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الث ات ــا مل نمــوذج اح ــ اق ــ إ اليــة ا اســة الد رـدفت ضــوءر ــ النمــوذج بنــاء وتــم الرقميــة، قافـة

ات ـا م س لتـد حـة املطر النمـاذج ضـوء ـ و ـا م م واحتياجا ن املعلم للطالب مة الال ات ا رامل ر ز ور

مـــستقبال، العـــصر متطلبـــات ضـــوء ـــ نيـــة امل م وظيفـــ أداء مـــن م يمكـــ بمـــا ن، والعـــشر الواحـــد

ال ــ عملي ـــ ــا وتطبيق ـــا م ســتفادة يمكـــن ــ تـــموال البحـــث ــداف أ ولتحقيـــق والــتعلم، تعلـــيم

ــــ ا تــــضمي يجــــب ــــ ال ات ــــا امل ــــم أ لتحديـــد املالئــــم املــــن ه باعتبــــا الوصــــفي املــــن راســـتخدام ر

اسـتطالغ وتـم الرقميـة، الثقافـة مـن حتياجـات بانة اسـ الباحـث أعد حيث املعلم، إعداد برامج

ات ــا امل ــذه مــن حتياجــات لتحديــد الطــالب اء رآ مر تخصــصا اء.  بــاختالف آ اســتطالع تــم ركمــا

البحـــث نتـــائج ـــرت أظ وقـــد ن املعلمـــ إعـــداد بـــرامج ـــ حتياجـــات ـــذه ن تـــضم ســـبل ـــ اء ـــ ا

عــدد ضــوء ــ ح ــ املق النمــوذج صــيغ وقــد ن، املعلمــ للطــالب ة و الــضر حتياجــات مــن رعــددا ر

ات ا امل طبيعة ضوء و املختلفة النماذج   .رمن

ا لمـــــــــات بيـــــــــة :ملفتاحيـــــــــةال ال ن، املعلمـــــــــ الطـــــــــالب الرقميـــــــــة، ،الثقافـــــــــة التعليميـــــــــة حتياجـــــــــات

 .التكنولوجية
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ABSTRACT 
The current study aimed at proposing a model for digital literacy skills 
based on the necessary skills needed for student teachers and available 
models for teaching the 12st century skills so as to enable them to do 
their future professional roles according to the future requirements. 
Such skills also can be used and applied The current study aimed at 
identifying digital literacy skills and based on which student teachers, 
as well, identify their needs.  Digital literacy skills enable learners to 
perform their future professional roles according to the requirements 
of the 21st century. Such skills can also be used and applied in the 
teaching and learning processes. To meet the research purpose, the 
descriptive approach was used as an appropriate approach to determine 
the most important skills that must be included in teacher education 
programs utilizing a questionnaire for the needs of digital literacy 
skills designed by the researcher. Student teachers were asked to 
determine their needs based on these skills among different majors. 
Experts' opinions were also surveyed to to identify the potential ways 
to include these needs in teacher education programs. The results 
yielded a list of necessary needs for student teachers. Finally, the 
proposed model was designed based on the different available models 
and the nature of those skills. 
                                                                            
Keywords: Educational Needs, Digital Literacy, Student Teachers, 
Technological Education. 
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 :مقدمة

نتــھ، وم حياتـھ ـ طبيعتـھ، مـع ـسق وم منـھ جـزءا ـو ي أن يجـب عـصره، مـن ة صـو ناملعلـم ر
املــتعلم، ا ــس يك أن يجــب ــ ال ات ــا امل طبيعــة ــ غ و فيــھ ش عــ الــذي العــصر طبيعــة ــ غ رومــع
ملعلــم نــواة ــم ن املعلمــ والطــالب طالبــھ، منــھ يــتمكن أن يجــب ممــا يــتمكن أن املعلــم ــ ع أصــبح

منـھاملس يـتمكن أن يجـب ما ضوء م م املتوقع داء طبيعة عن م إعداد اختلف وأن تقبل،
وقيادتـــــھ املــــتعلم ـــــ ه تــــأث ـــــدد الــــذي العـــــوار، مــــن ء ـــــ ه دو ســــيؤدي املـــــستقبل، ــــ ــــم رطال

املرجوة داف   .لتحقيق

ال املـستجدات مــن العديـد ضــوء ــ ن املعلمـ ات ــا وم أدوار وتبـدلت ت ــ غ ــروقـد وال تقنيــة،
يلــــــھ تأ ة بــــــضر املــــــستجدات؛ تلــــــك ــــــساير أن املعلــــــم بإعــــــداد املعنيــــــة املؤســــــسات ــــــ ع ورفرضـــــت
لتحقيــــق ــــاف ات ــــا م مــــن عليــــھ ب تــــد مــــا عــــد لــــم حيــــث ؛ ــــا ا العــــصر يواكــــب بمــــا روإعــــداده ر
ــا م أ مــن القـر ــذا ــ ـدة فر بخــصائص ــسمو ي الـذين طالبــھ، لــدى املرجـوة التعلــيم ـداف نأ ن

ة املعلــمرالقـد ة قـد تنميــة فـإن ثــم ومـن حياتــھ؛ مناشـط شــ ـ التقنيــة وتوظيـف التواصــل ـ رع
، خـــــر الثقافـــــات ـــــ ع طـــــالع و التعليميـــــة، العمليـــــة ـــــ للتكنولوجيـــــا مثـــــل ســـــتخدام ـــــ ىع

ا ع الغ ة ضر أض العاملية ات التطو ومواكبة املتقدمة، مم بركب اق وروال   .ر

ا إعـداد دو قـع بيــةرو ال ليـات عــاتق ـ ع العـصر ــذا مـستقبل ــ س للتـد ه ـ وتج رملعلــم
املعلــــم الطالـــب إعــــداد خـــالل مــــن املجتمـــع، خدمـــة يل ســــ ـــ ا ســــال لتحقـــق دائمــــا ـــس ـــ روال

ً

خـــــالل مــــن وذلــــك واملــــستقبلية، ــــا م اضـــــرة ا املختلفــــة ــــا عاد بأ التعليميــــة املــــشكالت ــــة ملواج
ي وال لــــھ، الــــشاملة عــــدادالتنميــــة و ــــة ا وامل املعرفيــــة ثقافتــــھ نميــــة ب إال ذلــــك يحــــدث أن رمكــــن

يــــة العر ــــة و ال ــــ ع فــــاظ ا مــــع واملــــستجدات املتطلبـــات ــــذه ظــــل ــــ واملتجــــدد املبــــدع الـــوا
سالمية   .و

واســـتخدام الرقميـــة الثقافــة جعلـــت املعلـــم بإعــداد تمـــت ا ــ ال يئـــات ال مـــن ا ــ كث فـــإن ًلــذا

مع أحـــــــد ـــــــالتكنولوجيـــــــا ـــــــسة الرئ ــــــــا الدوليــــــــةاعتمــــــــاداي معيـــــــة ا ت أشــــــــا حيـــــــث ـــــــا؛ ربرامج
التعليم باسـتمرار) ISTE(للتكنولوجيا املعلـم عمـل أن ة ضـر ـ إ ن املعلمـ إلعـداد ـا ورمعاي

الواعـــدة ســات املما واستكـــشاف ــم، ومع ن خـــر مــن الـــتعلم خــالل مـــن ســاتھ مما ن تحـــس ــ رع ر
التكنولوجيــا دو عــز ــ رال فــرصز إيجــاد ــ إ ــس بــأن قائــدا ــو ي وأن الطــالب، علــم ن لتحــس

ً
ن

ــ ع الطــالب يحــث وأن م، لــد والــتعلم س التــد عمليــة ن لتحــس الطــالب ن وتمكــ لــدعم ــة رنا
مــن ــل مـع للتعــاو الوقــت يخـصص كمــا ل، مــسؤ ل ـش ــ الرق العــالم ـ يجابيــة مة ناملـسا و

ـ واك سـة املما ن لتحـس والطالب ـصممرالزمالء و املـشكالت، وحـل ـار ف و د املـوا ومـشاركة رشاف
ل ـــــس كمــــا ن، املتعلمــــ جميـــــع تالئــــم ــــ وال املـــــتعلم ا ــــستخدم ــــ ال صـــــيلة ئــــات والب ــــشطة
الطــــــــالب خــــــــصائص يحلــــــــل ا ــــــــ وأخ الطــــــــالب، تحــــــــصيل لــــــــدعم التكنولوجيــــــــا باســــــــتخدام الــــــــتعلم

ً

م ودعم م عليم لتوجيھ م اصة ا البيانات ستخدم ـمو علم ـداف أ معيـة(  . تحقيـق ا
التعليم، للتكنولوجيا   )educators-for/standards/org.iste.www://https الدولية

مسايرة مية أ من وانطالقا
ً

ات ـا ـرم ر ـ إ تحتـاج ـ وال املرجـوة ن والعـشر ـادي ا ؤالقـر ةن
ــ حف ــا م ت أشــا فقــد ــا، تحقيق ــ ــساعد ــة و إدخــال) 6-2015،5(رتر ة ضــر ــ  عــديالت ورإ

ـة و ـة تر ر ـ جو ـداف الـسياسة ىمـستو ع طـط و امج وا ـ سـات، وال إلعـداد رواملما ـا  وتوج
املتعـدد الباحـث املعلـم عميـق واملبتكـر، و يلـھ الثقافـات،  النـوا مـن ًجيـدا ًإعـدادا وإعـداده تأ
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نية اديمية دمـة، قبـل عـداد مؤسـسات داخل والثقافية وامل ات عكـس بحيـث ا ـ ـة، خ و  تر
نيـة وأخالقـا داء، رفيـع ىمـستو تـضمن ات حاكمـة، م ـداف تحقيـق مـن املعلـم تمكـن روقـد  أ
اسـة ـرات داخـل التعلـيم ـا، رالد ج ـالق والتفاعـل روخا وا ـاد  عـصر معطيـات مختلـف مـع ا

ه مات،املعلو تقنية أدوا ر   . املعطيات ذه توظيف إ يؤدي بما روتطو

عــــــام منــــــذ الرقميــــــة الثقافــــــة مــــــصط اســــــتخدام ــــــشر يــــــد1997وان ــــــ  Gilster"  جلــــــس"ع
مــن ا وتقــديم متعــددة ال أشــ خــالل مــن ــا ودمج املعلومــات وتقيــيم ــم ف ــ ع ة القــد بــھ قــصد رو

الرقمية زة ج   . خالل

الرقم الثقافــة ميــة أ مثــلوترجــع اســات الد مــن مجموعــة ذكــرت كمــا ــا ا الوقــت ــ ريــة
اسة ن"رد طھ Aggen , s. (2012) "أج ة ن محمد) 2017(، أحمد ات) 2017(، ـا امل أحـد ـا أ ـ رإ

، جتمـا و قتـصادي التحـو ـ ـسة ئ قـوة بمثابـة عـد و املعرفـة، ملجتمـع مـة والال لساسـية ر ز
ضـــر أصـــبح ات ـــا م مـــن تتـــضمنھ ـــرومـــا إ الوصـــو ـــ ـــساعد و ، ـــ الرق العـــصر ـــ للتوظيـــف لة ور

الرق املجتمع واملشاركة ا، وتقييم نت ن ع املوجودة  . املعلومات

اسـة د مثـل اسـات الد مـن مجموعـة روأوصـت اسـتك"، Yuan, T. (2015)" يـان"ر و " فرانـك
Frank, T .J & Castek, J.(2017)محمـد؛ طـھ)2017(أحمـد ة ـ ن ات) 2017(، ـا م تنميـة ميـة ربأ

ـــ ع وأكــدوا الرقميـــة ـــاق الثقافــة ال مـــن م تمكــ ـــ وال ـــا، عل ن واملعلمــ الطـــالب ب تــد ة رضـــر ور
املجتمع فرد أي إليھ يحتاج والذي ع السر الرق   . بالعالم

البحث لة مش   : تحديد

م وقيام الرقمية، الثقافة ات ا مل تصو قدمت ال النماذج عدد رغم البحـوثرر مـن جموعة
ن عـــــضوالبـــــاحث يوجـــــد أنـــــھ إال ـــــا، وق مـــــع ـــــ يتما الرقميـــــة الثقافـــــة ات ـــــا مل نمـــــوذج ربتـــــصميم

يمكـن ـ ال املرنـة النمـاذج أحـد بنـاء ـ نفكـر جعلنـا مما ن، النماذج ذه استخدام رالقصو
ـــــــ ائــــــل ال التطـــــــو مـــــــع ــــــ ح ن املعلمـــــــ للطـــــــالب الرقميــــــة الثقافـــــــة س لتـــــــد ــــــا ر رتطو التقنيـــــــاتر

وحــذف إضـافة ـ نـة باملر ـسم ت ـ ال ــضة العر طـوط ا مـن مجموعـة يـضع حيـث واملـستخدمة،
ــــــ ا اســــــتخدام يمكــــــن ــــــ ال ديثــــــة ا التكنولوجيــــــة املــــــستجدات مــــــع يتواكــــــب بمــــــا املوضــــــوعات

التالية سئلة ع جابة ا ا البحث يحاو سبق مما وانطالقا لالتعليم؛ ً
 :  

الثقافة -1 ات ا م ر؟رما جامعة بية ال لية ب ن املعلم للطالب  زالرقمية
الرقميـة -2 الثقافـة ات ـا م مـن ـر جامعـة بيـة ال لية ب ن املعلم الطالب احتياجات رما ز

ن؟ واملتخصص الطالب نظر ة وج  من
جامعــــة -3 بيــــة ال ليــــة ب ن املعلمــــ للطــــالب الرقميــــة الثقافــــة ات ــــا مل ح ــــ املق النمــــوذج رمــــا

ر؟   ز

دا البحثأ   : ف

ن املعلمــــــــ للطــــــــالب مــــــــة الال الرقميــــــــة الثقافــــــــة ات ــــــــا م تحديــــــــد ــــــــ إ ــــــــا ا البحــــــــث زــــــــدف ر
ات ا امل ذه ل ح مق نموذج وضع مع ا، م م  . رواحتياجا
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البحث   : من

ه، وتفـــس ـــائن ـــو مـــا وصـــف ـــ ع يقـــوم والـــذي الوصـــفي املـــن ـــ ع ـــا ا البحـــث اعتمـــد
لـــــ ا مـــــن مجموعـــــة ايجـــــاد ضـــــعومحاولـــــة و ، ـــــا ا الوضـــــع تفـــــس ـــــ تفيـــــد أن يمكـــــن ـــــ ال وو ل

وتحليـــــل لوصـــــف ـــــا ا لبحـــــث ـــــ اســـــتخدامھ وتـــــم املـــــشكالت، عـــــض حـــــل ـــــ تفيـــــد ات رتـــــصو
تـــــصو ضـــــع و املـــــستقبل، ـــــ ن املعلمـــــ الطـــــالب تفيـــــد ـــــ ال التكنولوجيـــــة ات ـــــا امل مـــــن رمجموعــــة و ر

إعداده برامج ا تضمي   . لكيفية

البحث مية   : أ

ال - التقنيــــةـــستمد ات ـــا امل ملجموعـــة شـــامل نمـــوذج تقـــديم محاولـــة ـــ ميتـــھ أ ـــا ا ربحـــث
املجــال ــ ـستجد قــد ــ ال ات ـا امل مــن العديــد وإضـافة بحــذف نــة مر ـھ و حاليــا، راملوجـودة و ً

 . التق

ن - والعشر ادي ا القر ات ا مل املعلم إعداد ة املطلو للمعاي مواكبا نعد ر ً . 

البحث - يفيد املتضمنةقد ات ا امل قائمة من لالستفادة املعلم إعداد برامج ر  .رتطو

البحث ات   : مصط

الرقمية   : Digital literacyالثقافة

ـا ــس"عرف ات) Gilster, 1997(" جل قــد تنميـة ــ إ ـدف ــ ال ات ـا وامل ف املعــا مـن ج مــز ـا ربأ ر ر
الرق العالم وآمن امل ل ش املشاركة أجل من   . فراد

ــــا بأ إجرائيـــــا الباحــــث ــــا عرف و
ً

ات:  ــــا وامل ف املعـــــا مــــن رمجموعـــــة املعلوماتيــــة(ر الـــــتعلم-الثقافـــــة
ــــــ ك-الرق ــــــشا وال والتعــــــاو رالتواصــــــل ــــــ–ن الرق بــــــداع و ــــــار الرقميــــــة-بت ــــــة و مــــــة) ال زالال

ــ يتما بمــا املــستقبلية ــسية التد ــم أدوا أداء ــ م ــساعد ــ وال ن املعلمــ رللطــالب معــاير مــع
العمليـة ـ املتوقعـة املستقبلية ات والتغ الية ا التحديات ة مواج م ل تضمن وال م إعداد

لذلك املعدة ونية لك م التقو ملفات خالل من وتقاس   . التعليمية،

ح املق   : النموذج

رمــــي ــــب ت ل وفقــــا ــــا ونا وم الرقميــــة الثقافــــة ات ــــا م لتنظــــيم ومتــــدرج ح ــــ مق رتــــصو يتــــضمنر
املعلوماتيـــة( ـــ-الثقافــة الرق ك-الــتعلم ــشا وال والتعـــاو رالتواصــل ـــ–ن الرق بــداع و ـــار -بت

الرقمية ة و البحث) ال نتائج إليھ التوصل تم الذي للنموذج ح املق ل الش ا ع ع   .و

النظر   : يطار

ب تمــــت ا ــــ ال اســــات الد مــــن مجموعــــة عــــرض ــــ ع ــــزء ا ــــذا ــــ الثقافـــــةرعمــــل ــــوم مف
حــة املق النمــاذج ــ إ التطــر ثــم ــا، اصــة ا عــاد ــ ع التعــرف ثــم ومــن ــا، مي وأ قالرقميــة،
املــــستجدات مــــع ــــ يتما نمــــاذج بنــــاء ــــ ث ي ــــ ح خــــتالف و تفــــاق أوجــــھ نــــا مب ات ــــا امل لتلــــك

ً
ر

التالية العناصر خالل من وذلك الية  . ا
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أوال
ً

الرقمية:   الثقافة وم   : Digital Literacy مف

قدمـھ أن منـذ يـوم، عـد يومـا ـسع ي الـذي ـوم املف ـذا عـاد أ لتحديد ة كث ادات اج ناك
ً

املعلومـــات(Gilster, 1997, 1)" جيلـــس" واســـتخدام ـــم ف ـــ ع ة القـــد بأنـــھ بوصـــفھ مـــرة رألو ل
الكمبيــو ــزة أج ــ ع ا تقــديم عنــد املــصادر مــن واســعة مجموعــة مــن متعــددة ــسيقات ومنــذ. تربت

متعـــددة، لعمليـــات شـــامل مـــصط أصـــبح ن ـــ ا يـــومذلـــك ـــل لـــھ اتيـــضاف ـــ املتغ مـــن ـــ متغ
الثقافــة أصـبحت ـ ح الثقافــة، ات ـا م ـ إ يــضاف جديـد عـد يــصاحبھ والـذي ديثـة ا رالرقميـة ُ

بــــوالرقميـــة وال عامــــة بــــصفة ــــ الرق املجتمــــع تقابــــل ــــ ال التحــــديات كأحــــد ة ــــ خ ونــــة يــــ
ـــابــصفة م املفــردات مـــن العديـــد ـــ إ ترجمتـــھ وتـــم القـــراءة: خاصـــة معرفـــة الرقميـــة، ميـــة محـــو

الكث ا وغ الرقمية، املعرفة التكنولوجية، مية محو ، الرق الو الرقمية،   . والكتابة

ـــــــا فعرف الرقميـــــــة، الثقافــــــة مـــــــصط دبيـــــــات و اســــــات الد مـــــــن العديـــــــد تن"روتناولــــــت رمـــــــا
ـي ديز ــاMartin & Grudziecki (2006, 7)" ووجر الرقميــة: بأ د املـوا تحديـد ـ ع فـراد ة رقـد ر

مــع والتواصـل جديـدة، معرفـة نــاء و ـا، وتوليف ـا وتحليل ـا وتقييم ــا ودمج ـا وإدا ـا إل روالوصـو ل
ن   .  خر

مـن كـال  ;)L, McGill, & .H, Beetham, .A, Littlejohn( , .K, Nelson .2012 ,547 ;(وذكـر
 )2019. W. G, Joseph, & .M, Courierالرقميــة الثقافـة للنمــو"... أن مـة الال ات القــد ـ زع ر

باإلضــافة تــصاالت، و للمعلومــات الرقميــة ال شــ فيــھ غلــب عــصر ــ التعلــيم، وخــارج داخــل
أيـــضا ض ــ يف جتماعيـــة، و واملعرفيــة التكنولوجيـــة الكفــاءات مـــن واســعة مجموعـــة امــتالك ــ ًإ

ـي و لك يـد ال ـ ع يا ـس ـسيطة ال تـصاالت مـن بـدء تـصال، نمـاذج من واسعة ًمجموعة ً

والتقيـيم، بـالتقييم سـتعانة تتـضمن عقيـدا أك اسية د ال أش إ وصوال ة الفو الرسائل ًأو
ر

ً
ر

نت ن ع املعرفة وإصدار شاء إ ابط، ال إعادة التجميع،   . ”التحليل،

سـبق بأنـھممـا القــو يومــا: ليمكـن تطـرأ ـ ال ات ــ للمتغ طبقـا الرقميـة الثقافـة فــات عر عـددت
ً

ــا أ جــة لد ة ــ وكث جديــدة عــاد أ نــاك انــت و يــوم املختلفــةرعــد ــا بمعان الثقافــة نفذ ومــن. ــس
ــــــ ن البــــــاحث مــــــن ــــــا تناول اخــــــتالف ــــــ ع ات ــــــا امل لتلــــــك املختلــــــف ــــــم الف تفــــــس أيــــــضا راملحتمــــــل

ً

مت واملعلومـــات–عـــددةتخصـــصات التقنيـــة، العلـــوم اتـــصاالت، نفـــس، الـــسطحية. علـــم ـــالنظرة و
ـا م سـتفادة و املتاحــة التكنولوجيـة د املـوا اســتخدام ـ ع تكـز ا أنــھ نجـد ـوم املف ـذا رل امــتالك( ر

بـل)التقنية فقـط سـتفادة و سـتخدام ـ ع قاصـرة ـست ل ـ ف ـوم للمف العميقة النظرة أما ،
تح ـــ إ مـــعتمتـــد التواصـــل خـــالل مـــن واملعلومـــات د املـــوا ومـــشاركة تاجات ســـت و املعلومـــات رليـــل

ف املعــــــا نـــــاء و يم، املفــــــا يح وتـــــ ــــــا، بأخالقيا ام ـــــ ل مــــــع التكنولوجيـــــا باســــــتخدام ن رخـــــر
ديدة   .ا

نطـاق ـ ع تتـداو فقـد بحـاث و الـسنوات مـن العديـد ـ ع الرقميـة الثقافـة ـوم مف لوتطو ر
خـــــالل كمـــــصطواســــع العـــــصر، ات ـــــ ملتغ طبقــــا ذلـــــك عـــــد ــــ مع مـــــن ـــــ اك وأخــــذ يات ـــــسعي ال

ً

ة البــــــــــــصر املعرفــــــــــــة(الثقافــــــــــــة ــــــــــــم لف النــــــــــــصية ــــــــــــ غ والــــــــــــصو الرمــــــــــــو راســــــــــــتخدام والثقافــــــــــــة)ز ،
معينـــة(التكنولوجيــة تقنيـــات أو تكنولوجيـــا اســـتخدام ـــ ع ة املعلوماتيـــة)رالقـــد والثقافـــة إيجـــاد(؛

املعلو وتبادل واستخدام   ).Belshaw, D, 2014) (ماتوتقييم
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كفـــاءات ـــ إ ند ـــس ــ وال الرقميـــة للثقافـــة دقــة ـــ أك ـــم ف ايجـــاد ــ إ ن آخـــر ن مـــؤلف وســ
التقنيـــة ات ـــا وامل ف املعـــا مـــن جـــا مز فتتـــضمن املعلومـــات ـــ ع ـــصو وا اســـب، ا راســـتخدام ر ً ل

العد ــ ا واســـتخدام ا ــشر و ـــا وتقييم املعلومــات جلـــب ات ــا م ـــ ع ترتكــز ــ املواقـــفرال مــن يـــد
  .التعليمية

ـ أك آخر ح مق ناك ات و الرقمية، الثقافة طبيعة م لف حات املق من مجموعة فقدمت
حـــھ اق الرقميـــة، الثقافـــة ـــوم ملف تن"منطقيــة ـــ ) Martin, 2006, 155" ( رمـــا و ـــا بأ ا صـــف وو

املوا لتحديد مناسب ل ش الرقمية دوات استخدام ع م وقد والوصـورفراد الرقمية لد ر
ســياق ـ ن، خـر مـع والتواصـل جديـدة، ف معـا نـاء و ـا، وتوليف ـا وتقييم ـا ودمج ـا وإدا ـا رإل ر

البنـــاء جتمـــا العمـــل ن تمكـــ أجـــل مـــن حياتيـــة، ـــ. مواقـــف ع ـــساعد ات ـــا امل ـــذه مثـــل روأن
فــراد ــا يواج محــددة ســياقات ــ ا اســتخدام مكــن و يــاة، ا مــدى وأنالــتعلم ي، دو ل رــش

ـز لتعز أيـضا ولكـن اليوميـة ـام امل خدمـة ـ م بوضـع فقـط ـسمح ال ات ا امل ذه ًجميع ة"ر رالقـد
م اصة ا الرقمية م ثقاف ر تطو التفك   " .ع

ـــ ع ترتكـــز ـــ ال الرقميـــة الثقافـــة ـــ ع ـــ ك ال ـــ إ ديثـــة ا اســـات الد مـــن ـــد املز دعـــت روقـــد
ــــت أوســــع قميــــة ات ــــا رم ســــور مد ــــا يحتاج ــــ ال تنوعــــا ــــ ك والتــــصرفات ات والقــــد باملعرفــــة رم ًر

خــــالل. املــــستقبل مــــن أوســــع ثقافيــــا اجتماعيــــا موقفــــا ــــ ب ي ي املفــــا التــــصو ــــذا أن ن حــــ ًــــ ً ً ر
فـــــراد ــــ ع الرقميــــة للتقنيــــات وســــع ات والتــــأث ثـــــار ومراعــــاة ــــم ف ــــ إ اجــــة ا ــــ إ ة رشــــا

محاولـــة ـــ خـــاللواملجتمـــع مـــن ـــم لطال ي ـــسا ـــشكيل ال ـــ م وتـــأث م لـــدو وتقيـــيم ـــم رلف
ـــــ التفك م مــــ فيتطلــــب ن للمعلمــــ ا ـــــ كب تحــــديا يمثــــل ــــذا و جديـــــدة؛ تقنيــــة ســــات مما ًإجــــراءات ً ر

ة ـــ املتغ التعليميـــة ئـــات للب ســـتجابة و واملــستقبلية اليـــة ا حتياجـــات و ات القـــد ـــ رباســتمرار
ت ال والفرص التكنولوجيةسرعة ات ا بت ا    )Klee, & Brante, List ,2020 (.ريح

ذلــك ــ التواصــلوع كيفيــة ــ إ والكتابــة القــراءة امــتالك مــن الثقافــة ــوم مف ــ غ أنــھ نجــد
ف املعــا نـاء و والتحليـل التواصــل ـ إ فقـط مــتالك مـن التقنيـة ت ــ غ و الـشعوب، ن بـ ك راملـش

نجــــد بــــبعض مـــــا مزج وعنــــد ديــــدة، والثقـــــاا جتمــــا الــــسياق خـــــالل مــــن تــــتم الثقافـــــة أن
الثقافـة بحزمـة ـس مـا ـ إ وصـوال املعلوماتيـة الثقافـة مـصط ـو ظ مـن ابتـداء ، والتكنولـو

ً
ر ً

جتماعيـــــة و والوجدانيـــــة املعرفيـــــة ات ـــــا وامل ف املعـــــا مـــــن ج مـــــز ـــــا بطيا ـــــشمل ـــــ وال رالرقميـــــة ر
خالقية   . و

الثقافة: ًثانيا مية   : الرقميةأ

الرقميـــة ــزة ج ــشغيل ل التقنيـــة ات القــد امــتالك مجـــرد مــن ــ أك ـــ الرق التثقيــف رأصــبح
مــة الال واملواقـف ات ـا وامل ف املعــا مـن مجموعـة ـ ع ــشتمل ولكنـھ نـت، ن وتـصفح دوات زو ر ر

الرقمية ئات الب وظيفية ـًوطبقا).Ferrari, A, 2012,16(لتصبح املـستمر ـ التكنولوجيـاللتغي
ملــــسايرة باســــتمرار، الرقميــــة الثقافــــة ات ــــا م تحــــديث يجــــب ــــا، عل القائمــــة ــــدمات وا رالرقميــــة
والتكنولوجيـة، التعليميـة ات والتطـو ـ الرق العـالم عـن البعـد خطـر وتجنـب العامليـة ـات رتجا

بالعـا طـالع و التواصـل انيـة بإم مرتبطـا أصـبح املـستجدات من العديد إ ،لفالوصو ـ الرق لم
مــــسألة ــــ الرق املجــــال ــــ املــــشاركة عــــد لــــم حيــــث الرقميــــة، باملعرفــــة ــــ كب ل ــــش يتــــأثر والــــذي

تملك"أو" امتلك" كفاءة"ال مسألة أصبحت بل ،.).2020, Mrnjavac& Bejaković (   
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ن" ىوتـر وأخـر مان وشـا أن )shariman, et al 2012" (ر ـ إ ترجـع الرقميـة الثقافـة ميـة أ أن
نتـھغ ومقا وتحليلـھ اسـتھ ود ء ل ع بالعثو ن للمستخدم سمح أفضل، ل ش رحياتنا ر ر

ــــ ال التقليديــــة باألســــاليب نــــة باملقا م، يــــا فــــضل القــــرار اتخــــاذ يمكــــن بحيــــث وقــــت، أي رــــ
رجـــع و ، ـــ الكث ـــا وغ البحـــث ة وصـــعو متعــددة، صـــفحات ومراجعـــة للكتـــب اقتنـــاء ـــ ع عتمــد

تــوف ــ فالفــضل املعــا مــن العديــد ــ ع الــسر فــالتغ ، التكنولــو التقــدم ــ إ العنــاء ــذا رــل
عمــــال بجميـــع للقيـــام ـــا تنمي يجـــب قميـــة ات ـــا م تتطلـــب عامليـــة رة ظـــا أصـــبح روالتكنولوجيـــا ر

الرق العصر املعرفة ع قائم مجتمع وفعالية   .بكفاءة

ا والد البحــــوث مــــن عــــدد ــــ ع طــــالع خــــالل الثقافــــةرومــــن ميــــة أ اســــتخالص يمكــــن ســــات
ي فيما تتمثل وال   :الرقمية

التعليميــــة- املؤســــسات ــــ فــــراد، جميــــع ن بــــ والتعــــاو والتواصــــل التفاعــــل ــــ ع نــــساعد
ديثة ا الرقمية والتطبيقات دوات ن   . مستخدم

ل- ـس مما ا، وتقييم ا وتحليل املعلومات، إ الوصو ع ن املتعلم اتخـاذلساعد ا عـد
املعلومات تلك املناسب   . القرار

ا- م ستفادة و املتقدمة الدو من العديد التعليمية ات ل طالع ع   . لساعد

العمليــة- ــ بكفـاءة ا الســتخدام املناســبة التطبيقـات اختيــار اســتخدام مـن ن املعلمــ تمكـن
  . التعليمية

املحتـــ- ــشاء إ ن املعلمـــ ــ ع ــسر املعلومـــات،ت ودمــج ن تحـــس أجــل مـــن ــره، وتحر ــ الرق ىو
للطالب املعر البناء ساعد   . مما

قانونية- غ اقات اخ أي من زتھ وأج م ص حماية من فراد   . تمكن

ن- والتمكــ املــشاركة فــرص مراعــاة مــع واملجتمــع، ــ وامل ســة املد ن بــ شــاملة عالقــات لبنــاء ر
نت ن   . ع

التعليميـــــةتـــــوف- ئـــــة الب ـــــ املتاحـــــة ـــــ غ الرقميـــــة د واملـــــوا دوات مـــــن واســـــعة رمجموعـــــة
  . التقليدية

ـساب- واك املحيطـة، ئـة الب مــع التكيـف عمليـة ـ ـساعد و جتماعيـة ياة ا وم مف تن
ــــ ال ساســــية القواعــــد ــــساب واك ســــليمة، اجتماعيــــة عالقــــات تـرســـــخ الـتـــــي الــــسلوكيات

ال تلك   . عالقاتتنظم

اسـة د أكدتـھ مـا ـذا يف"رو سـاعد) Steeves ,2012" (سـ التكنولوجيـا ـ ـ الكب التطـو ربـأن
يجـب ولكـن املختلفـة، الـتعلم أنمـاط لـدعم اسـية الد م فـصول داخل الطالب إشراك ن راملعلم

التعـاو والعمـل ـار بت ـ التفك عـز بطـر بذلك القيام ع م مساعد ع ذلك عمل يأن ي،زق
خالقيـة سـات املما يع بنـاء. رو ـ الطـالب مـساعدة ـ ع عمـل أساسـية عوامـل عـدة نـاك ف

و الرقمية الثقافة ات ا   :رم
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 التكنولوجية دوات خالل من ا ز عز يتم حقيقية علم بفرص الطالب د   .وتز
 وتحق الــتعلم ــز لتعز التكنولوجيــا اســتخدام كيفيــة ــ ع ن املعلمــ ب تــد ــ نتـــائجرترك يــق

اسية الد   .راملنا

 مــــساعدة مـــن املعلمـــو يـــتمكن ـــ ح س املـــدا ـــ تقييـــدا أقـــل معقولـــة سياســـات ـــشاء نإ ر
ً

التعلم سة ومما ر تطو ع أفضل ل ش  . رالطالب
ثالثا

ً
الرقمية:  الثقافة نمية ب تمام   : دوا

ــوش ال بكـــر أبــو ا) 2002،121(ذكــر ات ـــا م ــساب الك رات ـــ امل مــن الرقميـــةرمجموعـــة لثقافــة
ا م أ   : من

تــــــصال - و عــــــالم تكنولوجيــــــا ات: رتطــــــو التطــــــو خــــــالل مــــــن ــــــ عــــــالم تطــــــو رتجــــــسيد ر
املتعددة والوسائط ب واس ا ا عرف ال   . املستمرة

املعرفــــــة - وعوملـــــة املعلومــــــات مجتمــــــع: مجتمـــــع ــــــو ظ ـــــ إ املجتمــــــع ـــــ اصــــــلة ا ة الثـــــو رأدت ر
الـــــــــ املجتمـــــــــع ـــــــــو و كيفيـــــــــةاملعلومـــــــــات ـــــــــتعلم و ة متطـــــــــو معلومـــــــــات تكنولوجيـــــــــا لديـــــــــھ رذي

ا   . استخدام

ا - خــدما وتنــوع نــت ن شــبكة ز فــراد:وبــر حيــاة ــ ة الــضر شــياء مــن أصــبحت ورحيــث
  . واملؤسسات

ــــي- و لك التعلــــيم ــــو لتبــــادل:رظ أدى املعلومــــات، تقنيــــات ــــ التكنولوجيــــة ة الثــــو ــــو رظ ر
ول ن خر مع ات يا و لك التعليم وم مف ر ظ   . ذلك

،( وذكــرت شــف ــتم) 2٠١8،10يفتيحــة تجعلنــا يجابيــة ات التــأث مــن مجموعــة
و بو ال املجال وخصوصا الرقمية يبالثقافة

ً
 :  

ف - املعا ر تطو ع ة رالقد مـن: ر ـل ل املعرفيـة ـسبات املك مـن العديـد تقديم ع عمل حيث
واملتعلم ااملعلم وتجدد ف املعا فت املستمر، ا تطو يجة رن ي   . ر

ــ - املعر فمــع: التنـوع محـددة، ف معــا يتلقـى عاديــا، متعلمـا ــ الرق العـصر ــ املـتعلم عــد رلـم
ّ ً ً ّ ّ

ِ ِ
معلوماتـــھ، ـــ املـــتعلم ـــذا نـــوع متواصـــل ل ـــش الرقميـــة املعلومـــات ـــ ع املـــستمر ِاطالعـــھ

ّ َّ

مــصرا ـ ع أمامــھ مفتــوح ــ الرق جميــعفالعـالم حــو املعلومــات ـ ع ــصو ا ل ــس لعيھ ل ِ
ّ ُ

س الد قاعة شاط وال ة يو ا من جو بخلق سمح قد التنوع ذا و راملواضيع ّ.  

يـــــد - ا ب ــــا: رالتــــد عل ب يتـــــد أن أيـــــضا املعلــــم ـــــ رع
ً ّ

ـــــذه"ِ اســـــتخدام ـــــ ا ــــ خب ـــــو ي ـــــ ح
ً

ن
مقـر س الـد فيغـدو للمـتعلم، ا توصـيل فيحـسن ية اسو ا والوسائط ر ِ

ّ ومـسموعاُ ـا مكتو ءا
ً ً ً

سواء حد ع العقلية وطاقاتھ املتعلم واس ة ثا اس ذا و ٍومرئيا،
ّ

ِ
ّ ً

  . ر

املــستمرة - طــالع و يــدة ا ،: القــراءة ــ الرق ــ إ املطبــوع مــن بالكتــاب املــتعلم عالقــة ِانتقلــت
ّ

مــن ــستفيدو ن املتعلمــ جــل أصــبح فقــد معلوماتــھ، مــن تفــع و بمحتــواه تبط ــ نل ِ
ّ املكتبــةّ

ـــم ل ـــا توفر ـــ ال الرقميـــة
ّ

نـــت( مـــن)ن للعديـــد ن التمكـــ ـــ ع الرقميـــة الثقافـــة فتعمـــل ،
ومجالـــھ بحثـــھ إثـــراء ـــ ع ـــساعده بالتـــا التقليديـــة؛ املكتبـــات ـــ موجـــودة ـــ غ املعلومـــات

جديدة املعلومات من بالعديد   .املعر
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عا ًا الرقمية: ر الثقافة   : مكونات

متعـد ونــات م ــا،عـددت م والغــرض ـا تناول ــ ال اسـة الد لنظــرة وفقــا الرقميـة للثقافــة ردة
ً

اسـات الد مـن مجموعـة تحليـل ـارو  ،et al, .J. D, Leu(،2018, et al , .A, Asrizal. ,2017( : م
) 2019. A, Strijker, & .P, Fisserو العناصــر، ــ ا حــدد ــا أ نجــد ونــات امل تلــك تناولــت ــ ال

  : التالية

ية * حاســــو واســــتخدام: ثقافــــة رمجياتــــھ، و ، ــــ اســــب ا ــــزة أج اســــتخدام ــــ ع ة رالقــــد
الرقميـــــــة ـــــــزة ج وكـــــــذلك اليوميـــــــة، عمـــــــال ـــــــ ـــــــا م ســـــــتفادة و اســـــــب ا ات شـــــــب

ديثة   . ا

نت*  ن ع البحث ـ: ثقافة ال املـشكالت وحـل املعلومـات، ـ إ الوصـو ـ ع الفرد ة لقد ر
خــــالل مــــن ذلــــكتقابلـــھ ــــ مــــستخدما يقرئــــھ ملــــا ــــم والف اء مــــن العديــــد ــــ ع رطــــالع
و خطوات   :خمس

عنھالقراءة -1 البحث املراد املوضوع ع تحتو ال نت ن مواقع ميع يدة   .يا

بحثھ-2 موضوع أفادتھ ال املواقع   . تحديد

ا-3 عل حصل ال فلمعلومات الناقدة   . القراءة

و-4 يص معلوماتت من إليھ توصل ما   . تحليل

بدقة-5 املعلومات   .تقييم

إعالميـــة*  ادفــــة: ثقافـــة ســـائل توجيـــھ ات ـــا م امـــتالك ـــ ع قميــــا ن املثقفـــ فـــراد ة رقـــد ر ر ر
ً

عـــن الوســـائط مـــن ة ـــ كب مجموعـــة مـــستخدما ـــ الرق املجتمـــع ـــ م انفـــس عـــن ـــ للتعب
ديثة ا عالم وسائل ق   . طر

ــب*  الو العامليــةمج: ثقافــة فالــشبكة ، ــ الرق املجتمــع ــ للمــشاركة مــة الال ات ــا امل زموعــة ر
أن فـــرد ـــل ـــ ع فيجـــب وثقافيـــة اجتماعيــة ـــات محتو ـــا ل وإنمـــا فقـــط، للتعلـــيم ــست ل
مرتبطـــة ـــب الو ثقافــة أن بـــذلك ونجـــد بــھ، اصـــة ا ـــا ئ ب أو اصــة ا موقعـــھ لـــھ ــو ني

عال و املعلوماتية بالثقافة وثيقة تباطا ا
ً

  . ميةر

جتماعية*   م: الثقافة ومـشارك ن خـر مـع التواصـل مثـل جتماعيـة ات ا امل رمجموعة
فعال ل ش الرقمية ئات الب وامللفات   . املعلومات

الرقمية: ًخامسا الثقافة   : نماذج

ات ــــا امل تلــــك ولكـــن الرقميــــة، الثقافــــة ات ـــا مل عــــام نمــــوذج لوضـــع عديــــدة محــــاوالت رنـــاك ر
ا ت اتزتجـــاو ـــ والتغي التقنيـــة ـــ ائـــل ال للتقـــدم نظـــرا املعلومـــات عـــن والبحـــث التقنيـــة ســـتخدام

ً

مجموعـة مراجعـة و التقـدم، ذلـك بفـضل ثراء أك أصبحت وال الرقمية ئة الب ا ع ًالناتجة

ـــا م النمـــاذج تلـــك ب("نمـــوذج: مـــن وشـــا ـــام ـــ"، Betham & sharpe,2010" ربي  ,Josi" جو
ــــــسك" ،2013 الــــــسبعة مــــــسة"، Jisc,2014" العناصـــــر ا د  & Hinrichsen" راملــــــوا
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Coombs,2014 ،"يطانيـة ال امعـة ،،British Columbia, 2015" ا طـھ ة ـ مـا) 2017ن نالحـظ
  : ي

 تفاق   :أوجھ

اســـب- ا مـــع التعامـــل ات ــا م مـــن ـــى د ــد ا امـــتالك ـــ طــوات ا ـــ أو حـــدد ــا رجميع
املسميات اختالف من بالرغم الرق بالوصو س ما   . لأو

الرقميـــــة- ـــــزة ج و مجيـــــات وال اســـــب ا مـــــع التعامـــــل ات ـــــا م مجموعـــــة أن ـــــ ع راتفقـــــوا
الرقمية صية ال ن و ت ع   . ساعد

املواقـف- ـم ف ـ ـساعد ـ وال املعلومـات تحليـل ة ـا م امتالك ة ضر ع ا معظم رأكدت ور
املتنوعةالتكنولوجي   . ة

ا- وجعلو بھ، خاصة ئة ب قميا املثقف ص ال يمتلك أن ة ضر ع ا م عض ًأكدت ر ور
ديثة ا ات ا امل من جة د رأع   . ر

 ختالف   :أوجھ

النمــاذج ـــفيمــااختلفــت ــان ــ سا خــتالف ولكــن ات ــا امل ـــ طفيفــا اختالفــا ــا ربي
ً ً

عام ل ات ملتغ وطبقا املسميات
ً

نظام نموذج ل ل ان و النماذج، عدد إ أدي ه بدو ذا رو
ي فيما ا اختالف يت النماذج تلك مراجعة و ا ف للس خطوات   : أو

نمـــوذج - مثــــل رمـــي ل شــــ ـــ النمـــوذج قــــدم مـــن م ب،(مـــ وشــــا ـــام جعــــل) 2010ربي والـــذي
الثقافة يصف و ف ة، و ال رم ال وقمة الوصو رم ال ذا بـالنموذجلقاعدة الرقميـة

ــــ إ وصــــوال ـــساب باالك تبــــدأ ــــ وال اللغـــة علــــم مثـــل ــــا فجعل مــــستمرة ـــة ر تطو عمليــــة ـــا بأ
ً

الوصــــو ات ــــا م امــــتالك بــــأن الرقميــــة الثقافــــة ات ــــا م وصــــف وكــــذلك الطالقــــة، لمــــستو رى ر
انــھ إال ــة؛ و ال ن ــو ت ــ إ أنــھيــؤدي إال اتــھ مم مــن التعــاوبــالرغم عــن ء ــ أي يــذكر نلــم

يمثـلو النمـوذج ـذا ـان ف الرقميـة، ة و ال ن و ت كب دو ما ل واللذان الرق ك شا رال ر
فقط عامة ات ا  . رم

لـــ - مــسة ا د املــوا نمــوذج مثــل سلــسلة ل شــ ــ طــوات ا قــدم مــن م  & Hinrichsen(رمــ
Coombs,2014 (ـ و طـوة ا وجعـال طوات ا جيد ترابط يمثل نموذجا قدما ًواللذان

املـستحدثات مـع للتعامـل ـا يحتاج ـ ال ات ا للم ص ال اك إد ع وال الشفرة رفك ر
وجعـــــــال املتعـــــــددة، مجيــــــات ال واســـــــتخدام نــــــت ن ـــــــ بحـــــــار ــــــشمل ـــــــ وال التكنولوجيــــــة
املواقــف تحليــل ــ ع اص ــ ة قــد ــ ع ــ وال التحليــل ــ النمــوذج مــن ة ــ خ طــوة را

واتخــاذ الرقميــة،التكنولوجيـة واملــشاركة النتــائج، واســتخالص املناســب، مــنالقــرار ــالرغم و
النمــوذج ــذا ات ــ مـــنمم خطــوة ــل ف ات ــا امل ن بــ فاصــلة خطــوط نـــاك يكــن لــم أنــھ رإال

ذكــر تــأخر وكــذلك ، خـر طــوات ا مــع ومتداخلــة متعـددة ات ــا م ــا بطيا تحمــل ىخطواتـھ ر
ال أو ـ ـو ت أن يجـب ـ ال ات ـا امل لعد ن ـارر بت و بـداع ذكـر أن املثـال يل سـ ـ ع نمـوذج

الرق املحتو عناصر تحليل ع سابقة ا وجعل ستخدام  . ىخطوة
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نمـــوذج - مثــل ومتنوعــة واســعة مجــاالت أو ــضة عر خطــوط ل شــ ــ النمــوذج قــدم مــن م مــ
من ـسك" (ل السبعة يطانيـة"، Jisc,2014" العناصر ال امعـة  ,British Columbia" ا
2015،، طـھ ة ـ ئــات)2017ن للب واملتنوعـة املتعـددة املجــاالت مـن مجموعـة قــدموا والـذين

قميـا املثقـف ص الـ ـا امتالك يجـب ـ ال ات ـا وامل رالرقميـة أنر إال م ا ــ مم مـن ـالرغم و ،
عليـــــھ يؤخــــــذ مــــــا منــــــھ ـــــل نمـــــوذجل املثــــــال يل ســــــ ــــــ املجــــــاالت) Jisc,2014(وع تــــــرك والــــــذي

أنمفتوحة يمكـن واسـعة عناصـر سـبعة فقـط حـدد بـل ات، ـا م أي يحـدد ولـم القـار رأمـام ئ
جـدا ة ـ كث ات ــا م ـا م ــل بـداخل نمـوذج. رتـدرج يطانيـة،(وكــذلك ال امعــة الــذي) 2015ا

ـل داخـل ات ـا م حـدد أنـھ ـ سك ج نموذج عن يختلف ولكن واسعة، مجاالت ستة رحدد
ــــا؛ ذكر ــــ ا ــــ كث اســــتفاض بــــل مجــــال،

ً
بــــھ النمــــوذج جعلــــت ات ــــا امل مــــن ــــ الكث ذكــــر رولكــــن
املنطقــــــي سلـــــسل ال عـــــدم وكـــــذلك أخـــــر، مجـــــال ـــــ إ ـــــا نقل يمكـــــن ات ـــــا وم ة متكـــــر ات ـــــا رم رر

ات ـا نمـوذج. رللم طــھ،(أمــا ة ــ مكــن) 2017ن و التكنولوجيــة ات ـا امل بأساســيات ــ أك تمـت را
ال اســـات الد طليـــة ـــ تمثلـــت ـــ وال العينـــة لطبيعـــة ذلـــك يرجـــع نـــاكرأن انـــت ولكـــن عليـــا،

ات ـــــا م مثـــــل دقيقـــــة ـــــ غ مـــــسميات تحـــــت جـــــت أد ات ـــــا رم ر التواصـــــل،(ر مواقـــــع ـــــ إ لالوصـــــو
الرقمية الرقمية) املواطنة لية املسؤ مس   .وتحت

ســــــبق مــــــا ــــــ ع نــــــاء الثقافــــــة:ًو ات ــــــا مل نمــــــوذج لوضــــــع متعــــــددة محــــــاوالت نــــــاك أن رنجــــــد
وت النمــاذج تلـك ــ ع طــالع خـالل ومــن والعينــةالرقميـة، ــا ا البحـث ات ــ ملتغ وطبقــا ـا، حليل

ً

مــــع ــــ يتما نمـــوذج لوضــــع املحـــاوالت أحــــد عـــد والــــذي الرقميـــة للثقافــــة نمـــوذج الباحــــث ح ـــ يق
ـــ تتمثـــل ـــ وال البحـــث وعينـــة ـــا، ا ومتغ ديثـــة ا الرقميـــة ئـــات الب وكـــذلك الـــسابقة، النمـــاذج

ت ـ إ اجـة ا أشـد ـ ـم والـذين ن املعلم حالطالب ـ املق النمـوذج خطـوات وتتمثـل ات، ـا امل رلـك
  : التا

ساسية-1 ات ا وامل أمتلك(رالعمليات   ):أنا

لعينـة طـوات ا تلـك ملناسـبة طـوات ا كـأو ساسـية ات ـا وامل العمليات وضع تم رحيث
ن(البحـــث املعلمــــ ات) الطــــالب ــــا امل ــــ ع التأكيــــد الرقميــــة ئــــات الب ــــ ـــوض ا قبــــل يجــــب رحيــــث

لمــة ب ــا ع ــ التعب وتــم ــا، مع للتعامــل امتلــك(ساســية امــتالك) أنــا ة ضــر ــ ع التأكيــد ورحيــث
ا م وال ساسية ات ا للم ن املعلم   : رالطالب

ا - م والغرض الرقمية، زة ج مع التعامل أساسيات ع الطالب  . يتعرف

عمالن - وكيف مجيات، وال زة ج ن ب  . قيفر

انات - ام م ايف لعمل مة الال د واملوا الرقمية زة زج  . ر

املتاحة - التكنولوجيا والضعف القوة نقاط  . عرف

التعلي - للموقف املناسبة التكنولوجيا تحديد ع ة  . رالقد

بھ - خاص ي و إلك د بر عمل ع ة  . رالقد
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الدولية - املعلومات شبكة مع للتعامل ساسية ات ا امل لديھ و ري نت(ن  ).ن

ام - ــــــ ل و والقواعــــــد ســــــات للمما مــــــھ بف قميــــــا املثقــــــف للفــــــرد والواجبــــــات قــــــو ا رعــــــرف ًر ق
نت ن استخدام عند  . باألخالقيات

نت - ن من والتحميل امللفات وتنظيم وطباعة حفظ ع ة  .رالقد

النـــصوص - محـــر نـــامج ك املعلـــم تلـــزم ـــ ال مجيـــات ال ـــم أ ـــ ع ب رالتــد رنـــامج ) Word(ر و
التقديميةال ض  ). Power point(وعر

الرقمي-2 والوصو أقدر(لالبحث   ):أنا

ــ ع بــالطبع عتمــد ــ وال ــ الرق الوصــو البحــث ــ ــو ت بــأن الثانيــة طــوة ا اح ــ اق لتــم ن
عد ي يأ للطالب ساسية ات ا وامل املعلومات من د املز بإعطائھ قمنا أن فبعد ، و طوة را

قــ ــو لي بــھ تد نذلــك يــتمر حيــث دوات، مــن مجموعــة باســتخدام ــد ير مــا ــ إ الوصــو ــ ع لادر
ا م ات ا امل من عدد ع ب رالتد   : ر

البحث - نتائج أفضل إلنتاج سية الرئ لمات ال تحديد ع ة  . رالقد

لتخصصھ - واملناسبة بالثقة ديرة ا املواقع  . تحديد

واملصادر - لھ، مة الال د املوا ع العثو كيفية زيحدد ر ار  . املوثوقة

املختلفة - الصفية شطة ة وإدا لتخطيط التكنولوجيا  .رستخدم

بھ - املحيط املجتمع أو طالبھ مع للتواصل الطر سب أ  . قيحدد

والتحليل-3 والتقييم أفكر(البحث   ):أنا

طـــــوة ا مـــــن ـــــ أع مـــــستو عـــــد ـــــ وال والتحليـــــل والتقيـــــيم البحـــــث ـــــ و الثالثـــــة طـــــوة ىا
فبعــــد فرصـــــةالــــسابقة، وإعطائــــھ ذاتــــھ داخـــــل الــــسؤال ــــ ع الـــــدو ي يــــأ الطــــالب ات ـــــا م رتنميــــة ر

ــــ ع طـــوة ا ـــذه عمـــل حيـــث الرقميـــة، ئـــات الب ــــ ـــا يمـــر ـــ ال واملواقـــف املعلومـــات لتحليـــل
التعامـل ـ ع قـادر ـو لي خـاص ل ـش التنظيميـة اتـھ ا وم عـام ل ـش الرقمية املعلومات ر نتطو ر

ا دوات مع وأمان اتبثقة ـا م تنظيم خالل من وذلك املناسب ل بالش ا وتوظيف رلتكنولوجية،
املناســـــب القـــــرار واتخـــــاذ املعلومـــــات، تلـــــك موثوقيـــــة ومـــــدى نـــــت، ن ـــــ املعلومـــــات عـــــن البحـــــث

ي ما ع ب التد يجب ولذلك ا،   : رالستخدام

ا - استخدام وكيفية ديثة ا التكنولوجيات عن باستمرار  . البحث

املعلوم - نجمع مع لغرض واملناسبة املتعددة دوات خالل من  .ات

ونية - لك باملواقع املوجودة الرقمية ات املحتو ونات م ن ب  .التفرقة

ا - ا املوقف مع ا وتكيف ديثة وا القديمة ف املعا ن ب ط  . رالر
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النتائج - ع صو ا دقة ادة لز البحث املستخدمة اتيجيات س  . لعدد

ةاختيار - املختا مة للم ا مالئم أساس ع الرقمية دوات و د املوا روتقييم  . ر

مصادر - عدة ا استخدام قبل املعلومات نقض و جمع و  . يحلل

محدد - بموضوع املتعلقة املعلومات ن ب قار و  . نيدمج

وتــــذكره - جاعھ اســــ لــــھ ل ــــس ن معــــ لتـــصيف طبقــــا ــــا عل حــــصل ــــ ال املعلومــــات يـــصنف
ً

ولة  . س

الرقمية-4 واملشاركة سات"نتاج أستطيع" (راملما   ):أنا

حـــو املناســـب القـــرار يتخـــذ أن قميـــا املثقـــف ص الـــ ـــستطيع أن ـــ و عـــة الرا طـــوة لا
ً

ر
ــــ وال دوات كــــم مجموعــــة مــــستخدما الرقميــــة ئـــات الب داخــــل العمــــل ــــ ع الفــــرد ة قــــد كيفيـــة

ً
ر

أي ـ مجالـھ اب ـ أ مـع واملـشاركة التعـاو ـ ع ـستخدمنـساعده بـذلك ـو ف العـالم، ـ ـان م
عليــھ ب التــد يمكــن مــا ايجــاز مكــن و فــھ، معا نــاء و بداعيــة، تــھ قد عــن ــ للتعب رالتكنولوجيــا ر ر

ي   :كما

ابية - ال وسبة ا نت ن تقنيات إحدى باستخدام التعليمية س الدر  . وتقدم

إلك - ا ع ومتا ونية لك ات ختبا و بانات س  .ًونياراعداد

يومي - ل ش الطالب عة ومتا التعليمية الصفحات ة  . رإدا

ي - و إلك ل ش ة جو واستقبال الواجبات سال  . رإ

ومتقن - مبدع ل ش ماعية وا الفردية سواء الرقمية عمال   . اخراج

بداع - عن للتعب أمامھ املتاحة الرقمية دوات من العديد  . استخدام

من - مجموعة والفيديواستخدام والصوت الصو مثل  .رالوسائط

الرقمية - ئات الب خالل من ن خر مع العمل ع ة  . رالقد

ل - ـــش ن خـــر مــع والتعـــاو املختلفـــة، املعلومــات وتبـــادل التواصـــل طــر ـــ ع نالتعــرف ق
الرقمية ئات الب  . فعال

واملشاركة - للتواصل جتماعية ات الشب  . ستخدم

ئات - الب معرفتھاملشاركة بناء ع ساعد بما املختلفة  .الرقمية

الرقمية - التكنولوجيا بواسطة تقدم مألوفة وغ جديدة ار أف  . توليد
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الرقمية-5 ة و أكو(ال   ):نأنا

مــن ســتفادة ــ ع قــادر ــو ي بــأن قميــا، املثقــف الفــرد ــصية ــ و الــسادسة طــوة نا
ً

ر
وعمـ ا، ـسا اك تـم ال سات واملما ات ا رامل أنر ـ الرقميـة ئـات الب ـ وانخراطـھ ـا، ر تطو ـ ع ل

ثــــار وتجنــــب الرقميــــة تــــھ و ــــ ع فــــاظ ا مــــع بــــھ، اصــــة ا الرقميــــة تــــھ ي و تھ ــــص ــــو ني
ي كما ا عل ب التد يتم ال النقاط عض ايجاز مكن و نت، لإلن   :رالسلبية

ن - خر خصوصية ام واح ا وحماي تھ خصوص اك  . رإد

أ - اك الــــشأنرإد ذلــــك ــــ الرقميـــة ئــــات الب مــــع التعامــــل وكيفيـــة ي، املعلومــــا مــــن ميـــة
لة ومسؤ واعية قة  . وبطر

بفاعليــة - دوات اســتخدام وكيفيــة نــت، ن ــ ع العالقــات ومخــاطر فوائــد ــ ع يتعــرف
ام  . واح

الرقمية - ئات الب ع فراد ن ب العالقات ر تطو مخاطر ك  . ريد

معھ - ومن و الرقيضع م ملجتمع وضوابط  .قواعد

ا - م ستفيدو وكيف الرقمية، تھ بي تقدم من إ  . نعرف

تـصرف - و دائمـة بـصمة ك ـ ت ـشطة أ مـن بـھ يقوم ما وأن قمية، بصمة لديھ أن ك ريد ر
ساس ذا  . ع

ونتائجھ البحث   : اجراءات

نـــصھ والـــذي البحـــث أســـئلة مـــن و الـــسؤال ـــ ع ات(للإلجابـــة ـــا م الرقميـــةرمـــا الثقافـــة
ـــــر جـــــام بيـــــة ال ليـــــة ب ن املعلمـــــ للطـــــالب مــــة زالال ـــــسية) ؟ز الرئ ات ـــــا بامل قائمـــــة عمـــــل رتـــــم

محــــاو خمــــسة ــــ ع ات ــــا امل لقائمــــة املبدئيــــة ة الــــصو اشــــتملت وقــــد ات، ــــا امل ــــذه ل روالفرعيــــة رر ر
الرقميـة الثقافـة ات ـا مل الـدقيق التحديـد ـو و ـا م ـدف ال تحديد عد للطـالبرأساسية، مـة زالال

ن بيــــــة(املعلمــــــ ال ليـــــــة ـــــــسية)طـــــــالب الرئ ات ــــــا امل مـــــــن عـــــــدد ــــــ ع اشـــــــتملت ـــــــ وال والفرعيـــــــةر،
الرقمية، للثقافة جرائية بإعـدادو تمـت ا ـ ال املتخصصة واملراجع دبيات، ع طالع عد

تقنيــــا املتخ. ًاملعلــــم عــــض مــــع املقننــــة ــــ غ ــــصية ال املقــــابالت ــــ إ مجــــالباإلضــــافة ــــ ن صــــص
التعليم وتكنولوجيا  . املنا

 م وعـدد ن املتخصـص مـن مجموعة ع ا عرض الـرأي) 19(تم إبـداء م مـ وطلـب محكـم،
ات التكــــــــرا إيجـــــــاد خـــــــالل مـــــــن إحـــــــصائيا ن املحكمـــــــ اســـــــتجابات ـــــــة معا وتـــــــم القائمـــــــة، رـــــــ

ً

ن املحكمـــ ـــ الســـتجابات إ املحكمـــو وأشـــار حـــدة، ـــ ع فرعيـــة ة ـــا م ـــل نحـــو اءرل رعـــض
ــــا م م مقــــابل قــــم: عنــــد ة ــــا للم صــــياغة رعــــديل مــــن) 8(ر ساســــية ات ــــا وامل العمليــــات رــــ

جديد" ملف شاء ـ" إ النـصوص" إ معـا داخـل جديـدا ملفـا ـشاء إ
ً ً

قـة".  طر ة ـا م روإضـافة
ساسية ات ا وامل العمليات ة ا م شغيل ال نظم يت رتث   .ر
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 مـــة الال التعـــديالت إجـــراء ـــزتــم القائمـــة صـــياغة تـــم ن، املحكمـــ اء آ عنـــھ أســفرت مـــا روفـــق
ة بالـــصو الفرعيـــة ات ـــا امل عـــدد ـــنفس و ـــسة ئ ات ـــا م ـــع أ مـــن ونـــة وامل ائيـــة، ال ا رصـــو رر ر ر ر

ــــ واملتمثلــــة فرعيــــة) 56(وليــــة، ة ــــا قــــم(رم ــــق الــــسؤال). 1رم عــــن جابــــة تمــــت ــــذلك و
للبحث   .لو

مــــن ي الثــــا الــــسؤال ــــ ع نــــصھولإلجابــــة والــــذي البحــــث الطــــالب (أســــئلة احتياجــــات مــــا
الطــــالب نظــــر ــــة وج مــــن الرقميــــة الثقافــــة ات ــــا م مــــن ــــر جامعــــة بيــــة ال ليــــة ب ن راملعلمــــ ز

ن؟ كـال) واملتخصص ـ ع ا وعرضـ ات، ـا امل ـذه مـن الطالب احتياجات تحديد بانة اس عمل تم
ً

ر
التــ وطـر املنــا مجــال ــل ـ ن واملتخصــص اء ــ ا الطــالبقمـن ــ ع ا عرضــ أيـضا وتــم س، ًد ر

ات ا امل تلك مية أ حو الرأي رإلبداء   . ل

مجموعـــــــة - ــــــ ع وعرضــــــھ ن املحكمــــــ صــــــدق خـــــــالل مــــــن يان ســــــت صــــــدق حــــــساب تــــــم
للتطبيق صالحية مدى ع الوقوف أجل من ن  . املحكم

جــاءت - حيــث نبــاخ؛ كر ألفــا قــة طر باســتخدام يان باالســت ــاص ا الثبــات حــساب وتــم
مع الثبــــاتقيمـــة ثبــــات)0.757(امــــل جــــة لد صــــولھ و يان ســــت ثبــــات ــــ إ ــــش ممــــا ر، و

تطبيقھ الباحث ا ل ن   . يطم

العينــــــة - ــــــ ع ا عرضــــــ عــــــد يان ســــــت نتــــــائج اء(وجــــــاءت ــــــ تحديــــــد) الطــــــالب–ا ــــــ
التا حتياج مدى عن للتعب العامة سبة ال جاءت   : حتياجات،

  العينة
العدد

  الك
مة م

  داج
سبة مة  ال سبة  م   ال

غ
مة   م

سبة   ال

اء   0  -  21.1  4  78.9  15  19  ا

  0  -  18  20  92  230  250  الطالب

اء ــ ا أبــدى حيــث لالحتيــاج، جماليــة يجــة الن يتــ الــسابق ــدو ا نتــائج اســتقراء لو
ا ــسب والبــالغ ة ــ كب ميــة أ جــة د ات ــا امل ــذه ل الطــالب راحتيــاج أ%)78.9(ر وأعطــوا جــة، د ريــضا ً

ا ــــــسب والبــــــالغ ات ــــــا امل مــــــن لعــــــدد مــــــة مــــــدى%)21.1(رم عــــــن الطــــــالب اســــــتجابات عــــــن وأمــــــا ،
ا ــسب والبــالغ ة ــ كب ميــة أ جــة د أعطــوا ات ــا امل ــذه ل م راحتيــاج جــة%)92(ر د أيــضا وأعطــوا ر، ً

ا ــــــسب والبــــــالغ ات ـــــا امل مــــــن لعــــــدد مـــــة للطــــــالب%) 18(رم ات ــــــا امل تلـــــك ميــــــة أ يتــــــ ـــــذلك رو
انامل و و ات التكـر حـساب تـم تفـصيال س ال ن الو ومعرفة يان ست نتائج تحليل و ن، زعلم ر ز

ن بـــ ية ـــس ال ان و تراوحـــت حيـــث ات، ـــا امل مـــن ة ـــا م ـــل ل ية ـــس زال ر ـــق)"2.98 – 2.901(  ر م
ات". )2( ــا امل ــذه ل الطــالب احتيــاج ميــة أ ــ إ النتــائج ــذه ــش ات. رو التكــرا ــسبة جــاءت رحيــث
،و ــــــ الرق بــــــداع و واملــــــشاركة ، ــــــ الرق والوصــــــو البحــــــث ات ــــــا م ــــــ ــــــ ع ية ــــــس ال ان لو ر ز

ة ـ كب ميـة أ ذات ـا ير والطـالب اء ـ ا مـن العديد ألن نظرا وذلك ، الرق والتقييم ووالتحليل ً

ات ـــــا وامل العمليــــات ات ــــا م ــــ قلــــيال أقــــل ـــــسبة ب ات ــــا امل عــــض وجــــاءت ، ــــ التعلي املجــــال رــــ ر ر
تحديـــد مجمـــل ـــ و ـــا، م عـــض يمتلـــك أنـــھ نظـــره ـــة وج مـــن الطـــالب عـــض ألن نظـــرا ًساســـية
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عــن جابــة تمــت ــو ي ـذلك و ات، ــا امل تلــك الحتيــاج ة ـ كب ميــة أ النتــائج ــرت أظ نحتياجـات، ر
البحث أسئلة من ي الثا   .السؤال

نـــــصھ والـــــذي البحـــــث أســـــئلة مـــــن الثالـــــث الـــــسؤال ـــــ ع النمـــــوذ(ولإلجابـــــة حمـــــا ـــــ املق ج
ــر؟ جامعــة بيــة ال ليــة ب ن املعلمــ للطــالب الرقميــة الثقافــة ات ــا زمل بتحديــد )ر الباحــث قــام

النمــــوذج الثقافــــةفكــــرة ات ــــا مل ا تــــصو قــــدمت ــــ ال النمــــاذج مــــن مجموعــــة تحليــــل خــــالل رمــــن ًر
ب("الرقميـة وشـا ــام ــ"، Betham & sharpe,2010" ربي الــسبع" ،Josi, 2013" جو ةالعناصــر

مـــــسة"، Jisc,2014" ــــسك ا د امعـــــة"، Hinrichsen & Coombs,2014" راملــــوا ا
يطانية ،،British Columbia, 2015" ال طھ ة مجموعة)2017ن يتضمن نموذج بناء أجل ،من

ات ـا مل قائمـة صـوة ـ ا ضـع و التقنيـة واملـستجدات النمـاذج ـذه ضـوء ـ ات ـا امل مـن رجديدة ور
الر نالثقافـــة املعلمــــ الطــــالب منـــھ يــــتمكن أن يجــــب ومـــا التقنيــــة، املــــستجدات مـــع ــــ تتما قميــــة

ات ـــــا امل ـــــذه ل املناســـــب الوعـــــاء اختيـــــار تـــــم قـــــد ـــــو ي ـــــذلك و بيـــــة، ال ليـــــة رب عـــــن. ن مكونـــــاتأمـــــا
منــــھ حتياجــــات وتحديــــد ــــالنمــــوذج أساســــية محــــاو خمــــسة ــــ النمــــوذج تقــــديم تــــم رفقــــد

ساســـــــي( ات ـــــــا وامل ـــــــ–ةرالعمليـــــــات الرق والوصـــــــو ـــــــ–لالبحـــــــث الرق والتقيـــــــيم –التحليـــــــل
الرق بداع و الرقمية-املشاركة ة و رمي) ال ل ش املحاو ذه ضع رو   و

ل الرقمية) 1(ش الثقافة ات ا م ن لتضم ح املق   رالنموذج

ــرم ال قاعــدة تمثــل ساســية"حيــث ات ـــا وامل ــرم"رالعمليــات ال قمــة تمثــل نمــا ب ـــة"، و ال
مــن" الرقميـة مجموعــة ضــع و الــسابق، النظـر طــار ــ امــل ل ــش املحـاو جميــع وصــف ووتــم ير

محــاو مــن محــو ــل داخــل الرقميــة الثقافــة ات ــا بم اصــة ا ات ــا امل تمثــل ــ وال رحتياجــات ر ر ر
التوافـــق لتحديــد س التــد وطــر املنــا مجــال ـــ اء ــ ا مــن مجموعــة ــ ع وعرضــھ رالنمــوذج ق

م ن ــــاوبـــ ا الوعـــاء وصـــف تــــم ـــو ي ـــذلك و ؛ وتـــم ات، ــــا م مـــن يتـــضمنھ ومــــا النمـــوذج يحـــاو ن ر ر
ـ يتما بمـا املحـاو مـن محـو ـل داخل ات ا امل من مجموعة وتحديد الرقمية، الثقافة ات ا رمل ر ر ر

ن املعلمـــ للطـــالب ـــ الرق ـــار وامل ـــ املعر رمـــي ال البنـــاء ـــ ع ـــساعد و املحـــو عنـــوان يمـــع صـــدق. ر

  أكون

  استطیع

  أفكر

  أقدر

  أمتلك
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ــــفقــــ:للنمـــوذج ال نــــة باملر وأشـــادوا النمــــوذج ـــذا ــــ ـــم أ وأبــــدوا ن املحكمــــ ـــ ع عرضــــھ تـــم ود ر
دو املــستجدة الرقميــة ات التطــو مــع ــ يتما بمــا الرقميــة ات ــا امل تحــديث فــيمكن ــا، نيتمتــع ر ر

القليلـة املالحظـات عـض عليـھ وأبـدوا ا، القوة نقاط أحد عد ذا و لھ، العام ل ي بال املساس
عـــــض عـــــديل ومـــــاو املحـــــاو ـــــ ع املوافقـــــة ـــــسبة وجـــــاءت ه محـــــاو مـــــع ـــــ يتما بمـــــا رالـــــصياغات ر

التا ل بالش ات ا م من   : رتتضمنھ

ن  راملحو  م املحكم سبة  اتفاق   ال

ساسية  1 ات ا وامل   %89.5  17  رالعمليات

الرق  2 والوصو   %89.5  17  لالبحث

الرق  3 والتقييم   %94.7  18  التحليل

ب  4 و الرقاملشاركة   %94.7  18  داع

الرقمية  5 ة و   %100  19  ال

ـ التنظي ـل ي ال وع كب ل ش املحاو ع اتفق أنھ يت السابق دو ا استقراء رو ل
ـسبة ب انـت للموافقـة ـسبة فأقـل ات، ـا م مـن يتـضمنھ ومـا ـست% 89.5رللنموذج ل ـسبة ـ و

أن البنــود لتلــك ضــو املعا ن املحكمــ يــر ولكــن نضــعيفة اترى ــا امل مــن عــض يمتلــك ن ميــع را
ــذلك و ــا، عل عتمــاد يمكــن عاليــة ــسبة ب جــاء ن املحكمــ ن بــ تفــاق مجمــل ولكــن ساســية،

البحث أسئلة من الثالث السؤال ع جابة تم و   . ني

البحث   : توصيات

إعـداد - بـرامج ـ القائمـة ا تـضمن ـ ال الرقمية الثقافة ات ا م ن تضم ة رضر الطـالبور
التعليمية املستجدات ة مواج من ليتمكنوا ن  . املعلم

دوات - ــ ع ب والتــد الرقميــة، الثقافــة ات ــا مل حقيقيــة علــم بفــرص الطــالب ــد رتز ر و
التعليمية العملية  .الرقمية

مـــسايرة - ـــ ع ن املعلمـــ الطـــالب ـــساعد ـــ ال التكنولوجيـــة ات ـــا امل ـــ ع ـــ ك ال ة رضـــر ور
التعلي ات العامليةتجا  .مية

البحث حات   : مق
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