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 وشتدمص البشح

بالمرحمة الثانوية ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطبلب  ىمدلتعرؼ عمى ىدؼ البحث إلي ا    
المنيج بحث ، واستخدـ الومعممييـوسبؿ تعزيزىا مف وجية نظرىـ  المواطنة الرقميةبأبعاد 

( طالبًا وطالبة مف ذوي اإلعاقة البصرية 47)مف  الوصفي،وتكونت عينة البحث النيائية
أربعة محافظات )محافظة البحيرة ،محافظة الدقيمية،  بالمرحمة الثانوية العامة وذلؾ مف

مدى وعي الطبلب ذوي يقيس محافظة الشرقية،محافظة الغربية(، وطبؽ عمييـ استبياف 
سبؿ تعزيز أبعاد حوؿ كما تـ تطبيؽ استبياف بأبعاد المواطنة الرقمية،  اإلعاقة البصرية

( مف معممي الطبلب 47مت العينة ) المواطنة الرقمية مف وجية نظر الطبلب والمعمميف، وشم
ذوي اإلعاقة البصرية مف المحافظات السابؽ ذكرىا،وباستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة 

ماعدا  أف وعي الطبلب بأبعاد المواطنة الرقمية جاء بدرجة متوسطة أسفرت نتائج البحث عف
داللة احصائية عند  بعد السموؾ الرقمي فقد جاء المستوى مرتفع، كما وجدت فروؽ ذات

( فى جميع عبارات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لصالح 0...مستوى )
االستجابة )موافؽ تمامًا(مف وجية نظر الطبلب ومعممييـ،وفي النياية تـ تفسير النتائج 

ة لمطبلب ذوي اإلعاقة البصري الرقمية أبعاد المواطنة ومناقشتيا ووضع تصور مقترح لتعزيز
بضرورة تعميـ ذوي اإلعاقة البصرية كيفية  البحث بصفة عامة أوصيو  بالمرحمة الثانوية،

التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية بما يحقؽ الوصوؿ الرقمي لممعمومات اإللكترونية والرقمية 
 المقترحة. البحوث وتـ وضع مجموعة مف ،بكافة أشكاليا

  المرحمة الثانوية -مواطنة الرقميةال –اإلعاقة البصرية الكممات المفتاحية: 
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Awareness of Students with Visual Impairment at The Secondary Stage 

of The Dimensions of Digital Citizenship and Ways to Enhance it from 

Their Viewpoint and Their Teachers: field Study 

Preparation by 
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Abstract 

The aim of the research is to identify the extent of awareness of students 

with visual impairment at the secondary stage of the dimensions of digital 

citizenship and ways to enhance it from their point of view and their teachers, 

and the study used the descriptive approach, and the final research sample 

consisted of (74) students with visual impairment in the general secondary 

stage from four governorates ( Beheira Governorate, Dakahlia Governorate, 

Sharkia Governorate, Gharbia Governorate), and a questionnaire was applied 

to measure the extent of students with visual impairment awareness of the 

dimensions of digital citizenship. A questionnaire was also applied to ways to 

enhance the dimensions of digital citizenship from the viewpoint of students 

and teachers, and the sample included (74) teachers of students with disabilities 

By using the appropriate statistical methods, the results of the research revealed 

that Students' awareness of the dimensions of digital citizenship was moderate, 

except for digital behavior, as the level was high, and statistically significant 

differences were found at the level (0.01) in all the statements of the 

questionnaire for ways to enhance the dimensions of digital citizenship in favor 

of response (completely agree) from the point of view of students and their 

teachers, and in the end the results were interpreted, discussed, and a proposed 

concept was developed The dimensions of digital citizenship for students with 

visual impairment in the secondary stage are highlighted, In general, the 

research recommended the need to teach visually impaired people how to deal 

with digital technology in order to achieve digital access to electronic and 

digital information in all its forms,  and a set of proposed research has been 

developed.                                                                                                            

 Key words: Visual Impairment - Digital Citizenship - Secondary School 

  



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6541 - 

 وكدوة البشح:

واكب االىتماـ بقضية اإلعاقة تطور تقني وفني استمد عناصره مف التطورات التي يُ 
يشيدىا العالـ،وتوصمت بعض الشركات والمؤسسات التي تعمؿ في ىذا المجاؿ إلي أجيزة 

ومف ثـ يسيؿ دمجيـ ؛مف التعامؿ مع التقنيات الرقمية اقةمكف ذوي اإلعوبرامج تساعد وتُ 
  بالمجتمع األمر الذي يعود بالفائدة عمي كؿ مف ذوي اإلعاقة والمجتمع.

المجتمع ذوي اإلعاقة جزًءا ال يتجزأ مف المجتمع ،والبد أف يوفر ليـ  الطبلب ُيعدو    
التكنولوجية  يا الخدماتأىم ،ومفاآلخريف بأفراد المجتمع ومتطمباتيـ أسوةً  حاجاتيـ

والسبيؿ لتفاعميـ واندماجيـ  واجتماعياً  التعميمية؛حيث أنيا األساس لتنميتيـ ورقييـ ثقافياً 
قميمية والدولية والمنظمات اإل التعميمية في المجتمع ،وىذا ماتدعو إليو معظـ المؤسسات

لتعامؿ مع العصر الطبلب ذوي اإلعاقة بكيفية ا معرفة فيي تدعو إلي ضرورة ،التعميمية
الرقمي بمتطمباتو ،وخاصًة الذيف يعانوف مف ظروؼ خاصة كالمعاقيف بصريًا؛فيـ أقؿ نسبة 

وىذا بدوره يتطمب اىتمامًا ( ،.0، ص4.07. التويـ )بيف المعاقيف وأكثرانتشارًا في التعميـ
وؿ عند مخططًا بتوعية ىذه الشريحة المؤثرة في المجتمع بااللتزاـ بمعاييرالسموؾ المقب

  سمي بالمواطنة الرقمية.يُ  فيما استخداـ التقنية في المدرسة أو المنزؿ أو أي مكاف آخر
أف الحياة في ظؿ وجود المواطنة الرقمية عمى ( 44، ص 4.02)الدىشاف  فمقد أكد

بأبعادىا المختمفة ؛ تتطمب تدعيـ ثقافة االستخداـ الرشيد والمفيد لمتقنيات الرقمية لدي 
ممارسة مختمؼ جوانب المواطنة الرقمية  ىفراد مف مختمؼ الفئات، وتدريبيـ عمالشباب واأل

والتي أطمؽ عمييا التربية الرقمية ، مف خبلؿ كافة الفعاليات التربوية المناسبة في ىذا الشأف
ذوي اإلعاقة( بطريقة و  –، وبناًءا عمي ذلؾ يصبح مف الضروري تربية األبناء )العادييف 

 اة في ظؿ العصر الرقمي ، وتنمية الوعي بمفاىيـ المواطنة الرقمية وأبعادىا.تعينيـ عمي الحي
( ، .4.4 )( ،خميؿ 4.02 )( ،شعباف 4.04 )شمس كؿ مف دراسة  كماأظيرت 

( عمي أنو ال يمكف لمفرد أف يكوف مواطًنا أ.4.4)( ،الدىشاف .4.4 )الزىراني، وآخروف 
المواطنة الرقمية وأبعادىا المختمفة في المدارس؛  رقمًيا مسئواًل إال عف طريؽ الوعي بمفيـو

نما إعداد الفرد  فالغاية مف المدارس ليست مجرد تعمـ القراءة والرياضيات والعمـو ، وا 
لممستقبؿ ، والتكنولوجيا ىي المستقبؿ ، والتعميـ االلكتروني وتعمـ الميارات الرقمية أصبح 
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يات جائحة كورونا عمي كافة المجاالت في ظؿ تداع ةخاصوبحاجة ممحة لدوؿ العالـ ، 
 الحياتية ومنيا المجاؿ التعميمي.

( عمي ضرورة تنمية وعي األفراد 7.4، ص .4.4)جوىر وغازي  -أيضاً  -وأكد
مف أجؿ إعداد أجياؿ تمتمؾ  بأدوات التكنولوجيا الجديدة داخؿ وخارج المؤسسات التعميمية

يات األلفية الثالثة ، ولدييا القدرة عمي تحقيؽ مقومات العمـ الحديث ، ومتأىبة لمواجية تحد
 التنافسية العالمية.

ومف ثـ يمكف القوؿ أنو لـ يحظ موضوع تربوي بمثؿ ما حظي بو موضوع المواطنة 
محط اىتماـ األوساط التربوية في جميع أنحاء العالـ ،  –وال زاؿ  –الرقمية ، فقد كاف 

لمتعرؼ عمييا  –عمي اختبلؼ أنواعيا  –حاثويتسابؽ الباحثوف فيو مف أجؿ إجراء األب
لـ يكف ليا  البصرية ، ورغـ كثرة الدراسات إال أف فئة ذوي اإلعاقة وأىميتياوأبعادىابمفاىيميا

  كؿ مف نصيب وافر مف الدراسات واألبحاث ، وذلؾ عمي الرغـ مف أف دراسة

Watkins&Tokareva & Turner (2011 , pp 1-109) ، ص  ، 4.02 (الدىشاف
عمي ضرورة توفير آليات وتقنيات الوصوؿ الرقمي إلي الجميع ببل  أكدتا( 0.7-44ص 

خاصة دعـ الوصوؿ اإللكتروني لذوي اإلعاقة، وتكثيؼ الجيود مف قبؿ القانونييف باستثناء، و 
لوضع التشريعات وأنظمة لضماف تمتعيـ بتمؾ الحقوؽ ، واستشراؼ آفاؽ التطور  عيفوالمشر 

تقنية االتصاالت والمعمومات ، وبرمجياتيا لتسييؿ استخداـ ذوي اإلعاقة  الجاري في مجاؿ
وتوظيفيا في خدمتيـ ، واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيمة بمحو أميتيـ الرقمية وتنمية وعييـ 

مف مدارس ذوي اإلعاقة بخدمات  (%.4)المواطنة الرقمية ، وضرورة ربط حوالي  أبعادب
 اإلنترنت.

( 4.04-4.04يجية القومية لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات )اإلسترات أكدتكما 
المواطنة الرقمية  أبعادتفعيؿ المواطنة الرقمية ، ضرورة تنمية الوعي ب –في المحور الرابع  –

في مصر ، وكاف مف ضمف األىداؼ اإلستراتيجية لمحور تفعيؿ المواطنة الرقمية ، دعـ 
وتحسيف الظروؼ ،  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتوتنمية قدرات ذوي اإلعاقة باستخداـ 

المعيشية واالندماج االجتماعي لممعاقيف ، ونشر الوعي بينيـ عف المواطنة الرقمية ، ودور 
االستراتيجية القومية تكنولوجيا المعمومات في مساندة ىذه الفئة في المجتمع )

 .(24-27 ، ص ص 4.04،  4.04-4.04لتكنولوجيااالتصاالت والمعمومات
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عمي ضرورة إصبلح المناىج الدراسية،  أكدتوالتي  Synder( 2016)وأيضًا دراسة 
دخاؿ مادة باسـ المواطنة الرقمية ضمف المناىج الدراسية لذوي اإلعاقة ، وأوصت الدراسة  وا 

 بإجراء مزيد مف األبحاث التي تنمي وعي فئة ذوي اإلعاقة بالمواطنة الرقمية.
 .Conley & et. alو Alarmi & Tyler-Wood( 2017) كؿ مف وكذلؾ دراسة

،  البصرية عمي ضرورة سد الفجوة الرقمية الخاصة بذوي اإلعاقة أكدتاوالتي  ((2018
وضرورة إقامة دورات تدريبية ليـ داخؿ البيئة الصفية لمتأكد مف مدي تمكنيـ مف استخداـ 

الميارات األساسية لتكنولوجيا التكنولوجيا الرقمية ، وضرورة وجود شيادة قومية إلكساب 
المعمومات تحمؿ اسـ شيادة المواطف الرقمي ، واعتبار ذلؾ شرط لبللتحاؽ بالتعميـ العالي 

لضرورة إجراء بحوث عممية تتناوؿ مدي وعي  –الدراسة  –والحصوؿ عمي وظيفة ، وأشارت 
تمد بشكؿ أساسي عمي ذوي اإلعاقة بالمواطنة الرقمية ؛ ألف نجاحيـ في العممية التعميمية يع

 إتقاف الميارات الرقمية.
عمي ضرورة تعميـ ذوي أكدت والتي  Eid(2020)باإلضافة إلي دراسة 

الرقمية ، بالرغـ مف ذلؾ سيستغرؽ وقًتا طويبًل في استخداـ أدوات التكنولوجياالبصريةاإلعاقة
صوؿ المحتوي إال أف وعييـ بالمواطنة الرقمية سيساعد عمي و  –بالنسبة ليـ  –التعمـ 

التعميمي ليـ عبر اإلنترنت وىـ في المنزؿ ، وسيعطييـ درجة مف االستقبللية في حياتيـ ، 
 والوصوؿ لكافة أنواع المعارؼ بيسر وسيولة.

ضرورة تبني قضية الفجوة الرقمية  إلي( ب .4.4 (دراسة الدىشاف  شارتكما أ
الفترة القادمة ، وخاصًة في الدوؿ  والتعميـ اإللكتروني،ألف ذلؾ سيكوف مطمًبا أساسيًا في

النامية والمناطؽ الريفية والمحرومة مف فرص التعميـ الجيد ، وضرورة وعي كؿ فئات 
 المجتمع بأىمية التعميـ اإللكتروني.

وعي الطبلب ذوي  ىوتأسيًسا لما سبؽ ، تبدو الحاجة ضرورية لمكشؼ عف مد
؛ فالمرحمة الثانوية مرحمة ميمة  واطنة الرقميةالبصرية بالمرحمة الثانوية بأبعاد الم اإلعاقة

إلكساب الطبلب القيـ واالتجاىات والميارات التي تعزز قدرتيـ عمي اإللماـ بالمشكبلت 
يا في المجتمع ، وفي ىذه المرحمة البد مف تزويد الطبلب نالمختمفة التي يمكف أف يواجيو 

ة ، بما يمكنيـ مف مواجية الغزو الثقافي بالميارات المناسبة لمتعامؿ مع التغيرات التكنولوجي
، والتعرؼ عمي سبؿ تعزيزىذه األبعاد مف وجية نظرىـ، كما الفكري واألخبلقي لمعالـ االفتراضي
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أف معرفة سبؿ تعزيزأبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر معممي الطبلب ذوي اإلعاقة 
ذلؾ انطبلقًا مف أف معممي المعاقيف و -البصرية يساعد في تنمية الميارات الرقمية عند الطبلب

 . وىذا مايبحث البحث الحالي عنو -باحتياجاتيـ ومتطمباتيـأكثر األشخاص دراية بصريًا ىـ 

 وظهمة البشح :

لقد استحؽ مجاؿ اإلعاقة االىتماـ البالغ في السنوات األخيرة ؛ ويرجع ىذا االىتماـ 
عاقة كغيرىـ مف أفراد المجتمع ليـ الحؽ في إلي تغيير نظرة المجتمعات المتزايدة بأف ذوي اإل

،والمشاركة في جميع جوانبيا واالندماج الحياة بأقصى ما تمكنيـ منو قدراتيـ وطاقاتيـ
شاؼ تكال  وجرأة استعداداً فييا،والتعرؼ عمي كيفية التعامؿ مع التكنولوجياالحديثة ؛ألنيـ أكثر 

  (،4.02ة مثؿ دراسة كؿ مف صباح )الجديد،وىذا ما أكدتو دراسات كثير  العالـ الرقمي

Watkins Tokareva&Turner(2011)ضرورة تنمية وعي ذوي  إلي والتي أشارتا
 ،والرقمنة، الرقمية المفاىيـ الحديثة في المجتمع كالمواطنةبالعالـ الرقمي، و  اإلعاقة البصرية
لمتعامؿ مع المجتمع  وتطوير مياراتيـ استعداداً ؛لحمايتيـ مف جرائـ اإلنترنت،  والشبكةالرقمية

 .الرقمي
أولي  ذوي اإلعاقة البصرية( أف  4.02 (سيدىـ ، وبف حريرة  كما أوضحت دراسة

بالرعاية واالىتماـ ، فيـ أقؿ نسبة بيف المعاقيف ، ولكنيـ أكثر انتشارًا في التعميـ ، ويتطمب 
ة ، وفيـ القضايا ذلؾ تسييؿ العممية التعميمية ليـ ، وتنمية وعييـ بالتكنولوجيا الرقمي

الثقافية واالجتماعية واإلنسانية المرتبطة بالتقنية الرقمية ، فيذه الشريحة أكثر حساسية ، 
 وتستمـز عناية خاصة.

ذوي أف نسبة كبيرة مف  إلي( 4.02 (شبيمي و شاىيف ،  وكذلؾ أشارت دراسة   
التكنولوجيا الرقمية ،  ووسائط ،غير قادريف عمي التعامؿ مع شبكة اإلنترنت اإلعاقة البصرية

وأكدت الدراسة عمي ضرورة وضع احتياجات المكفوفيف في أولوية السياسات والخطط والبرامج 
التي تتبناىا وسائؿ اإلعبلـ المطبوعة واإللكترونية ، بحيث يخصص مساحات وبرامج تمبي 

 احتياجاتيـ وتشبع متطمباتيـ.
أكثر  ذوي اإلعاقة البصريةأف  عمي أكدت والتي Eid(2020)باإلضافة إلي دراسة 

المتبقية ، وأف التعرؼ عمي العالـ الرقمي سوؼ  ـباستخداـ حواسي ـرغبة في إدراؾ ما حولي
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يعمؿ عمي تعديؿ ردود الفعؿ لبلتجاىات االجتماعية السمبية التي تحاوؿ عزليـ عف األفراد 
 .المبصرييف

ير ومبكر، وسبؽ كؿ أنواع ونظرًا ألف ميداف اإلعاقة البصرية قد حظي باىتماـ كب
اإلعاقات األخرى ؛ ويرجع ذلؾ إلي أف اإلعاقة البصرية ليست مرًضا ولكنيا حالة مف 
االنحراؼ أو التأخر الممحوظ في النمو الذي يعتبر عادًيا مف الناحية الجسمية ، والحسية 

واجو األفراد ، والعقمية ، والسموكية ، والمغوية ، أو التعميمية ، وينتج عنو صعوبات خاصة ت
)نشرة وىذه الصعوبات والحاجات تستدعي توفير فرص خاصة لمنمو السوي والتربوي

، فإنو مف  (0،ص4.40-.4.4التوجييات الفنية والتعميمات اإلدارية إدارة التربية الخاصة
 الضروري التركيز عمي ىذه الفئة واالىتماـ بمطالبيـ واحتياجاتيـ.

، تبمورت فكرة ىذا  واستكمااًل ليا دراسات سابقة سبؽ عرضو مف عمى ماوتأسيسًا 
المواطنة بأبعاد البحث لدراسة مدي وعي الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية 

ونظرًا ألف معمـ الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية ممـ ؛ وسبؿ تعزيزىا مف وجية نظرىـ الرقمية
برات ومعمومات ،ومايحتاجو مف بكؿ المعمومات عف تمميذه الكفيؼ وماينقصو مف خ

؛ولو دور في التحقؽ مف درجة امتبلؾ مجاؿ تعميمو في التكنولوجيا لتوظيفيا في حياتو و 
طبلبو لميارات التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية والوعي بالعصر الرقمي وتحديد السبؿ التي 

ضروري التعرؼ عمي تساعد ىؤالء الطبلب في أف يكونوا مواطنييف رقمييف ؛ لذلؾ كاف مف ال
ومف ثـ ؛ سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر معممي ذوي اإلعاقة البصرية

 يمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في األسئمة اآلتية: 
 ؟لممواطنة الرقمية األسس النظرية والفمسفية( ما 0)
 ؟اإلطار الفكري لئلعاقة البصرية( ما 4)
 المواطنة الرقمية؟ بأبعادبالمرحمة الثانوية  وي اإلعاقة البصريةذ وعي الطبلب ى( ما مد0)
 ذوي اإلعاقة البصرية المواطنة الرقمية مف وجية نظر الطبلب أبعاد( كيؼ يمكف تعزيز 7)

 ؟معممييـو 
الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية  ى( ما التصور المقترح  لتعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لد4)

 بالمرحمة الثانوية؟
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 أِداف البشح:

 فيما يمي: الحالي أىداؼ البحث تحددت    
،ونشأة مفيوـ المواطنة الرقمية  والمواطف الرقمي مفيوـ المواطنة الرقمية ىلتعرؼ عما -0

وأساليب تعميميا وتعمميا في المؤسسات ، ىداؼ نشر ثقافة المواطنة الرقميةوأ
 التعميمية،وكذلؾ أبعادىا.

التقنيات المساعدة وأىـ  ،وأىـ أنواعيا،  وأسبابيا البصريةمفيوـ اإلعاقة توضيح  -4
وأىمية استخداـ التكنولوجيا الرقمية داخؿ البيئة التعميمية ،لمطبلب ذوي اإلعاقة البصرية

لذوي اإلعاقة البصرية،وكذلؾ مشكبلت ذوي اإلعاقة البصرية وخاصة فيما يتعمؽ باستخداـ 
 التكنولوجيا الرقمية.

المواطنة  بأبعاد الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانويةي وع ىمد تحديد -0
 الرقمية.

ذوي اإلعاقة الطبلب  مف وجية نظرالمواطنة الرقمية  أبعاد سبؿ تعزيز ىالتوصؿ إل -7
 .بالمرحمة الثانوية ومعممييـ البصرية

اقة البصرية الطبلب ذوي اإلع ىتعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدسبؿ وضع تصورمقترح ل -4
 بالمرحمة الثانوية.

 :بشحأِىية ال

 تبدو أىمية ىذا البحث مف جانبيف ىما:
 أواًل: األِىية العمىية )الٍظسية(:

القضايا التربوية المطروحة عمي  أحد ىتسميط الضوء عم ىإل الحالي يسعي البحث -
،  بعادىاأب ذوي اإلعاقة البصريةوعي الطبلب  ىالساحة وىي المواطنة الرقمية ، ومد

المواطنة ليتمكنوا مف  ىانطبلًقا مف الحاجة الضرورية والممحة إلعدادىـ وتربيتيـ عم
  .الحياة بأماف في العصر الرقمي

استجابة لتوصيات العديد مف الدراسات السابقة، والتي أوصت بضرورة  يأتي ىذا البحث -
بالمرحمة الثانوية  ذوي اإلعاقة البصريةوعي الطبلب  ىإجراء بحوث عممية تتناوؿ مد

 المواطنة الرقمية. أبعادب
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مرحمة ميمة مف مراحؿ التعميـ ، وىي المرحمة الثانوية والتي تتطمب دقة  يتناوؿ البحث -
وعناية في التخطيط ليا،وبيا تغيرات في اإلعداد والبناء والسموؾ ، وتيدؼ لئلعداد العاـ 

ذا ما تـ االىتماـ بيذه المرحمة ؛ لمحياة ، واإلعداد العممي لمواصمة التعميـ الجامع ي، وا 
عمي تعزيز قدرات المتعمميف وتمكينيـ مف تحقيؽ  إيجابياً  بالضرورة ذلؾ سينعكس

النتاجات التعميمية بكفاءة وفعالية وتمكينيـ مف تحديد مساراتيـ التعميمية وفؽ قدراتيـ 
 .وميوليـ

 * األِىية العىمية " التطبيكية " :

المؤسسات التعميمية  ىي خطوًطا إرشادية قد يستعيف بيا القائموف عمُيقدـ البحث الحال -
في رسـ السياسات ووضع األنشطة التي تكفؿ مواجية السمبيات التي تفرضيا الثورة 

 التكنولوجية.
يساعد البحث في إجراء المزيد مف الندوات وورش العمؿ وحمقات نقاشية لتوعية أولياء  -

مدادىـ بأحدث األساليب التربوية التي يمكف األمور لمتعامؿ السميـ مع ش بكة المعمومات، وا 
 استخداميا في المنزؿ لمتعامؿ مع الوسائط الرقمية بشكؿ إيجابي.

،وأتمتة النظاـ ضرورة تطويرمدارس ذوي اإلعاقة البصرية إلى المسئوليف انتباه توجيو -
رس الثانوية لمطبلب أسوة بالمدا وتوصيؿ خدمة اإلنترنت ليا التعميمي الثانوي بيا،

 .العادييف
الطبلب مف خبلؿ تعميميـ عدـ التسميـ  ىالتفكير الناقد لد عزيز، في تيسيـ ىذا البحثقد  -

بكؿ ما تنشره التقنيات الرقمية، وتدريبيـ عمي كيفية االنتقاء واالختيار واالنتفاع بالجوانب 
 اإليجابية ، واالبتعاد عف الجوانب السمبية لتمؾ التقنيات.

 وأدواتْ: بشحوٍّر ال

؛ بحث الوصفي وبعض أساليبو وأدواتواستخداـ منيج ال البحث الحالياقتضت طبيعة 
تقديـ تحميؿ دقيؽ لمظاىرة  ىحيث يساعد استخداـ ىذا المنيج مف الناحية النظرية عم

 ويعني ذلؾموضوع الدراسة بقصد التعرؼ عمي جوانبيا المختمفة والعبلقات السائدة بينيا ، 
المختمفة ، والتعرؼ عمي فئة ذوي اإلعاقة البصرية ، بأبعادىا د وتحميؿ المواطنة الرقمية رص

يقدـ  ىوتحميؿ ورصد أىـ التحديات والمشكبلت التي تواجييـ ، ىذا مف جية ، ومف جية أخر 
بالمرحمة الثانوية  ذوي اإلعاقة البصريةوعي الطبلب  ىىذا المنيج فرصة لمتعرؼ عمي مد
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اطنة الرقمية باستخداـ استمارة االستبياف كأحد أدوات ىذا المنيج ، وكذا كيفية المو بأبعاد 
 تعزيز المواطنة الرقمية عند ىذه الفئة وذلؾ مف وجية نظرىـ ومف وجية نظر معممييـ.

 :بشحدلتىع وعيٍة ال

 بشحدلتىع ال - أ
ًا ( معمم42، و)طالبًا وطالبة ( 0.0مف ) المجتمع األصمي لعينة البحث يتكوف

في بعض محافظات  (مديرية التربية والتعميـ -إلحصائية إدارة التربية الخاصةطبقًا)  معممةو 
ويوضح  ،(0) بحثال ممحؽكماىو موضح في  البحيرة( –الغربية  -الدقيمية -مصر)الشرقية
في ضوء النوع والصؼ التوصيؼ العددي لممجتمع األصمي لعينة البحث  الجدوؿ التالي

 الدراسي:
 (6علٚي )

 ٌّغزّغ ا٤طٍٟ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش فٟ ػٛء إٌٛع ٚاٌظف اٌلهاٍٟا

 اٌّؾبفظخ اٌؼ١ٕخ
 اٌظف اٌلهاٍٟ )اٌضبٔٛٞ( إٌٛع

 ا٦عّبٌٟ
 اٌضبٌش اٌضبٟٔ ا٤ٚي أبس موٛه

 اٌط٩ة

 11 4 1 1 1 61 اٌشول١خ

 11 1 1 1 61 1 اٌلل١ٍٙخ

 15 61 65 1 11 65 اٌغوث١خ

 14 66 1 1 61 64 اٌجؾ١وح

 616 14 14 16 46 41  ٌٟا٦عّب

 اٌّؼ١ٍّٓ

 11 - - - 61 61 اٌشول١خ

 61 - - - 61 1 اٌلل١ٍٙخ

 11 - - - 61 1 اٌغوث١خ

 1 - - - 5 4 اٌجؾ١وح

 11 - - - 54 11  ا٦عّبٌٟ

 بشحعيٍة ال - ب

في ضوء النوع والصؼ الدراسي كما  النيائية يمكف عرض التوصيؼ العددي لعينة البحث
                         :يالتالفي الجدوؿ 
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 (1علٚي )

 فٟ ػٛء إٌٛع ٚاٌظف اٌلهاٍٟ إٌٙبئ١خ اٌزٛط١ف اٌؼلكٞ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش

 اٌؼ١ٕخ
 اٌظف اٌلهاٍٟ )اٌضبٔٛٞ( إٌٛع

 ا٦عّبٌٟ
 اٌضبٌش اٌضبٟٔ ا٤ٚي أبس موٛه

 15 11 16 51 15 اٌط٩ة

 ؽبٌت( 41ُِٕٙ ) 15

( 61وف١ف اٌجظو ٚ)

 ؽبٌت ػؼ١ف اٌجظو

 15 - - - 55 11 اٌّؼ١ٍّٓ

  املفاِيي اإلدسائية لمبشح* 

 فيما يمي: -اإلجرائية-تتمثؿ مصطمحات البحث الحالي
الكفيؼ:وىوالشخص الذي  ىاإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية: تنقسـ اإلعاقة البصرية إل -0

يؽ استخداـ بعض التقنيات المساعدة كطريقة برايؿ، اليستطيع القراءة والكتابة إالعف طر 
و ضعيؼ البصر: وىو الشخص الذي اليستطيع القراءة إالعف طريؽ استخداـ أي وسيمة 

حمة الثانوية فيـ اإلعاقة البصرية بالمر ذوي  الحروؼ مثؿ النظارة الطبية،أما لتكبير
لممكفوفيف في  نورالمكفوفيف وضعيفي البصرالموجوديف بمدارس ال مجموعة األشخاص

 مختمؼ محافظات مصر.

دراكو لجميع التغيرات الموجودة في المجتمع بمايساعده  -4 الوعي: وىومعرفة الفرد وفيمو وا 
 اإلدراؾ واالنتباه ألي ظاىرة والتعامؿ معيا بشكؿ آمف .  ىعم

 بأنيا مجموعة القواعد التي يحتاج التربويوف عموًما وأولياء وُتعرؼ الرقمية: المواطنة -0
االستفادة مف منافع التكنولوجيا  وتوجيييـ نحو لمساعدة الطبلب ؛إلي معرفتيااألمور 

وحمايتيـ مف أخطارىا، وتشجيع سموكياتيـ المرغوبة ، ومحاربة السموكيات المنبوذة في ،
 لتقدمو. ىتعامبلتيـ الرقمية،مف أجؿ مواطف يحب وطنو ويسع

: الموضوعات التسعة التي تتضمنيا  الحاليالمواطنة الرقمية في البحث  أبعادويقصد ب   
المواطنة الرقمية وىي ) السموؾ الرقمي ، االتصاؿ الرقمي ، التجارة الرقمية، محو األمية 
الرقمية،الوصوؿ الرقمي ،الحقوؽ والمسئوليات الرقمية، الصحة والسبلمة الرقمية، األمف 

مف المعايير أو القضايا الضرورية جممة  ىيحتوي كؿ موضوع عمو الرقمي ، القوانيف الرقمية(،
استخداـ  مسايرة عصرالرقمنة ، والتي تبيف كيفيةى لتكويف المواطف الرقمي القادر عم

 .معيامعرفة حقوقو وواجباتو أثناء التعامؿ  ىالتكنولوجيا بشكؿ مقبوؿ بما يساعده عم
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ط التعامؿ توعية الطبلب بضواب ىوتعني مجموعة الوسائؿ التي تساعد عم سبؿ التعزيز: -7
 مع التكنولوجيا الرقمية والفضاء الرقمي بفاعمية وكفاءة وأماف. 

 سدود البشح 

 حدد البحث الحالي بعدد مف الحدود يمكف توضيحيا كمايمي:ت
: ويتمثؿ في الموضوع الذي يتناولو البحث الحالي وىو : وعي الطبلب الحد الموضوعي -0

 ،وسبؿ تعزيزىا مف وجية نظرىـ ومعممييـ بأبعاد المواطنة الرقمية ذوي اإلعاقة البصرية
والتي تشمؿ الموضوعات التسعة التي تتضمنيا المواطنة الرقمية وىي )السموؾ الرقمي ، 
االتصاؿ الرقمي،التجارة الرقمية، محو األمية الرقمية،الوصوؿ الرقمي ،الحقوؽ 

 يف الرقمية(.والمسئوليات الرقمية، الصحة والسبلمة الرقمية، األمف الرقمي ، القوان

) الطبلب  ذوي اإلعاقة البصرية: ويتمثؿ في أفراد عينة البحث مف الطبلب الحد البشري -4
والطالبات كفيؼ البصروضعيؼ البصر( في المرحمة الثانوية بالفرؽ الدراسية أولي وثانية 

 وثالثة  ، ومف معممييـ .

عض مدارس النور ب ى: ويتمثؿ في مكاف إجراء البحث ، وتـ إجرائو عمالحد المكاني -0
 لممكفوفيف في بعض محافظات مصر) البحيرة ، الدقيمية ، الشرقية ، الغربية( .

: ويتمثؿ في زمف إجراء البحث ، وتـ إجرائو في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الحد الزماني -7
 ـ. 4.40-.4.4الجامعي 

 دزاسات سابكة:

بية التي تناولت المواطنة الدراسات السابقة العربية واألجن يتـ عرض مجموعة مف   
، وذلؾ  البصرية فئة ذوي اإلعاقةخاصة الفئات المختمفة، و  ىالرقمية ومدي الوعي بيا لد

 النحو التالي: ىعم
وضع  ىدراسة ىدفت إل Watkins&Tokareva & Turner (2011) ىأجر 

ة خطة شاممة لمحد مف الفجوة الرقمية لذوي اإلعاقة خاصة الفئات المستبعدة والميمش
والفقيرة التي ال تستطيع التعامؿ مع التكنولوجيا ، واستخدمت الدراسة البحث المنيجي، وتـ 
أخذ آراء صناع القرار وخبراء في التدريب والتطوير الميني ، وبعض أعضاء ىيئة التدريس 
بجامعة لودفيغ ماكسيميميا وألمانيا بشأف تطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، وتوصمت 

راسة إلي ضرورة تطوير الميارات الرقمية لذوي اإلعاقة خاصة المكفوفيف ، وتيسير الد



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6511 - 

اإلجراءات اإلدارية لتحسيف وصوؿ الخدمات التكنولوجية إلي مدارس ذوي اإلعاقة ، وربط 
 دورات% مف مدارس ذوي اإلعاقة لممكفوفيف بخدمات اإلنترنت ، وضرورة إجراء .4حوالي 

 كيفية التعامؿ مع المجتمع الرقمي الجديد.  تدريبية لذوي اإلعاقة عف
( إلي تقديـ رؤية مقترحة لدعـ دور التعميـ 4.07(المسمماني في حيف ىدفت دراسة    

في غرس قيـ المواطنة الرقمية في نفوس الطبلب، واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي 
لتعميـ الثانوي في مصر التحميمي ،واستعانت الدراسة باستبانة لمكشؼ عف اتجاىات طبلب ا

نحو استخداـ التكنولوجيا الرقمية ، وتوصمت الدراسة إلي ارتفاع نسبة الطبلب الذيف 
يستخدموف التكنولوجيا بصورة يومية ، وانخفاض نسبة أولياء األمور ممف ىـ عمي وعي 

بيرة باستخداـ التكنولوجيا الحديثة، وعدـ اىتماـ المدارس بقضايا التكنولوجيا،وأف نسبة ك
استخداـ التكنولوجيا وىو ما ينطوي  ى%( يعتمدوف عمي أصدقائيـ في التدريب عم72.4)
جانب مف الخطورة فيما يتعمؽ بأصدقاء السوء وما ليـ مف دور في إفساد أقرانيـ  ىعم

كسابيـ سموكيات غير أخبلقية ، وانخفاض دور المعمـ في تدريب الطبلب عمي المعايير  وا 
 باستخداـ التكنولوجيا. األخبلقية المرتبطة

المواطنة  ىالتعرؼ عم ىدراسة ىدفت إل ( 4.04 )قدـ الدىشاف ، والفويييكما   
الرقمية ، ومحاورىا ، والمبررات التي تقؼ وراء الدعوة إلي تدريس المواطنة الرقمية ألبنائنا ، 

 وفمواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت إلي ضرورة أف يسعي اآلباء والمعم
وأعضاء ىيئة التدريس ، وكافة أفراد المجتمع إلي تدعيـ ثقافة االستخداـ الرشيد والمفيد 
لمتقنيات الرقمية لدي األبناء ، وضرورة تربية الناشئة عمي المواطنة الرقمية ليتمكنوا مف 

 الحياة بأماف في العصر الرقمي. 
لمدرسة في تنمية دور ا ىالتعرؼ عم ىىدفت إلالتي (4.02)كفافي دراسةأيضاً و 

واقع تناوؿ المناىج الدراسية لثقافة المواطنة الرقمية  ىثقافة المواطنة الرقمية ، والوقوؼ عم
أف المقررات الدراسية في الحمقة  ىالمنيج الوصفي ، وتوصمت إل ىواعتمدت الدراسة عم

، كما أف  الثانية مف التعميـ األساسي تحقؽ عنصري اإلتاحة الرقمية ومحو األمية الرقمية
الوعي بقضايا اإلستخداـ اآلمف والمسئوؿ واألخبلقي لشبكة اإلنترنت يعد ضعيًفا ؛ أي أنو في 

 المرحمة األولي مف التعميـ األساسي ال يوجد أي اىتماـ بعناصر المواطنة الرقمية وقضاياىا.
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إلي استطبلع مدي ممارسة  Nordin& et. al.(2016)دراسةىدفت في حيف 
طنة الرقمية ، وقاـ الباحثوف ببناء استبانة تكونت مف خمس معايير تـ تطبيقيا الطمبة لمموا

أف ممارسة الطمبة  ى( طالب وطالبة في الجامعات الماليزية ، وأسفرت النتائج عم020عمي )
،  ىلممواطنة الرقمية جاءت بدرجة متوسطة ، وجاء معيار األمف الرقمي في المرتبة األول

لمتغير الجنس ، وأوصي الباحثوف بضرورة إجراء أبحاث عممية وعدـ وجود فروؽ دالة 
 تتناوؿ موضوع المواطنة الرقمية.

( دراسة ىدفت إلي تعزيز قيـ المواطنة الرقمية لدي  4.02 )عوض  أجريكما 
، وأعتمد البحث عمي المنيج الوصفي لممبلئمتو لطبيعة الدراسة ، وتمثمت أداة التبلميذ

( مف تبلميذ الحمقة الثانية بمحافظة 742تطبيقيا عمي عينة قدرىا )الدراسة في استبانة تـ 
قياـ التعميـ األساسي بتعزيز المواطنة الرقمية لدي تبلميذه بدرجة  ىالقميوبية ، وتوصمت إل

متوسطة ، وأف قياـ المعمـ بدوره في تعزيز المواطنة الرقمية كاف فيو قصور ، وأف لئلدارة 
 التبلميذ بدرجة متوسطة. ىالمواطنة الرقمية لدالمدرسية دورًا في تعزيز 

معرفة معممي الدراسات  ىعف مستو  (4.02 )كشفت دراسة الحصري  وكذلؾ   
االجتماعية بالمدينة المنورة بأبعاد المواطنة الرقمية ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، 

حمة االبتدائية ( معمـ ومعممة بالمر ..0واعتمدت عمي االستبانة ووجيت لعينة مف )
والمتوسطة والثانوية ، تـ اختيارىـ عشوائيًا مف بيف معممي الدراسات االجتماعية بالمدينة 
المنورة،وأظيرت النتائج انخفاض درجة معرفة المعمميف بأبعاد المواطنة الرقمية ، وأوصت 

 الدراسة بضرورة إدخاؿ أبعاد المواطنة الرقمية ضمف برامج إعداد وتدريب المعمـ.
توضيح مفيـو المواطنة الرقمية  ىإل ( 4.02 )الدىشاف  في حيف ىدفت دراسة   

مبررات الدعوة الستخداـ مدخؿ المواطنة الرقمية لمتربية في  ىوأبعادىا المختمفة، والتعرؼ عم
ضرورة إعادة  ىالعصر الرقمي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت الدراسة إل

جراءات بما يتفؽ وطبيعة الحياة في النظر في جوانب التر  بية العربية فمسفًة وأىداًفا ومنيًجا وا 
المواطنة الرقمية تتطمب ضرورة تنمية الوعي بجوانب  ىالعصر الرقمي، وأف التربية عم

 المواطنة الرقمية لدي المربيف ، بؿ وكافة أفراد المجتمع بالثقافة المتعمقة بذلؾ.
ضرورة معرفة آراء المعمميف عف  ىلتؤكد عم Synder (2016)دراسة  كماجاءت   

، واستخدمت حاورىاكيفية تنمية وعي طبلب المدارس اإلعدادية بمفيـو المواطنة الرقمية وم
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معمميف( مف المدارس اإلعدادية وتـ إجراء  4الدراسة المنيج الوصفي ، وتـ استطبلع رأي )
ؿ الدراسية وتطويرىا وتزويدىا مقاببلت معيـ ، وتوصمت الدراسة إلي ضرورة إعداد الفصو

بالوسائط التكنولوجية الحديثة التي تساعد عمي إعداد مواطف رقمي ، وضرورة إصبلح 
دخاؿ مادة بعنواف المواطنة الرقمية ضمف المناىج الدراسية ، وضرورة  المناىج الدراسية ، وا 

 مراقبة الطبلب مف بعيد عند استخداـ التكنولوجيا الحديثة.
معرفة تصورات طمبة جامعة القصيـ  ىإل ( ىدفت4.04 )ة الصماديدراس وأيضاً 

نحو المواطنة الرقمية ، وسبؿ تفعيميا في المؤسسات التعميمية، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفي، وأسفرت النتائج أف تصورات طمبة جامعة القصيـ نحو المواطنة الرقمية جاءت 

لمتغير عدد ساعات االستخداـ يوميًا ، وأوصت  بدرجة متوسطة ، ووجود فروؽ دالة إحصائياً 
 الدراسة بضرورة إجراء دراسات مكثفة حوؿ موضوع المواطنة الرقمية وسبؿ تفعيميا.

إلي وضع عدة أساليب أو طرؽ لترسيخ Stout( 2017)دراسة ىدفت في حيف 
تخدمت المواطنة الرقمية داخؿ مدارس والية تكساس في الواليات المتحدة األمريكية ، واس

ضرورة تدريب المعمميف واآلباء والمدرسيف عمي  ىالدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت إل
 استخداـ التقنيات الرقمية ، وضرورة إدراج المواطنة الرقمية ضمف المناىج الدراسية.

تصور لمطرؽ التي يمكف بيا تفعيؿ  Alper & Goggin( 2017) قدمت دراسة كما
 ى( مميوف طفؿ معاؽ عم.04 -20قة، وخاصة أنو يوجد )الحقوؽ الرقمية لذوي اإلعا

مستوي العالـ ، وما يقرب مف نصفيـ ال يستطيع التعامؿ مع الوسائط الرقمية ، وغير قادريف 
عمي المطالبة بحقوقيـ ، والعصر الرقمي ، وتوصمت الدراسة لضرورة إدماج الحاجات الرقمية 

سيؤدي لجعؿ حياتيـ أيسر وأسيؿ ، وضرورة لذوي اإلعاقة في المناىج الدراسية ألف ذلؾ 
سماع احتياجاتيـ الرقمية مف الطبلب أنفسيـ ، مع ضرورة توسيع النقاشات والبرامج التي 

 تتناوؿ حقوؽ األفراد ذوي اإلعاقات.
إلي الكشؼ عف مستويات الوعي بالمواطنة  Mahdi( 2018) كماىدفت دراسة   

جتماعي مف طمبة جامعة األقصي ، واستخدـ مستخدمي شبكات التواصؿ اال ىالرقمية لد
الوعي بالمواطنة الرقمية بشكؿ  ىالباحث المنيج الوصفي ، وتوصمت الدراسة إلي أف مستو 

، وجاءت نسبة الوعي  44,02% ، ومستوي الوعي بالثقافة الرقمية 02,.2ىعاـ وصؿ إل
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الدراسة بضرورة % وأوصت 22,42مستوي ونسبتيا  ىبأخبلقيات المواطنة الرقمية في أعم
 ومحاورىا.تدريس المواطنة الرقمية ضمف الخطط الدراسية ، وتنمية الوعي بمفيوميا 

( والتي ىدفت لتقديـ رؤية مقترحة لتعزيز قيـ 4.02 (باإلضافة إلي دراسة شعباف   
المواطنة الرقمية في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة ، واستخدمت الدراسة المنيج 

وصمت الدراسة إلي ضرورة تعزيز قيـ المواطنة الرقمية المتعمقة بػ )االحتراـ ، الوصفي ، وت
التعميـ ، الحماية( لدي الطبلب ليكونوا مواطنيف رقمييف فاعميف في القرف الحادي والعشريف ، 
وتنمية وعي المعمميف وأولياء األمور بالقضايا اإلنسانية واالجتماعية المتعمقة بالتكنولوجيا ، 

ة تقديـ مجموعة مف اإلجراءات واآلليات إلي صانعي القرار لبلستفادة منيا في تعزيز وضرور 
 المواطنة الرقمية.

معرفة الدور الذي يقـو بو  إليConley & et. al.( 2018)دراسة ىدفت وأيضاً  
المعمميف والمصمميف التعميمييف وصانعي السياسات ومديري الكميات والجامعات وأصحاب 

بو ، لممساعدة في سد الفجوة الرقمية الخاصة بذوي اإلعاقة ، واستخدمت  العمؿ القياـ
الدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت الدراسة لعدة نتائج منيا: ضرورة استخداـ المعمـ 
قامة دورات تدريبية لذوي اإلعاقة عف استخداـ  لموسائط التكنولوجية داخؿ الفصؿ ، وا 

مديري العمميات والجامعات دورات تدريبية وتطويرىـ التكنولوجيا، وضرورة أخذ المعمميف و 
أف المبنات األساسية لسد الفجوة الرقمية لذوي  ىمينًيا في المجاؿ الرقمي ، وتوصموا إل

: إنشاء بيئات تعمـ مرنة وقابمة لمتكيؼ مع التكنولوجيا المتاحة ، ىاإلعاقة تشتمؿ عم
خداـ التكنولوجيا خاصة فئة وضرورة نشر الوعي بيف ذوي اإلعاقة وحثيـ عمي است

 المكفوفيف.
( عف واقع توظيؼ شبكات التواصؿ 4.02 )دراسة أبو المجد ، واليوسؼكما كشفت 

االجتماعي في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدي طمبة كمية التربية جامعة الممؾ فيصؿ ، 
ة أفراد العينة  واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت إلي أف نسبة عالية مف الطمب

( طالب وطالبة مف كمية التربية بجامعة الممؾ فيصؿ توافؽ عمي 042والتي بمغ عددىا )
 أىمية توظيؼ شبكات التواصؿ االجتماعي في تعزيز المواطنة الرقمية.

التعرؼ عمي تصورات طمبة الجامعة  ىإل( والتي ىدفت 4.02 )دراسة نصار  وأيضاً 
العربية السعودية نحو المواطنة الرقمية ، وتحديد سبؿ تفعيميا  العربية المفتوحة في المممكة
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مف وجية نظر الطبلب ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، وأظيرت الدراسة أف مستوي 
تصورات طبلب الجامعة لممواطنة الرقمية وسبؿ تفعيميا مرتفعة جًدا ، وضرورة إدخاؿ مقرر 

 سيسي لمجامعة العربية المفتوحة.عف المواطنة الرقمية في البرنامج التأ
مدي توافر محاور المواطنة  ىفقد ىدفت التعرؼ عم ( .4.4 )أما دراسة الحناكي

المنيج الوصفي ،  ىالرقمية في كتب االجتماعيات بالمرحمة الثانوية واعتمدت الدراسة عم
ي درجة وأسموب تحميؿ المحتوي ، وتوصمت الدراسة إلي أف محور التعمـ الرقمي قد حصؿ عم

درجة متوفر بدرجة  ى" متوفر بدرجة عالية جدًا " ، بينما حصؿ محور االحتراـ الرقمي عم
 محاورواحد مف  محورضعيفة جدًا ، بينما لـ يتوافر محور الحماية الرقمية ، وحصؿ 

درجة " متوافر بدرجة عالية جدًا " وىو محو األمية الرقمية بينما لـ  ىالمواطنة الرقمية عم
  .المحاورباقي  تتوافر

ضرورة التعرؼ عمي درجة  ىإل( .4.4 )دراسة الزىراني وآخروف  ىدفتكما 
ممارسة طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة جدة لمفيـو األمف الرقمي والحقوؽ والمسؤوليات 
اإللكترونية ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، وتوصمت الدراسة إلي أف درجة ممارسة 

فيوـ األمف الرقمي والحقوؽ والمسؤوليات جاءت متوسطة ، وأوصت الدراسة الطالبات لم
بضرورة توعية الطالبات بالممارسة الصحيحة لمفيـو األمف الرقمي والحقوؽ والمسئوليات 
اإللكترونية ، وتضمينيا في المناىج الدراسية نظرًا لمحاجة الممحة لتوعية الطمبة ومواكبة 

 ة العصر.العصر الرقمي الذي أصبح لغ
دراسة العبلقة بيف أتمتة التعميـ الثانوي  ىوىدفت إل (.4.4وأيضًا دراسة خميؿ)   

واكتساب الطبلب قيـ المواطنة الرقمية،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي واعتمدت عمي 
مف طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة أسواف بمغ  عينةى اإلستبانة كأداة ليا، وتـ تطبيقياعم

أف أتمتة التعميـ الثانوي ساىمت بدرجة كبيرة في  ىطالب،وتوصمت الدراسة إل027عددىـ 
،وأوصت الدراسة بضرورة إدخاؿ مادة أخبلقيات الطبلب لدىتأصيؿ قيـ المواطنة الرقمية 

ندوات وورش عمؿ ألولياء  ،وعقداستخداـ اإلنترنت ضمف المناىج الدراسية في التعميـ الثانوي
  ـ لمتعامؿ القانوني مع التقنيات الحديثة.مور لتوجيو أبنائياأل
دور التكنولوجيا الحديثة في  معرفة ىىدفت إل Eid( 2020)في حيف أف دراسة     

ضرورة وعي ذوي  ىحياة ذوي اإلعاقة ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،وتوصمت إل
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خاصة المكفوفيف ، اإلعاقة باستخداـ التكنولوجيا الحديثة ألف ليا دورًا في تحسيف حياتيـ 
وذوي اإلعاقة السمعية ، وضرورة عمؿ دورات تعميمية الستخداـ التكنولوجيا عبر المكتبات 
الرقمية والصوتية ، وضرورة تحسيف شبكات االنترنت في المدرسة ، وحؿ مشكبلت االتصاؿ 

 باالنترنت في المدارس.
 الدزاسات الشابكة ى التعكيب عم

تضح أف موضوع المواطنة الرقمية في المدارس قد ناؿ مف العرض السابؽ لمدراسات ي
اىتمامًا متزايًدا مف الباحثيف ، وأف جميع الدراسات التي تـ استعراضيا اتفقت في توظيؼ 

استخداـ االستبانة كأداة لجمع  ى، واتفقت الدراسات المستعرضة عم المنيج الوصفي
 اتفؽ البحث الحاليالسابقة ، وقد  مع الدراسات لمبحث الحاليالمعمومات وىذا عنصر اتفاؽ 

( في الكشؼ عف .4.4)الزىراني ؛Nordin(2016) ؛Mahdi (2018 ) كؿ مف مع دراسة
( 4.02 )عوض كؿ مف  المواطنة الرقمية ، كما اتفؽ مع دراسة أبعادمدي وعي الطبلب ب

)نصار ،  ؛( 4.02 )وأبو المجد ، واليوسؼ ؛ Synder (2016) ؛(4.02)شعباف ؛
والذي استفاد منو البحث المواطنة الرقمية  أبعادفي وضع بعض اآلليات لتعزيز ( 4.02
 .الحالي

طبلب الوعي  ىعف الدراسات السابقة فيظير في تناولو مد البحث الحاليبو  ينفردأما ما  -
المواطنة الرقمية والتي أوصت بو دراسات عديدة مثؿ دراسة  أبعادذوي اإلعاقة البصرية ب

(Eid, 2020) ؛ Conley & et. al.( 2018) ،  مف  استفاد البحث الحاليولقد
 .والنظري، واشتقاؽ أسئمتو ، وبناء أداتو ، وتفسير نتائجه الدراسات السابقة في بناء إطار 

التوجد دراسات في البيئة العربية تناولت مثؿ ىذاالموضوع وتطبيقو عمى ىذه الفئة في  -
 حدود اطبلع الباحثة.

 إدساءات البشح 

 : عممية معالجة قضاياه المختمفة وفؽ المحاورالتالية تسيراتساقًا مع منيجية البحث 
)مفيوـ  ويشمؿ ، األسس النظرية والفمسفية لممواطنة الرقميةالمحور األوؿ : 

نشأة مفيـو المواطنة الرقمية ، أىداؼ نشر ثقافة المواطنة الرقمية ،  ،المواطنة الرقمية 
 . المواطنة الرقمية ( وأبعادلرقمية وتعمميا في المؤسسات التعميمية ، أىمية تعميـ المواطنة ا
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اإلعاقة البصرية ، أسباب )مفيـو  ويشمؿاإلطار الفكري لئلعاقة البصرية  :ثانياً 
اإلعاقة البصرية ، أنواع اإلعاقة البصرية ، التقنيات المساعدة لمطبلب ذوي اإلعاقة البصرية 

الرقمية داخؿ البيئة التعميمية لممكفوفيف ، مشكبلت ذوي اإلعاقة  ، أىمية استخداـ التكنولوجيا
 (. البصرية

لدراسة الميدانية والتى : اإلطار الميداني لمبحث ويشمؿ : إجراءات ا انيالمحور الث
عدادىا،  ،اليدؼ مف الدراسة  :تتمثؿ فى ثبات ال وحسابوتصميـ أداة الدراسة الميدانية وا 

، وخبلصة النتائج  اإلحصائي، ونتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىاصدؽ ،وطريقة التحميؿ الو 
 .  التي توصؿ إلييا البحث

ذوي اإلعاقة  الطبلب ىالمواطنة الرقمية لد أبعادتعزيز تصور مقترح ل: ثالثالمحور ال
 ، وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ :بالمرحمة الثانوية البصرية

  حملتغريات البشاحملوز األوه : اإلطاز الٍظسي 

مف لممواطنة الرقمية األسس النظرية والفمسفية ويتضمف ىذا الجزء الحديث عف    
، حيث المفيـو ،  وأىداؼ نشر ثقافة المواطنة الرقمية،وأىميتيا،وأبعادىا. ونشأة المفيـو

 األسس النظرية والفمسفية لممواطنة الرقميةأواًل : 
  Digital Citizenship  املواطٍة السقىيةوفّوً  -0

أنيا تنمية قيـ المواطنة العادية بأدوات رقمية  ىعم المواطنة الرقمية ىالبعض إل رينظ
وتقنيات تكنولوجية ، ولكف األمر عمى خبلؼ ذلؾ ؛ حيث أف المواطنة الرقمية بالنسبة لمعالـ 
الرقمي تعنى االنتماء وااللتزاـ بقواعد وقوانيف وقيـ العالـ االفتراضي الذي ينتمى إليو الفرد ، 

 ( .                              40، ص4.04 )المبلح  .ما ىو الحاؿ فى المواطنة التقميديةك
إكساب الفرد القدرة عمى استخداـ بعض المواقع  -أيضاً  –المواطنة الرقمية تعنى و 

اإللكترونية الشييرة بغرض التعمـ والدراسة،إضافة إلى تزويد الفرد بمجموعة مف الميارات فى 
 Digitalوالتدويف اإللكتروني والفيسبوؾ وغيرىا  راإلنترنت والتوتي خداماتمجاؿ است

Citizenship Guide For Parents( 2017, P. 13.) 

وُيعرفيا آخروف بأنيا : القدرة عمى استخداـ التكنولوجيا بكفاءة وفيـ وتفسير   
ير النقدى حوؿ المحتوى الرقمي وتقييـ مصداقيتو باإلضافة إلي تنمية القدرة عمى التفك
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    التحديات األخبلقية والفكرية واالجتماعية واكتشاؼ العالـ الرقمي الممئ باألفكار والمعمومات

Tamayo . 2016, P. 4)) 
مجموعة مف الممارسات المبنية عمى أساس اجتماعي ومعايير : عرؼ بأنياكما تُ 

      فى المجتمع الرقميالسموكيات التى تسيؿ التنمية الفردية وتحمى القيـ االجتماعية 

Gazi.  (2016, p.139)  
ىي: جممة الضوابط والمعايير المعتمدة في استخدامات  –أيًضا  –والمواطنة الرقمية 

التكنولوجيا الرقمية المتعددة، والمتمثمة في مجموعة مف الحقوؽ التي ينبغي أف يتمتع بيا 
ا ، والواجبات أو االلتزامات التي ينبغي أف المواطنوف صغاًرا وكبارًا ، أثناء استخداميـ تقنياتي

 (42، ص 4.02 (يؤدييا ويمتـز بيا أثناء ذلؾ. الدىشاف 
المواطنة الرقمية عف االستخداـ اآلمف واألخبلقي مف جانب األفراد لتكنولوجيا  وُتعبر 

المعمومات واالتصاالت كأعضاء فى المجتمع القومي وكمواطنيف فى المجتمع العالمي وبصفة 
 &Jwaifell امة فيى وضع مجموعة مف القواعد والضوابط عند استخداـ التكنولوجياع

Alkhales (2018 , P. 86.)  

أف المواطنة الرقمية عبارة عف مجموعة القواعد واألفكار والمعايير واألعراؼ  كما   
ـ المتبعة عند االستخداـ األمثؿ ألدوات العالـ الرقمي وتكويف مواطف رقمي فعاؿ يستخد

 ,Rahmah( 2015  .التكنولوجيا بشكؿ منتظـ وذكي لخدمة مجتمعو ورقى الوطف وتقدمو 

P. 95)   
عاتؽ  ىالمواطنة الرقمية بأنيا: المسؤوليات الرقمية الُممقاة عم ىُيشار إل وأيضاً 

ل المسؤوليات الممقاة تجاه أبناء وطنيـ عمي حد سواء، فيي مزيج  ىاألفراد تجاه أنفسيـ ، وا 
سؤوليات التي يكتسبيا الفرد بانتسابو إلي جماعة معينة توازف بيف حقوؽ مف الم

 (040، ص .4.4(الراشد  .ومسؤوليات الفرد ذاتو ، ومسؤوليات مجتمعو 
ى ضوء ما تقدـ مف تعريفات لممواطنة الرقمية يمكف تحديد خصائص ىذه المفاىيـ فيما ف 

 يمي: 
فة يجب أف تتوافر لدى جميع المستخدميف أف المواطنة الرقمية ليست تقنية ولكنيا ثقا -

 وبنشر ىذه الثقافة نتمكف مف حماية مجتمعاتنا مف اآلثار السمبية المتزايدة لمتكنولوجيا . ،
تحتوى المواطنة الرقمية عمى الجوانب الثبلثة العامة )المعرفي والمياري والسموكي (  -

والجانب المياري وييتـ بامتبلؾ  فالجانب المعرفي ييتـ بالوعى والمعرفة بالعالـ الرقمي ،
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الميارات المناسبة  التى تمكف الفرد مف التعامؿ مع المجتمع الرقمي ، أما الجانب 
السموكي فييتـ بترسيخ القيـ األخبلقية،وتجعؿ السموؾ التكنولوجي لمشخص يتسـ 

عمى بالمقبولة االجتماعية فى التفاعؿ مع اآلخريف ، ويجب أف تحتوى المواطنة الرقمية 
ىذه الجوانب الثبلثة؛ألف تنمية المواطنة الرقمية البد وأف تكوف تنمية شاممة فى نفوس 

 وأداء وأذىاف األفراد . 

أف المواطنة الرقمية تحمينا مف أنفسنا وتحمى أبناءنا مف خطورة التكنولوجيا وخاصة  -
 الحروب الرقمية والجريمة الرقمية 

إلعداد األفراد مف أجؿ المشاركة فى بناء  المواطنة الرقمية اجتماعية ؛ حيث تيدؼ -
 المجتمع سواء المحمي والعالمي . 

المواطنة الرقمية نسبية ؛ حيث تختمؼ بيف األفراد باختبلؼ بعض العوامؿ المتفاوتة  -
 كالفيـ السميـ ألداوات التواصؿ الرقمي . 

ؿ منتظـ الشخص الذي يستخدـ اإلنترنت بكفاءة وبشكفيعرؼ بأنو:المواطف الرقمي أما
  P. 73  ( Isman ,2014) .وفعاؿ

، لذي لديو وعى ومعرفة التكنولوجياباإلضافة إلى أف المواطف الرقمى ىو : الشخص ا
ويستطيع تطبيؽ تمؾ المعرفة إلى سموكيات وعادات وأفعاؿ يمتـز بيا عند التعامؿ مع العالـ 

  . Frau, et.al.( 2017)     الرقمي

ىو : الشخص اليافع الذي ترعرع حوؿ التقنيات الرقمية كما أف المواطف الرقمي   
   (  0.7، ص 4.02) شمتوت .حيث يفيـ التكنولوجيا بالفطرة

وفى ضوء ما تقدـ يتضح أف المواطف الرقمي ىو الشخص الناجح الذي ُيسخر    
ًا التكنولوجيا ويستخدميا بأماف فى عصر المعمومات لبلستفادة منيا مينيًا وعمميًا واقتصادي

العالـ الرقمي يجب أف يتصؼ الفرد بالعديد مف  ىولمدخوؿ إل ،واجتماعيًا وثقافيًا وروحيًا 
 الصفات كما سيتـ توضيحو فى الجزء التالي : 
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 وواصفات املواطَ السقىي 

يتصؼ بمجموعة مف المواصفات  المواطف الرقميأف  Isman(P. 73 ,2014لقدذكر)    
  ومنيا:

 فائدة لمجميع .  تاينتج معرفة رقمية ذ 
 ممارسة االستخداـ اآلمف والقانوني والمسؤوؿ لممعمومات والتكنولوجيا 

  . إظيار موقؼ إيجابي تجاه استخداـ التكنولوجيا في الحياة العامو والحياه العممية والتعميمية 

  .يمتـز بالقواعد األخبلقية فى تعامبلتو مع المواطنيف الرقميف؛ لذلؾ فيو شخص مسؤوؿ 

 ف استغبلؿ الوقت فيما يفيد . يحس 

 .يفيـ القضايا اإلنسانية والثقافية والمجتمعية المتعمقة بالتكنولوجيا 

  يحمى نفسو مف المعتقدات الفاسدة والبرامج اإلباحية والضارة التى تنتشر عبر وسائط
 التكنولوجيا. 

  الرقمي. يحافظ عمى المعمومات الشخصية )لو ولآلخريف ( لذا فيو شخص يحتـر العالـ 

  . يحتـر الثقافات والمجتمعات اآلخري فى البيئة االفتراضية 

  . المصداقية أثناء التواجد فى البيئة الرقمية 

 ٌظأة وفّوً املواطٍة السقىية  -2

إف مصطمح المواطنة ليس جديد ولكنو قديـ ؛ حيث يعود إلى زمف الديمقراطية 
عالـ اليـو ، حيث يرجع استعماؿ مفيوـ  المباشرة اإلغريقية التى تعتبر أساس ديمقراطية

) المواطف ( ،  Civisالمواطنة إلى الحضارتيف اليونانية والرومانية ، فقد استعممت األلفاظ 
Civitas  المواطنة( فى ىاتيف الحضارتيف لتحديد الوضع القانوني والسياسي لمفرد اليوناني(

ًا كبيرًا ، وكانت الروابط بيف المواطنيف والروماني ، وقد شيدت المواطنة فى ذلؾ الحيف اىتمام
وثيقة بدرجة كبيرة بسبب القرابة والصداقة والجيرة التى كانت تجمعيـ ووحدة المغة  -فييا –

 ( P. 643 ,2015 (.والديف ، وقد تـ االستعانة بيؤالء المواطنيف فى إدارة المناطؽ الجديدة
Bellamy        

لمواطنة مف أىـ الموضوعات ، وكاف اليدؼ مف وفى فترة التسعينات أصبحت ا     
تعميميا الحفاظ عمى الروح االجتماعية ، وتزويد الناشئة والشباب بالمعارؼ عف البناء 
الحكومي وااللتزاـ بالقيـ األخبلقية مثؿ العمؿ الجاد واألمانة واحتراـ القانوف ، وظيرت الحاجة 
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اـ والسمبية السياسية التى انتشرت بيف إلى تجديد الشعور الوطنى ، ومقاومة الجمود الع
الشباب فى تمؾ الفترة ، ومف ثـ أصبح اليدؼ مف تعميميا تزويد المتعمـ بالمعارؼ والقيـ 

 http://usa.gov/fedral-agencie)  .ومواجية السموكيات التى تعد مقومًا لحياتو

.pdf.in16-12-2019)           جتمعات التحوؿ نحو مع نيايات األلفية الثانية بدأت المو
العصر الرقمي ، وما َتميز بو مف تطور تكونوجيا المعمومات واالتصاالت وزيادة االقباؿ عمى 

، ماي سباس  Twitter، تويتر  Facebookمواقع التواصؿ االجماعي ، مثؿ فيسبوؾ 
My Space  نيت لوج ،Net Log وغيرىا مف المواقع ، Isman( 2014, P. 73 )    وقد ،

ىذه المواقع لمشباب مساحة واسعة مف حرية التعبير عف الرأي ال يجدونيا بيف جدراف وفرت 
مدارسيـ أو جامعاتيـ أو حتى فى مجتمعاتيـ بمختمؼ مؤسساتيا ، واندفعوا إلى التعبير عف 

 آرائيـ فى شتي المجاالت ،والتغمب عمى المسافات . 
عمت الجيؿ الجديد مف أف الثورة الرقمية ج (442ص ،  4.04 (ويؤكد بشير    

الشباب والمراىقيف يتفاعموف مع المحيط الخارجي ) مف الداخؿ ( فمـ يصبح ىذا الجيؿ مكترثًا 
باالنفتاح عمى المحيط الذي يوجد خارج بيئتو مادامت أخبار الخارج تصمو وىو فى الداخؿ ، 

ا مادامت تمؾ األخبار ولـ يعد تستيويو التجمعات فى الشوارع والساحات واألفكار المتداولة فيي
تأتيو إلى حجرتو ، وأصبح حب الوطف والتعبير عف الوالء واالنتماء إلى المجتمع مجرد 

 إعجابات وتعميقات  .

وفى ظؿ ىذا التطور الرقمي السريع بادرت بعض دوؿ العالـ بإحداث التغيير   
ابيا القمؽ المطموب مف أجؿ التكيؼ مع العصر الرقمي ، خاصة وأف معظـ المجتمعات أص

 والخوؼ مف ىذه التغيرات السريعة والسيما المجتمعات العربية . 
إلى أنو بالرغـ مف أف وسائؿ الترفيو  4.04كما يشير تقرير حالة أطفاؿ العالـ لعاـ       

الرقمي قد ساىمت فى الوصوؿ إلى ثروة مف المحتوى المسمي ؛ إال أنيا أثارت ثروة مف 
دماف  ورغـ أف ىذه التقنيات وسعت بشكؿ  ،الشاشة بيف األطفاؿ والشباب االرتياف الرقمي وا 

كبير مف نطاؽ منابر التعبير الحر عف األفكار إال أنيا وسعت أيضًا مف توزيع خطاب الكراىية 
والمحتويات السمبية األخري التى ُيمكف أف تشكؿ وجية نظر أطفالنا وشبابنا عف العالـ وعف 

 (                      4، ص  4.04العالـ ،  )تقرير حالة أطفاؿ .أنفسيـ 
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ويشير ما سبؽ أف التقنية أصبحت جزءًا ال يتجزأ مف حياتنا لما تقدمو مف تيسير    
لمياـ ووظائؼ حياتنا اليومية ، ومف ثـ يجب أف نسعى ونتعاوف لتوظيؼ التقنيو فى الطرؽ 

الضوابط الدينية والقانونية ، والتى الصحيحة ووفقًا لقواعد أخبلقية سميمة ، ووفقًا لمقواعد و 
وقد أدى ستقـو بدورىا فى تعزيز ايجابيات التقنية والحد مف سمبياتيا عمى الفرد والمجتمع ، 

أصبح يكتسب زخمًا واىتمامًا كبيرًا فى جميع أنحاء العالـ وىو  ذلؾ إلى ظيور مصطمح جديد
  .المواطنة الرقمية

 ية أِداف ٌظس ثكافة املواطٍة السقى -3

توجد مجموعة مف األىداؼ التى تسعى الحياة الرقمية لنشرىا ، ويكمف اليدؼ الرئيسي   
مف نشر ىذه الثقافة فى تعميـ الطبلب والمعمميف وأولياء األمور أساسيات وقضايا تكنولوجيا 
عداد الطبلب فى إطار قواعد السموؾ المناسب والمسئوؿ الستخداـ  اليـو ،وتحسيف التعمـ وا 

 لوجيا . التكنو 
( أنو ال ينبغى فيـ معنى المواطنة الرقمية أنيا 724، ص 4.04)زويف ، أشار فمقد

تيدؼ إلى نصب الحدود والعراقيؿ مف أجؿ التحكـ والمراقبة  بمعنى "التحكـ مف أجؿ التحكـ "، 
الشئ الذي يصؿ أحيانًا إلى القمع واالستبداد ضد المستخدميف بما يتنافي مع قيـ الحرية 

نما تيدؼ المواطنة الرقمية إلي إيجاد الطريؽ والعد الة االجتماعية وحقوؽ اإلنساف، وا 
الصحيح لتوجيو وحماية جميع المستخدميف ، وذلؾ بتشجيع السموكيات المرغوبة ، ومحاربة 
السموكيات المنبوذة فى التعامبلت الرقمية ، مف أجؿ مواطف رقمي يحب وطنو ويجتيد مف 

 أجؿ تقدمو.
( فى 70 – .7، ص ص  4.04ى بعض األىداؼ التى حددىا )المبلح ،باإلضافة إل
 النقاط التالية:

 .  نشر الوعي بمفيـو المواطنة الرقمية في مختمؼ المراحؿ العمرية -
 رفع مستوى األماف االلكتروني .  -

 تمثيؿ الدولة بأحسف صورة مف خبلؿ السموؾ الرقمي السميـ .  -

 ـ االنترنت عمى الحياة الواقعية .االنعكاسات السمبية الستخدا الحد مف -

 نشر ثقافة حرية التعبير الممتزمة باألدب . تعميـ و  -
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الطرؽ المثمي لتعامؿ الفرد مع موقؼ أو قضية الكترونية معينة عبر إعداد مرجع  توضيح -
 متكامؿ لمقضايا االلكترونية المنتشرة . 

لرقابة الذاتية وفؽ ضوابط مفيوـ الرقابة المشددة وانعداـ الخصوصية إلى مفيـو ا غييرت -
 الشريعة اإلسبلمية والقيـ االجتماعية . 

 . البعد عف ممارسة العنؼ في بيئة التواصؿ االجتماعي -

 تعميـ المعمميف وأولياء األموروالطبلب أساسيات التعامؿ مع العصر الرقمي. -

 أِىية تعميي املواطٍة السقىية وتعمىّا فى املؤسشات التعميىية  - 4

،واعتماد التعميـ اآلف التعميـ أىداؼ المواطنة الرقمية جزًءا رئيسًا مفب تماـُيعداالى
ية توظيؼ التكنولوجيا في عمي التكنولوجيا يجعؿ مف المواطنة الرقمية ىي المنظـ لعمم

، ونظرًا العتماد المواطنة الرقمية عمي التعمـ اإللكتروني واإلفتراضي مف خبلؿ استخداـ التعميـ
لحديثة ؛ عميو يجب أف تكوف المواطنة الرقمية ىي األساس التي تقوـ عميو التكنولوجيا ا

 العممية التعميمية.
 ويرجع االىتماـ بتعميـ وتعمـ المواطنة الرقمية فى المؤسسات التعميمية إلى ما يمي : 

زيادة معدالت الجرائـ المرتبطة باستخداـ أجيزة التكنولوجيا الحديثة ، وبعض مواقع  -
جتماعي مثؿ اليوتيوب ، تويتر ، فيس بوؾ ، واتس أب ، انستجراـ ، فيـ أداة التواصؿ اال

فى يد الجماعات اإلرىابية لنشر أفكارىا ومعتقداتيا ووضع خططيا وتنفيذ أىدافيا وتجنيد 
% .2إلى أف  4.04أعضائيا . وقد أشار مرصد األزىر فى تقريره الصادر فى ديسمبر 

% فقط تتـ داخؿ .4ر شبكات التواصؿ االجتماعي، بينما مف عمميات التجنيد اآلف تتـ عب
( ، وىذا 044، ص 4.02،  4.04)التقرير االستراتيجى العربي  السجوف والمساجد

يؤدى لتصاعد وتيرة العمميات اإلرىابية واتساع نطاؽ أىدافيا وأدواتيا ، وانتشار 
ثـ فنحف فى أمس  الجاسوسية واختراؽ حسابات البنوؾ عف طريؽ التكنولوجيا ... ومف

 الحاجة لممواطنة الرقمية التى ستساىـ فى منع تواجد ىذه المخاطر اإللكترونية. 
اإلدماف اإللكتروني ، والذي ٌيسقط أماـ الفرد كؿ الحواجز االجتماعية والدينية التى تحوؿ - 

لتى دوف اشباع رغباتو ويزيد مف ذلؾ غياب الرقابة عمى الشبكة أو غياب رقابة الوالديف ا
( 42، ص 4.07يؤدى وفقًا لدراسة )شكر، ، و تمثؿ مصدر الضبط الخارجي عمى األبناء 
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إلى القياـ بسموكيات محرمة شرعًا أو مجرمة قانونًا ، مثؿ التعدى عمى األمف والخصوصية 
حداث الفوضى   .، ونشر الشائعات والمعمومات الخاطئة إلثارة الفتف وا 

، وخاصة  والمراىقيفلؤلطفاؿ األلعاب أكثر جاذبية  األلعاب اإللكترونية : تعتبر ىذه -
القدرات اإلبداعية والتعميمية والتحصيؿ  ىاألطفاؿ ونتج عف ذلؾ تأثيرات سمبية عم

الدراسي وقمؿ مف روابطيـ االجتماعية وبالتالي عزلتيـ والتخمي عف عالميـ الصغير 
 (2، ص  4.04 (مميكة ، وحياة  والواقعي .

لبلنترنت يزيد مف انعزالية الفرد وانسحابو مف دائرة العبلقات إف التصفح الطويؿ  -
االجتماعية ، خاصة مع تزايد عدد مستخدمي االنترنت والذي وصؿ عدد مستخدميو فى 

% 22، مما جعؿ التقنية تتدخؿ فى  4.02بميوف مستخدـ عاـ  7العالـ عما يزيد عف 
، وفى مصر تطور   Global Digital Report 2018(2018)مف شئوف حياتنا 

مميوف مستخدـ فى  2..04إلى  4.02مميوف مستخدـ فى يناير  42.0العدد مف 
، كما تطورت نسبة 4.02مميوف مستخدـ فى يناير  07.00ثـ إلى  4.02ديسمبر 

% فى 42.2مستخدمي االنترنت عف طريؽ المحموؿ مف إجمالي مشتركى المحموؿ مف 
، 4.02% فى يناير 02.4ثـ إلى  4.02% فى ديسمبر 04.0إلى  4.02يناير 

تقرير موجز عف  .4.02وذلؾ وفقًا لتقرير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات فبراير 
( ، وىذا يؤدى  0 – 4، ص ص  4.02 (مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

ىماؿ الواجبات األسرية والتفكؾ والتصدع األسرى بي ف لفقداف التواصؿ مع اآلخريف وا 
اآلباء واألبناء وانييار البناء االجتماعي ، وتدمير القيـ واألخبلؽ، األمر الذي يستعدى 

  .التدخؿ لممساىمة فى توعية المجتمع بعدد مف القضايا اإللكترونية الشائعة

وقمة الحركة وعدـ ممارسة السمنة  ؛لئلدماف عمى االنترنت المشكبلت الصحيةمف أىـ  -
باإلضافة آلالـ فى المفاصؿ  الظير والرقبة وضعؼ البصرالرياضة وآالـ جسدية في 

المومني  .ناتجة مف الجموس الخطأ ، وضعؼ فى أداء األجيزة الحيوية بالجسـ 
 (   422، ص 4.04 ( وآخروف
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أوجدت أثارًا سمبية عمى الروح  - عموماً  –إف روح التمرد التى خمقيا اإلعبلـ الرقمى  -
مثؿ فى انخفاض مستويات االرتباط بحب الوطف أو الخدمة الوطنية لدى النشئ ، وىذا يت

العامة ، فالروح الوطنية ىى عادة كفيمة بعبلج كثير مف المشاكؿ وبث روح المواطنة فى 
الفوييي و الدىشاف ،  .عى لخدمة الناس مف مواطني دولتواإلنساف حتى يقوـ بعممو ويس

إلىماؿ والفساد والفشؿ ( ، وعندىا تنخفض الروح الوطنية يكثر ا7، ص 4.04 (
 وضعؼ االنجاز . 

يتضح مما سبؽ أف السمبيات التى تحدثيا التكنولوجيا فى حياتنا اليومية تجبرنا   
عمى ضرورة توافر قواعد وقوانيف تنظـ طرؽ التعامؿ مع وسائط التكنولوجيا الحديثة حتى ال 

 يتحوؿ األمر إلى كارثة . 
ضرورة وجود سياسة وقائية إرشادية  ىإلThompson (2013دراسة ) أشارتولقد 

لمحماية مف األخطار الرقمية وتوظيفيا لبلستفادة مف ايجابياتيا ، وتثقيؼ المواطف بالحقوؽ 
التى يجب أف يتمتع بيا وىو يتعامؿ معيا ،والواجبات التى البد وأف يمتـز بيا أثناء استخدمو 

ية واالىتماـ بيا ، لتصبح سموكًا يبلـز لمتكنولوجيا لذا كاف مف الضروري وجود المواطنة الرقم
 الطالب فى أى وقت وفى أى مكاف.

 املواطٍة السقىية  أبعاد -5

رئيسة توضح كيفية تشكيؿ المواطف أبعاد المواطنة الرقمية فى تسعة  أبعاد تتمثؿ
التسعة إلى ثبلثة محاور  بعاداأل ،وتنقسـالرقمي الصحيح الذي يستطيع مسايرة العالـ الرقمي

ب قربيا إلى نفس التخصص وىى ) محور االحتراـ،محور التعميـ،محور الحماية( ويحتوي حس
محور االحتراـ عمى ثبلثة أبعاد ) الوصوؿ الرقمي ، السموؾ الرقمي ، القانوف الرقمي( ، 

ثبلثة أبعاد ) االتصاؿ الرقمي ، محو األمية الرقمية ،  ىعم -أيضاً –ومحور التعميـ يحتوي 
ية( ، ومحورالحماية يضـ ثبلثة أبعاد ىي )الحقوؽ والمسؤوليات الرقمية ، التجارة الرقم

 pp. 88-89  Ribble( 2014 , ).الصحة والسبلمة الرقمية ، األمف الرقمي
قضاياىا المختمفة التي توضح كيفية  ىلمتعرؼ عمييا، وعم بعادويمكف عرض ىذه األ

 رقميًا إال بعد امتبلكيا وىي كاآلتي :تشكيؿ المواطف الرقمي ؛ فبل يمكف أف يكوف المواطف 
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  Digital Etiquette الشموك السقىي البعد األوه:
الرقمية المعايير  :يقصد بويطمؽ عميو أحيانًا اآلداب الرقمية، والمياقة الرقمية، و و 

يشير إلى اإلجراءات المتوقعة مف قبؿ كما (27،ص4.02لمسموؾ واإلجراءات. الدىشاف)
يف لمتكنولوجيا الرقمية ، وفى ىذا العنصر تيتـ المواطنة الرقمية بنشر المستخدميف اآلخر 

ثقافة اإلتيكيت الرقمي بيف األفراد وتدريبيـ ليكونوا مسئوليف فى ظؿ مجتمع رقمي جديد، 
ليتصرفوا بتحضر، مراعيف القيـ والمبادئ ومعايير السموؾ الحسف ، ولكف الواقع يؤكد أف 

مموف "المياقة الرقمية " قبؿ استخداميا نظرًا ألف أولياء األمور مستخدمي التكنولوجيا ال يتع
معرفة بالتقنية ، وال يعرفوف ما ىو مبلئـ وغير  –فى الغالب  –والمعمميف قد ال يكوف لدييـ 

مبلئـ ، فتكوف النتيجة يتعمـ اآلباء والطبلب عمى حد سواء ىذه التقنيات مف أقرانيـ أو مف 
       Isman( 2014, P. 73).يستخدموف التكنولوجيا خبلؿ مشاىدة اآلخريف وىـ

المعايير اإللكترونية آلداء  بأنو -إجرائياً -ف ثـ يمكف تعريؼ السموؾ الرقمي وم  
فرض بعض الموائح والقوانيف عمى  ،ويستمـز ذلؾ الطالب أثناء تعاممو مع الوسائؿ التكنولوجية

، وتثقيؼ كؿ مستخدـ وتدريبو ولوجيالبلستخداـ المسئوؿ لمتكن ووضع قواعد المستخدميف
 عمى أف يكوف مواطنًا رقميًا مسئواًل فى ظؿ مجتمع متغير.

 ما يمي : السموؾ الرقميأف مف قضايا   Ribble(2011,p.30)لقد ذكر
 استخداـ التكنولوجيا في نشر المعمومات المفيدة لآلخريف 

 االستخداـ الصحيح لمتكنولوجيا في الوقت والمكاف المناسب 

 اللتزاـ بآداب الحوار والمحادثة عمي اإلنترنت.ا 

 ثقافة احتراـ اآلخريف وعدـ انتياؾ الحقوؽ الخاصة والعامة أو بث األفكار  نشر
 التحريضية.  

  االمتناع عف استخداـ لغة العنؼ والتحريض 

  االمتناع عف نشر معمومات شخصية تخص اآلخريف دوف أخذ آرائيـ 

   Digital Communication االتصاه السقىي البعدالجاٌي:
البريد  مستخدمًا بعض وسائؿ االتصاؿ مثؿ و:التبادؿ اإللكتروني لممعموماتويقصد ب

 Isman(2014,p.74) . ، وشبكات التواصؿ االجتماعيالنقاؿ اإللكتروني، المدونات ،الياتؼ
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قطاع اإلتصاالت تغيرات كثيرة ؛ حيث ظير  ىوخبلؿ العقديف الماضييف ، طرأ عم   
الجيؿ الثاني مف الشبكات االجتماعية واليواتؼ الخموية والتي كاف ليا تأثيرًا كبيرًا في تغير 

الرغـ مف أىميتيا إال  ىطرائؽ االتصاؿ بيف المجتمعات ؛ فأصبحت تتـ في سيولة ويسر ، وع
أف ليا مشاكؿ متعددة خاصة في المدارس ؛ مما دفع الميتميف إلي التوسع في السياسات 

توظيؼ تقنيات االتصاؿ ظـ عممية االتصاؿ الرقمي في جميع المدارس ببل استثناء،و التي تن
 (40،ص4.02المبلح )الرقمي لدعـ أنشطة الطبلب داخؿ وخارج الصؼ التعميمي. 

بأنو:" قدرة الشخص عمى التواصؿ  _ إجرائيًا_ ومف ثـ يمكف تعريؼ االتصاؿ الرقمي
ومف بينيا: البريد اإللكتروني، والمدونات ، منصات التواصؿ المختمفة  مع اآلخريف عبر

 بمايخدـ العممية التعميمية؛وىذا والياتؼ، وشبكات التواصؿ االجتماعي،والرسائؿ النصية،
 نقاش مف المربيف حوؿ دور أدوات االتصاؿ المعاصرة في السياؽ التعميمي. يتطمب وجود

  مايمي: الرقميقضايا االتصاؿ  أف مف ( 44-47، ص ص  4.04(المبلح  لقدذكر
 استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لتفعيؿ أنشطة الطبلب  داخؿ الفصوؿ وخارجيا 

  في الفصؿ ىاستخداـ الرسائؿ الفورية إلعبلـ أولياء األمور باألنشطة التي تجر 

 التواصؿ مع المعمميف عبر األنترنت عندما اليستطيعوف مواصمة الشرح في المدرسة 

  جديدة عف طريؽ التواصؿ الرقميإمكانية تكويف صداقات 

 استخداـ اليواتؼ المحمولة وتوظيفيا لتعمـ أشياء جديدة مفيدة 

 ضرورة متابعة األسرة ألبنائيا أثناء استخداـ التكنولوجيا 
  Digital Commerce التذازة السقىيةالبعد الجالح:

ئع والمشتري البضائع وشراؤىا إلكترونيًا،والبدأف يكوف الباعممية بيع و :ويقصد ب   
عمـ بكيفية التعامؿ مع المواقع المختمفة بصورة قانونية ومشروعة حتي اليتعرض  ىعم

وعمى الرغـ مف أىمية التجارة الرقمية إال أنو مف الضروري التأكد مف مصداقية لمسرقة، 
والتأكد مف أماف بعض ،وموثوقية الموقع التجاري ، والتعامؿ مع أشير المواقع الموثوؽ فييا

وبصفة عامة البد وأف يتعمـ مستخدـ اإلنترنت أساليب تصنع منو مستيمكًا فعااًل فى  ،مواقع ال
  .Jwaifell & Alkhales (p.95 2018,عالـ جديد مف االقتصاد الرقمي )

بأنيا: تعميـ الطبلب كيفية البيع والشراء  -إجرائياً -ويمكف تعريؼ التجارة الرقمية
 ىنا األكبر بأساليب سميمة مع االقتصاد الرقمي،ويقع العبء بالوسائؿ اإللكترونية،والتفاعؿ
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عمي المربيف ألنيـ مسؤولوف عف تدريب الطبلب عمي كيؼ ومف أيف يتـ الشراء،وضرورة 
 أخذالحيطة والحذرلمف يريدأف يبيع ويشتري إلكترونيًا.

 مايمي:  قضايا التجارة الرقميةأف مف  Ribble (2011,p.21) ولقد ذكر
 شراء مف المواقع االفتراضية الموثوؽ فيياالبيع وال 

 التأكد مف مصداقية الموقع التجاري قبؿ التعامؿ معو 

 القراءة الجيدة لسياسات الموقع التجاري 

 تجاىؿ الرسائؿ التجارية المزعجة التي تنشر الفيروسات في األجيزة وتضر الغير 

  Digital Literacy ذلو األوية السقىية البعدالسابع:
القدرة عمي اقتناء  و:ويقصد بالرقمية،  الرقمية، والثقافة التربية أحياناً  عميو طمؽيو     

والتدريب عمييا مع تعمـ األسموب األمثؿ في تشغيميا واالستفادة منيا  التكنولوجياوتعمميا
في التعميـ أصبح مف الضروري محو أمية الدارسيف بحيث يتـ  لدمج التكنولوجيا ؛ونظراً 

بيـ عمي استخداـ المستجدات التكنولوجية بمايعني سد الفجوة الرقمية في تعميميـ وتدري
 Obeidat (2015,pp.3-4) . مجتمعنا المعاصروبناء مجتمعات المعرفة

( أف محو األمية الرقمية في القرف الحادي 22، ص 4.02وأشارت دراسة، شعباف )
 :ييدؼ إليوالعشريف 

 مية الرقميةالتعميـ : خمؽ مناىج متطورة لمحو األ - 
التمكيف: وذلؾ بمنح اآلباء والمعمميف المعمومات المناسبة التي يحتاجونيا لتربية أبنائيـ  -

 لمعيش في بيئة رقمية متطورة ليكونوا مواطنيف رقمييف.
الحماية: وذلؾ بتحديد التوازف الصحي بيف ممارسات وسائؿ اإلعبلـ الرقمية اآلمنة والذكية  -

 ا مف الحقوؽ االجتماعية.لؤلطفاؿ واألسر وغيرى
عممية استخداـ بأنيا  -إجرائياً – محو األمية الرقميةومف ثـ يمكف تعريؼ     

التكنولوجيا في عممية التعميـ والتعمـ بحيث نستفيد مف إيجابياتيا ونتجنب سمبياتيا،مع 
رالجديدة ضرورة تدريب الطبلب عمي التفكير فيمايقاؿ وينشر عمي اإلنترنت ،وقبوؿ وتعمـ األفكا

وىنا يبرز أىمية التربية الرقمية في تعريؼ الطبلب باألدوات الرقمية وكيفية استخداميا بصورة 
 مبلئمة.
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  مايمي: قضايا محو األمية الرقميةأف مف ( 42-42، ص ص 4.04)المبلح ولقد ذكر 
 تطوير طرؽ التدريس المبلئمة لمحياة الرقمية 

  الطبلب عمميًا  ، وفي نفس الوقت تخافظ عمي  تصميـ دورات عمي اإلنترنت تنمي جميع
 ثقافتيـ التكنولوجية

 استخداـ المعمموف الجديد في التكنولوجيا الرقمية وتوظيفيا في عمميتي التعميـ والتعمـ 

  توفير مناىج تعميمية متطورة تشرح كيفية االستخداـ الصحيح لمتكنولوجيا بطرؽ جديدة
 ميارات القرف الحادي والعشريف.ومبتكرة لتخفيز تعمـ الطبلب وتنمية 

   Digital Access الوصوه السقىي البعداخلاوص:

ضماف المشاركة : وويقصد بيطمؽ عميو أحيانًا النفاذالرقمي، واإلتاحة الرقمية، و      
بلنخراط فى ل الفرصة لكؿ األفراد، مع إتاحة في المجتمع  اإللكترونية الكاممة لجميع األفراد

، وتقميص الفارؽ الرقمي )الفجوة( بيف أولئؾ الذيف يستطيعوف الوصوؿ إلى المجتمع الرقمي 
أشكاؿ التكنولوجيا المختمفة واستخداميا وبيف أولئؾ الذيف ال تتوافر لدييـ تمؾ 

  Tamayo (2016,p.25)الفرصة
،وتوفير والوصوؿ الرقمي يعزز مف زيادة عدد المستخدميف فى المجتمع الرقمي    

التكنولوجي أماـ جميع األفراد خاصة فئة ذوي اإلعاقة التي تحتاج لتجييزات وتوسيع الوصوؿ 
لذلؾ يجب أف يحصؿ  خاصة في المدارس وبالتالي قد تفقد ىذه الفئة حؽ اإلتاحة الرقمية ؛

لموصوؿ إلي التكنولوجيا واستخداميا،ونبذ مبدأ اإلقصاء  ومتساوية كؿ فرد عمى فرصة عادلة
 Tan( 2011,p.31)وف تحقيؽ النمو واالزدىاراإللكتروني الذي يحوؿ د

ومف ثـ فإف المواطنة الرقمية تعمؿ عمي توفير الحقوؽ الرقمية المتساوية ودعـ       
، وينبغى أف يكوف ىدؼ المواطف الرقمي ىو العمؿ عمى  الوصوؿ اإللكتروني لكؿ الفئات

مواطنيف منتجيف ؛ البد  توفير وتوسيع الوصوؿ التكنولوجي أماـ جميع األفراد، وحتى نصبح
مف أجؿ ضماف توفير آليات وتقنيات الوصوؿ الرقمي إلي الجميع ببل  أف نتحمي بااللتزاـ
 .  (24، ص 4.02استثناء. الدىشاف)

ىو: استخداـ جميع الطبلب لمتكنولوجيا داخؿ  الوصوؿ الرقميأف مماسبؽ نجد    
 . وخارج المدرسة ومنحيـ الثقة في االستخداـ الجيد ليا
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 قضايا الوصوؿ الرقميأف مف  Ribble & bailey&Ross(2004,p.8) ولقدذكر  
 مايمي:
 ضماف وصوؿ التكنولوجيا لكؿ الطبلب ببل تمييز 

 توفير االحتياجات الضرورية مف التكنولوجيا البلزمة لذوي اإلعاقة 

  وجود برامج متاحة لتزويد الوصوؿ الرقمي خارج المدرسة 

 عمي تفعيؿ دور الوصوؿ الرقمي في العممية التعميمية وجود معمميف كؼء قادريف 

 استخداـ الحاسوب في المدرسة لتقميؿ الفجوة الرقمية بيف الطبلب 

 ضماف وصوؿ تقنية اإلنترنت في المدارس لضماف استخداـ التكنولوجيا في الصفوؼ 
  Digital and Rights Responsibilities احلكوم واملشؤوليات السقىيةالبعدالشادض :

؛ أي أنيا ميويقصد بو : مجموعة الحريات التي يتمتع بيا الجميع في العالـ الرق  
مثؿ الخصوصية وحرية التعبير وحؽ االنتخاب والتصويت  -تتضمف الفيـ الواعي لمحقوؽ 

بالشكؿ الصحيح فى ظؿ العالـ الرقمي وكيفية اإلستخداـ البلئؽ لمتكنولوجيا حتى  -وغيرىا
 Ribble(2011,p.34) .ًا وفعاالً يصبح المستخدـ منتج

عندما يتاح الفرصة والحرية لمطالب الستخدـ اإلنترنت فى عممية التعمـ ومف ثـ      
ينبغى تدريبو عمى أخبلقيات التكنولوجيا ؛ أى كيؼ يصبح مواطنًا رقميًا مسئوال عف أفعالو ، 

السرقة وتحطيـ أعماؿ وأف يتبع قوانيف المجتمع الرقمي ، وأال يشترؾ فى أعماؿ إجرامية ك
% مف المراىقيف الذي يعيشوف فى أمريكا 20الغير وغيرىا ، فمقد أظيرت إحدى الدراسات أف 

يذاء ومضايقة  04 – 04فى الفئة العمرية مف  سنة يستعمموف اإلنترنت فى أعماؿ مدمرة وا 
فى اآلخريف ، ونشر بيانات غيرصحيحة ومزيفة ، باإلضافة إلى أف أكثر مف مميوف طفؿ 

سنة ( تعرضوا لظاىرة التنمر اإللكتروني عبر الفيسبوؾ والوسائط  00الفئة العمرية ) أقؿ مف 
-https: //viurrspace.ca>bitstram>handle>pdfin5-5))التكنولوجية األخري

2019 

الجيؿ  بأنيا :توعية -إجرائياً -الحقوؽ والمسؤوليات الرقميةوليذايمكف تعريؼ   
 يًا عمي الحقوؽ والمسئوليات؛ حتي يصبح كؿ مواطف رقمي مواطًنامنتًجاوتدريبو تدريج الجديد

 فعااًل. ومشارًكا
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قضايا الحقوؽ والمسؤوليات أف مف (22-22، ص ص  4.04)المبلح ولقد ذكر      
  مايمي: الرقمية
  داخؿ وخارج المدرسة مرضٍ اتباع التكنولوجيا بشكؿ 

  الشخصية الخاصة باآلخريفالبعد عف سرقة أعماؿ الغير واختراؽ الصفحات 

 الحذر مف قراصنة اإلنترنت والتيديدات وماشابو ذلؾ 

 إرشاد المسؤوليف لطبلبيـ عف حقوقيـ ومسئوليتيـ عند استخداـ التقنيات الرقمية 

 التعامؿ مع التقنيات الرقمية بشكؿ أخبلقي 

 مصدر المحتوي الرقمي عند االستفادة منو اإلشارة إلي 

  يف قبؿ مراسمتيـالتأكد مف ىوية اآلخر 

    أبمغ مدرستي عف زمبلئي المستخدميف لمواقع سيئة عبر اإلنترنت 
  Digital Health and Wellness الصشة والشالوة السقىيةالبعد الشابع :

اتخاذ االحتياطات البلزمة لضماف عناصرالسبلمة النفسية والبدنية المرتبطة  وتعني   
األوضاع الصحيحة لمجموس أثناء عمميةاالستخداـ  ىباستخداـ الكمبيوتروتدريب الطبلب عم

،مع إعطائيـ دروسًا في التوعية بالمخاطرالبدنية الناجمة عف االستخداـ غيرالصحيح 
لئلنترنت مف مشكبلت  لمتكنولوجيا،فضبًلعف توعيتيـ بمايمكف أف ينجـ عف االستخداـ الكثير

يحتاج المعمموف إلى  اطر؛ىذه المخ( ، ولمنع .2،ص 4.04 )المبلح  نفسية وجسدية،
تشجيع الطبلب عمى استخداـ التكنولوجيا بطريقة مسئولة، والتأكد مف أف جميع أجيزة 

يساعد فى حماية الطبلب مف المشكبلت طويمة األمد المتعمقة ة ؛ألف ذلؾ الكمبيوتر سميم
 باستخداـ التكنولوجيا.

: توعية جميع الطبلب أنياب -إجرائياً -وليذايمكف تعريؼ الصحة والسبلمة الرقمية   
 الرقمية.  تصيبيـ نتيجة االستخداـ المفرط لمتكنولوجيا بالمشاكؿ البدنية والنفسية التي قد

  مايمي: قضايا الصحة والسبلمة الرقميةأف مف Ribble,2011,p.38-39 ))ولقدذكر
 استخداـ بيئة العمؿ المناسبة ، وتجنب اإلصابات الحركية المتكررة 

  دماف األلعاب تجعؿ الفرد بمعزؿ عف المجتمعإدماف اإلنتر  نت وا 

 التزاـ الطبلب بالجموس الصحيح عند استخداـ الكمبيوتر في المدرسة والمنزؿ 

 اإلنترنت ىالقياـ ببعض التمرينات الجسدية أثناء العمؿ المتواصؿ عم 
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 اختيار المكاف المناسب واالضاءة المناسبة الستخداـ التقنية 

 ة الرقمية في البيئة المدرسيةتطبيؽ الصحة والسبلم 

 اإلنترنت وضرورة الحد مف آثارىا ىالوعي بظاىرة اإلدماف والتنمر عم 

 إقامة ندوات توعية في المدرسة باالستخداـ اآلمف لمتكنولوجيا 

 توفير إرشادات ولوحات إعبلنية في المدرسة عف اآلثار السمبية إلدماف اإلنترنت 
 Digital Security األوَ السقىيالبعدالجاوَ :

والوقائية  اإلجراءات اإلحترازيةمجموعة يقصد بو : يطمؽ عميو الحماية الذاتية ، و و 
؛ أي أنيا  التي يجب أف يتخذىا جميع مستخدمي التكنولوجيا لضماف سبلمتيـ وأمف شبكاتيـ

 .Ribble,bailey,Ross(2004,p.7) اتخاذ االحتياطات البلزمة لمنع ما ييدد األمف الرقمي
حماية األجيزة وأمف الشبكات ، وحماية األمف  البدمف قيؽ بعد األمف الرقميولتح

عبر االنترنت ( ، وحماية األمف المدرسي ) القرصنة ،  صيدالشخصي ) سرقة اليوية ، والت
 المربيفويقع عمى عاتؽ (، والفيروسات ( وحماية األمف المجتمعي )التيديات اإلرىابية

؛مف خبلؿ التأكيد عمي ضرورة حماية البيانات األمف الرقميبعدمسئولية كبيرة فى تحقيؽ 
رشادىـ إلي مخاطرالتحدث مع اآلخريف عبر مواقع التواصؿ  والمعمومات الخاصة بيـ وا 

االجتماعي ،وعدـ الدخوؿ عمي أجيزة الكمبيوتر بالمدرسة دوف الحصوؿ عمي إذف شخصي 
باستمرار، وااللتزاـ بتسجيؿ  وتحديثيا مف المعمـ ، واالىتماـ بتحميؿ برامج مضادة لمفيروسات

 .Ribble(2011,p.40 (الخروج مف الموقع اإللكتروني(
بأنو:مجموعة اإلجراءات التي يتخذىا الفرد  _إجرائيًا_األمف الرقمي وليذايمكف تعريؼ 

لحماية وأماف وأمف أجيزة الكمبيوتر الشخصية وبالتالي الحفاظ عمي البيانات والمعمومات وكؿ 
 الفرد مف التعرض لمسرقة.   مايخص

   مايمي: قضايا األمف الرقميأف مف Ribble,bailey,Ross(2004,p.9) ولقدذكر
 شراء برامج لمكافحة الفيروسات 

 حماية البيانات والمعمومات الشخصية مف لصوص اإلنترنت 

 حماية أمف المدرسة مف القراصنة والفيروسات 

  المتسمميفتثبيت جدار ناري لحماية نظاـ الحاسب مف 

 حجب المواقع الغير مبلئمة في الشبكة العنكبوتية 
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 تحديث نظاـ التشغيؿ باستمرار 

 عدـ الدخوؿ عمي أجيزة الحاسب في المدرسة إال بإذف مف إدارة المدرسة 

 تسجيؿ الخروج مف أي موقع بعد انياء االستخداـ 

 عدـ إعطاء كممة السر الخاصة بجيازي ألي شخص منعًا مف اختراقو 

  Digital Law الكاٌوُ السقىي عدالتاسع:الب 
و:المتطمبات القانونية واألخبلقيات التي تتعمؽ بالبيئة الرقمية كماأنيا ويقصد ب

التي تحكـ استخداـ التكنولوجيا والتى يمكف أف تؤثر بشكؿ مباشر عمى  :مجموعة األخبلقيات
 http://education.alberta.ca/admint /technology)الطبلب فى الفصوؿ الدراسية

/research.aspxin 10-1-2021).  
وتعالج القوانيف فى المجتمع الرقمي مسألة األخبلقيات الرقمية لفضح ومعاقبة 
االستخداـ غير األخبلقي لمتكنولوجيا أو ما يسمى بالجرائـ الرقمية أو االلكترونية الرقمية 

يعالج القانوف الرقمي تحصيف  لحماية حقوؽ الفرد وتحقيؽ األمف واألماف لو رقميًا ، كما
حقوؽ التأليؼ والنشر والخصوصية ، والقرصنة، وتوجد عدة قوانيف قد سنيا المجتمع الرقمي 
لكؿ مف يخرج عف احتراـ معمومات اآلخريف وسرقة بياناتيـ ونشر الفيروسات وغيرىا مف 

ور والمدرسة ( ، وينبغى أف ييتـ أولياء األم27، ص4.04 (المبلح ،الجرائـ اإللكترونية
،  وىنا ينبغى عمى المديريف أف يقوموا بإمداد المعمميف والطبلب قوانيف المجتمع الرقميبنشر 

 بالمصادر واإلرشادات الخاصة بما ىو شرعي وما ىو غير شرعي . 
بأنو: القواعد والتشريعات التي تحكـ  إجرائيًا_ _ القانوف الرقمييمكف تعريؼ  وليذا

لحمايتو مف  تجبر كؿ مف يتعامؿ مع التكنولوجياالرقمية أف يمتـز بيا؛استخداـ التكنولوجياو 
 الجرائـ الرقمية.

 مايمي: قضايا القانوف الرقميأف مف Ribble,2011,p.33 ))ولقدذكر 
    الوعي بخطورة سرقة معمومات الغير 

 االبتعاد عف ارتكاب جرائـ اإلنترنت وسرقة ىوية األشخاص اآلخريف 

 قع التى تنشر أفكارًا مشبوىةاالبتعاد عف الموا 

 الوعي بأف مف يخالؼ القوانيف سيحاسب 

    الوعي بخطورة تبادؿ المحتوي الرقمي المخؿ لآلداب عبر اإلنترنت 
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   نشر قواعد االستخداـ الصحيح لمتكنولوجيا بيف الطبلب 

 تضع اإلدارة المدرسية قواعد وقوانيف التعامؿ مع التكنولوجيا بالمعامؿ 

 يف وعقوبات نظاـ مكافحة جرائـ المعموماتالوعي بقوان 
المواطنة الرقمية نجد أنيا تساعد المربيف وقادة التكنولوجيا  أبعادمف خبلؿ عرض 

وغيرىـ مف المعنييف عمى فيـ الموضوعات المختمفة المرتبطة بالمواطنة الرقمية ، وفيـ 
ع القضايا والمشكبلت طبيعة العالـ الرقمي وسبؿ التعامؿ معو ، ومعرفة كيفية التعامؿ م

 االجتماعية والثقافية الموجودة فى العالـ الرقمي وطرؽ حميا . 
 طاز الفهسي لإلعاقة البصسية : اإل ثاٌيًا

 ؛تعتبر اإلعاقة البصرية مف اإلعاقات التي تثير العطؼ واالىتماـ مف قبؿ المجتمع 
ما تكوف شديدة كحاالت ألنيا مف اإلعاقات الظاىرة، ومف السيؿ التعرؼ عمييا، خاصة عند

العمي أو كؼ البصر، كما أف الُمعاؽ بصرًيا يظير سموكو في الشارع مف بطء الحركة 
والحاجة إلي معينات بصرية كمرافقة شخص لعبورالشارع ، أواستخداـ العصا البيضاء 
ليتحسس بيا األرض، مما يثير عطؼ أفراد المجتمع المحيطيف بو ، كما أف حاسة البصر مف 

اس التي ليا أىمية عظيمة في حياة اإلنساف، وتؤدي دورًا كبيرا في تواصؿ الفرد مع الحو 
وسوؼ  (.420، ص 2..4)رسبلف،  ىالبيئة التي يعيش فييا دوف غيرىا مف الحواس األخر 

 طار الفكري لئلعاقة البصرية كما يمي : اإلتتناوؿ الباحثة 
 وفّوً اإلعاقة البصسية  -1

أو أقؿ في العيف األحسف  ..4/.4بأنيا: حدة إبصار تبمغ  ةاإلعاقة البصريوُتعرؼ 
إذا كاف المجاؿ  ..4/.4مع أفضؿ أساليب التصحيح الممكنة، أو حدة إبصار تزيد عمي 

،  4.04درجة. )موسي،  .4البصري ضيًقا ، بحيث يصؿ إلي زاوية إبصار ال تتعدي 
 (.042ص

صرية طبقًا لماورد في) القرار عرؼ الشخص ذو اإلعاقة البيُ  التربوي، ومف المنظور
بشأف إصدار البلئحة التنظيمية لمدارس وفصوؿ 4.04-2-44بتاريخ  420الوزاري رقـ 

ذلؾ الشخص الذي يتعارض بصره مع قيامو بالتعمـ والتحصيؿ  ( بأنو:4التربية الخاصة، ص
في تمؾ  إدخاؿ تعديبلت مناسبة ـإلنجاز أكاديمي بشكؿ مثالي،ما لـ يت تحقيقوبشكؿ جيد أو 

  يتـ مف خبلليا تقديـ خبرات التعمـ لو. الطرؽ واألساليب التي



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6511 - 

 أسباب اإلعاقة البصسية -2

 (.40-.4، ص ص 4.02: )صباح ، ىتتعدد أسباب اإلعاقة البصرية وتنقسـ إل    
 املظهالت الٍىائية أثٍاء وسسمة وا قبن الوالدة -

تيجة لمشكبلت نمائية جينية، وُيعد وتنشأ اإلعاقة البصرية في مرحمة ما قبؿ الوالدة ن
ىذه القضية الجينية ، ويحدث حينما تكوف  ىمثاؿ عم Albinismمرض الُميؽ 

الكروموسومات غير طبيعية بأسموب ما أو بآخر، وال تؤدي وظيفتيا في حمؿ الجينات،وتحديد 
النمو في الجسـ، وبالتالي تسبب مشكبلت بصرية، ومرض )الُميؽ( يؤدي إلي نقص في 
صبغة الجمد والعينيف، مما يؤدي إلصابة الجمد بحساسية شديدة لمضوء، وتكوف العيف بحاجة 
لحماية مستمرة ، ومف الممكف أف تكوف اإلعاقة البصرية ناجمة عف اإلصابة في النظاـ 
العصبي المركزي لمجنيف، ويسبب األمراض التي تنتقؿ مف األـ أثناء الحمؿ كالحصبة 

 ري.األلمانية، وداء السك
 املظهالت الٍىائية أثٍاء وسسميت السضاعة والطفولة -  

مثؿ االلتياب السحائي أو االلتياب الدماغي مف ضمف أسباب اإلعاقة البصرية،  ىتعد العدو 
جسـ ما،أو حوادث المرور في إحداث اإلعاقة  ىوغالبًا ما تسيـ الحوادث مثؿ السقوط عم

 البصرية بدرجات مختمفة مف الشدة.
 ع اإلعاقة البصسية:أٌوا -3

 420طبقًا )لقرار وزاري رقـ  يمكف تقسيـ األشخاص المعاقيف بصرًيا إلي نوعيف
بشأف إصدار البلئحة التنظيمية لمدارس وفصوؿ التربية الخاصة، ص 4.04 -2-44بتاريخ 

 كما يأتي: ( 4
ذلؾ  ى،وعم كمي لبصرىـ المكفوفيف: وتضـ ىذه الفئة أولئؾ األفراد الذيف يعانوف مف فقد -  

األشخاص الذيف يروف الضوء  فيـ يعيشوف في ظممة تامة واليروف شيئًا،كماتضـ أيضاً 
فقط ،أو الذيف يروف الضوء ،ويمكنيـ تحديد مسقطو، واألشخاص الذيف يروف األشياء 

تقريبيا مف  اليدعنددوف تمييز كامؿ ليا ،وأولئؾ الذيف يمكنيـ عد أصابع 
لمقراءة والكتابة ، وىذا يعني أف  ةعمي طريقة برايؿ كوسيم أعينيـ،ويعتمد ىؤالء جميعاً 
(أي أنيا تساوي ىذه النسبة أو تقؿ .2/2(اي)..4/.4حدة إبصارىـ التتعدي )
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درجة ألحسف العينيف،حتي بعداستخداـ  (.4عنيا،كما اليتعدي أوسع قطرلمجاؿ رؤيتيـ )
 الحالي عمي ىذه الفئة.البحث كز ير وسوؼ المعينات البصرية، 

ضعاؼ البصر:ىـ أولئؾ األفرادالذيف يتمكنوف بصريًا مف القراءة والكتابة بالخط العادي  -
،سواء عف طريؽ استخداـ المعينات البصرية كالعدسات المكبرة والنظارات ،أو بدونيا 

 (.2/2(أي )..4/.4(،وبيف ).2/4أي ) (.4/.4،وتتراوح حدة إبصارىـ المركزية بيف )
 إجراءالتصحيحات الطبية البلزمة.في أقوي العينيف ،بعد

 التكٍيات املشاعدة لمطالب ذوي اإلعاقة البصسية  -4

التقنيات المساعدة لمطبلب ذوي  أف (022،024، ص ص  4.02 )البببلوي  أشار
 تتمثؿ فيمايمي: اإلعاقة البصرية

* بالنسبة لؤلشخاص المكفوفيف؛ فإف أدوات التقنية المساعدة تتضمف أشرطة الكاسيت  
المسجمة ، وأدوات تسجيؿ األشرطة ، وأنظمة تمييز الحروؼ ، واألشكاؿ البصرية مثؿ : 
آلة كروزويؿ لمقراءة ومحوالت النصوص المطبوعة إلي كبلـ ، ومعدات قراءة األلواف ، 
وطابعات برايؿ المرتبطة بالحاسوب، والتعمـ مف خبلؿ االستماع وشرائط الكاسيت لتسجيؿ 

ت الصفية ، كما يمكف مساعدة ىؤالء في عمميتي التنقؿ والتوجو المحاضرات أو المذكرا
مف خبلؿ العصي البيضاء ، أو عصا الميزر ، ومف خبلؿ أدوات التنقؿ والتوجو 
اإللكترونية التي تستخدـ الموجات فوؽ الصوتية وتكنولوجيا الميزر، وأدوات الوصؼ 

 السمعي لؤلفبلـ والبرامج التمفازية.
نواع األدوات التقنية المساعدة لضعاؼ البصر ؛ فيناؾ أدوات مختمفة فيما يتعمؽ بأو *  

ومتنوعة تتضمف المعينات البصرية مثؿ: العدسات الزجاجية والمكبرات والمناظير،وأدوات 
تكبير الطباعة ، والدوائر التميفزيونية المغمقة، والشاشات الحاسوبية الكبيرة، والتعديبلت 

ية والتي تتضمف تطبيقات وأدوات تحكـ مكبرة مثؿ في أدوات أنشطة الحياة اليوم
 الساعات وموازيف الحرارة واليواتؼ واأللعاب المطبوعة بمغة برايؿ.

 لروي اإلعاقة البصسيةأِىية استدداً التهٍولوديا السقىية داخن البيئة التعميىية  - 5

أىمية استخداـ التكنولوجيا  أف(40، ص 4.04ومبارز ، ، )سويداف لقد أشار
 في النقاط التالية:تتمثؿ  البصرية الرقمية ودمجيا في البيئة التعميمية لذوي اإلعاقة
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بصفة عامة والمكفوفيف  زيادة سرعة التعمـ وزيادة التحصيؿ لجميع فئات ذوي اإلعاقة -
 بصفة خاصة.

 .ذوي اإلعاقة البصريةتنمية بعض الجوانب المعرفية والميارات العممية لمطبلب  -
برمجة لمطبلب ذوي اإلعاقة بشكؿ أسرع ، كما أف التغذية المرتدة تكوف أفضؿ في تعميـ ال -

 إكساب المعارؼ الصحيحة.
 تنمية التفكير العممي والتحصيؿ في تدريس بعض المواد. -
 .ذوي اإلعاقة البصريةتحسيف التفكير المرف لمطبلب  -

  بعض النقاط مثؿ: (00-04، ص ص  .4.4)الوزاف ، وأضاؼ 
 .بيف الطبلب  مشكمة الفروؽ الفرديةعبلج -
 اإلسياـ في تكويف اتجاىات مرغوب فييا. -
 تكويف وبناء مفاىيـ سميمة. -
 األكاديمية البلزمة لتكيفيـ مع المجتمع المحيط بيـ. المكفوفيفإكساب الطبلب  -
دوف  تجنب نطقيـ وكتابتيـ لؤللفاظ ىتعالج المفظية والتجريد ، حيث تساعد التكنولوجيا عم -

إدراؾ مدلوليا ، ومف ثـ تقمؿ القدرة عمي التفكير المجرد لمفئات الخاصة مف خبلؿ توفير 
 خبرات حسية مناسبة مما يوسع مجاالت الخبرات لدييـ.

الستخداـ  لذوي اإلعاقة البصريةإمكانية تكرارالخبرات؛وذلؾ مف خبلؿ إتاحة الفرصة  -
 وبيف ما يتعممونو احتكاكًا مباشًرا.البرمجيات المختمفة ، وجعؿ االحتكاؾ بينيـ 

تجعؿ الخبرات التعميمية أكثر فعالية ، وأبقي أثرًا وأقؿ احتمااًل لمنسياف ، وتفيد في تبسيط  -
 المعمومات المقدمة.

المساعدة في نمو جميع الميارات )العقمية واالجتماعية والمغوية والحسية والحركية( لدي  -
 .بصفة خاصة ذوي اإلعاقة البصرية و بصفة عامةالطبلب ذوي اإلعاقة 

زالة أثرىا بما يساعد عمي فرص تعمميـ وزيادة فرص إبداعيـ. -  تقميؿ اإلعاقات وا 
  .تقميؿ االعتماد عمي اآلخريف ، وزيادة الثقة بالنفس ، وتنمية مياراتيـ الحياتية -

ة ذوي اإلعاق تساعد التكنولوجيا الرقمية(إلي أف  4.02وأشارت دراسة صباح)
ويتـ ذلؾ عف طريؽ دمج التكنولوجيا بالمناىج حياتيـ ، تحسيف جودة  البصرية عمى

عر الطبلب بالرضا عف الحياة والطمأنينة النفسية والبيجة ُيشواألنشطة المدرسية بما 
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واالستمتاع ، والضبط الداخمي وتحقيؽ الذات والقدرة عمي التعامؿ مع المشكبلت والصعوبات 
 .بكفاءة وفاعمية

 وظهالت ذوي اإلعاقة البصسية: -6

 يعاني ذوي اإلعاقة البصرية مف بعض المشكبلت والتي تتمثؿ فيمايمي :
 * املظهالت احلشية:

إف األطفاؿ ذوي اإلعاقة البصرية ال يروف األشياء تمقائيًا ، وال يعرفوف كيفية 
عاقة البصرية تفسيرىا ، وىذا يحد مف مشاركتيـ في العديد مف األنشطة ، وعندما تحدث اإل

 في سف مبكر تنشأ العديد مف المشكبلت وىي:
 املظهالت البصسية احلشية:  -

مثؿ مشكمة اإلغبلؽ البصري  وتعني القدرة عمي تحديد أو التعرؼ عمي كائف عمي   
الخمفية البصرية وتعني -المقدمةالرغـ مف أف الكائف بأكممو قد ال يكوف مرئًيا ، ومشكبلت 

بيت انتباه المرء عمي التفصيبلت لدي الحواس األخرى العديدة ، وىذه القدرة عمي تث نقص
المشكبلت تسبب صعوبة أكبر في تعمـ القراءة بسبب خمؿ في العيف أو ىياكؿ العدسة ، 

 (https://www ).لمرؤية خمؿ ؛ألف األشياء لـ تركز بشكؿ صحيح عمي الشبكية. فيحدث
(academy.net in 12-7-2020t.Ibrahimrashida 

 :بعض المشكبلت مثؿ Andrew( 2015, pp 131-(132وأضاؼ        
 وظهالت اإلدزاك الشىعي: -

تعرؼ ما ُيسمع وتفسيره ، وىو ُيعد وسيًطا  ىإف اإلدراؾ السمعي ىو : القدرة عم
 إدراكًيا ىاًما لمتعمـ ، ووجود مشكبلت اإلدراؾ السمعي مف المرجح أف تؤدي إلي مشكبلت في
المغة ؛ ألف المغة والكبلـ مف أشخاص آخريف أو األصوات المنبعثة في المنطقة المحيطة قد 
يساء تفسيرىا ، ومشكبلت اإلدراؾ السمعي تدفع األطفاؿ إلي نسياف األوامر،والفشؿ في حفظ 

 المعمومات الميمة مثؿ أرقاـ وأسماء الشوارع. 
 وظهالت اإلدزاك المىشي: -

المعمومات حوؿ األشياء مف  ىالحصوؿ عم ىمسي بأنو: القدرة عمُيعرؼ اإلدراؾ الم   
، والفرد الذي لديو االمساؾ بياالتمييز بيف األشياء المختمفة عف طريؽ  خبلؿ اليديف و

مشكبلت في اإلدراؾ الممسي يكوف لديو صعوبة كبيرة في التمييز بيف األحرؼ بطريقة برايؿ ، 
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فسير المعمومات التي تأتي مف أجيزة الممس بنجاح ، وتصبح دماغو ليس لدييا القدرة عمي ت
 ومف ثـ فإف استكشافو لممناطؽ المحيطة بو يكوف غير كاؼ.

 * املظهالت الشمونية:

ُتعرؼ المشكبلت السموكية بأنيا أشكاؿ السموؾ الغير سوي الذي يصدر عف الفرد 
تعزيز السموؾ غير  نتيجة وجود خمؿ في عممية التعمـ ، وغالبًا ما يكوف ذلؾ ناتًجا عف

(، وتؤكد دراسة 042، ص  2..4 )محمد و التكيفي وعدـ تعزيز السموؾ التكيفي. عامر ، 
( أف مف المشكبلت السموكية لذوي اإلعاقة البصرية 004-44، ص ص 4.07 )عبد الكريـ

االستسبلـ لئلعاقة وتقبميا ، والشعور بالنقص ورفض الذات ، وعدـ الشعور باألماف والقمؽ 
 خوؼ مف المجيوؿ والتوتر.وال

 *املظهالت االدتىاعية:

مف المشكبلت االجتماعية لذوي اإلعاقة البصرية،السمبية واالعتمادية وقمة الحيمة ، 
االجتماعي  واالنسحاب، االجتماعية بالعزلة وصعوبة االتصاؿ باآلخريف مما يجعميـ يشعروف

تقبميـ مف المجتمع ورفضيـ ، والوحدة ، واالنطوائية ، وعزلتيـ عف أقرانيـ المبصريف، وعدـ 
-042، ص ص 4.02 )، ويعتمدوف عمي آبائيـ في تدبير شئوف حياتيـ . الجبلمدة 

044.) 
 : التهٍولودية * املظهالت

والتي  في استخداـ التكنولوجيا الرقميةيواجو ذوي اإلعاقة البصرية بعض المشكبلت 
 in:20https://sites.google.com/site/trbiahkassah/kassah-):تتمثؿ فيما يمي

2020-8) 
يحتاج إلي مجيود أكبر  لخدمتيـأف استخداـ التكنولوجيا  البصرية اعتقاد ذوي اإلعاقة -  

 مف التدريب بالطريقة العادية.
األجيزة التكنولوجية؛ألف لتمؾ واعد استخداـ بق البصرية ضعؼ إلماـ معممي ذوي اإلعاقة -  

األجيزة خصوصية كبيرة وتتطمب توافر المعمـ ذو الخبرة الواسعة في التعامؿ مع المكفوفيف 
ومعرفة خصائصيـ وتييئتيـ لمتعامؿ مع ىذه األجيزة وما يستتبع ذلؾ مف شروط يجب 

 تأمينيا لسبلمة مستخدـ الجياز.
 ة األجيزة التكنولوجية بالمدارس.عدـ وجود فني لتشغيؿ وصيان -

https://sites.google.com/site/trbiahkassah/kassah
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 ضرورة استخداـ التكنولوجيا. ىخمو الكتب الدراسية مف التوجييات التي تؤكد عم -
 الفصوؿ الدراسية. ىصعوبة نقؿ األجيزة التكنولوجية إل -
األجيزة واألدوات التكنولوجية المكيفة لمتطمبات نوع اإلعاقة قد تبمغ  ارتفاع تكاليؼ تجييز -

وتمؾ النفقات ال تقوى عمى تحمميا  ،النسبة لمبرامج الخاصة ونفقات تكويف الجيازالكثير ب
 .حتى داخؿ المجتمعات المتقدمة اإلعاقةبعض فئات ذوي 

 .صعوبة نقؿ بعض األجيزة التكنولوجية إلى الفصوؿ الدراسية -
 * املظهالت التعميىية:

اىج التعميمية باستقراء واقع المنأنو  (.4-72، ص ص  4.04 )مازف، أشار
 :كالتالي يمكف توضيحياوجد بيا بعض المشكبلت  ،في مصر ذوي اإلعاقة البصريةالمقدمة ل

تعميـ المكفوفيف  ىاألساليب المعتادة في التدريس التي قد تؤثر عم ىاالعتماد الكمي عم -
 حيث ال تراعي خصائصيـ أو احتياجاتيـ.

 ف في التعميـ .القدرات المتاحة لممكفوفي ىعدـ االعتماد عم -
 الجوانب المعرفية. ىإىماؿ الجوانب الوجدانية ؛ حيث تركز بصورة أساسية عم -
مناىج الطبلب العادييف ، ولذا يواجو المعمـ والطالب صعوبة أثناء  ىاالعتماد األساسي عم -

 التدريس.
لمتبعة مع فيتبع المعمموف نفس األساليب ا لذوي اإلعاقة البصريةبالنسبة لتدريس الفمسفة  -

 العادييف. 

 مبشحاحملوز الجاٌي : اجلاٌب امليداٌي ل

عرض  ىبعد عرض البحث لمدراسات السابقة واإلطار النظري لو يتـ االنتقاؿ إل         
 النحو التالي: ىوتحميؿ الجانب الميداني منيا وذلؾ عم

 اهلدف وَ الدزاسة امليداٌية: -

وعي الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية بأبعاد  ىمعرفة مد ىتيدؼ الدراسة الميدانية إل  
المواطنة الرقمية وسبؿ تعزيزىا مف وجية نظرىـ ومعممييـ؛ ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت 

لجمع البيانات والمعمومات عف المواطنة الرقمية وأبعادىا المختمفة  تبيافالباحثة ببناء اس
 وأىميتيا بالنسبة لذوي اإلعاقة البصرية .
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 الدزاسة امليداٌية وإعدادِا: ةتصىيي أدا -

وعي الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية بأبعاد  ىمد ىاستبياف لمتعرؼ عمتـ إعداد 
سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية  لمتعرؼ عمى خرآ المواطنة الرقمية،واستبياف

ي والبحوث بعد االطبلع عمى اإلطار النظر  نظر الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية ومعممييـ ؛ وذلؾ
 ،ومحددة المعنى ،السابقة المرتبطة بيذا المجاؿ، وقد ُروعي أف تكوف المفردات واضحة
ذلؾ تـ  ىوبناًء عم ،وتجنب المفردات الطويمة، والمفردات التي تحتوي عمى أكثر مف فكرة

 كالتالي : ستبيافتحديد عدد مفردات اال
   تـ و بأبعاد المواطنة الرقمية صريةوعي الطبلب ذوي االعاقة الب مدي بالنسبة الستبياف 

 تـ تحديد ثبلث استجابات متدرجة )تنطبؽ، لكؿ بعد،كما ()القضايامف البنود تحديد عدد
( بندًا؛حيث احتوي كؿ بعد 44مف ) يافوتكونت بنود االستب ،التنطبؽ(حد ما تنطبؽ إلي

 .تتناسب مع األىمية النسبية لمبعد نفسو أبعاد (2عمي )

 ذوي اإلعاقة  الطبلب ياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظربالنسبة الستب
 بندًا. (44مف ) يافبنوداالستبتـ تحديد  :البصرية

 بالنسبة الستبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر المعمميف:تـ تحديد 
  بندًا. (44مف ) يافبنود االستب

مف  ًا وطالبة( طالب47،وتـ التطبيؽ عمي )اإليجابي في االتجاه وكانت جميع العبارات
 .معممًا ومعممة( 47البصر( و) ضعيؼ -ذوي اإلعاقة البصرية )الكفيؼ

 ياُحتهيي االستب -

إلبداء  ؛تـ عرض االستبياف عمي مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص في المجاؿ 
لباحثة بإجراء التعديبلت التي رائيـ نحو انتماء كؿ مفرده لمبعد التي تندرج تحتو،وقامت اآ

عادة صياغتيا ، (4) البحثكما في ممحؽ  تتفؽ ووجيات نظر المحكميف بتعديؿ العبارات وا 
 .وانتمائيا لؤلبعاد يافوتـ االتفاؽ عمي مناسبة جميع البنود لبلستب
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 البشح: ألدواتاخلصائص الشيهوورتية  -

بالمرحمة  ذوي اإلعاقة البصريةبلب المواطنة الرقمية لمط استبيافأواًل: ثبات وصدؽ  
 .الثانوية واالتساؽ الداخمي لو

المواطنة الرقمية ، عمى العينة السيكومترية الستبياف تـ تطبيؽ الصورة األولية  
بالمرحمة الثانوية وذلؾ مف أربعة  ذوي اإلعاقة البصرية( طالبًا وطالبة مف .4المكونة مف )

طبلب(، محافظة  2طبلب(،محافظة الدقيمية ) 2لبحيرة )محافظات وىـ عمى التوالى محافظة ا
طالبًا(، كما شممت العينة اإلستطبلعية المراحؿ  40طبلب(، محافظة الغربية ) .0الشرقية )

طالبًا(،  02طالبًا(، الصؼ الثاني الثانوي) 00الثبلث لمثانوية العامة: الصؼ األوؿ الثانوي )
عاقتيا البصرية بيف كفيؼ إنوعت العينة فى شدة طالبًا(، وقد ت.4الصؼ الثالث الثانوي)

( طالبًا وطالبة،كما شممت 00( طالبًا وطالبة، وضعيؼ البصر وعددىـ )04البصروعددىـ )
( مف اإلناث، وذلؾ بيدؼ حساب بعض 42( مف الذكور، وعدد )44العينة أيضًا عمى عدد )

 (SPSS)إدخاليا لبرنامج  ، وبعد تقدير الدرجات ورصدىا ثـداةالخصائص السيكومترية لؤل
 كما يمى: البحث الحاليتـ حساب الثبات والصدؽ واالتساؽ الداخمي عمى عينة  ،اإلحصائى

اإلحصائى، تـ حساب الثبات  (SPSS)بعد تقدير الدرجات ورصدىا ثـ إدخاليا لبرنامج 
 كما يمى: البحث الحاليوالصدؽ واالتساؽ الداخمي عمى عينة 

 )أ( سشاب الجبات: 

باستخداـ معامؿ ألفا لػ  حساب معامؿ الثبات الستبياف أبعاد المواطنة الرقميةتـ 
لمفردات كؿ بعد فرعي عمى حدة وذلؾ )في حالة حذؼ  Cronbach's Alpha"كرونباخ" 

 يوضح ذلؾ: التاليدرجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة(. والجدوؿ 

 (1علٚي )

 ضجبد اٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخِؼب٩ِد أٌفب ٌ

 اٌٛطٛي اٌولّٟ ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌزغبهح اٌول١ّخ اٌزٛاطً اٌولّٟ اٌٍَٛن اٌولّٟ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 11161 1 11111 61 11151 14 11111 11 11156 

1 11111 61 11111 61 11111 11 11164 15 11111 

1 11111 66 11111 61 11111 11 11161 14 11111 

5 11111 61 11151 11 11111 11 11111 11 11111 

4 11111 61 11151 16 11151 11 11115 11 11114 

1 11161 65 11151 11 11114 11 11111 11 11116 
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1 11161 64 11141 11 11114 16 11161 11 11116 

1 11161 61 11111 15 11154 11 11111 51 11111 

ِؼبًِ 

أٌفب 

 اٌؼبَ

11111  11115  11151 11161 11151 

56 11111 51 11141 41 11141 14 11145 

51 11115 41 11144 41 11111 11 11141 

51 11156 46 11116 41 11141 11 11141 

55 11111 41 11141 11 11141 11 11151 

54 11111 41 11144 16 11145 11 11151 

51 11111 45 11111 11 11145 11 11151 

51 11111 44 11141 11        11111 16        11144 

51 11116 41 11141 15          11116 11        11141 

ِؼبًِ 

 أٌفب اٌؼبَ
11151 11111 11111 11141 

أف معامؿ ألفا لبلستبياف في حالة حذؼ درجة كؿ مفردة السابؽ:يتضح مف الجدوؿ         
أي أف جميع المفردات  ؛وي معامؿ ألفا لمبعد الفرعي الذي تنتمي اليو المفردةأقؿ مف أو يسا

حيث أف تدخؿ المفردة ال يؤدي إلى خفض معامؿ الثبات الكمي لمبعد الفرعي الذي  ،ثابتة
ومف ثـ تـ اإلبقاء عمى جميع مفردات االستبياف، وذلؾ فيما عدا المفردة ،تنتمي إليو المفردة

( في البعد التاسع )القوانيف 44الثامف )األمف الرقمي(، والمفردة رقـ )( في البعد 42رقـ )
الرقمية(، فقد وجد أف تدخؿ ىذه المفردات يؤدي إلى خفض معامؿ الثبات لمبعد الذي تنتمي 

المواطنة الرقمية، وقد  أبعاد استبيافولذلؾ فقد تـ حذفيا، مما يدؿ عمى ثبات  ؛إليو المفردة
 (.224..قياس )بمغ الثبات الكمى لمم

 :الستبياُ املواطٍة السقىية يجبات الهمال -

وذلؾ  تـ حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكمي الستبياف المواطنة الرقمية،
لممفردات التي تـ اإلبقاء عمييا، بثبلث طرؽ األولى: ىى حساب معامؿ ألفا لػ "كرونباخ"، 

زئة النصفية لػ "سبيرماف/ براوف"، والثالثة: والثانية: ىى حساب معامؿ الثبات بطريقة التج
 :فكانت النتائج كما بالجدوؿ التالي ،طريقة جتماف
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 ( 5علٚي )

 ِؼب٩ِد صجبد ا٤ثؼبك اٌفوػ١خ ٚاٌضجبد اٌىٍٟ ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ

أف معامبلت ثبات األبعاد الفرعية الستبياف المواطنة السابؽ: يتضح مف الجدوؿ  
و بالثبلثة طرؽ مرتفعة، مما يدؿ عمى ثبات جميع األبعاد الفرعية والثبات الكمي ل الرقمية

 الستبياف المواطنة الرقمية، وكذلؾ المقياس ككؿ.
 : سشاب الصدم( ب)

عف طريؽ  تـ حساب صدؽ استبياف المواطنة الرقمية بطريقتيف )الطريقة األولى(
الفرعي الذي تنتمي إليو حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد 

 ،المفردة )في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة(
 :يوضح ذلؾ التاليوالجدوؿ 

  

 

 

َ 
 اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ اٍزج١بْ ِؾبٚه

 ِؼبًِ اٌضجبد

أٌفب ٌـ 

 ووٚٔجبؿ

 ظؾ١ؼاٌزغيئخ إٌظف١خ ٚر

 ٍج١وِبْ / ثواْٚ
 عزّبْ

 11116 11111 11111 اٌٍَٛن اٌولّٟ 6

 11146 11141 11115 اٌزٛاطً اٌولّٟ 1

 11111 11116 11151 اٌزغبهح اٌول١ّخ 1

 11114 11111 11161 ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌول١ّخ 5

 11111 11111 11151 اٌٛطٛي اٌولّٟ 4

 11165 11161 11151 اٌؾمٛق ٚاٌَّئ١ٌٛبد اٌول١ّخ 1

 11161 11161 11111 اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ اٌول١ّخ 1

 11114 11161 11111 ا٤ِٓ اٌولّٟ 1

 11111 11114 11141 اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ 1

 18161 18111 18111 اٌضجبد اٌىٍٝ ٌٍّم١بً
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 (4علٚي )

 )فٟ ؽبٌخ ؽنف كهعخ اٌّفوكح( ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽ  ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ

 اٌٛطٛي اٌولّٟ ِؾٛ ا١ِ٤خ خاٌزغبهح اٌول١ّ اٌزٛاطً اٌولّٟ اٌٍَٛن اٌولّٟ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفو

 كح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفوك

 ح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفوك

 ح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

6 11116** 1 11415** 61 11161** 14 11151** 11 11111** 

1 11165** 61 11414** 61 11111** 11 11115** 15 11114** 

1 11116** 66 11456** 61 11165** 11 11111** 14 11164** 

5 11144** 61 11151** 11 11114** 11 11111** 11 11111** 

4 11111** 61 11111** 16 11111** 11 11151** 11 11115** 

1 11151** 65 11111** 11 11111** 11 11161** 11 11156** 

1 11111** 64 11111** 11 11111** 16 11111** 11 11151** 

1 11111** 61 11511** 15 11161** 11 11161** 51 11111** 

( 11145٘ٝ ) 11(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫16** كاي ػٕل َِزٜٛ )

 ( ػلك اٌؼ١ٕخ فٝ اٌزم411ٓ١ٕرمو٠جبً ؽ١ش )

( 11111٘ٝ ) 14(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫14* كاي ػٕل َِزٜٛ )  

 رمو٠جبً 1

 

 (4ربثغ علٚي )

 )فٟ ؽبٌخ ؽنف كهعخ اٌّفوكح( ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽ  ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ

اٌؾمٛق ٚاٌَّئ١ٌٛبد 

 اٌول١ّخ
 اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ ا٤ِٓ اٌولّٟ اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ اٌول١ّخ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 فوكحاٌّ

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

56 11111** 51 11151** 41 11116** 14 11111** 

51 11111** 41 11115** 41 11114** 11 11115** 

51 11111** 46 11161** 41 11111** 11 11115** 

55 11141** 41 11114* 11 11111** 11 11111** 

54 11115** 41 11165** 16 11111** 11 11114** 

51 11116** 45 11115** 11 11114** 11 11111** 

51 11161** 44 11116** 11           11115** 16        11114** 

51 11155** 41 11111** 15           11161** 11        11111** 

( 11145٘ٝ ) 11(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫16** كاي ػٕل َِزٜٛ )

 ( ػلك اٌؼ١ٕخ فٝ اٌزم151ٓ١ٕرمو٠جبً ؽ١ش )

( 11111٘ٝ ) 14(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫14* كاي ػٕل َِزٜٛ )  

 رمو٠جبً 1

أف جميع معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة مف السابؽ: ويتضح مف الجدوؿ  
ة لمبعد الفرعي الذي تنتمى إليو المفردة )في حالة حذؼ ، والدرجة الكميستبيافمفردات اال

درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة( دالة إحصائًيا عند مستوي 
 (؛ مما يدؿ عمى صدؽ استبياف المواطنة الرقمية.0...داللة )

العاممي صدؽ الحساب  مف خبلؿ الطريقة الثانية لحساب الصدؽ مف خبلؿ التحميؿ
 Confirmatoryي التوكيد يالتحميؿ العامم استخداـعف طريؽ  اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخالستبياف 
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Factor Analysis  2.2ليزرؿ " اإلحصائي برنامجالباستخداـ"(LISREL 8.8) ، وذلؾ
ختبار نموذج العامؿ اطريؽ لمتأكد مف صدؽ البناء الكامف )أو التحتي( لبلستبياف، عف 

 المواطنة الرقمية الستبياف أبعادافترض أف جميع العوامؿ المشاىدة تـ  الكامف العاـ حيث
 كما ىو موضح بالشكؿ التالي: تنتظـ حوؿ عامؿ كامف واحد

 
 (6شىً )

 رشجؼبد ا٤ثؼبك اٌزَؼخ ٌٍّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ثبٌؼبًِ اٌىبِٓ اٌٛاؽل1

عمى قيـ جيدة  اٌول١ّخ أثؼبك اٌّٛاؽٕخ ستبيافوقد حظى نموذج العامؿ الكامف الواحد ال       
X) 4قيمة كالجميع مؤشرات حسف المطابقة، حيث كانت 

( غير دالة إحصائيًا مما يشر إلى 2
 يالمدى المثال يمطابقة النموذج الجيدة لمبيانات، كما أف قيـ بقية مؤشرات المطابقة وقعت ف

ؤكد قبوؿ ىذا ييدؿ عمى مطابقة النموذج الجيد لمبيانات موضع االختبار و مما  ،لكؿ مؤشر
 . النموذج

اٌّٛاؽٕخ استبياف ألبعاد  يالتوكيد ينتائج التحميؿ العامم :التالي الجدوؿبينما يوضح 

 : وقيمة )ت( والخطأ المعياري وتشبعات األبعاد بالعامؿ الكامف العاـ ،اٌول١ّخ
  

X10.46

X20.61

X30.41

X40.33

X50.26

X60.17

X70.07

X80.15

X90.21

factor 1.00

Chi-Square=34.26, df=24, P-value=0.08022, RMSEA=0.093

0.74

0.62

0.77

0.82

0.86

0.91

0.97

0.92

0.88

0.16

-0.07

0.08
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 (1علٚي )

 اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٍِقض ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٝ اٌزٛو١لٜ ٨ٍزج١بْ

ً اٌؼبِ

 اٌىبِٓ
 اٌؼٛاًِ اٌّشب٘لح

اٌزشجغ ثبٌؼبًِ 

 اٌٛاؽل اٌىبِٓ

اٌقطؤ 

اٌّؼ١بهٜ 

ٌزمل٠و 

 اٌزشجغ

ل١ُ "د" 

ٚك٨ٌزٙب 

 ا٦ؽظبئ١خ

خ 
١ّ

ول
اٌ
خ 

ؽٕ
ٛا

ٌّ
كا

ؼب
أث

 

 **41111 11611 11111 ٌٍَٛن اٌولّٟا   

 **51111 11611 11114 ٌزٛاطً اٌولّٟا  

 **11161 11616 11114 زغبهح اٌول١ّخاٌ

 **11111 11661 11116 ١ِ٤خ اٌول١ّخؾٛ اِ

 **11441 11665 11111 اٌٛطٛي اٌولّٟ

 **11114 11661 11165 اٌؾمٛق ٚاٌَّئ١ٌٛبد

 **11114 11614 11111 اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ 

 **11561 11611 11161 ا٤ِٓ اٌولّٟ

 **11161 11666 11111 اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ

     (    1٫16زٜٛ ))**(  كاي ػٕل َِ                

  

عمى قيـ جيدة  يأف نموذج العامؿ الكامف الواحد قد حظ :السابؽ يتضح مف الجدوؿ
( بالعامؿ الكامف الواحد )التشبعات التسعةلمؤشرات حسف المطابقة، وأف معامبلت الصدؽ 

؛ مما يدؿ عمى صدؽ جميع األبعاد التسعة المشاىدة (0...ا عند مستوى )دالة إحصائيً 
مف  يمكف القوؿ أف نتائج التحميؿ العاممى التوكيدىمف ىنا و  اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ؛ياف الستب

أثؼبك اٌّٛاؽٕخ أف و  ليذا االستبياف،ا عمى صدؽ البناء التحتى قدمت دليبًل قويً الدرجة األولى 

 المشاىدة التسعةالعوامؿ الفرعية  انتظـ حوليتعبارة عف عامؿ كامف عاـ واحد  اٌول١ّخ
الوصوؿ  -محو األمية الرقمية -التجارة الرقمية -التواصؿ الرقمي -وؾ الرقميليا:)السم
القوانيف  -األمف الرقمي -الصحة والسبلمة الرقمية -الحقوؽ والمسئوليات الرقمية -الرقمي
 كما يوضح الجدوؿ التالى مؤشرات حسف المطابقة لنموذج العامؿ الكامف الواحد.، الرقمية(
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 (1علٚي )

 ٓ اٌّطبثمخ ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخِئشواد ؽَ

 ل١ّخ اٌّئشو  اٌّئشو
ل١ّخ اٌّئشو اٌزٝ رش١و اٌٝ 

 أفؼً ِطبثمخ

 أْ رىْٛ غ١و كاٌخ  X2 511161    1افزجبه وب  

  15 ( Dfكهعبد اٌؾو٠خ )

 X2/df 61161 6-4 1َٔجخ وب

 GFI 11111 1-6ِئشو ؽَٓ اٌّطبثمخ 

ِئشو ؽَٓ اٌّطبثمخ اٌّظؾؼ 

 AGFIاٌؾو٠خ ثلهعبد 
11151 1-6 

 AIC 111141ِؼ١به ِؼٍِٛبد أو١ه 

أْ رىْٛ ل١ّخ اٌّئشو ألً 

ِٓ أٚ رَبٜٚ ٔظ١ورٙب 

 (11111ٌٍّٕٛمط اٌّشجغ )

ارَبق ِؼ١به ِؼٍِٛبد أو١ه 

CAIC 
6111511 

أْ رىْٛ ل١ّخ اٌّئشو ألً 

ِٓ أٚ رَبٜٚ ٔظ١ورٙب 

ٌٍّٕٛمط اٌّشجغ 

(1161156) 

ِئشو اٌظلق اٌيائف اٌّزٛلغ 

ECVI 
61441 

أْ رىْٛ ل١ّخ اٌّئشو ألً 

ِٓ أٚ رَبٜٚ ٔظ١ورٙب 

 (61111ٌٍّٕٛمط اٌّشجغ )

 NFI 11146 1-6ِئشو اٌّطبثمخ اٌّؼ١بهٜ 

ِئشو اٌّطبثمخ غ١و اٌّؼ١بهٜ 

NNFI 
11111 1-6 

 CFI 11111 1-6ِئشو اٌّطبثمخ اٌّمبهْ 

 RFI 11111 1-6ِئشو اٌّطبثمخ إٌَجٝ 

 IFI 11111 1-6ِئشو اٌّطبثمخ اٌزيا٠لٜ 

ِئشو ا٨فزمبه ٌٍّطبثمخ اٌّؼ١بهٜ 

PNFI 
11111 1-6 

ِئشو ا٨فزمبه ٌؾَٓ اٌّطبثمخ 

PGFI 
11151 1-6 

 عنه ِزٍٛؾ ِوثغ فطؤ ا٨لزواة

RMSEA 
111115 1-116 

 عنه ِزٍٛؾ ِوثغ اٌجٛالٝ

RMSR 
111511 1-116 

ف الستبياأف جميع مؤشرات حسف المطابقة  السابؽ: ويتضح مف الجدوؿ 
 وقعت فى المدى المثالى لكؿ مؤشر.المواطنة الرقمية 
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  شام الداخمى:تاال)ز( 

كمؤشر لمصدؽ عف طريؽ  تـ حساب االتساؽ الداخمي الستبياف المواطنة الرقمية
معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد الفرعي الذي تنتمي إليو المفردة، 

 :ذلؾ التالي يوضحالجدوؿ و 
 ( 1علٚي )

 ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٟ ا٨رَبق اٌلافٍ
 اٌٛطٛي اٌولّٟ ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌزغبهح اٌول١ّخ اٌزٛاطً اٌولّٟ اٌٍَٛن اٌولّٟ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفو

 كح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفوك

 ح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفو

 كح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

اٌّفو

 كح

ِؼبًِ 

 رجبؽا٨ه

6 11151** 1 11111** 61 11111** 14 11166** 11 11111** 

1 11116** 61 11116** 61 11116** 11 11111** 15 11111** 

1 11111** 66 11151** 61 11111** 11 11141** 14 11141** 

5 11114** 61 11161** 11 11111** 11 11111** 11 11111** 

4 11141** 61 11114** 16 11111** 11 11111** 11 11111** 

1 11166** 65 11111** 11 11111** 11 11111** 11 11111** 

1 11111** 64 11111** 11 11111** 16 11114** 11 11111** 

1 11111** 61 11111** 15 11111** 11 11111** 51 11111** 

 (1ربثغ علٚي ) 

 ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٟ ا٨رَبق اٌلافٍ
ٌَّئ١ٌٛبد ٚا اٌؾمٛق

 اٌول١ّخ

اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ 

 اٌول١ّخ
 اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ ا٤ِٓ اٌولّٟ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

56 11111** 51 11111** 41 11111** 14 11111** 

51 11144** 41 11111** 41 11144** 11 11111** 

51 11111** 46 11141** 11 11161** 11 11111** 

55 11161** 41 11111** 16 11145** 11 11151** 

54 11111** 41 11111** 11 11151** 11 11111** 

51 11111** 45 11114** 11 11111** 11 11111** 

51 11111** 44 11115** 15           11116**      16      11111** 

51 11115** 41 11111**              

: أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية السابؽيتضح مف الجدوؿ 
لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة دالة إحصائًيا، مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي الستبياف 

 المواطنة الرقمية .
ككؿ عف طريؽ حساب معامبلت  كما تـ حساب صدؽ استبياف المواطنة الرقمية    

 يوضح ذلؾ: التاليبيف الدرجة الكمية لمبعد الفرعي والدرجة الكمية لبلستبياف،والجدوؿ االرتباط 



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6411 - 

 (1علٚي )

 ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽ ث١ٓ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼل اٌفوػٟ ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٩ٌٍزج١بْ

 

اٌّٛاؽٕخ 

 اٌول١ّخ

 اٌٍَٛن

 اٌولّٟ

 اٌزٛاطً

 اٌولّٟ

اٌزغبهح 

 اٌول١ّخ

 ِؾٛ ا١ِ٤خ

 اٌول١ّخ

 اٌٛطٛي

 ّٟاٌول

 **18111 **18111 **18141 **18116 **18111 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

  (1116كاٌخ ػٕل َِزٜٛ ) )**(         

 (:1علٚي ) ربثغ

 ٍزج١بِْؼب٩ِد ا٨هرجبؽ ث١ٓ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍجؼل اٌفوػٟ ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٩ٌ

اٌّٛاؽٕخ 

 اٌول١ّخ

اٌؾمٛق 

 ٚاٌَّئ١ٌٛبد

اٌظؾخ 

ٚا٩ٌَِخ 

 اٌول١ّخ

ا٤ِٓ 

 اٌولّٟ

اٌمٛا١ٔٓ 

 اٌول١ّخ

اٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ
18161** 18111** 18111** 18145** 

أف جميع معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية يتضح مف الجدوؿ السابؽ:     
(، مما يدؿ 0...لمبعد الفرعى والدرجة الكمية لبلستبياف دالو إحصائًيا عند مستوي داللة )

 -التواصؿ الرقمي -ككؿ )السموؾ الرقمي الرقميةعمى صدؽ جميع مفردات استبياف المواطنة 
 -الحقوؽ والمسئوليات الرقمية -الوصوؿ الرقمي -محو األمية الرقمية -التجارة الرقمية

 القوانيف الرقمية(. -األمف الرقمي -الصحة والسبلمة الرقمية

ة تـ التأكد مف صدؽ وثبات استبياف أبعاد المواطنة الرقمي ووَ اإلدساءات الشابكة:
ذوي اإلعاقة لدى الطبلب  واالتساؽ الداخمي لو، وصبلحيتو لقياس أبعاد المواطنة الرقمية

كما  ( مفردة.4بالمرحمة الثانوية، حيث يتكوف االستبياف فى صورتو النيائية مف ) البصرية
 يوضح ذلؾ:اآلتي موزعة عمى األبعاد الفرعية التسعة، والجدوؿ  (0) البحث في ممحؽ
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 ( 61لٚي )ع

 رٛى٠غ ِفوكاد اٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ػٍٝ ا٤ثؼبك اٌفوػ١خ فٟ اٌظٛهح إٌٙبئ١خ1

َ 
ا٤ثؼبكاٌفوػ١خ ٨ٍزج١بْ 

 اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ

ػلك 

 اٌّفوكاد
 أهلبَ اٌّفوكاد

 1-1-1-4-5-1-1-6 1 اٌٍَٛن اٌولّٟ 6

 61-64-65-61-61-66-61-1 1 اٌزٛاطً اٌولّٟ 1

 15-11-11-16-11-61-61-61 1 اٌزغبهح اٌول١ّخ 1

 11-16-11-11-11-11-11-14 1 ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌول١ّخ 5

 51-11-11-11-11-14-15-11 1 اٌٛطٛي اٌولّٟ 4

1 
اٌؾمٛق ٚاٌَّئ١ٌٛبد 

 اٌول١ّخ
1 56-51-51-55-54-51-51-51 

 41-44-45-41-41-46-41-51 1 اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ اٌول١ّخ 1

 15-11-11-16-11-41-41 1 ا٤ِٓ اٌولّٟ 1

 16-11-11-11-11-11-14 1 اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ 1

 11 اٌؼلك اٌىٍٟ ٌٍّفوكاد

ذوي املواطٍة السقىية وَ ودّة ٌظس الطالب  أبعادسبن تعزيز  استبياُثاٌيًا: ثبات وصدم 

 باملسسمة الجاٌوية واالتشام الداخمي لْ. اإلعاقة البصسية

 أ( سشاب الجبات: )

باستخداـ معامؿ  تعزيز أبعاد المواطنة الرقميةتـ حساب معامؿ الثبات الستبياف سبؿ 
لمفردات االستبياف وذلؾ )في حالة حذؼ درجة  Cronbach's Alphaألفا لػ "كرونباخ" 

 يوضح ذلؾ: التاليالمفردة مف الدرجة الكمية لبلستبياف(. والجدوؿ 
 (66علٚي )

مٚٞ ا٦ػبلخ عٙخ ٔظو اٌط٩ة ِٓ ٚ ِؼب٩ِد أٌفب ٌضجبد اٍزج١بْ ٍجً رؼي٠ي أثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ1 اٌجظو٠خ

 هلُ اٌّفوكح
ِؼبًِ 

 أٌفب

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 أٌفب

6 11114 1 11114 61 11111 

1 11115 61 11114 61 11111 

1 11111 66 11111 61 11115 

5 11111 61 11111 11 11114 

4 11111 61 11111 16 11115 

1 11111 65 11111 11 11111 

1 11111 64 11116   

1 11114 61 11111   

ِؼبًِ أٌفب 

 اٌؼبَ
11111 
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أف معامؿ ألفا لبلستبياف في حالة حذؼ درجة كؿ مفردة : السابؽ يتضح مف الجدوؿ
حيث أف تدخؿ  ،أي أف جميع المفردات ثابتة ؛أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لبلستبياف

ومف ثـ تـ اإلبقاء عمى جميع  ؛ة ال يؤدي إلى خفض معامؿ الثبات الكمي لبلستبيافالمفرد
( ، فقد وجد أف تدخؿ ىذه 40،00،4،7،4مفردات االستبياف، وذلؾ فيما عدا المفردات أرقاـ )
ولذلؾ فقد تـ حذفيـ، مما يدؿ عمى ثبات  ،المفردات يؤدي إلى خفض معامؿ الثبات لبلستبياف

 ذوي اإلعاقة البصريةيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر الطبلب استبياف سبؿ تعز 
 بالمرحمة الثانوية. 

وذلؾ لممفردات  تـ حساب الثبات الكمي الستبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية،كما  -
والثانية:  ،التي تـ اإلبقاء عمييا، بثبلث طرؽ األولى: ىى حساب معامؿ ألفا لػ "كرونباخ"

حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لػ "سبيرماف/ براوف"، والثالثة: طريقة ىى 
؛ ومف ثـ فإف (..419( ، )419.0(، )419.0، وقد تمثلت القيم على التوالى )جتماف

بالثبلثة طرؽ مرتفع، مما يدؿ  سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية استبيافمعامؿ ثبات 
 ككؿ. الستبيافعمى ثبات ا

 : سشاب الصدم( ب)

تـ حساب صدؽ استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية بطريقتيف )الطريقة 
عف طريؽ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبلستبياف  األولى(

والجدوؿ  ،)في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة(
 :يوضح ذلؾلي التا
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 (61علٚي )

 مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌط٩ة  رؼي٠يأثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٍجً ٍزج١بْا٨هرجبؽ ٨ ِؼب٩ِد

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )فٟ ؽبٌخ ؽنف كهعخ اٌّفوكح(
هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

6 11514** 1 11111** 61 11151** 

1 11611 61 11511** 61 11144** 

1 11111* 66 11111 61 11451** 

5 11611 61 11111** 11 11411** 

4 11114 61 11161* 16 11115* 

1 11111** 65 11161** 11 11516** 

1 11151** 64 11114**   

1 11511** 61 11111**   
( 11145٘ٝ ) 11(= 1-41ْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )( ؽ١ش ا1٫16** كاي ػٕل َِزٜٛ )

 ( ػلك اٌؼ١ٕخ فٝ اٌزم411ٓ١ٕرمو٠جبً ؽ١ش )

( 11111٘ٝ ) 14(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫14* كاي ػٕل َِزٜٛ )  

 رمو٠جبً 1

ميع معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات أف ج :السابؽويتضح مف الجدوؿ 
)في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية ستبياف، والدرجة الكمية  لبلالستبيافا

(؛ وذلؾ فيما 4...( ،ومستوى داللة )0...( دالة إحصائًيا عند مستوي داللة )ستبيافلبل
 مما يستوجب حذفيـ.( فيـ غير داليف احصائيًا 00،4،7،4عدا المفردات أرقاـ )

  شام الداخمى:تاال)ز(  

تـ حساب االتساؽ الداخمي الستبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر 
كمؤشر لمصدؽ عف طريؽ معامبلت االرتباط  بالمرحمة الثانوية ذوي اإلعاقة البصريةالطبلب 

 :الي يوضح ذلؾوالجدوؿ الت، ستبيافبيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبل
 (61علٚي )

مٚٞ ا٦ػبلخ أثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌط٩ة  ٨ٍزج١بْ ٍجً رؼي٠ي ٟا٨رَبق اٌلافٍ

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌجظو٠خ

 ِؼبًِ ا٨هرجبؽ هلُ اٌّفوكح ِؼبًِ ا٨هرجبؽ هلُ اٌّفوكح

6 11415** 65 11111** 

1 11116** 64 11115** 

1 11111** 61 11161** 

1 11114** 61 11114** 

1 11411** 61 11114** 

1 11111** 61 11411** 

61 11411** 11 11116** 

61 11111** 16 11111** 

61 11111** 11 11511** 



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6466 - 

: أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجات المفردات والدرجة السابؽيتضح مف الجدوؿ 
(، مما يدؿ عمى صدؽ جميع 0...اللة )دالو إحصائًيا عند مستوي د ستبيافالكمية لبل

ذوي اإلعاقة مفردات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر الطبلب 
 ككؿ.  بالمرحمة الثانوية البصرية

تـ التأكد مف صدؽ وثبات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة  ووَ اإلدساءات الشابكة:
بالمرحمة الثانوية واالتساؽ الداخمي لو،  إلعاقة البصريةذوي االرقمية مف وجية نظر الطبلب 

ذوي اإلعاقة مف وجية نظر الطبلب  وصبلحيتو لقياس سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية
كما  ( مفردة04بالمرحمة الثانوية، حيث يتكوف االستبياف فى صورتو النيائية مف ) البصرية

 . (7) البحثفي ممحؽ 
ذوي املواطٍة السقىية وَ ودّة ٌظس وعمىي الطالب  أبعادسبن تعزيز  تبياُاسثالجًا: ثبات وصدم 

 باملسسمة الجاٌوية واالتشام الداخمي لْ. اإلعاقة البصسية

 أ( سشاب الجبات: 

باستخداـ معامؿ  تـ حساب معامؿ الثبات الستبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية
ردات االستبياف وذلؾ )في حالة حذؼ درجة لمف Cronbach's Alphaألفا لػ "كرونباخ" 

 يوضح ذلؾ: التالي المفردة مف الدرجة الكمية لبلستبياف(. والجدوؿ

 (65لٚي )ع

مٚٞ ِؼب٩ِد أٌفب ٌضجبد اٍزج١بْ ٍجً رؼي٠ي أثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ  ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِؼٍّٟ اٌط٩ة 

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خ

 فبِؼبًِ أٌ هلُ اٌّفوكح
 ِؼبًِ أٌفب هلُ اٌّفوكح

 هلُ اٌّفوكح
ِؼبًِ 

 أٌفب

6 11111 66 11111 16 11111 

1 11111 61 11111 11 11111 

1 11111 61 11111 11 11116 

5 11115 65 11111 15 11114 

4 11114 64 11114 14 11111 

1 11111 61 11111 11 11111 

1 11111 61 11111 11 11111 

1 11116 61 11111   

1 11111 61 11111   

61 11111 11 11116   

أٌفب  ِؼبًِ

  اٌؼبَ 
11111 

 اٌؼبَ
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أف معامؿ ألفا لبلستبياف في حالة حذؼ درجة كؿ مفردة   :الشابليتضح وَ اجلدوه  
حيث أف تدخؿ  ،أي أف جميع المفردات ثابتة ،أقؿ مف أو يساوي معامؿ ألفا العاـ لبلستبياف

ومف ثـ تـ اإلبقاء عمى جميع  ،ؿ الثبات الكمي لبلستبيافالمفردة ال يؤدي إلى خفض معام
(، فقد وجد أف تدخؿ ىذه المفردة  يؤدي إلى 2مفردات االستبياف، وذلؾ فيما عدا المفردة )

خفض معامؿ الثبات لبلستبياف، ولذلؾ فقد تـ حذفيا، مما يدؿ عمى ثبات استبياف سبؿ تعزيز 
 .بالمرحمة الثانوية ذوي اإلعاقة البصريةممي الطبلب أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر مع

وذلؾ  الثبات الكمي الستبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية،كماتـ حساب         
 ،لممفردات التي تـ اإلبقاء عمييا، بثبلث طرؽ األولى: ىى حساب معامؿ ألفا لػ "كرونباخ"

ئة النصفية لػ "سبيرماف/ براوف"، والثالثة: والثانية: ىى حساب معامؿ الثبات بطريقة التجز 
؛ ومف ثـ فإف (.4166( ، )416.0(، )...41، وقد تمثلت القيم على التوالى )طريقة جتماف

بالثبلثة طرؽ مرتفع، مما يدؿ عمى  معامؿ ثبات  استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية
 ثبات االستبياف ككؿ.

 : سشاب الصدم( ب)

استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية بطريقتيف )الطريقة تـ حساب صدؽ 
عف طريؽ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لبلستبياف  األولى(

والجدوؿ ،)في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة(
 :يوضح ذلؾالتالي 
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 (64علٚي )

مٚٞ اٌط٩ة  ٟد ا٨هرجبؽ  ٨ٍزج١بْ  ٍجً رؼي٠يأثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ِؼٍِّؼب٩ِ

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )فٟ ؽبٌخ ؽنف كهعخ اٌّفوكح( ا٦ػبلخ اٌجظو٠خ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

6 11514** 66 11451** 16 11114* 

1 11111** 61 11416** 11 11111* 

1 11511** 61 11151** 11 11151** 

5 11461** 65 11111* 15 11511** 

4 11511** 64 11551** 14 11115** 

1 11511** 61 11111* 11 11111** 

1 11111** 61 11156 11 11415** 

1 11111* 61 11116**   

1 11111** 61 11161*   

61 11111** 11 11116**   
 

( 11145٘ٝ ) 11(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫16** كاي ػٕل َِزٜٛ )

 ( ػلك اٌؼ١ٕخ فٝ اٌزم411ٓ١ٕرمو٠جبً ؽ١ش )

( 11111٘ٝ ) 14(= 1-41( ؽ١ش اْ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ ٌّؼبًِ ا٨هرجبؽ ػٕل كهعخ اٌؾو٠خ )1٫14* كاي ػٕل َِزٜٛ )  

 رمو٠جبً 1

أف جميع معامبلت االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات السابؽ:يتضح مف الجدوؿ 
االستبياف، والدرجة الكمية لبلستبياف )في حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية 

(؛ وذلؾ فيما 4...( ،ومستوى داللة )0...لبلستبياف( دالة إحصائًيا عند مستوي داللة )
 ير دالة احصائيًا مما يستوجب حذفيا.( فيى غ04عدا المفردة رقـ )

  شام الداخمى:تاال)ز( 

تـ حساب االتساؽ الداخمي الستبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر 
كمؤشر لمصدؽ عف طريؽ معامبلت  بالمرحمة الثانوية ذوي اإلعاقة البصريةمعممي الطبلب 

 ذلؾ: التالي يوضحالجدوؿ و لبلستبياف، االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية 
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 ( 61علٚي )

مٚٞ اٌط٩ة  ِؼٍّٟأثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ٨ٍزج١بْ ٍجً رؼي٠ي ٟ ا٨رَبق اٌلافٍ

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

هلُ 

 اٌّفوكح

ِؼبًِ 

 ا٨هرجبؽ

6 11511** 61 11111** 11 11111** 

1 11511** 61 11511** 15 11411** 

1 11411** 65 11115* 14 11111** 

5 11411** 64 11511** 11 11116** 

4 11411** 61 11111** 11 11111** 

1 11511** 61 11511**   

1 11511** 61 11114**   

1 11541** 11 11115**   

61 11151** 16 11141*   

66 11111** 11 11114**   
 

: أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجات المفردات والدرجة السابؽيتضح مف الجدوؿ 
(، مما يدؿ عمى صدؽ جميع 0...الكمية لبلستبياف دالو إحصائًيا عند مستوي داللة )

ذوي مفردات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر معممي الطبلب 
 ككؿ.  انويةبالمرحمة الث اإلعاقة البصرية

تـ التأكد مف صدؽ وثبات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة  ووَ اإلدساءات الشابكة:
بالمرحمة الثانوية واالتساؽ  ذوي اإلعاقة البصريةالرقمية مف وجية نظر معممي الطبلب 

مف وجية نظر معممي  الداخمي لو، وصبلحيتو لقياس سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية
بالمرحمة الثانوية، حيث يتكوف االستبياف فى صورتو النيائية  ذوي اإلعاقة البصريةالطبلب 

 . (4)البحثكما في ممحؽ  ( مفردة44مف )
 العيٍة الٍّائية:

( طالبًا وطالبة مف المكفوفيف بالمرحمة الثانوية وذلؾ مف 47تكونت العينة النيائية مف )      
طبلب(،  07طبلب(،محافظة الدقيمية ) .0البحيرة ) أربعة محافظات وىـ عمى التوالى محافظة

طالبًا(، كما شممت العينة النيائية  00طبلب(، محافظة الغربية ) 04محافظة الشرقية )
 42طالبًا(، الصؼ الثاني الثانوي) 40المراحؿ الثبلث لمثانوية العامة: الصؼ األوؿ الثانوي )

تنوعت شدة االعاقة بيف كفيؼ البصر وعددىـ طالبًا(، وقد 47طالبًا(، الصؼ الثالث الثانوي)
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( طالبًا وطالبة،كما شممت العينة أيضًا عمى 02( طالبًا وطالبة، وضعيؼ البصر وعددىـ )42)
 1( مف االناث.7( مف الذكور، وعدد )07عدد )

المواطنة الرقمية مف  أبعادتعزيز  سبؿ استبياف تطبيؽالتي تـ  -وتكونت العينة 
 ( مف الطبلب والمعمميف.47مف ) -ومعممييـ  وي اإلعاقة البصريةذوجية نظر الطبلب 

 الميدانية وتفسيرىا تحميؿ نتائج الدراسة
 ٌتائر الدزاسة: ثاٌيًا

 :(1)ووٍاقظتّا وتفشريِا جالحال الشؤاهٌتائر  -

بالمرحمة الثانوية بأبعاد  ذوي اإلعاقة البصريةما مدى وعي الطبلب  عمى: جالحلاالشؤاه يٍص 
استبياف أبعاد ىذا السؤاؿ تـ تحديد درجة القطع )المحؾ( عمى  فولئلجابة عطنة الرقمية؟ الموا

 ، ويتـ تحديد مستواه في ضوئيا، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: المواطنة الرقمية
 (61علٚي )

ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٍزج١بْ أثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة كهعخ اٌمطغ ػٍٝ 

 اٌلهعخ اٌى١ٍخ1ٚ

 اٌَّزٜٛ اٌزمل٠و فٟ ا٤كاح كهعخ اٌمطغ

 ِورفغ رٕطجك 11,6ألً ِٓ  – 6ِٓ 

 ِزٍٛؾ رٕطجك اٌٟ ؽلِب 1115ألً ِٓ  –11,6ِٓ 

 ِٕقفغ ٨رٕطجك 1≤ –15,1ِٓ 

لكؿ بعد مف األبعاد  لكؿ مفردة  والمستوى والترتيب وقد تـ حساب المتوسط الحسابى       
 تتضح فى الجداوؿ التالية :ئج عمى النحو التالى كما وجاءت النتاالتسعة 

  

                                                           
                                                      للبحثتمت اإلجببة عن األسئلة السببقة من خالل اإلطبر النظري  (1)
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 (61علٚي )

اٌّزٍٛطبد اٌٛى١ٔخ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌجؼل ا٤ٚي )اٌٍَٛن اٌولّٟ( ثبٍزج١بْ 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

 اٌّفوكاد َ
اٌّزٍٛؾ 

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 ؼ١بهٞاٌّ

َِزٜٛ 

 اٌٛػٝ
 اٌزور١ت

6 
أٌزيَ ثآكاة اٌؾٛاه ٚاٌّؾبكصخ ػٍٝ 

 ا٦ٔزؤذ 1
 6 ِورفغ 111111 111146

1 
أثزؼل ػٓ اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌجٍطغخ فٟ 

 اٌزؼبًِ 1
 1 ِورفغ 111151 111161

1 
أؽوص ػٍٝ ػلَ ٔشو أٜ ِؼٍِٛبد رقض 

 ا٢فو٠ٓ 1
 1 ِورفغ 111111 114456

5 
٢فو٠ٓ ػٍٝ أثزؼل ػٓ اٌؼلائ١خ ِغ ا

 ا٦ٔزؤذ
 1 ِورفغ 111611 115541

 5 ِورفغ 1111166 114111 أرؤول ِٓ ِظله اٌّؼٍِٛخ لجً ٔشو٘ب 1 4

 )ِىوه(1 ِورفغ 111111 115541 أثزؼل ػٓ ٍولخ ٠ٛ٘خ ا٤شقبص ا٢فو1ٓ٠ 1

 4 ِورفغ 111111 115414 أرغٕت ٔشو ِؼٍِٛبد شقظ١خ ػٕٟ 1 1

1 
أِزٕغ ػٓ اهٍبي اٌف١وٍٚبد ٤عٙيح 

 اٌىّج١ٛرواٌقبطخ ثبٌغ١و1
 1 ِورفغ 111111 115115

  ِورفغ 4111165 114661 اٌلهعخ اٌى١ٍخ 

أف المتوسط الوزني العاـ لُبعد السموؾ الرقمي بمغ  السابؽ:يتضح مف الجدوؿ       
ىذه الدراسة،أما ( ويمثؿ درجة وعي مرتفعة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى 4.4002)

فيما يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف 
وقد حظيت جميعيا بمدى وعي مرتفع، كما جاءت العبارة التى  4.2040إلى  4.7047
" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي  ألتـز بآداب الحوار والمحادثة عمى اإلنترنت نصيا "

"بالرتبة أبتعد عف استخداـ أسموب البمطجة في التعامؿ  جاءت العبارة التى نصيا "(، و 4.20)
أمتنع  (، فى حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا "4.240الثانية بمتوسط حسابي)

 (.4.704"بمتوسط حسابي ) عف إرساؿ الفيروسات ألجيزة الكمبيوتر الخاصة بالغير
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ألتـز بآداب الحوار  ( "0عداألوؿ كما يمي:لقد جاءت المفردة رقـ )نتائج الب ويمكف تفسير   
( وبالترتيب األوؿ مرتفع؛ وىذا بسبب 4.20" بمتوسط حسابي ) والمحادثة عمى اإلنترنت

األوقات لمساعدتيـ عمي استخداـ  متابعة األسر ألبنائيـ، كماأنيـ يستعينوف بيـ أكثر
المحادثة عمي اإلنترنت،وىذا يدؿ عمي أف ذوي اإلعاقة اإلنترنت وىذايجعميـ ممتزميف بالحوار و 

 البصرية حريصيف عمي استخداـ التكنولوجياالرقمية دوف حدوث ضرر عمييـ.
أمتنع عف إرساؿ الفيروسات ألجيزة الكمبيوتر الخاصة  ( "2وقد جاءت المفردة رقـ )   

ف معظـ السموكيات يرجع ذلؾ أل قد (؛و 4.704"بمتوسط حسابي ) بالرتبة األخيرة بالغير"
الرقمية تحتاج إلي تدريب ، والمعمميف في مدارس المكفوفيف اليدربوف الطبلب عمي ممارسة 

اإلدراكي سواء أكاف ىذا  ىذه السموكيات الرقمية والييميـ مثؿ ىذا األمرمبرريف ذلؾ بقصورىـ
عاتؽ المعمـ فقط، ، باإلضافة إلي أف ىذه المسئولية لـ تقع عمى  اإلدراؾ عقمًيا كاف أـ حسًيا

فني تشغيؿ وصيانة األجيزة التعميمية ولكف تكوف مف اختصاص السمطات المدرسية واألسرة و 
 ،والجميع قد تنقصيـ المعرفة الكافية لتوجيو الطبلب لمثؿ ىذه السموكيات.بالمدرسة

عة ( ويمثؿ درجة وعي مرتف4.4002أما المتوسط الوزني العاـ لُبعد السموؾ الرقمي بمغ )    
ويمكف تفسير ىذه النتيجة فى ضوء خصائص المكفوفيف ؛ حيث أف الغالبية منيـ يعتمدوف 
عمي استخداـ التكنولوجيا بشكؿ كبير في تيسير شئوف حياتيـ  ؛ فيقوموف  بتحويؿ 
النصوص إلي كبلـ مف أجؿ النفاذ إلي القوائـ ، كما أف العبلمات التي تعمؿ بالممس 

بع عمي لوحة المفاتيح تساعدىـ في الدخوؿ عمي اإلنترنت، لممساعدة عمي توجيو األصا
ومفاتيح الطوارئ سيمة االستعماؿ تنذرىـ وقت الخطر ؛ ومف ثـ أصبحت اليواتؼ المتنقمة 
وأجيزة المساعد الرقمي الشخصي ىي المنصة الرئيسية لمتكنولوجيا المساعدة بتقديميا 

والحاسوب؛ وقد فرض ذلؾ عمي  لوظائؼ إضافية لـ تكف متاحو مف قبؿ عمي اليواتؼ
المكفوفيف ضرورة المعرفة بآداب الحوار والمحادثة ، واستخداـ األسموب الجيد في التعامؿ مع 

لشخص حريص عمي حماية بياناتو ومعموماتو الشخصية  الكفيؼ اآلخريف، وبالتالي قد تحوؿ
( 4.02وأبوعيشة )حتي التتعرض لمسرقة أو االختراؽ، ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسة ابريعـ 

   Eid(2020).ودراسة 
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 (61علٚي )

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌّؾٛه اٌضبٟٔ )ا٨رظبي اٌولّٟ( ثبٍزج١بْ 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

اٌّزٍٛؾ  اٌّفوكاد َ

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌزور١ت زٜٛاٌَّ

ارغٕت أٍزقلاَ اٌوٍبئً إٌظ١خ ٌٍغش  6

 فٟ ا٨فزجبهاد  

611111 111111 
 1 ِزٍٛؾ

أؽوص ػٍٝ ٚلزٟ ػٕل اٍزقلاَ  1

 شجىبد اٌزٛاطً ا٨عزّبػ1ٟ

611114 111461 
 4 ِزٍٛؾ

 6 ِورفغ 111156 114456 أٍزقلَ اٌّٛثب٠ً ٤رؼٍُ أش١بء عل٠لح1 1

 1 ِزٍٛؾ 111116 111111 1أرٛاطً ِغ ِؼٍّٟ ػجو ا٦ٔزؤذ  5

أٍؼل ثّزبثؼخ أٍورٟ ٌٟ أصٕبء اٍزقلاَ  4

 اٌزىٌٕٛٛع١ب1

111465 111151 
 1 ِورفغ

أوْٛ طلالبد عل٠لح ػٓ ؽو٠ك  1

 اٌزٛاطً اٌول1ّٝ  

111111 111415 
 5 ِورفغ

أرؾلس ِغ ى٩ِئٟ ػٓ أ١ّ٘خ  1

 اٌزىٌٕٛٛع١ب 1

111111 1111161 
 1 ِزٍٛؾ

 –ٛاطً )ثو٠ل ٌلٞ ٍٚبئً ِزؼلكح ٌٍز  1

 ِلٚٔبد(1    -ف١ٌ –ٚارٌ 

111111 111441 

 )ِىوه(1 ِزٍٛؾ

  ِزٍٛؾ 511111 111116 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

: أف المتوسط الوزني العاـ لُبعد التواصؿ الرقمي بمغ السابؽيتضح مف الجدوؿ 
( ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما 4.4020)

 0.204يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف  فيما
"  أستخدـ الموبايؿ ألتعمـ أشياء جديدة ، وقد جاءت العبارة التى نصيا " 4.4470إلى 

أسعد بمتابعة أسرتي (، وجاءت العبارة التى نصيا "4.4470بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، فى حيف جاءت 4.040"بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي).داـ التكنولوجيالي أثناء استخ

  اتجنب أستخداـ الرسائؿ النصية لمغش في االختبارات بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا "
 (.0.204"بمتوسط حسابي )

أستخدـ  ويمكف تفسيرنتائج البعدالثاني كما يمي:لقدجاءت العبارة التى نصيا "
( ومستوي 4.4470" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ) تعمـ أشياء جديدةالموبايؿ أل 
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مرتفع؛ويرجع لحب الطبلب لمموبايؿ  وتعمقيـ بو؛ ألنو الوسيمة األيسر في التعامؿ بالنسبو 
ليـ، ويؤدي لزيادة دافعيتيـ واقباليـ عمي تعمـ أشياء جديدة خاصة بعدما ظيرت تقنيات 

ريقيا إمبلء أوامر لمموقع ومف ثـ سيولة التعامؿ مع مواقع حديثة عمي الموبايؿ يمكف عف ط
 .  Eid(2020)اإلنترنت، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع نتيجة دراسة

تجنب استخداـ الرسائؿ النصية لمغش أ ”وقد جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا
 تابةأف كإلي ( ومستوي متوسط ؛ويرجع ذلؾ 0.204بمتوسط حسابي )“ في االختبارات

  والتمتاز بالسرعة. عاقة البصرية قد تأخذ وقت طويؿالرسائؿ النصية بالنسبة لذوي اإل
( ويمثؿ درجة وعي 4.4020أماالمتوسط الوزني العاـ لُبعد التواصؿ الرقمي بمغ )

أف مدارس المكفوفيف غيرمييأة لبلتصاؿ باإلنترنت ، كما أف وقد يرجع ذلؾ إلي متوسطة؛
ببيئة  باليواتؼ الخموية تضر ؿلبصرية يعتبروف عممية االتصامعممي ذوي اإلعاقة ا

التعمـ،وبالتالي يقؿ النقاش بينيـ وبيف الطبلب حوؿ دور أدوات االتصاؿ المعاصرة في السياؽ 
يحتاجيا الطبلب ذوي  اإللكترونية الحديثة التيجيزة األشراء  تكمفةالتعميمي،باإلضافة إلي أف 

، ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة قدال توفرىا الدولة ليـو اآلخريف عالية  لمتواصؿ مع اإلعاقة البصرية
   Tan &park &Cheong (2014)دراسة 

 (11علٚي )

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌجؼل اٌضبٌش )اٌزغبهح اٌول١ّخ( ثبٍزج١بْ 

 (151 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ= مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

اٌّزٍٛؾ  اٌّفوكاد َ

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

أؽوص ػٍٝ ػلَ اٌزؼوع ٌٍَولخ ػٕل اٌشواء  6

 ِٓ ا٦ٔزؤذ1

116511 111151 
 6 ِزٍٛؾ

 5 ِزٍٛؾ 111441 611151 أػوف لٛاػل اٌشواء ِٓ ا٦ٔزؤذ 1 1

أػٟ ؽوق اٌجؾش ػٓ أفؼً اٌّٛالغ اٌّملِخ  1

 ٌٍٍَؼخ1 

611411 1115161 
 4 ِزٍٛؾ

أفؼً اٌشواء ِٓ ا٦ٔزؤذ أوضو ِٓ اٌن٘بة اٌٝ  5

 اٌَٛق1

614151 11111166 
 1 ِٕقفغ

أرلهة ػٍٝ و١ف١خ اٌج١غ ٚاٌشواء اٌىزو١ٔٚبً فٟ  4

 اٌفظ1ً

614456 1111111 
 1 ِٕقفغ

أِزٕغ ػٓ فزؼ أٞ هٍبئً رغبه٠خ ٨ أػوف  1

 ِظله٘ب1 

611115 111141 
 1 ِزٍٛؾ

 1 ِٕقفغ 111111 611161 ٍوػخ اٌشواء ِٓ ا٦ٔزؤذ1أِزٍه ِٙبهح  1
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 1 ِزٍٛؾ 11115 611111 أرؤول ِٓ ِظلال١خ اٌّٛلغ لجً اٌشواء ِٕٗ 1 1

  ِزٍٛؾ 116114 611111 اٌلهعخ اٌى١ٍخ 

: أف المتوسط الوزني العاـ لُبعد التجارة الرقمية بمغ السابؽ يتضح مف الجدوؿ
االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما  ( ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب0.420)

فيما يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف 
أحرص عمى عدـ التعرض لمسرقة  ، وقد جاءت العبارة التى نصيا " 4.072إلى  0.4470

(، وجاءت العبارة التى 4.4470" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ) عند الشراء مف اإلنترنت
"بالرتبة الثانية بمتوسط أتأكد مف مصداقية الموقع قبؿ الشراء منو . نصيا "
" أتدرب عمى كيفية البيع (، فى حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا 0.240حسابي)

 (.0.4470"بمتوسط حسابي )والشراء إلكترونيًا في الفصؿ. 
أحرص  الثالث كما يمي: لقد جاءت العبارة التى نصيا " بعدنتائج ال ويمكف تفسير   

"بالرتبة األولى بمتوسط حسابي  عمى عدـ التعرض لمسرقة عند الشراء مف اإلنترنت
 قد ويرجع ذلؾ ألف الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية ( وبمستوي وعي متوسط ؛4.4470)

التعامؿ  ذ الحيطة والحذرعنديمارسوف عممية الشراء عبراإلنترنت بمساعدة أسرىـ التي تأخ
إلكترونيًا،كماأف الطبلب قد يكوف لدييـ مواقع مشيورة ومعروفة وموثوؽ فييا يتعامموف 
 معيا؛وبالتالي يتوافرعنصري األمف واآلماف في عمميتي البيع والشراء عبراإلنترنت،باإلضافة

السوؽ  ف زحمةإلي أف عممية التسوؽ اإللكتروني تحمي الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية م
 مف خبلليا.  يتعرضوف لمتنمر والتي قد القاتمة والتعامؿ مع البائعيف ذوي األسموب الفظ

" أتدرب عمى كيفية البيع والشراء جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا  وقد      
لعدـ  ويرجع ذلؾبمستوي وعي منخفض ؛ (0.4470"بمتوسط حسابي )إلكترونيًا في الفصؿ. 

السمطات المدرسية وخاصة المعمـ بالقضاياالمتعمقة بالتبادؿ والمقايضة بصورة  وعي
قانونية،كماأف المعمميف يعتقدوف أنو ليس مف مسئولياتيـ تدريب الطبلب عمي عممية البيع 

والندوات والمؤتمرات وورش  إقامةالمحاضرات والشراء الكترونيًا في الفصؿ ،باإلضافة إلي قمة
خمو الكتب و  المختمفة في التجارة الرقمية، وقنواتيا يفية استخداـ التكنولوجياالخاصة بك العمؿ

البيع والشراء  الطبلب الحيطة والحذرعند عمي ضرورة أخذ الدراسية مف التوجييات التي تؤكد
 . عف طريؽ شبكة اإلنترنت مف خبلؿ المواقع التجارية
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( ويمثؿ درجة وعي متوسطة 0.420ية بمغ )أما المتوسط الوزني العاـ لُبعد التجارة الرقم     
؛ وقد يرجع ذلؾ أنو لـ تتوفر المعمومات الكافية لذوي اإلعاقة البصرية عف اقتصاد السوؽ 
والتعامؿ معو إلكترونيًا ، ولـ يتدربوا عمي البيع والشراء ليتفاعموا بأساليب سميمة مع االقتصاد 

، مقة بيذاالبعد، ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسةالرقمي؛وىذا يتطمب ضرورة الوعي بالقضايا المتع
( والتي أكدت عمي أف التجارة الرقمية ومعرفة قوانيف البيع والشراء صعبة 4.02 )صباح 

، ويخافوف مف ممارسة عممية البيع والشراء عبر اإلنترنت فيـ بالنسبة لمطبلب المكفوفيف
 Eid ( 2020)مؼ مع دراسة يخافوف اقتحاـ العالـ الخارجي والتعامؿ مع اآلخريف، وتخت

والتي أكدت عمي أف نسبة كبيرة مف ذوي اإلعاقة يعتمدوف عمي أنفسيـ في عممية التسوؽ 
عبر اإلنترنت ، نتيجة أخذىـ لمعديد مف الدورات التدريبية التي مكنتيـ مف التعامؿ مع العالـ 

 الرقمي.
 (16علٚي )

د اٌجؼل اٌواثغ )ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌول١ّخ( ثبٍزج١بْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكا

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

اٌّزٍٛؾ  اٌّفوكاد َ

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

 1 ِزٍٛؾ 11111411 111111 أرٍمٝ ثؼغ اٌلهًٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ا٦ٔزؤذ1   6

 4 ِزٍٛؾ 111441 611465 َزقلَ  اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ رؼ1ّٟ١ٍأٍورٟ ر 1

 1 ِٕقفغ 111111 611511 اٍزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼٍُ كافً اٌفظً 1 1

أرؼٍُ ؽو٠مخ اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ وزجٟ  5

 اٌّله١ٍخ  

611141 111161 
 1 ِزٍٛؾ

 5 ِزٍٛؾ 1111111 611414 أػٍُ طل٠مٟ و١ف١خ اٍزؼّبي ا٦ٔزؤذ1 4

 1 ِزٍٛؾ 1116111 611111 أشزون فٟ كٚهاد ػٍٝ ا٦ٔزؤذ  1

 6 ِزٍٛؾ 1111141 111111 أؽظً ػٍٝ ِؼٍِٛبد وض١وح ِٓ ا٦ٔزؤذ 1

 1 ِزٍٛؾ 1111611 116111 أفىو ع١لاً ف١ّب ٠مبي ٠ٕٚشو ػٍٝ ا٦ٔزؤذ 1

 41111 61111 اٌلهعخ اٌى١ٍخ 
  ِزٍٛؾ

ني العاـ لُبعد محو األمية الرقمية بمغ : أف المتوسط الوز السابؽيتضح مف الجدوؿ 
( ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما .0.20)

 0.272فيما يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف 
"  ات كثيرة مف اإلنترنتأحصؿ عمى معموم ، وقد جاءت العبارة التى نصيا " 4.424إلى 
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(، وجاءت العبارة التى نصيا " أفكر جيدًا فيما يقاؿ 4.424بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، فى حيف جاءت بالرتبة 4.024"بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي).وينشر عمى اإلنترنت

متوسط حسابي "ب.  استخدـ التكنولوجيا في التعمـ داخؿ الفصؿ األخيرة العبارة التى نصيا "
(0.272.) 
أحصؿ عمى  الرابع كما يمي: وقد جاءت العبارة التى نصيا " نتائج البعد ويمكف تفسير   

وبمستوي وعي  (4.424" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ) معمومات كثيرة مف اإلنترنت
 متوسط ؛وىذا يؤكدعمي أىمية وجود الموبايؿ في حياة ىؤالء الطبلب ألنو أصبح الوسيمة
السيمة بالنسبة ليـ لمحصوؿ عمي المعمومات المطموبة في أي وقت خاصة بعدما تـ تحديث 

حتوي باإلضافة إلي أف اإلنترنت ي ،طبلب ذوي اإلعاقة البصريةالموبايبلت بخدمات خاصة بال
الطبلب وبالتالي يقبموف عمي والدافعية لدى  ثير االنتباهيو  ،والجذب عنصر التشويؽ عمى

 ثقؼ والحصوؿ عمي المعمومات. استخدامو لمت
استخدـ التكنولوجيا في التعمـ داخؿ  وقدجاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا"  

ضعؼ إلماـ وىذا يعود إلي  ( وبمستوي وعي منخفض؛0.272"بمتوسط حسابي ) الفصؿ
مع الرقمية داخؿ الفصؿ خاصًة  التكنولوجيابقواعد استخداـ  اإلعاقة البصريةمعممي ذوي 

مف استخداـ  غير متمكنيفدرسوف لمطبلب ذوي اإلعاقة البصرية وىـ وجود معمميف مكفوفيف يُ 
وعدـ  إعدادىـوىي نتيجة طبيعية لضعؼ  استخداـ المعمميف ليا وبالتالي يقؿ التكنولوجيا؛

بعض األجيزة  توفيرصعوبة ،باإلضافة إلي أثناء الخدمة التدريبية ليـ توفر الدورات
لغموىا،أيضًا عدـ وجود  الفصوؿ الدراسية المبلئمة لطبيعة اإلعاقة البصرية داخؿ التكنولوجية

لتدريب الطبلب عمي استخداـ التكنولوجيا وأدواتيا المختمفة داخؿ  دورات تدريبية مخصصة
 مدارس المكفوفيف. 

( ويمثؿ درجة وعي .0.20أماالمتوسط الوزني العاـ لُبعد محو األمية الرقمية بمغ )
؛وىذا يدؿ عمي أف ىناؾ اتجاه ايجابي مف بعض الطمبة المكفوفيف عف التكنولوجيا متوسطة

الرقمية وأىميتيا في تعميميـ واندماجيـ في المجتمع ؛ والبعض اآلخر لـ تسمح ظروفيـ 
االقتصادية واالجتماعية بمحو أميتيـ الرقمية؛ وذلؾ ألف األمية التكنولوجية مازالت تضرب بيد 

النجوع والقري واألماكف النائية وأف نسبة مف المكفوفيف في القري ليس  مف حديد في جذور
لدييـ فكرة عف التكنولوجيا أو التحوؿ الرقمي ؛ ومف ثـ بدأت الحكومة تأخذ خطوات قوية في 
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عقد دورات تدريبية وندوات مثؿ : تدريب ذوي اإلعاقة عمي محو األمية الرقمية في كافة 
وف باختيار عدد مف الشباب مف ذوي اإلعاقة في كؿ محافظة في القري والمدف والتطبيؽ سيك

مسئوليف عف تدريب غيرىـ ،وتنفيذ مبادرات عديدة سيصبحوف ما يتـ تدريبيـ ،  مصر ، وبعد
منيا مبادرة نشر الثقافة والمعرفة الرقمية لذوي اإلعاقة؛  بمايعود بالنفع ليـ ولمستقبؿ 

 ،  Tan &park &Cheong (2014)كؿ مف دراسةالدولة، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع نتيجة 
 .Jwaifell & Alkhales (2018) ،(4.02 )سامي 

 (11علٚي )

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌجؼل اٌقبٌِ )اٌٛطٛي اٌولّٟ( ثبٍزج١بْ 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

 كاداٌّفو َ
اٌّزٍٛؾ 

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

 5 ِزٍٛؾ 1111111 611141 رز١ؼ ِلهٍزٟ اٍزقلاَ ا٦ٔزؤذ ٌغ١ّغ اٌط٩ة 6

 1 ِزٍٛؾ 1111111 611151 رٛفو ِلهٍزٟ اٍزقلاَ ِؼبًِ وّج١ٛرو ٌٍط٩ة 1

1 
ريٚكٟٔ اٌّلهٍخ ثّٛالغ رؼ١ّ١ٍخ ٌٍلفٛي ػ١ٍٙب 

 ِغبٔبً فبهط اٌّلهٍخ
 1 ِٕقفغ 1111114 445616

 1 ِٕقفغ 1115416 614111 أرظً ثب٦ٔزؤذ فٟ اٌّلهٍخ 5

4 
رٙزُ ِلهٍزٟ ثبٌط٩ة اٌن٠ٓ ٌُ ٠ّزٍىٛا أٞ 

 ٍٚبئً رىٌٕٛٛع١خ
 1 ِزٍٛؾ 1116551 611611

 4 ِٕقفغ 1116111 611111 رٛفو ِلهٍزٟ عٙبى ؽبٍٛة َِزمً ٌىً ؽبٌت 1

1 
ئٟ فٟ أشؼو ثزؾم١ك اٌَّبٚاح ث١ٕٟ ٚث١ٓ ى٩ِ

 اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب
 )ِىوه(1 ِزٍٛؾ 1116651 611151

1 
رٛفو اٌّلهٍخ ِؼ١ٍّٓ لبكه٠ٓ ػٍٟ اٍزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ
 6 ِزٍٛؾ 1115141 611114

  ِزٍٛؾ 111111 61111 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

: أف المتوسط الوزني العاـ لُبعد الوصوؿ الرقمي بمغ السابؽيتضح مف الجدوؿ 
( ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما 0.402)

فيما يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف 
توفر المدرسة معمميف قادريف عمي  ، وقد جاءت العبارة التى نصيا " 0.222إلى  0.4470
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(، وجاءت العبارة 0.222" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )   تعميـاستخداـ التكنولوجيا في ال
"بالرتبة أشعر بتحقيؽ المساواة بيني وبيف زمبلئي في استخداـ التكنولوجيا. التى نصيا "

تزودني  (، فى حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا "0.227الثانية بمتوسط حسابي)
 (.0.447"بمتوسط حسابي ).  عمييا مجانًا بالمدرسة المدرسة بمواقع تعميمية لمدخوؿ

توفر  الخامس كما يمي: لقد جاءت العبارة التى نصيا" نتائج البعد ويمكف تفسير
األولى بمتوسط حسابي  "بالرتبةالمدرسة معمميف قادريف عمي استخداـ التكنولوجيا في التعميـ

فوفيف يتوافربيا غرفة حاسب ويرجع ذلؾ ألف مدارس المك بمستوي وعي متوسط؛ (0.222)
آلي وبالتالي يتـ توفير معمميف قادريف عمي استخداـ التكنولوجياولدييـ ميارات استخداـ 

واعتماد كؿ المدارس عمي التعميـ عف  02-كوفيد الكمبيوتر،باإلضافة إلي أنو في ظؿ انتشار
ساعدة الطبلب بعد أصبح مف الضروري وجود معمميف قادريف عمي استخداـ التكنولوجيا لم

 خاصًة بعدماتزايد اتجاه الطبلب لحمؿ أجيزتيـ الرقمية معيـ.
تزودني المدرسة بمواقع تعميمية  جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا " وقد

( بمستوي وعي منخفض؛ويرجع 0.447"بمتوسط حسابي ). لمدخوؿ عمييا مجانًا بالمدرسة
وبالتالي يشعر الطبلب ؛ينقصيا االتصاؿ باإلنترنت متطورة و  ذلؾ ألف مدارس المكفوفيف غير

بعدـ المساواة مع زمبلئيـ العادييف في المدارس العادية،كمايرجع ذلؾ لعدـ اىتماـ الوزاراة 
 بيذه المدارس وعدـ توفير التجييزات واالحتياجات الرقمية التي تناسب طبيعة اعاقتيـ.

( ويمثؿ درجة وعي 0.402قد بمغ ) أماالمتوسط الوزني العاـ لُبعد الوصوؿ الرقمي
متوسطة؛وىذا يرجع إلي أف البنية التحتية لمدارس المكفوفيف غيرمييأة لبلتصاؿ باإلنترنت، 
وبالتالي عممية االتصاؿ باإلنترنت غير متوفرة ؛ فتفقد ىذه الفئة حؽ اإلتاحة والوصوؿ 

في التعامؿ مع تنقصيـ الخبرة  ذوي اإلعاقة البصريةالرقمي ، كما أف بعض معممي 
المستحدثات التكنولوجية وليس لدييـ الميارات الخاصة باستخداـ بعض برامج الكمبيوتر 
الخاصة بمعالجة الصور ولقطات الفيديو الرقمية؛ وىذا بالطبع يؤثر بالسمب عمي توظيؼ 

 & Watkins&Tokarevaدراسة التكنولوجيا في التدريس لممكفوفيف،ويتفؽ ذلؾ مع 

Turner (2011)   (.4.02 )ودراسة الدىشاف 
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 (11علٚي)

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌجؼل اٌَبكً )اٌؾمٛق ٚاٌَّئ١ٌٛبد اٌول١ّخ( 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خثبٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

 اٌّفوكاد َ
اٌّزٍٛؾ 

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌزور١ت زٜٛاٌَّ

 5 ِزٍٛؾ 111111 116146 أػجو ػٓ هأ٠ٟ ثظواؽخ ػٍٝ ا٦ٔزؤذ 6

 6 ِزٍٛؾ 1116611 111111 أثزؼل ػٓ ٍولخ أػّبي اٌغ١و 1

 1 ِٕقفغ 1111114 611611 أثٍغ ِلهٍزٟ ػٓ اٌّٛالغ غ١و ا٢ِٕخ 1

5 
أثٍغ ِلهٍزٟ ػٓ ى٩ِئٟ اٌَّزقل١ِٓ ٌّٛالغ 

 ١ٍئخ ػجو ا٦ٔزؤذ
 )ِىوه(1 ِٕقفغ 111151 611611

 1 ِزٍٛؾ 111111 111611 أرؤول ِٓ شقظ١خ ا٢فو٠ٓ لجً ِواٍٍزُٙ 4

 1 ِزٍٛؾ 1111151 116511 أثزؼل ػٓ افزواق أٞ طفؾبد شقظ١خ ٌي٩ِئٟ 1

 4 ِزٍٛؾ 1111111 111166 أكفً ثؾَبثٟ اٌشقظٟ ػٍٟ ا٦ٔزؤذ 1

 1 ؾِزٍٛ 1111111 111456 أغ١و ا١ّ٠ٍٟ اٌشقظٟ اما شؼود ثقطٛهح 1

  ِزٍٛؾ 11511 111141 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

: أف المتوسط الوزني العاـ لُبعد الحقوؽ والمسئوليات السابؽيتضح مف الجدوؿ 
( ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه 24..4الرقمية بمغ )

الحسابية لعباراتو  الدراسة،أما فيما يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات
" " أبتعد عف سرقة أعماؿ الغير، وقد جاءت العبارة التى نصيا  .4.44إلى  .0.20مابيف 

أتأكد مف شخصية  (، وجاءت العبارة التى نصيا ".4.44بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، فى حيف جاءت بالرتبة 4.402"بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي).اآلخريف قبؿ مراسمتيـ

أبمغ " " أبمغ مدرستي عف المواقع غير اآلمنة األخيرة العباراتاف المتاف نصيما عمى التوالي "
 .مدرستي عف زمبلئي المستخدميف لمواقع سيئة عبر اإلنترنت"

" أبتعد عف السادس كما يمي:لقدجاءت العبارة التى نصيا نتائج البعد ويمكف تفسير   
(وبمستوي وعي متوسط ؛ويرجع .4.44توسط حسابي )" بالرتبة األولى بمسرقة أعماؿ الغير

ذلؾ ألف معظميـ يرفضوف إقامة سموكيات رقمية غير مرغوبة ، ويتأكدوف مف ىويات 
اآلخريف قبؿ مراسمتيـ ووعي الطبلب بمسئولياتيـ الرقمية خاصة بعدما أصدرت الدولة قوانيف 
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وماعميو،وأصبح لكؿ مواطف لحماية حقوؽ األفراد ذوي اإلعاقات ؛فأصبح كؿ فرد يعي مالو 
نتاجو عبرالشبكة اإللكترونية.   رقمي امتبلؾ حقوؽ الممكية ألعمالو أو نشرا 

أبمغ مدرستي عف  اف المتاف نصيما عمى التوالي "تالعبار  وقدجاءت بالرتبة األخيرة
 .أبمغ مدرستي عف زمبلئي المستخدميف لمواقع سيئة عبر اإلنترنت"" " والمواقع غير اآلمنة

(بمستوي وعي منخفض ؛ويرجع ذلؾ إلي عدـ مناقشة ودراسة 0.20.2وسط حسابي )بمت
الحقوؽ الرقمية األساسية لممكفوفيف سواء في المدرسة أو خارجيا حتي يتسني فيميا عمي 

 النحو الصحيح في ظؿ العالـ الرقمي أو عقدندوات لمتوعية بيا في المدرسة. 
( ويمثؿ 24..4المسئوليات الرقمية ( بمغ )أماالمتوسط الوزني العاـ لبعد) الحقوؽ و 

بطريقة تدريجية  درجة وعي متوسطة؛وىذا يتطمب تدريب الطبلب عمي أخبلقيات التكنولوجيا
بداية مف المرحمة االبتدائية ثـ االعدادية ثـ الثانوية فحقوؽ ومسئوليات الطالب في المرحمة 

ف مواطنًا رقميًا مسئواًل عف أفعالو،كمايستمـز االبتدائية غيراإلعدادية غير الثانوية؛وبالتالي يتكو
رشادىـ  ذلؾ مناقشة التربوييف مع طبلبيـ عف حقوقيـ عند استخداـ التقنيات الرقمية وا 

 Stavert&  2011)) ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة لمسؤولياتيـ وواجباتيـ
O’Brien 
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 (51لٚي )ع

ت ٌّفوكاد اٌجؼل اٌَبثغ )اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ اٌول١ّخ( ثبٍزج١بْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

اٌّزٍٛؾ  اٌّفوكاد َ

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

 أعٌٍ ثظٛهح طؾ١ؾخ أصٕبء اٍزقلَ ا٦ٔزؤذ 6
 6 ِزٍٛؾ 1114111 611114

رٛفو ِلهٍزٟ اهشبكاد ػٓ ا٢صبه اٌٍَج١خ  1

 1 ِزٍٛؾ 111111 611151 ٦كِبْ ا٦ٔزؤذ 

أِبهً ثؼغ اٌزّو٠ٕبد أصٕبء اٌؼًّ اٌّزٛاطً  1

 1 ِزٍٛؾ 111144 611111 ِغ اٌؾبٍت 

 1 ِزٍٛؾ 111111 611161 رٛفو ِلهٍزٟ ر٠ٛٙخ عل٠لح ثّؼبًِ اٌىّج١ٛرو 5

 رٛفو ِلهٍزٟ ِشوف١ٓ ثبٌّؼبًِ ٌؼّبْ 4

 رؾم١ك ا٩ٌَِخ 
 1 ِزٍٛؾ 1111161 611611

رملَ ِلهٍزٟ ٔلٚاد رٛػ١خ ثب٨ٍزقلاَ ا٢ِٓ  1

 ٌٍزىٌٕٛٛع١ب 
 )ِىوه(1 ِزٍٛؾ 111161 611111

رٛفو ِلهٍزٟ أعٙيح ٍّؼ١خ ع١لح ثّؼبًِ  1

 4 ِزٍٛؾ 111141 611115 اٌىّج١ٛرو  

رٛفو ِلهٍزٟ ِمبػل طؾ١خ ٨ٍزقلاَ  1

 5 ِزٍٛؾ 511166 611151 اٌزىٌٕٛٛع١ب

   11411 611111 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

: أف المتوسط الوزني العاـ لُبعد الصحة والسبلمة الرقمية السابؽ يتضح مف الجدوؿ
( ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما 0.240بمغ )

 0.247حسابية لعباراتو مابيف فيما يتعمؽ بنتائج عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات ال
 أجمس بصورة صحيحة أثناء استخدـ اإلنترنت ، وقد جاءت العبارة التى نصيا " 0.222إلى 

توفر مدرستي  (، وجاءت العبارة التى نصيا "0.222" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )
(، فى 0.202)"بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي.إرشادات عف اآلثار السمبية إلدماف اإلنترنت

توفر مدرستي إرشادات عف اآلثار السمبية  حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا "
 (.0.247"بمتوسط حسابي ).  إلدماف اإلنترنت

أجمس  نتائج البعدالسابع كما يمي: لقد جاءت العبارة التى نصيا " ويمكف تفسير   
( ومستوي 0.222األولى بمتوسط حسابي )" بالرتبة  بصورة صحيحة أثناء استخدـ اإلنترنت

يرجع ذلؾ إلي أف الطبلب لدييـ وعي باتخاذ االحتياطات البلزمة لضماف قد وعي متوسط ؛و 
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عناصر السبلمة النفسية والبدنية المرتبطة باستخداـ التكنولوجياالرقمية ؛وأنيـ عمي وعي 
 بأساليب التعامؿ السميـ مع األجيزة التقنية .

توفر مدرستي إرشادات عف اآلثار  بة األخيرة العبارة التى نصيا "وقد جاءت بالرت
يرجع ذلؾ قد (،ومستوي وعي متوسط ؛و 0.247"بمتوسط حسابي ). السمبية إلدماف اإلنترنت

لتجاىؿ اإلدارييف والمعمميف توعية الطبلب بماينجـ عف االستخداـ الكثير لئلنترنت،كما أف 
ب في بيئة الفصؿ عند استخداـ التكنولوجيا،باإلضافة المعمميف اليقوموف بعمؿ نموذج مناس

إلي عدـ وجود أجزاء مف أي مادة دراسية لتوعية الطبلب باآلثار السمبية إلدماف اإلنترنت؛ 
 وبالتالي عدـ تحدث المعمميف مع الطبلب عف مخاطر االستخداـ المتزايد لئلنترنت. 

( ويمثؿ درجة 0.240ة الرقمية )جاءالمتوسط الوزني العاـ لُبعد الصحة والسبلم وقد
ندوات توعية باالستخداـ اآلمف الصحي والسميـ  يرجع ذلؾ لعدـ وجودقد وعي متوسطة؛و 

لمتكنولوجيا ، وتجاىؿ اإلداريوف والمعمموف التأثيرات البدنية الضارة لمتكنولوجيا عمي الطبلب ، 
حي ، كما أف بعض باالضافة إلي تصميـ معامؿ الحاسب اآللي في المدارس بشكؿ غير ص

الدراسات تؤكد عمي أف انخفاض مستوي الثقافة المجتمعية واألسرية تجاه أبنائيـ مف ذوي 
عمي إرشادىـ وتوجيييـ لمسموكيات الصحيحة التي البد مف مراعاتيا عندالتعامؿ  اإلعاقة يؤثر

 (..4.4مع التكنولوجيا الرقمية وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة )الخياط ، 
 (41لٚي )ع

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌجؼل اٌضبِٓ )ا٤ِٓ اٌولّٟ( ثبٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خٌٍط٩ة 

اٌّزٍٛؾ  اٌّفوكاد َ

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

 4 ِزٍٛؾ 111111 611611 بدأشزوٞ ثواِظ ٌّىبفؾخ اٌف١وٍٚ 6

 1 ِزٍٛؾ 111115 111111 أٍغً اٌقوٚط ِٓ اٌّٛلغ ثؼل اٍزقلاِٝ ٌٍىّج١ٛرو 1

أؽزفظ ثَٕـ اػبف١خ ٌٍج١بٔبد اٌّقئخ ػٍٝ  1

 اٌىّج١ٛرو

611111 1111161 
 5 ِزٍٛؾ

أؽزفظ ثىٍّخ اٌَو اٌقبطخ ثغٙبىٞ ٨ٚأػط١ٙب ٤ٞ  5

 شقض 

611111 1111661 
 )ِىوه(5 ِزٍٛؾ

 )ِىوه(1 ِزٍٛؾ 111115 111111 ؽلس ثواِظ اٌىّج١ٛرو ثبٍزّواهأ 4

اٌلفٛي اٌٝ طفؾبد غ١وِؼوٚفخ  أثزؼل ػٓ 1

 ثب٦ٔزؤذ 

 1 ِزٍٛؾ 111111 116116

 6 ِزٍٛؾ 111114 111411 اٌلفٛي ػٍٝ اٌّٛالغ ا١ٌَئخ  ػٓ أِزٕغ 1

  ِزٍٛؾ 411164 116511 اٌلهعخ اٌى١ٍخ
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( .4.07األمف الرقمي بمغ ) توسط الوزني العاـ لُبعد: أف المالسابؽيتضح مف الجدوؿ 
ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما فيما يتعمؽ بنتائج 

، وقد  4.442إلى  0.202عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف 
" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي  دخوؿ عمى المواقع السيئةال عف أمتنع جاءت العبارة التى نصيا "

"بالرتبة ." أبتعد عف الدخوؿ إلى صفحات غير معروفة (، وجاءت العبارة التى نصيا 4.442)
أشتري برامج  (، فى حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا "4.0.2الثانية بمتوسط حسابي)

 (.0.202بي )"بمتوسط حسا.  لمكافحة الفيروسات
أمتنع الدخوؿ  الثامف كما يمي: لقد جاءت العبارة التى نصيا " نتائج البعد ويمكف تفسير
وقد يرجع بمستوي وعي متوسط ؛  (4.442" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي ) عمى المواقع السيئة

يقو فعالة وىو طر  األبناء ونوفي المحتوي الذي يشاىد البصرية لتحكـ بعض أسر ذوي اإلعاقةذلؾ 
 مف مخترقي الصفحات الشخصية أو تدميرىا بالفيروسات. ـوحمايتي ـلممحافظو عميي

 "أشتري برامج لمكافحة الفيروسات فى حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا"
يرجع ذلؾ لعدـ وجود ميزانية لشراء الطبلب قد بمستوي وعي متوسط؛و  (0.202"بمتوسط حسابي )

لتوجو ميزانية أسرتيـ لعبلجيـ وتعميميـ في نفس الوقت ،كما يرجع ذلؾ ألف بعض ىذه البرامج 
الطبلب اليمتمكوف موبايؿ شخصي أو جياز كمبيوتر في المنزؿ وبالتالي ليسوا عمي وعي بطرؽ 

 الوقاية والحماية واألماف ألجيزة الكمبيوتر.
ثؿ درجة وعي متوسطة؛ ( ويم.4.07وقد بمغ المتوسط الوزني العاـ لُبعداألمف الرقمي)

إلي أف مدارس المكفوفيف التدرب الطبلب عمي كيفية حماية ذاتيـ مف لصوص  ذلؾ يرجعقد و 
وليذا ينبغي  اإلنترنت بمعرفة أدوات الحماية مثؿ برامج الحماية، والبرامج المضادة لمفيروسات؛

واصؿ االجتماعي وعمؿ إرشاد الطبلب بحماية ىويتيـ عند استخداـ البريد اإللكتروني وشبكات الت
نسخ احتياطية مف بياناتيـ مع ضرورة تأكيد األسرة والسمطات المدرسية عمي حماية المعمومات 

كؿ  نتيجة دراسة ىذه النتيجة مع مف أولئؾ الذيف ليس لدييـ حؽ الحصوؿ عمييا، وتتفؽ
ت إليو وتختمؼ ىذه النتيجة مع ماتوصم ، (4.07و التويـ ) ( .4.4)الزىراني وآخروف .مف

عمي  ذوي اإلعاقة البصرية الطبلب ( والتي أكدت عمي أف4.02 )أبوعيشة  وإبريعـ  .دراسة 
وعي باإلجراءات التي البد مف اتباعيا أثناء التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية وكيفية حماية أجيزتيـ 

 مف الفيروسات واالستغبلؿ؛ ألف كفاءتيـ في استخداميا فاقت كفاءة المبصريف.
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 (11ٚي )عل

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٌّفوكاد اٌجؼل اٌزبٍغ )اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ( ثبٍزج١بْ 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

 اٌّفوكاد َ
اٌّزٍٛؾ 

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

 6 ِزٍٛؾ 111114 111465 ٌغ١وأػٝ فطٛهح ٍولخ ِؼٍِٛبد ا 6

 1 ِزٍٛؾ 111111 111151 أثزؼل ػٓ اهرىبة عوائُ ا٦ٔزؤذ 1

 1 ِزٍٛؾ 111114 111111 أثزؼلػٓ اٌّٛالغ اٌزٝ رٕشو أفىبهاً ِشجٛ٘خ 1

 5 ِزٍٛؾ 1111111 111411 أػٟ أْ ِٓ ٠قبٌف اٌمٛا١ٔٓ ١ٍؾبٍت 1 5

4 
أػٟ فطٛهح رجبكي اٌّؾزٛٞ اٌولّٟ اٌّقً 

 ػجو ا٦ٔزؤذ٣ٌكاة 
 4 ِزٍٛؾ 111414 111111

 1 ِزٍٛؾ 1111441 116141 أػٟ أف٩ل١بد ا٨ٍزقلاَ اٌغ١ل ٌٍزىٌٕٛٛع١ب 1

 1 ِزٍٛؾ 111111 111166 أٔشو لٛاػل اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ث١ٓ ى٩ِئٟ  1 1

  ِزٍٛؾ 411446 11156 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

( 4.470ُبعد القوانيف الرقمية بمغ ): أف المتوسط الوزني العاـ لالسابؽيتضح مف الجدوؿ 
ويمثؿ درجة وعي متوسطة حسب االستبياف الُمعتمد عميو فى ىذه الدراسة،أما فيما يتعمؽ بنتائج 

، وقد  4.0407إلى  200..4عبارات ىذا البعد فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لعباراتو مابيف 
" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي لغير أعى خطورة سرقة معمومات ا جاءت العبارة التى نصيا "

"بالرتبة الثانية .  أبتعد عف ارتكاب جرائـ اإلنترنت (، وجاءت العبارة التى نصيا "4.0407)
أنشر قواعد استخداـ  (، فى حيف جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا "4.04بمتوسط حسابي)

 (.2..4"بمتوسط حسابي )  التكنولوجيا بيف زمبلئي
أعى خطورة  كما يمي: وقد جاءت العبارة التى نصيا " التاسع نتائج البعد مكف تفسيروي

(،ومستوي وعي متوسط ؛ وىذا 4.0407" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )سرقة معمومات الغير 
يدؿ عمي أف الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية مسؤولوف عف أعماليـ وأفعاليـ وأنيـ يعرفوف أف سرقة 

 متمكات اآلخريف يعد جريمة أماـ القانوف.أو اىدار م
  أنشر قواعد استخداـ التكنولوجيا بيف زمبلئي جاءت بالرتبة األخيرة العبارة التى نصيا" وقد

ذلؾ ألف الطبلب ال يعرفوف ىذه  وقد يرجعبمستوي وعي متوسط؛ (2..4"بمتوسط حسابي )
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ـ مكافحة جرائـ المعمومات والصادرة مف القواعدوبالتالي البد مف االطبلع عمي قوانيف وعقوبات نظا
 الييئات الحكومية.

( ويمثؿ درجة وعي متوسطة؛ 4.470وبمغ المتوسط الوزني العاـ لُبعد القوانيف الرقمية )
وىذا يرجع إلي أف الدولة وضعت قوانيف تنص موادىا عمي تشجيع إمكانية ذوي اإلعاقة الستخداـ 

عدـ التساىؿ أو التسامح وىي عبارة عف فضح ومعاقبة ذوي التكنولوجيا الرقمية مع اتباع سياسة 
اإلعاقة نتيجة االستخداـ غير األخبلقي لمتكنولوجيا مع إلقاء القبض عمي كؿ مف يضر بسمعة 

 اآلخريف فيما يسمي الجرائـ الرقمية . 
 (11علٚي )

مٚٞ ا٦ػبلخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة  اٌّٛاؽٕخ اٍزج١بْاٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚاٌٛى١ٔخ َِٚزٛٞ اٌٛػٟ ٚاٌزور١ت ٤ثؼبك 

 (151ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ )ْ=  اٌجظو٠خ

 اٌّفوكاد َ
اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٟ

اٌّزٍٛؾ 

 اٌٛىٟٔ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌزور١ت اٌَّزٜٛ

 6 ِورفغ 4111165 114661 1111151 اٌٍَٛن اٌولّٟ 6

 1 ِزٍٛؾ 511111 111116 6111145 اٌزٛاطً اٌولّٟ 1

 1 ِزٍٛؾ 116114 611111 6511465 اٌزغبهح اٌول١ّخ 1

 1 ِزٍٛؾ 41111 61111 6415541 ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌول١ّخ 5

 1 ِزٍٛؾ 111111 61111 6111161 اٌٛطٛي اٌولّٟ 4

 4 ِزٍٛؾ 11511 111141 6114111 ٚاٌَّئ١ٌٛبد اٌول١ّخ اٌؾمٛق 1

 1 ِٕقفغ 11411 111111 6511114 اٌظؾخ ٚا٩ٌَِخ اٌول١ّخ 1

 5 ِزٍٛؾ 411164 116511 6511151 ٟا٤ِٓ اٌولّ     1

 1 ِزٍٛؾ 411446 11156 6411111 اٌمٛا١ٔٓ اٌول١ّخ    1

  ِزٍٛؾ 1114111 611115 611141 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

جاءت المواطنة الرقمية استبياف أف جميع أبعاد ما يمى:  السابقة الجداوؿيتضح مف 
وى المرتفع،  كما أف الدرجة الكمية بمستوى متوسط ماعدا ُبعد السموؾ الرقمي فقد جاء المست

الترتيب األوؿ الستبياف با (السموؾ الرقمي)لو جاءت بمستوي متوسط، وقد احتؿ البعد األوؿ 
فى  ،الترتيب الثانى ستبيافباال  (القوانيف الرقمية)يميو البعد التاسع  مقارنًة باألبعاد األخرى،

، والبعد الثامف )األمف الترتيب الثالث بيافالست( باالتواصؿ الرقمي)الثاني حيف احتؿ البعد 
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الرقمي( احتؿ الترتيب الرابع ، والبعد السادس )الحقوؽ والمسئوليات الرقمية( احتؿ الترتيب 
الخامس، والبعد الرابع )محو األمية الرقمية( احتؿ الترتيب السادس، والبعد الثالث )التجارة 

عمى  ستبيافالترتيب قبؿ األخير واألخير باال الرقمية( احتؿ الترتيب السابع، فى حيف احتؿ
 التوالى البعديف )الوصوؿ الرقمي( ، )الصحة والسبلمة الرقمية(.

 ( السموؾ الرقمي)ويمكف تفسير ىذه النتائج كالتالي : لقد احتؿ البعد األوؿ    
وي اإلعاقة ذ بأف الطبلب ويمكف تفسير ذلؾ،األخري الترتيب األوؿ مقارنًة باألبعاد  باالستبياف
لدييـ الرغبة في معرفة العالـ الرقمي بأنفسيـ ؛ فمف خبلؿ التطبيؽ الميداني وحوار  البصرية

الباحثة معيـ اكتشفت شغفيـ وحبيـ لمعالـ الرقمي ومف ثـ يمجأوف إلي مف يساعدىـ 
و ويعمميـ استخداـ التكنولوجيا الحديثة ؛ انطبلقًا مف أف االتصاؿ بالعالـ الرقمي يغمب عمي

طابع التغير السريع والجذري الذي يجب أف يجاريو كؿ فرد ويمتـز بالمعايير الرقمية لمسموؾ 
الترتيب األوؿ مقارنًة  ستبيافباال (السموؾ الرقمي)واإلجراءات ومف ثـ احتؿ البعد األوؿ 

 . باألبعاد األخرى
)الصحة عمى التوالى البعديف  باالستبيافاحتؿ الترتيب قبؿ األخير واألخير وقد 

باآلثار  ي ذوي اإلعاقة البصريةوعوقد يرجع ذلؾ لقمة ؛والسبلمة الرقمية( ، )التجارة الرقمية(
ذوي اإلعاقة الجسدية المترتبة عمي استخداـ التكنولوجيا لفترات طويمة ، كما أف الطبلب 

شراء اليتفاعموف مع االقتصاد الرقمي بأساليب سميمة لعدـ وعييـ بعممية البيع وال البصرية
اإللكتروني ، وعدـ وعييـ بالقوانيف والموائح المتعمقة باستخداـ التكنولوجيا ، ويعتبروف ذلؾ 

 .عممية صعبة
فروؽ ذات داللة احصائية فى األبعاد الفرعية والدرجة الكمية الستبياف  ىؿ توجد ولمعرفة

ى النوع بالمرحمة الثانوية ترجع إل ذوي اإلعاقة البصريةالمواطنة الرقمية لمطبلب 
 .)ذكور/اناث(؟
لدى عينتيف مستقمتيف، وذلؾ لحساب الداللة  (T-test)استخداـ اختبار)ت(  تـ

الدرجة الكمية األبعاد الفرعية و في  الذكور واإلناثدرجات  اتؽ بيف متوسطواإلحصائية لمفر 
 التالي والجدوؿ، بالمرحمة الثانوية ذوي اإلعاقة البصريةلمطبلب الستبياف المواطنة الرقمية 

 يوضح ذلؾ تفصيبًل:
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 (11علٚي )

اٌلهعخ اٌى١ٍخ ا٤ثؼبك اٌفوػ١خ ٚفٟ  اٌنوٛه ٚا٦ٔبسٔزبئظ افزجبه)د( ٌل٨ٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد كهعبد وً ِٓ 

 اٌضب٠ٛٔخثبٌّوؽٍخ  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خ٨ٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

 اتبيف متوسط ةلة إحصائيال د ذات توجد فروؽأنو ال  السابؽ:يتضح مف الجدوؿ       
ة في الدرجة بالمرحمة الثانوي ذوي اإلعاقة البصريةناث مف الطبلب إل كؿ مف الذكور وادرجات 
 المواطنة الرقمية وجميع األبعاد الفرعية لو. ستبيافالكمية ال

بالمرحمة  ذوي اإلعاقة البصرية )الذكور واإلناث( ويمكف تفسير ذلؾ بسبب أف جميع الطبلب
الثانوية لدييـ الرغبة الشديدة لمبلحقة التغيرات التكنولوجية ، ومف ثـ ال توجد فروؽ بينيـ ؛ 

 .نفس اليدؼ ، ويتمقوف نفس التعميـ ، ويعيشوف في مدارس واحدة حيث إنيـ لدييـ
فروؽ ذات داللة احصائية فى األبعاد الفرعية والدرجة الكمية الستبياف  ىؿ توجد ولمعرفة

بالمرحمة الثانوية ترجع إلى شدة اإلعاقة  ذوي اإلعاقة البصريةالمواطنة الرقمية لمطبلب 
 .)كفيؼ/ضعيؼ البصر(؟

 أثؼبكاٍزج١بْ 

 اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ 

  ( 51ا٨ٔبس )ْ= (15اٌنوٛه )ْ= 

 

 ل١ّخ )د(

 

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 61141- 51611 16111 41114 6111115 اٌٍَٛن اٌولّٟ

 11166 5111 611111 41111 611111 اٌزٛاطً اٌولّٟ

 11411 41111 611114 11114 651115 اٌزغبهح اٌول١ّخ

ِؾٛ ا١ِ٤خ 

 اٌول١ّخ
641114 11611 641114 51114 -11116 

 11111- 41111 611111 11144 651411 اٌٛطٛي اٌولّٟ

 اٌؾمٛق

ٚاٌَّئ١ٌٛبد 

 اٌول١ّخ

611115 11111 611114 41114 -11111 

ا٩ٌَِخ ٚاٌظؾخ 

 اٌول١ّخ
641111 11611 651541 11161 61611 

 11461 41111 651141 11641 651114 ا٤ِٓ اٌولّٟ

 11114- 41164 611614 11114 641661 ٛا١ٔٓ اٌول١ّخاٌم

اٌلهعخ اٌى١ٍخ 

 ٩ٌٍزج١بْ
611111 511511 611111 111115 11111 
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لدى عينتيف مستقمتيف، وذلؾ لحساب الداللة  (T-test)ختبار)ت( ا تـ استخداـ
األبعاد الفرعية في  المكفوفيف وضعيفوا البصردرجات  اتؽ بيف متوسطواإلحصائية لمفر 

بالمرحمة  ذوي اإلعاقة البصريةلمطبلب الستبياف المواطنة الرقمية الدرجة الكمية و 
 يوضح ذلؾ تفصيبًل: التاليوالجدوؿ ،الثانوية

 ( 11لٚي )ع

اٌلهعخ اٌى١ٍخ ا٤ثؼبك اٌفوػ١خ ٚفٟ  اٌنوٛه ٚا٦ٔبسٔزبئظ افزجبه)د( ٌل٨ٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد كهعبد وً ِٓ 

 ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خ٨ٍزج١بْ أثؼبك اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة 

 

عند مستوى   ةلة إحصائيال د ذات توجد فروؽأنو  :السابؽيتضح مف الجدوؿ   
 يكؿ مف المكفوفيف وضعيفدرجات  اتبيف متوسط( 4...(، وكذلؾ مستوي )0...داللة )

إلبصار مف طبلب المرحمة الثانوية في الدرجة الكمية  الستبياف المواطنة الرقمية وجميع ا
 اإلبصار. صالح طبلب المرحمة الثانوية ضعيفياألبعاد الفرعية لو ل

اٍزج١بْ أثؼبك اٌّٛاؽٕخ 

 اٌول١ّخ 

  ( 61ػؼ١ف اٌجظو )ْ= (41)ْ= وف١ف 

 

 ل١ّخ )د(

 

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 *11114- 11555 11111 41111 611411 اٌٍَٛن اٌولّٟ

 *11611- 11114 11111 51111 611111 اٌزٛاطً اٌولّٟ

 41611 6111614 11115 611111 اٌزغبهح اٌول١ّخ
-

11115** 

 51515 611111 41151 651551 ِؾٛ ا١ِ٤خ اٌول١ّخ
-

11165** 

 *11114- 41411 611161 41141 611111 اٌٛطٛي اٌولّٟ

 11116 161114 11516 641611 اٌؾمٛق ٚاٌَّئ١ٌٛبد اٌول١ّخ
-

51151** 

 41161 611511 11111 611141 ا٩ٌَِخ ٚاٌظؾخ اٌول١ّخ
-

11156** 

 11111 611114 41511 6116111 ا٤ِٓ اٌولّٟ
-

51111** 

 11411 611114 41115 651111 ٛا١ٔٓ اٌول١ّخاٌم
-

51115** 

 111411 644111 1111411 661111 ٍزج١بْاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٩ٌ
-

11161** 
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اإلبصار ؛ غالبًا لدييـ القدرة عمي التواصؿ  يويمكف تفسير ذلؾ بأف الطبلب ضعيف
اكتشاؼ العالـ الرقمي باستقبلؿ جزئي عف الطبلب مع العالـ الخارجي  ولدييـ الجرأة عمي 

المكفوفيف ؛ فيـ أشخاص طبيعيوف ولكف رؤيتيـ ضعيفة فيستطيعوف التعامؿ مع التكنولوجيا 
وبالتالي حؿ مشكبلتيـ التعميمية والوفاء باحتياجات التعمـ مقارنة بالطبلب ؛ الرقمية 

وتتفؽ  وما استحدثتو مف أساليب رقميةالمكفوفيف فيـ أقؿ استفادة مف التكنولوجيا الجديدة 
 Vizenor(2014) ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة

اٌط٩ة مٚٞ ا٦ػبلخ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  ىؿ توجدولمعرفة 

ثبٍزج١بْ اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ روعغ اٌٝ اٌظف اٌلهاٍٟ )ا٤ٚي/  اٌجظو٠خ ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

 اٌضبٟٔ/ اٌضبٌش(؟

الثبلث لدى  (One Way Anova)(تحميؿ التبايف األحادىخداـ اختبار)استتـ 
مجموعات: المجموعة األولى )الصؼ األوؿ( ، المجموعة الثانية )الصؼ الثاني(، المجموعة 

المجموعات  اتؽ بيف متوسطووذلؾ لحساب الداللة اإلحصائية لمفر الثالثة )الصؼ الثالث(، 
والجدوؿ التالى ، المواطنة الرقمية والدرجة الكمية لبلستبياف فى األبعاد الفرعية الستبياف أبعاد

 يوضح ذلؾ.
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 ٔزبئظ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤ؽبكٜ ٌلهاٍخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد ا٤ثؼبك اٌفوػ١خ ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٨ٍزج١بْ 

 1(15اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ٌٍط٩ة مٚٞ ا٨ػبلخ اٌجظو٠خ ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ روعغ اٌٝ اٌظف اٌلهاٍٟ )ْ=

11411115

ِزغ١و 11141

أثؼبك اٌّٛاؽٕخ 

 اٌول١ّخ

 

 ِظله اٌزجب٠ٓ
 ِغّٛع اٌّوثؼبد

كهعبد 

 اٌؾو٠خ
 ِزٍٛؾ اٌّوثؼبد

إٌَجخ 

 اٌفبئ١خ 
 اٌل٨ٌخ

اٌٍَٛن 

 اٌولّٟ

ث١ٓ 

 141151 1 461111 اٌّغّٛػبد

61111 

11115 

 غ١و كاٌخ

 

كافً 

 141115 16 61151541 اٌّغّٛػبد

  11 61511111 اعّبٌٝ

ٌزٛاطً ا

 اٌولّٟ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
411615 1 111141 

61111 
11111 

كافً  غ١و كاٌخ

 اٌّغّٛػبد
64111115 16 161164 

  11 64411111 اعّبٌٝ

اٌزغبهح 

 اٌول١ّخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
541111 1 111414 

11411 
11441 

 غ١و كاٌخ
كافً 

 اٌّغّٛػبد
11111111 16 111155 

  11 11151114 اعّبٌٝ

ِؾٛا١ِ٤خ 

 اٌول١ّخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
111111 1 611561 

11541 
11111 

 غ١و كاٌخ

كافً 

 اٌّغّٛػبد
16161541 16 111411 

  11 16111115 اعّبٌٟ

اٌٛطٛي 

 اٌولّٟ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
611111 1 11151 

11611 
11114 

 غ١و كاٌخ
كافً 

 اٌّغّٛػبد
14611551 16 141514 

  11 14111614 اعّبٌٝ

اٌؾمٛق 

ٚاٌَّئ١ٌٛبد 

 اٌول١ّخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
611115 1 11611 

11164 
غ١غ11111

 ه كاٌخ

كافً 

 اٌّغّٛػبد
11111111 16 511111 

 اعّبٌٝ

11451551 

11 

 

 

 



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6411 - 

فى األبعاد  ةلة إحصائيال د ذات توجد فروؽأنو ال  :ؿ السابؽيتضح مف الجدو 
-بياف المواطنة الرقمية لمطبلب المكفوفيف بالمرحمة الثانوية )السموؾ الرقميالفرعية  الست
الحقوؽ والمسئوليات -الوصوؿ الرقمي -محو األمية الرقمية-التجارة الرقمية-التواصؿ الرقمي

القوانيف الرقمية( والدرجة الكمية لو ترجع -األمف الرقمي-الصحة والسبلمة الرقمية-الرقمية
 ي )األوؿ/ الثاني/ الثالث(.إلى الصؼ الدراس

المواطنة الرقمية مف وجية  أبعادكيؼ يمكف تعزيز  :عمىلمبشح  السابع الشؤاهيٍص 
 ؟ ذوي اإلعاقة البصرية نظر الطبلب

مف خبلؿ استخداـ التكرارات والنسب المئوية لفئات وقد تـ اإلجابة عمى ىذه السؤاؿ 
لمكشؼ  4التنطبؽ( وكذلؾ قيمة كا -ما تنطبؽ إلي حد -)تنطبؽ ستبيافاالستجابة عمى اال

عف داللة الفروؽ فى استجابات الطبلب حوؿ سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية 
 :التالينظرىـ بالجدوؿ 

ا٩ٌَِخ 

ٚاٌظؾخ 

 اٌول١ّخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
151115 1 611161 

11116 
11111 

 غ١و كاٌخ
كافً 

 اٌّغّٛػبد
16511111 16 551141 

  11 16111111 اعّبٌٝ

 ا٤ِٓ اٌولّٟ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
41116 1 11461 

11111 

 

11111  

 

 غ١و كاٌخ

كافً 

 اٌّغّٛػبد
11611661 16 111411 

  11 11641651 اعّبٌٝ

اٌمٛا١ٔٓ 

 اٌول١ّخ

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
611511 1 11165 

11141 

 

11115 

 غ١و كاٌخ

كافً 

 اٌّغّٛػبد
15111515 16 111111 

  11 15611146 اعّبٌٝ

اٌلهعخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍّم١بً

ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
1111115 1 1641611 

11161 
11115 

 غ١و كاٌخ
كافً 

 اٌّغّٛػبد
611114114 16 65561164 

  11 611111161 اعّبٌٝ
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 (16لٚي )ع

اٌّٛاؽٕخ اٌول١ّخ ؽَت  ػٍٝ اٍزج١بْ ٍجً رؼي٠يثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌط٩ة اٍزغبثبد 

خ ا٨ٍزغبثخ ػ١ٍٙب ٚاٌزىواهاد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌفئبد ا٨ٍزغبثخ ٚل١ّخ) وبِزٍٛطبد كهع
1

)
  

 
 

ٍجً  
رؼـــــــــــي٠ي 

اٌّٛاؽٕخ 
 اٌول١ّـــــــخ

 ا٨ٍزغبثبد ػٍٝ ا٨ٍزج١بْ

ل١ّخ وب اٌزور١ت
رٕطجك اٌٝ  رٕطجك  1

 ؽل ِب
اٌّزٍٛؾ  ٨رٕطجك

 اٌؾَبثٝ

ػررروٚهح رٛطررر١ً  6

فلِررررخ ا٦ٔزؤررررذ 

 ٌٍّلهٍخ

 1 1 11 واهاٌزى

إٌَجخ  **6611 1 111145
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 516% %111 

٠غررررررت ا٨ٌزررررررياَ  1

ثررآكاة ٚأف٩ل١رربد 

اٍرررررررررررررررررررررررزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 1 6 16 اٌزىواه

إٌَجخ  **6111 6 111115
 اٌّئ٠ٛخ

1411% 615% 111% 

ػررررروٚهح ى٠ررررربكح  1

ٚلرررررررذ اٌؾظرررررررخ 

اٌلهاٍررررررررررررررررررررر١خ 

٨ٍرررررررررررررررررررررزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 1 1 15 اٌزىواه

111151 4 1515** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1114% 114% 516% 

٠غررررررررررت ٔشررررررررررو  1

اٌّؼوفررررررررررررررررررررررررخ 

ثب٠غبث١رررررررررررررررررررربد 

ٍٚرررررررررررررررررررررٍج١بد 

اٍرررررررررررررررررررررررزقلاَ 

اٌزىٌٕٛٛع١ررررب فررررٟ 

 اٌّلهٍخ ٚإٌّيي

 1 4 11 اٌزىواه

111465 5 6115** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 111% 516% 

ػررروٚهح ا٨ثزؼررربك  1

ػرررررررٓ اٌّٛالرررررررغ 

اٌّشرررررررررررررررررررجٛ٘خ 

اٌّٛعررررٛكح ػٍررررٝ 

 ا٦ٔزؤذ

 1 1 11 ٌزىواها

111115 1 6615** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1611% 516% 516% 

ػرررروٚهح ٚعررررٛك  1

ٔرررررررلٚاد رٕشرررررررو 

صمبفرررخ ا٨ٍرررزقلاَ 

ا٢ِررررٓ ٧ٌٔزؤررررذ 

 فٟ اٌّلهٍخ

 1 1 14 اٌزىواه

111111 1 1115** 
إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 111% 114% 

٨ثررل ِررٓ رررله٠ٌ  61

اٌّجبكة ٚاٌمٛاػل 

اٌقبطخ ثبٍزقلاَ 

ىٌٕٛٛع١رررب  فرررٟ اٌز

 اٌّلهٍخ

 1 1 14 اٌزىواه 

111465 
5 

 )ِىوه(
1115** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 114% 111% 

٨ثررررل ِررررٓ ٚػررررغ  61

ِٕررررب٘ظ كهاٍرررر١خ 

رزٕررربٚي ا٠غبث١ررربد 

 1 6 11 اٌزىواه

111151 
4 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **6111

 اٌّئ٠ٛخ
1114% 615% 116% 
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بالمرحمة  عاقة البصريةذوي اإل: اتفاؽ جميع الطبلب السابؽيتضح مف الجدوؿ 
دت فروؽ ذات داللة احصائية عند الثانوية حوؿ سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية، حيث وج

ٍٚرررررررررررررررررررررٍج١بد 

 اٌزٛاطً اٌولّٟ

ػرررروٚهح رررررٛف١و  61

ك١ٌررً ٣ٌثرربء ثررؤُ٘ 

اٌزَررربإ٨د اٌزرررٟ 

رطرررررررررروػ فررررررررررٟ 

أم٘ررررررربُٔٙ ػرررررررٓ 

 اٌزم١ٕبد اٌول١ّخ

 1 1 11 اٌزىواه

111111 
1 

 )ِىوه(
5415** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 6111% 1% 

٨ثل ِٓ رله٠ت  65

اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ 

اٍزقلاَ ا٦ٔزؤذ 

 ثشىً ع١ل

 6 1 11 اٌزىواه

11111 
1 

 )ِىوه(
6115** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

 

1111%  114% 615% 

ػرروٚهح اٌزؼرروف  64

ػٍررررررٝ اٌمررررررٛا١ٔٓ 

اٌول١ّررررررررخ فررررررررٟ 

 اٌّلهٍخ

 4 1 11 اٌزىواه

111151 
4 

 )ِىوه(
6115** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 516% 111% 

ػرروٚهح اٌزررله٠ت  61

ػٍرررررٝ اٌغٍررررررًٛ 

ثشررررررىً طررررررؾ١ؼ 

أصٕررررربء اٍرررررزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 1 1 14 اٌزىواه

111111 
1 

 )ِىوه(
11151** 

 إٌَجخ
 اٌّئ٠ٛخ

1111% 111% 114% 

ػرروٚهح ِىبفؾرررخ  61

اٌغررررررررررررررررررررررررروائُ 

 ا٦ٌىزو١ٔٚخ

 1 4 11 اٌزىواه

111115 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **6111

 اٌّئ٠ٛخ
1114% 111% 111% 

أ١ّ٘رررررخ اٌمؼررررربء  61

ػٍررررررررٝ اٌزّٕررررررررو 

 ا٦ٌىزوٟٚٔ

 1 4 11 اٌزىواه

111465 
5 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **6115

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 111% 516% 

٠غررت ػمررل ثررواِظ  16

رله٠ج١رررخ ١ٌٚ٤ررربء 

ا٤ِررٛهػٓ و١ف١ررخ 

اٍرررررررررررررررررررررررزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 1 1 11 اٌزىواه

111611 
1 

 
1111** 

إٌَجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

1416% 6111% 516% 

ػوٚهح اٌزٛاطرً  11

ثرررررررربٌّؼٍُ ػررررررررٓ 

 ؽو٠ك ا٦ٔزؤذ

 6 4 11 اٌزىواه

111145 
1 

 )ِىوه(
إٌَرررررررجخ  **6615

 اٌّئ٠ٛخ

1611% 111% 615% 

٨ثررل ِررٓ رٛاطررً  11

ا٤ٍرروح ِررغ اكاهح 

اٌّلهٍررررررخ ػررررررٓ 

ؽو٠رررررررك ِٛلرررررررغ 

 اٌىزوٟٚٔ

 4 1 11 اٌزىواه

111511 1 1111** 
إٌَرررررررجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

1616% 6111% 111% 
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( فى جميع عبارات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لصالح 0...مستوى )
%( مف حيث درجة 24.2، وقد جاءت أعمى العبارات نسبة مئوية ) االستجابة )موافؽ تمامًا(

داـ التكنولوجيا" ، ثـ ("يجب االلتزاـ بآداب وأخبلقيات استخ0الموافقة عمى التوالي العبارة رقـ )
%( ؛ ثـ 20.4" بنسبة مئوية ) ضرورة توصيؿ خدمة اإلنترنت لممدرسة ("4العبارة رقـ )
%( مف حيث درجة 20.2( ثالث أعمي نسبة مئوية ).4( وكذلؾ العبارة رقـ )2العبارة رقـ )

 ( "02بارة )الموافقة، فى احيف احتؿ الترتيب قبؿ األخير مف حيث النسبة المئوية لمموافقة الع
%(، 24.0" بنسبة ) عف كيفية استخداـ التكنولوجيا يجب عقد برامج تدريبية ألولياء األمور

" البد مف تواصؿ األسرة مع إدارة المدرسة عف طريؽ موقع إلكتروني (""44ثـ العبارة رقـ )
  %(.20.0الترتيب األخير مف حيث النسبة المئوية لمموافقة )

%( 24.2كما يمي: لقد جاءت أعمى العبارات نسبة مئوية ) ويمكف تفسيرىذه النتائج
("يجب االلتزاـ بآداب وأخبلقيات استخداـ 0مف حيث درجة الموافقة عمى التوالي العبارة رقـ )

ألنيـ يتطمعوف إلي ضرورة ترسيخ القيـ الدينية واألخبلقية التي تحصنيـ ؛التكنولوجيا" 
-Alarmi & Tyler، ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسة  لمتعامؿ مع المحتويات الرقمية اليائمة 

Wood, 2017) )  ودراسةConley & et. al.( 2018) . 
البد مف تواصؿ األسرة مع إدارة المدرسة عف طريؽ  (""44وقد جاءت العبارة رقـ )

%(؛وىذايدؿ 20.0" في الترتيب األخير مف حيث النسبة المئوية لمموافقة )موقع إلكتروني
شاء المدرسة لموقع إلكتروني تتواصؿ مف خبللو األسرة إدارة المدرسة مع عمي ضرورة إن

 الطبلب خاصة ونحف اليوـ نعيش في ظؿ وجود مايسمي بالتعميـ عف بعد، والتعميـ اليجيف،
 .Synder( 2016ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسة )

ة حوؿ وبالنسبة لمنتيجة الخاصة باتفاؽ جميع الطبلب المكفوفيف بالمرحمة الثانوي
سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية، حيث وجدت فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 

( فى جميع عبارات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لصالح االستجابة 0...)
وىذا يدؿ عمي مدي احتياج الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية لمتكنولوجيا ، )موافؽ تمامًا(
طنة الرقمية القانوف المنظـ لمحياة ليؤالء الطبلب بصفة عامة وفي التعميـ الرقميةألف الموا

عشوائيًا عند التعامؿ مع ذلؾ التطور، وتتفؽ  األمر أال يكوف بصفة خاصة ؛ ولذلؾ كاف لزاماً 
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و  park &Cheong (2014)  Tan&كؿ مف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة
(Vizenor(2014 

المواطنة الرقمية مف وجية  أبعادكيؼ يمكف تعزيز  :ىعملمبشح  سابعال الشؤاهيٍص 
 ؟ ذوي اإلعاقة البصرية الطبلبمعممي نظر 

مف خبلؿ استخداـ التكرارات والنسب المئوية لفئات السؤاؿ  اوقد تـ اإلجابة عمى ىذ
لمكشؼ   4التنطبؽ( وكذلؾ قيمة كا -تنطبؽ إلى حد ما -االستجابة عمى االستبياف )تنطبؽ

الطبلب المكفوفيف بالمرحمة الثانوية حوؿ سبؿ تعزيز  يفروؽ فى استجابات معممعف داللة ال
 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾأبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظرىـ 

 (11علٚي )

ػٍٝ اٍزج١بْ ٍجً رؼي٠ي أثؼبك اٌّٛاؽٕخ ثبٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  مٚٞ ا٦ػبلخ اٌجظو٠خاٌط٩ة ِؼٍّٛ  اٍزغبثبد

 ا٨ٍزغبثخ1ٍطبد كهعخ ا٨ٍزغبثخ ػ١ٍٙب ٚاٌزىواهاد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ ٌفئبد اٌول١ّخ ؽَت ِزٛ

 

 

ٍجً  

رؼـــــــــــي٠ي 

اٌّٛاؽٕخ 

 اٌول١ّـــــــخ

 ا٨ٍزغبثبد ػٍٝ ا٨ٍزج١بْ

ل١ّخ وب اٌزور١ت
1 

 رٕزطجك 
رٕطجك اٌٝ 

 ؽل ِب

 ٨رٕطجك

 

اٌّزٍٛؾ 

 اٌؾَبثٝ

6 

ػوٚهح رٍٛغ 

اٌّلهٍخ فٟ 

اٍزقلاَ 

اٌزم١ٕبد 

 ٌول١ّخا

 1 61 15 اٌزىواه

إٌَجخ  **11151 1 11115

 اٌّئ٠ٛخ
1114% 6114%  

1 

٨ثل ِٓ اعواء 

ٔلٚاد 

َِٚبثمبد 

صمبف١خ فٟ 

اٌّلهٍخ 

رطوػ وً 

لؼب٠ب اٌؼظو 

 اٌولّٟ

 6 61 41 اٌزىواه

إٌَجخ  **15111 1 11151

 اٌّئ٠ٛخ
1411% 11% 615% 

1 

ػوٚهح 

رله٠ٌ 

اٌّجبكة 

ٚاٌمٛاػل 

 اٌقبطخ

ثبٍزقلاَ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

ٌٍط٩ة فٟ 

 اٌّلاهً

 6 66 11 اٌزىواه

إٌَجخ  **11111 5 11115

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6511% 615% 

 **11161 61 11451 1 11 51 اٌزىواهػوٚهح  5
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رله٠ت أ١ٌٚبء 

ا٤ِٛه ػٍٟ 

اٍزقلاَ 

اٌزم١ٕبد 

 اٌول١ّخ

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
4116% 1111% 516% 

4 

ػوٚهح البِخ 

٩د ٌزٛػ١خ ؽّ

اٌطٍجخ 

ثب٠غبث١بد 

ٍٍٚج١بد 

ا٦ٔزؤذ فٟ 

ا٦ماػخ 

 اٌّله١ٍخ

 6 65 41 اٌزىواه

إٌَجخ  **14161 1 11111

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6111% 615% 

1 

ػوٚهح 

رٛػ١خ اٌط٩ة 

ثب٠غبث١بد 

ٍٍٚج١بد 

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌول١ّخ

 1 1 14 اٌزىواه

إٌَجخ  **51111 6 11111

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6111% 1% 

1 

رٛف١و اٌٛطٛي 

اٌولّٟ ٌٍغ١ّغ 

ث٩ اٍزضٕبء 

 كافً اٌّلهٍخ

 

 1 11 54 اٌزىواه

إٌَجخ  **16111 66 11411

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 1616% 116% 

1 

ػوٚهح ٔشو 

اٌّؼوفخ 

ثؤ١ّ٘خ 

اٌّٛاؽٕخ 

اٌول١ّخ 

ٌٍط٩ة 

ٌٍّٚؼ١ٍّٓ 

ٌٍّٚلهاء 

 ٥ٌٍٚوح

 6 66 11 اٌزىواه

11115 
5 

 
إٌَجخ  **11111

 ٌّئ٠ٛخا
1111% 6511% 615% 

61 

ػوٚهح 

رله٠ت اٌط٩ة 

ػ١ٍّبً ػٍٟ 

ِٙبهاد 

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌول١ّخ

 

 1 61 16 اٌزىواه

11115 
4 

 
6161** 

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1115% 1161% 1% 

66 

٨ثل ِٓ ٚعٛك 

ثؤبِظ رله٠جٟ 

٠ؾظً ِٓ 

٠غزبىٖ ػٍٟ 

شٙبكح 

اٌّٛاؽٓ 

 اٌولّٟ

 4 61 41 اٌزىواه

إٌَجخ  **14151 1 111146

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 11% 111% 

 **51116 61 11116 1 15 51 اٌزىواهػوٚهح رفؼ١ً  61
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اٌّلٚٔبد 

ٚشجىبد 

اٌزٛاطً 

ا٨عزّبػٟ 

كافً 

اٌّئٍَبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1511% 1115% 111% 

61 

٠غت رو١ٍـ 

اٌم١ُ ا٤ف٩ل١خ 

ػٕل اٌط٩ة 

ٌزؾظ١ُٕٙ ِٓ 

اٌزؼبًِ ِغ 

٠بد اٌّؾزٛ

 اٌول١ّخ

 1 1 14 اٌزىواه

11111 
6 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **51111

 اٌّئ٠ٛخ
1111 6111 1% 

65 

ػوٚهح 

رٛػ١خ اٌط٩ة 

ثؤُ٘ ؽمٛلُٙ 

ٚٚاعجبرُٙ 

أصٕبء اٍزقلاَ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اٌول١ّخ

 6 1 14 اٌزىواه

111151 
6 

 )ِىوه(
11116** 

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6111% 615% 

64 

ػوٚهح  

اٌط٩ة  رٛػ١خ

ثّقبؽو ٔشو 

ا٦ه٘بة ػجو 

اٌزٛاطً 

 ا٦ٌىزوٟٚٔ

 6 1 15 اٌزىواه

111465 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **14111

 اٌّئ٠ٛخ
1114% 6111% 615% 

61 

رظ١ُّ ِٛلغ 

اٌىزوٟٚٔ 

ٌٍّلهٍخ ٠ؼُ 

ع١ّغ فؼب١ٌبد 

اٌؼ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 6 61 11 اٌزىواه

111111 
1 

 )ِىوه(
16111* 

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1416% 6114% 615% 

61 

ػوٚهح 

اهٍبء لٛاػل 

طؾ١خ فٟ 

اٌّلهٍخ 

ٌزؾم١ك 

ا٩ٌَِخ 

 اٌول١ّخ

 1 61 41 اٌزىواه

11111 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **15161

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6111% 111% 

61 

ػوٚهح اكهاط 

ِموه ٌزله٠ٌ 

اٌّٛاؽٕخ 

اٌول١ّخ فٟ 

ثواِظ اػلاك 

اٌّؼٍُ ثبٌى١ٍبد 

 اٌّقزظخ

 

 6 66 11 اٌزىواه

11511 
5 

 )ِىوه(
11111** 

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6511% 615% 
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11 

رٛف١و ك١ًٌ 

١ٌٚ٤بء ا٤ِٛه 

ٌزؼو٠فُٙ 

ثّفب١ُ٘ 

اٌّٛاؽٕخ 

اٌول١ّخ ٍٚجً 

اٌزؼبًِ ِغ 

 اٌؼظو اٌولّٟ

 

 

 1 61 41 اٌزىواه

111411 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **11111

 اٌّئ٠ٛخ
1111 6111 516 

16 

ػوٚهح ٚعٛك 

شواوخ ث١ٓ 

اهح اٌزوث١خ ٚى

ٚاٌزؼ١ٍُ 

ٚٚىاهح 

ا٨رظب٨د 

ثٛػغ أٔشطخ 

ٌٍزٛػ١خ 

ثّفب١ُ٘ 

ِٚٙبهاد 

اٌّٛاؽٕخ 

اٌول١ّخ 

ثبٌّئٍَبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 6 66 11 اٌزىواه

11115 
5 

 )ِىوه(
11111** 

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1111% 6511% 615% 

11 

ػوٚهح ٚعٛك 

ِووي 

ِزقظض 

ثٛىاهح اٌزوث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ 

ٌزله٠ت 

 اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٟ

ِٙبهاد 

اٌّٛاؽٕخ 

 اٌول١ّخ

 1 66 11 اٌزىواه

111465 
1 

 )ِىوه(
11145** 

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1416% 6511% 1% 

11 

ػوٚهح 

رغ١ٙي غوف 

اٌىّج١ٛرو 

ثؤؽلس 

ا٤عٙيح 

اٌزىٌٕٛٛع١خ 

ماد اٌغٛكح 

 اٌؼب١ٌخ

 6 61 11 اٌزىواه

11111 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  1**1611

 اٌّئ٠ٛخ
1416% 6114% 615% 

 **11111 1 11111 6 61 11 اٌزىواه٠غت أشبء  15
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ثواِظ كها١ٍخ 

ٌط٩ة 

اٌلهاٍبد 

اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍبد 

اٌّقزظخ ػٓ 

اٌؼظو اٌولّٟ 

ٌٕشو صمبفخ 

اٌّٛاؽٕخ 

اٌول١ّخ 

ٚاٌزوث١خ 

 اٌول١ّخ

إٌَجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
1616% 6111% 615% 

14 

ػوٚهح رؼ٠ٛل 

اٌط٩ة ػٍٟ 

ِّبهٍخ 

اٌزفى١و إٌبلل 

٩ٌٔزفبع 

ٛأت ثبٌغ

ا٠٨غبث١خ 

ٚا٨ثزؼبك ػٓ 

اٌغٛأت 

اٌٍَج١خ 

ٌٍزم١ٕبد 

 اٌول١ّخ

 

 

 1 61 15 اٌزىواه

11115 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **11151

 اٌّئ٠ٛخ
1114% 6114% 1% 

11 

ػوٚهح 

رله٠ٌ 

اٌَّئ١ٌٚخ 

ا٦ٌىزو١ٔٚخ فٟ 

وً اٌّواؽً 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 1 61 11 اٌزىواه

11111 

5 

 )ِىوه(

 

إٌَجخ  **11111

 خاٌّئ٠ٛ
1111% 6111% 1% 

11 

ػوٚهح 

ِؼوفخ اٌطبٌت 

ٌؾلٚكٖ فٟ 

اٌفؼبء 

 اٌولّٟ

 1 1 11 اٌزىواه

11115 
1 

 )ِىوه(
إٌَجخ  **11114

 اٌّئ٠ٛخ
1416% 6111% 111% 
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 ذوي اإلعاقة البصريةالطبلب  ي: اتفاؽ جميع معممالسابؽيتضح مف الجدوؿ 
اطنة الرقمية، حيث وجدت فروؽ ذات داللة بالمرحمة الثانوية حوؿ سبؿ تعزيز أبعاد المو 

( فى جميع عبارات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية 0...احصائية عند مستوى )
%( مف حيث 24.2لصالح االستجابة )موافؽ تمامًا(، وقد جاءت أعمى العبارات نسبة مئوية )

ضرورة توعية الطبلب  "لتوالي ( عمى ا00،2،07درجة الموافقة عمى التوالي العبارات أرقاـ )
يجب ترسيخ القيـ األخبلقية عند الطبلب  "، " بايجابيات وسمبيات التكنولوجيا الرقمية

ضرورة توعية الطبلب بأىـ حقوقيـ وواجباتيـ "  لتحصينيـ مف التعامؿ مع المحتويات الرقمية
التى احتمت الترتيب الثاني ( 44،04،0، ثـ العبارات أرقاـ )أثناء استخداـ التكنولوجيا الرقمية"

"ضرورة توسع المدرسة في استخداـ  %( وىـ عمى التوالي22.4مف حيث درجة الموافقة )
ضرورة  توعية الطبلب بمخاطر نشر اإلرىاب عبر التواصؿ اإللكتروني  " ،" التقنيات الرقمية

جابية واالبتعاد عف ضرورة تعويد الطبلب عمي ممارسة التفكير الناقد لبلنتفاع بالجوانب االي ،"
( الترتيب الثالث 44،40،02" بينما احتمت العبارات أرقاـ ) الجوانب السمبية لمتقنيات الرقمية

تصميـ موقع إلكتروني  %( وىـ عمى التوالي "24.0مف حيث النسبة المئوية لمموافقة )
بأحدث ضرورة تجييز غرؼ الكمبيوتر ،"  لممدرسة يضـ جميع فعاليات العممية التعميمية

األجيزة التكنولوجية ذات الجودة العالية"،" ضرورة معرفة الطالب لحدوده في الفضاء 
 ( "4.فى احيف احتؿ الترتيب قبؿ األخير مف حيث النسبة المئوية لمموافقة العبارة رقـ )الرقمي

 %( ، ثـ العبارة رقـ2..2" بنسبة ) توفير الوصوؿ الرقمي لمجميع ببل استثناء داخؿ المدرسة
ضرورة تدريب أولياء األمور عمي استخداـ التقنيات الرقمية " الترتيب األخير مف حيث  (""7)

  .%(42.0النسبة المئوية لمموافقة )
%( 24.2لقد جاءت أعمى العبارات نسبة مئوية ) ويمكف تفسيرىذه النتيجة كما يمي:

ضرورة توعية  "التوالي ( عمى 00،2،07مف حيث درجة الموافقة عمى التوالي العبارات أرقاـ )
يجب ترسيخ القيـ األخبلقية عند الطبلب  "،" الطبلب بايجابيات وسمبيات التكنولوجيا الرقمية
ضرورة توعية الطبلب بأىـ حقوقيـ وواجباتيـ "  لتحصينيـ مف التعامؿ مع المحتويات الرقمية

ات تدريبية بشكؿ دوري ، وىذا يدؿ عمي ضرورة تكثيؼ دور أثناء استخداـ التكنولوجيا الرقمية"
مف قبؿ مدارس المكفوفيف بجميع المحافظات تيدؼ إلكساب الطمبة الطرؽ الصحيحة 
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،وضرورة ممارسة األنشطة الحقيقية لغرس القيـ العميالممواطنة لتوظيؼ الوسائط الرقمية
 .(4.02 (، ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسة نصار الرقمية

دريب أولياء األمور عمي استخداـ التقنيات ضرورة ت (""7ولقد جاءت العبارة رقـ )
%(، وىذا يؤكد عمي 42.0الرقمية " الترتيب األخير مف حيث النسبة المئوية لمموافقة )

ضرورة عقد دورات ألولياء األمور لرفع وعييـ لمساعدة أبنائيـ وتوجيييـ لمتعامؿ اإليجابي 
  (.4.02 (نصار و  (،4.07 (المسمماني ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسةمع الثورة الرقمية ،

الطبلب المكفوفيف بالمرحمة الثانوية حوؿ سبؿ تعزيز  ياتفاؽ جميع معمم -أيضاً  –وقد تبيف 
( فى 0...أبعاد المواطنة الرقمية، حيث وجدت فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى )

وافؽ جميع عبارات استبياف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لصالح االستجابة )م
؛وىذا يدؿ عمي ايماف المعمميف بأىمية تدريس المواطنة الرقمية لمطبلب ذوي اإلعاقة تمامًا(

عداد الطبلب لمواكبتو بالتزاـ وفقًا لمعايير مجتمعنا المنضبطة ،ويتفؽ ذلؾ مع البصرية ،وا 
 Vizenor(2014)نتيجة دراسة 

 خالصة الٍتائر اليت توصن إليّا البشح

 دد مف النتائج مف أىميا مايمي:توصؿ البحث الحالي لع
 احملوز األوه: أِي ٌتائر اإلطاز الٍظسي     

  تدعيـ ثقافة االستخداـ الرشيد لمتقنيات الرقمية ضرورة تفرضيا التحوالت السريعة في
 التكنولوجيا.

 ، رفع مستوى األماف و  نشر الوعي بمفيـو المواطنة الرقمية في مختمؼ المراحؿ العمرية
 ، والحد مف تمثيؿ الدولة بأحسف صورة مف خبلؿ السموؾ الرقمي السميـو ، االلكتروني

  .االنعكاسات السمبية الستخداـ االنترنت عمى الحياة الواقعية

  ة تشكيؿ المواطف الرقمي الصحيح الذي يستطيع مساير تساعد أبعاد المواطنة الرقمية في
 .العالـ الرقمي 

 تحصيؿ الطبلب ذوي اإلعاقة عمـ وزيادة عة التزيادة سر  التكنولوجيا الرقمية في تساعد
 .البصرية

  تعميـ البرمجة  وبعض الجوانب المعرفية والميارات العممية  ى التكنولوجيا الرقميةتنم
 .بشكؿ أسرع  البصرية لمطبلب ذوي اإلعاقة



 م0202( 88) -3ج-عدد أغسطس                                     ...         ذوي اإلعاقة البصرية وعي الطالب

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6451 - 

  تساعد التكنولوجيا الرقمية في تحديد ذات الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية فيشعروف
 انيـ فيندمجوف في المجتمع بصورة أسرع.بوجودىـ وكي

  يعتبرالكمبيوتر واإلنترنت مف التقنيات اليامة في حياة كافة األشخاص،والجيود المبذولة
في طريؽ تيسير وتطويع ىذه التقنية لخدمة المعاقيف بصريا عمى المستوى العالمي 

ف كانت عمى المستوى العربي تسير ببطء وماز  الت في بدايتيا والعربي تبشر بالخير ،وا 
إال أف االىتماـ الذي توليو كبريات الشركات يدؿ عمى التوجو الصحيح لخدمة جميع 

 شرائح المجتمع ومنيـ ذوي اإلعاقة البصرية.

 بالٍشبة لمىشوز الجاٌي : أِي ٌتائر اإلطاز امليداٌي 
 بالمرحمة ذوي اإلعاقة البصرية لنتائج الكشؼ عف مدي وعي الطبلب بالنسبة -أوالً 

ذوي اإلعاقة أف وعي الطبلب الثانوية بأبعاد المواطنة الرقمية فقد توصؿ البحث إلي 
واحتؿ بعد  ،ببعد السموؾ الرقمي مرتفع ، ووعييـ بباقي األبعاد بدرجة متوسطة  البصرية

يميو بعد )القوانيف الرقمية( ثـ بعد  خري)السموؾ الرقمي( الترتيب األوؿ مقارنة باألبعاد اآل
وجاء الترتيب قبؿ األخير واألخير باالستبياف عمى التوالى البعديف  ،الرقمي( )التواصؿ

 )الصحة والسبلمة الرقمية( ، )التجارة الرقمية(.
بالنسبة لنتائج الكشؼ عف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر  -ثانياً 

 : يمايمإلي  توصؿ البحثالطبلب المكفوفيف بالمرحمة الثانوية ؛ فقد 
 يجب االلتزاـ بآداب وأخبلقيات استخداـ التكنولوجيا 
 ضرورة توصيؿ خدمة اإلنترنت لممدرسة 
 ضرورة التواصؿ بالمعمـ عف طريؽ اإلنترنت 
 ضرورة االبتعاد عف المواقع المشبوىة الموجودة عمى اإلنترنت 
 المعمميف عمى استخداـ اإلنترنت بشكؿ جيد البد مف تدريب 
 اإللكترونية ضرورة مكافحة الجرائـ 
 يجب نشر المعرفة بايجابيات وسمبيات استخداـ التكنولوجيا في المدرسة والمنزؿ 
 البد مف تدريس المبادئ والقواعد الخاصة باستخداـ التكنولوجيا  في المدرسة 
 أىمية القضاء عمى التنمر اإللكتروني 
 ضرورة زيادة وقت الحصة الدراسية الستخداـ التكنولوجيا 
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  مناىج دراسية تتناوؿ ايجابيات وسمبيات التواصؿ الرقميالبد مف وضع 
 ضرورة التعرؼ عمى القوانيف الرقمية في المدرسة 
 يجب عقد برامج تدريبية ألولياء األمورعف كيفية استخداـ التكنولوجيا 
 ضرورة وجود ندوات تنشر ثقافة االستخداـ اآلمف لئلنترنت في المدرسة 
 لتساؤالت التي تطرح في أذىانيـ عف التقنيات الرقميةضرورة توفير دليؿ لآلباء بأىـ ا 
 ضرورة التدريب عمى الجموس بشكؿ صحيح أثناء استخداـ التكنولوجيا 
 البد مف تواصؿ األسرة مع إدارة المدرسة عف طريؽ موقع إلكتروني 

بالنسبة لنتائج الكشؼ عف سبؿ تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية مف وجية نظر  -ثالثاً 
 ما يمي:طبلب  المكفوفيف ؛ فقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية معممي ال

 ضرورة توعية الطبلب بايجابيات وسمبيات التكنولوجيا الرقمية 
 يجب ترسيخ القيـ األخبلقية عند الطبلب لتحصينيـ مف التعامؿ مع المحتويات الرقمية 
 لوجيا الرقميةرورة توعية الطبلب بأىـ حقوقيـ وواجباتيـ أثناء استخداـ التكنو ض 
 ضرورة توسع المدرسة في استخداـ التقنيات الرقمية 
 ضرورة  توعية الطبلب بمخاطر نشر اإلرىاب عبر التواصؿ اإللكتروني 
  ضرورة تعويد الطبلب عمي ممارسة التفكير الناقد لبلنتفاع بالجوانب االيجابية واالبتعاد

 عف الجوانب السمبية لمتقنيات الرقمية
 تروني لممدرسة يضـ جميع فعاليات العممية التعميميةتصميـ موقع إلك 
  ضرورة وجود مركز متخصص بوزارة التربية والتعميـ لتدريب المعمميف عمي ميارات

 المواطنة الرقمية
 ضرورة تجييز غرؼ الكمبيوتر بأحدث األجيزة التكنولوجية ذات الجودة العالية 
 ضرورة معرفة الطالب لحدوده في الفضاء الرقمي 
  سرة تدريس المبادئ والقواعد الخاصة باستخداـ التكنولوجيا لمطبلب في المدار ضرو 
 ضرورة نشر المعرفة بأىمية المواطنة الرقمية لمطبلب ولممعمميف ولممدراء ولؤلسرة 
 ضرورة إدراج مقرر لتدريس المواطنة الرقمية في برامج إعداد المعمـ بالكميات المختصة 
 لتربية والتعميـ ووزارة االتصاالت بوضع أنشطة لمتوعية ضرورة وجود شراكة بيف وزارة ا

 بمفاىيـ وميارات المواطنة الرقمية بالمؤسسات التعميمية
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 ضرورة تدريس المسؤولية اإللكترونية في كؿ المراحؿ التعميمية 
 ضرورة تدريب الطبلب عمميًا عمي ميارات التكنولوجيا الرقمية 
 ت العميا بالكميات المختصة عف العصر الرقمي يجب إنشاء برامج دراسية لطبلب الدراسا

 لنشر ثقافة المواطنة الرقمية والتربية الرقمية
 ضرورة اقامة حمبلت لتوعية الطمبة بإيجابيات وسمبيات اإلنترنت في اإلذاعة المدرسية 
 ضرورة إرساء قواعد صحية في المدرسة لتحقيؽ السبلمة الرقمية 
 ـ بمفاىيـ المواطنة الرقمية وسبؿ التعامؿ مع العصر توفير دليؿ ألولياء األمور لتعريفي

 الرقمي
 البد مف إجراء ندوات ومسابقات ثقافية في المدرسة تطرح كؿ قضايا العصر الرقمي 
 البد مف وجود برنامج تدريبي يحصؿ مف يجتازه عمي شيادة المواطف الرقمي 
 التعميمية ضرورة تفعيؿ المدونات وشبكات التواصؿ االجتماعي داخؿ المؤسسات 
 توفير الوصوؿ الرقمي لمجميع ببل استثناء داخؿ المدرسة 
 ضرورة تدريب أولياء األمور عمي استخداـ التقنيات الرقمية 

التصوز املكرتح لتعزيز أبعاد املواطٍة السقىية لدى الطالب ذوي اإلعاقة  احملوز الجالح :

 البصسية باملسسمة الجاٌوية:

مقترح لتعزيز أبعاد  وضع تصور لمبحث مف خبلؿ مسخااإلجابة عف السؤاؿ ال يمكف
عمي  ،ويعتمد ىذا التصور بالمرحمة الثانوية ذوي اإلعاقة البصريةالمواطنة الرقمية لمطبلب 

 عدة محاور عمي النحو التالي :
 وفّوً التصوز املكرتح: -1

تعزيز  يقصد بالتصور المقترح في الدراسة الحالية نموذج عاـ مستقبمي يوضح كيفية    
؛ لمواكبة التغيرات التكنولوجية ،  ذوي اإلعاقة البصريةالطبلب  ىالمواطنة الرقمية لدأبعاد 

ولموعي بالعالـ الرقمي ونشر ثقافة المواطنة الرقمية في مجتمعاتنا مف خبلؿ التربية المنزلية 
 والمناىج التعميمية في المدرسة والجامعة ؛ ألف ذلؾ أصبح مف أساسيات الحياة.
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 :تصوز املكرتحال والوح -2

 تنبثؽ  مبلمح التصور المقترح مف خبلؿ ما يأتي:
  تعد قضية ذوي اإلعاقة التي لـ يغفؿ عنيا الديف اإلسبلمي وكؿ الديانات قضية إنسانية

الحكومات والمنظمات إيبلء أىمية  ى، وتأسيًسا عمي ذلؾ يتحتـ عمىوتربوية بالدرجة األول
 .عية انطبلًقا مف جوانب إنسانية واجتماعيةخاصة ليذه الفئات المجتم

  طبيعة التغيرات والتحديات التكنولوجية التي يمر بيا العصر الحالي؛ حيث توضع
التكنولوجيا الرقمية عمي قمة التسمسؿ اليرمي في تطوير التعميـ ، وعند التمكف مف 

تقانيا سوؼ يؤدي ذلؾ إلي تحديث التعميـ وتطوي ره عف طريؽ التكنولوجيا الرقمية وا 
 .التخمص مف نمط التعميـ اليرمي ونقؿ التكنولوجيا تصاعدًيا

  وعييـ  قمةنتيجة ذوي اإلعاقة البصرية وجود بعض المشكبلت التي تواجو الطبلب
 .باستخداـ التكنولوجيا الرقمية، مما يستدعي وضع آليات لحميا في إطار مستقبمي

 دد األمف الدولي؛ لذلؾ فنحف في أمس أصبحت تحديات الجريمة العابرة لمحدود قضية تي
الحاجة )وخاصة فئة ذوي اإلعاقة( إلي سياسة وقائية تحفيزية وقائية ضد أخطار 
التكنولوجيا ، وتحفيزية لبلستفادة المثمي مف ايجابياتيا ، سياسة جديدة تتضمف ضرورة 

تعامموف مع توعية الطبلب بمجموعة الحقوؽ والواجبات التي ينبغي أف يتعامموا بيا وىـ ي
 التكنولوجيا، وىو ما يعرؼ بالمواطنة الرقمية.

  المواطنة الرقمية وقيـ التعايش مع العوالـ الرقمية تحتاج جيد تربوي متكامؿ يكتسب
 .خبللو الطبلب المعارؼ والميارات والسموكيات البلزمة الندماجيـ في ىذه المجتمعات

 أِداف التصوز املكرتح -3

 ذوي اإلعاقة البصريةالمواطنة الرقمية لمطبلب  أبعادرح لتعزيز ييدؼ التصور المقت    
 بالمرحمة الثانوية ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ينبغي تحقيؽ الخطوات اآلتية:

 بالمرحمة الثانوية بمبادئ المواطنة الرقمية  ذوي اإلعاقة البصريةالطبلب  ىتنمية الوعي لد
لمتزايدة لمتكنولوجيا وتحفيز االستفادة لنتمكف مف حماية مجتمعاتنا مف اآلثار السمبية ا

 منيا لممساىمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني. ىالمثم
  نشر ثقافة المواطنة الرقمية في مجتمعاتنا مف خبلؿ المناىج التعميمية والمدرسة واألسرة

 .وكافة مؤسسات المجتمع 
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 بلؽ الحميدة لحمايتيـ مف خطورة التغيرات تربية الطبلب منذ الصغر عمي القيـ واألخ
 التكنولوجية اآلنية والمستقبمية.

  مما ينعكس باإليجاب عمي لمطبلب ذوي اإلعاقة البصريةتحسيف جودة الحياة النفسية ،
الرضا عف الحياة والطمأنينة النفسية ، والبيجة والضبط الداخمي، وتحقيؽ الذات والتعامؿ 

 ة ، وىذا كمو يشعره بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية.مع المشكبلت بكفاءة وفاعمي
  تنمية الشعور بالعدؿ والمساواة والفرص المتساوية بيف ذوي اإلعاقة وأف ليـ الحؽ في

 .المعرفة وفي التعميـ أي نشر التربية الديمقراطية بينيـ كمواطنيف
 ي القرار لبلستفادة مف تقديـ جممة مف اإلجراءات واآلليات التي مف شأنيا تساعد صانع

 تعزيز المواطنة الرقمية.
 وتطمبات وآليات تٍفير التصوز املكرتح -4

بالمرحمة الثانوية  ذوي اإلعاقة البصريةالطبلب  ىلدالمواطنة الرقمية  أبعادتعزيز  إف
الدور  :توافر العديد مف المتطمبات األساسية و تمثؿ جيود عدد مف األطراؼ مثؿ ىيعتمد عم
لممدرسة واألسرة والمعمـ والمتعمـ والقائميف والمسئوليف عف تطوير العممية التعميمية،  التربوي

يذه المتطمبات لولكؿ منيـ عدد مف األدوار التي تدعـ عممية التنفيذ وفيما يمي توضيح 
 وآليات التنفيذ.

 أبعاد املواطٍة السقىية عزيزتفعين دوز املدزسة يف ت)أ(  

 في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية ة لتحقيؽ وتعظيـ دورىا التربويالمدرس ىيجب أف تسع    
 :مف خبلؿ ما يمي

 لغرس قيـ المواطنة الرقمية لمطبلب بالمدارس . همحدد وضع خطة تفصيمية يجب -

ة المختمفة ضرورة عمؿ مكتبات سمعية تخدـ جميع الصفوؼ الدراسية بالمراحؿ التعميمي -
يتناسب واإلعاقة البصرية ومستحدثات  ـ بتطويرىا بما،مع االىتماتحوي المواد الدراسية

 التكنولوجيا ، عمي أف تجدد بتجدد المناىج الدراسية.

تصميـ موقع إلكتروني لممدرسة يضـ جميع فعاليات العممية التعميمية ، ويسمح لمطبلب  -
ـ بالتعبير عف آرائيـ حولو أو أف يتـ نشره في المدرسة ليتـ تعريؼ الجميع بو ؛ حتي يت

دارة وأولياء أمور ؛ لمتغمب تواصؿ جميع أطراؼ العممية التعميمية مف معمميف وطبلب وا 
عمي تحديات التعمـ عف بعد التي تمثؿ أزمة بالنسبة لذوي اإلعاقة، خاصة بعد انتشار 
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والذي حوؿ مسار التعميـ مف التعميـ المباشر )وجيًا لوجو( إلي التعميـ  02-كوفيد 
 األونبليف.

بحيث تتوافؽ مع البرامج التي يستخدميا ذوي اإلعاقة البصرية  اإللكترونيةواقع المتحديث  -
. 

تعميـ تجربة التعمـ اإللكتروني عمي جميع مدارس المكفوفيف بالمحافظات لماتوفره ىذه  -
التقنية مف جيد ووقت وىي مطمب مف جميع الطبلب المكفوفيف ويتمنوف تحقيقيا أسوًة 

 وية العامة ، والتي تيدؼ إلي التحوؿ لمتعميـ الرقمي.بزمبلئيـ في المدارس الثان

 مدارس المكفوفيف لمتحوؿ نحو العصر الرقمي. ؛لتييئةتوفير البنية التحتية التكنولوجية  -

إدارة  إف مدارس التربية الخاصة ؛ حيثلمعممي ومديري إعداد برامج تدريبية لمديري  -
وميارات وقدرات خاصة ومعرفة  مدارس ذوي اإلعاقة وخاصة المكفوفيف تتطمب كفايات

بخصائص ذوي اإلعاقة ، وكيفية التعامؿ معيـ عمي أساس طبيعة كؿ فئة ، مع توفير 
لكؿ مرحمة ما يناسبيا مف ميارات المواطنة الرقمية لدعـ استخدامات تمؾ المراحؿ العمرية 

 المختمفة لمتكنولوجيا.
رات والمواد التعميمية وغرس قيميا ضرورة دمج المواطنة الرقمية في كافة المناىج والمقر  -

مف خبلؿ توظيؼ تمؾ القيـ في المناىج المختمفة ، وىنا البد مف إعداد منيج خاص 
 ومتكامؿ لممواطنة الرقمية .

محاولة ربط المدارس عبر شبكة اإلنترنت وبرنامج الحكومة اإللكترونية لوزارة التربية  -
وميكنة إدارة المدرسة واستخداـ المعامؿ  والتعميـ والمكتبة اإللكترونية داخؿ المدارس

كمراكز تعمـ مجتمعي ، وربط إدارة المدرسة وأولياء األمور والطبلب ذاتيـ مًعا ، عبر 
 شبكة واحدة لمتابعة أداء كؿ طالب.

ضرورة تطبيؽ فكرة اإلدارة اإللكترونية في المدارس لما ليا مف فوائد جمة تعود عمي  -
جاالت ؛ فيي تبسط اإلجراءات وتحسف األداء، فمف الممكف المؤسسة وأفرادىا في كؿ الم

إلي مدارس إلكترونية تستخدـ اإلنترنت في جميع أعماليا مف  العادية أف تحوؿ المدارس
تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة بسرعة فائقة، ويمكف االستعانة بالخبرات المتقدمة في مجاؿ 

 س ذوي اإلعاقة.تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية قبؿ تطبيقيا بمدار 
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 إعداد املعمي الداعي لمىواطٍة السقىية)ب(  

إف المعمـ ىو حجر األساس في العممية التعميمية وىو الدارس والناشر لسموؾ المواطنة 
الرقمية في نفس الوقت ؛ ومف ثـ يجب عميو أف يتعمـ سموكيات وقيـ المواطنة الرقمية كي 

بمثابة القدوة ليـ في العالـ الرقمي ، ومف ثـ البد يستفيد منيا وينقميا لممتعمميف، ويصبح 
مف إعداده جيًدا لمقياـ بأدواره المختمفة في العممية التعميمية خاصة مع تقنيات االتصاؿ 

 المتغيرة ، ومف متطمبات تحقيؽ ذلؾ ما يمي:
  إعادة النظر فيما يخص عممية إعداد المعمـ ، وعقد ورش عمؿ لتدريب المعمميف حوؿ

التكنولوجيا الرقمية في مجاالت التعميـ المختمفة ، وتشجيعيـ عمي االبتكار  استخداـ
 والتجديد في عمميتي التعميـ والتعمـ.

  االتجاىات اإليجابية نحو استخداـ التكنولوجيا  ذوي اإلعاقة البصريةإكساب معممي
 الرقمية.

 بية لممعمميف وضع أسس تخطيطية لمبلمح برنامج تدريبي مبني عمي االحتياجات التدري
لتجويد وتحسيف التعميـ في ضوء معايير الجودة الشاممة ، والقضاء عمي المعوقات التي 

 تحوؿ دوف استخداـ التكنولوجيا الرقمية.
  استخداـ السباقات في استخداـ التكنولوجيا والمنافسة بيف المجموعات ، والتعمـ التعاوني

لطبلب المكفوفيف إلي حب التعمـ وممارسة بيف أفراد المجموعة الواحدة يؤدي إلي تحفيز ا
التدريبات واألنشطة بنجاح ؛ مما يؤدي إلي ارتفاع مستوي الرضا عف حياتيـ الشخصية 

 .وعف أمورىـ التعميمية

  إمداد الطبلب بالتكويف النقدي البناء لمتمييز بيف الطرؽ والوسائؿ التي يجب أف تستخدـ
 لفصؿ الدراسي وكذلؾ خارجو.بيا ىذه التقنيات الرقمية الحديثة في ا

  وضع مادة باسـ المواطنة الرقمية ضمف برامج إعداد المعمميف ، مع ضرورة االىتماـ
بفحص المقررات الدراسية الخاصة بإعداد المعمميف والتأكيد عمي تكامؿ التكنولوجيا 

 الحديثة بيا.

 مية؛ ألف ضرورة وجود رخصة يحصؿ عمييا مف يتدرب عمي استخداـ التكنولوجيا الرق
العديد مف الدراسات أثبتت أف المعمميف بعد حصوليـ عمي ىذه الرخصة سيصبح لدييـ 

 إيمانًا قويًا لتحسيف بيئة التعمـ ، وجعؿ حجرة الدراسة أكثر مرونة.
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  وتنمية مياراتيـ  ذوي اإلعاقة البصريةلمعممي المستديمة ضرورة التنمية المينية
عمؿ واألداء التعميمي بفعالية في بيئات التعمـ واتجاىاتيـ التي سوؼ تسمح ليـ بال

المساعدة بالتكنولوجيا التعميمية الحديثة ؛ ويتطمب ذلؾ إحداث تغييرات جوىرية في مناىج 
 الكميات المختصة بإعدادىـ ، وتغييرات فيما يتعمؽ بمتطمبات اعتمادىـ كمعمميف.

 في التفاعبلت االجتماعية ذات  تشجيع اآلداب السموكية في البيئة الرقمية ، مع المسئولية
 الصمة باستخداـ تقنية المعمومات وأف يكوف المعمـ نموذًجا في ذلؾ.

  العمؿ عمي بناء بيئات تعميمية إلكترونية تعاونية يتشارؾ فييا الطالب والمعمـ في الفصوؿ
 الدراسية وخارجيا عبر الوسائط الرقمية المختمفة.

  ًا مف قبؿ المعمـ ، مف خبلؿ إعداد البرامج التكنولوجية تقديـ الدعـ النفسي لممعاقيف بصري
التي تيتـ بتنمية الميارات الحسية لدييـ ، والتي تجعميـ يدركوف بأنيـ كيانات أساسية 

 في المجتمع.

  ينبغي تدريب المعمميف غير المتخصصيف في اإلعاقة البصرية عمي استخداـ لغة برايؿ
لكترونية الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية ، وذلؾ عف وعمي استخداـ المعينات والتقنيات اإل 

ريقة برايؿ طريؽ تفعيؿ وحدة التدريب، واالستعانة بالمعمميف المكفوفيف المجيديف لط
 .لتدريب غيرالمتخصصيف 

 دزاسة استيادات الطالب ووتطمباتّي يف ضوء أبعاد املواطٍة السقىية)دـ( 

عاد المواطنة الرقمية وتعمـ مياراتيا ليس باألمر إف عممية مساعدة الطبلب عمي فيـ أب     
اليسير ، وقد يكوف غاية في الصعوبة بالنسبة لموالديف والمربيف الذيف يشعروف بأنيـ 
عاجزوف عف مسايرة التغيرات السريعة في العالـ التكنولوجي، ولمسايرة الطالب لمعالـ الرقمي 

 يجب تحقيؽ لو ما يمي:
 واحتياجاتيـ مف التكنولوجيا  ذوي اإلعاقة البصريةمبات الطبلب التخطيط الواعي لفيـ متط

والتخطيط الستخداـ استراتيجيات تعمـ حديثة مثؿ : التعمـ التشاركي االلكتروني والخرائط 
 الذىنية اإللكترونية والتي تنمي ميارات عديدة عند ذوي اإلعاقة .

  وتقدير  اإلعاقة البصريةلذوي  التكنولوجية المشكبلتإجراء دراسات تستيدؼ تحميؿ
 احتياجاتيـ التعميمية ، وذلؾ طبقا لخصائص كؿ فئة.
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  ضماف فرص الوصوؿ الرقمي المتكافئ لكافة الطبلب )المساواة الرقمية( ، ولتحقيؽ
المساواة البد مف توفير الحقوؽ والواجبات الرقمية ودعـ الوصوؿ اإللكتروني ألنيما عماد 

 المساواة الرقمية.
 حاطتيـ عمًما ضرورة إكسا ب الطبلب ميارة التسوؽ اإللكتروني عبر القنوات التكنولوجية وا 

بأىـ القضايا المتعمقة بيذه العمميات وآليات الشراء بصورة قانونية بما يؤىؿ الطالب ألف 
 يكوف مستيمًكا فعااًل في االقتصاد الرقمي.

  ورية لمتعامؿ الرقمي مف تنمية قدرات الطبلب عمي الحوار والتحميؿ والنقد وىي ميارات ضر
خبلؿ توظيؼ المناقشة في الفصوؿ الدراسية وأف تتاح ليـ الفرصة لبلشتراؾ في الممتقيات 

 والمنتديات والمدونات وجمسات النقاش التي تتيحيا شبكات التواصؿ االجتماعي.
  تقنيات التنمية ميارات استخداـ عقد دورات لتدريب ذوي اإلعاقة البصرية لضرورة

 وتصفح الشبكات الرقمية.لوجية التكنو 
  توظيؼ أسموب الحوار والنقاش لتعمـ الطبلب ميارات االتصاؿ وميارات احتراـ آراء أفكار

 اآلخريف وميارات اإلصغاء النشط.

  عمي مواكبة التغيرات والمستجدات التكنولوجية في ذوي اإلعاقة البصرية تشجيع الطبلب
لفعاؿ لئلنترنت والبريد اإللكتروني وغيرىا مف حقوؿ المعرفة ومساعدتيـ عمي التوظيؼ ا

 وسائؿ التواصؿ اإللكتروني.
  يجب تدريب الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية بالصفوؼ الدراسية األولي ) منذ الصغر( عمي

طريقة برايؿ واستخداـ التكنولوجيا في التعميـ ، فبل يجوز إرجاء محاولة تعميـ الكتابة 
ؿ ميارات التعامؿ مع العصر الرقمي بحجة أف الطفؿ مازاؿ بطريقة برايؿ أو تعميـ الطف

 صغير.
 تٍىية وعي األسسة مبتطمبات املواطٍة السقىية)د(  

إف الطبلب يبدءوف في استخداـ التكنولوجيا قبؿ دخوؿ المدرسة؛ لذلؾ فيـ بحاجة  
لياء األمور إلي أف يمقنيـ أولياء األمور أساسيات المواطنة الرقمية ، وبذلؾ يمثؿ دور أو 

غاية في األىمية ؛ مما يستمـز االىتماـ بتنمية وعييـ حوؿ التكنولوجيا حتي يتمكنوا مف 
 تأدية ىذا الدور بفاعمية ؛ وليذا يجب أف ندعـ أولياء األمور في اآلتي:
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  تقديـ قائمة بأىـ التوجييات حوؿ التساؤالت التي يمكف أف تطرح في أذىانيـ في
نائيـ أثناء االستخدامات المختمفة لمتقنيات الرقمية الحديثة ، التعامؿ المناسب مع أب

 والعمؿ عمي مناقشتيا معيـ ، فالكبار يحتاجوف أف يكونوا نماذج جيدة لممواطنة الرقمية.

  إعداد دليؿ ألولياء األمور الستخداـ التكنولوجيا بصفة عامة ودعـ استخداميا في
 المجاؿ التعميمي بالنسبة لؤلبناء.

  نشرات دورية ترسميا المدارس ألولياء األمور بصفة دورية حوؿ التقنيات الحديثة إعداد
 التي تستخدـ في التعميـ داخؿ المدرسة لممساعدة في تعمـ أبنائيا.

  توفر وزارة التربية والتعميـ كتيبات خاصة حوؿ السموؾ الرقمي، يتـ توزيعيا عمي أولياء
تفعيؿ دور مجالس اآلباء ، مع في التعميـ األمور لدعـ استخداـ التكنولوجيا ودمجيا

داخؿ المدارس وذلؾ بمناقشة األمور الخاصة بالمواطنة الرقمية وسموؾ األبناء عند 
 .التعامؿ مع الوسائؿ التكنولوجية

 توعية الكائىني بالعىمية التعميىية وصٍاعة الكساز بأبعاد املواطٍة السقىية)ِـ(   

اءات واآلليات إلي القائميف عمي العممية التربوية يجب تقديـ مجموعة مف اإلجر      
والتعميمية وصانعي القرار لبلستفادة منيا في تعزيز مبادئ المواطنة الرقمية وذلؾ مف خبلؿ 

 ما يمي:
  ضرورة الزاـ الناشريف والمطوريف والمخططيف والتربوييف وغيرىـ ممف يقوموا بتصميـ

وعة مف المعايير والمواصفات التي يجب المحتوي الرقمي التعميمي لممكفوفيف بمجم
مراعاتيا عند عرض مادة عممية نصية أو مرئية بحيث تتناسب مع الخصائص الحسية 

 لذوي اإلعاقة حتي يتمكنوا مف تصفح ىذه الصفحات بسيولة ويسر.
  التي طالبت بيا مدراء مدارس  –توفير تكنولوجيا األجيزة المحمولة كبيرة الحجـ

وضماف وجود إمكانيات بيا  -فظات المختمفة التي طبقت بيا الباحثةالمكفوفيف بالمحا
تسمح بإنتاج مقاطع فيديو وصوت وصورة بما يسمح بتطور العبلقات االجتماعية 
لممكفوفيف وتوسيع دوائر معارفيـ عف طريؽ العمؿ التعاوني مع أقرانيـ حوؿ العالـ 

 باستخداـ األجيزة المتنقمة .
 التي توفر اإلتاحة الرقمية لممكفوفيف في مجاالت الحواسيب  ينبغي توفير التطبيقات

 اآللية واليواتؼ الذكية واألجيزة الموحية.
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  يجب دعـ الدولة لذوي اإلعاقة البصرية ليتمكنوا مف الحصوؿ عمي كافة األجيزة
 التكنولوجية التي يستخدمونيا لمواكبة التطور التقني.

 ف المكفوفيف ، والتي تزخر بيا القوانيف المصرية تفعيؿ القوانيف الخاصة بذوي اإلعاقة م
 المختمفة ؛ تحقيًقا لممبدأ الدستوري المصري، العدالة ، عدـ التمييز.

 إعانات شيرية لمطمبة الغير قادريف عمي توفير احتياجاتيـ التكنولوجية ،  ضرورة صرؼ
 مع توفير كؿ ما يحتاجوف إليو مف خبلؿ صندوؽ الجياز التنفيذي.

  ضع مخططات وتصورات ومقررات ومناىج أساسية لممواطنة الرقمية بكؿ ضرورة و
محاورىا ؛ نظًرا ألنيا ستكوف بمثابة القيادة لممستقبؿ، وتحديد احتياجات كؿ مرحمة 

 دراسية مف قدر ثقافي وتكنولوجي يتناسب مع أعمار المتعمميف.
 قية والتواصمية البد مف إصدار وثيقة مف شأنيا أف تحدد الضوابط السموكية واألخبل

والتعميمية التي يجب أف يتحمي بيا كؿ فرد يرغب في دخوؿ الحياة االفتراضية والتعامؿ 
 معيا.

  ضرورة إرساء قواعد صحية لتحقيؽ السبلمة الرقمية مف خبلؿ التكامؿ بيف المقررات
 مثؿ العمـو والثقافة الصحية وعمـ النفس واالجتماع ؛ وذلؾ لموقاية مف مخاطر اإلدماف
في استخداـ التواصؿ االجتماعي لمحد الذي يؤثر سمًبا عمي صحة مستخدميو وأمف 

 فكرىـ واستقرار حياتيـ.
  استحداث مصادر جديدة لتمويؿ مدارس ذوي اإلعاقة في مصر تكفي لشراء أجيزة

 تكنولوجية حديثة بالمدارس وتوفير برامج تدريبية لمطبلب والمعمميف.
 لعاممة في مجاؿ رعاية وتعميـ وتأىيؿ ذوي اإلعاقة البد مف تكاتؼ جميع الجيات ا

 لتدارس القضايا أو المسائؿ التي تحوؿ دوف تقدـ خدمات ذوي اإلعاقة.
  البد مف قياـ وزارة التربية والتعميـ بإنشاء مركز متخصص لتدريب المعمميف عمي تعزيز

 قيـ المواطنة الرقمية.
 لتربية والتعميـ واالتصاالت وتكنولوجيا ضرورة إطبلؽ برنامج تدريبي تشرؼ عميو وزارة ا

المعمومات ؛ إلكساب الطبلب ميارات وقيـ التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية ويحصؿ مف 
 يجتاز البرنامج عمي شيادة المواطنة الرقمية.
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  توفير األجيزة التكنولوجية والمعينات البصرية بالشكؿ الذي قد يساعد عمي حرية التنقؿ
 يزيد مف ثقتو بنفسو تزيد جودة الحياة بالنسبة لو. لدي الكفيؼ ، مما

  سف السياسات والتشريعات والقوانيف التي تكفؿ الوصوؿ العادؿ لكؿ الفئات المحرومة- 
مف التكنولوجيا واستثمارىا االستثمار األمثؿ في التعميـ ، والعمؿ  -مف ذوي اإلعاقة 

إللكتروني ليـ ، واستشراؼ أفاؽ عمي توفير الحقوؽ الرقمية المتساوية ودعـ الوصوؿ ا
التطور الجاري في مجاؿ تقنية االتصاالت والمعمومات وبرمجياتيا ؛ لتسييؿ استخداـ 
ذوي اإلعاقة ليا ، وتوظيفيا في خدمتيـ ، واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيمة بمحو أميتيـ 

 الرقمية والمعموماتية.

 تحديد احتياجات المؤسسة التعميمية  إنشاء إدارة متخصصة لممتابعة والتقويـ مف مياميا
 مف وسائط تكنولوجية ثـ كتابة التقرير ورفعو إلي المسئوليف لتوفيرىا.

  استمرارية الدعوة والقيادة لئلصبلح التعميمي والمدرسي، والتركيز عمي مقومات
 التكنولوجيا الحديثة لتحديث أداء الطبلب.

 )و( دوز وسائن اإلعالً 

مطمب أساسي لزيادة وعي المعمميف  –المسموعة والمرئية  –تعتبر وسائؿ اإلعبلـ 
وأخصائي تكنولوجيا التعميـ وأولياء أمور ذوي اإلعاقة ، وكؿ فئات المجتمع  بالمواطنة 

فيي تساعد في غرس قيـ المواطنة الرقمية ، والتعامؿ بشكؿ الئؽ مع  أبعادىاالرقمية و 
سطة التكنولوجيا ، ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف التكنولوجيا نفسيا أو مع األشخاص اآلخريف بوا

 تقـو وسائؿ اإلعبلـ بما يمي:
نشر ثقافة المواطنة الرقمية والمبادئ التي يحتاج اآلباء والمعمموف والمشرفوف عمي  -

استخداـ التكنولوجيا أف يعرفوىا ؛ حتي يستطيعوا توجيو اآلباء والطبلب ومستخدمو 
 ليادفة.التكنولوجيا عمومًا وذلؾ عبر برامجيا ا

نشاء قناة تميفزيونية خاصة  - إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمؿ ، وا 
 تصميـ مواقع تعميمية تخصيـ عمي شبكة اإلنترنت. وبذوي اإلعاقة 

االىتماـ بالدور اإلعبلمي في تنمية وعي المجتمع بالمعاقيف بصرًيا ، وتوعيتيـ بأساليب  -
 دة الحياة ليـ.التعامؿ السميـ معيـ لتحقيؽ جو 
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خاصة بعد وبضرورة تحذير وسائؿ اإلعبلـ مف انجراؼ الشباب وراء براثف التكنولوجيا -
ازدياد معدالت الجرائـ المرتبطة باستخداـ أجيزة التكنولوجيا الحديثة  مثؿ اختراؽ حساب 

 البنوؾ والتطرؼ واإلرىاب اإللكتروني والجاسوسية عف طريؽ التكنولوجيا.
لدينية التي تدعو جميع فئات المجتمع لمتمسؾ بالعادات والتقاليد الدينية زيادة البرامج ا -

األصمية ، وتربية ذوي اإلعاقة منذ الصغر عمي التمييز بيف الحبلؿ والحراـ وغرس األدب 
 وااللتزاـ في نفوسيـ.

تعزيز دور الخطاب الديني لمجابية األفكار الضالة والتبميغ عف أي حسابات إلكترونية  -
 قد يكوف وراءىا مخططات إرىابية تسعي لزعزعة األمف واالستقرار في المجتمع. مشبوىة

، التعميـ تعزيز قيـ المواطنة الرقمية المتعمقة بػ )االحتراـ وتأسيسًا لماسبؽ نجد أنو يمكف
 ، الحماية( لدي الطبلب ليكونوا مواطنيف رقمييف فاعمييف وذلؾ مف خبلؿ ما يمي:

 القانوف( ويتـ ذلؾ عف طريؽ ما يمي: –اآلداب  –الوصوؿ * تعزيز قيـ االحتراـ )
 ضرورة الوصوؿ المتكافئ لمتكنولوجيا لجميع األشخاص والمنظمات. -
 توفير الوصوؿ لمتقنية عبر مصادر وأجيزة ذات جودة عالية. -
 تشجيع المعمميف عمي استخداـ التكنولوجيا في صفوفيـ. -
.تحديد وقت معيف الستخداـ األجيزة ا -  لتكنولوجية خبلؿ اليـو
عدـ إرساؿ وسائؿ نصية أو تفقد البريد اإللكتروني أو البحث في الشبكة العنكبوتية ،  -

 واالنشغاؿ بالياتؼ الذكي خبلؿ اجتماعات العمؿ أو المدارس وغيرىا.
 عدـ استخداـ برامج قرصنة أو سرقة ىوية اآلخريف. -
 إلساءة ليـ أو التعدي عمي حقوقيـ.احتراـ اآلخريف عمي شبكة اإلنترنت وعدـ ا -
اإلطبلع عمي قوانيف وعقوبات نظاـ مكافحة جرائـ المعمومات والصادرة مف الييئات  -

 الحكومية.
 التجارة(. ويتـ ذلؾ عف طريؽ ما يمي: –محو األمية الرقمية  –* تعزيز قيـ التعميـ )االتصاؿ 

 ي.االستخداـ الواعي والمسئوؿ لتقنيات االتصاؿ الرقم -
 التفكير الجيد بما يتـ إرسالو وكتابتو عبر تقنيات االتصاؿ الرقمي. -
 مراقبة اتصاؿ الطبلب وتواصميـ مع اآلخريف باستخداـ التقنيات الرقمية. -
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توظيؼ تقنيات االتصاؿ الرقمي مثؿ شبكات التواصؿ االجتماعي لدعـ أنشطة الطبلب  -
 يف.داخؿ وخارج الصؼ ، ومشاركة األفكار مع اآلخر 

 ضرورة أخذ الطبلب لدورات تدريبية عمي اإلنترنت لمحفاظ عمي ثقافتيـ التكنولوجية. -
 التأكد مف مصداقية وموثوقية الموقع التجاري. -
 التعامؿ مع المواقع المشيورة. -
عدـ فتح الرسائؿ التجارية المزعجة والتي قد تزرع الفيروسات وبرامج التجسس بجياز  -

 المستيمؾ.
األمف الرقمي(  –الصحة والسبلمة الرقمية  –قيـ الحماية )الحقوؽ والمسئوليات  *  تعزيز

 وذلؾ عف طريؽ:
 توعية الطبلب بحقوقيـ ومسئولياتيـ عف استخداـ التقنيات الرقمية. -
 استخداـ التكنولوجيا الرقمية بمسؤولية وبدقة.  -
 غير المسئولة.الوعي بعدـ إيذاء اآلخريف والمنظمات بالسموكيات والكممات  -
اإلببلغ عف السموكيات غير المسئولة " كالتيديد واالبتزاز والتحرش لمجيات المختصة  -

 واألشخاص البالغيف".
نشر الوعي باألخبلقيات الرقمية لمستخدمي الشبكة والطرؽ اإليجابية الستخداـ التقنيات  -

 والشبكات.  
 شراء برنامج لمكافحة الفيروسات. -
 اري لحماية نظاـ الحاسب مف المتسمميف.تثبيت جدار ن -
 تحديث نظاـ التشغيؿ بانتظاـ. -
 تحديث وتحميؿ برامج الحماية مف التجسس. -
 استخداـ برنامج ترشيح / حجب المواقع غير المبلئمة في الشبكة العنكبوتية. -
 الوعي بالقرصنة واالحتياؿ. -
 ـ التكنولوجيا لفترات طويمة.ضرورة الوعي باآلثار الجسدية المترتبة عمي استخدا -
 الوعي بظاىرة اإلدماف عمي التقنية والحد مف أثرىا. -
 التقميؿ مف وقت استخداـ الطبلب لمتكنولوجيا. -
 االلتزاـ بالجمسة الصحيحة أثناء استخداـ الحاسب . -
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الحصوؿ عمي فترات راحة والقياـ ببعض التمرينات الجسدية أثناء العمؿ المتواصؿ عمي  -
 حاسب.ال
 الموازنة بيف الجوانب اإليجابية والسمبية لمصحة النفسية والجسدية عند استخداـ التقنية. -

 وقعة ٌتيذة تٍفير التصوز املكرتحاألداءات املت -5

بعد تحديد مفيوـ التصور المقترح وفمسفتو وأىدافو وكذلؾ آليات تنفيذه ، يتوقع أف  
 -ؿ ما سبؽ ومف ىذه األداءات المتوقعة ما يمي:يكوف ىناؾ تغييرًا في األداء نتيجة لك

  المواطنة الرقمية فيصبحوا مثقفيف تكنولوجًيا ،  أبعادب البصرية ذوي اإلعاقةالطبلب وعي
 ويتعمموا ما ىو مناسب وغير مناسب عند استخداميـ لتمؾ التقنيات الرقمية الحديثة.

 ائؿ التي يجب أف تستخدـ بيا ميزوف بيف الطرؽ والوسييصبح الطبلب لدييـ نظرة نقدية ف
 .ىذه التقنيات الرقمية الحديثة في الفصؿ الدراسي وخارجو

 تدريس منيج خاص باسـ المواطنة الرقمية في مدارس المكفوفيف. 

 تحسيف حياة المكفوفيف والتعمـ بطريقة أيسر وأسيؿ. 

 ثار السمبية نشر ثقافة المواطنة الرقمية داخؿ األسرة ؛ وبالتالي حماية األبناء مف اآل
 .المتزايدة لمتكنولوجيا

  عدادىـ زيادة االرتباط بيف المعمـ والمتعمـ واألسرة بما يعود بالنفع العاـ عمي الطبلب وا 
جيًدا لمتفاعؿ الكامؿ في المجتمع وفي المجاؿ التكنولوجي ألنو ببساطة المواطنة والتربية 

 الرقمية ىي مسئولية تقع عمي عاتؽ الجميع.

 ات التي توفرىا وزارة التربية والتعميـ والخاصة بالسموؾ الرقمي، والتي يتـ تواجد الكتيب
 .توزيعيا عمي أولياء األمور لدعـ استخداـ التكنولوجيا في التعميـ

 وعوقات تٍفير التصوز املكرتح: -6

 توجد بعض المعوقات التي قد تقؼ عائقًا أماـ تنفيذ التصور المقترح ، وتتمثؿ فيما يمي:   
 ؛ فقد ال تسمح إمكانات ذوي اإلعاقة ومدرستيـ ألسر اإلمكانات المادية والفنية قصور -

ارتفاع  مدرسة بتوفير األجيزة التكنولوجية المبلئمة لذوي اإلعاقة البصرية بسبباألسرة وال
قمة الموارد واإلمكانات المحددة في تكمفة األجيزة التي يستخدمياذوي اإلعاقة البصرية،و 

 المدرسة.
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ؼ السمبي لبعض مديري المدارس ونظارىا ؛ حيث نجد بعض مديري ونظار مدارس الموق -
وأف وجود  ،مازالوا يعتقدوف أف الطريقة المثمي لمتعمـ ىي الحفظ والتمقيف المكفوفيف

التكنولوجيا في المدرسة ما ىو إال إىداًرا لموقت وطاقة الطمبة فيما ال يفيد ، وتعطيميـ عف 
 التحصيؿ الدراسي.

مما يصعب معو إضافة مادة  ؛ ذوي اإلعاقة البصرية المواد المقررة عمي الطبلبكثرة  -
جديدة باسـ المواطنة الرقمية فيعجز ذوي اإلعاقة عف فيميا بسبب القصور في طبيعة 
المعمومات المستقبمة ، وقصور في ميارات التواصؿ، ىذا باإلضافة إلي القصور الموجود 

 صرية.أصبًل  والناتج عف اإلعاقة الب
قمة وعي المعمميف واألسرة بأىمية توظيؼ التكنولوجيا الرقمية في فيـ طبيعة العممية  -

 التعميمية وطبيعة التربية، وعدـ وعييـ بأىمية التكنولوجيا في حياة الطبلب.

 .ضعؼ البنية التحتية لمدارس المكفوفيف -

 ىيـ سمبي تجاىيا.الجديد مف التكنولوجيا ومف ثـ اتجارغبة التبلميذ في استخداـ  ضعؼ -

 ندرة توافر شبكات اإلنترنت فائقة السرعة. -
 قمة توافؽ الكثير مف المواقع مع البرامج الناطقة التي يستخدميا ذوي اإلعاقة البصرية. -
 ندرة توافر المدرب المناسب ذو الخبرة الواسعة في التعامؿ مع المكفوفيف . -

ف بالمغػػػة اإلنجميزيػػػة األمػػػر الػػػذي التصػػػميـ المبػػػدئي لمبػػػرامج التكنولوجيػػػة عػػػادة مػػػا يكػػػو -
 يعد عائقا بالنسبة لكثير مف المكفوفيف.

 سبن التغمب عمي املعوقات -7

 تتمثؿ أىـ سبؿ التغمب عمي معوقات تنفيذ التصور المقترح فيما يمي: 
  توفير ميزانية خاصة بذوي اإلعاقة تكفي لتمبية جميع احتياجاتيـ مع تقديـ المنح الدراسية

ة لمطبلب والدارسيف مف ذوي اإلعاقة ، وتقديـ الدعـ لممدارس والقروض الحسن
؛ ليتمكنوا مف الحصوؿ عمي كافة األجيزة والمؤسسات التعميمية التي تخدـ ذوي اإلعاقة

 التكنولوجية التي يستخدمونيا.

  عقد دورات تدريبية لمديري المدارس لتوعيتيـ بأىمية التكنولوجيا وأىمية دمجيا في التعمـ
ؿ عمي توفير جميع احتياجات المعاقيف مف التكنولوجيا الرقمية ، ودمجيـ في ، والعم

 المدارس ومتابعتيـ واإلشراؼ عمييـ.
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 .مف الممكف دمج فصؿ أو جزء خاص بالمواطنة الرقمية ضمف أي مادة دراسية 

  ضرورة توعية المعمميف وأولياء أمور ذوي اإلعاقة بأىمية المواطنة الرقمية وتوجيييـ
 التعامؿ مع ذوييـ وفؽ عوامؿ الديف والقيـ العربية األصيمة واإلنسانية والتحضر. بكيفية

 .تطوير البنية التحتية لمدارس المكفوفيف 

  التكنولوجيا الرقمية يجب البحث عف األسباب المؤدية إلى عزوؼ التبلميذ عف استخداـ
 .وتشجيعيـ عمي توظيفيا في التعميـ

  األماكف التعميمية لمطبلب ذوي اإلعاقة البصرية.توفير شبكات اإلنترنت في جميع 

  حرص مصممي المواقع التكنولوجية ومراعاتيـ لذوي اإلعاقة البصرية عند تصميـ المواقع
 أوتحديثيا بحيث تتوافؽ مع البرامج التي يستخدميا ذوي اإلعاقة البصرية.

  ومعرفة  إلعاقة البصرية،ذوي االمدرب المناسب ذو الخبرة الواسعة في التعامؿ مع فير تو
خصائصيـ وتييئتيـ لمتعامؿ مع ىذه األجيزة والبرامج وما يستتبع ذلؾ مف شروط يجب 

 تأمينيا لسبلمة مستخدـ الجياز .
  بذؿ جيدًا مكثفًا ومتواصبًل مف جانب الخبراء والمتخصصيف العرب لمحاولة توفير ىذه

 1أبناء الوطف العربي التقنيات بالمغة العربية لممكفوفيف وضعاؼ البصر مف
 توصيات البشح

سبؽ مف إطار نظري وبحوث سابقة، وفي ضوء ما انتيى إليو ىذا  بناًء عمى ما
تـ استخبلص بعض التوصيات عمي أمؿ أف تسيـ في تعزيز أبعاد المواطنة  البحث مف نتائج؛

 الرقمية لدي الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية ،وىي : 
لمقياـ بدراسات تستيدؼ تحميؿ مشكبلت ذوي اإلعاقة  توجيو اىتماـ البحث التربوي -0

 .البصرية وتقدير احتياجاتيـ التكنولوجية

، وتحويميا مف خطابات مكتوبة إلي تفعيؿ القوانيف والتشريعات الخاصة بذوي اإلعاقة  -4
 .قصر في التنفيذمواد ممزمة ومعاقبة مف يُ 

اء المعينات واألجيزة توفير الدعـ المالي المناسب الرسمي والحكومي تكفي لشر  -0
التكنولوجية التي تساعد ذوي اإلعاقة البصرية عمي التواصؿ مع العالـ الرقمي،وتضمف 

بذؿ الجيد لتصنيع ضرورة سيولة وصوليـ لكافة المعمومات الرقمية بأشكاليا المختمفة،و 
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ىذه األجيزة محميًا وتوفير المدربيف ذوي الخبرة الواسعة في التعامؿ مع التقنيات 
 إللكترونية الحديثة التي يستخدميا ذوي اإلعاقة البصرية.ا

ضرورة توفير الدعـ اإللكتروني لمطبلب ذوي اإلعاقة البصرية وفقًا لبلمكانات الفردية لكؿ  -7
 .طالب وطبيعة المادة الدراسية

ذوي اإلعاقة البصرية ومعممييـ وأسرىـ بأىمية وفوائد استخداـ  الطبلب ضرورة توعية -4
وتساعد عمي حب  لتقميدية،الرقمية،وأنيا تيسر الوقت والجيد عف الطرؽ االتكنولوجيا 

التعمـ وممارسة األنشطة بطرؽ جديدة؛ وبالتالي تغيير نظرة الكفيؼ لنفسو واحساسو 
 يستطيع التنافس بيف أقرانو مف دوؿ العالـ المختمفة. أنو و  باالستقبللية

 حبوخ وكرتسة 

فرت عنو نتائج البحث الحالي ؛ توجد مجموعة مف في ضوء اإلطار النظري ، وما أس
 البحوث التي تستدعي االىتماـ بيا ودراستيا مستقبميًا؛ مثؿ :

 .وعي الطبلب المكفوفيف ببعض الجامعات المصرية بالمواطنة الرقمية ىدراسة مد -

 التخطيط التربوي الستخداـ نظاـ التعمـ اإللكتروني في مدارس ذوي اإلعاقة بمصر. -

 وفيف لتحقيؽ مبدأ التعميـ عف بعد.التربوية بيف األسرة ومدارس المكف الشراكة -

  ىلد اإللكترونيالتنمر سموؾ في الحد مف   وأثره المواطنة الرقمية دراسة كيفية تنمية أبعاد -
   .ذوي اإلعاقة

 .التحديات التي يواجييا ذوي اإلعاقة البصرية في التعامؿ مع المحتوي التعميمي الرقمي -
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 سادعامل

 أواًل: املسادع العسبية

تقنيات تكنولوجيا التعميم الحديثة لذوي اإلعاقة  (.9112ابريعم ، سامية وأبوعيشة ، آمال .) .1
،  المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب، المجمة العربية لمتربية والعمـو واآلداب البصرية ،

  88- 62 (.6العدد)

(. شبكات التواصل االجتماعي وسبل 9118، إبراىيم يوسف )أبو المجد ، ميا عبد اهلل واليوسف  .9
المجمة جامعة الممك فيصل ،  –توظيفيا في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدي طمبة كمية التربية 

 299-621(.66، العدد )جامعة سوىاج –كمية التربية ، التربوية

( ، دار الزىراء 1، ط)الموىوبيفالخدمات المساندة لذوي اإلعاقة و ( . 9116الببالوي ،إيياب)   .0
 ، الرياض .

(.واقع الخدمات اإللكترونية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 9112التويم،نايف بن عبداهلل.) .7
 من وجية نظر الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبدالعزيز، (اإلعاقة البصرية)

 65-98(.92(،العدد)16،المجمد)حث التربويالمركز القومي لممناىج والب،مجمة دراسات تربوية 

 .دار المسيرة ، عمان ، توعية أفراد المجتمع بذوي اإلعاقة( .9116الجالمدة ، فوزية عبداهلل )  .6

الدراسات االجتماعية بأبعاد المواطنة  ي(: مستوي معرفة معمم9116الحصري، كامل دسوقي ) .6
جامعة ،مدراسات التربوية واالجتماعيةالمجمة العربية لالرقمية وعالقتو ببعض المتغيرات، 

 121-82(.8العدد ) معيد الممك سممان لمدراسات والخدمات االستشارية، -المجمعة

(. المواطنة الرقمية في كتب االجتماعيات لممرحمة الثانوية 9191الحناكي، لولوة عمي إبراىيم ) .4
جامعة الطائف ، معمـو اإلنسانيةمجمة جامعة الطائؼ لنظام المقررات بالمممكة العربية السعودية، 

 686-625(.91( ، العدد )6، المجمد )

( . ذوي اإلعاقة ) االحتياجات الخاصة ( الواقع والمأمول ، 9191الخياط ، فاطمة أبوبكر.) .8
،  المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب،  المجمة العربية لعمـو اإلعاقة والموىبة

   112-22(.12العدد)

(. المواطنة الرقمية مدخاًل لمساعدة 9116، جمال عمى .والفوييي ،ىزاع بن عبد الكريم )الدىشان  .2
( ، 51، المجمد ) جامعة المنوفية مجمة كمية التربية ،أبناءنا عمى الحياة فى العصر الرقمي ، 

 29-1(.2العدد )

مجمة ر الرقمي، (.المواطنة الرقمية مدخاًل لمتربية العربية في العص9116الدىشان، جمال عمي ) .11
 112-29(.6(، العدد )9،السنة ) نيسان / إيار / حزيران ،نقد وتنوير 
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التعميم اإللكتروني أصبح حاجة ممحة في ظل جائحة كورونا،  .(أ9191الدىشان، جمال عمي ) .11
 ،متاح عمي: 16/8/9191، بتاريخ 9191أغسطس  11مجمة فمسطين اليوم ، 

2020-8-.ps.15http://paltoday.ps/ar/post/38/864 

(: واقع ومستقبل التعميم اإللكتروني في مؤسسات التعميم العالي ب9191الدىشان، جمال عمي ) .11
 ، متاح عمي:12/8/9191الفمسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا ، بتاريخ 

http://www.Alwaton voice.com 

معات األردنية الحكومية لميارات المواطنة ( . مدي امتالك طمبة الجا9191الراشد، خولة رسمي ) .00
( ، العدد 2المجمد ) ،المركز القومي لمبحوث غزة، مجمة العمـو التربوية والنفسيةالرقمية، 

(11.)112-158 
درجة ممارسة طالبات المرحمة الثانوية بمحافظة  .(9191الزىراني، جميمة عبد اهلل ، وآخرون ) .12

المجمة الدولية لمعمـو التربوية والمسؤوليات االلكترونية، جدة لمفيوم األمن الرقمي والحقوق 
-566(.21( ، العدد )91، المجمد ) المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، والنفسية

521 
تصورات طمبة جامعة القصيم نحو المواطنة الرقمية  .( 9112الصمادي، ىند سمعان إبراىيم ) .16

مجمة تعميمية، دراسة ميدانية عمي عينة من طمبة جامعة القصيم ، وسبل تفعيميا في المؤسسات ال
( ، 2السنة ) جامعة الجمفة،المجمة العربية في العموم االنسانية واالجتماعية، ،دراسات وأبحاث

 986-966(.92العدد )
،  عالـ التربية(. التعميم والمواطنة الرقمية رؤية مقترحة ، 9112المسمماني، لمياء إبراىيم ) .16

 22-16(.22( ، العدد )16، السنة )لمؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشريةا

( ، دار السحاب 1، ط) المواطنة الرقمية )تحديات وآماؿ(. )9112 ( تامر المغاورى المالح ، .12
 لمنشر ، القاىرة .

يثة في مدي انتشار (. أثر استخدام التقنية الحد9112المومني، سامرة أحمد مصطفي ، وآخرون) .18
الجريمة االجتماعية في المجتمع األردني من وجية نظر طمبة جامعة اليرموك وأعضاء ىيئة 

( 8، العدد )المركز الجامعي أحمد زبانة غميزان  التدريس فييا : مقترحات وحمول ، مجمة الرواق ،
.922-922 

المجمة العممية اإلعاقة ،  التكنولوجيا وذوي .(  9191الوزان ، عبد الكريم عبد الجميل )  .12
المجمد  ،المؤسسة العممية لمعموم التربوية والتكنولوجية والتربية الخاصة، لمتكنولوجيا وعمـو اإلعاقة

 56-91(.9( ، العدد )9)
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( . أثر الثورة الرقمية واالستخدام المكثف لشبكات التواصل 9116بشير ، جيدور حاج ) .91
فيوم المواطنة من المواطن العادى إلى المواطن الرقمي ، االجتماعي فى رسم الصورة الجديدة لم

  256-291(.16، العدد ) جامعة قاصدى مرباح ورقمة،  دفاتر السياسة والقانوف

، منظمة األمم المتحدة لمطفولة  األطفاؿ فى عالـ رقمي( ، 9112تقرير حالة أطفال العالم لعام ) .91
 )اليونيسف(.

ستراتيجية القومية لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات اال(. 9119جميورية مصر العربية ) .99
: المجتمع المصري في ظل اقتصاد المعرفة ، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  4.04 – 4.04

 المعمومات ،القاىرة.
بشأف :  ،9112-8-92( بتاريخ  921قرار وزاري رقم )    .(9112جميورية مصر العربية) .95

، وزارة التربية والتعميم  ، مكتب  وفصوؿ التربية الخاصة إصدار البلئحة التنظيمية لمدارس
 الوزير، القاىرة. 

إدارة  -نشرة التوجييات الفنية والتعميمات اإلدارية ( .  9191-9191جميورية مصر العربية) .92
،  وزارة التربية والتعميم  ، قطاع التعميم العام ،اإلدارة المركزية لشئون التربية التربية الخاصة

 ة ،القاىرة .الخاص

(. متطمبات تنمية رأس المال الفكري 9191وغازي ، ىناء عمي عمي ) .جوىر ، عمي صالح  .96
( ، العدد 91، السنة ) جمعية الثقافة من أجل التنمية، مجمة الثقافة والتنميةبجامعة دمياط ، 

(165.)215-259 
قيم المواطنة الرقمية (. دور أتمتة التعميم الثانوي في تأصيل 9191خميل، سحر عيسي محمد ) .96

 625-621(.25، العدد ) جامعة سوىاج –كمية التربية ، المجمة التربويةلدي طالبو، 
، مكتبة سيكولوجية اإلعاقات العقمية والحسية: التشخيص والعبلج(. 9112رسالن ، شاىين ) .92

 األنجمو المصرية ، القاىرة.
الجغرافيا  ات االلكترونية فى تدريس ( . فاعمية استخدام المدون9112زوين ، سيا حمدى محمد ) .98

جامعة ، مجمة كمية التربيةعمى تنمية ميارات المواطنة الرقمية لدى الطالب المعمم بكمية التربية ، 
  651-261.( ، العدد التاسع55المجمد )، أسيوط

المؤتمر الدولي ، (.المشكالت التي تواجو الشباب ذوي اإلعاقة 9118سامي ، سالي محمود )  .92
-921جامعة عين شمس. –كمية اآلداب ،  نوي لكمية اآلداب : الشباب وصناعة المستقبؿالس

922 
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مجمة العمـو اإلنسانية ( . اإلدمان عمى االنترنت : اضطراب العصر ، 9116سميمة ، حمودة. )  .51
 992-915.(91العدد ) ورقمة )الجزائر(،  -جامعة قاصدي مرباح، واالجتماعية

التكنولوجيا الرقمية لذوي ( . 9119و مبارز،منال عبدالعال ) سويدان ، أمل عبدالفتاح .51
 .، دار الزىراء ، الرياض االحتياجات الخاصة

( . دور التقنيات الحديثة في دعم البرامج 9118) نجاة ،و بن حريرة. سيدىم ، خالدة ىناء  .59
  61ية لجامعة باتنة التعميمية لممكفوفين ، البرمجيات الناطقة نموذًجا: دراسة حالة المكتبة المركز 

-55(.21، العدد ) الجزائر،  مجمة دراسات لجامعة عمار ثميجي باألغواطمصمحة المكفوفين ، 
61 

(. اتجاىات ذوي االحتياجات الخاصة لمتابعة 9112شبيمي، ميرال يحيي ). و شاىين، ىالة عطية  .55
شباع احتياجاتيم ، دراسة ميدانية عمي عينة من المكفو  فين والصم في منطقة وسائل اإلعالم وا 

العدد  ،المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب، المجمة العربية لعمـو اإلعاقة والموىبةجازان، 
(8.)122-188 

(. رؤية مقترحة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية لطالب 9118شعبان، أماني عبد القادر محمد ) .52
المركز  مستقبؿ التربية العربية،عاصرة، التعميم قبل الجامعي في ضوء االتجاىات العالمية الم

  159-25(.112( ، العدد )96المجمد ) ،العربي لمتعميم والتنمية

(. العالقة بين المواطنة اإللكترونية وتشكل ىوية األنا لممراىقات 9112إيمان جمعة فيمي ) شكر، .56
 112-66( .161( ، العدد )2، الجزء )كمية التربية ، جامعة األزىر،مجمة التربية  ،

مركز ، مجمة فكر  ،( . المواطنة الرقمية ترف فكرى أم ضرورة ؟9116محمد شوقى ) شمتوت، .56
  116-112(.16، العدد) العبيكان لمنشر

(. دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في نشر قيم المواطنة الرقمية 9112شمس، أمل عبد الفتاح ) .52
جامعة ، حوليات آداب عيف شمسالقاىرة، لتحقيق التنمية المستدامة، بحث ميداني في محافظة 

 512-962(.26مجمد )عين شمس ،
فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات الحسية في . (9116صباح ، رحاب صباح حسن ) .58

 رسالة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة العريش.، تحسيف جودة الحياة لؤلطفاؿ المكفوفيف

، مؤسسة طيبة  اإلعاقة البصرية (.9118يع عبد الرؤوف )محمد، رب.عامر، طارق عبد الرؤوف  .52
 لمنشر ، القاىرة.

(. المشكالت السموكية وعالقتيا بأساليب المعاممة 9112عبد الكريم، محمد الميدي عمر محمد ) .21
الوالدية لدي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في ضوء بعض المتغيرات األسرية بمنطقة القصيم 
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مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل ، ،مجمة التربية الخاصة والتأىيؿعودية ، بالمممكة العربية الس
 119-22(.6( ، العدد )9المجمد )

(. دور التعميم األساسي )الحمقة الثانية( في تعزيز قيم المواطنة 9116عوض، أسياد محمد محمد ) .21
-929(.6، العدد ) (16، المجمد ) جامعة كفر الشيخ ،مجمة كمية التربيةالرقمية لدي تالميذه، 

521 
(. تصور مقترح لتنمية وعي تالميذ مرحمة التعميم األساسي 9116كفافي، حنان مصطفي محمد ) .29

 528-526، عدد خاص.دراسات عربية في التربية وعمـ النفسبثقافة المواطنة الرقمية، 
ت االتصاالت نفاذ االشخاص ذوي اإلعاقة إلي خدما. ( 9112لجان دراسات قطاع تنمية االتصاالت .) .25

 .، القاىرةوتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
، المكتبة المناىج التربوية لذوي االحتياجات التربوية الخاصة(. 9119مازن ، حسام محمد ) .22

 األكاديمية ، القاىرة.

مركز ،  4.04التقرير االستراتيجى العربي ( : 9116مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ) .26
 ياسية واالستراتيجية ، مؤسسة األىرام ، القاىرة .الدراسات الس

أثر اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية عمي  .( 9116)موسي، إخالص محمد عبد الرحمن حاج .26
شخصية المعاق، دراسة حالة المعاقين المسجمين باتحاد الصم واتحاد المكفوفين بود مدني لمفترة 

( ، العدد 9المجمد ) ،الجزائر،فسية والتربويةمجمة العمـو الن،  9119ديسمبر  –من مارس 
(1.)118-152 

استخدام التكنولوجيا لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة، بتاريخ  ( .9191) موقع التربية الخاصة .74
 ، متاح عمي:  91/8/9191

2020-8-in:20e/trbiahkassah/kassahhttps://sites.google.com/sit 

(. تصورات طالب الجامعة العربية المفتوحة بالمممكة العربية 9112نصار، نور الدين محمد ) .28
السعودية نحو المواطنة الرقمية وسبل تعزيزىا )دراسة ميدانية عمي عينة من طالب الجامعة( ، 

 182-169(.1( ، العدد )92لمجمد )، امجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية
نمائية إبراىيم رشيد األكاديمية لتسريع التعميم والتعمم لجميع المراحل وصعوبات التعمم والنطق   .22

( . تنمية ميارات االنتباه واإلدراك والتميز البصري لألطفال ذوي صعوبات 9112وتعديل السموك )
 متاح عمي : 9191-2-19التعمم، بتاريخ : 

                  2020-7-https://www.Ibrahimrashidacademy.net in 12  

  

https://sites.google.com/site/trbiahkassah/kassah
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