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دإـع  دا
 وكيل عمادة اجلودة وتطوير املهارات

 املناهج وطرائق التدريس املساعد أستاذ  كلية الرتبية باجملمعة -املناهج وطرائق التدريس املساعدأستاذ 
 كلية الرتبية باجملمعة

فعع  ات المتلمع اتأداء الطالةعالمناسعة  لقوعم   متععا    الد إلع  ححد عالحاليع  الدراسع  سعت  
 كل ق كليات الق بي  ف  ضمء أبتاد المماطن  ال قمي  من وجه  نظ  عضمات ه ئ  القدر س ف  

"اسععععقمارا موا لعععع ل  :الدراسعععع  فعععع  احععععال وحمثلعععع  أد)المجمتعععع ل وال(ل عععع   :بجامتعععع  المجمتعععع  الق بيعععع 
الطالةع  المتلمع  فع  كليعات الق بيع  فع  ضعمء أبتعاد لقو عي  أداء  لقحد د المتا    المناسة  واسقةان 

المماطنع  ال قميع ل واسعقتدم  الدراسع  المعنهص الملعع   القحل لع ل وحومنع  مجممعع  الدراسع  مععن 
 واقق حع  الدراسع ل ل وال(ل ع بالمجمتع  :الق بيع  قع   عضما من عضمات ه ئ  القعدر س بلل 76)

 ا  مؤشعععع   36  متعععا   ل و)9) مقضععععمن اد للمماطنعععع  ال قميععع    أبتععع5قائمععع  متععععا    مم عععع  علعععع  )
ل وأولع  الدراسع  بضعع ورا وضعا  ليعات لن عع  الموق حعع متعا    مؤ عدا للنقععائص الداءل وجعاءت لعأ

وجتلهععا موع را رئياععال وعامعا مععن مقطلةعات الدراسعع  فع  مؤساععات القتلعي ل ال قميعع  ثوافع  المماطنع  
لقنميع  العمع  بالمماطنع  ال قميع  لععد   ؛فع  المماطنع  ال قميع  ال واقق حع  الدراسع    نامجعالجامعيع 

 . طالب الجامت

 .المماطن  ال قمي  –متا    حو ي  أداء الطالة  المتلم   :الكلمات املفتاحية



 د/بشائر محد الرميح، د/مين عبدالباسط
 

 284 

Abstract 
The current study aimed to define the appropriate criteria for 

assessment the performance of female teachers in colleges of education 

in the light of the dimensions of digital citizenship from the viewpoint of 

members of the teaching staff in the colleges of education at Majmaah 

University: (Majmaah and Zulfi). assessment the performance of the 

teacher student in the colleges of education in the light of the dimensions 

of digital citizenship, the study used the descriptive analytical approach, 

The study group consisted of (76) female faculty members in the two 

colleges of education: in Majmaa and Zulfi, and the study proposed a list 

of criteria distributed on (5) dimensions of digital citizenship including 

(9) standards, and (36) performance indicators, and the results came in 

support of the proposed criteria, The study recommended that 

mechanisms should be put in place to spread the culture of digital 

citizenship in educational institutions and make it a major course and 

general requirement for university study, and the study proposed a 

program in digital citizenship; To develop awareness of digital 

citizenship among university students.  

Key Words: The criteria for assessment the performance of the student 

teacher- Digital Citizenship 
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شهد الو ن الحادي والت  ون عد د من القغ  ات المقاارع ؛ وبتال  ف  مجال حونملمجيا 
  القتليمي ل والق  كان لها حأث   جل  فع  جميعا المجعا ت: سعلةال وباجابعا؛ فوعد المتلممات والقوان

اا ت القطبيوات ال قمي  والب مجيات الحصمل عل  المتلممات؛ مما أسه  ف  حمف   الجهد والمق ؛ 
لععارت مصععدرا  هععدد اممععن المجقمتعع  بمععا حبثعع  مععن أمععمر حععؤث  علععع  -فعع  المقعع   احعع -ولونهععا

 ف  سلمك امف اد وال ةاب منه  بتال . - دوره -ي  ال ئيا ؛ امم  الذي اظه  الم جعيات الثواف
وعليعع  علععت الق بم ععمن علععع  إاجععاد الحلععمل محععداك القويعععل مععا القونملمجيععا ال قميععع ل 
ولقحصععع ن المجقمعععا مععععن  ثارهعععا والح ععععان علععع  الهم ععع  المطنيعععع ل و  سعععيما فعععع  المملوععع  الت بيعععع  

 ال سا ت.الاتمدا   لد الح م ن ومهد 
  معداد الطالب Digital Citizenshipوف  الاياق  اح  ظه ت الدعما للمماطن  ال قمي  )

لمجقما حونملمج ل وحدر به  عل  ا لق(ام بمتا    الالمك الموبمل عند اسقتدام القوان  بالمدرس ل أو 
مام أمان اولل من  ؛ بح ث حومن المماطن  ال قمي  ل2014المن(لل أو أي ملان  خ  )المالمان ل 

 لمق   اح  من م(اااهال ومنافتها.المضاع ات الالبي   سقتدام القونملمجيال و  اح منا ف  ا
المملوعع  ععععن ا سععقجاب  لهعععذه الععدعما ال شععع دا؛ حمثععل  لععع  فعع  ح لعععها علععع   ولعع  حقعععمان

لمقصععل  القحعمل ال قمع  فع  المؤساعات كافع ل وبعععداد المعماطن ال قمع ؛ فق(ا عدت أععداد المعدار  ا
 - 2019لمنقصت عام   وبنجا اح ل وأكَّد حو    مؤش ات القحمل ال قم  بماب  الماقوبل؛ ح ث 

  لغعع  الصعادر ععن ه ئع  ا حصععا ت وحونيع  المتلممعات أن ناعة  المععدار  المقصعل  بامنق نع و 
 ح  ا أظه ت امرقام الماردا ف  القو   كما  لم 2019ف  المائ  ف  النصت امول من عام  50

ماجعاد   ئع  ح اعليع  رقميع   ؛ل وست ها الحث ث2030قدرا و ارا القتلي  عل  مماكة  رؤ   المملو  
مهععارات الل وحعدع  فعع ل الععقتل  العذاح ل وحاععه  فع  حطععم   بيع  المتالعع اسععق احيجيات الق  احتع(  
  ه 1441للطالبل والمتلم ن. )الاهل ل القوني 

ساات المنمطع  بممائمع  التعال  ال قمع ل بدععداد وعلي  لارت كليات الق بي  من أه  المؤ 
خ  ج ن اتمن طبيت  أدواره  كمماطن ن رقم  نل و مارسمنها؛ ف نقول امث  لطال ه ؛ فيقيممن ما 
اصل إل ه  عب  امجه(ا املوق وني  المتقل  ل ومعا احم ع  معن  عي  واحجاهعاتل وثوافع  مغعا  ا لمعا 

 قتلي  ف  المملو . دعا ل  د ننا الحنيلل وحبنق  فلا   ال
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 –وقد نح  عد د من دول التال ؛ كالم اات المقحدا امم  لي ل وكندال وف ناال وبنجلق ا 
  إلع  حعدر س موعع ر للق بيع  ال قميع  لطععالب 2016وفوععا ل )معا نل  –اسعقجاب  لقحعداات ال قمنع  

ل اسعععق اليا المععدار ل أمعععا اسعععق اليا فوعععد وضعععت  م ععع وعا عنمانععع  "ا حصعععال  ثوععع : حطعععم   ماعععقوب
ال قم "؛ ح ث  ق  حدر س المماطن  ال قمي  للطالب اصاحة  حدر ب لوعل معن: المتلمع ن وأوليعاء 

  امممر وفوا لتط  ورؤ   وطني .
  فععع  محععععمره 2016وفععع  الاعععياق  احععع  أكعععد المنقعععد  التععععالم  للقتلعععي  والمهعععارات  عععد   )

د  الطعالب؛ لعدورها فع  احتعا  الوعع ارل "المهعارات ال قميع " أهميع  هعذه المهعارات وضع ورا حنم قهعا لع
 واحق ام الذاتل واآلخ  ن.

معععن  او عععع  أخعععع   أكعععدت دراسععععات عععععدا حاجععع  ماياعععع  إلعععع  التنااععع  بالمماطنعععع  ال قميعععع ل 
  بضع ورا إععادا النظع  2014فعمدال و  )أحمعد  أولع فود وض ورا حضم نها ف  المناهص الت بي ل

اكعب معا مقطلةعات التصع  ال قمع ل وح ت عل اسعقتدام لققم  ؛الق بيع  اتف    امص إععداد المتلع  بلليع
   ها.متامل القونملمجيا ال قمي  

  إلع  أن درجع  وعع  طلةع  الجامتع  بم هعمم المماطنع  2017وأشارت دراس  )الصماديل 
 أنظمععع  ضععمن ال قميععع  للمماطنعع  متعععا      باعقمععاد2017ال قميعع  مقمسعععول وأولعع  )الدوسععع يل 

ماععقول لقععدر س المماطنعع  بلليععات الق بيعع  خالعع ل وأظهعع ت نقععائص  موعع ر وبدراج الت بعع ل القتلععي 
  سععععلبي  دور المنعععععاهص الدراسعععععي  فعععع  حت( ععععع( بتععععع  محعععععاور 2018دراسعععع  )التجمععععع ل و خععععع  نل 

طلة  بم همم ال  أن درج  وع  2018 )الاليحات والا حانل المماطن  ال قمي ل كما أكدت دراس 
( ععع( درجعععع  وععععع  الطلةععع  بالةتععععد ن ا جقمععععاع  المماطنععع  ال قميعععع  مقمسعععول وأولعععع  بضعععع ورا حت

وامخالقععع  معععن أبتعععاد المماطنععع ل وطععع ة قضعععااا المماطنععع  وحطبيواحهعععا ضعععمن المنعععاهص المدرسعععي ل 
  إلع  ضع ورا حمةيعع  المتلمع ن للطعالب بم هعمم المماطنع  ال قميعع ل 2018وأشعارت دراسع  )دوابع ل 

 إعداد المتلم ن. وحضم ن  ي  المماطن  ف    امص القطم   المهن ل وب امص
ومعا مععا حماجهعع  المملوعع  الت بيعع  الاععتمدا  معن ححععداات متالعع ا؛ حمثلعع  فعع  امرهععابل 
والغعع(و الثوععاف ل والقطععمر ال قمعع ل لععار دور الق بيعع  النظاميعع  أكثعع  حاععما فعع   نععاء شتصععيات 

 واةي   دورها كمماطن ن رقم  ن ف  ضمء متا    مق ق عل هال وأق ها التال  بأس ه.
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علععع  معععا سعععبق سعععت  الدراسععع  الحاليعع  إلععع  اققععع اة المتعععا    المناسعععة  لقو عععي  أداء وبنععاء 
   -فع  حععدود علع  الةععاحثق ن-الطالةع  المتلمع  فعع  ضعمء أبتعاد المماطنعع  ال قميع ل وخالعع  وأنع  

حمجد دراس  حددت هذه المتا   ل والق   ؤمل أن حوعمن م جتعا لممارسعاحها المهنيع ل والمجقمعيع ؛ 
 غ    يمها ومهاراحها ف  طالةاحها. ول قان  لها 

 ة   ــــــــور باملشكلــــالشع -1
: القمج  التالم  نحم ال قمن ل والذي ف ض ن ا  األولحمثل  م لل  الدراس  ف  شو ن: 

ل  بما    سلمكا واةيا لمجا هق ل والتمل وفوا -ف  المق   اح  –عل  جميا أوج  الحياال وحطلب 
: الدراسعات والثاني  قناف  ما  ي  الثواف  امسالمي ل والثما   امخال ي  ف  المجقمتات الت بي ل 

من خالل مناهجهال وححووها  الق  أكدت حاج  نظ  القتلي  الت بي  لقبن  م همم "المماطن  ال قمي "
و)الدوسعع يل   ل2017و)الصععماديل  2014مدا فعع)أحمععدل و كععل مععن  دراسعع  :مثععل فع  مت جاحهععا

 . وقد شت ت الةاحثقان بالم لل  من خالل اسقطالع رأي 2018و)التجم ل و خ ونل   ل2017
مبدئ  وج  لتضمات ه ئ  القدر س عن أهمي  المماطن  ال قمي ل وما الالمكيات المتب ا عنها من 

 ا عن خ  للطالةات سئلن في  عن حص فهن إ اء بت  المماقت الق  ليغ  متب وجه  نظ هنل و 
أبتاد المماطن  ال قمي ل وأظه ت النقائص أهمي  المماطن  ال قمي ل وض ورا أن اتب  عنها بمتا    
محعددا حععنتلس فع  سععلمك الطالةعاتل أمععا اسعقطالع الطالةععات فعأظه  بتعع  القتعةو فيمععا  قتلععق 

 بالالمكيات المالئم ل والمتب ا عن وع هن بالمماطن  ال قمي .

 ة:   ــــــــلد املشكــــديــــحت -2

عععدم وجعمد متعا    واضععح  لقو عي  أداء الطالةع  المتلمعع  فع   املعن ححد عد م ععلل  الدراسع 
ما أهمي   ل  وض ورح  ف  ظل ال قمن  الق  ا هدها التال ل  –ف  ضمء أبتاد المماطن  ال قمي  

  ن:القال   نو ملن القتب   عن م لل  الدراس  من خالل الاؤال
  قمي  المناسة  للطالةات المتلمات بلليات الق بي ؟ ما أبتاد المماطن  ال -1

مععا المتعععا    المناسعععة  لقو عععي  أداء الطالةعععات المتلمعععات بلليعععات الق بيععع  معععن وجهععع  نظععع   -2
 عضمات ه ئ  القدر س؟
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 ححد د أبتاد المماطن  ال قمي  المناسة  للطالة  المتلم  بلليات الق بي . -1

د عععد المتعععا    المناسعععة  لقو عععي  أداء الطالةععع  المتلمععع  بلليعععات الق بيععع  فععع  ضعععمء أبتععععاد حح -2
 المماطن  ال قمي  من وجه  نظ  عضمات ه ئ  القدر س.

 املن أن ح  د الدراس  الحالي  ال ئات القالي :
 هص إلعععع  أهميعععع  متططععع  ومصععععمم  الموععع رات الجامعيعععع : حمجيعععع  نظععع  متططعععع  المنعععا

  حضم ن المماطن  ال قمي ل والمتا    التال   ها بالمناهص.

   امساحذا الجامت  ن والةاحث ن: ح ث حمضح أسس المماطن  ال قمي ل ومتا   ها المناسعة
لقو ي  أداء الطالة  المتلم  ف  كليات الق بي ل وغ  ها من امداءات الق  قد ٌااق شد  هعا 

ب الجامت ل وطالةاحهال وحمجي  أنظاره  إل  مجا ت  ات لل  ف  حو ي  أداء بقي  طال
بممضعععمعهال فضعععال ععععن حوعععدا  أداا موننععع  ااق شععععد  هعععا فععع  وضعععا موعععا يس لقو ععععي  أداء 

 الطالة  المتلم  ف  ضمء أبتاد المماطن  ال قمي .

 نتلس الطالةات المتلمات: إ  حوق ة الدراس  متا    أداء المماطن  ال قمي ل والق   ؤمل أن ح
 ف  أدائهن؛ كمتلمات الماقوبلل وف  ح سيخ  ي  المماطن  الصالح  ف  امجيال الوادم . 

 الق(م الةحث بالحدود القالي :
 :أبتاد المماطن  ال قمي ل والمتا    التال   ها. احلدود املوضوعية 

 :مجمت ل وال(ل   .)ال الق بي  بجامت  المجمت : عضمات ه ئ  القدر س بلل ق  احلدود البشرية 

 :هع.441-هع 1440التام الدراس   احلدود الزمانية 

 املواطنة الرقمية:
 والقععي  والمهععارات المتععار  الحاليعع  بأنهععا: مجممععع  الدراسعع  فعع  ال قميعع  المماطنعع  حتعع  

 لمتطيات الحياا ال قمي  الماع : اآلمنل والصح ل وال ش د داملالسقت المتلم  الطالة  حؤهل الق 
 .المجا ت جميا ف 
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 ة: ـــــرقميـــــة الـــــواطنـــــاد المـــــأبع
  أبتاد المماطن  ال قمي  ف  الدراس  الحالي  بأنها: وحت  

 مجممععع  معععن المحععددات وامطععع  القعع  حملعععن الطالةعع  المتلمععع  مععن اسعععقتدام القونملمجيعععا
ال قمي  اسقتداما سليمال والمقمثل  ف : المع  بالحومقل والماجةات املوق ونيع ل ا لقع(ام بمهعارات 
القمالعلل وحةععادل المتلممعات ال قميعع  فع  القتامععل معا اآلخعع  نل احةعاع أسععس الاعالم  الصععحي ل 

 واممني  ال قمي ل القما  بالهم   واحق ام الوانمن واممن ال قم .

  ة:ـــة المعلمـــالبـــم أداء الطـــيير تقـــاييـــمع
 الطالة  حؤد ها أن اجب الق  الالمكيات حصت خب    اوصد  ها ف  هذه الدراس : جمل

 مععن معيعار كعل و قوعمن  كعل بتعد مععن أبتعاد المماطنع  ال قميع ل المتلمع ل وحظهع  فع  سعلمكياحها فع 
 حوعد   قماععد خعالل معن ححووع  و وعا  أداؤهعال الطالةعات معن  قمقعا القع  امداء مؤش ات من عدد

 .علي  الدال  المؤش ات من مؤش  كل ف  مداءاحهن مقدرج 

المععععععععععنهص الملعععععععععع   القحل لعععععععععع ؛ ح ععععععععععث ٌحاععععععععععقو أ الدراسععععععععععات الاععععععععععابو : الت بيعععععععععع  وغ ععععععععععع  
لعععععععععع  بالمماطنعععععععععع  الت بيععععععععع  المقتلوعععععععععع  بممضعععععععععمع المماطنعععععععععع  ال قميععععععععع ل وحجمععععععععععا المتلممعععععععععات التا

 ال قمي  كما ااقتدم ف  ححل ل نقائص الدراس .

 ة:   ــــــدراســــــة الــــــوعــــــجمم
 لقدر س بلل ق  الق بي  بالمجمت .  عضما من عضمات ه ئ  ا76 لغ  مجممع  الدراس  )

 :اآلحي  النواط للدراس  امطار النظ ي  قناول

 ، وأبعادها، وخصائص مواطنيها:  مفهومها لرقمية:املواطنة ا
 معن لارت "ال قمن " سم  حياحنا المتالع ا؛ فعال امع   عمم إ  وقعد طالتنعا واحعدا أو أكثع 

 الم ب ا جقماع  بما ححم   من عالقات افق اضي ل أو اسقتدمنا أحد حطبيوات القمالل شةلات
 غ    ل ؛ مغ اض القالي .الق اعلي  ف  إنجا  ما نمد من مهام رسمي  أو حق  
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أثععار سعععلبي ؛  -فععع  المقعع   احععع -وكمععا للقوانععع  فمائععد جمععع  فعع  حياععع   أمععمر الحيعععاا؛ فلهععا
وبتال  ما ممجات الغ(و الثواف  المقالحو ل والح وب الةاردال وحغ   وجهع  العدول الوبع   فع  

(و  عععن غعع(و المجقمتععات؛ عععن ط  ععق امععقالك عوععمل مماطن هععا؛ وال ععةاب مععنه  بتالعع ل والتعع
حع وب امسععلح  والمتعدات؛ فضععال ععن عععبء مماكةعع  التطعمات المقاععارع  القع  اتطمهععا التععال  

 نحم القطمرل والنماء.
وحطلب كل هذا مماطنا من نمع خال؛ ا و ل و نودل و نو  ما اتالت ثوافق ل ومةادئ  

 –ل كعععل العععدو  –فععع  المقعع   احععع ؛ اممععع  العععذي فعع ض علععع  العععدول  –سعع  ا العععقتل ل والقويعععل –
"الثوافع  ال قميع "ل القعع   والت بيع  منهعا بتالع  أن ح سعخ فع  مماطن هعا نمععا  خع  معن الثوافع  هعم:

 "مماطنا رقميا". حقطلب  دورها مماطنا متقل ا أو
 القونيعع ؛ وم علالت أخطععار ضعد وقائيعع : األولاا  سياسعق ن؛ ال قميعع " وحقضعمن "المماطنع 

حمجعع  امفعع اد نحعععم  حح  ( عع ؛: واألخاا    نق نعع لا  فعع  امفعع اد عليعع  اطلععا فيمععا الععقحل  لصععتمب 
 . 2013 ماا ل) القوني . إاجا يات من المثل  ا سق ادا

  إل  أن "المماطن  ال قمي " م( ص من المهارات ال ني ل وا جقماةي  2016وأشار )المالةل 
مهنيال وعلميال الق  حملن ال  د من القويل ما التال  ال قم ؛ ماقتدما أدواح  ا سقتدام اممثل: 

واققصاداال واجقماةيال وثوافيا؛ لقتظي  ف ل نجاح ل ونجاة مجقمت  ف  متقلت جمانب الحياا ف  
 ظل محددات الومان ن والق   تات: المحلي  والدولي ل ومن دون أن اتمل بمنأ  عنها.

اممثععلل  ا سععقتدام مععن ال عع د حملععن مهععارات مجممععع   2018 الملحعع ل) وهع  فعع  نظعع 
 . الاتمدا  الت بي  المملو  وطن  وأاضا حومق  اآلخ  نل وحومق  حومق  اح ظ بما للقوان ؛   والوم 

الق  حمج   والقي  والمةادئل والضمابول والمتا   ل ف  ها: الوماعدل  2018 مح و ل) أما
 م ارك وال ا لوق ون ل للقونملمجيا بمظاه ها المقتددا: القةادل والالي  اممثل ا سقتدام ال  د نحم

 ا نق ن . عب  الالا وش اء  يا من املوق وني : والقجارا والمتار ل املوق وني : للمتلمماتل
وعليع  لعار المعماطن ال قمع  فع دا لعع  سعماتل وخصعائو حم ع(هل وح  ضعها عليع  طبيتعع  

  2014 الجععععععع(ارل)و ل 2016 لعععععععالحل: )مثععععععل الدراسعععععععات معععععععن عد ععععععد عل هعععععععا ال قمنعععععع ل اح وععععععع 
  : ل  فيما إجمالها املن  Isman, Gungoren, 2014و)  Netsaf, 2013)و

  ال قمي  بل اءا المسائو اسقتدام ف  اوضي  الذي  د   وقق . 
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 وماعئمل وقعانمن ل  معن التصملي ل والملوي  ال و   ؛ ولعذا فهعم ماعقتدم م اهي  احق م 
 . ووسائل القونملمجيا للمتلممات

 ال قمي  المسائو ف  منق  اال ال اسدا المتقودات من ن ا  حماا  ااقطيا. 

 القونملمجيا اسقتدام  اال  وفق مةادئ الالمك الوم  ل وأخال يات الثواف  الت بي  عند. 

  ا فق اضي  الب ئ  ف  والمجقمتاتل و حان القتامل وفق  ل  الثوافاتل اخقال اودر . 

  ف وضعععا   اأخععذ كععل مععا  لوععاه فعع  التععال  ا فق اضععع  علعع  أنعع  ماععلماتل ولوععن  ملعع ها
 .قا ل  للق و  والقد  ل والوبملل وال ف 

 اطمع القوان  مغ اض القتل ل والقتلي ل وحنمي  الذات. 

 من خالل ما سبق املن اسقنقاج اآلح :
  مسعع  عصععع نا الحاضععع  بأنععع  عصععع  ال قمنععع ل وهععذا  عععدوره ألوععع  ظاللععع  علععع  كعععل أمعععمر 

 الحياا: سلةا وباجابا.

 نمع خال ات  حومقع ل وواجةاحع ل و اعقطيا الح عان  حقطلب "الحياا ال قمي " مماطنا من
 عل  هم ق ل كما حلو  عل  الدول عبء ن   الثواف  ال قمي .

  المتعععار ل مجممعععع  علععع  أنهععا ال قميعع  فععع  الدراسععع  الحاليعع  املععن النظععع  إلعع  المماطنععع 
 والصععععح ل اآلمعععنل: الععععماع  لالسعععقتدام المتلمععع  الطالةعععع  حؤهعععل القعععع  والقعععي  والمهعععاراتل

 .المجا ت جميا ف  ال قمي  الحياا لمتطيات  ش دوال

 ة:ـــــرقميـــــة الـــــواطنـــــاد املـــــأبع
  بأنها: جمل  المحاورل والمجا ت الق  حقضعمن كيييع  ا سعقتدام 2016ع فها )سالمل 

مان ن ال قمي ل اممثل للقونملمجيا ال قمي ل والق  حقمثل ف : الم ارك  الاياسي  والمطني  ال قمي ل والو
 والحومق والماؤوليات ال قمي ل والقةادل ال قم  للمتلمماتل واممن والاالم ل واللياق  وامخالق ال قمي .

 ل 2014  ل و)ال ا ععععععدلRibble, 2011) و ملعععععن إجمعععععال أبتعععععاد المماطنععععع  ال قميععععع :
 كما  ل :  ل 2015 المالمان ل)و

 (  امحاح  ال قميAccess Digital املوق وني  للجميا.  : الم ارك 

 (  القجارا ال قميDigital Commerce لما  قتلق بال  اء والبيا عب  ال ةل  املوق وني : . 
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   ا حصال ال قم(Digital Communication) القةادل ا لوق ون  للمتلممات : 

 (  الثواف  ال قميDigital literacy. املمام بالمتار  والمهارات القوني :  

   ال قمي اللياق (Digital Etiquette.الالمكيات الالئو  د نيا وأخال يا واجقماةيا وأمنيا :  

 (  الوععمان ن ال قميعععDigital law  مععا  قتلعععق بامنظمععع  واللعععمائح والحوعععمق القععع  ححلععع : 
 اسقتدام القونملمجيا.

 (  الحوعمق والماعؤوليات ال قميعDigital Rights & Responsibility مت فع  حوعمق : 
 لي  والماجةات ال قمي .التصم 

 (  الصعح  والاععالم  ال قميععDigital Safety  الح عان علعع  الصععح  البدنيعع  والن اععي : 
 أثناء القتامل ا لوق ون .

 (  اممععععن ال قمععععDigital Security ا املوق ونيععععع ل)الحمااعععع  مععععن اسععععقتدام امجهعععع : 
  والمقاا  من القهد دات مثل ا خق اق وال   وسات وامرهاب.

م  حتقمععد الدراسعع  الحاضعع ا فعع  ححد عععد أبتععاد المماطنعع  ال قميعع  علعع  عععدا مصعععادر؛ وسعع
كالوقابععات المتقصععع  والموععابالت ال تصعععي  مععا عضعععمات ه ئعع  القعععدر سل و راء المحلمعع ن كمعععا 

 س قضح  ل   حوا ف  ممضت .

 ئععع  القععععدر س؛ لقحد عععد المتعععا    المناسععععة  لقو عععي  أداء الطالةععععات بطاقععع  موا لععع  عضععععمات ه أوال:
 المتلمات ف  ضمء أبتاد الق بي  ال قمي .

 لو اءاحهمععا فععع  مجعععال المماطنعع  ال قميععع ؛ لبنعععاء  معععقم  كعععدج اء الةاحثقععان؛ وقععد اسعععقتدمقها
 الق صععععيالت بتعععع  لقععععدو ن قائمععع  حبنعععع  فعععع  ضععععمئها امداا الثانيعععع  )ا سععععقةان  ؛ و لعععع 

 حو عي  ضعمئها فع  املن مدقو ؛ متا    قائم  إل  القملل ف  ح  د قد الق  الحظاتوالم
 .ال قمي  المماطن  أبتاد ضمء ف  المتلم  الطالة  أداء

 لقسمين المقنبلة أسئلة قسمت: 
 ضعمئها فع  ا نطعالق ل عق    /نت ) عنها امجاب   ق  والق : المغلو  امسئل  :األول 

 .اسقيضاحا حقطلب لق ا الق ا     امسئل  إل 

  القعععععدر س عضعععععما ف هععععا حتبععععع  أسعععععئل   3) فعععع  حمثلععععع : الم قمحععععع  امسععععئل  :الثاااااني 
 ح صيال. رأ ها عن
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  التام ل القدر س وط ائق المناهص ف  مقتصص ن محلم ن عل  الموا ل  بطاق  ع ض 
 .للقطب ق لالح  وأنها لدقهال من للقأكد الن س؛ عل  وف 

   امبتععععاد القععع   ن عععع  فععع  ضععععمئها اسعععقةان  الدراسعععع ل فععع  ضعععمء مععععا سعععبق لععععمم  قائمععع
 وع ض  عل  المحلم نل وفيما  ل  جدول قائم  امبتاد والمتا   .

 قائمة املعايري واألبعاد (1)رقم جدول 
 ريــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــاملع دــــــــــــــــــــالبع م

 ونيةالوعي باحلقوق والواجبات اإللكرت 1
تعي الطالبة احلقوق والواجبـات اإللكرتونيـة الـؤ تههلـها لتصـبح مواطنـة       

 .رقمية منتجة ومشاركة

ــادل    2 ــل وتبـ ــارات التوااـ ــزام رهـ االلتـ
 املعلومات الرقمية يف التعامل مع اآلخرين

الربيـد   تتبـادل الطالبـة املعلومـات الرقميـة يف التعامـل مـع اآلخـرين مـن خـ ل         
 النقاش. وقوائم والويكي البحث وحمركات االلكرتوني

 .تطبق الطالبة ضوابط البيع والشراء وتبادل السلع الكرتونيا

3 
واألمنية  اتباع أسس الس مة الصحية

 الرقمية.
 .تعلم الطالبة األسس املختلفة للس مة الصحية واألمنية الرقمية لآلخرين

 .التخريب والتضليل االلكرتوني تأخذ الطالبة التدابري ال زمة للوقاية واحلماية من

 التمسك باهلوية واحلرص على الثقافة. 4
 .تظهر الطالبة مدى متسكها باهلوية وثقافة وطنها

 .حتقق الطالبة املستوى الثقايف الذي ميكنها من استخدام التكنولوجيا

 .التنظيمات ملراعاة األمن الرقميتتعرف الطالبة القوانني الرقمية والقواعد و احرتام القانون واألمن الرقمي. 5
 .تطلع الطالبة على قيمة امللكية الفكرية ملصادر البيانات

حع   لع  ل وقعد متعا    حو عي  أداء الطالةع  المتلمع  فع  ضعمء أبتعاد المماطنع  ال قميع اسقةان   ثانيا:
 وفق التطمات القالي :

  القعع  أق هعا المحلمععمن ؛ فعع  ضعمء قائمعع  المتعاحصعمي  ا سععقةان  فع  لععمرحها اموليع    
 بح ععث حضعععمن  مودمعع  حمضعععيحي  لتضععم ه ئععع  القععدر س المحلععع  فعع  التطععما الاعععابو ل

فع  كليعات  لتضعمات ه ئع  القعدر س: احقعمي  يانعات عامع  لاألوقاعم ن: بامضاف  إل  
  أبتععععاد للمماطنعععع  ال قميعععع  5): احقععععمي علعععع  مقغ ععع ات الدراسعععع ل وهعععع  والثااااني  الق بيععع ل

الةتعععععععد امول: الععععععععمع  بععععععععالحومق : معععععععم ع كععععععععاآلح  أداء  36)و   ل   متععععععععا9حضعععععععمن  )
  أداءاتل الةتعد الثعان : ا لقعع(ام بمهعارات القمالعل و حةععادل 8والماجةعات واشعقمل علعع  )

  أداءاتل الةتعد الثالعث: احةعاع أسعس الاعالم  8المتلممات ما اآلخ  نل واشقمل علع  )
القماعععع  بالهم عععع   اتل والةتععععد ال ابعععا:  أداء6الصعععحي  واممنيعععع  ال قميععع  واشععععقمل علععع  )

  أداءاتل والةتد التامس: احق ام الوانمن 7والح ل عل  الثواف  ال قمي  واشقمل عل  )
   أداءات.7واممن ال قم  واشقمل عل  )
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امبتععاد  سععقجابات  التماسعع مقيععا  ليلع ت  قععانح اعع   النقععائص اسعقتدم  الةاحث لدقع و 
ل 5جععععدا   عاليععع إعطععععاء و ن للبعععدائل علععع  النحعععم القعععال : )الدراسععع  ح عععث حععع   مجممعععع م ععع دات 

  1ل منت ض  2ل محا دا 3ل مقمسط  4 عالي 
 وبهذا قام  امجابات إل  خما  ماقم اتل وح  حااب المد  كما  ل :

 0.80   5  ÷ 1-5عدد  دائل امداا  )÷ أقل  يم   -  )أكب   يم  طول الفئة
 الدراسةرج املستخدم يف أداة توزيع للفئات وفق التد (2)جدول رقم 

ــوافقــــــم دًاـــة جـــوافقـــم فـــــواـــــال ــ ــوسطــــــمت ةــ ــ ــايــــــحم ةــ ــ ـــمنخفض دةــ  ةــــــ

 1.80 – 1.00 2.60 – 1.81 3.40 – 2.61 4.20 – 3.41 5.00 – 4.21 مدى املتوسطات

 ا:ــــــاتهـــــة وثبـــــانــــــدق االستبــــــص 
لقصععةح  ؛ق القععدر سائععمحلمع ن مقتصصعع ن فعع  المنعاهص وط   ا سععقةان  علعع   ع ضع

 ل وححل لها.وجما البيانات لا سقةان  أداا ج دا لالح  لقطب ق الدراس 
  حتعععععد ل معععععا اح عععععق عليعععععع  المحلمعععععمن معععععن إضععععععاف ل أو حعععععذ  لعععععةت  امبتععععععاد وامداءات

 المق ا ه ل أو حتد ل لصياغ  بت  العةارات. 

 أكعد معن لععدق ا حاعاق الععداخل  لعةعارات ا سعقةان   سععقجابات مجممعع  اسععقطالةي  الق
عضعععما مععععن عضععععمات كليعععع  الق بيعععع ل وحعععع  حاععععاب متامععععل ارحةععععاط    سععععمن لقيععععا   30

ا رحةاط   ن درج  ةةارا من ةةارات ا سقبيان والدرج  الولي ل وكان  جميتها دال  عند 
  رج  م ح ت  وبهذا فه  لالح  للقطب ق.  وجاءت د2 ل كما ف  جدول)0.01ماقم  )
 ( معام ت ارتباط بني درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمة إليه3جدول رقم )
الوعي باحلقوق 
 والواجبات

االلتزام رهارات 
 التواال

اتباع أسس الس مة 
 الصحية واألمنية الرقمية

التمسك باهلوية واحلرص 
 يةعلى الثقافة الرقم

احرتام القانون 
 واألمن الرقمي

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.889** 9 0.812** 17 0.743** 23 0.815** 30 0.832** 
2 0.856** 10 0.830** 18 0.866** 24 0.804** 31 0.938** 
3 0.815** 11 0.881** 19 0.800** 25 0.837** 32 0.932** 
4 0.801** 12 0.566** 20 0.850** 26 0.964** 33 0.933** 
5 0.900** 13 0.794** 21 0.916** 27 0.906** 34 0.939** 
6 0.920** 14 0.937** 22 0.881** 28 0.936** 35 0.907** 
7 0.896** 15 0.925** 

 
29 0.891** 36 0.862** 

8 0.925** 16 0.776**   
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  لمتعامالت ارحةععاط    سعمن لقيعا  متعامالت ارحةعاط ةةععارات 4و مضعح الجعدول القعال )
معا  0.01ا سقةان  بالدرج  الولي  لالسقةان  وجاءت جميعا العةعارات دالع  إحصعائيا عنعد ماعقم  

  0.05دال  عند ماقم  د ل   12عدا العةارا 
 لكلية ل ستبانة( معام ت ارتباط عبارات االستبانة بالدرجة ا4جدول رقم )

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.788** 10 0.789** 19 0.710** 28 0.860** 
2 0.773** 11 0.780** 20 0.694** 29 0.830** 
3 0.740** 12 0.414* 21 0.798** 30 0711** 
4 0.676** 13 0.752** 22 0.802** 31 0.822** 
5 0.816** 14 0.891** 23 0.848** 32 0.873** 
6 0.875** 15 0.831** 24 0.765** 33 0.856** 
7 0.865** 16 0.747** 25 0.761** 34 0.849** 
8 0.899** 17 0.668** 26 0.883** 35 0.821** 
9 0.843** 18 0.770** 27 0.878** 36 0.840** 

متامالت ارحةاط    سمن لقيا  التالق  ط    سمن   متامالت ارحةا55و مضح جدول رق  )
 0.01ل وجاءت جميا العةارات دال  إحصائيا عند ماقم  الدرج  الولي  لالسقةان و ا سقةان ل  أبتاد  ن 

 االستبانة بالدرجة الكلية ل ستبانة أبعادمعام ت ارتباط  (5جدول رقم )
 تباطمعامل االر دـــــــــــــــــــــــــــــــالبع

 **0.920 الوعي باحلقوق والواجبات اإللكرتونية
 **0.927 االلتزام رهارات التواال وتبادل املعلومات الرقمية يف التعامل مع اآلخرين

 **0.879 اتباع أسس الس مة الصحية واألمنية الرقمية.
 **0.946 التمسك باهلوية واحلرص على الثقافة.

 **0.911 .احرتام القانون واألمن الرقمي

 :متامل أل عا ك ونةعا ل ح عث  قانولحااب متدل ثةات أداا الدراس  فود طةو  الةاحث الثبات
ل وهععع  درجعععع  عاليعععع  حعععدل علعععع  أن امداا لععععالح  للقطب ععععق  ل0.964 لعععع متامععععل الثةععععات )

  . 6و مضحها جدول)
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 (30ة معام ت ثبات ألفا كروبناخ ألبعاد االستبيان )جمموعة استط عي (6جدول رقم )
 معامل ثبات ألفاكروبناخ عدد عباراته دـــــــــــــــــــــالبع

 0.956 8 الوعي باحلقوق والواجبات اإللكرتونية
 0.929 8 االلتزام رهارات التواال وتبادل املعلومات الرقمية يف التعامل مع اآلخرين

 0.916 6 اتباع أسس الس مة الصحية واألمنية الرقمية.
 0.951 7 هلوية واحلرص على الثقافة.التمسك با

 0.963 7 احرتام القانون واألمن الرقمي.
 0.964 36 الثبات الكلي

 لإلجاب  عن الاؤال امول: ما أبتاد المماطن  ال قمي  المناسة  للطالة  المتلم  بلليات الق بي ؟
 عن هذا الاؤال أج    التطمات اآلحي : لإلجاب 

   طالت  الةاحثقان كقابات ع بي ل وغ   ع بي  ف  مجال المماطن  ال قمي ل وحددحا بت
 امبتاد ال ئيا  للمماطن  ال قمي .

  أج ت الةاحثقان موابالت ما عضمات ه ئ  القدر س ف  كلي  الق بيع  جامتع  المجمتع ؛
    عضما.30عددهن )

  حماج  سلبيات وجمد الموا ل  أسئل  نحم القدر س ه ئ  عضمات قجاباتاس ححل ل أظه 
 :منها القون  ا سقتدام نقيج  الطالةات

 ف ها المق  وضياع ا جقماع  القمالل وسائل. 

  ا  قوار. عن أبتده مت ن إطار ف  التول وحص 

 نقحالوا الم بمه ل ال سائل: مثل الطالةات سلمك ف  حؤث  قد لل قمن  سلبيات وجمد 
 والالبيات الغ بي ل بالثوافات والقأث  التط  ال واملتاب والقنم  املوق ون ل ال تصياتل

 .ال ائتات ون   امعم ل والقول د المجقمال عن والةتد وا نغالق والجادا ل الصحي 
  ل  بما التضمات وأول  : 

 ال قمي للمماطن  المتقل   وامبتاد للمهارات الطالةات مت ف  ض ورا . 

 والقعععععععععدر ب ا ققةعععععععععا ل عنعععععععععد التلميعععععععع  واممانععععععععع  املوق ونيععععععععع ل بعععععععععالومان ن حتعععععععع   هن 
 الحمااععععع  وكيييععععع  ال و  عععع ل الحصعععععان  وسععععبل الق و ععععع  الناقعععععد مهععععارات علععععع  الععععماقت 
 .والقهل   ال   وسات من لأجه(ا
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 مهععععععارات الطالةععععع  وبكاعععععاب املوق ونيعععععع ل والماجةعععععات حوعععععمق  مت فعععععع  علععععع  الحععععع ل 
 .ال قم  ا ققصاد قحوقول منقج  لقومن 

 القليجعععععع ام فعععععع  منصععععععات وبن عععععاء المماقععععععال مصععععععدا ي  معععععد  مت فعععععع  علعععععع  حعععععدر بهن 
 .أمن كلنا: مثل المااعدا الحلممي  بالقطبيوات والقمةي  الطالةاتل ما للقمالل

   لععععمم  الةاحثقعععععان فعععع  ضعععععمء مععععا سعععععبق قائمعععع  مبدئيععععع  بالمتععععا    المناسعععععة  لقو عععععي
ضععععععععععع  علعععععععععععع  المحلمععععععععععع نل وفععععععععععع  ضعععععععععععمء  لعععععععععععع  أداء الطالةعععععععععععات المتلمعععععععععععاتل وع  

 لمم  الةاحثقان أداا الدراس  الثاني  )ا سقةان   كما ٌ ك   ل  سل ا.

المتلمات بلليات  الطالةات أداء لقو ي  المناسة  المتا    ما: الثان  الاؤال عن ولإلجاب 
 القدر س؟ ه ئ  عضمات نظ  وجه  من الق بي 
  وطلعب إلعع هن اسععقي ائها كاملع ل وعععدم حعع ك أي طةوع  ا سععقةان  علع  مجممععع  الدراسعع ل

 ج(ئي  دون اسقجاب . 
  حللع  اسعقجاب  مجممععع  الدراسع  علعع   نعمد ا سعقةان ل وحاععب  المقمسعطات الحاععا ي ل

  :7وا نح افات المعيار   مبتاد الدراس  عل  النحم اآلح ؛ كما  ب ن جدول)
 بية إلجابات جمموعة الدراسة( التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسا7جدول )

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي ادـــــــــــــــــاألبع

 4 1.175 3.70 الوعي باحلقوق والواجبات اإللكرتونية
 5 1.019 3.69 االلتزام رهارات التواال وتبادل املعلومات الرقمية يف التعامل مع اآلخرين

 1 0.986 3.86 الرقمية. واألمنيةاتباع أسس الس مة الصحية 
 3 1.197 3.72 التمسك باهلوية واحلرص على الثقافة.

 2 1.203 3.74 احرتام القانون واألمن الرقمي.
  0.50 3.75 وعـــــــــــــــاجملم

   ما  ل :7 قضح من الجدول )
 لععععع  إن اسعععقجاب  أفععع اد مجممععععع  الدراسععع  جعععاءت "الممافوعععع " علععع  جميعععا امبتععععاد؛ ح عععث 

 .3.75المقمسو التام 

   بمالحظع  الناععب الاعابو  نجععد أن الةتعد الثالععث "احةعاع أسععس الاعالم  الصععحي  واممنيعع
 ل وحمافق هذه النقيج  ما حملل 3.86ال قمي ." اأخذ الم حة  امول ل بمقمسو حاا   )

  .2018 إلي  ما )التجم ل
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 د جعاء فع  الم حةع  الثانيع  بمقمسعو أما الةتد التعامس "احقع ام الوعانمن واممعن ال قمع ." فوع
  ل وبععذل  اح وعع  نقععائص الدراسعع  فع  هععذا الجعع(ء مععا دراسععق : )الدوسعع يل3.75حاعا   )

  .2018 ل )دواب ل 2017

   وجععاء الةتععد ال ابععا "القماععع  بالهم عع  والحعع ل علعع  الثوافععع ." فعع  الم حةعع  الثالثعع   درجععع
  .3,72ممافو  ح ث  لع المقمسو الحاا  )

  امول "العععمع  بععالحومق والماجةعععات املوق ونيعع " فعع  الم حةععع  ال ابتعع ؛ بمقمسعععو أمععا الةتععد
 ل واحقل الةتد الثان  "ا لق(ام بمهارات القمالعلل وحةعادل المتلممعات ال قميع  فع  3,70)

  .3,69القتامل ما اآلخ  ن." الم حة  امخ  ا بمقمسو حاا  )

 ب  القو اراتل والناب المئم  ل حلل  اسقجابات مجممع  الدراس  عل  كل معيار؛ وحا
 والمقمسطات الحاا ي  وا نح افات المعيار  ل وكان  النقائص عل  النحم القال :

  نقععععائص مؤشعععع ات امداء للةتععععد امول "الععععمع  بععععالحومق والماجةععععات املوق ونيعععع " وفوعععععا
  :8مجابات مجممع  الدراس  كما  ب ن جدول)

 واملتوسطات احلسابية إلجابات جمموعة (: التكرارات والنسب املئوية 8جدول )
 الدراسة ملهشرات األداء للبعد األول " الوعي باحلقوق والواجبات اإللكرتونية"
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 م ارةـــــــــــــــــــالعب

4 1.296 3.70 
 % 35.5 26.3 19.7 9.2 9.2  1 رتونية بني زمي تها ل ستفادة منهاتنشر احلقوق اإلك ت 27 20 15 7 7

7 1.164 3.63 
 % 23.7 39.5 21.1 7.9 7.9  2 تستخدم حقوقها أثناء التعامل مع اآلخرين رقميا. ت 18 30 16 6 6

5 1.161 3.66 
 % 23.7 42.1 18.4 7.9 7.9  3 تستفيد من اخلدمات املتعددة للمكتبة الرقمية. ت 18 32 14 6 6

1 1.147 3.79 
 تستخدم املعام ت اإللكرتونية ت 21 34 11 4 6

 % 27.6 44.7 14.5 5.3 7.9  4 يف تيسري شهونها االجتماعية. 

3 1.056 
 
3.71 

 % 23.7 40.8 22.4 9.2 3.9  5 تتعرف واجباتها أثناء التعامل الرقمي. ت 18 31 17 7 3

2 1.115 3.78 
 % 28.9 38.2 19.7 7.9 5.3  6 تتعرف األساسيات الرقمية حملركات البحث املوثوق فيها. ت 22 29 15 6 4

8 1.166 3.62 
 % 26.3 32.9 22.4 13.2 5.3  7 توضح لزمي تها كيفية تسويق ثقافة وقيم جمتمعهن. ت 20 25 17 10 4

6 1.293 3.64 
لمحتوى الرقمي عند االعـرتا   تقدم نقدا موضوعيا ل ت 24 24 12 9 7

 % 31.6 31.6 15.8 11.8 9.2  8 عليه يف ضوء قيم اجملتمع ومبادئه بأسلوب مقنع
 امـــــــــط العـــــــــوســـــــــاملت 3.70 0.49 
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 (أن اسعععقجاب  مجممععع  الدراسعع  للةتعععد 8ناععقنقص مععن اسععقو اء الناعععب الععماردا فعع  جععدول  
لماجةعععععععات املوق ونيعععععع " كعععععععان إاجا يععععععا )ممافوععععععع  علعععععع  جميعععععععا امول "الععععععمع  بععععععالحومق وا

  .3.70العةارات ؛ ح ث  لع المقمسو الحاا   )

   حاقتدم المتامالت املوق وني  ف  حيا   شؤونها  4جاء ف  الق ح ب امول العةارا رق"
  وهعععم معععا اتلعععس أهميععع  اسععععقتدام 3,79ا جقماةيععع ." ح عععث  لعععع مقمسعععطها الحاعععا   )

  " حقتعععع   6وق ونيععع  فععع  التععععدمات المتقل ععع  بالمملوععع ل  ل هععععا العةعععارا رقععع  )المماقعععا امل
امساسعععيات ال قميعععع  لمح كعععات الةحععععث الممثععععمق ف هعععا." ح ععععث  لعععع مقمسععععطها الحاععععا   

  "حمضعععح ل(ميالحهععععا كيييععع  حاعععم ق ثوافععع  و عععي  مجععععقمتهن" 7 ل ثععع  العةعععارا رقععع  )3,78)
  .3,62حاا  ) جاءت ف  الم حة  امخ  ا ح ث حصل  عل  مقمسو

  نقعععائص مؤشععع ات امداء للةتعععد الثعععان  "ا لقععع(ام بمهعععارات القمالعععل وحةعععادل المتلممعععات
 : 9ال قمي  ف  القتامل ما اآلخ  ن" وفوا مجابات مجممع  الدراس  كما  ب ن جدول)

 (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات جمموعة الدراسة ملهشرات 9جدول )
 داء للبعد الثاني "االلتزام رهارات التواال و تبادل املعلومات الرقمية يف التعامل مع اآلخرين"األ
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 م ارةــــــــــــــــــــــــالعب

2 0.812 4.18 
 % 42.1 35.5 21.1 1.3 0 9 يقة احيحة يف مجيع اجملاالت.تستخدم الربيد االلكرتوني بطر ت 32 27 16 1 0

5 1.006 3.88 
 % 31.6 36.8 21.1 9.2 1.3 10 تفتح الرسائل املوثوق من مصدرها. ت 24 28 16 7 1

6 1.040 3.78 
 % 27.6 36.8 23.7 9.2 2.6 11 تنتقي ما يفيدها من ثقافات الشعوب األخرى. ت 21 28 18 7 2

1 0.921 4.29 
 مواقـع  و (Google): مثـل  البحـث  حمركـات  تسـتخدم  ت 41 20 12 2 1

 .تهمها معلومات إىل للتوال الرقمي التواال
12 1.3 2.6 15.8 26.3 53.3 % 

7 1.012 3.74 
تستخدم مهارات التفكري الناقد حلـل املشـك ت الرقميـة     ت 19 27 24 3 3

 % 25.0 35.5 31.6 3.9 3.9 13 الؤ تواجهها بطريقة احيحة.

8 1.226 
3.6
7 

تقرأ سياسة ومعلومات املوقع التجـاري االلكرتونـي لتتأكـد     ت 24 22 16 9 5
 % 31.6 28.9 21.1 11.8 6.6 14 من ا حيته، ومدى مناسبته.

4 1.102 3.89 
 % 34.2 38.2 14.5 9.2 3.9 15 تتعرف قوانني التسوق االلكرتوني ت 26 29 11 7 3

3 1.032 3.97 
 % 34.2 43.4 10.5 9.2 2.6 16 تتسوق عرب التجارة اإللكرتونية مراعية إجراءاتها السليمة. ت 26 33 8 7 2

 امــــــــــــــط العــــــــــــــوســــــــــــــاملت 3.69 0.47 
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 ا لقعععععع(ام بمهععععععارات   أن اسعععععقجاب  مجممععععععع  الدراسععععع  للةتععععععد الثعععععان " 9)  مضعععععح الجععععععدول
القمالعععلل وحةعععادل المتلممععععات ال قميععع  فعععع  القتامعععل مععععا اآلخععع  ن" جععععاء بالممافوععع  علعععع  

 ل وهعم معا  ق عق 3,69الجميا ةةارات المحعمر "الممافوع " ح عث  لعع المقمسعو الحاعا   )
 ؛ ح عععث أظهعع ت أهميععع  القمالععل وحةعععادل المتلممععات فععع  2018 )التجمعع ل مععا دراسععع 

 تلي . عمل ق : القتل / الق

   مثل الةحث مح كات "حاقتدم 4جاء ف  الق ح ب امول العةارا رق(Google): ومماقا 
حهمها." درج  ممافوقها ممافو  جدا ح ث حصل   متلممات إل  للقملل ال قم  القمالل

 ؛ وح اعع  هععذه النقيجع ؛ فعع  ضععمء اعقمعاد عمل قعع  الععقتل / 4,29علع  مقمسععو حاعا   )
 المصادر املوق وني .القتلي  داخل الجامت  عل  

 (  حاقتدم الب  د ا لوق ون  بط  و  لحيح  ف  جميعا المجعا ت." 1 ل ها العةارا رق"  
  .4,18ح ث حصل  عل  مقمسو حاا  )

 (  ؛ فوعععد جععاءت فععع  الم حةععع  امخ ععع ا " حوعع أ سياسععع  ومتلممعععات الممقعععا 6أمععا العةعععارا رقععع 
حصعل  علع  مقمسعو ح عث  اسعبق .القجاري ا لوق ون  لققأكعد معن لعالح ق ل ومعد  من

 ؛ 2018 . وجاءت هذه النقيج  مقمافو  ما ما حناولق  دراس  )الاليحاتل03,67حاا   )
 وقد ح ا  هذه النقيج  بأن ضمابو القجارا املوق وني ل والمع   ها غ   مدرك للوث   ن.

 ل قمي ." نقائص مؤش ات امداء للةتد الثالث "احةاع أسس الاالم  الصحي ل واممني  ا
  :10وفوا مجابات مجممع  الدراس  كما  ب ن جدول )

 (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات جمموعة الدراسة 10جدول )
 الرقمية." ملهشرات األداء للبعد الثالث " اتباع أسس الس مة الصحية واألمنية
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 م ارةـــــــــــــــــــــــــالعب

1 
0.95
7 

4.07 
 % 38.2 38.2 18.4 2.6 2.6 17 تعدد سلبيات التكنولوجيا الرقمية على الصحة النفسية والبدنية. ت 29 29 14 2 2

5 
0.92
8 

3.79 
 تذكر الطرق السليمة ل ستخدام الصحي  ت 18 31 21 5 1

 % 23.7 40.8 27.6 6.6 1.3 18 ات الرقمية لزمي تها.للتقني
3 

0.97
1 

3.83 
 % 25.0 44.7 21.1 6.6 2.6 19 تطبق الطرق السليمة ل ستخدام الصحي للتقنيات الرقمية. ت 19 34 16 5 2

2 
1.06
3 

3.93 
 تغري كلمات املرور حلسابها باستمرار حلمايته  ت 29 23 15 8 1

 % 38.2 30.3 19.7 10.5 1.3 20 والتجسس.من القرانة 
4 1.016 3.82 

 % 28.9 36.8 22.4 10.5 1.3 21 تقوم بتحديث بيئة التشغيل باستمرار ملنع الثغرات األمنية. ت 22 28 17 8 1
6 1.043 3.71 

 % 25.0 36.8 25.0 10.5 2.6 22 تعمل نسخ احتياطية ألهم امللفات واملعلومات اخلااة بها ت 19 28 19 8 2
  امـــــــــــــط العـــــــــــــــــــــوســــــــــــــاملت 3.86 0.49 
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 (أن اسععقجاب  مجممععع  الدراسعع  للةتععد الثالععث "احةععاع أسععس الاععالم  10 مضعح الجععدول  
 ل كمعا 3,86الصحي  واممني  ال قمي ." جاءت بالممافو ؛ ح ث  لع المقمسو الحاا   )

 جاب أف اد مجممع  الدراس  بالممافو  عل  جميا ةةاراح .اسق

 (  حتععدد سععلبيات القونملمجيععا ال قميعع  علعع  1ح عث جععاء فعع  الق ح ععب امول العةععارا رقع"  
"حغ   كلمات الم ور لحاعا ها باسعقم ار   4الصح  الن اي  والبدني ."ل  ل ها العةارا رق  )
  "حتمل ناخ احقياطي  مه  المل ات 6ق  )لحما ق  من الو لن  والقجاس." ث  العةارا ر 

 جاءت ف  الم حة  امخ  ا. والمتلممات التال   ها"
  نقعععائص مؤشعععع ات امداء للةتععععد ال ابعععا القماعععع  بالهم عععع  والحععع ل علعععع  الثوافعععع . وفوععععا

  :11مجابات مجممع  الدراس  كما  ب ن جدول)
 ة إلجابات جمموعة (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابي11جدول )

 الدراسة ملهشرات األداء للبعد الرابع " التمسك باهلوية واحلرص على الثقافة الرقمية."

يب
رتت
ال

اري 
ملعي
ف ا
حنرا

اال
 

بي
سا
حل
ط ا
وس
املت

 

ض
خف
من

 

ايد
حم

سط 
متو

 

عال
جدا 
ال 
ع

 

 م ارةــــــــــــــــــالعب

3 1.362 3.72 
 ت 30 18 14 5 9

 23 ة الصحيحة عند التواال الرقمي.تصوغ العبارات باللغة العربي
11.8 6.6 18.4 23.7 39.5 % 

7 1.409 3.49 
 ت 21 25 14 2 14

 24 تستخدم ع مات الرتقيم يف رسائلها اإللكرتونية منعا للبس
14.4 2.6 18.4 32.9 27.6 % 

1 1.087 3.93 
 تنشر ثقافة وطنها واورا إجيابية عنه  ت 27 29 11 6 3

 كات التواال الرقميعرب شب
25 

3.9 7.9 14.5 38.2 35.5 % 

6 1.172 3.66 
 ت 21 25 18 7 5

 26 تذكر وسائل الوقاية من التنمر السيرباني.
6.6 9.2 23.7 32.9 27.6 % 

5 1.110 3.68 
 ت 18 31 17 5 5

 27 تشرتك يف دورات لتنمية مهارات التقنية الرقمية لديها.
6.6 6.6 22.4 40.8 23.7 % 

2 1.020 3.80 
 ت 19 34 15 5 3

 28 تعد أحباثا وملفات بوسائط رقمية متعددة
3.9 6.6 19.7 44.7 25.0 % 

4 1.220 3.71 
 تعد اسرتاتيجيات تدريسية بربجميات التصميم  ت 21 30 15 3 6

 واخلرائط التفاعلية واالنفوجرافيك واحملاكاة.
29 

7.9 3.9 19.7 39.5 27.6 % 
 امــــــــــــــط العــــــــــــــوســــــــــــــاملت 3.72 0.51 
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 (أن اسععععععقجاب  مجممعععععع  الدراسعععععع  للةتععععععد ال ابعععععا "القماعععععع  بالهم عععععع  11 مضعععععح الجععععععدول  
والحعععععع ل علعععععع  الثوافعععععع  ال قميعععععع ." جععععععاءت بالممافوعععععع  علعععععع  ةةععععععارات المحععععععمر؛" ح عععععععث 

  .3,72 لع المقمسو الحاا   )

   حن عع  ثوافعع  وطنهععا ولععمرا إاجا يعع  عنعع  عبععع  3ح ععب امول العةععارا رقعع  )جععاء فعع  الق  
 شةلات القمالل ال قم ." وهم ما اتلس مد  انقماء الطالةات وحبهن لمطنهن.

 (  حتعععععد أبحاثععععا ومل عععععات  مسععععائو رقميععععع  مقتععععددا."ل ثععععع  ةةععععارا رقععععع  6 ل هععععا العةعععععارا رقعععع"  
مععععععا  القمالععععععل ال قمعععععع ." وهععععععم "حصعععععمب العةععععععارات باللغعععععع  الت بيعععععع  الصععععععحيح  عنعععععد  1)

  والقععععععع  أظهععععععع ت أن اللغعععععع  الت بيععععععع  هعععععع  أكثععععععع  اللغعععععععات 2014  ق ععععععق معععععععا )لععععععادقل
 اسقتداما ف  أثناء حمالل ال ةاب عل  امنق ن .

 (  حاعععععقتدم عالمععععات القععععع  ي  فعععع  رسعععععائلها 2جععععاءت فعععع  الم حةععععع  امخ عععع ا العةعععععارا رقعععع"  
 ععععع  مقتصصعععع  اللغعععع  أهميععععع  املوق ونيعععع  منتععععا للعععععةس"ل وقععععد اتععععمد  لععععع  لتععععدم وععععع  غ

 عالمات الق  ي  ف  فه  المتن .

  نقعائص مؤشع ات امداء للةتعد التعامس "احقع ام الوعانمن واممعن ال قمع ." وفوعا مجابععات
  :12مجممع  الدراس  كما  ب ن جدول)

 (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات جمموعة 12جدول )
 اء للبعد اخلامس" احرتام القانون واألمن الرقمي."الدراسة ملهشرات األد
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 م ارةـــــــــــــــــــالعب

1 1.040 4.11 
 تستخدم برامج حلماية أجهزتها  ت 33 27 10 3 3

 % 43.4 35.5 13.2 3.9 3.9 30 اإللكرتونية من الفريوسات واالخرتاقات

2 1.219 3.82 
 تبلغ اجلهات املختصة عن املواقع  ت 29 21 13 9 4

 % 38.2 27.6 17.1 11.8 5.3 31 املشبوهة أو االبتزاز والتحرش.

3 1.245 3.75 
 % 35.5 30.3 13.2 15.8 5.3 32 تعدد وسائل الوقاية من اإلرهاب الفكري الرقمي ت 27 23 10 12 4

4 1.092 3.64 
 تستخدم برامج التحكم ومراقبة  ت 18 29 15 12 2

 % 23.7 38.2 19.7 15.8 2.6 33 حلظر املواد السيئة. التصفح

6 1.227 3.59 
 % 27.6 34.2 18.4 9.2 10.5 34 تتعرف أهمية احملافظة على حقوق امللكية الفكرية. ت 21 26 14 7 8

5 1.254 3.62 
 % 27.6 35.5 17.1 10.5 9.2 35 ختتار املصدر املوثوق فيه للحصول على املعلومات الرقمية. ت 21 27 13 8 7

4 1.344 3.64 
 حترص على التوثيق الدقيق للمعلومات ت 26 21 14 6 9

 من مصادرها الرقمية. 
3
6 11.8 7.9 18.4 27.6 34.2 % 

 امـــــــــــــط العـــــــــــــوســـــــــــــاملت 3.74 0.48 
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 (أن اسعععععععععععقجاب  مجممعععععععععععع  الدراسععععععععععع  للةتعععععععععععد التعععععععععععامس" احقعععععععععععع ام 12 مضعععععععععععح الجعععععععععععدول  
الوعععععانمن واممعععععن ال قمعععععع ." جعععععاء بالممافوععععع  علعععععع  جميعععععا ةةعععععارات المحععععععمر؛ ح عععععث  لععععععع 

  .3,74المقمسو الحاا    مج  عام )

 (  حهعععععععععععا1جعععععععععععاء فععععععععععع  الق ح عععععععععععب امول العةعععععععععععارا رقععععععععععع)حاعععععععععععقتدم  ععععععععععع امص لحمااععععععععععع  أجه"   
  "حبلعععععععع الجهععععععععات 2املوق ونيععععععع  معععععععن ال   وسعععععععات وا خق اقعععععععات."  ل هععععععععا العةعععععععارا رقععععععع  )

وجععععععععاءت فعععععععع  الم حةععععععععع   المتقصعععععععع  عععععععععن المماقعععععععععا الم ععععععععبمه  أو ا  قعععععععع(ا  والقحععععععععع  ."
  "حقتعععععع   أهميععععععع  المحافظعععععع  علعععععع  حوعععععععمق الملويعععععع  ال و  ععععععع ل 5امخ عععععع ا العةععععععارا رقععععععع  )

  . 2017ل وه  نقائص مقمافو  ما حضمنق  دراس  )الدوس ي

 مععن مجممعع  حوعدا  املععن نقعائص؛ معن عنع  ك عع   ومعا الدراسع ل م ععلل  ححد عد ضعمء فع 
 وه : القطب ق ح ( إل  بالنقائص حأخذ الق  القمليات

  ح ت ل ال  اك    ن أولياء امممر والمؤساات القتليمي  ف  غع    عي  المماطنع  ال قميع ؛
 تل ولواءات دور  .من خالل أن ط ل وندوا

 :وضا  ليات لن   ثواف  المماطن  ف  جميا المؤساات القتليمي  مثل 
 . إعداد دورات حدر بي  معضاء ه ئ  القدر س للقمةي  بأهمي  المماطن  ال قمي 

  إعداد ور  للمتلم ن والمتلمات بأن ط  مقنمع ؛ لن   ثواف  ال قمن ل وكييي  غ سها
 مارسات الالبي  المصاحة  لها.ف  طال ه ل وكييي  حجنب الم

   إل(ام المتلم ن والمتلمات الجدد باجقيا  اخقةار ف  الثواف  التام  الم حةطع  المماطنع
 ال قمي  ك  ط للقت  ن بالمدار .

  إقععع ار موععع ر فععع  )الثوافعععع ل والمماطنععع  الععع قم ق ن  كمقطلععععب للدراسععع  بالجامتععع ل )مقطلععععب
 احه  .جامت   درس  كل الطالب عل  اخقال  حتصص

 إل هعا؛ وحضعيل وحملعياحهال نقائجهعا حدع  الق  الدراسات بت  الحاض ا الدراس  حوق ة
 :القال  النحم عل 
 .نامص موق ة ف  "الثواف  ال قمي "؛ لقنمي  المع  بالمماطن  ال قمي  لد  الطالب الجامت  ن   

  ؛ لقنمي  المع  بالمماطن  ال قمي .  نامص حدر ب  للمتلم ن ف  أثناء التدم 

 . حوم   مو رات اللغ  الت بي  بالقتلي  التام؛ ف  ضمء أبتاد المماطن  ال قمي 

 "  الثوافع  ال قميع " لقنميعع  العمع  القونملعمج ل ومتعا    المماطنع  ال قميعع  وحعدا موق حع  فع
 لد  طالب الم حل  الثانم  .

  ف  ضمء أبتاد المماطن  ال قمي . متا    موق ح  لقصمي  المو رات الجامعي 
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 ة:ــــربيــــع العــــراجــــأوًلا: امل
 . دور المؤساعع  الق بم ع  فع  غعع    عي  المماطنع  ال قميعع : 2014الجع(ارل هالع  حاععن  عن سعتد)

حصمر موق ةل دراسات ع بي  ف  الق بي  وعل  الن سل رابط  الق بم  ن الت بل داامب ل 
 .418-358ل 56ع

. حصمر موقع ة مععداد  2014) أحمدل حمدي أحمد عبدالت( (ل فمدهل فاحن عبدالمج د الاتمدي
متلعع  التصعع  ال قمعع  بلليععات الق بيعع  فعع  ضععمء المتععا    وامطعع  الدوليعع  الحد ثعع  لععدمص 
حونملمجيعععععا العععععقتل  ا لوق ونععععع  فععععع   ععععع امص إعععععععداد المتلععععع ل مجلععععع  كليععععع  الق بيععععع ل جامتعععععع  

 .436 -349ل  نا  1ل ج86ع المنصمرال
 . ماقم  حماف  متا    المماطن  ال قمي  لد  متلم  الحاسب 2017الدوس يل فؤاد فه د شائا )

 . 219اآلل ل مجل  دراسات ف  المناهص وط ق القدر سل ع 
محعععععع مل 15مدرسعععععع  إلععععع  رقميعععععع ل لعععععحي   الج( عععععع ال 5000 . ححم عععععل 1441الاعععععهل ل نالعععععع  )

 http://www.al- jazirah.com/2019/20190914/ln1.htm 17152ع
 . درج  المع  بم همم المماطن  ال قمي  لد  2018عل ) الاليحاتل روان  مستل والا حانل خالد

طلة  م حل  الةلالمر م  ف  كلي  التلمم الق بم   بالجامت  امردني ل التلمم الق بم  ل مجلد 
 "القتلي  ف  المطن الت ب  نحم نظام حتليم  مقم (. ل مؤحم  كلي  التلمم الق بم   3ل ع45

 . حصمرات طلة  جامتع  الوصعي  نحعم المماطنع  ال قميع : 2017) الصماديل هند سمتان إ  اهي 
دراس  م داني  عل  مجممع  من طلة  جامت  الوصي ل مجل  دراسات ن اي  وح بم  ل جامت  

 .184 -175جمانل  ل18ق بم  ل عقالدي م باةل متب  حطم   الممارسات الن اي  وال
. الم كعع( الت بععع   Digital Citizenship . م هععمم المماطنععع  ال قميعع  2014الوا ععدل مصععط  )

-http://www.newمبحععععععععععععععععععاك ال ضععععععععععععععععععاء ا لوق ونععععععععععععععععععع . مقععععععععععععععععععاة علعععععععععععععععععع  شعععععععععععععععععععةل  

educ.com/definition-of-digital-citizenship 
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ف  دول  قم   رال اسي  ف  حت( ( المماطن  . دور المناهص الدر 2018التجم ل عمار أحمدل و خ ون)

الوم ع  معن وجهع  نظع  الطعالب فع  ضععمء بتع  المقغ ع اتل مجلع  الةحعث التلمع  فعع  

 .443-413ل 8ل ج19الق بي ل كلي  البنات لآلداب والتلمم والق بي لجامت  ع ن شمسل ع

 معالمجلعععععععع  .  حر   موحؤ: رال قميععععععع  والمماطنعععععععع  القتلعععععععي  . 2014) ماه رإ  لميعععععععاءل المسلمان 

 .94 - 15 ل 74) مص ل 51ل    رالح

 . المماطنعع  ال قميععع  "ححععداات و مععال". مجلععع  الععقتل  ا لوق ونعع ل جامتععع  2016المععالةل حععام .) 

 .19المنصمرال ع 

 . حو ي  مو ر المهارات الحياحي  2018الملح ل  ندر  ن محمد راشدل وجاب هللال عبد الحم د لب ي)

ضمء حضم ن  لمهارات المماطن  ال قمي  لد  طالب الم حل  الثانم  ل والق بي  امس    ف  

  .141 – 87ل  مني ل ل129ل عجمعي  الثواف  من أجل القنمي مجل  الثواف  والقنمي ل 

 ل د  .فندق "أحالنقس النتل مار ل  13-12 . 2016المنقد  التالم  ال ابا للقتلي  والمهارات)

 . ححل ععل موع رات القونملمجيعا للم حلعع  الثانم ع  فعع  ضعمء  ععي  م2018دوابع ل أحمعد سععت د أحمعد )

 المماطن  ال قمي  وحصمر موق ة مث ائها. رسال  ماجاق  ل الجامت  امسالمي ل غ(ا.

  ح ارك الملممات عب  ال ةلات ا جقماةي  وق  ام مات وانتلاساح  2014لادقل سم  لب ي.)

 ماجاق  ل كلي  اآلدابل جامت  ع ن شمس.عل  إدراك ال ةاب المص ي الال م ل رسال  

 : إلعععحاة منعععاهص التلعععمم وبععع امص الق بيععع  التمليععع  وهندسععععقها 2016معععا نل حاعععام العععد ن محمعععد)

الوق ونيعا فعع  ضعمء ححععداات معا بتععد الحداثع  والمماطنعع  ال قميع ل المععؤحم  التلمع  الثععامن 

جمعيع  المصع    للق بيع  ع  : مناهص التلعمم  ع ن المصع    والتالميع ل  مل عمل الوعاه ال ال

 . 93-77التملي ل ل ل 
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دل ععل المماطنعع  ال قميعع  موليععاء اممععمرل ح جمععع   -حن ععئ  الط ععل ال قمعع  . 2013مااعع ل ر ب ععل )

 ون   ملقب الق بي  الت ب  لدول التليص ل ال  اض.

  . ماقم  مت ف  متلمات ر اض امط ال بالمملو  الت بي  الاتمدا 2018مح و ل غادا كمال )

 .547 -515ل 19ل عمجل  الةحث التلم  ف  الق بي بأبتاد المماطن  ال قمي ل 
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