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 املصتدلص

الرقمية  حيث ان سعت الدراسة الى تنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت 
 أجيال تعددت ،المتبلحقة حيث السياسية واألحداث التحديات من يواجو العديد مجتمعنا
 أىدافيا تحقيق إلى تسعى التي ،التاريخية العصور مر عمى العالم واجيت التي ،الحروب

حروب الجيل الخامس نتاج لتعرض  تعتبر و ومصالحيا عمى حساب دول أخرى مستيدفة،
،و  األساليب تحديث منيجية في كبير بشكل أثرت التي المجتمع ،لمعديد من حروب األجيال،

 شبكة انتشار إلىونظرا  استقراره تيديدو   يالقوم األمن ليدم بياالمستخدمة  األدوات
 وسرعة لسيولة شبابال وخاصة ،  مستخدميو وازدياد ،الرقميةو تقدم التكنولوجيا  االنترنت،
عمى المتعممين،  تساعد لذلك فبلبد من تنمية ميارات التواصل االجتماعي من خبللو، عمميات

ميارات  التأكد من صحة كل معمومة تصل إلييم، و قامت باعداد برنامج في التاريخ لتنمية
موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية  لدى طبلب كمية التربية في ضوء أدوات حروب 
الجيل الخامس و استخدمت الباحثة ادوات اعداد اختبار لقياس مدى تمكن الطبلب من 
ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ، و اختبار لقياس اتجاىات الطبلب نحو 

ة المعمومات و االتصاالت الرقمية، و اشارت النتائج الى فاعمية البرنامج  و ميارات موثوقي
مقررات مادة التاريخ لدى طبلب كمية التربية  تضمين ولقد اوصى البحث  بأىمية تطوير 

 المعمومات عمي الحصول في تساعد التيلميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية 
 دورات عقد التعميمية ضرورة المقررات محتوي إثراء عمي وتعمل المختمفة المصادر من

 .تنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية عمي أعضاء ىيئة التدريس تدريبية
 باستخدام المنصات االلكترونية

: حروب الجيل الخامس ، ميارات موثوقية المعمومات الرقمية ، منصة الكممات المفتاحية 
 .االدمودو

  



 ......... الرقمية و االتصاالت تنمية مهارات موثوقية المعلوماتل الخامس الجيل حروب أدوات على قائم التاريخ في برنامج

- 2232 - 

 

A program in history based on the tools of the fifth generation 

wars to develop the skills of reliability of information and digital 

communication among students of the Faculty of Education 

 

Prepared by: Dr. Ghada Abdel Fattah Abdel Aziz Zayed 

Professor of Curriculum and Teaching Methods Assistant Date 

Faculty of Education Ain Shams University 

 
Abstract 

 

The study sought to develop the skills of reliability of digital information 

and communication as our society faces many challenges and political 

events, successive generations of wars, which faced the world throughout 

the historical ages, which seeks to achieve its goals and interests at the 

expense of other target countries, and are considered generation wars 

The fifth is a product of the society's exposure to many generational 

wars, which greatly influenced the methodology of modernizing methods, 

tools used to destroy national security and threaten its stability due to the 

spread of the Internet, the advancement of digital technology, and the 

increase of its users, especially the youth for ease and Developing skills 

that help learners to make sure of the correctness of every information 

they reach, and has developed a program in history to develop the skills 

of reliability of information and digital communication among students 

of the Faculty of Education in the light of the tools of the fifth generation 

wars and used the researcher Test preparation tools to measure the 

ability of students to reliability skills of digital information and 

communication, and a test to measure the attitudes of students towards 

the reliability skills of digital information and communication, and the 

results indicated the effectiveness of the program and the research 

recommended the importance of developing and including the courses of 

history Students of the Faculty of Education for the skills of reliability of 

information and digital communication, which helps in obtaining 

information from various sources and works to enrich the content of 

educational courses need to hold training courses for faculty members to 

develop the skills of reliability of information and digital communication. 

Using electronic platforms 

Keywords: 5th Generation Wars, Digital Information Reliability Skills, 

Admodo Platform. 
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 : املكدمة
 تعددت حيث المتبلحقة، السياسية واألحداث التحديات من العديد مجتمعنا جويوا

 لذلك حتمية نتيجة وىي ،التاريخية العصور مر عمى العالم واجيت التي ،الحروب أجيال
 تحقيق إلى تسعى التي ،المييمنة المجتمعات لبعض البشري العقل إلمكانيات والتوظيف الجيد
و  تقدم بعد زادت مخاطرىا و  ،مستيدفة أخرىمصالحيا عمى حساب دول و  أىدافيا
 تنفيذ في تحقيق ااستغبللي و ،االلكترونية الرقمية المعمومات واالتصاالت مواقع،انتشار
 . يممخططات

 ،األجياللمعديد من حروب ،حروب الجيل الخامس نتاج لتعرض المجتمع  تعتبر و
 األمن ليدم بيا المستخدمة األدواتو ، األساليب تحديث منيجية في كبير بشكل أثرت التي
 العديد تقديم عن الناتجة، واإلرىاب العنف مشاىد من العديد فنرى ،استقراره تيديدو   يالقوم
 يخوضيا من حرب فيي ،لتحقيق ذلك الرقمية االجتماعي التواصل مواقععبر  ،المعمومات من

 المنتصر حرب أخر مكان في دولة لمصمحة يحارب لكي، األماكن احد في إنسان يستخدم
 أو فرد سواء ،اآلخر عمى لمسيطرة المباشرة اآللية إنيا ، لممواجية ينزل ولم يدخميا لم ،فييا

  .العدو إلرادة بالكامل إخضاعو و مجتمع
 بعد خاصة األمريكية الخارجية السياسة دور عمى(م3104،فاروق نبيل (أشارو 

 انتياء بحكم االستبدالية األنظمة دعم عن تحولت والتي ،م3100العربية الشعوب ثورات
 ظاىرىا في تيدف كانت التي ،الوليدةالمدنية  الثورات مساندة إلى األنظمة تمك مع ،مصالحيا
 األمن زعزعة تستيدف كانت أنيا الحقيقة و ،جية من صورتيا عمى ديمقراطية واجية إضفاء
 تيدف ،استعمارية أداة الحروب ىذه أن أكد و ،العربية الدول داخل أخرى جية من ،الداخمي
 ،جديد واقع فرض و الدولة إلفشال القومي أمنيا ىدم و ،األخرى الدول ممتمكات عمى السيطرة
 دول تدمير من مانع ال بالطبع و ،الحروب لكسب ،األمثل الوسيمة باعتبارىا مصالحيا يراعي

 ، فاروق نبيل) . الممكنة الخسائر بأقل ،التقميدية الحروب نتائج لتحقيق أنظمة ىدم و
 (33 -01ص ،م3104

 أشكال احد أنيا حيث،الناعمة الحرب باسم الخامس الجيل حروب البعض وعرف
 وتيدف ،القومي أمنيا و مصالحيا عمى حفاظا ،المياجم البمد من مسبقاً  ليا المخطط الحرب
 البمد عند المجتمع سموكيات عمى تنعكس التي ، والقيم الميول و األفكار عمى التأثير إلى
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 استخدام خبلل من ،المدني العصيان إلى ،ودفعيا بيا السياسي النظام وتخريب ،المستيدفة
 في ،المجتمع أفراد بين والدوافع الفكر لتغيير ،واألمنية والسياسية النفسية الطرق و األساليب
 نالزي حسن (.استخدام مصادمات عسكريةدون  ،ةوالدولي والوطنية المحمية األصعدة مختمف

 ( 03-01ص م،3104 ،
 تطور مجرد من أكثر الخامس الجيل حروب ان م(3106،العزاوي الحق عبد) أكد و
 الدول إلجبار الوسائل كافة فييا تستخدم.،قيود ببل حرب فيي الرابع الجيل لحروب تقميدي
 و الدعم تقدم  االستعمارية الدول من ليا ،وكبلء وجود إلى باإلضافة الخضوع عمى ،العربية
 ،لمدولة القومي األمن تيدد التي ،المسمحة  اإلرىابية التنظيمات مثل ،ليم التدريب و التسميح
  الرقمية الحديثة التكنولوجية الوسائل بكافة ،الطبلب في مختمف المراحل توعية يجب لذلك
 الحق )عبد.القومي استقراره عمى ممحافظةل ،المجتمع لو يتعرض التي ،المخاطر بحجم

 (  43ص م،3106 العزاوي،
مواقع كثيرة  أصبحت، و االتصاالت الرقمية المعموماتو نظرا لمنمو المتسارع في 

ت مستخدمييا من مجرد حول و، ليا ةالمستمر المتعمم عمى المشاركة تشجع ،نت عمى االنتر 
ميزات مشاركة مصانع و منتج نشط ليا بما تقدمو من  إلى ،لممعموماتمستقبل سمبي 

ىذا فضبل عن استخدام  ،اشر و غيرىاالفيديوىات واالتصال المبالصور و ،والتعميقات و األفكار
 .ىذه المواقع في صناعة الوعي بالقضايا المجتمعية

 ،  مستخدميو وازدياد ،الرقميةتكنولوجيا التقدم و  ،االنترنت شبكة انتشار إلىنظرا و 
فبلبد من تنمية  لذلك ،االجتماعي من خبللو التواصل عمميات وسرعة سيولةل الشباب وخاصة
 حيث ،إلييمتصل كل معمومة  و موثوقية من مصدقية التأكدعمى  ،المتعممين تساعد ميارات
 ،صفحات من يشاىدونو ما كل مراقبة المستحيل شبو من و ، مجيولة مواقع يتصفحون أنيم
يعرضيم  مما المحمولة الذكية اليواتف انتشار مع خاصة أشخاص من بيم يتصمون ممن و
 تيدد خطورة يشكل و ،عمييم بالسمب يؤثرمما  رقمية مجيولة مواقع مع ، التواصل إلى

 ( 305 م،ص3106،  محروس كمال )غادة.لموطن ووالئيم انتمائيم
يتناسب مع الدور المنوط  تيتم بما ،و منيا كميات التربيةجميع المؤسسات  أنفنرى 

من صحة المعمومات عمى التحقق  يمتمك ميارات تساعدهقادر  ،رقميا طالب معمم إعدادبو في 
من التوجيات الفكرية  التأكدعديدة ،و  أدلةو من مصادر شائعة  أمكانت حقيقة  إنالرقمية، 
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و تكوين رؤية  محتواىا و تفسير و فيمعبر المواقع االلكترونية المختمفة ،لشخصية مؤلفيا 
لتصبح سموكا يبلزم المتعمم في  ،اتخاذ القرار و التعبير عنو بموضوعية  تساعده عمى ،شاممة
حروب أدوات من مخاطر  ،لحمايتيم يستطيع تنميتيا لدى طبلبوحتى ، مكان و زمان أي

 عبد طارق )  .و يتبلئم مع التطور تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت ،الجيل الخامس
 (30،ص م3103، عامر الرؤوف

 أنلتي يجب ا األساسيةمن الميارات ،تعد ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت 
لمعمومات، التي تثبت صحتيا قبل لتساعده عمى التحقق من كافة مصادر ا، كل فرديمتمكيا 
ورد التأكيد عمى و لقد ،المجتمع  أوتجاه مشكبلت تواجو الفرد  ،عنيا التعبيرو  الرأي إبداء

الذين امنوا إن جاءكم  أييا) يا  :قولو تعالى منياو  ،ذلك في عدة مواضع في القران الكريم
لحجرات اآلية ة فتصبحوا عمى ما فعمتم نادمين( افاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجيال

المعمومات  من صحة محتوى التأكدتساعد المتعمم عمى  لذلك البد من تنمية  ميارات ،  (41)
الرقمية ،و تغيير التصور المترسخ في أذىان العديد من مستخدمي شبكة االنترنت، و المتمثل 

 جميع ما ينشر في مواقع المعمومات و االتصاالت الرقمية .و مصداقية  بالوثوق
عبر مواقع ،أن المعمومات المنشورة ( عمى  م3103 ، المنعم عبد احمد ) كدأو 

 ،تعد منخفضة الموثوقية إذا ما قورنت مع المصادر التقميدية ،الرقميالتواصل المعموماتي 
 مياراتغياب  إلىو يرجع ذلك  ،الرقابة و التقييم من قبل جيات متخصصة إلىالتي تخضع 

نشر  إلىباإلضافة  ،في العديد من المواقع االلكترونية ،ةالرقمي المعموماتمحتوى موثوقية 
نشر معمومات في  ،يمتمكون ميارات تقنية بتوظيف مياراتيمممن ، االنترنت شبكةمستخدمي 

قبل نشرىا عمى  ،عمييارقابة  أومراجعة  بدون لبعض المواقع ،شائعات أوغير صحيحة 
 (024ـ 004م،ص3103 منصور، المنعم عبد احمد) مواقع التواصل االلكتروني.

 و، الدراسيةمختمف المواد  تطوير اجل من، كبيرة جيود التعميم و التربية تبذل لذا
مع نظم المعمومات و  ،اآلمنالتفاعل االيجابي  عمى تساعده ميارات  يمتمك متعمم بناء

 ،الخامس الجيل حروب مخاطرمن  لحمايتو الرقمية الوسائل باستخدام ، االتصاالت الرقمية
 اجل من،المييمنة الدول تستخدميا التي و ، المستيدفة لمببلد القومي األمنالتي تيدد
 تحمل منيم كل يستطيع حتى، الميارات بيذه توعيتيم إلى تسعى لذلك ،يمعقول عمى السيطرة
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 المشكبلت مواجية عمى قادرا فيو يعيش الذي ،المجتمع أو نفسو اتجاه سواء أفعالو مسئولية
  .بوطنو والنيوض

 يتبلئم مع متعمم  أعداد،المواد الدراسية المنوط بيا  احد التاريخ مادة كانت لما
 ،المجتمع في ةالرقمي المعمومات و االتصاالت تكنولوجي تقدم و، العولمة عصر مستجدات

 في أىدافيا لتحقيق تستخدميا التي ،الطرق و الوسائل تغيير و تطوير الضروري من أصبح
 ،و أدلة ثبت صحتيامصادر بناء عن ، ناقد تفكير تكوينعمى  المتعمم تساعد،ميارات  تنمية

 األجيال لتنمية وعي ،الرأي إبداءل اتخاذ القرار و قبعن المعمومات لتكوين صورة متكاممة 
 .، و الحد من انتشار األفكار الكاذبة و الشائعاتالرقمي العصر فيالقادمة 

وتحتل مادة التاريخ مكانة ىامة بين المقررات الدراسية ،من حيث أنيا تعبر عن 
عمى مر العصور  األجيالتفكير المجتمع وتحوالتو المختمفة والقضايا، و ما واجيو من حروب 

الفيم و التحميل والتفسير لمتوصل، إلى األسباب الحقيقية الكامنة  إلىتستدعي  أحداث، من 
مواقف المختمفة ،ولذلك تعد مناىج التاريخ من أكثر المناىج الدراسية وراء األحداث وال

الواقع وأحداثو بارتباطًا  واكثرالمنوطة، بتشكيل وتنمية ميارات البحث و التفكير لدى الطبلب، 
 (02م، ص 3110تتنبا بالمستقبل. )حسين مؤنس ، و 

( عمى أىمية استخدام المصادر الرقمية  (  Friedman,2005وقد أكدت فريدمان 
في تحميل وتفسير الوثائق واألحداث التاريخية، مما يساعد عمى تطوير ميارات التفكير 

طبلب ، كما تساعد عمى تناول الماضي وتفسير، ما قد حدث بناء عمى الالتاريخية، لدي 
 ( (  Friedman,2005,p 95 الدالئل والبراىين، وبذلك يصل الطبلب إلى فيم تاريخي.

في بناء عقول متفتحة قادرة مادة التاريخ،  أىميةم( عمى 3115اكد )عمي الجمل ،و 
بدال من  ،الموثقة األدلةعمى إصدار األحكام بموضوعية، تعتمد عمى المعمومات و البحث و 

 ،في اكتساب ميارات فيم و تفسير و استنتاج المعمومات ،تقبل المكتوب و يساعد المتعممين
) عمى الجمل ،  .الحكم عميو و التعبير عنومتكامل قبل اتخاذ القرار و  رأيلتكوين 
 ( 22م،ص  3115

 ،الطبلب وعي تنمية إلى تسعى التاريخ مادة أن( م3107،مكي شيماء (أشارتو 
أىمية مثل  ،في ضوء مجموعة من الميارات ،معموماتو أدلة الالتحقق من مصادر  بكيفية
 ،التاريخية األحداثو تحديد توجيو الفكري من خبلل  ،من المسؤولية الفكرية لممؤرخ التأكد
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 الرقمي العالم استخدامات في ،والمناسبة الفعالة الممارسةب المتعمم وعي فيىناك تدني  أن إال
من محاوالت لمسيطرة  داخميا عن تختمف ،معاني و شعارات انتشار يعم انعكاسيا و ، بآلياتو

  ،التمرد عمى نظام الدولة إلىتدفعيم  المغموطةو بث المعمومات  ،و فكر الشباب لعمى عق
 (07ص، م3107،  مكي شيماء).الوطن نحو وواجباتو لحقوقو واعيا مواطن إعداد مما يعوق
ا تكنولوجي أدوات استخداميا ،و الخامس الجيل حروب الناتجة عنلممخاطر  نظرا و

 خارج و داخل لتيديد األمن القومي  ،الرقميةالمعمومات عبر مواقع التواصل االجتماعي 
لتنمية ميارات موثوقية المعمومات و  ،األدوات ىذه الباحثة استخدمت لذلك المجتمع ،

 منصة خاصة و ،المفتوحة التعميمية المنصات وسائل استخدام خبلل من االتصاالت الرقمية،
 توعيتيم يمكن حتى ،التربية بكمية المعمم الطالب لدى تيالتنمي،  Edmodoاالودمودو
 من الشباب اتجاه نقل إلى تسعي التي الخامس، الجيل حروب مخاطر مواجية في لممشاركة
 ) أفعالو. لعواقب المنطقي التقدير دون ،يقرؤوه أو يسمعوه ما لفكر الوالء، إلى لمدولة والئيم

StevenC, Williamson, 2009 ,p45)   
 إنشاء و،في مجال التعميم   الرقمية مومات و االتصاالتا المعتكنولوجي تقدمل نظراو 
 و ،االلكتروني التعميم مجال في نوعية نقمة أحدثت قد ،المفتوحة التعميمية والمنصات المواقع
 من بو تمتاز لما ،عالميا يتزايد استخداميا اخذ التي،  Edmodoاالودمودو منصة خاصة

 بطريقة، العممية المادة تقديم عمى لقدرتيا التربويين أنظار لفتت، متنوعة تعميمية خصائص
 و ،البعض بعضيم مع الرقمية االجتماعية المشاركة عمى تحفيزىم و ،الطبلب جذب عمى قادرة
 انتقمت و، نوعية  نقمة أحدثت فقد(  0,02 ) لمويب الثاني الجيل مرحمة عمييا أطمق التي
 طريق عن، إنتاجيا يتم تفاعمية وسائط إلى اإلعداد مسبقة ،المحتويات عمى التركيز مجرد من

 (    323-320ص ، م3105، العنزي )يوسف . اآلخرين مع فييا يتشارك المستخدم
 في تتميز،   Edmodoاالودمودو التعميمية المنصة أن الرحمن عبد أفنانكدت وا

 التي و ،المتعمم و المعمم عمى أثره ينعكس مما تطورا أكثر ،رقمية تكنولوجية وسائل تقديم
 30القرن في التعميم متطمبات مع تتناسب، المتنقل التعمم دوثح في فاعميتيا مدى أوضحت

و خاصة الفيس بوك  ،مواقع التواصل االجتماعيعمى  و تعتمدستخدام التسم بسيولة اتو ،
 .(27ص م،3107 ، الرحمن عبد أفنان ( الشبابمن و خاصة  ، إقباالالمواقع  أكثر



 ......... الرقمية و االتصاالت تنمية مهارات موثوقية المعلوماتل الخامس الجيل حروب أدوات على قائم التاريخ في برنامج

- 2237 - 

عمى مر العصور التاريخية، من وعمى الرغم من التحديات التي تواجو المجتمع 
من مخاطر حروب الجيل الخامس حروب األجيال عامة و حرب الجيل الخامس خاصة ،

تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت الرقمية،  نظرا،تكنولوجيا الرقمية ال، و منيا أدواتباستخدام 
صعوبة وجود رقابة عمى كل ما يعرض بيا من معمومات،  ولذلك  يعد تنميو ميارات و 

موثوقية المعمومات و األدلة الرقمية ، مطمبا أساسيا لدى المتعمم، و ىي من األىداف الرئيسة 
يره بناء عمى األدلة و المصادر و تفس ،في مادة التاريخ،حيث أنيا تسعى إلى دراسة الماضي

 ،و تنميةالموثقة، بعد التأكد من مسؤولية المؤرخ ،و توجيو الفكري تجاه األحداث التاريخية
لذلك ىناك فجوة كبيرة بين أىداف ،موضوعيو التعبير عن الرأي ب،و عمى النقد و وعي المتعمم 
 إلى أشارتلسابقة، التي و من البحوث والدراسات او محتوى مادة التخصص ،مادة التاريخ 

 )تنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لدى الطبلب مثل دراسة أىمية
Fiedman ,2005)(3102،ىالة حسن ،و)شادي م (،و3106،عبد الحق العزوزي  )،وم (

 م (3107،)شيماء مكي  م(،و3107عبد الوىاب ،
 عمىبدراسة استطبلعية  الباحثةمن خبلل قيام ، المشكمةولقد تنامى االحساس ب

 شمس عين جامعة التربية كمية الرابعة لفرقةفي ا  طالب (31)قواميا الطبلب من عينة
 تدريس طرق و مناىج و تاريخ تخصص التدريس ىيئة أعضاء من عينة و،)  0ممحق)
 الطالب لدى ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية امتبلكيم مدى لمعرفة ،تاريخ
 : أن تبينالمتعمقة بموضوع البحث  اإلجابات خبلل من ، (3 )ممحق التربية كمية في المعمم

 الطالب لدى ،تحديد ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية صعوبة و تدني ـ
و  ،عائق في إدراكو مدى دور مادة التاريخمما يسبب ،تاريخ  قسم التربية كمية في المعمم

في ظل تحديات حروب الجيل  ،بالرغم من أىميتيا في العصر الحالي،دورىا في تنميتيا 
و بذلك فيناك حاجة ممحة الستخدام أساليب  ،التي تواجو امن و استقرار المجتمع ،الخامس

تدريب  أىميةلتنميتيا بما يتناسب مع متطمبات العصر الحالي و المستقبل ، ،تكنولوجيا رقمية
 ،ياتتنمي من يتمكن حتىلتصبح جزء من سموكو  أدائيا،عمى  التربية كمية في عممالم الطالب
 من ،العديد توصيات أيضا أىميتيا إلى أشارتو التي ،  ،الخدمة أثناءقبل و  الطبلب لدى

 وخاصة ،ميارات موثوقية المعمومات الرقمية تنمية أىمية عمى، السابقة الدراسات و البحوث
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 تخصص المعمم الطالب إعداد برنامج في ،تضمينيا ضرورة و الجيل الخامس حروببعد ظيور 
 . التاريخ

 ،المواقع االلكترونية الرقمية أىم من بوك الفيس أن أيضا الرأي استطبلع أشار ـ
 حيث ،الشباب أراءو  عمى عقول و أفكار تأثيرا ،الخامس الجيل حروب تأدوا أكثرو  إقباال
 أثناءو لذلك اختارت الباحثة استخدام منصة االدمودو  الرقمية لمعموماتالعديد من ايقدم  انو

 .برنامج  إعداد
 ال الذي ،التاريخ لقسم الدراسي المنيج بنية في غياب ىناك أن القول سبق مما و

 ، االىتمام من الكافية األىمية ، ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية يعطي
 دراسات توجد ال ،الباحثة عمم حدود في و ،التاريخ مادة أىداف و طبيعة يخالف الذي األمر

 التربية كمية طبلب لدى، االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و  تنمية تناولت تطبيقية
  . الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام تاريخ تخصص

ميارات موثوقية المعمومات و  تدني في الحالي البحث مشكمة تتحدد : املعكلة حتديد 
 يتضمن برنامج إلى واالفتقار ، تاريخ تخصص التربية كمية طبلب لدى ،االتصاالت الرقمية

 السؤال عن اإلجابة البحث يحاول المشكمة ليذه ولمتصدي ، الخامس الجيل حروب أدوات
 الجيل حرب أدوات استخدامفي التاريخ قائم عمى  برنامج بناء يمكن كيف":التالي الرئيس
و  التربية كمية طبلب لدى ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لتنمية الخامس
 -:التالية الفرعية األسئمة السؤال ىذا عن ويتفرع" ؟يمتىاعمى اتجا تأثيرهمدى 

 كمية طبلب لدى تنميتيا  يجب التي ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ما ـ0
 ؟ تاريخ تخصصالفرقة الرابعة  التربية

ميارات موثوقية  لتنمية  الخامس الجيل حروب أدوات استخدام عمى قائم برنامج صورة ما ـ3
 تاريخ؟ تخصص الفرقة الرابعة التربية كمية طبلب لدى المعمومات و االتصاالت الرقمية

ميارات  تنمية في الخامس الجيل حروب أدوات استخدام عمى القائم البرنامج فاعمية ما ـ2
 تخصصالفرقة الرابعة  التربية كمية طبلب لدى موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

 ؟ تاريخ
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  :إلى الحالي البحث ييدف : البحح أٍداف ـ
ميارات موثوقية  تنمية في ،الخامس الجيل حروب أدوات استخدام عمى قائم برنامج بناء ـ 0

  .تاريخ تخصص الفرقة الرابعة التربية كمية طبلب لدى ،الرقمية المعمومات و االتصاالت
 تنمية في ،الخامس الجيل حروب أدوات استخدام عمى القائم البرنامج فاعمية تحديد ـ 3

 الفرقة الرابعة التربية كمية طبلب لدى ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
  .تاريخ تخصص

ميارات  تنمية نحو ،تاريخ تخصصالفرقة الرابعة  التربية كمية طبلب اتجاىات قياس ـ 2
 .الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام ،موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

 :عمى البحث ىذا يقتصر : البحح حدود ـ
التحقق من )تحديد  ميارة وىي ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية ـ0

المعمومات  محتوى المعمومات الرقمية ـ تفسيرمحتوى مصادر المعمومات الرقمية ـ تحميل 
 (الرقمية واألدلة عمومات الرقمية ـ تقويم المصادرالم محتوى الرقمية ـ استنتاج

ميارات موثوقية  تنمية عمى ،تاريخ تخصص التربية كمية طبلب لدى المعمم الطالب تدريب ـ 3
 .  Edmodo االدمودوالتعميمية منصةال باستخدام ،االتصاالت الرقميةالمعمومات و 

التربية جامعة  كمية عام تاريخ تخصص ،الرابعة الفرقة طبلب من البحث مجموعة اختيار ـ2
 .عين شمس

و الثانية ،حروب الجيل الخامس و مخاطرىا  األولىمن خبلل وحدتين  البرنامج تطبيق يتم ـ 2
 مقرر من ،تنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية دور مادة التاريخ في

 .عام تاريخ تخصص الرابعة الفرقة في "تاريخ مصر الحديث"
 :اآلتية الفروض صحة من التحقق الحالي البحث يحاول: البحح فروض ـ
 التربية كمية طبلب درجات متوسط بين 10,1 داللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد ـ0

 تنمية تحقق لمدى البحث لمجموعة ،والبعدي القبمي القياسين في التحصيمي االختبار في
 .البعدي القياس لصالح ككل االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و 

 ،التربية كمية طبلب درجات متوسط بين  10,1 داللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد ـ3
 من قيمة كل في البحث لمجموعة ،والبعدي القبمي القياسين في التحصيمي االختبار في 

 .البعدي القياس لصالح ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
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 كمية طبلب درجات متوسط بين 10,1داللة  مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجد  ــ 2
 تحقق لمدى البحث لمجموعة والبعدي، القبمي القياسين في مقياس االتجاىات في التربية
 .البعدي القياس لصالح ككل ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية تنمية

 كمية طبلب درجات متوسط بين  10,1 داللة مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجدـ  2
 قيمة كل في البحث لمجموعة ،والبعدي القبمي القياسين في االتجاىات مقياس في ،التربية
 .البعدي القياس لصالح موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ميارات من

  :املصطلحات حتديد ـ
  :) (programبرىامج ـ0

 ،والمترابطة المنظمة األنشطة من مجموعة يتضمن مخطط " بأنو الباحثة وتعرفو
 التدريس واستراتيجيات والمحتوى األىداف عمى ويحتوي ، المفتوح التعميم منصات باستخدام

 أىداف لتحقيق التقويم وأساليب ،المستخدمة التعميمية والوسائط واألنشطة ،المستخدمة
  " .  محددة

     :)  Wars of the fifth generation) ارتامض ادتيل حروبـ  9
 الحديثة التكنولوجية األدوات كافـة باستخدام طرفين بين قيـود بـبل حـرب " بأنو الباحثة تعرفو و
 في طاقتو واستنزاف ،عميو القضاء اجل من ما لطرف األرض ال العقول احتبلل بيا يتم،

 ،القومي االستقرار و األمن لتيديد ،ومنظم مسمحة عقائدية جماعات خبلل من، داخمية حروب
 "  .  ممكن خسائر بأقل يتدخل أن دون عميو ،الييمنة يريد أخر طرف لمصمحة

 ):educational platform Edmodo) التعلينية  االودمود ميصة ـ 3
لنشر المعمومات عبر مواقع  ،أمنة مجانية تفاعمية تعميمية بيئة  " بأنو الباحثة تعرفو و  

 شبكة و، االلكتروني المحتوى إدارة أنظمة مميزات بين تجمع و ،التواصل االجتماعي الرقمية
 ،بوك الفيس استخدام عمى تعتمد(  0,02 )الويب تقنية توظف الرقمي االجتماعي التواصل
 في المعممين و الطبلب من كل بين و ،األفكار و اآلراء تبادل و االيجابي بالتفاعل تسمح
  ". عالية جوده ذات تعميمية مخرجات تحقيق عمى يساعد مما ،تعميمي إطار
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 :الرقنيةو االتصاالت موثوقية املعلومات  اتمَار ـ  4

( communication reliability skillsDigital information and ) 
من مصادر  ،الميارات التي تساعد المتعمم عمى التحقق " بأنو الباحثة تعرفو و
الرقمية ،و التأكد من توجييا الفكري و شخصية مؤلفيا ،التي  تثبت و االتصاالت المعمومات 

صحة المعمومات من اجل تحميميا و تفسيرىا، وتكوين صورة شاممة و متكاممة، تساعده عمى 
 "واتخاذ القرار التعبير عنو بموضوعية  استنتاج و إصدار الحكم عمييا 

  :التالية األدوات الحالي البحث استخدم  :البحح أدوات ـ
 تنمية في ،الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام ، تاريخ تخصص المعمم لمطالب كتيب ـ0

 .ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
ميارات موثوقية  تنمية في ،الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام الجامعي ألستاذا دليل  ـ 3

 .تاريخ تخصص المعمم الطالب لدى ،المعمومات و االتصاالت الرقمية
 الجيل حروب أدوات باستخدام ، تاريخ مصر الحديث المقرر الكتاب من برنامج  إعداد ـ 2

 الطبلب لدى ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية في الخامس
 .الرابعة الفرقة تاريخ تخصص

 الطبلب لدى ،المعمومات و االتصاالت الرقميةميارات موثوقية  نمو مدى لتقويم اختبار ـ 2 
 .الخامس الجيل حروب أدوات استخدامب ، الرابعة الفرقة تاريخ تخصص

 أىمية نحو ،الرابعة الفرقة تاريخ تخصص التربية كمية طبلب اتجاىات لقياس مقياس ـ 3 
 .الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام ،االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و 

 الخطوات في  السابقة البحث أسئمة عن اإلجابة يتم : وإجراءاتُ البحح خطوات ـ  
  :التالية واإلجراءات

 ؛ذلك املعله للطالب املياشبة مَارات موثوقية املعلومات و االتصاالت الرقنية قائنة بياء ـ أوال
 :خالل مً
   .االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و  تناولت التي الكتابات ـ0
 .  التربية كمية في المعمم الطالب خصائص ـ3 
 .التاريخ مادة طبيعة ـ 2
 .التاريخ مادة تدريس أىداف دراسة ــ 2
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 و التربوي المجال في المتخصصين، و المحكمين من مجموعة عمى القائمة عرض  ـ3
 .لمقترحاتيم وفقا تعديميا و األكاديمي

  .النيائية صورتيا في  القائمة وضع ـ 4
 .وأشصَا أدواتَا و أٍدافَا و ارتامض ادتيل حروب حتديد ثاىياــ 

 ،ارتامض ادتيل حروب أدوات اشتدداو على قائه برىامج بياء وأشض فلصفة حتديد ـ ثالجا
لدى الطالب المعمم الفرقة الرابعة  ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لتنمية

  :دراسة خبلل من ذلك ويتم ؛ تخصص تاريخ
 الخطوات في إلييا التوصل تم التي ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تحديد-

 .السابقة
 مَارات موثوقية لتينية ،ارتامض ادتيل حروب أدوات اشتدداو على قائه برىامج بياء ـ ثالجا

  : تحديد خبلل من تاريخ، تخصص التربية كمية طبلب لدى ،المعمومات و االتصاالت الرقمية
 . البرنامج محتوى -ب                                            .البرنامج أىداف - أ
 .البرنامج تقويم أدوات -د                                  .البرنامج تدريس إستراتيجية – ج

 حروب الشتدداو وفكا  تاريذ، ختصص الرابعة الفرقة يف املعله للطالب كتيب إعداد ـ رابعا
  .ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية لتنمية ،الخامس الجيل

 يف" تاريذ مصر اذتديح" مكرر يف، بكلية الرتبية التدريض ٍيئة لعضو دليل إعداد خامصاـ 
ميارات ل وفقا صياغتيا إعادة بعد  الثالثة و الثانيةة لموحد عام، تاريخ تخصص الرابعة الفرقة

 .التجريبية المجموعة تدريس في لتستخدم ،موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
 .احملكنني على وعرضُ ثباتُ و صحتُ مً التأكد و حتصيلي اختبار إعداد ـ شادشا

 مَارات موثوقية حنو، تاريذ ختصص الرتبية كلية طالب اجتاٍات مكياط إعداد شابعاـ 
  .الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام ،المعمومات و االتصاالت الرقمية

  .بكلية الرتبية الرابعة الفرقة تاريذ ختصص املعلنني الطالب مً البحح عيية اختيار :ثاميا
  .التجريبية اجملنوعة قبليا عليَهو املكياط  التحصيلي االختبار تطبيل  ـ تاشعا
 تاريذ ختصص املعلنني الطالب على بعديا و املكياط ,التحصيلي االختبار تطبيل ـ عاظرا

 .التجريبية اجملنوعة الرابعة الفرقة



 ......... الرقمية و االتصاالت تنمية مهارات موثوقية المعلوماتل الخامس الجيل حروب أدوات على قائم التاريخ في برنامج

- 2223 - 

 .تفصريٍا و إحصائيا ومعادتتَا اليتائج تصجيل ـ ععر احد
 .والمقترحات التوصيات عشرـ اثني

   :يلي مما كل على البحح يفيد أٌ املتوقع مً    :البحح أٍنية :ثاميًا
 لدى تنميتيا يمكن التي ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقميةب قائمة يقدم ـ0

 .التاريخ تخصصبكمية التربية  المعمم الطالب
 من خبلل المنصة ،الخامس الجيل أدوات من العديد باستخدام برنامج تصميم  يقدم ـ 3

االتصاالت ميارات موثوقية المعمومات و  لتنمية،   Edmodo االودمودو التعميمية
  .تاريخ قسم المعمم الطالب لدى ،الرقمية

 ،االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و  ،لتقويم مدى نمو تحصيمي اختبار تقديم ـ 2
  .تاريخ تخصص الربعة الفرقة المعمم لدى الطالب

 يفيد مما ،تدريسلا في الخامس الجيل حروب أدوات استخدام لكيفية إجرائي نموذج ميقدـ ت 2 
 ،التدريس أساليب التعميمية الوسائل تطوير في ، التاريخ تخصص التدريس ىيئة أعضاء

 .الجامعية المرحمة في
 نحو ، تاريخ تخصص الربعة الفرقة المعمم الطالب اتجاىات لقياس مقياس  تقديمـ   3

 .ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
 :يمي ما عمى الحالي البحث يعتمد : البحح ميَج
 حروب أدوات عمى قائم، برنامج إعداد حول النظرية الدراسة في :  الوصفي المنيج  ـ0

 البحث أدوات إعداد وفي ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية و الخامس الجيل
 .البحث متغيرات تناولت التي السابقة الدراسات و التربوية، لؤلدبيات حصر عمل و
 التجربة إجراء في كذلك صدقيا،و و البحث أدوات ثبات من لمتأكد ذلك و :التجريبي المنيج ـ3

 .األدوات تطبيق و البحث مجموعة اختيار في و الميدانية
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مَارات موثوقية املعلومات و  تينية و ارتامض ادتيل حروب أدوات "اليظري اإلطار

 : اآلتية اوراحمل اليظري اإلطار يتياول شوف":  االتصاالت الرقنية
 األدوات مخاطر ومراحميا و عوامل ظيورىا و الخامس الجيل حروب : األول احملور ـ

 المستخدمة بيا و تتضمن كل مما يمي :
  :يمي كما وعرفتيا الخامس الجيل حروب مفاىيم تعددت  :الخامس الجيل حروب مفيوم أوال
 سيطرتيا لفرض ،الكبرى الدول تستخدميا التي األدوات بأنيا )م3104 ،الخوري إميل  (ـ

و  االتصاالت تكنولوجيا باستخدام ،الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية
 .المعمومات

 غير العنف تستخدم األرض ال العقول احتبلل بأنيا): م3106 ،ي العزوز  الحق عبد) ـ
 مواجية التيديدات مع بالتوازي ،داخمية لصراعات امواجيتي طريق عن الستنزافيا، المسمح
  .الخارجية

 من، بالعقول التبلعب تستيدف ،متماثمة غير حروب بأنيا )م 3107 ، الوىاب عبد شادي (ـ
 لتضميل  ،اإلعبلم ووسائل التكنولوجيا عمى تعتمد ،القانوني واإلطار الدينية األفكار خبلل
 .الفوضى لتحقيق الشعوب إضعاف تستيدف التي ،الشائعات ونشر العقول

 التكنولوجية األدوات كافـة باستخدام ،طرفين بين قيـود بـبل حـرب بأنيا   ": الباحثة تعرفيا.
 طاقتو استنزاف و عميو القضاء اجل من، ما لطرف األرض ال العقول احتبلل بيا يتم، الحديثة

 االستقرار و األمن لتيديد ،ومنظمة مسمحة عقائدية جماعات خبلل من ،داخمية حروب في
 " .ممكن خسائر بأقل يتدخل أن دون ،عميو الييمنة يريد أخر طرف لمصمحة ،القومي
 : األجيال  حروب تطور مراحل ثانيا

 ،الحروب من جيل كل بان عمما ،السابقة التاريخية العصور مر عمى األجيال حروب تطورت
 ،الحروب من التالي الجيل مبادئ نيايتو في و ،السابق الجيل من لمحات بداياتو في يحمل
 ىذه عمى السابقة الدراسات من العديد اتفقت و ،الخامس الجيل حروب ظيرت أن إلى

م 3104، فاروق نبيل) م(3103 الحمبي، )ىشام دراسة مثل الزمنية لمحقبة طبقا ،المراحل
 إميل (،وم(3106 ،العزازوي الحق عبد ،و)(023- 033 صم،3105 سييمة ىادى،،و)(

 :يمي مما كل إلى تنقسم و  م (3107الوىاب ،  عبد شادي( م (3106 ،الخوري
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 اليجوم عمى تعتمد حروب وىي )التقميدية الحروب) باسم عرفت : األول الجيل  حروب ـ 0
 ،نظاميين جيشين بين ،الحرب إلى تطورت ثم بدائية أسمحة باستخدام ،أخر إلى طرف من

 السيوف الحرب أثناء استخدم و ،لممعركة محددة أرض عمي المباشرة المواجية عمي تعتمد
 .  البدائية والمدافع والبنادق

 في وبدأت نظامية جيوش بين )التصادمية الحروب (باسم عرفت : الثاني الجيل  حروب ـ 3
 المتحدة الواليات بين الباردة الحرب شكل ليأخذ قطبين بين ،الدولي النظام تغير أعقاب
 لمدول الصناعي ي واالقتصاد التقدمب نشأتيا ارتبطت  ،السابق السوفيتي واالتحاد
نتاجو  ،األوروبية  العالمية الحرب أثناء استخداميامثل ،ضخمة بكميات ةالعسكري األسمحة ا 
 .الثانية

 ضعيفة أخرى و قوية دولة بين  )البلمتماثمة حروبال (باسم عرفت :الثالث الجيل حروب ـ 2
 فأخذ ،م3110سبتمبر 00 األمريكي التجاري لممركز الجوي الضربعد ب ،متماثمة غير

 بالحرب بدأ و يتغيراإلرىاب  عمى ،الحمفاء من مجموعة بمعاونة األمريكية الحرب أسموب
 وتكبد ،م3112 مارس31 في العراق واحتبلل، م3110أكتوبر 5 في أفغانستان عمي

 في النظر إعادة إلي دفعيا مما، األمريكي االقتصاد ىزت ،فادحة خسائر األمريكي الجيش
 .تكمفة اقل الحروب من جديدة أجيال خبلل من العسكرية استراتيجياتيا

 قامت حيث، م3100عام منذ وبدأت )المؤامرة نظرية) باسم عرفت :الرابع الجيل حروب ـ2
 خبلل من ،الجديد األوسط الشرق لبناء مخططيا تحقيق في، وحمفاؤىا المتحدة الواليات

 الخبلقة الفوضى لنشر والسعي ،المستيدفة الدول مؤسسات و الشعوب بين التفرقة بث
 مستغمين اقتصادىا لتحطيم والسعي ،مؤسساتيا إنياك خبلل من ،نفسيا الدولة داخل
 يبلئم بما البناء إلعادة سقوطيا ثم ،العربي الربيع ثورات عن الناتج األمني االنفبلت ،بذلك

 ساىم)االنترنت( وقد  طائفي، عرقي نحو عمى تقسيميا ثم، والغربية األمريكية المصالح
 الدول مصالح يخدم ،معين مسار إلي وتوجييو العام الرأي لتشتيت ، الحروب دعم في

 إلنقاذ الدولة جيود تشتيت بيدف ،الكبرى المدن في المظاىرات مع بالتزامن ، الخارجية
 . الموقف

 بيا يتم ،قيود ببل حرب وىي) ىجينة حروب) باسم عرفت  : الخامس الجيل حروب ـ 3
 تعتمد حيث العصابات، وحرب اإلرىابية التنظيماتتتضمن ، األرض قبل العقول احتبلل
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 وعقد بيا، سيقوم التي أىدافو حدود في كل تدريبيا تم، صغيرة كيانات عمى المواجيات
 معيم تجمعيا التي ،المسمحة المييمنة استعماريا والمنظمات الدول تضم شبكية تحالفات
 لحشد ،الرقمية المعمومات و االتصاالت تكنولوجيا فييا يستخدم حيث،المشتركة  المصالح
 متعددة وطنية غير اإلرىابية الجماعات ،وتكوين الشباب تجنيد و المعنوي الدعم

 المواجيات عبر الدولة وتدمير ،لتخريب كأداة استخداميا و وغيرىا داعش مثل ،الجنسيات
عمى  التشكيك في قدراتو،و المجتمع النظام و ليدم الثقة بين  ، العسكرية وغير العسكرية

 .الدولة إدارة
 فالجيل ، غيرىا عن الخامس الجيل حروب بين اختبلف ىناك أن يتضح سبق مما و

 الثالث الجيل حروب اعتمدت بينما والبحر، البر في خوض الحروب يتم كان والثاني األول
 مادية خسائر عمى أسفر و، الصناعية الثورة عصر في والتكنولوجي االقتصادي التطور عمى
 ابتكار مع ،سياسية إرادة صراع ذاتيا الحرب أصبحت حيث ،بعاالر  الجيل حروبثم  ، كبيرة

 الجيل حروب أما ،اإلنسانمثل منظمة حقوق مصالحيا لخدمة ،قانونية أخبلقية مبررات
 خارج و داخل وتجنيدىا تدريبيا تم ،اإلرىابيةالتنظيمات  لحرب عصري نموذج فيي ،الخامس
 .المعنوي الدعم لحشد المتقدمة التكنولوجيا أدوات باستخدام ،الدولة

 :ارتامض ادتيل حروب لظَور أدت اليت العوامل ثالجا ـ
 الجيل حروب ظيور في ،شاركت عوامل ىناك ان عمى السابقة الدراسات من العديد اتفقت   

 الحق عبد) (م3104  ، فاروق نبيل )و ، ) م 3104، الخوري إميل  ( دراسة مثل  الخامس
  :يمي ما تتضمن و(  م3107 الوىاب عبد شادي)  و ) م 3106 ،العزوزي

 عمى قادرة الدول غير من مسمحة منظمات وظيور العسكرية، لمقوة الدولة احتكار تراجع ـ0
 .المنظمة الجريمة وعصابات اإلرىابية التنظيمات مثل الحرب، شن

 القضايا بعض من جعل الذي ،ةاألمني والتيديدات االقتصادية المشكبلت بين الترابط تزايد ـ3
 .والدولي الوطني لؤلمن تيديد مصدر االقتصادية

 الوالء إلى، مدولةل واالنتماء المواطنة من والئيم لنقل ،و الجماعات األفراد بعض اتجاه ـ2 
 .منيم لكل خاصة احتياجاتو  لقضايا

 االصطناعي الذكاء مجاالت في خاصة الرقمية، تكنولوجيا المعمومات تطورات تسارع ـ2
 .الحرب في كأدوات واستخداميا النانو وتكنولوجيا
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 قاعدة وخمق، اإلرىاب المعادية الدول لدعم أدى ،الدولة داخل الصراعية التفاعبلت زيادة ـ3
 . الجنسيات متعددة و وطنية غير إرىابية

 التقميدية المسمحة القوات استخدام بين ،الجمع وىي اليجينة الحروب تكتيكات إتباع ـ4
  .اإلرىابية والجماعات التمرد حركات مثل النظامية، غير والقوات

 الدولة دون من أطراف، عدة تضم تنظيمات مع تحالفات عقد عمى المعادية الدول قدرة  ـ5
 .تخريبي عدواني بسموك لمقيام والجماعات

 لمسمطة معارض عام رأي صناعةفي  ،الرقمية المعمومات و االتصاالت تكنولوجية استغبلل ـ6
ضعاف الدولة، في السياسية  .والدولة المجتمع بين العبلقة في التحكم عمى قدرتيا وا 

 لذلك ، المعادية لمدول االقتصادية القوة استنزاف عمى تعمل العسكرية القوة استخدام تكمفة ـ7
 .تكمفة األقل الحرب يسمى ما خمق إلى الدول ىذه عمدت

 معنويات إلضعاف ،نفسية حرب شن في الرقمية االجتماعي التواصل مواقع استخدام ـ01
 .االجتماعية و االقتصادية و السياسية و العسكرية المجاالت جميع في المجتمع

 :ارتامض ادتيل حروب يف املصتددمة واألدوات املداطر ـ رابعا
 من كل بين تقارب ىناك أن إلى أشارت التي ،السابقة الدراسات من العديد تتفق

 حسام )نسرين ( ، م3104 ، فاروق نبيل(دراسة مثل ،والخامس الرابع الجيل حروب أدوات
 م ( 3104 الدين،

 األدوات أن ،) م3107 ،الوىاب عبد شادي (و،) م3106، العزوزي الحق عبد )و،
 : يأتي مما كل عمى تشتمل

 التواصل مواقع استخدام بدء مع ،أىميتيا وظيرت العنكبوتية الشبكة : االنترنت شبكة  ــ 1
 و بسيولة نشرىا و، األفكار وا المعمومات مشتركوى يتبادل التي ،الرقمي االجتماعي

 تسجيل و ،التزييف و المونتاج و الخداع عمى القادرة البرامج ،انتشار بعد خاصة
 . العام الرأي لقمب التي تسعى ،البصرية و السمعية بالوسائل التبلعب و المحادثات

 الترفيو و لمتواصل أدوات ،كونيا من تحولت أنيا حيث :الرقمية االجتماعي  لالتواص مواقع ـ3
 و ،والمتطرفة المسمحة اإلرىابية التنظيمات عمييا تعتمد ، أدوات إلى الحوار إدارة و

 األمن تيديد و لتجنيدىم الشباب خاصة و، المستخدمين عقول تضميل في تستخدميا
 ، مستغمة عدم معرفتيم، و تأكدىم من صحة ما يعرض عمييم من معمومات القومي
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مثل الفيس بوك و غيرىا  التعبير حريةب تسمح ووسيمة، تكمفتيا قمة و استخداميا لسيولة
 .من المواقع

 نشر من تعددت و ،وسائمو تطورت أن بعد خاصة و األسمحة أقوى :اإلعبلم وسائل ـ  2
 شبكة عبر ،ةالرقمي وسائل االتصال لنشر المعمومات عبر مواقع استخدام إلى الصحف

  .معارضة لنظام الدولة أومؤيدة  إما ،االنترنت لنشر المعمومات في مختمف المجاالت
 عقوليا تحركيا مما أكثر ،مشاعرىا تحركيا الشعوب أن باعتبار سبلح اقوي :الشائعات  ـ 2

 ،األكاذيب من جبل عمييا يبنى الحقيقة من ذرة عمى تعتمد و ،كاممة دولة إسقاط تستيدف
 . المستيدف تأثيرىا و أطمقتيا التي الجية و لميدف تبعا تختمف و الحقيقة سمة لمنحيا

و التشكيك في ،زعزعة ثقة المجتمع في النظام  إلىتيدف  في نظام الدولة : التشكيكـ  3
 يدمل و تسعى ،القومي األمنمما يؤثر سمبيا عمى استقرار الدولة و ييدد ،قدراتو لحمايتو 

 الوسيمة و، القضاء و الشرطة و الجيش و الحكومة دولة كل في رئيسية أعمدة أربع
 .نظام الدولة  و خاصة شئ كل في العام الرأيتشتيت ل المثمى

 حفظ تفضل ،دول لصالح العمل و السياسية األحداث تضخيمتركز عمى  :  المؤامرة نظرية ـ 4
اكدت  و،لمدول المستيدفو  القومياالمن  تحطيم و سيادية دول ىدم عمى القومي أمنيا

 الشرق تشكيل إعادة ،األمريكية المتحدة الواليات نية عنم 3113 كمينتون ىيبلري
نشاء األوسط  ذلكبعد و ،اإلسرائيمية و األمريكية المصالح يرعى ،جديد أوسط شرق وا 
 اىدافيا. النياية في لتحقق رىابيةال إ التنظيمات العربي العالم في انتشر

 التحررية الحركات كل أساس أنيم حيث : الشباب خاصة و العام الرأي حشد و مشاركة ـ5
 متآمر ألي، مناسبتين صفتين يممكون أنيم باعتبار لمتأمر و لمثورات، ووقود العالم في

 الدول ذلك استغمت و، الخبرة و المعمومات من القميل و الحماس من الكثير محترف
 ىي و الوطن لتخريب ،المتطرفة العناصر تجنيد في الخامس يلالج لحروب الداعمة
 مصالح في التفكير دون الشعارات حمل و، الوطن و اهلل دين عن تدافع أنيا تتصور
  .الدول

 داخمية حروب إلى دفعيا و مواردىا و ،الدول لتدمير المستخدمة األسمحة أقوى :اإلرىاب ـ 6
رىاق ،  العنف وسائل من وسيمة ويعتبر ، الوقت مرور مع شعوبيا و وأمنيا جيشيا وا 
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 أفراد بين الخوف خمق إلى تيدف ، ،بالقوة أفكار اعتناق عمى اآلخرين إجبار و ،المتعمد
 .مواطن أي سبلمة و امن و حياة ييدد مما  ،المعنوية الروح ضرب و المجتمع

 الخامس الجيل حروب أدواتمخاطر  إلى  أشارت التي السابقة الدراسات و ىناك العديد من ـ
 :يمي مال مك منياو  الشباب خاصة و  المجتمع فكر عمي

 لتجنيدىم ،الشباب عمى الرقميةلوجيا المعمومات و تكن تاثير( م3117 ، خميفة احمد )دراسة ـ
 لترويج ،الفكري بمنيجيا المتعمقة الوسائط بتوفير تتميز أنيا حيث، الفكر بيذا إقناعيم و

 . التكفيرية األفكار و الجياد  مفاىيميم
 المعمومات و االتصاالت شبكات أىم من بوك الفيس يعد )م3103،محمد ممدوح) دراسة ـ 

 ،اآلخرين مع المشاركة مفيوم تعميق ل رئيسي عنوو مسؤ ، الشباب يستخدميا التي،الرقمية
 .خاصة السياسية و عامة المجتمعية القضايا نحو،يم اتجاىات تشكيل في المساىمةو 
باالستخدام ، الجامعات خاصة الطبلب توعية أىمية )م 3102 ،خطوة ابو السيد (دراسة ـ

 االنسياق عدم و، ،لدييم الناقد ريفكتال تنميةو ، الرقمية مواقع التواصل االجتماعيل األمثل
 طمبة لدى الفكري األمن تفعيل أىمية و ،المجتمع باستقرار تضر التي ،اليدامة الدعوات وراء

 .الجامعي التعميم
 قبل من استيدافا الفئات أكثر ىم الشباب أن (  م 3102 ،الرحيم عبد إيمان (دراسة ـ

 خبرة األقل و، الرقمية االجتماعي التواصل لوسائل تعرضا األكثر لكونيم ،اإلرىابية الجماعات
 الجماعات استخدام زيادة و وعييم فيتزي يسيل و، المادية بالمغريات تأثرا األكثر و

 الستخداميا خطرا يمثل بما ،األخيرة السنوات في الرقمية االجتماعي التواصل لمواقع ،اإلرىابية
   جددـ أعضاء تجنيد في
 في الرقمية االجتماعي التواصل شبكات توظيف أىمية )م3102،السديري تركي (ـدراسة ـ

 الرد أىمية و ،المجتمع عمى مخاطر من أثرىاما تمثمو و  الشائعات خطر ضد، األمنية التوعية
 في تيدد التي المعوقات أىم تمثل أنيا حيث ،المشبوىة االلكترونية المواقع إغبلق و عمييا
 .األمنية التوعية

الشبكات االجتماعية (: (HassanRabhi Mahdy,  2017حسن رباحي ميدي دراسة ـ 
من خبلل ما تقدمو من الرقمية وما تشكمو من مخاطر األمن واالستقرار القومي لممجتمع، 
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و تشتيت الرأي انتشار الشائعات  تسيم في و بالتالي،رقمية غير موثقة  و أدلة معمومات
 العام.

إنشاء جيات رقابية عمى مواقع التواصل  م(  أىمية3105ـ دراسة اليام ميدي العسال)
، لنشر المعمومات و الرد السريع عمى الشائعات و المعمومات الكاذبة ،و الرقمية  االجتماعي

 ضرورة توعية طبلب الجامعة بمخاطر مواقع التواصل االجتماعي.
 و المادية اإللكترونية؛ الحرب من تنتج التي األضرار) :م 3105،سييمة ىادى)ـ دراسة
 أفراد أو اإلرىابية، الجماعات أو المنظمات، أو الدول، عن تصدر قد التي المعنوية النفسية
 تطور ةلعرقم العقول بنية عمى ،السمبي  الفكري الثقافي تأثيرىا و،جية ألي   تابعين غير

 . المجتمعات
 في السياسي االستقرار عمى الشائعات تأثير  )م3107،محمد حسن عمي، اهلل عبد (دراسةـ 

 المواقع االلكترونية الرقمية عبر الشائعات ىذه عمى ،الحكومة ان ترد بأىمية أوصتو  مصر
 .القومي األمنو  السياسي االستقرار عمى ،الشائعات لخطورة منيا إدراكاً  وذلك ،المختمفة

في عممية التدريس  أىميتيا و  Edmodo االودمودو المنصات التعميمية ـ  المحور الثاني
التي يقتنييا معظم  ،اليواتف الذكية أصبحتتقدم تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت  إلىنظرا :

فيي تحقق سيولة التواصل والحصول عمى الكثير من  ،الشباب اليوم ىي سبلح ذو حدين
و يعتبر  ، خامسالمعمومات، إال أنيا تمثل خطرا كبيرا فيي أحد أخطر أسمحة حرب الجيل ال

و خاصة الفيس بوك أكثر جاذبية إلى الطبلب في مرحمة ،من أكثر المواقع الرقمية إقباال 
يمكن  و تقميل التكمفة ، و لذلك و التعبير عن الرأي، التعميم الجامعي، حيث سيولة االستخدام

تجاىات وميارات الطبلب في مختمف ااستخدامو في تنمية معارف و 
 ((wazed&Eddy , 2015 , p 43التخصصات

 أنيا حيث،   Edmodoاالودمودو التعميمية المنصة استخدم عمىلذلك اعتمدت الباحثة 
ميارات في تنمية ، بوك الفيس  مثل الرقمي االجتماعي التواصل مواقع استخدام عمى تعتمد

 سمحت بحيث،تخصص تاريخ  الطالب المعمم لدىموثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية 
 إطار في المعممين و الطبلب من كل بين و،األفكار  و اآلراء تبادل و االيجابي بالتفاعل
 .الخدمة وأثناءقبل حتى يستطيعوا تنميتيا لدى طبلبيم ، ،امن تعميمي
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 : Edmodo  االودمو التعلينية يصةاملاوال مفَوو 
 : يمي كما ىي و   Edmodoاالودمودو منصة تعاريف تعددت و
 يدفت ،لنشر المعمومات الرقمية اجتماعي تواصل شبكة احدث م( أنيا3104 ،صالح خالد (ـ

 ص ، م3104 ، صالح )خالد .التعمم مميةع تسييل و المعممين و الطبلب بين ،التفاعلز تعزي
72) 
 الطبلب و ،لممعممين توفر مجانية اجتماعي تعمم شبكة أنيا (م3105،المجيد عبد يوسف (ـ

 عبد يوسف   (. ةالرقمي تطبيقاتو  التعميمي المحتوى تبادل و ،التعاون و لبلتصال أمنة بيئة
 (  073 ص م،3105، المجيد

عبر مواقع ،لنشر المعمومات  أمنة مجانية تفاعمية تعميمية بيئة أنيا  " الباحثة تعرفو و
 شبكة و ،االلكتروني المحتوى إدارة أنظمة مميزات بين تجمع و،التواصل االجتماعي الرقمية 

 ،بوك الفيس استخدام عمى تعتمد( 0 , ,( 02الويب تقنية توظف، الرقمي االجتماعي التواصل
 في المعممين و الطبلب من كل بين و، األفكار و اآلراء تبادل و االيجابي بالتفاعل تسمح
 ".عالية جوده ذات تعميمية مخرجات تحقيق عمى يساعد مما ،تعميمي إطار
  :التدريس إثناء االدمودو منصة استخدام أىمية ـ ثانيا
  Edmodo  االودمودواستخدام منصة  أىمية عمى، السابقة الدراسات من العديد أجمعتقدو 
 ، الدىشان عمي جمال)دراسة مثل طبلبلدى ال ،تنمية المعارف و االتجاىات و المياراتفي 
) حسين  (،و Al-Said,2015 )السعيد ) دراسةو(، م3103الفوييي، الكريم عبد بن ىزاع

(  م3105 محمد،  )ىبو، و) م 3104، محمد حصة) ،و(م3103محمود اليتيمي ، 
بيد، حصة محمد الشايع افنان بنت عبد الرحمن الع) ( م3105 ، المجيد عبد يوسفو)
 التالية: لؤلسبابو ذلك ،) م3107، الرحمن عبد أفنان ) (م3105،
صفحتو الشخصية ومشاىدة مواقع زمبلئو  بإثراء،يقوم كل طالب  إذالتفاعمية و التشاركية  ـ 0

  .ومشاركة منشوراتيم و التفاعل معيا
 ،التفاعل في نشط نحو عمى بالمشاركة ،تكوينيا يتم التي المجموعات ألعضاء السماح ـ 3

 . تواجييم التي لمشكبلتا لحل كاممة سرية في الموقع مع
و تنمي لدييم  ،األفكارو  اآلراءدل امما يساعدىم عمى تبروح المبادرة و الحوار، ةتنمي ـ 2

 .المعارف و االتجاىات و الميارات
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 عمى يعتمد الذي ، 30القرن مع يتناسب بما التدريس طرق بتغيير لممعمم السماح ـ 2
 . ياالجتماع التواصل و التفاعمية والمقررات الرقمية

و  ،لممعمومات الرقمية فيكون متمقيا و ممقيا،التفاعل االيجابي و المرونة لدى كل طالب  ـ 3
 .ىو جديد في مجاالت الدراسة متابعة كل ما

 فردي بشكل ،الطبلب بين ايجابي تفاعل إلجراء ،افتراضية فصول إنشاء من المعمم تمكن ــ4
 .بشكل امن إدارتياو التحكم في  عمل مجموعات أو

أي  في الطبلب و المعمم بين لمتواصل، الذكية اليواتف عمى التحميل و االستخدام سيولة ـ 5
 .التعمم و التدريس عمميتي في التفاعل و المرونة لتحقيق ،زمانأو  مكان

 االختباراتالواجبات  و التكميفات و األنشطة و األىداف و ،الدروس نشر من المعمم تمكن ـ 6
 .التعمم ومصادر المدرسية

 مع التفاعل في نشط نحو عمى بالمشاركة ،تكوينيا يتم التي المجموعة ألعضاء السماح ـ 7
  .الطبلب و المعممين بين اآلراء تبادل و ،المختمفة وخدماتو الموقع

 (من فئات سوى عضويتيا في بالمشاركة ،يسمح ال مغمقة مجموعة تكوين إمكانيةـ  01
 .تحت رقابة من المعمم األفكار و تنظيم ، (أمور أولياء ــ معممين ـ طبلب

منيا التواصل االجتماعي و  قع امو تعتمد عمى ،و مجانية معمنة  أنياـ قمة التكمفة حيث 00
 .بوك الفيس

بمختمف  ،اآلراءو  األفكارو تبادل المعمومات و ،تكوين مجتمع افتراضي مع كل  طالب ـ 03
 .غير متزامن  أوالوسائل التكنولوجية في وقت متزامن 

  Edmodoاالودمودواستخدام منصة  عند المعمم يراعييا  أنالتي يجب  المعايير ـ ثالثا
 التدريس : أثناءالتعميمية 

 (26م،ص  3113ناصر،ابراىيم ) و منيا  عمييا العديد من الدراسات السابقة فقتأتد و ق
ميا )(،و 36م ،3101، شاىين،الجوىري )(،و.20م، ص  3113العفيفي،ايناس ،و )

 : اآلتيةيراعي المعايير  أن ينبغي ذلك إلي ولموصول(،56 ـ27م ، ص   3101، إبراىيم،
و  المعرفة بناء في، التشارك في نموذجاً  المعمم يمثل حيث  الطبلب تعمم وتشجيع تيسير -0

عبر مواقع التواصل ،واالفتراضية  الحقيقي التعمم بيئات إنشاءو ،الرقمية المعمومات 
 االجتماعي 
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تكنولوجيا المعمومات  تقدم تواكب، الطالب وتقييم تعممال ممارسات وتطوير تصميم -3
 التعممعمميتي  تحسينو ، واالتجاىات والميارات ارفالمع نميةلت ،يةالرقم االتصاالت و 

 .والتدريس
 ،يةالرقم تقدم تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت يتبلئم مع ال والتعميم لمعمل نموذج تقديم -2

 . والتعمم البحث لدعم ،الرقمية اتالتقني أدوات باستخدام الطبلب مع تشاركي
 لتقنية ،واألخبلقي اآلمن االستخدام وتعميم دعمو الرقمية  الميام و التكميفات اداء تشجيع  -2

  .الرقمية المعمومات بيئة في السموكية اآلداب المعمومات،وتشجيع
تكنولوجيا لمتعامل مع  التعمم في نموذجاً  ليكون :ةالميني القيادةتنمية ميارات   -3.

 التقنية مصادرلجميع  األمن االستخدام و الحياة مدي ،يةالرقم المعمومات و االتصاالت 
 . الرقمية
 في االدمودو التعميمية المنصة استخدام أىمية إلى أشارت التي السابقة الدراساترابعا ـ 
  :يأتيو ىي كما  التعميمية العممية

 ألنيا، ودمودوال ا منصة استخدام عمى الطبلب إقبال Al-Said,2015) )السعيد دراسة ـ
 في عوبةص تواجو ال و بالجوال التواصل من بزيد و ،يسيل باستخداميا التعمم أن تعتقد
 . المعمومات استقبال أو إرسال

 الصف في التبلميذ لدى االلكترونية النظم فاعمية (Kimmons , 2015 )كيمونس دراسة ـ
 ساعدحيث انيا ت Edmodo االودمودو عمى منصة يعتمدون الذين ،االبتدائي السادس

  . لمتربية التكنولوجي التكامل أىمية و المعمم لدى الميني التطوير عمى
: فاعمية استخدام   (Oyelere,s.s.,Paliktzoglou, 2016)ـ دراسة اويمر بيمجتزوجمو 

 من خبلل استخدام  مواقع التواصل االجتماعي ،برنامج االدمودو في مرحمة التعميم العالي
   .قابمية بالنسبة ليم أكثرحيث انو يتسم بسيولة االستخدام و  ،

استخدام برنامج المنصة التعميمية أىمية(:Bayburtsyan،   2016ـ دراسة بيبرستن)
، في مختمف المراحل حيث يتجاوز حدود األكاديميتعزيز التعمم  في Edmodoاالدمودو 

 المكان و الزمان. 
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 من جديد كنموذج   Edmodoدمودواال برنامج حول Trustc,2016) )ترستيك دراسة ـ
 بناؤه يتم ، لمتعميم كنموذج التعميم تطوير في أىميتيا و ،االنترنت شبكة عمى التعمم

  .الرقمية االجتماعي التواصل وسائل عير اجتماعية
 التعمم ميارات تنمية في، االدمودو منصة استخدام تأثير عن ) م3105 )محمد ىبو دراسةـ 

 بكمية العام الدبموم لطبلب ،االجتماعية الدراسات في توظيفيا نحو ،االتجاه و ذاتيا المنظم
  .شمس عين بجامعة بعد عن نظام ،التربية

 التعميمية العممية فياالدمودو  منصة استخدام اىميةم (3105 ،المجيد عبد يوسف (دراسة ـ
 المواد مختمف في استخداميا بكيفية ،الكترونية أدلو كإعداد إثراءىا و التطبيقية و

  . والتعمم التعميم عمميتي في أىميتيا و ، الدراسية
أىمية استخدام برنامج :(Insani , H.N.,Suherdi, 2018  )ـ دراسة انيسان ساىرتي

في العممية التدريبية في تكوين تفاعل ايجابي بين كل من المعمم و المتعمم و  االدمودو
 المتعممين بينيم و بين بعض.

 ،المتنقل التعمم في االدمودو  منصة توظيف أىمية )م3107،الرحمن عبد أفنان (ـ دراسة
  .االلكتروني التعمم في تيابأىمية وأوصت ،الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة لطالبات

 التعمم منصات استخدام في التوسع أىمية م (:3107ليمى سعيد الجيني ) دراسةـ 
 ضوء في التدريس، ىيئة أعضاء ِقَبل من خاصة، ادمودو ومنصة عامة، اإللكترونية
 قبل من الدراسة في الُمطبَّق االستخدام لسيولة .استخداميا عن المتعممين ورضا كفاءتيا
  اإلنترنت، عمى ياتقييم و توظيفيا في تدريس المقررات المختمفةو  التدريس ىيئة أعضاء
   :الرقمية و االتصاالت موثوقية المعمومات تنمية ميارات  ومادة التاريخ :  لثالثا المحور
  نشأتيا و المفيوم حيث من،  الرقمية و االتصاالت ميارات موثوقية المعمومات ويتضمن
 :التاريخ قسم  التربية كمية طبلب لدي  تنميتيا في التاريخ مادة دور و واألىمية

  :المفيوم أوال ـ
 المعمومات أنيا:(Alison Jane,2015)اليسون جون  عرفياReliability):)الموثوقيةـ 

 ،معنىمن  تمثمو الذي مع الصدق عتمد عمىوت،الخطأ أو التحيز عن بعيدة أنيا تؤكد التي
 Alison Jane) .من المعمومات والتحقق الصحة قابمية خبلل من يأتي والذي

,2015,p67)  
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 تتميز التي المعمومات جميع أنيا م( :3105،اهلل العمران عبد بن إبراىيم)عرفيا  و كذلكـ 
م  ، 3105اهلل العمران، عبد بن )إبراىيم .عمييا االعتماد و منيا التحقق ويمكن ،بالصدق
بدون  ،عمى المعمومات تؤكد التي األدلةالمصادر و  أنيا "و تعرفيا الباحثة :(72ص 
 قبل إصدار ،من ىدفو التحققو  لدى المتعمم ،المضمون صدق وتعتمد عمى خطأ أو تحيز

  ".بطريقة موضوعية الحكم عمييا
التي  المعارف أنيا ): م 3103 ،الصباح الرحمن عبد (عرفياInformation):  )المعموماتـ 

 قيمةذات   معمومات إلى تحويميا يتوجب لذا العام، المعنى إلى تفتقر مازالت و
 .لمستخدمييا

 تمت بيانات و معمومات " أنياالباحثة (و تعرفيا 30 ،صم  3103 الصباح، )عبد الرحمن 
 الغموض إزالة تم أن بعد ،و قيمة لدى المتعمم نفعا أكثر شكل في لتصبح معالجتيا،

 ".عنيا
 :  Digital الرقمية ـ
ما يعتمد عمى ، و  ما يستخدم تكنولوجيا او يتميز بو أنيافيا القواميس االنجميزية ر تع

 The New International Webster’s)المعمومات المخزنة في صورة رقمية
Dictionary, 1999, 358). 

 في الفيديو و الكتابات و ،الصوتية المعمومات تخزين و لنقل طريقةو تعرفيا الباحثة " أنيا 
 ذاكرة من البيانات نقل و معالجة عمى يساعد مما ، الحاسوب جياز أو االلكترونية الشبكة

 ". العنكبوتيو الشبكة إلى ،الحاسوب
 : الرقنية مَارات موثوقية املعلومات و االتصاالت ـ

 (Digital information and communication reliability skills) 
عمى ركزت  من خبلل الدراسات التي ،التي تناولتو نسبيا الحديثة المصطمحات من و يعتبر

حددت بشكل مباشر  ،و لم تحصل الباحثة عمى دراسات سابقة ،الرقمية تكنولوجيا المعمومات
 :بل ضمنية مثل  ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

 الثقافية و ،اإلنسانية لمقضايا الطبلب فيم مدى انو (Ribble Mike ,2013 )مايك ريبل ـ
 باستخدام ، أخبلقي و قانوني سموك ممارسة و، بالتكنولوجيا الصمة ذات، المجتمعية و

 (Ribble Mikeا  ( p.2, 2013,.الرقمية المعمومات تكنولوجيا
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 ذات ، وواجبات حقوق من الطبلب يمارسيا التي االداءات أنيا)  م3104،القوي عبد حنان) ـ
 بتعزيز ،المتعمقة القيم من مجموعة عن المعبرة و ،الرقمية  بالموطنة باستخدام الصمة
 القوي، عبد حنان ( .المدنية الشئون في السياسية المشاركة و االجتماعي السمم

 (210 ص م،3104
 من بالتكنولوجيا، مميء لمجتمع الطبلب إعداد بأنيا  )م3104 ، العزيز عبد العاطي عبد (ـ

 ،بالمدرسة التكنولوجيا استخدام عند المقبول السموك بمعايير ،االلتزام عمى تدريبيم خبلل
 م3104 ، العزيز عبد العاطي عبد)    (اإلنترنت( العنقودية الشبكة تكنولوجيا وخاصة
 (220،ص

 إكساب في تسيم ،تربية خبلل من فعال رقمي مواطن انو إعداد  )م3105  ،الصمادي ىند (ـ
 ،الناقد التفكير ميارات إكسابو جانب إلى،ايجابي بشكل ،التقنيات الستخدام ميارات الطالب
 وتياحم و اآلخرين مع لمتفاعل ،أخبلقية اجتماعية ميارات و ةالرقمي المعمومات لمحتوى

 (346م،ص3105 ، الصمادي ىند ( .التقنية أخطار من
الميارات التي  " بأنيا  المعمومات و االتصاالت الرقميةميارات موثوقية  الباحثة تعرف و ـ

التأكد من توجييا الفكري و و ،التحقق من مصادر المعمومات الرقمية تساعد المتعمم عمى 
وتكوين صورة  ،يا و تفسيرىاتحميمشخصية مؤلفيا ،التي  تثبت صحة المعمومات من اجل 

 "بموضوعية و إبداء الرأي ،الحكم عمييا إصدارتساعده عمى استنتاج و  ،متكاممةشاممة و 
 أنيا استخبلص يمكن ميارات موثوقية المعمومات الرقمية تعاريف من سبق ما ضوء في

 :تتضمن كل مما يمي
المعمومات و مواقع  عند التفاعل مع  ،يراعييا المتعمم أنالتي يجب  الواجبات و الحقوق ـ0

لممؤلف و الموقع الرقمي،  ،المسؤولية الفكرية، و ىي التحقق من صحة رقميةاالتصاالت ال
  قبل إبداء الرأي و التعبير عنو رقميا. 

 التكنولوجيا مشكبلت و، حروب الجيل الخامسر اطخم ضد وقائية سياسة األولى سياستين ـ3
 والثانية، ،الجوال أجيزة و االنترنت عمى الطبلب عميو يطمع فيما ،التحكم لصعوبة ذلك و

و صحة ما تقدمو الوسائل الرقمية من معمومات، تساعد المتعمم  ،من مصداقيةاىمية التحقق 
  ية متكاممة التعبير عنو بموضوعية.عمى تحميل و فيم و استنتاج ،و تكوين رؤ 
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 :الرقميةو االتصاالت المعمومات تكنولوجيا  نشأة تاريخثانيا ـ 
تكنولوجيا  و سائلتطور ل ،مرحمتين متداخمتين يصعب وضع حد زمني فاصل بينيما ىناك 

  و ىي كما يمي: ،يستطيع المعمومات و االتصاالت الرقمية
 األولحيث ظيرت في التسعينات مع الجيل ،التأسيسيةالمرحمة  سميت: و  األولىـ المرحمة 
دت ىذه و اعتم األصدقاءرسائل قصيرة بين  عمىىذه المرحمة  اشتممتو ،((web1لمويب 

 مثل عمى استخدام الرسائل االلكترونية و العديد من المواقع تركز ،المواقع عمى تقنيات
تمكين  إنشائواليدف من وراء  six degreesو موقع ،   classmattes .com موقع

 .لمحة عن حياتيم و ىواياتيم بإعطائو لآلخرين أنفسيممن تقديم  ،مستخدميو
 حيث شيدت تطورا في مجال ،ـ المرحمة الثانية : اتسمت ىذه المرحمة بالنضج و االكتمال

 إقبالوزاد  األفرادبين  ،الرقميالتواصل في عرض المعمومات و  ،التقنيات المستخدمة
 أكثرىاو  و اىم مواقع التواصل االجتماعي،((web2المجتمع عمييا و ىي مرحمة 

  .يوتيوب و موقع تويتركذلك و  ،بوك الفيسا استخدام
wikiemdia foundation , 2014) )) ،(35ـ  32م، ص 3104)حممي خضر ساري 

 :معايير جودة المعمومات و االتصاالت الرقمية ـ اثالث
المواقع  عند استخدام ،يمكن ان تساعد المتعممينمجموعة من المعايير  و ىناك

 ،لمتمييز بين المعمومات المختمفة لمتمكن من انتقاء أفضميا وأنسبيا،  الرقمية اإللكترونية
 وتتمثل ىذه المعايير فيما يمى: المجتمعالفرد و لحاجة 

وعمى ىذا احتياجات المتعمم  ضوء  إال في ،المعمومات إلىال قيمة :المعموماتقيمة تحديد  ـ 0
  .االكترونيا الواردة فييا ضبط محتوى المعمومات  ينبغي ،األساس

مصادر  فيسبق نشرىا  ،:ال قيمة لموقع يحتوى عمى معمومات محتوى المعموماتأصالة  ـ 3
 .من المعمومات شيًئا جديًدا  ف إلى رصيد المتعممتضي حتى،أخرى 

 و يؤدي،الكثير من الجيد والوقت  متعمم: إن المعمومات الدقيقة توفر لمالمعمومات دقـة  ـ2
 .إلى نتائج وأحكام ال مجال فييا لمتأويل

عمي مدى  ،بين المعمومات الصحيحة والخاطئة المتعمم تمييزيعتمد : المعمومات صحة ـ2
تكوين رؤية شاممو تساعده عمى ، و ستنتاج المعموماتو تحميل وتفسير وا عمى اختيار قدرتو
 .حكم بموضوعية إصدار
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فبلبد  ،ىدف المعمومات: حيث أن المتعمم يشاىد مختمف المعمومات عبر اإلنترنت كثيرة .ـ3 
 .نشر المعمومات منيحدد اليدف  أن
جوانب  كلالمعمومات التي تعتمد عمييا ، األدلةمصادر و  البد ان تعرض: شمول المعمومات ـ4

 .صحتيامن  التأكدحتى يمكن تصديقيا و ،الموضوع 
عبر  ،مصداقية المعموماتمدى فى المتعممين تولدت أزمة ثقة : المعمومات مصداقية ـ5 

من  لمتأكدالبد من وضع معايير و لذلك  ،ضابط أليال تخضع  أنياحيث  شبكة اإلنترنت
 .صحتيا

النتقاء أفضل  ،المتعمم العديد من المصادر تمكيماىمية ان :  المعمومات موضوعية ـ6
)محمد مصطفى .مسؤولية التفكير فى إيجاد الحمول المناسبةيتحمل  حتى، الرقمية المعمومات 
 (23ـ 23م ، ص  3101حسين ، 

  :الرقمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت تنمية في التاريخ مادة دورـ  بعاار 
لذلك لدى المتعمم   ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية أىمية إلىنظرا 

، و منيا مادة تنميتيا لدى الطبلب في مختمف التخصصات إلى ،تسعى المؤسسات التعميمية
 :اآلتيةالميارات و يمكن تنميتيا من خبلل التاريخ 

التحقق و تتضمن قدرة المتعمم عمى  المعمومات الرقمية: أدلةمصادر و  التحقق منـ ميارة  0
كري و شخصية الف الموقع الرقمي وتوجيو من مصادر المعمومات الرقمية ،و التأكد من 

من  التأكد مدى مصدقيتياالتي تؤكد و  ،تحديد مصادرىااختيار و و  ، مؤلف المعمومة الرقمية
 , &sharp , project . 2008 )  ( Sevilla Roger تحيزىا و دقتيا. عدم
عمى مر العصور الماضية من التحقق من  ،التاريخية األحداثعند دراسة  التاريخمادة  يتمتو 

الفكري و شخصية المؤرخ ،التي  تثبت صحة  ومات ،و التأكد من توجيومصادر المعم
وصف في لتساعد المتعمم  ،مصداقية المعمومات التاريخية إلثبات األدلةبمختمف   ،المعمومات

من اجل ، األحكام إصدارحتى يستطيع المتعمم  ،التاريخية األحداثستنتاج و فيم و تفسير و ا
 (212ـ 213 ص م،3113 اليادي، محمد محمد)الحقائق موثقة إلىالوصول 

 األطرافمى تحديد المتعمم عب قدرة و تتطم المعمومات الرقمية: محتوى ـ ـميارة تحميل 3
ما عبلقة كل  و تقدير ىدف كل طرف و ،ياتحديد العبلقات بينبالمعمومات الرقمية ، المعنية
 في شارككل طرف  إمكاناتتحديد و ،باألدلة الرقمية التي تثبت صحتيا  وثقةم ،باألخرمنيما 
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م ،   3101، إبراىيم،)ميا لمعمومات الرقميةاأدلةو ،و التمييز بين المصادر ،المعمومات نشر
 (61 ص
المعمومات الواردة  جميعتحميل  تساعد المتعمم عمىة ميارات و تسيم مادة التاريخ في تنمي 

بشكل  النياية إلى من البداية،المشاركة  األطرافدور تتضمن تحديد  و، دث التاريخيعن الح
 ،األوليةو الثانوية  األوليةحيث كونو من المصادر ،نوع المصدر من  بناء عمى، موضوعي

الثانوية تعتمد في مضمونيا عمى المصادر  و،مرة في موضعيا  ألولبوصفيا وثائق تنشر 
و تقديميا  أكثر أوو تمخيص المعمومات عبر مصدر ،و تتركز ميمتيا في تبسيط ، األولية

 .بشكل دقيق 
المعمومات سير تفدرة المتعمم عمى فيم و و تتضمن قـ ميارة تفسير المعمومات الرقمية:  2

و التعبير عنيا ما يترتب عمييا مستقببل و  ،و التنبؤالحاضر  لتفسيرالماضي في ، الرقمية 
و  إلى عوامل مثل نوع المعمومة،استنادا  ،تكون دقيقة و صحيحة أنفالمعمومات يجب  ،رقميا

 Sevilla and Sharp ) أخرى .بعد مقارنتيا بمعمومات  األخطاءطبيعتيا و خموىا من 
,2008)   

فيم الماضي لتفسير و  أىميةعمى  أكدتالتي  ،مادة التاريخ أىدافمع ىذه الميارة تتوافق   
 ،و المصادر األدلةة من تكامل تلحكم عمى مصدقيو ا،توضيح الحاضر و التنبؤ بالمستقبل 

و ، األخرى األحداث بينو و بين  الشبو و االختبلف أوجوو توضيح التي تثبت صحتيا 
 .يز بين ما يعد دليبل و ما يعد تفسيرا لممعمومة الرقميةيمالت
يز بين الحقائق يمو تتضمن قدرة المتعمم عمى التـ ميارة استنتاج المعمومات الرقمية:  2

 مىحتى تساعد المتعمم ع ،الحقيقة و الشائعة الرقمية  و كذلك بين ،ووجيات النظر رقميا
بحيث تغطي جميع جوانب  ،بصورة كاممةعن المعمومة الرقمية  ،تكوين صورة شاممة

لمحصول  أخرىعن مصادر  ،التغطية الجزئية تستدعي من المستفيد البحث أن إذ ،الموضوع
 (6م ، ص3113عبد الحميد ، محمد ) .أخرى بمصادر امقارنتيو  عمى معمومات

 األدلةيل المصادر و تسج تتطمب أنياحيث  ،مادة التاريخ أىدافمع  الميارةتتطابق  و
 إلىلموصول  ، و االستنباط و االستقصاء،البحثميارات  تنمية إلىو تسعى  ،دقةالتاريخية ب
 .لدى المتعمم لتكوين صورة صحيحة و التعبير عنيا ،من دقة المعمومات التأكدالنتائج و 
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 التأكدبعد  ،حكم إصدارتتضمن قدرة المتعمم عمى و  الرقمية: واألدلةـ ميارة تقويم المصادر  3
 لدعم ،لتحديد خمو الموقع من التحيز في طرحو لممعمومات ،صحة المعمومات الرقمية من

يجب التعامل  ،االتصاالت الرقميةعمومات و مع معطيات شبكة الم ،التعامل المعموماتمصداقية 
لتقويم محتواىا المعموماتي من  ،من المواقع بسبب عدم خضوع نسبة كبير ،كبير بحذرمعيا 

- 71م ،ص 3100،  عبد الرحمن و اخرون ) بسام.قبل جيات متخصصة في ىذا الجانب
73) 

عمى  ،تكوين المتعمم القادر إلىتسعي  أنيا حيث ،مادة التاريخ أىدافو تتفق ىذه الميارة مع 
 ،الدليل التاريخيتقويم عند بموضوعية و التعبير عنيا  األحكام إصداراتخاذ القرار و 

التقصي عن المعمومات و المؤرخ وتحديد اتجاىو ،و خارجيا و  داخميا ىا نقد إلى باإلضافة
موثوقية، و صحة ما سجمو من أحداث الحكم عمى مدى قبل  و مكانو و زمانو ،الفكري
  تاريخية

تصاالت ميارات موثوقية المعمومات و اال  تنمية  أىمية إلى السابقة الدراسات ـ سابعا 
  ة:لرقميا
 سرعة في المعموماتي التدفق و العولمة عصر دور(: م3117 ،مجدي حجازي أحمد)دراسة ـ

 ارتبطت سمبية أخرى نتائج ىناك أن إال المجاالت ، مختمف في والبيانات المعمومات تبادل
لمواقع  المعموماتي الختراقوا متطرفة أفكار بثمثل  ،عبر شبكة االنترنت يامع، التعامل بشكل

 سيادية.
المعمومات في حياة  اىميةم(: 3101دراسة )سامية محمد جابر، نعمات احمد عثمان جابر، ـ 

عالم متغير ظل ،في  التخاذ القرارات الصحيحة المادة الخام حيث انيا األفراد و المجتمعات، 
 يستند إلى العمم في كل شي يسمح باالرتجال و العشوائية.

 نموذج عمل بضرورة أوصت(  yang Harrisson ( 2010,ىاريسون يانج دراسة ـ
االتصاالت و  المعموماتتكنولوجيا  استخدام أمان يعكس بشكل تدريسيا و ،الرقمية لممواطنة
 .أآلخر حقوق احترام أىميةو  اقانونيتي مدىو  ،الرقمية
مجموعة من المعايير عند  إتباع أىمية: ) م3100، آخرونو  ، الرحمن عبد بسام)ـ دراسة 

 و والناشر، والموقع الكاتب من لكل الفكرية احترام المسؤوليةمثل  اإلنترنت، التعامل مع شبكة
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التعرف عمى الخمفية العممية  أىمية و ،لمصادر المعمومات الرقمية و دقتيا وشمولية التغطية
 .في تقويم  المعمومات ،من موثوقية المراجع قبل االعتماد عمييا التأكد ،لمكاتب
في الحياة  المعموماتية األىمية م (:3100،يوسف  يعقوب الحميدي ، خالد) ـ دراسة
عمى الكيان الفكري لممجتمع و  ،الفكري في المحافظة األمنفي دعم لدى المتعمم  ،المعاصرة

 .و خاصة لدى الشباب في الجامعة ،حمايتو من الشائعات
عبر مواقع المعمومات و  تامين التعامبلت أىمية م (: 3102 ،سعدني  العينين ماء)ـ دراسة 

بالمصادر و  ،لعرضيا العديد من المعمومات بدون رقابة غبر مدعمة ،االتصاالت الرقمية
و تؤثر سمبيا عمى ،المتعمم ليذه المواقع  تضميل إلىمما يؤدي  ،التي تثبت صحتيا األدلة

ال يقع المتعمم فريسة  حتى المعمومات مصداقيةمن  بأىمية أوصتو ، معتقداتو الفكرية
 لبلكاذيب

مصداقية المعمومات المقدمة عبر  من التأكد أىميةم (:  3103،العزيز  بتول عبد ) دراسة ـ
لممعمومة  األدلة،و االلتزام بمعايير و منيا تقديم المصادر و  ،مواقع التواصل االلكتروني

 أحداث.لما يدور حولو من  ،حتي يستطيع القارئ تكوين رؤية ،موضوعي بأسموبالرقمية 
 ،األدلة عمى قائم نموذج تقديم أىمية( : (Jane  Alison;2015دراسة جان بيكرد اليسونـ 

 بين العبلقات وتحديد الويب بيئة في ،المعمومات مصادر في المستخدم ثقة لزيادة
 .بالثقة الجديرة المجاالت لتحديد يحتاجو وما، والمستخدم الخدمة لمقدم ،االحتياجات

 الدراسات في الرقمية التكنولوجيا عمي قائم مقترح برنامج م(: 3103 عويس ، )غادة ــ دراسة
 الصف لدي تبلميذ االجتماعي االتصال وميارات التاريخي التفكير ميارات لتنمية االجتماعية

و المصادر التي تثبت صحة  األدلةفي جمع  أىميتياعمى  أكدت واإلعدادي  الثالث
 .المستقبل أوالمعمومات سواء في الماضي او الحاضر 

المقررات  اثناء دراسةالمتعمم  تدريب أىميةم (: 3104ـ دراسة عبد العاطي حمقان ) ؛
 قضايا تدريس ضرورة.اإلنترنت عمى السبلمة وقضايا بموضوعات التاريخ مثل الدراسية

 رسية ا الد السنوات كل وفي التعميمية المراحل كل في اإلنترنت عمى السبلمة وموضوعات
جودة المعمومات المستمدة من وسائط التواصل  أىمية: م (3104)  محمد عمار دراسةـ 

تساعده  ثقافة تبنيو ،في تكوين رؤية شاممة  المتعمم في ضوء معايير تساعد ،االجتماعي
  المعاصر. قضايا المجمتع مع لتعاملا و ، عنيا دفاعال في 

http://0810gwwv8.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%8C+%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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مواقع  عمى ،المعمومات موثوقية أىمية التأكد من م( :3105،اهلل  عبد بن إبراىيم)ـ دراسة 
 من تحد قوانين إيجاد ضرورةو  ،التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من التواصل االجتماعي

 كانت إذا ،خاصة عبر مواقع المعمومات و االتصاالت الرقمية، موثوقة غير معمومات نشر
 كالمواقع الموثوقة اإلخبارية المصادر عمى االعتمادو  القومي  لمدولة، األمن تمس المعمومات
 .بالحيادية  ليا المشيود

من وسائط  ،المعمومات المستمدة من جودة التأكد أىميةم(: 3105 ، إبراىيمقاسم ـ دراسة ) 
جودة من ،بعد التثبت  إالفي عمميات اتخاذ القرارات  ،التواصل االجتماعي و عدم اعتمادىا

و تبادل المعمومات  اآلخرين،و البد من وجود ضوابط يتم من خبلليا التواصل مع ، المعمومات
   .خاصة الكاذبة األخبارو نشر  ،الرقمية لمحد من الشائعات

 تناولت التي المراجع وات الدراس ندرةو ىي ،كتابة البحث  أثناءصعوبة  الباحثةيت واج*
الى تنمية  التاريخ تيدف مادة بالرغم ان ،الرقمية و االتصاالت المعمومات موثوقية، أىمية

من صحة و موثوقية مصادر المعمومات و  التأكدو  ،التحقق ميارات تساعد المتعمم عمى
و استنتاج تقويم ،لو بدون تحيز حتى يستطيع المعمم فيم و تحميل  ،تحديد التوجو الفكري

 خاصة في العصر الحاليو حيادية و و التعبير عنو بدون تحيز  ،الحدث التاريخي يموضوعية
و  ،مواقع المعموماتإقبال عمى استخدام  وجودحروب الجيل الخامس و   ،الذي يشيد

و  ،لدى جميع المتعممين في مختمف المراحل التعميمية، االتصاالت  االجتماعية الرقمية 
و  ،المعموماتي محتواىا بتحديث المواقع إدارات اىتمام ،مستوى في انخفاض خاصة الشباب و

 المعمومات. موثوقية عمى يؤثر قد مما ،التأكد من صحتو قبل عرضو عمى المواقع الرقمية
 بناء في المتعمقة األدبيات السابقة الدراسات و النظري اإلطار من الباحثة استفادت ولقد*

 خبلل من تنميتيا يمكن التي ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقميةال قائمة
 بناء في عمييا اعتمدت و حروب الجيل الخامس لدى طبلب كمية التربية أدواتاستخدام 
   .البرنامج

ميارات  تنمية في الخامس الجيل حروب ادوات عمى قائم التاريخ في برنامج بناء  :ثالثاً 
 المحور ىذا يتناول :وتطبيقو التربية كمية طبلب لدى موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

ميارات موثوقية  تنمية في الخامس الجيل حروب أدوات عمى قائم، برنامج لخطوات عرضا
 :يمي مما كل تضمن وقد ، التربية كمية طبلب المعمومات و االتصاالت الرقمية
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 :  الكائنة إعداد أوال
ت موثوقية المعمومات ميارا تحديد القائمة بناء يستيدف:القائمة بناء من اليدف تحديد ـ 0

 تخصص التربية كمية المعمم الطالب لدى تنميتيا يمكن التي ،المناسبة  الرقمية  االتصاالت
المعمومات الرقمية ـ تحميل  أدلةتحديد مصادر و ميارات) عمى البرنامج ركز قد و التاريخ،

المعمومات الرقمية ـ استنتاج المعمومات الرقمية ـ تقويم المصادر و  تفسيرالمعمومات الرقمية ـ 
 (الرقمية األدلة

 تحديد تم :ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية قائمة بناء مصادر دراسة ـ  3
 الطالب لدى تنميتيا يمكن التي ،المناسبة ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

 والدوريات والمراجع الكتب و ،السابقة والدراسات البحوث دراسة من، التربية كمية المعمم
 مناىج ميدان في والمتخصصين الخبراء وآراء  ى،الجامع التعميم طبلب وخصائص وطبيعة،

 .التاريخ مادة وطرق
 المعمم الطالب لدى ،المناسبة ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية قائمة ضبط ـ2

 عمى عرضت وقد استبانو، شكل في المبدئية صورتيا في وضعت لضبطو  ، تاريخ تخصص
 ،االجتماعية الدراسات مادة التدريس وطرق المناىج تدريس في المحكمين السادة من عددا
ميارات موثوقية المعمومات و  عمى تشتمل قائمة ووضعت (3)المحكمين السادة قائمة

 متضمنة فرعي بعد (04 (عمى تشتمل و (2 ( ممحق النيائية صورتيا في االتصاالت الرقمية
  :التالي(0)الجدول في موضحة وىي رئيسية ميارات سبعة في

 انفرعيخ و انرئيسيخ ًهبراد يىثىليخ انًعهىيبد و االتصبالد انرلًيخن انًئىيخ انُسجخ (1(خدول

 انًئىيخ انُسجخ انفرعيخ انًهبراد يهبراد يىثىليخ انًعهىيبد و االتصبالد انرلًيخ و

 % 11 ,55 3 انتحمك يٍ يصبدر و ادنخ انًعهىيبد انرلًيخ 1

 %25 4 انًعهىيبد انرلًيخ يصبدر ـ تحهيم 2

 %24 2 انًعهىيبد انرلًيخ يصبدرـ َفسير  3

 % 11 ,55 3 ـ استُتبج انًعهىيبد انرلًيخ 4

 % 12 ,55 4 انرلًيخ األدنخـ تمىيى انًصبدر و  5

 %155 16 انًدًىع 

ميارات موثوقية  ما " : ىو و البحث أسئمة من األول السؤال عمى اإلجابة تم بذلك و
  ؟ تاريخ تخصص التربية كمية طبلب لدى تنميتيا  يجب التي المعمومات و االتصاالت الرقمية
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  :الربىامج حمتوى إعداد ثاىيا"
 والتي ،الحديثة العالمية االتجاىات عمى الحالي البرنامج فمسفة اعتمدت :البرنامج فمسفة- 0

 الطبلب لدى ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية أىمية عمى تؤكد
 تيدد التي ،الخامس الجيل حروب مخاطر مواجية من يتمكنوا لكي ،التربية كمية في المعممين
 الجيل حروب أدوات عمى قائم التاريخ في برنامج تصميم ،و المستقبل و الحاضر في المجتمع
 المنصة باستخدام ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لتنمية ،الخامس
 عمى تساعد التي ،اآلمنة التعميمية المنصات احدث من أنيا حيث، الرقمية االودمودوالتعميمية
 خاصة و االجتماعي التواصل وسائل خبلل من ،المعممين و الطبلب بين االيجابي التفاعل
 و الدراسي المحتوى اختيار تمو  ،عمى استخدامو الطبلب قابمية و تأثيره لكثرة ،بوك الفيس

 احتياجات يناسب بما ، البلزمة األنشطة وتصميم التعميمية، والوسائل التدريس استراتيجيات
 .سبق فيما إلييا التوصل تم التي ،ميارات ال قائمة إلى استناد ،الطبلب وخصائص

 تاريخ "مقرر لتدريس الحالي البرنامج بناء عند روعي:البرنامج عمييا يقوم التي األسس- 3
 عمييا يستند التي األسس، تحديد التربية بكمية الرابعة الفرقة طبلب لدى ،" الحديث مصر

 :يمي كما توضيحيا ويمكن ،إعداده عند البرنامج
 المتبلحقة السياسية واألحداث التحديات من العديد مجتمعنا يواجو : الخامس الجيل حروبأ ـ 

حروب الجيل الخامس نتاج  تعتبر و،التاريخية  العصور مر عمى الحروب أجيال تعددت ،حيث
 األدواتو  األساليب تحديث منيجية في كبير بشكل أثرت التي ،ليذه الحروبلتعرض المجتمع 

 عمى حساب دول المستيدفةومصالحيا  أىدافيا تحقيق إلى تسعى التي ،بياالمستخدمة 
 تسعى أن يجب لذلك ،الخضوع عمى مستيدفةال الدول إلجبار الوسائل كافة فييا تستخدم،

 عمى المحافظة في يسيم لكي المجتمع لو يتعرض التي ،المخاطر بحجم  أبنائيا لتوعية الدول
 .استقراره

 الجيل حروب دول الستخدام : نظرا  Edmodoاالودمودوب ـ المنصة التعميمية الرقمية 
 المعمومات و لنشر كأداةو خاصة الفيس بوك  ،الرقمية مواقع التواصل االجتماعي الخامس
 استخدم عمى ةحثاالب تاعتمد، و تشكيك المجتمع لتشتيت و ،الشائعات و المتطرف الفكر

 التواصل مواقع استخدام عمى تعتمد أنيا حيث،   Edmodoاالودمودو التعميمية المنصة
موثوقية المعمومات و االتصاالت  في تنمية ميارات بوك الفيس خاصة ،الرقمي االجتماعي
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من الطبلب  عمى اتأثير  و إقباال أكثر انو حيث ،الطالب المعمم تخصص تاريخلدى  ،الرقمية 
 كل بين، األفكار و اآلراء تبادل و االيجابي بالتفاعل يسمح بحيث ،األخرىمختمف الوسائل 

 ،تعميمي إطار في و الطبلب بعضيم بعض من جية اخرى،من جية  المعممين و الطبلب من
 .الخدمة قبل و أثناءحتى يستطيعوا تنميتيا لدى طبلبيم 

 ممن، مستخدمة كأداة الفئات أكثر ىم الشباب أن :الجامعي التعميم طبلب خصائص ـ ج
 تعرضا األكثر لكونيم ،اإلرىابية الجماعات قبل من استيدافا الخامس الجيل حروب يديروا
 السنوات في خاصة و وعييم عمى التأثير يسيل و ،خبرة األقل و االجتماعي التواصل لوسائل
 ،الطبلب إلشعار إمكاناتيا و قواىا تسخير إلى تسعى ،اإلرىابية التنظيمات أن حيث ،األخيرة
 ،سموك من يفعموه ما و إقناعيم ان بتجنيدىم يقوموا ثم ،االنتماء و األمن يفتقدون أنيم

 يتمكنوا حتي ،الطبلب إرشاد مسئولية التربية كميات عمى ،و اهلل إلى تقرب ليم سيحقق إرىابي
لذلك البد من ، الخدمة أثناء و بالمدارس العممية التربية فترة ،أثناء الطبلب لدى تنميتيا من

لمحد  االتصاالت الرقميةتدريبيم عمى ميارات ،تساعدىم التحقق من موثوقية المعمومات و 
 لحماية فكرىم .من 

   :ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية  ود ـ مادة التاريخ 
 أنياحيث  ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ي تنميةتسيم مادة التاريخ ،ف
أىمية التحقق ،من كافة مصادر المعمومات التاريخية قبل دراستيا، و تساعد المتعمم عمى 

حتى يستطيع المعمم فيم و  ، لممؤرخ و ما يعرضو من أحداث التوجو الفكريالعبلقة بين 
، و التعبير عنو بدون تحيز خاصة في بموضوعيةتحميل ،و استنتاج تقويم الحدث التاريخي 

مواقع المعمومات، واالتصاالت عمى استخدام  إقبال وجود العصر الحالي ،الذي يشيد
 لدى جميع المتعممين في مختمف المراحل التعميمية، و خاصة الشباب و، االجتماعية الرقمية 

المعموماتي، و التأكد من صحتو  محتواىا بتحديث المواقع إدارات اىتمام مستوى، في انخفاض
 وسموكياتيم تجاه المجتمع. أفعاليم ينعكس عمى ردود قبل عرضو عمى المواقع الرقمية، مما

 :الخطوات ليذه شرح يمي وفيما: المقترح البرنامج بناء خطواتـ 
ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  تنمية البرنامج يستيدف :البرنامج أىداف  ـ أ

أدلة المعمومات مصادر و التحقق من ) وىي تاريخ تخصص التربية كمية طبلب لدى ،الرقمية
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مومات الرقمية ـ المع المعمومات الرقمية ـ تفسير المعمومات الرقمية ـ استنتاج الرقمية ـ تحميل
 األدلة الرقمية (تقويم المصادر و 

 :البرنامج محتوي تحديد- ب
 األدواتلتنمية خبراتك عن  ،مقترحة األولىوحدتين دراسيتين  لموحدتين عرضاً  يمي وفيما 

من  ،لمتأكدعمى تنمية ما لديك من ميارات  وأثرىا ،المستخدمة في حروب الجيل الخامس
و الثانية كيفية تطبيقيا من خبلل تدريس وحدات ،موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية 

طبلب الفرقة الرابعة شعبة  إلى"  تاريخ مصر الحديثالكتاب المقرر في مادة التخصص" 
 التاريخ 

 من العديد الحالي البحث تناول :البرنامج تدريس وطرق استراتيجيات يدتحد ـ ج
 المحتوى طبيعة مع تتناسب التي و،باستخدام المنصة التعميمية االدمودو االستراتيجيات

 العصف والحوارـ المناقشة) إستراتيجية مثل االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و و 
 نشاط عمى التركيز خبلل من( معرفية خرائط ــ المشكبلت حل ـ التعمم التعاوني ـ الذىني
 تقديم و التوجيو و التعمم عممية تيسير في،التدريس ىيئة عضو دور اقتصر و ،المتعمم

 .المساعدة
من خبلل  والتكنولوجية التعميمية الوسائل من مجموعة اختيرت : التعميمية الوسائل ـ د 

 أن يمكن والتي ، الوحدتين دروس من درس كل أىداف لتحقيق ،المنصة التعميمية االدمودو
اإلبحار التاريخي  و االودمودو منصة يىو ، البرنامج تنفيذ أثناء المعمم الطالب بيا يستعين

 .الطبلب استاذ المادة و التعاوني بين  أومن خبلل االنترنت عمى المستوى الفردي 
و التكميفات باستخدام المنصة  األنشطة  من مجموعة البرنامج يقدم :التعميمية األنشطة ـ ـى 

ميارات  لتنمية ، البرنامج تدريس أثناء بيا القيام الطبلب عمى التي ،التعميمية االدمودو
 تدريس خبلل من تستخدم، التي األنشطة يمي وفيما ،موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

 .الطبلب بين تعاونية فردية و بطريقة تقارير إعداد االولى و الثانية وحدةال
 المعمم بيا تقوم التي العممية ىو التقويم إن ::يقدم البرنامج  التقويم وأساليب أدوات  وـ

قد تم إعداد أدوات التقويم  و ،العامة األىداف تحقيق في البرنامج ،النجاح مدى لمعرفة
  :تتضمنباستخدام، المنصة التعميمية االدمودو و 
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ميارات من  ،لقياس مدى تمكن الطالب المعمم ختبارالا تطبيق ويتم :القبمي التقويم مرحمة ـ0
نحو  ،لقياس اتجاىات الطالب المعمم ، و مقياس االتصاالت الرقميةوثوقية المعمومات و م

 .البرنامج تطبيق قبل ، موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقميةميارات 
 والجوانب ودعميا ،اإليجابية الجوانب واكتشاف البرنامج تنفيذ أثناء :البنائي التقويم مرحمة ـ3

 .درس بكل الخاصة التكميفات و الميام وأداء األسئمة وتشمل ومعالجتيا، السمبية
االختبار لقياس مدى تمكن الطالب المعمم، من  التطبيق فييا يتم :النيائي التقويم مرحمة ـ 2

لقياس اتجاىات الطالب المعمم،  الرقمية ، و مقياسميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت 
 .البرنامج تطبيق بعد،موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقميةنحو ميارات 

 أدوات عمى قائم التاريخ في لبرنامج ،العام اإلطار توصيف تحديد تم سبق ما ضوء في و
 لدى ،االتصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و  تنمية في ،الخامس الجيل حروب
 .لمبرنامج العام اإلطار ووضع (2) ممحق ، التربية كمية طبلب
 : البرنامج تدريس :ثالثا

 الجيل حروب أدوات عمى قائم البرنامج  Edmodo االودمودو منصة باستخدام برنامج بناء ـ
 البرنامج بداية في جمسو ، ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لتنمية ،الخامس
 ،التاريخ تخصص الرابعة الفرقة المعمم لمطالب التدريس كيفية و ،اإلرشادات تقديم و لتمييد
 : اآلتية الخطوات وفق

و ، Edmodoعن منصة االدمودو  الب المعممـ شرح و عرض مبسط لمط الخطوة األولي
تاريخ يمكن الوصول لمفصل الدراسي الخاص بمقرر" ، و طريقة استخدامياو مميزاتيا تعريف 

  https://new.edmodo.com/home " الرابط مصر الحديث
ستخدام الرمز وا، Edmodoحساب في االدمودو  إنشاءالتدريب عمى كيفية  الخطوة الثانية ـ

 ،عمى ىواتفين الذكية  Edmodoاالدمودو برنامج و تحميل تطبيق ،السري لصفحة الشعبة 
التفاعل مع ، و إرسال المشاركات و البرنامجباستخدام  ،باإلضافة إلى شرح كيفية البدء

 .المجموعة
لتسييل  ،لدعم التعمم المتنقل  Edmodoتطبيق استخدام منصة االدمودو  الخطوة الثالثة ـ

ذلك عن ، و المعمومات و االتصاالت الرقمية عمى ميارات موثوقية ،عممية التعمم و التدريب
 طريق إتباع الخطوات التالية :

https://new.edmodo.com/home
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عن الى الطبلب المادة  أستاذمن  يتم تكميف التمييد: بعد كل محاضرة  األولىأ ـ المرحمة 
عميو دعم ،و لتجميع معمومات من المقرر ليكون النقاش ثريا  ،موضوع المحاضرة القادمة

ن المعمومات بحيث تتسم م ،غيرىا أومقاطع فيديو  أوبمعمومات موثقة أو روابط  وجية نظره
 .عبر مناقشة بينو و بين زمبلئو ،اإلثارةالتشويق و 

 ،المادة بعرض عدد من مقاطع الفيديو العممية أستاذب ـالمرحمة الثانية التييئة : و يقوم 
 ،سواء كانت تشرح الموضوع ،حاضرةذات الفائدة الكبيرة الرتباطيا بموضوع الم عمي الطبلب
بداء أرائيمالمشاركة  مثم يطمب مني   .والتعميق عمييا وا 

عمى  تحتوي ،بمشاركة روابط لمواقع تاريخية المادة أستاذيقوم ج ـ المرحمة الثالثة المشاركة :
التعميق عمييا و بقراءتيا و  الطالب مع زمبلئوقوم حيث ي،معمومات اثرائية و صور معبرة 

مثل ،" تاريخ مصر الحديثو وتحميل جميع المصادر المتعمقة بالمقرر " ما تعمم ،تدوين
و الكتب االلكترونية و رفعو عبر مكتبة االدمودو  ،األوراق العممية و األبحاث ذات العبلقة

Edmodo ،  ليا لتسييل وصول زمبلئو تقرير األداء إعدادو. 
 ،بممارسة و تطبيق موجوالطالب قوم  : يالموجيةالنمذجة الممارسة و د ـ المرحمة الرابعة 

في تنمية ميارات موثوقية المعمومات و  ،الستخدام المنصة التعميمية الرقمية االودمودو
من خبلل تناول  ،كل منيا بحيث تصبح جزءا من سموكو و التمييز بين، االتصاالت الرقمية

حتى  ،التي تواجو المجتمع في الحاضر و المستقبل ،نماذج تطبيقية من مشكبلت و القضايا
 .أثناء التربية العممية  ،عمييا وطبلبيستطيع تدريب 

و  ،المادة أستاذو بين  فتح المجال بين الطالبه ـ المرحمة الخامسة الغمق : و يتم بيا 
 ،لمراجعة المقرر أيامبشكل عام و تحديد  ،لطرح األسئمة و النقاش و تبادل المعمومات زمبلئو

لمتأكد من صحة المعمومات مما  ،المادة أستاذو المواضيع الميمة تحت إشراف و متابعة 
 .و ىو تنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ،يعزز تحقيق اليدف

 و من خبلل أداء الطالب،يتم بيا تقويم موضوع المحاضرة و ـ المرحمة السادسة التقويم : و 
سواء فردية أو بالتعاون مع المتطمبة في كل درس بالبرنامج ،نشطة والتكميفات و الميام األ 

ذلك إلثارة اىتمام الطالب المعمم و  ،التي تثبتيالتبادل األفكار و اآلراء المدعمة باألدلة  ،زمبلئو
تنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  والمرتبطة بالمحاضرة ،  واستدعاء خبراتو

 . الرقمية
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 البرنامج تقويم :رابعاً 
 مستوى عن الكشف إلى ييدف ،  Edmodoاالودمودو منصة باستخدام التقويم تم إعداد
ميارات موثوقية المعمومات و  لتنمية ،استخداميا من تاريخ تخصص المعمم الطالب تمكن

 البحث أدوات تطبيق إلى باإلضافة، الخامس الجيل حروب أدوات ضوء في ،االتصاالت الرقمية
 وتنفيذ ، التاريخية األحداث تقديم عند البنائي والتقويماختبار و مقياس  ويشتمل عمى قبميا،

 التي والتدريبات، التقويمية األسئمة في يتمثل النيائي بيا،والتقويم المكمف الميام و األنشطة
 .بعديا البحث أدوات تطبيق إلى باإلضافة تاريخي حدث كل تعقب

 حيث من مناسبتو من لمتحقق المحكمين، من مجموعة عمى البرنامج عرض تم وقد ـ
 البرنامج في التعديل وتم التقويم، وأساليب والمحتوى واألنشطة والوسائل واألىداف، الصياغة

 . النيائية صورتو في لمبرنامج العام اإلطار أصبح وبذلك ، المحكمين مبلحظات عمى بناء
 حروب أدوات استخدام عمى قائم برنامج صورة ما " الثاني السؤال عن اإلجابة تمت بذلك و 

 كمية طبلب لدى ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لتنمية  الخامس الجيل
 " تاريخ؟ تخصص التربية

 واألنشطة الميام عمى يحتوي و الطالب كتيب إعداد تم :المعمم الطالب كتيب إعداد  - 
 (3)ممحق التدريس أثناء المعمم الطالب بأدائيا المكمف

 من وحدة لتدريس عضو ىيئة التدريس دليل إعداد تم :عضو ىيئة التدريس دليل اعداد ـ
 لمخطوات وفقا ذلك الخامس،وتم الجيل حروب أدوات باستخدام ،الحديث مصر تاريخ مقرر
 : التالية

  .الدليل أىداف تحديد ـ
 : األتي عمى اشتمل و الدليل مكونات تحديد ـ
 عبر األجيال حروب  ونبذة الخامس، الجيل حروب التعريف عمى اشتممت و : المقدمة ـ 0

 في الخامس الجيل حروب أدوات استخدام كيفية و و أدواتيا و الماضية التاريخية العصور
 . الرقميةميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  تنمية
 أفضلرقمي  ...." معا نحو تواصل معموماتيو عنوانو البرنامج  واشتمل : الدليل محتوى ـ3
 و ىي كما يمي: دروسعمى عرض العديد من ال"
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و تتضمن حروب الجيل الخامس و مخاطرىا و كيفية مواجيتيا "  أدواتبعنوان"  األولىالوحدة 
 : 
  .عوامل ظيورىا حروب الجيل الخامس من حيث المفيوم و مراحل تطورىا األول درسالـ 

 .و مخاطرىا عمى المجتمعحروب الجيل الخامس  أدواتـ الدرس الثاني :
  .الثالث مادة التاريخ و ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ـ الدرس
نماذج تطبيقية لتنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية "بعنوان  الثانية الوحدة

 عام:  تاريخ الرابعة الفرقة لدى ،" الحديث مصر تاريخ " مقرر من خبلل مادة التاريخ من 
 م .0733فبراير  36ـ الدرس الثاني : تصريح               .م 0707ثورة :  األولالدرس ـ 

  .م 0732ـ دستور الثالث :ـ الدرس 
ميارات موثوقية المعمومات و  ـ المحدد الزمن ـ الدرس أىداف (عمى درس كل واشتمل 

 ـ التدريس أساليب و طرق ـ التعميمية األنشطة ـ التعميمية الوسائل ـ االتصاالت الرقمية
 التي الرقمية  المراجع ـ التقويم ـ  الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام التدريس خطوات
 (المعمم دليل بناء في منيا االستفادة يمكن
 ومدى العممية، المحتويات من لمتأكد، المتخصصين من مجموعة عمى الدليل عرض تم ــ2

 من االنتياء وبعد، لتطبيقيا الزمن مناسبة و إجرائيا لمتحقيق،ووضوحيا الدليل أىداف قابمية
  .(4)ممحق النيائية صورتوعضو ىيئة التدريس  دليل فقرات صياغة تم التحكيم
 لدى ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية في البرنامج فاعمية قياس:خامساً 
 :خبلل من ذلك وتم ، تاريخ تخصص الرابعة الفرقة التربية كمية طبلب

 اختبار ببناء الباحثة قامت :ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية اختبار بناء ـ 0
 : التالية الخطوات خبلل من ضبطو و
 كميةتمكن الطالب المعمم مدى  قياس إلي ،االختبار ىذا ييدف :االختبار من اليدف تحديد ـ أ

من ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  ،تاريخ تخصص الرابعة الفرقة التربية
  .الخامس الجيل حروب أدوات باستخدام) البحث عينة)الرقمية

 لقياس االختبار تصميم ثم سموكية، عبارات في صياغتيا تم :المواصفات جدولتحديد  ـ ب
ميارات  تنميةاالختبار،و  ميارات لتحديد لممواصفات جدول وضع وتم السموكية، األىداف تمك
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 أصبح تقيسيا التي أسئمة ميارة لكل يحدد بحيث ،موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
 . (5 ) ممحق سؤال (21)االختبار ألسئمة اإلجمالي العدد
 االختبار عمييا اشتمل التي ،واألسئمة الفقرات صياغة ركزت : االختبار مفردات تحديد ـ ج

مصادر التحقق من ميارة ) وىي، التصاالت الرقميةميارات موثوقية المعمومات و  ،بعض عمى
المعمومات الرقمية ـ استنتاج  فسيرالمعمومات الرقمية ـ ت ية ـ تحميلالمعمومات الرقم أدلةو 

 الرقمية( األدلةالمعمومات الرقمية ـ تقويم المصادر و 
 المناىج مجال في المحكمين، السادة من مجموعة عمي االختبار عرض :االختبار صدق دـ

 التي لؤلىداف، االختبار مناسبة مدي من التأكد بيدف وذلك التاريخ، مادة التدريس وطرق
ميارات موثوقية المعمومات و  االختبارعمى شمول من التأكد و االختبار، أجل من وضع

 ثم األولية، صورتو في االختبار إعداد من االنتياء وبعد تحديدىا تم التي ،االتصاالت الرقمية
 وأسفر إلييا، أشاروا التي والمقترحات بالتعديبلت األخذ تم وقد المحكمين، السادة عمي عرضو
 : التالي الجدول في المفردات عدد عمى االختبار

 "يىثىليخ انًعهىيبد و االتصبالد انرلًيخ يهبراد اختجبر يفرداد يىاصفبد (2 ) خدول

ميارة في  كل فقرات عدد بين تناسب ىناك أن :يمي ما (3) جدول من يتضح
 الثاني ،و %32,32 المئوية نسبتيا و (5 ) األولىالميارة ) أسئمة عدد بمغت ،حيث االختبار

و الرابعة ) %44,04المئوية نسبتيا و (3 ) والثالثة ،%44,04 المئوية نسبتيا ،و (3 )
 .%32,32  المئوية نسبتيا و ( 5%، و الخامسة) 31المئوية نسبتيا و( 4

طالًب ( 21و ـ التجربة االستطبلعية: تم تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية تكونت من )
و  3107/ 01/  0قسم التاريخ في يوم جامعة عين شمس  من طبلب كمية التربية  معمم

  ذلك بيدف تحديد و حساب :

 انًئىيخ انُسجخ انًفرداد عدد يهبراد يىثىليخ انًعهىيبد و االتصبالد انرلًيخ و

 %23,23 5 انتحمك يٍ يصبدر و ادنخ انًعهىيبد انرلًيخ 1

 %66,16 5 يحتىي انًعهىيبد انرلًيخ تحهيم 2

 %66,16 5 َفسيريحتىي انًعهىيبد انرلًيخ 3

 % 25 6 استُتبج يحتىي انًعهىيبد انرلًيخ 4

 %23,23 5 ـ تمىيى انًصبدر و االدنخ انرلًيخ 5 5

 %155 35 انًدًىع انًدًىع
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من خبلل تحديد زمن االختبار:تم حساب زمن االختبار من خبلل العينة االستطبلعية وذلك  *
تسجيل الزمن الذي استغرقو كل طالب  لئلجابة عمى االختبار، ثم حساب متوسط الزمن لمعينة 

 ( دقيقة.031كميا، وبذلك تم إيجاد زمن االختبار وىو)
:ـ االتساق الداخمي لمفردات االختبار:لمتأكد االختبارألبعاد  حساب صدق االتساق الداخمي *

معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة  حسابختبار، تم من االتساق الداخمي لمفردات لبل
 والدرجة الكمية لبلختبار مما يشير إلى االتساق الداخمي لبلختبار

بعد أسبوعين عمى  و مرة اخرىإعادة تطبيق ثم تم تطبيق االختبار ـ حساب ثبات االختبار: *
ووجد أنو  ،لكل طالببين درجة التطبيقين ،نفس الطبلب ،وقد تم حساب معامل االرتباط 

وىو معامل ارتباط قوي ، وىذا يدل عمى ان االختبار يتمتع بدرجة عالية من  1972يساوي 
 .ومن ثم يمكن االعتماد عميو كوسيمة لمقياس ،الثبات

 التعديبلت إجراء وبعد المحكمين، السادة عمي االختبار عرض ـ الصورة النيائية لبلختبار: بعد
 التجربة نتائج عنو أسفرت وما، المحكمين السادة أراء ضوء في االختبار مفردات عمى

 والصعوبة السيولة ومعامبلت وبنائو،االختبار وصدق زمن لتحديد أجريت التي ،االستطبلعية
 النيائية صورتو في جاىزاً  االختبار وأصبح ،النيائية صورتو في االختبار صياغة تم، لمفرداتو

 (6ممحق ) .البحث عينة عمي لمتطبيق استعدادا،
  :المقياس إعداد ـ 3
بميارات  ،المعمم الطالب قياس اتجاىات إلى المقياس ييدف   :المقياس من اليدف ـ أ

 األبعاد من عدد رئيسي بعد كل تحت يندرج و ، موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
 . المحتوى مستوى لتحقيق المتوقع األداء تصف ،التي الفرعية

 األدبيات بعض جعةامر  و المقاييس من عديد تحميل خبلل من  : المقياس محاور تحديد ـ ب
ميارات موثوقية المعمومات و  تنمية في الخامس الجيل حروب أدوات اىتمت بدور ،التي

  : ىي رئيسية محاور ثبلثة تحديد تم ،و االتصاالت الرقمية
 .الرقمية في حل مشكبلت الفرد و المجتمع دور ميارات موثوقية المعمومات ـ أوال 

 و تنمية المواطنة الرقميةالرقمية  دور ميارات موثوقية المعمومات ـ ثانيا
 .اليوية الثقافية لمدولة حماية فيالرقمية  دور ميارات موثوقية المعمومات ـ ثالثا
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 ضوء في مواقف أسئمة صورة في المقياس، مفردات صياغة تم :المقياس مفردات تحديد ـ ج
 تحديدىا تم التي الرئيسية، المحاور ضوء في كذلك و تحديدىا تم التي ،التعميمية األىداف
 المحور بواقع الثبلث المحاور عمى موزعة سؤال 21 من تكونت ،وفي شكل مواقف  لممقياس
 و موقف،  (03  (الثالث المحور و ، موقف (01 (الثاني المحور و،موقف   (6(األول
  .بدائل أربع من الصحيحة اإلجابة المعمم الطالب يختار

و تخصيص درجة واحدة فقط  المقياس درجات توزيع تم :المقياس تصحيح  درجات تقدير ـ د
  .موقف (21(عمى مقسمة درجة 21 لممقياس النيائية الدرجة تكون بذلك و لكل سؤال

 في الرأي ،إلبداء المحكمين من مجموعة عمى المقياس عرض تم قد و : المقياس صدق ـ ىـ
 لمتطبيق المقياس وصبلحية المفردات صياغة ،و المقياس بمحاور العبارات ارتباط مدى

 في العبارات تعديل عن التحكيم نتائج أسفرت قد ،و المقياس تعميمات مناسبة إلى باإلضافة
 .ضوءأراءالمحكمين

 عمى موزعة ،عبارة (21لممقياس) النيائية الصورة وتضمن : المقياس مواصفات جدول ـ و 
 تنمية ،بأىمية (03والصغرى) درجة (21لممقياس) العظمى الدرجة كانت قد ،و محاور ثبلث

 عدد و المقياس ألبعاد تصور يمثل ىو ،و ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
 موضحة المقترح التصور مجال في بعد لكل النسبية األوزان و يقيسيا ،التي المفردات
  :التالي (2) رقم بالجدول

 يهبراد يىثىليخ انًعهىيبد و االتصبالد انرلًيخ يميبس يفرداد يىاصفبد (3 ) خدول

 عدد األثعبد

 انًفرداد

 انُسجي انىزٌ انًفردح رلى

دور يهبراد يىثىليخ   ـ أوال

انرلًيخ في حم  انًعهىيبد

 يشكالد انفرد و انًدتًع

1 1 ،4  ،5 ،6  ،1  ،9  ،

12 ،23 

66,26% 

دور يهبراد يىثىليخ  ـ ثبَيب

و تًُيخ انرلًيخ  انًعهىيبد

 انًىاطُخ انرلًيخ

15 15  ،16  ،15  ،25  ،

21  ،22  ،23  ،25  ،

26  ،21 

33,33% 

دور يهبراد يىثىليخ  ـ ثبنثب

 حًبيخ فيانرلًيخ  انًعهىيبد

 انهىيخ انثمبفيخ نهدونخ

12 2  ،3  ،5  ،15  ،11 ،

14  ،11  ،19  ،24  ،

25  ،29  ،35 

45% 

 %155 35 35 انًدًىع

 انًحبور يٍ يحىر كم فمراد عدد ثيٍ تُبست هُبن أٌ :يهي يب (3 ) خدول يٍ يتضح
 المحور ،و %44,34 المئوية نسبتيا و (6 ) األول المحور عدد بمغ ،حيث لممقياس الثبلث
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 نسبتيا و (03 ) الثالث المحور و ،%22,22 المئوية نسبتيا و، (01 ) الثاني
 .%21المئوية

( طالًبا 21تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية تكونت من ) التجربة االستطبلعية:ـ ل 
 01/ 0الثبلثاء الموافق في يوم التاريخ  قسم  جامعة عين شمس من طبلب كمية التربية

 و ذلك بيدف تحديد و حساب: م3107/
حساب زمن المقياس من خبلل العينة االستطبلعية وذلك من خبلل  تحديد زمن المقياس:تمـ *

تسجيل الزمن الذي استغرقو كل طالب  لئلجابة عمى المقياس، ثم حساب متوسط الزمن لمعينة 
 ( دقيقة71كميا، وبذلك تم إيجاد زمن المقياس وىو)

كل  ،بين درجةتم حساب معامبلت االرتباط  :المقياس مياراتلحساب االتساق الداخمي ـ  *
من الدرجة وذلك بعد حذف درجة البعد  ،والدرجة الكمية لممقياس بعد من أبعاد المقياس

 بعدبين درجة كل  ،قيم معامبلت االرتباط ويوضح الجدول التالي معامبلت االرتباطالكمية،
وذلك بعد حذف درجة  لممقياس( (Corrected Item-Total Correlationوالدرجة الكمية 

 ،جميع أبعاد المقياس مرتبطةل( 1910)دال عند مستوى داللة ،  من الدرجة الكميةالبعد 
 الكمية، مما يشير إلى االتساق الداخمي لممقياس. بالدرجةبشكل دال إحصائًيا 

: لمتأكد من االتساق الداخمي لمفردات لممقياس، تم المقياساالتساق الداخمي لمفردات ـ 
معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس وذلك بعد حذف درجة  حساب

ارتباط جميع المفردات بشكل دال و 1910دال عند مستوى داللة ،  المفردة من الدرجة الكمية
 إحصائًيا بالدرجة الكمية، مما يشير إلى االتساق الداخمي لممقياس

: تم حساب معامل ألفا  لمقياس الكمي عن طريقتم حساب ثبات ا حساب ثبات المقياس: *
وكانت  Alpha- Cronbachكرونباخمعامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل وأبعاده الفرعية 

 وتشير بشكل عام إلى دقة وثبات النتائج لؤلبعاد الفرعية والدرجة الكمية لممقياس قيمة مقبولة
  المقياس كوسيمة لمقياس ومن ثم يمكن االعتماد عميو.

 إجراء وبعد المحكمين، السادة عمي المقياس عرض بعدالنيائية لممقياس :  الصورة ـ ع
 نتائج عنو أسفرت وما المحكمين السادة أراء ضوء في المقياس مفردات عمى التعديبلت
 صورتو في جاىزاً  أصبح المقياس وصدق زمن لتحديد أجريت التي االستطبلعية التجربة
  (7 ) ممحق  البحث عينة عمي لمتطبيق استعدادا النيائية
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ميارات موثوقية المعمومات و  تنمية في  ،حروب الجيل الخامس أدوات برنامج تطبيق :سادساً 
  خبلل من ذلك وتم ، تاريخ تخصص الرابعة الفرقة التربية كمية طبلب عمى، االتصاالت الرقمية

 (الواحدة المجموعة) التجريبي التصميم الحالي البحث اعتمد:لمبحث التجريبي التصميم ـ0
ميارات موثوقية المعمومات و  الختبار القبمي التطبيق تم :البحث ألداة القبمي التطبيق ـ3

، و مقياس اتجاىات الطبلب نحو ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت االتصاالت الرقمية
 .البحث مجموعة عمى الرقمية

 كمية البحث عينة تاريخ تخصص ،الرابعة الفرقة المعممين الطبلب بتدريب الباحثة قامت ـ2 
 مع ، Edmodoاالودمودو التعميمية منصةال استخدام كيفية عمى، شمس عين جامعة التربية
 تدريس خبلل من  ، المادة، تدريس لخطوات استيعابو مدى من لمتأكد المستمرة المتابعة
 من خبلل مادة التاريخ منمخاطرىا و و ،عن حروب الجيل الخامس  األولى الوحدةوحدتين 
 باالستعانة ، م (3131 - م3107األول ) الدراسي بالفصل ،)تاريخ مصر الحديث( مقرر

 المنصة  تصميم مراحل وفقأربع اسابيع  لمدة أسبوعيا ساعتان فترة المعمم الطالب كتيبب
 . التعميمية االودمودو

 بيدف البرنامج تدريس استمر :الخامس الجيل حروب أدوات عمى القائم البرنامج تنفيذ ـ-2
النظري لمحتوى   راطإلا قفو ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية

مع مراعاة ،( محاضرات تدريسية 5ساعة ( مقسمة عمى ) 02) البرنامج واستغرق،البرنامج 
 وقد غيرىا و التي تواجييم ،المشكبلت وحل عمى استفسارات الطبلب ،نياية كل محاضرة الرد

 . المادة  أستاذ خبلل من البرنامج تدريس تم
ميارات موثوقية المعمومات و  الختبار، البعدي التطبيق تم :التقويم ألدوات البعدي التطبيق-3

و مقياس اتجاىات الطبلب نحو ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  االتصاالت الرقمية
 .البحث مجموعة عمى الرقمية

 نتائج لمقارنة المرتبطين؛ لممتوسطين "ت" قيمة حساب تم:لمنتائج اإلحصائية المعالجة-4
ميارات موثوقية  تنمية في فاعميتو من لمتأكد وبعده؛ البرنامج تدريس قبل الدراسة مجموعة

  تاريخ تخصص ،الرابعة الفرقة التربية كمية طبلب لدى ،المعمومات و االتصاالت الرقمية
 من لمتأكد ،لمبحث اإلحصائية البيانات جميع لمعالجة، SPSS  اإلحصائي البرنامج باستخدام

  البحث فروض صحة
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  :ومياقعتَا تفصريٍا البحح ىتائج ـ
عقب انتياء الباحثة من التطبيق البعدي ألدوات البحث قامت بالمعالجة اإلحصائية لنتائج 

  :التالية وذلك تبعا لمخطواتالتطبيق القبمي و البعدي 
 عند إحصائياً  دال فرق يوجدينص الفرض األول عمى "و  صحة الفرض األول: من ـ لمتحقق
التحصيمي في  التربية في االختبار بين متوسط درجات طبلب كمية (10,1)داللة مستوى

القياسين القبمي والبعدي ،لمجموعة البحث لمدى تحقق تنمية ميارات موثوقية المعمومات 
لعينتين مرتبطتين  (ت )استخدام اختبارتم "، الرقمية ككل لصالح القياس البعديواالتصاالت 

التحصيمي لميارات لبلختبار لمكشف عن داللة الفروق بين القياسين القبمي و البعدي 
 ، والجدول التالي يوضح ذلك: موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية كدرجة كمية

طبلب مجموعة البحث في  لداللة الفرق بين متوسطي درجات (ت )(نتائج اختبار2جدول )
التحصيمي لميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية  لبلختبارالقياسين القبمي والبعدي 

 ( 27، درجات حرية =21)ن=كدرجة كمية
 ليًخ االَحراف انًعيبري انًتىسظ انحسبثي انًهبراد

 د

يستىي 

 اندالنخ

 حدى انتأثير

(η
2 

 ثعدي لجهي ثعدي لجهي (

يهبراد يىثىليخ 

انًعهىيبد 

واالتصبالد 

انرلًيخ كدرخخ 

 كهيخ

22, 

33 

45, 53 11, 91 

 

 654 ,5 صفر 1 ,91 65 ,1

وىذا يدل عمى جود  ( 1.10 )يبلحظ من الجدول السابق أن مستوى الداللة أقل من
فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طبلب مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي 

لصالح التطبيق  ككل  لميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية لبلختبار التحصيمي
ولحساب حجم التأثير تم استخدام قبول الفرض  وىذا يعني( 1910 )البعدي عند مستوى 
 تنميةكبير جًدا في تنمية  وىذا يدل عمى أن البرنامج المقترح لو تأثيراختبار مربع إيتا،  

 كدرجة كمية.  ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية
 مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجدينص عمى "و  صحة الفرض الثاني ـ لمتحقق من

لقياسين ا في التحصيمي االختبار ،في التربية كمية طبلب درجات متوسط بين10,1داللة
 ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية من كل في البحث والبعدي،لمجموعة لقبميا

لمكشف عن داللة لعينتين مرتبطتين (ت  )استخدام اختبارتم  والبعدي"،  القياس لصالح
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لميارات موثوقية المعمومات التحصيمي لبلختبار الفروق بين القياسين القبمي والبعدي 
 ، والجدول التالي يوضح ذلك :واالتصاالت الرقمية كميارات فرعية

طالة يدًىعخ انجحث في انميبسيٍ  (َتبئح اختجبر د ندالنخ انفرق ثيٍ يتىسطي درخبد 5خدول ) 

، 45)ٌ=انتحصيهي نًهبراد يىثىليخ انًعهىيبد واالتصبالد كًهبراد فرعيخ نالختجبرانمجهي وانجعدي 

 ( 39درخبد حريخ =

يىثىليخ انًعهىيبد 

 واالتصبالد انفرعيخ

 ليًخ االَحراف انًعيبري انًتىسظ انحسبثي

 د

يستىي 

 اندالنخ

حدى 

 انتأثير

(η
2 

) 
 ثعدي لجهي ثعدي لجهي

انتحمك يٍ يصبدر و 

 ادنخ انًعهىيبد انرلًيخ

3, 45 5, 95 3, 53 2, 31 

 

 41 ,5 صفر 53 ,6

انًعهىيبد  تحهيم

 انرلًيخ

3, 45 5, 65 2, 31 1, 16 

 

5, 62 

 

 59 ,5 صفر

 

انًعهىيبد  فسيرت

 انرلًيخ

3, 13 5, 35 2, 33 1, 91 

 

6, 55 

 

 41 ,5 صفر

 

انًعهىيبد  استُتبج 

 انرلًيخ

4, 55 1, 91 

 

2, 45 

 

2, 14 

 

5, 51 

 

 65 ,5 صفر

 

تمىيى انًصبدر و االدنخ 

 انرلًيخ

4, 11 

 

15, 45 

 

3, 51 

 

2, 55 

 

5, 53 

 

 59 ,5 صفر

 

في كل ميارة  فرعية  ( 1.10 )يبلحظ من الجدول السابق أن مستوى الداللة أقل من
من ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت،  وىذا يدل عمى جود فرق دال إحصائًيا بين 
متوسطي درجات طبلب مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لبلختبار التحصيمي 

يتضح و قبول الفرض  وىذا يعني  (1910)كميارات فرعية لصالح التطبيق البعدي عند مستوى
ن قيم حجم التأثير المعبر عنو بمربع إيتا كل ميارة  فرعية من ميارات موثوقية المعمومات أ

ت اكبير جًدا في تنمية جميع ميار  وىذا يدل عمى أن البرنامج المقترح لو تأثير واالتصاالت
 موثوقية المعمومات واالتصاالت الفرعية لدى طبلب كمية التربية.

فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة  يوجدينص عمى" و صحة الفرض الثالث ـ لمتحقق من
التربية في مقياس االتجاىات في القياسين القبمي  بين متوسط درجات طبلب كمية10,1

والبعدي ،لمجموعة البحث لمدى تحقق تنمية ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت الرقمية 
لمكشف عن داللة لعينتين مرتبطتين (ت  )استخدام اختبارتم  وككل لصالح القياس البعدي"

لميارات موثوقية المعمومات  لمقياس االتجاىاتالفروق بين القياسين القبمي والبعدي 
  ، والجدول التالي يوضح ذلك: واالتصاالت الرقمية كدرجة كمية
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طالة يدًىعخ انجحث في انميبسيٍ  (َتبئح اختجبر د ندالنخ انفرق ثيٍ يتىسطي درخبد 6خدول ) 

انمجهي وانجعدي نًميبس االتدبهبد نًهبراد يىثىليخ انًعهىيبد واالتصبالد انرلًيخ كدرخخ كهيخ، 

 (. 39، درخبد حريخ =45حيث )ٌ=

 ليًخ االَحراف انًعيبري انًتىسظ انحسبثي يميبس االتدبهبد

 د

يستىي 

 اندالنخ

حدى 

 انتأثير

(η2 ) 
 ثعدي لجهي ثعدي لجهي

يميبس االتدبهبد 

يىثىليخ يهبراد 

انًعهىيبد و 

 االتصبالد انرلًيخ

15, 43 

 

26, 91 

 

4, 35 

 

1, 16 

 

22, 512 

 

 92 ,5 صفر

 

وىذا يدل عمى جود   (1.10 )يبلحظ من الجدول السابق أن مستوى الداللة أقل من
في التطبيقين القبمي  ،بين متوسطي درجات طبلب مجموعة البحث ،فرق دال إحصائًيا

 وىذا يعني(1910 )، لصالح التطبيق البعدي عند مستوىوالبعدي لمقياس االتجاىات ككل
وىذا يدل عمى أن البرنامج ،يتضح أن قيم حجم التأثير المعبر عنو بمربع إيتا و ،قبول الفرض

لميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت  االتجاىاتتنمية كبير جًدا في المقترح لو تأثير
 الرقمية كدرجة كمية.

 مستوى عند إحصائياً  دالق فر يوجدينص عمى"و  صحة الفرض الرابع: ـ لمتحقق من
 القياسين في االتجاىات مقياس التربية،في كمية طبلب درجات متوسط بين(10,1)داللة
ميارات المعمومات و االتصاالت الرقمية" ،  من قيمة كل في البحث لمجموعة،والبعدي القبمي

لمكشف عن داللة لعينتين مرتبطتين ( ت  )استخدام اختبارولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم 
لميارات موثوقية المعمومات  لمقياس االتجاىاتالفروق بين القياسين القبمي والبعدي 

  ، والجدول التالي يوضح ذلك: واالتصاالت الرقمية كأبعاد فرعية
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طالة يدًىعخ انجحث في انميبسيٍ  در د ندالنخ انفرق ثيٍ يتىسطي درخب(َتبئح اختجب5خدول ) 

انمجهي وانجعدي نًميبس االتدبهبد نًهبراد يىثىليخ انًعهىيبد واالتصبالد انرلًيخ كأثعبد 

 ( 39، درخبد حريخ =45)ٌ=فرعيخ

في كل ميارة  فرعية   1.10من الجدول السابق أن مستوى الداللة أقل من  يبلحظ
لمقياس اتجاىات ميارات موثوقية المعمومات واالتصاالت،  وىذا يدل عمى جود فرق دال 
إحصائًيا بين متوسطي درجات طبلب مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس 

 قبول الفرض  وىذا يعني  1910عند مستوى  لصالح التطبيق البعدي  االتجاىات
 و االتصاالت تنمية ميارات موثوقية المعمومات فيقياس فاعمية البرنامج المقترح ـ ول*

: بالرغم من أن حجم التأثير كبير  في الجدولين السابقين وىذا يدل عمى فاعمية الرقمية
كمية  طبلبلدى  الرقمية تصاالتو اال  في تنمية ميارات موثوقية المعموماتالبرنامج المقترح 

 i(375، 3104التربية، ولكن تم استخدام نسبة الكسب المعدلة لببلك )عزت عبد الحميد ،
، وتعطى الرقميةو االتصاالت تنمية ميارات موثوقية المعموماتلتأكد من فاعمية البرنامج 

 بالمعادلة التالية:
  

 ليًخ االَحراف انًعيبري انًتىسظ انحسبثي األثعبد
 د

يستىي 
 اندالنخ

حدى 
 انتأثير
(η2 ) 

 ثعدي لجهي ثعدي لجهي

اوال ـ دور 
يهبراد يىثىليخ 

انًعهىيبد 
انرلًيخ في حم 
يشكالد انفرد و 

 انًدتًع

2, 95 
 

5, 55 
 

1, 44 
 

5, 46 
 

19, 19 
 

 95 ,5   صفر 
 

ثبَيب ـ دور 
يهبراد يىثىليخ 

انًعهىيبد 
انرلًيخ و تًُيخ 
 انًىاطُخ انرلًيخ

3, 51 
 

1, 91 
 

1, 56 
 

5, 19 
 

16, 63 
 

 15 ,5  صفر 
 
 

ثبنثب ـ ـدور 
يهبراد يىثىليخ 

انًعهىيبد 
انرلًيخ في 
حًبيخ انهىيخ 

 انثمبفيخ نهدونخ

3, 55 
 

15, 5 
 

2, 51 
 

1, 11 
 

12, 31 
 

 59 ,5 صفر
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 = متوسط القياس البعدي       M2 نسبة الكسب المعدلة= MGحيث: 
P      الدرجة العظمى لبلختبار = M1       متوسط القياس القبمي = 

 م (3104)عزت عبد الحميد محمد حسن 
 والجدول التالي يوضح قيم نسبة الكسب المعدلة:

نالختجبر انتحصيهي (يتىسطبد درخبد يدًىعخ انجحث في انتطجيميٍ انمجهي وانجعدي 1خدول )

 ويميبس االتدبهبد، وَسجخ انكست انًعدنخ نجالن.
 اندرخخ انًهبرح

 انُهبئيخ
 َسجخ انكست انًتىسظ

 انًعدنخ نجالن
 اندالنخ

 
 انجعدي انمجهي

 33 ,22 65 االختجبر انتحصيهي
 

45,53 
 

 دال 511 ,1

 دال 396 ,1 91 ,26 43 ,15 35 يميبس االتدبهبد

السابق أن نسبة الكسب المعدلة لببلك لبلختبار التحصيمي ككل  يتضح من الجدول
يتصف بدرجة متوسطة  وىذا يدل عمى أن البرنامج المقترح (0 ,3) وأقل من( 0) أكبر من

كمية  طبلبلدى  الرقمية و االتصاالت ميارات موثوقية المعمومات من الفاعمية فى تنمية
وىو  (0 ,3)لمقياس االتجاىات ككل أكبر من  لببلكأن نسبة الكسب المعدلة  التربية، ولكن
حدده ببلك  كحد أدنى لمفاعمية ، وىذا يدل عمى أن البرنامج المقترح  الذيالحد الفاصل 

لدى  الرقميةو االتصاالت ميارات موثوقية المعموماتيتصف بدرجة مقبولة من الفاعمية فى 
من أسئمة البحث  والتي تنص  الثالث ، وبذلك تم اإلجابة عمى السؤال كمية التربية طبلب
ميارات  تنمية في الخامس الجيل حروب أدوات استخدام عمى القائم البرنامج فاعمية ما"عمى:

 الفرقة الرابعة تخصص التربية كمية طبلب لدى موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
  " تاريخ؟

في التاريخ برنامج لتدريس وحدات  ،التأثير االيجابييتضح من عرض النتائج مدى و 
موثوقية المعمومات و االتصاالت تنمية ميارات ل ،ب الجيل الخامسادوات حرو قائم، عمى 

 :لدى الطبلب المعممين الفرقة الرابعة تاريخ  ، و يمكن إرجاع ذلك إلى ما يمي ،الرقمية
 في ساىم ،التعميمية العممية في  Edmodo  المنصة التعميمية االدمودوــ استخدم البحث  0

 إطار خارج معارف  دائرة توسيع و البرنامج، موضوعات مع الطبلب تفاعل زيادة
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 المواقع و،العديد من المقاالت و،وفيدي مقاطع شاىد الطبلب حيث ،األساسية المراجع
 عدد مجمل من زاد ،مما زمبلئيم مع التعميقات و األفكار و اآلراء وتبادلوا عممية الرقمية

 .المقررة العممية المادة تعمم كل منيما فييقضييا التي الساعات،
 لكل كاف وقت إعطاء مع اإللكتروني والتفاعل ،التواصل أدواتالعديد من  البرنامج ـ قدم3

 فردية صورة في ،عمى ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لمتدريب ،طالب 
كان ليا اثر كبير  ،اإلنترنت شبكة من والمراجع مصادرال تعدد و ،إلكترونية تشاركيو أو

مناقشة  و، أثناء التربية العممية في زيادة التفاعل االيجابي رقميا، وشجعيم عمى تطبيق
سواء في الماضي أو الحاضر، أو متوقع حدوثيا التي تواجو المجتمع العديد من القضايا 

 في المستقبل .
و ما تستخدمو في تحقيق ذلك من   ،حروب الجيل الخامس تنمية وعي الطبلب بمخاطر ـ  2

مثل نشر المعمومات من  ،في المجتمعات المستيدفة األمنليدم االستقرار و  ،أدوات
 بأىمية شعوره إلى أدىمما  ،المجتمعافراد لتضميل عقول   ،مصادر غير موثقة  رقمية

 التثبت في الموثوقة المصادر من ،االستفادة كل منيما ميارات تساعده عمى،ان يمتمك 
قبل ان يشارك في التعبير ،مصدر من أكثرب صحتيا من والتأكد، والمعمومات األخبار من
 .رأيوعن 

عن  تجاه التعبير أفعاليمردود  ،في تغيير  البرنامج بعد دراسة الطبلب دور تفعيلـ  2
المجتمع الذي يعيشون  أو ،التي تواجييم عمى المستوى الشخصي ،المشكبلت و القضايا

في  أدائيمينعكس عمى  ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت سموكا أصبحتو ،فيو 
 .مع كل ما يوجيونو من مشكبلت،التفاعل 

 أجل من الطبلب لدى ،ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالتتنمية   أىمية تعزيزـ 3
 استخدام أثناء ،تعمملمم الفعالة و الواعية المشاركة عمى يساعد، جيد مناخ إلى الوصول
 خاصة مع يعرضوا من كل ما التأكدو  ،المعمومات و االتصاالت الرقمية تكنولوجياوسائل 
 .و نقص المعمومات من مصادر مجيولة، وضوح عدم

 ،اآلمنةفي توعية الطبلب بالمواقع  ،مشاركة الجامعة عامة و كميات التربية خاصة أىميةـ  4
التي  ،من مصداقية المعمومات عبر الوسائل الرقمية لمتأكد ،التي يمكن ان يتواصمون معيا
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و خاصة ان كانت المعمومات تتعمق  ،تتسم بالمصداقية و الحيادية و الموضوعية
  األمنية األجيزةب،
ـ  تحديد أىداف كل موضوعات البرنامج كان لو األثر اإليجابي، في تييئة الطبلب لتنمية  5

ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية ،لدييم و تعديل سموكيم بصورة واضحة، 
موثوقية المعمومات وخاصة ميارة  ،مما أثر إيجابيًا في تحسين ميارتيم التاريخية

 تحسنا ممحوظا في ىذه الميارات.وا قد حقق الطبلب نا؛ فقد لوحظ واالتصاالت الرقمية
 أدوات استخدام عمى القائم البرنامج فاعمية ما السؤال البحثي الثالث:"و بذلك تم اإلجابة عمى 

 طبلب لدى ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية تنمية في الخامس الجيل حروب
 "؟ تاريخ الفرقة الرابعة تخصص التربية كمية
 ،الجيل الخامسأدوات حروب قائم عمى  ،في التاريخومما سبق تتضح فاعمية البرنامج ـ 

مما يثبت أىمية البرنامج في العممية  ،لتنمية ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
ثراء المواد الدراسية،  وجعل التعميم ال يقتصر عمى الجانب النظري فقط، بل تطبيقو  التعميمية وا 

عمى تنمية ،ر كبير،مما يؤكد أن البرنامج كان لو تأثي و توظيفو في الواقع العممي أيضا
 .موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقميةميارات 

 :يمي بما  يوصي البحث إلييا توصل التي النتائج من انطبلقا: التوصيات
لميارات موثوقية مقررات مادة التاريخ لدى طبلب كمية التربية  تضمين وتطوير  أىمية ـ0

 المصادر من المعمومات عمي الحصول في تساعد لتياالمعمومات و االتصاالت الرقمية 
 .التعميمية المقررات محتوي إثراء عمي وتعمل المختمفة

تنمية ميارات  عمي الطبلب تشجع التي االلكترونية األنشطة وخاصة باألنشطة االىتمام ـ3
 .موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية

تنمية ميارات موثوقية المعمومات  عمي ىيئة التدريس أعضاء تدريبية دورات عقد ضرورةـ  2
 المنصات االلكترونية باستخدام .و االتصاالت الرقمية

تساعد الطبلب عمى التحقق من  ميارات تتناول االجتماعية الدراسات لمعممي أدلة إعداد ـ2
 .تنميتيا لدى طبلبيم يستطيعواحتى  موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية 

 طريق عن لمطبلب وميارات وقيم وآراء أفكار يتضمن الدراسي المحتوي تقديم ضرورةـ  3
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ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  لتنمية إلعدادىا المعمم مع بأنفسيم الطبلب اشتراك
 1 لدييم الرقمية

حتى يستطيع الطبلب  الموثقة رقميو االتصاالت  مواقع المعموماتكمية التربية ـ تحديد 4
   المعممين من خبلليا التأكد من مصداقية المعمومات التي يشاىدونيا.

بالكمية المواقع االلكترونية  تدريب كميات التربية الطبلب المعممين عمى كيفية المشاركة فيـ 5
 التعرف عمى أفكارىم و الرد عمى استفساراتيم. و تقديم معمومات رقمية موثقة و 

 التثبت بضرورة بين الطبلب المعممينالوعي  نشر في اإلعبلم كميات التربية ومشاركة  ـ  6
 .اإلشاعات مثل موثوقة غير معمومات نقل في المشاركة وعدم المعمومات من

 :اآلتية بالبحوث القيام الحالية البحث نتائج تقترح ـ املكرتحات :
ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  ضوء في الثانوية لممرحمة التاريخ مناىج تطويرـ  0

 1 المعاصرة المجتمعية التغييرات مع يتناسب ما الرقمية
ميارات موثوقية المعمومات و  لتنمية البنائية النظرية ضوء في التاريخ مناىج تطوير ـ3

 .االتصاالت الرقمية
ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  تنمية في الكترونية أنشطة استخدام فاعميةـ  2

 الجامعة طبلب لديالرقمية 
ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت  تنمية في االلكتروني التعميم استخدام فاعمية ـ  2

 .التاريخ معممي لدي الرقمية
 ميارات موثوقية المعمومات و لتنمية التاريخ معممي تدريب برامج لتطوير مقترح تصور ـ  3

 الطبلب لدي االتصاالت الرقمية
ميارات  لتنمية الثانوي األول لمصف التاريخ  منيج محتوى لتطوير مقترح برنامج ـ  4

 1موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
ميارات  تنمية عمي وأثرىا – الخدمة قبل – االجتماعية الدراسات معمم إعداد برامج تقويم ـ6

 1 طبلبيم لدي االتصاالت الرقميةموثوقية المعمومات و 
ميارات  لتنمية الرقمية التكنولوجيا خبلل من التاريخ تدريس في مقترح برنامج فاعمية ـ7

 1 الثانوية المرحمة طبلب لدي موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية
 طبلب لدي ميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقمية لتنمية تدريبي برنامج تأثير ـ01

 التربية بكمية التاريخ شعبة
  



 ......... الرقمية و االتصاالت تنمية مهارات موثوقية المعلوماتل الخامس الجيل حروب أدوات على قائم التاريخ في برنامج

- 2254 - 

 املراجع

 ـ الكراٌ الكريه اوال

 ثاىياـ  املراجع العربية

 ىيئة أعضاء نظر وجية من تويتر عمى المعمومات م  :موثوقية3105عبداهلل العمران، بن إبراىيم ـ0
 المجمة،والخدمات  لمدراسات سممان الممك معيد " المجمعة ميدانية" جامعة التدريس "دراسة

 003ـ   72، يناير،ص 5العدداالستشارية ،  المعموماتية لمدراسات العربية
 .العممية الرائد مكتبة دار ،عمان.، ط .المواطنة)  :م 3113 )ناصر إبراىيمـ 3
 ، المتطرف الفكر انتشار مواجية في العنكبوتية الشبكة استخدام) :م3117)الدىاش خميفة احمدـ  2

  .األمنية لمعموم العربية نايف ،جامعة الرياض ، منشورة غير ماجستير رسالة
 مدخل المجتمع خدمة مشروعات و الفكري األمن ):م3103 ( منصور المنعم عبد احمد ـ  2

  المصرية االنجمو مكتبة ، القاىرة ، التربية قمب في الجغرافيا"الجامعة شباب بين العنف لمواجية
 اآلثار و االجتماعية األبعاد" المعموماتي التدفق و (:العولمة م3117 مجدي حجازي) أحمد ـ 3

 نظم من جديد جيل نحو ،"العشرين المؤتمر أعمال "، والمعمومات لممكتبات العربي السمبية االتحاد
 الدار والمعمومات لممكتبات العربي االتحاد مجمة،"مستقبمية رؤية  والمتخصصين المعمومات
 . 0153 - 0142، ص 3مجمدال ،،ديسمبرالبيضاء 

التعميمية Edmodoم(: شبكة 3105بيد، حصة محمد الشايع )بنت عبد الرحمن الع أفنانـ 4 
فمسطين ، المركز القومي ، مجمة العموم التربوية و النفسية  "مراجعة لبعض االدبيات العممية"

 .71-53ص،  3، العدد  لمبحوث ،مارس
 التعميمية  Edmodo االدمودو  منصة توظيف:  م(3107 )العييد الرحمن عبد بنت أفنان ـ  5

Edmodo  نحوىا وتصوراتين الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة لطالبات المتنقل التعمم فى " 
 23 -7ص ، فبراير ، 36 العدد، سوىاج جامعة ،التربية كمية ،التربوية المجمة ،" تجريبية دراسة

 األساسية بالمرحمة والرسمية الخاصة المدارس في لممواطنة التربية ). :3101 الجوىري شاىين)ـ  6
 .63 -21، ص 37 عددال ، 6 جمدمال ،البحرين في

 التواصل شبكة ): م 3102)الشربيني أنيس نصحي احمد ، خطوة أبو السيد المولى عبد السيد ـ7
 المجمة ، البحرين بمممكة الجامعي التعميم طمبة لدى الفكري األمن عمى أثارىا و االجتماعي

) العدد (،5 )المجمد، والتكنولوجيا العموم جامعة ،اليمنية  الجامعي التعميم جودة لضمان العربية
 .333ـ 065 ص ،( 03
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الطمبة  أولوياتم(  دور مواقع التواصل االجتماعي في ترتيب 3105اليام ميدي العسال)ـ  01
و  اإلنسانيةكمية العموم غير منشورة ، رسالة ماجستير ،الجامعيين نحو القضايا االجتماعية 
 .االجتماعية ، جامعة العربي التبسي

 و لمتوزيع المطبوعات شركة ، لبنان ، الخامس الجيل صراعات ):م3104 )الخوري نعمة أميل ـ 00
 .0ط ، النشر

 الممارسات و الجديد اإلعبلم بين العبلقة جدلية ):م 3102)الشرقاوي السيد الرحيم عبد إيمان ـ03
 في العربي اإلعبلم دور ،مؤتمر " االجتماعي التواصل شبكات عمى تطبيقية دراسة" اإلرىابية
 األمنية. لمعموم نايف جامعة ، ديسمبر06ـ  04 اإلرىاب، لظاىرة التصدي

 التعميم منظومة .الرقمية والمكتبات االلكترونية العمم مصادر:  )م 3116 ( العفيفي أحمد إيناسـ 02
 .الكتب دار ،القاىرة .الشبكات عبر
مصداقية منتجى المواقع االلكترونية  ييرمعام (:  3103العانى) العزيز رشيد دبتول عبـ 02 

مجمة العراقية " دراسة مقارنة لممواقع االلكترونية "، الوكالة الوطنية العراقية لؤلنباء، اإلخبارية
 .225ـ  262ص  ،الجامعة المستنصرية  ،،كمية اآلداب( 47) العدد ،لعراقا آداب المستنصرية

 م (: دراسة3100)  زىير توفيق أحمد مصطفى حسين، محمد ،،يوسف  الرحمن عبد بسامـ 03
( االنترنت( لممعمومات الدولية الشبكة في االلكترونية لممواقع المواقع من عدد مضمون لتحميل

 .76 - 60ص ،الموصل جامعة ، واالقتصاد اإلدارة كمية،
 االمنية التوعية في االجتماعي التواصل شبكات توظيف ):م3102 ( السديري لعزيز عبد تركي ـ04

 وزارة بقطاعات العامة بلقاتعال إدارات في العاممين عمى مسحية دراسة : الشائعات خطر ضد
  األمنية. لمعموم العربية نايف جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ، الداخمية

 أسامة: العبلقات العامة و شبكات التواصل االجتماعي ، دار )م3103ـ حسين محمود اليثيمي)05
 .لمنشر و التوزيع ، عمان 

 مدخبل الرقمية المواطنة:( م3103 ( الفوييي الكريم عبد بن ىزاع ،  الدىشان عمي ـ جمال 06
 التربية كمية ، التربوية و النفسية البحوث مجمة ، الرقمي العصر في الحياة عمى أبنائنا لمساعدة

 . 23 – 3 ص( ، 2 )عددال ، )21 مد)مجال ، المنوفية جامعة ،
 جمعية ،" المواجية وسبل النشأة المفيوم" الناعمة الحرب: م (3100)الزين محمد حسن ـ07

 0ط ، الثقافية اإلسبلمية المعارف
 ،م(: التاريخ والمؤرخون دراسة في عمم التاريخ ومدخل إلى فقو التاريخ3110ـ حسين مؤنس ) 31

 القاىرة، دار الرشاد.

http://0810gwwv8.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%8C+%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://0810gwwv8.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gwwv8.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gwwv8.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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تفاعل طالبات جامعة االميرة نوره في التعميم االلكتروني :  م( :3104ـ حصة مجمد الشايع )30
 .374 -070دراسة تجريبية ، مجمة مستقبل التربية العربية ، ابريل ، ص 

: التواصل االجتماعي ، دار كنوز المعرفة لمنشر و التوزيع ، م (3104)حممي خضر ساري ـ 33
  .عمان 

 ،مجمة بمصر الجامعة طبلب لدى الرقمية المواطنة : 2016 القوى، عبد العزيز عبد حنانـ 32
 والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين جامعة ، البنات كمية ،التربية في العممي البحث
 .221 -265 ،ص  05ددعال،  3 المجمد شمس، عين جامعة ،والتربية

 ودوره المعموماتية لتويتر األىمية م (:3100(يوسف الكندري يعقوب القحص ، الحميدي خالد .ـ32
 لمعموم العربية المجمة، "الكويت في التدريسية الييئة من عينة عمى دراسة "االجتماعية الحياة في

 .020 -030 ،023 ددعال ، 22 مدمجال ،اإلنسانية
ثورة في مجال  م(: ىل تمثل الشبكة التعميمية التفاعمية ادمودو3104ـ خالد صبلح محمود )33

 ـ شبكات التواصل ، مجمة التعميم االلكتروني 
تكنولوجيا  " اإلعبلماالتصال و   (:م 3101 )سامية محمد جابر ، نعمات احمد عثمان جابر  ـ34

 .، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،  "المعمومات
 استراتيجية"، الحروب االلكترونية في ظل عصر المعمومات "رؤى  (2017 :) :سييمة ىادىـ 35

 . 023 -033 ص ، 02العدد،  2 مدمجالاالستراتيجية  والبحوث لمدراسات اإلمارات مركز
 عمى الداخل من التفجير أساليب و الخامس الجيل حروب) : أ  م3107  )الوىاب عبد شادي ـ 36

 الدراسات و لؤلبحاث المستقبل مركز ، األول المستقبل،العدد دراسات سمسمة الدولية، الساحة
 : :                                            عمى متاح الموقع ظبي أبو ، المتقدمة

online.com/-east-https://middle 
 المستقبل،العدد دراسات سمسمة الخامس، الجيل حروب: م ب ( 3107الوىاب)  عبد شادي ـ37

 : عمى متاح الموقع و ظبياب ، المتقدمة الدراسات و لؤلبحاث المستقبل مركز ، األول
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4493/  

المواطنة  أبعادم(: برنامج مقترح في مقرر التاريخ قائم عمى 3107شيماء مكي محمد احمد )ـ 21
رسالة دكتوراه غير  ،الثانوي األولالعالمية الرقمية لتنمية التنوع الثقافي لدى طبلب الصف 

 . أسيوطجامعة ، كمية التربية  ،منشورة 
 القاىرة ،"عربية عالمية اتجاىات "الوطنية التربية المواطنة :م (3103)عامر الرؤوف عبد طارق ـ20
  .لمنشر طيبة مؤسسة ،

https://middle-east-online.com/
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 ، 32 السبت ، الجزيرة جريدة ، الحروب من الخامس الجيل) :م 3106(العزوزي الحق عبدـ  23
  :http://www.al-                                                :موقع عمى متاح مارس

jazirah.com/ 
  .عمان لمنشر، زىران دار .اإلدارية المعمومات نظم م(:  3103 ) الصباح الرحمن عبد ـ 22
 المصرية المدارس في الرقمية المواطنة تعميم م( :3104 )العزيز عبد أحمد حمقان العاطي عبد ـ22

 سوىاج جامعة ، التربية ،كمية أبريل ،(22 (،العدد التربوية المجمة ، مقارنة دراسة :واألوروبية
 .352 -235 ص،
 في السياسي االستقرار عمى الشائعات تأثير : م (3107) محمد ربيع حسن عمي، سعد اهلل عبد ـ23

 السياسة ،كميو العربي الديمقراطي المركز ، م3107 -م 3102"من الفترة خبلل مصر،وذلك
 االقتصادية. والعموم

(: اإلحصاء النفسي والتربوي، تطبيقات باستخدام  3104عزت عبد الحميد محمد حسن ) 0 ـ24
SPSS 18 .دار الفكر العربي، القاىرة ، 

 بالمرحمة اإلسبلمي التاريخ بمنيج مقترحة وحدة فاعميةم ( :  3115)الجمل احمد عمىـ 25
 األخر مع التعايش و االجتماعية بالمسئولية الوعي تنمية في المواطنة قيم عمى قائمة اإلعدادية

 ، نوفمبر ،02العدد ،  االجتماعية لمدراسات الجمعية مجمة ، اإلعدادي الثاني الصف تبلميذ لدى
 .شمس عين جامعة ، التربية كمية

 لمكافحة العربي االمني اإلستراتيجي التخطيط في اإلعبلم دورم (3104) عبداألمير محمد عمارـ 26
 .003 – 72،ص  33عددال، بالعراق والدولية العربية لمدراسات المستنصرية مجمة، اإلرىاب

 الدراسات في الرقمية التكنولوجيا عمي قائم مقترح برنامج ) :3103 (عويس عويس غادةـ 27
 الثالث الصف لدي تبلميذ االجتماعي االتصال وميارات التاريخي التفكير ميارات لتنمية االجتماعية

 .شمس عين جامعة غير منشورة، كمية التربية، دكتوراه ،اإلعدادي
 العربية بالمممكة األطفال رياض معممي معرفة مستوى قياس ): م 3106) محروس كمال غادةـ 21

 التربية في العممي البحث ،مجمةميارات موثوقية المعمومات و االتصاالت الرقميةب السعودية
 – 303،صشمس عين جامعة ،التربية و العموم و  بلبلدا البنات ةكمي، 07،العدد 3المجمد،

325 . 
خبلل المعممة نحو انظمة ادارة التعمم من م( اتجاىات الطالبة 3105ـ فاطمة عبد الصمد دشتي )20

ص  ، 2العدد،يوليوجامعة طنطا ،  ، مجمة كمية التربية ، Edmodoاستخدام تطبيق االدمودو 
223- 242. 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180324/ar6.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20180324/ar6.htm
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