فك ك ككي توعيكك ككة المجتمك ك ككع واألف ك ك كراد بأهميك ك ككة الثك ك ككورة العلميك ك ككة
والمعرفية"(الربيعي .)107 : 2008 ،

إن عصر المعرفة يركز على استغالل التقنيات الحديثة ،ويتطلب االرتقاء بكافة االستراتيجيات المعتمدة
،واعادة النظر في أساليب العمليات التقليدية على كافة األصعدة  ،فقد أضحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أساسا من أسس حياتنا المعاصرة ،وليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة على مجال معين أو فئة اجتماعية ،

وعلى ضوء كل هذا يبرز النظام التعليمي كأهم محرك إلحداث تغير جذري وثورة حقيقية في نمط الحياة
والتفكير ،فاألجيال الصاعدة دائما هي األقدر على تحقيق نقله نوعية  ،بشرط أن تتوافر لها سبل ووسائل
التغير ،كما يعد التعليم بوابة مجتمع المعرفة ،وأحد أهم ركائزه وأسسه الهامة ،ويوفر التعليم أفضل الوسائل
لتطوير المنجزات العلمية والمعلومات التقنية الحديثة.
 :2.1.16.1متطلبات توجه الجامعات حو مجتم المعرفة:
أشار (جيدوري ) 2012،أن إقامة مجتمع المعرفة داخل المؤسسة التعليمية الجامعية يتطلب كال من":
 . 1تكوين فلسفة تربوية متجددة :تكون قادرة على تحديد غايات التربية وأهدافها ،بحيث تنظر إلى الحاضر
والواقع المجتمعي القائم بأوضاعه ومتغيراته الراهنة.

 .2توظيف البحث العلمي :يتطلب منها أن ترسم لذلك الخطط ووضع خرائط بحثية وفق معايير معينة حسب
األولويات البحثية  ،وترسم االعتمادات المالية الكافية إدراكا منها بأنه أهم أنواع االستثمارات.
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 .3نشر ثقافة التنمية المهنية :حتى تسهم في تحسين أدائهم ،وممارستهم لعملهم بمهنية عالية ،مما يجعلهم
قادرين على أداء مهامهم بمستوى ٍ
عال من جودة األداء ،ولكي يكونوا قادرين على مواكبة التغيرات التكنولوجية

في العمل والحياة ،واستيعاب االنفجار المعرفي وحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة وتطويعها في
عمليات التعليم والتعلم.

 .4تفعيل الشراكة المجتمعية :وذلك من خالل عقد الشراكات بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو
على المستوى العالمي ،وفي مختلف المجاالت التعليمية ،وبذل الجهود المتراكمة إلنتاج فكر جديد.

 .5توفير مصادر بديلة :وذلك من خالل االعتماد على مصادر التمويل  ،وتحول الجامعة إلى جامعة منتجة،
من خالل استثمار أمالكها وخدماتها المختلفة ،في توعية المجتمع بأهمية المشاركة الشعبية للتعليم.
 .6التوجه نحو تطبيق اإلدارة الرقمية :التي تمثل أسلوب عمل مفتوح لتسيير األعمال والنشاطات االفتراضية،
دور أساسيا فيها.
والتي تمثل فلسفة عمل جديدة حسب المتغيرات التي تلعبها تكنولوجيا المعلومات وادارتها ا

 .7االحتراف األكاديمي  :هو بمثابة عملية منظمة وهادفة لرفع كفاية العمل المؤسسي ،وتحسين اإلنتاجية
،والتي تتطلب منظومة من عدة عناصر هي :الوالء للمؤسسة ،واالستقاللية ،والمشاركة في اتخاذ القرار ،والرضا

الوظيفي ،واألهم التركيز على عضو هيئة التدريس باعتباره محور المجتمع الجامعي ".

(جيدوري )http://www.liberaldemocraticpartyofiraq.com :2012 ،

بينم ك ككا ح ك ككدد (عب ك ككد ال ك ككرحمن ":)2012،أنك ك كه حت ك ككى ت ك ككتمكن مؤسس ك ككات التعل ك ككيم الع ك ككالي ف ك ككي ال ك ككدول العربي ك ككة

م ك ككن القي ك ككام ب ك ككدورها المن ك ككوط به ك ككا ف ك ككي بن ك ككاء مجتم ك ككع المعرف ك ككة الب ك ككد م ك ككن تك ك كوافر ع ك ككدد م ك ككن الش ك ككروط الالزم ك ككة
لذلك ،ويمكن تلخيص أهم هذه المتطلبات في اآلتي:
 .1تقديم برامج أكاديمية تخصصية مرنة تلبي احتياجات ال عاملين في مختلف المهن وتطور أداءهم بصفة
مستمرة.

 .2التأكي ك ككد عل ك ككى االستقصك ك كاء والبح ك ككث والتجري ك ككب بم ك ككا يؤه ك ككل الم ك ككتعلم للك ك كتعلم ال ك ككذاتي وغ ك ككرس الدافعي ك ككة لدي ك ككه
للتعلم مدى الحياة.
 .3إعداد خريجين مؤهلين علميا وذلك بأن تركز أساليب وأدوات التقويم على ما يستطيع المتعلم القيام به في
نهاية التعلم وليس ما هو قادر على حفظه وترديده.

 .4التطبيك ك ككق المكثك ك ككف لتقنيك ك ككات االتصك ك ككال والمعلومك ك ككات ف ك ك ككي التعلك ك ككيم والك ك ككتعلم وفك ك ككي إدارتهمك ك ككا وكك ك ككذلك رب ك ك ككط
مجتمعات التعلم ببعضها.

 .5أن تستوعب مؤسسات التعليم العالي مفهوم العولمة وذلك بتعديل المناهج لتشمل تخصصات جديدة ،وتعيين
أعضاء هيئة تدريس وباحثين من جميع أنحاء العام ،واالشتراك في مشاريع بحثية عالمية وفي شبكات على

مستوى العالم.
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 .6األخذ بآليات محددة لضمان الجودة من أجل تقديم خدمات تعلم عالية المستوى بحيث يستطيع خريجيها
المنافسة في السوق العالمية".

(عبد الرحمن)https://www.researchgate.net/publication/265013685 :2012،
ويستعرض (الربيعي " :)2008،لكي تتمكن مؤسسات التعليم العالي والجامعات من النفاذ والدخول الفعلي
لمجتمع المعرفة ،وتحقيق الريادة المعرفية والتميز ،يجب عليها أن تأخذ ب عين االعتبار اتباع خطوات هامة
لالستفادة من المعرفة وتطبيقاتها كونها اللبنة األولى لبناء مجتمع المعرفة ،ويمكن إيجاز هذه الخطوات كما

عرضها وهي:
 .1تقاس ك ككم المعرفة بين العاملين في المؤسك ك كس ك ككة :بمعنى وجود شك ك كراكة حقيقية في نش ك ككر المعلومة و تداولها بين
المنتمين إلى نفس المؤسسة على اعتبار أن الجميع شركاء في العمل والتطوير.

 .2تبادل الثقة بين الرؤس ك ك ك ك ككاء والمرؤوس ك ك ك ك ككين :إذ ال بد من بناء الروابط المتينة التي من ش ك ك ك ك ككأنها رفع الثقة بين
الجانبين.
 .3تنمية مشاعر الوالء التنظيمي لدى المنتمين للمؤسسة حتى يعزز البذل والعطاء وترسيخ االنتماء.

 .4تبني أولوية األداء المعرفي :وذلك يعطي للمؤس ك ك ك ك كسك ك ك ك ككة الثقة وتبوؤ مكان للصك ك ك ك ككدارة في الوصك ك ك ك ككول للمعرفة
وانتاجها واالستفادة منها.
 .5تحديث نظام االتصاالت بين األقسام.

 .6تطوير قكاعكدة لنظكام المعلومكات المعرفيكة :إن وجود قاعدة دقيقة وثرية للمعلومات هو أسك ك ك ك ك ك ككاس لبناء قاعدة
معرفية متطورة.
 .7تصك ك ككيد المعرفة من المصك ك ككادر المتاحة كافة مما يسك ك ككاعد على اكتسك ك ككاب معارف جديدة  ،وتشك ك ككجيع اإلنتاج
المعرفي واإلبداعي من خالل بيئة تنافسية.

 .8توزيع المعرفة الجديدة على جميع العاملين في المؤسسة" (الربيعي .)125- 124 :2008 ،
ومما سبق َي ْخلُص الباحث" إلى أنه لكي تتمكن المؤسسة الجامعية من التوجه نحو مجتمع المعرفة يتطلب

منها ما يلي:

 اعتماد فلسفة تربوية قادرة على تحديد غايات التربية وأهدافها بين الحاضر والواقع المجتمعي. اعتماد خطط لتشجيع البحث العلمي وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية لإلبداع واالبتكار. حرص الجامعة على تسويق نتائج البحوث العلمية والتطبيقية. عقد شراكات بين المؤسسات والمنظمات التعليمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية محليا وعالميا. توفير التقنيات الرقمية والتكنولوجية التعليمية. امتالك مكتبة الكترونية. تبني الطلبة الموهوبين وتشجيعهم على االبتكار.42

 :2.1.16.2سبل تفعيل مجتم المعرفة داخل الجامعات:
أوصى (يونس ،(2015 :بعدة توصيات يمكن أن تسهم في تفعيل مجتمع المعرفة في أروقة الجامعة وهي":
 .1البد للجامعة أن تركز على امتالك الطالب ألدوات المعرفة التي تمكنهم من أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم،
بحيث يتغير دوره في العملية التعليمية من مستمعين سلبيين إلى مشاركين وباحثين وناقدين لمصادر المعرفة.

 .2ضرورة االهتمام بالقدرات العقلية للطالب ،فالعقل البشري هو مصدر قوة مجتمع المعرفة ،وهذا يملي على
الجامعة أن تعطي الذكاء قيمة خاصة وأن تنمي لدى الطالب القدرة على اإلبداع وروح المبادرة ومهارة التفكير.

 .3التركيز على التعلم الذاتي واستراتيجيات التعلم النشط لتمكين الطالب من استخدام التقنيات التعليمية الحديثة
في الوصول إلى المعلومات والمعارف ،وكذلك صقل مهاراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات والمكتبات
اإللكترونية والمعلومات الرقمية وقاعات التعليم االفتراضية.
 .4ينبغي للجامعة العمل على توفير شبكات علمية للتواصل بين الباحثين ،وشبكات معلوماتية تربط بين
الجامعة و بين المكتبات ومراكز البحث والجامعات المحلية  ،وضرورة االشتراك في قواعد البيانات ونظم
المعلومات والمواقع العلمية حتى تكون الجامعة قادرة على التوصل إلى كل ما هو جديد في مجال المعارف

المختلفة.

 .5ضك ككرورة انفتك ككاح الجامعك ككة عل ك ككى المجتمك ككع المحلك ككي وكس ك ككب ثقتك ككه مك ككن أجك ككل تحقي ك ككق قك ككدرتها علك ككى تطبي ك ككق
م ك ككا تص ك ككل إليك ك ك ه م ك ككن مع ك ككارف ف ك ككي مج ك ككاالت العم ك ككل المختلف ك ككة ،والمس ك ككاهمة ف ك ككي مواجه ك ككة المش ك كككالت التك ك ككي
تواجه المجتمع المحلي" (يونس.)153,152 :2015 ،
" إ ن مؤسسات التعليم العالي ممكن أن تسهم في نشر المعرفة ،من خالل تحويل أجزاء كبيرة من المواد غير

محفوظة الحقوق بالمكتبات إلى مكتبات رقمية عبر االنترنت ،بحيث تكون متاحة لألفراد والمؤسسات وهذا ما
يسمح بالتقدم العلمي" (محمد.)94 :2008 ،
في حين أشار (محمد ":(2008 ،أن هناك عدة متطلبات مرجوة من التعليم العالي حتى تتم عملية تفعيل
مجتمع المعرفة داخله وتنقسم لعدة محاور هي:

 .1البنية التحتية :وتكون من خالل تنويع مصادر التمويل والدعم  ،بناء شبكات وبنى تحتية متكاملة من
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،زيادة مخصصات البحث العلمي وبخاصة ألنشطة البحث والتطوير ،وتوفير

قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة.
 .2البنية التشريعية :وهذا يتطلب دعم ا لحرية األكاديمية والتقليل من اإلجراءات الرقابية على مؤسسات التعليم
العالي.

ظم اإلدارة بالمعرفة
 .3إدارة عمليات التعلم والبحث :و يتطلب من مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال تََبني ُن ُ
لتطوير الهياكل والبرامج والنظم الجامعية نحو توليد وتجديد المعارف ،توفير برامج التنمية المهنية المستدامة
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ألعضاء هيئة التدريس وتنمية القدرة اإلبداعية لديهم ،توفير برامج تدريبية للطالب والباحثين على كل ما هو
جديد ومستحدث من برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصال لزيادة كفاءتهم وتمكينهم ،االهتمام بالتعليم التعاوني
األنشطة التفاعلية ،و تطوير التعليم االلكتروني "(محمد.)111-108 :2008 ،
كما واقترح (جورج )2007 ،أهم المتطلبات التي تساعد على تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع المعرفة
وهي":

 .1ينص قانون تنظيم الجامعات الجديد أو الالئحة الداخلية لكل كلية على أن يكون بناء مجتمع المعرفة هدفا
من أهداف كل كلية ،وذلك ألن بناء مجتمع المعرفة أصبح مطلبا عصريا.
 .2إنشاء مكتبة خاصة ألفراد المجتمع في كل كلية من كليات الجامعة باإلضافة إلى مكتبات الطالب ،وذلك
إلتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع بكافة مستوياتهم العلمية لالستفادة من المكتبات وتزويدهم بالكتب والمراجع.

 .3ضرورة تطبيق نظام االستماع والتدريب والدروس المتاحة.

 .4إصدار سلسلة من الكتب العملية المبسطة والمجالت بصفة دورية  ،ولتكن نص ف سنوية توجه ألفراد
المجتمع وترصد كل جديد و مستحدث في مجال العلوم ونشر المعرفة في مختلف ميادينها العلمية و األدبية
ونشر مستخلصات البحوث العلمية والمنشورة وتوصيات الندوات والمؤتمرات  ،وتوزع بأسعار زهيدة.

 .5ضرورة تنظيم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات لخريجي كل كلية وعلى فترات معينة لتزويدهم بأحدث ما وصل
إليه العلم والبحث العلمي في مجال تخصصهم.

 .6تجرى كل كلية دراسات ميدانية للتعرف على مطالب واحتياجات المجتمع المعرفية حتى يمكن الوفاء بها
سواء في الكتب أو أنشطة كالندوات والمحاضرات العامة ،أو نشرها على االنترنت.
 .7مساعدة المتعلم على اكتساب مهارات التعلم الذاتي وتدريبه على استخدام أساليبه المختلفة حتى يتكمن من
االعتماد على نفسه ،ويتعلم كيف يتعلم ومحاولة اكتساب المتعلم عادة القراءة المستمرة وفي كافة فروع المعرفة.

 .8تستخدم الجامعات كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ،كاإلنترنت ،والفيديو كونفرانس ،والتعليم عند بعد،
والدوائر التلفزيونية المغلقة ،واسطوانات الكمبيوتر ،وغير ذلك للوصول بالمعلومات والمعارف إلى أفراد المجتمع
في أماكن عملهم ،مع ضرورة توصيل شبكة اإلنترنت بين الجامعات والمؤسسات ذات االختصاص.

 .9االهتمام بإنشاء جامعة مفتوحة بكل محافظة بهدف إتاحة فرصة التعليم الجامعي لمن فاتته هذه الفرصة،
باإلضافة إلى إتاحة فرصة التعليم المستمر والتدريب المستمر مدى الحياة"(جورج.)198 :2007 ،
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بينما لخص كل من (برنهيم و شاي " :) Bernheim & Chaui , 2003،أن الجوانب الرئيسية الحالية في
عمليات تحديث التعليم العالي في المنطقة ،وفقا لمجتمع المعرفة كما يلي :
.1تطوير النظم الوطنية للتقويم واالعتماد ،مما يشجع الجامعة على تطوير أنظمتها الداخلية.

 .2زيادة وتشجيع التعاون والتوأمة بين الشبكات األكاديمية و الجامعات ،مما يسهم في تبادل المعرفة فيما

بينها ،وتطوير البحث العلمي.

 .3استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الجديدة لتحسين وتطوير أساليب التدريس و البحث.
 .4تشك ككجيع المشك ككاريع التعاونيك ككة بك ككين التعلك ككيم العك ككالي و القطك ككاع اإلنتك ككاجي الخك ككاص ممك ككا يس ك كاعد فك ككي تطبيك ككق
األبحاث العلمية (برنهيم و شاي.) Bernheim & Chaui , 2003:28،

و في ضوء ما سبق َي ْخلُص الباحث ":أنه يتطلب من الجامعات اتخاذ بعض الخطوات من أجل تفعيل مجتمع

المعرفة:

 االنفتاح على المجتمع المحلي وكسب ثقة الجمهور والمساهمة في مواجهة المشكالت المجتمعية. توفير شك ك ك ك ككبكة علمية للتواصك ك ك ك ككل بين كافة أعضك ك ك ك ككاء هيئة التدريس ،وشك ك ك ك ككبكة معلوماتية تربط بين الجامعةوالمراكز البحثية والجامعات األخرى.

 دعم الحرية األكاديمية والتقليل من اإلجراءات الرقابية. اعتماد خطط للتوظيف األفضل للمعرفة. السماح باستخدام المكتبة ألفراد المجتمع بكافة مستوياتهم العلمية. -تشجيع تأليف وترجمة الكتب.

 االهتمام بالقدرات الفكرية للطالب فهو مصدر قوة مجتمع المعرفة. -المبادرة في عقد الندوات وورش العمل من أجل معرفة ما وصل إليه العلم والبحث العلمي.
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 :2.1.16.3مجتم المعرفة في دولة فلسطين وبعض الدول:
أكدت نتائج دراسة (أبو حميد وآخرون ":)2015 ،أن هناك قصور في البحث العلمي في فلسطين والوطن
العربي مقارنة مع إسرائيل ،وقد اعتمدت الدراسة في تحليالتها على نتائج تقرير التنافسية العالمي ""GTCI
خالل السنوات األخيرة ،ومن مظاهر هذا القصور:
-

جاءت اإلحصائيات الخاصة بالبحث العلمي ،في مجال نصيب الفرد من اإلنفاق على البحث العلمي ،أن

إسرائيل احتلت المرتبة األولى عالميا بواقع (  )1272.8دوالر بما نسبته ) )%4.7للعام ) ،)2010في حين أن
الدول العربية أنفقت ما معدله ) (14.7دوالر سنويا على الفرد للعام ذاته أي بما نسبته ) ،)%0.1وكان نصيب

الفرد في فلسطين عام ) (2010فقط ) ،$)2.9بما نسبته ).(%0.3

 -وفي عام ) ،(2014وحسب تقرير التنافسية العالمي ) (GTCIفقد احتلت إسرائيل المرتبة األولى على

مستوى العالم في جودة مؤسسات البحث العلمي ،كما حصلت إسرائيل على الترتيب الثالث على مستوى العالم
في مجال نشر األبحاث العلمية ،في حين لم تحصل الدول العربية على مراتب عليا.

 أما بالنسبة لبراءات االختراع ،فهي المؤشر األكثر تباينا بين العرب واسرائيل ،فقد سجلت إسرائيل ما مقداره) (16805براءة اختراع عام ) (2011حسب تقرير منظمة األمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)،

بينما سجل العرب مجتمعين حوالي ) (836براءة اختراع لغاية ) ،(2011وهو يمثل(  )%5من عدد براءات
االختراع المسجلة في إسرائيل.

(أبو حميد وآخرون)https://www.shasha.ps/news/140987.htm :2015 ،

كما جاء تصنيف الجامعات العربية لعام ( :(2015ليؤكد فشل جامعات قطاع غزة من دخول قائمة أفضل
الجامعات العربية في آخر نتائج لتصنيف ) (QSألفضل ) (100جامعة في المنطقة العربية ،فيما حصلت
ثالث جامعات فلسطينية بالضفة الغربية وهما "النجاح وبيرزيت وجامعة القدس" على مواقع متأخرة ضمن
التصنيف .واعتمد التصنيف على ) (9مؤشرات رئيسية ،وهي :مؤشر نسبة األساتذة للطلبة وحصلت جامعة

بيرزيت فيه على ) ، (%24.5ومؤشر نسبة حملة الدكتوراه من الكادر التدريسي وحصلت الجامعة فيه على
) ،(%58.2ومؤشر معدل المقاالت المنشورة لعضو الكادر األكاديمي وحصلت الجامعة فيه على )،(%11.2
ومؤشر معدل االقتباسات للمقالة الواحدة وحصلت الجامعة فيه على ) ،(%65.1ومؤشر نسبة المدرسين
األجانب وحصلت الجامعة فيه على ) ،)%5.2ومؤشر نسبة الطلبة األجانب وحصلت الجامعة فيه على
) ،(%1.5ومؤشر تأثير الموقع االلكتروني وحصلت الجامعة فيه على (.(%66.4
()https://www.amad.ps/ar/Details/85393 , 2015
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جدول ()2.1

المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعة(الصديقي.)13 :2014 ،

المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعة وجودتها ومخرجات البحث العلمي
المعايير

المؤمر

المعدل /الوزن%

جودة التعليم

خريجو المؤسسة الذين حصلوا على جوائز نوبل وميداليات

10

جودة

أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على

هيئة التدريس

جوائز نوبل وميداليات فيلز

فيلز

الباحثون األكثر استشهادا بهم

20

20

في واحد وعشرين ( )21تخصصا علميا
مخرجات البحث

المقاالت المنشورة في مجلتي الطبيعة ) (Natureوالعلوم

20

)(Science
المقاالت الواردة في دليل النشر العلمي الموسع)(SCIE

20

ودليل النشر للعلوم االجتماعية)(SS
صيب الفرد من
األداء

نصيب الفرد من األداء األكاديمي للمؤسسة

المجموع

10

100

وهذا ما أكدته أيضا دراسة (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )31:2013 ،لمسح البحث والتطوير في
فلسطين على أن هناك مخرجات للبحث والتطوير واإلنتاج المعرفي في فلسطين ولكن بنسب تتراوح ما بين
ضعيفة ومتوسطة ،وهذا ما يوكده جدول (:)2.2

47

جدول ((2.2

مخرجات البحث والتطوير في فلسطين حسب ال وع

المخرجات

العدد

جوائز الباحثين والمخترعين المحلية

116

جوائز الباحثين والمخترعين الدولية

72

براءات االختراع المسجلة

9

الرقم الدولي المعياري للكتب

149

كما جاءت نتائج دراسة (القاسم )2010 ،لتؤكد على أن مكتبات الجامعات الفلسطينية تعاني من نقص
واضح في كثير من المراجع والمصادر والدوريات األساسية في مختلف صنوف المعرفة العلمية ،وأن عدد من
طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية اضطروا إلى تغيير عناوين رسائلهم بعد شهور عدة من البحث
والجمع بسبب وجود عناوين مشابهة لدراساتهم في جامعة ما وهذا ناتج عن النقص في تزويد المكتبة ببلوغرافيا

تشمل عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه في العالم العربي األمر الذي كلف هؤالء الطلبة جهدا و وقتا وماال
 ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن مكتبات جامعاتنا الفلسطينية تعاني من نقص حاد في الدوريات الفصلية
والسنوية المحكمة وغير المحكمة.

وفي ضوء ما سبق يخلص الباحث " :تبين أن هناك قصور في مخرجات البحث العلمي في مؤسسات

التعليم العالي ،مع غياب دخول الجامعات في التصنيفات العالمية ،ونقص في توفير المراجع والكتب والدوريات
في المكتبات المركزية في الجامعات ،مما ينعكس سلبا على إنتاج واكتساب ومعارف جديدة ،التي تعتبر من
مقومات التوجه نحو مجتمع المعرفة".
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المحور الثا ي

الفجوة الرقمية
 :2.2.1المقدمة:

لقد شهدت البشرية في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين ،تطو ار هائال في مجال التكنولوجيا

عامة وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات واالتصاالت خاصة ،وما زال هذا التطور يزداد ،ويتسارع بخطى واسعة

وسريعة أكثر مما قبل ،ونتيجة لهذا التطور الملحوظ ،ظهرت آليات تصنيع المعرفة والمزيد من الوسائل
التكنولوجية الحديثة ،وثورة علمية ومعلوماتية مما جعل هذا العصر يسمى بعصر المعلومات .
ويوضح (تقرير األمم المتحدة الصادر بناء على توصية اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض
التنمية  ":)1124 ،أن تكنولوجيات المعلومات واالتصكاالت تتكيح فرصكا جديكدة وتطكرح تحديات جديكدة وبكأن
هنكاك ضكرورة ملحكة للتصكدي للعقبكات الككبرى الكتي تواجههكا البلكدان النامية في الحصول على التكنولوجيات

الجديدة ،من قبيل عكدم تكوفر بيئكة مواتيكة وعكدم كفايكة المكوارد والهياككل األساسكية والتعلكيم والقكدرات واالسكتثمار
والقكدرة علكى االتصكال والمسكائل المتصلة بملكية التكنولوجيا ومعاييرها وتكدفقها ،ومالحظة بالنمو السكريع لشكبكات
االتصكال السكريع ،وبخاصكة في البلكدان المتقدمكة النمكو ،وفي المقابل مالحكظة مكع قلكق اتسكاع الفجكوة الرقميكة
في تكوفر تقنيكة االتصكال السكريع والقدرة على تحمل تكاليفها ونوعيكة الوصكول إليهكا واسكتخدامها بكين البلكدان

المرتفعكة الكدخل و غيرها من المناطق منخفضة الدخل(األمم المتحدة .)4 :2014 ،

و هذا ما أش ك ك ككار إليه (أكييالر :)Acilar, 2011 ،أن تكنولوجيا المعلومات واالتص ك ك ككاالت أصك ك ك ككبحت جزءا
أس ك ك ك ك ككاس ك ك ك ك ككيا من الثقافة الحديثة في جميع جوانب الحياة ،وخاص ك ك ك ك ككة اإلنترنت ،والعالم اليوم أص ك ك ك ك ككبح مثل القرية
العكالميكة ،ورغم أن البلكدان المتقدمة تتمتع بمزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصك ك ك ك ك ك ككاالت في كافة مجاالت الحياة،
فإن البلدان النامية ال يسك ك ك ك ككتفيدون بما فيه الكفاية من هذه التقنيات ،وأنه نتيجة للتقدم في تكنولوجيا المعلومات،
فقككد ظهر مككا يسك ك ك ك ك ك ككمى ب كالفجوات المعرفيككة بين المعلومككات الحككديثككة والمعلومككات القككديمككة على مر الزمن والتي

تسك ك ك ك ك ككببت في اسك ك ك ك ك ككتبعاد أجزاء معينة من العالم من التمتع بثمار القرية العالمية الرقمية  ،بدأ العالم يالحظ هذه
الظكاهرة ،التي سك ك ك ك ك ك ككميكت فيمككا بعككد بكالفجوة الرقميكة  ،وهي هوة كبيرة بين البلكدان الغنيكة والفقيرة في اسك ك ك ك ك ك ككتخككدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصكاالت وتوافر األصكول المكملة مثل شككبكات االتصكاالت والمهنيين المهرة السككتخدام

تلك التقنيات(أكييالر .)Acilar, 2011:1،

وه ك ككذا م ك ككا أش ك ككار إلي ك ككه (زي ك ككن ال ك ككدين :)1111 ،أن األدبي ك ككات االقتص ك ككادية ف ك ككي النص ك ككف الث ك ككاني م ك ككن الق ك ككرن

العش ك كرين قك ككد حفلك ككت بد ارسك ككات ومناقشك ككات واسك ككعة حك ككول أهميك ككة التكنولوجيك ككا واآلثك ككار المترتبك ككة علك ككى انتشك ككارها
وتغيره ك ككا ،وأنك ك ككه كم ك ككا لهك ك ككذه التكنولوجيك ك ككا م ك ككن م ازيك ك ككا وايجابيك ك ككات ،إال أنه ك ككا حملك ك ككت فك ك ككي طياته ك ككا آثك ك ككا ار سك ك ككلبية،
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وهكككذا مكككا فس ك كرته نظريكككة الفج ك كوة التكنولوجيكككة التك ككي عبك ككرت عكككن وجك ككود فجك ككوة ومسكككافة تكنولوجيكككة بك ككين الك ككدول،
ألن التكنولوجيا يتم إنتاجها وتطويرها في ظل المنافسة االحتكارية (زين الدين.)70 :2002 ،
كما وجاء في (تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لعام  " :(2002أن الفجوة الرقمية ال تقتصر

على موضوع استخدام الهاتف واالتصال باإلنترنت ،إذ إن اإلنترنت وحدها ال تفيد من يجهلون كيف يمكنهم
استخدامها لتطوير مستوى معيشتهم ،وهكذا تكون الفجوة الرقمية مسألة أكبر بكثير من مجرد توفير خط هاتفي

أو اتصال سريع باإلنترنت ،إنها في المقام األول قضية تنموية تعني بكيفية تمكين الدول النامية من الوصول
إلى أفضل استخدام للطاقات واإلمكانات القومية ،وبتفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمجابهة قضايا
التنمية االجتماعية واالقتصادية" (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.)8: 2002 ،

 :2.2.2مأة الفجوة الرقمية :
ق
ظهور هذا المصطلح  ،وهذا ما تطرق إليه
عند الحديث عن مصطلح الفجوة الرقمية البد أن نتطر لبداية َ
(أحمد )1122 ،أنه  ":قد شاع في بادئ األمر في الواليات المتحدة األمريكيَّة في منتصف التسعينات ،وكان

بأي طريقة
وقتها مصطلحا ّ
محليا ،يشير إلى أي اختالف أو تفاوت في القدرة على الحصول على المعلومات ِّ
ويتََبْلور ويتركز أكثر
كانت بين المواطنين األمر ّ
المصطلح يشيع ويتخذ طابعا عالميًّاَ ،
يكيين ،ثم بدأ بعد ذلك ُ
على (اإلنترنت) ،ومدى توا ُفر الدخول إليه بيسر ،وانتهى به األمر حاليًّا العتماد الفجوة الرقمية كمصطلح يشير
إلى الفوارق الرقمية بين الناس"

(أحمد) www.alukah.net/culture/0/62352/#ixzz4GuDzI8aK :2013،

و أرى (سككعدون ":(2012،أن أصككل مفهوم الفجوة الرقمية يعود إلى بداية التسككعينيات من القرن العش كرين مع

ظهور ما يس ك ككمى باألغنياء معلوماتيا و الفقراء معلوماتيا ،الذي أدخلته مختلف التقارير الرس ك ككمية على مس ك ككتوى

دول منظمة التعاون االقتص ككادي والتنمية ،كما أن للفجوة الرقمية جذور تاريخية اقتص ككادية  ،فإنها تعود أس ككاس ككا
للعالقة السككائدة بين دول الش ككمال و الجنوب و التي تزداد حدتها جراء انفجار "الثورة الرقمية" و اندماج ش ككبكات

االتصككال السككمعي البصككري و المعلومات ،و مع دعوة دول الجنوب الى ضككرورة إقامة "نظام اقتصككادي عالمي"
جديد بداية السبعينيات من القرن الماضي و" نظام إعالمي جديد" أواخر الثمانينيات ،بدأ التعبير عن الفجوة و

الهوة الق ككائم ككة بين ه ككذه دول ،غير أن مفهوم الفجوة الرقمي ككة ق ككد أثير ع ككام 1995من طرف لونغ سك ك ك ك ك ك كككوات "
"LONG SCOUTعن ككدم ككا تح ككدث عن األخط ككار الن ككاجم ككة عن حرم ككان الفقراء و األقلي ككات من تكنولوجي ككا
االتصال من منظور المشاركة في الحياة الديمقراطية"(سعدون.)2:2012 ،
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وأكد (السمير" :)1112،أن بداية المصطلح كان على المستوى األمريكي المحلي في البداية ،فقد كانت
نشأته في الواليات المتحدة في العام 1995م بصدور تقرير و ازرة الخارجية الشهير بعنوان " :السقوط من فتحات

الشبكة " والذي لفت األنظار إلى الفارق الكبير بين فئات المجتمع األمريكي في استخدام الكمبيوتر واالنترنت
بخاصة إلى السود النازحين إليها من آسيا والمكسيك وأمريكا الالتينية ولكن سرعان ما أتسع المفهوم متجاوزا

النطاق المحلي لينتشر استخدامه عالميا"(السمير.)1 : 2007 ،

وذكر (مكسورلي " :)Mcsorley, 2006،أن مصطلح الفجوة الرقمية ظهر في عام  ،1990بعد سلسلة
الدراسات االستقصائية التي أجريت في الواليات المتحدة من قبل و ازرة التجارة واللجنة الوطنية لالتصاالت
التابعة لإلدارة األمريكية ،حول انتشار التقنيات واالنترنت بين صفوف السكان األمريكيين".

( مكسورلي )Mcsorley, 2006, 43،

ومما سبق يخلص الباحث" أن بداية ظهور مصطلح الفجوة الرقمية كان في عام  1995كمصطلح محلي في
الواليات المتحدة األمريكية ،نتيجة الثورة الرقمية والتفاوت غير المتكافب بين الفئات االجتماعية في امتالك
تقنيات المعلومات واالتصاالت ،واستخدام الحواسيب واإلنترنت مما أظهر هوة أو مسافة بين األفراد

والمجتمعات".

 :2.2.3مفهوم الفجوة الرقمية :
لقد شاع مصطلح الفجوة الرقمية مع ظهور الثورة الرقمية التي شملت كافة مجاالت الحياة ،فقد شهدت

البشرية في نهاية القرن الماضي ،تطو ار هائال في استخدام التكنولوجيا الحديثة ،واعتمادا شبه كامل على الرقمنة

واالنترنت في إنجاز األعمال المختلفة ،وهذا أدى إلى ظهور فوارق وطبقات رقمية وتكنولوجية بين أفراد
المجتمع.
تُ َعرف الفجوة ُل َغة :الحفرة والثغرة (الكبيسي.)27 :2008 ،
كما وعرفها أحمد وآخرون لُ َغة :الفجوة جمع فجوات وفجاء وهي الفرجة"(المعجم الوسيط.)397 :2008 ،
ويشير (الوائلي (2012 ،إلى :أن مصطلح الفجوة الرقمية يقاس بدرجة التفاوت في مستوى امتالك التقنيات
الحديثة من االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والقدرة على استخدام هذه التقنيات بين بلد وآخر أو فرد وآخر.
(الوائلي)103:2012 ،
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وأشار (عالم :(2010 ،إلى أن الفجوة الرقمية هي عبارة عن :التفاوت في توفر فرص التكنولوجيا للطالب

واألسر الفقيرة ،فكثير من الطالب ال تكون التكنولوجيا متاحة لهم في المنزل أو في مجتمعاتهم ،ومثاال على
ذلك التفاوت الذي تم دراسته في عام  2003بين األفراد ذوي البشرة البيضاء أصحاب الدخل المرتفع ،واألفراد

األفارقة أصحاب الدخل المنخفض ،فجاءت النسبة إيجابية المتالك التكنولوجيا لصالح أفراد البشرة البيضاء

عن غيرهم (عالم .)464,463 :2010 ،
بينما عرفها (وارش ك ك ك ك كوار  )Warschauer, 2010:1 ،بأنها  ":واقع يشك ك ك ك ككير إلى عدة ظواهر تس ك ك ك ك ككبب عدم
المسككاواة وتكوين الطبقات االجتماعية الغير متكافئة في المجتمع الواحد  ،ومن أهم هذه الظواهر عدم الوص ككول
واالس ك ككتخدام الغير متكافب لإلنترنت والتقنيات ،وعدم المقدرة على االسك ك ككتفادة من التطور التكنولوجي في التعليم
واللغة والتدريب  ،والجهل بتقنيات االتصاالت الحديثة"(وارشوار .)Warschauer, 2010: 1،
في حين وصفها (الرزو (2008 ،بأنها " :إحدى اإلشكاليات القائمة في المجتمع المعلوماتي ،وهي وصف

لمستوى قدرة المجتمع ،أو شريحة محددة من أفراده على الدخول إلى الفضاء المعلوماتي ،أو توظيف التقنيات
السائدة فيه لتسيير دفة أنشطتها المختلفة داخل دائرة المجتمع" (الرزو.)266 :2008 ،

وتبعا لما عرفها (أحمد ": (Ahmed, 2007،فإن الفجوة الرقمية ببساطة يمكن أن تعرف بأنها" الحدود غير

المرئية التي تفصل بين الذين يستطيعون امتالك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأولئك الذين ال يستطيعون،
وبالتالي فهي لديها عواقب بعيدة المدى ،كما تشير إلى عدم المساواة في الوصول إلى شبكة اإلنترنت ،ومدى

المهارة في استخدام ومعرفة استراتيجيات البحث والجودة ،وامتالك االتصاالت التقنية والدعم االجتماعي ،والقدرة
على تقييم نوعية المعلومات ،وتنوع االستخدامات"(أحمد .)Ahmed, 2007: 6،
في حين اعتبرها (ديجيك  " :(Dijk, 2006،أنها مصطلح يسبب المزيد من االرباك واالنقسام بين مجموعتين
أو فردين  ،ويظهر عدم المساواة في الحصول الفعلي على التكنولوجية الرقمية ،واستغاللها وصوال إلى المجتمع

الرقمي" ( .)Dijk, 2006. 222

كل من(علي وحجازي ": )2005 ،بعرض مفهوم الفجوة الرقمية من عدة أوجه ،كما يراها فئات
ولقد قام ٌ
متعددة من أصحاب الرأي في مختلف مجاالت المجتمع وهي:

 .1السياسيون :يرون الفجوة الرقمية بوصفها إشكالية تندرج ضمن قضايا االقتصاد السياسي.

 .2االقتصاديون :يرون الفجوة الرقمية نتيجة لعدم القدرة على اللحاق باقتصاد المعرفة ،وعلى استغالل موارد
المعلومات لتوليد القيمة المضافة.
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 .3التربويون :يرون الفجوة الرقمية قضية تعليمية في المقام األول ،ومظه ار لعدم المساواة في النفاذ إلى فرص
التعليم.

 .4االتصاليون :يرون الفجوة الرقمية أساسا لعدم توافر شبكات االتصاالت ،ووسائل النفاذ إليها ،ونقص السعة

الكافية لتبادل النوعيات المختلفة لرسائل المعلومات المختلفة.

.5االجتماعيون :يرون الفجوة الرقمية ضربا من عدم المساواة االجتماعية عبر الفواصل االجتماعية المختلفة

كالدخل ،السن ،النوع  ،مستوى التعليم ،والسكن.

 .6التنمويون :يرون الفجوة الرقمية مشكلة سوسيو اقتصادية في المقام األول.

 .7نشطاء حقوق اإلنسان :يرون الفجوة الرقمية انتهاكا لحق اإلنسان في تنمية ذاته بحرمانه من النفاذ إلى
المعلومات"(علي وحجازي.)24-22 :2005 ،
وهذا ما أشار إليه (غندور: (2005 ،أن مفهوم الفجوة الرقمية يرتبط بهؤالء األشخاص الذين ال يتاح لهم
استخدام اإلنترنت واإلفادة منها أو الوصول إليها عن طريق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،وتنشأ بينهم
وبين اآلخرين فجوة حضارية معلوماتية ،أي يمكن وصفهم بأنهم أولئك المستبعدين تكنولوجيا سواء كانوا دوال

أو أفرادا ،وان كان باختيارهم أو رغما عنهم (غندور.) 160,159:2005 ،

وقال (عباس (2004 ،أننا يمكننا اعتبار الفجوة الرقمية ":بأنها الفجوة التي خلقتها ثورة المعلومات واالتصاالت
بين الدول المتقدمة والدول النامية وتقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات االقتصاد الرقمي الذي يستند إلى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودرجة االرتباط بشبكة المعلومات العالمية(اإلنترنت) وتوافر طرق المعلومات
السريعة والهواتف النقالة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات" (عباس.)51,50 : 2004 ،
كما وعرفها (منصككور )2004 ،بأنها " :مصككطلح يسككتخدم للداللة على الفجوة الناشككئة بين من يملك ومن ال
يملكك تكنولوجيككا المعلومككات الحككديثككة واألدوات القككائمككة على تيسك ك ك ك ك ك ككيرهككا ،خككاصك ك ك ك ك ك ككة في ظككل الفجوة المزمنكة بين

المجتمعات الغنية والمجتمعات الفقيرة ،وهي أيضكك ك ك ككا الفجوة بين هؤالء األفراد القادرين على اسك ك ك ك ككتخدام وسك ك ك ك ككائل
وأدوات حديثة لالتصك ك ككال والوص ك ك ككول إلى المعلومات واجراء االتص ك ك ككاالت وبين هؤالء األفراد غير القادرين على
ذلك" (منصور.)42 :2004 ،
في حين عرفها (هارجيتاي ( Hargittai, 2003 ،بأنها  " :الفجوة بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصك ككول

إلى التكنولوجيا الرقمية وأولئك الذين ال يسك ك ك ك ككتطيعون ،أو بين األشك ك ك ك ككخاص الذين يسك ك ك ك ككتخدمون التقنيات الرقمية

واألشخاص الذين ال يحسنون استخدامها ،وتفهم أنها من أساليب التمييز بين "من يملكون ومن ال يملكون".

(هارجيتاي )Hargittai, 2003: 2،
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وعرفتها(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( OECD, 2001 ،بأنها " :مصطلح يشير إلى الفجوة بين
األفراد واألسر والشركات والمناطق الجغرافية في المستويات االجتماعية واالقتصادية المختلفة من حيث الفرص
المتاحة لهم في الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واستخدامه لشبكة االنترنت ،كما تعكس

الفجوة الرقمية  ،الهوة بين البلدان من حيث البنية التحتية التكنولوجية".

(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD, 2001, 5،

ومما سبق يخلص الباحث " أن التعريفات السابقة اتفقت على النقاط التالية:

 .1درجة التفاوت في مستوى امتال ك التقنيات التكنولوجية الحديثة بين األفراد أو المجتمعات.
 .2درجة التفاوت في مستوى المعرفة بالتقنيات الرقمية بين األفراد أو المجتمعات.
 .3درجة التفاوت بين المجتمعات في النفاذ إلى مصادر المعلومات.

ويعرف الباحث الفجوة الرقمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة بأنها" :الهوة أو المسافة التي تبعد

الجامعات بمحافظات غزة عن الجامعات األخرى في الدول المتقدمة ،وتقاس من خالل مدى امتالك التقنيات
الرقمية والتكنولوجية ،وامتالك المعرفة الرقمية ،والنفاذ إلى مصادر المعلومات".
 :2.2.4أسباب هور الفجوة الرقمية:
إن قلة توافر البنية التحتية األساسية للمعلومات واالتصاالت ،وظهور الثورة الرقمية ،والتطور الهائل في
التقنيات التكنولوجية الحديثة ،وتدني المعرفة الرقمية لدى األفراد ،مع ظهور أسباب مختلفة كل هذا أدى إلى
ازدياد توسع الفجوة الرقمية بين األفراد والبلدان.

وهن ك ككا اس ك ككتعرض (الك ك كوائلي ": )2012،عكك ككدة أس ك ككباب لوج ك ككود الفج ك ككوة الرقميكك ككة ب ك ككين ال ك ككدول النامي ك ككة والك ك ككدول

المتقدمة ،ومن أهم هذه األسباب:

 .1األسباب االقتصادية :إن تكنولوجيا المعلومات والمجتمع المعرفي يتطلب وجود عنصر أساسي وهو توفر
إمكانيات مادية واقتصادية ضخمة لدى الدول من أجل بناء البنية التحتية لمجتمع معلوماتي تكنولوجي راق،
ولو ألقينا نظرة على المجتمعات النامية والدول العربية بالتحديد لوجدنا أن هناك قلة اهتمام بتمويل المشروعات

المعلوماتية وكذلك ال يوجد نموذج اقتصادي في مجال تمويل البنية التحتية المعلوماتية.

 .2األسببب اعلميي ااعتنيي  :ونقصككد بهذا الجانب المتعلق بالمعرفة التقنية والتكنولوجية ومدى إمكانية الوصككول
إلى مسك ك ك ك ك ك ككتوى ع ٍ
كال في هكذين المجكالين فهمكا يعكدان مكملين لبعضك ك ك ك ك ك ككهمكا فكالتقنيكة العكاليكة تحتكاج مجتمع متعلم
ومتمكن من التقنيككات الحككديثككة و العككاليككة الجودة ،فككالعككديككد من الككدول تعككاني من مسك ك ك ك ك ك ككتويككات عككاليككة من األميككة
وانخفاض مستويات التعليم فيها.
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ُه ِمَلت في أدبيات التكنولوجيا ،إذ إنه لن يقدم أي
 .3األسبب االجتيبعي  :وهي من األسباب األساسية التي أ ْ
رجل أعمال على أي عمل بدون أن يأخذ فكرة ووعي بمدى الربح العائد عليه ،ولكن ما نجده في هذا المجتمع
اليوم هو فقط استن ازف للعقول من خالل هجرة كافة الكوادر المميزة خارج دولها واستفادة الغرب من هذه العقليات

المتميزة ،وكذلك كالفقر المعرفي والف ار العلمي وغياب الشفافية وروح العمل وحب التطوير واالبتكار كل هذه
أسباب كافية لتوسع الفجوة الرقمية.
 .4األسبب اعسيبسي  :وهو سيطرة الدول المتقدمة على الدول النامية والعربية"(الوائلي.)106-104 :2012 ،

بينما أشار (فؤاد :)2011،إلى العديد من األسباب التي أدت إلى ظهور الفجوة الرقمية ومنها:
أوال :األسباب التكنولوجية:

أ .سرعة التطور التكنولوجي :يؤدي تتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من عتادا واتصاالت وبرمجيات
بمعدالت متسارعة إلى زيادة صعوبة اللحاق بها من قبل الدول النامية.

ب .تنامي االحتكار التكنولوجي :احتكار سوق تكنولوجيا المعلومات من عتاد وبرمجيات قاصر على الدول
العظمى فقط على حساب الدول النامية.

ج .ضعف االستثمار في تكنولوجيا المعلومات :ضعف وقلة توجه الدول النامية نحو اقتناء األجهزة التكنولوجية،
أو الشراء أو الدخول الفعلي إلى مجال التصنيع.
ثانيا :األسباب االقتصادية:
أ .ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات.

ب .التوزيع غير المتكافب للبنية التحتية.

ج .الدخل :الفرق في الدخل بين األفراد في الدول النامية والمتقدمة يسبب الفجوة الرقمية.

ثالثا :األسباب االجتماعية والثقافية:

أ .تدنى مستوى التعليم  :يؤدي إلى خلل في جميع أجزاء المنظومة التعليمية من مناهج ومعلمين وادارات
مدرسية يعد أحد األسباب المؤدية للفجوة الرقمية.

 .األمية التكنولوجية :جهل كثير من أفراد المجتمع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ،وعدم معرفتهم بالتعامل

معها واستخدامها ،وظهور األمية الحاسوبية والتي توضح عدم قدرة بعض المتعلمين على التعامل مع الحاسب.
ج .الحواجز اللغوية :ضعف اللغة اإلنجليزية لدى العديد من أفراد المجتمع تعتبر عائقا نحو استخدام أحد

تطبيقات التكنولوجيا الهامة وهي االنترنت ،حيث تحتل اللغة اإلنجليزية )) %68من محتوي المواقع.

(فؤاد )5-3 :2011 ،
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في حين أكد (السمير ":) 2010،على أن هناك عوامل عديدة تؤدي إلى توسيع الفجوة الرقمية بين العرب
و العالم ،ومن أهم هذه العوامل:

محفز لإلبداع واالبتكار لكنه محفز للركون والترحيب بالتلقي وليس
ا
 .1مجتمع المعلومات العربي ليس مجتمعا

بالمشاركة.

 .2ضعف التخطيط في األمور الثابتة حيال التكنولوجيا المتقلبة بسرعة عالية.
 .3ضعف صناعة البرمجيات مقارنة بدول أخرى مثل الهند والصين.
 .4مشاكل متعلقة بالتمويل واالقتصاد العربي.

 .5غياب السياسة القومية للمعلومات وعدم اهتمام القطاع الخاص باألمر.

 .6ضعف مستوى اللغة االنجليزية في مختلف شرائح العالم العربي" (السمير.)6 :2010 ،

وأشار(ديجيك : )Dijk, 2006 ،أن من األسباب القوية التي تعمل على ازدياد الفجوة الرقمية ،هو تجنب
البعض من استخدام أجهزة الكمبيوتر والحصول على اتصال بشبكة االنترنت ،والسبب في ذلك هو أنهم:
-

يظنون أنه ال حاجة له والستخدامه.

 ال وقت لديهم الستخدام الحاسوب وتصفح االنترنت. -اعتبار االنترنت مصدر للخطورة من حيث تنوع اإلعالم واأللعاب والمحادثات.

 -قلة القدرة المالية و االفتقار إلى المهارات التكنولوجية (ديجك .)Dijk, 2006: 226،

كل من (علي وحجازي ":)2005 ،أسبابا إضافية للفجوة الرقمية خاصة بالدول العربية وهي:
ويستعرض ٌ
 .1الصك ك كراع العرب ك ككي -اإلسك ك كرائيلي ال ك ككذي يس ك ككتنزف المك ك كوارد العربي ك ككة ،ويق ك ككف حج ك ككر عثك ك كرة ،أم ك ككام إقام ك ككة تكت ك ككل
معلوماتي وثقافي عربي.

 .2عدم وقوع الدول العربية في مجال أحد المراكز العالمية للتكنولوجيا المعلوماتية.
 .3نزيك ك ككف العقك ك ككول الهائك ك ككل الك ك ككذي تعانيك ك ككه األمك ك ككة العربيك ك ككة خاصك ك ككة بالنسك ك ككبة إلك ك ككى مص ك ك كر واألردن والسك ك ككودان
والعراق"(علي و حجازي.)48 :2005 ،

في حين يحدد (عباس ":(2004،عدة عوامل تقف كمعوقات لدخول الدول النامية العصر الرقمي وهي:

 .1افتقار الدول النامية للموارد البشرية والمادية والخبرات التكنولوجية التي تمكنها من انتفاع االقتصاد من
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 .2انصراف االهتمامات الحكومية إلى توفير االحتياجات األساسية في الدول والمجتمعات الفقيرة من كهرباء
وتعليم.
 .3انعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها بل وتبني مواقف سلبية منها في بعض األحيان.
 .4غياب البني التحتية التي تتيح االتصال باإلنترنت من تكنولوجيا السلكية وأقمار صناعية وهواتف نقالة.
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 .5ارتفاع كلفة استخدام اإلنترنت.
 .6استخدام اللغة اإلنجليزية في ) )%80من مواقع اإلنترنت مع ضعف اإللمام بها في الدول النامية.
 .7انعدام الثقة بإجراء المعامالت والسداد عبر اإلنترنت وعدم انتشار اعتماد التوقيع اإللكتروني ومصداقية
الوثائق التي يتم تبادلها عبر اإلنترنت مع ضمان األمان والسرية.

 .8غياب األطر التشريعي الذي ينظم المعامالت اإللكترونية في ظل انفتاح األسواق وانتشار اإلنترنت والحفاظ
على حقوق الملكية الفكرية"(عباس .)55,54 : 2004 ،

وهذا ما أكده تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر عن (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" :)2002 ،أن
هناك عدة عوامل أساسية تعمل على توسيع مدى الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدمة ومن أهمها:

 .1كون تقانات المعلومات واالتصال بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية لالحتكار والدمج ،وذلك لما توفره من
وسائل السيطرة المركزية وسهولة المناورة باألصول الرمزية.

 .2ارتفاع كلفة إنشاء البنية التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة.
 .3النزيف المتزايد للعقول العربية الذي يتم من خالل الهجرة.

 .4سرعة تغير تقانات المعلومات واالتصال يزيد من صعوبة التخطيط التقاني ،ويجعل القرار التنموي
االستراتيجي رهنا بتوصيات الخبراء"(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)73,72 :2002 ،

كما أشارت (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: )OECD,2000 ،إلى بعض األسباب التي تلعب دو ار

هاما في تحديد أوجه عدم المساواة داخل المؤسسات والمجتمع وقد تعمل على توسيع الفجوة الرقمية مثل:
العوامل الثقافية والعرقية والفردية  ،و على سبيل المثال  ،عدم المساواة التي هي ذات الصلة بالجنس أو تنبع

من التعلم الفردي ،أو العرق(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،

.)OECD,2000:23

و في ضوء ما سبق يخلص الباحث" أن هناك توافق في أسباب ظهور الفجوة الرقمية وهي على النحو التالي:
 اقتصادية  :وتعود إلى ضعف الميزانيات المرصودة لتمويل مشروعات البنية التحتية المعلوماتية. سياسية  :غياب السياسة القومية للمعلوماتية ،باإلضافة إلى سيطرة الدول المتقدمة على الدول النامية. -اجتماعية :تدني المستوى التعليمي للمعرفة الرقمية ،مع ظهور ما يسمى األمية التكنولوجية.

 علمية وتقنية :وهي تتضمن سرعة التطور التكنولوجي وعدم استيعاب التكنولوجية الرقمية الحديثة،والتعامل مع معطياتها وفهم معالمها.

 -ديموغرافية :وهي المتعلقة بالدخل ،العمر ،أو الجنس لألفراد.
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ومن هن ككا يتطل ككب من الج ككامع ككات بمح ككافظككات غزة أن توفر التموي ككل الالزم للبنى التحتي ككة للتقني ككات الرقميك كة

واعكداد الخطط الالزمكة لرفع مسك ك ك ك ك ك ككتوى الكفكاءة للمعرفكة الرقمية ،ومواكبة التطورات التكنولوجية واالهتمام باللغة
المعلوماتية وهي اللغة اإلنجليزية الالزمة للحد من اتساع الفجوة الرقمية.
 :2.2.5مؤمرات قياس الفجوة الرقمية:

عند الحديث عن الفجوة الرقمية ،البد أن نتطرق لموضوٍع بالغ األهمية ،وهو المؤشرات واألسس التي يقاس

بها مدى اتساع أو ضيق هذه الفجوة ،والمحاور التي يستند إليها مدى حجم هذه الفجوة.

وهذا ما تطرق إليه (أكييالر ":( Acilar ,2011،أن هناك مؤشرات عديدة وضعت لقياس الفجوة الرقمية ومنها:
 .1مؤشر مجتمع المعلومات ،ومدى امتالك المعلومات والمعرفة.
 .2مؤشر فرصة المعرفة الرقمية.
 .3مؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 .4مؤشر التنمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .5مؤشر الجاهزية اإللكترونية ،و جاهزية الشبكة.
 .6مؤشر الوصول الرقمي.

 .7مؤشر استخدام اإلنترنت.
 .8مؤشر اإلنجاز التكنولوجيا"( أكييالر.(Acilar, 2011:5،
كما أكد (فؤاد :"(2011،أن هناك مؤشرات هامة لقياس الفجوة الرقمية ،ويقصد بها :األداة التي من خاللها
يمكن أن تستعين بها الو ازرات المعنية والمنظمات والهيئات المهتمة بقطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات،
لكي تستطيع قياس الفجوة الرقمية ،فهناك مؤشرات يمكن من خاللها قياس الفجوة الرقمية ومنها:
 .1مؤشر الكثافة االتصالية :يقاس بعدد الهواتف الثابتة و النقالة لكل مائة فرد  ،وسعة شبكات االتصاالت
من حيث معدل تدفق البيانات عبرها.

.2مؤشر التقدم التكنولوجي  :ويقاس بعدد الحاسبات وعدد مستخدمي االنترنت وحيازة األجهزة االلكترونية وما
شابه ذلك.

.3مؤشر اإلنجاز التكنولوجي :ويقاس بعدد براءات االختراع ،وعدد تراخيص استخدام التكنولوجيا ،وحجم

صادرات منتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة منسوبا إلى إجمالي الصادرات.
. 4مؤشر مقياس الذكاء المعلوماتي :وهو من أصعب المؤشرات قياسا نظ ار إلى حداثة المفهوم ،ويمكن قياسه
بصورة تقريبية بعدد حلقات النقاش عبر االنترنت واألوراق العلمية التي يشترك فيها أكثر من مؤلف وعدد
اللقاءات العلمية ونطاق الموضوعات التي تتناولها .
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.5مؤشرات قطاع المال واألعمال :ويقاس من خالل ما يلي:
 مدى توافر وسائل األمن على المعلومات. نسبة استعمال الموظفين لألنترنت. -نسبة انتشار الشبكات المحلية.

 نسبة اإلدارات التي تدار بطريقة الكترونية..6مؤشرات ثقافية وعلمية :ويقاس من خالل نسبة انتشار المكتبات الرقمية و مدى انتشار قواعد البيانات
واالعتماد عليها في البحث العلمي"(فؤاد .)7,6 :2011 ،
كل من (علي وحجازي : (2005،أن هناك مؤشرات لقياس الفجوة الرقمية ،وهي ترتبط ارتباطا
كما أشار ٌ
وثيقا بتعريفات الفجوة الرقمية ،وتلك المؤشرات هي:
 -مؤشر الكثافة االتصالية :ويقاس بعدد الهواتف الثابتة والنقلة لكل مائة فرد ،وسعة شبكات االتصاالت.

 مؤشر التقدم التكنولوجي :ويقاس بعدد الكمبيوترات ،وعدد مستخدمي االنترنت ،وحيازة األجهزة اإللكترونيةكأجهزة الفاكس والهواتف ،وما شابه.
 -مؤشر اإلنجاز التكنولوجي :ويقاس بعدد براءات االختراع ،وعدد تراخيص استخدام التكنولوجيا.

 مؤشر الجاهزية الشبكية :ويقاس بمستوى البنية التحتية لمجتمع المعلومات في القطاعات الرئيسية الثالثة:الحكومي والخاص واألهلي.

 -مؤشر استخدام وسائل اإلعالم :ويقاس بداللة عدد وسائل اإلعالم الجماهيري من أجهزة الراديو والتلفزيونات

والصحف والمجالت.

 مؤشر مقياس الذكاء المعلوماتي :يقاس بعدد الجماعات وحلقات النقاش عبر اإلنترنت ،وعناصر الربط بينمواقعها.
 الرقم القياسي للنفاذ الرقمي :وهو رقم قياسي جديد وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت ويقوم على أساس عدةعوامل تؤثر في قدرة بلد ما على النفاذ إلى المعلومات.

 -مؤشر مدى االنخراط في حركة العولمة  :وهي مؤشر غير مباشر لقياس الفجوة الرقمية ،ويقاس عادة بمدى

االندماج في السوق العالمية ،وحجم االستثمارات والمبادالت المالية (علي وحجازي.)31-29 :2004 ،

وفي ضوء ما سبق يخلص الباحث" أنه لكي يتم قياس الفجوة الرقمية يتطلب ذلك وجود بعض المؤشرات

الالزمة لبيان حجم الفجوة الرقمية ،وان اختلفت المسميات ،إال أن المضمون العام يكون كما يلي:
 مؤشر امتالك التقنيات الرقمية والتكنولوجية. مؤشر المعرفة الرقمية. مؤشر النفاذ إلى مصادر المعلومات.62

 :2.2.5.1مؤمر امتبك التق يات الرقمية:
تعتبر تقنيات المعلومات واالتصاالت التكنولوجية الحديثة ،نقلة نوعية شهدها العصر الرقمي من خالل نقل
وتخزين ونشر وادارة المعلومات والبيانات ،وكل هذه العمليات هي جزء ال يتج أز من العملية التعليمية ،فنقل
المعلومة ونشرها يسهم في تطور التعليم ،وتبادل أحدث ما وصل إليه العلم ،مما يعود بالفائدة على كافة

قطاعات المجتمع كافة.

" إ ن من المهم في هذا السياق التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة للمعلومات واالتصاالت ،وبوجه خاص

على االستخدامات التعليمية لإلنترنت والشبكات بشكل عام وهذه التقنيات ليست فردية منفصلة ولكنها مجموعة
متداخلة من األجهزة والبرامج ووسائل اإلعالم وأنظمة التدريس"(عباس.)99 :2004 ،
" إن العالم يشهد منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي ثالث ثورات ضخمة وهي :ثورة الحاسبات اآللية

 ،وثورة الوسائط االلكترونية الحاملة للمعلومات ،وثورة تكنولوجيا االتصاالت التي برزت بتزاوج رائع مع تطور
الحاسوب والتقنية المرتبطة به والتي ساهمت في إمكانية النقل الفوري لإلشارات البرقية والصوتية في أي مكان

في العالم" (العريشي.)67 :2004 ،

: 2.2.5.1.1مفهوم التق يات:
قام (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ":)1126 ،بتعريف التقنيات والتكنولوجيا بأنها ":وصف أدوات

وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلومات ،والقيام بعمليات استرجاع البيانات ،وتخزينها ،وتنظيمها ،وأساليب
معالجتها وانتاجها .كذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكترونية واليدوية .ومن
بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات الحواسيب ،والماسحات الضوئية ،والكاميرات الرقمية ،والهواتف ،والفاكسات،

واألقراص"(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)20:2016 ،

و أرى (المك ك ككدهون": )2214 ،أن ال فك ك ككرق بك ك ككين التكنولوجيك ك ككا والتقنيك ك ككات ،ويعك ك ككرف التكنولوجيك ك ككا بأنهك ك ككا" هك ك ككي
الوسك ك ككائل التقنيك ك ككة التك ك ككي تتك ك ككيح للنك ك ككاس تحسك ك ككين محك ك ككيطهم ،وتمكك ك ككنهم مك ك ككن معرفك ك ككة اسك ك ككتخدام األدوات واآلالت

للقيك ك ك ككام بالمهمك ك ك ككات المعقك ك ك ككدة بكفايك ك ك ككة واقتك ك ك ككدار ،وتتكك ك ك ككون كلمك ك ك ككة تكنولوجيك ك ك ككا مك ك ك ككن مقطعك ك ك ككين ،المقطك ك ك ككع األول
 technoويعنك ككي حرفك ككة أو مهك ككارة أو فك ككن أمك ككا الثك ككاني Logy :اتليبببب علك ككم أو د ارسك ككة ،ومك ككن هنك ككا فك ككإن كلمك ككة

تكنولوجيا تعني علم األداء أو علم التطبيق"(المدهون.)7 :2014 ،
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بينما عرفها (الحيلة )2224 ،بأنها ":في األص ككل تعريب لكلمة تكنولوجيا( (Technologyالتي اش ككتقت من
الكلمكة اليونكانيكة ( )Techneتعني فنكا أو مهكارة والكلمكة الالتينيكة ( )Texereوتعني تركيبكا أو نسك ك ك ك ك ك ككجا والكلمة

( )Togosوتعني علما أو د ارسك ك ككة ،وبذلك فإن كلمة تقنيات تعني علم المهارات أو الفنون أي د ارسك ك ككة المهارات
بشكل منطقي لتأدية وظائف محددة"(الحيلة .)21 :2004،

ومما سبق يخلص الباحث " إ ن التقنيات هي علم المهارة والفن في استخدام وتوظيف الوسائل واألدوات التي

تمكن األفراد من تحسين محيطهم والوصول إلى مصادر المعلومات والمعرفة".
 :2.2.5.1.2أ واع التق يات الحديثة المستخدمة في التعليم:

"ٍإ ن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقوم على تضافر ثالثة ميادين صناعية هي :اإللكترونيات
واالتصاالت والحاسبات االلكترونية ،كما تتمثل في أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألقراص المدمجة وشبكات

الكيبل التلفزيوني عالية القدرة وشبكات التليفون واالنترنت" (الباسط.)224 :2011 ،

" حيك ك ككث إن المعلوماتيك ك ككة التك ك ككي انتشك ك ككرت فك ك ككي عص ك ك كرنا الحك ك ككالي أفك ك ككرزت تقني ك ك كات الحوسك ك ككبة الذكيك ك ككة التك ك ككي
أرسك ك ككت بناءهك ك ككا فك ك ككي البيئك ك ككة الرقميك ك ككة ووفك ك ككرت حل ك ك كوال لتجك ك ككاوز عقبك ك ككات التعقيك ك ككد المقك ك ككيم فك ك ككي نمك ك ككاذج التجك ك ككارة
واألعمك ككال الجدي ك ككدة ،وتك ككم توظي ك ككف أدوات ه ك ككذه الحواسك ككيب الذكي ك ككة لزيك ككادة الق ك ككدرة اإلنتاجي ك ككة فك ككي ظ ك ككل مجتم ك ككع

المعرفة واقتصاديات المعرفة "(الرزو.)428 :2008 ،
أ-الحاسبات اآللية ووسائل االتصال:

يعتبر الحاسوب ضرورة أساسية يستخدمه قطاعات المجتمع كافة ،وخاصة قطاع التعليم حيث يعتبر بوابة

هامة الكتساب المعلومات والمعارف الجديدة ،ووسيلة ال غنى عنها في عمليات االتصال ،العرض ،التخزين،
والنشر للمادة العلمية ،كما أنه سبب نقلة كبيرة في أساليب التدريس الحديث من خالل التعليم عن بعد ،وكان
له دور بارز في عقد المؤتمرات عن بعد.

ومن هنا أشار (المدهون )2014،أن هناك عدة فئات للتكنولوجيا ومنها:
 .1تكنولوجيا التربية والتعليم :وهي الوسائل التي يتم استخدامها في العملية التعليمية ،وتطبيق مبادئ العملية
في تسهيل عملية التعليم والتعلم.

 .2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :وهي تشير إلى تكامل ثورة وسائل االتصال (السلكية والالسلكية)  ،مع
ثورة الحاسبات اإللكترونية التي امتزجت بكل وسائل االتصال واندمجت معها من خالل برامج وأنظمة سمعية
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وبصرية ،للوصول إلى الكم الهائل من المعرفة والعمل على تخزينها ونقلها ومعالجتها  ،كما أن تكنولوجيا

المعلومات تتكون من األشياء المبنية على أجهزة الحاسوب التي تمكننا من تسجيل أو تخزين المعلومات ،
وتتضمن كال من :أجهزة الحاسوب بما في ذلك مكوناتها مثل األقراص ،الشاشات ،الماسحات الضوئية،
الكاميرات الرقمية ،وسائط التخزين اإللكترونية ،الهواتف والفاكسات  ،البرامج التي تعمل على أجهزة الحاسوب

 ،والشبكات التي من خاللها تتواصل أو تتحدث (المدهون.)9, 8 :2014 ،

كما وأشار (الباسط (2011،أن أهم األدوات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي:
 .1األقراص المدمجة.

.2وحدات الصور الرقمية وتتكون من :الماسح الضوئي ( ، )Scannerآالت التصوير الرقمية.
 .3وحدات الفيديو الرقمية.
 .4وحدات الصوت الرقمية.

 .5وحدات التليكونفرنس الصوتي الخاصة باالتصال الصوتي عن بعد(الباسط.)253-225 :2011 ،
في حين أرى (الدليمي ":(2011،أن هناك العديد من التكنولوجيا الرقمية المرتبطة بالتعليم ،ومنها:

 .1الحاسوب التعليمي :فقد تعددت طرق استخدامه في التعليم وكذلك تعددت استراتيجياته ،فظهرت برامج
التعليم الخصوصي ،وبرامج التدريب والممارسة ،وبرامج المحاكاة والذكاء االصطناعي ،وبرامج الحوار.
 .2شبكة اإلنترنت :تعد األداة الرئيسة لتبادل المعرفة وتطويرها.

 .3البريد اإللكتروني :حيث يستخدم في عمليات التفاعل ونقل الملفات وتبادل الرسائل بين األفراد
والمجموعات من مختلف دول العالم.
 .4برامج المحادثة  :تستخدم لتبادل الحديث عن طريق نصوص كتابية أو صوت وصورة.
 .5المكتبات الرقمية :وتعد من أهم المزايا التي وفرتها شبكة اإلنترنت ،وتعد أهم المصادر األساسية في
التعليم والتعلم والبحث العلمي.

 .6المجالت اإللكترونية :المتوافرة على المواقع اإللكترونية.
 .7الكتب اإللكترونية :وتتوفر على شكل نصي أو مسموع عبر شبكة اإلنترنت.

 .8المدارس والجامعات االفتراضية :وهي مؤسسات تعليمية تتوفر فيها خصائص وصفات المؤسسات
التقليدية غير أنها موجودة على شبكة اإلنترنت" (الدليمي.)262,261 :2011 ،
و وضح (كيبارتايتي": )Kybartaite, 2010 ،أن تكنولوجيا التعليم وصلت إلى تكنولوجيات متنوعة وجديدة،

مثل تكنولوجيا الصوت والفيديو والتسجيالت ،السي دي وأقراص الفيديو الرقمية ،والحواسيب الشخصية (أجهزة
الكمبيوتر) ،والحاسب اللوحي ( ،)I-PDوالعديد من تطبيقات الويب على شبكة اإلنترنت مثل الويكي ،بلوق
والبودكاست لألغراض التعليمية من قبل المعلمين المهنية"( كيبارتايتي.)Kybartaite, 2010, 3،
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واس ك ككتعرض (زين الدين": (2002،أهم المكونات التي ترتكز عليها تكنولوجيا المعلومات ونظم الحاسك ك ككبات و
االتصاالت ،و هي:
 .1نظم الحاسبات :وتضمن وسائط تخزين البيانات المختلفة ووسائل االتصال المتعددة ،وكذلك النظم المدمجة

التي تحتوي على جميع النظم التي تعتبر الحاسبات جزءا أساسيا منها.

 .2تكنولوجيا البرمجيات :وتش ك ك ككمل تص ك ك ككميم برامج تش ك ك ككغيل الكمبيوتر ،والتطبيقات المختلفة مثل قواعد البيانات
والمعلومات واالتصاالت.

 .3تكنولوجيا ش ك ككبكات المعلومات :وهي تس ك ككاعد على ربط الحاس ك ككبات نظم المعلومات في أنظمة متكاملة على
مستويات مختلفة "(زين اعدين.)15 :2002 ،
ومما س ككبق يخلص الباحث " إن الحاس ككبات اآللية ووس ككائل االتص ككال التكنولوجية الحديثة ،بملحقاتها المختلفة
من وحدات الص ك ك ك ككوت ووحدات الفيديو ووحدات الص ك ك ك ككور الرقمية وبرامجها المختلفة التي اندمجت مع وس ك ك ك ككائل
االتصككال الحديثة من خالل برامج وأنظمة سككمعية وبص كرية للوصككول إلى المعرفة ،أصككبحت تمر بمرحلة تطور

مستمرة مكنها من تخزين المعلومات ومعالجتها لضمان جودة أدائها".

ب-الحاسب اللوحي :
أشار (المدهون " )1124،أن العالم شهد تغيرات كبيرة في مجال صناعة الحواسيب الشخصية وانتشرت
خاللها انطالقا من أجهزة الحاسوب المكتبية  ،مرو ار بأجهزة الحاسوب المحمولة وصوال إلى األجهزة اللوحية

وهي األكثر استخداما وتفاعال من الحواسيب الشخصية المكتبية ،وتشهد هذه األجهزة تطو ار مذهال ويزداد
اإلقبال على اقتنائها وهي عبارة عن أجهزة حاسوب كفية تمتاز بصغر حجمها وخفة وزنها وسهل الحمل والتنقل

ومزودة بمعالجات ووحدات تخزين وملحقات متطورة (المدهون.)12,11 :2014 ،

لقد أضحى واضحا أن ثورة التقنيات قد تشعبت ووصلت إلى األدوات واآلليات المستخدمة كافة ،فها نحن
نشهد اليوم ثورة الكتاب الرقمي ،وهذا ما استعرضه عباس قائال ":منذ سنتين ظهرت نوعية جديدة من الحاسبات
الشخصية الصغيرة جدا ،والبرمجيات المتخصصة في أغراض قراءة الكتب المخزنة رقميا على وسائط التخزين

االلكتروني ،عرفت هذه النوعية باسم أجهزة القراءة اإللكترونية ،وأطلق عليها البعض الحاسبات اليدوية أو الكفية
أو حاسبات الجيب  ،وكل منها مجهز بذاكرة تتسع لعشرات من الكتب ضخمة الحجم" (عباس.)23,22 :2004 ،
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وأشار (إسماعيل : )2221،إلى خصائص وأهمية الكمبيوتر اللوحي أو كمبيوتر الجيب ،وهو جهاز صغير
يستخدم لقراءة الكتاب اإللكتروني والملفات المحملة بدال من استخدام الحاسوب العادي ،الذي قد يسبب للشخص

األرق والتعب بعد الجلوس ساعات طويلة أمامه ،ويتميز بكمبيوتر الجيب بعدة مزايا منها :توفره بشاشات ذات

أحجام متعددة  ،و خفيف الوزن ،و قدرته على تحميل الكتب من االنترنت مباشرة.

(إسماعيل)148,147 :2001 ،

ومما سك ك ككبق يخلص الباحث" إن توفر الحاسك ك ككب اللوحي في الجامعات يوفر معالجة أسك ك ككرع للمعلومات ،وقدرة
على تخزين البيانات والملفات وسهولة في التنقل ،وهذا يدعم التحول نحو المجال الرقمي".
جـ  -السبورة البيضاء التفاعلية (السبورة الذكية ):
عرف (سرايا )2229،السبورة الذكية ":على أنها شاشة عرض الكترونية حساسة بيضاء يتم التعامل معها
باستخدام حاسة اللمس بإصبع اليد أو بالقلم الرقمي ويتم توصيلها بجهاز الحاسوب ،وجهاز عرض  ،وطابعة

حيث تعرض جميع البرامج التعليمية) المخزنة على الكمبيوتر أو الموجودة على شبكة اإلنترنت بشكل مباشر
أو عن بعد"(سرايا.)167:2009 ،

وهنا أكد (عبابنة )2013 ،أن  " :الشاشات البيضاء تستخدم لعرض الصور الصادرة عن عرض البيانات،

ومما زاد من انتشارها سهولة استخدامها وتكلفتها القليلة ،ويتم التعامل مع هذه السبورة مباشرة باستخدام اإلصبع
أو أداة تشبه القلم ومن مزايا السبورة التفاعلية أنها:

 .1يمكن لدخول إلى المصادر اإللكترونية دون الرجوع إلى جهاز الحاسوب.
 .2يمكن االقتراب كثي ار من هذه السبورة وال يقلل ذلك من جودة الصورة.

 .3يمكن أن يحضر المعلم الدرس ويحفظه عليها ،ويمكن وصلها بآلة طابعة تستخدم عن الحاجة.
 .4يمكن التحكم بسرعة العرض ،والرجوع إلى أية خطوة من الدرس بسهولة.

 .5يمكن التحكم بهذه السبورة من أي مكان من الغرفة الصفية "(عبابنة.)205,204 :2013 ،
كما وأشار (اليديسلو: (Ladislaw, 2010 ،أن اللوحات التفاعلية هي واحدة من العديد من ألواح الكتابة
التفاعلية المختلفة المتاحة األغراض التعليمية والتجارية ،و هي سبورة حساسة للمس مصنوعة لعرض الدروس
أو العروض على الكمبيوتر  ،يتم السيطرة عليها إما باستخدام اإلصبع أو عن طريق األقالم اإللكترونية لكتابة

الكلمات ،وهي تعتبر من األدوات القوية للتعلم ،كما أنها تمكن المعلمين في استخدام أحدث التقنيات  ،مع
إمكانية الوصول إلى اإلنترنت  ،والفيديو ،و البرمجيات التعليمية  ،باإلضافة أنها تمكن الطالب من التعلم و
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استكشاف مفاهيم جديدة من خالل التكنولوجيا لخلق تجربة تعليمية أكثر حيوية  ،كما أصبح مؤخ ار للوحات
التفاعلية البيضاء شعبية كبيرة في األوساط التعليمية في جميع أنحاء الواليات المتحدة .وقد اعتمدت أكثر من
)) ٪ 75من الفصول الدراسية في المملكة المتحدة تكنولوجيا الوسائط المتعددة.
)الديسلو )Ladislaw, 2010: eduaction.pages.tcnj.edu,
كل من (بريستون و ماوبري ": ( Preston ,Mowbray,2008 ،أن هناك مجموعة من الوظائف
بينما أكد ٌ

 ،يمكن أو توفرها السبورة الذكية للمتعلم والمعلم ومنها:

 الكتابة على متفاعل مسطح كبير في السبورة ذات الحساسية العالية للمس باستخدام القلم االلكتروني أواإلصبع.
 -السحب والعرض للصور أو النصوص ،أو العروض التقديمية التي تسهل عملية الشرح بالصوت والصورة،

أو حتى عرض الفيديوهات.

 التعامل مع الوسائط المتعددة لألنشطة التعليمية من خالل حفظ المالحظات والرسومات أو الشروحالستخدامها في المستقبل( :بريستون و ماوبري .)Preston ,Mowbray, 2008: 50،

وهذا ما أكدته نتائج دراسة (مين و سيجيل )Min & Siegel , 2011 ،اعت هدفت إلى الكشف عن تأثير
تكنولوجيا السبورة البيضاء التفاعلية على مشاركة الطالب في النشاطات الصفية ،والتحصيل العلمي لديهم،
حيث جاءت النتائج كما يوضحها الجدول (:)2.3
الجدول ()2.3

فاعلية التدريس بالسبورة التفاعلية

المادة الدراسية

فاعلية التدريس بدون سبورة تفاعلية

فاعلية التدريس باستخدام السبورة التفاعلية

رياضيات

%79

%98

علوم

%65

%93

وهذا يوضح الدور الفعال والمهم للسبورة التفاعلية ،في زيادة التحصيل العلمي لدى الطلبة ،وذلك لما تقدمه
من خدمات تكنولوجيا حديثة في سهولة التعلم ،والحصول على المعلومات الحديثة بسرعة ويسر من خالل

شبكة المعلومات االنترنت ،والدروس التوضيحية والتقديمية.

(مين و سيجيل .)Min & Siegel , 2011 : https://www.thedigitalcommons.fairfield.edu,
ومما سبق يخلص الباحث" أن السبورة التفاعلية (الذكية) تتميز عن السبورة العادية بأنها :يتم التعامل معها

باللمس  ،ومن الممكن توصيلها بالحاسب اآللي أو بدونه  ،كما لديها خدمة التوصيل مباشرة على االنترنت ،
و يمكنها االحتفاظ بالمادة العلمية على شكل ملفات رقمية يمكن استرجاعها أو استخدامها في أي قت آخر ،

و تستخدم لعرض الدروس التوضيحية والتقديمية بدون جهاز عرض.
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وهذا يؤكد ضرورة امتالك الجامعات لتلك التقنية الرقمية ،بحيث تصبح العملية التعليمية عملية تبادلية وتعاونية

بين المستخدمين للنظام التعليمي والمحتوى اإللكتروني.

د-التق يات المستخدمة في خدمة المؤتمرات المصورة (فيديوكو فر س):
إن خدمة المؤتمرات المصورة هي تقنية حديثة متخصصة في نقل صوت وصورة المتحدث عبر اإلنترنت
في الوقت ذاته ،كالمؤتمرات عن بعد ،ونقل األخبار مباشرة ،ومناقشة األطروحات الجامعية بين الجامعات
مباشرة ،ومن خالل هذه التقنية الحديثة تمكنت العديد من الجامعات في بلدان العالم من عقد لقاءات ومؤتمرات

ومحاضرات مشتركة فيما بينها.

وأرى (كوفنتري (Coventry, 2010،أن ":الفيديوكونفرنس هو تقنية جديدة ،تستخدم للمؤتمرات وغيرها من

اللقاءات ،ويمكن تعريف هذا المصطلح بأنه :استخدام التلفزيون النضمام الناس مع بعضهم البعض في تفاعل
حي ومباشر كالمحاضرات الكبيرة ذات الجمهور  ،والمؤتمرات ،والتعلم عن بعد ،وتعمل بنظام األقمار الصناعية

من خالل "التلفزيون التفاعلي" أي الفيديو في اتجاه واحد ،وفي اتجاهين للصوت .وهذا يسمح للبث من نقطة
مركزية إلى العديد من المواقع المختلفة بغض النظر عن المسافة".

(كوفنتري )Coventry, 2010: www.agocg.ac.uk/reports/mmedia/video3/video3.pdf،

في حين أكد (العزيز ": )2007،أن مؤتمرات الفيديو أداة فعالة في تناول ومعالجة الموضوعات التي يصعب

تناولها في جلسات الكترونية غير متزامنة ،ولمؤتمرات الفيديو استخدامات تربوية هائلة ،منها:
 .1عرض موضوع لعدد كبير من المتعلمين في نفس الوقت وفي مواقع تعليمية مختلفة.

 .2عرض محاضرة ألحد الخبراء في التخصص يتم دعوتهم للتحدث في مؤتمرات الفيديو عن بعد.
 .3تبادل اآلراء العلمية بين الطالب في مواقع تعليمية متباعدة.

 .4إجراء ندوات الكترونية في موضوع من موضوعات المقرر يشترك فيها جميع الطالب المسجلين في المقرر.
 .5تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على بعض النواحي والموضوعات األكاديمية التي يحتاجونها.
 .6إجراء التقييم الشفهي للطالب (العزيز.)72 :2008 ،
وأشار (الهادي )2007،إلى أن مؤتمرات الفيديو التفاعلية من الطرق التكنولوجيات التعليمية المتاحة في
الوقت الحالي ،التي تستخدم في التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد ،ومن مزايا مؤتمرات الفيديو التفاعلية:

 .1السماح باالتصال المرئي في نفس الوقت بين الطالب والمدرس وبين الطالب بعضهم ببعض .مساندة
.2استخدام وسائل تكنولوجية متعددة كالسبورات والوثائق الخطية والفيديو.

.3مساعدة الربط مع الخبراء الموجودين في مواقع جغرافية أخرى" (الهادي.)162,161 :2007 ،
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كما وتوجد بعض التقنيات الهامة التابعة للحاسب اآللي ،كالتقنيات المستخدمة في خدمة المؤتمرات المصورة

كل من (سعادة والسرطاوي ": )2001،بأن المؤتمرات عن بعد تستلزم وجود:
عن بعد ،وهذا ما وضحه ٌ
 .1لوحة التقاط بيانات الفيديو :وهي تس ك ككمح لجهاز الحاس ك ككوب بالحص ك ككول على أية ص ك ككورة يتم التقاطها بكامي ار

الفيديو وترجمتها إلى بيانات رقمية.
 .2كامي ار رقمية.
 .3بطبق اعصببببب
لإلرسال.

 :وهي التي تسك ك ك ك ككاعد في إظهار الصك ك ك ك ككوت أثناء الحديث ،باإلضك ك ك ك ككافة إلى وجود ميكروفون

 .4برامج لعقد مؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنت "(سعادة والسرطاوي.)108,107 :2003 :
وهنا اس ك ككتعرض (إس ك ككماعيل ": (2001 ،األجهزة واألدوات التي تس ك ككتخدم لعرض المعلومات الرقمية ،وتتمثل
فيما يلي :أجهزة التليفزيونات الرقمية المتصك ككلة باألقمار الصك ككناعية لنقل المحاض ك كرات والمادة التعليمية إلى عدة
أماكن متباعدة في وقت واحد ،و أجهزة الكمبيوتر التي أص ك ككبحت من األجهزة التعليمية ذات اإلمكانات الخارقة
 ،و العمل على الدمج بين الكمبيوتر وأجهزة الصككوت وعرض الفيديو الرقمي ،وذلك لعرض الوسككائط المتعددة،
وايجاد التفاعل بين عناصر المعلومات المختلفة والمواقف التعليمية" (إسماعيل.)106,105 :2001 ،
ومما سك ك ك ككبق يخلص الباحث" إن تقنية المؤتمرات المصك ك ك ككورة وسك ك ك ككيلة رقمية حديثة :تس ك ك ك ككتخدم لتقل المؤتم ارت
والمحاضك كرات واللقاءات عن بعد صك ككوتا وص ككورة أو صك ككوتا فقط ،وتحتاج لذلك أجهزة وأدوات كالحاسك ككب اآللي،
اإلنترنت بسرعة وجودة عالية ،الكاميرات الرقمية وأجهزة الصوت".

وهذا يؤكد ض ك ك ك ككرورة امتالك الجامعات بمحافظات غزة لهذه التقنية في ظل الحص ك ك ك ككار القائم ،فهو يغنيها عن
اس ككتض ككافة الخبراء المختص ككين في جميع المجاالت العلمية ،ويمكن الباحثين لديها من المش ككاركة في المؤتمرات
العلمية الخارجية  ،وهذا بدوره يوفر الوقت والجهد والمال الالزم لنقل وتبادل المعلومات والمعرفة.
: 2.2.5.1.3أهمية الحاسبات والتق يات في العملية التعليمية:
إن دخول الحاسوب إلى العملية التعليمية وانتشار الحاسبات الشخصية ،أحد ثورة هائلة ونقلة نوعية في
مدخالت ومخرجات العملية التعليمية ،وأحدث نهضة كبيرة في مجال الدراسات والبحوث التجريبية والميدانية،
وأدى إلى تطوير التعليم مما يجعله موائما مع العصر الرقمي الذي نعيشه.
وهذا ما أكده (الباسط " :(2011 ،أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمتلك بعض الخصائص والمميزات
التي تجعلها قادرة على تحقيق العديد من الفوائد في التعليم والتعلم منها :حيوية التعلم من خالل أن تكنولوجيا

المعلومات تقدم للطالب بيئة تعليمية متفاعلة تشجع الطالب على االندماج في العملية التعليمية  ،و زيادة
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تحصيل الطالب  ،كما تعمل على تنمية المستويات العليا في مهارات التفكير :من خالل جمع المعلومات
وتنظيمها وتحليلها" (الباسط.)254,244:2011 ،
كل من (استيتية وسرحان" :) 2008 ،أن هناك مبررات هامة الستخدام الحاسوب في التعليم وهي:
و وضح ٌ

 .1االنفجار والمعرفي وتدفق المعلومات :حيث يظهر الحاسك ككوب كأفضك ككل وسك ككيلة تؤدي عملية الحصك ككول على
المعلومات وحفظها.

 .2الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات :ويعتبر الحاسوب أفضل وسيلة لذلك.
.3الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال والعمليات الرياضية المعقدة.
 .4تنمية مهارات معرفية عقلية عليا :تتمثل في حل المشكالت والتفكير وجمع البيانات وتحليلها وتركيبها".
(استيتية وسرحان)199,198 :2008 ،
كما واستعرض (الهادي ": (2007 ،بعض األمثلة الستخدام التكنولوجيا في مساندة المؤسسات التعليمية:
.1المساندة ألنشطة التعلم الفردي :كالمساعدة في البحث عن معلومات ،و استخدام أدوات الكتابة كالكمبيوتر،

و القوائم االلكترونية.

.2المساندة ألنشطة التعلم الجماعي :كاستخدام البريد االلكتروني  ،الفيديو للتواصل الجماعي ،واالتصال الذي

يسمح التعاون بين المدارس والجامعات.

.3المساندة لإلدارة التعليمية :المساندة في تطوير الخطط التعليمية.

.4االتصاالت :كاالتصال بين المؤسسات التعليمية ،واالتصال بين المعلمين وأولياء األمور والطلبة.
 .5الوظائف اإلدارية :المساندة في القبول ووظائف المحاسبة واألنشطة اإلدارية األخرى(الهادي.)59 :2007،
وهنا أكد (إسك ك ك ك ككماعيل" :)2001،أن جهاز الكمبيوتر يؤدي العديد من األدوار في مجال التعليم من أهمها ما

يلي:

.1يعمل على معالجة المعلومات ونقلها بسرعة لحظية عالية.
 .2تبادل المعلومات بين عدد كبير من المؤسسات التعليمية من خالل شبكة الكمبيوتر.
 .3تنفيذ برامج التعلم الذاتي ،ومن أمثلتها برامج التعليم المبرمج الكمبيوترية.

 .4تنفيذ برامج التدريب التعليمي للطالب والتدريب المهني لهيئات التدريس والعاملين.
 .5البحث عن المعلومات وتصنيفها في البرمجيات والشبكات المتوفرة بجهاز الكمبيوتر.

 .6استخدامه بالمعامل إلجراء التجارب المعملية ،وتجميع المعلومات وعرض النتائج في اشكال متنوعة.
 .7استخدامه كوسيلة تعليمية بالفصول والقاعات الدراسية لعرض المعلومات.
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 .8الدخول إلى المكتبات العالمية وتصككفح فهارسككها من خالل الوصككول الس كريع إلى بطاقات الفهارس ،وعرض
الكتب والدوريات والبرمجيات المتوفرة بها.
 .9وسيلة اتصال حديثة بين الطالب والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

 .10عرض مؤتمرات الفيديو بمشككاركة المتخص كصككين وأعضككاء هيئة التدريس من دول العالم المختلفة بينما ك ٌل
منهم في مكانه" (إسماعيل.)11,10 :2001 ،
وهذا ما أشار إليه (فوتس: (Fouts, 2000،أن التكنولوجيا وبخاصة تكنولوجيا الحاسب اآللي ،لها تأثير
عميق على التعليم ،فهو جزء من مناهج المدارس والكليات ،ومهم جدا لتخزين و تسليم المعلومات ،و معالجة
المعلومات بسرعة ،وله أهمية كبيرة فهو يلعب دو ار رئيسيا في أنظمة التعليم ،من خالل توفير اإلنترنت للحصول
على المعلومات و الكتب ،وتقديم األبحاث المطبوعة على الحاسب اآللي بدال من المطبوعة يدويا.

(فوتس)Fouts, 2000: https://ar.scribd.com/doc/10961852/ ،

آثار إيجابية الستخدام
كما عرضت (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ":(OECD, 2000 ،إلى أن هناك ا
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم مثل:

 .1الدافعية واإلبداع عندما تواجه الجديد من بيئات التعلم،
 .2االستيعاب األكثر شموال للمعرفة في التخصصات كافة.
 .3التشجيع المنظم للعمل التعاوني بين األفراد والمجموعات.
 .4القدرة على توليد المعرفة.

 .5القدرة على التكيف مع التغير السريع والمعقدة"(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)OECD, 2000: 26 ،
بارز في العملية
ا
ومما سبق يخلص الباحث" أن مؤشر التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة يلعب دو ار
التعليمية من خالل ما يلي:

 معالجة المعلومات ونقلها بصورة عالية. خلق بيئة تعليمية قائمة على التعلم التعاوني ،والتعلم النشط ،والتعلم الذاتي. تنمية المستويات العليا في مهارات التفكير واإلبداع من خالل جمع المعلومات وتنظيمها. -استخدام الحاسوب كوسيلة اتصال للمساعد في نقل وتبادل المعارف.
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 : 2.2.5.2مؤمر امتبك المعرفة الرقمية:
يعد كل من عاملي الثقافة المعلوماتية ،وقدرة المرء على التعامل مع التقنية الرقمية ،وتسخيرها لتسيير دفة
أنشطته على أرض الواقع ،من األمور الهامة التي تمهد للوصول إلى المجتمع الرقمي ،ويتطلب هذا األمر
امتالك مهارات متقدمة تمنح الفرد إم كانية استثمار الفرص والطاقات التي توفرها تقنيات المعلومات ،للتمكن
من االستفادة من كافة مميزات وخدمات تلك التقنيات.

أرى (عبابنة (2013،أن " :دور المعلم والطالب في عصر المناهج المحوسبة قد تغير ،فيتطلب من المعلم
امتالك مجموعة من الكفايات والمهارات الجديدة ،وهي:
 .1تمكنه من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 .2حرصه على إبراز دور الطالب المحوري في العملية التربوية ،واالرتقاء به.
 .3المقدرة الواعية على توظيف المواد التعليمية المحوسبة بالشكل الذي ييسر عملية التعلم ويدعمها.
 .4تعاونه مع زمالئه ضمن ال مبحث الواحد أو المباحث المختلفة ،فيتبادل معهم وبشكل مستمر الخبرة
والرأي ،مما يسهم في إثراء عملية التعلم.

 .5سعيه للوصول إلى مصادر تعليمية جديدة.
 .6اهتمامه بالنمو المعرفي والتطور المهني له و لطالبه.
 .7امتالكه مهارات حديثة في استراتيجيات التقويم" (عبابنة.)199,198 :2013،
في حين ذكر ( الطهيري )2011،أنه  ":من أجل تفعيل دور األستاذ والمعلم في عصر التكنولوجيا يجب:
 .1إلحاق األساتذة بدورات تدريب على مهارات تصميم التعليم وكيفية التخطيط للعملية التعليمية.

 .2إلحاق األساتذة بدورات تدريب على استخدام الوسائل التقنية في التعليم والتي أهمها الحاسوب التعليمي،
وشبكة االنترنت ،والبريد االلكتروني.
 .3تثقيف األساتذة بمزايا مبدأ التعلم الذاتي وأهمية اندماج الطلبة في العملية التعليمية واشراكهم بنشاطات.
 .4تثقيف األساتذة بأهمية ت دريب الطلبة على تنظيم دراستهم وضبطها ،والتحكم في سيرها.

 .5تثقيف األس ككاتذة بض ككرورة تدريب الطلبة على اس ككتخدام الوس ككائل التقنية في التعلم واالتص ككال والتواص ككل مثل

الحاسككب اآللي التعليمي والبريد االلكتروني وشككبكة االنترنت وخاصككة إذا كانت متوفرة في األماكن التي يعملون
فيها"(الطهيري.)86 :2011 ،
وأشار (أبو عيشة :)2010،أن هناك مهارات معينة يجب أن يمتلكها المستخدم حتى يحسن توظيف تلك
التقنيات الرقمية بما يعود بالفائدة على إنجاز االعمال ومن أهم تلك المهارات :الكتابة على الكمبيوتر والقدرة

على استقبال وارسال المواد ،والمعرفة باستقبال الرسائل والرد الفوري عليها ،و حسن استخدام الملتيميديا "الوسائط
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المتعددة" ،والقدرة على الحفظ والتخزين واالسترجاع ،والقدرة على البحث عن المعلومات وحفظها واستخدامها
على االنترنت (أبو عيشة.)184,183 :2010 ،
في حين يستعرض (الهادي": (2007 ،أهمية أن يتعلم كل من المدرس ،الموجه التعليمي ،والطالب كيفية
استخدام أوجه وخصائص األجهزة والبرمجيات الخاصة بالتعلم عن بعد المتاحة لهم ،وفيما يلي قائمة مرجعية
مختصرة للخطوات واإلجراءات المتعلقة بالوظائف المقيدة للمدرس والطالب على حد سواء:
 -فتح األدوات وجهاز التلفزيون.

 االتصال التلفزيوني بالموقع عن بعد إلنشاء الوصلة المحددة. ضبط وتركيز الكامي ار في موقع اإلرسال موقع االستقبال عن بعد. -تعديل وتحسين درجة الصوت حتى يصبح مقبوال.

 االتصال والربط مع الموقع البعيد المطلوب االتصال به. إعادة وضع قدرة التخلص من صدى الصوت أو خفضه. -التحويل إلى مخرج الحاسب اآللي أو منه.

 إنهاء الوصل مع الموقع أو المواقع البعيدة. إغالق األجهزة المستخدمة"(الهادي.)166,165 :2007 ،كل من (سعادة والسرطاوي ": (2003 ،على ضرورة امتالك المعلم وعضو هيئة التدريس
بينما وضح ٌ
لمهارات الحاسوب واالنترنت واالتصال  ،ومن أهم هذه المهارات هي:
.1التعامل مع برامج الويندوز ( )Windowsبفاعلية عالية.
 .2استعمال خدمات الويب لنسخ الملفات وتحويلها.

 .3قراءة وكتابة ملفات البريد الساخن أو اإللكتروني.
 .4استخدام الملفات العادية والمضغوطة.
 .5المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالحاسوب.

 .6استخدام اإلنترنت ألعراض الحديث أو الكالم عوضا عن الهاتف.
 .7تعلم بعض لغات الحاسوب المهمة الموجودة على اإلنترنت مثل لغة الجافا.
 .8عمل واستخدام ما يسمى ( )CD-ROMمن أجل المواد التعليمية المتعلقة بالمقررات الدراسية المختلفة.
 .9استخدام الماسح الضوئي (.)Scanner

 .10استخدام نظام العرض الضوئي (.)Data Show

 .11تنزيل البرامج المختلفة ونقلها بواسطة اإلنترنت" (سعادة والسرطاوي.)144,143 :2003،
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وهذا ما تطرق إليه (زين الدين " : )2002 ،أن االستخدام المبدع لتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى مهارات
جديدة ،فمازالت اللغة اإلنجليزية تهيمن على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت ،ومن هنا أصبح
إتقان اللغة اإلنجليزية من أهم المهارات المطلوبة في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ،وهناك ثالث

مهارات أخرى ذات تأثير فعال في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ،وهي:

 .1مهارات المشاركة والعمل الجماعي تساعد على رفع كفاءة األداء في شبكات االتصال والمعلومات.
 .2مهارات فنية مطلوبة لتدعيم عمليات التصميم والتنفيذ والصيانة لشبكات االتصاالت ،كما أ ن تكنولوجيا
المعلومات تتطلب مهارات فنية لتركيب المعدات وتدريب المستخدمين واجراء عمليات الصيانة.

 .3يل ك ك ك ك ككزم ت ك ك ك ك ككوفير مه ك ك ك ك ككارات للرقاب ك ك ك ك ككة ف ك ك ك ك ككي إدارة ش ك ك ك ك ككبكات االتص ك ك ك ك ككاالت المعق ك ك ك ك ككدة وخ ك ك ك ك ككدمات المعلوم ك ك ك ك ككات
وتطبيقاتها "(زين الدين.)45 :2002 ،
ومما سبق يخلص الباحث" أن مؤشر امتالك المعرفة الرقمية يستلزم توفير مهارة استخدام:
 البرامج التطبيقية للحواسيب مثل (برنامج الويندوز ،برنامج مايكروسفت  ،وغيرها). ملحقات الحاسب اآللي (الماسح الضوئي -الطابعة -الكاميرات الرقمية). التقنيات الرقمية الحديثة (الداتاشوو  -السبورة الذكية التفاعلية). شبكة االنترنت للبحث العلمي. :2.2.5.3مؤمر ال فاذ إلى مصادر المعلومات:
 :2.2.5.3.1مبكة اإل تر ت:
عند الحديث عن النفاذ لمصادر المعلومات ،يتسنى فو ار ألذهاننا ،شبكة االنترنت ،فهي أسرع وسيلة تمكن

اإلنسان من الوصول إلى المعلومة بسرعة البرق ،فهي ال تعرف حدودا وحواجز جغرافية أو زمنية ،باإلضافة
إلى توافر المعلومات فيها بكثرة ووفرة ،ومن جميع المصادر المتنوعة.
أكد تقرير (البنك الدولي عن التنمية في العالم  " :(2016 ،أنه يجب إتاحة خدمات اإلنترنت للجميع وبتكلفة
ميسورة من األولويات العالمية ،وأنه قد زاد استخدام اإلنترنت بمعناها الواسع زيادة سريعة ،لكنها ليست متاحة
للجميع بأي حال من األحوال .ففي مقابل كل شخص يمكنه االتصال باإلنترنت عالية السرعة ذات النطاق

العريض ،فإن خمسة أشخاص ال تتاح لهم هذه الخدمة .وعلى مستوى العالم ،ال يستطيع نحو أربعة مليارات

شخص االتصال باإلنترنت على اإلطالق ،وال يستخدم قرابة ملياري شخص الهاتف المحمول ،ويعيش نحو
نصف مليار شخص خارج مناطق تغطيها شبكات الهاتف المحمول" (البنك الدولي.)4 :2016 ،
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وأرى (زين الدين " )1111 ،أن شبكة نقل المعلومات العالمية االنترنت تعبر عن قدرات االختراع واإلبداع
في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ،وتقدم إمكانيات غير محدودة لالتصاالت وتطوير المعلومات ونقلها ،وذلك

باستخدام الوسائط المتعددة مصحوبة بتطبيقات حيوية مهمة ونصوص وعرض سمعي وبصري للمعلومات .وقد

أتاح انخفاض أسعار الكمبيوتر الشخصي في السنوات الخمس األخيرة وتطبيق الوسائط المتعددة استخداما

أوسع لشبكة اإلنترنت (زين الدين.)42 :2002 ،
أ  -مفهوم مبكة اإل تر ت:
وعرف (أبو عيشة (2010 ،مفهوم االنترنت بأنها " :مجموعة متصلة من شبكات الحاسوب التي تضم
الحواسيب المرتبطة حول العالم ،والتي تقوم بتبادل البيانات فيما بينها بواسطة تبديل الحزم بإتباع بروتوكول
اإلنترنت الموحد ( ،) IPوتقدم العديد من الخدمات مثل الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب) ،تقنيات التخاطب،
البريد االلكتروني  ،وبروتوكوالت نقل الملفات ( ،) FTPكما أنها تمثل ظاهرة لها تأثير اجتماعي وثقافي في

جميع بقاع الع الم ،وأحدثت تغيرات في عدة مجاالت مثل العمل والتعليم والتجارة وبروز شكل آخر لمجتمع
المعلومات" (أبو عيشة.)37 :2010 ،
كل من (استيتية وسرحان (2008،أن اإلنترنت تُ َع َرف على أنها " :مجموعة من الحواسيب
كما وعرفها ٌ
الشخصية المرتبطة مع بعضها البعض على هيئة شبكة متشابكة من عدة شبكات محلية تمتد في جميع

االتجاهات ،واالرتباط هنا يكون بخطوط هاتف محلية ودولية مختلفة السرعات ،وعن طريق هذه الشبكة يتم
تبادل المعلومات واألخبار واإلعالنات والبحوث والكتب والمحادثات الهاتفية المنطوقة والرسائل البريدية"

( استيتية وسرحان)204 :2008 ،
كما وأرى (سعادة والسرطاوي )2003 ،بأنها " :شبكة تكنولوجية ضخمة جدا تربط عشرات الماليين من

أجهزة الحاسوب المنتشرة حول العالم عن طريق البروتوكوالت المتعددة ،وتعمل بواسطتها على تبادل المعلومات
الهائلة والمعارف المتنوعة في مختلف مناحي الحياة البشرية والطبيعة الكونية بكل سهولة ويسر"

(سعادة والسرطاوي(69 :2003 ،

وفي ضوء ما سبق يخلص الباحث إلى أن  ":اإلنترنت عبارة عن شبكة تتكون من مجموعة من الحواسيب
المتصلة مع بعضها البعض ،التي تمكن مستخدميها من التنقل والوصول بسهولة وحرية إلى المعلومات
المتنوعة".
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ب-خدمات مبكة اإل تر ت ومميزاتها:
أصبحت اإلنترنت من أهم التقنيات االتصالية الحديثة للحصول على المعلومات وتبادلها ،واستطاعت أن
تحدث تغي ار هاما في كافة مجاالت الحياة والثقافات والتعامالت ،من خالل ما تقدمه من خدمات وما تملكه من

مميزات تساهم في اإلحداث الجذري العميق ألي مجال يتم استخدامه فيه.
وهنا استعرض (المدهون ":(2014 ،أهم فوائد اإلنترنت وهي:

 .1التعليم اإللكتروني :تضم تطبيقاته التعلم عبر الويب والوسائط اإللكترونية.
 .2التجارة اإللكترونية :هي أي نشاط تجاري يتم عن طريق اإلنترنت.

 .3مكتبة إلكترونية عالمية :يوفر االنترنت مكتبة متعددة ومتطورة الخدمات.
 .4أداة التصاالت الصوتية والمرئية الفردية والجماعية.

 .5منظومة إعالمية إلكترونية متكاملة :وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية "(المدهون.)13 :2014 ،
و تبعا لما عرضه (كيبارتايتي (Kybartaite, 2010 ،فإن " :شبكة اإلنترنت بدأت بوصفها نظاما جديدا،
مفتوح للمعلومات ،و تبادل المعلومات بين بضعة آالف من العلماء وتطورت لتصبح في جميع أنحاء العالم
قوة للنمو االقتصادي للمليارات من الناس ،من خاللها يمكن :

 -1ألي شخص الحصول على معلومات مفيدة ،وانشاء وتبادل المعرفة.
 -2إرسال الرسائل الفورية ،واجراء مكالمات هاتفية ،الخ وهكذا.

 -3مراجعة األدبيات والخلفيات النظرية"(كيبارتايتي .)Kybartaite, 2010: 26،
في حين أرى (العزيز" : )2008 ،أن لشبكة اإلنترنت استخدامات تربوية هامة في العملية التعليمية وهي:
 .1نشر المقررات اإللكترونية وجعلها متاحة للفئات المستفيدة منها.

 .2مساعدة المعلم والطالب في الحصول على خطط للدروس الكترونية في جميع التخصصات العلمية.
 .3مساعدة المعلم والطالب على نشر التطبيقات والمشاريع المشتركة التي تم إنجازها في الفصول الدراسية.
.4الحصول على المعلومات من خالل خدمة االشتراك في المكتبات اإللكترونية"(العزيز.) 71 : 2008 ،
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بينما لخص تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم أهمية االنترنت بالشكل التالي:

اعتنييب اعرقيي
(االنترنت)
البحث
والمعلومات

الخدمات
والتنسيق

اقتصاد ومنصات
وفرات الحجم

تعزز االحتواء
الجتماعي

تعزز الكفاءة

تعزز االبتكار

مكل ()2.5

اال تر ت تساعد على ال هوض بالت مية من خبل ثبث آليات رئيسية (الب ك الدولي.)9 :2016 ،

ومن الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت للحكومات والمؤسسات هي وجود موقع خاص لها على شبكة

اإلنترنت لتسهيل المعامالت اإلدارية والتنظيمية ،وهنا أشار (الرزو: (2008،إلى الخصائص الواجب توافرها
في مواقع المؤسسات والمراكز وهي:
 .1تصميم الموقع :يجب أن يشتمل تصميم الموقع على المظهر الرسمي ،وسهولة التحرك واالختيار داخله.

 .2االرتباطات الشعبية :وهي تعد مؤش ار واضحا على ثرائه المعلوماتي من خالل توفيرها أكثر فرصة سانحة
للمستخدم بالوصول للمواقع أو الخدمات األخرى.
 .3توافر قواعد بيانات :تس اهم قواعد البيانات بدعم المستخدم في تحديد الكثير من المؤشرات المرتبطة بكافة
قطاعات المجتمع ،وتوفر له إمكانية الوصول للمعلومات المختلفة.

 .4توافر محركات بحث :تمنح محركات البحث ،سواء كانت من النوع الشائع على شبكة االنترنت ،مثل غوغل
أو ياهو  ،أو محركات مخصصة أنشئت بالجهود الذاتية للعاملين على الموقع ذاته ،أكثر من فرصة خصبة
للوصول إلى مواقع تخدم النشاط الذي يمارسه المستخدم (الرزو.)354-353 :2008 ،
واستعرض هنا (استيتية وسرحان ": (2008 ،الفوائد التي تقدمها االنترنت للتعليم عن بعد والتعليم الجامعي،
وهي:

.1تتيح للطالب الوصول إلى كتل المعلومات وقواعد البيانات ،وارسال أسئلة البريد االلكتروني للمشرف
األكاديمي.
 .2يستطيع المشرف األكاديمي إدخال أسئلة تقويم ذاتي أو أسئلة موضوعية على اإلنترنت للحصول على
تغذية راجعة عاجلة من الطالب الدارسين.
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 .3يمكن استدعاء مشرفين أكاديميين على شاشة اإلنترنت.
 .4توفير المقررات االلكترونية القائمة على الوسائط المتعددة التفاعلية والوسائط الفائقة مما يسهل التعلم الذاتي.
 .5تمكن المعلم من حضور المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة عبر اإلنترنت.

 .6تساعد الشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت" في تصميم صفحات دراسية ذات مواصفات تقنية عالية
الستخدامها في مجال التدريس"(استيتية وسرحان.)213,210 :2008 ،
كما وقام (الدناني (2001 ،بحصر منافع واستخدامات االنترنت في النقاط التالية:
 .1النشر االلكتروني للصف والمجالت قراءتها.
 .2عقد االجتماعات والندوات والحوارات باإلنترنت.

 .3تعد من أفضل سبل االتصال في مجاالت العالقات العامة.
 .4الدخول إلى فهارس المكتبات العالمية والجامعية معرفة مصادرها.
 .5تعد بديال اتصاليا عن أنظمة الفاكس التلكس والفيديوتكس والتليتكس.

 .6الحصول على مختلف أنواع المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية.
 .7استخدام البريد االلكتروني في استالم وارسال الرسائل الشخصية (الدناني.)118,117 :2001 ،
وفي ضوء ما سبق يخلص الباحث  ":أن شبكة اإلنترنت تقدم العديد من المزايا التي تخدم أهداف العملية
التعليمية مثل :النفاذ إلى محركات البحث للوصول لل معرفة ،والوصل إلى فهارس المكتبات للحصول على
الدوريات والمجالت والكتب االلكترونية ،باإلضافة تسهيل عملية التواصل بين الباحثين عن طريق البريد
االلكتروني ،كما أنها توفر خدمة الفيديوكونفرنس لحضور المؤتمرات".
 :2.2.5.3.2المكتبة االلكترو ية :
وضح (شعت ":)1121 ،أن أول من قام بإنشاء مكتبة إلكترونية (رقمية) هو مايكل هكارت فكي عكام 1971م
مكن خكالل ما أطلق عليه اسم مشروع جوتنبرج الذي سعى من خاللكه إلكى إتاحكة مصكادر المعلومات التي
سقطت عنها قوانين الحماية الفكرية على العامة بدون مقابل .وفي عكام 1990م قامكت مكتبة الكونجرس بإطالق
مشروع الذاكرة األمريكية الذي أخذ في عام 1995م مسكمى المكتبكة الوطنيكة الرقميكة  ،حيكث تعمكل مكتبكة
الككونجرس مكن خاللكه علكى إتاحكة المصكادر التاريخيكة األمريكيكة علكى اإلنترنكت لالسكتخدام العكام".

(شعت)65 :2012 ،
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وعرفها (المعثم " )2010 ،بأنها تلك التي تشكل مصادر المعلومات اإللكترونية ،كتلك الموجودة على
األقراص المدمجة أو عبر الشبكات المتنوعكة كاإلنترنكت ،الجزء األكبر من محتوياتها والخدمات التي تقدمها،

ولكن ليس جميكع محتوياتها بهذا الشكل ،حيث يمكن أن تحوي بعض المصادر التقليدية".

(المعثم)32 :2010 ،

في حين أرى (العقال ": )1112،إنها مكتبكة تتميكز باالسكتخدام المكثكف لتقنيكات المعلومات واالتصاالت
وأعمال الحوسبة ،واستخدام النظم المتطكورة فكي اختكازن المعلومكات واسكترجاعها وبثهككا إلككى البككاحثين والجهككات

المسككتفيدة منهككا ،كمككا أن المكتبككة اإللكترونيككة تعتمككد اعتمككادا كلي ككا علككى المعلومات المخزنة إلكترونيا وتقديم
الخدمات المرتبطة بها .واضكافة إلكى ذلكك فالمكتبكة اإللكترونيكة هكي مكتبة تفاعلية".
(العقال)76 :2008 ،
و وضح (برهوم )2012 ،قائال ":إن المكتبة اإللكترونية هي التي تقتني مصادر معلومات رقمية سواء المنتجة

أصال في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلى شكل رقمي وتجرى عمليات ضبطها ببلوجرافيا باستخدام نظام
آلي ويتاح الولوج إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة اإلنترنت".

(برهوم)21:2012 ،

وفي ضككوء ما سككبق يخلص الباحث ":إن المكتبة اإللكترونية تحتوي على جميع المعلومات والبيانات بشكككل
رقمي ،والتي يتم الوص ك ككول إليها إما عن طريق األقراص المت ارص ك ككة باس ك ككتخدام الحواس ك ككيب ،أو من خالل النفاذ

إلى شبكة اإلنترنت".

خدمات المكتبة اإللكترو ية ومميزات المكتبة الرقمية:
إن مما ال شك فيه أن من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة اإللكترونية والمكتبة الرقمية :هي توفير

المعلومات والمعارف بطرق ميسرة وسهلة المتبادل من خالل توفير :النظم التقنية الحديثة لتداول المعارف
(كاستخدام الحاسبات ،واألقراص الممغنطة ،وقواعد البيانات لتخزين الكتب والمراجع) ،كما توفر أيضا قواعد

بيانات تحتوي كافة المراجع والمعارف على شكل كتاب رقمي ،يتم الوصول إليها عبر شبكة االنترنت.

" إن قواعد البيانات تعتبر من أهم خدمات المكتبة االلكترونية فهي توفر أبنية تنظيمية لتنظيم وتخزين

البيانات بشكل يسهل استرجاعها ،وتحتوي على موسوعات إلكترونية ،وقواميس إلكترونية وأطالس".

(الباسط)257 :2011 ،
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في حين أرى(اسك ككتيتية وسك ككرحان :" (2008 ،أن من أهم مزايا المكتبة اإللكترونية توفير الكتاب االلكتروني

الككذي يعتبر ":لغككة العصك ك ك ك ك ك ككر ،وهو كتككاب يفتح كككأي كتككاب ،لكنككه ليس مطبوعككا على ورق ،يتم فتحككه بطريقككة
مبس ك ككطة فتظهر محتويات كل جزء من الكتاب على جانب الش ك ككاش ك ككة ،وما يميزه ص ك ككغر حجمه وس ك ككعته التي قد

تصل إلى سعة موسوعات ،ومن مميزاته:

 .1قلة كلفة المنشور الكترونيا عن المطبوع.
 .2اختص ككار الوقت ،فهو ال يحتاج إلى أن يبحث عن كتاب معين في المكتبات ،وانما يتم الحص ككول عليه من
المكتبات الرقمية على االنترنت" (استيتية وسرحان.)220 :2008 ،

وهنا استعرض (مكاوي (2005 ،أن  " :إحدى مواصفات المكتبات اإللكترونية هي قدرتها على خكزن
وتنظكيم وهي:
 .1قدرة النظام اآللي على إدارة مصادر المعلومات.

 .2القدرة على ربط متعهد المعلومات بالباحث من خالل القنوات اإللكترونية.
 .3قدرة العاملين على التدخل في التعامل اإللكتروني عندما يعلن المستفيد عن حاجته لذلك.
.4القدرة على تخزين المعلومات وتنظيمها ونقلها إلكترونيا ،واستيعاب التقنيات الجديدة المتاحة فكي عكصر
اإللكترونيات لدعم قدرتها على تقديم خدمات جديدة متطورة

 .5توفر للباحث كما ضخما من البيانات والمعلومات سواء من خالل األقراص المتراصة ،أو من خكالل
اتصالها بمجموعات المكتبات ومراكز المعلومات والمواقع األخرى.

 .6تكون السيطرة على أوعية المعلومات اإللكترونية سهلة وأكثر دقة وفاعلية من حيث تنظيم البيانكات
والمعلومات وتخزينها وحفظها وتحديثها مما سكينعكس علكى اسكترجاع الباحكث لهكذه البيانكات والمعلومات.
 .7يستفيد الباحث من إمكانات المكتبة اإللكترونية عنكد اسكتخدامه لبرمجيكات معالجكة النكصوص ،ولبرمجيات
الترجمة اآللية عند توافرها ،والبرامج اإلحصائية ،فضال عن اإلفادة من إمكانكات نظكام النص المترابط،

والوسائط المتعددة.

 .8تخطي الحواجز المكانية والحدود بين الدول واألقاليم واختصار الجهد والوقت في الحكصول علكى
المعلومات عن بعد ،وبإمكان الباحث أن يحصل على كل ذلك وهو في مسكنه أو مكتبه الخاص.

 .9تمكن من استخدام البريد اإللكتروني واالتصال بالزمالء في المهنكة والبكاحثين اآلخكرين ،وتبكادل الرسائل
واألفككار مكع مجموعكات الحوار وتوزيكع االسكتبيانات واسترجاعها" (مكاوي.)9 :2005 ،
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بينما وضح (بامفلح ": )1114 ،أن أهم خدمة للمكتبة الكترونية هي توفير قواعد بيانات التي تعتبر مجموعة

من المعلومات المتصلة ببعضها حول موضوع ما ،وتكون عادة منظمة بطريقة تجعلها مفيدة بحيث تقدم قاعدة

أو أساسا لإلجراءات مثل استرجاع المعلومات ،والرسم ،واالستنتاج ،واتخاذ الق ار ارت ،وبذلك فإن أي مجموعة
من المعلومات تخدم تلك األغراض تصنف على أنها قاعدة بيانات حتى لو لم تخزن تلك المعلومات على

الحاسب اآللي ،ومن أمثلة ذلك الملفات التي تحفظ فيها بطاقات مكشوفة ومخزنة في خزانات لحفظ الملفات،
وكذلك الفهرس البطاقي الذي يضم تسجيالت ببليوجرافية ألوعية المعلومات ،فكالهما يمثل قواعد بيانات ورقية
(بامفلح.)8 :2004 ،

كما بين (عباس ": (2004 ،أن للمكتبة اإللكترونية مميزات هامة منها:
 .1ت ك ككوفر للباح ك ككث كم ك ككا ض ك ككخما م ك ككن البيان ك ككات والمعلوم ك ككات سكك كواء م ك ككن خ ك ككالل األقك ك كراص المت ارص ك ككة ،أو م ك ككن
خالل اتصالها بمجموعات المكتبات ومراكز المعلومات والمواقع األخرى.

 .2تكون السك ك ك ك ك ك ككيطرة على أوعيكة المعلومكات اإللكترونيكة سك ك ك ك ك ك ككهلكة وأكثر دقكة وفكاعليكة من حيكث تنظيم البيكانات
والمعلومات وتخزينها وحفظها وتحديثها مما سينعكس على استرجاع الباحث لهذه البيانات والمعلومات".

(عباس)129 :2004 ،

في حين أكد (العريشي ":)1114،على ميزة الكتاب اإللكتروني التي تقدمها المكتبة اإللكترونية فهو :
"مصطلح يستخدم لوصف نص مشابه للكتاب ولكن في شكل رقمي ،ويمكن عرضه على شاشة الحاسب اآللي،
والكتب المنشورة في شكل رقمي غير محدد بضوابط الطباعة والتجليد ،وذلك ألن األقراص المدمجة ،يمكن أن

تختزن كميات ضخمة من البيانات على شكل نصي" (العريشي.)72 :2004 ،

بينما أشار (إسماعيل: (2001 ،أن المكتبة التعليمية االلكترونية تساعد الطالب على الوصول إلى

المعلومات االلكترونية المتوفرة خارج حدود المدرسة أو الكلية بالجامعة ،وبذلك تقلل المسافة بين الدول للحصول
على المعلومات ،وتتنوع الخدمات التعليمية التي تقدمها المكتبة االلكترونية التعليمية لتشمل االتصال المباشر

بالمكتبات االلكترونية والمؤسسات التعليمية األخرى وتصفح فهارسها وملفاتها التعليمية ،واالطالع على

الموسوعات العلمية المتنوعة ،والمعاجم والقواميس العلمية ،وقواعد البيانات العلمية والتعليمية ،ولكي تؤدي

المكتبة االلكترونية أدوارها التعليمية يجب أن تتضمن اآلتي:
 .1أجهزة سمعية حديثة وكامي ار فيديو وأجهزة فيديو حديثة.

 .2بك ك كرامج الكمبي ك ككوتر لتحريكك ككر وتص ك ككميم المكك ككادة التعليمي ك ككة و إنتكك ككاج الرس ك ككومات والصك ك ككور ونش ك ككر المعلومك ك ككات
والبرامج المعززة للفيديو.
 .3معمل الكمبيوتر متكامل ومتعدد األجهزة الحديثة ويتضمن كامي ار إنترنت وماسح ضوئي ()Scanner
وطابعة  ،وميكروفونات وسماعات أذن وغيرها من ملحقات الكمبيوتر الحديثة.
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 .4أجهزة تشغيل األقراص المدمجة ،وأجهزة تشغيل أسطوانات الفيديو ،،واستوديو للفيديو مجهز بأجهزة اإلنتاج
والنسخ ،وتليفزيون رقمي لعرض القنوات التلفزيونية والفيديو واألقراص ن والتوصيل بالكمبيوتر.

 .5خدمات قاعدة البيانات واالتصال المباشر.
 .6كمبيوتر ضخم.

 .7قاعات عرض تعليمية ذات مساحات متنوعة للمجموعات الصغيرة والكبيرة.
 .8مكتبة رقمية تشمل أحدث الكتب والمراجع العلمية والمجالت والدوريات العلمية.

 .9عينك ك ك ك ككات ومجسك ك ك ك ككمات وشك ك ك ك ككفافيات وش ك ك ك ك كرائح وأشك ك ك ك ككرطة فيك ك ك ك ككديو وتسك ك ك ك ككجيالت صك ك ك ك ككوتية متنوعك ك ك ك ككة تشك ك ك ك ككمل
الموضوعات التعليمية المختلفة (إسماعيل.)36, 35 :2001 ،
وأضك ك ك ك ك ك ككاف ( إس ك ك ك ك ك ك كمكاعيكل ":(2001 ،أن الكتكاب اإللكتروني هو من أهم مزايا وخدمات المكتبة االلكترونية

والمكتبة الرقمية ،وهو كتاب تم نش ك كره بصك ككورة إلكترونية وتتمتع صك ككفحاته بمواصك ككفات ص ك ككفحات الويب ،ويمكن
الحصكول عليه بتحميله من موقع النشكر على اإلنترنت إلى الكمبيوتر أو شرائه على شكل أسطوانة ،وباستخدام
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للكتاب االلكتروني سنتجه نحو تعليم المستقبل الذي يتميز بك:

 .1إزاحة الكتب المستعملة والتي يسيء الطالب استخدامها ،لتحل محلها أقراص الكتب اإللكترونية.
 .2سك ك ك ك ك ك ككرعكة تحكديكث المكادة التعليميكة وتدريب الطالب عليها ،ونشك ك ك ك ك ك ككر األبحاث العلمية الحديثة وتطور القاعدة
المعرفية ألعضاء هيئة التدريس والطالب.

 .3استخدام أعضاء هيئة التدريس و الطالب ألجهزة الكمبيوتر واإلنترنت في جميع التخصصات.
 .4استخدام الكتاب االلكتروني في التعلم عن بعد.
 .5توفير أشكال المعلومات العلمية المتنوعة بالكتاب االلكتروني.
 .6تدريس المهارات العملية باستخدام لقطات الفيديو المتحركة.

 .7توفير تكاليف الطباعة التجليد والمخازن والمرتجعات" (إسماعيل.)154 :2001 ،
ومما سبق يخلص الباحث ":إ ن المكتبة اإللكترونية تعتبر جزء مهم في المؤسسة الجامعية لما تقدمه من

توفير للوقت والجهد وتخطي للحدود ،سواء للباحثين أو الطلبة ،إضافة إلى توفير كم ضخم من البيانات
والمعلومات ،مع القدرة على التخزين أو الحفظ أو التحديث أو االسترجاع  ،و الحصول على األقراص المتراصة

التي تحوي المراجع أو الكتب أو الموسوعات أوالرسائل أو الدوريات "
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 :2.2.5.3.3المدو ات اإللكترو ية:
عرف (بنت النبي )2016 ،بأن المدونة هي ":سجل مرتب زمنيا من األحدث إلى األقدم يصاحبها نظام
أرشفة المدخالت القديمة م ع عنونة الكترونية وحيدة لكل مدخل منها ،كما تعني اصطالحا "سجالت الشبكة"
وتعرف أيضا على أنها "دفتر يوميات الكتروني"  ،وقد تم االتفاق عربيا على "مدونة" كتعريب لكلمة "،"blog

علما بأن مصطلح مدونة " ،"blogاستعمل ألول مرة من طرف جون بارغ ويعود الفضل في إنشاء أول مدونة
لمخترع الويب تيمز بر زلي" (بنت النبي.)1 :2016 ،
كما وأرى (المدهون (2014 ،على أنها  " :صفحة عنكبوتية سهلة اإلنشاء والتصميم تشتمل على تدوينات
( )postمختصرة ومرتبة زمنيا ،والمدونة تطبيق من تطبيقات اإلنترنت ،يعمل من خالل نظام إلدارة المحتوى،
وتسمح للمشتركين بإنشاء صفحة الكترونية والتمتع بالعديد من المزايا في نشر الملفات النصية والصوتية

والصور الرقمية من خالل لوحة تحكم خاصة بمستخدم المدونة(المدهون .)82 :2014 ،

في حين بين (أبو عيشة (2010 ،أن المدونة  " :هي تعريب لكلمة ( )Blogاإلنجليزية التي تعني سجل
الشبكة ،وهي تطبيق من تطبيقات شبكة االنترنت ،وهي تعمل من خالل نظام إلدارة المحتوى ،وهي في أبسط

صورها عبارة عن صفحة ويب على شبكة االنترنت تظهر عليها تدوينات (مداخالت) مؤرخة ومرتبة ترتيبا
زمنيا تصاعديا ،ينشر منها عدد محكم يتحكم فيه مدير او ناشر المدونة ،كما يتضمن النظام آلية ألرشفة

المداخالت القديمة" (أبو عيشة.)151 :2010 ،
ووضح (الرزو )2008 ،أن المدونة " هي عبارة عن موقع ويب يتم تحديث محتوياته بصورة يومية ،ويتألف
من إدخاالت مؤرخة بحسب أيام اإلعداد"(الرزو .)125-120 :2008 ،
وهنا استعرض (المدهون": (2014 ،أهم مميزات المدونة:
 .1مواقع شخصية سهلة االنشاء وسهلة االستخدام.

 .2إدارة محتواها وتحديث وتجديد المعلومات والصور فيها سهل ومرن وسريع.
 .3تمتلك مساحة تخزين كبيرة لتخزين ما تريده.

 .4صديقة لمحركات بحث جوجل وياهو"(المدهون .)82 :2014،
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كما بين (المحضار ": )2013 ،أهم األهداف التعليمية للمدونات اإللكترونية ومنها:
 .1توفير المزيد من اإلبداعية في مقررات المدرسة أكثر من تلك التي تعتمد على نظم اإلدارة التقليدية.
 . 2توصيل متطلبات وتعليمات الدروس للطالب والتواصل مع المدرس خارج إطار المقعد الدراسي.

 .3تبادل المعلومات مثل نشر وصالت مفيدة ومن ثم تشجيع التفاعل بين الطالب بين بعضهم و معلميهم.
 .4إتاحة الفرصة امام المعلمين لتصفح مدونات الطالب وتقديم تعليقات مشجعة ألفكارهم وتأمالتهم وردود
أفعالهم" (المحضار.)9 :2013 ،
في حين أشار (أبو عيشة :)1121،أن للمدونة مميزات هامة يمكن للمستخدم أن يستفيد منها وهي:
 .1تمكنه من نشر ما يريد على االنترنت.
 .2لها دور هام في نشر الصحف واإلصدارات الرقمية.

 . 3تعطي حرية انتقاء واختيار المواد التي تعكس الهدف من إنشاء هذه المدونة.
(أبو عيشة)158-152:2010 ،
بينما أشار (منصور: )2229 ،أن المدونات اإللكترونية تمتاز بالسرعة وأنها مبتكرة ومسلية ومتنوعة وخصبة

اآلراء وسهلة البناء ومؤرشفة الموضوعات وممتعة بدرجة عالية ،كما تعمل على خلق بيئة إبداعية وحرية التعبير
وتبادل المعارف والمعلومات دون حدود أو قيود(منصور.)98:2009 ،

ومما سبق يخلص الباحث ":إ ن المدونة هي صفحة تصمم على شبكة اإلنترنت لتداول موضوع محدد ،على
أن يتم عرضه بشكل متسلسل زمنيا من الحديث إلى القديم ،باإلضافة إلى أرشفته ،وهذا يسهل على الباحثين
الوصول إلى المعارف والمعلومات بصورة سريعة من خالل التسلسل الزمني ،وتبادل األفكار والنقاشات فيما
بينهم ،وتحفيز اإلبداع والمنافسة.
و في ضوء مما سبق َي ْخُلص الباحث  ":أن مؤشر النفاذ إلى مصادر المعلومات يتطلب توفير ما يلي:
شبكة إنترنت بجودة وتقنية عالية ألغراض البحث العلمي  ،محركات البحث العلمية والشبكات العملية والعالمية

البحثية ،مكتبة الكترونية خاصة تحوي جميع المراجع والكتب الرقمية والدوريات والرسائل العلمية ،مدونة خاصة
لتبادل المعلومات والملفات والنقاشات العلمية".
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 : 2.2.6اآلثار ال اجمة عن الفجوة الرقمية:
إن من البديهي أن تكون للفجوة الرقمية آثار جانبية ترمي بطياتها على جميع مناحي ومجاالت الحياة ،

كل من نبيل علي وناديا حجازي هذا اللقب ،فنحن نعيش
كون هذه الفجوة هي فجوة الفجوات كما أطلق عليها ٌ
في عصر التكنولوجيا والرقميات التي فرضت نفسها على جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والتعليمية والصحية ،ولذلك فإن توظيف تلك المستحدثات التكنولوجية يعطينا نتائج إيجابية ويجعلنا ضمن قوائم
الصدارة ،أما عدم مواكبتها واللحاق بها يجعلنا في الصفوف المتأخرة ،ألن مقياس التطور في هذا العصر هو

المقياس التكنولوجي الرقمي.

وهذا ما جاء به (التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات  )2015 ،الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي،
عن تفشي الفجوة الرقمية وتناميها بين بلدان العالم ،وفشل الكثير من الدول في تحقيق اإلصالحات األساسية

المؤدية لزيادة اإلنتاجية وتعزيز النمو االقتصادي ،وعدم قدرتها على توفير مستويات حياة كريمة ،بسبب عدم

جاهزيتها التكنولوجية ،وعدم قدرتها على سد الفجوة الرقمية وتخطيها ،كما أكد التقرير أن الفجوة الرقمية تعرقل
النمو والتنمية للدول التي ليس لديها جاهزية تكنولوجية كافية ،وتعمل على جعلها متأخرة علميا وتعليما

وصحيا(الشرق األوسط)aawsat.com/node/336976 :2015 ،

بينما استعرض (أكييالر ": (Acilar, 2011 ،نتائج تقرير الفجوة الرقمية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية (األونكتاد) الذي أكد أن هناك عالقة قوية بين مؤشر انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلد

ما ،ومستوى الدخل والتنمية البشرية من خالل:

 .1كلما تقلص مدى الفجوة الرقمية ،كلما ارتفع مستوى الدخل والتنمية البشرية في جميع مجاالت المجتمع،
وبالعكس كلما زاد اتساع الفجوة الرقمية كلما انخفض مستوى الدخل والتنمية البشرية.

 .2إن سد الفجوة الرقمية وامتالك التقنيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يؤدي إلى ك ٍل من:
 المساواة االجتماعية :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديها القدرة على الحد من العيوب التي قدتترافق مع الحواجز الثقافية ،وتحسين حياة أولئك الذين في متناولهم امتالك التقنيات ،ورفع مستواهم
التعليمي والثقافي.

 المساواة االقتصادية :سد الفجوة الرقمية يؤدي إلى تعزيز المساواة االقتصادية والتعليمية. الديمقراطية .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد تؤدي إلى زيادة الديمقراطية من خالل تمكينالمواطنين أو الهيئات المكونة على المشاركة في عملية صنع القرار من صناع القرار والحكومة من

خالل القنوات اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يمكن أيضا أن تكون أداة قوية لزيادة
الشفافية وتسهيل عمليات المعلومات واالتصاالت بين الجهات المعنية.
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 النمو االقتصادي واالبتكارات .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن أن تدعم النمو االقتصادي علىالمدى الطويل وتسهيل االبتكار.

ومن المرجح أن معظم البلدان النامية التي لم تصل الى مستوى سد الفجوة الرقمية وامتالك تكنولوجيا

المعلومات ،لن تتمكن من تحقيق كافة هذه االستثمارات واالنجازات ،وستبقى مستويات التنمية لديها منخفضة،
مما سيؤثر سلبا على جميع قطاعات المجتمع من تعليم ،وصحة ،واقتصاد ،واستثمار ،وغيرها".
(أكييالر )Acilar, 2011: 235،

كل من (علي وحجازي : )1114 ،أن الفجوة الرقمية هي فجوة مركبة تطفو على جميع فجوات
وأشار ٌ
(العمل ،التعليم ،الصحة ،المأوى ،الغذاء ،الدخل) فهي تسبب عدم المساواة في التعليم والصحة والدخل ،كما
أكدت دراسات عديدة فشل العديد من المشاريع النمائية بسبب وجود الفجوة الرقمية ،وهذا ما وضحه علي
وحجازي من خالل الشكل التالي:

الفجوة الرقمية
الفجوة العلمية
والتكنولوجية
الفجوة التنظيمية
فجوات الفقر
فجوة الدخل
فجوة الغذاء
فجوة المأوى
فجوة الرعاية الصحية
فجوة التعليم
فجوة العمل
فجوة البنى األساسية
المكل ()2.6
يوضح الفجوة الرقمية :فجوة الفجوات (علي وحجازي)13:2004 ،
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وهذا ما أشار إليه (كينستون :) Keniston, 2003 ،أن الفجوة الرقمية بين الدول تزداد بشكل واضح،
ووصول أي دولة إلى أعلى مستويات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعطيها ميزة تنافسية قوية ،ويجعلها في
قمة الصدارة والقوة ،وعدم الحصول عليها وامتالكها ،يسبب التأخر والضعف لتلك الدول ،وتسبب الفوارق بين

الدول الغنية والفقيرة في امتالك الثروة ،وهذا ينطبق أيضا على األفراد والمؤسسات الذين يمتلكون التقيات ومن
ال يمتلكون(كينستون.)Keniston, 2003: mit.edu/people/kken/PDF/Intro_Sage_1_.pdf،

ومما سبق َي ْخلُص الباحث " أن اآلثار الناجمة عن الفجوة تؤدي إلى عرقلة النمو االقتصادي والتنمية البشرية،

في جميع المجاالت المختلفة باإلضافة إلى انخفاض المستوى التعليمية والوعي التكنولوجي وضعف االتصال

والتواصل والميزة التنافسية بين المجتمعات .وكل ما سبق سوف يؤدي إلى العديد من الفجوات ومنها على سبيل
المثال ال الحصر (الفجوة العلمية ،الفجوة التكنولوجية  ،فجوة العمل ،فجوة الدخل والفجوة الصحية.")....،
 :2.2.7سبل الحد من اتساع الفجوة الرقمية:
لقد أكد (تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم " :(2016 ،أن التقنيات الرقمية تنتشر انتشا ار سريعا في

معظم أنحاء العالم .ولكن العوائد الرقمية أي المكاسب اإلنمائية األوسع الستخدام هذه التقنيات ،ال تتحقق
بالسرعة ذاتها .ففي كثير من الحاالت ،ساعدت التقنيات الرقمية على تعزيز النمو ،وزيادة الفرص ،وتحسين
الخدمات ،ومع ذلك ،كان تأثيرها اإلجمالي قاص ار عن بلو الهدف المنشود ،وكانت هناك تفاوتات في توزيع
مكاسبها .وكي تعود التقنيات الرقمية بالنفع على كل فرد في كل مكان ،يجب سد الفجوة الرقمية الباقية ،والسيما
من حيث إمكانية االتصال باإلنترنت .ولن يكفي مجرد التوسع في استخدام التقنيات الرقمية .ولتحقيق أكبر
استفادة من الثورة الرقمية ،يجب على البلدان المختلفة أيضا أن تعمل على المكمالت المناظرة من خالل تدعيم
َّ
متطلبات
اللوائح التنظيمية التي تكفل المنافسة بين مؤسسات األعمال ،وتزويد العمال بالمهارات التي تالئم
االقتصاد الجديد ،وضمان خضوع المؤسسات للمساءلة" (البنك الدولي.)2 :2016 ،
كما اقترح (فؤاد ": )2011 ،عدة اقتراحات هامة للحد من الفجوة الرقمية ،وتتمثل فيما يلى:

 .1تطوير المناهج الدراسية بحيث تركز المناهج على الجانب التقني.

 .2االهتمام بتعليم المتعلمين كيفية استخدام تقنيات المعلومات واالستفادة منها االستفادة المثلى.
 .3االهتمام بالتدريب التقني للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس فإن كانوا على درجة عالية من الكفاءة ،فبالتالي
سوف يظهر أثر هذا على المتعلمين.

 .4توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمن يحتاج إليها لغير القادرين.
 .5تنمية البنية التحتية ):الشبكة الكهربائية ،شبكات االتصاالت).
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 .6نشر ثقافة التكنولوجيا والمعلومات لمحاربة الفقر المعلوماتي الدامغ لدي شعوبنا.
 .7تصميم برامج عربية ومحركات بحث باللغة العربية.
 .8تعريب البرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح وتطويعها بما يخدم البيئة العربية.

 .9إعطكاء جكزء مكن ميزانيكة الكدول العربيكة لتشكجيع البكاحثين والعلمكاء العكرب ماديكا ومعنويكا لضكمان عكدم
هجرة هذه العقول إلى الخارج.

 .11تعاون الدول النامية مع بعضها من أ جل التغلب على الفجوة فبعض الدول النامية تتوهم بإمكانية تحقيق
تنمية معلوماتية بمفردها.

 .12إشك ك ك ك كراك ك ك ك ك ككل م ك ك ك ككن القط ك ك ك ككاع الع ك ك ك ككام والخ ك ك ك ككاص ف ك ك ك ككي تنمي ك ك ك ككة قط ك ك ك ككاع االتص ك ك ك ككاالت وتنمي ك ك ك ككة المه ك ك ك ككارات
البشرية" (فؤاد.)10,9 :2011 ،
"إن سد الفجوة الرقمية ال يقتصر على توفير البنية التحتية الكفيلة بضمان الربط والنفاذ إلى شبكات االتصال

بما فيها االنترنت على أهميتها فحسب بل يتعدى ذلك إلى ضمان العوامل األساسية المتمثلة في :توفير المحتوى

المالئم لكل مجتمع بحيث يخدم مصالح أفراده ويستجيب لحاجياتهم  ،و توفير اإلطار التنظيمي الذي يضمن

لكل شخص ينوي استعمال هذه التكنولوجيات ،الجودة والسالمة الالزمتين" (أبو عيشة.)34 :2010 ،

بينما تحدث (السمير (2010 ،عن حلول جذرية ألزمة الفجوة الرقمية قائال " :أنه علينا في المنطقة العربية

أن نبدأ بمجموعة من االستراتيجيات الكبرى المتكاملة في آن واحد ،وهي:

 أول هذه االستراتيجيات تتعلق بمواجهة حالة األمية المنتشرة في المنطقة وباستخدام تقنيات المعلوماتيةالحديثة كالحاسب اآللي واالنترنت.
-

العالم العربي بحاجة إلى إيجاد مؤسسة عربية تكون مستقلة أو تحت مظلة جامعة الدول العربية تعبر

عن جهد عربي لنشر تقنيات االنترنت في العالم العربي إلتاحة فرصة أكبر للمستخدم ألن يجد مواقع عربية

أكثر قوة وامتالء بالمعارف الحيوية التي يحتاجها في حياته وهذا األمر كلما كان جماعيا أدى إلى نوع من
أنواع سد الفجوة الرقمية المتزايدة ما بين االستخدام العربي للشبكة الدولية بمعناها العام واالستخدام الدولي لها
في مناطق مختلفة ")السمير.)8:2010 ،

وأشار (ديجك : (Dijk, 2006،إلى ضرورة تطوير وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والمهارات االستراتيجية،

و المقدرة على استخدام مصادر الكمبيوتر و شبكة االنترنت  ،و االعتماد التكنولوجي في المؤسسات والدوائر
والمدارس والجامعات ،كل هذا سيكون كفيل بسد الفجوة الرقمية تلقائيا(ديجيك.)Dijk, 2006, 224 ،

87

واستعرض هنا (عباس ":)2004 ،مشروعات التنمية البشرية العربية لتجاوز الفجوة الرقمية وهي:

 .1إعداد برنامج عربي للتعليم والتأهيل والتدريب على التقنيات التقدمة سواء على مستوى التعليم األساسي
والمتوسط والعالي.

 .2إنشاء مكتبة رقمية عربية ،وربط مراكز التوثيق والمعلومات في العالم العربي.
 .3بناء بنك معلومات اقتصادي عربي متكامل.
 .4إنشاء نوادي تكنولوجية للطفل العربي لتدريبه على التقنيات الحديثة.

 .5إعداد برنامج عربي موحد لمحو األمية الحاسوبية والمعلوماتية في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.
 .6تدريب شباب الخريجين.
 .7نشر التدريب والتعليم عن بعد باستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى.
 .8إنشاء مسابك عربية عمالقة لتصنيع الحاسب ومكوناته و العمل على تسويقه داخل وخارج العالم العربي.
 .9إنشاء أكاديمية عربية لتقنية االتصاالت والمعلومات.

 .10إنشاء شبكة معلومات لربط الجامعات ومراكز البحوث العربية .
 .11إعداد هيئة عربية للتنسيق بين مؤسسات البحث ال تطبيقي والتطوير وبين الجهات المستفيدة من البحث
التطبيقي والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص" ( عباس.)45,44 :2004 ،

كل من (وولف و ماكيينون ": (Wolff & Mackinnon,2002 ،بوضع مقترحات تعمل على
كما وقام ٌ
لتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،التي من شأنها دعم قطاع التكنولوجيا واالتصاالت ،والعمل على
تضييق الفجوة الرقمية ،هي:
 .1إجراء االستراتيجيات اإللكترونية الوطنية التي من شأنها تمك ن األطر التنظيمية من وضع السياسات لنمو
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 .2تحسين وتطوير نظام االتصاالت وزيادة الوصول وخفض التكاليف ،من خالل استخدام تقنيات متعددة
ومتنافسة.
 .3تعزيز تنمية الموارد البشرية من خالل إجراءات عددية :مثل تدريب المعلمين على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وتعزيز الوعي لدى صناع القرار ،وتوسيع فرص التعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

المناطق الريفية ،و لدى الفقراء والمحرومين.
 .4دراسة السياسات العالمية والمسائل التقنية التي تطرحها اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الناشئة

من خالل شبكة من الباحثين وصانعي السياسات مع مشاركة البلدان النامية".
(Wolff & Mackinnon, 2002:
)وولف و ماكيينون info.worldbank.org/etools/docs/library/57449/digitaldivide.pdf ,
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ومما سبق يخلص الباحث" أن هناك توافق في الخطوات واإلجراءات للحد من اتساع الفجوة الرقمية ،منها:
رصد وتوفير المي ازنيات الالزمة لسد الفجوة الرقمية ،مع وتوفير البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت الحديثة ،والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع العصر الرقمي ،ونشر ثقافة
التكنولوجية المعلوماتية لمحاربة األمية الرقمية ،والتعاون المشترك بين الدول والمؤسسات".

 : 2.2.7.1سبل الحد من اتساع الفجوة الرقمية في الجامعات:
أرى (بافيل ":)1121،أن من بين التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي؛ في ظل ميزانيات ضيقة

الخناق ،هو العجز عن تلبية حاجيات جميع الطالب ،بهدف رأب الصدع الناجم عن الفجوة الرقمية القائمة

بينهم ،لما بين الطالب من تباين شاسع في المستوى المادي ،وفي الخلفية التعليمية قبل دخول الجامعة .وقد
حرصت بعض الجامعات على وضع برامج خاصة لكفالة التساوي في القدرة الرقمية بين الطالب ،إال أن

التقشف المالي في بعض المؤسسات ال يمكن من تنفيذ تلك البرامج بفعالية .لهذا يقترح البعض تحوال جذريا
شامال في مؤسسات التعليم الجامعي يقوم على أساس عالج هذا التباين" (بافيل.)91 : 2010 ،

بينما أشار (عباس : )1114،أن اإلصالح التربوي قد أصبح ضرورة ال غنى عنها ،وذلك لدعم متطلبات

اقتصاد المعرفة ،وتجسيد قيم مجتمع التعلم ،ومع بروز مفهوم المعرفة كأهم مصدر من مصادر القوة االجتماعية،

تداخلت وتالزمت مفاهيم التنمية والتربية إلى حد قريب من الترادف ،لذلك فإننا نرى في إيجاد البيئة التفاعلية
التي تعتمد على وسائل التكنولوجيا المعرفية الحديثة ،اسهاما إيجابيا في إيجاد وتعزيز االتجاهات التربوية

والتعليمية الحديثة(عباس.)97,96 :2004 ،

في حين استعرض (زين الدين" :)2002،أن هناك العديد من الكليات والمعاهد العليا المتخصصة في علوم
الحاسب اآللي لتخريج كوادر من أبناء الوطن القادرين على التعامل مع الحاسبات اآللية وفهم واستيعاب برامج

تشغيلها ،وكيفية االستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات (االنترنت) في جمع وتسجيل جميع البيانات والمعلومات
الالزمة لجميع المجاالت ،فضال عن تكثيف االهتمام ببرامج التدريب على الحاسب اآللي في شتى مراكز
التدريب بالجامعات المعاهد ومراكز الشباب والنوادي والجمعيات األهلية مما ساعد على نشر ثقافة الحاسب

اآللي وبرامجه وتطبيقاته"(زين الدين.)203:2002 ،
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وهذا ما أكدته توصيات مؤتمر "التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ":الذي أقيم في غزة  ،وأكد على ضرورة
توظيف الصفوف االفتراضية التفاعلية في التدريس الجامعي والعمل بصورة متدرجة لخدمة العملية التعليمية،
التنسيق بين الجامعات وو ازرة التربية والتعليم العالي لمنح درجات علمية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس

المتعمدة على تقنية التعليم االلكتروني كجزة من نسبة عدد الساعات المحددة للتخرج.
()www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/156342.html, 2010

وهنا أشار(الهادي :(2007،أن هناك أسس وعوامل تساعد الجامعة على تطوير النظام التعليمي عن طريق
شبكة اإلنترنت وهي:
 .1المواد المدرسية المبنية على الويب :من خالل جعلها متاحة على الويب ،والدعم والمساندة التعليمية المقدمة
من خالل الويب.

 .2تنمية مهارات االتصال :من خالل المراسالت من طالب آلخر في الخارج ،ومن عضو هيئة تدريسية آلخر.
 .3النشر اإللكتروني :من خالل دوائر المعارف اإللكترونية.

 .4التنقيب عن المعلومات :من خالل توافر قواعد بيانات ،ومكتبات رقمية.
 .5التضك ك ك ك ك ككمين فك ك ك ك ك ككي مشك ك ك ك ك ككروعات البحك ك ك ك ك ككوث :تجميك ك ك ك ك ككع المعلومك ك ك ك ك ككات وتحليلهك ك ك ك ك ككا فك ك ك ك ك ككي إطك ك ك ك ك ككار البح ك ك ك ك ك ككوث
المشترك فيها (الهادي.)249,248 :2007 ،
كما وأكد (إسماعيل ":(2001،على ضرورة تحول أعضاء الهيئة التدريسية من أسلوب الكتابة بالورقة والقلم
إلى الكتابة بالكمبيوتر ،عن طريق ما يلي:
.1توفير جهاز كمبيوتر خاص لكل عضو هيئة تدريس باألقسام المختلفة.

.2إلحاق أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالدورات التدريبية الستخدام الكمبيوتر في الكتابات التعليمية ونشرها.
 .3توجيه أعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى عدم استخدام كتابات الورقة والقلم اليدوية في المكتبات الرسمية
والمادة التعليمية ،كما ويعد استخدام عضو هيئة التدريس للكمبيوتر في كتاباته التعليمية والرسمية مشجعا

للطالب على تطوير مهاراتهم في اس تخدام الكمبيوتر في أنشطة الكتابة والقراءة التعليمية ،كما أن استخدام
معالج الكلمات في قاعات الدراسة يؤدي إلى تطوير إدارة الموقف التعليمي ،ودوره في التأثير على الطالب
نفسيا وأدائيا إلكسابهم الشعور بأهمية استخدام الكمبيوتر في دراستهم"(إسماعيل.) 62,61 :2001 ،
ومما سبق َي ْخُلص الباحث" يتوجب على الجامعات بمحافظات غزة ،تبني واعتماد خطط واستراتيجيات للحد
من اتساع الفجوة الرقمية لديها ،من خالل :توفير التقنيات التعليمية ا لرقمية الالزمة في عملية التدريس التي
تمهد إلى توظيف التعليم اإللكتروني بصورة كاملة ،مع إعداد برامج تدريبية للعاملين في استخدام تلك التقنيات،
لرفع كفاءة المهارات الرقمية ،وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والطالب في الجامعات للتحول نحو االستخدام

الرقمي.
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 :2.2.8بذة عن الفجوة الرقمية في فلسطين:
إن المطلع اطالعا عميقا ودقيقا على الواقع الرقمي الفلسطيني بمحافظات الوطن عامة ،ومؤسسات التعليم
العالي خاصة باعتبارها لبنة المجتمع ،يالحظ أن هناك ضعف وافتقار في المجال الرقمي والتكنولوجي سواء

على صعيد امتالك تلك التقنيات أو امتالك المهارة في استخدامها.

وهذا ما أكده د .عالم موسى وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في اليوم العالمي لالتصاالت

ومجتمع المعلومات ":أن الو ازرة تسعى جاهدة إلى سد الفجوة الرقمية من خالل التوعية باإلمكانات التي يمكن
أن يحققها استخدام اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إذكاء الوعي بهذه اإلمكانات والتي من شأن
استعمالها أن يوفر لشتى المجتمعات واالقتصادات رفاهية رقمية".
()http://www.albawabhnews.com/1296936, 2015
وفي جانب آخر وبناء على إحصائية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام  ،2014فقد جاءت نسب
امتالك األسر الفلسطينية ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بدرجة ما بين متوسطة إلى حد ما،
وضعيفة ،وفيما يلي جداول توضح ذلك:
جدول )(2.4
سبة األسر التي يتوفر لديها بعض أدوات تك ولوجيا المعلومات واالتصاالت في البيت حسب الم طقة ،في دولة فلسطين
لعام (2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي ي)36 :2014 ،

أدوات تك ولوجيا المعلومات
واالتصاالت
كمبيوتر مكتبي(حاسوب)

الم طقة
محاف ات الضفة الغربية

محاف ات غزة

%48.4

%38.2

الب توب(كمبيوتر محمول) %35.8

%28.0

تابلت ()I-PD

%16.4

%3.5

هاتف ذكي

%59.4

%34.7

انترنت في البيت

%42.2

%51.4
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جدول )(2.5
سبة األفراد ( 10س وات فاكثر) الذين يستخدمون الحاسوب حسب غرض االستخدام والج س والم طقة ،في دولة فلسطين
لعام (2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي ي.)40 :2014 ،

الغرض من استخدام
الحاسوب ومتغير الج س
الذكور
التسلية والترفيه

الم طقة
محاف ات الضفة الغربية
%84.1

محاف ات قطاع غزة
%77.5

الستخدام النوافذ

%34.1

%30.7

للدراسة والتعلم

%37.2

%40.4

%21.3

%14.6

أخرى

%79.9

%77.2

%1.6

%0.9

اإل اث

%80.3

%66.8

التسلية والترفيه

%38.2

%28.6

للدراسة والتعلم

%54.0

%53.0

العمل

%8.3

%6.9

العمل

استخدام االنترنت

استخدام االنترنت

أخرى

%75.4

%74.4

%0.2

%0.7
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جدول )(2.6

توزي ال سبي لألفراد (بكالوريوس فأعلى) حسب قيامهم بأية دراسات أو أبحاث أو أعمال تطويرية

وبعض الخصائص الخلفية ،في دولة فلسطين لعام (3102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي ي.)56 :2014 ،

القيام بأي دراسات أو أبحاث على اال تر ت

الخصائص الخلفية

عم
محاف ات الضفة الغربية

ال

%1.2

%98.8

طولكرم

%0.5

%99.5

نابلس

%1.1

%98.9

جنين

رام الله والبيرة
القدس

أريحا واألغوار
محاف ات غزة
شمال غزة

%97.3

%2.7
%1.6

%98.4

%0.0

%100

%0.3

%99.7

غزة

%0.7

%99.3

دير البلح

%3.4

%99.6

خانيونس

رفح

%99.5

%0.5

%99.6

%0.4

ومما سبق َي ْخُلص الباحث" أن المجتمع الفلسطيني بشكل عام والجامعات الفلسطينية بشكل خاص سواء في
محافظات الضفة الغربية ومحافظات غزة ،يعانون من فجوة رقمية سواء على صعيد توفير التقنيات التكنولوجية
الرقمية لألفراد ،أو على صعيد االستخدام في البحث العلمي ،وضعف في مستوى المهارات الرقمية ،وهذا ما

أكدته النتائج المعلنة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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 :2.3المحور الثالث
تجارب ونماذج معاصرة
 :2.3.1جتارب ومناذج للتوج حنو جمتمع املعرفة.
 :2.3.2مناذج جلامعات حتولت إىل جامعة ذكية.
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 :2.3.1تجارب و ماذج للتوجه حو مجتم المعرفة:
لقد أكدت السنوات األخيرة أن للجامعة دو ار كبي ار في بناء مجتمع المعرفة ،ونشر المعرفة سواء بين أفرادها
أو أفراد المجتمع المحلي ،فهي المنبر الرئيس لتطوير العلم ونشره ،وهي شريان الحياة للمعرفة وتوليدها ونشرها،

ولهذا فنحن نرى الكثير من الجامعات تسعى جاهدة للقيام بهذا الدور المنوط لها وهو بناء مجتمع المعرفة داخل
أروقتها وداخل المجتمع المحلي ،وحتى يتسنى ألي جامعة بناء مجتمع المعرفة ،فالبد منها االطالع على

تجارب الجامعات الدولية والعالمية ،واالستفادة من خبراتها في هذا المجال ،ومن هذه الجامعات:
 .1أ موذج جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية:
بد أت كجامعة خاصة (أهلية بجهود بعض رجال الخير من أهل جدة) ثم عممها الملك فيصل بن عبد
العزيز  ،كان تأسيس هذه الجامعة في عام ( 2262م) بصفتها جامعة أهلية ،هدفها نشر التعليم العالي في
المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية .تضم جامعة الملك عبد العزيز حرمين جامعيين منفصلين ،طبقا

لما تقتضي به التعاليم اإلسالمية ،أحدهما للطالب واآلخر للطالبات ،وكل منهما مزود بكافة المرافق الدراسية
والث قافية والرياضية والترفيهية ،ومكتبة كبيرة مجهزة بأحدث التقنيات المكتبية لخدمة الطالب والطالبات وأعضاء
هيئة التدريس ،وفي غضون أربعة عقود ،وهي كل عمر الجامعة ،أصبحت جامعة الملك العزيز من أبرز

مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي واإلقليمي ،حيث تقدم برامج تعليمية إلعداد الخريجين لممارسة
المهن المختلفة تتماشى مع المتطلبات التعليمية المتجددة للمجتمع ،وال تقتصر الجامعة على منهج الدراسة

باالنتظام بل أنشأت الدراسة عن طريق االنتساب ،تيسي ار على أبناء الوطن ،كما أنها لم تتوقف على الدراسة

بالطرق التقليدية فقط ،بل أ نشأت عمادة التعليم عن بعد ،لكي تواكب التطورات العلمية والتقنية والحضارية،
وتسهيال على الراغبين من الطالب والطالبات مواصلة مسيرتهم الدراسية  ،كما تضم الجامعة(  )14كلية 25
منها في الحرم الجامعي و 9خارج الحرم الجامعي ،وقد تبنت هذه الجامعة رسالة واضحة مبنية على أساس

المسئولية المجتمعية وتطوير المعرفة والبحث واالبتكار وريادة األعمال ،كما وقامت الجامعة بوضع هدف بعيد
المدى وهو :أن تكون الجامعة رائدة من حيث اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والمهاري

لطالب الجامعة ،والتميز في البرامج البحثية والتنموية ،والتشجيع على اإلسهامات الثقافية ،وثقة المجتمع
والمؤسسات الخارجية بمخرجاتها ،واالستثمار األمثل لمواردها وامكاناتها،

ولذلك عمدة الجامعة على تأسيس العديد من المراكز البحثية والعلمية وهي:

-

مركز التميز لبحوث الجينوم الطبية

 -مركز التميز ألبحاث هشاشة العظام

 -مركز ابحاث االقتصاد اإلسالمي

 -مركز ابحاث المياه

 -مركز التميز في الدراسات البيئية

 -مركز التقنيات متناهية الصغر

 -مركز اإلنتاج اإلعالمي

 -مركز الملك فهد للبحوث الطبية

مركز تطوير التعليم الجامعي ( )www.kau.edu.sa (، ( https://ar.wikipedia.org/wik
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.2أ موذج جامعة أم القرى:
أنشأت الجامعة في عام ( 2222م ) بأمر من الملك خالد بن عبد العزيز ،و تضم جامعة أم القرى 14

كلية ومعهدين ،كما قامت الجامعة بإنشاء عمادة تقنية المعلومات لتكون نواة لنشر التقنية في أرجاء الجامعة،
وللمساهمة في توطين ومواكبة التقنيات الحديثة ،وتتمثل أهم أنشطة العمادة في توفير الدعم التقني لجميع
منسوبي وطالب الجامعة ،إضافة إلى إعادة هندسة اإلجراءات التقليدية بمنظومات برمجية تعمل على ميكنة

التعامالت ،وتطوير آلية التواصل بين أفراد الجامعة  .كما أنشأت الجامعة وكالة األعمال واإلبداع المعرفي،
والتي تضم معهد إدارة بيوت البحوث والدراسات االستشارية ،ويتفرع منها إدارة الكراسي العلمية وادارة بيوت
الخبرة ،كما تضم مركز االبتكارات لألعمال ،وحاضنات األعمال والريادة ،باإلضافة إلى برنامج استقطاب

المتميزين والمبدعين من العلماء وأعضاء هيئة التدريس ،وتعتبر وكالة األعمال واإلبداع المعرفي من أحدث
الوكاالت المستحدثة بجامعة أم القرى ،وتضم الوكالة بين جنباتها معهد البحوث والدارسات االستشارية ويتفرع
منها إدارة الكراسي العلمية وادارة بيوت الخبرة كما تضم الوكالة مركز االبتكارات لألعمال ويتفرع منها حاضنات
األعمال والريادة كذلك تضم الوكالة إدارة االستثمار ويتفرع منها وقف الجامعة وشركة الجامعة والمشاريع

االستثمارية كما استحدثت الوكالة برنامج استقطاب المتميزين والمبدعين ويتفرع منها برنامج تبني العلماء
الحائزين على جائزة الملك فيصل العالمية ولجنة استقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ووحدة التعاون

الدولي وحدة التصنيف العالمي).)https://uqu.edu.sa/ ( ، ) https://ar.wikipedia.org/wiki
 .3تجربة وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين حو ب اء مجتم المعرفة:
اهتمت و ازرة التربية والتعليم في مملكة البحرين اهتماما شديد بالمعرفة واالقتصاد القائم على المعرفة ،وذلك من
خالل التركيز على المعرفة إنتاجا وتوزيعا واستخداما االقتصاد القائم على المعرفة ،كما قامت بعدة جهود مبذولة
لتحيق تلك األهداف ،ومن هذه الجهود:

الجيدة لجميع مستحّقيها.
.1توفير الخدمة التعليمية ّ
 .2تطوير النظام التعليمي وشموليته لجميع فئات الدارسين.
 .3العمل على تطوير هذا النظام ومراجعته باستمرار من خالل التقييم الداخلي والخارجي

 .4مواكبة التحوالت التي يشهدها المجتمع تفعيال لدوره في بناء القدرات المستقبلية لإلنسان البحريني
. 5تطبيق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ،بما يتناسب مع االحتياجات التنموية
.6االهتمام بالتعليم والتدريب وتطوير برامج التدريب بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة التنمية المستدامة
المعتمدة على التكنولوجيا واإلبداع.

 .7متابعة وتقييم برامج إصالح النظام التعليمي بتكوين الموارد البشرية المالئمة لالقتصاد القائم على المعرفة
ومجتمع المعرفة.
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 .8إيجاد البيئة المؤسسية والنظامية وتطوير البنية األساسية إلدارة المعرفة وبخاصة البنية األساسية لتقنية
المعلومات واالتصاالت.

 .9تعزيز مكانة التعليم اإللكتروني في المدارس الحكومية ) تعزيز التواصل بين أطراف العملية التعليمية(
تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس.

 .10االرتقاء بالعملية التعليمية وفقا ألولويات البرنامج الذي تنفذه الو ازرة اليوم بالتعاون مع مجلس التنمية
االقتصادية والخبراء وبيوت الخبرة العالمية.

 .11تطوير البنية الثقافية والفكرية والروحية للطالب من خالل االهتمام بتطوير المناهج الدراسية .
 .12التوسع في استخدام تقنية المعلومات واالتصال وبناء أسس العلوم والتكنولوجيا وادخالها في العملية التربوية
لتطوير عملية التواصل واالتصال والتعلم عن بعد ،وتهيئة المعلمين والمتعلمين لالستفادة من هذه اإلمكانات

وما تتيحه من مصادر المعرفة المتعددة لترجمة أهم مبادئ التعلم في القرن الحادي والعشرين ،وهو :التعلم
لنكون  ،التعلم للمعرفة  ،التعلم للعمل  ،والتعلم للعيش مع اآلخرين.
. 13تعزيز التواصل واالستفادة من شبكة اإلنترنت:

 التواصل التربوي والمعرفي بتزويد المدارس بالحواسيب وتوصيلها بالشبكة. -تدريب آالف المعلمين واإلداريين واالختصاصين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال و مواقع

االنترنت الحالية التي توفرها و ازرة التربية والتعليم.

 توفر سبل التواصل واالتصال ومصادر المعرفة المختلفة ،واتاحة فرص لتبادل المعرفة والخبرات بينالمدارس(د.ت .)www.mdps.gov.qa/en/media/events/Documents/Bahrain.pdf,

 .4تجربة وزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية للتحول إلى مجتم المعرفة:
في عام  2014صدر أمر المقام السامي بتشكيل لجنة برئاسة وزير االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية
السعودية مهمتها (الخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية ،للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية
وزمنية محددة التكلفة )  ،على أن تشمل هذه االستراتيجية الجامعات ومؤسسات التعليم في المملكة ،ومن أجل
تحقيق هذا الهدف قامت و ازرة االقتصاد والتخطيط بعدة نشاطات رئيسية في التوجه نحو مجتمع المعرفة،

وهي :توليد المعرفة (تشجيع البحث والتطوير واالبتكار)  ،نقل المعرفة )نقل مباشر أو غير مباشر(  ،تراكم
المعرفة وادارتها ،نشر المعرفة )من خالل تشجيع التعليم المدرسي والجامعي) ،و استثمار المعرفة (االبتكار
والصناعة(( )kbe.cbe-qu.edu.sa/download/2.pdf,2014
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 :2.3.2ماذج لجامعات تحولت إلى جامعة ذكية:
 .1أ موذج جامعة حمدان بن محمد الذكية في اإلمارات:
أنشأت جامعة حمدان بن محمد الذكية عام ( 2229م ) بأمر من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،

في مدينة دبي في دولت اإلمارات  ،و لقد بذلت جامعة حمدان بن محمد الذكية في اإلمارات جهودا كبيرة

لتحقيق اعتراف دولي بها ،عبر الصالت العالمية واالعتماد األكاديمي ،وقامت بكل ما بوسعها لتشجيع االهتمام
بفكر إدارة الجودة الشاملة وتطبيقه في العالم العربي  ،وأخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي

من خالل التعليم الذكي ،ويبرز ذلك جليا ف ي تخصصاتها األكاديمية في إدارة األعمال والجودة ،والتعليم،
والرعاية الصحية والبيئة.وذلك عبر العديد من اإلجراءات والمزايا أهمها:
 -إتاحة الفرصة أمام الراغبين بتطوير معارفهم وخبراتهم في هذا المجال.

 قامت بالتنسيق بين الجهود في تعريب المراجع والبرامج التخصصية الدولية التي تحظى باعتراف أكاديمي تشجيع الباحثين العرب على العمل مع الجامعة لتطوير مناهج إدارة الجودة الشاملة وبرامجها باللغة العربية. -تعتمد التعليم االلكتروني كنظام للتعليم.

 -تشجع التميز في التعليم والتعلم بطرق تكنولوجية مبتكرة.

 توفر جامعة حمدان بن محمد الذكية باقة متكاملة من خدماتها للطلبة والعاملين فيها ،على المفهوم الذكيللخدمات ،عبر إطالق تطبيقها «الحرم الذكي» الذي يستند إلى أحدث التقنيات والوظائف المتوافرة عبر األجهزة
الذكية ،مثل خدمات تحديد الموقع وارسال اإلخطارات وخدمات الكاميرا ،إضافة إلى شموليته لمفهوم "التكنولوجيا

القابلة لالرتداء" حيث تم تصميم التطبيق خصيصا لضمان المواءمة والتكامل التام مع الساعات الذكية ،بما
فيها ساعات "أبل" و"موتوروال" و"سامسونغ".
مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الدارسين والهيئة التدريسية
موحدة
 ويشكل التطبيق منصة افتراضية ّّ
واإلدارية على السواء عبر مجموعة من الخدمات الذكية التي تشمل الوصول السهل إلى السجل األكاديمي،
المقررات ،وتقديم الواجبات الدراسية والتسجيل في
وتقديم االقتراحات ،وتسجيل الدارسين ،والوصول إلى
ّ
المتطورة
االمتحانات التقييمية ،واالطالع على الدرجات والسجل الدراسي من خالل أحدث التطبيقات واألنظمة
ّ
لضمان تجربة سهلة وممتعة للمستخدمين.

 والتصميم الذكي للتطبيق يتيح التكيف مع حجم الشاشة التي يستعملها المستخدم من أجهزة الحواسيبواأللواح والهواتف الذكية ،ويتيح منصة ذك ية لتعزيز التواصل الفاعل بين الدارسين الجدد والحاليين ،واإلبال
عن األعطال التقنية ،ومعرفة رصيد المحفظة اإللكترونية ،ومتابعة المعامالت المالية العالقة والدفع إلكترونيا.

 قامت بعقد شراكات مع معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم ،وجامعة كاتالونيا األمريكية. تعتمد نموذجا للتدريب الذكي الرقمي ألعضاء هيئة التدريس والطالب. حازت على عضوية المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.98

ومجمل القول ،إن جامعة حمدان بن محمد الذكية ومقرها دبي لن تكون مجرد مؤسسة لتقديم المعارف األكاديمية
والتخصصية في إدارة الجودة الشاملة ،ولكنها سوف تصبح أيضا مرك از للتنوير الفكري والثقافي.
))https://www.hbmsu.ac.ae/ar

.2أ موذج جامعة إكسفورد البريطا ية:
تعد من أقدم الجامعات في العالم الغربي المتحدثة باإلنجليزية ،وأقدم جامعات بريطانيا السبع العتيقة ،ومن
ّ
خيرة ورابع أفضل جامعات العالم والجامعة األولى في المملكة المتحدة على مؤشر تايم للجامعات لعام

 .2212-2211وتقع الجامعة في مدينة أكسفورد في إنجلت ار ،بالرغم من عدم معرفة التاريخ الدقيق إلنشاء
الجامعة ،فإن أصولها ترجع ،على أقل تقدير ،إلى القرن الحادي عشر  ،احتلت الجامعة حديثا المركز األول

في تصنيفين من تصانيف الجامعات البريطانية وهما تصنيف صحيفة الغارديان وتصنيف التايمز .وقد تصدرت
أكسفورد هذا التصنيف األخير للسنة الرابعة على التوالي .وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي يحتلها هذان

التصنيفان بناء على معايير الترتيب المتبعة ،فقد احتلت أكسفورد المركز الرابع في تصنيف التايمز للتعليم
العالي والعاشر في التصنيف الذي تعده جامعة شانغهاي جياو تونغ ,حيث أتت جامعة هارفرد بالمركز األول.

جامعة أكسفورد هي أحد جامعات األبحاث البريطانية في مجموعة رسل ،وفي مجموعة كومب ار وهي شبكة من

الجامعات األوروبية المتقدمة ،وفي رابطة جامعات األبحاث األوروبية) ، (LERUكما أنها عضو أساسي في
منظمة اليوربيوم .ويوجد بها كلية سعيد إلدارة األعمال  ،يوجد فيها(  ) 22كلية مستقلة ذات إدارة ذاتية ،و
النظام فيها يقوم على أساس العمل الجماعي  ،الذي أعطاها سر نجاحها ،حيث يتسنى للناس االجتماع معا
في مؤسسة كبيرة لتبادل األفكار .والجامعة معروفة بمرافقها الكثيرة مثل:

 تضم أكثر من ( ) 100مكتبة والتي تلبي احتياجات الطلبة واألكاديميين. يوجد بها العديد من المتاحف المهمة حوالي ثمانية متاحف. -تركز على إحداث التنمية المستدامة في كل المجاالت.

 تيسير الوصول إلى نتائج البحوث والبيانات من أجل دعم نشر مفتوح وسريع. تمتلك شبكات اتصال السلكية وسلكية عالية ،كما توفر نظام ( )LYNDAالذي يتيح الوصول إلىمكتبة واسعة من الدورات والمحاضرات التعليمية المصورة.

 تتيح موقع يضم محاضرات عامة ومواد تعليمية  ،وتوفر قواعد بيانات إلدارة البحوث الخاصة بالموظفينوالطلبة ،كما تمتلك حاضنات تكنولوجية ورقمية تحول األفكار اإلبداعية إلى مشاريع.
))/https://ar.wikipedia.org/ ), ( wiki and www.OX.AC.UK
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 .3أ وذج جامعة هارفرد األمريكية:

تعد من أقدم وأعرق الجامعات األمريكية ،واحدى أقدم جامعات العالم وأفضلها ،وأكبر جامعة في العالم من

حيث مبلغ الوقف والمساحة والتجهيزات ،واحدى الجامعات الثمان في رابطة اللبالب .تقع في

مدينة كامبردج بوالية ماساتشوستس األمريكية .أسسها القس البروتستانتي جون هارفارد عام( 1636م ) لتناظر
جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بريطانيا  ،كما تعد الجامعة أحد أصعب جامعات العالم في قبول الطلبة،
حيث أن ترتيبها الخامس عالميا من حيث صعوبة القبول  ،وتضم كليات مختلفة هي :الطب ،الهندسة ،التصميم،

التربية والفنون ،الالهوت ،األعمال ،اإلدارة الحكومية ،القانون ،الصحة العامة ،وتهدف جامعة هارفرد إليجاد
مجتمع مدني يحدث ثورة في شتى مجاالت العلم.

أهم المزايا التي جعلت من جامعة هارفرد جامعة رقمية:

 تمتلك أكبر مكتبة أكاديمية في الواليات المتحدة األمريكية والعالم ،تحتوي على كتب ورقية ورقمية. الحرم الجامعي يمتلك العديد من المكتبات والمختبرات والمتاحف ومراكز البحوث لدعم العلماء في أي مجالتخصص.

 تهتم بطلبتها وتوفر إمكانات غير محدودة ومتميزة داخل الفصول الدراسية وخارجها. تعتمد على وسائل التواصل االجتماعي بين جميع أفرادها -لديها بنية تقنية وتكنولوجية ذكية ،وتملك العديد من ب ارمج تكنولوجيا المعلومات.

 تمتلك نظام معلومات الطالب ،نظام بسيط وعالمي يمكن الطلبة من التسجيل بالفصول والدورات واجراءالمعامالت الجامعية ،والوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.
 تقدم العديد من الخدمات التقنية والتكنولوجية الذكية التي تسهل جميع العمليات الجامعية للطلبة وأعضاءهيئة التدريس من خالل االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الويب التي تعد األساس لتكنولوجيا

المعلومات في الجامعات.
 -تمتلك خدمات الشبكة المتقدمة التي تقدم كافة الخدمات الحيوية التي تدعم احتياجات المؤسسة.

 توفر فيها مراكز بيانات وقواعد بيانات  ،و نظام يحتوي على نتائج البحوث العلمية في جميع المجاالت. -تستخدم الفيديوكونفرنس في المؤتمرات اإلدارية والتواجد عن بعد.

 -تمتلك تطبيقا للهواتف النقالة يزود أعضاء هيئة التدريس والزوار كافة المعلومات.

 تملك مرك از ضخما يسمى ( ،)HarvardXوهي مبادرة على مستوى الجامعة يشرف عليها نائب الجامعةللتقدم في التعلم ،ولتمكين أعضاء هيئة التدريس لبناء وانشاء خبرات مفتوحة عبر االنترنت.

 تعمل على نقل جميع كلياتها ومؤسساتها إلى مؤسسات ذكية. -تتيح إمكانية النشر على االنترنت لجميع أفرادها.

 لديها مكتبة تكنولوجية ،وقواعد بيانات رقمية ،وخدمات تسهل البحث والوصول إلى مصادر المكتبة.)/http://www.harvard.edu).
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 :3.1تمهيد:
 فيما يلي سك ككيسك ككتعرض الباحث الد ارسكككات السك ككابقة العربية واألجنبية ،ذات العالقة بموضك ككوع الد ارسك ككة الحالية
ومتس ككلس ككلة تس ككلس ككل زمنيا من األحدث إلى األقدم ،ومقس ككمة إلى محورين حس ككب مص ككطلحات الد ارس ككة (مجتمع
المعرفة والفجوة الرقمية) ،كونه لم يجد الباحث د ارسك ككات سك ككابقة تجمع بين مصك ككطلحي الد ارسك ككة مجتمع المعرفة

والفجوة الرقمية:

 المحور األول :دراسات تناولت مواضيع تتعلق بمجتمع المعرفة وخصائصه ومميزاته وأهدافه.
 المحور الثا ي :دراسات تتعلق بالفجوة الرقمية ،وأبعادها وأسبابها وسبل الحد منها.
 وس ككيتم مناقش ككة تلك الد ارس ككات مع مراعاة التس ككلسكككل الزمني ابتداء من األحدث إلى األقدم ،مع إبراز عنوان
كل د ارسكة ،والعام التي طبقت فيه الد ارسكة ،واسم مؤلف الدراسة ،وهدف كل دراسة ومنهجها ومجتمعها وأداتها،

وأهم النتائج التي توص ككلت إليها ،وبعض التوص ككيات ،ثم س ككيعقبها التعليق على الد ارس ككات الس ككابقة لكل محور،
وتوض ك ك ككيح أوجه االتفاق واالختالف بين الد ارس ك ك ككات الس ك ك ككابقة والد ارس ك ك ككة الحالية ،وما يميز الد ارس ك ك ككة الحالية عن
الدراسات السابقة.
 :3.2المحور األول :الدراسات المتعلقة بمجتم المعرفة:
.1دراســـــة مســـــتوي وكســـــيرة ( )2015بع وان" :التعليم العالي وامـــــكالية تطوير وا تاج المعرفة العلمية في
الجزائر خبل الفترة (.")1990-2013
هدفت إلى تسليط الضوء على قطاع حساس وهو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر  ،وتحديد
دور الجامعة الجزائرية ومخابر البحث العلمي في إنتاج المعرفة العلمية  ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

 ،و التحليل النظري للمعطيات والبيانات الرقمية  ،والمجالت والملتقيات العلمية كأداة لدراستهما ،و توصل

الباحثان لنتائج أهمها :أن قطاع التعليم العالي في الجزائر عرف نموا وتحوال كيفيا ال نوعيا ،حيث إنه وبالرغم

من المجهودات المبذولة من قبل الدولة في ميدان البحث العلمي ال يزال يعاني قصو ار واضحا في إنجاز

البحوث وانتاج المعارف العلمية  ،ولكن مازال التعليم العالي والجامعات الجزائرية تعيش تدنيا حادا في المستوى
العلمي ومخرجاتها وافتقار مخرجاتها للمعرفة العلمية ،وهكذا أضحت وضعية إنتاج المعرفة من البحوث العلمية

في ميدان التعليم العالي هي هزلية مقارنة بإنجازات الدول المتطورة وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثان:
ضرورة تفعيل مخابر البحث العلمي والجامعات في إنتاج المعارف العلمية والبحوث السيما التطبيقية ،و ضرورة
توجيه الباحثين وبالخصوص طلبة الدراسات العليا نحو الدراسات والبحوث التطبيقية ،وتوفير البيانات والمعطيات
عن جميع القطاعات لتسهيل البحث للباحثين والقيام بالدراسات  ،والعمل على زيادة الدعم المالي للباحثين
واألساتذة الجامعيين السيما في إنجاز بحوثهم إلنتاج المعرفة العلمية وتطويرها  ،وحتمية زيادة فتح المخابر
الجامعية والمجالت وتكثيف الملتقيات والندوات العلمية.
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 .2دراســة صــار ( )2015بع وان" :تفعيل مقومات البحث التربوي في جامعة القصــيم على ضــوء متطلبات
مجتم المعرفة"
هدفت إلى تحليل األدبيات الخاصة بمجتمع المعرفة ،بغية تحديد مفهوم وأبعاد وخصائص مجتمع المعرفة

 ،والمتطلبات التي يمكن أن يسهم بها البحث التربوي في إقامة مجتمع المعرفة ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي،
واالستبانة كأداة للدراسة وزعت على عينة الدراسة البالغ عددها(  )28عضوا من أعضاء هيئة التدريس

المتقاعدين من جامعة القصيم وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية الستجابات متوسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تفعيل مقومات البحث التربوي جاءت بوزن نسبي ( )%52.45بدرجة متوسطة،
حيث حصل مجال مقومات البحث التربوي الخاصة بإنتاج المعرفة التربوية على وزن نسبي ( )% 53بدرجة

متوسطة  ،كمل وحصل مجال مقومات البحث التربوي الخاصة بتطبيق المعرفة التربوية على وزن نسبي

( )% 51.90بدرجة قليلة  ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة :ضرورة توفير التمويل الذى يكفل مرتبات
وحوافز مجزية تضمن استقرار حياة الباحث حتى يتفر للبحث ،وذلك من خالل زيادة نسبة االنفاق الحكومي
على البحث العلمي ،وتنويع مصادر التمويل  ،كما أكدت الدراسة على العمل الجاد على تطوير المكتبات

الجامعية ونظم المعلومات الرقمية في مجتمع المعرفة ،واالشتراك في المجالت والدوريات التربوية العالمية،
وذلك لمالحقة غ ازرة وتنوع المعرفة التربوية في مجتمع المعرفة.
 .3دراسة عبدالله وجرجيس ( )2014بع وان ":إدارة المعرفة :مفهومها ,وأهميتها ,وواق تطبيقها في
المكتبات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجهة

ر مديريها".

هدفت التعرف إلى واقع تبني مفهوم إدارة المعرفة وأهميتها في المكتبات العامة اإلماراتية من وجهة نظر

مدراء تلك المكتبات ،من خالل قياس واقع ممارسة عمليات إدارة المعرفة في هذه المكتبات ،و استخدم الباحثان
المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة وزعت على عينة الدراسة من مدراء المكتبات العامة ورؤساء األقسام
أو المسئولين عن خدمات المعلومات في هذه المكتبات حيث بلغ عددهم (  )35موظف ،وأظهرت الدراسة عدة

نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية الستجابات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق إدارة المعرفة في
المكتبات العامة باإلمارات جاءت بدرجة كبيرة وبوزن نسبي ( ،)%75.46حيث حصل مجال توليد المعرفة

على وزن نسبي ( )%74بدرجة كبيرة  ،وحصل مجال نشر ومشاركة المعرفة على وزن نسبي ( )%77.2بدرجة
كبيرة  ،كما حصل مجال تطبيق المعرفة على وزن نسبي ( )%75.2بدرجة كبيرة  ،وفي ضوء هذه النتائج

أوصى الباحثان :ضرورة ال عمل على رفد الموظفين بالدورات وورش العمل المختلفة المتعلقة بمفاهيم إدارة
المعرفة  ،و تفعيل أسلوب العمل كفريق من خالل إيجاد الثقافة التنظيمية المناسبة توفير االستراتيجيات الواضحة
التي تدعم وتحفز تبني مفهوم إدارة المعرفة ،و إيجاد نظام حوافز ومكافآت فعال لتشجيع الموظف على ابتكار

المعرفة والمشاركة بها.
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 .8دراسة جم ( )2014بع وان ":اإل تاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في
قطاع غزة".
هدفت التعرف إلى حجم اإلنتاجية العلمية لعضوات الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي ،والكشف

عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في حجم اإلنتاجية العلمية وفقا لمتغيرات الد ارسة :المؤهل
العلمي ،المؤسسة ،عدد سنوات الخبرة األكاديمية ،المنصب اإلداري ،التخصص ،الحالة االجتماعية كما هدفت

إلى تحديد أبرز الحاجات التدريبية لزيادة فاعلية اإلنتاجية العلمية لديها ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي،

واالستبانة كأداة للدراسة ،وزعت على عينة بلغ عددها( (100عضوة من هيئات التدريس في مختلف مؤسسات
التعليم العالي في قطاع غزة .وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها :وجود ركود وقلة في اإلنتاجية العلمية للمرأة

الفلسطينية من األبحاث ،حيث أن أكثر من نصف العينة لم تنتج أبحاثا منشورة في المجالت العلمية المحكمة
وجاءت هذه النتيجة بوزن نسبي ( )54 %من نسبة العينة األصلية ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

إحصائية تعزى للمتغير عدد سنوات جاءت لصالح األكثر من  10سنوات ،و في ضوء هذه النتائج أوصت
الباحثة بعدة توصيات أهمها :العمل على إعادة النظر في نظام الترقيات بالجامعات ،وبخاصة بنود ما يتعلق

بحملة الماجستير لتشجيع اإلنتاجية العلمية لديهم ،ضرورة العمل على إعداد برامج تدريبية فصلية وسنوية
لتنشيط البيئة البحثية لدى الباحثين تخفيف األعباء التدريسية عن أعضاء هيئة التدريس إلتاحة الفرص للقيام

بممارسة الوظائف األخرى كالبحث العلمي ،وضرورة تنشيط الحلقات العلمية البحثية المتخصصة كجلسات

النقاش المفتوحة ،والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للتعريف بالمجالت العربية واألجنبية المحكمة وطرق النشر
فيها لتسهيل الوصول إليها.
 .5دراسة أل عثمان( )2013بع وان  ":واق تطبيق إدارة المعرفة في جامعة ايف العربية للعلوم األم ية".

هدفت التعرف إلى مستوى الوعي بإدارة المعرفة وأهميتها لدى العاملين في جامعة نايف العربية للعلوم

األمنية ،والى معرفة واقع تطبيقها ،وهدفت إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات استجابات تقديرات أفراد العينة نحو واقع تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغير (الجنس و سنوات الخبرة)

،و استخدم الباحث المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وزعت على ( )120عضو من أعضاء هيئة

التدريس بجامعة نايف للعلوم األمنية ،وأوضحت الدراسة عدة نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية الستجابات أفراد
عينة الدراسة لواقع تطبيق إدارة المعرفة (إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها) في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

جاءت بوزن نسبي ( )%65.2بدرجة متوسطة  ،وعدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات استجابات

تقديرات أفراد العينة نحو واقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية تعزى لمتغيري الجنس
و سنوات الخبرة  ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها :االستمرار في تطوير نظم
المعلومات وقواعد البيانات في الجامعة ومتابعة استخدام وتوفير التقنيات الحديثة في تخزين وتوثيق المعرفة
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المتاحة وتسهيل مهمة الوصول إليها ،و استقطاب موارد بشرية مؤهلة في مجال إدارة المعرفة ،واالستفادة من
تجارب المؤسسات  ،والعمل على تطوير نظام الحوافز في الجامعة لتشجيع على استخدام إدارة المعرفة.
 .6دراسة أووس و مارتمي ياك (  ) Owoc, & Marciniak, 2013بع وان  " :إدارة المعرفة كأساس
لجامعة ذكية" .
""Knowledge Management as Foundation of Smart University
هدفت إلى إبراز دور إدارة المعرفة وأهميتها في نجاح المؤسك ك كس ك ككات وبخاص ك ككة الجامعات العصك ك كرية الذكية ،
وتحقيق اس ك ككتخدام مفاهيم إدارة المعرفة في مركز الجامعة  ،وتؤكد الد ارس ك ككة على أن اس ك ككتخدام األنظمة الذكية
العامل الرئيس لتحقيق أهداف المؤس كسككات لدعم اإلدارة الشككاملة للمؤس كسككة من أجل زيادة الكفاءة وتحقيق فعالية
أفضككل ،وتعرض الد ارسككة األدوات الالزمة إلدارة المعرفة  ،وتوضككح العالقة بين إدارة المعرفة و الجامعة الذكية

 ،وتشككير للعناصككر التي تقوم عليها الجامعة الذكية وهي (أشككخاص أذكياء -بيئة تقنية ذكية -شك كبكة المعرفة )
،كما تؤكد الد ارسكة على أن هذه العناصكر تقوم بشككل أساسي على المعرفة والتكنولوجيا  ،وقد استخدم الباحثان
في د ارسك ك ك ككتهما المنهج التحليلي لألطر النظرية  ،وأظهرت الد ارسك ك ك ككة عدة نتائج أهمها  :وجود إدارة المعرفة بكل
مس ك ك ككتويات الجامعة مع تنفيذ عمليات االبتكار ،وأن مقومات الجامعة الذكية تقوم بش ك ك كككل أس ك ك ككاس ك ك ككي على إدارة

المعرفة ومتطلبات اقتصك ككاد المعرفة ،وفي ضك ككوء تلك النتائج أوصك ككى الباحثان  :بضك ككرورة متابعة عمليات إدارة
المعرفة والعلم على االبتكار المستمر والتجديد فيها.
 .7دراسة باڤان (  )Pavan, 2013بع وان  :م ور جديد للسعي من أجل تطوير التعليم :طريق المملكة
العربية السعودية حو مجتم المعرفة"
" A New Perspective on the Quest for Education: The Saudi Arabian Way to
Knowledge Society".
هدفت التعرف إلى الجهود الكبيرة للمملكة العربية السك ك ككعودية لتطوير التعليم بوجه عام و االسك ك ككتثمار في
التعليم العالي ،على وجه الخصك ككوص ،وهدفت هذه الورقة أيض ك ككا تقديم بعض الحقائق واألرقام حول التطورات
الجديدة في نظام التعليم العالي السك ك ككعودي ولشك ك ككرح كيف تم تجاوز أخطاء الماضك ك ككي  ،كما وعرضك ك ككت بعض

الحقائق واألرقام وتعليقات على التطورات الس ك ككابقة والحالية في نظام التعليم العالي في الس ك ككعودية  ،وتوض ك ككيح
الس ككياس ككات الحالية والمس ككتقبلية للتعليم في المملكة العربية الس ككعودية  ،كما وتش ككير هذه الورقة البحثية إلى واقع
تحول المجتمع العربي الس ك ككعودي في ق ارراته نحو مجتمع المعرفة ،وبالوتيرة التي تناس ك ككبه ،واسك ك كتعداد البالد من
خالل ذلك بالقيام ٍ
بدور هام للغاية في المنافسككة الدولية للتميز في التعليم ،واسككتخدم الباحث في د ارسككته المنهج

المكتبي التحليلي للوثائق واألطر النظرية ،وقد أوضحت نتائج الدراسة :أن المملكة العربية السعودية تسعى
جككاهككدة للعككب دور هككام في المجتمع التعليمي الككدولي  ،عن طريق بككث ونشك ك ك ك ك ك ككر وانتككاج وتطوير المعرفككة في
مؤس كسككاتها التعليمية  ،ومن خالل تلك النتائج أوصككى الباحث بعدة توصككيات أهمها :ضككرورة اعتماد اسككتراتيجية
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طويلة المدى لتطوير مخرجات التعليم في المملكة ،وتوفير مص ك ك ككادر تعلم ومعلومات مختلفة في المؤسك ك ك كس ك ك ككات
التعليمية.
. 8دراسة أبو معبان و الزيان ( )2012بع وان " :بر امج مقترو قائم على االحتياجات التدريبية في التعلم
هكدفكت الكدارسك ك ك ك ك ك ككة إلى تصك ك ك ك ك ك ككميم برنكامج تكدريبي مقترح قكائم على االحتياجات التدريبية في التعلم اإللكتروني

ومجتمع المعرفكة لطلبكة كليكات التربيكة  ،و قكام الباحثان بتحديد االحتياجات التربوية بالرجوع إلى األدب التربوي
والد ارسكات السكابقة  ،واعداد قائمة بتلك االحتياجات وعرضكها على أسكاتذة الجامعات في كل من جامعة األزهر
و اإلس ك ك ك ك ك ككالمية واألقص ك ك ك ك ك ككى وعدد من المش ك ك ك ك ك ككرفين التربويين في و ازرة التربية والتعليم بهدف تحكيم االحتياجات

التدريبية وللحكم على تصككنيف تلك االحتياجات ،لتكتمل على شكككل فقرات ضككمن المحاور الرئيسككة التي تمثلت
في محورين هما :اسككتخدام االنترنت والحاسككوب  ،و االسككتفادة من التقنيات الحديثة والتعلم االلكتروني  ،كما و
أوص ك ك ككى الباحثان في نهاية د ارس ك ك ككتهما إلى :ض ك ك ككرورة إدخال مقررات جديدة في المعلوماتية و طرائق اس ك ك ككتخدام

التقنيات الحديثة  ،وتش ككجيع الطلبة المعلمين على التعلم الذاتي والبحث العلمي  ،والتركيز على أهمية وض ككرورة
و توجه كليات التربية لتوظيف البحث العلمي في التدريس بصك ككورة أكثر فعالية مما يحفز على االنخراط الفعلي
من بوابة مجتمع المعرفة .
.9دراسة األغا وأبو الخير ( (2012بع وان ":واق تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة
واجراءات تطويرها".
هدفت إلى الكشف عن واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة واجراءات تطويرها من

خالل التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس

المفتوحة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،واستخدم المنهج الوصفي ،و االستبانة كأداة للدراسة وزعت على عينة
( )250مشرفا أكاديميا من مشرفي جامعة القدس المفتوحة ،وأسفرت نتائج الدراسة على :أن الدرجة الكلية

لتقدير أفراد عينة الدراسة لتطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتوحة جاء وبوزن نسبي ((%63.8

بدرجة متوسطة ،حيث جاءت عمليات توليد المعرفة بوزن نسبي ( )%63.44بدرجة متوسطة  ،كما وحصلت
عمليات نشر المعرفة على درجة متوسطة بوزن نسبي ( )%68.20بدرجة كبيرة  ،وأوضحت الدراسة عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة  ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدة
توصيات أهمها :ضرورة وضع رؤية استراتيجية للتعليم المفتوح على أسس علمية سليمة تراعي رسالة الجامعة

السامية تتناسب مع استراتيجية إدارة المعرفة ،و بناء فريق إلدارة نظام المعرفة لمتابعة تطبيق نظم إدارة المعرفة
في الجامعة ،وضرورة إعطاء أهمية أكبر من قبل اإلدارات العليا في الجامعة إلدارة المعرفة لتطوير مستوى

إنتاجية الموارد البشرية لديها ومستوى أدائها العام.
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 .10دراســـــة بركات و عوض ( )2011بع وان " :واق دور الجامعات العربية في ت مية مجتم المعرفة من
وجهة

ر عي ة من أعضاء هيئة التدريس فيها" .

هدفت إلى اس ككتطالع رأي عينة من أعض ككاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العربية ح ك ك ك ك ك ك ك ككول واقع الدور
الذي تمارسكك ك ككه هذه الجامعات في تنمية مجتمع المعرفة ،واسك ك ك ككتخدم الباحثان المنهج الوصك ك ك ككفي  ،وكانت العينة
( )132عضو هيئة تدريس ف ك ك ككي بع كك ككض الجامعات العربية ،وأوضحت نتائج الدراسة :أن تقديرات أعضاء هيئة
التدريس لدور الجامعات العربية في توليد المعرفة في المجتمعات المحلية جاءت ووزن نس ك ك ك ك ككبي( (%62بدرجة

متوسك ك ك ك ككطة  ،كما جاءت تقديرات أعضك ك ك ك ككاء هيئة التدريس لدور الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة في
المجتمعكات المحلية بدرجة كبيرة ووزن نسك ك ك ك ك ك ككبي( )%69.67بدرجة كبيرة  ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصككائية بين اسككتجابات أفراد الد ارسككة لتقيك ك ك ك ك ك ك ككيم دور الجامعات العربية في مجال إعداد الفرد تبعا لمتغير

الجنس وذلك لص ك ككالح اس ك ككتجابات الذكور  ،وفي ض ك ككوء هذه النتائج أوص ك ككت الد ارس ك ككة بعدة توص ك ككيات أهمها :

ض ككرورة تطوير الدور التنموي المجتمعي في مجاالت المعرفك ك ك ك ك ك ك ك ككة المختلفة حتى تحقق الجامعات العربية أهدافا
طموحة في هذا المجال ،كما ينبغي على الجامعات العربية مد جسكور من المشكاركة والتعاون مع مؤسك ك ك ك ك ك ك ككسات

اإلنت ككاج واالقت ككصاد ف ككي مجتمعاتها ،وبناء عالقات متبادلة معها حتى تضمن هذه الجامعات الدعم المالي عبر

هذه المؤسسات لتنفيذ برامجها األكاديمية والبحثية.
 .11دراسة الرقب ( )2011بع وان ":متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطي ية بقطاع غزة".
هدفت التعرف إلى متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،والكشف عما إذا

كان هناك فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة نحو متطلبككات تطبيق إدارة المعرفكة
فكي الجامعكات الفلسطينية بقطكاع غكزة تعكزى لمتغير (الجنس ،الجامعكة ،سنوات الخدمة)  ،استخدم الباحث
المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة وزعت على عينة الدراسة البالغ عددها ( (396من األككاديميين برتبكة

إداريكة واإلداريكين فكي الجامعكات الفلكسطينية بقطكاع غ كزة (جامعككة األزهككر ،الجامعككة اإلسككالمية ،وجامعككة
األقككصى)  ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها :توفر الثقافكة التنظيميكة(اإلنتاج المعرفي واالبداع واالبتكار)
كمتطلب من متطلبات تطبيكق إدارة المعرفة بوزن نسبي ( )%76.33بدرجة كبيرة  ،و توفر تكنولوجيا معلومات
(بنية تحتية وقواعد بيانات ومركتبة الكترونية) كمتطلب من متطلبات تطبيكق إدارة المعرفة بوزن نسبي

( )%81.13بدرجة كبيرة  ،كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس،

في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة جاءت لصالح الجامعة اإلسالمية ،وعدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات

أهمها :اعتمكاد الجامعكات الفلكسطينية علكى تنمية عمليات اإلبكداع فكي إدارة المعرفكة كجكزء مكن عملهككا اليككومي،
عبككر متابعككة الفككرص اإلبداعية الجديككدة ،وتقييمهككا واختيككار األفككضل ،وضكرورة ربكط الجامعكات بم ارككز البحكوث

وقواعكد البيانكات الكبكرى مكن أجكل اإلسكهام فكي بناء المعرفة وتطويرها  ،و الكسعي إلكى تكصميم قاعكدة بيانكات
مركزيكة بكين الجامعكات الفلكسطينية ،تمكنهكا مكن خكزن المعرفة وتبدلها بينها .
127

 .12دراســـة ســـو جهاو و ماإيدا و كوبو (  ( Songhao, Maeda, Kubo ,2011بع وان" :التطور من
التعلم التعــاو ي إلى التــأقلم م التعليم االلكترو ي :إ مــــــــــاء بيئــة جــديــدة للتعلم اإللكترو ي في مجتم
المعرفة".
E-learning

Evolution From Collaborative Learning to Symbiotic
Creation of New E-learning Environment for Knowledge Society

هدفت إلى توضك ككيح المتطلبات األسك ككاس ك ككية لبناء بيئة للتعلم اإللكتروني تلبي كافة متطلبات مجتمع المعرفة ،

ومناقش ك ك ك ككة كيفية تحقيق ذلك لكافة األفراد الذين يعيش ك ك ك ككون في مجتمع المعرفة  ،والتعلم فيه بأوس ك ك ك ككع معاني
التكنولوجيا  ،بحيث يص ك ك ككبح التعلم االلكتروني ال غنى عنه في جميع مراحل العمل ،والعيش واللعب  ،كما
وتركز هذه الورقة البحثية على ضك ك ككرورة بناء بيئة ،لتلبية مطالب الناس الذين يحتاجون إلى اكتسك ك ككاب معارف

ومهارات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وتنوير بعضك ك ككهم البعض بانتظام ،أي وجود بيئة تعلم إلكتروني
تعاونية جديدة وفعالة مع أس ككاس ككيات متطلبات مجتمع المعرفة  ،واقد اعتمد الباحثون في د ارسك ككتهم على المنهج
الوصك ك ك ككفي والمنهج المكتبي  ،وعلى جمع المادة النظرية المتعلقة بكل من التعلم االلكتروني ومتطلبات مجتمع

المعرفة ،وأوضكحت نتائج الد ارسكة :أن المشكاركين في التعلم اإللكتروني يكونون قادرين على اسكتيعاب العصكر
المعرفي الحالي أفضككل من غيرهم  ،من خالل المقدرة على التعليم الس كريع وفي نهاية الد ارسككة أوصككى الباحثون

بعدة توصيات أهما :ضرورة توسيع مجال التعلم اإللكتروني وتعزيزه لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.

 . 13دراسة قيطة ( )2011بع وان ":دور الجامعات الفلسطي ية في ب اء مجتم المعرفة و سبل تفعيله".
هدفت التعرف إلى درجة قيام الجامعات الفلسطينية بدورها في بناء مجتمع المعرفة في الجامعات الفلسطينية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،والتعرف إلى سبل تفعيل هذا الدور من وجهة نظر الخبراء والمختصين،

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة من (  ) 369عضو من أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية ،وأوضحت نتائج الدراسة :أن الدرجة الكلية الستجابات تقديرات أفراد
العينة نحو قيام الجامعات الفلسطينية بدورها في بناء مجتمع المعرفة في الجامعات الفلسطينية جاءت بوزن

نسبي( )%80.71بدرجة كبيرة  ،حيث حصل نشر للمعرفة على وزن نسبي ( (%82.69بدرجة كبيرة  ،وحصل
توظيف المعرفة على وزن نسبي( )%80بدرجة كبيرة  ،وحصل بناء وتوليد المعرفة على وزن نسبي()%79.44

بدرجة كبيرة  ،كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ولمتغير
سنوات الخدمة في مجالي توليد وتوظيف المعرفة  ،بينما توجد فروق ذات دالة إحصائية حول نشر المعرفة

تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية وجاءت لصالح رتبة أستاذ مشارك فأكثر ،كما توجد فروق في مجال نشر المعرفة

تعزى لمتغير سنوات الخدمة وجاءت لصالح  12سنوات فأكثر  ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحث بعدة
توصيات أهمها :إنشاء مركز للترجمة تهتم بنقل المعارف والعلوم وترجمتها للغة العربية ،وتفعيل الشراكة بين
الجامعة والمؤسسات المحلية لتبادل المعرفة ،وضرورة االتصال والتواصل مع الجامعات المتقدمة لمواكبة تطور

البحث العلمي ،بهدف التركيز على تطويره.
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 . 18دراسة األغا وأبو معبان( )2010بع وان " :تصور مقترو لب اء مجتم المعرفة في الجامعات

الفلسطي ية".

هدفت إلى تحديد أسك ك ك ك ك ككس ومكونات بناء مجتمع المعرفة في الجامعات الفلس ك ك ك ك ك ككطينية ،كما وهدفت إلى تقديم
تص ككور مقترح لبناء مجتمع المعرفة في الجامعات الفلس ككطينية ،ولتحقيق أهداف الد ارس ككة وبناء التص ككور المقترح

قام الباحثان باعتماد المنهج الوص ك ككفي وتحليل األطر النظرية ،وبعد اطالعهما على األدب التربوي والد ارسك ك ككات
الس ك ك ك ككابقة المتعلقة بالموض ك ك ك ككوع ،توص ك ك ك ككل الباحثان لنتائج أهمها :اقتراح المكونات الواجب توافرها في الجامعات
الفلسك ك ك ك ككطينية إلقامة مجتمع المعرفة وهي :المكتبة االلكترونية  ،محاض ك ك ك ك كرات للمواد المشك ك ك ك ككتركة بين الجامعات
الفلسك ك ككطينية  ،عقد مؤتمرات ،ورش عمل ،ندوات وأيام د ارسك ك ككية حول القضك ك ككايا التعليمية التعلمية المعاص ك ك كرة .

مراكز البحوث ،وفي ضك ك ك ك ككوء تلك النتائج أوصك ك ك ك ككى الباحثان ،بضك ك ك ك ككرورة ربط الجامعات بمراكز البحوث وقواعد

البيانات الكبرى من أجل اإلسككهام في بناء المعرفة وتطويرها ،والعمل على تطوير البنية األسككاسككية لالتصككاالت
وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفلسطينية.
 .15دراسة مساعدة والزيديين ( )2009بع وان ":تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في التدريس الجامعي من
وجهة

ر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األرد ية دراسة حالة جامعة الزرقاء".

هدفت التعرف إلى درجة تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في التدريس الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة

التدريس في الجامعات األردنية :دراسة حالة جامعة الزرقاء ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات دالة
إحصائية بين متوسطات استجابات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في التدريس
الجامعي في الجامعات تعزى لمتغير الجنس سنوات الخبرة  ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،واالستبانة أداة

كأداة للدراسة ،وكانت العينة ) (251عضوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء  ،وتوصلت الدراسة
لعدة نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية لتطبيق متطلبات إدارة المعرفة في التدريس الجامعي من وجهة نظر أعضاء

هيئة التدريس في جامعة الزرقاء جاءت بوزن نسبي ( )%81.2بدرجة كبيرة  ،وعدم وجود فروق ذات دالة

إحصائية تعزى لمتغير الجنس  ،في حين توجد فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة جاءت
لصالح من كانت خبرتهم تتراوح بين  15 – 10سنة  ،وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان :ضرورة التوسع
في دراسة مفهوم إدارة المعرفة في الجامعات؛ ألهميته في دعم قدرة الجامعات على التميز واإلبداع واالستمرار
في عصر الثورة المعلوماتية ،والعمل على توفير مستلزمات ومتطلبات تطبيق إدارة المعرفة من بنية تحتية

تكنولوجية في التدريس الجامعي  ،وتشجيع التعاون بين العاملين و تبادل المعرفة والتشارك.
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 :3.3المحور الثا ي :الدراسات المتعلقة بالفجوة الرقمية:
 .1دراســة العوي ي ( (2016بع وان" :اســتراتيجية مقترحة لتحول الجامعات الفلســطي ية حو الجامعة الذكية
في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة".
هدفت التعرف إلى درجة توافر متطلبات تحول الجامعات الفلسطينية نحو الجامعة الذكية في ضوء متطلبات

اقتصاد المعرفة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات دالة إحصائية بين

متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة توافر متطلبات تحول الجامعات الفلسطينية نحو الجامعة الذكية في ضوء

متطلبات اقتصاد المعرفة تعزى لمتغيري (الجامعة وسنوات الخدمة) ،واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي ،
واالستبانة كأداة للدراسة ،وكانت العينة جميع العمداء والنواب ورؤساء األقسام في الجامعات الفلسطينية
(اإلسالمية – األقصى – فلسطين) ،والبالغ عددهم ( ، )166وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها  :توافر متطلبات
تحول الجامعات الفلسطينية نحو الجامعة الذكية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة بوزن نسبي ((%66.51

بدرجة متوسطة  ،حيث حصل مجال توفر أشخاص أذكياء(مهارة تقنية) على وزن نسبي ( )%69.39بدرجة
متوسطة  ،كما حصل مجال شبكة المعرفة(النفاذ لمصادر المعلومات)على وزن نسبي قدره ( )%67.27بدرجة

متوسطة  ،في حين حصل مجال األبنية الذكية (توفر بنية تقنية) على وزن نسبي ( )%58.46بدرجة متوسطة
 ،كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة وجاءت النتائج لصالح
فلسطين ،و عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،كما بينت النتائج وجود فروق
ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة وجاءت النتائج لصالح الفئة العمرية أقل من ( )5سنوات ،

وفي ضوء تلك النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها :ضرورة تبني و ازرة التربية والتعليم العالي والجامعات
الفلسطينية مشروع استراتيجية التحول نحو الجامعة الذكية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة  ،العمل على

تمكين الموارد البشرية من امتالك المعرفة استهالكها وتوليدها ،ضرورة اعتماد البيئة التكنولوجية االلكترونية في
الجامعات  ،والعمل على إنشاء مراكز لألبحاث وبراءات االختراع إلنتاج المعرفة وتوليدها.

 .3دراســـــــة فلمبان ( )2014بع وان" :دراســـــــة احتياجات أعضـــــــاء هيئة التدريس من المهارات الخاصـــــــة
والمعارف التق ية في جامعة الطائف".
هدفت التعرف إلى مدى تمكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من المهارات والمعارف التقنية ودرجة

ممارستهم لها ،وتحديد أهم الكفايات التكنولوجية التعليمية التي يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم
من إنجاز مهامهم على أكمل وجه ،واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وكانت عينة
الدراسة ( )395عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الطائف  ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها:
أن الدرجة الكلية لتوافر التقنيات والمعارف الرقمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الطائف جاءت بوزن

نسبي( )% 67.35بدرجة متوسطة  ،حيث حصلت في استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة على
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وزن نسبي ( )%66.6بدرجة متوسطة  ،وحصل مجال المهارة في استخدام برامج تقنيات الويب على وزن

نسبي ( )%62.8درجة متوسطة ،كما حصل مجال المهارة في استخدام األجهزة التعليمية على وزن نسبي
( )%73بدرجة كبيرة  ،وحصل مجال المهارة في محور اإللمام بالمعارف التقنية ٍ
على وزن نسبي قدره ((%67

بدرجة متوسطة  ،كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس
وسنوات الخدمة ،وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها :ضرورة تدريب أعضاء هيئة
التدريس على كيفية توظيف المستحدثات التكنولوجية ،واعتماد التقنيات الجديدة في تطوير المناهج والمقررات

الدراسية ،والعمل على تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس في تعلم أساسيات اللغة اإلنجليزية وقواعدها،
وكذلك التعريف بأهم المصطلحات التقنية والفنية الخاصة بمهارات الحاسب اآللي وتقنية المعلومات ،و ضرورة
تعزيز الوعي والثقافة المعلوماتية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
.3دراسة رايكوي  ،فليز و كوتو () Ricoy , Feliz & Couto 2013بع وان  ":الفجوة الرقمية بين الطلبة
الجدد في الجامعة "
The Digital Divided among University Freshman
هدفت إلى الكشكك ك ك ككف عن التفاوت في اسك ك ك ك ككتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصك ك ك ك ككاالت الجديدة في التدريب
الجامعي بين طالب جامعة فيغو اإلسك ك ك ككبانية المسك ك ك ككتجدين والقدماء ،وتحليل الفجوة الرقمية بينهم في اسك ك ك ككتخدام

التقنيات الحديثة ،واس ك ككتخدم الباحثون المنهج الوص ك ككفي ،واالس ك ككتبانة كأداة للد ارس ك ككة  ،وكانت عينة الد ارس ك ككة من
فئتين من الطلبة من كليتين مختلفتين بلغ عددهم الكلي ( )91طالب وطالبة وأظهرت نتائج الد ارسك ككة عدة نتائج

أهمهكا :وجود فجوة رقميكة بين الطالب الجكدد والقكدماء في اسك ك ك ك ك ك ككتخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ووسك ك ك ك ك ك ككائل
االتصكاالت الحديثة  ،حيث سكجلت النتائج تفوق الطلبة القدماء على المسكتجدين في استخدام وامتالك التقنيات

والتكنولوجيا الحديثة  ،مما يؤثر سككلبا على مس ككتوى التحص ككيل العلمي لدى الطلبة المس ككتجدين ،وفي ض ككوء هذه
النتائج توص ك ككلت الد ارس ك ككة لعدة توص ك ككيات أهمها :تعزيز دور الجامعة في رفع مس ك ككتوى التثقيف التكنولوجي لدى
الطلبة المستجدين  ،ودور الجامعة الهام في تشجيعهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .8دراســة الهزا ي ( )2013بع وان" :تحديات تك ولوجيا المعلومات في مؤســســـات التعليم العالي من وجهة
ر القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة الملك سعود".
هدفت التعرف إلى التحديات التي تعيق توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي من وجهة
نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة الملك سعود ،واستخدمت المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة
وكانت العينة ( )57عضوا من القيادات اإلدارية واألكاديمية بجامعة الملك سعود ،وأظهرت نتائج الدراسة عدة

نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية لتحديات التقنيات والمهارة التقنية جاءت بوزن نسبي ( )%78.39بدرجة كبيرة ،
حيث حصلت التحديات في مجال امتالك تقنيات المعلومات على وزن نسبي ( (%70.98بدرجة كبيرة ،
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وحصلت التحديات البشرية ( نقص الطاقات البشرية المدربة والمؤهلة تقنيا  ،ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية،

ونقص الوعي بأهمية الحماية واألمن المعلوماتي) على وزن نسبي ( )%85.8بدرجة كبيرة  ،كما أوضحت
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح أصحاب الخبرة أكثر من عشر
سنوات ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها :حث الكوادر البشرية في القطاعين العام

والخاص على التدريب والتطوير في استخدام تكنولوجيا المعلومات ،واالهتمام بالمهارات المساعدة على ذلك
مثل مهارات اللغة اإلنجليزية  ،وضرورة مساهمة الجهات المختصة لتوفير األدلة اإلرشادية الستخدام تكنولوجيا
المعلومات ،واقامة الدورات والندوات والمحاضرات التثقيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات  ،و العمل الجاد
على تزويد الميدان ببحوث للمساهمة في إزالة العقبات والعراقيل أمام تفعيل التكنولوجيا في التعليم العالي.

 .5دراسة باسا سكاي (  )Basanskyi , 2012بع وان " :الم افسة والفجوة الرقمية في مجتم المعلومات
األوروبي"
Competition and Digital Divided in the European Information Society.
هككدفككت إلى إظهككار أثر المنككافسكك ك ك ك ك ك ككة والحككاجككة للتنككافس لتطوير "مجتمع المعلومككات األوروبي"  ،وكيف أن
المنافس ك ك ككة على تض ك ك ككييق الفجوة الرقمية يس ك ك ككاعد في تطوير مجتمع المعلومات األوروبي ،و التعرف إلى ماهية
الفجوة الرقمية  ،و أثرها في المجتمعات األوروبية  ،واسك ك ك ك ك ككتخدم الباحث المنهج التحليلي للوثائق السك ك ك ك ك ككياسك ك ك ك ك ككية

لالتحككاد األوروبي  ،وتحليككل المحتوى لتلككك الوثككائق  ،واعتمككد المقككابلككة أداة لككد ارس ك ك ك ك ك ك كتككه أجريككت مع ممثلين من
س ككلطات االتحاد األوروبي في مدينة بروكسكككل كونها عاص ككمة االتحاد األوروبي  ،وأظهرت الد ارسك ككة عدة نتائج

أهمها التأكيد على أهمية المنافسك ك ك ك ككة لتطوير مجتمع المعلومات في االتحاد األوروبي في كل وثائق ،ووجود
عوائق لتطوير مجتمع المعلومات األوروبي وأهم تلك العوائق الفجوة الرقمية ،واسك ك ك ككتخلص الباحث من د ارس ك ك ك كته

توص ك ك ك ك ككيات أهمها :يجب األخذ في عين االعتبار عند التعامل مع الفجوة الرقمية :البنية التحتية والمهارات
الرقمية وحتى يتسككنى لالتحاد األوروبي للحفاظ على حصككته في السككوق العالمية ،يجب أن يسككتثمر في التعليم

والتدريب والتعلم مدى الحياة ،ونشك ك ككر تكنولوجيا المعلومات واالتصك ك ككاالت و تحسك ك ككين البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
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.6دراســـة مـــعت ( )2012بع وان " :تقييم الفجوة الرقمية في المكتبات الجامعية دراســـة تطبيقية على رواد
مكتبات الجامعات العامة والحكومية( الجامعة اإلسبمية  ،جامعة األزهر ،جامعة األقصى) .
هدفت إلى تقييم الفجوة الرقمية في المكتبات الجامعية الحكومية والعامة العاملة في قطاع غزة ،والتعرف إلى

الطرق المختلفة التي تساعد على سد الفجوة الرقمية في المكتبات الجامعية ،واستخدمت المنهج الوصفي
،واالستبانة كأداة للدراسة ،وكانت العينة(  )420طالبا وطالبة من رواد المكتبات الجامعية من الطلبة  ،وأظهرت

نتائج الدارسة :أن الدرجة الكلية للعوامل التي تساعد على تقييم الفجوة الرقمية في المكتبات جاءت بوزن نسبي

( )%65.62بدرجة متوسطة  ،حيث حصل كفاءة العنصر البشري في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات على

وزن نسبي ( )% 66.97بدرجة متوسطة  ،وحصل توفر الدعم التقني للمكتبات على وزن نسبي ()% 65.67
بدرجة متوسطة  ،وحصل توفر المحتوى الرقمي من المعلومات (توفير المارجع بصورة إلكترونية) على وزن

نسبي ( )% 64.22بدرجة متوسطة  ،كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير
الجنس وجاءت لصالح اإلناث  ،ووجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة وجاءت لصالح الجامعة

اإلسالمية  ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها :ضرورة التركيز على تعزيز مهاارت

العنصر البشري العامل في مكتبات الجامعات وبخاصة تلك المهاارت المتعلقة بوسائل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت  ،و العمل على تطوير اُلبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  ,ضرورة تعزيز مهاارت اللغة اإلنجليزية

محادثة وكتابة  ،وزيداة االهتمام بتوظيف الحاسب اآللي في المكتبات الجامعية بصناعة النشر العلمي ،عن

طريق إنتاج كتب ودوريات إلكترونية ،وخاصة باللغة العربية.

 .7دراسة العواودة (  (2012بع وان ":صعوبات تو يف التعليم االلكترو ي في الجامعات الفلسطي ية بغزة
كما يراها األساتذة والطلبة".
هدفت التعرف إلى صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة وهي (جامعة األزهر-

الجامعة اإلسالمية – جامعة األقصى) كما يراها األساتذة والطلبة  ،والتعرف إلى أثر متغير (الجامعة،
الجنس ،التخصص) لكل من األساتذة والطلبة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة
وتكونت عينة الدراسة من ( ) 208محاضر ومحاضرة في الجامعات المذكورة و ) )1028طالب و طالبة
مسجلين في الجامعات المذكورة  ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية للصعوبات التكنولوجية

التي يواجهها التعليم اإللكتروني جاءت بوزن نسبي ( )%69.31بدرجة كبيرة  ،حيث حصل مجال الصعوبات

التي تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات على وزن نسبي ( )%73.63بدرجة كبيرة ،
وحصل مجال الصعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية من حيث (عدم التحفيز المادي والمعنوي الستخدام التعليم

اإللكتروني ،قلة اإلمكانات المادية) على وزن نسبي ( )%70.39بدرجة كبيرة  ،كما حصل مجال الصعوبات

المتعلقة بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني وجاءت بدرجة متوسطة ووزن نسبي ( )%62.25بدرجة متوسطة
 ،كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة ،وجاءت النتائج لصالح الجامعة
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اإلسالمية بوجود صعوبات أقل من جامعتي األزهر وجامعة األقصى ،وجاءت النتائج بين جامعة األزهر

واألقصى لصالح جامعة األزهر بوجود صعوبات أقل من جامعة األقصى  ،في حين ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية تعزى لمتغير الجنس  ،وفي ضوء هذه النتائج توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها ضرورة تزويد
الجامعات بأجهزة حواسيب تتناسب مع عدد الطلبة  ،وتكثيف الدورات التدريبية في مجال التعليم اإللكتروني

لكل من الطلبة والمحاضرين  ،و توفير األموال الحديثة الالزمة لتوفير التقنيات الحديثة ،والعمل على تجهيز
البنية التحتية للجامعات قبل تطبيق التعليم اإللكتروني ،من تجهيز للفصول اإللكترونية ،ومعامل الحاسوب،

وتجهيز شبكة إنترنت داخلية تتمتع بسرعة عالية  ،وضرورة توفير فنيين متخصصين لصيانة األجهزة ،وتفادي
األعطال الفنية المختلفة .
 .8دراسة إريكسن ( ) Eriksen , 2011بع وان " :كيف سد الفجوة الرقمية؟ "
?How to Bridge the Digital Divide
هدفت إلى إبراز خطورة الفجوة الرقمية كمشكلة عالمية  ،وابراز دور الدولة في رفع مستوى المهارات التكنولوجية
والتقنية لدى المواطنين في الدانمارك  ،وايجاد حلول جذرية تجعل من المواطن الدانماركي عضوا فعاال في

مجتمع المعلومات  ،و استخدم لباحث منهج األسلوب المختلط  ،باعتماده عدة مصادر للبيانات الكمية والنوعية
 ،ومراجعة األدبيات والوثائق كأداة ثانوية ،وتم اعتماد عينة الدراسة كعينة من السكان الدانماركيين  ،وفقا

لمتغيرات (امتالك الحواسيب – والنفاذ إلى مصادر المعلومات) ،وأظهرت الدراس عدة نتائج أهمها :وجود فجوة
رقمية بي ن السكان تبعا لمتغيرات الدراسة وبنسب متفاوتة  ،وأن غالبية األفراد لديهم المقدرة على النفاذ لمصار
المعلومات (االنترنت)  ،ولكن ليس لديهم المهارات التكنولوجية الكافية في استخدام جميع التقنيات الحديثة،
وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها  :من الضرورة جدا التدخل واالهتمام الحكومي
بالسكان لتضيق الفجوة الرقمية بينهم  ،عن طريق تحفيزهم والقيام بالدورات والنشاطات التي تكفل رفع مستوى

المهارات التقنية لديهم  ،و ضرورة التعلم من الدول األخرى التي قامت بتضييق الفجوة الرقمية لديها ،عن طريق
دراسة الحالة لديها وتطوير السياسات الجديدة .
.9دراسة بوته ( )2011بع وان" :اتجاهات األساتذة والطلبة حو استخدام اإل تر ت كمصدر للمعلومات
التعليمية والبحثية".
هدفت التعرف إلى اتجاهات األستاذة والطلبة نحو استخدام اإلنترنت كمصدر للمعلومات التعليمية والبحثية،

والكشف عما إذا كان هناك فروق بين األستاذة نحو استخدام اإلنترنت كمصدر للمعلوماتية تعزى لمتغير النوع،
والكشف عما إذا كان هناك فروق بين الطلبة نحو استخدام اإلنترنت تعزى لمتغير النوع  ،و اعتمدت الباحثة
المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينتي دراسة من ( )400أستاذ من جامعة باتنة ،و ()1024
طالب وطالبة من الجامعة  ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج منها :أن اتجاهات األساتذة نحو استخدام االنترنت
كمصدر للمعلومات التعليمية والبحثية جاءت بوزن نسبي ( )%50.45بدرجة قليلة  ،في حين جاءت اتجاهات
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الطلبة نحو استخدام االنترنت كمصدر للمعلومات التعليمية والبحثية بوزن نسبي ( )%54.68بدرجة متوسطة
 ،كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق بين استجابات تقديرات كل من عينة األساتذة والطلبة تعزى لمتغير

الجنس وجاءت النتيجة لصالح اإلناث لدى العينتين ،وفي ضوء تلك النتائج أوصت الباحثة بعد توصيات
أهمها :العمل على إقامة دورات تدريبية على كيفية انتقاء المعلومات التعليمية والبحثية المتاحة على اإلنترنت

وكيفية تقييمها  ،ضرورة إثراء المكتبات الجامعية بالتقنيات التكنولوجية التي تساعد على البحث في االنترنت ،
وانشاء صفحات ومكتبات رقمية على اإلنترنت مزودة بمصادر التعلم ،والعمل على تحديثها باستمرار .
 .10دراسة الحس ات ( )2011بع وان ":معوقات تطبيق اإلدارة االلكترو ية في الجامعات الفلسطي ية".
هدفت التعرف إلى رصد واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ،و الكشف عن
المعوقات التنظيمية والتقنية والبشرية والمالية التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية،

و الكشف أيضا عما إذا كان هناك فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير

(الجامعة وعدد سنوات الخدمة) , ،استخدم الباحث المنهج الوصفي, ،االستبانة كأداة للدراسة ،وكانت العينة

( )305عضوا من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات الفلسطينية (األزهر-اإلسالمية-األقصى –
القدس المفتوحة)  ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفلسطينية جاءت بوزن نسبي ( )%68.85بدرجة كبيرة ،
حيث حصل مجال المعوقات التقنية على وزن نسبي ( )% 62.8بدرجة متوسطة ،كما حصل مجال المعوقات

البشرية على وزن نسبي (  )%71.2بدرجة كبيرة ،كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالة إحصائية

تعزى لمتغير الجامعة وجاءت لصالح على الترتيب(جامعة األقصى ثم جامعة القدس المفتوحة ثم جامعة األزهر
ثم الجامعة اإلسالمية) ،كما بينت الدراسة عدم وجود هناك فروق ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات

الخدمة ،وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة على :ضرورة االهتمام بالغرف والقاعات الدراسية وتجهيزها
تقنيا وتكنولوجيا والعمل على تطوير البني التحتية ،وتشجيع مهارات اللغة اإلنجليزية لدى موظفي الجامعة ،

والعمل على رفع الكفاءة التقنية للموظفين الجامعيين بتكثيف الدورات التدريبية ،وضرورة العمل الجاد لتخصيص
ميزانيات خاصة لتوفير متطلبات اإلدارة اإللكترونية.
 .11دراســــــة ال جار والعجرمي ( )2009بع وان ":مدى امتبك محاضــــــري جامعة األقصــــــى لكفايات التعليم
اإللكترو ي في ضوء بعض المتغيرات".

هدفت إلى وضع قائمة بالكفايات الالزمة لمحاضري جامعة األقصى في نظام التعلم اإللكتروني ،و تحديد

مستوى امتالك محاضري جامعة األقصى لكفايات التعلم اإللكتروني  ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات

دالة إحصائية بين مستوى امتالك محاضري جامعة ألقصى لكافيات التعلم اإللكتروني تعزى لمتغيرات سنوات

الخبرة ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة  ،وكانت العينة ( )193محاضر ومحاضرة
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من محاضري جامعة األقصى  ،وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها :أن الدرجة الكلية المتالك محاضرين جامعة
األقصى لكفايات التعليم االلكتروني جاءت بوزن نسبي ( )%75بدرجة كبيرة  ،حيث حصل مجال امتالك
المحاضرين لكفايات استخدام الحاسوب على بوزن نسبي (  )% 83بدرجة كبيرة  ،كما حصل مجال امتالك

المحاضرين لكفايات خدمة الشبكة على وزن نسبي (  )% 76بدرجة كبيرة  ،كما أوضحت نتائج الدراسة عدم

وجود فروق ذات دالة تعزى لمتغير سنوات الخبرة  ،وأوصت الدراسة :على ضرورة العمل على تنظيم دورات
تدريبية محددة للمحاضرين إلكسابهم كفايات التعلم االلكتروني وتطوير هذه الكفايات  ،واتاحة الفرصة لمحاضري

جامعة األقصى للمشاركة في استخدام التعليم اإللكتروني وتوظيفه لتنمية قدراتهم الذاتية والمهنية.
.12دراسة بيترسون (  ( Pettersson, 2004بع وان  " :وجهات

ر حول الفجوة الرقمية (استخدام

اإل تر ت والمواقف في أروما ،ت زا يا ،دراسة ميدا ية بسيطة"
" Perspectives on Digital Divide ) Internet Usage and Attitudes in Arusha,
Tanzania A Minor Field Study
هدفت إلى توضيح الوضع الحالي الستخدام اإلنترنت والمواقف تجاه اإلنترنت بين الناس العاديين في أروشا،
والكشف عن معرفة الناس بالفرص التي تُِتيحها شبكة اإلنترنت ،و إمكانيات االستفادة من هذه لتقليل الفجوة

بين المواطنين األغنياء أو المتعلمين والناس العاديين وقامت الباحثة بدراسة وجهات نظر المواطنين العاديين

على آثار وصول اإلنترنت والفجوة الرقمية التي من الممكن أن تحدثها شبكة االنترنت بين السكان  ،واستخدمت
المنهج الوصفي  ،و المقابالت النوعية كأداة للدراسة وزعت على ( )70فرد من مستخدمي اإلنترنت العاديين

و غير المستخدمين لإلنترنت في أروشا ، ،وأظهرت نتائج الدراسة :وجود مستويات متفاوتة من الوعي بخدمات
اإلنترنت ومرافقها وتوافرها .وكان هناك أيضا قلق على نطاق واسع بشأن التأثيرات الغربية الالأخالقية عن
طريق اإلنترنت وكيف أنها قد تؤثر على الثقافة المحلية  ،وأوصت الباحثة في نهاية دراستها على ضرورة العمل

الحكومي من أجل سد الفجوة الرقمية.
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 : 3.4المحور الثالث :التعقيب العام على الدراسات السابقة:
 تنوعت الد ارسكات التي تناولها الباحث والتي عرضكت موضوعين مهمين حيويين األول مجتمع المعرفة الذي
تولد نتيجة نشكك ك ك ك ككأة العصكك ك ك ك ككر الرقمي ،والثاني ما تتعرض له جامعاتنا من فجوة رقمية في ظل عصك ك ك ك ك ككر الرقمنة
،ونتيجكة لعكدم توفر د ارسك ك ك ك ك ك ككات على حككد علم البكاحككث تربط مكا بين مجتمع المعرفككة و الفجوة الرقميككة  ،واتبع

درسك ك ككات محلية وعربية وأجنبية ،و
الباحث نظام المحاور في تقسك ك ككيم الد ارسك ك ككات السك ك ككابقة والتي اشك ك ككتملت على ا
تحدث المحور األول منها عن مجتمع المعرفة وخصكك ك ك ككائصك ك ك ك ككه ومميزاته وأهدافه ،وأما المحور الثاني فقد تناول

د ارسك ككات لها عالقة بالفجوة الرقمية ومفهومها وأسك ككبابها وطرق الحد من اتسك ككاعها ،لذا سك ككيقوم الباحث هنا ببيان
أوجه االتفاق وأوجه االختالف بين الد ارسك ككة الحالية والد ارسك ككات السك ككابقة  ،وبيان أوجه االسك ككتفادة من الد ارسك ككات

السكككابقة  ،والتي كان لها أثر عظيم في بناء هذه الد ارسكككة  ،ثم سك ككيقوم الباحث بعرض أهم ما تتميز به الد ارسك ككة
الحالية عن الدراسات السابقة .

أوال  :الدراسات التي تناولت مجتمع المعرفة :
 أوجه االتفاق وأوجه االختبف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: .1من حيث األهداف:
تهكدف الكدارسك ك ك ك ك ك ككة الحكاليكة إلى التعرف على واقع توجكه الجكامعات الفلسك ك ك ك ك ك ككطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع
المعرفة وعالقته بالحد من اتس ك ك ككاع الفجوة الرقمية ،وبذلك اتفقت مع جميع الد ارس ك ك ككات لهذا المحور ،في الهدف
األول لها وهو التعرف على مفهوم مجتمع المعرفة(توليد المعرفة ونشكك ك ك ك ك ككرها وتوظيفها) ،وسك ك ك ك ك ك ككبل بنائه وتعزيزه،
واإلنتاج المعرفي .
 .2من حيث المنهج:
تم اعتماد المنهج الوصفي كمنهج للدراسة الحالية كونه مناسب لطبيعة هذه الدراسة ،وبهذا تكون اتفقت الدراسة
الحالية في المنهج مع كل من دراسة (مستوي وكسيرة  ، )2015،و دراسة (نصار ، (2015 ،و دراسة
(عبدالله وجرجيس، )2014،و دراسة (نجم،)2014 ،و دراسة (أل عثمان، )2013،و دراسة
(األغا وأبو الخير ، (2012،و دراسة (بركات و عوض  ،)2011،و دراسة (الرقب  ،)2011،و دراسة سونجهاو
و ماإيدا و كوبو) ،) Songhao) Maeda, Kubo ,2011و دراسة (قيطة  ، )2011 ،و دراسة (مساعدة
والزيديين ، )2009،واختلف مع كل من دراسة أووس و مارتشينياك ( ،) Owoc, & Marciniak, 2013
ودراسة باڤان (  )Pavan, 2013اللتين اعتمدتا المنهج المكتبي التحليلي لألطر النظرية  ،كما واختلفت مع
دراسة (أبو شعبان و الزيان  ،)2012،ا (األغب اأب شلببن) 2010 ،ك ن هاتين الدراستين تصور مقترح ال
تحتاجان لمنهج وصفي .
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 .3من حيث مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع أعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه والمتفرغين في

الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة الثالثة (جامعة األزهر -جامعة األقصى -جامعة فلسطين) ،وبذلك اتفقت
هذه الدراسة في مجتمعها مع

كل من دراسة (نصار ، (2015 ،ودراسة (نجم، ) 2014 ،ودراسة

(أل عثمان، )2013،و دراسة (األغا وأبو الخير ، (2012،ودراسة (بركات و عوض  ،)2011،ودراسة

(الرقب ، )2011،واختلفت مع كل من دراسة (مستوي وكسيرة  ،)2015،و دراسة أووس و مارتشينياك( Owoc,

 ،) & Marciniak, 2013ودراسة باڤان (  ،)Pavan, 2013ودراسة (مساعدة والزيديين  ،)2009،و

دراسة سونجهاو و ماإيدا و كوبو ) ، ) Songhao, Maeda, Kubo ,2011كون هذه الدراسات اعتمدت

المنهج التحليلي المكتبي لألطر النظرية لذلك ال تحتوي أي عينة أو مجتمع  ،واختلفت مع دراسة

(أبو شعبان و الزيان  ،)2012،و دراسة (األغا وأبو شعبان ) 2010 ،كون هذه الدراسة تصور مقترح ال تحتاج

لعينة  ،و دراسة(قيطة  )2011 ،التي اعتمدت طلبة الجامعات كعينة لدراستها.
.4من حيث البيئة (الحد المكاني) :

اتفقت الدراسة الحالية مع كل من الدراسات المحلية التالية دراسة (نجم ،)2014 ،و دراسة
(أبو شعبان و الزيان ، )2012،و دراسة (األغا وأبو الخير، (2012،و دراسة (بركات و عوض  ،)2011،و
دراسة (قيطة  ، )2011،و دراسة ( الرقب  ، )2011،و دراسة (األغا وأبو شعبان  )2010 ،من حيث البيئة
الفلسطينية  ،واختلفت مع كل من دراسة (مستوي وكسيرة  ، )2015،في كون بيئة هذه الدراسة جزائرية،
واختلفت أيضا مع كل من دراسة (نصار ، (2015 ،و دراسة (أل عثمان ، )2013،و دراسة
باڤان(  ،(Pavan,2013كون بيئة هذه الدراسات هي البيئة السعودية  ،وأيضا اختلفت مع دراسة أووس و
مارتشينياك (  ) Owoc, & Marciniak, 2013حيث أن هذه الدراسة طبقت في بولندا ،واختلفت أيضا
الدراسة الحالية في الحد المكاني مع دراسة ( )Philip , 2012ك نهب طبنت ف كيدا ،واختلفت مع دراسة
سونجهاو و ماإيدا و كوبو (  ) Songhao, Maeda, Kubo ,2011كون بيئتها يابانية ،واختلفت في الحد
المكاني مع دراسة (مساعدة والزيديين  )2009،حيث إنها طبقت في األردن .
.5من حيث الحد الزماني:
تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول من العام (2016م) وبذلك ستكون قد اختلفت في الحد
الزماني مع دراسة (نصار ، (2015 ،و دراسة (مستوي وكسيرة  )2015،اللتين طبقتا في عام (،(2015
واختلفت مع دراسة (نجم  ) 2014 ،التي طبقت في عام (2014م)  ،واختلفت مع كل من دراسة
(أل عثمان، )2013،و دراسة أووس و مارتشينياك (  ، ) Owoc, & Marciniak, 2013و دراسة باڤان
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(  ، )Pavan, 2013حيث طبقت هذه الدراسات في عام ( 2013م) ،واختلفت أيضا مع كل من دراسة
(أبو شعبان و الزيان ، )2012،ودراسة (األغا وأبو الخير ، )2012 ،كون هذه الدراسات طبقت في عام
(2012م) ،و اختلفت الدراسة الحالية مع كل من

دراسة (بركات و عوض  ،)2011،و دراسة

(الرقب ،)2011،و دراسة سونجهاو و ماإيدا و كوبو (  ، ) Songhao, Maeda & Kubo ,2011و دراسة
(قيطة  )2011،حيث طبقت هذه الدراسات في عام ( 2011م) ،واختلفت الدراسة الحالية في الحد الزماني مع
دراسة (األغا وأبو شعبان  ، )2010 ،حيث طبقت هذه الدراسة في عام ( 2010م) ،واختلفت في الحد الزماني
مع دراسة (مساعدة والزيديين  )2009،التي طبقت في عام ( 2009م) .

ثانيا  :الدراسات التي تناولت الفجوة الرقمية:
أوجه االتفاق وأوجه االختبف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1من حيث األهداف:
هدفت الدارسة الحالية إلى التعرف على واقع توجه الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة

وعالقته بالحد من اتساع الفجوة الرقمية  ،و بذلك اتفقت مع كل من دراسة( العويني  ،(2016،و دراسة رايكوي

فليز و كوتو ( ،) Ricoy , Feliz & Couto 2013و دراسة باسانسكاي ( ،)Basanskyi , 2012و
دراسة (شعت  ،)2012 ،و دراسة إريكسن( ، ) Eriksen , 2011و دراسة بيترسون( (Pettersson, 2004

في الهدف الثاني لها وهو التعرف على الفجوة الرقمية و مفهومها و أبعادها و أسبابها و سبل الحد من اتساعها،
واتفقت مع كل من دراسة ( فلمبان  ، ،(2014 ،و دراسة (الهزاني  ،)2013،و دراسة (بوته ، )2011،ودراسة
(النجار والعجرمي  ،)2009،مع الدراسة الحالية في التعرف على التقنيات التكنولوجية التي يجب توافرها في
الجامعات  ،وأهم المهارات التقنية التي يجب أن يمتلكها أعضا ء الهيئة التدريسية في الجامعات ،في حين

اختلفت مع كل من دراسة (العواودة  ،(2012،و دراسة (الحسنات )2011 ،حيث إن هاتين الدراستين تهدفان
للتعرف على معوقات تطبيق التقنيات والرقمية في الجامعات.
 .2من حيث المنهج:
تم اعتماد المنهج الوصفي كمنهج للدراسة الحالية كونه مناسبا لطبيعة هذه الدراسة ،وبهذا تكون اتفقت الدراسة

الحالية في المنهج مع كل من دراسة ( العويني  ،(2016،و دراسة( فلمبان  ،(2014 ،و دراسة رايكوي فليز

و كوتو (  ،) Ricoy , Feliz & Couto 2013و دراسة (الهزاني  ،)2013،و دراسة (شعت  ،)2012 ،و
 ،و دراسة (العواودة  ، (2012،ودراسة (بوته  ، )2011،و دراسة (النجار والعجرمي  ، )2009،و دراسة
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بيترسون (  ، ( Pettersson, 2004حيث إ ن هذه الدراسات اعتمدت المنهج الوصفي كمنهج لها  ،واختلفت
المتََبع مع كل من دراسة باسانسكاي (  )Basanskyi , 2012التي اعتمدت منهج
الدراسة الحالية في المنهج ُ
تحليل الوثائق  ،ودراسة إريكسن( ) Eriksen , 2011التي استخدمت منهج األسلوب المختلط كمنهج

لدراستها.

 .3من حيث مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع أعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه والمتفرغين في

الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة الثالثة (جامعة األزهر -جامعة األقصى -جامعة فلسطين)  ،وبذلك تكون

قد اتفقت في مجتمع الدراسة مع كل من دراسة ( العويني  ،(2016،و دراسة (الحسنات ( )2011 ،فلمبان ،
 ، (2014و(الهزاني  ،)2013،و(الطاهر ومصطفى  ، )2012،و (العواودة  ، (2012،ودراسة (بوته ،)2011،

ودراسة (النجار والعجرمي  ، )2009،حيث أن هذه الدراسات اعتمدت أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات
كمجتمع لدراساتها  ،واختلفت الدراسة الحالية في مجتمعها مع كل من دراسة (الجوهري )2013 ،التي اعتبرت

مجتمع دراستها جميع السكان المستفيدين من االنترنت في مدينة جدة  ،و دراسة رايكوي فليز و كوتو ( Ricoy

 ) , Feliz & Couto 2013التي اعتبرت مجتمع الدراسة لديها مكون من فئتين من الطلبة الجامعيين من

كليتين مختلفتين  ،و دراسة باسانسكاي (  )Basanskyi , 2012التي تكون مجتمع الدراسة لديها من ممثلين
من سلطات االتحاد األوروبي في مدينة بروكسل ،ودراسة( شعت  )2012 ،كون هذه الدراسة اعتبرت مجتمعها

جميع الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية الثالث (الجامعكة اإلسككالمية ،جامعككة األزهككر ،وجامعككة
األقصككى) ،ودراسة إريكسن( ) Eriksen , 2011التي اعتبرت مجتمعها عينة عشوائية من السكان
الدانماركيين ،واختلفت مع دراسة بيترسون (  ( Pettersson, 2004التي تكون مجتمع الدراسة لديها من عينة

من مستخدمي اإلنترنت العاديين و غير المستخدمين لإلنترنت في أروشا.
 .4من حيث البيئة (الحد المكاني) :
اتفقت الدراسة الحالية في بيئتها الفلسطينية مع كل من دراسة ( العويني  ، (2016،ودراسة (شعت،)2012 ،
ودراسة (العواودة  ،(2012،ودراسة (الحسنات  (2011 ،كون تلك الدراسات طبقت في بيئة فلسطينية  ،واختلفت
في البيئة مع كل من دراسة ( فلمبان  ، (2014 ،ودراسة (الهزاني ،)2013،و دراسة (الجندي  )2000،التي
طبقت في المملكة العربية السعودية  ،واختلفت الدراسة الحالية في البيئة مع دراسة رايكوي ،فليز و كوتو
(  (Ricoy , Feliz & Couto 2013حيث أن هذه الدراسة طبقت في اسببنيب  ،واختلفت في الحد المكاني
مع دراسة باسانسكاي (  )Basanskyi , 2012التي طبقت في بروكسل ،واختلفت أيضا مع دراسة إريكسن
( ) Eriksen , 2011التي طبقت في الدانمارك  ،ودراسة (بوته  )2011،التي طبقت في الجزائر  ،ودراسة
(النجار والعجرمي  )2009،التي طبقت في األردن ،و دراسة بيترسون (  )Pettersson,2004التي طبقت
في تنزانيا (أورشا).
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.5من حيث الحد الزماني:
تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل األول من العام الدراسي (2017م) وبذلك تكون قد اختلفت الدراسة
الحالية في الحد الزماني مع كل من دراسة ( العويني  (2016،التي طبقت في عام ( 2016م ) ،و
دراسة ( فلمبان  (2014 ،التي طبقت في عام ( 2014م)  ،واختلفت أيضا في الحد الزماني مع كل من دراسة
دراسة رايكوي فليز و كوتو (، ، ) Ricoy , Feliz & Couto, 2013و دراسة (الهزاني  )2013،حيث أن
هاتين الدراستين طبقتا في عام ( 2013م ) ،كما واختلفت الدراسة الحالية في الحد الزماني مع كل من دراسة
باسانسكاي ) ، )Basanskyi , 2012و دراسة (شعت ، )2012 ،و دراسة (العواودة  (2012،حيث أن تلك
الدراسات طبقت في عام ( 2012م ) ،واختلفت أيضا مع دراستي ( ، ) Eriksen , 2011و (بوته )2011،
اللتان طبقتا في عام ( 2011م ) ،كما واختلفت مع دراسة (النجار والعجرمي  )2009،التي طبقت في عام
(2009م)  ،ودراسة بيترسون (  )Pettersson,2004التي طبقت في عام ( 2004م ).

ثالثا :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1بناء فكرة الد ارس ككة  ،وتحديد وص ككياغة األهداف ،والتعرف على المفاهيم المتعلقة بكل من مجتمع المعرفة و
الفجوة الرقمية.
 .2تعريف المصطلحات.
 .3اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي.
 .4تحديد المتغيرات التصنيفية المناسبة للدراسة.
 .5تحديد أداة الدراسة وهي االستبانة.
.6التعرف على أنواع األساليب اإلحصائية المتبعة  ،وتحديد ما يمكن أن يستخدم في الدراسة.

رابعا :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
.1تميزت الد ارس ك ك ككة الحالية عن الد ارس ك ك ككات الس ك ك ككابقة كونها تتناول موض ك ك ككوعا جديدا وهو " واقع توجه الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة وعالقته بالحد من اتساع الفجوة الرقمية".
 .2تميزت الد ارس ك ك ككة الحالية كونها تناقش موضك ك ك ككوعين هامين في الجامعات الفلسك ك ك ككطينية  ،األول قدرة الجامعة
للتوجكه نحو مجتمع المعرفكة  ،وتوليكد تلكك المعرفكة ونشك ك ك ك ك ك ككرهكا وتوظيفهكا ،والثكاني الفجوة الرقميكة التي تعيشك ك ك ك ك ك ككها
جامعات محافظات غزة في ظل المجتمع الرقمي ،وايجاد حلول ومقترحات لسد تلك الفجوة و تجاوزها.
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 :4.1متهيد.
:4.2منهج الدراسة.
 :4.3جمتمع الدراسة.
:4.4عينة الدراسة.
: 4.5الوصف اإلحصائي جملتمع الدراسة وفق البيانات األولية
 :4.6أداة الدراسة .
 :4.7إجراءات تطبيق أدوات الدراسة .
: 4.8األساليب اإلحصائية.

122

الفصل الراب
الطريقة واإلجراءات
 :4.1تمهيد:
يتناول هذا الفصل وصفا مفصال للخطوات واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الجانب الميداني من
هذه الدراسة ،وذلك من حيث تعريف منهج الدراسة ،وصف مجتمع الدراسة ،تحديد العينة التي طبقت عليها
الدراسة ،إعداد أداة الدراسة المستخدمة والدراسة االستطالعية التي هدفت للتحقق من صدق وثبات األداة
والتوصل للنتائج النهائية وتفسيرها ،واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة في معالجة النتائج ،وفيما يلي
وصف لهذه اإلجراءات.

 :4.2م هج الدراسة:
"وهي الطريقة البحثية التي اختارها الباحث التي تسككاعده في الحصككول على معلومات تمكنه من إجابة أسككئلة
الدراسة من مصادرها من أجل تحقيق أهداف الدراسة" (األغا واألستاذ. ) 82 :2003 ،
وحيث إن الباحث يعرف مس ك ك ك ك ككبقا جوانب وأبعاد الظاهرة  ،موض ك ك ك ك ككع الد ارس ك ك ك ك ككة ،من خالل اطالعه على األدب
التربوي والد ارس ك ك ككات الس ك ك ككابقة المتعلقة بموض ك ك ككوع الد ارس ك ك ككة ،ويس ك ك ككعى الباحث للتعرف إلى(واق توجه الجامعات
الفلســــــــــطي يـة بمحـاف ـات غزة حو مجتم المعرفـة وعبقته بالحد من اتســــــــــاع الفجوة الرقمية) ،حيث قام
الباحث باسكتخدام المنهج الوصكفي بمجاله التحليلي ،و"هو أحد أشككال التحليل والتفسكير العلمي المنظم لوصف
ظاهرة أو مشك ك كككلة محددة وتص ك ك ككويرها كميا ،عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المش ك ك كككلة
وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسات الدقيقة "(ملحم .(324 :2000 ،

وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين للمعلومات:
 :4.2.1المصــادر األولية :وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع اسككتبيانات لد ارسككة بعض مفردات الد ارسككة
وحص ككر وتجميع المعلومات الالزمة في موض ككوع الد ارس ككة ،ومن ثم تفريغها وتحليلها باس ككتخدام برنامجSPSS :
)(Statistical Package For Social Scienceاإلحص ك ككائي واس ك ككتخدام المعالجات اإلحص ك ككائية المناس ك ككبة
بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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 :4.2.2المصــادر الثا وية :حيث قام الباحث بمراجعة المراجع  ،الكتب العربية واألجنبية ،الدوريات والمجالت
العلمية المحكمة  ،المنش ك ككورات الخاص ك ككة ،و المواقع االلكترونية المتعلقة بالموض ك ككوع قيد الد ارس ك ككة ،التي تتعلق
( بواق توجه الجامعات الفلســــــطي ية بمحاف ات غزة حو مجتم المعرفة وعبقته بالحد من اتســــــاع الفجوة
الرقمية) بهدف إثراء موضك ك ك ككوع الد ارسك ك ك ككة بشك ك ك كككل علمي ،وذلك من أجل التعرف إلى األس ك ك ك ككس والطرق العلمية
السك ك ككليمة في كتابة الد ارسك ك ككات ،وكذلك أخذ تصك ك ككور عام عن آخر المسك ك ككتجدات التي حدثت وتحدثت في مجال
الدراسة.
: 4.3مجتم الدراسة:
تكون مجتمع الد ارس ك ككة من جميع أعض ك ككاء هيئة التدريس المتفرغين في الجامعات الفلس ك ككطينية بمحافظات غزة
(جامعة األزهر-جامعة األقصككى-جامعة فلسككطين) من حملة شككهادة الدكتوراه حسككب سككجالت شككؤون الموظفين
في الجماعات الثالثة المذكورة للعام ( (2016ميالدي ،والبالغ عددهم ( )465عض كوا ،حسككب الملحق رقم ()5

والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ()4.1
يوضح توزي أفراد مجتم الدراسة

جامعة

جامعة

األقصى

فلسطين

أستاذ دكتور

53

17

3

73

أستاذ ممارك

51

60

4

115

أستاذ مساعد

84

156

37

277

188

233

44

465

األزهر

جامعة

المجموع

 : 4.4عي ة الدراسة:
هذا وقد تألفت عي ة الدراسة من عي تين هما:
 : 4.4.1العينة االستطبعية للدراسة :تكونت العينة االستطالعية من ( )40عضو هيئة تدريس من العاملين
في الجامعات الفلسطينية المذكورة بالطريقة العشوائية  ،وذلك للتأكد من صالحية أدوات الدراسة ومن ثم
استخدامها لحساب الصدق والثبات لمقاييس الدراسة وهي استبانة مجتمع المعرفة ،واستبانة الفجوة الرقمية.
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 :4.4.2العي ة الميدا ية للدراســة :حيث اتبع الباحث أسككلوب الحصككر الشككامل ،لجميع مفردات مجتمع الد ارسككة
وهو جميع أعضككاء هيئة التدريس من حملة شككهادة الدكتوراه والمتفرغين في (جامعة األزهر -جامعة األقصككى-
جامعة فلسككطين) ،حيث تم توزيع أداة الد ارسككة على مجتمع الد ارسككة بعد اسككتبعاد العينة االسككتطالعية حيث بلغ

عددهم ( )425عض ككو ،وتم اس ككترداد ( )353اس ككتبانة ص ككالحة للتحليل بنس ككبة( )%83.06من مجتمع الد ارس ككة،
وهذه النسبة تعتبر صحيحة إلجراء التحليل اإلحصائي.

 :4.5الوصــف االحصــائي لمجتم الدراســة وفق البيا ات األولية :الجداول التالية توضككح توزيع أفراد مجتمع

الدراسة.
جدول رقم ()4.2

يوضح توزي أفراد عي ة الدراسة حسب الج س

الج س

العدد

النسبة المئوية

ذكر

310

87.8

أ ثى

43

12.2

المجموع

353

100

جدول رقم ()4.3
يوضح توزي أفراد عي ة الدراسة حسب الجامعة

الجامعة

العدد

ال سبة المئوية

األ زهر

151

42.8

األقصى

165

46.7

فلسطين

37

10.5

المجموع

353

100
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جدول رقم () 4.4

يوضح توزي أفراد عي ة الدراسة حسب الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية

العدد

ال سبة المئوية

أستاذ دكتور

56

15.9

أستاذ ممارك

85

24.1

أستاذ مساعد

212

60.1

المجموع

353

100

جدول رقم () 4.5
يوضح توزي أفراد عي ة الدراسة حسب س وات الخدمة

س وات الخدمة

العدد

ال سبة المئوية

أقل من  5س وات

36

10.2

 5س وات  -أقل من 10س وات

85

24.1

من  10س وات -أقل من 15س ة

90

25.5

من 15س ة فأكثر

142

40.2

المجموع

353

100

 : 4.6أداة الدراسة :
يعرض الباحث في هذا المقام وصك ك ك ك ككفا لألداة المسك ك ك ك ككتخدمة في الد ارسك ك ك ك ككة وذلك وفقا لترتيبها حس ك ك ك ك ككب عنوان
الد ارس ككة ،حيث قام الباحث بإعداد اس ككتبانتين وقد ص ككممتا بحيث يجيب عليها كل عض ككو هيئة تدريس في ذات
الوقت وبشكل متزامن ،وهما كاآلتي:
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 : 4.6.1االستبا ة األولى (مجتم المعرفة):
 : 4.6.1.1خطوات ب اء االستبا ة األولى:

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة مثل دراسة(نصار،)2015 ،

دراسة (يونس ، (2015 ،دراسة (قيطة ،)2011 ،دراسة (عودة ،)2011 ،ودراسة (الرقب ،)2011 ،وغيرهم،

واستطالع رأي المشرف  ،و آراء بعض التربويين والمتخصصين  ،قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات
اآلتية:
 .1تحديد األبعاد الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 .2صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 .3تص ك ك ك ك ككميم االس ك ك ك ك ككتبانة في ص ك ك ك ك ككورتها األولية التي تكونت من ثالثة مجاالت و ( (40فقرة والملحق رقم ()1
يوضح االستبانة في صورتها األولية.
 .4عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدي مالءمتها واجراء التعديالت المطلوبة حسب رأيه.
 .5تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

 .6عرض االستبانة على ( )16من المحكمين المختصين ،بعضهم أعضاء هيئة تدريس في جامعة األزهر ،
والجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة وجامعة االقصى  ،والملحق رقم ( )2يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 .7وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات
االستبانة بعد صياغتها النهائية ( )40فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ،حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق
سلم متدرج خماسي (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا) أعطيت األوزان التالية ()1 ، 2 ، 3 ،4 ،5

وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )200 ،40درجة والملحق رقم ( )3يبين االستبانة في
صورتها النهائية.
 وقد تراوحت الدرجات على كل مجال بما يتناسب وعدد الفقرات ،كما هو موضح في الجدول )(4.6جدول )(4.6
يوضح مدى الدرجات لكل مجال

المجال

عدد الفقرات

مدى الدرجات

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة

16

80-16

المجال الثا ي :مر المعرفة

12

60-12

المجال الثالث :تو يف المعرفة

12

60-12

الدرجة الكلية لبستبا ة

40

200-40
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 :4.6.1.2الخصــــائص الســــيكومترية لبســــتبا ة :للتعرف على الخص ك ككائص الس ك ككيكومترية الس ك ككتبانة مجتمع

المعرفة ،فقد تحقق الباحث من هذه الخصككائص وتقنينها على البيئة الفلسككطينية وذلك من خالل أدوات الصككدق
والثبات لالستبانة.
 : 4.6.1.2.1صدق االستبا ة األولى:
يقصكد بالصكدق" شكمول االسكتبانة لكل العناصكر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها
ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون.)44:2001 ،
وقد قام الباحث بتقنين فقرات االسككتبانة وذلك للتأكد من صككدق أداة الد ارسككة ،وقد تم التأكد من صككدق فقرات

االستبانة بطريقتين:

أ-الصدق ال اهري لبستبا ة (صدق المحكمين):

تم عرض االستبانة في صورتها األولية بالملحق رقم ( )1على مجموعة من المحكمين المتخصصين تألف

من ( (16محكما تربويا من أساتذة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وهي (جامعة األزهر ،جامعة األقصى،
الجامعة اإلسالمية ،وجامعة القدس المفتوحة) ،والملحق رقم ( ) 2يبين أسماء األساتذة المحكمين ،ورتبتهم
األكاديمية ،ومكان عملهم ،وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالءمة الفقرات لقياس ما
وضعت ألجله  ،ومدى انتماء كل فقرة لمجالها ،ومدى مناسبتها من حيث الوضوح وسالمتها من حيث الصياغة،
وهذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل وصياغة بعض الفقرات أو حذفها أو إضافة فقرات
جديدة وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة التصنيفية(الجنس -الجامعة -الرتبة األكاديمية-

سنوات الخدمة).

وفي ضك ك ك ك ككوء آراء المحكمين وتوجيهاتهم تم تعديل بعض فقرات االسك ك ك ك ككتبانة من حيث الصك ك ك ك ككياغة ،لتصك ك ك ك ككبح

االس ك ك ك ككتبانة في ص ك ك ك ككورتها بعد التحكيم مكونة من ( (40فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ،كما هو موض ك ك ك ككح في

جدول(:)4.7

جدول )(4.7
يوضح مجاالت االستبا ة في صورتها ال هائية وعدد الفقرات

م

المجال

عدد الفقرات

.1

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة

16

.2

المجال الثا ي :مر المعرفة

12

.3

المجال الثالث :تو يف المعرفة

12

المجموع

40
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ب -صدق االتساق الداخلي:

يقص ككد به مدى اتس ككاق كل فقرة من فقرات االس ككتبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث
بحس ك ككاب االتس ك ككاق الداخلي لالس ك ككتبانة وذلك من خالل حس ك ككاب معامل ارتباط بيرس ك ككون بين كل فقرة من فقرات
االس ك ككتبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وحس ك ككاب معامل االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت
االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
" يعتبر صدق االتساق الداخلي من أهم أنواع الصدق التي يمكن استخدامها للتحقق من صدق األداة ،ويرتبط
هذا النوع من الصدق بالتحقق من االتساق بين مفردات المقياس ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية مع مراعاة عدم

التدخل بين المفردات المكونة للبعد ،أو التداخل بين مفردات المقياس ككل" ( العتيبي.)20 : 2004 ،

ولحس ك ككاب ص ك ككدق االتس ك ككاق الداخلي الس ك ككتبانة مجتمع المعرفة ،قام الباحث بحس ك ككاب معامالت االرتباط بين

درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين ذلك:

الجدول ()4.8
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول :توليد وا تاج المعرفة م الدرجة الكلية للمجال الذي ت تمي إليه

رقم
الفقرة

معامل

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.1

تعتمد الجامعة خطط لتطوير القدرات البحثية ألعضاء هيئة
التدريس.

 **0.641دالة عند 0.01

.2

تحرص الجامعة على تكوين مجموعات بحثية في كافة المجاالت
العلمية.

 **0.780دالة عند 0.01

.3

تشجع الجامعة االنفتاح المعرفي عبر التوأمة مع الجامعات األخرى **0.756 .دالة عند 0.01

.4

تشارك الجامعة في المؤتمرات العلمية محليا أو عالميا لالستفادة في
إنتاج معارف جديدة.

 **0.747دالة عند 0.01

.5

تعقد الجامعة شراكات مع مراكز بحثية علمية.

 **0.781دالة عند 0.01

.6

تتبنى الجامعة إجراءات تحفيزية لتنشيط البحث العلمي في مختلف
الكليات لزيادة إنتاجية المعرفة.

 **0.719دالة عند 0.01

.7

تحث الجامعة على تعليم اللغات األجنبية المختلفة.

 **0.723دالة عند 0.01

.8

توفر الجامعة المراجع والكتب والدوريات المتخصصة للمساعدة في
إنتاج المعرفة.

 **0.752دالة عند 0.01
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رقم

معامل

الفقرة

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

.9

تتبنى الجامعة اعتمادات مالية كافية ألغراض البحث العلمي.

 **0.783دالة عند 0.01

.10

تمنح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة تفر للبحث العلمي
مدفوعة األجر.

 **0.527دالة عند 0.01

.11

تشجع الجامعة المبادرات اإلبداعية واالبتكارية في مجال البحث
العلمي ألعضاء هيئة التدريس.

 **0.803دالة عند 0.01

.12

تشجع الجامعة على إنتاج الكتب في شتى حقول المعرفة.

 **0.788دالة عند 0.01
 **0.802دالة عند 0.01

 .13تهتم الجامعة بالطلبة الموهوبين في شتى حقول المعرفة.
.14

تمتلك الجامعة برامج تعليمية تنمي من خاللها قدرات الطلبة للوصول
للمعرفة.

 **0.724دالة عند 0.01

.15

تحرص الجامعة على تطوير وتحديث المقررات والبرامج األكاديمية
باستمرار.

 **0.822دالة عند 0.01

.16

تنتج الجامعة معارف تعزز الثقافة الوطنية والهوية الفلسطينية.

 **0.744دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
يبين الجدول ) )4.8أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لفقراته دالة عند
مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه.
الجدول ()4.9
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثا ي :مر المعرفة م الدرجة الكلية للمجال الذي ت تمي إليه

رقم

الفقرة

الفقرة
.1

.2

معامل
االرتباط

تحرص الجامعة على توفير مناخ داعم لتبادل المعرفة بين
أعضاء هيئة التدريس.
توفر الجامعة التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تساهم في
نشر المعرفة.

132

مستوى الداللة

**0.780

دالة عند 0.01

**0.757

دالة عند 0.01

رقم

معامل

الفقرة

الفقرة

االرتباط

تمتلك الجامعة مكتبة الكترونية توفر كافة قواعد البيانات

مستوى الداللة

**0.778

دالة عند 0.01

.4

تشجع الجامعة نشر األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

**0.670

دالة عند 0.01

.5

تقوم الجامعة بترجمة المراجع والكتب األجنبية ذات العالقة.

**0.750

دالة عند 0.01

.6

تمتلك الجامعة مجلة علمية محكمة دوليا.

**0.599

دالة عند 0.01

**0.819

دالة عند 0.01

**0.747

دالة عند 0.01

**0.680

دالة عند 0.01

**0.825

دالة عند 0.01

**0.778

دالة عند 0.01

**0.510

دالة عند 0.01

.3

.7

.8

.9

للباحثين.

تستثمر الجامعة وسائل اإلعالم المختلفة في نشر المعرفة
وتداولها.
تسمح الجامعة ألبناء المجتمع المحلي باستخدام المكتبة

الجامعية.

توفر الجامعة برامج تدريبية مختصة من خالل التعليم
المستمر.

 .10تعقد الجامعة أيام دراسية حول أهم القضايا المجتمعية.
.11

.12

تحرص الجامعة على عقد الندوات وورش العمل مع الجامعات

األخرى.

تحتل الجامعة مرتبة متقدمة بين الجامعات الوطنية في

األبحاث المنشورة التي يسترشد بها اآلخرون.

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
يبين الجكدول ( )4.9أن معكامالت االرتبكاط بين ككل فقرة من فقرات المجكال والكدرجة الكلية لفقراته دالة
عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه.
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الجدول ()4.10
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث :تو يف المعرفة م الدرجة الكلية للمجال الذي ت تمي إليه

رقم

معامل

الفقرة

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة
ذدالة عند
0.01

.1

تقوم الجامعة بتطبيق المعرفة بدعم من القيادات الجامعية.

**0.791

.2

تعتمد الجامعة آليات واضحة لتو يف المعرفة وتطبيقها.

 **0.786دالة عند 0.01

.3

.4

تعمل الجامعة على تحويل المعارف المبتكرة ألعضاء هيئة التدريس
إلى تطبيقات عملية.
توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس اإلمكا ات لتو يف تائج
أبحاثهم.

 **0.788دالة عند 0.01
 **0.808دالة عند 0.01

.5

تو ف الجامعة التعليم اإللكترو ي في العملية التعليمية.

 **0.748دالة عند 0.01

.6

تسهم الجامعة من خبل المعارف المبتكرة في حل قضايا المجتم .

 **0.833دالة عند 0.01

.7

.8

.9

.10

.11
.12

تجتهد الجامعة في إ ماء مراكز متخصصة لتطبيق المعرفة واإلفادة
م ها.
تعمل الجامعة على إ ماء وحدات تدريبية في الكليات لتدريب الطلبة
على المعارف المبتكرة.
ُت َم ِكل الجامعة فرقاً بحثية لدراسة ممكبت المجتم في ضوء
المعارف الم تجة ألعضاء هيئة التدريس.
تمج الجامعة الحصول على براءة االختراع من قبل أعضاء هيئة
التدريس.
تقيم الجامعة عبقة مراكة م المؤسسات المجتمعية لتطبيق
المعرفة.
تقوم الجامعة بتسويق تائج البحوث العلمية.

 **0.820دالة عند 0.01
 **0.717دالة عند 0.01
 **0.775دالة عند 0.01
 **0.836دالة عند 0.01
 **0.801دالة عند 0.01
 **0.813دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
يبين الجكدول (  (4.10أن معككامالت االرتبككاط بين ككل فقرة من فقرات المجككال والككدرجكة الكليككة لفق ارتككه
دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه.
132

ت -الصدق الب ائي:
يعتبر الصك ككدق البنائي أحد مقاييس صك ككدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصك ككول
إليها ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
وللتحقق من الص ك ك ك ككدق البنائي للمجاالت قام الباحث بحس ك ك ك ككاب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال

من مجاالت االس ككتبانة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالس ككتبانة والجدول ( )4.11يوض ككح
ذلك.
الجدول ()4.11

يوضح مصفوفة معامبت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبا ة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لبستبا ة

المجال

الدرجة
الكلية

المجال األول:

المجال

توليد وا تاج

الثا ي :مر

المعرفة

المعرفة

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة

**0.939

1

المجال الثا ي :مر المعرفة

**0.924

**0.791

1

المجال الثالث :تو يف المعرفة

**0.933

**0.802

**0.820

المجال
الثالث:
تو يف
المعرفة

1

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
 يتضككح من الجدول (  (4.11أن جميع األبعاد ترتبط يبعضككها البعض وبالدرجة الكلية لالسككتبانة ارتباطا ذو
داللة إحص ك ك ك ككائية عند مس ك ك ك ككتوى داللة ( 0.05ا )0.01وهذا يؤكد أن االس ك ك ك ككتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
واالتساق الداخلي.

 :4.6.1.2.2ثبات االستبا ة األولى :

ويقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت

نفس الظروف والشروط ،أي بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة ،وقد تحقق
الباحث من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية بطريقتين وهما:

أ -طريقة التجزئة ال صفية:
حيث تم حسك ك ك ك ككاب ثبات االسك ك ك ك ككتبانة بطريقة التجزئة النصك ك ك ك ككفية ،وذبك بتجزئة فقرات االسك ك ك ك ككتبانة إلى ج أزيين
(األسك ك ك ك ككئلة ذات األرقام الفردية( )20فقرة النصك ك ك ك ككف األول ،واألسك ك ك ك ككئلة ذات األرقام الزوجية( )20فقرة النصك ك ك ك ككف
الثكاني) ،ثم تم حسك ك ك ك ك ك ككاب معامل االرتباط بين درجات األسك ك ك ك ك ك ككئلة الفردية ودرجات األسك ك ك ك ك ك ككئلة الزوجية في العينة

االسك ك ك ك ك ك ككتطالعيكة ،وككانكت قيمكة معكامكل االرتبكاط (  ،)0.830وبعكد ذلكك تم تصك ك ك ك ك ك ككحيح معكامكل االرتبكاط بمعكادلة
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سك ك ككبيرمان براون ) ،(Spearman-Brown Coefficientلتعديل طول االس ك ك كتبانة(النصك ك ككفين متسك ك ككاويين) ،وقد
بلغت قيمة معامل الثبات( ، )0.907والجدول ( ) 4.12يوضح ذلك:
الجدول )) 4.12

يوضح معامبت االرتباط بين صفي كل مجال من مجاالت االستبا ة وكذلك لبستبا ة ككل

االرتباط قبل

معامل الثبات بعد
0.911

المجال

عدد الفقرات

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة

16

0.837

المجال الثا ي :مر المعرفة

12

0.761

0.865

المجال الثالث :تو يف المعرفة

12

0.803

0.893

الدرجة الكلية لبستبا ة

40

0.830

0.907

التعديل

التعديل

 يتضكك ك ككح من الجدول ) (4.12أن معامل الثبات الكلي لالسكك ك ككتبانة ( )0.907وهذا يدل على أن االسك ك ك ككتبانة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على مجتمع الدراسة.
ب  .طريقة ألفا كرو باخ:
استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك إليجاد معامل ثبات
االستبانة ،حيث تم تطبيق االستبانة علي العينة االستطالعية ،حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال
من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول (، ) 4.13يوضح ذلك:
الجدول () 4.13

يوضح معامبت ألفا كرو باخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل



المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا
كرو باخ

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة

16

0.945

المجال الثا ي :مر المعرفة

12

0.916

المجال الثالث :تو يف المعرفة

12

0.954

الدرجة الكلية لبستبا ة

40

0.973

يتضك ك ككح من الجدول( )4.22أن معامل الثبات الكلي لالسك ك ككتبانة ( )1.222وهذا يدل على أن االس ك ك ككتبانة

تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على مجتمع الدراسة.
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 : 4.6.2االستبا ة الثا ية (الفجوة الرقمية):
 :4.6.2.1خطوات ب اء االستبا ة الثا ية:
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة مثل دراسة(العويني،)2016 ،
دراسة (بوته ،)2011 ،دراسة (الحسنات ،)2011،دراسة (فلمبان ،)2014 ،ودراسة (النجار ،)2009 ،وغيرهم،

واستطالع رأي المشرف  ،و آراء بعض التربويين والمتخصصين  ،قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات
اآلتية:
 .1تحديد األبعاد الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 .2صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 .3تصميم االستبانة في صورتها األولية التي تكونت من ثالثة مجاالت ( (38فقرة والملحق رقم ( )1يوضح
االستبانة في صورتها األولية.
 .4عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدي مالءمتها واجراء التعديالت المطلوبة حسب رأيه.

 .5تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

 .6عرض االستبانة على ( )16من المحكمين المختصين ،بعضهم أعضاء هيئة تدريس في جامعة األزهر ،
والجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة وجامعة االقصى  ،والملحق رقم ( )2يبين أعضاء لجنة التحكيم.

 .7وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات
االستبانة بعد صياغتها النهائية ( )38فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ،حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق
سلم متدرج خماسي (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا) أعطيت األوزان التالية ()1 ، 2 ، 3 ،4 ،5

وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )190 ،38درجة والملحق رقم ( )3يبين االستبانة في
صورتها النهائية.
وقد تراوحت الدرجات على كل مجال بما يتناسب وعدد الفقرات ،كما هو موضح في الجدول )(4.14
جدول )(4.14
يوضح مدى الدرجات لكل مجال

المجال

عدد
الفقرات

مدى الدرجات

المجال األول :امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية

14

70-14

13

65-13

11
38

55-11

المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات
الدرجة الكلية لبستبا ة
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190-38

 :4.6.2.2الخصائص السيكومترية لبستبا ة الثا ية:
للتعرف على الخصائص السيكومترية الستبانة الفجوة الرقمية ،فقد تحقق الباحث من هذه الخصائص وتقنينها
علي البيئة الفلسطينية وذلك من خالل أدوات الصدق والثبات لالستبانة.
 :4.6.2.2.1صدق االستبا ة الثا ية:
يقص ككد بالص ككدق" ش ككمول االس ككتبانة لكل العناص ككر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووض ككوح فقراتها
ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون.)44:2001 ،
وقد قام الباحث بتقنين فقرات االس ككتبانة وذلك للتأكد من ص ككدق أداة الد ارس ككة ،وقد تم التأكد من ص ككدق فقرات

االستبانة بطريقتين:

أ -الصدق ال اهري لبستبا ة (صدق المحكمين):
تم عرض االستبانة في صورتها األولية بالملحق رقم ( )1على مجموعة من المحكمين المتخصصين تألف
من ( (16محكما تربويا من أساتذة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وهي (جامعة األزهر ،جامعة األقصى،
الجامعة اإلسالمية ،وجامعة القدس المفتوحة) ،والملحق رقم ( ) 2يبين أسماء األساتذة المحكمين ،ورتبتهم
األكاديمية ،ومكان عملهم ،وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالءمة الفقرات لقياس ما

وضعت ألجله  ،ومدى انتماء كل فقرة لمجالها ،ومدى مناسبتها من حيث الوضوح وسالمتها ،و من حيث
الصياغة ،وهذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل وصياغة بعض الفقرات أو حذفها أو إضافة

فقرات جديدة وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة التصنيفية(الجنس -الجامعة -الرتبة األكاديمية-
سنوات الخدمة).

وفي ضك ك ك ك ككوء آراء المحكمين وتوجيهاتهم تم تعديل بعض فقرات االسك ك ك ك ككتبانة من حيث الصك ك ك ك ككياغة ،لتصك ك ك ك ككبح

االس ك ك ك ككتبانة في ص ك ك ك ككورتها بعد التحكيم مكونة من ( (38فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ،كما هو موض ك ك ك ككح في
جدول(:)4.15
جدول )(4.15
يوضح مجاالت االستبا ة في صورتها ال هائية وعدد الفقرات

م

المجال

عدد الفقرات

.1

المجال األول :امتبك التق يات الرقمية

14

.2

المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية

13

.3

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات

11

المجموع

38
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ب -صدق االتساق الداخلي:
يقص ككد به مدى اتس ككاق كل فقرة من فقرات االس ككتبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث
بحس ك ككاب االتس ك ككاق الداخلي لالس ك ككتبانة وذلك من خالل حس ك ككاب معامل ارتباط بيرس ك ككون بين كل فقرة من فقرات
االس ك ككتبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وحس ك ككاب معامل االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت
االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
" يعتبك ككر صك ككدق االتسك ككاق الك ككداخلي مك ككن أهك ككم أن ك كواع الصك ككدق التك ككي يمكك ككن اسك ككتخدامها للتحقك ككق مك ككن صك ككدق

األداة ،ويك ك كرتبط هكك ككذا النك ك ككوع مكك ككن الص ك ككدق بكك ككالتحقق مكك ككن االتسكك ككاق ب ك ككين مفكك ككردات المقيكك ككاس ومك ك ككدى ارتباطهك ك ككا

بالدرج ك ك ككة الكلي ك ك ككة م ك ك ككع م ارع ك ك ككاة ع ك ك ككدم الت ك ك ككدخل ب ك ك ككين المف ك ك ككردات المكون ك ك ككة للبع ك ك ككد ،أو الت ك ك ككداخل ب ك ك ككين مف ك ك ككردات
المقياس ككل" ( العتيبي.)20 : 2004 ،
ولحسكاب صكدق االتسكاق الداخلي الستبانة الفجوة الرقمية ،قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة

كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين ذلك:

الجدول ()4.16
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية
م الدرجة الكلية للمجال الذي ت تمي إليه

رقم

الفقرة

الفقرة
.1
.2
.3

معامل
االرتباط

تزود الجامعة المبا ي بالب ى التحتية البزمة للتق يات الرقمية والوسائل

التك ولوجية.

تزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بحواسيب ذات جودة عالية.
توفر الجـامعـة ملحقـات الحاســــــــوب من(طابعة  -Printerالماســــــــح

الضوئي  )Scannerألعضاء هيئة التدريس.

مستوى الداللة

 **0.655دالة عند 0.01
 **0.651دالة عند 0.01
 **0.743دالة عند 0.01

.4

تزود الجامعة الكليات واألقسام بوسائل االتصال التك ولوجية المتطورة **0.826 .دالة عند 0.01

.5

 **0.818دالة عند 0.01

.6
.7
.8

توفر الجامعة ا تر ت بتق ية وسرعة عالية ألعضاء هيئة التدريس.
تمتلك الجامعة قاعات دراسية مجهزة بأجهزة العرض

(داتا مو. )Data Show /

تمتلـك الجـامعـة قـاعات دراســــــــية مجهزة بالســــــــبورة الذكية Smart

.Board

تمتلك الجامعة مامات التلفزة والمامات المسطحة .LCD
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 **0.824دالة عند 0.01
 **0.850دالة عند 0.01
 **0.694دالة عند 0.01

رقم

الفقرة

الفقرة
.9
.10
.11
.12
.13

معامل
االرتباط

توفر الجـــامعـــة التق يـــات الرقميـــة المســــــــــاعـــدة في عقـــد اللقـــاءات

واالجتماعات عن بعد( فيديو كو فر س).

تمتلك الجامعة أجهزة عرض االســطوا ات الرقمية  DVDالمســاعدة في
تسجيل وعرض القضايا التربوية والتعليمية.

توفر الجامعة لعمداء الكليات ورؤساء األقسام حاسب لوحي مخصي

(.)I-PD

تمتلـك الجـامعـة مختبرات حـاســــــــوب ليســــــــتخدمها الطلبة في العملية

التعليمية.

توفر الجـامعـة في أروقتهـا حواســــــــيـب كـافية للطلبة إلتمام معامبتهم

األكاديمية من خبل بوابة الطالب.

 .14تقدم الجامعة الدعم الف ي الدائم للتق يات الرقمية والتك ولوجية.

مستوى الداللة

 **0.800دالة عند 0.01
 **0.764دالة عند 0.01
 **0.703دالة عند 0.01
 **0.795دالة عند 0.01
 **0.750دالة عند 0.01
 **0.797دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
يبين الجدول ( )4.16أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لفقراته دالة عند
مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه.
الجدول ()4.17
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثا ي امتبك المعرفة الرقمية م الدرجة الكلية للمجال الذي ت تمي إليه

رقم

الفقرة

الفقرة
.1

معامل
االرتباط

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس برنامج تدريبي الستخدام
برامج الحاسوب التطبيقية (وورد ،بوربوينت ،اكسل ،الويندوز).

مستوى الداللة

 **0.848دالة عند 0.01

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس برامج تدريبية الستخدام
 .2التقنيات الرقمية الحديثة (داتا شوو ،السبورة الذكية ،الفيديو  **0.811دالة عند 0.01
كونفرنس).
.3

.4

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس برنامج تدريبي على استخدام
شبكة االنترنت.
تشك ك ك ك ك ككجع الجامعة أعض ك ك ك ك ك ككاء هيئة التدريس على اتباع نظام التعليم
االلكتروني.
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 **0.845دالة عند 0.01
 **0.833دالة عند 0.01

رقم

الفقرة

الفقرة
.5

.6

معامل
االرتباط

تهتم الجامعة باس ك ك ك ككتخدام البريد االلكتروني من قبل أعضكك ك ك ككاء هيئة
التدريس في المراسالت األكاديمية.

تحكث الجكامعكة أعضك ك ك ك ك ك ككاء هيئكة التدريس على اسك ك ك ك ك ك ككتخدام الجداول
االلكترونية وقواعد البيانات لحفظ وتنظيم سجالت الطلبة.

مستوى الداللة

 **0.728دالة عند 0.01
 **0.817دالة عند 0.01

تحرص الجامعة على تقديم المحاضرات من قبل أعضاء هيئة
 .7التدريس باستخدامأجهزة العروض التقديمية
(داتا شوو.(Data Show /

.8

.9

.10

.11

.12

تشك ك ك ك ككجع الجامعة أعضك ك ك ك ككاء هيئة التدريس على تحويل المسك ك ك ك ككاقات
األكاديمية على شكل رقمي.
تهتم الجامعة بتسككجيل المحاض كرات من قبل أعضككاء هيئة التدريس
وعرضها على برنامج اليوتيوب( .)YouTube
ته ك ككتم الجامع ك ككة بمتابع ك ككة مس ك ككتوى تطبي ك ككق أعض ك ككاء هيئ ك ككة الت ك ككدريس
لما يكتسبونه من مهارات رقمية في عمليات التدريب.
تحفز الجامعة أعضكككاء هيئة التدريس المتميزين رقميا في اسك ككتخدام
التقنيات الحديثة في التدريس.
تحرص الجامعة على عقد شك ك ك ك كراكة مع المؤسك ك ك ك كس ك ك ك ككات التكنولوجية
لتزويدها بأحدث البرامج الرقمية والتكنولوجية التعليمية.

 .13تقيم الجامعة أيام دراسية للطلبة إلتقان مهارات التقنيات الرقمية.
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393= )0.01

 **0.899دالة عند 0.01

 **0.821دالة عند 0.01
 **0.810دالة عند 0.01
 **0.861دالة عند 0.01
 **0.869دالة عند 0.01
 **0.689دالة عند 0.01
 **0.808دالة عند 0.01

يبين الجكدول ( )4.17أن معكامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لفقراته دالة عند
مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه.

139

الجدول ()4.18
يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث ال فاذ إلى مصادر المعلومات م الدرجة الكلية للمجال الذي ت تمي إليه

رقم

معامل

الفقرة

الفقرة

االرتباط

توفر الجامعة لعضــــــــو هيئة التدريس قاعدة بيا ات بكلمة مرور خاصــــــــة

.1

تمك ه من الوصول إلى المبكات المحلية والعالمية البحثية.

مستوى الداللة

 **0.751دالة عند 0.01

 .2تزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بالمواق العلمية على مبكة اال تر ت **0.800 .دالة عند 0.01
 .3تزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بمحركات البحث العلمية.

 **0.871دالة عند 0.01

 .4تزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بخط إ تر ت في مكاتبهم الخاصة.

 **0.800دالة عند 0.01

توفر الجامعة مستودع رقمي خاصة بها ،يتوافر به كافة الكتب االلكترو ية

.5

والمراج والدوريات والرسائل العلمية.

 .6توفر الجامعة موسوعات علمية وأدبية الكترو ية.
تحرص الجامعة على تسـجيل أعضاء هيئة التدريس في الم تديات العلمية

.7

المتوفرة على مبكة اال تر ت.

توفر الجامعة مـبكة معلومات لربط الجامعة بكافة الجامعات العربية ومركز

.8

البحوث العربية.

تمـــــج الجامعة أعضـــــاء هيئة التدريس على اســـــتخدام مـــــبكة اال تر ت

.9

كوسيلة في عملية البحث.

.10
.12

تزود الجامعة أعضـــــاء هيئة التدريس والمســـــتفيدين ب مـــــرات حول كيفية

الوصول إلى المعلومات عبر اال تر ت.

توفر الجامعة مدو ة خاصـــة ألعضـــاء هيئة التدريس لتبادل المعلومات أو

الملفات أو ال قامات العلمية واألدبية فيما بي هم

 **0.895دالة عند 0.01
 **0.867دالة عند 0.01
 **0.832دالة عند 0.01
 **0.825دالة عند 0.01
 **0.825دالة عند 0.01
 **0.801دالة عند 0.01
 **0.848دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
يبين الجدول ( )4.18أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لفقراته دالة
عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقياسه.
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ت -الصدق الب ائي:
يعتبر الصك ككدق البنائي أحد مقاييس صك ككدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصك ككول
إليها ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
وللتحقق من الص ك ك ك ككدق البنائي للمجاالت قام الباحث بحس ك ك ك ككاب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال

من مجاالت االس ككتبانة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالس ككتبانة والجدول ( )4.19يوض ككح
ذلك:
الجدول ()4.19

يوضح مصفوفة معامبت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبا ة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لبستبا ة
المجال األول:

المجال

الدرجة الكلية

امتبك التق يات
الرقمية

والتك ولوجية

المجال األول :امتبك التق يات
الرقمية والتك ولوجية
المجال الثا ي :امتبك المعرفة
الرقمية
المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر
المعلومات

المجال
الثا ي:
امتبك

المعرفة
الرقمية

**0.961

1

**0.934

**0.842

1

**0.933

**0.872

**0.788

المجال

الثالث :ال فاذ
إلى مصادر
المعلومات

1

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01

 يتض ككح من الجدول ( )4.19أن جميع األبعاد ترتبط يبعض ككها البعض وبالدرجة الكلية لالسكككتبانة ارتباطا ذو
داللة إحصك ك ك ككائية عند مسك ك ك ككتوى داللة ( 0.05و )0.01وهذا يؤكد أن االسك ك ك ككتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
واالتساق الداخلي.
 :4.6.2.2.2ثبات االستبا ة الثا ية:
ويقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت

نفس الظروف والشروط ،أي بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة ،وقد تحقق
الباحث من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية بطريقتين وهما:

141

أ -طريقة التجزئة ال صفية:
حيث تم حسكك ك ك ككاب ثبات االسكك ك ك ككتبانة بطريقة التجزئة النصكك ك ك ككفية ،وذبك بتجزئة فقرات االسكك ك ك ككتبانة إلى جزئيين

(األسك ك ك ككئلة ذات األرقام الفردية( )19فقرة النصك ك ك ككف األول ،واألسك ك ك ككئلة ذات األرقام الزوجية ( )19فقرة النصك ك ك ككف
الثكاني) ،ثم تم حسك ك ك ك ك ك ككاب معامل االرتباط بين درجات األسك ك ك ك ك ك ككئلة الفردية ودرجات األسك ك ك ك ك ك ككئلة الزوجية في العينة
االسك ك ك ك ك ك ككتطالعيكة ،وككانكت قيمكة معكامكل االرتبكاط (  ،)0.933وبعكد ذلكك تم تصك ك ك ك ك ك ككحيح معكامكل االرتبكاط بمعكادلة

سك ك ككبيرمان براون ) ،(Spearman-Brown Coefficientلتعديل طول االس ك ك كتبانة(النصك ك ككفين متسك ك ككاويين) ،وقد
بلغت قيمة معامل الثبات) ،(0.965والجدول ( ) 4.20يوضح ذلك:
الجدول () 4.20

يوضح معامبت االرتباط بين صفي كل مجال من مجاالت االستبا ة وكذلك لبستبا ة ككل

عدد

المجال

االرتباط قبل معامل الثبات بعد

الفقرات

التعديل

التعديل

المجال األول :امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية

14

0.815

0.898

المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية

*13

0.933

0.949

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات

*11

0.921

0.935

الدرجة الكلية لبستبا ة

38

0.933

0.965

*تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين
 يتض ك ككح من الجدول ( ) 4.20أن معامل الثبات الكلي لالس ك ككتبانة ( )0.965وهذا يدل على أن االس ك ككتبانة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
ب -طريقة ألفا كرو باخ :استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ،
وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة ،حيث تم تطبيق االستبانة علي العينة االستطالعية  ،حيث حصل على
قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول (، ) 4.21يوضح ذلك:
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الجدول () 4.21

يوضح معامبت ألفا كرو باخ لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل



معامل ألفا

المجال

عدد الفقرات

المجال األول :امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية

14

0.944

المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية

13

0.958

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات

11

0.954

الدرجة الكلية لبستبا ة

38

0.979

كرو باخ

يتض ككح من الجدول ( ) 4.21أن معامل الثبات الكلي لالس ككتبانة ( )0.979وهذا يدل على أن االس ككتبانة

تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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 : 4.7إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

قام الباحث باتباع عدد من الخطوات في تنفيذ أدوات الدراسة ،وكانت على النحو التالي:

 .1إعداد اإلطار النظري الذي سيكون مقدمة الختيار مجاالت أدوات الدراسة .

 .2جمع واعداد الدراسات السابقة لالستفادة منها في أسئلة الدراسة وأدوات الدراسة وعينة الدراسة .

 .3أعد الباحث أدوات الد ارس ككة بناء على اإلطار النظري والد ارس ككات الس ككابقة لتطبيقها على عينة الد ارسك كة حيث
تم إعدادها وتقنينه علي البيئة الفلسطينية.

 .4بدأ الباحث بإعداد األدوات وتحديد المجاالت بعد االتفاق مع المشرف على هذه المجاالت وبعد ذلك تم
صياغة عبارات لكل مجال من هذه المجاالت وبعد اطالع المشرف عليها تم عرضها على المحكمين لتحكيمها،
وبعد انتهاء المحكمين من تحكيم االستبانة خلصت االستبانة بعدة عبارات لكل مجال حيث تم عرضها على

المشرف وابداء الموافقة عليها ،وبالتالي أصبحت األدوات جاهزة التطبيق.
 .5قككام البككاحككث بمخككاطبككة عمككادة الككد ارس ك ك ك ك ك ك ككات العليككا بجككامعككة األزهر بغزة لمخككاطبككة الجككامعككات الثالث األزهر
واألقصك ككى وفلسك ككطين للسك ككماح للباحث بتطبيق أدوات البحث علي عينة الد ارسكككة وتزويده باإلحصك ككاءات الالزمة
لتطبيق البحث  ،وكان للباحث ذلك محلق رقم ( . ) 4

 .6بعد ذلك قام الباحث بتحديد مجتمع الدارسك كة  ،حيث تم اختيار جميع أفراد أعض ككاء هيئة التدريس من حملة
شهادة الدكتوراه والمتفرغين في الجامعات الثالثة المذكورة.

 .7ت ك ك ككم ت ك ك ككوزعين االس ك ك ككتبانتين عل ك ك ككى مجتم ك ك ككع الد ارس ك ك ككة المخت ك ك ككار ف ك ك ككي الفص ك ك ككل الد ارس ك ك ككي األول م ك ك ككن الع ك ك ككام
(2016م – 2017م).
 .2ت ك ككم ت ك ككوزعين االس ك ككتبانتين علك ك ككى العين ك ككة االس ك ككتطالعية الب ك ككالغ عكك ككددها( )41عض ك ككو هيئ ك ككة ت ك ككدريس للتأكك ك ككد
من صالحية أدوات الدراسة.

 .9طبق الباحث األدوات على مجتمع الد ارس ك ك ك ك ككة والتي بلغ قوامها ( )425عض ك ك ك ك ككو هيئة تدريس حيث اس ك ك ك ك ككترد
الباحث ( ) 353اس ككتبانة ص ككالحة للتحليل االحص ككائي ،وقد حرص الباحث على أن يجيب عض ككو هيئة التدريس
على األداتين.

 .10وبعد االنتهاء من التطبيق ص ك ككحح الباحث االسك ككتبانة ورص ك ككد الدرجات عليها وفقا ألس ك ككاليب تص ك ككحيح كل
استبانة على حدة.
 .11قام الباحث بمعالجة الدرجات باسك ك ككتخدام األسك ك ككاليب اإلحصك ك ككائية المناسك ك ككبة بهدف الحصك ك ككول علي النتائج
المتعلقة بأسئلة هذه الدراسة  ،وقد تم تحليل النتائج وتفسيرها من قبل الباحث للتحقق من صحة األسئلة.

. 12وبنكاء علي تلكك النتائج وتفسك ك ك ك ك ك ككيرها خرج الباحث بمجموعة من االسك ك ك ك ك ك ككتنتاجات حيث قدم بناء عليها عدة
توصيات لالستفادة منها في ميدان التعليم.

 .13قام الباحث ملخص للدراسة باللغتين العربية واالنجليزية.
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 :4.8المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
قام الباحث بتفريغ وتحليل بيانات االستبانتين وتصفيتهما وتصحيحهما ومعالجتهما ،م ن خالل برنامج
) (SPSSاإلحصائي وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
أ-األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة:
 .1احصاءات وصفية منها :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
 .2معامل ارتباط ألفا كرونباخ :لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3معامل ارتباط سك ك ككبيرمان بروان :للتحقق من صك ك ككدق االتسك ك ككاق الداخلي بين فقرات االسك ك ككتبانة والدرجة الكلية
لالستبانة.

ب-األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة على أسئلة الدراسة:

 .1معامل ارتباط بيرسك ك ك ك ككون " :"Pearsonلقياس درجة االرتباط ويسك ك ك ك ككتخدم هذا االختبار لد ارسك ك ك ك ككة العالقة بين
المتغيرات.

 .2اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.
 .3اختبار تحليل التباين األحادي

 .4اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادي.

145

الفصل الخامس

نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 : 5.1متهيد.

 :5.2احملك املعتمد يف الدراسة.
 :5.3النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسريها.
 : 5.3.1اإلجابة عن السؤال األول وتفسريه.
: 5.3.2اإلجابة عن السؤال الثاني وتفسريه.
 : 5.3.3اإلجابة عن السؤال الثالث وتفسريه.
: 5.3.4اإلجابة عن السؤال الرابع وتفسريه.
 : 5.3.5اإلجابة عن السؤال اخلامس وتفسريه.
: 5.3.6اإلجابة عن السؤال السادس وتفسريه.
 : 5.3.7اإلجابة عن السؤال السابع وتفسريه.

 :5.4ملخص نتائج الدراسة.
 : 5.5توصيات الدراسة.
 :5.6مقرتحات الدراسة.
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الفصل الخامس
تائج الدراسة الميدا ية وتفسيرها
 :5.1تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن
التساؤالت ،واستعراض أبرز نتائج أداتي الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها بهدف التعرف
إلك ككى" واقــــ توجــــه الجامعــــات الفلســــطي ية بمحاف ــــات غــــزة حــــو مجتمــــ المعرفــــة وعبقتــــه بالحــــد مــــن
اتساع الفجوة الرقمية"
 :5.2المحك المعتمد في الدراسة:
لقد تم تحديد المحك المعتمد في الد ارسك ك ك ككة من خالل تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسك ك ك ككي ،من
خالل حسك ك ك ككاب المدى بين الدرجات( ،)4=2-5ومن ثم تقسك ك ك ككيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصك ك ك ككول على
طول الخليكة أي( ،) 1.2=4/5وبعكد ذلكك إضك ك ك ك ك ك ككافكة هكذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس(بداية المقياس) ،وهي
الواحد ص ك ك ك ك ككحيح ( ،) 2وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصك ك ك ك ك ككبح طول الخاليا كما هو موضك ك ك ك ك ككح

بالجدول رقم ( )5.1الذي يوضك ككح التصك ككنيف والدرجة وأطول الفترات والوزن النسك ككبي المقابل ككل وصك ككنف كما
يأتي:
جدول ()5.1

يوضح المحك المعتمد في الدراسة

طول الخلية

الوزن ال سبي المقابل له

درجة التوافر

من 2.21 – 2.11

من  %26فأقل

قليلة جدا

من 1.61 – 2.22

أكثر من %51- %26

قليلة

من 2.41 – 1.62

أكثر من %62- %51

متوسطة

من 4.11 – 2.42

أكثر من %24- %62

كبيرة

من 5.11 – 4.12

أكثر من %211- %24

كبيرة جدا
( التميمي )241 :1114
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 : 5.3ال تائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها:
 : 5.3.1اإلجابة عن السؤال األول وتفسيره:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما درجة تقدير أفراد عي ة الدراسة في الجامعات الفلسطي ية

بمحاف ات غزة لواق التوجه حو مجتم المعرفة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية
الستجابات أفراد العينة على استبانة مجتمع المعرفة بمجاالته المختلفة ،والجدول اآلتي يبين:
الجدول ( )5.2
التكرارات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل بعد من مجاالت االستبا ة وكذلك ترتيبها في االستبا ة
م

.1
.2
.3

المجال
المجال األول :توليد وا تاج

مجموع
االستجابات

المتوسط

اال حراف
المعياري

الوزن
ال سبي

قيمة T

قيمة
المع وية

الترتيب

درجة
الممارسة

0.002 -3.133 57.57 11.638 46.059 16259

2

متوسطة

المجال الثا ي :مر المعرفة 37.448 13219

8.312

0.001 3.272 62.41

1

متوسطة

32.187 11362

9.973

0.000 -7.183 53.64

3

متوسطة

المعرفة
المجال الثالث :تو يف
المعرفة
الدرجة الكلية لبستبا ة

0.004 -2.878 57.85 28.111 115.694 40840

متوسطة

 يتضح من الجدول ( (5.2أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة تقع بين وزن نسبي قدره ) )%62.41 -% 53.64بدرجة متوسطة.

 الدرجة الكلية لالستبانة قد حصلت على وزن نسبي قدره ( ،)%57.85وهذا الوزن يعتبر بدرجة متوسطة
نسبيا  ،مما يشير أن هناك توجه من قبل الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة ،ولكن ليس
بالقدر الكافي حسب األوزان النسبية في الدراسة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لم ِ
تنته من وضع الخطط االستراتيجية للتوجه نحو مجتمع المعرفة
بشكل كلي ،مع وجود ضعف في القدرة على مواكبة كل جديد في اكتساب المعارف  ،و نقص في الجهود

واإلجراءات والخطوات المبذولة الالزمة سواء من خالل التنظيم أو المتابعة أو التقويم  ،مع وجود معوقات
وتحديات في توفير البيئة المناسبة سواء البيئة التكنولوجية أو المعلوماتية للجامعات ،بسبب األوضاع السياسية
واالقتصادية الراهنة التي تعيشها محافظات غزة ،والحصار الظالم المفروض عليها  ،والذي يؤثر سلبا على
إدارة الجامعات في توفير مصادر تمويل لها  ،إضافة إلى حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من المشاركة
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الخارجية في المؤتمرات الكتساب معارف جديدة ،كما و يعزو الباحث ذلك إلى قلة الحوافز المشجعة لإلبداع
واالبتكار والحصول على براءات االختراع  ،و غياب تطوير الشراكة الحقيقية بين الجامعات والمؤسسات التربوية
والتعليمية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
 وبذلك تتفق هذه ال تيجة م

ما توصلت إليه نتيجة دراسة (نصار ،)2015 ،ونتيجة دراسة

(أل عثمان ، )2013،ونتيجة دراسة باڤان (  ،)Pavan, 2013ونتيجة دراسة (األغا وأبو الخير، (2012،
والتي أظهرت أن التوجه نحو مجتمع المعرفة من خالل(توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها) لدى المؤسسات
التعليمية جاء بدرجة متوسطة.

 وتختلف هذه ال تيجة م

ما توصلت إليه نتيجة دراسة (مستوي وكسيرة  ،(2015،ونتيجة دراسة

(نجم  )2014،والتي أظهرت أن التوجه نحو مجتمع المعرفة من خالل (توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها) لدى
المؤسسات التعليمية جاء بدرجة قليلة.
 كما وتختلف هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (عبدالله وجرجيس ،)2014،ا نتيجة دراسة
أووس و مارتشينياك (  ،) Owoc, & Marciniak, 2013ونتيجة دراسة (اعرقب ،)2011،ونتيجة دراسة
(بركات و عوض  ، )2011،ونتيجة دراسة (قيطة  ،)2011،ونتيجة دراسة (مساعدة والزيديين  )2009،والتي
أوضحت أن التوجه نحو مجتمع المعرفة من خالل(توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها) لدى المؤسسات التعليمية
جاء بدرجة كبيرة.
 ترتيب مجاالت استبا ة مجتم المعرفة كما يأتي:
-

مجال مر المعرفة:



إدارة الجامعات بدأت تهتم بنشر المعرفة وعدم احتكارها من أجل اكتساب الشهرة وتحقيق الميزة التنافسية

حصل على المرتبة األولى وبوزن نسبي قدره ( )% 62.41بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك :

بين الجامعات األخرى محليا وعالميا  ،مما يوفر لها الحصول على تمويل لمشاريعها البحثية الذي يعتمد على
عدد األبحاث المنشورة ،وحرصها على تحويل المعرفة الضمنية (االنفرادية) إلى معرفة معلنة (تشاركية)  ،من

خالل امتالكها مجلة علمية محكمة وبرسوم رمزية للمشاركة في نشر المعرفة ،كما ويعزو الباحث ذلك إلى
ازدياد أعداد الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا في الجامعات.

 وبذلك تتفق هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة باڤان(  )Pavan, 2013والتي أظهرت أن
مجال نشر المعرفة في المؤسسات التعليمية جاء بدرجة متوسطة.
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 كما وتختلف هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة(عبدالله وجرجيس ،)2014،ونتيجة دراسة
أووس و مارتشينياك (  ،) Owoc, & Marciniak, 2013ونتيجة دراسة (األغا وأبو الخير ، (2012،و
نتيجة دراسة (الرقب  ،)2011،ونتيجة دراسة (قيطة  ،)2011،والتي بينت أن مجال نشر المعرفة في المؤسسات
التعليمية جاء بدرجة كبيرة.
-

مجال إ تاج وتوليد المعرفة:

حصل على المرتبة الثانية وبوزن نسبي قدره ( )% 57.57بدرجة متوسطة  ،ويعزو الباحث ذلك إلى قيام

الجامعات بتوفي ر برامج تساعد على خلق معارف جديدة من حيث رصدها من مصادرها ،وأن هناك إنتاج

لمعارف جديدة ،وأن هذا المجال احتل المرتبة الثانية ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن إدارة الجامعات بدأت بوضع برامج تساعد على خلق معارف جديدة ورصدها من مصادرها األولية ،
ولكن ينقصها توفير المراكز البحثية المزودة بالتقنيات العلمية الحديثة المشجعة للبحث العلمي للمساهمة في

حل القضايا المجتمعية ،كما و يعزو الباحث ذلك إلى غياب اهتمام الجامعات بتشكيل الفرق البحثية القادرة
على تحديد تلك المشكالت إلنتاج معارف جديدة ،وقلة االهتمام في إطالق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية من

قبل الباحثين إلنتاج معارف جديدة غير تقليدية.

 وبذلك تتفق هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (نصار ،)2015 ،و نتيجة دراسة باڤان
(  ،)Pavan, 2013ونتيجة دراسة (األغا وأبو الخير ، (2012،والتي أوضحت أن مجال توليد وانتاج المعرفة
في المؤسسات التعليمية جاء بدرجة متوسطة.

 وتختلف هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (مستوي وكسيرة  ، (2015،ونتيجة دراسة (نجم،
 ،)2014التي أظهرت أن مجال توليد وانتاج المعرفة في المؤسسات التعليمية جاء بدرجة قليلة.
 كما وتختلف هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (عبدالله وجرجيس ،)2014،ونتيجة دراسة
أووس و مارتشينياك (  ،) Owoc, & Marciniak, 2013ونتيجة دراسة (بركات و عوض  ،)2011،و

نتيجة دراسة (الرقب  ،)2011،ونتيجة دراسة (قيطة ،)2011،و والتي أظهرت أن مجال توليد وانتاج المعرفة
في المؤسسات التعليمية جاء بدرجة كبيرة.
-

مجال تو يف المعرفة:

حصل على المرتبة الثالثة واألخيرة وبوزن نسبي قدره ( )% 53.46بدرجة متوسطة  ،على الرغم من أنه
من المجاالت الهامة في التوجه نحو مجتمع المعرفة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 الصعوبات المالية التي تواجه إدارة الجامعات تمنعها من استثمار المعرفة المنتجة والعمل على تطبيقها

وتوظيفها التي تحتاج إلى تكاليف كبيرة ،إضافة أنها مازالت غير قادرة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل
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وتكريسها ،مع غياب التنسيق والشراكة بين إدارة الجامعات ومواقع اإلنتاج في المجتمع لتوظيف نتائج األبحاث
العلمية و افتقارها لآلليات المناسبة لتسويق األبحاث التي تخدم لمجتمع ،و يعزو الباحث ذلك أيضا لغياب
الرؤية للتوجه نحو الجامعة المنتجة.
 وبذلك تتفق هذه ال تيجة م

ما توصلت إليه نتيجة دراسة (نصار ،)2015 ،ونتيجة دراسة

(األغا وأبو الخير ، (2012،واللتين أظهرتا أن توظيف المعرفة في المؤسسات التعليمية جاء بدرجة متوسطة.
 كما وتختلف هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (عبدالله وجرجيس ،)2014،ونتيجة دراسة
أووس و مارتشينياك (  ،) Owoc, & Marciniak, 2013ونتيجة دراسة (قيطة  ،)2011،والتي أوضحت
أن توظيف المعرفة في المؤسسات التعليمية جاء بدرجة كبيرة.
-

والجداول التالية توضح مجاالت مجتم المعرفة على التوالي:

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة

جدول ()5.3

يوضح التك اررات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل فقرة من فقرات المجال األول :توليد وا تاج المعرفة
وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

اال حر
اف

المعياري

الوزن

ال سبي

قيمة T

قيمة

الترتي

المع وية ب

درجة

الممارسة

تعتمـــد الجـــامعـــة خطط لتطوير
 .1القدرات البحثية ألعضــــاء هيئة
التدريس.

1088

0.107 1.617 61.64 0.954 3.082

5

تحرص الجــــامعــــة على تكوين

 .2مجموعـــات بحثيـــة في كـــافـــة

971

0.000 -4.837 55.01 0.968 2.751

10

المجاالت العلمية.

متوسطة

متوسطة

تمــــــــج الجــــامعــــة اال فتــــاو

 .3الـمــعــرفـي عــبــر الـتـوأمــــة مـ
الجامعات األخرى.
.4

تمـــــارك الجامعة في المؤتمرات
العلميــــة محليــــا أو عــــالميــــا

1135

0.000 3.865 64.31 1.047 3.215

3

متوسطة

1212

0.000 8.427 68.67 0.966 3.433

1

كبيرة
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رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

اال حر
اف

المعياري

الوزن

ال سبي

قيمة T

قيمة

الترتي

المع وية ب

درجة

الممارسة

لبســــــــتفـادة في إ تــاج معــارف

جديدة.
.5

تعقد الجامعة مراكات م مراكز

بحثية علمية.

1039

0.260 -1.129 58.87 0.943 2.943

7

متوسطة

تتب ى الجامعة إجراءات تحفيزية
.6

لت مــــــــيط البحــــث العلمي في

مختلف الكليـات لزيـادة إ تـاجية

916

0.000 -7.474 51.90 1.018 2.595

14

قليلة

المعرفة.
.7

تحث الجامعة على تعليم اللغات
األج بية المختلفة.

946

0.000 -6.380 53.60 0.943 2.680

12

متوسطة

توفر الجــامعــة المراج والكتــب
 .8والـــدوريـــات المتخصــــــــصــــــــــة

1067

0.664 0.435 60.45 0.980 3.023

6

متوسطة

16

قليلة

للمساعدة في إ تاج المعرفة.

.9

تتب ى الجـامعـة اعتمادات مالية

كافية ألغراض البحث العلمي.

810

45.89 1.054 2.295
12.569

0.000

تم ح الجـامعـة أعضــــــــاء هيئة

.10

التـــدريس إجـــازة تفرغ للبحــــث

العلمي مدفوعة األجر.

873

0.000 -8.660 49.46 1.143 2.473

15

قليلة

تمــــــــج الجـــامعـــة المبـــادرات

.11

اإلبـداعيـة واالبتكارية في مجال
البحث العلمي ألعضــــــــاء هيئة

947

0.000 -5.507 53.65 1.082 2.683

11

متوسطة

التدريس.
.12

تمــــــــج الجــامعــة على إ تــاج
الكتب في متى حقول المعرفة.

987

0.000 -3.804 55.92 1.008 2.796

9

متوسطة

تـهـتـم الـجــــامـعــــة بــــالـطـلبـــــة
 .13الـموهوبين في مــــــــتى حقول

945

0.000 -5.941 53.54 1.021 2.677

المعرفة.
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13

متوسطة

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

اال حر
اف

المعياري

الوزن

ال سبي

قيمة T

قيمة

الترتي

المع وية ب

تمتلــك الجــامعــة برامج تعليميــة

 .14ت مي من خبلهـا قـدرات الطلبة

1024

0.054 -1.931 58.02 0.965 2.901

8

للوصول للمعرفة.

تحرص الجـــامعــــة على تطوير

 .15وتـحــــديــــث الـمقررات والبرامج

1120

0.002 3.156 63.46 1.029 3.173

4

درجة

الممارسة

متوسطة

متوسطة

األكاديمية باستمرار.
ت تج الجــــامعــــة معــــارف تعزز
 .16الـثقــــافــــة الوط يــــة والهويـــــة

1179

0.000 6.323 66.80 1.010 3.340

2

الفلسطي ية.

الدرجة الكلية للمجال

16259

11.63
46.059
8

0.002 -3.133 57.57

متوسطة
متوسطة

 يتضك ك ككح من الجدول ( )5.3أن درجات تقدير أفراد العينة لمجال توليد وانتاج المعرفة من اسك ك ككتبانة مجتمع

المعرفة تراوحت ما بين وزن نسبي ( ، ) % 68.67 - % 45.89ما بين درجة قليلة ودرجة كبيرة.

جاءت أعلى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:

 حص ككلت الفقك كرة ( )4والت ككي نص ككت عل ككى" تمــــارك الجامعــــة فــــي المــــؤتمرات العلميــــة محليــــا أو عالميــــا
لبســـــتفادة فـــــي إ تـــــاج معـــــارف جديـــــدة " عل ك ككى المرتب ك ككة األول ك ككى بك ك كوزن نس ك ككبي ق ك ككدره ( ،)%68.67بدرج ك ككة

كبيرة  ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات تتميز بامتالكها ثقافة المشاركة في المؤتمرات المحلية أو العالمية ،من أجل تبادل الخبرات

البحثية ألعضاء هيئة التدريس مع الجامعات األخرى ،واظهارها منتجها البحثي ،زيادة في اكتساب المعارف،
ورغبة منها في تطوير المهارات البحثية للباحثين ،مع سعيها ليكون لديها رصد ومكانة بين الجامعات األخرى،

وهي تعي أن المعرفة الجديدة تحتاج إلى نظام مفتوح وأنه ال يتم اكتساب المعرفة بمعزل عن البيئة الخارجية
 ،عبر التواصل مع المؤسسات التربوية والتعليمية لالستفادة من تجارب وممارسات ناجحة لآلخرين ،كما وأنها
تعي أن تبادل الموارد المعرفية يشجع على خلق معارف جديدة.
 حصكككلت الفقرة ( )16والتي نصك ككت على" ت تج الجامعة معارف تعزز الثقافة الوط ية والهوية الفلســـطي ية
على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( ،)%66.80بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:
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 أن الجكامعكات الفلسك ك ك ك ك ك ككطينيكة تحكافظ على هوية المجتمع وعلى الثقافة القومية والوطنية وتطويرها والمحافظة
على مرتك ازتكه وثوابتكه وتعزيز صك ك ك ك ك ك ككموده في ظكل التحكديكات التي تواجكه أفراد المجتمع وذلكك من خالل :اعتماد

المسككاقات األكاديمية كمتطلب جامعي للكليات المختلفة المتعلقة بالثقافة الوطنية والهوية الفلسككطينية ،وعقد أيام
دراسية وندوات وورش العمل واالحتفال بالمناسبات الوطنية لتدعيم الثقافة الوطنية.

في حين جاءت أد ى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصك ككلت الفق ك كرة ( )9والتك ككي نصك ككت علك ككى" تتب ــــى الجامعــــة اعتمــــادات ماليــــة كافيــــة ألغــــراض البحــــث
العلمـــــــي" عل ك ك ككى المرتب ك ك ككة األخيك ك ك كرة وكان ك ك ككت أدن ك ك ككى فقك ك ك كرات ه ك ك ككذا المج ك ك ككال ،بك ك ك كوزن نس ك ك ككبي ق ك ك ككدره (،)%45.89

بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 ضعف مصادر التمويل وقلة الموارد المالية للجامعات ،وعدم إيفاء الطلبة بالرسوم الدراسية التي تعتبر
المصدر األساسي لدخل الجامعات ،كما يفسر الباحث غياب االستراتيجية الواضحة للبحث العلمي وافتقار

عمادات البحث العلمي للقيام بالدور المنوط بها في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير مصادر

تمويل لها.

 ثكككم حصكككلت الفق ك كرة ( (10والتك ككي نصكككت علك ككى " تمــــ ح الجامعــــة أعضــــاء هيئــــة التــــدريس إجــــازة تفــــرغ

للبحــــث العلمـــــي مدفوعـــــة األجـــــر " علك ككى المرتبك ككة الخامسك ككة عشك ككر ب ك كوزن نسك ككبي قك ككدره ( ،)%49.46بدرجك ككة

قليلة  ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن عملية التفر العلمي مدفوعة األجر مكلفة اقتصاديا من حيث تكلفة عضو هيئة التدريس الحاصل على

الموافقة بإجازة التفر العلمي مدفوعة األجر ،باإلضافة إلى التكلفة المادية التي ستتحملها الجامعة لعضو هيئة

التدريس الذي سيكلف بواجبات والساعات األكاديمية لزميله المغادر ،كما يعزو الباحث أن الجامعة ال تستطيع

توفير إجازة تفر للبحث العلمي مدفوعة األجر ،نظ ار لوجود أعداد من أعضاء الهيئة التدريسية ،لديهم اهتمامات
بحثية مع مؤسسات خارجية ،وأن اإلغالق المستمر للمعابر يعيق عودة عضو هيئة التدريس المتفر في الوقت
المحدد مما يؤثر ماليا على الجامعة.
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المجال الثا ي :مر المعرفة:
جدول ()5.4
يوضح التك اررات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل فقرة من فقرات المجال الثا ي مر المعرفة وكذلك
ترتيبها

الفقرة

مجموع

رقم

تـحرص الجــــامعـــــة

1061

الفقرة

.1

استجابات

متوسط

اال حراف

الوزن

3.006

0.926

60.11

المعياري

ال سبي

ترتي

درجة

قيمة T

قيمة

المع وية

ب

متوسطة

0.115

0.909

9

عـلى توفير م ـــــاخ

الممارسة

داعم لتبادل المعرفة
بين أعضـــــــاء هيئة

التدريس.
.2

تــوفــر الــجــــامــعــــة

1054

2.986

0.949

59.72

-0.280

0.779

10

الــــــتـــــــقـــــــ ـــــــيـــــــات

متوسطة

التك ولوجية الحديثة
التي تســـــــــــاهم في
مر المعرفة.

.3

تمتلــــك الجــــامعـــــة

1068

3.025

1.018

60.51

0.471

0.638

8

مـكتبــــة الكترو يــــة

متوسطة

توفر كـــافـــة قواعـــد

البيا ات للباحثين.
.4

تمج الجامعة مر

1191

3.374

0.998

67.48

7.039

0.000

2

األبـحــــاث العلميـــــة

متوسطة

ألعضــــــــــــاء هيئــــة

التدريس.
.5

تــقــوم الــجــــامـــعــــة

828

2.346

1.017

46.91

-12.093

0.000

12

بـتـرجـمــــة الـمـراج

قليلة

والـكتــــب األج بيـــــة

ذات العبقة.
.6

تمتلــــك الجــــامعـــــة

1241

3.516

1.111

مجلة علمية محكمة

دوليا.
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70.31

8.722

0.000

1

كبيرة

.7

تســــــــتثمر الجـامعة

1045

2.960

0.976

59.21

-0.763

0.446

11

وســـــــــــائـــل اإلعبم

متوسطة

المختلفة في مــــــر

المعرفة وتداولها.
.8

تســــــــمح الجـــامعـــة

1162

3.292

1.057

65.84

5.189

0.000

4

ألبـ ــــاء الــمــجــتــم ـ

متوسطة

المحلي باســـــــتخدام

المكتبة الجامعية.
.9

توفر الجامعة برامج

1132

3.207

0.932

64.14

4.168

0.000

6

تدريبية مختصة من

متوسطة

خـــبل الـــتـــعـــلـــيـــم

المستمر.
.10

تعقــد الجــامعــة أيــام

1118

3.167

1.041

63.34

3.018

0.003

7

دراســــــــية حول أهم

متوسطة

القضايا المجتمعية.

.11

تـحرص الجــــامعـــــة

1139

3.227

1.066

64.53

3.995

0.000

5

على عقـــد ال ـــدوات

متوسطة

وور ،العمــــل م

الجامعات األخرى.
.12

تحتل الجامعة مرتبة

1180

3.343

1.057

66.86

6.091

0.000

3

مـــتـــقــــدمــــة بـــيـــن

متوسطة

الجــامعــات الوط يــة
فــــــي األبــــــحـــــــاث
الــم ـ مـــــــــورة الــتــي
يســــــــترمــــــــــد بهـــا

اآلخرون.

الــــدرجــــة الــكــلــيــــة

للمجال

13219

37.44
8

8.312

62.41

3.272

0.001

متوسطة

 يتض ككح من الجدول ( (5.4أن درجات تقدير أفراد العينة لمجال نشكككر المعرفة من اسكككتبانة مجتمع المعرفة

تراوحت ما بين وزن نسبي قدره (  ، ) % 70.31 - % 46. 91ما بين درجة قليلة ودرجة كبيرة.
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جاءت أعلى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصلت الفقرة ( )6والتي نصت على " تمتلك الجامعة مجلة علمية محكمة دوليا " على المرتبة األولى

بوزن نسبي قدره ( )%70.31بدرجة كبيرة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات تعتبر امتالكها للمجلة العلمية هو جزء من خدماتها للبحث العلمي وخدمة المجتمع ،والعمل
على تهيئة بيئة بحثية مالئمة ،من خالل تقديم التسهيالت المساعدة في نشر األبحاث العلمية ،كما ويعزو

الباحث أنها تحرص على تشجيع الباحثين واذكاء روح المنافسة العلمية بينهم للحصول على الترقية األكاديمية،

إضافة إلى رغبتها في الدخول ضمن التصنيف العالمي للجامعات الذي من شروطه امتالك مجلة علمية
محكمة ،وتوطيد الصلة بين الباحثين من خالل عملية تقييم األبحاث ،وسعيها للحصول على مصدر مالي.

 حصـــلت الفقرة ( )4والتي نص ككت على" تمـــج الجامعة مـــر األبحاث العلمية ألعضـــاء هيئة التدريس "
على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( ،)%67.48بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن إدارة الجامعات ل ديها ثقافة نشر ومشاركة المعرفة لدفع مسيرة البحث العلمي ،وسعيها لتحقيق التميز

العلمي من أجل تنمية المجتمع ،والعمل جاهدة لزيادة عدد االستشهادات العلمية مما يزيد الميزة التنافسية لديها
ويدعمها في الدخول للتصنيف العالمي للجامعات.

في حين جاءت أد ى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصـــــــلت الفقرة ( )5والتي نصك ك ك ك ككت على " تقوم الجامعة بترجمة المراج والكتب األج بية ذات العبقة"
على المرتبة األخيرة وبوزن نسبي قدره ( ) 46.91%بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 غياب تشجيع الجامعات لتعلم اللغات األجنبية ،وضعف اللغات األجنبية لدى أعضاء هيئة التدريس ،وتدني

التشجيع والتحفيز المادي لترجمة المراجع والكتب األجنبية ،واألعباء المكلف بها أعضاء هيئة التدريس والمتمثلة
بعدد الساعات األكاديمية المعتمدة وغيرها من األمور األكاديمية.

 حصـــــلت الفقـــــرة ( )7والتك ككي نصك ككت علك ككى " تســـــتثمر الجامعـــــة وســـــائل اإلعـــــبم المختلفـــــة فـــــي مـــــر
المعرفـــــــة وتـــــــداولها " عل ك ك ككى المرتب ك ك ككة الحادي ك ك ككة عش ك ك ككر ب ك ك ككوزن نس ك ك ككبي ق ك ك ككدره ( )%59.21بدرج ك ك ككة متوس ك ك ككطة

،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن وجهة نظر إدارة الجامعات حول وسائل اإلعالم المختلفة سواء المرئية أو المسموعة الموجودة في البيئة

الفلسطينية ،هو افتقارها لالهتمام بالبحث العلمي واألمور التربوية التعليمية ،وأن غالبية وسائل اإلعالم الموجودة
يغلب عليها الطابع السياسي أو الترفيهي أو التجاري نظ ار لألوضاع الراهنة في مجتمعنا ،مع غياب الشراكة

بين وسائل اإلعالم المختلفة والجامعات ،والجدير بالذكر أيضا هو افتقار الجامعات المتالك قنوات إعالمية

خاصة بها.
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المجال الثالث :تو يف المعرفة:
جدول ()5.5
يوضح التك اررات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث:
تو يف المعرفة وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة

.1

.2

مجموع
االستجابات

تقوم الجامعة بتطبيق المعرفة
بدعم من القيادات الجامعية.
تعتمد الجامعة آليات واضحة
لتو يف المعرفة وتطبيقها.

المتوسط

اال حراف

الوزن

المعياري ال سبي

قيمة T

قيمة

المع وية

الترتيب

درجة

الممارسة

1069

3.028

0.571 0.567 60.57 0.938

2

متوسطة

986

2.793

0.000 -3.853 55.86 1.008

5

متوسطة

تعمل الجامعة على تحويل
 .3المعارف المبتكرة ألعضاء هيئة 893

2.530

0.000 -8.689 50.59 1.017

8

التدريس إلى تطبيقات عملية.

توفر الجامعة ألعضاء هيئة

 .4التدريس اإلمكا ات لتو يف 870

2.465

0.000 -9.710 49.29 1.036

11

تائج أبحاثهم.

تو ف

 .5اإللكترو ي

الجامعة

التعليمية.

في

التعليم

العملية 1103

3.125

0.019 2.347 62.49 0.998

1

تسهم الجامعة من خبل

 .6المعارف المبتكرة في حل قضايا 989

2.802

0.000 -3.907 56.03 0.954

4

المجتم .

تجتهد الجامعة في إ ماء مراكز

.7

متخصصة لتطبيق المعرفة 924

2.618

0.000 -6.995 52.35 1.027

6

واإلفادة م ها.

قليلة

قليلة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

تعمل الجامعة على إ ماء
.8

وحدات تدريبية في الكليات
لتدريب الطلبة على المعارف

888

2.516

0.000 -8.350 50.31 1.090

9

قليلة

المبتكرة.

.9

ُت َم ِكل الجامعة فرقاً بحثية
لدراسة ممكبت المجتم في
ضوء

المعارف

الم تجة

879

2.490

ألعضاء هيئة التدريس.

158

0.000 -9.030 49.80 1.061

10

قليلة

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

اال حراف

الوزن

المعياري ال سبي

قيمة T

قيمة

المع وية

الترتيب

تمج الجامعة الحصول على

 .10براءة االختراع من قبل أعضاء 894

2.533

0.000 -7.460 50.65 1.177

7

هيئة التدريس.

تقيم الجامعة عبقة مراكة م

 .11المؤسسات المجتمعية لتطبيق 1037

2.938

0.245 -1.163 58.75 1.007

3

درجة

الممارسة

قليلة

متوسطة

المعرفة.
.12

تقوم الجامعة بتسويق تائج
البحوث العلمية.
الدرجة الكلية للمجال



2.351

0.000 -11.100 47.03 1.098

830

32.187 11362

0.000 -7.183 53.64 9.973

12

قليلة
متوسطة

يتض ك ك ك ك ككح من الجدول ( )5.5أن درجات تقدير أفراد العينة لمجال توظيف المعرفة من اس ك ك ك ك ككتبانة مجتمع

المعرفة تراوحت ما بين وزن نسبي ( ،)% 62.49 -% 47.03ما بين درجة قليلة ودرجة متوسطة.
جاءت أعلى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:

 حصلت الفقرة ( )5والتي نصت على " تو ف الجامعة التعليم اإللكترو ي في العملية التعليمية " على

المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( ،)%62.49بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن الجامعات أصبحت تولي اهتماما في الفترة الحالية للجانب التكنولوجي في عملية التعليم عبر استخدام
الحواسيب وذلك من أجل إثراء العملية التعليمية واكساب الطلبة معارف بأنفسهم مما يحقق التفاعلية في عملية
التعليم وهذا يتوافق مع مجال نشر المعرفة الذي احتل المرتبة األولى في استبانة مجتمع المعرفة مما يدل على
قدرة الجامعة على نشر المعرفة داخل أسوارها.

 حصــلت الفقرة ( )1والتي نصككت على" تقوم الجامعة بتطبيق المعرفة بدعم من القيادات الجامعية " على

المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ( )%60.57بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 سعي القيادات الجامعية إلى احتالل جامعاتها لمراتب الصدارة في توظيف وتطبيق المعرفة للوصول إلى

التميز  ،كما تركز الجامعة على تطبيق المعرفة حرصا منها على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية إلنتاج معارف
جديدة مطورة ،يمكن االستفادة منها في توليد موارد مادية جديدة تعود بالنفع على الجامعة.
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في حين جاءت أد ى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصـــــلت الفقرة ( )12والتي نص ك ك ككت على" تقوم الجامعة بتســـــويق تائج البحوث العلمية " على المرتبة

األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%47.03بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 ض ك ك ك ككعف االنفتاح من قبل إدارة الجامعات على مؤسك ك ك ك كس ك ك ك ككات المجتمع المدني والقطاع الخاص القادرة على

تمويل نتائج األبحاث والمعرفة المنتجة والعمل على توظيفها وتطبيقها ،بما يسك ك ك ك ك ككهم في خدمة وحل القضك ك ك ك ك ككايا
المجتمعية ،وغياب توافر المكاتب االستشارية داخل الجامعات والمختصة بتوظيف نتائج األبحاث.

 حصــــلت الفقرة ( )4والتي نص ك ككت على" توفر الجامعة ألعضــــاء هيئة التدريس اإلمكا ات لتو يف تائج
أبحاثهم " على المرتبة الحادية عشر بوزن نسبي قدره ( )%49.29بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن األبحاث العلمية وخاصة التطبيقية تحتاج إلى موارد مالية وامكانيات من أجهزة ومواد وتعيينات ،والتي

غالبا ما تكون غير موجودة أو ممنوعة بسبب الحصار المفروض على محافظات غزة ،كما ويفسر الباحث
عدم تعاون المجتمع المحل ي مع تلك األبحاث والتعاطي معها ،إضافة أن تلك األبحاث تحتاج لفترات زمنية

طويلة لعملية تطبيق هذه األبحاث.

 :5.3.2اإلجابة عن السؤال الثا ي وتفسيره:
يك ككنص الس ك كؤال الثك ككاني مك ككن أسك ككئلة الد ارسك ككة علك ككى :هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية ع ــــد مســــتوى
الدالــــة (  ) α≤0.05بــــين متوســــطات درجــــات تقــــدير أفــــراد عي ــــة الدراســــة لواقــــ التوجــــه حــــو مجتمــــ
المعرفة تعزى لمتغير الج س (ذكر – أ ثى)؟
ولإلجابة عن هذا السك ك ك ك كؤال قام الباحث باس ك ك ك ككتخدام اختبار " "T. testوالمتوس ك ك ك ككطات واالنحرافات المعيارية

الستجابة أفراد العينة ،والجدول ( )5.6يبين ذلك:

جدول ()5.6
يوضح تائج اختبار ( )T. testبين متوسطات تقديرات أفراد العي ة تعزى لمتغير الج س

اال حراف

المجال

الج س

العدد المتوسط

المجال األول :توليد

ذكر

46.132 310

11.606

وا تاج المعرفة

أنثى

43

45.535

11.999

المجال الثا ي :مر

ذكر

37.529 310

8.412

المعرفة

أنثى

43

36.860

7.618

المجال الثالث:

ذكر

32.352 310

10.146

تو يف المعرفة

أنثى

31.000

8.635

43
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المعياري

قيمة "ت" قيمة الداللة
0.315

0.494

0.753

0.622

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائيا

0.832

0.406

غير دالة
إحصائيا

اال حراف

المجال

الج س

العدد المتوسط

الدرجة الكلية

ذكر

116.013 310

28.468

لبستبا ة

أنثى

113.395 43

25.583

المعياري

قيمة "ت" قيمة الداللة
0.572

0.568

مستوى
الداللة
غير دالة
إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )551وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )551وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

 يتض ك ك ككح مكك ك ككن الجكك ك ككدول ( )5.6أن قيم ك ك ككة "ت" المحسك ك ك ككوبة أقكك ك ككل مكك ك ككن قيم ك ك ككة "ت" الجدوليكك ك ككة فك ك ك ككي جميك ك ك ككع
المجك ك ككاالت والدرجك ك ككة الكليك ك ككة لالسك ك ككتبانة وهك ك ككذا يك ك ككدل علك ك ككى عك ك ككدم وجك ك ككود فك ك ككروق ذات داللك ك ككة إحصك ك ككائية فيهمك ك ككا
تعزى لمتغير الجنس ،ويعزو الباحث ذلك إلى:
 أن متغير الجنس ال يؤثر في تقدير أفراد العينة لواقع التوجه نحو مجتمع المعرفة ،وذلك نظ ار للتشك ك ك ك ك ككابه في
الظروف التي يعمل بها أعضك ك ك ككاء هيئة التدريس ،فإنتاج المعرفة ونشك ك ك ككرها وتوظيفها ،يعد من وظائف الجامعة،

ومن متطلبكات األداء المهني ألعضك ك ك ك ك ك ككاء هيئكة التكدريس س ك ك ك ك ك ك كواء كانوا ذكو ار أو إناثا فهو يرتبط بالظروف التي
تهيؤها الجامعة ،مما يجعل آراءهم متشابهة حول مجاالت االستبانة.

 وتتفق هذه ال تيجة م ما توصــــلت إليه نتيجة د ارسكك ككة (يونس )2015،التي بينت عدم وجود فروق ذات
دالة إحص ككائية الس ككتجابات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس في مجالي إنتاج المعرفة وتوليدها ونش ككرها
 ،ونتيجة د ارس ك ككة (أل عثمان ، )2013،ونتيجة د ارسكك ككة (الرقب  ، )2011،ونتيجة د ارس ك ككة (مسكك ككاعدة والزيديين
 )2009،التي بينكت أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصك ك ك ك ك ك ككائية السك ك ك ك ك ك ككتجابات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير

الجنس.

 وتختلف هذه ال تيجة م ما توصــلت إليه نتيجة د ارسككة (يونس )2015،التي بينت وجود فروق ذات دالة
إحصك ك ك ك ككائية السك ك ك ك ككتجابات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس في مجال توظيف المعرفة جاءت لصك ك ك ك ككالح
الذكور ،و نتيجة د ارس ك ك ك ككة (مزيد  .)2014،ونتيجة د ارس ك ك ك ككة (بركات و عوض  )2011،التي بينت وجود فروق
ذات دالة إحصائية الستجابات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس جاءت لصالح الذكور.
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 :5.3.3اإلجابة عن السؤال الثالث وتفسيره:
يك ككنص الس ك كؤال الثالك ككث مكككن أسك ككئلة الد ارسك ككة علك ككى  :هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية ع ــــد مســــتوى
الدالــــة (  ) α≤0.05بــــين متوســــطات درجــــات تقــــدير أفــــراد عي ــــة الدراســــة لواقــــ التوجــــه حــــو مجتمــــ
المعرفة تعزى لمتغير الجامعة(األزهر -األقصى -فلسطين)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي One Way ANOVA

جدول ()5.7
تائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العي ة تعزى لمتغير الجامعة

المجال

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

بين
المجموعات
داخل
المجال األول :توليد
350 47032.597
المجموعات
وا تاج المعرفة
المجموع

647.154

2

47679.751

352

بين
المجموعات
المجال الثا ي :مر
داخل
350 23444.821
المعرفة
المجموعات
352 24319.280
المجموع
874.460

بين
المجموعات
داخل
350 33906.453
المجموعات
1105.207

المجال الثالث:
تو يف المعرفة

الدرجة الكلية
لبستبا ة

2

2

المجموع

35011.660

352

بين
المجموعات

7491.986

2

323.577
2.408

350

278160.95
8

352

غير دالة
إحصائيا

437.230
6.527

0.002

66.985

دالة
عند0.01

552.603
5.704

0.004

96.876

دالة
عند0.01

3745.993

773.340

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2.350وعند مستوى داللة (4.66 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2.350وعند مستوى داللة (3.02 = )0.05
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0.091

134.379

4.844

داخل
270668.97
1
المجموعات
المجموع

متوسط
المربعات

قيمة
"ف"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

0.008

دالة
عند0.01

 يتضك ك ككح مك ك ككن الج ك ك ككدول ( )5.2أن قيمك ك ككة "ف" المحسك ك ككوبة أق ك ك ككل مك ك ككن قيمك ك ككة "ف" الجدولي ك ك ككة عنك ك ككد مس ك ك ككتوى
دالل ك ك ككة ( )0.05فك ك ك ككي المجــــــــال األول (توليــــــــد وا تــــــــاج المعرفــــــــة) ،أي أنك ك ك ككه ال توج ك ك ككد فك ك ك ككروق ذات داللك ك ك ككة

إحصائية تعزى لمتغير الجامعة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 عدم وجود فروق بين متوسك ك ك ك ك ك ككطات درجات تقدير أفراد عينة الد ارسك ك ك ك ك ك ككة في الجامعات المذكورة لمجال توليد
وانتاج المعرفة ،بسكبب أن الجامعات لديها نفس الخطوات واالهتمامات في عملية رصكد المعرفة من مصادرها،

والعمل على اكتس ك ككابها وانتاج معارف جديدة ،وأن األداء المهني واألكاديمي ألعض ك ككاء هيئة التدريس الذين يقع
على عاتقهم إنتاج وتوليد المعارف ،بنفس الرتبة األكاديمية في الجامعات الثالثة المذكورة.

 و يتضككح أيضككا من الجدول ( )5.2أن قيمة "ف" المحسككوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية عند مسككتوى داللة

( )0.05في المجال الثا ي ( مـر المعرفة) و المجال الثالث (تو يف المعرفة) والدرجة الكلية لبستبا ة ،أي

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة.

ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخ دام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح ذلك:
جدول () 5.8

يوضح تائج اختبار ميفيه للكمف عن الفروق بين تقديرات أفراد العي ة المجال الثا ي :مر المعرفة تعزى لمتغير الجامعة

األزهر
35.868
األقصى
38.139
فلسطين
40.811

األ زهر

األقصى

فلسطين

35.868

38.139

40.811

0
*2.272

0

*4.943

*2.671

0

*دالة عند 0.01
 يتض ك ك ككح من الجدول ( ) 5.8وجود فروق بين جامعة األزهر واألقصك ك ك ككى ولقد كانت الفروق لصك ك ك ككالح جامعة

األقص ك ككى ،وبين جامعة األزهر وفلس ك ككطين ولقد كانت الفروق لص ك ككالح جامعة فلس ك ككطين ،وبين جامعة األقص ك ككى
وفلسطين ولقد كانت الفروق لصالح جامعة فلسطين.
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جدول ()5.9
يوضح اختبار ميفيه للكمف عن الفروق بين تقديرات أفرد العي ة في المجال الثالث :تو يف المعرفة تعزى لمتغير الجامعة

األ زهر

األقصى

فلسطين

30.662

32.588

36.622

األ زهر
30.662

0

األقصى
32.588

*1.926

0

فلسطين
36.622

*5.959

*4.034

0

*دالة عند 0.01
 يتض ك ك ك ككح من الجدول ( )5.9وجود فروق بين جامعة األزهر واألقص ك ك ك ككى ولقد كانت الفروق لص ك ك ك ككالح جامعة

األقص ك ككى ،وبين جامعة األزهر وفلس ك ككطين ولقد كانت الفروق لص ك ككالح جامعة فلس ك ككطين ،وبين جامعة األقص ك ككى
وفلسطين ولقد كانت الفروق لصالح جامعة فلسطين.

جدول () 5.10

يوضح اختبار ميفيه للكمف عن الفروق بين تقديرات أفرد العي ة في الدرجة الكلية تعزى لمتغير الجامعة

االزهر

األقصى

فلسطين

127.324 116.679 111.768
االزهر
111.768
األقصى
116.679
فلسطين
127.324

0
*4.911

0

*10.646 *15.556

0

*دالة عند 0.01
 يتض ككح من الجدول ( ) 5.10وجود فروق بين جامعة األزهر واألقص ككى ولقد كانت الفروق لص ككالح جامعة

األقص ك ككى ،وبين جامعة األزهر وفلس ك ككطين ولقد كانت الفروق لص ك ككالح جامعة فلس ك ككطين ،وبين جامعة األقص ك ككى
وفلسطين ولقد كانت الفروق لصالح جامعة فلسطين.
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 كما و يتضــــح من الجداول () 5.10( ،) 5.9(، ) 5.8

وجود فروق ذات دالة إحصــــائية في المجال

الثا ي والثالث وفي الدرجة الكلية في اســـــتبا ة مجتم المعرفة بين الجامعات الثبثة (األزهر -األقصــــــى –
فلسطين) ،حيث بين ال تائج:

 .1وجود فروق ذات دالة إحصك ك ككائية في المجال الثاني والثالث وفي الدرجة الكلية في اسك ك ككتبانة مجتمع المعرفة
بين جامعة األزهر وجامعة األقصى ،وجاءت الفروق لصالح جامعة األقصى ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن جامعة األقص ك ككى هي مؤسك ك كس ك ككة تعليمية حكومية تخض ك ككع ماليا وأكاديميا واداريا إلى و ازرة التربية والتعليم

العالي الفلس ككطينية ،وأن سك ككياس ككة الو ازرة الحالية تولي اهتماما كبي ار في الوقت الراهن لمؤس ك كسكككات التعليم العالي،

وهنككاك خطط وجهود للتوجككه نحو مجتمع المعرف ككة بكككل مجككاالت ككه وأبع ككاده وخصك ك ك ك ك ك ك ككائصكك ك ك ك ك ك ككه ،وهــذا مــا أكــده
أ.د .رامي الحمــد اللــه رئيس الوزراء الفلســــــــــطي ي في المؤتمر الك ّكدولي للتعّلم والتعليم في العككالم الرقمي في
جامعة النجاح الوطنية عام ((2014أنه  ":يعتبر التعليم أداتَنا األس ك ككاس ك ككية في ِ
ِ
القادر
بناء اإلنس ك ككان الفلس ك ككطيني
ُ ُ
ُ
ّ
المحرك األهم لعمليككة
على االنخراط الفككاعككل والبّنكاء في ُم ِ
جتمع واقتصك ك ك ك ك ك ككاد المعرفككة ،و أن مجتمع المعرفككة هو ُ
التنمية الوطنية في فلسطين" (.)https://elc.najah.edu/ar/node/202, 2014

 كما وأمار د .صبري صيدم وزير التربية والتعليم الفلسطي ي في مؤتمر صحفي أجراه إلعالن النظام
التعليمي الفلسطيني الجديد لعام ( 2016م )  :على توجه و ازرة التربية والتعليم العالي إلى رقمنة التعليم من
خالل توظيف تكنولوجيا التعليم ،وتطوير المناهج  ،واقامة الدورات التدريبية المكثفة للمعلمين واألساتذة.
)( www.alfajertv.com/ news/3 , 2016
 كما تتميز جامعة األقص ككى بعدة مزايا منها :يسك ككود مناخ روح التعاون بين أعضكككاء هيئة التدريس مما يخلق
بيئة اجتماعية مش ككجعة على العطاء الوفير ،وزيادة الميزة التنافس ككية بين أعض ككاء هيئة التدريس في عملية نش ككر
األبحاث العلمية  ،كما تقوم الجامعة بتشك ككجيع البحث العلمي من خالل الحوافز المادية والترقيات ،وخاصك ككة أن

رواتب العاملين قليلة مقارنة بالجامعات األخرى ،مما يؤدي إلى زيادة المنافسك ككة للحصك ككول على الحوافز المادية
 ،وتمتلك الجامعة اعتمادات لبرامج للد ارس ككات العليا يحفز أعض ككاء هيئة التدريس في ظل وجود أعداد كبيرة مما

يزيد المنافس ك ك ك ككة ،لاللتحاق في التدريس في تلك البرامج  ،كما تس ك ك ك ككعى إدارة الجامعة والبحث العلمي جاهدة إلى
عقد ندوات وورش عمل بشككل دوري لتحفيز الحصكول على الترقيات  ،كما وتعقد الجامعة توأمات مع جامعات

أخرى في الوطن العربي ،لمنح درجة الماجسك ك ك ككتير والدكتوراه  ،باإلضك ك ك ككافة إلى س ك ك ك ككعي و ازرة التربية والتعليم إلى
تطوير البحث العلمي من خالل المس ك ككابقات البحثية ألعض ك ككاء هيئة التدريس ،ويفس ك ككر الباحث ذلك إلى توفيرها
بنية من التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في العملية التعليمية ،وامتالكها خدمة المؤتمرات المصورة.

 .2وجود فروق ذات دالة إحص ك ككائية في المجال الثاني والثالث وفي الدرجة الكلية في اس ك ككتبانة مجتمع المعرفة
بين جامعة األزهر وجامعة فلس ككطين ،وجاءت الفروق لص ككالح جامعة فلس ككطين ،وبين جامعة األقص ككى وجامعة
فلسطين وجاءت الفروق لصالح جامعة فلسطين أيضا ،ويعزو الباحث ذلك إلى:
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 أن جامعة فلسطين هي :جامعة نظامية خاصة ،حديثة العهد ،وهي مستقلة ماليا وأكاديميا واداريا ،وتسعى
اإلدارة لديها جاهدة ل توفير البيئة المناسبة والمشجعة للبحث العلمي من خالل ما تملكه من بنية تحتية في
التقنيات التكنولوجية ،كما تسعى دائما إلى تحقيق مركز تنافسي بين الجامعات الفلسطينية والدولية ،ودخولها
إلى التصنيف ا لعالمي للجامعات ،عبر تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لالرتقاء بالعملية التعليمية

ومخرجاتها  ،لجذب الطلبة لاللتحاق بالدراسة فيها ،عبر توفير بيئة تعليمية مشجعة  ،وأنها تدرك تماما أهمية
التوجه نحو مجتمع المعرفة ،من خالل تمكين العاملين فيها بتحسين ورفع جودة األداء ،من خالل تطوير
وتأهيل العاملين فيها بعقد الدورات والبرامج المختلفة ،كما ويعزو الباحث ذلك إلى توفير التقنيات الرقمية

التعليمية في جميع القاعات الدراسية ،وامتالكها خدمة المؤتمرات المصورة ،وتوظيف التعليم اإللكتروني توظيفا
كامال في العملية التعليمية ،إضافة إلى أنها تعقد أياما دراسية ودورات تدريبية مع الزام الجميع بحضور تلك
األيام لتطوير مهارات المعرفة الرقمية.


وتتفق هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (نجم )2014 ،التي أوضحت وجود فروق ذات دالة

إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجامعة (التي حصلت عضوة هيئة التدريس منها
على درجتها العلمية)  ،ونتيجة دراسة (بركات وعوض  )2011،التي أوضحت وجود فروق ذات دالة إحصائية

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجامعة على مستوى الجامعات في الدول العربية وجاءت

النتائج لصالح جامعات مجلس دول التعاون الخليجي ،ونتيجة دراسة (الرقب  )2011،التي أوضحت وجود

فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجامعة وجاءت النتائج لصالح
الجامعة اإلسالمية.

 كما وتختلف هذه الدراسة مع باقي الدراسات السابقة في هذا المتغير ،كونها لم تُ ْع َز لمتغير الجامعة لديها.
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 :5.3.4اإلجابة عن السؤال الراب وتفسيره:
يك ككنص الس ك كؤال ال اربك ككع مك ككن أسك ككئلة الد ارسك ككة علك ككى  :هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية ع ــــد مســــتوى
الدالــــة (  ) α≤0.05بــــين متوســــطات درجــــات تقــــدير أفــــراد عي ــــة الدراســــة لواقــــ التوجــــه حــــو مجتمــــ
المعرفة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية (أستاذ دكتور -أستاذ ممارك -أستاذ مساعد)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي . One Way ANOVA
جدول ()5.11
يوضح تائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العي ة تعزى
لمتغير الرتبة األكاديمية

المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

542.960

2

271.480

بين
المجال األول :توليد
وا تاج المعرفة

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

المجال الثا ي :مر
المعرفة

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

المجال الثالث:
تو يف المعرفة

داخل
المجموعات
المجموع

2.016
47136.791

350

47679.751

352

340.673

2

غير دالة
إحصائيا

134.677

170.337
2.486

23978.607

350

24319.280

352

279.627

2

139.813

34732.034

350

99.234

35011.660

352

0.085

غير دالة
إحصائيا

68.510

1.409
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0.135

0.246

غير دالة
إحصائيا

المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

3366.708

2

1683.354

بين
الدرجة الكلية
لبستبا ة

المجموعات
داخل
المجموعات

274794.24
9

350

المجموع

278160.958

352

2.144

785.126

0.119

غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2.350وعند مستوى داللة (4.66 = )0.01

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2.350وعند مستوى داللة (3.02 = )0.05

 يتض ك ككح مكك ككن الج ك ككدول ( )5.11أن قيمك ك ككة "ف" المحسك ك ككوبة أق ك ككل مك ك ككن قيمك ك ككة "ف" الجدولي ك ككة عنك ك ككد مسك ك ككتوى
دالل ك ك ككة ( )0.05ف ك ك ككي جمي ك ك ككع المج ك ك ككاالت والدرج ك ك ككة الكلي ك ك ككة لالس ك ك ككتبانة ،أي أن ك ك ككه ال توج ك ك ككد ف ك ك ككروق ذات دالل ك ك ككة

إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى:


أن جميع أفراد مجتمع الدراسة تتوفر لهم نفس البيئة الجامعية ويعملون وفق رؤية وسياسة الجامعة دون

اعتبار للرتبة األكاديمية ،وليس لهم الحق في االعتراض أو التغيير ،وأن جميعهم من حملة شهادة الدكتوراه،
مما يجعل آراؤهم متشابهة تقريبا حول جميع مجاالت االستبانة.

 وتتفق هذه ال تيجة م ما توصـــلت إليه نتيجة د ارسكككة (قيطة )2011،التي أظهرت عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية في مجالي (إنتاج وتوظيف المعرفة).
 كما وتختلف هذه ال تيجة م ما توصلت إليه نتيجة دراسة (يونس )2015،التي أظهرت وجود فروق ذات

داللة إحص ككائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية جاءت لص ككالح رتبة أس ككتاذ ،ونتيجة د ارس ككة (قيطة )2011،التي
أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصك ك ك ك ك ككائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية في مجالي (نشك ك ك ك ك ككر المعرفة) والتي
جاءت لصالح رتبة أستاذ مشارك فأكثر.

:5.3.5اإلجابة عن السؤال الخامس وتفسيره:

يك ك ك ككنص الس ك ك ك كؤال الخك ك ك ككامس مك ك ك ككن أسك ك ك ككئلة الد ارسك ك ك ككة علك ك ك ككى :هـــــــــل توجـــــــــد فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية
ع ـــــــــد مســـــــــتوى الدالـــــــــة (  ) α≤0.05بـــــــــين متوســـــــــطات درجـــــــــات تقـــــــــدير أفـــــــــراد عي ـــــــــة الدراســـــــــة
لواقـــــــ التوجـــــــه حـــــــو مجتمـــــــ المعرفـــــــة تعـــــــزى لمتغيـــــــر ســـــــ وات الخدمـــــــة( أقـــــــل مـــــــن 5ســـــــ وات –
من 5س وات إلي أقل من  10س وات – من  10س وات فأكثر)؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي One Way ANOVA
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جدول ()5.12
يوضح تائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العي ة تعزى
لمتغير س وات الخدمة

المجال

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

606.512

3

202.171

بين

المجال األول :توليد
وا تاج المعرفة

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين

المجال الثاني :مر
المعرفة

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات

المجال الثالث:
تو يف المعرفة

داخل
المجموعات
المجموع
بين

الدرجة الكلية
لبستبا ة

المجموعات
داخل
المجموعات

1.499
47073.239

349

47679.751

352

430.101

3

134.880

إحصائيا

143.367
2.094

23889.179

349

24319.280

352

295.289

3

98.430

34716.371

349

99.474

35011.660

3666.488

3

68.450

المجموع 352 278160.958
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غير دالة

0.398

غير دالة
إحصائيا

1222.163
1.554

349 274494.469

0.101

إحصائيا

0.990

352

0.215

غير دالة

786.517

0.200

غير دالة
إحصائيا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )3.349وعند مستوى داللة (3.83 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )3.349وعند مستوى داللة (2.62 = )0.05
 يتضكك ك ك ك ككح من الجدول ( )5.12أن قيمة "ف" المحسك ك ك ك ك ككوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مسك ك ك ك ك ككتوى داللة
( )0.05في جميع المجاالت والدرجة الكلية لالسك ك ك ك ك ك ككتبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصك ك ك ك ك ك ككائية تعزى

لمتغير س وات الخدمة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن جميع أفراد مجتمع الد ارس ك ك ك ك ككة باختالف س ك ك ك ك ككنوات الخدمة في العمل األكاديمي في الجامعات ،يعملون
ضك ك ك ككمن لوائح وأنظمة وقوانين تسك ك ك ككري على الجميع دون اعتبار لسك ك ك ككنوات الخدمة ،مما يؤدي إلى تقليل الفروق

بينهم ،وأن أكثر من ( ) % 45من مجتمع الد ارسك ك ك ككة ممن أمض ك ك ك كوا أكثر من  15سك ك ك ككنة في العمل األكاديمي،
وبالتالي هناك تشابه تقريبا في آرائهم في االستجابة في مجاالت االستبانة.

 وتتفق هذه ال تيجة م ما توصــلت إليه نتيجة د ارسككة (مزيد  ،)2014،و نتيجة د ارسككة (أل عثمان)2013،
 ،ونتيجة د ارسك ككة (األغا وأبو الخير ،(2012،ونتيجة د ارسك ككة (الرقب )2011 ،التي أوضك ككحت عدم وجود فروق

ذات داللكة إحصك ك ك ك ك ك ككائية تعزى لمتغير سك ك ك ك ك ك ككنوات الخدمة ،كما تتفق نتائج الد ارسك ك ك ك ك ك ككة الحالية مع نتائج د ارسك ك ك ك ك ك ككة
(قيطة )2011،التي أوضك ك ك ك ك ككحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصك ك ك ك ك ككائية تعزى لمتغير سك ك ك ك ك ككنوات الخدمة في
مجالي(إنتاج وتوظيف المعرفة).

 كما وتختلف هذه ال تيجة م ما توصــــــلت إليه نتيجة د ارس ك ك ك ككة (نجم ،)2014،ونتيجة د ارس ك ك ك ككة (مس ك ك ك ككاعدة
والزيديين  )2009،التي أوض ك ك ك ك ككحت وجود فروق ذات داللة إحص ك ك ك ك ككائية تعزى لمتغير س ك ك ك ك ككنوات الخدمة جاءت
لصككالح الخبرة  10-5سككنوات  ،كما تتفق نتائج الد ارسككة الحالية مع نتائج د ارسككة (قيطة )2011،التي أوضككحت
وجود فروق ذات داللة إحصككائية تعزى لمتغير سككنوات الخدمة في مجال (نشككر المعرفة) جاءت لصككالح الخبرة
من  12سنوات فأكثر.
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 :5.3.6 اإلجابة عن السؤال السادس وتفسيره :
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على :ما درجة تقدير أفراد عي ة الدراسة لجهود الجامعات

الفلسطي ية بمحاف ات غزة في الحد من اتساع الفجوة الرقمية؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باستخدام التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية لمجاالت االستبانة،
والجداول التالية توضح مجاالت الفجوة الرقمية على التوالي:
المجال األول :امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية
جدول ()5.13
يوضح التك اررات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل فقرة من فقرات المجال األول :امتبك التق يات
الرقمية والتك ولوجية وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

اال حراف الوزن

المعياري ال سبي

قيمة

قيمة  Tالمع وي
ة

التر

درجة

تيب الممارسة

تزود الجـامعـة المبا ي بالب ى
.1

التحتيــــة البزمــــة للتق يــــات
الـــرقـــمـــيـــــة والـــوســـــــــــــائـــــل

1069

3.028

 2 0.621 0.495 60.57 1.076متوسطة

التك ولوجية.
تزود الجامعة أعضـــــــاء هيئة
 .2التـــدريس بحواســـــــــيـــب ذات

857

2.428

1.144

12 0.000 -9.401 48.56

قليلة

جودة عالية.
تـوفـر الـجـــــامـعـــــة ملحقـــــات
الـحـــــاســـــــــوب مـن(طـــــابعـــــة
 -Printer .3الماسـح الضــوئي

863

2.445

1.169

11 0.000 -8.923 48.90

قليلة

 )Scannerألعضــــــاء هيئة
التدريس.
تـزود الـجـــــامـعـــــة الـكـلـيـــــات
 .4واألقســــام بوســــائل االتصــــال

932

2.640

التك ولوجية المتطورة.
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 9 0.000 -6.268 52.80 1.078متوسطة

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

اال حراف الوزن

المعياري ال سبي

قيمة

قيمة  Tالمع وي
ة

التر

درجة

تيب الممارسة

توفر الجــامعـة ا تر ـت بتق يــة
 .5وســرعة عالية ألعضــاء هيئة

1066

3.020

 4 0.752 0.316 60.40 1.178متوسطة

التدريس.
تمتلك الجامعة قاعات دراسية
.6

مــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــزة
بـأجهزة العرض (داتا مـــــــــو/

1004

2.844

 6 0.017 -2.394 56.88 1.223متوسطة

. )Data Show
تمتلك الجامعة قاعات دراسية
.7

مــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــزة
بـالســـــــــبورة الذكية Smart

776

2.198

1.190

14 0.000 -12.662 43.97

قليلة

.Board
تمتلك الجامعة مـــــــــامـــــــــات
 .8التلفزة والمــامــات المســطحة

927

2.626

 10 0.000 -5.518 52.52 1.273متوسطة

.LCD
تـوفـر الـجـــــامعـــــة التق يـــــات
.9

الرقمية المســـــــــاعدة في عقد
اللقـــاءات واالجتمـــاعـــات عن

1068

3.025

 3 0.670 0.427 60.51 1.122متوسطة

بعد( فيديو كو فر س).

تمتلـك الجـامعــة أجهزة عرض
.10

االســــــــطوا ات الرقمية DVD
المساعدة في تسجيل وعرض

965

2.734

القضايا التربوية والتعليمية.
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 8 0.000 -4.450 54.67 1.124متوسطة

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

اال حراف الوزن

المعياري ال سبي

قيمة

قيمة  Tالمع وي
ة

التر

درجة

تيب الممارسة

توفر الجـامعة لعمداء الكليات
.11

ورؤســــــــــــــــاء األقســــــــــــــــام
حاســـب لوحي مـــخصـــي (I-

796

2.255

1.231

13 0.000 -11.375 45.10

قليلة

.)PD
تمتلـــــك الجـــــامعـــــة مختبرات
 .12حاســــوب ليســــتخدمها الطلبة

1117

3.164

 1 0.007 2.711 63.29 1.139متوسطة

في العملية التعليمية.
توفر الجـــامعـــة في أروقتهـــا
.13

حواســـيب كافية للطلبة إلتمام
معــــامبتهم األكــــاديميــــة من

981

2.779

 7 0.000 -3.613 55.58 1.149متوسطة

خبل بوابة الطالب.
تقــدم الجــامعــة الـــدعم الف ي
 .14الـــــدائـم لـلتق يـــــات الرقميـــــة

1040

2.946

 5 0.340 -0.956 58.92 1.058متوسطة

والتك ولوجية.
الدرجة الكلية للمجال

13461

0.000 -5.903 54.48 12.308 38.133

متوسطة

 يتضكككح من الجدول ( )5.13أن درجات تقدير أفراد عينة الد ارسك ككة لمجال امتالك التقنيات الرقية والتكنولوجية
من اسككتبانة الفجوة الرقمية تتراوح ما بين وزن نسككبي قدره ( )%63.29-%43.97بدرجة متوسككطة ،وأن الدرجة

الكلية للمجال كانت بوزن نسبي ( )%54.48بدرجة متوسطة.
جاءت أعلى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:

 حصـلت الفقرة ( )12والتي نصكت على" تمتلك الجامعة مختبرات حاسـوب ليســتخدمها الطلبة في العملية
التعليمية " على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%63.29بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:



إدارة الجكامعكات تولي اهتمكامكا في توظيف التكنولوجيكا في العمليكة التعليميكة ،وتنمية القدرات الفكرية للطلبة

في المجال التكنولوجي ،إض ك ك ككافة إلى تعدد التخص ك ك ك كصكك ك ككات التطبيقية في الجامعات التي تكون بحاجة إلى تلك
المختبرات ض ك ككمن المسكك ككاقات األكاديمية لتلبية احتياجاتهم ،وسكك ككعي الجامعات إلى توفير تلك المختبرات لجذب

الطلب الجدد لاللتحاق بالجامعة في ظل المنافسة بين الجامعات.
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 حصــــلت الفقــــرة ( )1والت ككي نص ككت علك ككى " تــــزود الجامعــــة المبــــا ي بــــالب ى التحتيــــة البزمــــة للتق يــــات
الرقميـــــة والوســـــائل التك ولوجيـــــة " عل ك ككى المرتب ك ككة الثاني ك ككة ب ك ككوزن نس ك ككبي ق ك ككدره ( )%60.57بدرج ك ككة متوس ك ككطة

 ،ويعزو الباحث ذلك إلى:


جهود إدارة الجامعات مع المؤسكسكات والجهات المانحة والداعمة لمؤسكسكات التعليم العالي سواء الدولية أو

العربية التي تقدم المنح والتبرعات والمسك ك ك ك ك ك ككاعدات في تزويد المباني بالتقنيات التعليمية الحديثة ،إضك ك ك ك ك ك ككافة إلى

إنشاء قاعات دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
في حين جاءت أد ى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:

 حصــلت الفقرة ( )7والتي نصككت على " تمتلك الجامعة قاعات دراســية مجهزة بالســبورة الذكية Smart

 "Boardاحتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%43.97بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:


افتقككار إدارة الجككامعككات على توفير تلككك التقنيككة التكنولوجيككة ،نظ ار الرتفككاع التكلفككة المككاديككة لهككا ،وتحتككاج

لبرنامج تدريبي لمعرفة اسككتخدامها من قبل أعضككاء لهيئة التدريسككية ،إضككافة إلى حسككاسككيتها العالية مما يجعلها
عرضة للتلف في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

 حصكك ككلت الفق ك ك كرة ( )11والتك ك ككي نصك ك ككت علك ك ككى" تــــــوفر الجامعــــــة لعمــــــداء الكليــــــات ورؤســــــاء األقســــــام
حاســـــب لـــــوحي مخصـــــي ( " .)I-PDعل ك ككى المرتب ك ككة الثالث ك ككة عش ك ككر ب ك ككوزن نس ك ككبي ق ك ككدره ( )%45.10بدرج ك ككة

قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:


إدارة الجامعات لم تصكك ك ك ك ككل بصك ك ك ك ك ككورة تكاملية إلى مرحلة التحول الرقمي الكامل في خدماتها وبرامجها ،مع

غياب ثقافة التحول الرقمي من قبل العمداء ورؤسككاء األقسككام ،وقبولهم بالجانب الورقي التقليدي في معامالتهم،
وقد يعود السبب أيضا إلى التكلفة المادية لتوفير تلك التقنية.
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المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية:
جدول ()5.14
يوضح التك اررات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل فقرة من فقرات المجال الثا ي امتبك المعرفة الرقمية
وكذلك ترتيبها
رقم

الفق

مجموع

الفقرة

رة

االستجابات

المتوسط

اال حراف الوزن

المعياري ال سبي

قيمة T

قيمة

الترتي

المع وية

ب

درجة

الممار
سة

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس
.1

بر امج

الحاسوب

تدريبي الستخدام برامج
التطبيقية

بوربوي ت ،اكسل ،الوي دوز).

(وورد،

1008

2.856

0.012 -2.535 57.11 1.071

4

متوسطة

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس

.2

برامج تدريبية الستخدام التق يات

الرقمية الحديثة (داتا موو ،السبورة

943

2.671

0.000 -5.736 53.43 1.076

8

متوسطة

الذكية ،الفيديو كو فر س).

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس

 .3بر امج تدريبي على اســـتخدام مـــبكة

963

2.728

0.000 -4.906 54.56 1.042

6

متوسطة

اال تر ت.
تمــــــــج الجــامعــة أعضـــــــــاء هيئــة

 .4التـــدريس على اتبـــاع
االلكترو ي.

ـــام التعليم

1080

3.059

0.295 1.049 61.19 1.066

3

تهتم الجــامعــة بــاســــــــتخــدام البريــد

 .5االلكترو ي من قبــل أعضـــــــــاء هيئــة

1094

3.099

0.099 1.652 61.98 1.128

2

التدريس في المراسبت األكاديمية.

متوسطة

متوسطة

تحث الجامعة أعضــاء هيئة التدريس

على اســــــــتخدام الجداول االلكترو ية
وقـواعــــد الـبـيــــا ــــات لحف

 .6سجبت الطلبة.

وت يم
1121

3.176

175

0.003 2.975 63.51 1.109

1

متوسطة

رقم

الفقرة

الفق
رة

مجموع

االستجابات

المتوسط

اال حراف الوزن

المعياري ال سبي

قيمة T

قيمة

المع وية

الترتي
ب

درجة

الممار
سة

تــحــرص الــجــــامــعــــة عــلــى تــقــــديــم
المحاضـــــرات من قبل أعضـــــاء هيئة

 .7الــــــتــــــدريــــــس بــــــاســــــــــــــتــــــخــــــدام

1006

2.850

0.012 -2.514 57.00 1.122

5

أجهزة العروض التقديمية (داتا موو/

متوسطة

.(Data Show

تمــــــــج الجــامعــة أعضـــــــــاء هيئــة

 .8التــدريس على تحويــل المســـــــــاقــات

960

2.720

0.000 -4.633 54.39 1.137

7

األكاديمية على مكل رقمي.

متوسطة

تهتم الجامعة بتســــجيل المحاضــــرات

.9

من قبــل أعضــــــــــاء هيئــة التــدريس
وعرضــــــــهــا على بر ــامج اليوتيوب(

938

2.657

0.000 -5.661 53.14 1.138

9

متوسطة

.)YouTube

تهـــــتم الجامعـــــة بمتابعـــــة مســـــتوى
.10

تطبيــق أعضــاء هيئــة التــدريس لمــا
يكتســـبو ه مـــن مهـــارات رقميـــة فـــي

904

2.561

0.000 -7.889 51.22 1.046

11

قليلة

عمليات التدريب.

تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدريس

 .11المتميزين رقميا في استخدام التق يات

926

2.623

0.000 -6.269 52.46 1.129

الحديثة في التدريس.

 10متوسطة

تحرص الجامعة على عقد مـراكة م
.12

المؤســــــســــــات التك ولوجية لتزويدها
بـأحـدث البرامج الرقمية والتك ولوجية

894

2.533

0.000 -8.432 50.65 1.042

12

قليلة

التعليمية.
.13

تقيم الجـامعـة أيـام دراســــــــيـة للطلبة

إلتقان مهارات التق يات الرقمية.
الدرجة الكلية للمجال

879
12716

2.490

0.000 -9.030 49.80 1.061

0.000 -4.923 55.42 11.362 36.023
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13

قليلة
متوسطة

 يتضك ك ك ك ك ك ككح من الجدول ( )5.14أن درجات تقدير أفراد العينة لمجال امتالك المعرفة الرقمية من اسك ك ك ك ك ك ككتبانة

الفجوة الرقمية تراوحت ما بين وزن نس ككبي ( )% 63.51-% 49. 80ما بين درجة قليلة ودرجة متوسك ككطة ،وأن
الدرجة الكلية للمجال كانت بوزن نسبي ( )%55.42بدرجة متوسطة.
جاءت أعلى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصلت الفقرة ( )6والتي نصت على" تحث الجامعة أعضاء هيئة التدريس على استخدام الجداول
االلكترو ية وقواعد البيا ات لحف وت يم سجبت الطلبة " على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ()%63.51

بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:


الجامعات لديها خطوات واجراءات للتحول من الجانب الورقي التقليدي إلى الجانب اإللكتروني في

التعامالت األكاديمية الخاصة بالطلبة ،نظ ار لدقة البيانات وسهولة المراسالت بين الكليات واألقسام والسرية في

التعامل ،وسهولة الحفظ في قواعد البيانات.

 حصــلت الفقرة ( )5والتي نص ككت على" تهتم الجامعة باســتخدام البريد االلكترو ي من قبل أعضـــاء هيئة
التدريس في المراســـــــبت األكاديمية " على المرتبة الثانية بوزن نسك ك ك ك ككبي قدره ( )%61.98بدرجة متوسك ك ك ك ككطة،

ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات تعتبر البريد االلكتروني وسكيلة ال غنى عنها لألسكتاذ الجامعي في ظل العصكر الرقمي الذي
نعيش ك ككه ،باإلض ك ككافة إلى ما يقدمه من مميزات هامة فهو وس ك ككيلة اتص ك ككال آمنة وسك ك كريعة ،مع س ك ككهولة اس ك ككترجاع

المعلومات والحفاظ عليها وأرش ك ك ك ك ك ككفتها ،وما يقدمه من خدمات مثل التواص ك ك ك ك ك ككل أو الم ارس ك ك ك ك ك ككلة وما يخدم البحث
العلمي.

في حين جاءت أد ى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصلت الفقرة ( )13والتي نصت على" تقيم الجامعة أيام دراسية للطلبة إلتقان مهارات التق يات الرقمية"

احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%49.80بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات ترى أن تلك األيام الد ارسك ك ك ك ك ككية أو الندوات ليسك ك ك ك ك ككت من اهتمامات الطلبة ،وغياب هذه الثقافة

لديهم في حض ك ك ك ككور تلك األيام الد ارس ك ك ك ككية ،نظ ار أن الطلبة لديهم اهتمامات أخرى مع العبء الد ارس ك ك ك ككي المحمل
عليهم  ،كما ويعزو الباحث ذلك إلى أن الجامعات ال تعقدها ،بسك ك ك ك ك ك ككبب قلة امتالكها القدر الكافي من التقنيات
الرقمية والوسائط التعليمية الرقمية ليتم استخدامها وعرضها على الطلبة.

177

 حصـــلت الفقرة ( )12والتي نص ككت على" تحرص الجامعة على عقد مـــراكة م المؤســـســـات التك ولوجية
لتزويـدهـا بـأحـدث البرامج الرقميـة والتك ولوجيـة التعليميـة " على المرتبكة الثكانيكة عشك ك ك ك ك ك ككر بوزن نسك ك ك ك ك ك ككبي قدره

( )%50.65بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات تدرك أن تلك البرامج والبرمجيات التكنولوجية في تطور مستمر في ضوء التطور التكنولوجي،

وهي أيضا مكلفة جدا وبالتالي ال تستطيع عقد تلك الشراكات نظ ار لصعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية،

وبالتالي فإنها تبقي على برامجها القديمة في أجهزتها ،في ظل غياب المهارة الرقمية التي تستطيع التعامل مع

تلك البرمجيات المتطورة.

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات:
جدول ()5.15
يوضح التك اررات والمتوسطات واال حرافات المعيارية والوزن ال سبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث ال فاذ إلى مصادر
المعلومات وكذلك ترتيبها
رقم
الفقرة

الفقرة

درجة
اال حراف الوزن
قيمة الترتي
مجموع
المتوسط
الممار
قيمة T
المع وية ب
المعياري ال سبي
االستجابات
سة

توفر الجـــامعـــة لعضــــــــو هيئـــة
التــدريس قــاعــدة بيــا ــات بكلمــة
 .1مرور خاصـة تمك ه من الوصول
إلى المـــــــبكات المحلية والعالمية
البحثية.

1101

تزود الجــامعــة أعضــــــــــاء هيئــة
 .2التــدريس بــالمواق العلميــة على
مبكة اال تر ت.

1073

تزود الجــامعــة أعضــــــــــاء هيئــة
 .3الـتــــدريـس بـمـحـركــــات الـبحــــث
العلمية.

1015

تزود الجــامعــة أعضــــــــــاء هيئــة
 .4التدريس بخط إ تر ت في مكاتبهم
الخاصة.

1146

توفر الجــامعــة مســــــــتودع رقمي
خاصة بها ،يتوافر به كافة الكتب
.5
االلكترو يــة والمراج والــدوريــات
والرسائل العلمية.

993

3.119

3.040

2.875

3.246

2.813

178

1.176

1.107

1.129

1.249

1.087

0.058 1.900 62.38

0.501 0.673 60.79

0.039 -2.075 57.51

0.000 3.706 64.93

0.001 -3.233 56.26

2

3

5

1

6

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

رقم
الفقرة

الفقرة

درجة
اال حراف الوزن
قيمة الترتي
مجموع
المتوسط
الممار
قيمة T
المع وية ب
المعياري ال سبي
االستجابات
سة

توفر الجامعة موســـــوعات علمية
.6
وأدبية الكترو ية.

990

تحرص الجـامعــة على تســــــــجيــل
أعضـــــــــــاء هيئـــة التـــدريس في
.7
الم تــديــات العلميــة المتوفرة على
مبكة اال تر ت.

930

توفر الجـامعـة مــــــــبكة معلومات
 .8لربط الجــامعــة بكــافــة الجــامعــات
العربية ومركز البحوث العربية.

9

تمــــــج الجامعة أعضـــــــاء هيئة
التدريس على اســــــتخدام مــــــبكة
اال تر ــت كوســــــــيلــة في عمليــة
البحث.

2.635

1.103

0.000 -6.228 52.69

 10متوسطة

931

2.637

1.102

0.000 -6.181 52.75

9

متوسطة

1067

3.023

1.115

0.703 0.382 60.45

4

متوسطة

تزود الجــامعــة أعضــــــــــاء هيئــة
التدريس والمســـــتفيدين ب مـــــرات
10
حـول كــيــفــيــــة الــوصـــــــــول إلــى
المعلومات عبر اال تر ت.

957

توفر الجــامعــة مــدو ــة خــاصـــــــــة
ألعضــــــــاء هيئة التدريس لتبادل
 .11الــمــعــلــومــــات أو الــمــلــفــــات أو
ال قامــــــــات العلمية واألدبية فيما
بي هم

886

الدرجة الكلية للمجال

2.805

1.099

0.001 -3.340 56.09

7

متوسطة

11089

2.711

2.510

1.072

1.111

0.000 -5.064 54.22

0.000 -8.290 50.20

0.004 -2.925 57.12 10.189 31.414

8

11

متوسطة

قليلة

متوسطة

 يتضكك ك ككح من الجدول ) )5.15أن درجات تقدير أفراد العينة لمجال النفاذ لمصكك ك ككادر المعلومات من اسك ك ك ككتبانة

الفجوة الرقمية تراوحت ما بين وزن نس ك ككبي ( ، ) % 64.93- % 50.20ما بين درجة قليلة ودرجة متوسك ك ككطة،
وأن الدرجة الكلية للمجال كانت بوزن نسبي ( )%57.12بدرجة متوسطة.
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جاءت أعلى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:
 حصـــــلت الفقرة ( )4والتي نصك ك ككت على" تزود الجامعة أعضـــــاء هيئة التدريس بخط إ تر ت في مكاتبهم
الخاصة " على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%64.93بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدراك إدارة الجامعات أهمية شك ك ككبكة االنترنت ألعضك ك ككاء هيئة التدريس كمصك ك ككدر للحصك ك ككول على المعلومات

والمعارف ،وتزويدهم باالحتياجات سك ك ك ك ك ك كواء الم ارسك ك ك ك ك ك ككالت األكاديمية عبر البريد االلكتروني ،ومسك ك ك ك ك ك ككاعدتهم في
اسك ك ك ك ككتخدام المواقع االلكترونية في التخصك ك ك ك ككص ،والوصك ك ك ك ككول للملتقيات العلمية وتحميل البحوث المنش ك ك ك ك ككورة في

المجالت والدوريات االلكترونية.


حصـــلت الفقرة ( )1والتي نص ككت على" توفر الجامعة لعضـــو هيئة التدريس قاعدة بيا ات بكلمة مرور

خاصــــة تمك ه من الوصــــول إلى المــــبكات المحلية والعالمية البحثية " على المرتبة الثانية بوزن نس ك ككبي قدره

( )%62.38درجة متوسطة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجامعات تولي اهتماما بتقديم التس ككهيالت التي تشك ككجع البحث العلمي من خالل تمكين أعض ك كاء الهيئة
التدريسك ك ك ك ك ككية من الوصك ك ك ك ك ككول إلى مواقع علمية وفهارس المكتبات اإللكترونية المحجوبة عن اآلخرين ،كون تلك

المكتبكات لهكا تككاليف مكاديكة عالية ،وأن الجامعات توفرها في الغالب نظ ار ألنها تكون مدفوعة األخر مسك ك ك ك ك ك ككبقا

على شكل منح أو مساعدات من قبل بعض الدول والمؤسسات الداعمة لمؤسسات التعليم العالي.
في حين جاءت أد ى الفقرات في هذا المجال كما يأتي:

 حصــــــلت الفقرة ( )11والتي نصك ك ك ككت على" توفر الجامعة مدو ة خاصــــــة ألعضــــــاء هيئة التدريس لتبادل
المعلومات أو الملفات أو ال قامـــــــــات العلمية واألدبية فيما بي هم " على المرتبة األخيرة بوزن نس ك ك ك ك ك ككبي قدره

( )%50.20بدرجة قليلة ،ويعزو الباحث ذلك إلى:

 إدارة الجكامعكات لكديها غياب ثقافة المدونات التي تحوي المعارف المؤرخة للتخصك ك ك ك ك ك ككص الواحد ،ربما لغياب

تبادل المعارف بين أعضك ككاء هيئة التدريس ذات التخصك ككص الواحد  ،وضك ككعف الش ك كراكة بين الجامعات المحلية
إلنشاء مدونة موحدة للتخصص الواحد.

 حصــــلت الفقـــــرة ( )7والتك ككي نصك ككت علك ككى " تحـــــرص الجامعــــة علـــــى تســـــجيل أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس
فـــــي الم تـــــديات العلميـــــة المتـــــوفرة علـــــى مـــــبكة اال تر ـــــت " احتل ك ككت المرتب ك ككة العاشك ك كرة ب ك ككوزن نس ك ككبي ق ك ككدره

( ،)%52.69ويعزو الباحث ذلك إلى:

 أن المنتديات العلمية التي غالبا ما تكون أجنبية ،برسككوم اشككتراك ذات تكلفة عالية ،ال تسككتطيع الجامعات أو

المؤس كسككات المانحة أن تغطي تكاليفها لفترات طويلة ،مع غياب اهتمامات أعضككاء هيئة التدريس في االشككتراك
في تلك المنتديات ومطالبة الجامعة بالتسجيل خاللها.
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 :5.3.7اإلجابة عن السؤال الساب وتفسيره :
ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على :هل توجد عبقة ارتباطية ذات داللة احصائية ع د مستوى الدالة
) )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد عي ة الدراسة بالجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة لتوجهاتهم حو
مجتم المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود الجامعات في الحد من اتساع الفجوة الرقمية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجة تقدير أفراد
عي ة الدراسة بالجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة لتوجهاتهم حو مجتم المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود

الجامعات في الحد من اتساع الفجوة الرقمية .

أي تم حساب معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة مجتمع المعرفة واستبانة الفجوة الرقمية والدرجة الكلية

والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول ( ) 5.16
يوضح معامل االرتباط بين درجة تقدير أفراد عي ة الدراسة بالجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة لتوجهاتهم حو مجتم
المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود الجامعات في الحد من اتساع الفجوة الرقمية

المجال

المجال

الثا ي:

الثالث:

امتبك

ال فاذ إلى

المعرفة

مصادر

الرقمية

المعلومات

**0.719

**0.716

**0.661

**0.759

**0.692

**0.714

**0.665

**0.749

**0.788

**0.792

**0.717

**0.832

**0.782

**0.788

**0.725

**0.831

المجال األول:
امتبك التق يات
الرقمية
والتك ولوجية
المجال األول :توليد
وا تاج المعرفة
المجال الثا ي :مر
المعرفة
المجال الثالث:
تو يف المعرفة
الدرجة الكلية
لمجتم المعرفة

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )128وعند مستوى داللة (0.228 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )128وعند مستوى داللة (0.174 = )0.01
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الدرجة
الكلية
للفجوة
الرقمية

 يتضك ك ككح من الجدول (  ) 5.16أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصك ك ككائية ،أي يوجد ارتباط موجب بين
جميع مجاالت االسك ك ككتبانتين ،ومع حسك ك ككاب معامل االرتباط بين اسك ك ككتبانة مجتمع المعرفة ،وبين اسك ك ككتبانة الفجوة
الرقمية نجد أنه يس ك ك ككاوي( ) 0.831دال إحصكك ك ككائيا ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة قوية بين التوجه نحو مجتمع
المعرفة وسد الفجوة الرقمية ،ويعزو الباحث ذلك إلى:



أن التوجه بصورة تكاملية حقيقية نحو مجتمع المعرفة القائم على إنتاج وتوليد المعرفة ونشرها وتوظيفها من

قبل الجامعات الفلسطينية ،هو سبب رئيس ومباشر للحد من اتساع الفجوة الرقمية ،فكلما توجهت الجامعات
نحو مجتمع المعرفة من خالل :وجود استراتيجية لتفعيل أنشطة البحث العلمي وتوظيفها ،واعتمادات الدراسات
البحثية التطبيقية ،وتحويل المعرفة إلى منتج ،والتوجه نحو تطبيق اإلدارة الرقمية والتحول من المعرفة الورقية
إلى المعرفة الرقمية ،والعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية ،ووجود شبكات معلوماتية تربط بين الجامعات
والمكتبات والمراكز البحثية ،ومحو األمية المعلوماتية  ،وتوظيف التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية ،مع
تنمية القدرات الطالبية واعداد رأس مال فكري قادر عل ى مواكبة المستجدات الرقمية الحديثة ،وتشجيع اإلبداع
واالبتكار ،تكون الجامعات قد تجاوزت البوابة الرئيسة لدخول مجتمع المعرفة  ،و هذا ما أكدته توصيات كل
من دراسة (يونس ،) 2015 ،و دراسة (الجيدوري،)2012 ،و دراسة أل (عثمان ،)2013،و دراسة
أووس و مارتشينياك ( ،) Owoc, & Marciniak, 2013و دراسة (الرقب  ،)2011،و دراسة
(قيطة  ،)2011،و دراسة (األغا وأبو شعبان ،)2010،وهذا بدوره يؤدي إلى الحد من اتساع الفجوة الرقمية
والعمل على سدها من خالل :توفير البينة التحتية الرقمية والتكنولوجية ،وتفعيل االتصال والتواصل عبر استخدام
شبكة االنترنت ،وتطوير اللغة المعلوماتية للمساهمة في النشر الرقمي لألبحاث ،وانشاء بنك معلوماتي رقمي
بين الجامعات  ،تكون الجامعات قد تمكنت من الدخول الفعلي إلى العصر الرقمي المعلوماتي  ،وهذا ما أكدته
توصيات كل من دراسة (العويني  ،(2016،ودراسة (رايكوي  ،فليز و كوتو ( Ricoy , Feliz & Couto
 ، ) 2013ودراسة باسانسكاي (  ، )Basanskyi , 2012ودراسة (شعت  ،)2012،ودراسة إريكسن (2011
. )Eriksen ,

182

 :5.4ملخص تائج الدراسة:
يعرض الباحث فيما يأتي ملخصا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 .1أظهرت النتائج أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لواقع التوجه
نحو مجتمع المعرفة تقع بين وزن نسبي قدره ) ، )%62.41 -% 53.64وبدرجة كلية بلغ وزنها النسبي
( )%57.85بدرجة متوسطة.
 .2أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة في الجامعات لتوجه الجامعات الفلسطينية نحو مجتمع المعرفة جاءت
كما يأتي :حصل مجال نشر المعرفة على المرتبة األولى و بوزن نسبي قدره ( )% 62.41بدرجة متوسطة،

وحصل مجال إنتاج وتوليد المعرفة على المرتبة الثانية و بوزن نسبي قدره ( )% 57.57بدرجة متوسطة ،كما
حصل مجال توظيف المعرفة على المرتبة الثالثة واألخيرة و بوزن نسبي قدره ( )% 53.46بدرجة متوسطة.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لتوجه الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة تعزى لمتغير (الجنس ،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخدمة).

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لتوجه الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة في مجال توليد وانتاج المعرفة يعزى لمتغير الجامعةك ،بينما توجد فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لتوجه
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع المعرفة في مجالي (نشر وتوظيف المعرفة) تعزى لمتغير

الجامعة ،وجاءت النتائج لصالح جامعة فلسطين.

 .5أظهرت النتائج أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لجهود الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في الحد من

اتساع الفجوة الرقمية جاءت كما يأتي :حصل مجال النفاذ إلى مصادر المعلومات على المرتبة األولى و بوزن
نسبي قدره ( )%57.12بدرجة متوسطة ،و حصل مجال امتالك المعرفة الرقمية على المرتبة الثانية بوزن

نسبي قدره ( )% 55.42بدرجة متوسطة ،كما وحصل مجال امتالك التقنيات الرقمية والتكنولوجية على المرتبة

الثالثة و بوزن نسبي قدره ( )%54.48بدرجة متوسطة.

 .6توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ) )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لتوجهاتهم نحو مجتمع المعرفة ودرجة تقديرهم لجهود الجامعات

في الحد من اتساع الفجوة الرقمية.
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 :5.5توصيات الدراسة:
يتضح للباحث أن أهمية مجتمع المعرفة في الجامعات الفلسطينية
يعتبر قاعدة أساسية للحد من اتساع الفجوة الرقمية مما يتطلب من إدارة الجامعات الفلسطينية ان تحرص على
بناء مجتمع المعرفة بكل مجاالته وأبعاده وخصائصه لتحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التعليم العالي للوصول
إلى الرقي والتقدم في العملية التربوية والتعليمية ،وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإن الباحث

يوصي بما يلي:
 .1ضرورة تبني إدارة الجامعات رؤية مستقبلية واضحة من خطط استراتيجية وبرامج واضحة األهداف لتعزيز

بناء مجتمع المعرفة.

 .2ينبغي على الجامعات زيادة االهتمام بالمعرفة عن طريق تطوير قواعد النظم المعرفية ،والعمل على تمكين
الطلبة والعاملين بتلك المعرفة ،وتطوير المناهج الجامعية بما يواكب متطلبات مجتمع المعرفة والمعلومات،
وضرورة االهتمام بالمكتبة الجامعية ورفدها بمصادر المعلومات الحديثة.

.3تكثيف الجهود في مجالي التشجيع والتحفيز للعاملين ،واطالق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية ،وتحفيز مهارات
العمل والبحث الجماعي في إنتاج المعارف.
 .4ضرورة تحول الجامعات نحو اإلدارة الرقمية بصورة كاملة ،لسد الفجوة الرقمية.

 . 5تكثيف الجهود لتطوير البيئة الرقمية والتكنولوجية الحديثة للمساهمة في تحسين العملية التعليمية.

 .6ضرورة رفع مستوى تطبيق وتوظيف المعارف المنتجة من خالل االنفتاح على مؤسسات المجتمع المدني.
 . 7تفعيل البرامج والدورات التدريبية في المجال التكنولوجي وتنمية مهارات العاملين.
 .8تفعيل الشراكة المجتمعية للمساهمة في حل المشكالت.

 .9اعتبار المعيار التكنولوجي من المؤشرات التقييمية لألداء الجامعي.
 . 10تشجيع المشاريع اإلنتاجية بين الجامعات والقطاع الخاص.
 .11االهتمام بتطوير القدرات الفكرية والتكنولوجية للطلبة من خالل البرامج التدريبية  ،وبرامج التعليم المستمر.
 . 12السعي إلى ربط الجامعات بمراكز األبحاث وقواعد البيانات من أجل اكتشاف معارف جديدة.
 . 13االنفتاح على وسائل اإلعالم المختلفة من أجل دعم البحث العلمي ونشره.
مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها ،يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:

 .1مدى فاعلية بناء مجتمع المعرفة في تطوير جودة األداء الجامعي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات
غزة.
 . 2دور تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وعالقته بالحد من اتساع الفجوة

الرقمية.

 .3استراتيجية مقترحة للحد من اتساع الفجوة الرقمية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.
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قائمة المراجع
القرآن الكريم :ت زيل العزيز الرحيم.
أوال  :المراج العربية:
 .2اس ك ك ككتيتية ،دالل ملح ك ك ككس وس ك ك ككرحان ،عم ك ك ككر موس ك ك ككى( :)2008التجديـــــــدات التربويـــــــة ،دار وائ ك ك ككل للنش ك ك ككر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .1اشتية ،بكر ياسين محمد ( :)2004واقع اقتصاديات المعلومات في فلسطين وآفاقها ،رسالة ماجستير،
كلية االقتصاد ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،دولة فلسطين.
 .2آل ع ك ك كثك ك ك كم ك ك ككان ،عك ك ك كب ك ك ككد الك ك ك كعك ك ك كزي ك ك ككز ب ك ك ككن مكك ك كح ك ك كم ك ك ككد ( :)2013واق ك ك ككع تكك ك كطك ك ك كبك ك ك كي ك ك ككق إدارة الك ك ك كمك ك ك كع ك ك ككرف ك ك ككة

في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،رســــالة ماجســــتير ،قسكك ككم العلوم اإلدارية  ،جامعة نايف العربية للعلوم

األمنية.

 .4أحمد  ،نص ك ك ك ككار س ك ك ك ككيد وآخرون( :)2008المعجم الوســـــــيط  ،دار إحياء التراث العربي للطباعة والنش ك ك ك ككر
والتوزيع ،بيروت  ،لبنان.
 .5األمم المتحدة ( :)2014تقرير المجلس االقتصــــادي واالجتماعي الصــــادر عن اللج ة المع ية بتســــخير
العلم والتك ولوجيا ألغراض الت مية  ،األمم المتحدة  ،نيويورك  ،الواليات المتحدة األمريكية.
 .6أبو شعبان ،سمر و الزيان ماجد ( :) 2012برنامج مقترح قائم على االحتياجات التدريبية في التعلم
اإللكتروني ومجتمع المعرفة لطلبة كليات التربية ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر التربوي الدولي األول :التربية

بين المحلية العالمية في القرن الحادي والعمرين ،جامعة األزهر  ،غزة  ،دولة فلسطين.

 .2أبو عيشة ،فيصل( :)2010اإلعبم اإللكترو ي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .2أحمكد ،محمكد( :) 2005دور التعليم العكالي العربي ومنظومة البحث واالبتكار في تشك ك ك ك ك ك ككييد مجتمع المعرفة،
المجلة العربية للتربية ،)2(25 ،ص .95- 68

 .2األغا ،إحسان واألستاذ ،محمود (" :)2223تصميم البحث التربوي" ،دولة فلسطين ،غزة.
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األغا ،صهيب و أبو شعبان ،سمر ( :)2010تصور مقترح لبناء مجتمع المعرفة في الجامعات

الفلسطينية ،بحث مقدم للمماركة في المؤتمر الدولي الثالث لمركز زين للتعلم االلكترو ي "دور التعلم
االلكترو ي في تعزيز مجتمعات المعرفة ( 9مارس  ،)2010مركز زين للتعلم االلكتروني ،المنامة ،مملكة
البحرين.
.22

األغ ك ككا ،ناص ك ككر و أب ك ككو الخي ك ككر ،أحم ك ككد ( :)2012واق ك ككع تطبي ك ككق عملي ك ككات إدارة المعرف ك ككة ف ك ككي جامع ك ككة

الق ككدس المفتوح ككة

واجك كراءات تطويره ككا  ،مجلـــة جامعـــة األقصـــى ( سلســـلة العلـــوم اإل ســـا

 ،ص . 62- 30
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ية(

)1(16 ،

.21

إسماعيل ،الغريب زاهر( :)2001تك ولوجيا التعليم وتحديث التعليم ،عالم الكتب ،القاهرة ،جمهورية

مصر العربية.
.22

الباس ك ككط ،حس ك ككين محم ك ككد أحم ك ككد( :)2011وحـــــدات الـــــتعلم الرقميـــــة :تك ولوجيـــــا جديـــــدة للتعلـــــيم،

عالم الكتب ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
.24

بافيل،عبك ككد اللك ككه عمك ككر( : )2010دور مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي فـــــي اختـــــراق الحـــــاجز الرقمـــــي

 ،جامعة الملك عبد العزيز ،الرياض.
.25

بامفلح ،فاتن سعيد ( :)2004استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى لقواعد البيانات

.26

بدران  ،إبراهيم ( :)2014التعليم العالي والبحث والتطوير واإلبداع في مجتم المعرفة ( ،ب  .ن) ،

اإللكترونية ،بحث م مور ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
عمان  ،المملكة األرد ية الهاممية .

 .22ب ك ككدران ،ش ك ككبل( :)2009التربيـــــة المد يـــــة التعلـــــيم والمواط ـــــة وحقـــــوق اإل ســـــان ،ال ك ككدار المصك ك كرية
اللبنانية ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.
.22

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والصندوق العربي اإلنمائي االقتصادي واالجتماعي ( : (2003تقرير

الت مية اإل سا ية العربية حو إقامة مجتم المعرفة ،األردن ،المملكة األردنية الهاشمية.
.22

برهوم ،أماني محمود ( :) 2012أثر استخدام التعليم المدمج في تنمية مفاهيم ومهارات استخدام

المستحدثات التكنولوجية المتضمنة في مساق تكنولوجيا التعليم لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية-
غزة ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،دولة فلسطين.
.11

بنت النبي ،شايب دراع ( :) 2016أهمية المدونات اإللكترونية في تطوير النشر االلكتروني ،بحث

م مور  ،قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية ،جامعة وهران أحمد بن بلة ،الجزائر.
.12

البنك الدولي( :)2016تقرير عن الت مية في العالم :العوائد الرقمية ،البنك الدولي  ،واشنطن ،الواليات

المتحدة األمريكية.
.11

البنك الدولي(  :) 2002ب اء مجتمعات المعرفة:التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العالي ،مركز

.12

بوته  ،نوال ( " : )2011اتجاهات األستاذة والطلبة نحو استخدام اإلنترنت كمصدر للمعلومات التعليمية

معلومات قراءة الشرق األوسط ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.

والبحثية"  ،رسالة ماجستير ،جامعة باتنة  ،باتنة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
 .14التميمي  ،فواز ( :)2224فاعلية استخدام نظام ادارة الجودة (ايزو  )9221في تطوير اداء الوحدات
االدارية في و ازرة التربية والتعليم في االردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا النظام .

رسالة دكتوراه .جامعة عمان .االردن.
.15

جامل ،عبد الرحمن عبد السالم و ويح ،محمد عبد الرازق ( :)2006التعليم االلكتروني كآلية لتحقيق

مجتمع المعرفة ،بحث مقدم إلى المؤتمر والمعرض الدولي األول لمركز التعليم االلكترو ي )التعلم االلكترو ي
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حقبة جديدة في التعلم والثقافة(( 19-17أبريل  ،)2006مركز التعليم االلكتروني  ،جامعة البحرين  ،المنامة
 ،مملكة البحرين.
.16

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( :)2016دراسة حول مؤمرات اإلبداع في فلسطين ،رام الله ،

دولة فلسطين.

 .12الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( :)2014دراسة حول لمسح األسري لتك ولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،رام الله ،دولة فلسطين.

 .12الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( :)2013مسح البحث والتطوير ،رام الله ،دولة فلسطين.
 .12جورج  ،جورجيت(  :) 2007متطلبات تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع المعرفة على ضوء خبرات
بعض جامعات الدول المتقدمة ،دراسات تربوية واجتماعية ،ص .214-143

.21

الحكاج ،العمري (" :) 2013د ارسك ك ك ك ك ك ككة قيكاس ك ك ك ك ك ك كيككة ألثر تكنولوجيكات المعلومكات واالتصك ك ك ك ك ك ككال على النمو

االقتصكادي"  ،رسـالة ماجسـتير  ،كلية العلوم االقتصكادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،
الجزائر.
.22

حجر ،إبراهيم األمين( :) 2004رؤيك ككة لتعزيز المعرفك ككة واالبتك ك ككار في الوطن العربي ،مجلــــة اتحــــاد

الجامعات العربية ،)43( ،ص.303- 293
.21

الحسنات ،ساري عوض( :)2011معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفلسطينية ،رسالة

ماجستير ،قسم الدراسات التربوية ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،جمهورية
مصر العربية.
.22

حسنين  ،رائد جمال (" :)2015التوجهات االستراتيجية للجامعات الفلسطينية في ضوء االتجاهات

المعاصرة"  ،رسالة ماجستير ،كلية التربية  ،جامعة األزهر  ،غزة  ،دولة فلسطين.
 .24الحولي  ،عليان و الحولي  ،فادي ( " :)2012التعليم االلكتروني ودوره في تعزيز مجتمع المعلومات
في القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.
.25

الحيلة ،محمد محمود( :)2004تك ولوجيا التعليم بين ال رية والتطبيق ،ط ،4دار الميس ك ك ك كرة للنشك ك ك ككر

والتوزيع ،عمان  ،األردن.
.26

الخثالن ،منصك ك ككور ( :)2010مجتمع المعرفة مفهومه ،خصك ك ككائصك ك ككه ،أبعاده و متطلبات بنائه  ،بحث

م مور ،جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،مدينة الخرج ،المملكة العربية السعودية.
.22

الدعمي  ،هدى زوير و العذاري  ،عدنان داود ( :)2010االقتصاد المعرفي وا عكاساته على الت مية

البمرية  ،ط ، 1دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان  ،المملكة األردنية الهاشمية.
.22

الك ك ككدليمي ،عبك ك ككد الك ك ككرزاق محمك ك ككد( :)2012مـــــــدخل إلـــــــى وســـــــائل اإلعـــــــبم الجديـــــــد ،دار المس ك ك ككيرة

للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
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.22

ال ك ك ك ككدليمي ،عب ك ك ك ككد ال ك ك ك ككرزاق محم ك ك ك ككد( :)2011اإلعـــــــــبم التربـــــــــوي ،دار المس ك ك ك ككيرة للنش ك ك ك ككر والتوزي ك ك ك ككع

والطباعة  ،عمان ،األردن.
.41

ال ك ك ككدليمي ،عب ك ك ككد ال ك ك ككرزاق محم ك ك ككد( :) 2011الصــــــــحافة اإللكترو يــــــــة والتك ولوجيــــــــا الرقميــــــــة ،دار

الثقافة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
.42

الكك ك ككدناني  ،عبك ك ك ككدالملك ردمك ك ك ككان( :)2001الو يفــــــــة اإلعبميــــــــة لمــــــــبكة اإل تر ــــــــت ،دار ال ارتك ك ك ككب

الجامعية ،بيروت ،لبنان.
.41

ربابع ك ك ك ك ك ككه ،عم ك ك ك ك ك ككر عب ك ك ك ك ك ككد ال ك ك ك ك ك ككرحيم ( :)2012م ك ك ك ك ك ككدى تلبي ك ك ك ك ك ككة منه ك ك ك ك ك ككاج التعل ك ك ك ك ك ككيم الث ك ك ك ك ك ككانوي ف ك ك ك ك ك ككي

األردن لمتطلبكك ك ككات مجتمك ك ك ككع المعرفكك ك ككة  ،ورقــــــــة عمــــــــل مــــــــن كتــــــــاب المــــــــؤتمر التربــــــــوي الــــــــدولي األول
التربيـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين المحليـــــــــــــــــــة والعالميـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــرن الحـــــــــــــــــــادي والعمـــــــــــــــــــرين

( 13-11ـــــــــــــــــوفمبر  ،)2012ص  ،493-465كليك ك ك ك ك ك ك ككة التربيك ك ك ك ك ك ك ككة  ،جامعك ك ك ك ك ك ك ككة األزهك ك ك ك ك ك ك ككر  ،غ ك ك ك ك ك ك ك كزة ،
دولة فلسطين.
.42

الربيعي ،سعيد بن حمد ( :)2008التعليم العالي في عصر المعرفة التغيرات والتحديات وآفاق

.44

الرزو ،حسن مظفر ( :)2008الفضاء المعلوماتي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.

.45

الرفك ك ك ككاعي ،عبك ك ك ككد المجي ك ك ك ككد( :)2011كيك ك ك ككف نتج ك ك ك ككاوز فجك ك ك ككوة المعرفك ك ك ككة  ،مجلـــــــــة العربيـــــــــة 3000

المستقبل ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،رام الله  ،دولة فلسطين.

 ،)25(،ص .118-114
.46

رفاعي ،ممدوح عبد العزيز ( :)2009إدارة المعرفة مفاهيم – مبادئ – تطبيقات ،ط ،3دار الكتب

.42

الرقب ،محمد أحمد ( " : )2011متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،

.42

زهير ،حافظي و رشيد  ،مزالح (" :)2008الفجوة المعلوماتية أسبابها وسبل تجاوزها" ،بحث م مور ،

والوثائق القومية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،جامعة األزهر  ،غزة ،دولة فلسطين.
جامعة تبسة  ،الجزائر.
.42

زين الدين ،صالح ( :)2002تك ولوجيا المعلومات والت مية الطريق إلى مجتم المعرفة ومواجهة

.51

سك ك كرايا ،ع ك ككادل(  :)2009تكنولوجي ك ككا التعل ك ككيم ومص ك ككادر ال ك ككتعلم ،مف ك ككاهيم نظري ك ككة وتطبيق ك ككات عملي ك ككة،

الفجوة التك ولوجية في مصر ،ط ،1مكتبة الشروق الدولية  ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
.52

سك ك ككعادة ،جك ك ككودت و السك ك ككرطاوي عك ك ككادل( :)2003اســــــتخدام الحاســـــــوب واال تر ــــــت فـــــــي ميـــــــادين

التربية والتعليم ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن.
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.51

س ك ك ككعدون ،نسك ك ك كرين( :)2012واق ك ك ككع الفج ك ك ككوة الرقمي ك ك ككة ف ك ك ككي الج ازئ ك ك ككر ،ورق ك ك ككة عم ك ك ككل مقدم ك ك ككة لم ك ك ككؤتمر

الك ككدولي لتكنولوجي ك ككا المعلومك ككات الرقمي ك ككة

االتجاه ك ككات الحديثك ككة ف ك ككي تكنولوجيك ككا المعلوم ك ككات( 11-9أكت ك ككوبر

،)2012جامعة الزرقاء ،عمان  ،األردن.
.52

الس ك ك ككمير ،عل ك ك ككي حس ك ك ككين( :)2007العكك ك ككرب والفج ك ك ككوة الرقمي ك ك ككة ،بحكك ك ككث منش ك ك ككور  ،جامع ك ك ككة القك ك ك ككاهرة،

القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.
 .54شك ك ككعت ،سك ك ككلمة محمك ك ككد(" : )2012تقيك ك ككيم الفجك ك ككوة الرقميك ك ككة فك ك ككي المكتبك ك ككات الجامعيك ك ككة د ارسك ك ككة تطبيقيك ك ككة
عل ك ككى رواد مكتب ك ككات الجامعكك ككات العام ك ككة والحكوميكك ككة (الجامع ك ككة اإلسك ك ككالمية -غك ك كزة ،جامعكك ككة األزه ك ككر ،جامعك ك ككة

األقصى)" ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،دولة فلسطين
.55

صالح ،سمير أبو الفتوح ( :)2011منظومة التعليم الجامعي وعصر المعرفة مظاهر األزمة – اآلليات

المقترحة ،دورية البحوث اإلدارية ،)4( ،ص .79- 34
.56

الص ك ك ك ككاوي ،ياس ك ك ك ككر( :)2007إدارة المعرفــــــــــة وتك ولوجيــــــــــا المعلومــــــــــات  ،دار الس ك ك ك ككحاب للنش ك ك ك ككر

والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
.52

الصك ك ك ككديقي ،سك ك ك ككعيد( :)2014الجامعك ك ك ككات العربيك ك ك ككة وتحك ك ك ككدي التصك ك ك ككنيف العك ك ك ككالمي :الطريك ك ك ككق نحك ك ك ك ككو

.52

الصك ككغير ،أحمك ككد حسك ككين( :)2005التعلــــيم الجــــامعي فــــي الــــوطن العربــــي تحــــديات الواقــــ ورؤى

التميكز ،مجلة الرؤى االستراتيجية( ،أبريل ،)2014 ،ص .47-8

المستقبل  ،عالم الكتب نشر توزيع طباعة ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
.52

الطهيري ،وفاء ( :)2011واقع امتالك األستاذ الجامعي لمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقبلها

لفكرة دمج التعليم االلكتروني ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية  ،ج ككامعة
الح ككاج لخضر  ،باتنة ،الجزائر.
 .61الطيب ،وص ك ك ككال عثمان ( " :)2014اس ك ك ككتخدام أعض ك ك ككاء هيئة التدريس بالجامعات الس ك ك ككودانية لش ك ك ككبكة
المعلومات العالمية "اإلنترنت "في البحث العلمي واتجاهاتهم نحوها" ،رســـــالة دكتوراه ،كلية الد ارس ك ك ككات العليا ،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ،دولة السودان.
.62

عبابن ك ك ككة ،ص ك ك ككالح أحم ك ك ككد أم ك ك ككين( :)2013إدارة المـــــــوارد التعليميـــــــة تـــــــدريس العلـــــــوم إ موذجـــــــا،

الرضوان للنشر والتوزيع ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.
.61

عب ك ككاس ،طك ك ككارق محمك ك ككود( :)2004مجتمك ك ككع المعلومكك ككات الرقمك ك ككي ،المرككك ككز األصك ك ككيل للطبك ك ككع والنشك ك ككر

.62

عب ك ككاس ،طك ك ككارق محم ك ككود( :)2004المكك ككنهج الرقمك ك ككي وت ك ككأثيره علك ك ككى مجتم ك ككع المكتبكك ككات والمعلومك ك ككات،

والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

المركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
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عبدالله  ،خالد عتيق و جرجيس  ،جاسم (" :)2014إدارة المعرفة :مفهومها ,وأهميتها ,وواقع تطبيقها

.64

في المكتبات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجهة نظر مديريها"  ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر

السنوي العشرون  27-25( ،مارس  ، ) 2014الدوحة ،دولة قطر

عب ك ك ك ك ك ككد الوه ك ك ك ك ك ككاب ،عب ك ك ك ك ك ككدالوهاب ج ك ك ك ك ك ككودة ( :)2011س ك ك ك ك ك ككياق اإلب ك ك ك ك ك ككداع العلم ك ك ك ك ك ككي وبن ك ك ك ك ك ككاء مجتم ك ك ك ك ك ككع

.65

المعرفة ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،)31( ،ص .151-13
عبلة  ،حمادي (" :)2013دور إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمة"  ،رسالة ماجستير ،كلية

.66

ُكلي مهند أُلحاج  ،البويرة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
العلوم االقتصادية  ،التجارية وعلوم التسيير  ،جامعة أ ْ
الشعبية.

.62

عبك ك ككود ،عبك ك ككد الغنك ك ككي(  : )2001اإلدارة الجامعيــــــة فــــــي الــــــوطن العربــــــي  ،دار الفكك ك ككر العربك ك ككي.،

القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
.62

عبيدات ،ذوقان و عدس  ،عبدالرحمن  ،عبد الحق ،كايد(  :)2001البحث العلمي :مفهومه وأدواته

وأساليبه ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط ،7عمان  ،المملكة األردنية الهاشمية.
.62

العتيبي  ،بندر بن ناصر (: )2004الخصائص السيكومترية لصورة سعودية من مقياس فينالند

.21

العريشك ك ك ك ككي ،جبريل بن حسك ك ك ك ككن( :)2004النشك ك ك ك ككر االلكتروني :د ارسك ك ك ك ككة نظرية لبعض قضك ك ك ك ككايا الكتاب

التكيفي ،مجلة أكاديمية التربية الخاصة ،)5( ،ص .55-1

االلكتروني ،دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات :دورية محكمة ،)1(9 ،ص .111-67
.22

عزازي  ،فاتن محمد ( :)2009محو األمية المعلوماتية مدخل اســــتراتيجي ،مكتبة ابن سك ك ككينا للنشك ك ككر

والتوزيع  ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.
.21

العزيز ،حمدي أحمد( :)2007التعليم اإللكترو ي الفلســـــــــفة المبادئ األدوات التطبيقات ،دار الفكر

.22

العقال ،سك ك ك ك ك ك ككليم ككان بن صكك ك ك ك ك ك ككالح ( :)2008اتج ككاهككات الموظفين نحو التطوير اإلداري في المكتب ككات

ناشرون وموزعون ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.

درسكة في مكتبات جامعة الملك سكعود ،دراسات عربية في المكتبات وعلم المكتبات ، ) 12( ،ص
الجامعية :ا
.90 -3
.24

ع ك ككالم ،ص ك ككالح ال ك ككدين محم ك ككود( :)2010علـــــم الـــــ فس التربـــــوي ،دار الفك ك ككر ناش ك ككرون وموزع ك ككون،

عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.
.25

عل ك ك ككي  ،س ك ك ككمير الش ك ك ككيخ (" : )2014مجتم ك ك ككع المعلوم ك ك ككات والفج ك ك ككوة الرقمي ك ك ككة ف ك ك ككي ال ك ك ككدول العربي ك ك ككة "

.26

علي ،نبيل و حجازي نادية( :)2005الفجوة الرقمية :رؤية عربية لمجتمع المعرفة،

،مجلة جامعة دممق،

 ،)2 ،1(30ص .391 -349

سلسلة عالم المعرفة ،)318( ،مطابع السياسة ،الكويت.
.22

عليان ،ربحي مصطفى( :)2012اقتصاد المعرفة ،دار الصفا للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن.
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.22
.22

عليان ،ربحي مصطفى( :)2008إدارة المعرفة  ،دار الصفا للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن.

العواودة ،طارق حسين فرحان( :) 2012صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية

بغزة كما يراها األساتذة والطلبة ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،دولة فلسطين.
.21

العويني  ،أريج محمد ( " :)2016استراتيجية مقترحة لتحول الجامعات الفلسطينية نحو الجامعة الذكية

في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة"  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،دولة
فلسطين.
.22

غندور ،محمد جالل سيد( :)2005عبور البلدان النامية للفجوة الرقمية والمعلوماتية التكنولوجية دراسة

تحليلية ،االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،)32( ،ص .203-155
.21

فؤاد ،نهال ( :)2211الفجوة الرقمية :أسبابها ومؤشراتها ،بحث م مور ،جامعة النيلين ،الخرطوم ،دولة

السودان.
.22

فرج الله  ،عبدالكريم و اللوح ،أحمد (" : ) 2012درجة ممارسة المعلمين ألدواهم المتجددة في عصر

المعرفة من وجهة نظر مديري المدراس" ،ورقة عمل مقدمة من كتاب المؤتمر التربوي الدولي األول التربية

بين المحلية والعالمية في القرن الحادي والعمرين ( 14-11وفمبر  ،) 2012كلية التربية ،جامعة األزهر
 ،غزة  ،دولة فلسطين.

 .24فلمبان  ،غدير زين الدين ( :) 2014دراسة احتياجات أعضاء هيئة التدريس من المهارات الخاصة
والمعارف التقنية في جامعة الطائف  ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة  ،)4( 3 ،ص .73 – 30
 .25القاسك ك ككم ،ن ك ك ككادر( :)2010دور المكتبك ك ككات ف ك ك ككي فلسك ك ككطين ف ك ك ككي دعك ك ككم طلب ك ك ككة الد ارسك ك ككات العلي ك ك ككا وبك ك ك كرامج
الماجستير المختلفة ،بحث م مور  ،جامعة النجاح ،نابلس ،دولة فلسطين.

 .26قيطة  ،نهلة عبد القادر ( ":)2011دور الجامعات الفلسطينية في بناء مجتمع المعرفة سبل تفعيله" ،
رسالة ماجستير  ،قسم اإلدارة التربوية  ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،دولة فلسطين.
 .22الكبيسك ك ك ك ك ك ككي ،أحمكك ك ك ك ك ككد( :)2008الخلفيك ك ك ك ك ك ككات اإلنسكك ك ك ك ك ككانية والنظريكك ك ك ك ك ككة لمجتمك ك ك ك ك ك ككع المعلومكك ك ك ك ك ككات والفجك ك ك ك ك ك ككوة
الرقمية ،العربية  ،)32( ،3000ص .34-7
.22

الكبيس ك ك ك ككي  ،ص ك ك ك ككالح ال ك ك ك ككدين ( : )2005إدارة المعرفــــــــــة ،المنظم ك ك ك ككة العربي ك ك ك ككة للتنمي ك ك ك ككة اإلداري ك ك ك ككة،

القاهرة  ،جمهورية مص العربية.
.22

الكحالت ،سمراء( :)2009تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرية :دراسة ميدانية بمكتبات جامعة باتنة،

رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.
.21

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( :)2005حو مجتم متكامل قائم على المعرفة في

الدول العربية االستراتيجيات وطرائق التطبيق  ،األمم المتحدة  ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.
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.22

اللجن ك ك ك ككة االقتص ك ك ك ككادية واالجتماعي ك ك ك ككة لغرب ك ك ك ككي آس ك ك ك ككيا ( :)2002الب يــــــــــة األساســــــــــية لتك ولوجيــــــــــا

المعلومـــــات واالتصـــــاالت فـــــي بلـــــدان اإلســـــكوا (الممـــــرق العربـــــي) ،األمك ككم المتحك ككدة  ،نيويك ككورك ،الوالي ك ككات
المتحدة األمريكية.
.21

المحضار ،عبير بنت محمد( :) 2013أثر مدونة الكترونية على تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى

طالبات المرحلة الثانوية ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكترو ي والتعليم عن بعد ،الرياض
 ،المملكة العربية السعودية.
.22

محمك ك ككد  ،أشك ك ككرف السك ك ككعيد ( :)2008دور التعلك ك ككيم العك ك ككالي فك ك ككي مواجهك ك ككة تحك ك ككديات تأسك ك ككيس مجتمك ك ككع

المعرفة في مصر ،مجلة كلية التربية بالم صورة ، )68( ،ص .121- 3
 .24محمد  ،دعاء منصور (" :)2012جودة مؤسسات التعليم العالي والتعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة
" ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الدولي الثا ي لضمان جودة التعليم العالي ،جامعة القاهرة  ،القاهرة ،
جمهورية مصر العربية.
.25

المك ك ككدهون ،يحيك ك ككى إب ك ك كراهيم( :)2014الحاســــــوب فــــــي اإلعــــــبم الرقمــــــي ،مكتبك ك ككة سك ك ككمير منصك ك ككور

للطباعة والنشر والتوزيع ،غزة ،دولة فلسطين.
.26

مراياتي  ،محمد ( : )2015مالمح التحول إلى مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم عليها في الوطن

العربي الما هو ،ولماذا ،وكيف ،ومن المسؤول ،وأولوية االبتكار والتكنولوجيا فيه ،ورقة عمل مقدمة الجتماع
الخبراء حول االبتكار والتك ولوجيا لل هوض باقتصاد المعرفة في الم طقة العربية ،عمان  ،المملكة األردنية
الهاشمية.
.22

المزين ،سليمان حسين ( :)2016معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل

الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات ،المجلة الفلسطي ية للتعليم المفتوو،
ص .102 -67
.22

المعك ك ككثم ،نبيك ك ككل عبك ك ككد الك ك ككرحمن( :)2010المكتبــــــات الرقميــــــة فــــــي المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية،

مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
.22

مكك ك ك ك ك ك ككاوي ،محم ك ك ك ك ك ك ككد محمك ك ك ك ك ك ككود ( :(2005البيئـــــــــــــــة الرقميـــــــــــــــة بـــــــــــــــين ســـــــــــــــلبيات الواقـــــــــــــــ

وآمال المستقبل ،المركز الوطني اليمني للمعلومات ،الجمهورية اليمنية.
 .211ملحك ك ككم ،سك ك ككامي ( :)2000م ــــــاهج البحــــــث فــــــي التربيــــــة وعلــــــم الــــــ فس ،عمك ك ككان :دار الميس ك ك كرة
للنشر والتوزيع والطباعة.
 .212منصك ك ككور  ،عصكك ككام ( :)2009المدونات اإللكترونية مصكك ككدر جديد للمعلومات ،دراســــات المعلومات،
( ،)5ص .11 -93
 .211منص ك ككور  ،عص ك ككام ( :)2004مجتمع المعلومات والفجوة الرقمية ،دراســــات عربية في المكتبات وعلم
المعلومات :دورية محكمة ،)1(9 ،ص .53- 41
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 .212منصك ك ككور  ،عك ك ككوني عبك ك ككد القك ك ككادر( :)2011اسك ك ككهامات المكتبك ك ككة الجامعيك ك ككة فك ك ككي رفك ك ككد المعرفك ك ككة لطلبك ك ككة
جامعة الزرقاء الخاصة – األردن ،مجلة العربية  ،)45( ،3000ص .27-8
 .214النجك ك ك ك ك ككار ،حسك ك ك ك ك ككن عبداللك ك ك ك ك ككه ( :)2009برنك ك ك ك ك ككامج مقت ك ك ك ك ك ككرح لتك ك ك ك ك ككدريب أعضك ك ك ك ك ككاء هيئك ك ك ك ك ككة الت ك ك ك ك ك ككدريس
بجامع ك ك ك ككة األقص ك ك ك ككى عل ك ك ك ككى مس ك ك ك ككتحدثات

تكنولوجي ك ك ك ككا التعل ك ك ك ككيم ف ك ك ك ككي ض ك ك ك ككوء احتياج ك ك ك ككاتهم التدريبي ك ك ك ككة،

مجلة الجامعة اإلسبمية(سلسلة الدراسات اإل سا ية) ،)1(17 ،ص.751 -710

 .215النج ك ك ك ككار ،حس ك ك ك ككن عبدالل ك ك ك ككه و العجرم ك ك ك ككي ،س ك ك ك ككامح( :)2009درج ك ك ك ككة ام ك ك ك ككتالك محاض ك ك ك ككري جامع ك ك ك ككة
األقصك ك ككى لكفايك ك ككات الك ك ككتعلم اإللكترونك ك ككي فك ك ككي ضك ك ككوء بعك ك ككض الخب ك ك كرات ،مجلــــــة جامعــــــة القــــــدس المفتوحــــــة
لألبحاث والدراسات ،)16( ،ص .140-101
 .216نجم ،منور عدنان ( :)2014اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي
في قطاع غزة ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،)32( ،ص .66-11
 .212نشوان ،تيسير( :)2013واقع توافر واستخدام تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى،
جامعة األقصى ،دولة فلسطين.

 .212نصار ،علي عبد الرؤوف( :)2015تفعيل مقومات البحث التربوي على ضوء متطلبات مجتمع المعرفة،
المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،)20(8 ،ص.126- 91
 .212اله ك ك ككادي ،محم ك ك ككد محم ك ك ككد( :)2007التعلـــــــيم االلكترو ـــــــي عبـــــــر مـــــــبكة اإل تر ـــــــت ،ط ،2ال ك ك ككدار
المصرية اللبنانية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

 .221الهزاني  ،نورة بنت سككعود ( " : )2013تحديات تكنولوجيا المعلومات في مؤسكسككات التعليم العالي من
وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة الملك س ككعود"  ،بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث للتعلم
االلكترو ي والتعليم عن بعد  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية.
 .222ال ك كوائلي ،نادي ك ككة ص ك ككالح مهك ككدي( :) 2012االقتصـــــاد الفعـــــال دراســـــة تحليليـــــة لمـــــا بعـــــد االقتصـــــاد
المعرفي  ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان  ،المملكة األردنية الهاشمية.

 .221و ازرة التخط ك ك ك ك ك ككيط والتع ك ك ك ك ك ككاون ال ك ك ك ك ك ككدولي الفلس ك ك ك ك ك ككطينية (  : )1997األطلــــــــــــــس الف ــــــــــــــي  ،ج(، )1

دولة فلسطين.

 .222و ازرة التربي ك ككة والتعل ك ككيم الع ك ككالي الفلس ك ككطينية ( ،(1998قــــــا ون رقــــــم ( )11لســــــ ة ( (1998بمــــــأن

التعليم العالي  ،غزة  ،دولة فلسطين.
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االستبا ة في صورتها األولية
جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األزهر – غــــــــــــــــــــــزة
عمـــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــــا
كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســــــــــــــــــــــــــــم أصول التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
السيد الدكتور ........................................................ /حف ه الله،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع  :خطاب تحكيم استبا ة في صورتها األولية
يقوم الباحث بإجراء د ارسك ك ككة بعنوان :واقع توجه الجامعات الفلســطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع

المعرفة وعالقته بالحد من اتساع الفجوة الرقمية" اسكتكماال لمتطلبات الحصكول على درجة الماجستير
في أصول التربية .وقد اقتضت الدراسة تصميم استبانتين:

 االستبا ة األولى :استبانة مجتمع المعرفة والتي اشتملت على (  ) 40فقرة موزعة على ثالثة محاور وهي:
 -توليد و إنتاج المعرفة ( )16فقرة  ،نشر المعرفة ( )12فقرة  ،توظيف المعرفة ( )12فقرة.

 االستبا ة الثا ية :استبانة الفجوة الرقمية والتي اشتملت على ( )38فقرة موزعة على ثالثة محاور وهي:

 امتالك التقنيات الرقمية والتكنولوجية( )14فقرة  ،امتالك المعرفة الرقمية( )13فقرة  ،النفاذ إلى مصادرالمعلومات( )11فقرة.

 ونظ ار لخبرتكم المتميزة والواسعة في هذا المجال يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة ،وكلي أمل من
سعادتكم التكرم باالطالع عليها ،وابداء آرائكم ومالحظاتكم حول محاور وفقرات االستبانتين من منطلق النقاط

التالية *:الم هجية العامة لألداة.

* مدى م اسبة وا تماء الفقرات للمحاور التي ت درج م ها.

* مدى دقة ووضوو الفقرات وسبمتها اللغوية * .ما ترو ه م اسبا من تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة.
علما بأن الممرف على الرسالة الدكتور /فايز علي األسود.
مع جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم،،،
اسم المحكم ثالثيا

التخصص

الدرجة العلمية

مكان العمل

الباحث /محمد عثمان مصباو ت يرة
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االستبا ة األولى :مجتم المعرفة :
 ويعرف مجتم المعرفـة إجرائيـا :هو توجه الجامعات الفلسك ك ك ك ك ك ككطينية بمحافظات غزة نحو مجتمع يقوم على
توليد وانتاج المعرفة ،نش ك ككر المعرفة ،وتوظيف المعرفة ،والتي تمكن العاملين فيها على مواكبة التطور المعرفي
والتكنولوجي ،لتطوير جميع النشك ك ك ك ك ك ككاطات التعليمية واألكاديمية داخل الجامعة ،للوصك ك ك ك ك ك ككول إلى حالة من الرقي
والتقدم.

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة:
 ويعرف إجرائيا :هو قدرة الجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة

صحة ا تماء الفقرة

صحة الصياغة اللغوية

من خبل توفير البيئة المبئمة الممجعة للبحث العلمي والتطوير
واطبق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية والقدرات الفكرية لتوليد

معارف جديدة.

م تمية

الرقم

الفقرات

-1

تعتمد الجامعة استراتيجية لتطوير القدرات البحثية ألعضاء

-2

تحرص الجامعة على تكوين مجموعات بحثية في كافة

-3

تمج الجامعة اال فتاو المعرفي عبر التوأمة م الجامعات

-4

تمارك الجامعة في المؤتمرات العلمية محليا أو عالميا.

-5

تسعى الجامعة لعقد مراكات م مراكز بحثية علمية.

-6

تتب ى الجامعة إجراءات تحفيزية لت ميط البحث العلمي في

-7

تحث الجامعة على تعليم اللغات األج بية المختلفة.

-8

توفر الجامعة المراج والكتب والدوريات التخصصية.

-9

تتب ى الجامعة اعتمادات مالية كافية ألغراض البحث العلمي.

-10

تم ح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي

-11

تدعم الجامعة المبادرات اإلبداعية واالبتكارية في مجال البحث

-12

تمج الجامعة على إ تاج الكتب في متى حقول المعرفة.

-13

تعزز الجامعة فرص المواهب المت وعة من قبل الطلبة.

-14

تحرص الجامعة على تطوير وتحديث المقررات والبرامج

هيئة التدريس.

المجاالت العلمية.
األخرى.

مختلف الكليات لزيادة إ تاجية المعرفة.

مدفوعة األجر.

العلمي ألعضاء هيئة التدريس.

األكاديمية باستمرار.
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غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

م تمية

الرقم

الفقرات

-15

تمتلك الجامعة برامج تعليمية ت مي من خبلها قدرات الطلبة

-16

ت تج الجامعة معارف تعزز الت مئة االجتماعية.

غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

للوصول للمعرفة.

المجال الثا ي :مر المعرفة:
 ويعرف إجرائيا :هو قدرة الجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة من خبل

صحة ا تماء الفقرة

صحة الصياغة اللغوية

توفير ب ية تحتية إلتاحة وصول المعلومات عبر أساليب التعلم والتعليم

والتدريس والتدريب ووسائل اإلعبم واللغات والتق يات التك ولوجية وغيرها

من الوسائل المتاحة لبستفادة م ها.

م تمية

الرقم

الفقرات

-1

تحرص الجامعة على توفير م اخ داعم لتبادل المعرفة بين
أعضاء هيئة التدريس.

-2

توفر الجامعة التق يات التك ولوجية الحديثة التي تساهم في مر
المعرفة.

-3

تمتلك الجامعة مكتبة الكترو ية توفر كافة قواعد البيا ات
للباحثين.

-4

تمج الجامعة مر األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

-5

تقوم الجامعة على ترجمة المراج والكتب األج بية ذات العبقة.

-6

تمتلك الجامعة مجلة علمية محكمة دوليا.

-7

ت فتح الجامعة على المجتم عبر فضائية خاصة ل مر المعارف.

-8

المحلي باستخدام المكتبة

تسمح الجامعة ألب اء المجتم
الجامعية.

-9

توفر الجامعة برامج تدريبية متخصصة من خبل التعليم
المستمر.

-10

تركز الجامعة على عقد أيام دراسية حول أهم القضايا المجتمعية.

-11

تحرص الجامعة على عقد ال دوات وور ،العمل م الجامعات
األخرى.
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غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

الرقم

الفقرات

-12

تحتل الجامعة مرتبة متقدمة بين الجامعات الوط ية في األبحاث

غير

م تمية

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

المجال الثالث :تو يف المعرفة:
 ويعرف إجرائيا :هو قدرة الجامعات الفلسطي ية بمحاف ات غزة من
خبل التوجه من الجا ب ال ري إلى الجا ب التجريبي والتطبيقي وتحويل
المعرفة إلى سل وخدمات يمكن االستفادة م ها وتو يفها في تطوير كافة

صحة ا تماء

صحة الصياغة اللغوية

الفقرات

مجاالت المجتم .
الرقم

م تمية

الفقرات

غير
م تمية

-1

تقوم الجامعة بتطبيق المعرفة بدعم من القيادات الجامعية.

-2

تعتمد الجامعة آليات واضحة لتو يف المعرفة وتطبيقها.

-3

تعمل الجامعة على تحويل المعارف المبتكرة ألعضاء هيئة
التدريس إلى تطبيقات عملية.

-4

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس مجاالت لتو يف تائج
أبحاثهم.

-5

تو ف الجامعة التعليم اإللكترو ي في العملية التعليمية.

-6

تسهم الجامعة من خبل المعارف المبتكرة في حل قضايا المجتم .

-7

تحرص الجامعة على إ ماء مراكز متخصصة لتطبيق المعرفة
واالستفادة م ها.

-8

تعمل الجامعة على إ ماء وحدات تدريبية في الكليات لتدريب
الطلبة على المعارف المبتكرة.

-9

ُت َم ِكل الجامعة فرقاً بحثية لدراسة ممكبت المجتم في ضوء
المعارف الم تجة ألعضاء هيئة التدريس.

 -10تمج الجامعة الحصول على براءة االختراع من قبل أعضاء هيئة
التدريس.
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صحيحة

غير
صحيحة

الرقم

الفقرات

-11

تقيم الجامعة عبقة مراكة م

م تمية

غير

صحيحة

م تمية

غير
صحيحة

المؤسسات المجتمعية

لتطبيق المعرفة.
12

تقوم الجامعة بتسويق تائج البحوث العلمية.

االستبا ة الثا ية :استبا ة الفجوة الرقمية:
 وتعرف الفجوة الرقمية إجرائيا :هـــي الهـــوة أو المســـافة التـــي تبعد الجامعات الفلسطي ية بمحاف ـــات غـــزة ،عـــن الجامعـــات
األخـــرى في الدول المتقدمة  ،وتقـــاس من خبل مدى امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجيـة ،وامـــتبك المعرفـــة الرقمية،
وال فاذ إلى مصادر المعلومات.

المجال األول :امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية:
 ويعرف إجرائيا :هو جهود الجامعات الفلســـــــطي ية بمحاف ات غزة
من خبل توفير الب يـة التق يـة والرقميـة والتك ولوجيـة ،وذلك بامتبك
األدوات واألجهزة والوســــــائل والوســــــائط التعليمية البزمة لتحســــــين

صحة ا تماء الفقرات

اللغوية

وتطوير عملية التعلم والتعليم لبرتقاء بالخدمات المقدمة.
الفقرات

الرقم

م تمية

-1

تزود الجــامعــة المبــا ي بــالب ى التحتيــة البزمــة للتق يــات

-2

تزود الجامعة أعضــاء هيئة التدريس بحواســيب ذات جودة

-3

توفر الجامعة ملحقات الحاســــــــوب من(طابعة -Printer

-4

تزود الجـامعــة الكليــات واألقســـــــــام بوســـــــــائـل االتصـــــــــال

-5

توفر الجامعة ا تر ت بتق ية وســـرعة عالية ألعضـــاء هيئة

-6

تـــمـــتـــلــــك الـــجــــامـــعــــة قــــاعــــات دراســــــــــيــــة مـــجـــهـــزة

الرقمية والوسائل التك ولوجية.
عالية.

الماسح الضوئي  )Scannerألعضاء هيئة التدريس.
التك ولوجية المتطورة.
التدريس.

بأجهزة العرض (داتا مو. )Data Show /
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صحة الصياغة

غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

الرقم

الفقرات

-7

تـــمـــتـــلــــك الـــجــــامـــعــــة قــــاعــــات دراســــــــــيــــة مـــجـــهـــزة

-8

تمتلك الجامعة مــــامــــات التلفزة والمـــــامــــات المســـــطحة
.LCD
توفر الجامعة التق يات الرقمية المساعدة في عقد اللقاءات

-10

تمتلك الجامعة أجهزة عرض االســـــــطوا ات الرقمية DVD

-11

األقسام

-9

م تمية

غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

بالسبورة الذكية .Smart Board

واالجتماعات عن بعد( فيديو كو فر س).

المساعدة في تسجيل وعرض القضايا التربوية والتعليمية.
توفر

الجامعة

لعمداء

الكليات

ورؤساء

حاسب لوحي شخصي (.)I-PD
-12

توفر الجامعة مختبرات حاســـــــوب ليســـــــتخدمها الطلبة في

-13

توفر الجـامعـة في أروقتها حواســــــــيب كافية للطلبة إلتمام

-14

تقـــدم الجـــامعـــة الـــدعم الف ي الـــدائم للتق يـــات الرقميـــة

العملية التعليمية.

معامبتهم األكاديمية من خبل بوابة الطالب.
والتك ولوجية.

المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية:
 ويعرف إجرائيا :هو جهود الجامعات الفلســـــــطي ية بمحاف ات
غـزة مـن خبل رف درجــــة المهــــارات الرقميــــة التك ولوجيـــــة

والمعلوماتية الضــــــــرورية من اجل التعامل بفاعلية ويســــــــر م

صحة ا تماء الفقرات

صحة الصياغة اللغوية

التق يــات الرقميــة والبرامج والتطبيقــات المختلفــة ،لســـــــــد فجوة

المعرفة الرقمية.

م تمية

الرقم

الفقرات

-1

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بر امج تدريبي

الستخدام برامج الحاسوب التطبيقية (وورد ،بوربوي ت،
اكسل ،الوي دوز).

-2

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس برامج تدريبية
الستخدام التق يات الرقمية الحديثة (داتا موو ،السبورة

الذكية ،الفيديو كو فر س).
-3

توفر الجـامعـة ألعضــــــــاء هيئة التدريس بر امج تدريبي

على استخدام مبكة اال تر ت.
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غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

الرقم

م تمية

الفقرات

-4

تمـــج الجامعة أعضـــاء هيئة التدريس على اتباع

-5

تهتم الجــامعــة بــاســــــــتخــدام البريــد االلكترو ي من قبــل

-6

تلزم الجـامعة أعضــــــــاء هيئة التدريس على اســــــــتخدام

التعليم االلكترو ي.

ام

أعضاء هيئة التدريس في المراسبت األكاديمية.

الجـــداول االلكترو يـــة وقواعـــد البيـــا ـــات لحف وت يم
سجبت الطلبة.

-7

تحرص الجامعة على تقديم المحاضـرات من قبل أعضـاء

هـــــــيـــــــئـــــــة الـــــــتـــــــدريـــــــس بـــــــاســـــــــــــــتـــــــخـــــــدام

أجهزة العروض التقديمية (داتا موو.(Data Show /
-8

تمــــــــج الجـامعة أعضــــــــاء هيئة التدريس على تحويل

-9

تهتم الجامعة بتسجيل المحاضرات من قبل أعضاء هيئة

المساقات األكاديمية على مكل رقمي.

التدريس وعرضها على بر امج اليوتيوب( .)YouTube

 -10تهــتم الجامعـــة بمتابعـــة مســـتوى تطبيـــق أعضـــاء هيئـــة

التـــــدريس لمـــــا يكتســـــبو ه مـــــن مهـــــارات رقميـــــة فـــــي

عمليات التدريب.

 -11تمـــج الجامعة أعضـــاء هيئة التدريس المتميزين رقميا
في استخدام التق يات الحديثة في التدريس.
 -12تحرص الجامعة على عقد مــــــــراكة م المؤســــــــســــــــات
التك ولوجية لتزويدها بأحدث البرامج الرقمية والتك ولوجية

التعليمية.

 -13تقيم الجامعة أيام دراسية للطلبة إلتقان مهارات التق يات
الرقمية.

227

غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات:
 ويعرف إجرائيا :هو جهود الجامعات الفلســــطي ية بمحاف ات غزة
من خبل إتاحة الوصـول للمعلومات بسهولة ويسر دون محدودية،
عبر اال فتاو على كافة قواعد البيا ات البحثية وب وك المعلومات.
الرقم
-1

الفقرات

اللغوية
م تمية

توفر الجـامعـة لعضــــــــو هيئة التدريس قاعدة بيا ات بكلمة
مرور خاصـــــة تمك ه من الوصـــــول إلى المـــــبكات المحلية

والعالمية البحثية.
-2

تزود الجامعة أعضـــاء هيئة التدريس بالمواق العلمية على

-3

تزود الجــامعــة أعضـــــــــاء هيئــة التــدريس بمحركــات البحــث

-4

تزود الجــامعــة أعضـــــــــاء هيئــة التــدريس بخط إ تر ــت في

مبكة اال تر ت.
العلمية.

مكاتبهم الخاصة.
-5

توفر الجامعة مســــتودع رقمي خاصــــة بها ،يتوافر به كافة

-6

توفر الجامعة الموســــــــوعات العلمية واألدبية على مــــــــكل

-7

تحرص الجامعة على تســـــجيل أعضـــــاء هيئة التدريس في

الكتب االلكترو ية والمراج والدوريات والرسائل العلمية.
الكترو ي في المكتبة اإللكترو ية.

الم تديات العلمية المتوفرة على مبكة اال تر ت.
8

توفر الجامعة مبكة معلومات لربط الجامعة بكافة الجامعات

-9

تمـج الجامعة أعضـاء هيئة التدريس على استخدام مبكة

-10

تزود الجامعة أعضــاء هيئة التدريس والمســتفيدين ب م ـرات

العربية ومركز البحوث العربية.

اال تر ت كوسيط في عملية البحث.

حول كيفية الوصول إلى المعلومات عبر اال تر ت.
-11

صحة ا تماء الفقرات

توفر الجامعة مدو ة خاصــة ألعضــاء هيئة التدريس لتبادل
المعلومات أو الملفات أو ال قامــــــــات العلمية واألدبية فيما

بي هم
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صحة الصياغة

غير

م تمية

صحيحة

غير

صحيحة

ملحق ()2

قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

التخصص

االسم

مكان العمل

.1

أ.د .صبو الدين محمد أبو اهية

علم فس

جامعة األزهر

.2

أ.د عطا حسن دروي،

م اهج وطرق تدريس

جامعة األزهر

.3

د .رامد محمد أبوصواويين

م اهج وطرق تدريس

جامعة األزهر

.4

د .محمد هامم أغا

أصول تربية

جامعة األزهر

.5

د .رائد حسين الحجار

أصول تربية

جامعة األقصى

.6

د .ر دة عيد مرير

أصول تربية

جامعة األقصى

.7

د .محمد إبراهيم خلف الله

أصول تربية

جامعة األقصى

.8

د .اجي رجب سكر

أصول تربية

جامعة األقصى

.9

أ.د فؤاد علي العاجز

أصول تربية

الجامعة اإلسبمية

 .10أ.د محمود خليل أبو دف

أصول تربية

الجامعة اإلسبمية

 .11أ.د .سليمان حسين المزين

أصول تربية

الجامعة اإلسبمية

 .12د .فايز كمال ملدان

أصول تربية

الجامعة اإلسبمية

 .13د .محمد عثمان األغا

أصول تربية

الجامعة اإلسبمية

 .14د .إياد علي الدج ي

أصول تربية

الجامعة اإلسبمية

 .15أ.د .زياد علي الجرجاوي

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة

 .16د .أحمد غ يم أبو الخير

أصول تربية

جامعة القدس المفتوحة
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ملحق ()3

االستبا ة في صورتها ال هائية
جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األزهر – غــــــــــــــــــــــزة
عمـــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــــا
كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قســــــــــــــــــــــــــــم أصول التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األستاذ الدكتور /ة ........................................................حف كم الله،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يقوم الباحث بإجراء د ارسك ك ك ك ك ك ككة ميدانية بعنوان :واقع توجه الجامعات الفلســـطينية بمحافظات غزة نحو

مجتمع المعرفة وعالقته بالحد من اتســاع الفجوة الرقمية" اسككتكماال لمتطلبات الحصككول على درجة
الماجستير في أصول التربية .وقد اقتضت الدراسة تصميم استبانتين:

 االستبانة األولى متعلقة بمجتمع المعرفة والتي اشتملت على (  ) 40فقرة موزعة على ثالثة مجاالت .
 االستبانة الثانية متعلقة بالفجوة الرقمية والتي اشتملت على ( )38فقرة موزعة على ثالثة مجاالت.

راجيا من سيادتكم التكرم باإلجابة على جميع فقرات االستبانة بكل موضوعية وكذلك تحديد درجة موافقتكم لها،

بوضع إشارة ) √

) في المكان الذي ترونه موافقا للواقع الفعلي ،وذلك للوصول لنتائج صحيحة وصادقة وأن

استجابتكم ستكون المرتكز األساس في مصداقية الدراسة.

 علما بأن جمي البيا ات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
ماكرين لكم حسن تعاو كم
الباحث /محمد عثمان ت يرة
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أوال :البيا ات األولية:
يرجى وض إمارة (√) فيما ي طبق عليك /ي:
 -1الج س :

أ ثى

ذكر

-2العمر:
من  40س ة -أقل من  50س ة

من 30س ة -أقل من  40س ة

من  60س ة فأكثر

من  50س ة -أقل من  60س ة
 -3السكن:
ممال غزة

غزة

خان يو س

رفح

الوسطى

األقصى

-4الجامعة:

األزهر

 -5الكلية:

علمية تطبيقية

ا سا ية

 -6الرتبة األكاديمية:

أستاذ دكتور

أستاذ ممارك

فلسطين

أستاذ مساعد

 -7عدد الكتب المؤلفة والم مورة
 -8عدد األبحاث الم مورة في المجبت العلمية المحكمة
 -9عدد المؤتمرات العلمية الممارك فيها كباحث
 -10الخدمة في مجال العمل األكاديمي في الجامعة:
أقل من 5س وات

من 5س وات  -أقل من 10س وات

من  10س وات -أقل من 15س ة

من 15س ة فأكثر
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االستبا ة األولى :مجتم المعرفة :

 ويعرف مجتم المعرفة إجرائيا :هو توجه الجامعات بمحاف ات غزة حو مجتم يقوم على توليد وا تاج المعرفة ،و مرها
 ،وتو يفهــا  ،والتي تمكن العــاملين فيهــا على مواكبــة التطور المعرفي والتك ولوجي ،لتطوير جمي ال مـــــــــاطــات التعليميــة
واألكاديمية داخل الجامعة ،للوصول إلى حالة من الرقي والتقدم.

المجال األول :توليد وا تاج المعرفة:
ويعرف إجرائيا :هو قدرة الجامعات بمحاف ات غزة من خبل توفير البيئة المبئمة الممجعة للبحث العلمي والتطوير
واطبق الطاقات اإلبداعية واالبتكارية والقدرات الفكرية لتوليد معارف جديدة.

الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة
جدا

-1

تعتمد الجامعة خطط لتطوير القدرات البحثية

-2

تحرص الجامعة على تكوين مجموعات بحثية في

-3

تمج الجامعة اال فتاو المعرفي عبر التوأمة م

-4

تمارك الجامعة في المؤتمرات العلمية محليا أو

-5

تعقد الجامعة مراكات م مراكز بحثية علمية.

-6

تتب ى الجامعة إجراءات تحفيزية لت ميط البحث

ألعضاء هيئة التدريس.
كافة المجاالت العلمية.
الجامعات األخرى.

عالميا لبستفادة في إ تاج معارف جديدة.

العلمي في مختلف الكليات لزيادة إ تاجية
المعرفة.

-7

تحث الجامعة على تعليم اللغات األج بية

-8

توفر الجامعة المراج

والكتب والدوريات

-9

تتب ى الجامعة اعتمادات مالية كافية ألغراض

-10

تم ح الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة تفرغ

-11

المختلفة.

المتخصصة للمساعدة في إ تاج المعرفة.
البحث العلمي.

للبحث العلمي مدفوعة األجر.

تمج الجامعة المبادرات اإلبداعية واالبتكارية

في مجال البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

جدا
-12

تمج الجامعة على إ تاج الكتب في متى

-13

تهتم الجامعة بالطلبة الموهوبين في متى حقول

-14

تمتلك الجامعة برامج تعليمية ت مي من خبلها

بدرجة
قليلة
جدا

حقول المعرفة.
المعرفة.

قدرات الطلبة للوصول للمعرفة.
-15

تحرص الجامعة على تطوير وتحديث المقررات

-16

ت تج الجامعة معارف تعزز الثقافة الوط ية

والبرامج األكاديمية باستمرار.
والهوية الفلسطي ية.

المجال الثا ي :مر المعرفة:
 ويعرف إجرائيا :هو قدرة الجامعات بمحاف ات غزة من خبل توفير ب ية تحتية إلتاحة وصول المعلومات عبر أساليب
التعلم والتعليم والتدريس والتدريب ووسائل اإلعبم واللغات والتق يات التك ولوجية وغيرها من الوسائل المتاحة لبستفادة

م ها.

بدرجة

الرقم

الفقرات

-1

تحرص الجامعة على توفير م اخ داعم لتبادل

كبيرة
جدا

المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس.
-2

توفر الجامعة التق يات التك ولوجية الحديثة
التي تساهم في مر المعرفة.

-3

تمتلك الجامعة مكتبة الكترو ية توفر كافة
قواعد البيا ات للباحثين.

-4

تمج الجامعة مر األبحاث العلمية ألعضاء
هيئة التدريس.

-5

تقوم الجامعة بترجمة المراج والكتب األج بية
ذات العبقة.

-6

تمتلك الجامعة مجلة علمية محكمة دوليا.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة

جدا
-7

جدا

تستثمر الجامعة وسائل اإلعبم المختلفة في
مر المعرفة وتداولها.

-8

تسمح الجامعة ألب اء المجتم

المحلي

باستخدام المكتبة الجامعية.
-9

توفر الجامعة برامج تدريبية مختصة من خبل
التعليم المستمر.

-10

تعقد الجامعة أيام دراسية حول أهم القضايا
المجتمعية.

-11

تحرص الجامعة على عقد ال دوات وور،
العمل م الجامعات األخرى.

-12

تحتل الجامعة مرتبة متقدمة بين الجامعات
الوط ية في األبحاث الم مورة التي يسترمد
بها اآلخرون.

المجال الثالث :تو يف المعرفة:
 ويعرف إجرائيا :هو قدرة الجامعات بمحاف ات غزة من خبل التوجه من الجا ب ال ري إلى الجا ب التجريبي

والتطبيقي وتحويل المعرفة إلى سل وخدمات يمكن االستفادة م ها وتو يفها في تطوير كافة مجاالت المجتم .
الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة
جدا

-1

تقوم الجامعة بتطبيق المعرفة بدعم من
القيادات الجامعية.

-2

تعتمد الجامعة آليات واضحة لتو يف المعرفة
وتطبيقها.

-3

تعمل الجامعة على تحويل المعارف المبتكرة
ألعضاء هيئة التدريس إلى تطبيقات عملية.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة
جدا

-4

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس اإلمكا ات
لتو يف تائج أبحاثهم.

-5

تو ف الجامعة التعليم اإللكترو ي في العملية
التعليمية.

-6

تسهم الجامعة من خبل المعارف المبتكرة في
حل قضايا المجتم .

-7

تجتهد الجامعة في إ ماء مراكز متخصصة
لتطبيق المعرفة واإلفادة م ها.

-8

تعمل الجامعة على إ ماء وحدات تدريبية في
الكليات لتدريب الطلبة على المعارف المبتكرة.

-9

ُت َم ِكل الجامعة فرق ًا بحثية لدراسة ممكبت
المجتم في ضوء المعارف الم تجة ألعضاء
هيئة التدريس.

-10

تمج الجامعة الحصول على براءة االختراع
من قبل أعضاء هيئة التدريس.

-11

تقيم الجامعة عبقة مراكة م

المؤسسات

المجتمعية لتطبيق المعرفة.
12

تقوم الجامعة بتسويق تائج البحوث العلمية.

االستبا ة الثا ية :استبا ة الفجوة الرقمية:
 وتعرف الفجوة الرقمية إجرائيا :هـــي الهـــوة أو المســـافة التـــي تبعد الجامعات بمحاف ـــات غـــزة ،عـــن الجامعـــات األخـــرى
الدول المتقدمة  ،وتقـــاس من خبل مدى امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجيـة ،وامـــتبك المعرفـــة الرقمية ،وال فاذ إلى

مصادر المعلومات.
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المجال األول :امتبك التق يات الرقمية والتك ولوجية:
 ويعرف إجرائيــا :هو جهود الجــامعــات بمحــاف ــات غزة من خبل توفير الب يــة التق يــة والرقميــة والتك ولوجيــة ،وذلــك
بامتبك األدوات واألجهزة والوسائل والوسائط التعليمية البزمة لتحسين وتطوير عملية التعلم والتعليم لبرتقاء بالخدمات

المقدمة.
الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة
جدا

-1

تزود الجـامعة المبا ي بالب ى التحتية البزمة

-2

تزود الجـــامعـــة أعضــــــــــاء هيئـــة التـــدريس

-3

توفر الجامعة ملحقات الحاســـــــوب من(طابعة

للتق يات الرقمية والوسائل التك ولوجية.
بحواسيب ذات جودة عالية.

 -Printerالماســـــح الضـــــوئي )Scanner

ألعضاء هيئة التدريس.
-4

تزود الجـامعة الكليات واألقســــــــام بوســــــــائل
االتصال التك ولوجية المتطورة.

-5

توفر الجامعة ا تر ت بتق ية وســــــــرعة عالية

-6

تمتلــك الجـــامعـــة قـــاعـــات دراســــــــيــة مجهزة

-7

تمتلــك الجـــامعـــة قـــاعـــات دراســــــــيــة مجهزة

-8

تمتلك الجامعة مـــامـــات التلفزة والمـــامــــات

-9

توفر الجامعة التق يات الرقمية المســـاعدة في

ألعضاء هيئة التدريس.

بأجهزة العرض (داتا مو. )Data Show /
بالسبورة الذكية .Smart Board
المسطحة .LCD

عقـد اللقــاءات واالجتمــاعــات عن بعــد( فيــديو

كو فر س).
-10

تمتلــك الجــامعــة أجهزة عرض االســــــــطوا ــات

الرقمية  DVDالمســاعدة في تســجيل وعرض
القضايا التربوية والتعليمية.

-11

توفر الجامعة لعمداء الكليات ورؤساء

-12

تمتلك الجامعة مختبرات حاســوب ليســتخدمها

األقسام حاسب لوحي مخصي (.)I-PD
الطلبة في العملية التعليمية.
216

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

جدا
-13

بدرجة
قليلة
جدا

توفر الجـامعـة في أروقتهـا حواســــــــيب كافية

للطلبة إلتمام معامبتهم األكاديمية من خبل

بوابة الطالب.

تقــدم الجــامعــة الــدعم الف ي الــدائم للتق يــات

-14

الرقمية والتك ولوجية.

المجال الثا ي :امتبك المعرفة الرقمية:
 ويعرف إجرائيـا :هو جهود الجـامعـات بمحاف ات غزة من خبل رف درجة المهارات الرقمية التك ولوجية والمعلوماتية
الضــــــرورية من اجل التعامل بفاعلية ويســــــر م التق يات الرقمية والبرامج والتطبيقات المختلفة ،لســــــد فجوة المعرفة

الرقمية.

بدرجة

الرقم

الفقرات

-1

توفر الجــامعــة ألعضـــــــــاء هيئــة التــدريس بر ــامج

كبيرة
جدا

تدريبي الستخدام برامج الحاسوب التطبيقية (وورد،

بوربوي ت ،اكسل ،الوي دوز).
-2

توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس برامج تدريبية

الستخدام التق يات الرقمية الحديثة (داتا موو،

السبورة الذكية ،الفيديو كو فر س).
-3

توفر الجــامعــة ألعضـــــــــاء هيئــة التــدريس بر ــامج

-4

تمـــج الجامعة أعضـــاء هيئة التدريس على اتباع

-5

تهتم الجامعة باســــتخدام البريد االلكترو ي من قبل

تدريبي على استخدام مبكة اال تر ت.
ام التعليم االلكترو ي.

أعضاء هيئة التدريس في المراسبت األكاديمية.
-6

تحث الجامعة أعضاء هيئة التدريس على استخدام

الجـداول االلكترو يـة وقواعد البيا ات لحف وت يم

سجبت الطلبة.
-7

تحرص الجامعة على تقديم المحاضرات من قبل

أعضاء هيئة التدريس باستخدام

(داتا موو.(Data Show /
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

بدرجة

الرقم

الفقرات

-8

تمــج الجامعة أعضــاء هيئة التدريس على تحويل

-9

تهــــتم الجامعــــة بتســــجيل المحاضــــرات مــــن قبــــل

كبيرة
جدا

المساقات األكاديمية على مكل رقمي.

أعضـــاء هيئـــة التـــدريس وعرضـــها علـــى بر ـــامج

اليوتيوب( .)YouTube

 -10تهـــتم الجامعـــة بمتابعـــة مســـتوى تطبيـــق أعضـــاء

هيئـــــة التـــــدريس لمـــــا يكتســـــبو ه مـــــن مهـــــارات

رقمية في عمليات التدريب.

 -11تحفز الجـامعة أعضــــــــاء هيئة التدريس المتميزين
رقميا في استخدام التق يات الحديثة في التدريس.

 -12تحرص الجامعة على عقد مـــراكة م المؤســـســـات
التك ولوجيـــة لتزويـــدهـــا بـــأحـــدث البرامج الرقميـــة

والتك ولوجية التعليمية.

 -13تقيم الجـامعة أيام دراســــــــية للطلبة إلتقان مهارات
التق يات الرقمية.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

المجال الثالث :ال فاذ إلى مصادر المعلومات:
 ويعرف إجرائيا :هو جهود الجامعات بمحاف ات غزة من خبل إتاحة الوصــــــــول للمعلومات بســــــــهولة ويســــــــر دون
محدودية ،عبر اال فتاو على كافة قواعد البيا ات البحثية وب وك المعلومات.
الرقم

بدرجة

الفقرات

كبيرة
جدا

-1

توفر الجـامعة لعضــــــــو هيئة التدريس قاعدة بيا ات

بكلمة مرور خاصة تمك ه من الوصول إلى المبكات

المحلية والعالمية البحثية.
-2

تزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بالمواق العلمية

-3

تزود الجــامعــة أعضـــــــــاء هيئــة التــدريس بمحركــات

-4

تزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بخط إ تر ت في

-5

توفر الجامعة مســتودع رقمي خاصــة بها ،يتوافر به

على مبكة اال تر ت.
البحث العلمية.

مكاتبهم الخاصة.

كافة الكتب االلكترو ية والمراج والدوريات والرسائل

العلمية.
-6

توفر الجامعة موسوعات علمية وأدبية الكترو ية.

-7

تحرص الجامعة على تسـجيل أعضاء هيئة التدريس
في الم تديات العلمية المتوفرة على مبكة اال تر ت.

8

توفر الجامعة مــــــــبكة معلومات لربط الجامعة بكافة

-9

تمج الجامعة أعضاء هيئة التدريس على استخدام

-10

تزود الجامعة أعضــــاء هيئة التدريس والمســــتفيدين

الجامعات العربية ومركز البحوث العربية.

مبكة اال تر ت كوسيلة في عملية البحث.

ب مـــــرات حول كيفية الوصـــــول إلى المعلومات عبر

اال تر ت.
-11

توفر الجامعة مدو ة خاصــة ألعضــاء هيئة التدريس
لتبادل المعلومات أو الملفات أو ال قامـــــــات العلمية

واألدبية فيما بي هم

219

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة
جدا

ملحق رقم ()8
كتب تسهيل مهمة باحث
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ملحق رقم ()5
وصف مجتم الدراسة

ب اء على مقابلة مدير مؤون المو فين في جامعة األزهر.....
أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين للعام 3102م من حملة الدكتوراه
اإلحصائية
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