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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارٌر والترجمات وفق القواعد اآلتٌة:

 واالنجلٌزٌة العربٌة باللغتٌن للنشر البحوث تقبل. 

 التدرٌس هٌئة معاونً بحوث المجلة تنشر 
 الماجستٌر درجتً على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هٌئة ألعضاء العلمٌة المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدرٌس

 اإلعالم أساتذة من اثنٌن تحكٌم على النشر ٌعتمد 
البحث  تحته ٌندرج الذي الدقٌق التخصص فً 

 للنشر.صالحٌة المادة مدى تحدٌد ل

 .أال ٌكون البحث قد سبق نشره فً أي مكان آخر 

  ال ٌقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال ٌزٌد عن
عشرة آالف كلمة ... وفً حالة الزٌادة ٌتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  ٌزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبٌوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن ٌكتب اسم الب
غالف مستقل وٌشار إلى المراجع والهوامش فً 
المتن بأرقام وترد قائمتها فً نهاٌة البحث ال فً 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وٌلزم 
الحصول على موافقة كتابٌة قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فٌها.

 نشر األبحاث بأسبقٌة قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التً ال تقبل النشر ألصحابها 
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 :ملخص الدراسة

اعلية برنامج لتنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة مدى ف علىيهدف البحث إلى التعرف 
المنهج التجريبي وتم فيه عرض برنامج  على, واعتمدت الدراسة اإلعالميةاإلعدادية في ضوء التربية 

عينة من طالب الصف الثاني االعدادي  علىللرسوم المتحركة يتضمن مفهوم ومعايير المواطنة الرقمية 
اناث( وقد تم اجراء اختبار قبلي لقياس مستوي معرفة  30 –ذكور 30مقسمة بالتساوي )مفردة  60قوامها 

الطالب بالمواطنة الرقمية ومعاييرها وبعدها تم عرض البرنامج التجريبي ثم اجراء االختبار البعدي 
 :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها

ي والبعدى لمستوى معرفة طالب المرحلة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس القبل -1
اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية لصالح القياس البعدي )باستخدام فيلم رسوم متحركة لمعايير الموطنة 

  (الرقمية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياس البعدي لمستوى معرفة طالب المرحلة  -2
 . لصالح االناث (إناث -ذكور )رقمية باختالف النوع اإلعدادية بمعايير المواطنة ال

The research aims to identify the effectiveness of a program to develop 

the values of digital citizenship among students in the preparatory stage 

in the light of media education , The study was based on the 

experimental method in which an animation program including the 

concept and standard of digital citizenship was presented to a sample of 

60 preparatory second grade students divided equally (30 males - 30 

females) . After that the experimental program was presented and then 

the post-test was conducted and the study reached several results, the 

: most important of which are 

There are statistically significant differences between the averages of  

1. pre- and post- measurements of the level of knowledge of the 

preparatory stage students with digital citizenship standards in favor of 

post measurements (using an animated film of digital citizenship.(standards( 
2. There are statistically significant differences between the post  

measurement averages of the preparatory stage students with digital 

.citizenship standards by gender (males - females) in favor of females 
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يشهد العصر الحالي حدوث طفرة في استخدام التكنولوجيا في كافة مجاالت الحياة, وهو ما 

هذه المرحلة الزمنية التي نعيشها اليوم بالعصر الرقمي خاصة مع زيادة ارتباط  علىجعلنا نطلق 
ي حياتنا األفراد باألجهزة االلكترونية واعتمادهم عليها حيث أصبحت ضرورة وتشغل حيزا كبيرا ف

اتجاه الحكومات إلحداث التحول الرقمي في كافة المجاالت والتعامالت  إلى إضافة اليومية 
مواطن رقمي, وهو ما يتطلب وضع ضوابط للتعامل مع هذه التكنولوجيا  إلى وتحول معها المواطن

 من اجل حماية المواطنين من أخطارها.
نتحار الطالب عبر األلعاب االلكترونية تلك األخطار التي لم يعرفها المجتمع من قبل كا

إلى انتشار الجرائم الرقمية والتي تمثلت في القرصنة والنصب واالحتيال الرقمي واالعتداء إضافة 
على حرية األفراد, وانتشار التحرش االلكتروني, ونشر األخبار الكاذبة واإلشاعات والفيروسات, 

نتاج مواد إباحية,  الملكية الفكرية, وانتشار عادات  علىمتصلة بالتعدي الجرائم ال إلى إضافة وا 
وسلوكيات غير مناسبة, والغزو الثقافي عالوة على إتاحة مجال أوسع للتضليل اإلعالمي 

حد  إلى واستقطاب المراهقين للتطرف واإلرهاب وغيرها من الممارسات الخاطئة التي قد تصل بنا
 الحروب الدولية االلكترونية .

اك ضرورة لمواجهة تلك المخاطر والتعامل األمثل مع األدوات التكنولوجية وهو ما جعل هن
من خالل وضع قواعد ومعايير لتنمية الوعي الرقمي لدى األفراد كمواطنين واعين بحقوقهم المدنية 
والوطنية في العصر الرقمي, وذلك من خالل ما يتناوله مفهوم المواطنة الرقمية ومعاييرها 

نما يواجه المختلفة, خاصة و  ان تقليص التأثيرات السلبية لن يتم عن طريق الحجب والمنع, وا 
بالمعرفة والتوعية حول ما يجب تعلمه وممارسته من قواعد االستخدام واالندماج السليم مع 

 المجتمع الرقمي, والحماية من أخطارها.
سية ومقررات تصميم برامج درا إلى وهذا ما تنبهت له العديد من الدول المتقدمة فبادرت

عديدة مثل بريطانيا والواليات المتحدة  االنترنت, ففي دول متقدمة علىللمواطنة الرقمية والسالمة 
وكندا يدرس الطالب في المدارس مواضيع خاصة بالمواطنة الرقمية في إطار منهج التربية 

 :تصال بثقةاال" الرقمية, كما نجد في نفس اإلطار المشروع الذي وضعته أستراليا تحت شعار

والذي ينص على تعميم تدريس المواطنة الرقمية للطالب مع  "تطوير مستقبل أستراليا الرقمي
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تدريب اآلباء والمعلمين عليها وفق خطة وطنية متكاملة, كما تخطط فرنسا لجعل موضوع 
 (432, ص2016المواطنة الرقمية قضية وطنية هامة)عبد العزيز , 

ومنها مصر تأخذ نفس المنحي بعد إدراكها لخطورة اإلعالم الرقمي  ا بدأت الدول العربيةوأخير  
وتهديده لمسيرة تقدمها حيث تنبهت الحكومة المصرية ألهمية المواطنة الرقمية فجعلت تفعيلها 

القومية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )وزارة االتصاالت  االستراتيجيةمحورا من محاور 
"مركز الخدمات االلكترونية والمعرفية" التابع للمجلس  ا, كما دع(10, ص2012والتكنولوجيا, 

الرائدة عالميا في مجال محو األمية ” MKCL“ األعلى للجامعات المصري بالتعاون مع شركة
الرقمية, إلى إطالق اول شهادة قومية إلكساب المهارات األساسية للحاسب اآللي وتكنولوجيا 

 Digital citizenي تحمل اسم شهادة المواطن الرقمي)المعلومات بالمجتمع المصري والت

certificate))  ,77, ص  2016الدهشان.) 
وبالرغم منذ ذلك الزالت التجارب المصرية في هذا المجال محدودة للغاية واقتصرت على 

 بعض المحاوالت الفردية مقارنة بالدول التي أولت لها أهمية خاصة في مجال التعليم .
ة الحديثة التي أصبح اإلعالم التربوي مكونا هاما من مكونات المنهج الدراسي وفي ظل التربي

الذي تقدمه المدرسة لطالبها فقد أصبح لزاما على المدرسة المساعدة في توجيه السلوك الرقمي 
لالستفادة من تقنيات االتصال ومستجدات العصر ومواجهة مخاطره بما يتفق مع هويتنا وقيمنا 

خاصة في الوقت الذي فقدت فيه الدول  اإلعالميةيمكن ان تقدمه التربية  ل ماالوطنية من خال
 السيطرة والتحكم في االعالم الرقمي . علىقدرتها 

من خالل أهدافها المنوط بها احداثها في ضوء المتغيرات  اإلعالميةوتختص التربية 
التي  اإلعالميةلنقدية والثقافة المجتمعية أن تعد الطالب إعدادا سليما وتساهم في تقديم الخبرات ا

يحتاجونها للتعامل الذكي مع وسائل اإلعالم الجديدة, خاصة في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات 
على ارتفاع معدل استخدام طالب المدارس من صغار ومراهقين للتقنيات ما يقرب من ثماني 

بقواعد االستخدام السليم لهذه  عن غياب الوعي عليهم, فضال   ا؛ مما قد يشكل خطر  اساعات يومي  
. وهو ما يعني أن هذه الوسائل تؤثر فيهم أكثر من نصف ساعات (Ribble ,2006) األدوات

استيقاظهم اليومية وبالتالي فإن تأثيراتها تكون أقوى وخاصة في ظل االرتباط المتزايد للجيل الجديد 
 بهذه الوسائل.

 علىيا بصورة يومية مع انخفاض نسبة تدريبهم ونتيجة الرتفاع استخدام الطالب للتكنولوج
استخدامها من قبل المؤسسات التربوية المعنية زادت فرصة تعرضهم لمخاطر عديدة منها 

% منهم 46.7في حين تعرض %33.3)التهديدات من خالل البريد االلكتروني( والتي بلغت 
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, (انطوائهم إلى ىنولوجيا أدأن )استخدامهم للتك إلى %60وأشار  ()للسرقات من خالل االنترنت
  (.73, ص  2014المسلماني , (% )سلوكيات غير سليمة(46.7كما تعلم 

ولذلك فنحن في أمس الحاجة إلى وجود وسيلة وقائية ضد أخطار التكنولوجيا الرقمية 
إعداد  الباحثتان إلى الالستفادة المثلى من ايجابياتها ولنحمي أبنائنا من تأثيراتها السلبية وهو ما دع

شكل رسوم متحركة يستهدف تنمية قيم المواطنة الرقمية  علىبرنامج مقدم للمرحلة اإلعدادية صمم 
لدى الطالب موضحا كيفية آداب التواصل مع اآلخرين عبر االنترنت من خالل معرفة الطالب 

 والمواطنة الرقمية. اإلعالميةبحقوقهم ومسئولياتهم في ضوء تطبيق معايير التربية 

 لة الدراسة:مشك
أصبحت شبكة االنترنت وفقا لما توصلت له العديد من الدراسات هي أكثر وسيلة إعالمية 
يقبل الجميع على استخدامها وبصفة خاصة المراهقين الذين يجدون فيها مجاال خصبا لممارسة 

كم ولكن تلك الممارسات تتطلب وجود نظام يح األخرىالحريات والتفاعل دون غيرها من الوسائل 
سلوكهم عبر تلك الوسيلة ليصبح المراهق مواطنا رقميا قادرا على التعامل مع مجتمع ملئ 
بالتقنيات وملتزم بمعايير السلوك المقبول خاصة مع وجود توجهات أساسية للدولة نحو التحول 

  .الرقمي في كافه قطاعاتها ومؤسساتها
عداد الطالب بمعايير التربية ونظرا لما يمكن أن يقوم به اإلعالم التربوي من خالل إ

توجيه سلوك الطالب إلى التعامل االمثل مع الوسائل  إلى والتي تهدف في أساسها اإلعالمية
من اجل تحقيق االستفادة المرجوة وتجنب المخاطر المحتملة وجدت الباحثتان ضرورة  اإلعالمية

في تنمية قيم  اإلعالميةة للتربية هذه الدراسة من أجل المساهمة في تقديم األدوار االيجابي إلجراء
ما فاعلية  :اآلتيالمواطنة الرقمية لطالب المرحلة االعدادية والتي تبلورت في التساؤل الرئيسي 

برنامج مقترح لتنمية قيم المواطنة الرقمية لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء معايير التربية 
 ؟.اإلعالمية

 :فرعيةوينبثق عن هذا التساؤل عدة تساؤالت 

 ما التصور المقترح لبرنامج ينمي قيم المواطنة الرقمية لطالب المرحلة االعدادية ؟ -1
 ما مفهوم ومعايير المواطنة الرقمية الواجب تنميتها ؟ -2
ما فاعلية برنامج الرسوم المتحركة في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدي طالب المرحلة  -3

 االعدادية ؟
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 أهمية الدراسة:
  :مد الدراسة أهميتها منتست
أهمية مواكبة االتجاهات العالمية في البحوث والدراسات والتي اهتمت بتفعيل قيم المواطنة  -1

 غير الواعيالرقمية واعتبرتها مطلب أساسي لمواجهة االنحرافات واألخطار السلوكية واالستخدام 
اسة كنتيجة لما توصلت إليه للمجتمع والتي تحتاج لدراسة مفهومها ومبادئها حيث تأتي الدر 

األبحاث والمؤتمرات في هذا المجال والتي أوصت بضرورة غرس قيم المواطنة الرقمية وتوظيفها 
 في العملية التعليمية .

تزامن الدراسة مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتعليم التكنولوجي من أجل االرتقاء بمخرجات  -2
تخطيط وتطوير  علىحديات المستقبلية فقد تفيد هذه الدراسة القائمين العملية التعليمية لتواجه الت

المناهج والمقررات والسيما المتعلقة باألنشطة التربوية في اعداد برامج تساهم في تفعيل التربية 
 والمواطنة الرقمية . اإلعالمية

المراهقة وينشط فيها أهمية دراسة المرحلة اإلعدادية باعتبارها مرحلة انتقالية بين الطفولة و  -3
لكون هذه المرحلة هي إضافة  ,استخدام الوسائل االلكترونية الحديثة مما يتطلب ارشادهم وتوجيهم

مرحلة تعليم الزامي وهو ما يمكن االستفادة منه لضمان اكساب الطالب المفاهيم والسلوكيات 
 تطور العالمي.الالزمة لتحقيق االستخدام األمثل لتلك الوسائل الرقمية لمسايرة ال

طرق جديدة لتقديم المعلومة تكون جاذبة للمرحلة العمرية وتبعد عن  علىاالعتماد أهمية  -4
 وبذلكالمعرفة والمعلومات  إلكسابالتلقين  علىالملل والنفور من المقررات التقليدية التي تعتمد 

 م المتحركة.يمكن ألخصائي االعالم التربوي توظيفها لخدمة العملية التعليمية كالرسو 

لما لها من  اإلعالميةممارسة األنشطة التربوية وخاصة التربية  علىاالهتمام بتدريب الطالب  -5
تشكيل افكارهم وسلوكهم خاصة مع تعدد الوسائل الرقمية وتعدد سلبيتها  على باإليجابأدوار تعود 

 واعية . ال بتحقيق معايير المواطنة الرقمية الإصبح من الصعب مواجهتها أوالتي 

 أهداف الدراسة:
إعداد برنامج مقترح يسهم في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في  -1

 .اإلعالميةضوء معايير التربية 
بما يالءم متطلبات  اإلعالميةإعداد قائمة بمبادئ المواطنة الرقمية في ضوء معايير التربية  -2

 المرحلة اإلعدادية.

 ة قيم المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية .تنمي -3

 قياس فاعلية البرنامج المقترح في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدي طالب المرحلة اإلعدادية.  -4
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 الدراسات السابقة:
 محورين رئيسين: إلى تم تقسيم الدراسات السابقة

 لمواطنة الرقمية المحور الخاص بالدراسات التي تتعلق با :األولالمحور 
  اإلعالميةالخاص بالدراسات التي تتعلق بالتربية  المحور :المحور الثاني

 :اآلتيالمحور الخاص بالدراسات التي تتعلق بالمواطنة الرقمية وتمثلت في  :اولً 
( وهدفت إلى التعرف على مدى فاعلية دور مؤسسات التنشئة 2017دراسة عبد الفتاح )
يم المواطنة الرقمية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى باستخدام أداة االجتماعية في نشر ق

 طفال   (20سنوات وذلك على عينة قوامها )9-5المقابلة لألمهات والمعلمين واألطفال من سن
من مدارس محافظة القاهرة, وقد توصلت إلى  ا( معلم  20( من أمهات األطفال وعدد )15و)

 :اآلتيةالنتائج 
قائمون بعملية التنشئة االجتماعية لألطفال في العصر الرقمى من التباس معنى يعانى ال .1

 المواطنة الرقمية.
يتفاعل األطفال مع عدد من األغانى واأللعاب والبرامج غير المناسبة لطبيعة المرحلة  .2

 السنية في ظل تدنى وعى األمهات والمعلمين بما يشاهده االطفال عبر االنترنت.

( مدى وعي الطالب من مرحلة الروضة وحتى الصف 2017) .worth Et. Alواختبرت دراسة 
الثانى عشر بالمواطنة الرقمية واعتمدت الدراسة على أداتي المقابلة والدراسات االستقصائية حيث 

 :اآلتيةوصلت الدراسة إلى النتائج 
 ى.األولالمراحل التعليمية  فيالحاجة إلى تدريس المواطنة الرقمية   -1
تحسررين الرروعى بالمواطنرة الرقميررة مررن قبررل المعلمرين واإلداريررين والتركيررز المسررتمر ضررورة   -2

 على أضرار سوء استخدام التكنولوجيا.

( علررى DDL( تررأثير برنررامج رخصررة القيررادة الرقميررة )2017) Michelleفرري حررين اختبرررت دراسررة 
وقررد اعتمرردت علررى  المرردارس المتوسررطة بهرردف اثررراء مفهرروم المواطنررة الرقميررة فرريتصررورات الطررالب 

طرررالب وقرررد  (8البرنرررامج والرررذين بلررر  عرررددهم ) فررريأداترررى المقابلرررة واالسرررتبيان للطرررالب المشررراركين 
 أشارت النتائج إلى:

 زيادة المفاهيم االيجابية فيما يتعلق بالمواطنة الرقمية عند الطالب عينة الدراسة . .1
االتصررال الفعلرري لزيررادة  إلررى امررا فيمررا يتعلررق بمحررور األميررة الرقميررة أوجرردت النتررائج الحاجررة .2

 مهارات المواطنة الرقمية.
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( استكشاف تدريس مفاهيم ومعايير المواطنة الرقمية من قبل 2016) Lumpkinوحاولت دراسة 
معلمي الصف الخامس في نظام مدارس صن شاين في آالباما وذلك باالعتماد على أداتي 

حيث قامت الدراسة بتحليل معايير التكنولوجيا  المقابلة مع المعلمين والمالحظة للفصول الدراسية
وتعاون الطالب ومواقف الحياة الحقيقية والشعور الخاطئ باألمان والسلوك غير المناسب وقد 

 :توصلت الى
 أن المعلمين لم يكونوا على دراية بأهمية المواطنة الرقمية . .1
ة في مناقشاتهم لم ينظروا من المواطنة الرقمي ضئيال   اأن بعض المعلمين الذين قدموا جزء   .2

 لها على أنها عملية يجب أن تكون مستمرة.
دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة الرقمية وواقع تناولها في ) 2016وتناولت دراسة مصطفى )

المناهج الدراسية حيث استخدمت المنهج الوصفي باالعتماد على أداة تحليل المضمون لمقررات 
 الثانية من التعليم األساسي وتوصلت إلى:الحاسب اآللي للحلقة 

 أن المقررات الدراسية لهذه المرحلة تحقق عنصري اإلتاحة الرقمية ومحو األمية الرقمية. .1
 .ااهتمام تلك المقررات باالستخدام اآلمن والمسئول واألخالقي يعد ضعيف   .2
الرقميرررة هنررراك بعرررض عناصرررر المواطنرررة الرقميرررة لرررم تتطررررق لهرررا تلرررك المقرررررات كالتجرررارة  .3

 والقانون الرقمي.
( فررري التعررررف علرررى تصرررورات المعلمرررين حرررول دمرررج المواطنرررة 2016) Snyderوسررراهمت دراسرررة 

منراهج طرالب المردارس المتوسررطة الرذين يسرتخدمون وسرائل التواصرل االجتمراعي وذلررك  فريالرقميرة 
مررين, وقررد أظهرررت باالعتمرراد علررى دراسررة الحالررة النوعيررة حيررث اسررتخدمت الدراسررة أداة المقابلررة للمعل

 النتائج أن:
قررام الطررالب بتعررديل سررلوكهم عبررر االنترنررت ليكررون أكثررر ايجابيررة كمررا أنهررم اسررتخدموا وسررائل   -1

 التواصل االجتماعية بمسئولية.
أن اهم تصورات المعلمين هو ضرورة اصالح مناهج المدارس اإلعدادية لتشمل المواطنة   -2

 إلى تغيير اجتماعي ايجابي.الرقمية واعتبروا تلك المناهج هي من تؤدي 

( إلى محاولة االستفادة من التجربة األوروبية في مجال تعليم 2016وسعت دراسة حلقان )
المواطنة الرقمية في المدارس المصرية فيما يتعلق بالسالمة على االنترنت وقد اعتمدت الدراسة 

 :على المنهج المقارن وتوصلت إلى نتائج أهمها
ي أن المدارس األوروبية تتحمل مسئولية تخصيص عدد من الساعات لقضايا اختلفت التجربتان ف-

 المواطنة الرقمية أما في مصر فتتحمل هذه المسئولية الجهات العليا التي تشرف على التعليم.
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( بالتعرف على مفهوم المواطنة الرقمية ودور وسائل اإلعالم 2016واهتمت دراسة عبد البديع )
طالب الجامعة والتعرف على مدى قدرتهم على االستخدام األمثل والواعي الجديد في دعمها لدى 

( مفردة وقد توصلت الى 151لها وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي لعينة عمديه قوامها )
 :مجموعة من النتائج منها

وال  ا% من الطالب ال يعرفون معنى المواطنة الرقمية سواء كانوا ذكورا أو إناث  91إن  .1
 ين طالب الكليات العلمية والنظرية . فرق ب

( على الممارسة العامرة للخدمرة االجتماعيرة مرن خرالل اختبرار فعاليرة 2015)وركزت دراسة عبداهلل 
برنامج التدخل المهني باستخدام الممارسرة العامرة للخدمرة االجتماعيرة وعالقتره بتنميرة وعري الشرباب 

اد هررري الحمايرررة الرقميرررة والتعلررريم الرقمررري واالحتررررام الجرررامعي بالمواطنرررة الرقميرررة وتناولرررت ثالثرررة أبعررر
( طالبرررا مرررن 60)الرقمررري حيرررث اسرررتخدمت الدراسرررة المرررنهج التجريبرررى علرررى عينرررة عشررروائية قوامهرررا 

 طالب المعهد العالي للخدمة االجتماعية بقنا وقد توصلت لمجموعة من النتائج منها:
 امعي وزيادة مستوى االحترام الرقمي.الشباب الج فعالية البرنامج المستخدم في تنمية وعي -

 ضعف وعي الطالب بأبعاد المواطنة الرقمية . -
( بتحديرد وقيراس المواطنرة الرقميرة لردى الشرباب وذلرك 2015) Jones , Mitchellوقامرت دراسرة 

لبحث السلوك المحترم والمشاركة المدنية عبر االنترنت, وقد أجريت الدراسة على عينة مرن الشرباب 
 وقد توصلت إلى: اشاب   (979قوامها ) اعام  17-11اوح أعمارهم بينممن تتر 

انخفضرررت درجرررات االحتررررام عبرررر االنترنرررت مرررع تقررردم سرررن الشرررباب وجررراءت الفرررروق لصرررالح  -1
 الفتيات.

ارترربط كررل مررن االحترررام عبررر االنترنررت والمشرراركة المدنيررة بشرركل سررلبى بارتكرراب المضررايقات  -2
 عبر االنترنت.

( دور التعلررريم فررري غررررس قررريم المواطنرررة الرقميرررة فررري نفررروس 2014لماني )واختبررررت دراسرررة المسررر   
الطررالب وذلررك باالعتمرراد علررى المررنهج الوصررفي التحليلرري باسررتخدام أداة االسررتبيان واشررتملت عينررة 

 وقد توصلت إلى: ا( طالب  100الدراسة على طالب التعليم الثانوي من محافظة الدقهلية قوامها )
اسرتخدام التكنولوجيرا الرقميررة بمختلرف أنواعهرا مررع عردم المرامهم بمعررايير  زيرادة توجره الطرالب نحررو-

 السلوك الصحيح والمقبول المرتبط باستخدام التكنولوجيا .
كمررررا قرررردمت الدراسررررة رؤيررررة مقترحررررة لغرررررس قرررريم المواطنررررة الرقميررررة ترتكررررز علررررى ضرررررورة وضررررع  -

 فيذ. التشريعات والسياسات وأدوار مسئوليات المعلمين في عملية التن
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( تصررور مقترررح حررول الرردور الررذي يمكررن أن تقرروم برره المؤسسررة 2014بينمررا قرردمت دراسررة الجررزار )
التربويررة فرري التعامررل مررع المواطنررة الرقميررة وذلررك مررن خررالل رصررد مخرراطر الثررورة الرقميررة باسررتخدام 

 المنهج الوصفي وقد توصلت الدراسة:
الرررذي يمكررن أن تقدمررره لتعزيرررز وضررع مقتررررح يتضررمن عررردة محرراور لررردور المؤسسرررة التربويررة  .1

 :كاآلتيالمواطنة الرقمية لدى الطالب وهي 
  تطررررررروير البيئرررررررات التعليميرررررررة الداعمرررررررة للتكنولوجيرررررررا الرقميرررررررة وتشررررررركيل المجتمعرررررررات

 االفتراضية.
 .وضع ضوابط ومعايير التعامل الرقمي 

 .تعظيم الدور التربوي للمدرسة 

  اطنة الرقمية لدى الطالب.ضرورة إعداد البرامج التي من شأنها غرس قيم المو 

 ا( المواطنررة الرقميررة فرري المرردارس الحكوميررة بواليررة بنسررلفانيا بنرراء  2013) Suppoواختبرررت دراسررة 
على استجابات قادة المدارس بما في ذلك المشرفين ومنسرقي المنراهج وذلرك باالعتمراد علرى المرنهج 

( مررن 1386علررى عينررة قوامهررا )الكمرري واعتمرردت علررى أداة االسررتبيان الترري طبقررت عبررر االنترنررت 
المشررررفين والمنسرررقين الممارسرررين للعمرررل الفعلررري فررري المررردارس واسرررتخدمت الدراسرررة إطرررارا للمواطنرررة 

 بمعاييره التسعة وقد توصلت إلى أن: (Mike Ribble)الرقمية لمايك ريبل 
هنرررراك تركيررررز أكبررررر علررررى مهررررارات المواطنررررة الرقميررررة فرررري المرررردارس الثانويررررة واإلعداديررررة  .1

 وسطى( مقارنة بالمدارس االبتدائية .)ال
لررم يكررن هنرراك اهتمررام بررنقص المهررارات الرقميررة بقرردر االهتمررام بالقضررايا السررلوكية المدرسررية  .2

 التقليدية من قبل المبحوثين.
يتخررذها اآلبرراء  الترريالتعرررف علررى الخطرروات ( فرري 2012) .Madden et. Alو ركررزت دراسررة 

(مفرردة مرن اآلبراء 802شرمل )اسرتبيان لرقمية وذلك من خرالل لمراقبة ومتابعة استخدامات أطفالهم ا
سرنة باالعتمراد علرى أداة االسرتبيان عبرر الهراتف وقرد 17-12والمراهقين الذين تترراوح أعمرارهم برين 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 يالتررر% مرررن أوليررراء أمرررور المرررراهقين عرررن قلقهرررم بشرررأن مقررردار المعلومرررات  81اعررررب  .1

 يتعلمها أوالدهم عبر االنترنت.
مرررن أوليررراء األمرررور يسرررتخدمون الرقابرررة األبويرررة علرررى اسرررتخدامات  %50وجررراء بنسررربة  .2

 أوالدهم سواء بحظر األنشطة الخاصة بهم عبر االنترنت أو ترشيحها أو مراقبتها.
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جتماعيرة ( في فهم سلوك المراهقين أثنراء تفراعالتهم اال2011) .Lenhart et. Alدراسة وساهمت 
عبررر االنترنررت وذلررك باالعتمرراد علررى أداة االسررتبيان لعينررة مررن طررالب المرردارس المتوسررطة والثانويررة 

 رقمري سرنة والمقرابالت مرع خبرراء ومسرح هراتفي17-12ممرن تترراوح أعمرارهم  ا( مراهق  799بلغت )
 مها:عشوائي للمراهقين وأولياء األمور وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أه

مررررن المررررراهقين مررررن مسررررتخدمي وسررررائل التواصررررل االجتمرررراعي  %15تعرررررض حرررروالى  -1
لمضايقات عبر االنترنرت وال يوجرد هنرا ترأثير للعوامرل الديموجرافيره لمرن تعرضروا لتلرك 

 المضايقات.
%مررن المررراهقين لررديهم خبرررة علررى مواقررع التواصررل االجتمرراعي تجعلهررم يشررعرون 65  -2

 بالرضا عن أنفسهم.

راهقين تعرضرروا للتخويررف عبررر االنترنررت عررن طريررق الرسررائل النصررية مررن المرر 19%  -3
 للبريد االلكترونى أو مراسلة فورية.

 الفتيات أكثر عرضة من الذكور لإلبالغ عن تعرضهم للتخويف عبر االنترنت. -4

 

   اإلعالميةالدراسات المتعلقة بالتربية :المحور الثاني
 اإلعالميرررةألثرررر التررراريخى لنظريرررات التربيرررة ا علرررى( التررري هررردفت للتعررررف 2017دراسرررة عريقرررات )

مرع المجتمرع األردنرى فري التعررف علرى العالقرة برين منظرور كلبرر االنتقرائي  اوتحديد أيها أكثرر توافق ر
 وبناء المعرفة لدى الشباب للحد من التعرض للفكر المتطرف, ومن أهم نتائجها:

 يق مفهروم األمرن الفكرر أصربح ضررورة ملحرة لتحقير اإلعالميرةأن وجود مرنهج للتربيرة   -1
 لدى أفراد المجتمع.

لرردى  اإلعالميررةالتعرررف علررى كيفيررة تنميررة الرروعى بالتربيررة  إلررى (2017بينمررا سررعت دراسررة سررعد )
ضرروء المعررايير األكاديميررة وهررى مررن الدراسررات الوصررفية وقررد اعتمرردت  فرريطررالب اإلعررالم التربرروى 

بية والتربية النوعية واإلعالم وقرد توصرل إلرى على أداة االستبيان ألعضاء هيئة التدريس بكليات التر 
 مجموعة من النتائج منها:

لهرررا دور كبيرررر فررري الررروعى بمضرررامين اإلعرررالم وتعزيرررز قررردرات  اإلعالميرررةأن التربيرررة   -1
طررررالب الجامعررررات لفهررررم وتحليررررل مررررا تقدمرررره وسررررائل االتصررررال التكنولوجيررررة الحديثرررررة 

 والوسائط المتعددة في مجتمع المعلومات.
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والرقميرة علرى  اإلعالميرة( أثرر المسرابقات فري التربيرة 2017) Pereia , et .alدراسرة وتناولرت 
وذلررررك باالعتمرررراد علررررى المررررنهج الوصررررفي  اإلعالميررررةتنميررررة الكفايررررات حررررول التكنولوجيررررا والمعرفررررة 

 2010والرقميررة فري الفترررة مررن  اإلعالميرةواسرتخدام أسررلوب تحليرل المشرراركات فري مسررابقات التربيررة 
 بأسلوب الحصر الشامل وقد توصلت الدراسة إلى: 2015وحتى
يمكن أن تتحقق على المستوى الرسمي مرن خرالل تدريسرها بالمردارس  اإلعالميةأن التربية  .1

 وعلى المستوى غير الرسمي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة . 
فة التي يعكسها منهج الصحا اإلعالميةمضامين التربية ( 2016في حين رصدت دراسة زيد )

المدرسية لحلقتي التعليم االساسي في مصر وقد اعتمدت الدراسة منهج المسح واستخدمت اداة 
االبتدائية واالعدادية  نتحليل المضمون وذلك لتحليل مضمون منهج الصحافة المدرسية للمرحلتي

 موضوعا . 61والذي بل  عددها 
 :وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها

وأغفل العديد من  اإلعالميةللصحافة المدرسية مفهوم التربية  لم يعرض المنهج المقدم .1
الموضوعات التي باتت تمثل ضرورة ملحة في ضوء ما يكشف عنه الواقع من سوء 

 استخدام وسائل االعالم وخاصة في سن التعليم األساسي 
ة داخل المنهج اذ لم تظهر أي مواد تعليمي اإلعالميةلم تمثل العديد من فئات التربية  .2

 اإلعالميةحول كيفية التعامل مع وسائل االعالم الجماهيري وكيفية التلقي الناقد للرسائل 
 .مل مع تكنولوجيا االتصال الحديثةوكذلك خال المنهج من أي محتوي حول مهارات التعا

من  اإلعالميةمدى فاعلية تطبيق برنامج للتربية  علىبالتعرف  (2016عامر )دراسة واهتمت 
ام العاب الفيديو في تنمية مهارات التحليل والنقد لدي المراهقين واعتمدت الدراسة خالل استخد

مفردة من المراهقين  40عينة عمدية قوامها ) علىالمنهج شبه التجريبي وطبقت الدراسة  على
واستخدمت ثالث العاب للفيديو من االكثر ممارسة  (من االناث 20من الذكور و 20 إلى مقسمة

 وثين وطبقت مقياس لمهارات التفكير الناقد وتوصلت للتالي: من قبل المبح
مقياس مهارات التفكير الناقد من  علىوجود فروق دالة بين متوسطات درجات المراهقين  .1

وبعد  اإلعالميةخالل ممارسة ألعاب الفيديو ومهارات التحليل قبل تطبيق برنامج التربية 
 التطبيق لصالح التطبيق البعدي

المقتررح نحرو  اإلعالميرةالتعرف علرى قيراس أثرر نمروذج التربيرة  على (2015جمال ) وركزت دراسة
مضرررامين الشررربكات االجتماعيرررة فررري تنميرررة المسرررئولية االجتماعيرررة لررردى طرررالب الجامعرررة وهرررى مرررن 

منهجين بحثيرين همرا المرنهج الوصرفى التحليلرى والمرنهج شربه  علىاعتمدت  التيالدراسات الوصفية 
مرن طرالب الفرقرة الثانيرة بقسرم اإلعرالم التربروى بكليرة  اطالب ر (32عينة قوامها ) التجريبى وذلك على

 التربية النوعية جامعة المنيا, وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
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 وبناء نموذج لها. اإلعالميةوضع قائمة لمهارات التربية  .1
علررى كررل مررن الجانررب المعرفررى  المقترررح اإلعالميررةأثبتررت وجررود أثررر كبيررر لنمرروذج التربيررة  .2

 .لدى الطالب عينة الدراسة يدوالوجدانى والمهارى لصالح التطبيق البع
 

علرى الرتعلم مرن بيئرات الوسرائط  اإلعالميرة( ترأثير التربيرة 2015) Katharinaبينما ناقشرت دراسرة 
ات مرن ( سرنو 6-3( طفال ممن تتراوح أعمرارهم برين )150التشعبية حيث طبقت على عينة قوامها )

خالل عرض فيلم تعليمي باالعتماد على اختبار مصرمم عبرر االنترنرت مرع االسرتعانة بالوالردين وقرد 
 توصلت الدراسة إلى:

للتعلم من وسائل اإلعالم كما وجردت فرروق برين األطفرال  اهام   امؤشر   اإلعالميةأن التربية  .1
 . اإلعالميةترجع لعامل الذكاء في التعلم بالتربية 

مررن خررالل النظررام  اإلعالميررةكيفيررة تنرراول التربيررة  Schmidt (2013)ت دراسررة فرري حررين أوضررح
 اتاسرررتمار  3 التعليمرررى الرسرررمى كدراسرررة مقارنرررة حيرررث اسرررتخدمت المرررنهج الوصرررفى واعتمررردت علرررى

عينرة  علرىوطبقرت  يوالمتوسرط والعرال يالكليات الخاصة بالتعليم التمهيرد ياستبيان لعينة من خريج
 :فية وتمثلت اهم نتائج الدراسة (مفرد277قوامها بلغت )

أكثر من  باألنترنت اإلعالميةتوظيف مهارات التربية  فيأن هناك كفاءة لدى الطالب  .1
 أى وسيلة أخرى

 التعقيب على الدراسات السابقة:
الخاص بالمواطنة الرقمية على تحديد ورصد أبعاد  األولركزت الدراسات في المحور  

ي تضمنتها بعض المقررات الدراسية مؤكدة على الدور الهام والمؤثر ومعايير المواطنة الرقمية الت
للمدرسة والمؤسسات التربوية في ظل التغييرات السريعة والمتالحقة للمجتمع الرقمي والتي أضحت 
تلقى بالمزيد من األعباء على عاتق تلك المؤسسات والتي لم يعد من القبول اقتصار دورها على 

نما حثها على حتمية تزويد الطالب بالمهارات والخبرات الحياتية تلقين العلوم المختلف ة فقط وا 
 الالزمة لتحقيق التعلم من أجل الحياة.

كما اهتمت الدراسات األجنبية بوضع تصورات مقترحة حول تدريس المواطنة الرقمية في  
اء األمور في غرس المراحل التعليمية المختلفة عالوة على االهتمام بدراسة أدوار المعلمين وأولي

قيم المواطنة الرقمية لدى الطالب وتوصلت معظم الدراسات إلى ضرورة دمج المواطنة الرقمية في 
 العملية التعليمية وتحسين الوعي بمعاييرها التسعة.
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عينات مختلفة من الطالب والمعلمين واالباء لمعايير  علىوطبقت معظم الدراسات السابقة 
تحليل مضمون للمقررات الدراسية المختلفة دون  علىشتملت بعضها المواطنة الرقمية كما ا

 التطرق لتطبيق عمل يتضمن تلك المعايير بشكل فعلي .
أهمية التربية  علىأكدت معظم الدراسات  فقد اإلعالميةما المحور الثاني الخاص بالتربية أ

قدراتها في اكساب مهارات و  اإلعالميةفي مواجهة التطرف واالستخدام األمثل للوسائل  اإلعالمية
 علىوالتجريبية وشبه التجريبية  المسحيةالنقد للمحتوي االعالمي وذلك من خالل اجراء البحوث 

عينات محددة من الطالب في المراحل التعليمية المختلفة والشباب الجامعي واالباء والمعلمين 
تتضمنه المقررات  وما عالميةاإلوبالرغم من ذلك لم تتطرق الدراسات بشكل كبير لواقع التربية 

اال في دراسات قليلة منها دراسة محمد فؤاد زيد الذي أوضحت قصور  اإلعالميةالدراسية والمناهج 
الصحافة المدرسية وخلو المناهج من اي محتوي حول  وغيابها من منهج اإلعالميةتناول التربية 

 مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
من خالل  اإلعالميةتضيفه الدراسة الحالية في اطار تفعيل دور التربية  نأيمكن  وهو ما

تقديم برنامج رسوم متحركة مقدم في قالب درامي لطالب المرحلة اإلعدادية يسعي لتنمية قيم 
المواطنة الرقمية لديهم من خالل تعريف الطالب بمفهومها ومعاييرها وكيفية اتخاذ القرارات 

 دام الرقمي. الصائبة أثناء االستخ

  :الستفادة من الدراسات السابقة
تمثلت االستفادة من الدراسات السابقة فيما توصلت اليه نتائج وتوصيات هذه الدراسات والتي 
ساهمت بشكل كبير في بلورة المشكلة البحثية الجديدة كما تم االستعانة بها في ضبط االجراءات 

 االطر النظرية التي تناولت متغيرات الدراسة . المنهجية للدراسة الحالية واالستفادة من 
 مصطلحات الدراسة:

يعبر مصطلح فعالية بالدراسات التجريبية عن مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه  :فعالية
المعالجة التجريبية باعتبارها متغيرا مستقال في أحد المتغيرات التابعة أو مدى أثر عامل أو بعض 

 (.2003أو بعض العوامل التابعة )شحاته وآخرون ,  العوامل المستقلة على عامل

 التعريف اإلجرائي للبرنامج المقترح: 
هو وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة لتحقيق مجموعة من األهداف التعليمية لتنمية قيم 

وذلك من خالل تقديمها في قالب الرسوم  اإلعالميةالمواطنة الرقمية في ضوء معايير التربية 
 ركة .المتح
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على تسجيل اللقطات  ويقصد بها استخدام تقنيات التصوير التي تعتمد :الرسوم المتحركة
بشكل منفصل ومتتابع ينتج عنها شريط من الصور يعرف بنظام الحركة المتقطعة تحدث عند 

 (. 2012المشاهد من خالل شاشة العرض لإليهام بالحركة )الزيان , 
 :المواطنة الرقمية

  ( بأنها قواعد السلوك في استخدام التكنولوجي.(Ribble, et. al. p13, 2004عرفها 
( بأنها مجموعة القواعد والضوابط والمعايير واألعراف 77, ص 2016بينما عرفها مازن)

واألفكار والمبادئ المتبعة في االستخدام األمثل والقويم للتكنولوجيا والتي يحتاجها المواطنون 
  مساهمة في رقي الوطن.من أجل ال اوكبار   اصغار  

 التعريف اإلجرائي للمواطنة الرقمية:
االستخدام  إلى مجموعة القواعد والمعايير والضوابط األخالقية والقانونية الوقائية التي تهدف

السليم والواعي لطالب المرحلة اإلعدادية للتقنيات التكنولوجية المختلفة بما يمكنهم من االستفادة 
التكيف والعيش بأمان في  علىوحمايتهم من آثارها السلبية بما يساعد  القصوى من مميزاتها

 مجتمع رقمي صحي وتكوين مواطن رقمي يدرك واجباته ويلتزم بمسؤولياته في المجتمع .

 :اإلعالميةالتربية 
فهم  إلى تمّكن أفرادالمجتمع من الوصولالعملية التي  :( بأنها20, ص 2009)عرفها الشميميري

والطريقة التي تعمل بهاهذه الوسائل, ومن ستخدم في مجتمعهم, ت عالم االتصالية التيلوسائل اإل
 اآلخرين.تمكنهم من اكتساب المهارات في استخدام وسائل اإلعالم للتفاهم مع  ثم

 فروض الدراسة:
لمستوى معرفة طالب  والبعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياس القبلي -1

 إلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية لصالح القياس البعديالمرحلة ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياس البعدي لمستوى معرفة طالب المرحلة  -2

 النوع. باختالفاإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية 

 :جراءات المنهجيةاإل
  :نوع الدراسة ومنهجها

تطبيق ادوات  علىالدراسات التجريبية والتي اعتمدت فيها الباحثتان  تعد الدراسة الحالية من     
تأثير المتغير المستقل وهو البرنامج  علىمجموعة تجريبية واحدة بهدف التعرف  علىالدراسة 
 لدي طالب المرحلة االعدادية . المتغيرات التابعة وهي تنمية قيم المواطنة الرقمية علىالمقترح 
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  :اآلتيةالمناهج  علىان وقد اعتمدت الباحثت
 :المنهج الوصفي التحليلي -1

ن يسترشد بها اخصائي أن معايير المواطنة الرقمية يمكن قائمة م بإعدادحيث قامت الباحثتان 
 . اإلعالميةبما يتفق مع معايير التربية  االعالم التربوي لتحقيقها

 :المنهج البنائي -2
لمفهوم ومعايير المواطنة  (طريقة )الرسوم المتحركةحيث تم االستعانة ببناء برنامج مقترح ب

 .الرقمية
 :المنهج التجريبي -3

وفيه تم تطبيق اختبار قبلي لقياس مستوي معرفة الطالب بالمواطنة الرقمية قبل عرض البرنامج 
 . نفس المجموعة بعد عرض البرنامج علىالمقترح, ثم تم عرض البرنامج وتم اعادة االختبار 

 

 راسة:مجتمع الد
( سنة بالمدارس الحكومية 15:12يتمثل مجتمع الدراسة في طالب المرحلة االعدادية من سن )

 الرسمية .
 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عمدية من طالب الصف الثاني االعدادي من مدرسة بورسعيد الرسمية 
مثل شريحة كبيرة للغات بمحافظة بورسعيد وذلك الحتوائها على مستويات اجتماعية واقتصادية ت

ان في تطبيق البرنامج تمن المجتمع كذلك احتوائها على معمل للوسائط المتعددة مما ساعد الباحث
 ( .اطالب   30ا لطبيعة الدراسة وتمثلت العينة في )نظر  

اعتبارها المرحلة  إلى ويرجع أسباب اختيار العينة من الصف الثاني من المرحلة االعدادية
تلك المعلومات قبل  علىااللزامي وهي الفترة التي نضمن بها ان يحصل الطالب  التي تتبع التعليم

لكون إضافة أن يتم انتقاله للمرحلة الثانوية والتي تتفرع ما بين الثانوي العام والثانوي المهني 
المرحلة االعدادية هي المرحلة التي تقابل بداية مرحلة المراهقة والتي يبدأ فيها المراهق يشعر 

ب االستقالل في التعامل مع األشياء من حوله بعيدا عن سلطة اآلباء ومنها استخداماته بح
 االتي يحددها بخيارته, أما عن اختيار الصف الثاني وليس الصف الثالث نظر   اإلعالميةللوسائل 

 . األولمن الصف  افي الفترة الدراسية من الصف الثالث وأكثر وعي   الكونهم األكثر انتظام  
 ط اختيار العينة:شرو 

 يجيد التعامل مع الحاسب اآللى. .1
االنترنت بما يتطلبه ذلك من قدرته على عمل حساب شخصى له على   يجيد استخدام .2

 مواقع التواصل االجتماعي.
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 تمثيل العينة من الذكور واإلناث بشكل متساوي في العدد. .3

 ( سنة .14-13من تتراوح أعمارهم بين ) .4

 :أدوات الدراسة

 لرسوم المتحركة متضمن مفهوم المواطنة الرقمية ومعاييرها التسعة برنامج ل -1

 مقياس لقياس مستوي معرفة الطالب بالمواطنة الرقمية ومعاييرها  -2
 

 :الطار التجريبي للدراسة
وبما  اإلعالميةاالطار النظري في مجال المواطنة الرقمية والتربية  علىبعد الرجوع واالطالع 

تساؤل البحث الرئيسي )ما فاعلية برنامج رسوم  علىمن اجل االجابة يتناسب مع هدف البحث و 
فقد تم وضع تصور  (اإلعالميةمتحركة في تنمية قيم المواطنة الرقمية في اطار معايير التربية 

  :مقترح للبرنامج بما يلي
 اعداد فكرة برنامج للرسوم المتحركة ليتضمن مفهوم ومعايير المواطنة الرقمية  :أولً 

تحديد خصائص طالب المرحلة االعدادية واحتياجاتهم التعليمية حول قيم  تم -1
المواطنة الرقمية ومعاييرها التسعة التي حددها ربيل بطريقة مبسطة بحيث تحقق 

معرفة  علىالهدف العام من البرنامج حيث يصبح الطالب قادرا بعد تعرضه للبرنامج 
سب الطالب هذه المعرفة من خالل يمكن ان يكت المواطنة الرقمية ومعاييرها حيث

متابعته لحوار داخل البرنامج لموقف حياتي واقعي للطالب وذلك باستخدام الرسوم 
المتحركة والتعليق الصوتي واضفاء الموسيقي والمؤثرات الصوتية المناسبة وقد 

 :اآلتيةتضمن البرنامج المعايير 
 قواعد السلوك الرقمي  - أ
 االتصال الرقمي  - ب

 مية الثقافة الرق - ت

 الوصول الرقمي  - ث

 التجارة الرقمية  - ج

 االمن الرقمي  - ح

 الحقوق والمسئوليات الرقمية  - خ

 السالمة والصحة الرقمية  - د

 القانون الرقمي - ذ
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  :مرحلة التصميم -2
وفيها تم تحديد الشخصيات ورسم مالمحها لتناسب فكرة عرض البرنامج كما تم صياغة الرسالة 

لك المرحلة بحيث تتسم بالبساطة والوضوح في عرض التعليمية بما يالءم خصائص الطالب في ت
 االفكار الخاصة بمفهوم المواطنة ومعاييرها .

 :مرحلة االنتاج -3
( وادخال (Plotagon, Adob Premiere cc   تم تنفيذ البرنامج التعليمي باستخدام برنامجي 

 ع الرسوم المتحركة.التعليق الصوتي والموسيقي المصاحبة للرسالة التعليمية بما يتوافق مع مقاط

مجموعة من اساتذة االعالم لضبطه موضوعيا  علىمرحلة التقويم تم عرض البرنامج المقترح  -4
 لمالئمة المحتوي ألهداف البرنامج والمستوي العلمي لطالب المرحلة االعدادية .

)اضافة بعد اجراء التعديالت الخاصة والتي تمثلت في  :إعداد البرنامج في صورته النهائية -5
, ثم تم تجريب مصغر لعمل (اسم كل معيار بحيث يكون مصاحب للحوار في عرض البرنامج

ي للبرنامج يليه إجراء تجريب موسع على عينة استطالعية للتأكد من صالحية األولالتقويم 
 البرنامج للتنفيذ. 

 :مقياس المواطنة الرقمية :ثانيا

معيار من المعيار التسعة تتدرج االسئلة تتضمن (فقرات 3فقرة, كل ) 27وتضمن المقياس 
فيها من السهولة للصعوبة وتم وضع االسئلة في شكل االختيارات من متعدد بحيث تعطي درجة 

درجات, وتم تقسيم المقياس  علىواحدة صحيحة لكل اجابة, اما االجابات الخاطئة فال تحصل 
 مرتفعة(. –متوسطة  -لثالث مستويات للمعرفة )منخفضة

تسع  إلى )درجة واحدة علىالمعرفي المنخفض ممن يحصلون  المستوىيتمثل بحيث 
ثماني عشر درجة(, أما  إلى درجات )عشر علىدرجات(, والمستوي المتوسط ممن يحصلون 

 السابعة إلى المعرفي المرتفع فيتمثل في الدرجات من )التاسعة عشر المستوى
 (1.)ملحق(والعشرون

 الخطوات التجريبية: 

تحديد عينة الدراسة تم االجتماع بهم في حجرة الكمبيوتر في فترة النشاط االعالمي بعد  -1
بمدرسة بورسعيد التجريبية الرسمية للغات وتم تعريفهم بالباحثتان والهدف من الدراسة وبعدها طلب 

وعي الطالب بالمواطنة الرقمية  ىمستو  علىللتعرف (القبلي للدراسة تبارخمنهم )اجراء اال
 رها. ومعايي

بعد االنتهاء من االختبار القبلي تم مناقشة الطالب والمشاركة في حوار مفتوح حول  -2
استخداماتهم للتكنولوجيا الرقمية وكيفية استخدامهم لهم والمشكالت التي لحقت بهم من استخدامها 
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عرض عادة إمكانية إريبي بواسطة كمبيوتر المدرسة مع وطلب منهم بعد ذلك فتح البرنامج التج
 البرنامج مرتين .

بعد استخدام البرنامج )االختبار  بعد استخدام الطالب البرنامج التجريبي وتم اعادة االختبار -3
 وذلك لقياس الفرق في مستوي وعي الطالب بالمواطنة الرقمية قبل وبعد البرنامج .(البعدي

ددة للدراسة قامت الباحثتان مح نتائج إلى جراءات الدراسة التجريبية والتوصلإوبعد االنتهاء من 
تضم قيم المواطنة الرقمية الالزمة لطالب المرحلة اإلعدادية والتي يمكن أن يسترشد عداد قائمة إب

 :اآلتيةوقد تم اعدادها وفقا للخطوات  اإلعالميةبها اخصائي االعالم التربوي في ضوء التربية 

 .اإلعالميةالرقمية والتربية  مواطنةالمتعلقة بقيم ال البحوث والدراسات السابقة دراسة -1

 .أدبيات البحث والدراسات السابقة ية في ضوءاألولفي صورتهاقائمة ال إعداد -2

 (.2اإلعالم التربوي)ملحق عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال  -3

 نهائيةال قائمةالإعداد- 4

 حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية:
 -لت الدراسة تنمية قيم المواطنة الرقمية بأبعادها التسعة وهي )الوصول الرقميتناو       

القانون  -قواعد السلوك الرقمي -محو األمية الرقمية -الثقافة الرقمية  -االتصاالت الرقمية 
 األمن الرقمي(. -الحقوق والمسئوليات الرقمية  -التجارة الرقمية -الصحة والسالمة الرقمية-الرقمي

 محافظة بورسعيد. -طالب الصف الثاني بالمرحلة اإلعدادية  :دود المكانيةالح
 

 .2016/2017تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمنية:
 

 اإلطار النظري للدراسة:
ظهر مصطلح المواطنة الرقمية أثناء محاولة البحث عن سياسات ناجحة لمواجهة أضرار 

نولوجيا والثورة الرقمية الجديدة, حيث باتت قيم المجتمعات وأنماط حياة أفرادها في حكم الخطر التك
الشديد نتيجة تغلغل آليات هذه الثورة في أوصال المجتمعات فأخذت من المواطنة الرقمية تدابير 

تندرج  وقائية من أجل حماية ما يسمى بر "الخصوصيات المجتمعية ", خاصة وان القيم التي كانت
تحت مصطلح المواطنة في شكلها التقليدي مثل حب الوطن واإلحساس باالنتماء إليه والشعور 

ويبرهن على ذلك أن الجيل بالروح الوطنية , قد بدأت هذه الثورة الرقمية تقوض فيها بعض الشيء 
االستمتاع الجديد من األطفال والمراهقين بدال من أن يقبلوا على الحياة االجتماعية الواقعية و 
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بصورة أوضح ولم يعد هذا  اباألنشطة الترويحية المختلفة أصبحوا يتفاعلون مع هذه الحياة داخلي  
الجيل مكترثا باالنفتاح على مجتمعه خارج المنزل مادامت أخبار الخارج تصله وهو في الداخل 

في شكل فأصبحت المواطنة هنا رقمية فالوطن رقمي والتعبير عن الوالء يكون للمجموعات 
"إعجاب وتعليق" والدفاع عن الوطن ومصالحه بالتنديد االلكتروني والنشر عبر الفضاء التفاعلي 

 (.725, ص2016)بشير, 
" "Mike Ribbleإذن فثمة مشكلة تعاني منها هذه المجتمعات تنبه لها الباحثين ومن بينهم 

ييرها في مجموعه مختلفة من وفريقه البحثي الذين حاولوا تحديد مفهوم المواطنة الرقمية ومعا
 اصالح   ارقمي   اكتاباتهم وذلك بغرض الوصول إلى كيفية جعل الطالب في مختلف المراحل مواطن  

وكيفية إمداده بقواعد السلوك في العالم الرقمي مثلما يتم إمداده بقواعد الحياة في المجتمع الواقعي 
(Ribble 2011,) . 

"بأنها مجموعة من القضايا الثقافية "Mike Ribbleدهاوعليه يمكن تعريف المواطنة كما حد
ظهار المسؤولية الشخصية  واالجتماعية والقانونية واألخالقية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية, وا 

 .(,Ribble 2008للتعلم مدى الحياة, والقيادة اآلمنة للمواطنة الرقمية )
وعة من المعايير والمهارات وقواعد بينما تناولها تامر المغاوري على اعتبار كونها مجم

السلوك التي يحتاجها الفرد عند التعامل مع الوسائل التكنولوجية, لكي يحترم نفسه ويحترم اآلخرين 
 (. 26, ص 2017ويتعلم ويتواصل مع اآلخرين, ويحمي نفسه ويحمي اآلخرين )المالح , 

ل الدهشان من جملة الضوابط كما يمكن أن تتشكل المواطنة الرقمية أيضا وفقا لتعريف جما
والمعايير المعتمدة في استخدام التكنولوجيا الرقمية والمتمثلة في مجموعة من الحقوق التي ينبغي 
أن يتمتع بها المواطنون صغارا وكبارا أثناء استخدامهم تقنياتهم, والواجبات أو االلتزامات التي 

 (.82, ص 2016 ينبغي أن يؤدوها ويلتزموا بها أثناء ذلك )الدهشان,
ومن ثم فتضم المواطنة مجموعة القواعد والمعايير والضوابط األخالقية والقانونية الوقائية التي 

للتعامل مع التقنيات التكنولوجية المختلفة بما يمكنهم  االستخدام السليم والواعي لألفراد إلى تهدف
التكيف والعيش  علىويساعدهم  من مميزاتها وحمايتهم من آثارها السلبية ىمن االستفادة القصو 

بأمان في مجتمع رقمي صحي وتكوين مواطن رقمي يدرك واجباته ويلتزم بمسؤولياته في المجتمع 
 وهي ما اطلق عليها معايير المواطنة الرقمية والتي تضم تسع معايير رئيسية.
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 :معايير المواطنة الرقمية
ة الرقمية وذلك بعد تقييم المئات من "تحديد تسعة عناصر للمواطن "Mike Ribbleاستطاع 

حيث تركزت هذه العناصر على , المقاالت والكتب والبحث اإلخباري المتعلق باستخدام التكنولوجيا
كما أنها تتمتع بالمرونة استيعاب التغييرات التكنولوجية في المستقبل , المشكالت التي تواجهنا اليوم

 .(,Ribble 2011 ,p15المنظور )
 (,Ribble et. al. 2004: )اآلتيديد هذه المعايير على النحو وقد تم تح

 : Digital Etiquetteقواعد السلوك( ). اآلداب1
ففي ظل التعامل , من قبل اآلخرين ةواإلجراءات المتوقع للسلوك اإللكترونية ويتناول المعايير    

ساسية لمستخدمي تلك تعليم القواعد اال إلى مع التكنولوجيا في جميع المجاالت ظهرت الحاجة
تلك القواعد نستطيع تنظيم السلوك الرقمي ونحقق االستفادة  علىالتكنولوجيا ومن خالل تدريبهم 

 .منه
 : Digital Communication. االتصال الرقمي 2

ويقصد به التبادل اإللكتروني للمعلومات سواء من خالل االتصال المتزامن مثل المحادثات     
فة الصوتية او الفيديو او عبر االتصال غير المتزامن مثل ارسال واستقبال االفراد باشكالها المختل

 وسائط مثل جماعات النقاش والمنتديات والبريد االلكتروني . الرسائل في أي وقت عبر
اتخاذ القرار الصائب أمام العديد من  علىأن يمتلك الفرد القدرة  علىوهنا تركز المواطنة الرقمية 

 تصاالت الرقمية المتاحة أمامه.خيارات اال

  :Digital Literacy. التعليم)الثقافة الرقمية(3
 كيفية الوصول باألفرادو  واستخدامها التكنولوجيا عن والتعلم التدريس عملية إلى وهوما يشير    
مستوي تعليمي يمكنهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أعلي عائد من االستفادة  إلى

تعلم  علىبايجابياتها وتوظيفها لخدمتهم أي محو األمية الرقمية خاصة وأن األمية لم تعد تقتصر 
 دعوالكتابة والقراءة بل في ظل العصر الرقمي تم اضافة بعد جديد وهو الثقافة الرقمية وهو ما ت

قدر من العلم بالتكنولوجيا التي  علىتحقيقه المواطنة الرقمية فالمستخدم يجب ان يكون  إلى
انماط السلوك  علىيستخدمها وبامكانياتها وسلبيتها وايجابياتها ويتم ذلك عن طريق تدريبه وتعليمه 

 لالئق بقواعد ومعايير السلوك الرقمي السليم .
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 :Digital Access. الوصول الرقمي 4
المجتمع, اي السماح لجميع االفراد  في الكاملة اإللكترونية ويتمثل هذا المعيار في المشاركة    

من االستفادة من الفرص المتاحة الستخدام التكنولوجيا وعدم االقصاء االلكتروني وذلك بتوظيف 
تلفة وبالرغم تم الحصول عليه من المعلومات وتقنيات االتصال لتحقيق اهداف المجتمعات المخ ما

من ذلك نجد ان هناك مجتمعات فقيرة مازالت تعاني من قصور في استخدام منافع تلك التكنولوجيا 
التكنولوجيا ويتميز  علىوهي ما اطلق عليه قضية الفجوة الرقمية والتي تفرق بين مجتمع يعتمد 

 بالثراء المعلوماتي ومجتمعات فقيرة ال تستطيع ان تسفيد منها.
كانت من معايير المواطنة الرقمية ان تسمح لجميع االفراد بفرص متساوية في الوصول ولذا ف    

 الرقمي لتحقيق مبدأ االستخدام العادل
 : Digital Commerce. التجارة الرقمية 5

اإللكترونية ومن ثم فتهدف المواطنة  البضائع وشراء وتعني سالمة المستهلك أثناء عملية بيع    
عي الالزم من خالل تعريف األفراد بالضوابط التي يجب اتباعها بهدف حماية الرقمية لخلق الو 

توظيف التكنولوجيا وتحول التجارة من ساحة  فياالفراد من الغش التجاري خاصة مع التوسع 
 تجارة رقمية إلى االسواق

 :Digital Security. األمن الرقمي 6
واألجهزة االلكترونية الخاصة به وذلك باتخاذ ويقصد به الوقاية والسالمة لحماية المستخدم      

اجراءات لضمان حماية بياناتنا واجهزتنا من التخريب واالبتزاز والسطو عن طريق وضع برامج 
جنب المخاطر التي قد الحماية المناسبة واتخاذ االجراءات االحتياطية لحفظ هذه البيانات وت

حزمة من االجراءات التي من خاللها  بإجراء الرقمية فراد ولذا فتدعو المواطنةيتعرض لها أل
 يستطيع االفراد حماية معلوماتهم وبياناتهم تحقيقا لمبدأ االمن بفاعلية.

 :Digital Rights. الحقوق والمسئوليات الرقمية 7
مجموعة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الرقمي والممثلة في الحرية والتفاعلية  إلى وتشير    
الرقمي وكيفية استغالل هذه الحرية في التناول االيجابي  لعالم في الجميع لتشمل امتدت والتي

خصوصية المواطن  علىللقضايا والموضوعات المختلفة وما يقابلها من مسئوليات رقمية تحافظ 
 .مجتمعه ىبية التي تنعكس عليه وعلالرقمي وتبعده عن المخاطر السل
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 : Digital Health and Wellness. السالمة والصحة 8
النفسية, وما يمكن أن يؤدي اليه  ويهتم هذا المعيار بالجوانب الصحية سواء البدنية منها أو    

االستخدام المفرط الالواعي لألفراد من مشاكل جسدية منها اجهاد العين واآلم العظام ومشاكل 
األمراض النفسية  لىإ إضافة السمع وغيرها من االصابات التي تسبب المشاكل الصحية لالفراد 

دمان التكنولوجيا والعزلة االجتماعية واالكتئاب والقلق وغيرها من إوما تحدثه من مشكالت تتعلق ب
 األمراض النفسية .

نشر الوعي حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا بما  علىومن ثم فالمواطنة الرقمية تعمل     
 يضمن طريق االستخدام الصحي والسليم .

 :Digital Lawنون الرقمي . القا9

, وهي تشمل االلتزامات التي يعد قصد به الحقوق والقيود التي تحكم استخدام التكنولوجياي   
االخالل بها جريمة رقمية وتضع صاحبها تحت المسآلة القانونية, مثل القرصنة والتجسس 

رش االلكتروني, وهو ما وتنزيل الملفات بطرق غير مشروعة واالبتزاز االلكتروني والتح واالنتحال
يوجد ضرورة لمعرفة وفهم المواطنة الرقمية من اجل التطلع اللتزام االفراد بالقوانين الرقمية 

ن لحماية أفراده وتكون ملزمة لكل د سن المجتمع الرقمي هذه القوانيلحمايتهم من تلك الجرائم, فق
 المستخدمين عبر شبكة االنترنت.

بدمج هذه المعايير وفقا  (,Ribble 2011)  ,p12والكتابات قام  وفي مرحلة تالية من األبحاث
 بحيث يشمل كل محور ثالث معايير مرتبطة بعضها البعض وهي:  اآلتيةللمحاور 

 .)الرقمي اإلتيكيت -الرقمية القوانين -الرقمي الوصول)ويضم Respect االحترام .1
 .)الرقمية التجارة -ةالرقمي الثقافة -الرقمية االتصاالت)ويضم Educate التعليم .2

األمن  -الرقمية والسالمة الصحة -الرقمية والمسئولية الحقوق)وتضم Protect الحماية .3
 .)الرقمي

أن التكنولوجيا الرقمية قائمة على معيار التواصل بين المستخدمين وهو ما يجعلهم  ومما سبق نجد
هم للتكنولوجيا الجديدة أو تلك يجب القيام به إزاء استخدام إلى المساعدة في تحديد مافي حاجة 

 .التقنيات التي اعتادوا استخدامها لسنوات عديدة
لخصائص طالب المرحلة اإلعدادية التي توازي مرحلة المراهقة كمرحلة عمرية تتميز  اووفق       

رشادات الكبار إلى جانب الفضول وحب االستطالع فإن أنسب  بالعناد وعدم االنصياع لنصائح وا 
ديم القدوة الفعالة والنموذج الذي يمكن لهم االقتداء به هو تقديمها على نحو غير مباشر السبل لتق

 في شكل قالب برامجي شيق بصورة تتماشى مع طبيعتهم .
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أن المواد التعليمية والثقافية التي يتعرض لها المراهقون يجب أن تحتوي  علىوتؤكد الدراسات     
قالب برامجي مشوق يعتمد على الجوانب الفنية المختلفة على معلومات علمية مبسطة وتعرض في 

من حركة كاميرا وصورة متحركة في البيئة الطبيعية مستخدما المؤثرات المرئية والصوتية المناسبة 
والتنوع في اللقطات حتى تحقق الجاذبية وتوفر صورة ممتعة للمراهقين تقدم من خاللها المادة 

مالئما لتقديم المحتوى التعليمي  ا, وبذلك تعد الرسوم المتحركة قالب  التعليمية والثقافية المستهدفة
 (.141, ص 2015للمراهقين يتمتع بالعديد من المزايا )عبد الفتاح , 

 (:27, ص 2012, الزيان, 225, ص 2004مميزات أفالم الرسوم المتحركة )عبداهلل , 

تعطى المصمم إمكانات غير  نهاإن فن الرسوم المتحركة يعتبر من الفنون قوية التأثير أل .1
 .فيحلق به في عوالم غير متوقعة متلقيمحدودة تتيح له الفرصة لالنطالق بخيال ال

سهلة التأثير على المتلقي  تعتمد على الخيال أكثر من اعتمادها على الواقع مما يجعلها .2
الحب فتجسد له الشخصيات ويقتنع بها ويتحمس لها ويتوحد معها, وقد تدفعه للخوف أو 

  .أو الكره وهي عواطف ال تستطيع وسائل االتصال األخرى أن تولدها بسهولة

 تمتاز بالصورة المعبرة واأللوان الجذابة والقصص المشوقة والمؤثرات الصوتية والمراهق .3

بطبيعة مرحلته يحب كل ذلك كما أنها تتناسب مع طبيعة العمليات العقلية واالنفعالية 
 عنده.

يالية لكنها قد تستمد شخصياتها من الواقع كاإلنسان والحيوان والجماد ثم بالرغم من أنها خ .4
.  يتم استنطاقها بشكل فيه خروج عن المألوف مما يعطيها سحرا   خاصا  

بناء على ما سلف , فإن أخصائي اإلعالم التربوي يحمل عبئا من المسئولية الملقاة على     
في مجمل  اإلعالميةقمية وذلك في ضوء ما تتيحه التربية عاتق المدرسة في تنمية قيم المواطنة الر 

على ترشيد  آلية من اآلليات الخاصة بالضوابط التي تعمل اإلعالميةحيث تعد التربية أهدافها , 
استخدام التكنولوجيا وفق ما يفيد الفرد, ويجعله يدرك التأثيرات السلبية لالستخدام الالواعي 

النقدي ولكن تكوين  ليس فقط تكوين الوعي النقد اإلعالميةلتربية فالغرض األساسي ل للتكنولوجيا
المواطنة الرقمية باعتبارها غاية من غايات  إلى الحكم الذاتي المستقل للفرد, كما يمكن النظر

علي تهيئة األفراد للمشاركة في مجتمعهم بطريقة تتالءم مع أهداف  العملية التعليمية التي تعمل
 المجتمع .

األقوال  واطنة الرقمية تكتسب أهميتها من كونها تهدف إلى تعميق المسؤولية الكاملة عنفالم    
استخدام التكنولوجيا؛ ألن ذلك سيحول  واألفعال المكتوبة والمنطوقة والمصورة, ال أن تسعى لمنع

الناشئة  دون تقدم المجتمعات ورقيها, والذي لن يتحقق بدوره إال بالتربية المقصودة, بما يعني تزويد
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التربية  أهمية دور على( وهو ما يؤكد 295, ص2017بالتوعية والثقافة الرقمية )طوالبه, 
 في نشر هذه الثقافة . اإلعالمية

 األكبر الداعم) اليونسكو (والعلوم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمةذلك الدور الذي أقرته      
 تعد أن التي يجب اإلعالمية التربية أهميةتها تمرامؤ حددت في حيث  اإلعالمية للتربية اعالمي  
 يملك اإلعالم أن إلى تشير بذلك والكلمة, وهي والصوت الصورة سلطة عالم في للعيش النشء

 او اوثقافي ااقتصادي   الجوانب مختلف في والممارسات والتوجهات والمعتقدات القيم على مؤثرة سلطة
لحقوق األساسية لكل مواطن, في ك لبلد من بلدان العالم, من ا افإنها تعد جزء  كذلك  ااجتماعي  

ضمن أنظمة  احيثما أمكن, ضمن المناهج التربوية الوطنية, وأيض  ها وتوصي بضرورة إدخال
 .( 20, ص 2009الشميمري,  (التعليم غير الرسمية, والتعلم مدى الحياة

في أواخر الستينات, حيث ركز في العالم  منذ ظهوره اإلعالميةوقد تطور مصطلح التربية      
تربوية ملموسة,  الخبراء على إمكانية استخدام أدوات االتصال ووسائل اإلعالم لتحقيق منافع

تعليم اإلعالم, وأنها  على أنها اإلعالميةوبحلول السبعينات الميالدية بدأ النظر إلى التربية 
هقين خاصة من المخاطر التي المرا "مشروع دفاع " يتمثل هدفه في حماية األطفال والشباب

على كشف الرسائل " المزيفة ", " والقيم " "  استحدثتها وسائل اإلعالم الحديثة, وانصب التركيز
رفضها وتجاوزها, وفي السنوات األخيرة تطور مفهوم  غير المالئمة ", وتشجيع الطالب على

مكين " أيضا, يهدف إلى بحيث لم يعد"مشروع دفاع " فحسب, بل "مشروع ت اإلعالميةالتربية 
التي تحيط بهم, وحسن االنتقاء والتعامل معها, والمشاركة  اإلعالميةالثقافة  إعداد الشباب لفهم

 (.19, ص2010الشميمري, )بصورة فعالة ومؤثرة  فيها

 الغدوني,)كما تناولتها الدراسات في المجتمعات المعاصرة  اإلعالميةهمية التربية أومن     
 :(139, ص 2017

 التكيف مع التطور التقني لوسائل االعالم واالتصال -1
  اإلعالميةمواجهة مخاطر العولمة الثقافية و  -2
 الهوية الثقافية  علىالمحافظة  -3
 تنمية المسئولية االجتماعية والمواطنة  -4
 تنمية القيم المواجهة للتصدي االعالمي  -5
 مؤسسة التربوية وال اإلعالميةتحقيق التكامل بين المؤسسة  -6
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في المجتمعات من خالل تحقيق عدة معايير  اإلعالميةويمكن أن تتحقق تلك االهمية للتربية 
 ( 185-184, ص 2017)كما أوضحها مسلم  اإلعالميةرئيسية للتربية 

 وتأثيرها الواضح في حياتنا اإلعالميةهمية الوسائل أعرفة الطالب بم -1
 ئل استخداما آمنا الفهم الواعي الستخدام الوسا -2

  اإلعالميةتحليل وتفسير المضامين  علىقدرة الطالب  -3
 المشاركة الفعالة في انتاج محتويات اعالمية جديدة  -4

 التواصل االعالمي واالرتقاء بالذوق العام  -5

 مع القيم والعادات والسلوكيات االخالقية  اإلعالميةاتفاق مضمون المادة  -6

  اإلعالميةوالخبرات الالزمة الستخدام الوسائل توفير المهارات  -7
 توفير المحتوي المناسب وثراء موضوعاته بالمعارف والمعلومات والقيم  -8

 تقييم اداء الوسيلة وجودة االنتقاء  علىقدرة الطالب -9

في بيئة تعليمية تغيرت طبيعتها مع  اإلعالميةوهو ما نحتاجه اليوم من تفعيل لمعايير التربية 
ييرات العصر الرقمي وهو ما دفع الجميع للبحث عن التربية الرقمية لتساهم وفقا لطبيعتها في تغ

دعم القيم االخالقية والسلوكية التي تحد من مخاطر الفضاء الرقمي وتحقق مسؤليات امام 
المجتمعات االفتراضية من خالل ادوارها في امدادهم بالمعارف والمهارات الخاصة بالمواطنة 

الهوية القومية وتساهم في تقوية الترابط  علىية التي تحد من تأثيرات التوغل الرقمي لتحافظ الرقم
المجتمعي ولن يتحقق ذلك دون ان يكون التعاون الفعال للدور التربوي الذي تتيحه المدرسة مع 

 تلك التقنيات .
نهاية القرن الماضي  خالل ومما سبق نجد ان الثورة الرقمية والتكنولوجية التي اجتاحت العالم

وبداية القرن الحالي نتاجا مباشرا لجهود هؤالء ممن كانوا يطمحون إلى الوصول إلى زمن تكون 
فيه االتصاالت متوفرة وشاملة وتكون فيه المعلومات متاحة للجميع في وقت قياسي وسريع, وبذلك 

 .(732, ص2016)بشير ,  توجت جهود هؤالء في بناء أولى صور العولمة
كن مثلما يكون االستخدام الرشيد ألي وسيلة منافع عديدة يكون اإلسراف أو سوء االستخدام ول
على صاحبه إذا يفتح الباب أمام الكثير من المشكالت لذا وجب علينا من اآلن وصاعدا  وباال  

إيجاد السبل والوسائل التي تمكن الطالب في كافة المراحل التعليمية من التصدي لمخاطر 
هم للتكنولوجيا الحديثة المتاحة حاليا والتي يمكن أن تظهر في المستقبل أو على األقل استخدام

 تقليل مخاطر تلك الوسائل.
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 نتائج الدراسة التجريبية:

 :توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع -

 (1جدول )
 لمتغير النوع اتوزيع عينة الدراسة التجريبية من طالب المرحلة اإلعدادية وفق  

 % ك النوع

 50 30 ذكر

 50 30 انثى

 100 60 المجموع

)الذكور( وتعادلها نسبة من اجمالي المبحوثين )إناث(,  %50يتضح من الجدول السابق: أن نسبة 
 من إجمالي عينة الطالب المبحوثين . %50الذكور 

نتائج المستوى المعرفي للقياس القبلي والبعدي لطالب المرحلة اإلعدادية والخاص بمعايير 
  :لمواطنة الرقميةا

 (2جدول )
 المستوى المعرفي للقياسين القبلي والبعدي

 المستوى المعرفي
 القياس البعدي القياس القبلي

 % ك % ك
 60.0 36 3.3 2 مرتفع

 40.0 24 38.3 23 متوسط

 0 0 58.3 35 ضعيف

 100 60 100 60 المجموع

 اآلتيلتطبيق القبلي والتي تمثلت في المعرفي ل المستوىنتائج  إلى (2تشير نتائج الجدول )
المعرفي المتوسط للطالب بتكرار  المستوى% وجاء 3و3ونسبة  (2المرتفع بتكرار ) المستوىجاء 

 % 58.3بنسبة  (مفردة 35)الضعيف فتمثل في تكرار المستوى% اما 38.3ونسبة  (مفردة 23)
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ين حول مفهوم ومعايير المعرفي لدي المبحوث المستوىوتعكس النتيجة السابقة انخفاض 
مستوي معرفي ضعيف مقابل من يتمتع  علىالمواطنة الرقمية اذ حصل اكثر من نصف العينة 

 المرتفع  المستوىبمستوي معرفي متوسط وكذلك 
 المستوىكما تضمن الجدول نتائج للمستوي المعرفي الخاص بالتطبيق البعدي وفيه جاء 

( ويليه في الترتيب الثاني 36% وتكرار )60بنسبة  األولالمعرفي المرتفع للمبحوثين في الترتيب 
المعرفي  المستوىفي حين لم يحصل  (مفردة24)% وتكرار40المعرفي المتوسط بنسبة المستوى

 اي تكرار. علىالضعيف 
تطبيق البرنامج  إلى المعرفي لدي المبحوثين المستوىومن ثم يمكن ارجاع سبب ارتفاع نسبة 

 ية قيم المواطنة الرقمية لديهم .التجريبي المصمم لتنم
توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي القياس القبلي والبعدى  :األولالفرض 

لمستوى معرفة طالب المرحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية لصالح القياس البعدي 
 . (طنة الرقميةا)باستخدام فيلم رسوم متحركة لمعايير المو 

هذا الفرض تم تطبيق اختبار )ت( للعينات المرتبطة لمعرفة الفروق بين  وللتحقق من صحة
متوسطي القياس القبلي والبعدى لمستوى معرفة طالب المرحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة 

 .قميةالر 
 (3جدول )

اختبار )ت( لمعرفة الفروق بين بين متوسطي القياس القبلي والبعدى لمستوى معرفة طالب نتائج 
 حلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية .المر 

 المتوسط العدد المتغير
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 1.56082 60 3.2667 القياس القبلي
59 

-

14.619 
0.01 

 1.64291 60 6.7500 القياس البعدي

بين متوسطي القياس القبلي  اي  وجود فروق دالة إحصائ إلى تشير نتائج تطبيق اختبار "ت": 
والبعدي لمستوى معرفة طالب المرحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية, حيث بلغت قيمة "ت" 

 .( 0.01عند مستوي داللة ) ا(, وهي قيمة دالة إحصائي  14.619-)
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حيث وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياس القبلي  األولوبذلك نقبل صحة الفرض 
البعدي لمستوى معرفة طالب المرحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية لصالح القياس البعدي و 

 .(لتنمية قيم المواطنة الرقمية )باستخدام فيلم رسوم متحركة

, 91( والتي توصلت إلى أن )89, ص2016وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة عبد البديع)
فون معنى المواطنة الرقمية وكذلك دراسة المسلماني %( من الطالب أجمعوا على أنهم ال يعر 4
( حيث أثبتت ضعف وعي الطالب بمعنى المواطنة وهو ما توصلت له أيضا 77, ص2014)

( وأثبتت فعالية البرنامج المستخدم في تنمية وعي الشباب 268, ص2015)دراسة عبداهلل
,  2017ت إليه دراسة حسن )بالمواطنة الرقمية بينما اختلفت الدراسة الحالية مع ما توصل

( والتي توصلت إلى وجود مستوى متوسط من المعرفة بالمواطنة الرقمية ويرجع ذلك 90ص
الختالف طبيعة المجتمع حيث يهتم المجتمع األردنى بتوعية وتوجيه الطالب مما أدى إلى 

 حصولهم على مستوى متوسط من المواطنة الرقمية.

لة إحصائية بين متوسطات القياس البعدي لمستوى معرفة توجد فروق ذات دل  :الفرض الثاني
 . (إناث -ذكور )طالب المرحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية باختالف النوع 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة الفروق بين 
اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية  متوسطات القياس البعدي لمستوى معرفة طالب المرحلة

 . (إناث -باختالف النوع )ذكور 

 (4جدول )

اختبار )ت( لمعرفة الفروق بين بين متوسطي القياس القبلي والبعدى لمستوى معرفة طالب نتائج 
 المرحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية .

 النوع

 

المتغير

درجة  اإلناث الذكور
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
االنحراف  المتوسط العدد الداللة

 المعياري
االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

القياس 
 البعدي

30 5.8000 1.42393 30 7.7000 1.26355 58 
-

5.467 
0.01 
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بين متوسطات القياس  اوجود فروق دالة إحصائي   إلى تشير نتائج تطبيق اختبار "ت": 
 -النوع )ذكور  باختالفحلة اإلعدادية بمعايير المواطنة الرقمية البعدي لمستوى معرفة طالب المر 

 .( 0.01عند مستوي داللة ) ا(, وهي قيمة دالة إحصائي  5.467-إناث(, حيث بلغت قيمة "ت" )
بين متوسطات القياس البعدي  اوبذلك نقبل الفرض الثاني حيث وجود فروق دالة إحصائي  

إناث(  -ة بمعايير المواطنة الرقمية باختالف النوع )ذكور لمستوى معرفة طالب المرحلة اإلعدادي
 لصالح اإلناث .

( والتي توصلت إلى p2070, 2016) Jones, Mitchellوقد اتفقت الدراسة مع دراسة 
وجود فروق في درجة االحترام عبر االنترنت لصالح الفتيات بينما اختلف مع دراسة سمعان 

ال توجد فروق دالة إحصائيا وفقا لعامل النوع بين  ( والتي توصلت إلى أنه283, ص2017)
تصورات الطالب حول سبل تفعيل المواطنة الرقمية ويرجع ذلك إلى أن الهدف من تلك الدراسة 
هو التعرف على تصورات الطالب حول التفعيل في حين هدفت الدراسة الحالية إلى قياس مستوى 

لصالح الفتيات نظرا لطبيعة المجتمع المصري الذي  المعرفة بمعايير المواطنة الرقمية والذي جاء
علي االلتزام بقواعد السلوك والبحث عن سبل الحماية الشخصية وهو  تكون فيه الفتاة أكثر حرصا  

أكبر للتركيز واالهتمام بالمعرفة التي تحميها من الوقوع في مخاطر  اما يدفعها ويمثل حافز  
 االستخدام التكنولوجي .

 والتي توصلت إلى أن (Snyder p297, 2016 (في مجملها مع دراسةوتتفق نتائج 
 إصالح مناهج المدارس اإلعدادية لتشمل المواطنة الرقمية قد يؤدى إلى تغيير اجتماعي ايجابي.

والثاني ويمكن إرجاع  األولوقد اتضحت فاعلية البرنامج من خالل إثبات صحة الفرضين 
مها استخدام برنامج الرسوم المتحركة واختيار شخصياته سبب هذه الفاعلية إلى عوامل عدة أه

التي تتشابه لحد كبير مع شخصيات األلعاب االلكترونية التي انتشر استخدامها بين المراهقين 
وعلى صعيد آخر قدم البرنامج قصص حقيقية تم تداولها عبر المواقع االلكترونية المختلفة وهو ما 

هذه الفئة العمرية عالوة على اهتمام البرنامج بالتأكيد على فكرة يمثل عامال يجذب انتباه وتركيز 
أن الحماية وتغيير السلوك مع االحتفاظ بحق االستخدام هما وجهان لعملة واحدة وليس الحل في 
كساب  نما في تحويله إلى سلوك ايجابي فعال وتصحيح األفكار الخاطئة وا  منع هذا االستخدام وا 

ن تغيرت طبيعة مهارة االستخدام األمثل  وكيفية مواجهة المشكالت الرقمية بكافة أنواعها حتى وا 
 المشكالت أو استحدثت وسائل جديدة .

وبشكل عام ترجع فاعلية البرنامج إلى ما اشتمل عليه من إجراءات وفنيات ووسائل تقويم 
رض ووسائل مساعدة كاستخدام نظام مجموعات المناقشة حيث تم مناقشته بين فترات تكرار ع
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البرنامج وما مرت به مفردات المجموعة التجريبية من تجارب شخصية مما كان له أثر في نفوسهم 
 حيث عبر الطالب عن استحسانهم واستفادتهم من المشاهدة وحلقات النقاش حول البرنامج.

وقد الحظت الباحثتان أن طالب المجموعة التجريبية كانوا في أمس الحاجة إلى التعرف على 
اتخاذ القرارات الصائبة إزاء ما يواجهون من مشكالت أثناء استخدامهم للتكنولوجيا والتي لم كيفية 

يستطيعوا استفسار أولياء أمورهم حولها خوفا من العقاب أو هروبا من منعهم من استخدام هذه 
لوجيا الوسائل وقد ولد التعرض للبرنامج لديهم إحساسا بالثقة في قدرتهم على امتالك قيادة التكنو 

دراك تام.   بوعي وا 
العديد من الدراسات والبحوث الخاص بالمواطنة  علىومن النتائج السابقة وبعد االطالع 

فقد قامت الباحثتان ببناء قائمة يمكن أن يسترشد بها اخصائي اإلعالم  اإلعالميةالرقمية والتربية 
 اإلعالميةوذلك لتفعيل التربية  ةاإلعالميالتربوي تتضمن مبادئ المواطنة الرقمية في ضوء التربية 

في المدراس والتي من شأنها أن تؤثر في غرس قيم المواطنة الرقمية وتساهم في تشكيل شخصية 
 بما يالئم طالب المرحلة اإلعدادية ارقمي   االطالب كونه مواطن  

 :والتي تمثلت بنودها فيما يلي
ي وتفعيل األنشطة القائمة على استخدام التجديد والتطوير المستمر في أنشطة اإلعالم التربو  -1

التكنولوجيا الرقمية والشبكة العنكبوتية بهدف إعداد الطالب لمواجهة متغيرات العصر الرقمي بما 
 يتفق مع قيم المجتمع وثقافته.

تضمين األنشطة التي ترسخ تحقيق السالمة للطالب أثناء عمليات البيع والشراء الرقمي بما  -2
 لتحقق من أمان ومصداقية المواقع وتأمين البطاقات البنكية وحفظ سرية بياناتها.يشمله ذلك من ا

أن تسهم أنشطة اإلعالم التربوي في تعريف الطالب بالمصطلحات الخاصة باالتصال الرقمي -3
والتطبيقات المختلفة لمواقع التواصل االجتماعي بحيث تزيد من مهارات الطالب حول االستخدام 

 أفضل الطرق لتحقيق التواصل الرقمي الفعال.المسئول لها و 

تضمين قواعد السلوك الرقمي من خالل تفعيل أنشطة اإلعالم التربوي القائمة على الحوار  -4
والمناقشة بما يصقل مبادئ وآداب الحوار والحرية الشخصية وقبول اآلخر وغيرها من المفاهيم 

 والقيم .

كفاءة استخدامه للتكنولوجيا وتوجيهه نحو سبل التعلم تدريب الطالب ليكون مؤهال   لتحسين  -5
الذاتي عبر االنترنت وتحقيق االستفادة من التطبيقات الرقمية التي تعمل على تمكينه من تحويل 

 المعارف النظرية إلى سلوكيات وممارسات تدعم أدائه التعليمي.
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زام بقواعد الصحة والسالمة ينبغي أن يكون أخصائي اإلعالم التربوي قدوة للطالب في االلت -6
الرقمية من خالل االلتزام بقواعد التعامل الصحيحة وبطريقة الجلسة الصحية أثناء االستخدام 
 وتجنب االستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا الرقمية وغيرها من طرق مكافحة األضرار الصحية.

هم أثناء التواجد عبر االنترنت تدريب الطالب على اإلجراءات الوقائية التي تسهم في حمايت -7
 والمراجعة المستمرة ألحدث تطبيقات الحماية وطرق تأمين البيانات واإلبحار اآلمن.

زيادة وعي الطالب بالمبادئ والمفاهيم القائمة على إدراك القوانين الرقمية والتأكيد على ضرورة  -8
وغرس مبادئ ضبط سلوك الطالب  احترام حقوق الملكية الفكرية لآلخرين وحقوق النشر والتأليف

 القائم على الرقابة الذاتية.

نشر ثقافة االلتزام الواعي بالحقوق والمسئوليات الرقمية وتشجيع الطالب على التفكير الناقد  -9
والتحليلي تجاه القضايا االجتماعية والثقافية بما يساهم في عدم انقيادهم وراء الشائعات الرقمية 

 ها. والمشاركة في تداول

 :خالصة النتائج

اثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوي معرفة طالب المرحلة االعدادية  -1
بمعايير المواطنة الرقمية لصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ويمكن ارجاع تلك الفروق 

 :إلى المعرفي المستوىفي 
مية ومعاييرها التسعة في االختبار القبلي ويرجع ضعف معرفة الطالب بمفهوم المواطنة الرق -أ

اغفال معظم المقررات الدراسية واالنشطة الطالبية لتناول موضوع المواطنة  إلى السبب في ذلك
الرقمية وهو ما جعل للبرنامج تأثير بعد عرضه حيث ساهم في توضيح المفهوم والمقصود بمعايير 

 المواطنة الرقمية .
نة الرقمية الذي تم تناوله من الموضوعات الحياتية التي يعيش احداثها ب_ يعد موضوع المواط

الطلبة عند تعاملهم اليومي مع وسائل االعالم االلكترونية وهو ما دفع الطالب لالهتمام بالمحتوي 
للمعلومات  علىالمقدم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم اثناء هذا التعامل من خالل االهتمام والتركيز 

 حها بالبرنامج المقدم . التي تم طر 
طريقة تقديم المادة العلمية في شكل برنامج رسوم متحركة يضم تعليق صوتي والمؤثرات  -ج

الصوتية والموسيقي المناسبة بطريقة مبسطة وبعيدة عن تقديم الشرح التقليدي ساهم في جذب 
 مواطنة الرقمية .احداث تغيير في مستوي معرفة الطالب بمعايير ال علىانتباه الطالب وساعد 
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وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوي معرفة طالب المرحلة  إلى كما توصلت الدراسة -2
االعدادية بمعايير المواطنة الرقمية لصالح االناث, وقد يرجع السبب في ذلك الهتمام االناث 

مثل ذلك لهم طرق االستخدام السليم في التعامل التكنولوجي حيث ي علىبشكل اكبر في التعرف 
 تنا المحافظة اجانب من الحماية الشخصية والتعامل االمن خاصة في مجتمع

اثبتت الدراسة فاعلية البرنامج في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدي طالب المرحلة االعدادية,  -3
سلوب أتوضيح معايير المواطنة الرقمية ب علىان البرنامج تضمن التركيز  إلى وقد يرجع ذلك

ط وطرق تعليمية غير تقليدية ساهمت في تنمية معرفة الطالب بمعايير المواطنة الرقمية مبس
المعرفي  المستوىواتضح ذلك في فروق نتائج االختبار البعدي الذي اظهر فيه الطالب ارتفاع في 

 . لرقمية مقارنة باالختبار القبلي الخاص بمعايير المواطنة ا
 توصيات الدراسة ومقترحاتها:

 ضرورة االهتمام بالتوعية بمجال المواطنة الرقمية لدى فئات المجتمع المختلفة..  1

ضرورة تضمين األنشطة المدرسية والسيما اإلعالم التربوي مقرر خاص بالمواطنة الرقمية  -2
تاحتها واهتمام وزارة  عبر المراحل العمرية المختلفة خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة وا 

 ية والتعليم بالجانب التكنولوجي .الترب

ضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين وأخصائيين اإلعالم تتضمن كيفية توظيف  -1
المختلفة من اجل تفعيل معايير المواطنة  اإلعالمية المواطنة الرقمية في األنشطة

 الرقمية ونشر الوعي بها لدى الطالب .

 بللورة اآلتي: ومن خالل ما سبق طرحه من نتائج وتوصيات يمكن

إذا كانت هناك العديد من المخاطر والمشكالت التي تواجه المراهقين أثناء استخدامهم للتكنولوجيا 
الحديثة والتي تتنوع وتختلف باختالف الوسائل وتطورها فالخروج من هذه األزمة يحتاج لتضافر 

ل لتلك الوسائل ويأتي في العديد من المؤسسات المعنية بالتربية للتوعية بسبل االستخدام األمث
مقدمة تلك المؤسسات المدرسة والتي يمكن أن تقوم بدورها المنوط من خالل تفعيل ممارسة 

وخاصة األنشطة التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي  اإلعالميةالطالب لألنشطة 
ة أكثر فاعلية في تمثل عامل جذب للطالب في جميع المراحل والذي من شأنه المساهمة بصور 

 ابما يساهم بتنشأة أجيال أكثر وعي   اإلعالميةنشر قيم المواطنة الرقمية وتفعيل مبادئ التربية 
 . في استخدامها على الوجه األمثل ابالتطورات التكنولوجية وأكثر حرص  
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 جامعة بورسعيد

 كلية التربية النوعية
 قسم اإلعالم التربوي

 
 مقياس للمستوي المعرفي في إطار بحث بعنوان

فاعلية برنامج لتنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في ضوء التربية 
 اإلعالمية
 إعداد/

 د/ هبه مصطفى حسن مصطفى      د/ والء محمد محروس الناغي
 
 
 
 
 
 

2017 
 :عزيزي الطالب

يهدف هذا االختبار إلى قياس قيم المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في ضوء التربية 
 .اإلعالمية

 بأن نتائج هذا االختبار ستستخدم اأرجو اإلجابة عن أسئلة هذا االختبار بكل دقة وعناية علم  
 تك في المدرسة.فقط ألغراض البحث العلمي وليس لها عالقة بدرجا

 الباحثتان
___________________________________________________________ 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي: -
 المواطنة الرقمية هي: -1

 معرفة واجباتنا وحقوقنا كمستخدمين للتكنولوجيا الحديثة  -أ 
 استخدام مستر لألجهزة الرقمية مثل اآليباد والموبايل. -ب 

 االنتماء للوطن.الوالء و  -ج 
 

 :مواقع التواصل االجتماعي علىاذا اعجبتني صورة شخصية  -2

 مدرس اإلعالم التربوي

 بكلية التربية النوعية
 جامعة بورسعيد

 

 مدرس اإلعالم التربوي

 بكلية التربية النوعية
 جامعة بورسعيد
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 اقوم بنشرها مباشرة ليراها اصدقائي . -أ 
 استئذان اآلخرين قبل نشر صورهم الخاصة. -ب 

 واحتفظ بها . كصورة انسخها -ج 
 

 عند االتصال بأصدقائي عبر االنترنت اقوم ب: -3
 ال.االتصال عبر الرسائل لالستئذان في االتص -أ 
 االتصال الصوتي وتكرار االتصال في حالة عدم الرد. -ب 

 استخدام االتصال عبر الفيديو مباشرة. -ج 

 

 :في حالة رغبتك في شراء سلعة عبر االنترنت ماذا تفعل -4
 الموقع علىأتأكد من وجود عالمة القفل  -أ 
 إجري عمليات شراء كنوع من المزاح. -ب 

 وات الشراء .واتبع خط الموقع التجاري واسجل بياناتي اراسل -ج 
 

 :إذا أعجبتك سلعة على االنترنت تقوم -5
 .ااطلبها فور   -أ 
 باستئذان والديك قبل الشراء واألخذ بنصيحتهم. -ب 

 برفض الشراء لعدم الثقة في المواقع االلكترونية. -ج 

 

 :االنترنت اقوم علىعند رغبتي في الحصول -6
 ( المفتوحة واستخدامها.Wi- Fi)بالبحث عن شبكات الواي فاي  -أ 
 ( الخاصة باآلخرين بعد تهكيرها.Wi- Fi)ستخدام شبكات الواي فاي ا -ب 

 ( المدفوعة الثمن قبل االستخدام.Wi- Fi)استخدام شبكات الواي فاي  -ج 

 

 :أثناء اجراء تعليق احد االصدقاء برأي مخالف لرأيك تقوم بر -7
 اعمله حذف وبلوك . -أ 
 أي مخالف لي .نصل لمرحلة الخالف التي تؤدي للتشاجر معهالنه يعبر عن ر  -ب 

 في الحديث وأحرص على عدم مقاطعته في البيئة الرقمية عبر اإلنترنت. أقدر دوره -ج 
 

 :اتمتع بحرية خاصة في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي حيث يمكنني -8
 إرسال طلبات الصداقة الياي شخص على مواقع التواصل االجتماعي. -أ 
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 االنترنت. علىية إرسال طلبات الصداقة لمن لديه صورة حقيق -ب 

 ارسال طلبات الصداقة القاربي واصدقائي ومعارفي فقط . -ج 
 

 عند عمل حساب خاص بي على اإلنترنت استخدم:-9
 اسمي الحقيقي. -أ 
 استخدم اسم مستعار يساعدني ان اكون اكثر حرية . -ب 

 استعير اسم أحد أصدقائي . -ج 
 

 :عند نشر او مشاركة أي منشور تشعر بر-10
 يد لعدم وجود رقابة على اإلنترنت.الحرية في نشر ما ار  -أ 
 عدم نشر أي معلومة تسئ لآلخرين تشوه صورتي أمام عائلتي. -ب 

 انشر ولم افكر مسبقا قبل النشر. -ج 
 

 استخدم اليوتيوب في  -11
 تحميل األلعاب وبعض الفيديوهات التي تساعدك في فهم المواد الدراسية. -أ 
 تحميل البرامج والصور والفيديوهات المهكرة. -ب 

 العديد من برامج األلعاب القتالية . تحميل -ج 
 

 عند دخولك على المواقع واأللعاب اإللكترونية تفضل أن:-12
 تفتحها وتستخدمها مباشرة. -أ 
 تشاهد فيديوهات حول طريقة استخدامها. -ب 

 تسأل أصدقائك عن طريقة االستخدام. -ج 
 

 من آداب القانون الرقمي:-13
 ها مع اصدقائي.تهكير األلعاب والمواقع االلكترونية ومشاركت -أ 
 نشر الفيروسات عبر الشبكة يمثل متعة وانتصار على اآلخرين. -ب 

 احترام حقوق الملكية الفكرية لآلخرين. -ج 
 

 المنشورات التي يقوم أصدقائك بنشرها على صفحاتهم:-14
 تثق فيها وتنشرها أنت أيضُا. -أ 
 تتأكد من محتواها ثم تقرر نشرها أم عدم نشرها. -ب 

 ابات أصدقائك في أي منشور يقوموا بنشره لكي ترضيهم.كت علىمن واجبك ان تعلق  -ج 
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 :افضل ان استخدم االتصال الصوتي والمرئي في-15
 مع جميع االفراد فهي وسيلة سهلة عن الكتابة . -أ 
 .مع اصدقائي في الجروبات الخاصة في مواقع التواصل االجتماعي  -ب 
 في أي وقت وأي مكان. -ج 

 

 :تعند قيامك بإنشاء حساب عبر االنترن-16
 تستخدم كلمة مرور سهلة حتى ال تنساها. -أ 
 تحفظ كلمة المرور الخاصة بك على الجهاز حتى ال تعيد إدخالها كل مرة. -ب 

 تستخدم كلمة مرور صعبة لتأمين حسابك. -ج 

 اعتقد ان اختراق معلومات االخرين والتحميل غير القانوني للموسيقى واألفالم وااللعاب . -17

 اضرار افعال عادية وال تسبب اي  -1
 افعال ال يحاسب عليها القانون-2
 افعال غير اخالقية -3
 

 :من آداب الصحة والسالمة-18
 استخدام األجهزة االلكترونية إذا كانت متاحة . -أ 
 تحديد أوقات لالستخدام تلتزم بها. -ب 

 السهر طوال الليل لالستمتاع بالسرعة العالية لإلنترنت -ج 
 

 :عند استخدامك الهاتف المحمول-19
 ي غرفة مظلمة لالستمتاع باللعب في هدوء.تجلس ف .1
 تجلس لساعات متتالية وال تشعر بالوقت الذي قضيته في االستخدام . .2

 تضبط مستوى السطوع بما يالءم إضاءة الغرفة . .3

 

 في حالة مشاركة اللعب مع افراد اخرين البد ان نعرف مع من نلعب وذلك تحقيقا لمبدأ  -20
 الصحة والسالمة  -أ

 ة الرقمية الثقاف -ب

 االمن الرقمي -ج
 

ننصح دائما بتقليل االوقات التي يستخدمها الفرد في استعمال التكنولوجيا ومقاومة ادمان  -21
 بالتقنيات الحديثة حتي نحقق مبدأ

 الحقوق والواجبات -أ
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 القانون الرقمي  -ب

 الصحة والسالمة  -ج
 

استخدامنا لتكنولوجيا الحديثة يجب  عندما نتعرض لبعض سلوكيات االبتزاز والتهديد عند -22
 علينا تبلي  الجهات المختصة واولياء امورنا حيث يقع ذلك تحت بند 

 االمن الرقمي  -أ
 الصحة والسالمة  -ب

 الحقوق والمسؤليات  -ج

ضرورة حجب المواقع الغير مالئمة واستخدام كلمات سر صعبة وطويلة هذة االمور تحقق  -23
 معيار 

 رقمي القانون ال -أ
 االمن الرقمي -ب 

 الصحة والسالمة -ج

 لكي نطبق معيار االمن الرقمي البد ان  -24

 نذكر اسم المصدر الذي شاركنا المحتوي الخاص به  -أ
 ال نستخدم كلمات تسئ لالخرين او صور مخلة  -ب

 نحدث برامج الحماية الخاصة بالتجسس والفيروسات وعمل فالتر للرسائل غير المرغوبة . -ج

 :عندما يرسل اليك شخص لم تعرفه بعض الملفات ماذا تفعل -25
 افحصها جيدا التأكد من محتواها  -أ

 اخبر اصدقائي وافتحها معهم -ب

 ال افتحها-ج

 
 :من القوانين التي وضعتها الهيئات الحكومية لمكافحة الجرائم المعلوماتية -26
 غير صحيحة  بأسماءاستخدام حسابات  -أ

 باألفرادة التشغيل الخاصة تحديث انظم -ب

 استخدام محتوي رقمي مسئ لالخرين  -ج

 نعني بالثقافة الرقمية  -27
 ان يكون لدينا معلومات كافية عن التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي قبل التعامل معها  -أ

 ل معهاان يكون لدينا معلومات كافية عن التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي اثناء التعام -ب

 ان يكون لدينا معلومات كافية عن التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بعد التعامل معه -ج
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 السادة المحكمون:

       االعالم وثقافة االطفال بمعهد الدراسات العليا ستاذ أ ,ا.د/ محمود حسن اسماعيل -1
   . عين شمس جامعة –للطفولة 

 –للطفولة  االعالم وثقافة االطفال بمعهد الدراسات العليا ستاذ أ ,أ.د/ اعتماد خلف معبد -2
 .عين شمس جامعة

جامعة  –ستاذ االعالم وثقافة االطفال بمعهد الدراسات العليا  للطفولة أ ,أ.د/ محمد معوض -3 
 .عين شمس

  .بورسعيد  جامعة –مساعد بقسم االعالم التربوي ستاذ أ , أ.م.د/ وليد وادي النيل -4
 .بورسعيد جامعة  –مساعد بقسم االعالم التربوي ستاذ أ ,أ.م.د/ هاني ابراهيم البطل -5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


