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 ممخص البحث
 شسيػػة ميػػارات  إلػ  اتتبػػار تاةميػػة برنػامب  ػػفريعي  ػػاعؼ ةمػ  الػػتعمؼ السػػفمب تػيىػفت  الفراسػػة 

 خرػص ريػاض افطفػاؿ،  -جامعػة السجسعػة-بكمية التربيػة  السؾاطشة الر سية لفى الظالبات السعمسات
كاسػػػتخفم  الفراسػػػة السػػػشيب يػػػبو التجريعػػػي، كاةتسػػػفت تييػػػا ةمػػػ  الترػػػسيؼ ذ  السجسؾةػػػة التجريعيػػػة 

فريعي القػاعؼ ةمػ  الػتعمؼ السػفمب الت الؾاحفة باستخفاـ القياس القعمي كالبعف ؛ لمتأكف مؽ تاةمية العرنامب
تػػي  شسيػػة ميػػارات السؾاطشػػة الر سيػػة لػػفى الظالبػػات السعمسػػات  خرػػص ريػػاض افطفػػاؿ، كاسػػتخفم  

( 0(، )الباحثػة إةػفاد) يػا شسيت الؾاجػ  السؾاطشػة الر سيػة ميػارات  اعسػة (2الباحثػة افدكات التاليػة) )
 تػ  السقتػرح لمشسػؾذج كتقػا كالسعػف ،السؾاطشة الر سيػة اتميار  لتشسية السفمب التعمؼ ةم   اعؼ مقترح برنامب

 السؾاطشػة الر سيػة سيػاراتل ( اتتبػار  حرػيمي3، ))الباحثػة إةػفاد) ك فريدػيا السفمب التعمؼ برامب  رسيؼ
-بكميػة التربيػة  السدػتؾى الثػامؽ طالبػاتمػؽ  طالبػة   (02)مػؽ ، ك كؾنػ  ةيشػة الفراسػة )الباحثػة إةفاد)

تػػػػػػػػي الفرػػػػػػػػل الفراسػػػػػػػػي افكؿ لمعػػػػػػػػاـ الفراسػػػػػػػػي  رػػػػػػػػص ريػػػػػػػػاض افطفػػػػػػػػاؿ خ -جامعػػػػػػػػة السجسعػػػػػػػػة
تػػػركؽ ذات د لػػػة إحرػػػاعية بػػػيؽ متؾسػػػت درجػػػات الظالبػػػات ـ، كأعيػػػرت الشتػػػاعب كجػػػؾد 0222/0202

( كمتؾسػت درجػا يؽ تػي التظعيػق البعػف  72.028) لالتتبػار التحرػيميالسعمسات تي التظعيق القعمي 
( أكعػػػػر مػػػػػؽ )ت( 20.872انػػػػ  )ت( السحدػػػػؾبة  )( لرػػػػالت التظعيػػػػق البعػػػػف ، حيػػػػػ   20.248)

أ  أنيػػػا دالػػػة إحرػػاعيا كىػػػؾ مػػػا  كذػػػ  ةػػػؽ  حدػػػؽ  2.22( ةشػػػف مدػػػتؾى د لػػػة 0.058الجفكليػػة  )
بالجػفكؿ السرجعػي  (h2 0.14 < ) كبسقارنػة ييسػة، افداء البعف  لمظالبات السعمسات ةؽ افداء القعمي

لسيػػػارات  ا تتبػػػار التحرػػػيميالتػػػأ ير  عيػػػر تػػػي السقتػػػرح لتحفيػػػف مدػػػتؾى حجػػػؼ التػػػأ ير نجػػػف أف حجػػػؼ 
( 2.20( كىػي ييسػػة أكعػر مػػؽ القيسػة السرجميػػة لحجػؼ التػػأ ير الكعيػر كىػػي )2.207) السؾاطشػة الر سيػػة

 شسيػػة مػػتعمؼ السػػفمب دكرا تعػػا  تػػي لكىػػؾ مػػا يؾنػػت أف حجػػؼ التػػأ ير  عيػػر، كمػػؽ  ػػؼ  سكػػؽ القػػؾؿ أف 
 .مساتلمظالبات السع ميارات السؾاطشة الر سية

 الظالبات السعمسات –السؾاطشة الر سية  –التعمؼ السفمب ات المفتاحية: مالكم
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Abstract 
     The study aims at testing the effectiveness of a training program based 

on blended learning in developing the digital citizenship skills for female 

students and teachers at the College of Education, Majmaah University, 

specializing in kindergarten, and the study uses the semi-experimental 

methods, in which is based on the design of one experimental group using 

pre and post measurement. To ensure the effectiveness of the training 

program based on blended learning in developing digital citizenship skills 

for female teachers in kindergarten, the researcher used the following tools: 

(1) a list of digital citizenship skills to be developed (researcher preparation), 

(2) a proposed program based on blended learning to develop Digital 

citizenship skills, prepared according to the proposed model in designing and 

teaching blended learning programs (researcher preparation), (3) 

Achievement test of digital citizenship skills (researcher preparation). The 

study sample consists of (40) students from the eighth level at the College of 

Education, Majmaah University, specializing in kindergarten in the first 

semester of the academic year 2019/2020, and the results showed 

statistically significant differences between the mean scores of female 

teachers in the pre-application for the achievement test (80.417) and their 

average scores in the post application (94.167) in favor of the post 

application, where (T) the calculated = (14.780) is greater than (T) tabular = 

(2.457) at a significance level of 0.01, meaning that it is a statistical function, 

which reveals an improvement in the dimensional performance of female 

teachers on the previous performance by comparing the value of (> 0.14 h2) 

with the suggested reference table to determine the level of the impact size. 

It is found that the size of the effect is large in the achievement test of digital 

citizenship skills (0.948), which is a value greater than the reference value 

for the size of the large effect, which is (0.14), indicating that the size of the 

effect is large, and then it can be said that the blended learning has an 

effective role in developing the digital citizenship skills of female students.  

 

Key words: Blended Learning - Digital Citizenship - student-teacher's. 
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 مقجمة
بذكل متزايف ةم   اتة  العالؼ اليـؾ  ظؾر ا  عير ا تي مجاؿ التقشية الر سيةذيف      
السحمية كالقؾمية كالفكلية حت  أنيا أصبح  السحرؾ افساس التي  قؾد ةسمية الشسؾ ؛ افصعفة

، افمر الذ  نتب ةشو   رأس الساؿ السعرتيكالتقفـ تي ا  تراد ات العالسية التي  ر ز ةم
 .ييؾع مرظمت السؾاطشة الر سية

 كعل ا ىتساـ بسؾنؾع السؾاطشة الر سية أمر ا  ذغل جسيع افتراد؛  ؾنيا  عشي
افتراد، جسيع  إلرياد الظرؽ الدميسة ا باع يفؼ إل   الر سي، تييتي السجتسع  بانفماجيؼ

جل أمؽ الر سية،  يو ةم   يفية التعامل مع السعامالتطالب الجامعة، كذلػ بالتشع تاصة  
ف السؾاطشة الر سية مؽ نركريات إلذالػ ت قفمو، جل أمؾاطؽ ر سي  ح  كطشو كيجتيف مؽ 

 (.222، ص. 0224)الحرر ،  ةرر السعمؾمات
تي  (72، ص. 0224)الفىذاف  مؽ كجية نغر  تزت أىسية السؾاطشة الر سيةكسا 

، كذلػ كأنرارىا يريحة الذباب كالسراىقيؽ، كالتعريف بسشاتع التقشياتحسا ة السدتخفميؽ مؽ 
الحسا ة كافماف(، تا حتراـ يتؼ مؽ تالؿ التؾاصل  –التعميؼ  –مؽ تالؿ مبادئ )ا حتراـ 

ع  لمحف مؽ ن  كالسذار ة ةعر الؾساعل اإللكتركنية بظريقة  عقة، ك ؾانيؽ ر سية تاصة ك  
أما  التظعيقات الر سية،باستخفاـ  نذر السعرتةيؼ مؽ تالؿ إ احة التجاكز كا تتراؽ، كالتعم

الحسا ة كافماف تسؽ تالؿ  حفيف الحقؾؽ كالسدؤكليات ك ؾتير افمؽ القؾمي إناتة إل  
 ؾتير الرحة كالدالمة أ   ل ما يتعمق بالرحة الشفدية كالعفنية تي ةالؼ التكشؾلؾجيا 

 .الر سية
 قاتة السؾاطشة الر سية بيؽ الظالب أصبح  حاجة  ( أف نذر0220كسا يرى حفاد )

ممحة  ج  أف  تحؾؿ إل  مذاريع كبرامب  ربؾية بالتعاكف مع مبادرات السجتسع السفني 
كالسؤسدات اإلةالمية، حت  نتسكؽ مؽ حسا ة مجتسعا شا مؽ اآل ار الدمعية الستزايفة 

تراد الر سي الؾطشي، تالسؾاطؽ الر سي لمتكشؾلؾجيا، ك حفيز ا ستفادة السثم  مشيا تي بشاء ا  
ىؾ الذخص الذ   ح  كطشو كيفكر تي مرمحة العامة كيدتخفـ التكشؾلؾجيا بذكل  حسيو 

 كيحس  ترؾصيتو كيحتـر القؾانيؽ كافةراؼ كحقؾؽ اآلتريؽ كحريا يؼ اإلندانية.
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 بسثابة السحرؾ الحقيقي كالسشفذ ة  خرص رياض افطفاؿالسعمس كبسا أف الظالبة
تإف ةسمية ، مدتقبال مب محؾ افمية الر سية السعمؾما يةاكبر  سترا يجيات  ربية الظفل، الؾاةي 
ميارات السؾاطشة الر سية ك شسيتيا لفى الظالبة السعمسة،  عف أمر يفيف افىسية؛ نغر ا  إكداب 

لظفل تي مياميا  جاه اتي أداء  انجاحي متظمبات ت مؽ أىؼاراسي مػ ال ةيا ىتساـ بتشس فف
كاحفة التعمؼ العشاعي  كالتعمؼ الر سي كتق ا فسس سيلمتفر  ئاتيب ؼي رس سثلي، ك السدتقعل القري 
)باكمر  كسمؾ يا و السؾاطؽ الر سي مبادئ ةيأف  ديؼ تي  شس سكؽ  التي اتيجي امؽ أىؼ ا ستر 

 .(52-07ص ص.  ،0224كدالي، 
السؾاطشة  أىسية  شسية مياراتكأكفت العفيف مؽ الفراسات ةم  ماسعق، حي  أبرزت 

؛ الديف، 0227؛ حذيش، 0227؛ السمحؼ كجاب هللا، 0222مثل) دراسة )الذريف، الر سية، 
. كالتي أكفت ةم  (Richards, 2010؛ Al-Zahrani, 2015؛ 0228، زكيؽ، 0227

  مة داةفىا ، ؿاحتراتي كتعا لالتكشؾلؾجيا بذك استخفاـ  مةأف  فرة الظالبة السعمسة 
ستثسار الر سي تي  لكتركنية، كنذر  قاتة اإلالذبكات ا مؽ تالؿالخفمات السقفمة  تغالؿاس

 .مشايت الحياة معغؼ
 ت  ىاعال   اك ذيف السجتسعات البذرية مع عيؾر الجيل الثان  لإلنترن   ظؾر  

ؽ تي ةسمية التفريس، افمر الذ  نتب ةشو العفيف م استخفاـ التؾاصل الستزامؽ كغير الستزامؽ
مؽ التفاةمية كالسركنة ذلػ التعمؼ السفمب  تسيز بويلسا الشساذج كمؽ أىسيا) التعمؼ السفمب، 

التي مؽ يأنيا أف  شتقل بالتعميؼ إل  التعمؼ، ك جعل الظال  متمٍق كمرسل كمتفاةل كمذارؾ   
 .مجرد مدتقعل
 حديؽ ك ظؾير افداء أف ةم   Haskvitz (2019, p. 78) ىاسكفيتزيؤ ف ك 

 عقيفا   اكازدادت ميستي معمسة الركنةتقف  ظؾر دكر ؛ ستسرارا اعسة ب نركرة سيشيال
، كحذؾىا افطفاؿ ا  قترر ةم  نقل السعرتة إل  ةقؾؿ قميف    التعميؼ كا داةا ، فبعف أف  اف

ا بحفكد  اةات الفراسةبالسعمؾمات، كا طالع ةم  الكتاب السفرسي السشيجي،  ، تقت كمحفد 
ؾع   قشيات  أف  ةكبات ةم  السعمس ،تقف  عفدت أدكاره كأساليبو االيؾـ مختمف   التعميؼأصبت 

 .التكشؾلؾجية تاعقة التظؾر تي التعميؼ ىذا العرر
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أنو  عظي الفرصة لسا  دسي "بالال قيف  التعمؼ السفمبأىؼ ما يتسيز بو  كلعل
مؽ أماكؽ كمشاطق  يؽالسذار العفيف مؽ  التفريس، حي   ذترؾ تي التفريسالجغراتي" لعسمية 

بالتفري  حد   لمسذار يؽجغرافية كاسعة الشظاؽ.  سا أنو   يتقيف بؾ   محفد، حي   دست 
  )Lee.(2010 ,رغعتيؼ كتظظيؼ الزمشية 

 Christensen. et alكأكفت العفيف مؽ الفراسات ةم  أىسية التعمؼ السفمب مثل) 
 Ozdemir & Dikilitaş؛ Patrick., Sturgis. (2015)(؛ 0220؛ عيد  )(2013)
مية اةأىؼ افدكات كالسفاتل ذات الفكؾنو أحف  ؛Garrison, Vaughan, (2018)؛ (2017)

لسراحل التعميؼ العالي بالجامعات كالكميات الستشؾةة،  التفريستي ا العالية التي  عتسف ةميي
 .لجامعات كالكميات حؾؿ العالؼ إل  استخفاـ التعمؼ السفمباةسفت معغؼ  حي 

كيجسع التعمؼ السفمب بيؽ أكثر مؽ أسمؾب لمتعمؼ، سؾاء   ان  إلكتركنية أـ  قميف ة، 
كيقفـ  عمؼ يتشاس  كتراعص  ل متعمؼ كاحتياجا و، ك شاس  طعيعة السؾنؾةات الفراسية 
كأىفاتيا التعميسية، ك شسي مؽ ميارات  فاةل الستعمسيؽ مع السادة التعميسية السقفمة ليؼ،  سا 

جؾ ا مؽ افلفة بيؽ السعمؼ كطالبو سؾاء  اف ذلػ مؽ تالؿ التفاةل ةعر ا نترن  أـ أنو  خمق 
 تي  اةة الفراسة كجيا لؾجو كىؾ افمر الذ   فتقر إليو طراعق التعميؼ التقميف ة

(Washington., et al, 2020). 
كيتزت مسا سعق  أكيف العفيف مؽ الفراسات ةم  أىسية  شسية ميارات السؾاطشة 

 سية لفى الظالبة السعمسة، كنغر ا لظعيعة التعميؼ الجامعي الذ  ير ز ةم  الجؾان  السيارية الر 
تي التفريس تإنيؽ بحاجة إل  برامب نؾعية  حسييؽ مؽ ا ستخفاـ غير السدؤكؿ لمعرامب 
كالتظعيقات التكشؾلؾجية؛ بحي   جعميؽ  ادرات ةم  استخفاـ التكشؾلؾجيا بذكل سميؼ كإ جابي 

 فريعي  اعؼ  برنامب ةمييؽ بالشفع كالفاعفة. لذا جاءت الفراسة الحالية بيفؼ اتتبار تاةمية عؾد 
 بكمية التربية. لفى الظالبات السعمساتةم  التعمؼ السفمب تي  شسية ميارات السؾاطشة الر سية 
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 مذكمة الجراسة
ا تػإف ىشػاؾ كالسجتسع أكثر  ذابكا  مع التكشؾلؾجيا الر سيػة، لػذ الجامعاتلقف أصبح  

دكف  ا سػػػتفادة مػػػؽ افدكات التقشيػػػة  جعميػػػؼ  ػػػادريؽ ةمػػػ بعػػػض ا حتياجػػػات الظالبيػػػة التػػػي 
 تظؾرة. 

لمتظعيقػػات الر سيػػة السختمفػػة  ػػأ رت يخرػػية الظػػالب  ئكمػػع انتذػػار ا سػػتخفاـ الدػػ
ك كػػؾيشيؼ ا تال ػػ  كالعمسػػي، حيػػ  أنيػػا مرحمػػة  كػػؾيؽ الذخرػػية كذالػػػ تػػي عػػل ةػػالؼ ر سػػي 

الدػمعية كا  جابيػة لمسؾاطشػة الر سيػة،  تاغم  افحياف مؽ القؾاةف السر بظة بالدمؾ يا تالي تي
 مسا  عكس حاجة م محة لتشسية ميارات السؾاطشة الر سية لفى طمبة كطالبات الجامعة.

كمع ذلػػ التظػؾر كالغػزك الثقػاتي التكشؾلػؾجي سػع  العفيػف مػؽ الػفكؿ كمشيػا السسمكػة 
لالنترنػػ  بؾنػػع معػػايير ا سػػتخفاـ  ئ  ةمػػ  مذػػكالت ا سػػتخفاـ الدػػالعربيػػة الدػػعؾد ة لمتغمػػ

السقعؾؿ لمتكشؾلؾجيا تي السؤسدات التعميسية, إ  أف الفراسات أ عت  ةفـ  فا ة ىذا اإلجراء بل 
إف ىشاؾ حاجة إل  أىسية  شسية السؾاطشة الر سية كالدمؾ يات الرحيحة لفى الظمبة كالظالبػات 

السكؾف الذخري لكل مشيؼ ك رػير ةػادة كانظباةػا أك التػزاـ نػابع مػؽ كبالتالي  كؾف جزء مؽ 
داتميؼ ليس مفركض ةمييؼ, باإلناتة إل  دةؼ  فرا يؼ لسالحقػة التغيػرات الثقافيػة السترػارةة 

 (.(Hollandsworth,. & Donovan. 2011, p. 3747كتيسيا تيس ا أةسق 
  ؾتر  عاكنا تعا   ؾنيا، جامعيبالتعميؼ الكطيفة  بعال ةك ر بت السؾاطشة الر سية 

صياغة  ؾاةف ، ك داةف ةم  كالظالب كالشغاـ التعميسي بأكسمو أةزاء ىيئة التفريسبيؽ 
السيسة  الؾساعلإحفى ، كىي ل الدمؾ يات السشاسبة  قافي ا ةعر اإلنترن يسمؾؾ تعالة ك دي

كمشع  نترن  مؽ أجل معالجتياالدالمة ةعر اإل إجرءات الظالباتتي  عميؼ  02لسعمسي القرف 
 (Oxley, 2011) اإساءة استخفاـ التكشؾلؾجي

أكنح   مة  كةم  الرغؼ مؽ أىسية السؾاطشة الر سية إ  أف العفيف مؽ السؤيرات
 ؾف الظالب بارةيؽ تي  ةم  Young (2014)كةي طالب الجامعة بيا، تأكفت دراسة 

ا يتعمق بالذكل الرحيت لمتؾاصل كالتعامل استخفاـ التكشؾلؾجيا لكشيؼ ليدؾا تعراء فيس
نذر أ  معمؾمات  افتال ي ةم  اإلنترن ، تيؼ    فيسؾف معش  البرسة الر سية، كأف  

مؽ كراء كنع التفاصيل ر تاصة  ف  عرنيؼ لمخظر، كمعغسيؼ   يفرؾ حجؼ السخاط
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ركر   فريعيؼ كلذلػ مؽ الز،كالرؾر الذخرية ةم  اإلنترن  أك إجراء دردية مع الغرباء 
ك ؾةيتيؼ حؾؿ  يفية التشقل بذكل صحيت كالسذار ة بذكل أتال ي مع العيئة الر سية 

  )السجتسع الر سي(.
 محاكر) ةا ةم  ذلػ تقف نبع  مذكمة الفراسة مؽ تالؿ  ال كاستشاد  

 )الدابقةنتائج الجراسات أوال: 
 )ك تسثل تي اآل ي

 :جمجالتعمم الم( بعض األدبيات التي تناولت 1)
جامعة يشغيا  السفتؾحة  ةؽ رنا طالب Jun,. et al (2020)دراسة  تكذف 

ةؽ بذكل  عير  رانييؽ الظالب ك اف ( طالٍ .022السفمب، كةفدىؼ )التعمؼ ةؽ برنامب 
حي  الؾ   كالسكاف كك يرة التعمؼ التي مؽ  يبقي جسيع الخيارات متاحة التعمؼ السفمب؛  ؾنو

 لكل مشيؼ.السشاس  مؽ التعمؼ   مزيب مؽ العثؾر ةم الظالب سكؽ 

التعرؼ ةم  تاةمية برنامب  عمؼ مفمب  ( إل 0222كىفت  دراسة ةعف المظيف )
 اعؼ ةم  الؾساعت الفاعقة التكيفية لتشسية بعض ميارات استخفاـ الحاس  اآللي لفى  الميذ 

اعؼ ةم  الؾساعت الق لسفمبكجؾد تاةمية  ستخفاـ التعمؼ ا ك ؾصم  إل السرحمة اإلةفاد ة، 
الفاعقة التكيفية ت   شسية التحريل السعرت  السر بت ببعض ميارات استخفاـ الحاس  اآللي 

 .لفى  الميذ الر  افكؿ اإلةفادى
استرا يجية التعمؼ السفمب ةعر البالؾ بؾرد تي  (0227كطبق  دراسة أبؾ العيشيؽ )

ؼ كالتفكير كا  جاه نحؾىا لفى طالبات  شسية ميارة إنتاج العرامب اإللكتركنية كأنساط التعم
تاةمية  ظعيق استرا يجية  كأسفرت ةؽالتربية الخاصة( بكمية التربية،  -)رياض افطفاؿ 

 حديؽ التحريل الفراسي، ك كؾيؽ ا جاىات إ جابية لفى الظالبات نحؾ تي التعمؼ السفمب 
 التفاةل مع ا سترا يجية. 

أ ر برنامب  فريع  مقترح  اعؼ ةم  التعميؼ  عرؼ ( 0227كحاكل  دراسة الرميت )
السفمب لتشسية بعض ميارات استخفاـ نغؼ إدارة التعمؼ لسعمسات التعميؼ العاـ كا جاىيؽ نحؾ 

ت   شسية   عير   ر   معرنامب التفريع  القاعؼ ةم  التعميؼ السفمب أل ك افالتعمؼ اإللكتركن ، 
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حؾ التعمؼ اإللكتركن  لفى معمسات السرحمة ميارات استخفاـ نغؼ إدارة التعمؼ كا  جاه ن
 .الثانؾية

 شسية ميارات طالب الفر ة الرابعة يمبة معمؼ إل   (0224كىفت  دراسة ذىشي )
( طالب ا كطالبة، 32نتاج مم  اإلنجاز اإللكتركن  ةعر الؾي ، كةفدىؼ )إلالحاس  اآللي 

لتعمؼ السفمب مؽ تالؿ مؾ ع ميارت  شفيذ الفرس، مؽ تالؿ التفري  باستخفاـ اإكدابيؼ ك 
تاةمية التعمؼ السفمب ت   شسية  الفراسةالؾي  التعميس ، كالمقاءات الرفية، كأكنح  نتاعب 

معمؼ -ميارات إنتاج مم  اإلنجاز اإللكتركن  ةعر الؾي ، كميارت  شفيذ الفرس لفى الظال  
 ب  كشؾلؾجيا التعميؼ.كذلػ لو مردكد إ جاب  مؽ الشاحية التعميسية كالعسمية لظال-الحاس  

كدكرىا  السفمبؼ برامب التعمؼ   قفإل  إبراز تؾاعف  Stiefel. (2016)كىفت  دراسة 
. كأيارت الشتاعب إل  كجؾد لتعميؼ العاليباإةفاد الظالب لستظمبات التعمؼ ةعر اإلنترن  تي 

 سرةةك ، يؼريع حفيز الظالب، ك ف ميسة لشجاح الظالب تي برنامب التعمؼ السفمب مشيا)ةؾامل 
 .بعف ساةات الفراسةكالؾالفيؽ إل  اإلنترن  تي السشزؿ، كدةؼ السعمؼ  الظالب كصؾؿ

 :المهاطنة الخقمية( بعض األدبيات التي تناولت 2)
تاةمية العرنامب التعميسي السقترح القاعؼ ةم  نغاـ  باتتبار (0222 اـ الحاتغي )

( 32طشة الر سية كميارات التفكير التأممي لفى )إدارة التعمؼ )بالؾ بؾرد( تي  شسية ييؼ السؾا
 اتتبار السؾا   كمقياس التفكير التأمميكبعف  ظعيق طالب الكمية التقشية تي مفيشة جفة، مؽ 

 .  عت  تاةمية العرنامب السقترح
ةم  يبكات التؾاصل  ا اعس   امقترح   ابرنامج   (0227كصسؼ القحظاني كيؾس  )

 ا( طالب  28تشسية مكؾنات افمؽ التقشي كالفكر  لفى )لة الر سية ا جتساةي كمقؾمات السؾاطش
تاةمية العرنامب كد لتو العسمية باستخفاـ أكنح  الشتاعب بالدشة التحزيرية بجامعة  عؾؾ. ك 

حجؼ التأ ير، كأكص  الفراسة بزركرة  زسيؽ مكؾنات افمؽ التقشي كالفكر  تي برامب الدشة 
 اسيا لفى الظمبة.التحزيرية بغية  شسيتيا كيي

( تسدؾف معمسة 52معرتة ) فىالتعرؼ ةم  م( 0227محركس )استيفت  دراسة ك 
افبعاد الثال ة سعمسات تي اللفى  ا رؾر   حي  كجفت الدعؾد ة بأبعاد السؾاطشة الر سية،ب

 )ا حتراـ، كالتعميؼ، كالحسا ة(. كىي)
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لكتركنية تي  فريس ةؽ تاةمية استخفاـ السفكنات اإل (0228ك ذف  دراسة زكيؽ )
 .الداداتك ي السشؾفية تجامعب ا( طالب  35 شسية ميارات السؾاطشة الر سية لفى ) تيالجغرافيا 

( بيؽ متؾسظي a = 0.05شتاعب إل ) كجؾد ترؽ داؿ إحراعيا ةشف مدتؾى )الك ف أيارت 
 .لرالت التظعيق البعف درجات طالب الفر ة الثالثة تي التظعيقيؽ القعمي كالبعف  

ا لشسؾذج التعمؼ السعكؾس الزؾء ةم  برنامب مقترح كتق   (0224كألق  دراسة الديف )
نحؾ  ؽكا جاىي، طالبة بجامعة سؾىاج 02 ىلتشسية مفاهيؼ كميارات السؾاطشة الر سية لف

"ت" لجسيع ميارات السؾاطشة الر سية  ؼيشتاعب إل  أف جسيع يال  ؾصم مسارسة أتالييا يا. ك 
 ذات د لة إحراعية. فداء  كل جاءتكلبظا ة مالحغة ا

 حفيف كيياس السؾاطشة الر سية  Jones & Mitchell (2015كسا استيفت  دراسة )
، حي   ؾصم  نتاعجيا إل  أف ىشاؾ اىتساما  متزايفا  تي  حديؽ السؾاطشة طالب الجامعةلف  

سة ا حتراـ مؽ تالؿ التعميؼ،  سا أكفت ةم  أف انخفاض يي طالب الجامعةالر سية لف  
 يؤد  إل  التحرش الجشدي مؽ تالؿ اإلنترن . طالب الجامعةكالسذار ة الر سية لف  

 أ ير  ةم التعرؼ  Karaduman,& Öztürk (2014كسا استيفت  دراسة )
أف أنذظة ك ؾصم  الفراسة إل  نحؾىا،  الظمبةأنذظة السؾاطشة الر سية ةم  ا جاىات 

 جابي  عير داؿ إحراعيا  ةم  ا جاىات الظالب مؽ حي  السؾاطشة الر سية لفييا  أ ير إ
افتالؽ كالسدئؾلية، كا  را ت، كالخرؾصية، كافمؽ، كالحقؾؽ الر سية كالحرؾؿ ةمييا، 

 كأف  ل ىذه السؤ رات، باستثشاء ا  را ت، ىي داعسة. 
ةم  نركرة  زسيؽ مفيؾـ  kayak and kayak (2014دراسة )كسا أكفت 

 سية كةشاصرىا تي السشاىب الفراسية ةم  نحؾ  سكؽ الظالب مؽ المجؾء لمتقشية السؾاطشة الر 
 .بظريقة صحيحة كسميسة

طالبا   032 ةم التي  ؼ  ظعيقيا  Isman & Gungoren (2013راسة )كتي د
  ،  ؾصم  إل0223 -0220 مية التربية تي جامعة ساكاريا تي العاـ الفراسي مؽ طالب 

( ساةات يؾميا ، ك ذلػ الظالب الذيؽ 4-3مؾف اإلنترن  مؽ )أف الظالب الذيؽ  دتخف
 دتخفمؾف اإلنترن  لقراءة صحيفة أك  تاب، أك بغرض السعامالت السررفية كالتدؾؽ، 
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كأ زا الظالب الذيؽ  دتخفمؾف الكسعيؾ ر المؾحي، كاليا   السحسؾؿ، كالظالب الذيؽ 
 .سؾاطشة الر سية دتخفمؾف  ؾيتر، كجؾجل  ستمكؾف الكثير مؽ مزا ا ال

 الجراسة االستظالعية: ثانيا:
طالبات السدتؾى الثامؽ طالبة مؽ  00دراسة استظالعية استيفت  ةفد  ةسل  ؼ
لمكذ  حي   ؼ  ظعيق بظا ة  قييؼ ميارات السؾاطشة الر سية  -جامعة السجسعة-بكمية التربية 

 كمحفكد ة معرتتيؽارات ت   مػ السي يكجؾد  فن عيؽ  ك ف الظالباتمفى  ؾاترىا لفى  ةؽ
 بسرظمت السؾاطشة الر سية.

 ظعيقات الؾي  التفاةمية % مؽ الظالبات  دتخفمؽ 22الشتاعب أف  نح ك كأ
ا جتساةي، كأف أكثر  مػ السؾا ع كالتظعيقات استخفام ا ىي)  لتؾاصلا ككساعل
، ككا داب YouTube كيؾ يؾب،  Instagram كإندتجراـ،  Facebookفيدعؾؾ

WhatsApp  إرساؿ الرساعل ما بيؽ  ؽأك ا ي. كبيش  الشتاعب أف معغؼ الظالبات  قزيؽ
 .راـجرؾر كالسفكنات كاإلةالنات ك دؾيق السشتجات تي اإلندتالك فاكؿ الفؾرية 

 المالحظة: ثالثا:
ة مؽ تالؿ ةسميا  عزؾ ىيئة  فريس بقدؼ رياض افطفاؿ بكمية الباحث  حغ 

لفى الظالبات  ني كالقرؾر تي مفيؾـ السؾاطشة الر سيةالتف-جامعة السجسعة - التربية
مؽ نحؾ السدتحف ات التكشؾلؾجية ك يفية استخفاميا ا ستخفاـ افمثل، ك  ؽ، ككاجبا يالسعمسات

ةؽ التفاصيل التي  كبحثيؽةم  ترؾصية الغير،  بعض الظالبات أمثمة ذلػ) إمكانية  عف 
لدخرية كا ستيزاء مؽ  عل البعض مشيؽ ةم  كالتشسر اإللكتركني كا، ؽأك  خري ؽ   عشيي
 تظير جفا. أمر ، كىذازميال يؽ

 تي التداؤ ت اآل ية) الحالية مذكمة الفراسة كةميو  تحفد
 ؟ؾاطشة الر سية السراد  شسيتيا لفى الظالبات السعمساتسما ميارات ال -2
السؾاطشة  القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب تي  شسية مياراتالتفريعي العرنامب  ما أبعاد -0

 ؟الر سية لفى الظالبات السعمسات
التفريعي القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب تي  شسية ميارات  ما تاةمية العرنامب  -3

 ؟لفى الظالبات السعمساتالسؾاطشة الر سية 



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

1005 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث كدراسات الظفؾلة،    

 أهجاف الجراسة:
 )إل   يفؼ الفراسة

 .ؾاطشة الر سية السراد  شسيتيا لفى الظالبات السعمساتسميارات ال  حفيف -2
القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب تي  شسية ميارات التفريعي العرنامب  رؼ إل  أبعادالتع -0

 .السؾاطشة الر سية لفى الظالبات السعمسات
التفريعي القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب تي  شسية ميارات  اتتبار تاةمية العرنامب  -3

 .لفى الظالبات السعمساتالسؾاطشة الر سية 
 أهمية الجراسة:

دراسات أترى تي مؾاد متعفدة  عسل ةم   شسية السيارات  تتت السجاؿ أماـ .2
 الر سية بالسراحل السختمفة كلجسيع الفئات العاد ة كالخاصة.

  عف ىذه الفراسة استجابة لتؾصيات السؤ سرات كالشفكات كالبحؾث كالفراسات مؽ  .0
 الر سية. السؾاطشة ميارات مؽ تالؿ  شسية بالظالبات السعمساتحي  ا ىتساـ 

بأىسية التعمؼ السفمب، كةال تو بتحدؽ التربية ية الظالبات السعمسات بكميات  ؾع .3
 العشاء السعرتي، كاكتداب السيارات الستشؾةة.

سعمسات مؽ تالؿ برنامب مظالبات الل التكشؾلؾجي التفريدي رتع مدتؾى افداء .0
 .التعمؼ السفمب اعؼ ةم  

تي الفكرات التفريدية  فمبالتعمؼ الس ا ةتساد ةم  نسؾذج  نركرة مالتأكيف ة .5
 الستعمؼ ك حديؽ ميارا و كسمؾ يا و كييسو. حؾؿ ك سر زىا

ا  جاه العالسي الداعف بزركرة  ظعيق التعمؼ السفمب الفراسة مع  تزامؽ ىذه  .4
 كاستجابة  عميسية تي عل انتذار تيركس  ؾركنا السدتجف.
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 مرظمحات الجراسة:
 البخنامج التجريبي: -1

  سترا يجية مخظظة كمشغسة  دتشف إلانامب التفريعي إجراعيا ) بأنو العر   سكؽ  عريف
ك تزسؽ مجسؾةة مؽ السيارات كالسسارسات تالؿ تترة زمشية محفدة بيفؼ  التعمؼ السفمب

 ميارات السؾاطشة الر سية لفى الظالبات السعمسات. شسية 
 التعمم المجمج: -2

 فريدػي  سػزج بػيؽ التعمػيؼ التقميػف    سكؽ  عريف الػتعمؼ السػفمب إجراعيػا بأنػو) نسػؾذج
القاعؼ ةم  التؾاصػل السبايػر تػي  اةػات الفراسػة كالتعمػيؼ اإللكتركنػي ةعػر ا نترنػ  مػع إ احػة 

 استخفاـ كساعل  ال الشؾةيؽ تي  دييل ةسمية التعمؼ. 
 مهارات المهاطنة الخقمية: -3

اـ التكشؾلؾجيا الحفيثة  سكؽ  عريفيا إجراعيا بأنيا)  فرة الظالبة السعمسة ةم  استخف
كيقفر مدتؾى الظالبة إحراعيا تييا بسجسؾع الفرجات التي  كتق نؾابت كإجراءات معيشة.

 ا تتبار التحريمي. حرل ةمييا تي 
 محجدات الجراسة:

طالبة مؽ  (02)سثل السجاؿ البذر  تي ةيشة ةذؾاعية  ؾاميا   البذخي: الحج -1
   خرص رياض افطفاؿ. -عة السجسعةجام-السدتؾى الثامؽ بكمية التربية 

 .الرياض بسفيشةمحاتغة السجسعة  المكاني: الحج -2
 ـ0222/0202الفرل الفراسي افكؿ لمعاـ  الدمني: الحج -3
 ) ةالحالي الفراسةتشاكؿ   الحج المهضهعي: -4

لفى طالبات رياض أ.  شسية الجان  السعرتي كافداعي لسيارات السؾاطشة الر سية 
  .افطفاؿ

 . السيارات السدتيفتة) ب
 ا  راؿ الر سي.  -3        التجارة الر سية.   -0        الؾصؾؿ الر سي.  -2
 القانؾف الر سي.  -4     ؾاةف الدمؾؾ الر سي. -5          الثقاتة الر سية.  -0
 افمؽ الر سي.  -2الرحة كالرتاهية الر سية.  -7  . الر سية ةالحقؾؽ كالسدئؾلي -8
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 :فخوض الجراسة
 ؾجف تركؽ ذات د لة إحراعية بيؽ متؾسظي درجات السجسؾةة التجريعية تي  -2

القياسيؽ القعمي كالبعف  لالتتبار التحريمي لسيارات السؾاطشة الر سية لرالت التظعيق 
 البعف .

   ؾجف تركؽ ذات د لة إحراعية بيؽ متؾسظي درجات السجسؾةة التجريعية  -0
 البعف  كالتتبعي لالتتبار التحريمي لسيارات السؾاطشة الر سية كمجسؾةيا الكمي. تي القياسيؽ 

 اإلطار النظخي:
 المحهر األول: التعمم المجمج:

 مفههم التعمم المجمج: -1
التي  حل تييا  أف التعمؼ السفمب ىؾ) العرامب الفراسية Erener (2017)يذ ر إرنر 

ا لؾجو نذظة التقميف ةأنذظة التعمؼ ةعر اإلنترن  محل بعض اف  .كجي 
( الػػػتعمؼ السػػػفمب بأنػػػو) نسػػػت  عميسػػػي 4، ص0220كةػػػرؼ أبػػػؾ مؾسػػػ ، كالرػػػؾص )

 سػػػزج بػػػيؽ التقشيػػػة تػػػي التػػػفريس مػػػع ميسػػػات ةسػػػل حقيقيػػػة لعسػػػل إبػػػفاةات تعميػػػة  ػػػؤ ر ةمػػػ  
 اإلندجاـ بيؽ التعمؼ كالعسل. 

فمب عبػارة ةمػ  أف بيئػة الػتعمؼ السػ Gecer (2013)كمػؽ ناحيػة أتػرى أكػف جيدػر 
ةػػؽ طريقػػة مرنػػة  سػػزج بػػيؽ الػػتعمؼ كجيػػا لؾجيػػا كالػػتعمؼ القػػاعؼ ةمػػ  الحاسػػ  اآللػػي أك التػػفريس 

 ا لكتركني. 
 يالحظ مسا سعق أف التعمؼ السفمب يتظم  ما يمي)ك 

 .حفي  السقررات الفراسيةأ(  
مؾجييؽ كمريفيؽ أ شاء  عميؼ  ف أدكار ىيئة التفريس، بحي   ربحؾ   غييرب( 

 ك ظعيقا و. حاس  اآلليمؽ تالؿ استخفاـ الطالبيؼ 
 تي متشاكؿ الظالب. يبكة ا نترن ، ككنع حاس  اآلليج(  ؾتير مختعرات ال

 التفاةل الالـز ةعر د(  زكيف ىيئة التفريس كالظالب بالسيارات الالزمة مؽ أجل
 الؾساعت الستعفدة.
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 أهجاف التعمم المجمج: -2
، (20ص. ، 0225)مشرؾر  ذ ره  ل مؽما عفد أىفاؼ التعمؼ السفمب كمشيا ت 

  El-Mowafy, et al (2013, pp. 146-147)كالسؾاتي كآتركف 
 .كمكانو السركنة تي ك   التعميؼ  حقيقأ( 

 ب(  عزيز التفاةل الرفي.
 ج( الؾصؾؿ إل  الحؾار مع السجسؾةات الرغيرة.

 .امع  فاةل الظالب أ ز د( زيادة تعالية أدكار أةزاء ىيئة التفريس
 ق(  قف ؼ الفةؼ كاإلرياد كالتؾجيو بيؽ الظالب.

 . قف ؼ الفةؼ الالـز لمظالببحي   كؾف  ادرة ةم   التعميسيةعيئة الك(  ظؾير 
 .التحقيق الكامل لسعايير الجؾدة تي الجامعاتز( 
 ية، كمؽ  ؼ سيؾلة  حفيثيا  ل ةاـالسشاىب الفراسية برؾر يا اإللكتركن إ احةح( 

 دراسي.
 العسمية.افسس السعرفية كامتالؾ السيارات ؼ دكر تيؼ ط(  عغي

  (  عزيز  عمؼ الظالب ك معية احتياجات التشسية.
 .كالتحديؽ السدتسر لإلدارةؾ( إ راء السعرتة اإلندانية 

 ؿ(  حقيق الرنا لفى الظالب.
 داةف الظالبات ةم  ا نفماج تي التعميؼ سؾاء مسا سعق أف التعمؼ السفمب  كيتزت

ا لؾجوميؼ التع التعمؼ التعمؼ اإللكتركني داتل  اةة السحانرات، ك ف أطمق ةميو أـ  كجي 
؛ نغرا  ستخفامو مرادر  عمؼ إلكتركنية نسؽ السحانرات كالفركس التقميف ة بذكل الستكامل

 متكامل معيا.
 أهمية التعمم المجمج: -3

يرا   عيرا  ةم  نست تي مجاؿ  قشية السعمؾمات كا  را ت  أ  التقفـ الستالحق ترض
التعميؼ بالجامعات السفتؾحة تي السدتقعل كسيكؾف انعكاسا و ةم  ةزؾ ىيئة التفريس 
كالظالب معا، افمر الذ   حتؼ نركرة استعفاد الجامعات ليذه التحف ات كمؾاجيتيا 
كاستغالليا ا ستغالؿ افمثل، تالتعمؼ السفمب يتظم  نركرة الؾةي بو كبأىسيتو ك ؾتير 
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) أنو ظمبا و،  سا يتظم  أ زا أتكارا جفيفة كمتظؾرة. ك تسثل أىسية التعمؼ السفمب تيمت
 )Educause, (2012)؛ (048 ص. ،0224)أحسف، 

 رفت اإلنترن  كالتعامل مع  ةؽ طريقتي السؾا   التعميسية التكشؾلؾجيا  يؾع أ( 
 العريف اإللكتركني كاستخفاـ مختم  برمجيات الحاسؾب.

 كالسعمؼات التعميؼ مقارنة بالتعمؼ اإللكتركني، ك ؾتير ك   كجيف الظال  نفق  قملب( 
 مقارنة بالتعميؼ التقميف  كحفه.

الظالب مؽ الحرؾؿ ةم  متعة التعامل مع أسا ذ يؼ كزمالعيؼ الستعمسيؽ   سّكؽج( 
 كجيا لؾجو مسا  عزز العال ات ا جتساعية كالجؾان  اإلندانية بيشيؼ.

 .ةؽ الجامعةظالب د( يزيف مؽ رنا ال
 ؽ الظالب مؽ التعمؼ كمسارسة افنذظة تي السشزؿ أك الجامعة.ق(  سكّ 

 الظالب بالسقررات اإل راعية بسا يتشاس  مع احتياجا يؼ.  سفك( 
 ز(  ذجع الظالب ةم  العسل بذكل  عاكني مؽ تالؿ العسل تي مجسؾةات.

 فاد الظالب.ح( يتغم  ةم  السذكالت التعميسية التي  تعمق بزيادة أة
 مرادر متعفدة لمسعرتة نتيجة ا  راؿ بسؾا ع إلكتركنية مختمفة. يؾترط( 

  ( يتدؼ بأنو أكثر يسؾ  كمركنة كتعالية مؽ أنساط التعمؼ اإللكتركني السختمفة.
 ظعيق مفتل التعمؼ السفمب حي  إنو  داةف ةم   حديؽ  نركرة كمؽ ىشا  تعيؽ

ستخفاـ السدتحف ات التكشؾلؾجية أ شاء ةسمية  ىيئة التفريس بيئة التعمؼ، كيتيت الفرصة لعزؾ 
بسا  داةف ةم  سرةة كمركنة أتزل لمتعمؼ، كيتيت الفرصة فنذظة  عميسية  ر ز  التفريس

التفريس  اعقالؾصؾؿ إل  مزيب مؽ طر  الظالب ترص أماـ، تيتيت ةم  الظال  كاحتياجا و
الذ  يراةي الفركؽ الفرد ة بيؽ جسيع الظالب افمر السباير كجيا لؾجو، أك ةعر اإلنترن  

 بسختم  مدتؾيا يؼ. 
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 أبعاد التعمم المجمج: -4
  تسثل أبعاد التعمؼ السفمب فيسا يمي)

التي  تعمق بالذئؾف التشغيسية كاإلدارية  كيتشاكؿ ا جراءات البعج المؤسدي:أ( 
 ظرح  ،السفمب نسؽ ىذا البعفافكاد سية كالخفمات السقفمة لمسمتحقيؽ، كةشف التخظيت لمتعمؼ ك 

أسئمة متعمقة بسفى استعفاد الجامعة لتعشي نساذج التعمؼ السفمب، كىل  سكؽ لمجامعة  ؾتير 
، 0220طريقة  قف ؼ مدتقمة لكل متعمؼ؟، كىل  ؼ إجراء  حميل احتياجات افتراد؟ )الغامف ، 

 (.500ص. 
ى الذ  يتؼ  فريدو مؽ يتؼ تي ىذا البعف الفمب بيؽ السحتؾ  ب( البعج التعميمي:

تالؿ ) حميل السحتؾى(، احتياجات الستعمسيؽ ) حميل احتياجات الستعمسيؽ(، كافىفاؼ 
التقف ؼ، ك ذلػ أنساط التقييؼ  اعقالتعميسية ) حميل افىفاؼ(، كيتؼ بعف ذلػ اتتيار أتزل طر 

 (.05 ص. ،0223)أبؾ الريش، 
راحل إدارة التعمؼ اإللكتركني كالتي ييتؼ البعف اإلدار  بجسيع مج( البعج اإلداري: 

 . ذسل التخظيت كالترسيؼ كاإلنتاج كالتقؾيؼ كالريانة
إةفاد تظة مشاسبة لمعشية التحتية التكشؾلؾجية كاليشفسة  كيتظم  د( البعج التقني:

السعسارية كالعسميات الجارية، كنقاط ا  راؿ ا سترا يجية نسؽ ىذا البعف) العشية التحتية 
كالسؾارد كدةؼ الخفمة، بحي   ستمػ الجامعة يبكة آمشة ك ؾى بذرية مفربة تي  كالسراتق
 (Cherping, Tianchong, 2017, pp. 13-14) التقشي.السجاؿ 

ييتؼ بعف  رسيؼ الؾاجية بالعؾامل ذات الرمة بؾاجية  ه( بعج ترميم الهاجهة:
سدتخفـ جسيع ةشاصر السدتخفـ لكل ةشرر مؽ ةشاصر التعمؼ السفمب، حي   فةؼ كاجية ال

التعمؼ السفمب مسا  سكؽ الستعمؼ مؽ التعامل مع  ل نست مؽ أنساط التقف ؼ كا نتقاؿ بيؽ 
 (.503 ص. ،0220افنؾاع السختمفة )الغامف ، 

 حرص ىذا البعف ةم   كاتؤ الفرص، كالتشؾع الثقاتي، كاليؾية  و( البعج األخالقي:
رنامب بأسمؾب يتجش  نيق أك إزةاج أ  طال ، الؾطشية كغيرىا، ك ذلػ  ج  أف  رسؼ الع

 لمفئات الخاصة.كتي الؾ   ذا و  قفـ تيارات متعفدة 
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ييتؼ ىذا البعف بتؾتير ك شغيؼ أيكاؿ متعفدة مؽ السرادر  ز( بعج دعم المهارد:
غير مبايرة مثل)  أـاإللكتركنية التي  حتاجيا الستعمؼ سؾاء أكان  مبايرة ةم  اإلنترن  

، كالقؾاميس، كالكت  اإللكتركنية، كالسكتبات الر سية، ارعية، كأكثر افسئمة  كرار  سالسؾاد ال
كالفكريات، ك كسؽ أىسية ىذا البعف تي  ؾتير الذعؾر بافماف كالثقة لفى الظالب مؽ تالؿ 

 كالتقشي. ؾتير السداةفة التي  حتاجؾنيا  تقف ؼ الفةؼ التعميسي كاإلرياد  
ا البعف الستعمسيؽ مؽ التأكف مؽ تيؼ السحتؾى الذ   عمسؾه  سكؽ ىذ ح( بعج التقهيم:

بالفعل، كيحدؽ مؽ  جربتيؼ الخاصة تي التعمؼ السفمب، إذ يتؼ  قؾيؼ معارؼ الستعمؼ سؾاء  مػ 
التي لف و  عل السركر بخعرات التعمؼ ةؽ طريق التقؾيؼ القعمي أـ  مػ التي اكتدعيا نتيجة 

 (2 ص. ،0222)ةفؾنة، زكاىرة،  .يق التقؾيؼ البعف السركر بالخعرات التعميسية ةؽ طر 
تاصة بعسمية  ا دتشتب مسا سعق أف لمتعمؼ السفمب أبعادا مختمفة،  سا أف لو أبعاد  

الفمب نفديا، كىذه افبعاد  داةف تي التخظيت لمتعمؼ السفمب كذلػ  عل  ظعيق ةم  الظالب. 
عمق بتظؾير كإدارة ك قؾيؼ برامب التعمؼ كسا أف ىذه افبعاد  راةي  زا ا  ثيرة كمترابظة  ت

 القاعسة ةم  التعمؼ السفمب، كأ زا  يفؼ إل   قف ؼ  عمؼ مفمب ذ  معش .
 نماذج التعمم المجمج: -5

نساذج،  ستةغالعية برامب ىذا الشؾع مؽ التعميؼ    خرج ةؽ كاحف مؽ  مؽ السقرر أف
كنسؾذج السرف،  مؼ السعكؾس، كالشسؾذجكنسؾذج التشاكب، كالتعكىي) نسؾذج التعميؼ التبادلي، 

 كالشسؾذج الثر .، الفمب الذا ي
يتعرض الظال  تي  ل دكرة  عميسية أك مادة  فرسية نمهذج التعميم التبادلي:  أ(

التعميؼ، كبالظبع كاحفة مشيؼ ةم  اف ل ىي التعمؼ اإللكتركني  اعق دجل بيا إل   بادؿ بيؽ طر 
كتق  قفير ةزؾ ىيئة التفريس. كأحيانا يشتقل  ـ اب  أ سؾاء  اف ذلػ التبادؿ كتق جفكؿ

الظالب ما بيؽ طريقة التعمؼ اإللكتركني كمذاريع السجسؾةات الرغيرة كالسياـ الكتابية أك 
ربسا يشتقمؾف بيؽ التعمؼ اإللكتركني كالسشا ذات الجساعية بيؽ طالب  اةة الفرس أك السذاريع 

كتق  أستاذ الجامعةو ك تسا  حيؽ ك   ا نتقاؿ أك  عمشو الجساعية أ زا. كأىؼ ما تي افمر أن
تي الفكرة. كيذسل نسؾذج التبادؿ أربعة  االسكم  بي السيسة قفيره ةم   ل طال  ا نتقاؿ إل  



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1012 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث كدراسات الظفؾلة،    

نساذج ترعية، كىي) التعميؼ التبادلي داتل  اةة الفراسة، كالتعميؼ التبادلي داتل معسل 
 (Powell., 2015, pp. 6-7)الفرد  الحاسؾب، كالفرل السقمؾب، كالتبادؿ 

بيؽ طراعق التعمؼ السختمفة كتق  يؽكفيو يتشاكب الظالب السعمس) نمهذج التناوبب( 
حفاىا ةم  اف ل ىؾ التعمؼ ةعر اإلنترن ، كطراعق أتر  مثل أنذظة إجفكؿ زمشي محفد؛ 

، كالؾاجبات  عميؼ السجسؾةات الرغيرة أك الكاممة، كمذاريع السجسؾةة، كالفركس الفرد ة
 ,Christensen., et al) كالسياـ السكتؾبة، كيتزسؽ نسؾذج التشاكب أربعة نساذج ترعية

2013): 
  نسؾذج التشاكب السر ز  أك نسؾذج الفرل الفراسي لمفكراف أك نسؾذج الفكراف

كفيو يتشاكب الظالب ةم  أنذظة التعمؼ السختمفة كالتي مؽ بيشيا التعمؼ اإللكتركني ) الفاتمي
 .اتل حجرة الر د

   حي  يتؼ التشاكب ةم  طراعق التعميؼ السختمفة بيؽ ) نسؾذج التشاكب السختعر
 .الفرؾؿ الفراسية كمختعر لمتعمؼ اإللكتركني

   نو ليس بالزركرة أف إنسؾذج التشاكب الفرد ) كيختم  ةؽ الشساذج افترى حي
  .و يتشاكب بيشيا سر الظال  بكل السحظات الستاحة تكل طال  لف ة  اعسة تاصة ب

كيتشاكب فيو الستعمؼ بيؽ السفرسة أك الجامعة لمتعمؼ  :نمهذج التعمم المعكهسج( 
ا لؾجو كالسشزؿ أك أ  مؾ ع آتر حي  يتؼ  عمؼ السحتؾى ةعر اإلنترن ،  السؾجية لمسعمؼ كجي 
كيتكؾف الفرل السعكؾس مؽ ةشرريؽ محفديؽ) السحانرة تارج الر ، كةادة ما يتؼ 

. مؽ تالؿ بعض الؾساعل اإللكتركنية، كالسياـ كالتظعيق العسمي داتل الر  الفراسي قف سيا 
(Educause, 2012) 

كيعف اإلنترن  بسثابة العسؾد الفقر  لتعمؼ الظالب باإلناتة إل  ) النمهذج المخن د( 
 .أنذظة التعمؼ كتق جفكؿ زمشي مخرص ذا ي ا  سارس الظال أنذظة التعمؼ افترى حي  

كفيو  دجل الظال  تي مقرر أك أكثر مؽ السقررات : ج الجمج الحاتينمهذه( 
 .اإللكتركنية بيشسا  تؼ الفراسة تي السقررات أك السؾاد الفراسية افترى داتل الحـر الجامعي



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

1013 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث كدراسات الظفؾلة،    

كفيو  قدؼ الظالب ك   التعمؼ ف  مقرر بيؽ الحزؾر داتل  :النمهذج الثخي و( 
 & Kunduz) .التعمؼ ةؽ بعف ةعر اإلنترن لسحتؾ  العمسي ك االحـر الجامعي لتعمؼ 

Akinoglu, 2016., McGee, Reis , 2012) 
تيؾ  ك عفد نساذج التعميؼ السفمب يؾنت السزا ا التي يتستع بيا ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ،

داتمية  -التعزيز السباير -كالتغذ ة الراجعة - جسع بيؽ مزا ا التعميؼ اإللكتركني مثل) السركنة
 قميل التكمفة كمزا ا التعميؼ التقميف  )التؾاصل كالتفاةل السباير  -تؾى اإلنجازمد -الظالب

 سا  ديؼ تي التغم   ،ا لؾجو(إجراء السشا ذات تي بيئة التعمؼ كجي   -بيؽ السعمؼ كالستعمسيؽ
ةم  العفيف مؽ نقاط الزع  التي  عاني مشيا  ل نؾع )التعميؼ التقميف ، كالتعميؼ كجو لؾجو( 

ةفـ السركنة تي الؾ   كالسكاف، كنع  السذار ة تي التعميؼ التقميف  كأ زا  كمشيا؛ 
 ةعر ا نترن .التدؾيف، كنع  التؾاصل كالتفاةل تي التعميؼ 

 المحهر الثاني: المهاطنة الخقمية:
ةم  أنيا  جسيعيا  مؽ الفراسات، كا فق ةفيفمرظمت "السؾاطشة الر سية" تي  عير

. كتي ىذا السحؾر  عرض الفراسة لساهية رؾ معيا تي أبعاد ةفةبعف جفيف لمسؾاطشة، ك ذت
 كميارات السؾاطشة الر سية ةم  الشحؾ التالي)

 مفههم المهاطنة الخقمية: -1
ككطشو ةم  افمر  فيو،أ اـ  )ككطؽ بالسكاف أ  (،مذتقة مؽ )كطؽ) السؾاطشة لغة

 (.2200 ص. ،0220أنسر تعمو معو ككاتقو ةميو )مجسع المغة العربية، ) أ 
"استخفاـ الشغاـ اإللكتركني الذ   غير  )أنيا تتعشي( Digitalأما السقرؾد بالر سية )

رساليا إافصؾات أك الرؾر إل  إيارات تي يكل أر اـ  عل أف يتؼ  خزيشيا أك 
(Hamutoğlu, 2015, p. 47.) 

يؼ تي استخفاـ التقشية بذكل جيف كسم )بأنيا Lyons (2012, p. 9) ليؾنز كيعرتيا
 التعامل مع اآلتريؽ.
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القفرة  )بأنيا Simsek., Simsek, (2013, p. 126) سيسدػ، كسيسدػ كيعرتيا
مؾاطؽ ر سي  كتق  ؾاةف التعامل الر سي كمؽ  ؼ إةفادةم  السذار ة تي السجتسع الذبكي 
  ح  كطشو كيجتيف مؽ أجل  قفمو.

تكار كالسبادئ كالعرامب مجسؾةة اف )( السؾاطشة الر سية بأنيا0223)سالمة   كةرت
كافسالي  التي  حتاج اآلباء كالسعمسؾف كالسربؾف كالسذرتؾف ةم  استخفاـ التكشؾلؾجيا أف 

 .يا حت   دتظيعؾا  ؾجيو الذباب كالظالب كمدتخفمؾ التكشؾلؾجيا ةسؾمان عرتؾ 
 كما يمزمو مؽ "الدمؾؾ القؾيؼ، كالسدئؾؿ، كالسالعؼ، كاآلمؽ  جاه التكشؾلؾجيا كىي)

  (.ISTE, 2020) ميارات"
السعايير   مػ( بأنيا) 22ص. ،0224السالح ) يايعرتأما ميارات السؾاطشة الر سية ف

تي التعميؼ،  ا ستعانة بالتكشؾلؾجية كأدكا يا كالسيارات ك ؾاةف الدمؾؾ التي  حتاجيا الفرد ةشف
 كالحسا ة، كا حتراـ.

مؽ إنجاز  السعمسة  سكؽ الظالبة مفى كتي الفراسة الحالية تالسؾاطشة الر سية  عشي)
 .بعض السياـ الر سية بكيفية محفدة، كبف ة ةالية كسرةة تي التشفيذ

 أهجاف المهاطنة الخقمية: -2
 عف اليفؼ افساس مؽ السؾاطشة الر سية إةفاد الظالب تي إطار الدمؾؾ السشاس  

ف الحاد  كالعذريؽ، ك ف كالسدؤكؿ  ستخفاـ أدكات التؾاصل الر سي ليربحؾا مؾاطشي القر 
( إل  ةفد مؽ أىفاؼ السؾاطشة الر سية،  سكؽ إجساليا فيسا 20، ص. 0224أيار السالح )

 يمي)
 أ.  ؾعية الظالب بساهية السؾاطشة الر سية برؾرة محعبة.

 ب. رتع مدتؾى افماف داتل العالؼ الر سي.
 ج.  سثيل السجتسع بػأحدؽ صؾرة لمسؾاطؽ الر سي.

 سخاطر الر سية جراء الفتؾؿ إل  العالؼ الر سي ةم  الحياة الؾا مية.د.  قميل ال
 ق. نذر  قاتة ا حتراـ الر سي.

 ك. إ زاح الظراعق السثم  لتعامل الفرد مع القزا ا تي العالؼ الر سي.
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ز.  حؾيل مفيؾـ الر ابة السذفدة إل  مفيؾـ الر ابة الذا ية كتق نؾابت الذريعة 
 جتساعية.اإلسالمية كالقيؼ ا 

 ح.  ؾتير بيئة  ؾاصل اجتساةي تالية مؽ العش .
 أهمية المهاطنة الخقمية: -3

أف أىسية  عميؼ السؾاطشة الر سية ك عمسيا  (0224؛ كالسالح )(0224يذ ر الفىذاف )
 :إل سدات التعميسية يرجع ؤ ت  الس

  زايف ةفد مدتخفمي اإلنترن ، تعفد مدتخفمي اإلنترن  تي العالؼ يزيف ةؽ 
% مؽ يؤكنشا الحيا ية، كاف 22 ال ة مميار مدتخفـ، مسا جعل التقشية الر سية  فتل تي 

افمر الذ  صاحبو ندبة الجراعؼ  غرتة،يتدمل إل   ل  أصبتالتظؾر التقشي كالر سي الياعل، 
 .اإللكتركنية نتيجة لقمة الؾةي كةفـ كجؾد  قاتة مجتسمية تي التعامل معيا

 ا تي جسيع أنحاء العالؼ، فف الر سشة ا  عير  تد  زتس  أف السؾاطشة الر سية  ك
أصبح   حتل جؾىر التحؾؿ الحكؾمي تي العرر الحفي ، كاف اةتساد التقشيات الر سية تي 
الحكؾمة  عؾد بفؾاعف ةغيسة ةم  الحكؾمة كا  تراد، أف "السؾاطشة الر سية" مذركع رسالتو 

الر سي بيؽ الذباب ركنية بشذر  قاتة افمؽ إةفاد مجتسع مؤىل لمتعامل مع القزا ا اإللكت
مؽ تالؿ  ؾتير مرجع متكامل لمقزا ا اإللكتركنية الذاععة،  كالسراىقيؽ كافطفاؿ ك بار الدؽ

 .السثم  تي التعامل معيا كتق ييؼ السجتسع كحاجا و اعقكإ زاح الظر 
 ،كلؼ  عف  إف التقشية ككساعل ا  راؿ الحفيثة لؼ  عف مؽ سعيل الترفيو كالتدمية

أ زا  محرؾرة ةم  طبقة اف رياء بل أنح  نركرة اجتساعية   سعيل لمميش الكريؼ بفكنيا 
ككسيمة حتسية لمتؾاصل كالحرؾؿ ةم  الكثير مؽ الخفمات، إف افطفاؿ كالسراىقيؽ 
 دتخفمؾف كساعل اإلةالـ الر سي )اإلنترن  كالسؾبايل كاآليباد( بسعفؿ يتجاكز أحيانا   ساني 

ت مؽ اليؾـ تيذا معشاه ببداطة أف ىذه الؾساعل  ؤ ر تييؼ أكثر مؽ نر  ساةات ساةا
 .تي الششء  عير ، كأف ىذه الؾساعل ليا  أ يراا ستيقاظ يؾمي  
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 مهارات المهاطنة الخقمية: -4
 ) ك تسثل تي اآل ي

 :Digital Accessالهصهل الخقمي  -أ
سع. ك ؾتر التكشؾلؾجيا ترصا  عشي السذار ة اإللكتركنية الكاممة تي السجت كىي 

بدرةة  عيرة، كلكؽ    افتراد حت   كؾنؾا  ادريؽ ةم  التؾاصل الفعاؿفةفاد  عيرة مؽ 
 دتظيع الجسيع الؾصؾؿ إل  جسيع أدكات السجتسع الر سي بدع  الؾنع ا جتساةي 

 .Ribble, 2011, p) كا  تراد ، تالفرص غير متداكية لفى جسيع الظالب كالسعمسيؽ
15-44). 

كالؾصؾؿ الر سي  عزز مؽ زيادة ةفد السدتخفميؽ تي السجتسع الر سي، لذلػ  ج  
 .(Tan, 2011, p. 31)أف  حرل  ل ترد ةم  ترصة ةادلة لمؾصؾؿ إل  التكشؾلؾجيا 

 :Digital Commerceالتجارة الخقمية  -ب
ةشرر  صع أكىي  عشي الذراء كالعيع اإللكتركني لمبزاعع. ك عف التجارة الر سية 

 اةات مؽ ةشاصر السؾاطشة الر سية، كيجف السعمسؾف صعؾبة تي  فري  الظالب ةمييا داتل 
الذراء كالعيع  ةم فنيؼ  عتقفكف أنو ليس مؽ مدؤكليا يؼ  عميؼ الظالب الحرص  التفريس،

ةعر اإلنترن ، كةم  الرغؼ مؽ صعؾبة افمر إ  أف السربيؽ  ج  أف  قؾمؾا بفكرىؼ تي 
الظالب ةم  التعامل بذ اء تي مثل ىذه السؾا  ، فيج  أف يتعمؼ الظالب  يف كمؽ  فري  

 .Ministery of Education, 2012, p) أيؽ يتؼ الذراء حت     ريركا ةرنة لمدر ات
18-37). 

كمؽ افمثمة ةم  التجارة الر سية غير السشاسبة يياـ الظالب بذراء بزاعع ةعر 
حسا ة ىؾيتيؼ، كمؽ ا سترا يجيات التي  سكؽ أف  دتخفميا  اإلنترن  بفكف معرتة  يفية

 (Ribble, 2014, pp. 88-89)السعمسؾف تي  عميؼ التجارة الر سية ما يمي) 
 إيراؾ الظالب تي حؾار حؾؿ استخفاـ التكشؾلؾجيا لذراء الدمع كالخفمات. -
ةعر إيراؾ الظالب تي مشا ذة حؾؿ التجارب الجيفة كالديئة لذراء الدمع  -
 اإلنترن .

  فريس مخاطر سر ة اليؾية ك يفية حسا ة الظالب فنفديؼ. -
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 :Digital Communicationاالترال الخقمي  -ج
كمؽ التغييرات السيسة تي الثؾرة الر سية  فرة الذخص ةم  التؾاصل مع اآلتريؽ، 

العذريؽ حي   ان  أيكاؿ التؾاصل تي القرف التاسع ةذر محفكدة، أما تي القرف الحاد  ك 
، كالسشتف ات، كالسراسالت الفؾرية، الذ ية، كاليؾا   التؾاصل مثل) ا  سيلتقف  عفدت تيارات 

تكل يخص لف و الفرصة لمتؾاصل كالتعاكف مع أ  يخص تي  ،التؾاصل ا جتساةي كمؾا ع
 (Small, 2016, p. 25)أ  مكاف كزماف. 

 :Digital Cultureالخقمية  الثقافة -د
أحف أىؼ جؾان  ك ػ ةسمية  فريس ك عمؼ التكشؾلؾجيا كاستخفاميا. كالسقرؾد بذل

 يفية ةسل ىذه التقشية، بحي   سكؽ استخفاميا بظريقة مشاسبة، كيحتاج  التكشؾلؾجيا تيؼ
كذلػ لتحفيز الظالب ةم   طراعق التعامل مع الحاسؾب؛السعمسؾف إل   ظؾير ميشي لتعمؼ 
شؾلؾجيا السعمؾمات العسل معا لتؾتير مرادر  ك مخترؾ عمسيا،  سا  حتاج اإلداريؾف ك 

 .(Ribble, 2011, pp. 26-27)التكشؾلؾجيا السشاسبة تي الفرؾؿ الفراسية 
 :Digital Behavior Rulesالخقمي  قهاعج الدمهك -ه

استخفاـ  اعقإف السؾاطشيؽ الر سييؽ الجيفيؽ  حترمؾف اآلتريؽ، كيتعمسؾف طر 
ؽ اآلداب الر سية احتراـ اآلتريؽ ةعر اإلنترن ، كاستخفاـ التكشؾلؾجيا بذكل ميذب كتعاؿ، كم

 (Ribble, 2011, pp. 29-30)التكشؾلؾجيا بظرؽ  قمل مؽ التأ يرات الدمعية ةم  اآلتريؽ. 
 :Digital Lowالقانهن الخقمي  -و

كيذير القانؾف الر سي إل  الستظمبات القانؾنية كالقرارات كافتالييات التي  تعمق 
 لر سية، كالتي  سكؽ أف  ؤ ر بذكل مباير ةم  الظالب تي الفرؾؿ الفراسيةبالعيئات ا

Couros, Hildebrandt, 2015, p. 14-27)). 
كيذتق القانؾف الر سي تي بعض الفكؿ مؽ القانؾف الحالي،  سا تي  شفا؛ حي  

 ات  حتـر حقؾؽ السمكية، كيحـر سر ة اليؾيات كسر ة العرمجيات كنذر الفيركسات، كتي الؾ 
الستحفة افمريكية أكف القانؾف ةم  نركرة إنذاء مؾا ع لسذار ة السؾاد السختمفة، ك فعيؼ 

 (Ministery of Education, 2012, p. 28) كشؾلؾجيا إدارة الحقؾؽ الر سية. 
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  Digital Rights and Responsibilitie:ةالخقمي وليةالحقهق والمدؤ  -ي
ي بالتستع ببعض الحسا ة، ك ل مدتخفـ يتستع  دست لمسدتخفميؽ تي السجتسع الر س

مثل الحق تي الخرؾصية، كحرية التععير، كيج   ؾتير ىذه الحقؾؽ بالتداك   ،بحقؾؽ معيشة
لمجسيع،  سا أف السؾاطشيؽ الر سييؽ لفييؼ أ زا  مدؤكليات  جاه السجتسع، كيج  أف يؾاتقؾا 

بذكل متبادؿ،  سا  ج  أف  داةف ةم  الميش كتقا  لمسعايير التي يتفق ةمييا افةزاء 
 (Ribble,2011, p. 36) مشاسبةبظريقة  التعامل مع التكشؾلؾجياالسدتخفمؾف تي  حفيف  يفية 

 :Digital Health and Wellbeingالخقمية  والخفاليةالرحة  -ك
استخفاـ التكشؾلؾجيا الر سية،  سا بأنرار  ج  ةم  الظالب أف  كؾنؾا ةم  درا ة 

جانبا  آتر لمدالمة الر سية، كىؾ مؾنؾع إدماف اإلنترن ، حي  إنو  سكؽ أف يتدع  أف ىشاؾ 
 حتاج  التشسر ا لكتركني تي حفكث مذكالت نفدية باإلناتة إل  السذاكل الجدف ة. كلسشع

السعمسؾف إل   ذجيع الظالب ةم  استخفاـ التكشؾلؾجيا بظريقة مدؤكلة، كالتأكف مؽ أف جسيع 
 ,Ribble)سميسة  داةف تي حسا ة الظالب مؽ السذكالت طؾيمة افمف  أجيزة الكسعيؾ ر
2011, p. 38) 

 :Digital Securityاألمن الخقمي  -ل
ير ز افمؽ الر سي ةم  العسميات التي ندتخفميا لحسا ة السعمؾمات، كمؽ جية 

 تاف الحسا ة كالحسا ة مؽ الفيركسايتشاكؿ افمؽ الر سي مفاتل التقشية. مثل استخفاـ جفر 
(Citizenship Insitute, 2016, p. 7) 

كيحتاج الظالب إل   عمؼ  يفية حسا ة العيانات اإللكتركنية، مثل) )استخفاـ برامب 
الحسا ة مؽ الفيركسات، كإنذاء الجفراف الشارية، كإنذاء ندخ احتياطية(. كةم  السدتخفميؽ 

معمؾما يؼ، كىي ليد  مجرد مدؤكلية يخرية، بل إنيا  داةف أف  كؾنؾا  ادريؽ ةم  حسا ة 
تي حسا ة السجتسع مؽ تالؿ  حفي  برامب الفيركسات، تافمؽ الر سي يتجاكز حسا ة أجيزة 

السدتخفـ، كيذسل حسا ة أنفدشا كاآلتركف مؽ التأ يرات الخارجية التي  ف  دع  افذى.            
(Ribble, 2011, pp. 40-41). 
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زت مسا سعق أف السؾاطشة الر سية  داةف جسيع مدتخفمي التكشؾلؾجيا ةم  أف كيت
، كأكثر  فرة ةم   حقيق أكثر  ربحؾا أكثر كعيا  بالعؾا   القانؾنية  ستخفاـ التكشؾلؾجيا

 .استفادة مشيا بذرط امتالكيؼ السيارات الر سية السذار إلييا
 اإلجخاءات والظخيقة:

 منهج الجراسة:  -
الفراسػػػػػػة السػػػػػػشيب يػػػػػػبو التجريعػػػػػػي، كاةتسػػػػػػفت تييػػػػػػا ةمػػػػػػ  الترػػػػػػسيؼ ذ   اسػػػػػػتخفم 

 السجسؾةػػػة التجريعيػػػة الؾاحػػػفة باسػػػتخفاـ القيػػػاس القعمػػػي كالبعػػػف ؛ لمتأكػػػف مػػػؽ تاةميػػػة العرنػػػامب
التفريعي القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب تي  شسية ميارات السؾاطشػة الر سيػة لػفى الظالبػات السعمسػات 

كبػذلػ  ذػتسل الترػسيؼ التجريعػي ،  خرص رياض افطفػاؿ – جسعةجامعة الس-بكمية التربية 
 لمفراسة ةم  الستغيرات التالية) 

 القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب(. أ ػ الستغير السدتقل )العرنامب
 ب ػ الستغير التابع )ميارات السؾاطشة الر سية(.

 أدوات الجراسة: -
 :التجخيبية المعالجة أدوات  -1
 (.الباحثة إةفاد) يا شسيت الؾاج  اطشة الر سيةالسؾ  ميارات  اعسة -
 ،السؾاطشة الر سية ميارات لتشسية السفمب التعمؼ ةم   اعؼ مقترح  فريعي برنامب -

 .)الباحثة إةفاد) ك فريديا السفمب التعمؼ برامب  رسيؼ ت  السقترح لمشسؾذج كتقا كالسعف
  :الكياس أدوات -2
 إةفاد) السؾاطشة الر سية سياراتل يرتاتتبار  حريمي لقياس الجان  السع -

 .)الباحثة
 إجـخاءات الجراسة:  -

 لتظعيق  جربة الفراسة  ؼ إ باع اإلجراءات التالية) 
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 أواًل: تحجيج مهارات المهاطنة الخقمية: 
 إةفاد  اعسة كتق ا لمخظؾات التالية)  لتحفيف ميارات السؾاطشة الر سية  ؼ

السشاسػػبة  ة؛ كىػػؾ  حفيػػف ميػػارات السؾاطشػػة الر سيػػة حفيػػف اليػػفؼ مػػؽ إةػػفاد القاعسػػ -أ
 خرػػػػص ريػػػػاض افطفػػػػاؿ، كذلػػػػػ  –جامعػػػػة السجسعػػػػة -لمظالبػػػػات السعمسػػػػات بكميػػػػة التربيػػػػة 

 التعمؼ السفمب. ةم  القاعؼ لتزسيشيا تي العرنامب
مدت الفراسات كالبحؾث الدابقة التي  شاكل  ميارات السؾاطشة الر سية؛ حي   -ب

، السؾاطشة الر سية) )الحاتغي مياراتاآل ية إلةفاد  اعسة  الفراساتا ستفادة مؽ    س
السمحؼ كجاب هللا، ، 0227 ،محركس؛ 0227، القحظاني كيؾس  ،0222الذريف، ، 0222
 & Jones، 0224، ؛ الديف0228، زكيؽ، 0227الديف،  ،0227حذيش،  ،0227

Mitchell, 2015 ؛Ribble, 2014 ؛Netwong, 2013 Elshair., ؛Isman & 
Gungoren, 2013 ؛Richards, 2010.) 

 (.2استخالص ميارات السؾاطشة الر سية ككنعيا تي  اعسة معفعية )ممحق  -ج
( مػؽ افسػا ذة 25التأكف مؽ صفؽ القاعسة، كذلػ مؽ تالؿ ةرنيا ةم  ةػفد ) -د

(، 0السخترػػيؽ تػػي ريػػاض افطفػػاؿ، ك كشؾلؾجيػػا التعمػػيؼ بجػػامعتي حمػػؾاف، كالسجسعػػة )ممحػػق 
كذلػ إلبػفاء الػرأ  تػي السيػارات مػؽ حيػ ) مشاسػعتيا لمظالبػات السعمسػات بكميػة التربيػة جامعػة 

 خرػػػػص ريػػػػاض افطفػػػػاؿ، كمػػػػفى جػػػػؾدة صػػػػياغتيا، كمػػػػفى مالعسػػػػة السيػػػػارات  –السجسعػػػػة 
لمسدػػتؾيات التػػي  شػػفرج  حتيػػا، كيػػسؾليتيا، كإنػػاتة أك حػػذؼ أك  عػػفيل مػػا يركنػػو مشاسػػبا  مػػؽ 

 السيارات.
آراء الدادة السحكسيؽ ةؽ طريق حدػاب التكػرارات كالشدػ  السئؾيػة التػي تحص  -ق

حرػػم  ةمييػػا  ػػل ميػػارة مػػؽ ميػػارات السؾاطشػػة الر سيػػة،  ػػؼ اإلبقػػاء ةمػػ  السيػػارات التػػي كاتػػق 
% تأكثر( مؽ السحكسيؽ، ك ؼ التعفيل السشاسػ  تػي نػؾء مػا أيػار إليػو السحكسػؾف 78ةمييا )

ك التعػػفيل تػػي السيػػارات السعركنػػة، كمػػؽ  ػػؼ التؾصػػل إلػػ  سػػؾاء أكػػاف بالحػػذؼ أـ باإلنػػاتة أ
(. كبذلػ  كؾف الفراسػة  ػف أجابػ  ةمػ  الدػؤاؿ 3القاعسة تي صؾر يا الشياعية،  سا تي ممحق )

ؾاطشػػة الر سيػػة السػػراد  شسيتيػػا لػػفى سالافكؿ مػػؽ أسػػئمة الفراسػػة كالػػذ  نػػص ةمػػ  "مػػا ميػػارات 
 ؟".الظالبات السعمسات
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   :لتجريبياالبخنامج : اً ثاني
 :مرت ةسمية بشاء العرنامب بسجسؾةة مؽ الخظؾات ىي

 تحجيج األهجاف العامة لمبخنامج: -1
طالبات السؾاطشة الر سية لفى  ميارات شسية العاـ لمعرنامب التفريعي تي  سثل اليفؼ 

 الفرعية افىفاؼ ، كيتفرع مؽ اليفؼ العاـ لمعرنامب التفريعي مجسؾةة مؽرياض افطفاؿ
 ة)اآل ي

  نحؾ السسارسات افتاليية بسا  ديؼ تي  ذكيل  الظالبة السعمسة شسية الؾةي لفى
 .ةشف استخفاـ التقشيات الر سية، ك ظعيقيا تي الحياة اليؾمية االدمؾؾ لفيي
  يز بيؽ ا ستخفاـ افمثل لمتكشؾلؾجيا الر سية، يةم  التس الظالبة السعمسةمداةفة

 كبيؽ ا ستخفاـ السفرط ليا.
 مؽ  حفيف مؾاصفات السؾاطؽ الر سي. الظالبة السعمسة مداةفة 
   ؾنيت  ؾاةف الدمؾؾ الذراعي الر سي الرحيت، كأىؼ اإلجراءات التي  ج 

 ا باةيا ةشف ةسمية الذراء كالعيع مؽ تالؿ اإلنترن . 
  الر سية، كا ستخفاـ السدئؾؿ  ؽككاجبا ي ؽلحقؾ ي الظالبات السعمساتمشا ذة

 ؾلؾجيا.كالتكش
  ؾنيت أنؾاع الجراعؼ اإللكتركنية التي  ظعق تييا اإلجراءات الشغامية، ك يفية 

 التعامل معيا كالؾ ا ة مشيا.
 :اختيار نمط التعمم المناسب -2

 ؼ ا ةتساد تي  قف ؼ العرنامب التفريعي ةم  التعمؼ السفمب؛ نغرا فىسيتو، كلذسؾليتو 
 التقميف ، كا لكتركني. أنساط  عمؼ متعفدة كمشيا) التعميؼ

 :تحجيج محتهى البخنامج -3
مسؾاطشة الر سية، كبالتالي  كؾف العرنامب لأساسية   دع مياراتا ةتساد ةم    ؼ

أساسية  ميارات يا قابم جمدة، ك ل جمدتاف  فريعيتاف تسدة دركس لكل درسمؽ  التفريعي
 التفريعيةمؽ افىفاؼ مجسؾةة  جمدةالسؾطشة الر سية، كيشفرج  ح   ل ميارات مؽ 
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كالسحتؾى العمسي السفةؼ بالركابت اإل راعية كالؾساعت الستعفدة، كاسترا يجيات التفريس 
، باإلناتة إل  العمسية كالعسميةكنساذجو، كالتقشيات كالؾساعل التعميسية السدتخفمة، كافنذظة 

 جمدة.ةسمية التقؾيؼ بعف  ل 
( أسابيع بؾا ع 4أجري  ةم  مفار )  فريعية ات( جمد2) ةم  العرنامبكايتسل 

لجسيع الجمدات،  ات( ساة2( دييقة بؾا ع )42)مفة استغر    ل جمدة ، أسعؾعيا تيؽجمد
 .-جامعة السجسعة-بقاةة الحاس  اآللي بكمية التربية ك ؼ  ظعيق العرنامب 

 ماكبيذا  كؾف الفراسة  ف أجاب  ةؽ الدؤاؿ الثاني مؽ أسئمة الفراسة كالذ  نرو) "
لفى السؾاطشة الر سية  مياراتتي  شسية التعمؼ السفمب القاعؼ ةم   التفريعي لعرنامبا أبعاد

 ".؟الظالبات السعمسات
 ( التخظيط الدمني لمبخنامج التجريبي1ججول )

 التاريخ الدمن مهضهع الجمدة الجمدة

 2/2/0222 ساةة مفيـؾ السؾاطشة الر سية كةشاصرىا التمهيجية

 24/2/0222 ساةة لؾصؾؿ الر سيميارة ا األولى

 24/2/0222 ساةة ميارة التجارة الر سية الثانية

 03/2/0222 ساةة ميارة ا  راؿ الر سي الثالثة

 03/2/0222 ساةة ميارة الثقاتة الر سية الخابعة

 32/2/0222 ساةة ميارة  ؾاةف الدمؾؾ الر سي الخامدة

 32/2/0222 ساةة ميارة القانؾف الر سي الدادسة

 8/22/0222 ساةة ميارة الحقؾؽ كالسدئؾلية الر سية الدابعة

 8/22/0222 ساةة ميارة الرحة كالرتاهية الر سية الثامنة

 20/22/0222 ساةة ميارة افمؽ الر سي التاسعة

 20/22/0222 دييقة 02 التظعيق البعف  فدكات الفراسة الختامية
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 :التجريبيتقهيم البخنامج  -4
 باآل ي)لمعرنامب راحل التقييسية الس  سثم 

 لمؾ ؾؼ، التفريعي عل  ظعيق  ل مؾنؾع مؽ العرنامب  ى كيجر التقهيم القبمي:  -
 السؾاطشة الر سية. الظالبة السعمسة لسياراتةم  درجة امتالؾ 

كىؾ مراح  لمعرنامب تي مراحمو (: المالحظة والترحيحالتقهيم المخحمي ) -
  ل طالبةالتي  سكؽ ك ، ؽ، ك قف ؼ التغذ ة الراجعة ليبات السعمساتالظالالسختمفة لتقؾيؼ أداء 

) مؽ  رحيت السدار كبمؾغ افىفاؼ السؾنؾعية، كمؽ افدكات التي استخفم  تي ذلػ
 .السشزلية كالؾاجباتافسئمة كافنذظة التي  عق   ل مؾنؾع، 

تياء مؽ دراسة  ل  عف بسثابة التقييؼ الشياعي، الذ  يتؼ بعف ا نقهيم البعجي: تال -
، بعف الظالباتكيسكؽ مؽ تاللو  حفيف درجة التحدؽ كالتقفـ، الذ  طرأ ةم  أداء  ميارة

 التفريعي، كبالتالي  سكؽ الحكؼ ةم  درجة تعالية العرنامب التفريعيةلمسؾنؾةات  ؽدراستي
 الذ   ؼ  ظعيقو.

 :بناء أدوات الكياس: اً لثثا
السؾاطشة  سياراتل يلقياس الجان  السعرت اتتبار  حريميبإةفاد  ةالباحث   ام

 – الظالبات السعمسات بكمية التربية جامعة السجسعة يياس مفى إلساـ ستخفامو تي الر سية 
 :الخظؾات التاليةا تتبار إةفاد تي  كا بع ، السؾاطشة الر سيةسيارات ب –ةيشة الفراسة 

 تحجيج الهجف من االختبار:  -1
ي إلػػ  ييػػاس الجؾانػػ  السعرفيػػة لسيػػارات السؾاطشػػة الر سيػػة ىػػفؼ ا تتبػػار التحرػػيم 

بسيػػػارات السؾاطشػػػة الر سيػػػة، ك ػػػؼ -جامعػػػة السجسعػػػة -لػػػفى الظالبػػػات السعمسػػػات بكميػػػة التربيػػػة 
  ظعيقو  عميا كبعف ا ةم  ةيشة الفراسة.

 إعجاد الرهرة األولية لالختبار التحريمي: -2
السؾاطشػة  سيػاراتل يالجانػ  السعرتػ التحرػيمي لقيػاس  س  صياغة تقرات ا تتبار 

تػػػي صػػػؾرة أسػػػئمة ا تتيػػػار مػػػؽ متعػػػفد، ك سػػػ  صػػػياغة مفػػػردات  تػػػي صػػػؾر و افكليػػػة الر سيػػػة
السؾاطشػة الر سيػة التػػي  ػؼ  شاكليػا بالعرنػامب التػػفريعي،  ميػارات  قػػيس سػؤاؿ (03ا تتبػار تػي )
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رة مؽ ميػارات السؾاطشػة مع إةفاد جفكؿ مؾاصفات بحي   حتؾ  ةم  افكزاف الشدعية لكل ميا
 الر سية الؾاردة بالعرنامب التفريعي.

 التحريمي: االختبار التحقق من صجق  -3
( 25،  ػػؼ ةػػرض ا تتبػػار ةمػػ  )ميػػارات السؾاطشػػة الر سيػػة لمتأكػػف مػػؽ صػػفؽ اتتبػػار

بجامعتي حمؾاف،  مؽ الدادة السحكسيؽ السختريؽ تي مجاؿ رياض افطفاؿ ك كشؾلؾجيا التعميؼ
مػػؽ حيػػػ  الذػػػكل، كالسحتػػػؾى، كبشػػػاء  ةمػػػ  آراء  افداة كذلػػػػ لمحكػػػؼ ةمػػػ  صػػػالحية ة؛ كالسجسعػػ

ليخػرج ا تتبػار السحكسيؽ  ؼ التعػفيل تػي صػياغة بعػض الفقػرات، كإنػاتة بعػض السقترحػات؛ 
 .)5 تي صؾر و الشياعية )ممحق

 التحريمي:االختبار ثبات  -4
 Cronbach'sنباخ ألفاكرك مؽ تالؿ معامالت  بات  ا تتبارحداب  بات   ؼ

Alpha كمعامالت  بات التجزعة الشرفية،  سا  ؼ حداب معامالت ا ر باط )ا  داؽ ،
السؾاطشة الر سية لفى  ميارات الفاتمي( بيؽ الفرجة ةم  افبعاد الفرعية، كالفرجة الكمية لقياس

 .)3)( ك 0 سا ىؾ مؾنت بالجفكؿ ) -جامعة السجسعة-الظالبات السعمسات بكمية التربية 
 لالختبار التحريمي ( ثبات ألفاكخونباخ والتجدئة النرفية 2ججول )

 ألفاكخونباخ المهارات

 التجدئة النرفية

معامل 
 االرتباط

 ترحيح أثخ الظهل

 جتمان سبيخمان بخاون 

 08779 08782 08642 08483 الهصهل الخقمي

 08680 08680 08516 08541 التجارة الخقمية

 08643 08656 08488 08685 قميةاالتراالت الخ 

 08660 08660 08493 08665 الثقافة الخقمية

 08794 08795 08660 08651 هاعج الدمهك الخقميق

 08881 08886 08795 08631 الخقمي القانهن 
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 08890 08890 08802 08743 الخقمية ةالحقهق والمدئهلي

 08791 08807 08676 08722 الخقمية والخفاليةالرحة 

 08858 08860 08754 08785 األمن الخقمي

 08794 08795 08660 08757 الجرجة الكمية

يتزت مؽ تالؿ الجفكؿ الدابق أف معامالت  بات ألفاكركنباخ  راكح  بيؽ 
لفى  ا تتباركىي معامالت  بات جيفة  سكؽ مؽ تالليا الؾ ؾؽ تي  بات  2.875 )2.502

،  سا  راكح  معامالت  بات لالتتباري مؤير ا ةم   بات جيف ةيشة الفراسة الحالية؛ مسا  عظ
، كباستخفاـ 2.722 )2.442التجزعة الشرفية بعف الترحيت بسعادلة سعيرماف براكف بيؽ 

كىي معامالت  بات  سكؽ  2.722 )2.442معادلة جتساف  راكح  معامالت الثبات بيؽ 
 .سةلفى ةيشة الفرا ا تتبارالؾ ؾؽ مؽ تالليا تي  بات 

لالختبار الكمية  ( معامالت االرتباط )االتداق الجاخمي( بين الجرجة عمى األبعاد الفخعية والجرجة3ججول )
 التحريمي 

 الجرجة الكمية المهارات

 **08620 الهصهل الخقمي

 **08674 التجارة الخقمية

 **08530 االتراالت الخقمية

 **08640 الثقافة الخقمية

 **08650 قهاعج الدمهك الخقمي

 **08663 الخقمي القانهن 

 **08632 الحقهق والمدئهلية الخقمية

 **08650 الخقمية والخفاليةالرحة 

 **08772 األمن الخقمي
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يتعيؽ مؽ تالؿ الجفكؿ الدابق أف معامالت ا ر باط )ا  داؽ الفاتمي( بيؽ درجة 
إل   2.532 راكح  ما بيؽ  لالتتباركل محؾر مؽ محاكر السؾاطشة الر سية كالفرجة الكمية 

حي   ععر ةؽ صفؽ ا داؽ داتمي جيف  ؛2.22، كىي ييؼ )دالة( ةشف مدتؾى د لة 2.880
 .لفى ةيشة الفراسة الحالية ا تتبار؛ مسا  جعل الباحثة مظسئشة ةشف استخفاـ لالتتبار

 إعجاد الرهرة النهائية لالختبار التحريمي: -5
ا و، كإجراء التعف الت الالزمة ةميو أصبت بعف التأكف مؽ صفؽ ا تتبار ك ب

ا لمتظعيق، حي   كؾف مؽ ) ( سؤا ، كالزمؽ الالـز 37ا تتبار تي صؾر و الشياعية صالح 
 (.5( دييقة )ممحق 02لإلجابة ةشو )

 :التجخبة االستظالعية :اً رابع
( 02)مكؾنة مؽ  الظالبات ظعيق العرنامب كأدكات القياس ةم  مجسؾةة مؽ   ؼ

بكمية التربية جامعة السجسعة تي الفرل الفراسي افكؿ مؽ العاـ السدتؾى الثامؽ ة مؽ طالب
مشاسبة )  تجربة استظالعية، بيفؼ التأكف مؽ صالحية العرنامب مؽ حي  0222/0202

افىفاؼ كالسحتؾى كافنذظة كأسالي  التقؾيؼ كالتعرؼ ةم  الرعؾبات كالعقبات التي  سكؽ 
 .ذليميا  عل التجربة افساسية لمفراسةك  الظالباتأف  ؾاجو 
مؽ  ةالباحث  ،  ؼ طمع ؼ جسع السادة العمسية لمعرنامب كا ك ات الزمشيةتي العفا ة ك 
أ شاء التجربة، ك حفيف السعؾ ات بكل د ة لتالتييا أ شاء إجراء  ؽ دجيل مالحغا ي الظالبات

 ظعيق أدكات   ؼعف ا نتياء مشو كب الظالبات ةم  ظعيق العرنامب   ؼالتجربة افساسية،  ؼ 
 .القياس، ك ف استغر   التجربة ا ستظالعية حؾالي  ال ة أسابيع

مؽ دراسة العرنامب تي التجري   الظالبات  بعف أف انتي ةالباحث  ك ام
حؾؿ أسمؾب الفراسة تي العرنامب كالرعؾبات كالعقبات التي  الظالباتا ستظالةي بسشا ذة 

أف السحتؾى  ثير كبعض المبارات تي حاجة  الظالباتبعض  ت، حي  رأتي الفراسة ؽكاجيتي
بعض    عفيل ذلػ  عل التجربة افساسية لمفراسة، كطمع ك ؼتؾنيت بكمسات معيشة، مل

 عفيل ما  حتاج لمتعفيل، ك  عفيل صياغة بعض افسئمة لؾجؾد صعؾبة تي تيسيا  الظالبات
ت العرنامب صالحا  لمتجري  الشياعي كالتجربة مؽ التجربة ا ستظالعية أصب ا نتياء كبعف

 .افساسية
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 :التجخبة األساسية لمجراسة :اً خامد
 :بالسراحل التالية ةمرت التجربة افساسية لمفراسة الحالي

 :اختيار عينة الجراسة -1
السدتؾى  طالباتطالبة مؽ  (02)اتتيرت ةيشة الفراسة لمتجربة افساسية مكؾنة مؽ 

 .تربية جامعة السجسعةبكمية الالثامؽ 
 :االستعجاد لمتجخيب -2

 : تمخص فيسا يمي التي إجراء بعض ا ستعفادات ؼ تشفيذ التجربة ل
 كالتي  سثم  تي )اتتبار  جييز مؾاد السعالجة التجريعية كطبع أدكات الفراسة ،
ة بعفد ةيشة الفراس خسعق إةفاده كإجاز و مؽ  عل الخعراء كالسحكسيؽ كند كالذ   حريمي(

 .لمتظعيق اكؾف جاىز  يل
  سيقسؽ  كالال ي -جامعة السجسعة -بكمية التربية الزميالتا  فاؽ مع بعض

 .سداةفة تي إجراء التجربة افساسية لمفراسةالب
  بساهية مؾاد  ؽالعيشة افساسية بيفؼ  عريفي طالباتةقف الجمدة التسييف ة مع

 يفية الدير داتل العرنامب،  سا  ؼ  حفيف السعالجة التجريعية السدتخفمة ك يفية استخفاميا ك 
 .ؽةؽ السؾاةيف السشاسبة لي الظالباتةم  سؤاؿ  مؾاةيف الفراسة بشاء  

 ))البخنامج) تقجيم مادة المعالجة التجخيبية -3
 :تي نؾء اآل ي

كالذ   ؼ (، 0)ممحق  السقترحعرنامب اللسجسؾةة التجريعية مؽ تالؿ ادرس   -
 الس ركـ ةعر الرابت التالي) إةفاده ةعر مشرة جؾجل  

https://classroom.google.com/c/MjQ4NjQzNjcxOTU1?cjc=n6je3v4 
ك شفيذ  اإلكتركني   ؽ، ك ؼ التؾاصل معيالظالباتمع  الفتؾؿ ؼ  حفيف مؾاةيف  -

 .ؽالعرنامب الخاص بي
 
 



 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة   

1028 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث كدراسات الظفؾلة،    

 )اتظبيق أدوات الكياس بعجيً  -4
فد مؾةف مع مؽ دراسة السحتؾى العمسي،  الظالباتبعف انتياء  يتؼ فيو  الظالباتح 

 الستسثمة تي ا تتبار التحريمي.التظعيق البعف  فدكات القياس 
(  سييفا  5)ممحق  ا تتبار التحريمي ؼ بعف ذلػ  ؼ  رحيت كرصف درجات 

 .لسعالجتيا إحراعيا  كالؾصؾؿ إل  نتاعب الفراسة
 اإلحرائية: سادسا: األساليب

مؽ التظعيقيؽ القعمي كالبعف   السدتخرجةتالؿ العيانات مؽ  الظالبات ؼ  قييؼ نتاعب 
فدكات الفراسة،  ؼ إجراء السعالجات اإلحراعية السشاسبة ليا باستخفاـ حزمة العرامب 

 .SPSSاإلحراعية لمعمـؾ ا جتساعية 
 كاستخفم  الفراسة الحالية افسالي  التالية)

 .اإلحراعية الفركؽ   لةد لقياس السر بظة؛ لمسجسؾةات (t-Test) اتتبار - 2
 .اإلحراعية لمف لة السكسل الؾجو (η 2) التأ ير حجؼ  -0

 نتائج الجراسة وتفديخها ومناقذتها: -
اإلجابػة ةمػ  الدػؤاؿ الثالػ  مػؽ أسػئمة الفراسػة كالػذ  يػشص ةمػ )  يتشاكؿ ىذا الجزء

لػفى ت السؾاطشػة الر سيػة التفريعي القاعؼ ةم  التعمؼ السفمب تي  شسيػة ميػارا عرنامبال ما تاةمية"
 )كمشا ذتيا اتتبار صحة تركض الفراسة ك فدير الشتاعب "، كفيسا يميالسعمسات؟الظالبات 

 اختبار صحة الفخض األول: -1
 ؾجف تركؽ ذات د لة إحراعية بيؽ متؾسظي درجات السجسؾةة " يشص ةم  أنو)

ات السؾاطشة الر سية لرالت التجريعية تي القياسيؽ القعمي كالبعف  لالتتبار التحريمي لسيار 
 التظعيق البعف ".

ك ف  ذف  نتاعب حداب الستؾسظات الحدابية كا نحراتات السميارية لفرجات 
، كحداب ييسة )ت( ميارات السؾاطشة الر سية  تتبارالظالبات تي التظعيقيؽ القعمي كالبعف  

 :(0ر ؼ )لسعرتة د لة الفركؽ بيؽ الستؾسظات، كالتي  ؼ ةرنيا تي الجفكؿ 
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 الكياسين، وحجم التأثيخ لنتائج )ت) يهضح المتهسظات الحدابية واالنحخافات المعيارية وقيمة( 4) ججول
 مهارات المهاطنة الخقمية الختبارالقبمي والبعجي 

 الحظ مؽ الجفكؿ الدابق أنو  ؾجف تركؽ ذات د لة إحراعية بيؽ متؾست درجات 
( كمتؾست 72.028) -لالتتبارعمي مجسؾةة الفراسة تي التظعيق الق-الظالبات السعمسات 

( لرالت التظعيق البعف ، حي   ان  )ت( 20.248درجا يؽ تي التظعيق البعف  )
أ   2.22( ةشف مدتؾى د لة 0.058( أكعر مؽ )ت( الجفكلية  )20.872السحدؾبة  )

أنيا دالة إحراعيا كىؾ ما  كذ  ةؽ  حدؽ افداء البعف  لمظالبات السعمسات مجسؾةة 
 .ة ةؽ افداء القعميالفراس

لمفراسة مسا  عشي  عؾؿ  افكؿكالشتاعب ةم  الشحؾ الدابق  ثع  صحة الفرض 
الفرض الذ  يتسثل تي كجؾد ترؽ داؿ إحراعيا بيؽ متؾسظي درجات الظالبات مجسؾةة 

 ."لرالت درجات التظعيق البعف  ا تتبار التحريميالفراسة تي التظعيقيؽ القعمي كالبعف  تي 
 :حجم التأثيخحداب  -

بالجفكؿ السرجعي السقترح لتحفيف مدتؾى حجؼ التأ ير  (h2 0.14 <) كبسقارنة ييسة
( كىي ييسة أكعر مؽ 2.207) ميارات السؾاطشة الر سية اتتبارنجف أف حجؼ التأ ير  عير تي 

( كىؾ ما يؾنت أف حجؼ التأ ير  عير، كمؽ 2.20القيسة السرجمية لحجؼ التأ ير الكعير كىي )
لمظالبات   شسية ميارات السؾاطشة الر سيةتي  اةال  ا تمتعمؼ السفمب دكر  لؼ  سكؽ القؾؿ أف  

 .السعمسات مجسؾةة الفراسة

 األداة
 (40)ن= مجمهعة الجراسة

 )ت( قيمة
مدتهى 
الجاللة 
 اإلحرائية

حجم 
 التأثيخ

مقجار 
حجم 
 التأثيخ

 نحخاف المعياري اال  المتهسط
 بعجي قبمي بعجي قبمي

اختبار 
مهارات 
المهاطنة 
 الخقمية

 كبيخ 08948 0801 148780 28906 38215 948167 808417
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لمفراسة الستسثل تي أف حجؼ  افكؿكالشتاعب ةم  الشحؾ الدابق  ثع  صحة الفرض 
فراسة تي التأ ير لف لة الفرؽ بيؽ متؾسظي درجات التظعيقيؽ القعمي كالبعف  لسجسؾةة ال

 .لفراسةا أىفاؼداةف ةم   حقيق يك  (h2 0.14 <) مؽ الشؾع الكعير ا تتبار التحريمي
القاعؼ ةم   التفريعيتاةمية العرنامب  كالذ  أعير افكؿ نتاعب الفرض كيسكؽ  فدير

 الظالبات السعمسات با داـ العرنامبالسؾاطشة الر سية لفى   شسية مياراتتي  التعمؼ السفمب
تي  قعل العرامب التكشؾلؾجية الحفيثة تي  لفى مجسؾةة الفراسةة العالية كاإل جابية السركنب

تي  الظالبات السعمسات، حي  ا زت كجؾد معارؼ كميارات لفى السفمبمجاؿ التعمؼ 
بفكف التقيف بعؾامل الزماف   احة التعمؼ السفمبإ ،  سا أفالتؾاصل كمؾا عاستخفاـ ا نترن  

 ةالتعمؼ حد  رغبة الظالب أ اح ترصفجيزة الذ ية أك أجيزة الحاسؾب، مؽ تالؿ ا كالسكاف،
، كترؾصا  التعمؼ السفمب شؾع استخفاـ الؾساعت الستعفدة تي ا، تزال ةؽ السشاسبة ليكسرةتيا

مؽ تالؿ السذاىفة  السيارات لفى الظالبات السعمسات  شسيةسيس  تي أمقاطع الفيفيؾ التي 
ةم   الظالبات السعمسات حفيز  ةم   ذير إل   فرة التعمؼ السفمب ، كلعل ذلػك كرار السؾا  

 .التعمؼ السفمبالتفاةل مؽ تالؿ افدكات التذار ية كالتفاةمية التي يتسيز بيا 
السؾاطشة  شسية ميارات ؼ تي يسالتعمؼ السفمب أأف  كيتزت مؽ الشتاعب الدابقة

 ميارة مؽ السيارات التدعالسر بظة بكل  الفرعية كالسيارات، لفى الظالبات السعمسات الر سية
لمسؾاطشة الر سية، ك د  السعمؾمات التي  داةف تي ا خاذ القرارات السشاسبة تي العالؼ 

التي  راح  استخفاـ العرامب الر سية، ، الر سية الرالحة السيارات إل الر سي، كالتعرؼ 
ةشف  السياراتك ظعيق  مػ تي حياة الفرد كالسجتسع،  السياراتكالؾ ؾؼ ةم  أىسية  مػ 

 استخفاـ التكشؾلؾجيا الستقفمة.
( 0227دراسة الرميت )مثل)  الفراسات ، مؽ العفيف نتاعب ك تفق الشتاعب الدابقة مع
بعض  تي  شسيةقاعؼ ةم  التعميؼ السفمب التفريع  العرنامب لم التي أكنح  حجؼ التأ ير الكعير

ت التعميؼ العاـ ت  السسمكة العربية الدعؾد ة ميارات استخفاـ نغؼ إدارة التعمؼ لسعمسا
كالتي اةتسفت ةم  التعمؼ السفمب ( 0224دراسة ذىشي )، ك كا جاىا يؽ نحؾ التعمؼ اإللكتركن 

 شسية ميارات إنتاج مم  اإلنجاز اإللكتركن  ةعر الؾي ،  كدابيا لظالب الفر ة الرابعة تي 
برامب التعمؼ السفمب  التي أبرزت دكر  Stiefel (2016) دراسة، ك يمبة معمؼ الحاس  اآللي
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دراسة يؾنس ، كأتيرا تي إةفاد الظالب لستظمبات التعمؼ ةعر اإلنترن  بالتعميؼ العالي
 قاعؼ ةم  التعمؼ السفمب لمظال  السعمؼ لمتربية الفشيةالعرنامب ال كالتي  ف أ عت  تاةمية( 0225)

 ةؽ الحالية الفراسة ك ختم  ،بية الفشية الظال  السعمؼ لمتر  ت   شسية ةادات الفشاف لفى
 يياس كطريقة السدتخفمة، التفريس كطريقة السدتيفتة، السيارات نؾعية ت  الدابقة الفراسات
 .السدتيفتة السيارات

 اختبار صحة الفخض الثانى: -2
"   ؾجف تركؽ ذات د لة إحراعية بيؽ متؾسظي درجات : يشص ةم  أنو

اسيؽ البعف  كالتتبعي لالتتبار التحريمي لسيارات السؾاطشة السجسؾةة التجريعية تي القي
 الر سية كمجسؾةيا الكمي".

، لمتعّرؼ t_Testباستخفاـ اتتبار "ت"  ةالباحث  إلجابة ةم   مػ الفرنية  امكل
درجات أتراد السجسؾةة التجريعية تي القياس البعف  كمتؾست  يمدتؾى الفرؽ بيؽ متؾسظ إل 

بعف مركر   تتبار ميارات السؾاطشة الر سيةة نفديا تي القياس التتبعي درجات أتراد السجسؾة
 كالتإل )  t_Testيؾنت نتاعب اتتبار "ت"  (5)يير مؽ  ظعيق العرنامب، كالجفكؿ ر ؼ 

الكياسين في  التجخيبيةلمجمهعة ا درجات أفخادبين متهسظي لجاللة الفخوق "ت"  اختبارنتائج ( 5ججول )
 (40)ن = مبخنامجالبعجي والتتبعي ل

 المتهسط الكياس المتغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

مدتهى 
 الجاللة

 المهاطنة الخقمية
 1890 21886 بعجي

 غيخ دال 289
 1889 21817 تتبعي

نػػػو    ؾجػػػف تػػػركؽ دالػػػة إ، حيػػػ  الثػػػاني الفػػػرض يتزػػػت مػػػؽ الجػػػفكؿ الدػػػابق صػػػحة
  تتبػػارالتجريعيػػة تػػ  القياسػػيؽ البعػػفى كالتتبعػػ   إحرػػاعي ا بػػيؽ متؾسػػظي درجػػات السجسؾةػػة
مسا  ذير إل   فاءة العرنامب كبقاء أ ػره ةمػ  أتػراد . ميارات السؾاطشة الر سية كمجسؾةيا الكمي

 .عوالعّيشة بعف انتيا
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اسػػػتسرارية ك كالػػػذ  يتزػػػت مشػػػو  فػػػاءة العرنػػػامب  الثػػػاني كيسكػػػؽ  فدػػػير نتػػػاعب الفػػػرض
ساةف ةمػ  اكدػاب الظالبػات السعمسػات إطػار ا  كؾنو ،ؾاطشة الر سية شسية ميارات الستي  تعاليتو

 شسية ميػارات  ةم  اةتسفت التي افنذظة إل  معرفي ا ةؽ ميارات السؾاطشة الر سية، باإلناتة
 شسية  مػ السيارات لفى  ةم  كالتفاةل معيا ةعر العرنامب التفريعي مسا يجع السؾاطشة الر سية

 الظالبات السعمسات.
 إل  اةتساده السؾاطشة الر سية، ميارات  شسية ت  العرنامب استسرارية تاةمية  رجع ك ف

 :التالية لألسباب كذلػ ك فريديا، السفمب التعمؼ برامب السقترح لترسيؼ الشسؾذج ةم 
 أداعيا السظمؾب افساسية السيارة بتحميل السؾاطشة الر سية برنامب اىتساـ- 2
 .كمسارستيا

 السيارات  شسية ت  السبايرة الخعرة بإ احة السؾاطشة الر سية برنامب اىتؼ- 0
 .الؾا ع  حاكي أك كا مية  عمؼ مؾا   ت  افداء مؽ تالؿ السدتيفتة؛
 .سابقة كستظمبات السيارات  ر ي  ت  السشظق  لمتدمدل العرنامب مراةاة- 3
 .ر سيةالسؾاطشة ال ميارات فداء السقترح بالعرنامب السخرص الؾ   مراةاة- 0
 التغذ ة  قف ؼ  ؼ ك عزيزىا كمسارستيا ميارة لكل العسمي التظعيق ةم  التر يز- 5

 الراجعة.
  قف ؼ بيؽ التكامل إل  أدت السؾاطشة الر سية برنامب ةمييا  اـ الت  الفمب تكرة - 4

ا لعياف ةسمي الباحثة   زسيؽ إل  إناتة   كالرعيدة، الفرعية السيارات أداء يؾنت لؾجو كجي 
 .ا لكتركنية السشرة ةعر كا مية مؾا   العرنامب لسذاىفات

 ت  الظالبات السعمسات فداء كالتؾجيو لإلرياد السذار ات تي التجربة  قف ؼ - 8
 .تعالة برؾرة الرعيدية السيارات أداعيا ك شسية ةم  التفري  إلي أد  الفرعية السيارات

التعمؼ  تاةمية إل   ؾصم  الت  راساتالف مؽ العفيف نتاعب ك تفق الشتاعب الدابقة مع
التي أكفت ةم  دكر  Jun, et al (2020)دراسة  مثل السيارات الر سية،  شسية ت  السفمب

التي استخفم  التعمؼ ( 0222دراسة ةعف المظيف )التعمؼ السفمب تي  دريع ك يرة التعمؼ، ك 
كالتي ( 0227العيشيؽ ) دراسة أبؾ، ك  شسية بعض ميارات استخفاـ الحاس  اآلليالسفمب تي 

ةؽ تاةمية  ظعيق استرا يجية التعمؼ السفمب ةعر البالؾ بؾرد تي  شسية ميارة إنتاج   كذف
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العرامب اإللكتركنية كأنساط التعمؼ كالتفكير كا  جاه نحؾىا لفى طالبات رياض افطفاؿ بكمية 
 .التربية

 :تهصياتال
 :راسة بسا يميتي نؾء الشتاعب التي  ؼ التؾصل إلييا  ؾصي الف

 مشدؾبييا.السؾاطشة الر سية لفى  كميارات ييؼ  فعيل دكر الجامعة تي  شسية -2
-Wi، ك ؾتير تفمات يبكة الؾا  تا  الكمياتدةؼ  فرات يبكة اإلنترن  تي  -0

Fi .بالقاةات، كالسفرجات، كالسعامل 
ر تؾتيب ةقف برك ؾ ؾ ت  عاكف بيؽ الجامعات كالؾزارات السخترة  قزي -3

 مخفزة.بأسعار  لمظالبات اإللكتركنيةافجيزة 
 ا ىتساـ بعرامب التؾعية بالذراء كالعيع ةم  يبكة اإلنترن . -0
  فعيل دكر كساعل اإلةالـ لالىتساـ بالسؾاطشة الر سية. -5
 .Cyber Cafe ذفيف الر ابة ةم  مراكز اإلنترن  العامة  -4
 كالحف مؽ عاىرة اإلدماف الر سي. شفيذ القؾانيؽ الر سية بظريقة صارمة،  -8
 زيادة ا ىتساـ بالؾساعت الر سية تي افنذظة التعميسية. -7
 .داتل الجامعة كتي السشزؿ كساعل التعمؼ اإللكتركني  ؾسيع داعرة استخفاـ -2

الجامعة، كذلػ بإناتة مقرر  طمبة كطالباتنذر  قاتة السؾاطشة الر سية بيؽ  -22
لر سية كأبعادىا ةم  غرار مقرر "حقؾؽ اإلنداف"، كيقرر ةم  جسيع  ثقيفي تاص بالسؾاطشة ا

 .كالظالباتظمبة ال
بالتجارة الر سية؛ فف العيع كالذراء ةم  يبكة كالظالبات  ؾعية الظمبة  -22

 تي السجتسع ا  تراد  الر سي. أةزاء تاةميؽ ؼاإلنترن   جعمي
لسقرر السؾاطشة  الدعؾد ة فريس  ميات التربية يمبة الظفؾلة بالجامعات  -20

 .الر سية
 . فعيل ييؼ السؾاطشة الر سية لفى معمسات رياض افطفاؿ -23
 .ني كتظؾا و عريف معمسات رياض افطفاؿ بإجراءات التدؾيق ا لكترك  -20
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 بكمية سعمساتالظالبات النذر  قاتة الدالمة الرحية العفنية كالشفدية لفى  -25
 .جتسعات الر سيةالس مع ةشف التعاملالتربية 

 .مراةاة حقؾؽ السمكية الفكرية لآلتريؽ ت  السجتسع الر س  -24
الر سية  ةسعمسات برامب الحسا ة الر سية نف القرصشالظالبات الاستخفاـ  -28
 .كالفيركسات

 . فري  معمسات رياض ا طفاؿ ةم  محؾ افمية الر سية -27
 .بالجامعات ؾزيع ممرقات لشذر  قاتة السؾاطشة الر سية  22
 المقتخحات:
 .السؾاطشة الر سية لسياراتمفى  زسيؽ مقررات يمبة الظفؾلة بالجامعات  .2
تاةمية استخفاـ التعمؼ السفمب تي  شسية ميارات التربية الؾطشية لفى الظالبات  .0

 السعمسات بكمية رياض افطفاؿ.
 .معؾ ات نذر  قاتة السؾاطشة الر سية لفى معمسات رياض ا طفاؿ .3
تاةمية استخفاـ يبكات التؾاصل ا جتساةي تي  فري  أةزاء ىيئة  دراسة  .0

 التفريس ةم  ميارات السؾاطشة الر سية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة بشي سؾيف -كمية التربية لمظفؾلة السبكرة     

1035 

 0202(، يؾنيؾ 5)3مجمة بحؾث كدراسات الظفؾلة،    

 المخاجع
تاةمية برنامب  اعؼ ةم  التعميؼ السفمب تي  حريل  .(۱۰۲3) .أبؾ الريش، إلياـ حرب

معة الجا ، مية التربية (.رسالة ماجدتير) طالبات الر  العاير تي الشحؾ كا  جاه
 اإلسالمية.

(. تاةمية  ظعيق استرا يجية التعميؼ السفمب ةعر البالد بؾرؾ 0227) .أبؾ العشيؽ،  در  ةظية
ت   شسية ميارات انتاج العرامب ا لكتركنية كأنساط التعمؼ كالتفكير كا  جاه نحؾىا 

 .327 - 058، 54 السجمة التربؾية، جامعة سؾىاج،لفى طالبات  مية التربية، 
التعمؼ السفمب )الستسازج() (. 0220) .الرؾص، سسير ةعف الدالـك مفيف أحسف  ،ؾس أبؾ م

 .افكاد سيؾف لمشذر كالتؾزيع )ةساف .بيؽ التعميؼ التقميف  كالتعميؼ اإللكتركني
تاةمية التعميؼ السفمب تي  شسية ميارات استخفاـ الدعؾرة  .(۱۰۲0) .أحسف، تميل آدـ

مرادر التعمؼ بالسسمكة العربية الدعؾد ة كا جاىا يؼ اإللكتركنية لفى أمشاء مراكز 
 .السؤ سر الفكلي الثال  لتقشيات السعمؾمات كا  را ت تي التعميؼ كالتفري  .نحؾىا

 .۱۰۲0مارس  ۲0-۲۱تي الفترة مؽ  .الخرطؾـ
السسارسات  –التعمؼ اإللكتركني  زا ا أساسية (. 0224)باكمر، نؾربؾرت كدالي،  اركليؽ. 

الفكر  .  رجسة ىذاـ دمحم سالسة، كرىاـ ماىر الرراؼ. القاىرة) دارساتكالفرا
 العربي.

(.  رسيؼ برنامب  عميسي  اعؼ ةم  نغاـ إدارة التعمؼ 0222) .الحاتغي، تيف بؽ سميؼ
( كيياس تاةميتو تي  شسية ييؼ السؾاطشة الر سية كميارات Blackboardاإللكتركني )

 .مجمة  كشؾلؾجيا التربية .ية التقشية تي مفيشة جفةالتفكير التأممي لفى طالب الكم
 .280 - 222، 32 .دراسات كبحؾث، الجسمية العربية لتكشؾلؾجيا التربية

متؾتر ةم  الرابت التالي . السؾاطشة الر سية(. 0220. )راجي ،حفاد
http://rajaiehaddad.com/2014/12/27/digital-citizenship. 
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. ميارات السؾاطشة الر سية الالزمة لتالميذ مرحمة التعميؼ (0227) .حذيش، ندريؽ  درى 
 - 027 ،32 .مجمة دراسات تي التعميؼ الجامعي، جامعة ةيؽ يسس .افساس 

008. 
مدتؾى معرتة معمسي الفراسات ا جتساعية بابعاد  (.0224. ) امل دسؾ ي ،الحررى 

جامعو  التربية، مية  .(رسالة ماجدتير) السؾاطشة الر سية كةال تيا ببعض الستغيرات
 .طيبة

السؾاطشة الر سية مفتال  لمتربية العربية تي العرر الر سي.  (.0224. )الفىذاف، جساؿ ةمي
 (.0)5 ،مجمة نقف ك شؾير

تاةمية التعمؼ السفمب ت   شسية ميارات إنتاج مم  اإلنجاز (. 0224) .ذىشي، ةمياء سامت
ت   شسية ميارات التفريس لفى الظال  اإللكتركن  ةعر الؾي  كيياس أ ر استخفامو 

 مية التربية  (.رسالة ماجدتير) السعمؼ بذمبة الحاس  اآلل  بكمية التربية الشؾعية
 الشؾعية، جامعة السشيا.  

برنامب  فريعي مقترح  اعؼ ةم  التعميؼ السفمب  .(0227) .زةعف العزي ةعف هللاالرميت، رحاب 
ارة التعمؼ لسعمسات التعميؼ العاـ ت  السسمكة لتشسية بعض ميارات استخفاـ نغؼ إد

 مية الفراسات  (.رسالة د تؾراه ) التعمؼ اإللكتركن  كا جاىا يؽ نحؾالعربية الدعؾد ة 
 العميا لمتربية، جامعة القاىرة.

(. تاةمية استخفاـ السفكنات اإللكتركنية تي  فريس الجغرافيا ةم  0228) .زكيؽ، سيا حسف 
مجمة  مية التربية،  .اطشة الر سية لفى الظال  السعمؼ بكمية التربية شسية ميارات السؾ 

 .532 - 042 ،(2)33 أسيؾط،جامعة 
دركس كبرامب تي التربية الر سية لدالمة افسرة لتعميؼ افبشاء  .(0223) .صفاء ،سالمة

جريفة الذرؽ افكست، ، السدؤكلية كحسايتيؼ مؽ سؾء استخفاـ التكشؾلؾجيا
(20070.) 

(. أ ر إتتالؼ نسظي افنفؾجرافيػ الثاب  كالستحرؾ تي 0227) .ةعف هللايف، ةعفالعاؿ الد
مجمة  كشؾلؾجيا  . شسية ميارات السؾاطشة الر سية لفى طمبة السعاىف العميا لمحاسبات

 .50-2 ،35، الجسمية العربية لتكشؾلؾجيا التربية .دراسات كبحؾث -التربية 
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رنامب مقترح كتقا لشسؾذج التعمؼ السعكؾس لتشسية مفاهيؼ (. ب0224) .الديف،  در  مرظف 
كميارات السؾاطشة الر سية لفى طالبات  مية التربية كا جاىا يؼ نحؾ مسارسة 

دراسات كبحؾث، الجسمية العربية لتكشؾلؾجيا  -مجمة  كشؾلؾجيا التربية  .أتالييا يا
 .002–225، 02 .التربية

ةمية  شؾع نست السيسة التعميسية كطريقة التؾجيو تي (. تا0222) .الذريف، باسؼ بؽ نا ف
السكتبات الر سية ةم   شسية ميارات الفراسة اإللكتركني كييؼ السؾاطشة الر سية لفى 

السجمة التربؾية الفكلية  .طمبة الجامعات الدعؾد ة) جامعة طيبة أنسؾذجا
 .202-207 ،(3)7الستخررة، دار سسات لمفراسات كافبحاث، 

تاةمية برنامب  عمؼ مفمب  اعؼ ةم  الؾساعت الفاعقة  .(0222) .ظيف، إيياب  ؾتيقةعف الم
 مية  (.رسالة ماجدتير) التكيفية لتشسية بعض ميارات استخفاـ الحاس  اآللي

 التربية، جامعة ةيؽ يسس. 
التخظيت ا سترا يجي لمتعميؼ اإللكتركني  بع ا لشست  .(۱۰۲2) .سامي ،زكاىرةك  ساعفة ،ةفؾنة

دكر التعميؼ  )لسؤ سر الفكلي الثال ا .تاف) "دراسة حالة جامعة القفس السفتؾحة
 أبريل. 7 -4الفترة مؽ  ،جامعة البحريؽ .اإللكتركني تي  عزيز مجتسعات السعرتة

تاةمية التعمؼ السفمب التذار ي القاعؼ ةم  أدكات الجيل (. 0220عيد ، ريياـ مرظف . )
ت الحاس  تي  شسية ميارات إدارة السعرتة الذخرية الثاني مؽ الؾي  تي مقرر يبكا

)رسالة د تؾراه غير مشذؾرة(. معيف الفراسات التربؾية،  لظالب يمبة ةمؾـ الحاس 
 جامعة القاىرة.

العؾابة  .Cybrarians Journalمجمة  .التعميؼ السؤل  (.0220) .الغامف ، تف جة مذرؼ
 .28 ، القاىرة،العربية لمسكتبات كالسعمؾمات

تاةمية برنامب مقترح  اعؼ  .(0227) .قةعف الخالالقحظان ، ةثساف بؽ ةم  كيؾس ،  حي  
ةم  يبكات التؾاصل ا جتساةي كمقؾمات السؾاطشة الر سية تي  شسية مكؾنات 

مجمة رسالة الخميب ا مؽ التقشي كالفكر  لفى طمبة الدشة التحزيرية بجامعة  عؾؾ، 
 .27 - 82 ،(252)32فكؿ الخميب، الرياض، العربي، مكت  التربية العربي ل
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 ة الذركؽ الفكلية.بمكت )القاىرة .(0ط)السعجؼ الؾسيت.  .(0220) .مجسع المغة العربية
(. مدتؾى معرتة معمسات رياض افطفاؿ بالسسمكة العربية 0227) .محركس، غادة  ساؿ

جامعة ةيؽ  .ةمجمة الفراسة العمسي تي التربيالدعؾد ة بابعاد السؾاطشة الر سية، 
 .508 - 525 ،(5)22، يسس

 .دار الدحاب لمشذر كالتؾزيع ، القاىرة)السؾاطشة الر سية .(0224) . امر السغاكر   ،السالح
(.   قييؼ مقرر السيارات الحيا ية 0227) .صعر   فةعف الحسيالسمحؼ، بشفر بؽ دمحم كجاب هللا، 

الر سية لفى طالب السرحمة كالتربية افسرية تي نؾء  زسيشو لسيارات السؾاطشة 
 - 78 ،(202)22، جسمية الثقاتة مؽ أجل التشسية .مجمة الثقاتة كالتشسيةالثانؾية، 

200. 
 الجشادرية لمشذر كالتؾزيع. . ةساف) كشؾلؾجيا التعميؼ .(۱۰۲2) .مشرؾر، أحسف إبراهيؼ
الفشاف  برنامب مقترح لمتعمؼ السفمب لتشسية بعض ةادات(. 0225) .يؾنس، ايشاس حدش 

ةم  اةفاد الظال  السعمؼ لمتربية الفشية ت  نؾء نغرية ا دكار  كأ رهالعقمية 
 . مية التربية الشؾعية، جامعة ا سكشفرية (.رسالة د تؾراه ) الستعفدة لمسرب  بالفؽ
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