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 :هدفت الدراسة احلالية إلي 

الموابيةةة الر ميةةة اكتسةةاا البةةةا  ةةيم و  الثةةايو   أتمتةةة التعمةةيم دراسةةة العة ةةة بةةين  
عمةةيم الثةةايو   أةةل تيصةةيل  ةةيم دراسةةة ألةةآ أ  مةةد  يمكةةن أن تسةةالم أتمتةةة التبمعيةةآ ر ةةر 

 . الموابية الر مية لد  بةبه 
 

، والذ  اعتمد عمل االستباية كيداة  واست دمت الدراسة الميهج الوصفل ببرائقه وأدواته    
 .بالا 464 بمغ عددلم أ بةا المرحمة الثايوية بمحاأظة أسوانلها، تم تببيقها عمل عيية من 

 

 :اليتائج والمقترحات  وميها  آ عدد من وتوصمت الدراسة إل
  ابةق بريامج تعميمل  ومل باشراف وزارة التربية والتعميم لبةا المرحمة الثايوية

ويحصل من يجتاز البريامج عمآ شهادة الموابن الر مل وجعل لذه الشهادة شربا 
 .لةلتحاق بالجامعة والتقدم لموظائف 

 الثايو  لميالج الدراسية أل التعميم إد ال مادة أ ة يات است دام االيتريت ضمن ا  
   وضع برامج حماية عمآ أجهزة التابمت ال اصة بالبةا تميعهم من تحميل أ

 .محتو  غير تعميمل 
 لمتعامل   همأبيائ هتوجيلاألمور،  أولياء لتوعية يقاشيةوحمقات  وورش يدوات عقد

 .السميم والقايويل مع التقييات الحديثة 
 وتوعية لإليتريت، ال ابئ االست دام بها جراء  الو وع المحتمل بربالم ا  ائمة إعداد 

 .ةا بها الب
  التكيولوجيا م ابر عن لمحديث األميية األجهزة من و يادات ش صياتب االستعاية 

 .ورثارلا السمبية عمآ المجتمع 
   ور كايت غير دالة أل المح" حقوق الممكية الفكرية "يظرا ألن العبارة ال اصة بمعيار

أل المحور الثايل توصل " التجارة االلكترويية "األول ، والعبارة ال اصة بمعيار 
الباحثة برأع الوعل بحقوق الممكية الفكرية والتجارة االلكترويية عن بريق الدورات 

 التثقيفية واالستعاية بمت صصين أل تمك المجاالت
 .بية الر ميةالموا -التعميم الثايو   -تمتة األ  :الكممات المفتاحية 
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The current study aimed at : 

A study of the relationship between automation of secondary education 

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

study of the extent to which automation of secondary education can 

contribute to rooting the values of digital citizenship for its students 

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

- Launching a national educational program under the supervision of 

the Ministry of Education for secondary school students, and those 

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

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

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

secondary education 

- Putting protection programs on students ’tablets that prevent them 

from downloading any non-educational content 

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

guide their children to the proper and legal interaction with modern 

technologies. 

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

Internet, and educate students about it. 

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

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

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

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

second axis recommends the researcher to raise awareness of intellectual 

property rights and electronic commerce through educational courses and 

the use of specialists in those areas. 

Key words: automation-digital citizenship values-secondary 

education.  
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 :مقدمة 

 المرحمة تسمية إلآ الحياة، مجاالت كاأة أل واست داماتها التكيولوجيا د ول أد 
 والبيية والقدرة الرغبة وجود مع سيما ال بالعصر الر مل، اليوم العالم يعيشها التل الزميية
الكرة  من الميابق كاأة وأل المجتمعية، الفئات جميع من لتسهيل  است دامها التحتية

 شك بة أهل ،المدارسأل  البمبة أئة بها وتمسكا   ايجذابا   الفئات أكثر تعد وربما األرضية،
 .رغباتهم وتحقق اللتماماتهم، تستجيا

 إلآ يصل  د ومرالقين لمتقييات صغار من المدارس بمبة است دام معدل أن حيث 
 االست دام بقواعد الوعل غياا عن أضة   عميهم،  برا   يشكل  د مما يوميا ؛ ساعات ثمايل
لذه  توعية حول وواعيا   م ببا   التماما  لذا بدوره يتبما األدوات التكيولوجية ،  لهذه السميم

 التكيولوجيا ألدوات واآلمن األمثل الر مل االست دامكيقية ب المجتمع أل المؤثرة الشريحة
 .الجديدة
 مرحمة متحايات أل التعميم واال اتجهت وزارة التربية والتعميم الآ أتمتة يظام لذا و د 

من  ةل االستعاية بيجهزة  م 5102/5102من العام الدراسل  بدءا   و الثايالتعميم 
 لألدوات واإليجابل األمثل من أجل تربية موابن ر مل  ادر عمآ االست دامالتابمت 

 .التكيولوجية
روس است دام تكيولوجيا المعمومات أل عرض الد إلآأيتمتة التعميم مصبمح جديد يشير 

وجود يظام يحكم لذا  إلآويظرا لمحاجة  بيوك األسئمة وتوأيروتوأير المصادر التعميمية 
البةا لمجتمع ممئ  إعداد" السموك يشي مصبمح الموابية الر مية والتل يمكن تعريفها بييها 

بالتقيية ،وذلك بتدريبهم عمآ االلتزام بمعايير السموك المقبول عيد است دام التقيية أل 
 (000، ص  5102أؤاد أهيد الدوسر  ، )" درسة ،أو الميزل أو أل أ  مكان ر ر الم

ال بديل عن الموابية الر مية الجتياز م ابر االجتياح الر مل مما سبق يمكن القول ايه 
الذ  يموج به العصر الحالل كويها تساعد عمآ غرس  واعد التعامل السميم مع التكيولوجيا 

 .ق االستفادة القصو الر مية بهدف ضمان تحقي
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 : مشكلة الدراسة 

 إساءةأل األوية األ يرة أشارت بعض الدراسات العممية الآ تزايد األدلة عمآ   
موا ع ويا لتهديد البةا  كاست داماست دام التكيولوجيا بين بمبة المدارس والجامعة 

لذا  امت .تحايات والشباا واست دام شبكة االيتريت أل الغش أثياء الدراسة وأثياء االم
بوضع معايير التكيولوجيا الحديثة لمبةا لمعالجة (  ISTE)الجمعية الدولية لمتكيولوجيا 

القضايا األ ة ية الياتجة عن االست دام السيئ لتكيولوجيا المعمومات ، وتيص لذه المعايير 
، واالست دام عمآ أن ممارسات الموابن الر مل البد أن تستيد عمآ است دام الضمير الر مل 

لممعمومات أثياء است دام التكيولوجيا ولذه المعايير تغبل ثةثة مجاالت مهمة المسئول 
 (Reshan Richards,2010,516)              :لمغاية عيد الشباا والبةا ولل 

حث الشباا والبةا عمآ أهم القضايا األ ة ية والثقاأية واالجتماعية المتعمقة  -0
 .بالتكيولوجيا 

 والمعمومات  التكيولوجيةممارسة الشباا والبةا االست دام المسئول لأليظمة  -5
تيمية االتجالات االيجابية لمشباا والبةا يحو تببيقات التكيولوجيا التل تدعم التعمم  -4

 . واإليتاجيةمد  الحياة ، والتعاون ، 
 من العديد بهتتي أقد لمتكيولوجيا السيئ االست دام عن الياجمة لمم ابر ويتيجة     

مدارسها  أل ُتدرَّس برامج دراسية ومقررات تصميم إلآ أبادرت األمر لذا ل بورة الدول
بريباييا  مثل عديدة متقدمة دول أفل .اإليتريت عمآ والسةمة الر مية لمموابية م صصة
أل  الر مية بالموابية  اصة مواضيع المدارس أل البةا يدرس وكيدا المتحدة والواليات

 وبيية  ضية الر مية الموابية موضوع لجعل أريسا الر مية ،كما ت بب التربية ميهج ارإب
 (445، ص 5104عبد العابل حمقان أحمد ، )  .األول رازالب من
التعميم أل مصر الآ أتمتة اليظام التربية و  رغم اتجاه وزارةوتر  الباحثة أيه      

لمموابية الر مية والسةمة عمآ االيتريت كما  مقرراتأيها لم تضع  إالالتعميمل الثايو  ، 
 .  أعمت لذه الدول لحماية البةا 

 الذين البةا يسبة ارتفاع إلآ دراسة لمياء المسممايل   أشارت و دلذا     
 عمآ وعل لم ممن األمور أولياء يسبة واي فاض يومية، بصورة التكيولوجيا يست دمون
التكيولوجيا  است دام عمآ تدربوا الذين البةا يسبة ي فاضوا الحديثة، التكيولوجيا باست دام
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بقضية  المدارس التمام وعدم26.7 % المدرسة  ةل ،ومن % 26.7 األسرة بمساعدة
عمآ  يعتمدون 46.7  % ميهم كبيرة يسبة وأن عميها، البةا تدريا وضرورة التكيولوجيا
 أيما ال بورة من جايا عمآ ييبو  ما ولو التكيولوجيا است دام عمآ التدريا أل أصد ائهم

كسابهم أ رايهم  إأساد أل دور من لهم وما السوء يتعمق بيصد اء  أ ة ية، غير سموكيات وا 
 العيية يصف تعرض كما اإللكترويل، البريد  ةل من لتهديدات تعرضوا العيية  ثمث وأن

است دامهم  أن لآإ العيية من  %  60يحو  وأشار اإليتريت،  ةل من لسر ات تقريبا  
 ةل  من سميمة غير سموكيات ميهم  47% تعمم كما ايبوائهم، إلآ أد  لمتكيولوجيا
 تدريا أل المعمم دور اي فاض إلآ تشير يتيجة إلآ توصمت الدراسة  كما التكيولوجيا،

راليم لمياء إب) .رميا   است داما   جياو التكيول باست دام المرتببة األ ة ية عمآ  المعايير البةا
 (02، ص 5104المسممايل ، 

أن البةا الذين (  ( Isman and Gungoren ,2013دراسة  أكدتكما     
ساعات يوميا ، وكذلك البةا الذين يست دمون االيتريت  6 -4يست دمون االيتريت من 

 .لقراءة صحيفة أو كتاا يمتمكون الكثير من مزايا الموابية الر مية 
 الر مية الموابية تحسين يمكن أيه إلل  (Netwong, 2013) دراسة و د توصمت    

 بيسبة الر مية الموابية تحسيت حيث االلكترويل التعمم  ةل من التعميمل والتحصيل
 بردية ايجابية عة ة يوجد كما ،(23.37%) بيسبة التعميمل وتحسن التحصيل (%15.85)

 .التعميمل والتحصيل الر مية الموابية بين
 الر مية، الموابية مفهوم عمآ التعرف إلآ  2016)الدلشان،  جمال)اسة در ولدأت   

 من البد التربوية المؤسسات أن إلآ توصمتو  لمتربية، كمد ل است دامها إلآ الدعوة ومبررات
 اآلباء تدريا يتم أن بضرورة الباحث وأوصآ ر مي ا، البالا إعداد أل بدورلا تقوم أن

  الفعاليات التربوية كاأة  ةل من الر مية ةالموابي ممارسة عمآ والمعممين
 بمبة مشاركة أل المؤثرة العوامل عن (AlZahrani, 2015) دراسة  وكشفت 

 وتوصمت الدراسة إلل الر مية، الموابية مفهوم تحقيق يحو اإليتريت مجتمع أل العالل التعميم
 اليومل المعدل وترية،ال برة الكمبي:لل الر مية الموابية تكوين أل المؤثرة العوامل أن

 إلآ باإلضاأة لمكمبيوتر الذاتية والكفاءة اإليتريت، يحو البمبة اتجالات التكيولوجيا، الست دام
 .أ ر  يتائج
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 بشكل التعميم بميظومة يرتبب الر مية الموابية مفهوم مما سبق يمكن القول أن     

 عمآ يجا ما لفهم األمور ياءوأول عموما   والتربويين بمساعدة المعممين كفيمة أهل  و ،
 من أكثر لل الر مية والموابية .مياسا بشكل التكيولوجيا أجل است دام من معرأته البةا
 والمشاركة المجتمع أل الكامل لةي راب  البةا إلعداد وسيمة بل لل تعميمية، أداة مجرد

 .  صوصا الر مل المجال وأل عموما   مصالح الوبن  دمة أل الفاعمة
الموابية الر مية تهدف الآ ايجاد البريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع أ  

المست دمين  صوصا األبفال والمرالقين والشباا ،وذلك بتشجيع السموكيات المرغوبة ، 
ومحاربة السموكيات الميبوذة أل التعامةت الر مية ، من أجل موابن ر مل يحا وبيه 

 ( 545، 5102  عبد العال ، اهلل حمد عبد)  .ويجتهد من أجل تقدمه 
مفهوم الموابية  تيصيل ويتيجة لما أ رته البحوث والدراسات السابقة عن ألمية

تيصيل  يم أل أتمتة التعميم الثايو   دورلمعرأة جاءت الدراسة الحالية لد  الشباا  الر مية 
التعميم  ميظا سالم أتمتةته بمعيآ ر ر الآ أ  مد  يمكن أن الموابية الر مية لد  بةب

 .الثايو  أل تيصيل  يم الموابية الر مية لد  البةا 
 :تساؤالت الدراسة

 :تبمورت مشكمة الدراسة أل التساؤل الرئيسل التالل    
ما دور أتمتة التعميم الثايو  أل تيصيل  يم الموابية الر مية لد  البةا ؟ ويتفرع من لذا 

 : السؤال عدد من األسئمة  ولل كاآلتل 
 ما مةمح تجربة التابمت أل التعميم الثايو  المصر  ؟ و؟تة التعميمالمقصود بيتمما  (0)
 الموابية الر مية ؟ ألم محاور و يم ما (5)
 أتمتة التعميم الثايو  أل تيصيل  يم الموابية الر مية لد  بةبه؟ دوروا ع ما  (4)
الر مية لد   يم الموابية  تفعيل دور أتمتة التعميم أل تيصيللما التوصيات المقترحة  (4)

  ؟البةا 
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 :أهداف الدراسة 

 . وألم مةمح تجربة التابمت أل التعميم الثايو  أتمتة التعميم  التعرف عمآ  مفهوم  .1
 .التعرف عمآ مفهوم الموابية الر مية وألم محاورلا   .2
   التعرف عمآ دور أتمتة التعميم الثايو  أل تيصيل  يم الموابية الر مية لد  بةبه   .3

 : الدراسةأهمية 
تعتبر الدراسة الحالية أول دراسة مصرية تربب بين مفهوم أتمتة التعميم ومفهوم  -0

 . الموابية الر مية 
تساعد القائمين والمسئولين عن العممية التعميمية لةلتمام بغرس  يم الموابية  -5

 .من  ةل الت بيب المدروس لمبرامج الدراسية واأليشبة البةبية الر مية 
راسة ألميتها الرئيسية من ألمية المرحمة الثايوية ،حيث أن مرحمة التعميم تستمد الد -4

الثايو  معيية بشريحة عمرية لامة من البةا ،ولل شريحة تمثل أترة الشباا 
 التل تعتبر مرحمة غاية أل األلمية عمآ صعيد المجتمع

 :منهج الدراسة

الذ  يهتم بتحميل الوا ع تش يصا   ا تضت ببيعة الدراسة االعتماد عمآ الميهج الوصفل      
وذلك من  ةل توضيح مفهومل أتمتة التعميم والموابية الر مية  وتفسيرا  واست ةصا  لميتائج

ودراسة ألآ أ  مد  يمكن أن تسالم أتمتة التعميم الثايو   أل تيصيل  يم الموابية الر مية 
  .لد  بةبه 

 :أدوات الدراســة

 :دوات التاليةسوف تست دم الدراسة األ
ألن كثير من األأراد يميمون الآ االستجابة وتقديم معمومات شفوية : غير المقيية المقابةت  .0

أكثر من تقديمها بشكل كتابل لذا  امت الباحثة بزيارة عدد من المدارس الثايوية بالمحاأظة 
 .ومقابمة البةا والمعممين واالداريين 

تحسين مستو  الموابية أل تيصيل و عميم الثايو  أتمتة الت دور تعرف: استباية بهدف  .5
 .الر مية لد  البةا  
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 :حدود الدراسة 

 :الحد المكايل  .0
 أيها الدراسة الميدايية ولل محاأظة أسوان  تتمثل أل البيئة التل تجر      

 :مبررات ا تيار محاأظة أسوان 
 .ا محل عمل الباحثة ولذا األمر يسهل اجراء الدراسة وتببيق أداته -
 .يظام التعميم الثايو  موحد عمآ جميع المحاأظات المصرية  -

 :الحد البشر   .5
بمحاأظة ( الصف الثايل الثايو )يتمثل أل عيية من  بةا المرحمة الثايوية    

 أسوان   
 :.  مبررات ا تيار بةا الصف الثايل الثايو  أقب 

يهم حتآ اآلن بةا الصف األول الثايو  لم يتم توزيع أجهزة التابمت عم -
كما أن بةا الصف الثالث عمآ اليظام . عمآ مستو  جميع المحاأظات  

 (يظام البوكميت)القديم 
 م 5102 /00  / 0   الآ  0/2/5102من : الحدود الزميية  -4

 :مصطلحات الدراسة 

   األتمتة   – 0 
.   ر بها اآلالت  أداة تسمح لمفرد بإيجاز المهام الصعبة أو المستحيمة ولل بريقة تسيب   

 (  Wright ,2002)واألجهزة االلكترويية عمآ عمميات اإليتاج ببريقة رلية  
 أتمتة التعميم  -5

مجال      أل والبرمجيات المتحكمات أو المعالجات عمآ المبيية واألجهزة لكمبيوتر ا است دام
 .مكنم  بي  ل وبي وسميم د يق بشكل رلل  واألعمال اإلجراءات سير تيمين أجل التعميم من

 الموابية الر مية -4
 االست دام أل المتبعة والمبادئ واألأكار واألعراف والمعايير والضوابب القواعد مجموعة 

 ر ل أل المسالمة أجل من صغار ا وكبار ا الموابيون يحتاجها والتل لمتكيولوجيا، والقويم األمثل
 .الوبن
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 :خطوات السري يف البحث

 :لدراسة واإلجابة عن تساؤالتها اتبعت الدراسة ال بوات التالية لتحقيق ألداف ا 
وما ألم مةمح  ؟ما المقصود بيتمتة التعميم   : لإلجابة عن التساؤل األول: ال بوة األولآ   

أتمتة  سيتم عرض دراسة يظرية عن مفهوم تجربة التابمت أل التعميم الثايو  المصر  ؟ 
ابمت أل التعميم الثايو  المصر  كمد ل ألتمتة مةمح تجربة التألم  عن  ، والتعميم  وألميته
 .التعميم الثايو  

   ؟ ما ألم محاور و يم الموابية الر مية  : الثايل التساؤللإلجابة عن  : ال بوة الثايية   
 .مفهوم الموابية الر مية وألم محاورلا  دراسة يظرية عنسيتم عرض 

أتمتة التعميم الثايو  أل تيصيل  دور وا عما :التساؤل الثالث لةجابة عن: ال بوة الثالثة   
رراء البةا لمعرأة راسة ميدايية ستقوم الباحثة بد وتحسين  يم الموابية الر مية لد  بةبه؟

 . يهم يم الموابية الر مية لد تحسينأل تيصيل و أتمتة التعميم الثايو   حول مد  مسالمة
دور أتمتة   لتفعيل ما التوصيات المقترحة  :رابععن التساؤل ال لإلجابة:   رابعة ال بوة ال 

 سيتم تقديم  عدد من  ؟  هالموابية الر مية لد  بةب التعميم الثايو  أل تيصيل  يم
الموابية الر مية  أل تيصيل  يم الثايو  فعيل دور أتمتة التعميم لت والمقترحات  اتالتوصي
 . بةبه لد  

 تة التعليم أمت : األول  احملور
 :وألم مزايا األتمتة سيتياول لذا المحور مفهوم أتمتة التعميم 

  مفهوم أمتتة التعليم : 
، ولل من  Automationبمح يقابمه بااليجميزية مفهوم األتمتة مص إن      

المصبمحات التل ايتشرت أل يهاية القرن العشرين ، و د استقر مفهوم األتمتة بوجه  اص 
مفهوم الآ التشغيل اآللل حواسيا و صوصا االلكترويية ميها، ويشير المع است دام ال

ييها يظام يتم التحكم به رليا  بواسبة أجهزة رلية أ ر  و د عرف العتيبل األتمتة  ب. لمجهاز 
توماتية تحل محل اإليسان أل المرا بة والجهد ، وات اذ القرارات المبرمجة ، و د يراد بها رلية أ

  (5112العتيبل ،) .      اتل رلل أو تشغيل أتوم
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تقديم التعميم أو " ا بييهUSDLA) )بعد  عن لمتعميم األمريكية الجمعيةها وتعرأ
والفيديو التدريا من  ةل الوسائل التعميمية المر مية ، ويشمل ذلك األ مار الصياعية 

 "واألشربة الصوتية المسجمة وبرامح الحاسوا 
 الكمبيوتر است دام"  كثر وضوحا  ود ة أقد عرأتها بييهاأزعرا وجاء تعريف أابمة    

 الصياعية القباعات م تمف أل والبرمجيات المتحكمات أو المعالجات عمآ المبيية واألجهزة
 وبي ل وسميم د يق رلل بشكل واألعمال تيمين سير اإلجراءات  أجل من وال دمية والتجارية

 (42، 5112أابمة زعرا ، )"    ممكن  بي
 وتتياول عممية األتمتة جميع مهام ويشابات المؤسسة التعميمية باالعتماد عمآ    

لتقميل است دام الورق ،  اإلدارة ألدافمات الضرورية وصوال  الآ تحقيق تقييات المعمو  كاأة
 (5112السالمل ، .)، وااليجاز السريع والد يق لكاأة المهام والمعامةت  اإلجراءاتوتبسيب 
العديد من التجارا العالمية أل لذا المجال، حيث است دمت اليابان  و د ظهر     

تبوير الميالج الدراسية ، : يظام األتمتة أل العديد من جوايا العممية التعميمية ألمها 
و بب الدروس، والجداول المدرسية ، والتقويم ، واسترجاع المعمومات والمواد التعميمية ، و 

ووضع  اعدة بيايات ليتائج اال تبارات ، واالستشارات  ةدريسيالتتش يص وتقويم العمميات 
 إبةقالعربية ، أقد تم  اإلماراتومن الدول العربية الرائدة أل لذا المجال دولة  .المدرسية 

مشروع تكيولوجيا المعمومات وااليتريت لبمبة المدارس بمشاركة مؤسسات عالمية ، وتم 
 5101سميمان عبد اهلل ،)   .ورببت بشبكة االيتريت م تبرات لمحواسيا أل المدارس إيشاء

، 242) 
يعتمةةد بشةةكل كمةةل  رلةةل يظةةام تفةةاعمل" أةةل ضةةوء مةةا سةةبق تعةةرف الباحثةةة أتمتةةة التعمةةيم بييهةةا 

بيئةةة إلكتروييةةة ر ميةةة  تةةوأير اسةةت دام تكيولوجيةةات االتصةةال والمعمومةةات، ويعتمةةد عمةةآ عمةةآ
عبةةر الشةةبكات اإللكتروييةةة، وتةةوأر سةةبل اإلرشةةاد لممةةتعمم  متكاممةةة تعةةرض المقةةررات الدراسةةية 

  .والتوجيه وتيظيم اال تبارات وكذلك إدارة المصادر والعمميات وتقويمها
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  نشأة مفهوم أمتتة التعليم 
 الكتا ييتج األمريكل الجيشعيدما كان  0241عام  إلآبداية أتمتة التعميم ترجع  -

 . المعمم تد ل دون جيوده ادمهويست  المبرمجة
 Rwat,Anderson,Ieonid ) يوييد و ايدرسون و رواث من كل  ام 0222ل عام أ -

 عدد ببرمجة و اموا التعميمية مهامال تيفيذ أل الحاسوا است دام تببيق باأتراح 1959
 .التعميميةالمواد  من

 من المؤسسات كبير عدد كان األمريكية المتحدة الواليات أل السبعيييات بداية وأل  -
 وبعد  مس التعميمية، الحاسوا إمكاييات استكشفوا  د والعسكرية الصحيةو  اال تصادية

أل  الحاسوا تست دم العالم أل تربوية مؤسسة أربعين من يقرا ما أصبح سيوات
  (01،  0452مها السفيايل ،) والتعمم التعميم عممية

 ظهر العديد من التجارا العالمية أل لذا المجال ، حيث است دمت 0220وأل عام  -
اليابان الحاسوا أل يظام أتمتة المدارس أل كثير من الجوايا مثل تبوير الميالج 

والجداول الدراسية ووضع  بب الدروس ووضع  اعدة بيايات ليتائج اال تبارات 
 .المدرسية 

وباليسبة لمدول العربية تعتبر دولة االمارات المتحدة من الدول الرائدة أل تببيق األتمتة  -
ابةق مشروع تعميم تكيولوجيا المعمومات وااليتريت لبمبة مدارس  تم5114أفل عام 

 ( 242،مرجع سابق سميمان عبداهلل سرحان )  الدولة بمشاركة مؤسسات عالمية 
 امت وزارة التربية والتعميم أل مصر بتوزيع التابمت عمآ بةا  5102وأل عام  -

لتكامل العممية التعميمية  مايا  وتم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية ض المرحمة الثايوية
والهدف من است دام التابمت لو إتاحة الفرصة لمبةا لمحصول الدامجة لمتكيولوجيا

عمآ المحتو  الر مل الموجود عمآ التابمت وتوأير سبل شرح متعددة وا تبارات تدريبية 
يم وتقميل تد ل العيصر البشر  أل تقي باإلضاأة الآ محتو  بيك المعرأة الهائل 

 (010،ص5102أحمد زييهم دوار ،).مستو  الدارسين 
  أهداف أمتتة التعليم 

 (5112،4أهد التركل ،):تتمثل أهم أهداف أتمتة التعليم في النقاط التالية 
o المعرأية والثورة العممل التبور لمواكبة لمتعميم التقميد   فهومالم تغيير. 
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o موراأل وأولياء والميزل المدرسة بين العة ة توبيد. 
o التعميمية والعممية لممعممين المهيل التبوير وتيمية. 
o  التعميمية العممية يباق وتوسيع المعرأة، حا إلآ البالا دأع. 
o  المشاكل لحل المبتكر والتدريا اإلبداع باا لفتح التعميمل االتصال وسائل دعم.  
o لمعموماتيةا الشبكات  ةل من المفتوح العالم مع يتعامل كل لمبالا الفرصة إتاحة. 
o اإلبداعل التفكير تيمية. 
o المعمم مع التواصل أل ر مل ال البريد  دمة واست دام األسئمة، بيوك عمآ االبةع.  
o المتعمم مدارك توسعة المتعة  ةل من التعمم. 

التعميم الثايو  أل مصر الآ  مق جيل ر مل  ادر  أتمتةباإلضاأة إلآ ما سبق لدأت عممية 
مثل لمتكيولوجيا وتيمية القدرات العقمية لمبةا واالبتعاد عن عممية الحفظ عمآ االست دام األ

تاحةوالتمقين   . لهم أرص عممية التعمم الذاتل وا 
  مزايا أمتتة التعليم 

 (( wright,2002تمتة وأقا لدراسة األ لياك مجموعة من المزايا يمكن أن تحققها 
 :ولل كاآلتل 

o ببيق الآ حد تقميل األ باء د التت فف عاء العمل البشر  وتعتم. 
o  ل أأضل من  رارات العامل البشر  القرارات التل تت ذلا مدروسة بشك. 
o   االستغياء عن عدد كبير من الموارد البشرية ، وأن الحاسوا يستبيع أداء أدوار

 هيدسين من حيث اإلشراف والصياية الم
o  بسيب اإلجراءات دا ل المؤسسات وت. 
o  المعامةت  ا تصار الو ت اليجاز 
o   وتقميل است دام األوراق ، وزيادة الفاعمية أل العمل وتقميل التكمفة.  

 (404،ص 5115المغربل ، (ميها يذكر لألتمتة مزايا  لالمغربكما حدد ت دراسة    
 .ا ل بتكمفة أاعمية أكثر اتصاالت 1-
 .أشكالها بم تمف االتصاالت بريق عن الو ت عمآ الحفاظ 2-
 يمكن ،من العاممين عامل لكل معدات توأير من أبدال المعدات فةتكم تقميل 3-

 .المشاركين مجموعات تفيد معداتر توأي
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 .الموا ع م تمف بين والمعمومات البيايات اليسياا العمل تو فات تقميل 4-
 :أل ضوء ما سبق توصمت الباحثة الآ ألمية األتمتة أل مجال التعميم ولل كاآلتل 
  الروتييية المعقدة  الحد من اإلجراءات . 
   تحقيق الموضوعية والد ة أل تقييم مستو  البةا 
  سهولة الوصول الآ المعمومات ومصادر المعمومات. 
  سرعة ايجاز األعمال والمهام واأليشبة المبموبة. 
  اي فاض تكاليف المراجع والدروس والكتا . 
  ا ومعمميهم تيسير عممية االتصال بين البةا وبعضهم البعض وبين البة

أبالتالل يمكن أن يسهم أل  مق موابن ر مل  ادر عمآ است دام التكيولوجيا .
 .ومثمآ  ببريقة مفيدة 

 تساعد عمآ التعمم الذاتل. 
 اجات ال اصة وغير القادرين عمآ التيقل لممدرسة يتفيد البةا ذو  االحت. 

  دواعي االهتمام بأمتتة التعليم 
 :ألسباا لةلتمام بيتمتة التعميم تتمثل أل اآلتل بييت دراسة العتيبل عدد من ا

 وبشكل   حديثة ومعدات أجهزة تصييع  ةل من المعمومات بتقيية التمقائل التيثير -
 .رممست

  المعمومات تزايد مع ستجابةا التعميمية واأليشبة الوظائف  دمة أل األتمتةة أعالي -
  المعمومات عمآ المعتمدينين معممال تزايد إلآ إضاأة وض م لائل بشكل تتدأق التل

 .األتمتة أعالية زيادة إلآ أد  مما المعمومات عمآ يعتمدون ال الذين عن المعممين 
أل  الواسعة واست داماته الحاسا لظهور المصاحبة التغيرات األتمتة جزء من إن -

  ستفادةاال من سهل مما مستمر بتسارع الحاسبات تصييع أل والتبور كاأة المجاالت
 .أسعارلا الي فاض اميه

ية العمم يدعم مما الم تمفة العمل أرق بين التعاون أعالية رأع إلآ تؤد  األتمتة أن -
 ( 04 -04،ص  مرجع سابق العتيبل ، ) كفاءتها رأع أل ويسهم،   التعميمية
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وتر  لباحثة أن األتمتة يمكن أن تسالم بدرجة كبيرة أل تحسين األداء الوظيفل 
 :عمآ اليحو التالل  لممعممين والبةا

  ت بل القيام بكثير من األعمال الروتييية وما يترتا عميه من ايجاز األعمال بسرعة
 .وكفاءة ود ة متيالية وتكمفة  ميمة 

  تقميل األعباء لوظيفية الممقاة عمآ عاتق المعممين من تحضير الدروس وعمميات
 .التصحيح وتسهيل حضور وغياا البةا 

  يتماء لممؤسسة التعميمية من  ةل ما توأره من أرص االبةع عمآ زيادة الوالء واال
 .المعمومات ، وتيمية القدرات الفردية 

  زيادة كفاءة الميظمة أل استغةل مواردلا الم تمفة لتوليد الم رجات المبموبة بي ل
 .تكمفة ممكية 

  بالتالل تعميق معرأة البريقة المثمآ الست دام تكيولوجيا المعمومات واالستفادة ميها و
 .  يم الموابية الر مية لد  البةا 

  معو ات تببيق يظام األتمتة أل التعميم 
تواجه األتمتة بعض المعو ات من حيث يقص التغذية الراجعة ، والفوضآ واأل باء من    

العمل ، وضعف األداء أثياء البوارئ ،وعدم وجود وعل بثقاأة است دام  أثياء بل المست دم 
ارتفاع أسعار األجهزة والبرمجيات  إلآ باإلضاأة، ويقص أل البيية التحتية ،  الحاسوا

مرجع السالمل ،.  )أل الربب بييها مما يشكل صعوبة وا تةف المواصفات بين األجهزة 
 (  46،ص قساب

  : وجاءت أل دراسة المغربل أن ألم المعو ات التل تواجه األتمتة لل 

 ئهمزمة  مع يومل مباشر اتصال أل العاممون يكون ال عيدما االيتماء بعدم الشعور. 
  العمل أقدان من ال وف. 
 اليظام لتشغيل المبموبة والمعدات لآلالت العالية التكاليف. 
 االتصاالت تو ف يتيجة كبيرة ل سائر يؤد  والمعدات اآلالت تعبل. 
 أتمتة بيلمية تاإلدارا أل المسئولين لد  وعل وجود عدم. 
 الحاسوا مع االتصال عمآ  ادرة غير واألجهزة اآلالت من العديد مازالت. 
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 وبالتالل الت مل مهامهم از ايج أل المعمومات تكيولوجيا إحةل من الموظفين  وف
 ميظماتهم أل المكاتا أتمتة أشل أل يحاولون مما عيهم

 (  402، مرجع سابق المغربل ، )                                                       
 التعليمية متطلبات تفعيل األمتتة يف املؤسسات احلكومية 

مجموعة من المتبمبات لتفعيل األتمتة أل  إلآ" أابمة محمود رزق "توصمت دراسة 
                                                       :متميز ورا ل ميها  أداء إلآوذلك لموصول  التعميمية المؤسسات الحكومية

 (22،ص5112أابمة رزق ،)                                                     
o .وواضحة متكاممة  بة وضع. 
o الحكومية المؤسسات أل لمعاممين اآللية المحاسبية اليظم مجال أل األمية محو. 
o جديد بكل باستمرار وتغذيتها رئيسة معمومات بشبكة الحكومية المؤسسات ربب. 
o أيضا االتصاالت وأجهزة كااليتريت الحديثة التقييات من االستفادة. 
o لممعمومات مركز  بيك عن عبارة بيايات  اعدة بياء. 
o االست دام وسهولة بالمروية المست دمة التقييات تتصف أن. 
o وتيليل تدريا من البشر  بالكادر كبيرة بدرجة االلتمام. 
o دور  لبشك المست دمة واإلجراءات األيظمة كاأة ومراجعة تبوير. 
o دارس الم أل المستمر التعميم ميهج تعميم.                 

 مستلزمات األمتتة من األجهزة 

 (52،ص مرجع سابق ، السالمل ،) : وميها المهمة التقيية األجهزة بعض األتمتة تسايد
 المؤتمتة األعمال تدعم التل المهمة األجهزة من لو: الهاتف. 
 إشارات ر مية  إلآ التياظرية الهاتف إشارات بتحويل يقوم جهاز لو  :المودم 

 .معها والتعامل أهمها الحاسا يستبيع        
 صور   شكل عمآ المعمومات واستقبال إرسال أل يست دم اتصاالت يظام : الفاكس

االتصاالت  شبكة عبر والرسوم والصور والوثائق األصل من المستيدات ببق
 .يةالهاتف

 ظامي والتمكس سمكية  بوب عبر كتابة القصيرة الرسائل بيقل يقوم جهاز  :التمكس 
 صيرة  يصية رسائل شكل عمآ المعموماتقبال واست إرسال أل م يست د اتصاالت
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 االتصاالتائل وس وأكثر أسرع ويعد الهاتفية ال بوب وعبر متواأقة وحدات باست دام
تقان د ة  ميه األحدث هزةاألج من العديد ظهور رغم الميظمات معظم وتست دمه وا 
 .االلكترويل كالبريد تقدما

 با عمآ الحاسا  صورة إلآ اليص أو الصورة يقل عمآ تعمل : الضوئية الماسحات 
كبيرة  أوائد و لها الم تمفة البرامج بواسبة معها والتعامل كممف ت زييها إلمكان

 الوسائب برامج مع  اصة واليص الصورة مع والتعامل التصميم عالم أل
 .المتعددة

 بباعة شكل عمآ يهائية م رجات بوصفها الضرورية األجهزة من لل :البابعات. 
 الجوال  من والصور الرسائل ايتقال يتم  ةلها من جديدة تكيولوجيا لل  :البموتوث 

 .والعكس الحاسوا إلآ
  ساخ أعمالها أكثر استي إلآ المكاتا معظم لحاجة المكاتا أل توجد: رالت التصوير

أيها غالية  إالالتصوير الحديثة  ادرة إلآ إ راج ورق ممون  من يس ة ،ورالت
 .الثمن جدا مقارية مع أائدتها 

باإلضاأة إلآ ما سبق من األجهزة يمكن إضاأة جهاز التابمت الذ  تم يوزيعه عمآ 
 ألتمتة التعميم الثايو  بةا المرحمة الثايوية 

 :تة التعليم الثانويكمدخل ألمت جتربة التابلت يف التعليم الثانوي املصري

السياسات  إلصةحبذلت وزارة التربية أل العديد من دول العالم جهودا  ومحاوالت 
، وتبويرلا من  ةل دمج تكيولوجيا المعمومات واالتصاالت أل العممية التعميمية  التعميمية

لتعميم و د  امت وزارة التربية والتعميم أل مصر إلآ تببيق رؤية جديدة لتبوير ميظومة ا
المصر  أل جميع مراحمه الدراسية بالتعاون مع البيك الدولل من  ةل مشروع دعم إصةح 
التعميم أل مصر ، بدءا من مرحمة رياض األبفال وايتهاءا  بالتعميم الثايو  وذلك  ةل العام 

 اصة مع توجه الوزارة لتوزيع أجهزة تابمت عمآ بةا الصف .م5102/5102الدراسل 
  (00،  5102البيك الدولل ،.)ايو  ثم يعقبها تسميم كل بةا المرحمة الثايوية األول الث

من التببيقات % 25وتكمن ألمية أجهزة التابمت أل عممية التعمم أيها تياسا 
كما أيها تجعل ،(الف تببيق تقريبا  621)التعميمية المتاحة من شركة أبل والتل تصل الآ 

دا ل الفصول الدراسية ،الآ جايا  مة التكمفة اإلجمالية التعمم أكثر مروية وأكثر مةئمة 
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لمتابمت التعميمل مقارية مع تكمفة أجهزة الكمبيوتر  ، كما أيها تتيح الفرصة لمبةا لمتمكن 
من است دامها بسرعة ، أضة عن اكسابهم مهارات التعامل مع البرامج التفاعمية بشكل 

العوالم االأتراضية واتقان المهارات التكيولوجية مستقل وبثقة مما يوأر لهم حرية استكشاف 
 (010،ص 5102أحمد زييهم يوار ،)الم تمفة 

واعل يعتمد كمية مما سبق يمكن القول ان لذا المشروع يسهم أل بياء جيل ر مل     
عمآ األعمال االلكترويية مثل التعميم االلكترويل والتجارة االلكترويية والحكومة االلكترويية 

يكتسا سمات الموابن الر مل القادر عمآ االست دام  يجعل البالا الثايو   بدورهولذا 
 .لمتكيولوجيا  والواعل األمثل

وعمآ الرغم من المميزات والفوائد التل تصاحا عممية دمج التابمت أل مدارس    
لذه  التعميم الثايو  اال أن دراسة أحمد زييهم توصمت الآ عدد من التحديات تحول دون اتمام

عدم تواأر وثائق صادرة عن  :تحديات تتعمق بالسياسات والبيآ مثل : العممية ومن ألمها 
الجهات المسئولة تتضمن توجيهات لممعممين ومدير  المدارس حول السياسات الواجا 
اتباعها لتوظيف التابمت أل التعميم ،اأتقار المدارس الآ المراأق وال دمات الضرورية لدمج 

 وف المعممين من دمج : وتحديات تتعمق بالمعمم ميها . أيشبة التعميم والتعمم أل التابمت 
التابمت أل التعميم ، وتركيز المعممين عمآ البريقة التمقييية أل التدريس الآ جايا عدم 

وتحديات . تواأر المهارات الةزمة لد  المعممين لتوظيف التابمت أل أيشبة التعميم والتعمم
عدم التمام البالا بالحفاظ عمآ سةمة جهاز التابمت وتعريضه : يها تتعمق بالبالا م

أن معظم الميالج الدراسية تقميدية ال :ولياك تحديات تتعمق بالميهج الدراسل ميها . لمتدمير 
ولياك تحديات أ ر  تتعمق .تحتو  عمآ تببيقات تيسر استثمار التابمت أل التدريس 

 .مع متبمبات دمج التابمت التعميمل أل المدارس  يتياسا مة الموارد بما :بالتمويل ميها 
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 راسات سابقة تتعلق بأمتتة التعليم  د

يظرا  أللمية األتمتة أل كاأة المجاالت  اصة أل مجال التعميم أقد تياوله دراسات 
 : عديدة ميها 

 لرسميةا المدارس أل االتمتة است دام درجة"بعيوان  (0202)دراسة سليمان عبداللة سرحان   (0)
 "المتحدة العربية اإلمارات بدولة التعميمل الشار ة مكتا و التعميمية الفجيرة ميبقة أل

مديرا ومديرة والموجهين التربويين واست دم الباحث الميهج  22تكويت عيية الدراسة من 
 التعميمية الفجيرة ميبقة أل الرسمية المدارس أل األتمتة است دامالوصفل لمعرأة درجة 

توصل الباحث الل ضرورة ، و  "المتحدة العربية اإلمارات بدولة التعميمل الشار ة امكت و
تيليل مدير  المدارس حتآ يتسيآ أتمتة األعمال ال اصة بالمدرسة من  بب ،وبرامج 

 .وأعمال امتحايات وشئون الموظفين والبمبة 
ات شئون الموظفين األتمتة ودورلا أل تحسين أداء إدار " بعيوان  دراسة فاطمة حممود رزق (5)

 ( :5112")الحكومية بقباع غزة  تأل الوزارا
  شئون إدارات داء أ نتحسي أل ودورلا األتمتة عمآ التعرف إلآ الدراسة لذه لدأت 

 24 ) وا ع من وزارة ( 22 ) دلاعد البالغ ة غز بقباع الحكومية الموظفين أل الوزارات
  ل منلك الشامل الحصر عيية بريق عن التحميمل الوصفل الميهج  امباست د وزارة، (

 وأيشبة مهام يمارسون الذين 110   لم عدد ورؤساء األ سام البالغ ،يوابهم المدراء
 دااالعتم، وتوصمت الدراسة الآ ضرورة   الحكومية أل الوزارات  نالموظفي شئون إدارات
شرية وضرورة بال الموارد وتقييم وا تيار استقباا ، الت بيب عممية أل ألتمتةا  عمآ

 ةبإزال موااللتماالبشرية،  لمموارد التدريبية االحتياجات تحديد أل األتمتة عمآ االعتماد
 .قيلالت بالتدريا اللتمام ا  ةل من األتمتة است دام من تحد التل عو اتالم
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األتمتة ودورلا أل تحسين أداء الموارد البشرية أل " بعيوان  (0222العتييب ، ) دراسة  (4)
 "جهزة األميية بمديية الرياض األ

وتحديد  ، الموارد البشرية إدارات أداء تحسين في األتمتةلدأت الدراسة لمتعرف عمآ دور 

 :ومن ألم يتائج الدراسة.األتمتة تطبيق تواجه التي والتحديات المعوقات
  تست دم األتمتة بادارات الموارد البشرية بدرجة ضعيفة. 
  ة التدريبي االحتياجات وتحديد البشرية الموارد تقطابواستسهم األتمتة أل ت بيب

 .كبيرة 
 األتمتة استخدام من تحد التي المعوقات من كبيرة مجموعة هناك إن.. 
أتمتة المكتبة المدرسية أل   "عيوان بswee , Abdullah (2005 ) اسة در (4)

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

الماليزية ،أقد است دم الباحثان أل الدراسة استباية وأرسةلا الكتروييا الآ المدارس 
استباية الآ المدارس الصييية المستقمة  61مدرسة ، ومن ثم أرسة  62الوبيية وعددلا 

ثم أجريا لقاءات عبر . استباية الآ المدارس الصييية المستقمة 61، ومن ثم أرسة 
المسايدة ، و د أظهرت اليتائج بين مكتبات المدارس بدأت أل الهاتف لجمع المعمومات 

است دام األتمتة أثياء التسعييات من القرن الماضل وأيها  امت بمشاريع ت ص األتمتة 
 .م بشكل أعال ومؤثر 5111ميذ عام 

و أتمتة أعمالك بيجاح والتميز عن أربع مراحل يح"بعيوان  "0202عماد سرحان "دراسة  (2)
 "اآل رين 

أتمتة األعمال واإلجراءات اإلدارية والفيية والمكتبية والتشغيمية  وتوصمت الدراسة أن    
أة يمكن أل  ميشية اليوم أن تضمن وصول . أو مؤسسة   جزءا أساسيا من أ  شركة 

العمل عمآ أتمتة أعمالها ميتجها أو  دمتها الآ العميل بالشكل المبموا اال من  ةل 
ال يقتصر عمآ الشركات  لذا. لتصبح أ ل تكمفة وأ ل و تا وأأضل جودة وبالتالل أكثر تميزا

بل يتعد  ذلك الآ الشركات المتوسبة والمؤسسات والشركات الياشئة والهيئات  قبالكبيرة أ
والميظمات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمباعم والفيادق وكل من يقدم  دمة أو 

https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
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لمحفاظ عمآ ال برة والمعرأة التل حصمت  أتمتة أعمالك لل أحد ألم البرق. ميتج لمياس
 عميها عبر أترة من الزمن

 : أمتتة التعليم تعقيب على الدراسات املتعلقة ب

التل عرأت أتمتة التعميم "  السرحان  سميمان عبداهلل " تتشابه الدراسة الجالية مع دراسة  -
أتمتة األعمال ال اصة بالمدرسة من  بب ،وبرامج وأعمال امتحايات وشئون بييها تعيل 

 .الموظفين والبمبة
أل أن لذه الدراسات ا تصرت    ت تمف الدراسة الحالية عن  دراسة أابمة رزق والعتيبل - 

األتمتة عمآ العمميات اإلدارية التل من شييها ترأع أداء الجهاز اإلدار  ولكن وأقا 
  .تعميم تشمل جميع ممارسات البةا بجايا األعمال اإلدارية ال أتمتةلمدراسة الحالية أان 

لباحثة است دام مصبمح أتمتة التعميم، ور مية التعميم مترادأين الآ حد كبير وأضمت ا -
المصبمح األول أل دراستها  أليه يشير الآ است دام التكيولوجيا بصورة اكبر ، بل 

مع تقميل است دام العيصر البشر  سواء أل عرض الدروس أو االعتماد الكامل عميه 
 .تقييم البةا أو ممارسة األيشبة 

 املواطنة الرقمية: نياحملور الثا
  يم ومعايير، وألم مبادئها، و المفهوم من حيث  وابية الر ميةالميتياول لذا المحور      

 .الموابية الر مية 
  املواطنة الرقمية مفهوم: 

 االأراد من جايا واآلمن واأل ة ل االست دام المسئول": بييهاالموابية الر مية ُتعرف  
              (Literacy with ICT , 2009:211)". المعمومات واالتصاالت لتكيولوجيا

أعالة  الحاسوا، ببريقة تكيولوجيا الست دام البةا إعداد بييهاأيضا     عرفتُ  و  
 االلكترويية، اليصوص، والجداول معالجة ببرامج البةا معارف تيمية  ةل من مياسبة،
 مفهوم الموابية أيهم الم تمفة، وتغرس االتصال وبرمجيات التقديمية، العروض وبرامج
 .مياسبة ببريقة التقييات لذه إست دام وكيفية الصحيح الر مية

(Indian department of education, 2013:75)                                             
  

https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
https://taelum.org/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a9/
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ا ما تعرفك  مثل والمصادر الر مية األدوات باست دام غيره مع الفرد تفاعل بييها أيض 
 العديد باست دام اآل رين مع لةتصال كوسيب المعمومات بصوره الم تمفة وشبكة\ الحاسوا

 التواصل وشبكات ، والموا ع والمدويات، ،اإللكترويل مثل البريد الصور، أو الوسائل من
 (Edmonton catholic schools , 2012:45 .     )االجتماعل
 لمساعدة توظيفه يمكن أسموا" بييها ( Ribble,2013:89)  عرأها كذلك  
 األمثل بالشكل أجل است دام التكيولوجيا من معرأتها ييبغل التل قضاياال أهم عمآ المتعممين

االلتمام باأل ة يات  يتم بالمعمومات االتصال الر مل عممية عمآ التركيز من أبدال  
 ."لممعمومات الر مل باالست دام المرتببة والمسؤوليات

ا أكثر( 042 ، 5104مصبفل القايد، )تعريف جاءو        عرف حيث اووضوح   اتساع 
 والمبادئ واألأكار واألعراف والمعايير والضوابب القواعد مجموعة :بييها الموابية الر مية

 من صغار ا وكبار ا الموابيون يحتاجها والتل لمتكيولوجيا، والقويم األمثل االست دام أل المتبعة
 .الوبن ر ل أل المسالمة أجل
 تحديد يمكن الر مية لمموابية عريفت من تقدم ما ضوء وتر  الباحثة أيه أآ      

 :أيما المفهوم لذا  صائص
 . مكوياته و الر مآ بالعالم الوعآ -
 .الم تمفة بآلياته الر مآ العالم است دامات أآ والمياسبة الفعالة الممارسة مهارات امتةك -
 أآ جتماعلاإل بالقبول يتسم لمتمميذ التكيولوجل السموك تجعل التآ ال مقية القواعد إتباع -

  .األ رين مع التفاعل
  .حرياتهم احترام أو األ ر ، الثقاأات من  ةل احترام اآل رين، االعتراف بحقوق -

االست دام األمثل واآلمن والمسئول لتكيولوجيا المعمومات  : لذا ُتعرف اجرائيا بييها
 .واالتصاالت 
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 الرقمية املواطنة مفهوم نشأة: 
، (5102 مف أدعيس،)دراسة : األدبيات والدراسات مثلباستقراء مجموعة من      

 ,Ribble ) ، ودراسة(5104أسامة عمر، )، ودراسة (Alzahrani, 2015 )  ودراسة
، (Alberta Education, 2012) ودراسة  ،(5104وليد شحاتة، )، ودراسة(2014
 وابيةالم مفهوم لظهور مهدت التل المراحل إيجاز ، يمكن(5100 الد جاسر،) ودراسة
 :يمل أيما با تصار الر مية
 ميذ المجتمعات كاأة أل المصبمح وتعاظم دور لذا بالجديد، ليس الموابية مصبمح -0

 أل إذ والفريسية، األمريكية والثورات القديمة، والرومايية اليويايية المجتمعات عهد
 أمور أل االدارة وتسيير بارز لمموابن دور كان والثورات المجتمعات تمك جميع
 الدولل التيكيد ازدياد ومع التسعيييات أترة  ةل وأل ميها، المستعمرة حتآ الدولة
 أكثر من الموابية غدت والمساواة الديمقرابية والحرية مبادئ ألمية عمآ

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

 م تمف عمآ أثرت التل واالتصاالت تكيولوجيا المعمومات أل مذلل تبور من به
 بين األأراد االجتماعية والعة ات األعمال ممارسة أساليا من وغيرت الحياة يواحل

 لتحقيق المتقدمة الدول تست دمها التل األسمحة من ألم صارت بل والمجتمعات
 .المكاسا

 التحتية البيآ  ةلها دعم وتبوير من حاولت مالعال لدول لياك مبادرات كان -4
 والتدريا التعميم مؤسسات واعادة ليكمة المجاالت م تمف أل واد الها لمتكيولوجيا

 أل واالتصاالت المعمومات تكيولوجيا است دام أل المتعممين  درات تيمية أجل من
  . حاتهمومقتر  ررائهم عن الحر والتعبير اآل رين مع والتواصل ايجاز االعمال

 يستمزم كبير، تحد العالم أمام دول كاأة الر مية الموابية مصبمح ظهور وضعو د  -4
 وتةأل االيجابية الجوايا لتعزيز واستراتيجيات جديدة رليات وصياغة الجهود، تكثيف
من  العديد برزت و د الر مية، الموابية مصبمح يتضميها التل السمبية الجوايا
 التعميم لتكيولوجيا الدولية الجمعية  دمته ما ذلك منو  المضمار أل لذا دو الجه

International Society forTechnology in Education. ( ISTE) من 



 ...........................................................دور أتمتة التعليم الثانوي في تأصيل قيم المواطنة الرقمية 

- 264 - 

 األ ة ية واالجتماعية الموضوعات يحو تم توجيهها ايبة ة يقبة كايت معايير
 : عمل مجممها أل ركزت و د سواء حد   عمآ واإليسايية

 .بالتكيولوجيا المرتببة واالجتماعية والثقاأية  ة يةاأل لمقضايا البةا تفهم -
 .واالتصاالت المعمومات لتكيولوجيا المسئول االست دام  يم غرس -
 التعمم تسايد التل التكيولوجيا تببيقات تجاه البةا لد  اإليجابية االتجالات تيمية -

 .الش صية والداأعية والتعاون الحياة مد 
 الر مية الموابية يظام بتوسيع األصوات تعالت مةوحاس سريعة وكإستجابة ولكذا -2

 بالتكيولوجيا ممئ لمجتمع االأراد التعميم لو إعداد مؤسسات أصبح لدف بحيث
 المعمومات لتكيولوجيا واآلمن واأل ة ل االست دام المسئول عمآ وتدريبهم

 .العالمل المجتمع أل وكموابيين القومل المجتمع أل واالتصاالت كيعضاء
 الرقمية املواطنة مبادئ: 

لمموابية الر مية مجموعة من المبادئ االساسية التل تقوم عميها أوضحتها العديد       
 ، ودراسة((Choi,  2015، ودراسة (5102مهد ، حسن)دراسة: من الدراسات ميها

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

 جميع بين بالتساو  التحتية البيية توأير من الر مية لممساواة البد :الرقمية اواةالمس -0
 الحقوق أتوأير الوبيية، الدولة أولويات أولآ من البيية التحتية وتوأير المست دمين،

 أإن ثم ومن الر مية، عماد المساواة لما الوصول اإللكترويل ودعم المتساوية الر مية
 المجتمع يست دم أن حيث واالزدلار تحقيق اليمو الصعا من يجعل اإللكترويل اإل صاء

 لو الر مل الموابن لدف أن يكون وييبغل .مستمرة بزيادة التكيولوجية األدوات لذه
  .جميع األأراد أمام التكيولوجل الوصول وتوسيع توأير عمآ العمل

 من القرار أل لمشاركةوا االيت اا أضاء تيقل الر مية الديمقرابية:الرقمية الديمقراطية -5
 التواصل عبر ممثميه لمساءلة لمموابن األسهل البريق تقدم الشبكة، أهل إلآ الصيدوق

 . بالتساو  لمجميع وتوأيرلا المعمومة ديمقرابية تتيح كما االلكترويل،
 أل وواجبات حقوق من لموابييها ما الدول تحدد كما :الر مية والمسئوليات الحقوق -4

 يتمتع حيث الر مل، بها الموابن يتمتع التل من الحقوق حزمة توجد لككذ دساتيرلا،
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الواجبات  تيتل الحقوق لذه ومع التعبير، ال صوصية، وحرية بحقوق الر مل الموابن
 التكيولوجيا است دام أسموا تحديد عمآ المست دمون يتعاون أن أة بد المسئوليات، أو

 من بد أة واحدة، لعممة وجهان بمثابة ايبانالج لذان وبياء عميه، .الةئق اليحو عمآ
ا ومشارك ا موابي ا موابن ر مل كل يصبح حتآ معا تفعيمهما  . أعاال   ميتج 

 لمثقاأة، ميتجا   يصبح أن موابن أل  الر مية الموابية تتيح :والثقاأة الر مية الموابية -4
 التكيولوجيات الباستعم الش صية اإلبداعية من مد ةته ييّوع أن عميه تسهل بحيث
 ميتجه لمياس يقّدم وأن بل ر ر، ثقاأل أّ  ميتج أل برأيه يدلل وأن الحديثة، الر مية
 ييّزل تشكيمي ا معرضا أم اليوتيوا، ويضعه أل لو صّوره  صير ا أيمما أكان سواء ال اّص 
إلآ  راءتها  الياس إبداعية يدعو مدوية أو االجتماعل التواصل وسائل أل لوحاته
 وصار من ايبة ته، تحدّ  كايت التل الحدود يتجاوز الثقاأل الفعل بدأ رويي ا، وبهذاإلكت
 .أو تمك الجهة لذه من وصاية دون االجتماعية الفئات أغما أيه تشترك عاّما أعة

 معايري وقيم املواطنة الرقمية: 

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

 بين (5102المسممايل ،) ، (Westheimer , Kahne, 2014)، ودراسة (2014
 عيصر وكل والحماية، والمعرأة، االحترام، :رئيسة لل أوجه ثةثة تتضمن الر مية الموابية

 : تتمثل أل أ ر  أوجه ثةثة يتضمن ميها
 : تضم و لنفسك ولآلخرين، اماالحرت -0

 (   Digital Etiquette) :الرقمية اللياقة  -
تباع الموابن الر مل لمسموك  لل معايير لمسموك واإلجراءات من  ةل است دام التقيية ،وا 

 .به من  بل الجميع  يحتذ الصحيح ،يجعل ميه مثاال 

 (   Digital Access ):الوصول الرقمي -
، وعدم وجود أجوة ر مية بين المجتمع أل الكاممة لكتروييةاإل  المشاركة يعبر عن

المست دمين ، وتعتمد عمآ  درة كل ش ص لموصول الآ جميع األدوات أل المجتمع 
الر مل ، وكيف يمكن است دامها عمآ مستو  مقبول ،تساعده أل التعميم والبحث عما 

اكن ، واتاحة الفرص ، لك يفضل توأير األميريد، واست دامها متآ يشاء ، ولتحقيق ذ
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وتهيئة المراأق من  بل المسئولين أل تببيق برامج التقيية ومساعدة ذو  االحتياجات 
 .ال اصة عمآ است دام التقيية كفرد من أأراد المجتمع 

 (:   Digital law ) الرقمية لقواننيا-    
أة الحدود والحقوق ،ويتضمن لذا المعيار معر واألأعال األعمال عمآ اإللكترويية المسئولية

التيكد المعمومات بين الموابيين الر ميين،يجعل  أمشاركةلمش ص عيد التعامل مع التقيية ،
من المعمومات المرسمة يؤ ذ بعين االعتبار ،أالموابن الر مل يجا أن يعرف ما لو مةئم 

دولته ، وغير مةئم أو غير  ايويل وعميه أن يعرف يظام مكاأحة الجرائم المعموماتية أل 
 .وعدم االغفال عن  ضايا حقوق الممكية الفكرية ، وحماية حقوق التيليف واليشر 

 :املعرفة لنفسك والتواصل مع اآلخرين، وتضم -0
 (:   Digital Communication ) الرقمية االتصاالت -

باست دام األجهزة عن بريق التواصل والمشاركة  لممعمومات اإللكترويل التبادللو 
لتل تساعد عمآ التواصل مع األش اص والميظمات ، والتعارف عن بعد الر مية ا

كالبريد األلكترويل ، وبرامج : وممارسة ال دمات الشبكية بكل يسر وسهولة ولل كثيرة 
والتواصل الر مل أل العصر الحالل يتم بواسبة .التواصل االجتماعل ، ومحركات البحث 
ات ال دمات المتعددة ،ويكون االتصال بشكميه وذاألجهزة الر مية الجديدة  فيفة الوزن 

المتزامن وغير المتزامن ، ومن المهم أن يحرص المعممون وأولياء األمور أن يعمموا 
أوالدلم كيف يحسيوا است دام لذه األجهزة ، وأن يستغمولا أيما يفيدلم أل المجال 

م الآ مشاكل التعميمل واالجتماعل ، وأال يست دمولا ببريقة غير صحيحة ؛ تعرضه
 . ايويية أو اجتماعية 

 (:   (Digital  Literacy الرقمية األمية حمو -
ا ، ولذا المعيار يؤثر أل با ل أدواته واست دام التكيولوجيا وتعمم تعميم عمميةلل  

؛ حيث ايه يعد األساس الذ  يؤد  لمعرأة االست دام الصحيح لباأل المعايير ، المعايير 
م است دام األجهزة الر مية ، والتعرف عمآ  دماتها ، وعمآ تعمم وأهو يساعد أل تعم

، وكيفية است دام شبكات التواصل  االلكترويلايجاز المعامةت الحكومية ، والتسوق 
 .االجتماعل 
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 ( :   (Digital Commerce ة   اإللكرتوني التجارة -

، و التعامةت المالية عن  تجاتوالمي لمبضائع ا  إلكترويي والشراء البيعلل معرأة كيفية  
بريق شبكة االيتريت ومعرأة سموك التسوق االلكترويل،أيصبحت عممية الشراء عمآ الشبكة 

 .الر مية عامة مهما أل حياة الموابن الر مل 

 : وتضم احلماية لنفسك ولآلخرين، -3

  ( :  (  Digital and Rights Responsibiltes الرقمية واملسئوليات احلقوق-
يقصد بها ما يتواأر من  واعد و وايين أل است دام التقيية ، بحيث تحفظ حق  

الموابن الر مل ،والجهة الميظمة أل مكان ما ، بحيث يعرف كيف يتعامل مع المحتويات 
 .،التل تحفظ ش صيته ولويتهوال دمات عمآ الشبكة بالبريقة اليظامية 

    :(   ( Digital  Security الرقمي األمن -   
، أمع ازدياد المعمومات الحساسة اإللكترويية والحماية الو اية ضمان إجراءاتلل 

،التل يتم ت زييها الكتروييا يوما بعد يوم ،يزداد االلتمام باألمن الر مل ، وسةمة البيايات 
التل بفقدلا  د يعرض المست دم ل سارة كبيرة ، أالموابن الر مل يحتاج الآ تعمم كيفية 

بيايات االلكترويية والبرق التل يستبيع بها كشف االحتياالت لغرض السر ة أو حماية ال
 .غيرلا من الممارسات 

      (  : ( Digital  Health and Wellness الرقمية والسالمة الصحة  - 
، أالتعامل الر مية التكيولوجيا عالم أل والبديية اليفسية الصحةي تص لذا المعيار ب 

زة التقيية يعد سةحا  ذا حدين ،أاما أن يساعدك عمآ تحقيق متبمباتك ، السميم مع األجه
مشاكل صحية وأمراض جسدية  إلآأن يؤد   إمابكل يسر أو سهولة ، و  أعمالكوايجاز 

بسبا االست دام غير السميم لمتقيية ،أييبغل تعميم الموابن الر مل عمآ وضعية الجموس 
، ومستو  اإلضاءة الميبعثة من لذه األجهزة ، لذكية ا باألجهزةالصحيح ، وبريقة اإلمساك 

 .وأ ذ أترات الراحة بين الو ت واآل ر
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 محاور المواطنة الرقمية( 1)شكل رقم 

 

جايا معرأل يتكون :أن الموابية الر مية تتياول ثةث جوايا مما سبق يمكن القول 
المعارف والمعمومات وال برات التل يحتاجها الفرد لمواجهة تحديات العصر الر مل ، من 

وجايا سموكل يتمثل أل تيفيذ ما اكتسبه من معمومات تمكيه من التعامل اآلمن مع التقييات 
،وجايا وجدايل يتمثل أل الرغبة والقياعة أل تببيق السموكيات والمهارات أل الحديثة 

 .بشكل رمن وصحل تعامةته الر مية 
 الرقمي املواطن صفات: 

 المقا لذا ليستحق المهارات من من مجموعة يتمكن أن ييبغل الر مل الموابن
 ( (NetSafe,2013 : 112 وميها
 .واالتصاالت المعمومات تكيولوجيا من ومتمكن واثق مست دم 1.
 . صاديةواال ت والثقاأية التعميمية األيشبة أل لممشاركة التقييات يست دم 2.
 .اإللكترويل الفضاء أل اليقد  التفكير مهارات ويبور يست دم 3.
 .الر مية والتكيولوجيات اليصوص ولغة والكتابة بالقراءة ممم 4.
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 إدارتها من ومتمكن واالتصاالت، المعمومات تكيولوجيا بيئات أل بالتحديات بيية عمآ 5.
 . أعال بشكل
 معيآ ذات ببرق اآل رين مع التواصل أل صاالتواالت المعمومات تكيولوجيا يست دم 6.

 . إيجابل
 .واالتصاالت المعمومات است دام تكيولوجيا أل األ ة ل والسمو واليزالة الصدق يظهر 7.
 .الر مل العالم أل التعبير وحرية ال صوصية مفاليم يحترم 8.

الموابن الر مل  وتوصمت الباحثة أل ضوء الدراسات السابقة الل عدد من السمات التل تميز
 :ولل 

  القدرة عمآ التمسك بالقيم واأل ةق أثياء تعامةته وتفاعةته الر مية. 
  حسن ادارته لمو ت الذ  يقضيه أل است دام الوسائل التكيولوجية. 
  القدرة عمآ الحفاظ عمآ المعمومات الش صية. 
 حماية يفسه من األأكار السمبية التل تيشر عبر التقييات الحديثة. 
  يحترم الثقااأات والمجتمعات أل البيئة االأتراضية. 

 
 مواصفات المواطن الرقمي( 2)شكل رقم
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 الرقمية املواطنة تنمية مراحل: 

المعممين؛ حتل يتاح   بل من الم بب التوجيه الر مية البد من كل يتم تيمية الموابية     
 التل تيمية المهارات والسموكيات بهدف الر مية لممصادر والتقييات الفعمللمتةميذ االست دام 

ليد )دراسة: ، و د أكدت الدراسات السابقة مثلاآل رين مع يتفاعموا من أن تمكيهم
 )، ودراسة(Nordin et al ,2016)، وBerardi, 2016))و ،(5102الصماد ،

(Eurydice, 2013 ودراسة ،((Froehlich , 2012 الر مية مراحل  الموابية أن لتيمية
 :ل ألمعددة تمث

 لذه أفآ تكيولوجيا ، مثقفين يكويوا أن أآ التةميذ إيهماك يعيآ الوعل:الوعى مرحلة -0
 حول األساسية المعمومات والمعارف إعباء مجرد من أوسع يصبح التثقيف المرحمة
 والغير السيئ لإلست دام أمثمة عرض عمآ والتركيز والبرمجية، المادية المكويات
 مياسا وغير مياسا لو ما يتعمموا آلن التةميذ يحتاج يماوا   المكويات، لتمك المياسا

 . الحديثة الر مية التقييات لتمك عيد إست دامهم
 التكيولوجيا است دام عمآ  ادرين يكويوا أن يجا التةميذ إن: املوجهة املمارسة مرحلة -5

 الممارسة وبدون  متقدمة، مراحل أآ واالكتشاف الم ابرة عمآ يشجع مياخ أآ
  .البريقة المياسبة لذه يدركون ال ربما أإيهم ةالموجه

 االست دام أآ الواضح اليموذج إعباء ويعيآ: املثل والقدوة وإعطاء النمذجة مرحلة -4
 حممت كمعمم لو أيك المثال، عمآ سبيل الدراسية، الحجرة أآ لمتكيولوجيا المياسا
 تجعمه أو إغة ه عميك ييبغلأإيه  الدراسل، بالفصل تواجدك أثيا المحمول تميفويك
 بيلم  ائمة تقديم من  ةل اآلباء توجيه يمكيك أيه إلآ باإلضاأة ذلك، أثياء صامتا

 مع التعامل المياسا أآ أذلايهم أآ تبرح أن يمكن التل التساؤالت حول التوجيهات
ميا شتها  عمآ والعمل الحديثة الر مية لمتقييات الم تمفة االست دامات أثياء أبيائهم
 التةميذ يستبيع كل الر مية، لمموابية جيده يماذج يكويوا أن يحتاجون أالكبار معهم،
 . اليماذج لذه ومتابعة تقميد

 الذ  المكان يكون أن ييبغل الفصل الدراسل إن:السلوك التغذية الراجعة وحتليل مرحلة -4
 يمكيهم كيف ليروا الحديثة الر مية است داماتهم لمتقييات ييا شوا ان أيه التةميذ يمكن

 اليقد  بالتكوين التةميذ إمداد بريق عن يكون ذلك مياسبة وأن ببريقة است دامها
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 الر مية التقييات لذه بها تست دم أن يجا التآ والوسائل البرق بين لمتمييز البياء
 .كذلك  ارجه و الدراسل الفصل أآ الحديثة

 مق جيل  مها الآ يمكن القول أن المبادئ السابقة تهدف أل مجم أل ضوء ما سبق
 .االست دام السميم لمتقيية لةستفادة ميها وتةأل أ بارلا ر مل  ادر عمآ 

  دراسات سابقة تتعلق باملواطنة الرقمية 

 : تتعدد الدراسات التل تياولت الموابية الر مية ميها   
دية تصورات بةا الجامعة العربية المفتوحة بالمممكة العربية السعو  (0202)دراسة نصار (0)

" دراسة ميدايية عمآ عيية من بةا الجامعة  –يحو الموابية الر مية وسبل تعزيزلا 
لدأت الدراسة الآ اليعرف عمآ تصورات بةا الجامعة العربية المفتوحة يحو الموابية 
الر مية وسبل تعزيزلا من وجهة يظرلم ، وكذلك التعرف عمآ الفروق أل تمك التصورات 

يرات الجيس وعدد الساعات ولتحقيق ألداف الدراسة است دم وسبل تفعيمها حسا متغ
الباحث الميهج الوصفل ، وببق أداة االستباية عمآ عيية من بةا الجامعة و مصت 

أن مستو  تصورات أأراد العيية لمموابية : الدراسة الآ مجموعة من اليتائج ألمها 
د أروق ذات داللة احصائية الر مية وسبل تفعيمها مرتفع جدا ،كما أظهرت اليتائج وجو 

حول مستو  تصوراتهم ترجع لمتغير الجيس ولصالح الذكور، وأروق ترجع لعدة 
 .الساعات التل يست دمون بها االيتريت 

دور معممل المرحمة الثايوية أل تعزيز الموابية " بعيوان  "0202هناء حسن أمحد "دراسة  (5)
 " بة وسبل تفعيمه الر مية لمواجهة ظالرة التموث الثقاأل لد  البم

 لدأت الدراسة التعرف إلآ درجة ممارسة معممل المرحمة الثايوية لدورلم أل تعزيز
 الموابية الر مية لمواجهة ظالرة التموث الثقاأل لد  البمبة، وسبل تفعيمه من وجهة يظر

لبمبة، ولتحقيق ألداف الدراسة است دمت الباحثة الميهج الوصفل التحميمل والميهج ا
: ثة مجاالت كايت كالتاللمدراسة، حيث تشكمت من ثة ستباية كيداة لالباالعتماد عمآ اائل،البي

 -تعزيز التعميم أل است دام التقييات الر مية -حترام أل است دام التقييات الر ميةالا تعزيز
 بالبا  وبالبة ( 421)، وتكون عيية الدراسة من  م التقييات الر ميةالحماية أل است داز تعزي

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات تم ا تيارلم ببريقة عشوائية ببقية من مجتمع الدراسة 
 : ميها 
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لتيليل وتدريا وصقل مهارات المعممين عامة، ومعممل  إعداد البرامج التدريبية الةزمة -
المرحمة الثايوية  اصة ليكويوا عمآ دراية كاممة بمفاليم الموابية الر مية و يمها 

 . عامة بوجه عزيزلا لد  البمبت وبرق
مراعاة وزارة التربية و التعميم لمفاليم الموابية الر مية عيد تصميم المقررات الدراسية  - 

  .عام ومقرر الموابية الر مية بشكل  اص  بشكل
الوعل بالموابية الر مية بين مست دمل الشبكات " بعيوان  (0202،مهدي حسن)دراسة (4)

 الوعل مستويات عن الكشف الدراسة لدأت:" ض المتغيرات االجتماعية وعة ته ببع
 األ صآ جامعة بمبة من االجتماعل التواصل شبكات مست دمل لد  الر مية بالموابية

 التعامل تقبل باإليتريت، والمهارة المعرأة المست دمة، الشبكة(المتغيرات وعة ته ببعض
 وصل عام بشكل الر مية بالموابية مستو  الوعل أن إلآ ، وتوصمت(باإليتريت

 الموابية بمؤشرات الوعل مستو  أل ا تةف يوجد المتوسب، كما أوق أ  (%76.08)
الشبكة :با تةف االجتماعل التواصل شبكات مست دمل لد  األبعاد بعض أل الر مية

 تقبل مستو  وأل اإليتريت، أل والمهارة المعرأة ومستو  المست دمة، االجتماعية
 . يتريتاإل  مع التعامل

 تقييات مقرر أل الر مية الموابية  يم تضمن مد " بعيوان (0202القحطاني، أمل)دراسة  (4)
 الموابية  يم إلآ التعرف الدراسة لدأت:"التدريس ليئة يظر أعضاء وجهة من التعميم
 بجامعة التدريس ليئة أعضاء يظر وجهة من التعميم تقييات مقرر أل المتضمية الر مية
 ثقاأة يشر بيلمية أوصت يتائج الدراسة ضوء وأل  الد، الممك وجامعة يورة، األميرة

 مع المعرأة مشاركة عمآ البالبات وحث المجتمع، أل لمتكيولوجيا السميم االست دام
جراءات ب بوات المجتمع، وتعريفهم  المجتمعات أل  ايويل غير عمل أ  عن اإلبةغ وا 

 .الر مية
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 الموابية يحو القصيم جامعة بمبة تصورات " بعيوان (0202هند الصمادي،)دراسة  (2)
 :"الر مية

الر مية،  الموابية يحو القصيم جامعة بمبة تصورات معرأة إلآ الدراسة لدأت
 عن اليتائج وأسفرت بالا،( 424)من مكوية عيية عمآ أداة الدراسة بتببيق الباحثة و امت

 إجراء دراسات بضرورة وصتمتوسبة، وأ بدرجة جاءت الر مية الموابية يحو التصورات أن
 . الدراسة تتياولها لم أبعاد تياول مع الدراسة موضوع حول مكثفة

الموابية الر مية مد ة لمتربية العربية أل " بعيوان  (0202مجال على الدهشان ،)دراسة  (6)
 "العصر الر مل 

ام ان الحياة أل العصر الر مل تتبما من المؤسسات التربوية القي إلآالدراسة  أكدت
األبياء لمحياة أل لذا العصر ، وذلك من  ةل تدعيم ثقاأة االست دام  إعدادبدورلا أل 

والمفيد لمتقييات الر مية لد  الشباا واألأراد ، وتدريبهم عمآ ممارسة م تمف الرشيد 
جوايا الموابية الر مية من  ةل كاأة الفعاليات التربوية المياسبة أل لذا الشين ، 

يها التربية الر مية ، وأن تمك التربية تمر بمراحل أساسية تبدأ بتيمية والتل ابمق عم
الوعل بجوايا الموابية الر مية ، والممارسة الواعية لمسموكيات المرتببة بها من  ةل 

،  و توصمت لمرتببة بذلك تيمية أساليا التعامل الرشيد مع المستحدثات والمهارات ا
 : هاالدراسة الآ عدد من اليتائج ألم

اليظر أل جوايا التربية العربية أمسفة  إعادةأن الحياة أل العصر الر مل تتبما ضرورة -  
جراءاتوألداأا   .بما يتفق وببيعة الحياة أل العصور السابقة وا 

 أن مد ل الموابية الر مية يعد من المدا ل المياسبة لمتربية العربية أل العصر الر مل -
جا ضرورة االعتماد عمآ مد ل الموابية الر مية لمتربية العربية توجد مبررات عديدة تستو   -

 .أل العصر الر مل
رراء المعممين يحو تيمية الموابية الر مية لد   بعيوان ((Snyder, 2016سة درا  (2)

 "البمبة أل المدارس المتوسبة باست دام الموا ع االجتماعية ومشاريع التشارك العالمية 
Teachers’ Perceptions of Digital Citizenship Development in 
Middle School    Students Using Social Media and Global 

Collaborative Projects) 
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 أل البمبة لد  الموابية الر مية تيمية يحو المعممين عمآ رراء التعرف لدأت
 وتوصمت إلل ،ةالعالمي التشارك ومشاريع االجتماعية الموا ع باست دام المتوسبة المدارس

 المست دمين من ارتباب يزيد االجتماعية والشبكات العالمل والتشارك الر مية الموابية دمج أن
 التربوية المسؤولية من ويزيد وتشاركهم تفاعمهم من ويحسن أأقهم من ويوسع باإليتريت

 .لممست دمين
 تربية أجل من الشباا لد  الر مية الموابية ياس  بعيوان (Choi, 2015) دراسة    (2)

 Development of a Scale to Measure Digital " الديمقرابية الموابية
Citizenship among Young Adults for  Democratic Citizenship 

Education"  
 و د الديمقرابية، الموابية تربية أجل من الشباا لد  الر مية الموابية لدأت لقياس

 والمشاركة اليا دة، الحماية الر مية، الثقاأة أل ةق،ا :لل مجاالت أربعة المقياس تضمن
 والكفاءة المقياس مجاالت بين دالة وجود عة ات إلآ الباحث وتوصل واالجتماعية، السياسية
 .مستقبمية دراسات أل لةست دام المقياس صةحية من التيكد وتم والقمق،

 Toward Digital  "  يحو الموابية لر مية" بعيوان ( AI-Zahrani,2015)دراسة   (2)
Citizenship" 

توصمت الدراسة إلآ أن كة من البةا والبالبات لديهم مستويات جيدة من الموابية 
الر مية ، و اصة من حيث احترام الذات واآل رين عبر االيتريت ، وأصت الدراسة بتعميم 

ة يحو التقييات الموابية الر مية لمبةا ،لتعزيز ثقتهم بييفسهم ، وتكوين موا ف ايجابي
وا ترحت الدراسة أن توأر أل الميالج الدراسية  سما من . الر مية ، و اصة االيتريت 

الممارسات القائمة عمآ التقيية ، باإلضاأة إلآ رأع مستو  الوعل من  بل الجهات العميا 
 "حول الموابية الر مية 
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س  يم الموابية الر مية دور المؤسسة التربوية أل غر :" بعيوان  (0202)اجلزار دراسة  (01)
 "تصور مقترح : 

الآ وضع تصور مقترح حول ما يمكن أن تقوم به المؤسسة التربوية ،لمتعامل لدأت 
مع الموابية الر مية ،مست دما الميهج الوصفل التحميمل لمجموعة من الدراسات أل لذا 

معرأيا  ومهاريا  : المجال ، وتوصمت اليتائج الآ دور المؤسسة التعميمية أل تيليل البةا 
ووجداييا  وأ ة يا  لمتعامل كموابيين ر ميين ، وأن لياك  مسة أبعاد توصمت لها الدراسة 
يجا أن توأر أل المؤسسة التعميمية ، لمقيام بالمهمة عمآ الوجه المبموا ووضعت الدراسة 

،ووضع ضوابب تبوير البيئات التعميمية الداعمة لمتقيية الر مية :تصورا مقترحا يقوم عمآ 
 .ومعايير التعامل الر مل 

 :اليت تتعلق باملواطنة الرقمية تعقيب على الدراسات السابقة 
 

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة أل أيها تهدف الآ تعميق وتيصيل  يم  -0
مع  ، وتتشابهرغم ا تةف المراحل التعميمية  بوجه عام الموابية الر مية لد  البةا

ة سة دور المعممين أل تعزيز  يم الموابية الر ميالياء حسن التل لدأت الآ در دراسة 
 ألمع دراسة الجزار التل لدأت الآ دراسة دور المؤسسات التعميمية  ايضا   وتتشابه

است دامها لمميهج  غرس  يم الموابية الر مية ، وتتفق مع الدراسات السابقة أل
 .الوصفل لتحقيق ألداف الدراسة 

 

تفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة أل بياة أداة االستبايه لمعرأة مد  اس-5
 . لد  البةا  أل تيصيل  يم الموابية الر مية الثايو  مسالمة أتمتة التعميم

الثايو    أتمتة التعميم دور دراسةت تمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أل محاولة -4
–لد  بةا المرحمة الثايوية حيث لم يتم عمل دراسة ة الر مية تيصيل  يم الموابي ل 

 الثايو عمآ بةا المرحمة الثايوية حيث ايه تم أتمتة التعميم -حسا عمم الباحثة 
 .يظام التابمت من حوالل سية دراسية بإد ال
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 الدراسة امليدانية:  الرابع  احملور

 :حتديد اهلدف من الدراسة امليدانية-0

معرأة رراء بةةا الصةف الثةايل الثةايو   حةول مةد   إلآة الميدايية الحالية تهدف الدراس
،  يصةةةيل واكتسةةةاا  ةةةيم الموابيةةةة الر ميةةةة  لةةةديهمتأةةةل الثةةةايو  أتمتةةةة التعمةةةيم  مسةةةالمة

عن  ةيم الموابيةة الر ميةة  لجمع البيايات استبايهولتحقيق لذا الهدف  امت الباحثة ببياء 
ثايويةة مةةن  ةةةل أتمتةة التعمةةيم وذلةك باسةةت دامهم أجهةةزة المكتسةبة لةةد  بةةا المرحمةةة ال

  التابمت أل تحصيل الدروس وعمميات التقويم وممارسة األيشبة 
 :تصميم أداة الدراسة امليدانية وإعدادها -0

االسةةتبايات الممحقةةة أةةل ضةةوء اإلبةةار اليظةةر  لمدراسةةة والدراسةةات السةةابقة وأةةل ضةةوء   
حثة التوصل أللم المحاور المتعمقةة بمشةكمة الدراسةة ،  ، استباعت البا بالدراسات السابقة
محةةور :)ولةةل ( 5104ريبةةل ،)كمةةا صةةيفها  محةةاور رئيسةةية ثةثةةة مةةن و ةةد تكويةةت األداة

والتةةل تقةةيس أةةل مجممهةةا المعةةايير التسةةعة ( االحتةةرام ،محةةور التعمةةيم ، محةةور الحمايةةة 
حةةت كةةل محةةور مجموعةةة مةةن ييةةدرج ت ، لمموابيةةة الر ميةةة ومةةد  عة تهةةا بيتمتةةة التعمةةيم 

 * العبارات الفرعية 
 التحقق من صدق وثبات االستبانة  -3

 صدق االستبانة  ( أواًل)

 :لمتحقق من صدق االستباية تم است دام بريقتين 
 صدق احملكمني  ( أ)

 أعضاء من عضوا (01)من تيلفت المحكمين من مجموعة عمآ االستبيان الباحثة عرضت   
 ومةحظاتهم ررائهم بإبداء المحكمون األساتذة  ام و د (0ممحق.)التدريسية بالجامعة الهيئة
 و د االستبيان، محاور من محور كل إلآ ايتمائها االستباية ومد  أقرات مياسبة حول

ضاأةوتعديل  حذف من يمزم ما بإجراء و امت المحكمين، السادة آلراء الباحثة استجابت   وا 
 مقترحاتهم      ضوء أل
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 قدير الكمل الستجابات المحكمين عن بريق حساا ال بي المعيار  لميسبة ثم  حساا الت -
 (0222،421أؤاد البهل السيد ،)   :ست دام المعادلة اآلتية با
 
 ن ÷  (  ا× أ (=       ) ع خ )ال بي المعيار  
 

( أ  – 0= ) ، ا (   عدد الكمل لممحكمين / عدد المواأقين =  ) يسبة المواأقة  = حيث أ 
 سبة غير المواأقين ي

   0926×  ع خ  =  و 12وتم حساا حد الداللة عيد 
 .د الداللة  تحذف العبارة أو تعدلح< اذا كايت ا  

 .حد الداللة تبقآ العبارة =  أو  >و اذا كايت ا 
أل (  01)العبارة  : ولم  تينصياغة ثةث عبار  إعادةم ق لذا القايون توبتببي

 (5ممحق )  أل المحور الثايل ( 2)األول  ،والعبارة المحور 
 : صدق االتساق الداخلي (ب)

 امت الباحثة بحساا معامةت االرتباب بةين درجةة كةل مفةردة والدرجةة الكميةة   
، وكةةذلك معةةامةت االرتبةةاب بةةين الدرجةةة الكميةةة لكةةل  لممحةةور الةةذ  تيتمةةل اليةةه المفةةردة 

ن االتسةةةاق الةةدا مل لمفةةةردات محةةور والدرجةةة الكميةةةة لةسةةتباية ككةةل  وذلةةةك لمتيكةةد مةة
( 42)االستباية ، والتل يتجت عن تببيق االستباية عمآ عيية مبدئية بمغ عدد أأرادلةا 

 (4ممحق ) أرد من أأراد مجتمع الدراسة بشكل استبةعل  
  1966    )معامةت ارتباب  مرتفعة ، وتراوحت معامةت االرتبةاب بةين  جاءت 

ة ةة  ويةة بةين المفةردات والمحةاور، وبةين المحةاور ، ولل تعيل وجود ع(  1924   -
توأرلا تببيةق لةذه  التلاالعتماد عمآ اليتائج  إمكايية إلآواالستباية ككل ، ولذا يشير 

 1االستباية 
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 :ثبات االستبانة( ثانيًا) 

لمثبةةات ألميةةة كبيةةرة أةةل توضةةيح د ةةة األداة أةةل القيةةاس واتسةةا ها وعةةدم     
حيث تةم تببيةق االسةتبيان عمةل عييةة اسةتبةعية ، من يتائجتيا ضها أيما تسفر عيه 

وحصةمت األداء  كرويبةاخ ألفةا بريقةة ، و ةد اسةت دمت الباحثةة  بالبةا  ( 42)بمغ  وامها 
 (4ممحق). مياسا ألجراء الدراسة الميدايية ولو (  1922) عمآ معامل ثبات بمغ 

م تمفة  إحصائيةيا التيكد من صدق وثبات االستباية باست دام أسالوبذلك تم  
ضةةاأةالتعةةديةت وحةةذف بعةةض العبةةارات  إجةةراءوبعةةد  عبةةارات جديةةدة اسةةتجابة آلراء  وا 

محةةاور  ثةةةث عمةةل أةةل صةةورتها اليهائيةةة مشةةتممة األداةالسةةادة المحكمةةين أصةةبحت 
 (4ممحق ).عبارة (52)  ، ييدرج تحتهارئيسية

 :عينة الدراسة 

ل إدارة تعميميةة مةن اإلدارات التعميميةة تم ا تيار عدد من المدارس الثايويةة  بكة  
أةل  بالبةا   464( العييةة )األربعة بمحاأظة أسوان وبمغ إجمالل عدد البةا الم تارين 

 كما موضح بالجدول  الصف الثايل الثايو  
 النسبة المئوية      عدد الطالب      عدد المدارس الثانوية   االدارة        

 %24           89          4            إدارة أسوان التعليمية 

 %21           75          3            إدارة كوم امبو التعليمية 

 %24            87          4            إدارة ادفو التعليمية

 %13           46 2            إدارة دراو التعليمية

 %18           67 3            إدارة نصر النوبة التعليمية

 %111            364        16           إجمالي العينة        
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 : ملعاجلة اإلحصائيةا

 :وأقا  لم بوات التالية  إحصائياتمت معالجة اليتائج     
 .تجت كل بديل من بدائل االجابة  لتكرارات الستجابات أأراد العييةحساا ا -0
 :ديل من بدائل اإلجابة الثةث عمآ اليحو التاللإعباء موازين ر مية لكل ب -5

 مبمقا       أحيايا    دائما        بدائل اإلجابة 
 0           5      4         القيمة الر مية 
  
 حساا الوزن اليسبل لكل عبارة من عبارات االستباية أل محاورلا الم تمفة -4
 (512،  0224عبد الجواد ،)  :من المعادلة( و)وتم حساا الوزن اليسبل    

  
                                       ( =   و)الوزن اليسبل   

  
الحصول  عمآ يسبة متوسب شدة المواأقة عمآ كل عبارة من عبارات االستباية من  -4

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

 العبارة
 عدد بدائل االجابة       =               يسبة متوسب شدة المواأقة 

                                                      4  -    0 
  1962=                  = وبياءا عمآ ذلك أان يسبة متوسب شدة المواأقة 

                                                           4 
 : حساا ال بي المعيار  لمتوسب شدة المواأقة ببقا  لمقايون التالل  -2
  
 ن ÷  (  ا× أ ) (=    م  .  خ  )ال بي المعيار  

  1962= متوسب شدة المواأقة    يسبة = حيث أ      
 1944( =1962) -0=( أ  – 0= ) ، ا     

 464=ن           

    3س+  2س2+  1س3

 ن 3
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 (باليسبة لمعيية الكمية )   19150=خ م   اذن        
 :عن بريق القايون التالل حساا حدود الثقة لمتوسب االستجابة   -6

  0926×المعيار   ال بي±  1962= حدود الثقة ليسبة متوسب االستجابة 
 (0222،21إبراليم بسيويل ، )                                      

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

 1964: الحد األديآ                 1920:    األعمآالجد 
 :وبياءا عمآ ذلك أان 

 حصل عمآ الحد األعمآ أيكثر تكون دالةالعبارة التل ت -             
 ةل عمآ الحد األديآ أي ل تكون غير دالالعبارة التل تحص -
 غير محدد الرأ  حوله واألديآالعبارة التل تيحصر بين الحدين األعمآ  -
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 مناقشة نتائج كل حمور من حماور االستبانة 

 (األخالقيات الرقمية)االحرتام لنفسك ولآلخرين  :النتائج املتعلقة باحملور األول -(0) 

  صة للمجور األول استجابات أفراد العينة عن البنود الخا( 1)جدول                    

 

 

 

 م 

 

 

 

 

 

 

 العبارة

تحقق المعياردرجة    

الوزن 

 النسبي

  

 و

  

   

 

الترتيب
 

 

 

مستوى 

  الداللة
 كبيرة

                  

 متوسطة

ال 

 تتحقق

 3س 2س 1س

في البيئة الرقمية احترم رأي  1

 67 96  211  زمالئي ومشاعرهم

        

1779   3 

1715 

ع على الملفات المحفوظة ال أطل 2

 64 112 198 على أجهزة التابلت لزمالئي

        

1779   3 

1715 

 الفيروسات عمل بأن أجزم 3

 53 77 234 رقميةرائم  ج المزعجة والرسائل

           

1783    2 

1715 

 معلومات  تراقاخ ان اعتقد 4

 47 93 224    االخرين تصرفات غير أخالقية 

        

1785   1 

1715 

 القانوني غير اعتقد أن التحميل 5

واألفالم عبر أجهزة  للموسيقى

التابلت الخاصة بي تصرفات غير 

 244 74  46  اخالقية

      

1748 ------ 

 

 

غير 

 دالة

 أن يجب شخص أي أن اعتقد 6

 وأنشطته تصرفاته مسؤولية يتحمل

 88  99 177 اإلنترنت عبر

         

1774 5 

 

1715 

 اآلخرين هويات ن أن سرقةأؤم 7

 89  112 173    . أخالقية غير تصرفات وممتلكاتهم

          

1774 5 

1715 

 استخدام في التوازن ضرورة أرى 8

 إلى نصل ال بحيث الرقمية البيئات

 في طرا االف إلى وال االهماال

 66   113     185    .االستخدام

         

1778   4 

1715 

 الحقوق فهم أن اعتقد 9

 الرقمي العالم في والمسؤوليات

 .االنتاجية على شخص أي يساعد
  173     97     94     1774    5 

1715 

أستأذن من الناشر أو المؤلف قبل  11

 252  77 35    االستفادة من المنشور أو المشروع

        

1746 ------- 

غير 

 دالة

                                            

  1772 المحور األول                                        

1715 

 :يتضح من الجدول السابق ما يمل



 ...........................................................دور أتمتة التعليم الثانوي في تأصيل قيم المواطنة الرقمية 

- 225 - 

  ودالة إحصائيا عيد المستو   (1922 ) المركز األول بوزن يسبل( 4)احتمت العبارة
تصرأات غير  اآل رين معمومات  تراق،حيث أكدت استجابات عيية الدراسة أن  ا  1912
يجا أن يعرف ما لو مةئم وغير مةئم أو  أالموابن الر مل  وأقا  لدراسة رايبل .  أ ة ية

 اإلغفالغير  ايويل وعميه أن يعرف يظام مكاأحة الجرائم المعموماتية أل دولته ، و عدم 
 .عن  ضايا حقوق الممكية الفكرية

   يا عيد المستو  ودالة إحصائ(  1924)أل المركز الثايل بوزن يسبل  ( 4)جاءت العبارة
وما . ر ميةرائم  ج المزعجة والرسائل الفيروسات حيث أشارت عيية الدراسة أن عمل 1912

 .لمكاأحة الجرائم االلكترويية أل مصرصدور  ايون  يؤكد ذلك
   ودالتين إحصائيا (  1922)أل المركز الثالث بوزن يسبل ( 5)،( 0 )جاءت العبارتين

أراء  لر ميةالبيئة ا أل يحترمون  همعيية الدراسة أي تفقاتحيث   1912عيد المستو  
  أل رايهممحفوظة عمآ أجهزة التابمت عمآ الممفات الكما أيهم ال يبمعون ، زمةؤلم 

 عيد  ودالة إحصائيا   ( 1922) المركز الرابع بوزن يسبل  أقد احتمت( 2)العبارة  أما
 الر مية البيئات است دام لأ التوازن ضرورةحيث أكدت عيية الدراسة  1912المستو  

 . االست دام أل برا اأ وال الماالبدون 
   ودالة إحصائيا ( 1924)المركز ال امس بوزن يسبل  (2)، (2)،(6)واحتمت العبارات 

 مسؤولية  ش ص أ  ضرورة تحمل عيية الدراسة حيث اتفقت 1912عيد المستو  
 وممتمكاتهم اآل رين لويات سر ة هم يؤميون أنأي ، كما اإليتريت عبر وأيشبته تصرأاته
 أ  يساعد الر مل العالم أل والمسؤوليات الحقوق أهم ،وأيضا  أ ة ية  غير تصرأات
 .اإليتاجية عمآ ش ص

   م جاءت غير دالة وذلك ألن البةا  اموا بالفعل بتحميل األغايل واألأة( 2)أما العبارة
بعدم  رغم أن الوزارة أكدتون لمباحثة عمآ أجهزة التابمت ال اصة ، ولذا ما أكده المعمم

غير دالة ( 01)، وجاءت العبارة  وجود لذه ال اصية أل أجهزة التابمت ال اصة بهم 
ويرجع ذلك ألن البةا يست دمون موا ع تعميمية معروأة باليسبة لهم محددة من  بل 

 الوزارة يد مون أيها كممات مرور  اصة بهم ،لذا ال يحتاجون الآ 
 .ان من الياشر أو المؤلف االستئذ
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 :تعقيب على احملور األول 

  بيوزان يسبية مرتفعة1912دالة عيد المستو   األولجاءت معظم عبارات المحور 
ماعدا عبارتين ولذا يؤكد أن أتمتة التعميم سالمت بشكل كبير أل اكتساا البةا 

الر مية التل تتضمن والتل تمثل بدورلا  يمة من  يم الموابية  "األ ة يات الر مية"
 ".والوصول الر مل والقوايين الر مية  الميا ة الر مية و" دا مها 

  التل "  األ ة يات الر مية"من ألم  يم الموابية الرأمية الميدرجة تحت معيار
 : اكتسبها البةا من  ةل أتمتة التعميم 

 .أل البيئة الر مية ومشاعرلم ءزمةالاحترم رأ   -
 .ال اصة بالزمةءفات المحفوظة عمآ أجهزة التابمت آ الممعماالبةع  عدم -
 .ر ميةرائم  ج المزعجة والرسائل الفيروسات عمل االيمان أن -
 .اال رين تصرأات غير أ ة ية  معمومات  تراقا  اناالعتقاد  -
 عبر وأيشبته تصرأاته مسؤولية يتحمل أن يجا ش ص أ  أن اإليمان -

 .اإليتريت
 . أ ة ية غير تصرأات وممتمكاتهم اآل رين تلويا أن سر ة اإليمان -
 .دون إلمال وال إأراب  الر مية البيئات است دام أل التوازن  -
 ش ص أ  يساعد الر مل العالم أل والمسؤوليات الحقوق أهم أن االعتقاد -

 . اإليتاجية عمآ
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 ( لثقافة الرقميةا)املعرفة لنفسك والتواصل مع اآلخرين : النتائج املتعلقة باحملور الثاني -(0)

  الثاني  للمحوراستجابات أفراد العينة عن البنود الخاصة ( 2)جدول                    

  

 

 

 م 

 

 

 

 

 

 

 العبارة

  درجة تحقق المعيار 

الوزن 

 النسبي

  

 و

  

   

 

الترتيب
 

 

 

مستوى 

 كبيرة  الداللة

                

 

التتحقق  متوسطة  

 3س 2س 1س

استخدام محركات البحث  مثل  اجيد 1

goggle 

 211  111    53 

   

1781      2 

 

   

1715 

اجيد البحث في بنك المعرفة  2

 المصري 

196 99   69 

     

1778       3 

 

   

1715 

استطيع تحميل الدروس على جهاز  3

 التابلت الخاص بي 

239 82 43 

    

1784      1 

 

   

1715 

ت في التواصل استخدم جهاز التابل 4

      مع زمالئي والمعلمين

43     87     234 

    

1749 ------- 

 

 

 غيرالة

لدي القدرة على التعامل مع  5

التطبيقات الرقمية مثل الفيس بوك، 

 والبريد االلكتروني

     

198    111     65 

   

1778    3 

 

   

1715 

 استطيع تحميل الكتب االلكترونية  6

176 98  91 

    

1774     6 

 

   

1715 

اعتقد أن التجارة اإللكترونية  7

    تمنحني خيارات أفضل

188 

     

114    72 

    

1777    4 

 

   

1715 

أعرف زمالئي بالمواقع األلكترونية  8

     غير اآلمنة 

196     93   75 

    

1778    3 

 

   

1715 

التابلت )استخدام األجهزة الرقمية   9

في استذكار (  ليوالحاسب اآل

 .دروسي 

       

177     114     83 

     

1775    5 

 

   

1715 

أساعد أسرتي في دفع الفواتير   11

وتحويل األموال باستخدام شبكة 

       االنترنت

25      87  252 

     

1745 ------- 

 

 

غير 

 دالة

                                            

 ثانيالمحور ال                                       

    

1772  

1715 

 :يتضح من الجدول السابق ما يمل
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  عيد المستو   ودالة إحصائيا  ( 1924) المركز األول بوزن يسبل  أل (4)احتمت العبارة
 هم يستبيعون تحميل الدروساستجابات عيية الدراسة أي ،حيث أكدت 1912

 عمآ جهاز التابمت ال اص بهم 
   عيد المستو   ودالة إحصائيا  (  1920)أل المركز الثايل بوزن يسبل  ( 0)جاءت العبارة

 goegleهم يجيدون است دام محركات البحث متل حيث أشارت عيية الدراسة أي 1912
   إحصائيا ة ودال(  1922)أل المركز الثالث بوزن يسبل  ( 2)،( 2)، (5)ات جاءت العبار

أل مو ع بيك المعرأة يجيدون البحث  همت عيية الدراسة أيفقحيث ات  1912عيد المستو  
،كما أيهم يستبيعون  غير اآلمية االلكتروييةهم يعرأون زمةؤلم بالموا ع المصر  ،وأي

 التعامل مع التببيقات الر مية مثل الفيس بوك والبريد االلكترويل
 عيد  ودالة إحصائيا   ( 1922)المركز الرابع بوزن يسبل   أقد احتمت( 2) العبارة أما

بييهم يعتقدون أن التجارة االلكترويية تميحهم  حيث أكدت عيية الدراسة  1912المستو  
التجارة االلكترويية لمياسبتها لمعصر وتر  الباحثة ضرورة يشر ثقاأة . يارات أأضل 

 .الر مل أكثر من التجارة التقميدية 
   عيد المستو   ودالة إحصائيا   (1922)المركز ال امس بوزن يسبل ( 2)العبارة واحتمت

( الحاسا اآللل والتابمت)أيهم يست دمون األجهزة الر مية  حيث اتفقت عيية الدراسة 1912
 أل استذكار دروسهم

   عيد  ودالة إحصائيا  (   1924)بوزن يسبل   سادسأل المركز ال( 6)جاءت العبارة
  ن تحميل الكتا االلكتروييةيستبيعوهم حيث أشارت عيية الدراسة أي 1912المستو  

   غير دالة وذلك ألن أجهزة التابمت ال اصة بالبةا ال توأر لذه ال دمة ( 4)جاءت العبارة
لهم، والبةا يتواصمون مع بعضهم البعض باست دام لواتفهم الش صية  ارج أسوار 

ببريقة  ألن معظم البةا أكدوا عدم عممهمغير دالة ( 01)المدرسة  ،كما جاءت العبارة 
، كما أكد بعض  اصة أيها تحتاج المغة االيجميزية دأع الفواتير بالبريقة االلكترويية 

 .البةا  مق بعض األسر من است دام لذه البريقة 
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 :عقيب على احملور الثاني ت

   بيوزان يسبية مرتفعة ماعدا 1912جاءت معظم عبارات المحور الثايل دالة عيد المستو
الثقاأة " ؤكد أن أتمتة التعميم سالمت بشكل كبير أل اكتساا البةا عبارتين ولذا ي

"  والتل تمثل بدورلا  يمة من  يم الموابية الر مية التل تتضمن دا مها " الر مية
 ". والتجارة االلكترويية االتصاالت ومحو األمية الكمبيوترية 

  التل اكتسبها البةا من "  ةالثقاأة الر مي"مية الميدرجة تحت من ألم  يم الموابية الر
 :  ةل أتمتة التعميم 

 .goggleاست دام محركات البحث  مثل  إجادة -
 .البحث أل بيك المعرأة المصر   إجادة -
 . همتحميل الدروس عمآ جهاز التابمت ال اص ب -
 .التعامل مع التببيقات الر مية مثل الفيس بوك، والبريد االلكترويل -
 .تحميل الكتا االلكترويية  -
 .التجارة اإللكترويية  تفضيل -
 .بالموا ع األلكترويية غير اآلمية  ءزمةال تعريف -
 . الدروسأل استذكار (  التابمت والحاسا اآللل)است دام األجهزة الر مية  -
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 (احلماية الرقمية)احلماية لنفسك ولآلخرين  : النتائج املتعلقة باحملور الثالث -(3) 

  الثالث نة عن البنود الخاصة للمجور استجابات أفراد العي( 3)جدول 

 

 

 

 م

 

 

 

 

 

 

 العبارة

 درجة الموافقة

الوزن 

 النسبي

 

 و

 

 

 

الترتيب
 

 

 

مستوى 

 الداللة

 مطلقا أحيانا دائما

   

1 
ا لدي مضاد للفيروسات علي األجهزة 

 الرقمية الخاصة بي
23 86 255 1745 ------- 

 

 

غير 

 دالة

2 
  في المهمة يملفات عن بنسخ أحتفظ

 مكان آخر
154 168 42 1777 3 

 

1715 

3 
 والشخصية المهمة بمعلوماتي أحتفظ

 .مرور بكلمة محمية ملفات في
211 111 62 1779 2 

 

1715 

4 
 لحماية بانتظام المرور كلمات أأغير

 .خصوصياتي
241 83 41 1785 1 

 

1715 

5 
 الملفات لةزاال سريعة صيانة أأعمل

 ريةالضرو غير رامجوالب
177 99 88 1774 4 

 

1715 

6 
 الموثوقة المواقع دائما أ  أزور

 راراألض من والخالية
175 111 89 1774 4 

 

 

1715 

7 
 وغير المعروفة غير الملفات افتح ال

 .الموثوقة
25 87 252 1745 ------- 

 

 

غير 

 دالة

8 
أحرص على جذف الرسائل المشبوهة 

 المصدر
177 99 88 1774 4 

 

1715 

  1771 ر الثالثالمحو
 

1715 
 

 :يتضح من الجدول السابق ما يمل
  عيد المستو   ودالة إحصائيا  ( 1922) المركز األول بوزن يسبل ( 4)احتمت العبارة

هم يغيرون كممات المرور بايتظام لحماية ييباستجابات عيية الدراسة  بييت،حيث  1912
 .ولذا يدل عمآ وعيهم الر مل . صوصياتهم 

  عيد  ودالة إحصائيا  (  1922)أل المركز الثايل بوزن يسبل    (4) ةار جاءت العب
هم  يحتفظون بمعموماتهم الش صية أل حيث أشارت عيية الدراسة أي 1912المستو  

التل جاء أيها أن ( 5100سيكار ،)ولذا ي تمف مع دراسة .ممفات محمية بكممة مرور 



 ...........................................................دور أتمتة التعليم الثانوي في تأصيل قيم المواطنة الرقمية 

- 222 - 

ل يشاركويها مع أصحابهم ، وال يرون بعض األأراد ال يحرصون عمآ تغيير كممات السر ،ب
كاالسم ، ور م الهاتف ، والبريد األلكتروتل عمآ :أل ظهور بعض معموماتهم الش صية 

وسائل التواصل أية  بورة  د يتعرضون لها ،مما يعرضها لمسر ة ،ولذا ضعف ميهم أل 
 .جايا الحماية 

   إحصائيا عيد ة ودال ( 1924)أل المركز الثالث بوزن يسبل    (5) ةجاءت العبار
يحتفظون بيسخ عن ممفاتهم المهمة أل  همت عيية الدراسة أيفقحيث ات  1912المستو  
  .مكان ر ر

 عيد  إحصائيا  ة ودال ( 1924)المركز الرابع بوزن يسبل  ( 2)،( 6) ،( 2) اتالعبار  واحتمت
هم بيزالة بييهم يعممون صياية مستمرة ألجهزتحيث أكدت عيية الدراسة  1912المستو  

الممفات غير الضرورية ،كما أيهم يهتمون بزيارة الموا ع الموثو ة، ويحرصون أيضا عمآ 
 .رحذف الرسائل المشبولة المصد

    غير دالة  ألن معظم البةا ال يهتمون بذلك ويرون ان الوزارة لل ( 0)جاءت العبارة
غير دالة ألن البةا ( 2)ارة وأيضا  العب.المسئولة عن حماية األجهزة الر مية ال اصة بهم 

أل لذه المرحمة لديهم حا االستبةع ويممكون روح المغامرة لذا يقبمون عمآ أتح الممفات 
 .غير المعروأة 

 :تعقيب على احملور الثالث

   بيوزان يسبية مرتفعة ماعدا 1912جاءت معظم عبارات المحور الثايل دالة عيد المستو
الحماية " لتعميم سالمت بشكل كبير أل اكتساا البةا عبارتين ولذا يؤكد أن أتمتة ا

الحقوق "   والتل تمثل بدورلا  يمة من  يم الموابية الر مية التل تتضمن دا مها " الر مية
 ".الر مية واألمن الر مل والسةمة الر مية  

  التل اكتسبها"  الحماية الر مية"الميدرجة تحت معيار  الر ميةمن ألم  يم الموابية 
 : البةا من  ةل أتمتة التعميم 

 مكان ر ر  أل المهمة ممفاتال عن بيسخاالحتفاظ  -
 .مرور بكممة محمية ممفات أل والش صية المهمة معموماتال االحتفاظ -
 . صوصياتال لحماية بايتظام المرور كممات تغيير -
  الضرورية غير رامجوالب الممفات لةزاال  سريعة صياية عمل -
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 .رار األض من وال الية وثو ةالم الموا عزيارة  -
  الرسائل المشبولة المصدر حذفعمآ  الحرص -

 دانيةالدراسة املينتائج تعقيب عام على 

سالمت بدرجة كبيرة أل  الثايو  يتضح من يتائج المحاور الثةثة السابقة ان أتمتة التعميم
والمحور الثايل " الر مية  األ ة يات"تيصيل  يم الموابية الر مية لد  البةا وحصل المحور األول 

" الحماية الر مية " وجاء المحور الثالث ( 1925)عمآ يفس  يمة الوزن اليسبل " الثقاأة الر مية "
 1921أل المرتبة الثايية بوزن يسبل 

 التوصيات واملقرتحات 

 العمل بضرورة الباحثة توصل والميدايل اليظر  يتائج الدراسة بشقيها  ضوء أل
 :م الموابية الر مية لبةا المرحمة الثايوية وذلك من  ةلعمآ تيصيل  ي

  ابةق بريامج تعميمل  ومل باشراف وزارة التربية والتعميم لبةا المرحمة الثايوية ويحصل من
يجتاز البريامج عمآ شهادة الموابن الر مل وجعل لذه الشهادة شربا لةلتحاق بالجامعة والتقدم 

 .لموظائف
 لمقررات االلكترويية لمبةا، ا أل المتضمية اإليتريت عمآ السةمة موضوعات ويوعية عدد زيادة

 .اإليتريت عبر والضار القايويل الغير والسموك محاربة المحتو و 
  الثايو  إد ال مادة أ ة يات است دام االيتريت ضمن الميالج الدراسية أل التعميم  
 ا تميعهم من تحميل أ  محتو  غير وضع برامج حماية عمآ أجهزة التابمت ال اصة بالبة

 .تعميمل
 م لمتعامل السمي  همأبيائ هتوجيلاألمور،  أولياء لتوعية يقاشيةوحمقات  وورش يدوات عقد

 .والقايويل مع التقييات الحديثة
 ةا الب وتوعية لإليتريت، ال ابئ االست دام بها جراء  الو وع المحتمل بالم ابر  ائمة إعداد

 .بها
  ورثارلا  التكيولوجيا م ابر عن لمحديث األميية األجهزة من و يادات ش صياتب االستعاية

 .السمبية عمآ المجتمع 
 كايت غير دالة أل المحور األول، والعبارة " حقوق الممكية الفكرية"يظرا ألن العبارة ال اصة بمعيار

ع الوعل بحقوق أل المحور الثايل توصل الباحثة برأ"  االلكتروييةالتجارة "ال اصة بمعيار 
الممكية الفكرية والتجارة االلكترويية عن بريق الدورات التثقيفية واالستعاية بمت صصين أل تمك 

  .المجاالت 
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