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 :ٖدفت ايدراصة احلايية إيي 

المواطيػػة الر ميػػة اكتسػػاب الطػػبلب  ػػيـ و  الثػػايو   أتمتػػة التعمػػيـ دراسػػة العبل ػػة بػػيف  
التعمػػيـ الثػػايو   أػػل تيصػػيؿ  ػػيـ دراسػػة ألػػآ أ  مػػد  يمكػػف أف تسػػا ـ أتمتػػة بمعيػػآ ر ػػر 

 المواطية الر مية لد  طبلبه . 
 

، والذ  اعتمد عمل االستباية كيداة  واست دمت الدراسة الميهج الوصفل بطرائقه وأدواته    
 طالب. 464 بمغ عدد ـ أ طبلب المرحمة الثايوية بمحاأظة أسوافلها، تـ تطبيقها عمل عيية مف 

 

 :مف  اليتائج والمقترحات  وميها آ عدد وتوصمت الدراسة إل
  اطبلؽ بريامج تعميمل  ومل باشراؼ وزارة التربية والتعميـ لطبلب المرحمة الثايوية

ويحصؿ مف يجتاز البريامج عمآ شهادة المواطف الر مل وجعؿ  ذه الشهادة شرطا 
 .لبللتحاؽ بالجامعة والتقدـ لموظائؼ 

 الثايو  ف الميا ج الدراسية أل التعميـ إد اؿ مادة أ بل يات است داـ االيتريت ضم  
   وضع برامج حماية عمآ أجهزة التابمت ال اصة بالطبلب تميعهـ مف تحميؿ أ

 محتو  غير تعميمل .
 لمتعامؿ   هـأبيائ هتوجيلاألمور،  أولياء لتوعية يقاشيةوحمقات  وورش يدوات عقد

 السميـ والقايويل مع التقييات الحديثة .
 وتوعية لئليتريت، ال اطئ االست داـ بها جراء  الو وع المحتمؿ م اطربال  ائمة إعداد 

 بلب بها .الط
  التكيولوجيا م اطر عف لمحديث األميية األجهزة مف و يادات ش صياتب االستعاية 

 ورثار ا السمبية عمآ المجتمع .
 لمحور يظرا ألف العبارة ال اصة بمعيار  "حقوؽ الممكية الفكرية " كايت غير دالة أل ا

األوؿ ، والعبارة ال اصة بمعيار "التجارة االلكترويية " أل المحور الثايل توصل 
الباحثة برأع الوعل بحقوؽ الممكية الفكرية والتجارة االلكترويية عف طريؽ الدورات 

 التثقيفية واالستعاية بمت صصيف أل تمؾ المجاالت
 .مواطية الر ميةال -التعميـ الثايو   -تمتة األ  الكممات المفتاحية :
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The current study aimed at : 

A study of the relationship between automation of secondary education 

and students' acquisition of digital citizenship values, in other words, a 

study of the extent to which automation of secondary education can 

contribute to rooting the values of digital citizenship for its students 

  The study reached a number of results and proposals, including:   

- Launching a national educational program under the supervision of 

the Ministry of Education for secondary school students, and those 

who pass the program receive a digital citizen certificate and make this 

certificate a condition for joining the university and applying for jobs. 

- The introduction of an ethics of internet use within the curriculum in 

secondary education 

- Putting protection programs on students ’tablets that prevent them 

from downloading any non-educational content 

- Holding seminars, workshops and seminars to educate parents, to 

guide their children to the proper and legal interaction with modern 

technologies. 

- Prepare a list of the possible risks posed by the wrong use of the 

Internet, and educate students about it. 

- Using the personalities and leaders of the security services to talk 

about the risks of technology and its negative effects on society. 

- Given that the term “intellectual property rights” standard was not 

significant in the first axis, and the phrase “electronic commerce” in the 

second axis recommends the researcher to raise awareness of intellectual 

property rights and electronic commerce through educational courses and 

the use of specialists in those areas. 

Key words: automation-digital citizenship values-secondary 

education.  
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 َكدَة :

 المرحمة تسمية إلآ الحياة، مجاالت كاأة أل واست داماتها التكيولوجيا د وؿ أد 
 والبيية والقدرة الرغبة وجود مع سيما ال بالعصر الر مل، اليوـ العالـ يعيشها التل الزميية
الكرة  مف المياطؽ كاأة وأل المجتمعية، الفئات جميع مف لتسهيؿ  است دامها التحتية

 شؾ ببل أهل ،المدارسأل  الطمبة أئة بها وتمسكا   ايجذابا   الفئات أكثر تعد وربما األرضية،
 .رغباتهـ وتحقؽ ال تماماتهـ، تستجيب

 إلآ يصؿ  د ومرا قيف لمتقييات صغار مف المدارس طمبة است داـ معدؿ أف حيث 
 االست داـ بقواعد الوعل غياب عف أضبل   عميهـ،  طرا   يشكؿ  د مما يوميا ؛ ساعات ثمايل
 ذه  توعية حوؿ وواعيا   م ططا   ا تماما   ذا بدوره يتطمب األدوات التكيولوجية ،  لهذه السميـ

 التكيولوجيا ألدوات واآلمف األمثؿ الر مل االست داـكيقية ب المجتمع أل المؤثرة الشريحة
 .الجديدة
 مرحمة متحايات أل التعميـ واال اتجهت وزارة التربية والتعميـ الآ أتمتة يظاـ  ذا و د 

مف  بلؿ االستعاية بيجهزة  ـ 5102/5102مف العاـ الدراسل  بدءا   و الثايالتعميـ 
 لؤلدوات واإليجابل األمثؿ مف أجؿ تربية مواطف ر مل  ادر عمآ االست داـالتابمت 

 .التكيولوجية
روس است داـ تكيولوجيا المعمومات أل عرض الد إلآأيتمتة التعميـ مصطمح جديد يشير 

وجود يظاـ يحكـ  ذا  إلآويظرا لمحاجة  بيوؾ األسئمة وتوأيروتوأير المصادر التعميمية 
الطبلب لمجتمع ممئ  إعدادالسموؾ يشي مصطمح المواطية الر مية والتل يمكف تعريفها بييها " 

بالتقيية ،وذلؾ بتدريبهـ عمآ االلتزاـ بمعايير السموؾ المقبوؿ عيد است داـ التقيية أل 
 (000، ص  5102)أؤاد أهيد الدوسر  ، درسة ،أو الميزؿ أو أل أ  مكاف ر ر " الم

ال بديؿ عف المواطية الر مية الجتياز م اطر االجتياح الر مل مما سبؽ يمكف القوؿ ايه 
الذ  يموج به العصر الحالل كويها تساعد عمآ غرس  واعد التعامؿ السميـ مع التكيولوجيا 

 ؽ االستفادة القصو .الر مية بهدؼ ضماف تحقي
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 َشهًة ايدراصة : 

 إساءةأل األوية األ يرة أشارت بعض الدراسات العممية الآ تزايد األدلة عمآ   
موا ع ويب لتهديد الطبلب  كاست داـاست داـ التكيولوجيا بيف طمبة المدارس والجامعة 

تحايات .لذا  امت والشباب واست داـ شبكة االيتريت أل الغش أثياء الدراسة وأثياء االم
( بوضع معايير التكيولوجيا الحديثة لمطبلب لمعالجة  ISTEالجمعية الدولية لمتكيولوجيا )

القضايا األ بل ية الياتجة عف االست داـ السيئ لتكيولوجيا المعمومات ، وتيص  ذه المعايير 
، واالست داـ عمآ أف ممارسات المواطف الر مل البد أف تستيد عمآ است داـ الضمير الر مل 

لممعمومات أثياء است داـ التكيولوجيا و ذه المعايير تغطل ثبلثة مجاالت مهمة المسئوؿ 
 (Reshan Richards,2010,516)              لمغاية عيد الشباب والطبلب و ل :

حث الشباب والطبلب عمآ أهـ القضايا األ بل ية والثقاأية واالجتماعية المتعمقة  -0
 بالتكيولوجيا .

 والمعمومات  التكيولوجيةممارسة الشباب والطبلب االست داـ المسئوؿ لؤليظمة  -5
تيمية االتجا ات االيجابية لمشباب والطبلب يحو تطبيقات التكيولوجيا التل تدعـ التعمـ  -4

 . واإليتاجيةمد  الحياة ، والتعاوف ، 
 مف العديد بهتتي أقد لمتكيولوجيا السيئ االست داـ عف الياجمة لمم اطر ويتيجة     

مدارسها  أل ُتدرَّس برامج دراسية ومقررات تصميـ إلآ أبادرت األمر  ذا ل طورة الدوؿ
بريطاييا  مثؿ عديدة متقدمة دوؿ أفل .اإليتريت عمآ والسبلمة الر مية لممواطية م صصة
أل  الر مية بالمواطية  اصة مواضيع المدارس أل الطبلب يدرس وكيدا المتحدة والواليات

 وطيية  ضية الر مية المواطية موضوع لجعؿ أريسا الر مية ،كما ت طط التربية ميهج ارإط
 (445، ص 5104)عبد العاطل حمقاف أحمد ،   .األوؿ رازالط مف
التعميـ أل مصر الآ أتمتة اليظاـ التربية و  رغـ اتجاه وزارةوتر  الباحثة أيه      

لممواطية الر مية والسبلمة عمآ االيتريت كما  مقرراتأيها لـ تضع  إالالتعميمل الثايو  ، 
 أعمت  ذه الدوؿ لحماية الطبلب .  

 الذيف الطبلب يسبة ارتفاع إلآ دراسة لمياء المسممايل   أشارت و د ذا     
 عمآ وعل  ـ ممف األمور أولياء يسبة واي فاض يومية، بصورة التكيولوجيا يست دموف
التكيولوجيا  است داـ عمآ تدربوا الذيف الطبلب يسبة ي فاضوا الحديثة، التكيولوجيا باست داـ
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بقضية  المدارس ا تماـ وعدـ26.7 % المدرسة  بلؿ ،ومف % 26.7 األسرة بمساعدة
عمآ  يعتمدوف 46.7  % ميهـ كبيرة يسبة وأف عميها، الطبلب تدريب وضرورة التكيولوجيا
 أيما ال طورة مف جايب عمآ ييطو  ما و و التكيولوجيا است داـ عمآ التدريب أل أصد ائهـ

كسابهـ أ رايهـ  إأساد أل دور مف لهـ وما السوء يتعمؽ بيصد اء  أ بل ية، غير سموكيات وا 
 العيية يصؼ تعرض كما اإللكترويل، البريد  بلؿ مف لتهديدات تعرضوا العيية  ثمث وأف

است دامهـ  أف لآإ العيية مف  %  60يحو  وأشار اإليتريت،  بلؿ مف لسر ات تقريبا  
 بلؿ  مف سميمة غير سموكيات ميهـ  47% تعمـ كما ايطوائهـ، إلآ أد  لمتكيولوجيا
 تدريب أل المعمـ دور اي فاض إلآ تشير يتيجة إلآ توصمت الدراسة  كما التكيولوجيا،

را يـ )لمياء إب .رميا   است داما   جياو التكيول باست داـ المرتبطة األ بل ية عمآ  المعايير الطبلب
 (02، ص 5104المسممايل ، 

( أف الطبلب الذيف  ( Isman and Gungoren ,2013دراسة  أكدتكما     
ساعات يوميا ، وكذلؾ الطبلب الذيف يست دموف االيتريت  6 -4يست دموف االيتريت مف 

 لقراءة صحيفة أو كتاب يمتمكوف الكثير مف مزايا المواطية الر مية .
 الر مية المواطية تحسيف يمكف أيه إلل  (Netwong, 2013) دراسة و د توصمت    

 بيسبة الر مية المواطية تحسيت حيث االلكترويل التعمـ  بلؿ مف التعميمل والتحصيؿ
 طردية ايجابية عبل ة يوجد كما ،(23.37%) بيسبة التعميمل وتحسف التحصيؿ (%15.85)

 التعميمل. والتحصيؿ الر مية المواطية بيف
 الر مية، المواطية مفهـو عمآ التعرؼ إلآ  2016)الد شاف،  اسة )جماؿدر و دأت   

 مف البد التربوية المؤسسات أف إلآ توصمتو  لمتربية، كمد ؿ است دامها إلآ الدعوة ومبررات
 اآلباء تدريب يتـ أف بضرورة الباحث وأوصآ ر مي ا، الطالب إعداد أل بدور ا تقوـ أف

  الفعاليات التربوية كاأة  بلؿ مف الر مية ةالمواطي ممارسة عمآ والمعمميف
 طمبة مشاركة أل المؤثرة العوامؿ عف (AlZahrani, 2015) دراسة  وكشفت 

 وتوصمت الدراسة إلل الر مية، المواطية مفهـو تحقيؽ يحو اإليتريت مجتمع أل العالل التعميـ
 اليومل المعدؿ وترية، ل:ال برة الكمبي الر مية المواطية تكويف أل المؤثرة العوامؿ أف

 إلآ باإلضاأة لمكمبيوتر الذاتية والكفاءة اإليتريت، يحو الطمبة اتجا ات التكيولوجيا، الست داـ
 أ ر . يتائج
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 بشكؿ التعميـ بميظومة يرتبط الر مية المواطية مفهـو مما سبؽ يمكف القوؿ أف     

 عمآ يجب ما لفهـ األمور ياءوأول عموما   والتربوييف بمساعدة المعمميف كفيمة أهل  و ،
 مف أكثر  ل الر مية والمواطية .مياسب بشكؿ التكيولوجيا أجؿ است داـ مف معرأته الطبلب
 والمشاركة المجتمع أل الكامؿ لبلي راط  الطبلب إلعداد وسيمة بؿ  ل تعميمية، أداة مجرد

 .  صوصا الر مل المجاؿ وأل عموما   مصالح الوطف  دمة أل الفاعمة
المواطية الر مية تهدؼ الآ ايجاد الطريؽ الصحيح لتوجيه وحماية جميع أ  

المست دميف  صوصا األطفاؿ والمرا قيف والشباب ،وذلؾ بتشجيع السموكيات المرغوبة ، 
ومحاربة السموكيات الميبوذة أل التعامبلت الر مية ، مف أجؿ مواطف ر مل يحب وطيه 

 ( 545، 5102  عبد العاؿ ، اهلل حمد ) عبد ويجتهد مف أجؿ تقدمه .
مفهـو المواطية  تيصيؿ ويتيجة لما أ رته البحوث والدراسات السابقة عف أ مية

تيصيؿ  يـ أل أتمتة التعميـ الثايو   دورلمعرأة جاءت الدراسة الحالية لد  الشباب  الر مية 
التعميـ  ـيظا سا ـ أتمتةته بمعيآ ر ر الآ أ  مد  يمكف أف المواطية الر مية لد  طبلب

 الثايو  أل تيصيؿ  يـ المواطية الر مية لد  الطبلب .
 تضاؤالت ايدراصة:

 تبمورت مشكمة الدراسة أل التساؤؿ الرئيسل التالل :   
ما دور أتمتة التعميـ الثايو  أل تيصيؿ  يـ المواطية الر مية لد  الطبلب ؟ ويتفرع مف  ذا 

 السؤاؿ عدد مف األسئمة  و ل كاآلتل : 
 ما مبلمح تجربة التابمت أل التعميـ الثايو  المصر  ؟ و؟تة التعميـالمقصود بيتمما  (0)
 المواطية الر مية ؟ أ ـ محاور و يـ ما (5)
 أتمتة التعميـ الثايو  أل تيصيؿ  يـ المواطية الر مية لد  طبلبه؟ دوروا ع ما  (4)
الر مية لد   يـ المواطية  تفعيؿ دور أتمتة التعميـ أل تيصيؿلما التوصيات المقترحة  (4)

  ؟الطبلب 
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 أٖداف ايدراصة :

 . وأ ـ مبلمح تجربة التابمت أل التعميـ الثايو  أتمتة التعميـ  التعرؼ عمآ  مفهوـ  .1
 .التعرؼ عمآ مفهوـ المواطية الر مية وأ ـ محاور ا   .2
   التعرؼ عمآ دور أتمتة التعميـ الثايو  أل تيصيؿ  يـ المواطية الر مية لد  طبلبه   .3

 ايدراصة: أُٖية 
تعتبر الدراسة الحالية أوؿ دراسة مصرية تربط بيف مفهـو أتمتة التعميـ ومفهوـ  -0

 . المواطية الر مية 
تساعد القائميف والمسئوليف عف العممية التعميمية لبل تماـ بغرس  يـ المواطية  -5

 مف  بلؿ الت طيط المدروس لمبرامج الدراسية واأليشطة الطبلبية .الر مية 
راسة أ ميتها الرئيسية مف أ مية المرحمة الثايوية ،حيث أف مرحمة التعميـ تستمد الد -4

الثايو  معيية بشريحة عمرية  امة مف الطبلب ،و ل شريحة تمثؿ أترة الشباب 
 التل تعتبر مرحمة غاية أل األ مية عمآ صعيد المجتمع

 َٓٗج ايدراصة:

الذ  يهتـ بتحميؿ الوا ع تش يصا   ا تضت طبيعة الدراسة االعتماد عمآ الميهج الوصفل      
وذلؾ مف  بلؿ توضيح مفهومل أتمتة التعميـ والمواطية الر مية  وتفسيرا  واست بلصا  لميتائج

ودراسة ألآ أ  مد  يمكف أف تسا ـ أتمتة التعميـ الثايو   أل تيصيؿ  يـ المواطية الر مية 
  .لد  طبلبه 

 أدوات ايدراصــة:

 دوات التالية:سوؼ تست دـ الدراسة األ
غير المقيية : ألف كثير مف األأراد يميموف الآ االستجابة وتقديـ معمومات شفوية المقاببلت  .0

أكثر مف تقديمها بشكؿ كتابل لذا  امت الباحثة بزيارة عدد مف المدارس الثايوية بالمحاأظة 
 ومقابمة الطبلب والمعمميف واالدارييف .

تحسيف مستو  المواطية أل تيصيؿ و عميـ الثايو  أتمتة الت دور استباية بهدؼ : تعرؼ .5
 الر مية لد  الطبلب  .
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 حدود ايدراصة :

 الحد المكايل : .0
 أيها الدراسة الميدايية و ل محاأظة أسواف  تتمثؿ أل البيئة التل تجر      

 مبررات ا تيار محاأظة أسواف :
 .ا محؿ عمؿ الباحثة و ذا األمر يسهؿ اجراء الدراسة وتطبيؽ أداته -
 يظاـ التعميـ الثايو  موحد عمآ جميع المحاأظات المصرية . -

 الحد البشر  : .5
بمحاأظة )الصؼ الثايل الثايو ( يتمثؿ أل عيية مف  طبلب المرحمة الثايوية    

 أسواف   
 :.  مبررات ا تيار طبلب الصؼ الثايل الثايو  أقط 

يهـ حتآ اآلف طبلب الصؼ األوؿ الثايو  لـ يتـ توزيع أجهزة التابمت عم -
عمآ مستو  جميع المحاأظات  . كما أف طبلب الصؼ الثالث عمآ اليظاـ 

 القديـ )يظاـ البوكميت(
 ـ 5102 /00  / 0   الآ  0/2/5102مف الحدود الزميية :  -4

 َصطًحات ايدراصة: 

   األتمتة   – 0 
.   ر بها اآلالت  أداة تسمح لمفرد بإيجاز المهاـ الصعبة أو المستحيمة و ل طريقة تسيط   

 (  Wright ,2002واألجهزة االلكترويية عمآ عمميات اإليتاج بطريقة رلية  )
 أتمتة التعميـ  -5

مجاؿ      أل والبرمجيات المتحكمات أو المعالجات عمآ المبيية واألجهزة لكمبيوتر ا است داـ
 مكف.م  طي  ؿ وبي وسميـ د يؽ بشكؿ رلل  واألعماؿ اإلجراءات سير تيميف أجؿ التعميـ مف

 المواطية الر مية -4
 االست داـ أل المتبعة والمبادئ واألأكار واألعراؼ والمعايير والضوابط القواعد مجموعة 

 ر ل أل المسا مة أجؿ مف صغار ا وكبار ا المواطيوف يحتاجها والتل لمتكيولوجيا، والقويـ األمثؿ
 الوطف.
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 خطوات ايضري يف ايبحح:

 لدراسة واإلجابة عف تساؤالتها اتبعت الدراسة ال طوات التالية :لتحقيؽ أ داؼ ا 
وما أ ـ مبلمح  ؟ما المقصود بيتمتة التعميـ   : لئلجابة عف التساؤؿ األوؿال طوة األولآ :   

أتمتة  سيتـ عرض دراسة يظرية عف مفهوـ تجربة التابمت أل التعميـ الثايو  المصر  ؟ 
ابمت أل التعميـ الثايو  المصر  كمد ؿ ألتمتة مبلمح تجربة التأ ـ  عف  ، والتعميـ  وأ ميته
 التعميـ الثايو  .

   ؟ ما أ ـ محاور و يـ المواطية الر مية  : الثايل التساؤؿلئلجابة عف  ال طوة الثايية :   
 مفهـو المواطية الر مية وأ ـ محاور ا . دراسة يظرية عفسيتـ عرض 

أتمتة التعميـ الثايو  أل تيصيؿ  دور وا عما التساؤؿ الثالث: لبلجابة عف: ال طوة الثالثة   
رراء الطبلب لمعرأة راسة ميدايية ستقوـ الباحثة بد وتحسيف  يـ المواطية الر مية لد  طبلبه؟

 . يهـ يـ المواطية الر مية لد تحسيفأل تيصيؿ و أتمتة التعميـ الثايو   حوؿ مد  مسا مة
دور أتمتة   لتفعيؿ ما التوصيات المقترحة  :رابععف التساؤؿ ال لئلجابة:   رابعة ال طوة ال 

 سيتـ تقديـ  عدد مف  ؟  هالمواطية الر مية لد  طبلب التعميـ الثايو  أل تيصيؿ  يـ
المواطية الر مية  أل تيصيؿ  يـ الثايو  فعيؿ دور أتمتة التعميـ لت والمقترحات  اتالتوصي
 طبلبه . لد  

 تة ايتعًيِ أمت : األوٍ  احملور
 :وأ ـ مزايا األتمتة سيتياوؿ  ذا المحور مفهـو أتمتة التعميـ 

  : َِفٗوّ أمتتة ايتعًي 
، و ل مف  Automationطمح يقابمه بااليجميزية مفهـو األتمتة مص إف      

المصطمحات التل ايتشرت أل يهاية القرف العشريف ، و د استقر مفهـو األتمتة بوجه  اص 
مفهـو الآ التشغيؿ اآللل حواسيب و صوصا االلكترويية ميها، ويشير المع است داـ ال

ييها يظاـ يتـ التحكـ به رليا  بواسطة أجهزة رلية أ ر  لمجهاز . و د عرؼ العتيبل األتمتة  ب
توماتية تحؿ محؿ اإليساف أل المرا بة والجهد ، وات اذ القرارات المبرمجة ، و د يراد بها رلية أ

  (5112)العتيبل ، اتل رلل .      أو تشغيؿ أتوم
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ا " تقديـ التعميـ أو بييهUSDLA) )بعد  عف لمتعميـ األمريكية الجمعيةها وتعرأ
والفيديو التدريب مف  بلؿ الوسائؿ التعميمية المر مية ، ويشمؿ ذلؾ األ مار الصياعية 

 واألشرطة الصوتية المسجمة وبرامح الحاسوب "
 الكمبيوتر " است داـ كثر وضوحا  ود ة أقد عرأتها بييهاأزعرب وجاء تعريؼ أاطمة    

 الصياعية القطاعات م تمؼ أل والبرمجيات المتحكمات أو المعالجات عمآ المبيية واألجهزة
 وبي ؿ وسميـ د يؽ رلل بشكؿ واألعماؿ تيميف سير اإلجراءات  أجؿ مف وال دمية والتجارية

 (42، 5112)أاطمة زعرب ، "    ممكف  طي
 وتتياوؿ عممية األتمتة جميع مهاـ ويشاطات المؤسسة التعميمية باالعتماد عمآ    

لتقميؿ است داـ الورؽ ،  اإلدارة أ داؼمات الضرورية وصوال  الآ تحقيؽ تقييات المعمو  كاأة
 (5112السالمل ، ، وااليجاز السريع والد يؽ لكاأة المهاـ والمعامبلت .) اإلجراءاتوتبسيط 
العديد مف التجارب العالمية أل  ذا المجاؿ، حيث است دمت الياباف  و د ظهر     

يظاـ األتمتة أل العديد مف جوايب العممية التعميمية أ مها : تطوير الميا ج الدراسية ، 
و طط الدروس، والجداوؿ المدرسية ، والتقويـ ، واسترجاع المعمومات والمواد التعميمية ، و 

ووضع  اعدة بيايات ليتائج اال تبارات ، واالستشارات  ةدريسيالتتش يص وتقويـ العمميات 
 إطبلؽالعربية ، أقد تـ  اإلماراتومف الدوؿ العربية الرائدة أل  ذا المجاؿ دولة  المدرسية .

مشروع تكيولوجيا المعمومات وااليتريت لطمبة المدارس بمشاركة مؤسسات عالمية ، وتـ 
 5101) سميماف عبد اهلل ،  .وربطت بشبكة االيتريت م تبرات لمحواسيب أل المدارس إيشاء

، 242) 
يعتمػػد بشػػكؿ كمػػل  رلػػل يظػػاـ تفػػاعمل" أػػل ضػػوء مػػا سػػبؽ تعػػرؼ الباحثػػة أتمتػػة التعمػػيـ بييهػػا 

بيئػػة إلكتروييػػة ر ميػػة  تػػوأير اسػػت داـ تكيولوجيػػات االتصػػاؿ والمعمومػػات، ويعتمػػد عمػػآ عمػػآ
عبػػر الشػػبكات اإللكتروييػػة، وتػػوأر سػػبؿ اإلرشػػاد لممػػتعمـ  متكاممػػة تعػػرض المقػػررات الدراسػػية 

   .والتوجيه وتيظيـ اال تبارات وكذلؾ إدارة المصادر والعمميات وتقويمها
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  ِْشأة َفٗوّ أمتتة ايتعًي 
 الكتب ييتج األمريكل الجيشعيدما كاف  0241عاـ  إلآبداية أتمتة التعميـ ترجع  -

 . المعمـ تد ؿ دوف جيوده ادمهويست  المبرمجة
 Rwat,Anderson,Ieonid ) يوييد و ايدرسوف و رواث مف كؿ  اـ 0222ل عاـ أ -

 عدد ببرمجة و اموا التعميمية مهاـال تيفيذ أل الحاسوب است داـ تطبيؽ باأتراح 1959
 .التعميميةالمواد  مف

 مف المؤسسات كبير عدد كاف األمريكية المتحدة الواليات أل السبعيييات بداية وأل  -
 وبعد  مس التعميمية، الحاسوب إمكاييات استكشفوا  د والعسكرية الصحيةو  اال تصادية

أل  الحاسوب تست دـ العالـ أل تربوية مؤسسة أربعيف مف يقرب ما أصبح سيوات
  (01،  0452)مها السفيايل ، والتعمـ التعميـ عممية

 ظهر العديد مف التجارب العالمية أل  ذا المجاؿ ، حيث است دمت 0220وأل عاـ  -
الياباف الحاسوب أل يظاـ أتمتة المدارس أل كثير مف الجوايب مثؿ تطوير الميا ج 

والجداوؿ الدراسية ووضع  طط الدروس ووضع  اعدة بيايات ليتائج اال تبارات 
 المدرسية .

وباليسبة لمدوؿ العربية تعتبر دولة االمارات المتحدة مف الدوؿ الرائدة أل تطبيؽ األتمتة  -
اطبلؽ مشروع تعميـ تكيولوجيا المعمومات وااليتريت لطمبة مدارس  تـ5114أفل عاـ 

 ( 242،مرجع سابؽ الدولة بمشاركة مؤسسات عالمية )  سميماف عبداهلل سرحاف 
 امت وزارة التربية والتعميـ أل مصر بتوزيع التابمت عمآ طبلب  5102وأل عاـ  -

لتكامؿ العممية التعميمية  مايا  وتـ تجهيز المدارس بالسبورات الذكية ض المرحمة الثايوية
والهدؼ مف است داـ التابمت  و إتاحة الفرصة لمطبلب لمحصوؿ الدامجة لمتكيولوجيا

عمآ المحتو  الر مل الموجود عمآ التابمت وتوأير سبؿ شرح متعددة وا تبارات تدريبية 
يـ وتقميؿ تد ؿ العيصر البشر  أل تقي باإلضاأة الآ محتو  بيؾ المعرأة الهائؿ 

 (010،ص5102)أحمد زييهـ دوار ،مستو  الدارسيف .
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  ِأٖداف أمتتة ايتعًي 
 (5112،4)أهد التركل ،تتمثل أهم أهداف أتمتة التعليم في النقاط التالية :

o المعرأية والثورة العممل التطور لمواكبة لمتعميـ التقميد   فهوـالم تغيير. 
o موراأل وأولياء والميزؿ المدرسة بيف العبل ة توطيد. 
o التعميمية والعممية لممعمميف المهيل التطوير وتيمية. 
o  التعميمية العممية يطاؽ وتوسيع المعرأة، حب إلآ الطالب دأع. 
o  المشاكؿ لحؿ المبتكر والتدريب اإلبداع باب لفتح التعميمل االتصاؿ وسائؿ دعـ.  
o لمعموماتيةا الشبكات  بلؿ مف المفتوح العالـ مع يتعامؿ كل لمطالب الفرصة إتاحة. 
o اإلبداعل التفكير تيمية. 
o المعمـ مع التواصؿ أل ر مل ال البريد  دمة واست داـ األسئمة، بيوؾ عمآ االطبلع.  
o المتعمـ مدارؾ توسعة المتعة  بلؿ مف التعمـ. 

التعميـ الثايو  أل مصر الآ  مؽ جيؿ ر مل  ادر  أتمتةباإلضاأة إلآ ما سبؽ  دأت عممية 
مثؿ لمتكيولوجيا وتيمية القدرات العقمية لمطبلب واالبتعاد عف عممية الحفظ عمآ االست داـ األ

تاحةوالتمقيف   . لهـ أرص عممية التعمـ الذاتل وا 
  َِشايا أمتتة ايتعًي 

 (( wright,2002تمتة وأقا لدراسة األ  ياؾ مجموعة مف المزايا يمكف أف تحققها 
 و ل كاآلتل :

o طبيؽ الآ حد تقميؿ األ طاء .د التت فؼ عبء العمؿ البشر  وتعتم 
o  ؿ أأضؿ مف  رارات العامؿ البشر  .القرارات التل تت ذ ا مدروسة بشك 
o   االستغياء عف عدد كبير مف الموارد البشرية ، وأف الحاسوب يستطيع أداء أدوار

 هيدسيف مف حيث اإلشراؼ والصياية الم
o  بسيط اإلجراءات دا ؿ المؤسسات .وت 
o  المعامبلت  ا تصار الو ت اليجاز 
o  . وتقميؿ است داـ األوراؽ ، وزيادة الفاعمية أل العمؿ وتقميؿ التكمفة  

 (404،ص 5115المغربل ، (ميها يذكر لؤلتمتة مزايا  لالمغربكما حدد ت دراسة    
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 .ا ؿ بتكمفة أاعمية أكثر اتصاالت 1-
 .أشكالها بم تمؼ االتصاالت طريؽ عف الو ت عمآ الحفاظ 2-
 يمكف ،مف العامميف عامؿ لكؿ معدات توأير مف أبدال المعدات فةتكم تقميؿ 3-

 .المشاركيف مجموعات تفيد معداتر توأي
 .الموا ع م تمؼ بيف والمعمومات البيايات اليسياب العمؿ تو فات تقميؿ 4-

 أل ضوء ما سبؽ توصمت الباحثة الآ أ مية األتمتة أل مجاؿ التعميـ و ل كاآلتل: 
  الروتييية المعقدة  الحد مف اإلجراءات . 
   تحقيؽ الموضوعية والد ة أل تقييـ مستو  الطبلب 
 . سهولة الوصوؿ الآ المعمومات ومصادر المعمومات 
 . سرعة ايجاز األعماؿ والمهاـ واأليشطة المطموبة 
  اي فاض تكاليؼ المراجع والدروس والكتب . 
  ب ومعمميهـ تيسير عممية االتصاؿ بيف الطبلب وبعضهـ البعض وبيف الطبل

.أبالتالل يمكف أف يسهـ أل  مؽ مواطف ر مل  ادر عمآ است داـ التكيولوجيا 
 .ومثمآ  بطريقة مفيدة 

 .تساعد عمآ التعمـ الذاتل 
 اجات ال اصة وغير القادريف عمآ التيقؿ لممدرسة .يتفيد الطبلب ذو  االحت 

  ِدواعي االٖتُاّ بأمتتة ايتعًي 
 ألسباب لبل تماـ بيتمتة التعميـ تتمثؿ أل اآلتل :بييت دراسة العتيبل عدد مف ا

 وبشكؿ   حديثة ومعدات أجهزة تصييع  بلؿ مف المعمومات بتقيية التمقائل التيثير -
 .رممست

  المعمومات تزايد مع ستجابةا التعميمية واأليشطة الوظائؼ  دمة أل األتمتةة أعالي -
  المعمومات عمآ المعتمديفيف معممال تزايد إلآ إضاأة وض ـ  ائؿ بشكؿ تتدأؽ التل

 .األتمتة أعالية زيادة إلآ أد  مما المعمومات عمآ يعتمدوف ال الذيف عف المعمميف 
أل  الواسعة واست داماته الحاسب لظهور المصاحبة التغيرات األتمتة جزء مف إف -

  ستفادةاال مف سهؿ مما مستمر بتسارع الحاسبات تصييع أل والتطور كاأة المجاالت
 .أسعار ا الي فاض اميه
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ية العمم يدعـ مما الم تمفة العمؿ أرؽ بيف التعاوف أعالية رأع إلآ تؤد  األتمتة أف -
 ( 04 -04،ص  مرجع سابؽ )العتيبل ،  كفاءتها رأع أل ويسهـ،   التعميمية

وتر  لباحثة أف األتمتة يمكف أف تسا ـ بدرجة كبيرة أل تحسيف األداء الوظيفل 
 عمآ اليحو التالل : لممعمميف والطبلب

  ت طل القياـ بكثير مف األعماؿ الروتييية وما يترتب عميه مف ايجاز األعماؿ بسرعة
 وكفاءة ود ة متيا ية وتكمفة  ميمة .

  تقميؿ األعباء لوظيفية الممقاة عمآ عاتؽ المعمميف مف تحضير الدروس وعمميات
 التصحيح وتسهيؿ حضور وغياب الطبلب .

  يتماء لممؤسسة التعميمية مف  بلؿ ما توأره مف أرص االطبلع عمآ زيادة الوالء واال
 المعمومات ، وتيمية القدرات الفردية .

  زيادة كفاءة الميظمة أل استغبلؿ موارد ا الم تمفة لتوليد الم رجات المطموبة بي ؿ
 تكمفة ممكية .

  بالتالل تعميؽ معرأة الطريقة المثمآ الست داـ تكيولوجيا المعمومات واالستفادة ميها و
  يـ المواطية الر مية لد  الطبلب . 

  معو ات تطبيؽ يظاـ األتمتة أل التعميـ 
تواجه األتمتة بعض المعو ات مف حيث يقص التغذية الراجعة ، والفوضآ واأل طاء مف    

العمؿ ، وضعؼ األداء أثياء الطوارئ ،وعدـ وجود وعل بثقاأة است داـ  أثياء بؿ المست دـ 
ارتفاع أسعار األجهزة والبرمجيات  إلآ باإلضاأة، ويقص أل البيية التحتية ،  الحاسوب

مرجع أل الربط بييها .  )السالمل ،مما يشكؿ صعوبة وا تبلؼ المواصفات بيف األجهزة 
 (46،ص ؽساب

  وجاءت أل دراسة المغربل أف أ ـ المعو ات التل تواجه األتمتة  ل : 

 ئهـزمبل  مع يومل مباشر اتصاؿ أل العامموف يكوف ال عيدما االيتماء بعدـ الشعور. 
  العمؿ أقداف مف ال وؼ. 
 اليظاـ لتشغيؿ المطموبة والمعدات لآلالت العالية التكاليؼ. 
 االتصاالت تو ؼ يتيجة كبيرة ل سائر يؤد  والمعدات اآلالت تعطؿ. 
 أتمتة بي مية تاإلدارا أل المسئوليف لد  وعل وجود عدـ. 
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 الحاسوب مع االتصاؿ عمآ  ادرة غير واألجهزة اآلالت مف العديد مازالت. 
 وبالتالل الت مل مهامهـ از ايج أل المعمومات تكيولوجيا إحبلؿ مف الموظفيف  وؼ

 ميظماتهـ أل المكاتب أتمتة أشؿ أل يحاولوف مما عيهـ
 (  402، مرجع سابؽ )المغربل ،                                                        

 ايتعًيُية َتطًبات تفعيٌ األمتتة يف املؤصضات احلهوَية 

مجموعة مف المتطمبات لتفعيؿ األتمتة أل  إلآ"أاطمة محمود رزؽ " توصمت دراسة 
                                                       متميز ورا ل ميها : أداء إلآوذلؾ لموصوؿ  التعميمية المؤسسات الحكومية

 (22،ص5112)أاطمة رزؽ ،                                                     
o .وواضحة متكاممة  طة وضع. 
o الحكومية المؤسسات أل لمعامميف اآللية المحاسبية اليظـ مجاؿ أل األمية محو. 
o جديد بكؿ باستمرار وتغذيتها رئيسة معمومات بشبكة الحكومية المؤسسات ربط. 
o أيضا االتصاالت وأجهزة كااليتريت الحديثة التقييات مف االستفادة. 
o لممعمومات مركز  بيؾ عف عبارة بيايات  اعدة بياء. 
o االست داـ وسهولة بالمروية المست دمة التقييات تتصؼ أف. 
o وتي يؿ تدريب مف البشر  بالكادر كبيرة بدرجة اال تماـ. 
o دور  ؿبشك المست دمة واإلجراءات األيظمة كاأة ومراجعة تطوير. 
o دارس الم أل المستمر التعميـ ميهج تعميـ.                 

 َضتًشَات األمتتة َٔ األجٗشة 

 (52،ص مرجع سابؽ ، )السالمل ، : وميها المهمة التقيية األجهزة بعض األتمتة تسايد
 المؤتمتة األعماؿ تدعـ التل المهمة األجهزة مف  و: الهاتؼ. 
 إشارات ر مية  إلآ التياظرية الهاتؼ إشارات بتحويؿ يقوـ جهاز  و  :المودـ 

 .معها والتعامؿ أهمها الحاسب يستطيع        
 صور   شكؿ عمآ المعمومات واستقباؿ إرساؿ أل يست دـ اتصاالت يظاـ : الفاكس

االتصاالت  شبكة عبر والرسـو والصور والوثائؽ األصؿ مف المستيدات طبؽ
 ية.الهاتف
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 ظاـي والتمكس سمكية  طوط عبر كتابة القصيرة الرسائؿ بيقؿ يقوـ جهاز  :التمكس 
 صيرة  يصية رسائؿ شكؿ عمآ المعموماتقباؿ واست إرساؿ أل ـ يست د اتصاالت
 االتصاالتائؿ وس وأكثر أسرع ويعد الهاتفية ال طوط وعبر متواأقة وحدات باست داـ

تقاف د ة  ميه األحدث هزةاألج مف العديد ظهور رغـ الميظمات معظـ وتست دمه وا 
 .االلكترويل كالبريد تقدما

 با عمآ الحاسب  صورة إلآ اليص أو الصورة يقؿ عمآ تعمؿ : الضوئية الماسحات 
كبيرة  أوائد و لها الم تمفة البرامج بواسطة معها والتعامؿ كممؼ ت زييها إلمكاف

 الوسائط برامج مع  اصة واليص الصورة مع والتعامؿ التصميـ عالـ أل
 .المتعددة

 طباعة شكؿ عمآ يهائية م رجات بوصفها الضرورية األجهزة مف  ل :الطابعات. 
 الجواؿ  مف والصور الرسائؿ ايتقاؿ يتـ  بللها مف جديدة تكيولوجيا  ل  :البموتوث 

 .والعكس الحاسوب إلآ
  : ساخ أعمالها أكثر استي إلآ المكاتب معظـ لحاجة المكاتب أل توجدرالت التصوير

أيها غالية  إالالتصوير الحديثة  ادرة إلآ إ راج ورؽ مموف  مف يس ة ،ورالت
 الثمف جدا مقارية مع أائدتها .

باإلضاأة إلآ ما سبؽ مف األجهزة يمكف إضاأة جهاز التابمت الذ  تـ يوزيعه عمآ 
 ألتمتة التعميـ الثايو  طبلب المرحمة الثايوية 

 تة ايتعًيِ ايجاْوي:نُدخٌ ألمت جتزبة ايتابًت يف ايتعًيِ ايجاْوي املصزي

السياسات  إلصبلحبذلت وزارة التربية أل العديد مف دوؿ العالـ جهودا  ومحاوالت 
، وتطوير ا مف  بلؿ دمج تكيولوجيا المعمومات واالتصاالت أل العممية التعميمية  التعميمية

لتعميـ و د  امت وزارة التربية والتعميـ أل مصر إلآ تطبيؽ رؤية جديدة لتطوير ميظومة ا
المصر  أل جميع مراحمه الدراسية بالتعاوف مع البيؾ الدولل مف  بلؿ مشروع دعـ إصبلح 
التعميـ أل مصر ، بدءا مف مرحمة رياض األطفاؿ وايتهاءا  بالتعميـ الثايو  وذلؾ  بلؿ العاـ 

ـ. اصة مع توجه الوزارة لتوزيع أجهزة تابمت عمآ طبلب الصؼ 5102/5102الدراسل 
  (00،  5102ايو  ثـ يعقبها تسميـ كؿ طبلب المرحمة الثايوية .)البيؾ الدولل ،األوؿ الث
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% مف التطبيقات 25وتكمف أ مية أجهزة التابمت أل عممية التعمـ أيها تياسب 
الؼ تطبيؽ تقريبا (،كما أيها تجعؿ 621التعميمية المتاحة مف شركة أبؿ والتل تصؿ الآ )

دا ؿ الفصوؿ الدراسية ،الآ جايب  مة التكمفة اإلجمالية التعمـ أكثر مروية وأكثر مبلئمة 
لمتابمت التعميمل مقارية مع تكمفة أجهزة الكمبيوتر  ، كما أيها تتيح الفرصة لمطبلب لمتمكف 
مف است دامها بسرعة ، أضبل عف اكسابهـ مهارات التعامؿ مع البرامج التفاعمية بشكؿ 

العوالـ االأتراضية واتقاف المهارات التكيولوجية مستقؿ وبثقة مما يوأر لهـ حرية استكشاؼ 
 (010،ص 5102أحمد زييهـ يوار ،)الم تمفة 

واعل يعتمد كمية مما سبؽ يمكف القوؿ اف  ذا المشروع يسهـ أل بياء جيؿ ر مل     
عمآ األعماؿ االلكترويية مثؿ التعميـ االلكترويل والتجارة االلكترويية والحكومة االلكترويية 

يكتسب سمات المواطف الر مل القادر عمآ االست داـ  يجعؿ الطالب الثايو   بدورهو ذا 
 لمتكيولوجيا . والواعل األمثؿ

وعمآ الرغـ مف المميزات والفوائد التل تصاحب عممية دمج التابمت أل مدارس    
 ذه  التعميـ الثايو  اال أف دراسة أحمد زييهـ توصمت الآ عدد مف التحديات تحوؿ دوف اتماـ

عدـ تواأر وثائؽ صادرة عف  تحديات تتعمؽ بالسياسات والبيآ مثؿ :العممية ومف أ مها : 
الجهات المسئولة تتضمف توجيهات لممعمميف ومدير  المدارس حوؿ السياسات الواجب 
اتباعها لتوظيؼ التابمت أل التعميـ ،اأتقار المدارس الآ المراأؽ وال دمات الضرورية لدمج 

أيشطة التعميـ والتعمـ . وتحديات تتعمؽ بالمعمـ ميها :  وؼ المعمميف مف دمج أل التابمت 
التابمت أل التعميـ ، وتركيز المعمميف عمآ الطريقة التمقييية أل التدريس الآ جايب عدـ 
تواأر المهارات البلزمة لد  المعمميف لتوظيؼ التابمت أل أيشطة التعميـ والتعمـ. وتحديات 

يها : عدـ ا تماـ الطالب بالحفاظ عمآ سبلمة جهاز التابمت وتعريضه تتعمؽ بالطالب م
لمتدمير . و ياؾ تحديات تتعمؽ بالميهج الدراسل ميها :أف معظـ الميا ج الدراسية تقميدية ال 
تحتو  عمآ تطبيقات تيسر استثمار التابمت أل التدريس .و ياؾ تحديات أ ر  تتعمؽ 

 مع متطمبات دمج التابمت التعميمل أل المدارس . يتياسببالتمويؿ ميها : مة الموارد بما 
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 راصات صابكة تتعًل بأمتتة ايتعًيِ  د

يظرا  أل مية األتمتة أل كاأة المجاالت  اصة أل مجاؿ التعميـ أقد تياوله دراسات 
 عديدة ميها : 

 لرسميةا المدارس أل االتمتة است داـ بعيواف "درجة (0202دراصة صًيُإ عبدايًة صزحإ )  (0)
 "المتحدة العربية اإلمارات بدولة التعميمل الشار ة مكتب و التعميمية الفجيرة ميطقة أل

مديرا ومديرة والموجهيف التربوييف واست دـ الباحث الميهج  22تكويت عيية الدراسة مف 
 التعميمية الفجيرة ميطقة أل الرسمية المدارس أل األتمتة است داـالوصفل لمعرأة درجة 

توصؿ الباحث الل ضرورة ، و  المتحدة" العربية اإلمارات بدولة التعميمل الشار ة بمكت و
تي يؿ مدير  المدارس حتآ يتسيآ أتمتة األعماؿ ال اصة بالمدرسة مف  طط ،وبرامج 

 .وأعماؿ امتحايات وشئوف الموظفيف والطمبة 
ات شئوف الموظفيف بعيواف " األتمتة ودور ا أل تحسيف أداء إدار  دراصة فاطُة حمُود رسم (5)

 ( :5112الحكومية بقطاع غزة ") تأل الوزارا
  شئوف إدارات داء أ فتحسي أل ودور ا األتمتة عمآ التعرؼ إلآ الدراسة  ذه  دأت 

 24 ) وا ع مف وزارة ( 22 ) د اعد البالغ ة غز بقطاع الحكومية الموظفيف أل الوزارات
  ؿ مفلك الشامؿ الحصر عيية طريؽ عف التحميمل الوصفل الميهج  اـباست د وزارة، (

 وأيشطة مهاـ يمارسوف الذيف 110    ـ عدد ورؤساء األ ساـ البالغ ،يوابهـ المدراء
 دااالعتم، وتوصمت الدراسة الآ ضرورة   الحكومية أل الوزارات  فالموظفي شئوف إدارات
شرية وضرورة بال الموارد وتقييـ وا تيار استقطاب ، الت طيط عممية أل ألتمتةا  عمآ

 ةبإزال ـواال تماالبشرية،  لمموارد التدريبية االحتياجات تحديد أل األتمتة عمآ االعتماد
 .قيلالت بالتدريب ال تماـ ا  بلؿ مف األتمتة است داـ مف تحد التل عو اتالم
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بعيواف " األتمتة ودور ا أل تحسيف أداء الموارد البشرية أل  (0222دراصة ) ايعتييب ،  (4)
 جهزة األميية بمديية الرياض "األ

ورحذَذ  ، اٌّىاسد اٌجششَخ ئداساد أداء رحغُٓ فٍ األرّزخ دأت الدراسة لمتعرؼ عمآ دور 

 ومف أ ـ يتائج الدراسة:.األرّزخ رطجُك رىاجه اٌزٍ واٌزحذَبد اٌّؼىلبد
 . تست دـ األتمتة بادارات الموارد البشرية بدرجة ضعيفة 
  خ اٌزذسَجُ االحزُبجبد ورحذَذ اٌجششَخ اٌّىاسد زمطبةواعتسهـ األتمتة أل ت طيط

 وجُشح .
 ْاألرّزخ اعزخذاَ ِٓ رحذ اٌزٍ اٌّؼىلبد ِٓ وجُشح ِجّىػخ هٕبن ئ.. 
أتمتة المكتبة المدرسية أل   عيواف "( ب2005) swee , Abdullah اصة در (4)

 المدارس الثايوية الصييية الماليزية "
تمتة المكتبة أل المدارس الثايوية الصييية  دأت الآ تحديد المكاية الحالية أل 

الماليزية ،أقد است دـ الباحثاف أل الدراسة استباية وأرسبل ا الكتروييا الآ المدارس 
استباية الآ المدارس الصييية المستقمة  61مدرسة ، ومف ثـ أرسبل  62الوطيية وعدد ا 

.ثـ أجريا لقاءات عبر  استباية الآ المدارس الصييية المستقمة 61، ومف ثـ أرسبل 
المسايدة ، و د أظهرت اليتائج بيف مكتبات المدارس بدأت أل الهاتؼ لجمع المعمومات 

است داـ األتمتة أثياء التسعييات مف القرف الماضل وأيها  امت بمشاريع ت ص األتمتة 
 ـ بشكؿ أعاؿ ومؤثر .5111ميذ عاـ 

و أتمتة أعمالؾ بيجاح والتميز عف بعيواف "أربع مراحؿ يح "0202دراصة "عُاد صزحإ  (2)
 اآل ريف "

أتمتة األعماؿ واإلجراءات اإلدارية والفيية والمكتبية والتشغيمية  وتوصمت الدراسة أف    
. أبل يمكف أل  ميشية اليـو أف تضمف وصوؿ أو مؤسسة   جزءا أساسيا مف أ  شركة 

العمؿ عمآ أتمتة أعمالها ميتجها أو  دمتها الآ العميؿ بالشكؿ المطموب اال مف  بلؿ 
ال يقتصر عمآ الشركات  لتصبح أ ؿ تكمفة وأ ؿ و تا وأأضؿ جودة وبالتالل أكثر تميزا.  ذا

بؿ يتعد  ذلؾ الآ الشركات المتوسطة والمؤسسات والشركات الياشئة والهيئات  قطالكبيرة أ
والميظمات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطاعـ والفيادؽ وكؿ مف يقدـ  دمة أو 

https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
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لمحفاظ عمآ ال برة والمعرأة التل حصمت  ميتج لمياس. أتمتة أعمالؾ  ل أحد أ ـ الطرؽ
 عميها عبر أترة مف الزمف

 أمتتة ايتعًيِ : تعكيب عًى ايدراصات املتعًكة ب

السرحاف  "  التل عرأت أتمتة التعميـ سميماف عبداهلل تتشابه الدراسة الجالية مع دراسة "  -
أتمتة األعماؿ ال اصة بالمدرسة مف  طط ،وبرامج وأعماؿ امتحايات وشئوف بييها تعيل 

 .الموظفيف والطمبة
أل أف  ذه الدراسات ا تصرت    ت تمؼ الدراسة الحالية عف  دراسة أاطمة رزؽ والعتيبل - 

األتمتة عمآ العمميات اإلدارية التل مف شييها ترأع أداء الجهاز اإلدار  ولكف وأقا 
  تعميـ تشمؿ جميع ممارسات الطبلب بجايب األعماؿ اإلدارية .ال أتمتةلمدراسة الحالية أاف 

لباحثة است داـ مصطمح أتمتة التعميـ، ور مية التعميـ مترادأيف الآ حد كبير وأضمت ا -
المصطمح األوؿ أل دراستها  أليه يشير الآ است داـ التكيولوجيا بصورة اكبر ، بؿ 

مع تقميؿ است داـ العيصر البشر  سواء أل عرض الدروس أو االعتماد الكامؿ عميه 
 .تقييـ الطبلب أو ممارسة األيشطة 

 : املواطٓة ايزقُيةْياحملور ايجا
  يـ ومعايير، وأ ـ مبادئها، و المفهـو مف حيث  واطية الر ميةالميتياوؿ  ذا المحور      

 .المواطية الر مية 
  ّاملواطٓة ايزقُية: َفٗو 

 االأراد مف جايب واآلمف واأل بل ل االست داـ المسئوؿ"بييها: المواطية الر مية ُتعرؼ  
              (Literacy with ICT , 2009:211)المعمومات واالتصاالت".  لتكيولوجيا

أعالة  الحاسوب، بطريقة تكيولوجيا الست داـ الطبلب إعداد بييهاأيضا     عرؼتُ  و  
 االلكترويية، اليصوص، والجداوؿ معالجة ببرامج الطبلب معارؼ تيمية  بلؿ مف مياسبة،
 مفهـو المواطية أيهـ الم تمفة، وتغرس االتصاؿ وبرمجيات التقديمية، العروض وبرامج
 مياسبة. بطريقة التقييات  ذه إست داـ وكيفية الصحيح الر مية

(Indian department of education, 2013:75)                                             
  

https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
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ا ما تعرؼك  مثؿ والمصادر الر مية األدوات باست داـ غيره مع الفرد تفاعؿ بييها أيض 
 العديد باست داـ اآل ريف مع لبلتصاؿ كوسيط المعمومات بصوره الم تمفة وشبكة\ الحاسوب

 التواصؿ وشبكات ، والموا ع والمدويات، ،اإللكترويل مثؿ البريد الصور، أو الوسائؿ مف
 (Edmonton catholic schools , 2012:45 .     )االجتماعل
 لمساعدة توظيفه يمكف أسموب" بييها ( Ribble,2013:89)  عرأها كذلؾ  
 األمثؿ بالشكؿ أجؿ است داـ التكيولوجيا مف معرأتها ييبغل التل قضاياال أهـ عمآ المتعمميف

اال تماـ باأل بل يات  يتـ بالمعمومات االتصاؿ الر مل عممية عمآ التركيز مف أبدال  
 ."لممعمومات الر مل باالست داـ المرتبطة والمسؤوليات

ا ( أكثر042 ، 5104مصطفل القايد، تعريؼ) جاءو        عرؼ حيث اووضوح   اتساع 
 والمبادئ واألأكار واألعراؼ والمعايير والضوابط القواعد مجموعة :بييها المواطية الر مية

 مف صغار ا وكبار ا المواطيوف يحتاجها والتل لمتكيولوجيا، والقويـ األمثؿ االست داـ أل المتبعة
 الوطف. ر ل أل المسا مة أجؿ
 تحديد يمكف الر مية لممواطية عريؼت مف تقدـ ما ضوء وتر  الباحثة أيه أآ      

 أيما: المفهوـ  ذا  صائص
 . مكوياته و الر مآ بالعالـ الوعآ -
 الم تمفة. بآلياته الر مآ العالـ است دامات أآ والمياسبة الفعالة الممارسة مهارات امتبلؾ -
 أآ جتماعلاإل بالقبوؿ يتسـ لمتمميذ التكيولوجل السموؾ تجعؿ التآ ال مقية القواعد إتباع -

  األ ريف. مع التفاعؿ
  .حرياتهـ احتراـ أو األ ر ، الثقاأات مف  بلؿ احتراـ اآل ريف، االعتراؼ بحقوؽ -

االست داـ األمثؿ واآلمف والمسئوؿ لتكيولوجيا المعمومات  لذا ُتعرؼ اجرائيا بييها: 
 .واالتصاالت 
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 ايزقُية املواطٓة َفٗوّ ْشأة: 

(، 5102األدبيات والدراسات مثؿ: دراسة ) مؼ أدعيس،باستقراء مجموعة مف      
 ,Ribble (، ودراسة) 5104، ودراسة)أسامة عمر،  (Alzahrani, 2015 )  ودراسة
، (Alberta Education, 2012) ودراسة  (،5104(، ودراسة)وليد شحاتة، 2014

 واطيةالم مفهـو لظهور مهدت التل المراحؿ إيجاز (، يمكف5100ودراسة)  الد جاسر،
 يمل: أيما با تصار الر مية
 ميذ المجتمعات كاأة أل المصطمح وتعاظـ دور  ذا بالجديد، ليس المواطية مصطمح -0

 أل إذ والفريسية، األمريكية والثورات القديمة، والرومايية اليويايية المجتمعات عهد
 أمور أل االدارة وتسيير بارز لممواطف دور كاف والثورات المجتمعات تمؾ جميع
 الدولل التيكيد ازدياد ومع التسعيييات أترة  بلؿ وأل ميها، المستعمرة حتآ الدولة
 أكثر مف المواطية غدت والمساواة الديمقراطية والحرية مبادئ أ مية عمآ

 . عالمل با تماـ تحظآ التل الموضوعات
 يزتم وما الر مل، العصر يحو التحوؿ أل المجتمعات بدأت الثايية األلفية يهاية مع -5

 م تمؼ عمآ أثرت التل واالتصاالت تكيولوجيا المعمومات أل مذ ؿ تطور مف به
 بيف األأراد االجتماعية والعبل ات األعماؿ ممارسة أساليب مف وغيرت الحياة يواحل

 لتحقيؽ المتقدمة الدوؿ تست دمها التل األسمحة مف أ ـ صارت بؿ والمجتمعات
 .المكاسب

 التحتية البيآ  بللها دعـ وتطوير مف حاولت ـالعال لدوؿ  ياؾ مبادرات كاف -4
 والتدريب التعميـ مؤسسات واعادة  يكمة المجاالت م تمؼ أل واد الها لمتكيولوجيا

 أل واالتصاالت المعمومات تكيولوجيا است داـ أل المتعمميف  درات تيمية أجؿ مف
  . حاتهـومقتر  ررائهـ عف الحر والتعبير اآل ريف مع والتواصؿ ايجاز االعماؿ

 يستمـز كبير، تحد العالـ أماـ دوؿ كاأة الر مية المواطية مصطمح ظهور وضعو د  -4
 وتبلأل االيجابية الجوايب لتعزيز واستراتيجيات جديدة رليات وصياغة الجهود، تكثيؼ
مف  العديد برزت و د الر مية، المواطية مصطمح يتضميها التل السمبية الجوايب
 التعميـ لتكيولوجيا الدولية الجمعية  دمته ما ذلؾ مفو  المضمار أل  ذا دو الجه

International Society forTechnology in Education. ( ISTE) مف 
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 األ بل ية واالجتماعية الموضوعات يحو تـ توجيهها ايطبل ة يقطة كايت معايير
 : عمل مجممها أل ركزت و د سواء حد   عمآ واإليسايية

 .بالتكيولوجيا المرتبطة واالجتماعية والثقاأية  بل يةاأل لمقضايا الطبلب تفهـ -
 .واالتصاالت المعمومات لتكيولوجيا المسئوؿ االست داـ  يـ غرس -
 التعمـ تسايد التل التكيولوجيا تطبيقات تجاه الطبلب لد  اإليجابية االتجا ات تيمية -

 الش صية. والداأعية والتعاوف الحياة مد 
 الر مية المواطية يظاـ بتوسيع األصوات تعالت مةوحاس سريعة وكإستجابة و كذا -2

 بالتكيولوجيا ممئ لمجتمع االأراد التعميـ  و إعداد مؤسسات أصبح  دؼ بحيث
 المعمومات لتكيولوجيا واآلمف واأل بل ل االست داـ المسئوؿ عمآ وتدريبهـ

 .العالمل المجتمع أل وكمواطييف القومل المجتمع أل واالتصاالت كيعضاء
 ايزقُية: املواطٓة َبادئ 

لممواطية الر مية مجموعة مف المبادئ االساسية التل تقـو عميها أوضحتها العديد       
 (، ودراسة(Choi,  2015(، ودراسة 5102مهد ، )حسفمف الدراسات ميها: دراسة

Isman, Gungoren,2014) ) ودراسة ،(Ohler, 2012)    يمكف تم يص  ذه ،
 أيما يمل: المبادئ

 جميع بيف بالتساو  التحتية البيية توأير مف الر مية لممساواة البد :اٌشلُّخ بواحاٌّغ -0
 الحقوؽ أتوأير الوطيية، الدولة أولويات أولآ مف البيية التحتية وتوأير المست دميف،

 أإف ثـ ومف الر مية، عماد المساواة  ما الوصوؿ اإللكترويل ودعـ المتساوية الر مية
 المجتمع يست دـ أف حيث واالزد ار تحقيؽ اليمو الصعب مف يجعؿ اإللكترويل اإل صاء

  و الر مل المواطف  دؼ أف يكوف وييبغل .مستمرة بزيادة التكيولوجية األدوات  ذه
  جميع األأراد. أماـ التكيولوجل الوصوؿ وتوسيع توأير عمآ العمؿ

 مف القرار أل لمشاركةوا االيت اب أضاء تيقؿ الر مية الديمقراطية:اٌشلُّخ اٌذَّمشاطُخ -5
 التواصؿ عبر ممثميه لمساءلة لممواطف األسهؿ الطريؽ تقدـ الشبكة، أهل إلآ الصيدوؽ

 . بالتساو  لمجميع وتوأير ا المعمومة ديمقراطية تتيح كما االلكترويل،
 أل وواجبات حقوؽ مف لمواطييها ما الدوؿ تحدد كما :الر مية والمسئوليات الحقوؽ -4

 يتمتع حيث الر مل، بها المواطف يتمتع التل مف الحقوؽ حزمة توجد لؾكذ دساتير ا،
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الواجبات  تيتل الحقوؽ  ذه ومع التعبير، ال صوصية، وحرية بحقوؽ الر مل المواطف
 التكيولوجيا است داـ أسموب تحديد عمآ المست دموف يتعاوف أف أبل بد المسئوليات، أو

 مف بد أبل واحدة، لعممة وجهاف بمثابة ايبافالج  ذاف وبياء عميه، .البلئؽ اليحو عمآ
ا ومشارك ا مواطي ا مواطف ر مل كؿ يصبح حتآ معا تفعيمهما  . أعاال   ميتج 

 لمثقاأة، ميتجا   يصبح أف مواطف أل  الر مية المواطية تتيح :والثقاأة الر مية المواطية -4
 التكيولوجيات اؿباستعم الش صية اإلبداعية مف مد بلته ييّوع أف عميه تسهؿ بحيث
 ميتجه لمياس يقّدـ وأف بؿ ر ر، ثقاأل أّ  ميتج أل برأيه يدلل وأف الحديثة، الر مية
 ييّزؿ تشكيمي ا معرضا أـ اليوتيوب، ويضعه أل  و صّوره  صير ا أيمما أكاف سواء ال اّص 
إلآ  راءتها  الياس إبداعية يدعو مدوية أو االجتماعل التواصؿ وسائؿ أل لوحاته
 وصار مف ايطبل ته، تحدّ  كايت التل الحدود يتجاوز الثقاأل الفعؿ بدأ رويي ا، وبهذاإلكت
 أو تمؾ. الجهة  ذه مف وصاية دوف االجتماعية الفئات أغمب أيه تشترؾ عاّما أعبل

 :َعايري وقيِ املواطٓة ايزقُية 

 5106(( ، ودراسة Netsafe, 2016أشارت العديد مف الدراسات وميها: دراسة)    
(Ministry of Education, ودراسة ،(Snyder, 2016)ودراسة ، (Ribble, 

 بيف (5102)المسممايل ، ، (Westheimer , Kahne, 2014)، ودراسة (2014
 عيصر وكؿ والحماية، والمعرأة، االحتراـ، :رئيسة  ل أوجه ثبلثة تتضمف الر مية المواطية

 : تتمثؿ أل أ ر  أوجه ثبلثة يتضمف ميها
 : تضِ و يٓفضو ويآلخزئ، اّاالحرت -0

 (   Digital Etiquette) :ايزقُية ايًياقة  -
تباع المواطف الر مل لمسموؾ   ل معايير لمسموؾ واإلجراءات مف  بلؿ است داـ التقيية ،وا 

 .به مف  بؿ الجميع  يحتذ الصحيح ،يجعؿ ميه مثاال 

 (   Digital Access ):ايوصوٍ ايزقُي -
، وعدـ وجود أجوة ر مية بيف المجتمع أل الكاممة لكتروييةاإل  المشاركة يعبر عف

المست دميف ، وتعتمد عمآ  درة كؿ ش ص لموصوؿ الآ جميع األدوات أل المجتمع 
الر مل ، وكيؼ يمكف است دامها عمآ مستو  مقبوؿ ،تساعده أل التعميـ والبحث عما 

اكف ، واتاحة الفرص ، لؾ يفضؿ توأير األميريد، واست دامها متآ يشاء ، ولتحقيؽ ذ
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وتهيئة المراأؽ مف  بؿ المسئوليف أل تطبيؽ برامج التقيية ومساعدة ذو  االحتياجات 
 ال اصة عمآ است داـ التقيية كفرد مف أأراد المجتمع .

 (:   Digital law ) ايزقُية يكواْنيا-    
أة الحدود والحقوؽ ،ويتضمف  ذا المعيار معر واألأعاؿ األعماؿ عمآ اإللكترويية المسئولية

التيكد المعمومات بيف المواطييف الر مييف،يجعؿ  أمشاركةلمش ص عيد التعامؿ مع التقيية ،
مف المعمومات المرسمة يؤ ذ بعيف االعتبار ،أالمواطف الر مل يجب أف يعرؼ ما  و مبلئـ 

دولته ، وغير مبلئـ أو غير  ايويل وعميه أف يعرؼ يظاـ مكاأحة الجرائـ المعموماتية أل 
 وعدـ االغفاؿ عف  ضايا حقوؽ الممكية الفكرية ، وحماية حقوؽ التيليؼ واليشر .

 املعزفة يٓفضو وايتواصٌ َع اآلخزئ، وتضِ: -0
 (:   Digital Communication ) ايزقُية االتصاالت -

باست داـ األجهزة عف طريؽ التواصؿ والمشاركة  لممعمومات اإللكترويل التبادؿ و 
لتل تساعد عمآ التواصؿ مع األش اص والميظمات ، والتعارؼ عف بعد الر مية ا

وممارسة ال دمات الشبكية بكؿ يسر وسهولة و ل كثيرة : كالبريد األلكترويل ، وبرامج 
التواصؿ االجتماعل ، ومحركات البحث .والتواصؿ الر مل أل العصر الحالل يتـ بواسطة 

ات ال دمات المتعددة ،ويكوف االتصاؿ بشكميه وذاألجهزة الر مية الجديدة  فيفة الوزف 
المتزامف وغير المتزامف ، ومف المهـ أف يحرص المعمموف وأولياء األمور أف يعمموا 
أوالد ـ كيؼ يحسيوا است داـ  ذه األجهزة ، وأف يستغمو ا أيما يفيد ـ أل المجاؿ 

ـ الآ مشاكؿ التعميمل واالجتماعل ، وأال يست دمو ا بطريقة غير صحيحة ؛ تعرضه
  ايويية أو اجتماعية .

 (:   (Digital  Literacy ايزقُية األَية حمو -
ا ، و ذا المعيار يؤثر أل با ل أدواته واست داـ التكيولوجيا وتعمـ تعميـ عممية ل  

؛ حيث ايه يعد األساس الذ  يؤد  لمعرأة االست داـ الصحيح لباأل المعايير ، المعايير 
ـ است داـ األجهزة الر مية ، والتعرؼ عمآ  دماتها ، وعمآ تعمـ وأهو يساعد أل تعم

، وكيفية است داـ شبكات التواصؿ  االلكترويلايجاز المعامبلت الحكومية ، والتسوؽ 
 .االجتماعل 
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 ( :   (Digital Commerce ة   اإليهرتوْي ايتجارة -

، و التعامبلت المالية عف  تجاتوالمي لمبضائع ا  إلكترويي والشراء البيع ل معرأة كيفية  
طريؽ شبكة االيتريت ومعرأة سموؾ التسوؽ االلكترويل،أيصبحت عممية الشراء عمآ الشبكة 

 .الر مية عامبل مهما أل حياة المواطف الر مل 

 : وتضِ احلُاية يٓفضو ويآلخزئ، -3

  ( :  (  Digital and Rights Responsibiltes ايزقُية واملضئوييات احلكوم-
يقصد بها ما يتواأر مف  واعد و واييف أل است داـ التقيية ، بحيث تحفظ حؽ  

المواطف الر مل ،والجهة الميظمة أل مكاف ما ، بحيث يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع المحتويات 
 ،التل تحفظ ش صيته و ويته.وال دمات عمآ الشبكة بالطريقة اليظامية 

    :(   ( Digital  Security ايزقُي األَٔ -   
، أمع ازدياد المعمومات الحساسة اإللكترويية والحماية الو اية ضماف إجراءات ل 

،التل يتـ ت زييها الكتروييا يوما بعد يـو ،يزداد اال تماـ باألمف الر مل ، وسبلمة البيايات 
التل بفقد ا  د يعرض المست دـ ل سارة كبيرة ، أالمواطف الر مل يحتاج الآ تعمـ كيفية 

بيايات االلكترويية والطرؽ التل يستطيع بها كشؼ االحتياالت لغرض السر ة أو حماية ال
 غير ا مف الممارسات .

      (  : ( Digital  Health and Wellness ايزقُية وايضالَة ايصحة  - 
، أالتعامؿ الر مية التكيولوجيا عالـ أل والبديية اليفسية الصحةي تص  ذا المعيار ب 

زة التقيية يعد سبلحا  ذا حديف ،أاما أف يساعدؾ عمآ تحقيؽ متطمباتؾ ، السميـ مع األجه
مشاكؿ صحية وأمراض جسدية  إلآأف يؤد   إمابكؿ يسر أو سهولة ، و  أعمالؾوايجاز 

بسبب االست داـ غير السميـ لمتقيية ،أييبغل تعميـ المواطف الر مل عمآ وضعية الجموس 
، ومستو  اإلضاءة الميبعثة مف  ذه األجهزة ، لذكية ا باألجهزةالصحيح ، وطريقة اإلمساؾ 

 وأ ذ أترات الراحة بيف الو ت واآل ر.
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 ( ِحبوس اٌّىاطٕخ اٌشلُّخ1شىً سلُ )

 

أف المواطية الر مية تتياوؿ ثبلث جوايب :جايب معرأل يتكوف مما سبؽ يمكف القوؿ 
المعارؼ والمعمومات وال برات التل يحتاجها الفرد لمواجهة تحديات العصر الر مل ، مف 

وجايب سموكل يتمثؿ أل تيفيذ ما اكتسبه مف معمومات تمكيه مف التعامؿ اآلمف مع التقييات 
،وجايب وجدايل يتمثؿ أل الرغبة والقياعة أل تطبيؽ السموكيات والمهارات أل الحديثة 

 بشكؿ رمف وصحل .تعامبلته الر مية 
 ايزقُي املواطٔ صفات: 

 المقب  ذا ليستحؽ المهارات مف مف مجموعة يتمكف أف ييبغل الر مل المواطف
 ( (NetSafe,2013 : 112 وميها
 .واالتصاالت المعمومات تكيولوجيا مف ومتمكف واثؽ مست دـ 1.
 . صاديةواال ت والثقاأية التعميمية األيشطة أل لممشاركة التقييات يست دـ 2.
 .اإللكترويل الفضاء أل اليقد  التفكير مهارات ويطور يست دـ 3.
 .الر مية والتكيولوجيات اليصوص ولغة والكتابة بالقراءة ممـ 4.
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 إدارتها مف ومتمكف واالتصاالت، المعمومات تكيولوجيا بيئات أل بالتحديات بيية عمآ 5.
 . أعاؿ بشكؿ
 معيآ ذات بطرؽ اآل ريف مع التواصؿ أل صاالتواالت المعمومات تكيولوجيا يست دـ 6.

 . إيجابل
 .واالتصاالت المعمومات است داـ تكيولوجيا أل األ بل ل والسمو واليزا ة الصدؽ يظهر 7.
 .الر مل العالـ أل التعبير وحرية ال صوصية مفا يـ يحتـر 8.

المواطف الر مل  وتوصمت الباحثة أل ضوء الدراسات السابقة الل عدد مف السمات التل تميز
 و ل :

 . القدرة عمآ التمسؾ بالقيـ واأل بلؽ أثياء تعامبلته وتفاعبلته الر مية 
 . حسف ادارته لمو ت الذ  يقضيه أل است داـ الوسائؿ التكيولوجية 
 . القدرة عمآ الحفاظ عمآ المعمومات الش صية 
 .حماية يفسه مف األأكار السمبية التل تيشر عبر التقييات الحديثة 
 . يحتـر الثقااأات والمجتمعات أل البيئة االأتراضية 

 
 ( ِىاطفبد اٌّىاطٓ اٌشل2ٍّشىً سلُ)
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 ٌايزقُية: املواطٓة تُٓية َزاح 

المعمميف؛ حتل يتاح   بؿ مف الم طط التوجيه الر مية البد مف كل يتـ تيمية المواطية     
 التل تيمية المهارات والسموكيات بهدؼ الر مية لممصادر والتقييات الفعمللمتبلميذ االست داـ 

، و د أكدت الدراسات السابقة مثؿ: دراسة) يد اآل ريف مع يتفاعموا مف أف تمكيهـ
 (، ودراسة)Nordin et al ,2016، و)Berardi, 2016)و) (،5102الصماد ،

(Eurydice, 2013( ودراسة ،(Froehlich , 2012 الر مية مراحؿ  المواطية أف لتيمية
 ؿ أل:معددة تمث

  ذه أفآ تكيولوجيا ، مثقفيف يكويوا أف أآ التبلميذ إيهماؾ يعيآ الوعل:ايوعى َزحًة -0
 حوؿ األساسية المعمومات والمعارؼ إعطاء مجرد مف أوسع يصبح التثقيؼ المرحمة
 والغير السيئ لئلست داـ أمثمة عرض عمآ والتركيز والبرمجية، المادية المكويات
 مياسب وغير مياسب  و ما يتعمموا آلف التبلميذ يحتاج يماوا   المكويات، لتمؾ المياسب

 . الحديثة الر مية التقييات لتمؾ عيد إست دامهـ
 التكيولوجيا است داـ عمآ  ادريف يكويوا أف يجب التبلميذ :إف املوجٗة املُارصة َزحًة -5

 الممارسة وبدوف  متقدمة، مراحؿ أآ واالكتشاؼ الم اطرة عمآ يشجع مياخ أآ
  الطريقة المياسبة.  ذه يدركوف ال ربما أإيهـ ةالموجه

 االست داـ أآ الواضح اليموذج إعطاء :ويعيآ املجٌ وايكدوة وإعطاء ايُٓذجة َزحًة -4
 حممت كمعمـ لو أيؾ المثاؿ، عمآ سبيؿ الدراسية، الحجرة أآ لمتكيولوجيا المياسب
 تجعمه أو إغبل ه عميؾ ييبغلأإيه  الدراسل، بالفصؿ تواجدؾ أثيا المحموؿ تميفويؾ
 بي ـ  ائمة تقديـ مف  بلؿ اآلباء توجيه يمكيؾ أيه إلآ باإلضاأة ذلؾ، أثياء صامتا

 مع التعامؿ المياسب أآ أذ ايهـ أآ تطرح أف يمكف التل التساؤالت حوؿ التوجيهات
ميا شتها  عمآ والعمؿ الحديثة الر مية لمتقييات الم تمفة االست دامات أثياء أبيائهـ
 التبلميذ يستطيع كل الر مية، لممواطية جيده يماذج يكويوا أف يحتاجوف أالكبار معهـ،
 . اليماذج  ذه ومتابعة تقميد

 الذ  المكاف يكوف أف ييبغل الفصؿ الدراسل :إفايضًوى ايتغذية ايزاجعة وحتًيٌ َزحًة -4
 يمكيهـ كيؼ ليروا الحديثة الر مية است داماتهـ لمتقييات ييا شوا اف أيه التبلميذ يمكف

 اليقد  بالتكويف التبلميذ إمداد طريؽ عف يكوف ذلؾ مياسبة وأف بطريقة است دامها
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 الر مية التقييات  ذه بها تست دـ أف يجب التآ والوسائؿ الطرؽ بيف لمتمييز البياء
 كذلؾ  ارجه. و الدراسل الفصؿ أآ الحديثة

 مؽ جيؿ  مها الآ يمكف القوؿ أف المبادئ السابقة تهدؼ أل مجم أل ضوء ما سبؽ
 .االست داـ السميـ لمتقيية لبلستفادة ميها وتبلأل أ طار ا ر مل  ادر عمآ 

  دراصات صابكة تتعًل باملواطٓة ايزقُية 

 تتعدد الدراسات التل تياولت المواطية الر مية ميها  :  
دية تصورات طبلب الجامعة العربية المفتوحة بالمممكة العربية السعو  (0202دراصة ْصار) (0)

دراسة ميدايية عمآ عيية مف طبلب الجامعة "  –يحو المواطية الر مية وسبؿ تعزيز ا 
 دأت الدراسة الآ اليعرؼ عمآ تصورات طبلب الجامعة العربية المفتوحة يحو المواطية 
الر مية وسبؿ تعزيز ا مف وجهة يظر ـ ، وكذلؾ التعرؼ عمآ الفروؽ أل تمؾ التصورات 

يرات الجيس وعدد الساعات ولتحقيؽ أ داؼ الدراسة است دـ وسبؿ تفعيمها حسب متغ
الباحث الميهج الوصفل ، وطبؽ أداة االستباية عمآ عيية مف طبلب الجامعة و مصت 
الدراسة الآ مجموعة مف اليتائج أ مها : أف مستو  تصورات أأراد العيية لممواطية 

د أروؽ ذات داللة احصائية الر مية وسبؿ تفعيمها مرتفع جدا ،كما أظهرت اليتائج وجو 
حوؿ مستو  تصوراتهـ ترجع لمتغير الجيس ولصالح الذكور، وأروؽ ترجع لعدة 

 الساعات التل يست دموف بها االيتريت .
بعيواف " دور معممل المرحمة الثايوية أل تعزيز المواطية  "0202دراصة "ٖٓاء حضٔ أمحد  (5)

 بة وسبؿ تفعيمه " الر مية لمواجهة ظا رة التموث الثقاأل لد  الطم
  دأت الدراسة التعرؼ إلآ درجة ممارسة معممل المرحمة الثايوية لدور ـ أل تعزيز
 المواطية الر مية لمواجهة ظا رة التموث الثقاأل لد  الطمبة، وسبؿ تفعيمه مف وجهة يظر

لطمبة، ولتحقيؽ أ داؼ الدراسة است دمت الباحثة الميهج الوصفل التحميمل والميهج ا
ثة مجاالت كايت كالتالل: مدراسة، حيث تشكمت مف ثبل ستباية كيداة لالباالعتماد عمآ اائل،البي

 -تعزيز التعميـ أل است داـ التقييات الر مية -حتراـ أل است داـ التقييات الر ميةالا تعزيز
 طالبا  وطالبة ( 421، وتكوف عيية الدراسة مف  )ـ التقييات الر ميةالحماية أل است داز تعزي

وأوصت الدراسة بعدد مف التوصيات تـ ا تيار ـ بطريقة عشوائية طبقية مف مجتمع الدراسة 
 ميها : 
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لتي يؿ وتدريب وصقؿ مهارات المعمميف عامة، ومعممل  إعداد البرامج التدريبية البلزمة -
المرحمة الثايوية  اصة ليكويوا عمآ دراية كاممة بمفا يـ المواطية الر مية و يمها 

 . عاـة بوجه عزيز ا لد  الطمبت وطرؽ
مراعاة وزارة التربية و التعميـ لمفا يـ المواطية الر مية عيد تصميـ المقررات الدراسية  - 

  عاـ ومقرر المواطية الر مية بشكؿ  اص . بشكؿ
بعيواف " الوعل بالمواطية الر مية بيف مست دمل الشبكات  (0202َٗدي، دراصة)حضٔ (4)

 الوعل مستويات عف الكشؼ الدراسة : دأتض المتغيرات " االجتماعية وعبل ته ببع
 األ صآ جامعة طمبة مف االجتماعل التواصؿ شبكات مست دمل لد  الر مية بالمواطية

 التعامؿ تقبؿ باإليتريت، والمهارة المعرأة المست دمة، الشبكة(المتغيرات وعبل ته ببعض
 وصؿ عاـ بشكؿ الر مية بالمواطية مستو  الوعل أف إلآ باإليتريت(، وتوصمت

 المواطية بمؤشرات الوعل مستو  أل ا تبلؼ يوجد المتوسط، كما أوؽ أ  (%76.08)
الشبكة :با تبلؼ االجتماعل التواصؿ شبكات مست دمل لد  األبعاد بعض أل الر مية

 تقبؿ مستو  وأل اإليتريت، أل والمهارة المعرأة ومستو  المست دمة، االجتماعية
 . يتريتاإل  مع التعامؿ

 تقييات مقرر أل الر مية المواطية  يـ تضمف بعيواف " مد (0202ايكحطاْي، دراصة )أٌَ (4)
 المواطية  يـ إلآ التعرؼ الدراسة : دأتالتدريس"  يئة يظر أعضاء وجهة مف التعميـ
 بجامعة التدريس  يئة أعضاء يظر وجهة مف التعميـ تقييات مقرر أل المتضمية الر مية
 ثقاأة يشر بي مية أوصت يتائج الدراسة ضوء وأل  الد، الممؾ وجامعة يورة، األميرة

 مع المعرأة مشاركة عمآ الطالبات وحث المجتمع، أل لمتكيولوجيا السميـ االست داـ
جراءات ب طوات المجتمع، وتعريفهـ  المجتمعات أل  ايويل غير عمؿ أ  عف اإلببلغ وا 

 .الر مية
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 المواطية يحو القصيـ جامعة طمبة تصورات " بعيواف (0202دراصة )ٖٓد ايصُادي، (2)
 :الر مية"

الر مية،  المواطية يحو القصيـ جامعة طمبة تصورات معرأة إلآ الدراسة  دأت
 عف اليتائج وأسفرت ( طالب،424مف) مكوية عيية عمآ أداة الدراسة بتطبيؽ الباحثة و امت

 إجراء دراسات بضرورة وصتمتوسطة، وأ بدرجة جاءت الر مية المواطية يحو التصورات أف
 . الدراسة تتياولها لـ أبعاد تياوؿ مع الدراسة موضوع حوؿ مكثفة

بعيواف " المواطية الر مية مد بل لمتربية العربية أل  (0202دراصة )مجاٍ عًى ايدٖشإ ، (6)
 العصر الر مل "

اـ اف الحياة أل العصر الر مل تتطمب مف المؤسسات التربوية القي إلآالدراسة  أكدت
األبياء لمحياة أل  ذا العصر ، وذلؾ مف  بلؿ تدعيـ ثقاأة االست داـ  إعدادبدور ا أل 

والمفيد لمتقييات الر مية لد  الشباب واألأراد ، وتدريبهـ عمآ ممارسة م تمؼ الرشيد 
جوايب المواطية الر مية مف  بلؿ كاأة الفعاليات التربوية المياسبة أل  ذا الشيف ، 

يها التربية الر مية ، وأف تمؾ التربية تمر بمراحؿ أساسية تبدأ بتيمية والتل اطمؽ عم
الوعل بجوايب المواطية الر مية ، والممارسة الواعية لمسموكيات المرتبطة بها مف  بلؿ 

،  و توصمت لمرتبطة بذلؾ تيمية أساليب التعامؿ الرشيد مع المستحدثات والمهارات ا
 : هاالدراسة الآ عدد مف اليتائج أ م

اليظر أل جوايب التربية العربية أمسفة  إعادةأف الحياة أل العصر الر مل تتطمب ضرورة -  
جراءاتوأ داأا   .بما يتفؽ وطبيعة الحياة أل العصور السابقة وا 

 أف مد ؿ المواطية الر مية يعد مف المدا ؿ المياسبة لمتربية العربية أل العصر الر مل -
جب ضرورة االعتماد عمآ مد ؿ المواطية الر مية لمتربية العربية توجد مبررات عديدة تستو   -

 .أل العصر الر مل
رراء المعمميف يحو تيمية المواطية الر مية لد   بعيواف ((Snyder, 2016صة درا  (2)

 الطمبة أل المدارس المتوسطة باست داـ الموا ع االجتماعية ومشاريع التشارؾ العالمية "
Teachers’ Perceptions of Digital Citizenship Development in 
Middle School    Students Using Social Media and Global 

Collaborative Projects) 
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 أل الطمبة لد  المواطية الر مية تيمية يحو المعمميف عمآ رراء التعرؼ  دأت
 وتوصمت إلل ،ةالعالمي التشارؾ ومشاريع االجتماعية الموا ع باست داـ المتوسطة المدارس

 المست دميف مف ارتباط يزيد االجتماعية والشبكات العالمل والتشارؾ الر مية المواطية دمج أف
 التربوية المسؤولية مف ويزيد وتشاركهـ تفاعمهـ مف ويحسف أأقهـ مف ويوسع باإليتريت

 لممست دميف.
 تربية أجؿ مف الشباب لد  الر مية المواطية ياس  بعيواف (Choi, 2015) دراصة    (2)

 Development of a Scale to Measure Digital " الديمقراطية المواطية
Citizenship among Young Adults for  Democratic Citizenship 

Education"  
 و د الديمقراطية، المواطية تربية أجؿ مف الشباب لد  الر مية المواطية  دأت لقياس

 والمشاركة اليا دة، الحماية الر مية، الثقاأة أل بلؽ،ا : ل مجاالت أربعة المقياس تضمف
 والكفاءة المقياس مجاالت بيف دالة وجود عبل ات إلآ الباحث وتوصؿ واالجتماعية، السياسية
 مستقبمية. دراسات أل لبلست داـ المقياس صبلحية مف التيكد وتـ والقمؽ،

 Toward Digital  "  "يحو المواطية لر مية بعيواف ( AI-Zahrani,2015دراصة )  (2)
Citizenship" 

توصمت الدراسة إلآ أف كبل مف الطبلب والطالبات لديهـ مستويات جيدة مف المواطية 
الر مية ، و اصة مف حيث احتراـ الذات واآل ريف عبر االيتريت ، وأصت الدراسة بتعميـ 

ة يحو التقييات المواطية الر مية لمطبلب ،لتعزيز ثقتهـ بييفسهـ ، وتكويف موا ؼ ايجابي
الر مية ، و اصة االيتريت . وا ترحت الدراسة أف توأر أل الميا ج الدراسية  سما مف 
الممارسات القائمة عمآ التقيية ، باإلضاأة إلآ رأع مستو  الوعل مف  بؿ الجهات العميا 

 حوؿ المواطية الر مية "
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س  يـ المواطية الر مية :" دور المؤسسة التربوية أل غر بعيواف  (0202اجلشار )دراصة  (01)
 : تصور مقترح "

الآ وضع تصور مقترح حوؿ ما يمكف أف تقـو به المؤسسة التربوية ،لمتعامؿ  دأت 
مع المواطية الر مية ،مست دما الميهج الوصفل التحميمل لمجموعة مف الدراسات أل  ذا 

: معرأيا  ومهاريا  المجاؿ ، وتوصمت اليتائج الآ دور المؤسسة التعميمية أل تي يؿ الطبلب 
ووجداييا  وأ بل يا  لمتعامؿ كمواطييف ر مييف ، وأف  ياؾ  مسة أبعاد توصمت لها الدراسة 
يجب أف توأر أل المؤسسة التعميمية ، لمقياـ بالمهمة عمآ الوجه المطموب ووضعت الدراسة 

،ووضع ضوابط تصورا مقترحا يقـو عمآ :تطوير البيئات التعميمية الداعمة لمتقيية الر مية 
 ومعايير التعامؿ الر مل .

 :اييت تتعًل باملواطٓة ايزقُية تعكيب عًى ايدراصات ايضابكة 
 

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة أل أيها تهدؼ الآ تعميؽ وتيصيؿ  يـ  -0
مع  ، وتتشابهرغـ ا تبلؼ المراحؿ التعميمية  بوجه عاـ المواطية الر مية لد  الطبلب

ة سة دور المعمميف أل تعزيز  يـ المواطية الر ميا ياء حسف التل  دأت الآ در دراسة 
 ألمع دراسة الجزار التل  دأت الآ دراسة دور المؤسسات التعميمية  ايضا   وتتشابه

است دامها لمميهج  غرس  يـ المواطية الر مية ، وتتفؽ مع الدراسات السابقة أل
 الوصفل لتحقيؽ أ داؼ الدراسة .

 

تفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة أل بياة أداة االستبايه لمعرأة مد  اس-5
 . لد  الطبلب  أل تيصيؿ  يـ المواطية الر مية الثايو  مسا مة أتمتة التعميـ

الثايو    أتمتة التعميـ دور دراسةت تمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة أل محاولة -4
–لد  طبلب المرحمة الثايوية حيث لـ يتـ عمؿ دراسة ة الر مية تيصيؿ  يـ المواطي ل 

 الثايو عمآ طبلب المرحمة الثايوية حيث ايه تـ أتمتة التعميـ -حسب عمـ الباحثة 
 يظاـ التابمت مف حوالل سية دراسية. بإد اؿ
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 : ايدراصة امليداْية ايزابع  احملور

 حتديد اهلدف َٔ ايدراصة امليداْية:-0

معرأة رراء طػبلب الصػؼ الثػايل الثػايو   حػوؿ مػد   إلآة الميدايية الحالية تهدؼ الدراس
،  يصػػػيؿ واكتسػػػاب  ػػػيـ المواطيػػػة الر ميػػػة  لػػػديهـتأػػػل الثػػػايو  أتمتػػػة التعمػػػيـ  مسػػػا مة

عف  ػيـ المواطيػة الر ميػة  لجمع البيايات استبايهولتحقيؽ  ذا الهدؼ  امت الباحثة ببياء 
ثايويػة مػػف  ػػبلؿ أتمتػة التعمػػيـ وذلػؾ باسػػت دامهـ أجهػػزة المكتسػبة لػػد  طػبلب المرحمػػة ال

   التابمت أل تحصيؿ الدروس وعمميات التقويـ وممارسة األيشطة 
 تصُيِ أداة ايدراصة امليداْية وإعدادٖا: -0

االسػػتبايات الممحقػػة أػػل ضػػوء اإلطػػار اليظػػر  لمدراسػػة والدراسػػات السػػابقة وأػػل ضػػوء   
حثة التوصؿ أل ـ المحاور المتعمقػة بمشػكمة الدراسػة ،  ، استطاعت البا بالدراسات السابقة
( و ػػل :)محػػور 5104كمػػا صػػيفها )ريبػػؿ ، محػػاور رئيسػػية ثبلثػػة مػػف و ػػد تكويػػت األداة

االحتػػراـ ،محػػور التعمػػيـ ، محػػور الحمايػػة ( والتػػل تقػػيس أػػل مجممهػػا المعػػايير التسػػعة 
حػػت كػػؿ محػػور مجموعػػة مػػف ييػػدرج ت ، لممواطيػػة الر ميػػة ومػػد  عبل تهػػا بيتمتػػة التعمػػيـ 

 *  العبارات الفرعية 
 ايتحكل َٔ صدم وثبات االصتباْة  -3

 صدم االصتباْة  )أواًل( 

 لمتحقؽ مف صدؽ االستباية تـ است داـ طريقتيف :
 صدم احملهُني  ( أ)

 أعضاء مف عضوا (01مف) تيلفت المحكميف مف مجموعة عمآ االستبياف الباحثة عرضت   
 ومبلحظاتهـ ررائهـ بإبداء المحكموف األساتذة  اـ و د (0.)ممحؽالتدريسية بالجامعة الهيئة
 و د االستبياف، محاور مف محور كؿ إلآ ايتمائها االستباية ومد  أقرات مياسبة حوؿ

ضاأةوتعديؿ  حذؼ مف يمـز ما بإجراء و امت المحكميف، السادة آلراء الباحثة استجابت   وا 
 مقترحاتهـ      ضوء أل
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 قدير الكمل الستجابات المحكميف عف طريؽ حساب ال طي المعيار  لميسبة ثـ  حساب الت -
 (0222،421)أؤاد البهل السيد ،   ست داـ المعادلة اآلتية :با
 
 ف ÷  ب(  × ال طي المعيار )ع خ (=       ) أ  
 

أ (  – 0حيث أ = يسبة المواأقة  =  ) عدد المواأقيف / عدد الكمل لممحكميف (   ، ب = ) 
 سبة غير المواأقيف ي

   0.26×  و =  ع خ  12وتـ حساب حد الداللة عيد 
 .د الداللة  تحذؼ العبارة أو تعدؿاذا كايت ب < ح 

 .أو =  حد الداللة تبقآ العبارة  و اذا كايت ب >
( أل  01العبارة ) و ـ :  تيفصياغة ثبلث عبار  إعادةـ ؽ  ذا القايوف توبتطبي

 (5)ممحؽ   ( أل المحور الثايل 2)األوؿ  ،والعبارة المحور 
 : )ب(صدم االتضام ايداخًي 

 امت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بػيف درجػة كػؿ مفػردة والدرجػة الكميػة   
، وكػػذلؾ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ  لممحػػور الػػذ  تيتمػػل اليػػه المفػػردة 

ف االتسػػػاؽ الػػدا مل لمفػػػردات محػػور والدرجػػة الكميػػػة لبلسػػتباية ككػػؿ  وذلػػػؾ لمتيكػػد مػػ
( 42االستباية ، والتل يتجت عف تطبيؽ االستباية عمآ عيية مبدئية بمغ عدد أأراد ػا )

 (4أرد مف أأراد مجتمع الدراسة بشكؿ استطبلعل  ) ممحؽ 
  1.66    معامبلت ارتباط  مرتفعة ، وتراوحت معامبلت االرتبػاط بػيف ) جاءت 

بل ػة  ويػة بػيف المفػردات والمحػاور، وبػيف المحػاور ( ، و ل تعيل وجود ع 1.24   -
توأر ا تطبيػؽ  ػذه  التلاالعتماد عمآ اليتائج  إمكايية إلآواالستباية ككؿ ، و ذا يشير 

 1االستباية 
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 ثبات االصتباْة:)ثاْيًا(  

لمثبػػات أ ميػػة كبيػػرة أػػل توضػػيح د ػػة األداة أػػل القيػػاس واتسػػا ها وعػػدـ     
مف يتائج، حيث تػـ تطبيػؽ االسػتبياف عمػل عييػة اسػتطبلعية تيا ضها أيما تسفر عيه 

وحصػمت األداء  كرويبػاخ ألفػا طريقػة ، و ػد اسػت دمت الباحثػة  طالبػا  ( 42بمغ  وامها )
 (4)ممحؽ. مياسب ألجراء الدراسة الميدايية ( و و  1.22عمآ معامؿ ثبات بمغ ) 

م تمفة  إحصائيةيب التيكد مف صدؽ وثبات االستباية باست داـ أسالوبذلؾ تـ  
ضػػاأةالتعػػديبلت وحػػذؼ بعػػض العبػػارات  إجػػراءوبعػػد  عبػػارات جديػػدة اسػػتجابة آلراء  وا 

محػػاور  ثػػبلث عمػػل أػػل صػػورتها اليهائيػػة مشػػتممة األداةالسػػادة المحكمػػيف أصػػبحت 
 (4)ممحؽ .(عبارة 52)  ، ييدرج تحتهارئيسية

 عيٓة ايدراصة: 

ؿ إدارة تعميميػة مػف اإلدارات التعميميػة تـ ا تيار عدد مف المدارس الثايويػة  بكػ  
أػل  طالبػا   464األربعة بمحاأظة أسواف وبمغ إجمالل عدد الطبلب الم تاريف )العييػة ( 

 كما موضح بالجدوؿ  الصؼ الثايل الثايو  
 إٌغجخ اٌّئىَخ      ػذد اٌطالة      ػذد اٌّذاسط اٌثبٔىَخ   االداسح        

 %24           89          4            ئداسح أعىاْ اٌزؼٍُُّخ 

 %21           75          3            ئداسح وىَ اِجى اٌزؼٍُُّخ 

 %24            87          4            ئداسح ادفى اٌزؼٍُُّخ

 %13           46 2            ئداسح دساو اٌزؼٍُُّخ

 %18           67 3            ئداسح ٔظش إٌىثخ اٌزؼٍُُّخ

 %111            364        16           ئجّبٌٍ اٌؼُٕخ        
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 ملعاجلة اإلحصائية: ا

 وأقا  لم طوات التالية : إحصائياتمت معالجة اليتائج     
 تجت كؿ بديؿ مف بدائؿ االجابة . لتكرارات الستجابات أأراد العييةحساب ا -0
 ديؿ مف بدائؿ اإلجابة الثبلث عمآ اليحو التالل:إعطاء موازيف ر مية لكؿ ب -5

 مطمقا       أحيايا    دائما        بدائؿ اإلجابة 
 0           5      4         القيمة الر مية 

  
 حساب الوزف اليسبل لكؿ عبارة مف عبارات االستباية أل محاور ا الم تمفة -4
 (512،  0224)عبد الجواد ،  :وتـ حساب الوزف اليسبل )و( مف المعادلة   

  
                                       الوزف اليسبل )و( =     

  
الحصوؿ  عمآ يسبة متوسط شدة المواأقة عمآ كؿ عبارة مف عبارات االستباية مف  -4

 المعادلة اآلتية : 
ة مواأقة عمآ أ ؿ درج –درجة مواأقة عمآ العبارة اكبر                                 

 العبارة
 عدد بدائؿ االجابة       يسبة متوسط شدة المواأقة =               

                                                      4  -    0 
  1.62=                  وبياءا عمآ ذلؾ أاف يسبة متوسط شدة المواأقة = 

                                                           4 
 حساب ال طي المعيار  لمتوسط شدة المواأقة طبقا  لمقايوف التالل :  -2
  
 ف ÷  ب(  × ) أ . ـ  (=     خ  ال طي المعيار ) 

  1.62متوسط شدة المواأقة   =  حيث أ = يسبة      
 1.44( =1.62) -0=أ (  – 0، ب = )      

 464ف =           

    3ط+  2ط2+  1ط3

3 ْ 
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 )باليسبة لمعيية الكمية (   1.150خ ـ =  اذف        
 :عف طريؽ القايوف التالل حساب حدود الثقة لمتوسط االستجابة   -6

  0.26×المعيار   ال طي±  1.62حدود الثقة ليسبة متوسط االستجابة = 
 (0222،21)  إبرا يـ بسيويل ،                                     

 قة ليسبة متوسط االستجابة ألأراد عيية الدراسة و امت الباحثة بحساب حدود الث -2
 عمآ اليحو اآلتل: 

 1.64الحد األديآ :                 1.20:    األعمآالجد 
 وبياءا عمآ ذلؾ أاف :

 حصؿ عمآ الحد األعمآ أيكثر تكوف دالةالعبارة التل ت -             
 ةؿ عمآ الحد األديآ أي ؿ تكوف غير دالالعبارة التل تحص -
 غير محدد الرأ  حوله واألديآالعبارة التل تيحصر بيف الحديف األعمآ  -
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 َٓاقشة ْتائج نٌ حمور َٔ حماور االصتباْة 

 االحرتاّ يٓفضو ويآلخزئ )األخالقيات ايزقُية( ايٓتائج املتعًكة باحملور األوٍ: -(0) 

  طخ ٌٍّجىس األوي ( اعزجبثبد أفشاد اٌؼُٕخ ػٓ اٌجٕىد اٌخب1جذوي )                   

 

 

 

 َ 

 

 

 

 

 

 

 اٌؼجبسح

رحمك اٌّؼُبسدسجخ    

اٌىصْ 

 إٌغجٍ

  

 و

  

   

 

اٌزشرُت
 

 

 

ِغزىي 

  اٌذالٌخ
 وجُشح

                  

 ِزىعطخ

ال 

 رزحمك

 3ط 2ط 1ط

فٍ اٌجُئخ اٌشلُّخ احزشَ سأٌ  1

 67 96  211  صِالئٍ وِشبػشهُ

        

1.79   3 

1.15 

غ ػًٍ اٌٍّفبد اٌّحفىظخ ال أطٍ 2

 64 112 198 ػًٍ أجهضح اٌزبثٍذ ٌضِالئٍ

        

1.79   3 

1.15 

 اٌفُشوعبد ػًّ ثأْ أجضَ 3

 53 77 234 سلُّخشائُ  ج اٌّضػجخ واٌشعبئً

           

1.83    2 

1.15 

 ِؼٍىِبد  زشاقاخ اْ اػزمذ 4

 47 93 224    االخشَٓ رظشفبد غُش أخاللُخ 

        

1.85   1 

1.15 

 اٌمبٔىٍٔ غُش اػزمذ أْ اٌزحًُّ 5

واألفالَ ػجش أجهضح  ٌٍّىعُمً

اٌزبثٍذ اٌخبطخ ثٍ رظشفبد غُش 

 ------ 1.48       244 74  46  اخاللُخ

 

 

غُش 

 داٌخ

 أْ َجت شخض أٌ أْ اػزمذ 6

 وأٔشطزه رظشفبره ِغإوٌُخ َزحًّ

 88  99 177 اإلٔزشٔذ ػجش

         

1.74 5 

 

1.15 

 اِخشَٓ هىَبد ٓ أْ عشلخأؤِ 7

 89  112 173    . أخاللُخ غُش رظشفبد وِّزٍىبرهُ

          

1.74 5 

1.15 

 اعزخذاَ فٍ اٌزىاصْ ضشوسح أسي 8

 ئًٌ ٔظً ال ثحُث اٌشلُّخ اٌجُئبد

 فٍ طشا االف ئًٌ وال االهّباي

 66   113     185    .االعزخذاَ

         

1.78   4 

1.15 

 اٌحمىق فهُ أْ اػزمذ 9

 اٌشلٍّ اٌؼبٌُ فٍ واٌّغإوٌُبد

 .االٔزبجُخ ػًٍ شخض أٌ َغبػذ
  173     97     94     1.74    5 

1.15 

أعزأرْ ِٓ إٌبشش أو اٌّإٌف لجً  11

 252  77 35    االعزفبدح ِٓ إٌّشىس أو اٌّششوع

        

1.46 ------- 

غُش 

 داٌخ

                                            

  1.72 اٌّحىس األوي                                        

1.15 

 :يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمل
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 ( المركز األوؿ بوزف يسبل4احتمت العبارة ) ( 1.22)   ودالة إحصائيا عيد المستو
تصرأات غير  اآل ريف معمومات  تراؽ،حيث أكدت استجابات عيية الدراسة أف  ا  1.12
يجب أف يعرؼ ما  و مبلئـ وغير مبلئـ أو  . أالمواطف الر مل  وأقا  لدراسة رايبؿ  أ بل ية

 اإلغفاؿغير  ايويل وعميه أف يعرؼ يظاـ مكاأحة الجرائـ المعموماتية أل دولته ، و عدـ 
 عف  ضايا حقوؽ الممكية الفكرية.

  ( أل المركز الثايل بوزف يسبل  4جاءت العبارة )(1.24  )يا عيد المستو  ودالة إحصائ
.وما  ر ميةرائـ  ج المزعجة والرسائؿ الفيروسات حيث أشارت عيية الدراسة أف عمؿ 1.12

 لمكاأحة الجرائـ االلكترويية أل مصر.صدور  ايوف  يؤكد ذلؾ
  ( ودالتيف إحصائيا 1.22( أل المركز الثالث بوزف يسبل )5( ،)0 جاءت العبارتيف  )

أراء  لر ميةالبيئة ا أل يحترموف  هـعيية الدراسة أي تفقاتحيث   1.12عيد المستو  
  أل رايهـمحفوظة عمآ أجهزة التابمت عمآ الممفات الكما أيهـ ال يطمعوف ، زمبلؤ ـ 

 عيد  ودالة إحصائيا   ( 1.22) المركز الرابع بوزف يسبل  أقد احتمت( 2العبارة ) أما
 الر مية البيئات است داـ لأ التوازف ضرورةحيث أكدت عيية الدراسة  1.12المستو  

 . االست داـ أل طرا اأ وال ا مااؿبدوف 
   ودالة إحصائيا ( 1.24)المركز ال امس بوزف يسبل  (2)(، 2(،)6)واحتمت العبارات 

 مسؤولية  ش ص أ  ضرورة تحمؿ عيية الدراسة حيث اتفقت 1.12عيد المستو  
 وممتمكاتهـ اآل ريف  ويات سر ة هـ يؤميوف أفأي ، كما اإليتريت عبر وأيشطته تصرأاته
 أ  يساعد الر مل العالـ أل والمسؤوليات الحقوؽ أهـ ،وأيضا  أ بل ية  غير تصرأات
 .اإليتاجية عمآ ش ص

  ( جاءت غير دالة وذلؾ ألف الطبلب  اموا بالفعؿ بتحميؿ األغايل واألأبل2أما العبارة ) ـ
بعدـ  رغـ أف الوزارة أكدتوف لمباحثة عمآ أجهزة التابمت ال اصة ، و ذا ما أكده المعمم

( غير دالة 01، وجاءت العبارة ) وجود  ذه ال اصية أل أجهزة التابمت ال اصة بهـ 
ويرجع ذلؾ ألف الطبلب يست دموف موا ع تعميمية معروأة باليسبة لهـ محددة مف  بؿ 

 الوزارة يد موف أيها كممات مرور  اصة بهـ ،لذا ال يحتاجوف الآ 
 اف مف الياشر أو المؤلؼ .االستئذ
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 تعكيب عًى احملور األوٍ :

  بيوزاف يسبية مرتفعة1.12دالة عيد المستو   األوؿجاءت معظـ عبارات المحور 
ماعدا عبارتيف و ذا يؤكد أف أتمتة التعميـ سا مت بشكؿ كبير أل اكتساب الطبلب 

الر مية التل تتضمف والتل تمثؿ بدور ا  يمة مف  يـ المواطية  "األ بل يات الر مية"
 والوصوؿ الر مل والقواييف الر مية ". " الميا ة الر مية ودا مها 

  مف أ ـ  يـ المواطية الرأمية الميدرجة تحت معيار "األ بل يات الر مية"  التل
 اكتسبها الطبلب مف  بلؿ أتمتة التعميـ : 

 .أل البيئة الر مية ومشاعر ـ ءزمبلالاحتـر رأ   -
 ال اصة بالزمبلء.فات المحفوظة عمآ أجهزة التابمت آ الممعماالطبلع  عدـ -
 .ر ميةرائـ  ج المزعجة والرسائؿ الفيروسات عمؿ االيماف أف -
 .اال ريف تصرأات غير أ بل ية  معمومات  تراؽا  افاالعتقاد  -
 عبر وأيشطته تصرأاته مسؤولية يتحمؿ أف يجب ش ص أ  أف اإليماف -

 .اإليتريت
 . أ بل ية غير تصرأات وممتمكاتهـ اآل ريف ت ويا أف سر ة اإليماف -
 .دوف إ ماؿ وال إأراط  الر مية البيئات است داـ أل التوازف  -
 ش ص أ  يساعد الر مل العالـ أل والمسؤوليات الحقوؽ أهـ أف االعتقاد -

 . اإليتاجية عمآ
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 يجكافة ايزقُية( املعزفة يٓفضو وايتواصٌ َع اآلخزئ)ا ايٓتائج املتعًكة باحملور ايجاْي:  -(0)

  اٌثبٍٔ  ٌٍّحىس( اعزجبثبد أفشاد اٌؼُٕخ ػٓ اٌجٕىد اٌخبطخ 2جذوي )                   

  

 

 

 َ 

 

 

 

 

 

 

 اٌؼجبسح

  دسجخ رحمك اٌّؼُبس 

اٌىصْ 

 إٌغجٍ

  

 و

  

   

 

اٌزشرُت
 

 

 

ِغزىي 

 وجُشح  اٌذالٌخ

                

 

الرزحمك  ِزىعطخ  

 3ط 2ط 1ط

اعزخذاَ ِحشوبد اٌجحث  ِثً  اجُذ 1

goggle 

 211  111    53    1.81      2 

 

   

1.15 

اجُذ اٌجحث فٍ ثٕه اٌّؼشفخ  2

 اٌّظشٌ 

196 99   69 

     

1.78       3 

 

   

1.15 

اعزطُغ رحًُّ اٌذسوط ػًٍ جهبص  3

 اٌزبثٍذ اٌخبص ثٍ 

239 82 43 

    

1.84      1 

 

   

1.15 

ذ فٍ اٌزىاطً اعزخذَ جهبص اٌزبثٍ 4

      ِغ صِالئٍ واٌّؼٍُّٓ

43     87     234 

    

1.49 ------- 

 

 

 غُشاٌخ

ٌذٌ اٌمذسح ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ  5

اٌزطجُمبد اٌشلُّخ ِثً اٌفُظ ثىن، 

 واٌجشَذ االٌىزشؤٍ

     

198    111     65    1.78    3 

 

   

1.15 

 اعزطُغ رحًُّ اٌىزت االٌىزشؤُخ  6

176 98  91 

    

1.74     6 

 

   

1.15 

اػزمذ أْ اٌزجبسح اإلٌىزشؤُخ  7

    رّٕحٍٕ خُبساد أفضً

188 

     

114    72 

    

1.77    4 

 

   

1.15 

أػشف صِالئٍ ثبٌّىالغ األٌىزشؤُخ  8

     غُش إِِخ 

196     93   75 

    

1.78    3 

 

   

1.15 

اعزخذاَ األجهضح اٌشلُّخ )اٌزبثٍذ   9

ٌٍ(  فٍ اعززوبس واٌحبعت اِ

 دسوعٍ .

       

177     114     83 

     

1.75    5 

 

   

1.15 

أعبػذ أعشرٍ فٍ دفغ اٌفىارُش   11

ورحىًَ األِىاي ثبعزخذاَ شجىخ 

       االٔزشٔذ

25      87  252 

     

1.45 ------- 

 

 

غُش 

 داٌخ

                                            

 ثبٍٔاٌّحىس اٌ                                       

    

1.72  

1.15 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمل:
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 ( 4احتمت العبارة) عيد المستو   ( ودالة إحصائيا  1.24المركز األوؿ بوزف يسبل )  أل
 هـ يستطيعوف تحميؿ الدروساستجابات عيية الدراسة أي ،حيث أكدت 1.12

 عمآ جهاز التابمت ال اص بهـ 
  ( ودالة إحصائيا   1.20( أل المركز الثايل بوزف يسبل  )0جاءت العبارة )   عيد المستو

 goegleهـ يجيدوف است داـ محركات البحث متؿ حيث أشارت عيية الدراسة أي 1.12
   إحصائيا ة (  ودال1.22أل المركز الثالث بوزف يسبل ) ( 2( ،)2،) (5)ات جاءت العبار

أل مو ع بيؾ المعرأة يجيدوف البحث  هـت عيية الدراسة أيفقحيث ات  1.12عيد المستو  
،كما أيهـ يستطيعوف  غير اآلمية االلكتروييةهـ يعرأوف زمبلؤ ـ بالموا ع المصر  ،وأي

 التعامؿ مع التطبيقات الر مية مثؿ الفيس بوؾ والبريد االلكترويل
 عيد  ودالة إحصائيا   ( 1.22)المركز الرابع بوزف يسبل   أقد احتمت( 2) العبارة أما

بييهـ يعتقدوف أف التجارة االلكترويية تميحهـ  حيث أكدت عيية الدراسة  1.12المستو  
التجارة االلكترويية لمياسبتها لمعصر وتر  الباحثة ضرورة يشر ثقاأة  يارات أأضؿ .

 الر مل أكثر مف التجارة التقميدية .
   عيد المستو   ودالة إحصائيا   (1.22)( المركز ال امس بوزف يسبل 2)العبارة واحتمت

أيهـ يست دموف األجهزة الر مية )الحاسب اآللل والتابمت(  حيث اتفقت عيية الدراسة 1.12
 أل استذكار دروسهـ

  ( أل المركز ال6جاءت العبارة )عيد  ( ودالة إحصائيا    1.24بوزف يسبل  ) سادس
  ف تحميؿ الكتب االلكتروييةيستطيعوهـ حيث أشارت عيية الدراسة أي 1.12المستو  

  ( غير دالة وذلؾ ألف أجهزة التابمت ال اصة بالطبلب ال توأر  ذه ال دمة 4جاءت العبارة )
لهـ، والطبلب يتواصموف مع بعضهـ البعض باست داـ  واتفهـ الش صية  ارج أسوار 

بطريقة  ألف معظـ الطبلب أكدوا عدـ عممهـ( غير دالة 01المدرسة  ،كما جاءت العبارة )
، كما أكد بعض  اصة أيها تحتاج المغة االيجميزية دأع الفواتير بالطريقة االلكترويية 

 الطبلب  مؽ بعض األسر مف است داـ  ذه الطريقة .
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 عكيب عًى احملور ايجاْي :ت

   بيوزاف يسبية مرتفعة ماعدا 1.12جاءت معظـ عبارات المحور الثايل دالة عيد المستو
ؤكد أف أتمتة التعميـ سا مت بشكؿ كبير أل اكتساب الطبلب " الثقاأة عبارتيف و ذا ي

الر مية" والتل تمثؿ بدور ا  يمة مف  يـ المواطية الر مية التل تتضمف دا مها "  
 ". والتجارة االلكترويية االتصاالت ومحو األمية الكمبيوترية 

  ة"  التل اكتسبها الطبلب مف مية الميدرجة تحت "الثقاأة الر ميمف أ ـ  يـ المواطية الر
  بلؿ أتمتة التعميـ : 

 .goggleاست داـ محركات البحث  مثؿ  إجادة -
 .البحث أل بيؾ المعرأة المصر   إجادة -
 . هـتحميؿ الدروس عمآ جهاز التابمت ال اص ب -
 .التعامؿ مع التطبيقات الر مية مثؿ الفيس بوؾ، والبريد االلكترويل -
 .تحميؿ الكتب االلكترويية  -
 .التجارة اإللكترويية  تفضيؿ -
 .بالموا ع األلكترويية غير اآلمية  ءزمبلال تعريؼ -
 . الدروساست داـ األجهزة الر مية )التابمت والحاسب اآللل(  أل استذكار  -
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 احلُاية يٓفضو ويآلخزئ )احلُاية ايزقُية( ايٓتائج املتعًكة باحملور ايجايح:  -(3) 

  اٌثبٌث ٕخ ػٓ اٌجٕىد اٌخبطخ ٌٍّجىس ( اعزجبثبد أفشاد اٌؼ3ُجذوي )

 

 

 

َ 

 

 

 

 

 

 

 اٌؼجبسح

 دسجخ اٌّىافمخ

اٌىصْ 

 إٌغجٍ

 

 و

 

 

 

اٌزشرُت
 

 

 

ِغزىي 

 اٌذالٌخ

 ِطٍمب أحُبٔب دائّب

   

1 
ا ٌذٌ ِضبد ٌٍفُشوعبد ػٍٍ األجهضح 

 اٌشلُّخ اٌخبطخ ثٍ
23 86 255 1.45 ------- 

 

 

غُش 

 داٌخ

2 
  فٍ اٌّهّخ ٍٍِفبر ػٓ ثٕغخ أحزفع

 ِىبْ آخش
154 168 42 1.77 3 

 

1.15 

3 
 واٌشخظُخ اٌّهّخ ثّؼٍىِبرٍ أحزفع

 .ِشوس ثىٍّخ ِحُّخ ٍِفبد فٍ
211 111 62 1.79 2 

 

1.15 

4 
 ٌحّبَخ ثبٔزظبَ اٌّشوس وٍّبد أأغُش

 .خظىطُبرٍ
241 83 41 1.85 1 

 

1.15 

5 
 اٌٍّفبد ٌخصاال عشَؼخ طُبٔخ أأػًّ

 سَخاٌضشو غُش شاِجواٌج
177 99 88 1.74 4 

 

1.15 

6 
 اٌّىثىلخ اٌّىالغ دائّب أ  أصوس

 شاساألض ِٓ واٌخبٌُخ
175 111 89 1.74 4 

 

 

1.15 

7 
 وغُش اٌّؼشوفخ غُش اٌٍّفبد افزح ال

 .اٌّىثىلخ
25 87 252 1.45 ------- 

 

 

غُش 

 داٌخ

8 
أحشص ػًٍ جزف اٌشعبئً اٌّشجىهخ 

 اٌّظذس
177 99 88 1.74 4 

 

1.15 

  1.71 س اٌثبٌثاٌّحى
 

1.15 
 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمل:
 ( ودالة إحصائيا  1.22( المركز األوؿ بوزف يسبل ) 4احتمت العبارة )   عيد المستو

هـ يغيروف كممات المرور بايتظاـ لحماية ييباستجابات عيية الدراسة  بييت،حيث  1.12
 و ذا يدؿ عمآ وعيهـ الر مل . صوصياتهـ .

  عيد  ( ودالة إحصائيا   1.22أل المركز الثايل بوزف يسبل  )  (4) ةار جاءت العب
هـ  يحتفظوف بمعموماتهـ الش صية أل حيث أشارت عيية الدراسة أي 1.12المستو  

( التل جاء أيها أف 5100و ذا ي تمؼ مع دراسة )سيكار ،.ممفات محمية بكممة مرور 
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ؿ يشاركويها مع أصحابهـ ، وال يروف بعض األأراد ال يحرصوف عمآ تغيير كممات السر ،ب
أل ظهور بعض معموماتهـ الش صية :كاالسـ ، ور ـ الهاتؼ ، والبريد األلكتروتل عمآ 
وسائؿ التواصؿ أية  طورة  د يتعرضوف لها ،مما يعرضها لمسر ة ،و ذا ضعؼ ميهـ أل 

 جايب الحماية .
   إحصائيا عيد ة ودال ( 1.24أل المركز الثالث بوزف يسبل )   (5) ةجاءت العبار

يحتفظوف بيسخ عف ممفاتهـ المهمة أل  هـت عيية الدراسة أيفقحيث ات  1.12المستو  
  مكاف ر ر.

 عيد  إحصائيا  ة ودال ( 1.24)المركز الرابع بوزف يسبل  ( 2،)( 6) ( ،2) اتالعبار  واحتمت
هـ بيزالة بييهـ يعمموف صياية مستمرة ألجهزتحيث أكدت عيية الدراسة  1.12المستو  

الممفات غير الضرورية ،كما أيهـ يهتموف بزيارة الموا ع الموثو ة، ويحرصوف أيضا عمآ 
 .رحذؼ الرسائؿ المشبو ة المصد

   ( غير دالة  ألف معظـ الطبلب ال يهتموف بذلؾ ويروف اف الوزارة  ل 0جاءت العبارة )
( غير دالة ألف الطبلب 2)ارة وأيضا  العبالمسئولة عف حماية األجهزة الر مية ال اصة بهـ .

أل  ذه المرحمة لديهـ حب االستطبلع ويممكوف روح المغامرة لذا يقبموف عمآ أتح الممفات 
 غير المعروأة .

 تعكيب عًى احملور ايجايح:

   بيوزاف يسبية مرتفعة ماعدا 1.12جاءت معظـ عبارات المحور الثايل دالة عيد المستو
لتعميـ سا مت بشكؿ كبير أل اكتساب الطبلب " الحماية عبارتيف و ذا يؤكد أف أتمتة ا

الر مية" والتل تمثؿ بدور ا  يمة مف  يـ المواطية الر مية التل تتضمف دا مها "   الحقوؽ 
 الر مية واألمف الر مل والسبلمة الر مية  ".

  الميدرجة تحت معيار "الحماية الر مية"  التل اكتسبها الر ميةمف أ ـ  يـ المواطية 
 الطبلب مف  بلؿ أتمتة التعميـ : 

 مكاف ر ر  أل المهمة ممفاتال عف بيسخاالحتفاظ  -
 .مرور بكممة محمية ممفات أل والش صية المهمة معموماتال االحتفاظ -
 . صوصياتال لحماية بايتظاـ المرور كممات تغيير -
  الضرورية غير رامجوالب الممفات لةزاال  سريعة صياية عمؿ -
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 .رار األض مف وال الية وثو ةالم الموا عزيارة  -
  الرسائؿ المشبو ة المصدر حذؼعمآ  الحرص -

 داْيةايدراصة امليْتائج تعكيب عاّ عًى 

سا مت بدرجة كبيرة أل  الثايو  يتضح مف يتائج المحاور الثبلثة السابقة اف أتمتة التعميـ
الر مية " والمحور الثايل  تيصيؿ  يـ المواطية الر مية لد  الطبلب وحصؿ المحور األوؿ "األ بل يات

( وجاء المحور الثالث " الحماية الر مية " 1.25"الثقاأة الر مية " عمآ يفس  يمة الوزف اليسبل )
 1.21أل المرتبة الثايية بوزف يسبل 

 ايتوصيات واملكرتحات 

 العمؿ بضرورة الباحثة توصل والميدايل اليظر  يتائج الدراسة بشقيها  ضوء أل
 ـ المواطية الر مية لطبلب المرحمة الثايوية وذلؾ مف  بلؿ:عمآ تيصيؿ  ي

  اطبلؽ بريامج تعميمل  ومل باشراؼ وزارة التربية والتعميـ لطبلب المرحمة الثايوية ويحصؿ مف
يجتاز البريامج عمآ شهادة المواطف الر مل وجعؿ  ذه الشهادة شرطا لبللتحاؽ بالجامعة والتقدـ 

 .لموظائؼ
 لمقررات االلكترويية لمطبلب، ا أل المتضمية اإليتريت عمآ السبلمة موضوعات ويوعية عدد زيادة

 .اإليتريت عبر والضار القايويل الغير والسموؾ محاربة المحتو و 
  الثايو  إد اؿ مادة أ بل يات است داـ االيتريت ضمف الميا ج الدراسية أل التعميـ  
 ب تميعهـ مف تحميؿ أ  محتو  غير وضع برامج حماية عمآ أجهزة التابمت ال اصة بالطبل

 .تعميمل
 ـ لمتعامؿ السمي  هـأبيائ هتوجيلاألمور،  أولياء لتوعية يقاشيةوحمقات  وورش يدوات عقد

 .والقايويل مع التقييات الحديثة
 بلب الط وتوعية لئليتريت، ال اطئ االست داـ بها جراء  الو وع المحتمؿ بالم اطر  ائمة إعداد

 .بها
  ورثار ا  التكيولوجيا م اطر عف لمحديث األميية األجهزة مف و يادات ش صياتب االستعاية

 السمبية عمآ المجتمع .
  يظرا ألف العبارة ال اصة بمعيار"حقوؽ الممكية الفكرية" كايت غير دالة أل المحور األوؿ، والعبارة

ع الوعل بحقوؽ " أل المحور الثايل توصل الباحثة برأ االلكتروييةال اصة بمعيار "التجارة 
الممكية الفكرية والتجارة االلكترويية عف طريؽ الدورات التثقيفية واالستعاية بمت صصيف أل تمؾ 

  المجاالت .
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 ملزاجعا

 أوال : املزاجع ايعزبية 

صدد    ز ا دد  ( : التخطددهط لددزمت الت فيددت رددا مددزا ا التويددها ال دد د)  الم2119أحمددز نهدددوا ز)ا    .1
 .186 -98ص ص ،الجنء ال  دا ،اغ طا ، 64ا تش اره  ( ، المجي  الت ف)ه  ،ع 

 عيدى:         متد ح ، التويهمهد  )المؤ   ت االمزا   رى ال قمه  (:الم)اطد 2114 ( عم  أ  مه .2
http://blog.naseej.com 

 )جو  من التومها تقده ت مق   را ال قمه  الم)اطد  قها تضمن زىم (:2117امل  ف  القحط دا  .3
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 97 -57(، ص ص 26(،ج 1 
( .) هقدد  موي)مدد ت المشدد )ع /صددحهف  فه ددد ت اوجدد اءات ال)ق ئهدد  المت  ميدد  : 2118الفدددا الددز)لا   .4

 اصالح التويها را مص . مش )ع زعا
 و يقػد . ال قمدا الوصد  ردا الو فهد  ليت فهد  مدزخال ال قمهد  الم)اطدد  : (2116جمد ل الزهشد ن  .5

 .144-72،الفصل ال  دا ،ص ص ،العدد ال امس  تيوير
 .ال شز زا  ، ال ه ض ، المزا ا را ال قمه  :الم)اطد ) 2111 ( ج    خ لز .6
 فرع المفتوحة، القدس جامعة ، Digital Citizenship الرقمية المواطنة(:5102)إدعيس خلف .7

                                                            :                                                    علي متاح ، يطا

etails.do?id=7230http://www.qou.edu/viewD 
( : ز ج  ا تخزاا األتمت  را المزا ا ال  مه  را مدطق  الفجه ة 2111 يهم ن عفزاهلل   ح ن    .8

، ج مو   مجمة كمية التربية التويهمه  )م تب الش  ق  التويهما فز)ل  اإلم  ات الو فه  المتحزة ،
 .  773-745، الجنء ال  لث، ص  34عهن شما ، الوزز 

( : دظا الموي)م ت اإلزا ه  )مف زئ الم تف  الوص ه  ، مص  ، 2112ز المغ فا  عفز الحمه .9
 المدص) ة 

)األ) )فه   المص ه  المزا ا را ال قمه  الم)اطد  : تويها( 2114 عفز الو طا حيق ن أحمز  .11
 .  44،  يه  الت فه  ، ج مو   )ه ج ، الوزز المجمة التربوية،
الشف ب  )عا تدمه  ) اوجتم عه  ليخزم  الو م  "المم    :  (2115 عفز اهلل حمز  عفز الو ل  .11

  39، الوزز  اإليسايية والعموـ االجتماعية ال دمة أل دراسات مجمة" ، ال قمه  الج موا ف لم)اطد 
)التقده ت  األ  لهب( : تدمه  الم)ا ز الفش ه  را ض)ء ا تخزاا 2112عفز المدوا عه ز الت)د ا  .12
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 ، األ زن ، عم ن ، زا  )ائل ليدش  .إلدارة االلكترويية ا :(2118عالء ال  لما   .13

http://blog.naseej.com/
http://www.qou.edu/viewDetails.do?id=7230
http://www.qou.edu/viewDetails.do?id=7230
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، مجمة دراسات أل الميا ج وطرؽ التدريس ، ج مو  الميا  و)ز ، الممي   الو فه  ال و)زه  
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   81عمه ة ،الق ه ة ،زا  المو  ف ،ص 
 الو فا الم  ن ، جزهز تويها م)قع ، مق ل  ، ال قمه  الم)اطد  :مفو)ا) 2114 ( الق هز مصطفى  .22
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( : تص) ات طالب الج مو  الو فه  المفت)ح  ف لممي   الو فه  2119د) الزهن محمز دص     .24
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 .   419-385،مجمة دراسات عربية أل التربية وعمـ اليفس 

https://www.linkedin.com/pulse/digital-citizenship
https://www.linkedin.com/pulse/digital-citizenship
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175- 184. 
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citizenship-digital-of-educ.com/definition-http://www.new          
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