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ممخص الدراسة 

عض مفاهيم المواطنة الرقمية بمبحث بدور استراتيجية الصف المقموب في إكساب  

التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي  

 بعض مفاىيـ إكساب في المقمكب الصؼ استراتيجية  بياف دكردفت ىذه الدراسة إلىق

 ك تحددت مشكمة األساسي، العاشر الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا بمبحث الرقمية المكاطنة

 : الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي

عض مفاهيم المواطنة الرقمية بمبحث بدور استراتيجية الصف المقموب في إكساب   ما

  التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي ؟

 : كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثات المنيج الكصفي التحميمي، كاتبعف الخطكات التالية

 .المكاطنة الرقمية الكاجب إكسابيا لدل الطالبات فاىيـ قائمة بـات كضعت الباحث -1

بدرجة كبيرة : فقرة بثالث إجابات  (21)تصميـ استبانة لمفاىيـ المكاطنة الرقمية مككنة مف  -2

 .  درجة قميمة– درجة متكسطة –

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة أـ سممة 

طالبة،  (168)كالبالغ عددىف  (2017 – 2016)الثانكية لمبنات المسجالت لمعاـ الدراسي 

طالبات الصؼ العاشر األساسي، حيث تـ اختيار  طالبة مف (33)كتككنت عينة الدراسة مف 

كلقد تـ تحميؿ البيانات  ،المدرسة بطريقة قصدية، كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية

 الصؼ المقمكب دكر في  كقد أظيرت نتائج الدراسة أف الستراتيجية،كالنتائج باستخداـ التكرارات

دراؾ الطالبات لتمؾ المفاىيـ كزيادة  إكساب بعض مفاىيـ المكاطنة الرقمية عند الطالبات كا 
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كعييف بيا، كأف استراتيجية الصؼ المقمكب جعمت العممية التعميمية التعممية أكثر فعالية كجذبان 

 .النتباه الطالبات، كخاصة أنيا كظفت مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاليكتيكب 

كفي ضكء ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج تقدمت الباحثات بمجمكعة مف التكصيات 

ضركرة تضميف مفاىيـ المكاطنة الرقمية في المناىج الدراسية ألنيا أصبحت ركح . 1: كىي

ضركرة إكساب مفاىيـ المكاطنة الرقمية عند الطمبة كزيادة كعييـ . 2. الذم نعيش فيو العصر

 . عقد دكرات  ككرش عمؿ الطمبة لتدريبيـ عمى مفيـك استراتيجية الصؼ المقمكب. 3.  بيا
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  :المقدمة

ذ أنو يتجو نحك نمط إ ، في تاريخو كموان  كسريعان  كحاسـان  ميـان  منعطؼان يعيش العالـ حالي

التي كضعت الثقافات االنسانية " االمبراطكرية الرقمية " حضارم جديد عبر تبني ثقافة االنترنت 

 فمختمؼ قطاعات النشاط اإلنساني ،السائدة منذ آالؼ السنكات في مكاجية تحديات حقيقية

تعرضت ليزة حقيقية كينبغي عمى كؿ قطاع منيا أف يجابو عمى طريقتو ما يسمى االجتياح 

 (. 2014الجزار،  )الرقمي في ظؿ التحكالت الحادثة 

 كذلؾ بما كفرتو مف سيكلة الكصكؿ ،فمع ثكرة االتصاالت الرقمية كآثارىا اإليجابية

 سمبية تبرز في التمرد عمى القكاعد األخالقية كالضكابط القانكنية ان لممعمكمات  كاف ليا أيضان آثار

  نتيجة تعرضو ،التي تنظـ شؤكف الحياة، ككذلؾ أفرزت لنا جيؿ جديد يعاني مف غياب اليكية

 ىذا غير الكـ اليائؿ مف ،ديد مف األفكار كالمعتقدات كالثقافات الغريبة عمى المجتمععلؿ

 كال سيما أف ،المعمكمات الغير مكثكقة التي يتعرض ليا عمى مدار الساعة دكف حسيب أك رقيب

الدراسات كاإلحصاءات تشير إلى تزايد عدد مستخدمي االنترنت حكؿ العالـ، حيث يشير مكقع 

(Global web Index)  في تقريره(Jan, 2015)  إلى أف عدد مشتركي اإلنترنت حكؿ العالـ

 2.078)مف عدد سكاف العالـ، منيـ  (%42)مشترؾ، أم ما نسبتو  ( بميكف3.010)بمغ 

مف العدد اإلجمالي لسكاف العالـ،  (%29)مشترؾ في مكاقع التكاصؿ االجتماعي، أم  (بميكف

كبيف التقرير ذاتو أف عدد الساعات التي يقضييا الفرد عمى االنترنت بشكؿ يكمي تراكحت بيف 

باستخداـ الكمبيكتر المكتبي  ( ساعة4.4) باستخداـ األجيزة المحمكلة الذكية كبيف ( ساعة2.7)

. أك المحمكؿ
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 إساءة استغالؿ فيكفي سياؽ آخر أشارت اإلحصاءات كالدراسات إلى تزايد الدالئؿ 

 لذا فنحف في أمس الحاجة إلى كجكد سياسة كقائية ضد أخطار التكنكلكجيا، ،التكنكلكجيا

 كمع ازدياد مستخدمي التكنكلكجيا في العالـ أصبح ،يجابياتياإكتحفيزية لالستفادة المثمى مف 

ىنالؾ حاجة ممحة لمحديث عف االستخداـ المسؤكؿ لمتكنكلكجيا، كمف ىذا المنطمؽ ظير 

 في جميع أنحاء العالـ كىك مصطمح المكاطنة ان مصطمح جديد أصبح يكتسب زخمان كاىتمامان كبير

 . (2015ادعيس ،  )الرقمية 

مجمكع القكاعد كالضكابط كالمعايير كاألعراؼ " :بأنيا ( 2015)فمقد عرفيا ادعيس 

المتبعة في االستخداـ األمثؿ كالقكيـ لمتكنكلكجيا، كالتي يحتاجيا المكاطنكف صغاران ككباران مف 

 فيي تيتـ بالتكجيو كالحماية كالتعامؿ؛ تكجيو نحك منافع ،اجؿ المساىمة في رقي الكطف

التكنكلكجيا الحديثة، كحماية مف أخطارىا، كفيـ لقكاعد السمكؾ فيما يتعمؽ بالتكنكلكجيا 

. "كاستخداميا

فالمكاطنة الرقمية أكثر مف مجرد أداة تعميمية، بؿ ىي كسيمة إلعداد مستخدمي 

 كبالنظر ،إعدادان جيدان، مف أجؿ مجتمع تكنكلكجي رقمي صحي" الجيؿ الصاعد " التكنكلكجيا 

ف طالبنا ليسكا خبراء بما يتعمؽ بالشكؿ الصحيح لمتكاصؿ كالتعامؿ األخالقي ألى كاقعنا نجد إ

عمى اإلنترنت، بالرغـ مف ككنيـ خبراء في استخداـ التكنكلكجيا، إال أنيـ ال يفيمكف معنى 

البصمة الرقمية، كأف نشر أم معمكمات خاصة قد يعرضيـ لمخطر، فمعظميـ ال يدرؾ حجـ 

جراء دردشة مع إالمخاطر مف كراء كضع التفاصيؿ كالصكر الشخصية عمى اإلنترنت، أك 

الغرباء كلذلؾ مف الضركرم تدريبيـ كتكعيتيـ حكؿ كيفية التنقؿ بشكؿ صحيح عبر الشبكة 

  كمف ىنا يبرز دكر ،(المجتمع الرقمي)العنكبكتية، كالمشاركة بشكؿ أخالقي مع البيئة الرقمية 
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المؤسسة التربكية عمى كافة المراحؿ الدراسية بما تممكو مف أدكات كآليات كككادر بشرية قادرة 

. عمى تشكيؿ الجانب القيمي كالسمكؾ الرقمي الصحيح لمطالب

فيناؾ العديد مف الدراسات التي أكدت عمى دكر المؤسسة التربكية في إكساب مفاىيـ 

كالتي ىدفت الدراسة لتقديـ تصكر  (2016، كآخركف العكضي)المكاطنة الرقمية منيا دراسة 

 ،مقترح لدمج المكاطنة الرقمية كأحد متطمبات التطكير الميني لمعممي المرحمة الثانكية بفمسطيف

التي ىدفت لمعرفة دكر المؤسسة التربكية في غرس قيـ المكاطنة  (2014 ،الجزار)كدراسة 

الرقمية كأحد ثمار الثكرة التكنكلكجية، كلقد كضعت تصكر مقترح لدكر المؤسسة التربكية في 

غرس قيـ المكاطنة الرقمية كذلؾ مف خالؿ تطكير البيئات التعميمية الداعمة لمتكنكلكجيا الرقمية 

تعظيـ ك ، كضع ضكابط  كمعايير التعامؿ الرقميخالؿ كمف ،كتشكيؿ المجتمعات االفتراضية

. الدكر التربكم لممدرسة

كمف الطرؽ التي يمكف مف خالليا تكظيؼ اإلنترنت التكظيؼ األمثؿ في العممية 

 تكظيؼ العديد مف استراتيجيات التعمـ الحديثة ، مكاطف رقمي صالحإيجادالتعميمية مف أجؿ 

 كمف ىذه االستراتيجيات ،نترنت أحد كسائميا كالتعمـ االلكتركني كالتعمـ المدمجإلكالذم يعتبر ا

 نمكذج تربكم يرمي إلى استخداـ التقنيات الحديثة مالحديثة استراتيجية الصؼ المقمكب فو

شبكة اإلنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي بطريقة تسمح لممعمـ بإعداد الدرس عف طريؽ ك

مقاطع فيديك أك ممفات صكتية أك غيرىا مف الكسائط ، ليطمع عمييا الطالب في منازليـ أك في 

 ،أم مكاف آخر باستعماؿ حكاسيبيـ أك ىكاتفيـ الذكية أك أجيزتيـ المكحية قبؿ حضكر الدرس

 كيعتبر الفيديك عنصران أساسيان ،في حيف ُيخصص كقت الحصة لممناقشات كالمشاريع كالتدريبات
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في ىذا النمط مف التعميـ حيث يقـك المعمـ بإعداد مقاطع فيديك كمف ثـ  يشاركو مع الطالب 

   .في أحد مكاقع الػكيب أك شبكات التكاصؿ االجتماعي

فمقد أثبتت االستراتيجية فعاليتيا في إكساب العديد مف المفاىيـ كطرؽ التفكير كدراسة 

 المفاىيـ تنميةكالتي أثبتت أثر تكظيؼ استراتيجية التعميـ المنعكس في  (2016 ،قشطة)

كميارات التفكير التأممي بمبحث العمـك الحياتية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي، ككذلؾ 

كالتي أكدت عمى فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المقمكب في زيادة   (2015، الزيف)دراسة 

 فمف خالؿ استراتيجية الصؼ المقمكب نستطيع تكجيو المتعمميف ،التحصيؿ األكاديمي لمطالبات

.  إلى استخداـ التقنية  بشكؿ سميـ كآمف

 :مشكمة الدراسة

 :التالي الرئيس السؤاؿ في اإلجابة عف الحالية  الدراسة مشكمة تتحدد

عض مفاهيم المواطنة الرقمية بمبحث بدور استراتيجية الصف المقموب في إكساب  ما

  التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي؟

 : كقد تفرعت مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية

 األساسي؟ العاشر الصؼ طالبات لدل إكسابيا الكاجب الرقمية المكاطنة مفاىيـ ما .1

ما دكر استراتيجية الصؼ المقمكب في إكساب بعض مفاىيـ المكاطنة الرقمية بمبحث  .2

  التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي ؟ 

: أهداف الدراسة

:  الدراسة الحالية إلىتىدؼ

. تحديد مفاىيـ  المكاطنة الرقمية الكاجب إكسابيا لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي. 1
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 الدكر الذم تحدثو استراتيجية الصؼ المقمكب في إكساب مفاىيـ المكاطنة إلىالتعرؼ . 2

.  لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي  بمبحث التكنكلكجياالرقمية

: أهمية الدراسة

: تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يمي

 .قد تفيد في بناء اتجاىات إيجابية لدل طمبة المدارس نحك االستخداـ األمثؿ لمتكنكلكجيا .1

عد الدراسة استجابة لمتكجيات الحديثة في مجاؿ تقنية المعمكمات كاالتصاؿ كتطبيقاتيا في ت .2

. الميداف التربكم

حاجة المكتبة التربكية العربية إلى ىذا النكع مف الدراسات كالتي  تتناسب مع متطمبات  .3

. كتكجيات الطالب في القرف الكاحد كالعشريف

.  مكاطف رقمي صالح إيجادعداد بيئة تعميمية قادرة عمى إ .4

: حدود الدراسة

: تقتصر الدراسة عمى الحدكد التالية

 في مقرر التكنكلكجيا لمصؼ " االتصاالت الالسمكية"الكحدة الثانية : الحدكد المكضكعية .1

.  األساسي العاشر

. مديرية التربية كالتعميـ شرؽ خانيكنس– مدرسة أـ سممة الثانكية بنات : الحدكد المكانية .2

. طالبات الصؼ العاشر األساسي: الحدكد البشرية .3

-2016تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  : الحدكد الزمانية .4

 . ـ2017
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: مصطمحات الدراسة

:  المواطنة الرقمية .1
تربية الطالبات عمى الطريقة المثمى في استخداـ التقنية " :جرائيان بأنياإتعرفيا الباحثات 

 مكاطف رقمي صالح قادر عمى أف ينفع نفسو ككطنو إيجادكمكاقع التكاصؿ االجتماعي مف أجؿ 

 " .مف خالؿ ما ينشره عمى شبكة االنترنت

:  الصف المقموب  .2
بيئة تعميمية عبر االنترنت تكظؼ " :جرائيان بأنوإيعرؼ فريؽ البحث الصؼ المقمكب 

مكاقع التكاصؿ االجتماعي بمختمؼ أنكاعيا لعرض المادة العممية مسبقان عمى الطالبات كتقع 

 " .عمييف مسؤكلية شرح الدرس في الفصؿ

 :االطار النظري

:  المواطنة الرقمية. أوالً 

مفهوم المواطنة الرقمية  

المكاطنة ىي صفة المكاطف كالتي تحدد حقكقو ككاجباتو الكطنية، كىي تتميز بدرجة 

كالء المكاطف لكطنو في كقت السمـ كالحرب، كقدرتو عمى تأدية كاجباتو، كالعمؿ عمى تحقيؽ 

.  األىداؼ التي يصبك إلييا المجتمع

أما في ظؿ عصر اإلعالـ الرقمي الجديد؛ فمقد شيد مفيـك المكاطنة تحكالت عميقة 

عمى صعيد الكـ ك الكيؼ، كصار الحديث رائجان عف مفيكـ المكاطنة الرقمية التي بدأت تتجسد 

كاقعان في الفضاء اإللكتركني، ك بالمثؿ راج الحديث عف المكاطف الرقمي، ككصؼ اإلنساف الفرد 

 .(2015الككت ،)بأنو كائف الكتركني 
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المبادئ : "المكاطنة الرقمية بأنيا  (5: 2017 ،شبير كأبك مكسى)كلقد عرؼ كؿ مف  

كالسمككيات كالضكابط كالقكاعد الكاجب تكافرىا في الفرد، كالتي تعرفو بحقكقو ككاجباتو في 

استخدامو لمعالـ االفتراضي، كتكجيو كتعززه نحك االستخداـ األمثؿ لمظاىر العالـ االفتراضي 

 حيث تـ ،يجابياتيا كفكائدىاإالرقمي، بحيث يككف بعيدان عف أخطارىا كسمبياتيا كيحصؿ عمى 

 ."االستفادة منيا في التربية في ضكء التجارب الميدانية

قكاعد السمكؾ المعتمدة في استخدامات التكنكلكجيا " :كما يمكف تعريفيا كذلؾ بأنيا

الرقمية المتعددة، كالمتمثمة في مجمكعة مف الحقكؽ التي ينبغي أف يتمتع الفرد بيا أثناء 

االلتزامات التي ينبغي أف يؤدييا كيمتـز بيا أثناء ذلؾ،  استخدامو لتمؾ التقنيات كالكاجبات، أك

مثؿ استخداميا مف أجؿ التبادؿ اإللكتركني لممعمكمات، كالمشاركة اإللكتركنية الكاممة في 

المجتمع، كشراء كبيع البضائع عف طريؽ اإلنترنت، كغير ذلؾ مف األنشطة كالفعاليات الرقمية، 

.       منةآكبما يمكنو مف استخداـ اإلنترنت كالتقنيات المرتبطة بو بشكؿ منتظـ كفعاؿ، بؿ كبصكرة 

(. 12: 2015 ،الفكييي)

كبالنظر إلى العديد مف الدكؿ المتقدمة مثؿ بريطانيا كالكاليات المتحدة ككندا نجدىا 

تدرس لطالبيا في المدارس مكاضيع خاصة بالمكاطنة الرقمية في إطار منيج التربية الرقمية، 

 تطكير مستقبؿ أستراليا : االتصاؿ بثقة"كضعت مشركعان تحت شعار قد ككذلؾ نجد أستراليا 

 كالذم ينص عمى تعميـ تدريس المكاطنة الرقمية لمطالب مع تدريب اآلباء كالمعمميف ،"الرقمي

عمييا كفؽ خطة كطنية متكاممة، كما تخطط فرنسا لجعؿ مكضكع المكاطنة الرقمية قضية 

ىا ضح كلذؾ نجد أف المكاطف الرقمي الصالح ىك مف يتحمى بالصفات التي يك،كطنية كبرل

  :الشكؿ التالي
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 :مواصفات المواطن الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفي ضكء ما تقدـ مف تعريؼ لممكاطنة الرقمية يمكف تحديد أىـ ما تضمنو ىذا المفيـك حسب 

: فيما يمي ( 13 :2015الفكييي، )ما ذكره 

. الكعي بالعالـ الرقمي كمككناتو .1

. امتالؾ ميارات الممارسة الفعالة كالمناسبة في استخدامات العالـ الرقمي بآلياتو المختمفة .2

إتباع القكاعد الخمقية التي تجعؿ السمكؾ التكنكلكجي لمشخص يتسـ بالمقبكلية االجتماعية في  .3

. التفاعؿ مع اآلخريف

المكاطنة الرقمية تتضمف مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات فيما يتعمؽ بالتقنيات  .4

. الرقمية

ف نشر ثقافة المكاطنة الرقمية في مجتمعاتنا مف خالؿ التربية المنزلية كالمناىج التعميمية في إ .5

المدرسة كالجامعة أصبح مف أساسيات الحياة، كضركرة ممحة يجب أف تتحكؿ إلى مشاريع 
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كبرامج تربكية بالتعاكف مع مبادرات المجتمع المدني كالمؤسسات اإلعالمية حتى نتمكف مف 

حماية مجتمعاتنا مف اآلثار السمبية المتزايدة لمتكنكلكجيا كتحفيز االستفادة المثمى منيا 

 .لممساىمة في إكساب مجتمع المعرفة كبناء االقتصاد الرقمي الكطني

 : أف المكاطنة الرقمية تحاكؿ اإلجابة عف التساؤالت التالية .6

  ؟كيؼ سنحمي أنفسنا كأبناءنا مف التخريب الرقمي كالحركب الرقمية كالجريمة الرقمية -أ 

كيؼ سنحمي أنفسنا كأبناءنا مف األضرار الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتي يمكف  -ب 

 أف تنجـ عف االستخداـ غير الرشيد لمتقنية الرقمية؟ 

 إلى أم مدل يمكف أف نترؾ لمركبكتات القرار في شؤكف الحياتية المختمفة؟  -ج 

 كيؼ نتصكر نكعية عمؿ الشبكة كنكعية خدماتيا؟  -د 

 كيؼ نحافظ عمى أسرارنا كمعطياتنا مستقبالن ، كمف يككف المسئكؿ عف تكفير ىذه الحماية؟ -ق 

مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب إكسابها لدى طالبات الصف العاشر . ثانياً 

: األساسي

أف ىناؾ تسع ( المكسكعة الحرة)ككذلؾ مكقع كيبيكيديا  (7: 2017، شبير كآخركف)لقد ذكر 

 :  منيامكاطنة الرقميةلؿمككنات 
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معايير السمكؾ اإللكتركني أك البركتكككؿ، كىك يعبر عف معايير السمكؾ : السموك الرقمي -1

أك اإلجراءات المتكقعة مف قبؿ المستخدميف اآلخريف لمتكنكلكجيا الرقمية، كمف معايير 

التيجئة كالقكاعد السميمة، االستخداـ المحدكد لالختصارات، استخداـ الحجـ : السمكؾ الرقمي

المناسب مف الحركؼ، عدـ ارساؿ المعمكمات الشخصية، االلتزاـ بآداب الحكار كالمحادثة، 

 .االبتعاد عف العدائية مع اآلخريف

كيتداخؿ مع عدد مف العناصر ،  يقصد بو التبادؿ اإللكتركني لممعمكمات:االتصال الرقمي -2

األخرل لممكاطنة الرقمية كالكصكؿ الرقمي كالسمكؾ الرقمي كالحقكؽ كالمسؤكليات كاألمف 

 إدراؾ كسائؿ االتصاؿ الرقمية المختمفة: الرقمي كيتمثؿ االتصاؿ الرقمي في ما يمي

 ، االستخداـ الكاعي (التكاصؿ المرئي كالسمعي ، التدكيف، التراسؿ الفكرم، اليكاتؼ الذكية)

 . لتقنيات االتصاؿ الرقميكالمسئكؿ

 ايقصد بو، ك عمميات التعميـ كالتعمـ المرتبطة بالتكنكلكجيا كاستخداماتيا:التربية الرقمية -3

المزايا كالحريات الممتدة لجميع مستخدمي التكنكلكجيا كالتكقعات السمككية التي تأتي معو ك 

 السلوك الرقمي 

 االتصال الرقمي

 التربية الرقمية

 االتاحة الرقمية

 التجارة االلكترونية

 المسئولية الرقمية

 الحقوق الرقمية

 السالمة الرقمية

 األمن الرقمي

        محاور

 المواطنة الرقمية
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 تكعية الجيؿ بحقكقيـ كمسؤكلياتيـ عند استخداـ التقنيات :تتمثؿ التربية الرقمية فيما يمي

الرقمية، االلتزاـ بسياسات االستخداـ المقبكؿ مف قبؿ الجيات المختصة كالقكانيف الرقمية ك 

  .األنظمة األخالقية في العالـ الرقمي

  كىي المشاركة اإللكتركنية الكاممة في المجتمع بغض النظر عف نكع :اإلتاحة الرقمية -4

العرؽ أك السف، أك التحديات الجسدية أك العقمية مع إتاحة القدرة لمجميع في  الجنس أك

 كيتـ ،المنازؿ كالمدارس لمكصكؿ لجميع األدكات كالمصادر كاالنخراط في المجتمع الرقمي

إجراء استطالع رأم لممستفيديف حكؿ مدل إمكانية تكفر كصكؿ لمحاسب ك : ذلؾ مف خالؿ

االنترنت في المنزؿ، تكفير خيارات كرقية ك رقمية لممستيدفيف ليتالءـ مع إمكانيات 

 .كصكليـ ، الكصكؿ المتكافئ لمتكنكلكجيا لجميع األشخاص ك المنظمات

 كيقصد بيا سالمة المستيمؾ في عممية البيع كالشراء إلكتركنيان عبر :التجارة اإللكترونية -5

 كالبد مف تعميـ ك إعداد األجياؿ ليتفاعمكا بأساليب سميمة مع االقتصاد ،الشبكة العنكبكتية

التأكد مف مصداقية كمكثكقية المكقع التجارم، التعامؿ مع المكاقع : الرقمي  كذلؾ مف خالؿ

 في شريط العنكاف ك httpsالمشيكرة، التأكد مف أماف المكقع مف خالؿ البحث عف رمز 

  .أيقكنة القفؿ، الكعي بطرؽ البحث عف المكاقع المقدمة لمسمعة بسعر أفضؿ

المسئكلية عف األعماؿ اإللكتركنية كاألفعاؿ التي ىي إما أخالقية أك ال : المسئولية الرقمية -6

حيث يتمتع المكاطف الرقمي بحقكؽ الخصكصية، كحرية : كىي تتمثؿ في التالي. أخالقية

التعبير كغيرىا، كال بد مف دراسة كمناقشة الحقكؽ الرقمية األساسية حتى يتسنى فيميا عمى 

 فال المسؤكليات، كمع ىذه الحقكؽ تأتي الكاجبات أك ،النحك الصحيح في ظؿ العالـ الرقمي

 . بد أف يتعاكف المستخدمكف عمى تحديد أسمكب استخداـ التكنكلكجيا عمى النحك الالئؽ
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تمؾ الحريات التي تشمؿ كؿ طالب، مدير، معمـ، أك أم عضك مف : الحقوق الرقمية -7

 الكعي : منيايقصد بو الحقكؽ ك القيكد التي تحكـ استخداـ التكنكلكجياك ،أعضاء المجتمع

بعدـ مشاركة المحتكل الرقمي الذم يحمؿ حقكؽ طبع كنشر مع اآلخريف، اإلشارة لمصدر 

المحتكل الرقمي عند االستفادة منو، احتراـ اآلخريف في شبكة اإلنترنت كعدـ االساءة ليـ أك 

التعدم عمى حقكقيـ، الكعي بعدـ تبادؿ المحتكل الرقمي المخؿ باآلداب، الكعي بعدـ 

  .اختراؽ األنظمة كالحكاسيب الخاصة باألفراد أك المنظمات

الخمك مف األخطار اإللكتركنية، كضماف السالمة البدنية كالنفسية : السالمة الرقمية -8

المرتبطة باستخداـ التكنكلكجيا الرقمية استخداـ التكنكلكجيا بطريقة مسؤكلة كمعتدلة  كتتمثؿ 

 الكعي باآلثار الجسدية المترتبة عمى استخداـ التكنكلكجيا لفترات طكيمة، الكعي :فيما يمي

 دماف عمى التقنية كالحد مف أثرىا، التقميؿ مف كقت استخداـ األطفاؿ لمتكنكلكجياإلبظاىرة ا

،االلتزاـ بالجمسة الصحيحة أثناء استخداـ الحاسب، التأكد مف االضاءة المناسبة في شاشة 

.  الحاسب كمكاف العمؿ لمتقميؿ مف إجياد العيني

كاتخاذ االحتياطات الالزمة لضماف السالمة الشخصية  كىك الحماية الذاتية، : األمن الرقمي -9

شراء برنامج لمكافحة الفيركسات، المحافظة عمى األطفاؿ آمنيف : كأمف الشبكة كيتمثؿ في

عمى الشبكة العنكبكتية كعدـ التحدث كالمعب مع الغرباء، تثبيت جدار نارم لحماية نظاـ 

. الحاسب مف المتسمميف، تحديث نظاـ التشغيؿ بانتظاـ
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كترل الباحثات أف معرفة الفرد لممككنات الرقمية كتطبيقيا في حياتو العممية كدمجيا 

 في المشاكؿ كالجرائـ ق لو دكر كبير في تجنب كقكع،لتصبح جزءان مف شخصيتو كتكعيتو بيا

. الرقمية كبالتالي ال يككف عرضة لالستغالؿ االلكتركني

لذلؾ بناء عمى االطالع عمى األدب التربكم كالدراسة السابقة قامت الباحثات بكضع 

قائمة ببعض مفاىيـ المكاطنة الرقمية المستيدفة بما يتناسب مع الدراسة كالفئة العمرية، حيث 

مفيـك أك معيار مف معايير المكاطنة الرقمية، تكزعت بالتساكم عمى  (21)بمغ عدد المفاىيـ 

 (.1)معايير أك محاكر رئيسية كما ىك مكضح  في ممحؽ  (5)

  : الصف المقموب.اً لثثا

 ـ المدمج خاصة بعد ظيكرملمتعؿتطكر  كيعتبر بأنو ،ىك مف االنماط الحديثة في التعمـ  

مع ضماف تفاعؿ المستخدـ كمشاركتو الذم يشمؿ عمى استخداـ التكنكلكجيا كweb2) ) تقنية 

 في الفصكؿ الدراسية، أم ما يتـ عممو خالؿ الحصة أك الفاعمة، كمف ثـ االستفادة منيا

  يتعمؽك غيرهأالمحاضرة التقميدية يتـ عممو في البيت مف خالؿ فيديك تعميمي يعده المعمـ 

 . عمى تساؤالت الطمبةكاإلجابةالحصة لمنقاش كفي كقت بمكضكع الدرس، 

 :ولقد اخذت الفصول االفتراضية عدة مسميات منها

 التعميـ المنعكس  -1

 الفصكؿ المقمكبة -2

الفصكؿ  المعككسة   -3

 التعميـ المقمكب -4
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 :فــكــرة الصــف المقموب

يجمع بيف نمكذجي أف فكرة الصؼ المقمكب ترتكز بأنو  (27 :2014فييد ،  ) ترل   

 كيعتمد عمي تقنيات الفيديك كشبكة االنترنت في نقؿ ،«قمكب التعميـ الـ»ك« ف ُبعدعالتعميـ »

 طالب الصؼ المقمكب المفاىيـ الجديدة لمدرس في ، حيث يتمقىالتعميـ مف الصؼ إلي المنزؿ

 دقائؽ ك 10-5بيف  تسجيالت صكتية ما أكالمنزؿ مف خالؿ إعداد المعمـ مقطع فيديك

أك مشاركتيـ أحد ، أك شبكات التكاصؿ االجتماعيweb2) )حد مكاقع الػ أمشاركتو ليـ في 

 في ، ثـلعاب تعميمية مف مصادر المعمكمات االلكتركنيةأمقاطع الفيديك أك الكسائط المتعددة أك 

.  مسبقان في المنزؿكهاليـك التالي يأتي الطمبة لمفصؿ كلدييـ االستعداد الكامؿ لتطبيؽ ما تـ تعمـ

:  كتتمخص الفركقات بيف التعميـ التقميدم كالتعميـ المقمكب في التالي 

التعميـ المقمكب اك المعككس التعميـ التقميدم  

 مصدر لممعمكمات  -دكر المعمـ 
ممقف   -
ال يراعي الفركؽ الفردية   -

 

 مرشد مكجو كمساعد كمحفز -
يقدـ الدعـ لمطمبة عف الحاجة   -
يراعي الفركؽ الفردية   -

يقتصر دكره عمى التمقي السمبي  -دكر المتعمـ 
 لممعمكمة دكف المشاركة

 

يككف باحث كمستخدما لمتقنية  -
بفاعمية كمعزز لمتفكير الناقد 

كالتعمـ الذاتي 
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ال يعني تخميو عف دكره كعف نمط التعمـ المقمكب  تبني المعمـ    كيرل الفريؽ البحثي أف

فالمعمـ يبقى مستمران في متابعة الطمبة ، كثير مما كاف يقـك بو ضمف نمط التدريس التقميدم

، كأف الطالب  ككذلؾ كضع العالمات لكؿ طالب،كتصحيح كاجباتيـ كتقديـ التغذية الراجعة ليـ

جزء مف عممية التفاعؿ حيث يشارؾ كيتفاعؿ مع ما يعرض عميو، أم لو دكر إيجابي بدالن مف 

 .تمقيو لممعمكمات

: خطوات تنفيذ التعميم المقموب

  :هناك مجموعة من خطوات تنفيذ التعميم المقموب منها

يقـك الطالب بالتحضير لممحاضرة في االنشطة الصفية  باالطالع عمى  : قبل الدرس. أوالً 

 .المادة العممية التي يرشدىـ ليا المعمـ

بإشراؼ المعمـ يطبؽ الطالب المفاىيـ ك المبادئ الرئيسية التي اطمعكا  :أثناء الدرس. ثانياً 

   .عمييا كيتـ تزكيدىـ بتغذية راجعة

يفحص الطالب ما تعممكه ك يتحققكا مف الفيـ  كمف ثـ يطكركا معارفيـ  :بعد الدرس. ثالثاً 

  .ذاتيان 
: أهمية التعميم المقموب

 التعميمي النظاـ عف االستغناء يمكننا ال أنو في التعمـ ىذا النكع مف أىمية         ترجع

تجاىميا،  أك اإللكتركنية، التكنكلكجيا ىذه عف االستغناء أيضان  كال يمكننا تجاىمو، أك التقميدم،

 عمى مسجمة أـ اإلنترنت، عبر حية أكانت سكاء االلكتركنية، مزايا الكسائؿ بيف يجمع حيث

الكسائؿ بعرض  ىذه تقكـ حيث المباشر، التقميدم كالتفاعؿ التعميـ مزايا كبيف أقراص مدمجة،

رشادىـ كتكجيييـ الطالب إعداد بعمميات الدرس قاعة في المعمـ يقكـ بينما المحتكل العممي،  كا 
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 الراجعة التغذية كتقديـ أسئمتيـ عف كالجماعية، كاإلجابة الفردية باألنشطة القياـ كمتابعتيـ عند

  (.2016حميد ،  )معيـ  الحى التفاعؿ خالؿ ليـ مف المناسبة

أىـ تطكرات القرف الحادم كالعشريف نظران إلمكانياتو الكاسعة  أحد المدمج التعمـ          يعتبر

في تقديـ  فرصة حقيقية إليجاد تجربة تعميمية ناجحة، كتبرز أىميتو في ككنو أكثر شمكالن ك 

 تناغـ تكفير خالؿ مف التعميـ؛ فاعمية مف فعالية مف أنماط التعمـ االلكتركني المختمفة، كيحسف

 عمى التركيز في المقدـ، كيساعد كالبرنامج التعميمي المتعمـ متطمبات بيف مما أكثر كانسجاـ

 التعميـ، مخرجات عممية تسييؿ كفي كقت، أم في كسيكلة بيسر إلى المعمكمات الكصكؿ إتاحة

 .التعميمية أطراؼ العممية بيف كالتكاصؿ

: المعايير التي يقوم عميها  التعميم المقموب

 : معايير التعميـ المقمكب بالتالي (17 :2009حمداف،  )لقد حدد 

 . تعمـ مرف حيث يستطيع المتعمـ أف يتعمـ في أم كقت كفي أم مكاف -1

 .ثقافة تعمـ حيث يتمركز حكؿ المتعمـ كيصبح ىك محكر العممية التعميمية -2

محتكل محدد حيث يحدد المعمـ المحتكل الذم يجب أف يطمع عميو الطالب خارج الفصؿ  -3

 .ليتـ استغالؿ الكقت في الفصؿ لتطبيؽ استراتيجية التعمـ النشط

معمـ محترؼ حيث يعد دكر المعمـ في التعمـ المقمكب أكبر مف دكره في التعمـ التقميدم،   -4

 . فيقـك داخؿ الفصؿ بتقديـ التغذية الراجعة كالفكرية لمطالب كتقييـ عمميـ
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:  مكونات بيئة الصف المقموب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لماذا الصف المقموب

 : السبب الستخداـ الصؼ المقمكب بأنو  (2016حميد،  )ذكرت 

 .يساعد قمب القاعة الدراسية في تفاعؿ المعمميف مع الطالب -1

. يساعد قمب القاعة الدراسية الطالب المنشغميف في االنشطة الالمنيجية -2

. يساعد ىذا النمكذج الطالب المتعثريف -3
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. يساعد الطالب بمختمؼ قدراتيـ عمى التفكؽ -4

. يساعد قمب القاعة الدراسية األساتذة عمى فيـ طالبيـ بشكؿ افضؿ -5

. يراعي قمب القاعة الدراسية الفركؽ الفردية بيف الطالب -6

. يغير قمب القاعة الدراسية مف إدارة القاعة -7

 .يغير قمب القاعة الدراسية الطريقة التي يتحدث بيا الطالب مع اآلباء -8

كترل الباحثات أف الصؼ المقمكب يساعد كيخدـ جميع الطمبة بكافة مستكياتيـ كأنماطيـ 

التعممية، كيراعي الفركؽ الفردية بينيـ، كما يؤثر عمى شخصية الطمبة خارج المدرسة حيث 

 .يغير مف طريقة حديثيـ كتعامميـ مع آبائيـ

: مزايا التعمم المقموب

 : مزايا التعمـ المقمكب (2015حمدم،  )تعددت مزايا الصؼ المقمكب، فمقد ذكر 

دعـ الطمبة النظامييف مف خالؿ منحيـ الفرصة السترداد المحاضرات المفقكدة بسبب الغياب  -1

 .القسرم أك االختيارم

. مساعدة الطالب الذيف يكاجيكف صعكبات مع المغة المنطكقة لممحاضرة -2

. إعطاء الطالب كسيمة الستعراض المقاطع اليامة كالتحقؽ مف مالحظاتيـ -3

. المحتكل قصير كممتع كيسيؿ استيعابو -4

. يستطيع الطالب التعمـ بالسرعة التي تناسبيـ كالمكاف كالزماف الذم يالئميـ -5

. ىناؾ مسار كاضح كمستمر لتعمـ المكضكعات المعقدة -6

. يساعد الطمبة عمى مراجعة دركسيـ كقت الحاجة -7

 .يمنح المعمميف مزيدان مف الكقت لمساعدة الطالب كتمقي استفساراتيـ -8
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. يبني عالقات أقكل بيف الطالب كالمعمـ -9

 .بناءان عمى فركقيـ الفردية أكثر مف مرة " إعادة الدرس"قدرة الطالب عمى  -10

كيرل الفريؽ البحثي أف استراتيجية الصؼ المقمكب ليا عدة مزايا حيث تكفر الكقت كالجيد 

بالنسبة لمطالب كالمعمـ مع إمكانية استرداد المعمكمة كالرجكع إلييا كقت الحاجة ألف المعمكمة 

 .تبقى محفكظة

: دور المعمم في الصف المقموب

: دكر المعمـ في الصفكؼ المقمكبة بػ   ( 2009)ذكر حمداف    

عطاء أف المعمـ يقـك بثالثة أدكار كىي المالحظة، -1 الراجعة، كالتقكيـ، باإلضافة  التغذية كا 

 . إلى تكجيو تفكير المتعمـ كمساعدتو

يتبنى المعمـ العديد مف الطرؽ كاألساليب الحديثة التي تتمركز حكؿ الطالب، كيختار  -2

 . األنشطة كالتطبيقات كالمكضكعات التي يرغبكف بيا

أف يككف المعمـ مرنان بما فيو الكفاية بأف يعيد ترتيب الفصكؿ الدراسية لتتناسب مع األنشطة  -3

التي تتضمنيا الكحدة الدراسية، كأف يقـك بالتخطيط مع طالبو كيؼ يتعممكف ؟ كمتى كأيف 

 ك كيؼ؟

 مما سبؽ يتضح أف المعمـ لو دكر إيجابي ككبير في الصؼ المقمكب حيث يعتبر  

 .المكجو كالمتابع لمطالب، لذلؾ عميو أف يقيس فيميـ لممكضكع بشكؿ كاضح كمحدد
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 :دور الطالب في الفصول المقموبة

 زمالءه يالحظ فيك المعمـ، دكر بنفس القياـ المنعكسة يمكنو  الفصكؿ في الطالب إف

الراجعة، كيقـك بالعمؿ الذم يقـك بو المعمـ، فتككف البيئة الصفية متمركزة حكؿ  التغذية كيقدـ

الطالب  حيث يستعرض الطالب المحتكل بشكؿ ذاتي خارج الفصؿ كيككف بنيتو المعرفية 

 .بنفسو

ترل الباحثات أف ىناؾ تشابو كبير بيف دكر الطالب كالمعمـ في الصؼ المقمكب، كأف 

 .الصؼ المقمكب يتيح لمطالب البحث عف المعمكمة لكي يبني المعرفة بنفسو

: معوقات الفصل المقموب

مف خالؿ تطبيؽ الدراسة كجد فريؽ البحث العممي العديد مف المعكقات التي حالت دكف تطبيؽ 

: االستراتيجية بفاعمية كمنيا   

 لذا ال، اإلنترنت كاألجيزة التقنية في منازؿ الطالب يعتمد الصؼ المقمكب عمى تكفر شبكة -1

 .مكف تطبيقيا لمف ال تتكفر لديوم

لذا ، كطرؽ تكظيفيا في التعميـ  مف ميارات التقنية كتطبيقات الكيبان  متمكفان تتطمب معمـ -2

 تطبيؽ تمؾ سيصعب عمى مف يعزؼ عف استخداـ التقنية أك مستكل مياراتو التقنية بسيطة

 .االستراتيجية

 . انقطاع التيار الكيربي بشكؿ مستمر داخؿ المدرسة -3
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 :الدراسة ومنهجية جراءاتإ

 :دراسةمنهج ال

 ىذا كاعتمد الفريؽ عمى الكصفي، الدراسة المنيج ىذه فريؽ البحث العممي في اتبع 

 .كيفية ناحية مف بياناتيا تحميؿ ثـ الدراسة، مكضكع ، الظاىرة كصؼ خاللو المنيج

: الدراسة مجتمع

بمدرسة أـ سممة  األساسي العاشر الصؼ طالبات جميع مف الدراسة مجتمع يتككف

 .طالبة (168) عددىف كالبالغ (2017 – 2016)في العاـ الدراسي  الثانكية بنات المسجالت

: الدراسة عينة

 .طالبة  (33)ك البالغ عددىف  (1)طالبات الصؼ العاشر األساسي  مف الدراسة عينة تككنت

: المنعكس بالصف الخاصة التعميمية البيئة وتنفيذ تصميم خطوات

أجيزة الحاسكب،  :  كمف ىذه األجيزة،تكفير األجيزة كالبرمجيات التعميمية الالزمة لمتصميـ -1

LCD / بالنسبة لمبرمجيات فقد استعاف فريؽ البحث العممي ببرنامج االسبكرة الذكية، أـ 

PowerPoint لتقديـ العركض التقديمية   .

 باإلضافة ،إنتاج المكارد كالمكاد التعميمية مف فيديكىات كعركض تقديمية كفالشات تعميمية -2

نشاء،  YouTubeإلى االستعانة بفيديكىات جاىزة مف مكقع  مجمكعة تعميمية عمى مكقع كا 

مجمكعة / مدرسة أـ سممة الثانكية لمبنات : "  بعنكافFace bookالتكاصؿ االجتماعي 

  .لمتكاصؿ مع الطالبات خارج غرفة الصؼ" تعميمية 
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: أدوات ومواد الدراسة

 ،لإلجابة عف أسئمة الدراسة قاـ فريؽ البحث بتصميـ استبانة لبعض مفاىيـ المكاطنة الرقمية

بما   (فقرة) مفيـك 21 ك فقط  أك معايير رئيسيةمف خمس محاكراالستبانة حيث تككنت 

.  يتناسب مع الفئة العمرية المستيدفة

قائمة المعايير الرئيسية  ـ

 السموك الرقمي 1

 االتصال الرقمي 2

 التربية الرقمية 3

 الحقوق الرقمية 4

 السالمة الرقمية 5

 :نتائج الدراسة

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

ما دور استراتيجية الصف المقموب في إكساب مفاهيم المواطنة : السؤال الثاني

 الرقمية  لدى طالبات الصف العاشر األساسي ؟  

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثات بتطبيؽ استبانة لبعض مفاىيـ المكاطنة الرقمية    

 كمف ثـ تـ تحميؿ ،احتكت عمى خمس محاكر مف أصؿ تسع محاكر مككنة لممكاطنة الرقمية

 عدد تكرارات كؿ فقرة لمعرفة الدكر الذم أحدثتو باحتسابنتائجيا تحميالن كيفيان كذلؾ 

. االستراتيجية في إكساب مفاىيـ المكاطنة الرقمية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي
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حصمت " السمكؾ الرقمي"في مجاؿ كمف خالؿ تحميؿ النتائج كاحتساب عدد التكرارات   

جميع فقرات السمكؾ الرقمي عمى درجة كبيرة مف التكرارات مف قبؿ عينة الدراسة، حيث جاءت 

، في الترتيب األكؿ تمييا "ألتـز بعدـ إرساؿ المعمكمات الشخصية: "التي تنص عمى (ا)الفقرة 

حيث ، "أقـك بتحميؿ البرامج القانكنية مف مصادرىا المكثكقة: "التي تنص عمى (3)الفقرة 

 ككذلؾ ضركرة ،رساؿ المعمكمات الشخصية لآلخريفإأجمعت معظـ الطالبات عمى أىمية عدـ 

 .االلتزاـ بآداب الحكار كالمناقشة عند استخداـ االنترنت

عمى  (7)كالفقرة  (5)فقد احتمت الفقرة "  االتصاؿ الرقمي"  أما بالنسبة لممجاؿ الثاني 

نفس نسبة التكرار، فقد أجمعت الطالبات بأنيف يفكرف جيدان بما يتـ إرسالو عبر تقنيات االتصاؿ 

 . الرقمي، كأنيف يحددف كقت كمكاف استخداـ تقنيات االتصاؿ

أقـك باإلبالغ عف : "كالتي تنص عمى (12)التربية الرقمية احتمت العبارة "  في مجاؿ

، "السمككيات الغير مسئكلة كالتيديد كاالبتزاز كالتحرش لمجيات المختصة كاألشخاص البالغيف

عمى أعمى نسبة تكرار مما يدؿ أف الطالبات لدييف كعي بأضرار استخداـ تقنيات االتصاؿ 

، (11)الرقمية الحديثة، كأنيف ينشر الكعي بأخالقيات استخداـ االنترنت فيما بينيف الفقرة 

 (. 9)كيستخدمف التكنكلكجيا الرقمية بمسؤكلية ككعي الفقرة 

: كالتي تنص عمى (16)فقد حصمت الفقرة  "الحقكؽ الرقمية"  أما بالنسبة لممجاؿ الرابع 

، عمى أعمى نسبة تكرار في "ال أقـك بإختراؽ األنظمة كالحكاسيب الخاصة باألفراد أك المنظمات"

ىذا المجاؿ، مما يدلؿ عمى أف الطالبات يحترمف اآلخريف في شبكة االنترنت كال يتعديف عمى 

 لكف في حيف تقـك الطالبات بمشاركة المحتكل الرقمي الذم يحمؿ حقكؽ ،(15)حقكقيـ الفقرة 

 .، فقد حصمت ىذه الفقرة عمى درجة قميمة مف التكرارات(12)طبع كنشر مع اآلخريف الفقرة 
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أعي اآلثار الجسدية : "التي تنص عمى (18)احتمت الفقرة " السالمة الرقمية"  في مجاؿ 

عمى أعمى نسبة تكرار بيف أفراد العينة، مما " المترتبة عمى استخداـ التكنكلكجيا لفترات طكيمة

 مف ىمية المحافظة عمى الصحة عند استخداـ األجيزة الرقميةيدؿ عمى أف الطالبات يدركف أ

كمف حيث التأكد مف  (20)حيث االلتزاـ بالجمسة الصحيحة أثناء استخداـ الحاسب الفقرة 

 (.21)اإلضاءة المناسبة في شاشة الحاسب الفقرة 

 :االستنتاج

أىمية  إلى فإف الفريؽ البحثي تكصؿمف خالؿ ما سبؽ عرضو مف نتائج لالستبانة 

دكر استراتيجية الصؼ المقمكب كالتي ساىمت بدرجة كبيرة في ادراؾ الطالبات لمفيـك المكاطنة 

 حيث ،" مكاطنة رقمية فعالة كصالحةمكيؼ تككف"ب  فالرقمية، كساعدت عمى زيادة كعيو

ساعدت استراتيجية الصؼ المقمكب عمى جعؿ العممية التعممية أكثر فعالية كجذبان النتباه 

الطالبات كخاصة أنيا كظفت مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاليكتيكب لخدمة العممية التعميمية 

 حيث جعمت التعمـ ذك معنى مف خالؿ ،بصكرة أكثر سيكلة كيسر ليخفؼ مف الجمكد كالتجريد

. تقديـ المادة  العممية المجردة في قالب جديد يمبي رغبات الطالبات كحاجات العصر الحالي

: توصيات الدراسة

: مف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، فإنو يمكف استخالص التكصيات التالية

ضركرة تضميف مفاىيـ المكاطنة الرقمية في المناىج الدراسية ألنيا أصبحت ركح العصر  -1

 . الذم نعيش فيو

 .ضركرة إكساب مفاىيـ المكاطنة الرقمية عند الطمبة كزيادة كعييـ بيا -2

.  عمى مفيـك استراتيجية الصؼ المقمكبىـطمبة لتدريبلؿعقد دكرات  ككرش عمؿ  -3
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 .مختمؼ المكاد الدراسيةتدريس استراتيجية الصؼ المقمكب في كتكظيؼ استخداـ  -4

 .تكظيؼ التقنيات الحديثة في خدمة العممية التعميمية -5
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 القرآف الكريـ تنزيؿ العزيز الحكيـ .1

تصكر ..  دكر المؤسسة التربكية في غرس قيـ المكاطنة الرقمية :(2014)الجزار، ىالة  .2

 .385 – 418، ص 56 ع. السعكدية ،دراسات عربية  في التربية وعمم النفس ، مقترح

الشبكة العربية لمتعميـ المفتكح ك  (المتمازج) التعميـ المدمج :(2009) حمداف، محمد سعيد .3

 .(44)1، مجمة آفاق، رمقاؿ منشك. التعميـ عف بعد

التعميم  مجمة.  ابدأ بالتعمـ بالمنزؿ بمنظكمة التعمـ المعككس:(2015)حمدم، رما محفكظ  .4

 .1ع جامعة المنصكرة ، اإللكتروني،

 ميارات تنمية فاعمية الفصكؿ المنعكسة كالفصكؿ المدمجة في :(2016)حميد ، أماؿ  .5

رسالة  ،تصميـ صفحات الكيب التعميمية لطالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

  . غزةاإلسالمية، الجامعة .ماجستير غير منشورة

 أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المقمكب في التحصيؿ األكاديمي (:2015) حناف الزيف، .6

المجمة  الدولية التربوية  .لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف

(. 1)4. المتخصصة

رؤية مقترحة لمتربية عمى المواطنة الرقمية في  :(2017)أبك مكسى، أسماء كشبير، محمد  .7

 ،"المكاطنة الرقمية كمدخؿ لدالمة األجياؿ  ":كرقة عمؿ لميـك دراسي ،ضوء التجارب العالمية

 .مديرية التربية كالتعميـ، خانيكنس
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تصور مقترح لدمج المواطنة  :(2016)منير شقكره،ك ؛محمد شبير، ك؛رأفت العكضي، .8

المؤتمر الرقمية كأحد متطمبات التطوير المهني لمعممي المرحمة الثانوية بفمسطين، 

  .معة القدس المفتكحة جاالكاقع المأمكؿ،..  إعداد المعمـ :التربكم

 فاعمية استراتيجية الفصكؿ المقمكبة باستخداـ األجيزة المتنقمة في : (2014 )فييد، مي  .9

إكساب االتجاىات لبيئة صفية كالتحصيؿ الدراسي في مقرر قكاعد المغة االنجميزية 

  رسالة ماجستير.لطالبات البرامج التحضيرية بجامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية

 . جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية.غير منشورة

 المكاطنة الرقمية مدخالن لمساعدة أبناءنا عمى الحياة في العصر (:2015 )الفكييي، ىزاع  .10

 (.4)30 ،مصر ، كمية التربية جامعة المنوفية،مجمة البحوث النفسية والتربوية .الرقمي

 المفاىيـ كميارات  تنمية أثر تكظيؼ استراتيجية التعميـ المنعكس في :(2016)قشطة، آية  .11

رسالة . التفكير التأممي بمبحث العمـك الحياتية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي

  . الجامعة االسالمية غزة.ماجستير غير منشورة

النقابة  – يمجمة الجامع. التجميات كالتحديات:  المكاطنة الرقمية:(2015)الككت، خميفة  .12

   .74- 65 ص ،22، ع العامة ألعضاء هيئة التدريس ليبيا

  :مراجع االنترنت
: تارٌخ الزٌارة Citizenship  .Digital المواطنة الرقمية(: 2015 )ادعيس، خمؼ .1

  م9س : 20/3/2017

http://www.qou.edu/viewDetails.do?id=7230 

 

  م5/3/2017تارٌخ الزٌارة . المواطنة الرقميةوٌبٌكٌدٌا الموسوعة الحرة،  .2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%8

6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9 

http://www.qou.edu/viewDetails.do?id=7230
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9


  -28-  
 

 (1)ملحق 

 االستبانة في صورتها النهائية

 هديرية الرتبية و التعلين شرق خانيونس

 هدرسة أم سلوة الثانوية للبنات

 جلنة البحث العلوي

 أخواتنا طالبات الصف العاشر األساسي ،،،،،،

 السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته ،،،

 تحية طيبة مباركة من عند هللا و بعد ،، 

 : جراء دراسة بحثية تحت عنكافإأخكاتي الطالبات، تقـك لجنة البحث العممي بالمدرسة ب

دور استراتيجية الصف المقموب في إكساب بعض مفاهيم المواطنة الرقمية بمبحث "

 مما تطمب منا إعداد استبانة لتحديد مدل  ،"التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي

امتالؾ طالبات الصؼ العاشر لمفاىيـ المكاطنة الرقمية؛ كذلؾ مف خالؿ تحديد مستكل 

امتالؾ الطالبة لمكاصفات المكاطف الرقمي ك مف خالؿ البنكد الفرعية المككنة لالستبانة بحيث 

 مع درجة امتالكيا يتالءـأماـ كؿ فقرة في العمكد الذم  (  )تقـك الطالبة بكضع عالمة 

 .ككعييا لممفيـك في ضكء رؤيتيا الخاصة

 عممًا بأن هذه المعمومات ال تستخدم إال لغرض البحث العممي فقط

                                                                    فريؽ البحث العممي  

   مدرسة أـ سممة الثانكية لمبنات 
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 استبانة تحديد مدى امتالك الطالبات لمواصفات المواطن الرقمي

 المعيار الفرعي م
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    :السلوك الرقمي : أوالً 

    الشخصٌة المعلومات إرسال ألتزم بعدم 1

    والمحادثة الحوار بآداب ألتزم 2

    الموثوقة مصادرها من القانونٌة البرامج أقوم بتحمٌل 3

4 
 فً أبحث أو االلكترونً البرٌد أتفقد أو نصٌة رسائل ال أرسل

  اجتماعات الزٌارات خالل الذكً بالهاتف وال أنشغل العنكبوتٌة الشبكة

   

    :الرقمي االتصال/  ثانياً 

    الرقمً االتصال تقنٌات عبر كتابته و إرساله ٌتم بما جٌداًا  أفكر 5

    الرقمٌة عند استخدامهم للتقنٌات اآلخرٌن مع وتواصلهم أراقب  األطفال 6

    معٌنة رقمٌة اتصال تقنٌات استخدام ومكان وقت أحدد 7

    :الرقمية التربية/ ثالثاً 

    ووعً بمسإولٌة الرقمٌة التكنولوجٌا أستخدم 8

    أخالقً بشكل اإللكترونٌة الشبكة فً المتواجدة المصادر أستخدم 9

    أهمٌة ذات رقمٌة وأعمال بمنتجات الرقمً أثري المحتوى 10

    لمستخدمً االنترنت الرقمٌة باألخالقٌات الوعً أنشر 11

12 
 و واالبتزاز كالتهدٌد " مسإولة الغٌر السلوكٌات عن أقوم باإلبالغ

 البالغٌن واألشخاص المختصة للجهات " التحرش

   

 :الرقمية الحقوق/ رابعاً 

    اآلخرٌن مع ونشر طبع حقوق ٌحمل الذي الرقمً المحتوى ال أشارك 13

      منه االستفادة عند الرقمً المحتوى أشٌر لمصدر 14

15 
 على أتعدى أو لهم وال أسًء اإلنترنت شبكة فً اآلخرٌن أحترم

 باآلداب المخل الرقمً المحتوى تبادل حقوقهم بعدم

  
 

    المنظمات أو باألفراد الخاصة والحواسٌب األنظمة ال أقوم باختراق 16
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    آخرٌن أشخاص هوٌة سرقة أو القرصنة برامج ال أستخدم 17

 :الرقمية السالمة/ خامساً 

    طوٌلة لفترات التكنولوجٌا استخدام على المترتبة الجسدٌة أعً اآلثار 18

     التقنٌة على اإلدمان أتجنب 19

    الحاسب استخدام أثناء الصحٌحة بالجلسة ألتزم 20

21 
 من للتقلٌل العمل ومكان الحاسب شاشة فً المناسبة االضاءة من أتؤكد

 العٌنً اإلجهاد

  
 

 

 

 

 


