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الوعي بكيه املواطية الرقنية لذى طالبات املرحلة الجاىوية بغزة يف 
 ظل جائحة نوروىا

 ٘ٗغبالبم عٕارر. اعتىار 

 حاصمٛ عمٜ الزنتٕصآ 

 وزٖضٖٛ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي -ٔطاصٚالرتبٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ 

 فمغطني ؽضم غظٚ

 :املشتخلص 
ْدست النسضلغددٝاسٙددتؽايػدوٟٗالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙددٝانددسٟاةتنندتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝااااا

اُٙدددٝاا،اٖتكَٗددد ٖٚسدددسالتناددد النسضلغدددٝالقدددُٓحالنٗقددد ٚالنوذهٙهدددا،ااغدددعٜالاجدددواكت١ذدددٝا ٗضَٖدددتا
متالخوٙتضِْاا%(ايِاجموًعالنسضلغ8.36ٝ(ايِاةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝامت وا)460لنسضلغٝايِا)

أّاتطس٘طاااطط٘طٝااؿٗل١ٙٝاةنطٙٝ،اٖي ه ال٧غونتَٝاأزلٜالنسضلغٝ،اٖ تّايِاأٌْاَوت١حالنسضلغٝ:
ٜالاجددوااُٙددٝالنسضلغددٝانسضكددٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝانددسٟاةهنددٝالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝااغددعاااااااا

ٞاٖ دتّاأا،ا%(اأٛااسضكٝا دنةٜاكدسل اا84.34كت١ذٝا ٗضَٖت;ادكوااهٞاٖظّاَػيبا) يدِاااحمدٗضاااهد
حمدٗضاللنهٙتسددٝالنطسًٙدٝا)ل٭تٙكٙد النطسًددٚ(لالااااحمدتٖضالغدونتَٝاللندٗاٚااطددٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝ;اااااا

ايددِاحمددتٖضااحمددٗضازَددٞ ددتّاأ;اتًٙددتا%(اٖاسضكددٝا ددنةٜاكددسل اا88.10ٗظّاَػدديبا)اددا،لقطتنددٝال٩ٖى
دٙثاا;حمٗضاللنٗقٗىا)لنُ تش(النطسًٚلالالقطتنٝالن تيُٝلغونتَٝاللنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝا

٧اتٗكساتطٖقاشلةاز٧نٝالدكدت١ٙٝااُدسايػدوٟٗااااا.%(اٖاسضكٝا نة77.08ٜدكوااهٞاٖظّاَػيبا)
ٙٝا(اانيايوٗغطتةاتطس٘طلةااُٙٝالنسضلغٝانسضكٝالنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسα ≤ 0.05ًلنس٧نٝا)

،ادٙددثاٖكددسةاتددطٖقاحمددٗال٩يٙددٝالنطسًٙددٝا)لن طتتددٝالنطسًٙددٝ(ا،ايددتااددسلاتاددعٟاقددوغةاتددطاالنسضلغددٝ
 ≥ ٧αاتٗكدساتدطٖقاشلةاز٧ندٝالدكدت١ٙٝااُدسايػدوٟٗالنس٧ندٝا)اااااااانكدت اةتنندتةالن دطاال٩زادٚ.اااا

(اانيايوٗغطتةاتطس٘طلةااُٙٝالنسضلغٝانسضكٝالندٗاٚااطدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاتادعٟاقدوغةااااااا0.05
سدٌٙااإَودتخاٖادطواٖغدٙعاتاهًٙدٚا٘دمظاأْدٌااااااااٖ تّايِاأٌْاأٖقد اادٔالنسضلغدٝ:اااا.فالنسضلغٚلنك

لغوهدددتتٝاخدددمل٠اٖخموكدددنيالالنوكُٗنٗكٙدددتالنطسًٙدددٝاااٖ٘دددساٌال٧نودددعلٍاآدددت.القٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝ
لنطددٗلَنياٖلناطٗادددتةالمبتقددٝااكتتذددٝالقددطل١ٌالنطسًٙدددٝالنكددتزضٜايددِالقٓدددتةااااااانٮنددت٠ٜااهددٞااا

 .لنطمسٙٝ
ٝااا-ق وتدٙٝ:القٗلةُٝالنطسًٙٝلنكهًتةال ٝااا-سٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙد كت١ذدٝااا-لقطدهدٝالن تَٗ٘د

ا ٗضَٖت

Awareness of the values of digital citizenship among secondary school 
students in Gaza in light of the Corona pandemic 

Dr. Eitimad Awad Salmah Elbelbisi. 

Abstract: 
The study aimed to measure the level of awareness of the values of digital 

citizenship among secondary school students in Gaza in light of the Corona 
pandemic. The questionnaire represented the study tool, and the most 
important results of the study were:The study sample’s estimate of the degree 
of awareness of the values of    digital citizenship among secondary school 
students in Gaza in light of the Corona pandemic; It obtained a relative 
weight (84.34%), i.e. to a very large degree, and the highest axis of the 
questionnaire was “awareness of the values of digital citizenship; the axis of 
“digital fitness (digital etiquette)” came in the first place, with a relative 
weight of (88.10%) and to a very large degree; while it was The lowest axis of 
the questionnaire “awareness of the values of digital citizenship” axis of 
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“digital access” ranked eighth; Where he got a relative weight (77.08%) and 
significantly.There are no statistically significant differences at the 
significance level (α ≤ 0.05) between the average estimates of the study 
sample for the degree of awareness of the values of digital citizenship due to 
the variable of the study branch, except for digital literacy (digital culture), 
where differences were found in favor of the literary branch students.There 
are no statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) 
between the average estimates of the study sample for the degree of awareness 
of the values of digital citizenship due to the variable of the class. Among the 
most important recommendations of the study were:Produce and present an 
educational medium that highlights the most important values of digital 
citizenship and supports commitment to them. Hosting experts and specialists 
in digital technology to highlight laws and penalties for combating digital 
crimes issued by official authorities.  
Key Words: Digital Citizenship - Values of Digital Citizenship-Secondary 
School- Corona pandemic.                                                                  

 :املكذمة 
ادت النٙدٍٗاردٗضٜاضسًٙدٝايو٨دطددٝ،اٖيوػدتضاٝاأردطةااهدٞاؾدوٞاجمددت٧ةااااااااا٘ؿدٓسالنا

لحلٙدددتٜ،اٖأقدددنذ اتكُٗنٗكٙدددتالقاهٗيدددتةاٖل٧تكدددت٧ةاكدددع٠ل ايًٓدددت ايدددِادٙتتُدددت،ا٧ااا
٘ػوغيناآُتالاٖجت١فاٖيٓتٍادٙتتُتالنٙٗيٙٝ،اٖلاتٗلقهُتايعال٫خطِ٘،اٖٖقدٗنُتاا

َرتَ الامجٙدعاأذمدت٠النادت ،ااااإىايكتزضالقاهٗيتةالقدوه ٝ.اتًعالَوؿتضاؾنكٝال٧
ٖضاعاأكعل٠النادت اااهدٔاادناز،اظلزالنوٗلقدواادنيال٩تدطلزاٖتندتزىال٫ضل٠اٖل٩تكدتض،ااااااااا
دٙثاتعٖزالنؿنكٝالنا٨ًسٝالال٧َرتَ لايػودسيٙٓتاخبسيتةااس٘سٜانُطوالقه دتةاا
ٖل٩خندددتضاٖلنٗقدددٗىانطٗلادددسالننٙتَدددتةاٖلحلدددٗلضايدددعااخدددطِ٘،اٖلنٗقدددٗىاإىالنكوددد اااااا

ٖلنكددددذفاٖلنكددددٗضاٖل٩ناددددتل،اٖل٧تكددددتىالن ددددٗضٛالقنتؾددددطااتنُكددددٗماااااٖلجملدددد٨ةا
اٖل٩قٗلةاٖلنكٗضالن تاوٝاٖلقوذط ٝ.

ٖأزٟالَوؿددتضالغددودسلٍال٩كٓددعٜالنهٗدٙددٝاٖلذٗلتددفالنص ٙددٝال ًٗنددٝ،الا ددوااااا
يكتّانوٗلقواأتطلزالجملوًعايعاأؾددتماسدسا٘كَٗدّٗاجمٓدٗننيالااادزال٩دٙدتّ،ااااااا

ًَدددتاأخدددطٟاخطدددةٜ،اتهددده تاادددِالنكددد ةايدددِاااٖسدددسا٘وكددد ذّٗايٗلسدددعاجمٓٗندددٝاٖأدا ٙت
لقًتضغتةالنػهنٙٝاٖلقدتةطالنيتالَوؿطةاَوٙجدٝال٧غدودسلٍالقوعل٘دساٖادةالنطؾدٙساااااا

انوكُٗنٗكٙتالقاهٗيتة.

ا 2020ٖلاجدددوالنوذدددس٘تةالنددديتاتطندددوٓتاكت١ذدددٝا ٗضَٖدددتايدددِااسل٘دددٝايدددتضؽاا
قت١ذددٝالاٖلكٓد اأَمًددٝالنواهددٌٙالالنادت النكدد ةايددِالنوذدس٘تةادٙددثاتػددنن الااا

أ ددمالَططددتاانهواهددٌٙالالنوددتض٘ذ،ادٙددثا ددتّاذددتادوددٞال٧ّااتن اددواتدد رةاؾددنٔااااااا
ؾدددتيوااهدددٞاةدددتنيبالناهدددٌاٖلقاهًدددنياددددٗىالنادددت ،ايدددِايطدهدددٝايدددتاسندددوالنواهدددٌٙااااا
ل٧اودددسل١ٚاإىالقدددسلضؽالن تَٗ٘دددٝ،اٖي٦غػدددتةالنواهدددٌٙاٖلنودددسض٘ الندددوطيناٖلقٓدددين،اااااااا

ٝالقٓدددددددتضلة،اٖتهدددددددٗىايُوكدددددددفااٖلقتيادددددددتة،اٖتاهدددددددٌالنكندددددددتض،اٖيُؿددددددد ةاتًُٙددددددداا
ٟاااااا94،ا ددتّاا2020َٙػددتّ/لاط٘و اسلناددت اسدداالالقت١ددٝايددِاةددتنيبالناهددٌااهددٞايػددوٗ
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اهٙددّٗايددِال٩ة ددتىاٖلنؿددنتل،ايددِايطدهددٝايددتاا1558تدد رطٖلااتقت١ذددٝ،اْٖددٗايددتا  ددوا
لقوذددسٜانهرتاٙددٝاااهددس.ا)ل٩يددٌااا200سنددوالنواهددٌٙال٧اوددسل١ٚاإىالنواهددٌٙالناددتنٚ،الاااا

ا(4،ا2020اتٝ:ايٗكعاغٙتغتتٚ،ٖلناهٌاٖلن طت

ٖ نددتسٚازٖىالناددت اأزةاكت١ذددٝا ٗضَٖددتا٭ادد٨قالقددسضلؽاٖلقتياددتةاٖتاهٙدد اااا
ّا 86لندسضٖؽادهدٗض٘ت اٖلَططدتااددٗلنٚااااا يدواهٌااطادٚاادِالنسضلغدٝ،اٖإظل٠اْدصلااااااايهٙدٗ

لنٗلسعاٖكسةالنسٖىالناطاٙٝاَ ػٓتاأيتٍاخٙتضِ٘ا٧ارتنثاذًت،اإيتالنواهٌٙااِااادساا
كتَد النُوٙجدٝاتٗكدٔالندسٖىاذمدٗالندواهٌاادِااادس،انهدًتّالغدوًطلض٘ٝاااااااااااأٖا٧اتاهٌٙ،ات

ٖإزلضتٓدددت.ا)يُمًدددٝال٩يدددٌالقوذدددسٜانهرتاٙدددٝاٖلناهدددٌاٖلن طتتدددٝ:اااالناًهٙدددٝالنواهًٙٙدددٝا
ا(4،ا2020الناطاٚ،اِاااسالالنات االنواهٌٙ

ٖلاجددواكت١ذددٝا ٗضَٖددتااددسأال٧ْوًددتٍااوطنٙدد الغددرتلتٙجٙتةالنددواهٌااددِاااددس،اا
ٙددد الغدددرتلتٙجٙتةالندددواهٌال٭نكرتَٖدددٚاٖجٓدددطةالناس٘دددسايدددِاتطُٙدددتةاااٖلقُدددتزلٜااوطن

ٖادطليحالنواهدٌٙال٭نكرتَٖدٚ،ااددتالَاكدؼااهدٞااُتقددطالناًهٙدٝالنواهًٙٙدٝ.اٖأقددن اااااااا
يدِالنهددطٖضٛاتددٗتةاأكٓدعٜاضسًٙددٝ،اٖلتتدوٓددتانهكنددتضاٖلنكدغتضاقٗل نددٝالنواهددٌٙااددِاااا

ل٩تطلزااِالنادت ،ااااس،اْٖصلالنوذٗىانهًجوًعالنطسًٚ،اأدسثاتغةلةالاتكٗضلةا
تندددددتنطاٌايدددددِال٫ردددددتضال٭زمتاٙدددددٝالناس٘دددددسٜالقرتتندددددٝااهدددددٞالغدددددودسلٍالنوطنٙطدددددتةا
لنوكُٗنٗكٙددٝ،اتطددساجٓددطةاتغددةلةالالناددتزلةاٖلنوطتنٙددسااتدد رطل ااؿددتْسٜاأ ددت اااااااااا
دٙتتٙدددددٝاخموه دددددٝاادددددِااتزلتُدددددتاٖتطتنٙدددددسَت،اتًدددددعال٧غدددددودسلٍالنكدددددنةانٗغدددددت١وااااا

سايددِالقؿددك٨ةالقػددتٍالندديتاَوجدد ااددِااااالنوكُٗنٗكٙددتالنطسًٙددٝامتاتػددجٙوالناس٘ددااا
ل٧غودسلٍالنػ٣ٙانهوكُٗنٗكٙت،ايُٓتايتا٘واه ااتقتَ ال٧كوًدتاٚ:ا دت٧ذمطل ااا
ل٩خ٨سدددٚ،اٖؾدددٙٗاالنطدددٌٙالنػدددهنٙٝاٖلذسليدددٝ،اٖيُٓدددتايدددتا٘واهددد ااتقتَددد النكدددذٚاا
ٖلنُ ػدددٚ:اي دددوايؿدددك٨ةالنامدددتٍاٖلناٙدددّٗا،اٖا٧ٍالناهددد٨ةاٖلق تقدددو،اٖيؿدددك٨ةاا

 النُ ػدددٚ:اي دددوالنوٗددددس،اٖلناعندددٝال٧كوًتاٙدددٝ،اٖلزيدددتّال٧َرتَددد ،ااتواهددد ااتقتَددد
ٖجٓدددٗضالقددددسضلةالنطسًٙدددٝ،اٖيمدددتْطالنوًُدددطاا ؾدددكتنٔ،اٖلناعندددٝاٖلنودددٗتطالناكدددٚ،ااااااا
ٖتطسلّالنرت ٙع،اٖيُٓتايتا٘واه ااتقٗلَ النؿدكٙٝ:اي واغطسٝا هًتةالقطٖل،ا

ل٩يدددطالندددصٛااا(2020غدددطسٝالحلػدددتاتةالننُكٙدددٝاٖل٧دوٙدددتى.ا)يدددُةادػدددِاؾدددطٗضٜ،ااااااا
٘ػوساٚاتٗاٙٝالنطهنٝااكٙ ٙٝالنواتيوايدعالنوطنٙطدتةالنوكُٗنٗكٙدٝالنطسًٙدٝ،ايدِاااااا
يُطهدد الحلددطمااهددٞاتٗجٙ ٓددتااتنطط٘طددٝال٩ي ددواٖزض٠اخمتةطْددت،اٖناددوايددِالْددٌاااا
لق تٌْٙالنيتادمٙ ااتْوًتٍالننتد نياآصلالق ٍٓٗالنصٛا٘ه ٚال٧غودسلٍال٫يِا

اتامتالنواتض ااهٙٔاا ٍٓٗالقٗلةُٝالنطسًٙٝ.نًِاا٢ٙٝاستََٗٙٝاأخ٨سٙٝ،اْٖٗاي

ااااا(اٖزضلغددٝااا2017 سضلغددٝا)اُْددسالنكددًتزٛا،االناس٘ددسايددِالنسضلغددتةااااُٙدد ٖنطددسا
(ااٖزضلغدٝا)ال دِال ًدسا،ااااا2018)اضٖلّالنػهٙذتة،اٖضٖلّالن هٗح،اٖختنسالنػدطدتّا،اا

ااااااا ازضلغددٝا(اأّازضكددٝاٖاددٚالنطهنددٝاا ٓددٍٗالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝايوٗغددعا،اٖأرنوددااااااا2019
(اأّاسًٙدددٝال تتمدددٝااهدددٞاأيدددِالنطهندددٝااهدددٞالنؿدددنكٝاااااااا2019)اغٗغدددِالنعْطلَدددٚا،ااا

 Florence Martin , Brittanyل٭نكرتَٖٙددددٝاندددداٙف،اٖتٗقدددده ازضلغددددٝا)اا

Hunt,Chuang Wang, & Brooks ,2020اإىالتوطدددتضالنطددد٨لالالقدددسلضؽاا)
 Ahlamت١حازضلغدددٝا)ال٭اسلز٘دددٝان ٓدددٌااتضغدددتةالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝا،اٖأؾدددتضةاَوددداا
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Mohammed Al Abdulltif , Azza Ali Gmeil,2020الىاأّالنطددد٨لا)
لقتياٙنيانسٌ٘ٓايػوٟٗااةا ت اٖاةايطوايِالقاطتٝادٗىالقٗلةُٝالنطسًٙدٝاا
ٖأّااددسزا ددنةايددٌُٓانس٘ددٔاخمددتٖ اتًٙددتا٘واهدد ااددت٩يِاٖل٩يددتّالنطسًددٚ،ا ًددتااااااااا

ٛاااا (ااهددطٖضٜال٧ْوًددتٍاا2018،ااأٖقدد الناس٘ددسايددِالنسضلغددتةا سضلغددٝا)ادػددِايٓددس
اتنوٗاٙٝااجتىالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟات٢تةالجملوًعالقدوه ٝ.ا ًدتاأٖقد ازضلغدٝاااا

(ااا ًْٙدددٝات طٙدددفالنطهندددٝاادددتنططقالنػدددهًٙٝان٨غددددودسلٍاااااا2019)اأ دددِال ًدددسا،ااا
لنكذٚانهوكُٗنٗكٙدتاٖلقػدتاسٜااهدٞاتًُٙدٝايٓدتضلةالنوٗلقدوالنطسًدٚاادنيالنطهندٝاااااااااا

ٖا (ااهدددطٖضٜاتٗاٙدددٝالنطهندددٝااا2020أٖقددد ازضلغدددٝا)اضادددٞالناًدددطٛ،اااٖلجملوًدددعال هدددٚ،ا
اتنوطٙدددسااندددتز٤ال٧ددددرتلٍالنددديتااًدددٚايدددِاخمدددتةطالنٗسدددٗاالااطٗادددتةالقدددطل١ٌاا
ل٭نكرتَٖٙدددٝاَوٙجدددٝاادددسٍالنوطٙدددسااادددت٘ةالنػدددهٗمالنطسًدددٚاٖلنطدددٗلَنيالنطسًٙدددٝااااااااا

(ااَؿددطالنددٗاٚاا ًْٙددٝاا2021ٖلنٗقددٗىالنطسًددٚاٖأٖقدد ازضلغددٝا)اغٗغددِالنعْطلَددٚا،ااا
(اااُؿدطالقٗلرٙد ااا2021لقٗلةُٝالنطسًٙٝ،ا ًتاأٖقد ازضلغدٝا)اْدس٘طاخهٙدواٖاخدطّٖ،اااااا

ٖلنوؿدددط٘اتةال٭ا٨يٙدددٝالقس٘دددسٜالنددديتاتواهددد ااتقتَددد ال٭نكرتَٖدددٚانع٘دددتزٜاٖادددٚااااا
النط٨لاا ًْٙٝالقٗلةُٝالنطسًٙٝاٖ ٙ ٙٝاتطنٙطٓتااطط٘طٝاقذٙذٝ.ا

نهطتنندتةاخدد٨ىاااٖيات٘ؿدوٓتاٖيدِاخد٨ىااًدوالننتد دٝا ًددس٘طٜاقسضغدٝارتَٗ٘دٝااااااا
ٖلَططددددتآِااددددِالنواهددددٌٙالنٗكددددتْٚا٩  ددددطايددددِااددددتٍازضلغددددٚ،اااكت١ذددددٝا ٗضَٖددددت

ٖتددٗكِٓٓانهواهددٌٙااددِاااددساٖدددتكوِٓانهٗقددٗىانهًاهٗيددتةااددمال٧َرتَدد اٖلظز٘ددتزاا
اٝلغدددودسليِٓانؿدددنكتةالنوٗلقدددوال٧كوًدددتاٚاٖل٧اوًدددتزااهدددٞالقٗلسدددعال٭نكرتَٖٙدددااا

نٝااِااتزلةاٖتطتنٙسالجملوًدع،اااكٗضٜا نةٜ،امتاي٨دمٝايمتْطاٖغهٗ ٙتةااط٘
ااتازتعالننتد ٝا٭كطل٠اْصٕالنسضلغٝ.اا

  الذراسة:مشهلة 
لاجدددوالن دددٗضٜالنطسًٙدددٝالقو٨دطدددٝاٖلقوػدددتضاٝالمبطدددٞ،اٖل٧غدددودسلٍالقوعل٘دددساااااااا
نهوطنٙطتةالنوكُٗنٗكٙٝ،اٖلَوؿتضال٩كٓعٜالنهٗدٙٝاٖلذٗلتدفالنص ٙدٝال ًٗندٝالاااا

غتةالنػهنٙٝاٖلقدتةطالنيتالَوؿدطةاَوٙجدٝاْدصلاااا وايكتّ،اجٓطةالنك ةايِالقًتض
ل٧غودسلٍالقوعل٘ساٖاةالنطؾٙسانوكُٗنٗكٙتالقاهٗيتةاٖٖغت١وال٧تكت٧ة،اٖيِارٌا
أقدددن ايدددِال٩ًْٙدددٝات طٙدددفالنطهندددٝاٖتدددٗاٙوٌٓااتنطٗلادددساٖلنوٗكٓدددتةاٖلنهدددٗلاعاا
ٝااا الن٨ظيددٝانهواتيددوالنطؾددٙسايددعاتهددلالن ددٗضٜالنطسًٙددٝايددِاخدد٨ىايددتا٘اددط ااتقٗلةُدد

ٖكٗزااس٘تةات طندٓتاةنٙادٝالناكدطااااايؿكهٝالنسضلغٝالالنطسًٙٝ.اٖيِاُْتاتونهٗض
لنطسًدددٚالحلدددتنٚ،اٖتهطدددٚاام٨ذدددتااهدددٞاةتنندددتةالقطدهدددٝالن تَٗ٘دددٝاادددتا٘ػدددوٗك ااااا

االنسضلغٝاٖلننذث،اٖتوذسزايؿكهٝاْصٕالنسضلغٝالالنػ٦لىالنط١ٙؼالنوتنٚ:

قطدهدٝالن تَٗ٘دٝااغدعٜالاااايتازضكٝالنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙدٝاندسٟاةتنندتةالااا
 جواكت١ذٝا ٗضَٖت؟

النوتنٙٝ:ٖ٘و طاااِالنػ٦لىالنط١ٙؼال٩غ٢هٝالن طاٙٝا

 يتاسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝالنٗلك اتٗلتطْدتاندسٟاةتنندتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝااغدعٜالااااااا
اجواكت١ذٝا ٗضَٖت؟
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 ايتازضكٝالنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟاةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜالاجدوا
اكت١ذٝا ٗضَٖت؟

 إدكددت١ٙٝااددنيايوٗغددطتةاتطددس٘طلةااُٙددٝالنسضلغددٝاااااز٧نددٝاالةقاشٖتددطاْددواتٗكددساا
نسضكدددٝالندددٗاٚااطدددٌٙالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝااااتادددعٟاقدددوغةلةالالنكدددفالنسضلغدددٚالااااااا

اتطاالنسضلغٝلال٩زاٚ،الناهًٚل؟ا–لحلتزٛااؿط،الن تَٚااؿطال

  الذراسة:فروض 
(اادددنياα ≤ 0.05)اٟٗاز٧ندددٝز٧ندددٝاإدكدددت١ٙٝااُدددسايػدددواااتٗكدددساتدددطٖقاشلةا٧ا

يوٗغددطتةاتطددس٘طلةااُٙدددٝالنسضلغددٝانسضكدددٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُدددٝالنطسًٙددٝاتادددعٟااااااا
تددطاالنسضلغددٝلال٩زاددٚ،ااا–قددوغةلةالالنكددفالنسضلغددٚالالحلددتزٛااؿددط،الن ددتَٚااؿددطالااا

الناهًٚل.

  الذراسة:أهذاف 
النوتنٙٝ:تػاٞالنسضلغٝالحلتنٙٝانوذطٙ ال٩ْسل ا

 سًٙٝالنٗلك اتٗلتطْتانسٟاةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜااس٘ساسٌٙالقٗلةُٝالنط
ا.لاجواكت١ذٝا ٗضَٖت

 زضكٝالنٗاٚانسٟاةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝانطدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝالاجدواااااياطتٝا
اكت١ذٝا ٗضَٖت.

 إدكدددت١ٙٝاادددنيايوٗغدددطتةاتطدددس٘طلةااُٙدددٝااز٧ندددٝاالةقاشٖتدددطاادددِاٖكدددٗزلنكؿدددفا
لنطسًٙٝاتاعٟاقدوغةلةالالالنكدفالنسضلغدٚاااالنسضلغٝانسضكٝالنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝا

 تطاالنسضلغٝلال٩زاٚ،الناهًٚل.ا-لالحلتزٛااؿط،الن تَٚااؿطالا

  الذراسة:أهنية 
ال:توه اأًْٙٝالنسضلغٝايِاخ٨ىايػتًْوٓتا

 اسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝإاطلظاأًْٙٝا. 
 ِال٧سنتىالقوعل٘سايدِاسندوالنطهندٝااهدٞالغدودسلٍالنوكُٗنٗكٙدتالحلس٘ دٝاْٖدٚايدااااااااا

اأٌْالنسٖلتعالنيتازا الننتد ٝانوٗاٙٝالنطهنٝااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝ.
 ا.ا ًْٙٝاسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝتٗاٙٝالقاهًنيا
 تهدًنياسدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاااااًٙدٝااهدطٖضٜاااٙتنكةالنطت١ًنيااهٞالناًهٙٝالنواه

ا.لالقُتْحالنسضلغٙٝ
 ًَتتطدددسٍا ٗانوذس٘دددساالغدددونٙت ٘دددٝااطدددٌٙالقٗلةُدددٝاازضكدددٝاٖادددٚاةتنندددتةالقطدهدددٝالن تَ

 لننتد نيالاجمتىالنواهٌٙاٖلنواهٌاٖاهٌالنُ ؼ.النطسًٙٝاسسا٘ػو ٙسائُ
 يددِاخدد٨ىاتاطنددٓتا٩دددسالنوذددس٘تةالقاتقددطٜالندديتااااااااتػددوًسالنسضلغددٝاأًْٙوٓددتاا

تٗلكددٔالجملوًددعاٖلندديتاُ٘ددوحاآُددتالناس٘ددسايددِال٫رددتضالنػددهنٙٝااهددٞاتكددِٗ٘اٖاُددت٠اااا
 تةال٧ترتلنٙٝاامال٧َرتَ .ال٩ؾدتماٖختقٝالقُهًنيا هٙت انهًجوًا

 أًْٙٝالقطدهٝالن تَٗ٘ٝالنيتاتوُتٖذتالنسضلغٝالحلتنٙٝادٙثاتادسايطدهدٝالقطلْطدٝاااا
يددِاأخطددطالقطلدددوالندديتاتنُددٞاتٙٓددتاؾدكددٙٝالن ددطزا ًددتا٘وػددٌالن ددطزالاْددصٕاااااا

 لقطدهٝااطٖحالقغتيطٜاٖلناُتزاٖلرنتةالنصلة.
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 ٞاأًْٙدٝالنوٗاٙدٝاا اادتزالقٗلةُدٝااااات تٚاْصٕالنسضلغٝاتهنٙٝانهدساٗلةالق٦ دسٜااهداااا
 لنطسًٙٝانسٟامجٙعات٢تةالجملوًع.

  الذراسة:حذود 
 لغددونتَٝازضكددٝاٖاددٚاةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝااطددٌٙاايٗنددٗاٙٝ:الغددودسلٍدددسٖزا

ا.القٗلةُٝالنطسًٙٝ
 القسلضؽالحلكٗيٙٝالايس٘ط٘ٝالنرتاٙٝاٖلنواهٌٙاؾطقااعٜ.ايكتَٙٝ:دسٖزا
 لقطدهٝالن تَٗ٘ٝالالنك نيالحلتزٛااؿدطاٖلن دتَٚااااةتننتةدسٖزااؿط٘ٝ:ااُٙٝايِا

ٝااا لايس٘ط٘دددٝالنرتاٙدددٝاااؿددطالن دددطاال٩زادددٚاٖلن ددطاالناهًدددٚلالالقدددسضلؽالحلكٗيٙدد
اٖلنواهٌٙاؾطقااعٜ.

 2022/2021يِالناتٍالنسضلغٚاال٩ٖىلنسضلغٚاالنعيُٙٝ:الن كولحلسٖزا 

  الذراسة:مصطلحات   
اهٚ:اطت الننتد ٝايكطهذتةالننذثاإكطل١ٙت ا ًتا٘

 لقٗلةُٝالنطسًٙٝ:اجمًٗادٝالنطٗلادساٖلنهدٗلاعاٖلقادت٘ةاٖل٩تكدتضاٖلقندتز٤النديتاااااااا
٧ااساأّاتهوعٍاآتاةتننتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝالاادعٜالاجدواكت١ذدٝا ٗضَٖدتااُدساااااااا
لغددددودسليٌٓانهوكُٗنٗكٙددددتالنطسًٙددددٝ،اٖلندددديتاتهددددًِاذددددٌال٧غددددودسلٍال٩ي ددددواااا

هنٙتتٓت،اٖمتكددٌُٓايددِالنو تاددواٖلنطددٌٗ٘اٖل٫يددِاذددت،اتوناددسٌْااددِاأخطتضْددتاٖغددا
النص ٚايعاتطنٙطتتٓت،اٖلحلكٗىااهٞاإزمتاٙتتٓتاٖتٗل١سْت.

 ْدددٚكت١ذدددٝا ٗضَٖدددت:ا ٌٝ ًٙدددتا كت١ذددد ٌٝايػدددوًطٜ ادتن قدددطواتدددةٖؽا ٗضَٖدددتاا اتقٙددد
لقددطتنعااتقو٨ظيددٝالنوُ ػددٙٝاااا2تددةٖؽا ٗضَٖددتاا (،اغددننٓت19-) ٗتٙددس 2019

ت ّؿدددددٞالقدددددطوانهًدددددطٜال٩ٖىالااا(ا2- دددددٗ اا–)اغدددددتضؽا لحلدددددتزٜالنؿدددددس٘سٜا
ا،2019لنكُٙٙٝالاأٖل١واؾٓطاز٘ػًمااتٍا ْٖٖتّ يسُ٘ٝ

 ٝا ْددٚالقطدهددٝالن تَٙددٝايددِايطلدددوالنواهددٌٙالقسضغددٚالالنُمددتٍااااااا:القطدهددٝالن تَٗ٘دد
لنرتاٗٛالن هػطٙينااادسالقطدهدٝال٭نعليٙدٝ،اٖيدسٜاْدصٕالقطدهدٝاغدُوتّا)لحلدتزٛااااااااا

ااؿطاٖلن تَٚااؿط(.

  الذراسة:ميهج 
زضكدددٝاٖادددٚاةتنندددتةالقطدهدددٝااذهٙهدددٚانسضلغدددٝامتالغدددودسلٍالقدددُٓحالنٗقددد ٚالنوا

الن تَٗ٘ٝااغعٜااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝالاجواكت١ذٝا ٗضَٖت.

  الذراسة:أدوات   
لغدونتَٝازضكدٝاٖادٚاةتنندتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝااااااانوذطٙ اأْسل النسضلغٝامتاإاسلزا

ااغعٜااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝالاجواكت١ذٝا ٗضَٖت.

 :اإلطار اليظري 
 يةاملواطية الرقن: 
 :أواًل: مفهوو املواطية الرقنية 

تادددسزةالنواط٘ دددتةالنددديتاتُتٖنددد ايكدددطه الالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝلالالنكددد ةايدددِاااا
النسضلغتة،اتًٙتا٘هٚالغواطلنت اننازاْصٕالنواط٘ تة:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
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(القٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝ:اأَٓدددتالنطٗلادددساا2017ادددط ايدددطٖلّالقكدددطٛاٖأ دددطٍاؾددداثا)اا
نػددهٗ ٙٝاٖلقنددتز٤النٗست١ٙددٝالذتزتددٝاإىال٩خ٨سٙددٝاٖلنهددٗلاعالنطتََٗٙددٝاٖلقاددت٘ةال

محت٘دددٝالنطهندددٝايدددِاأخطدددتضالنوكُٗنٗكٙدددتالنطسًٙدددٝاٖيػدددتاستٌٓااهدددٞال٧غدددو تزٜاااااااا
لنطكدٟٗايددِااٙعلتٓدت،انٙكددنذٗلايددٗلةُنياضسًدٙنياسددتزضِ٘ااهدٞالنوكٙددفاٖلناددٙـااااا
ا يددددتّالالناكددددطالنطسًددددٚ،اٖلنوًوددددعاتطددددٗسٌٓ،اٖت ز٘ددددٝايددددتااهددددٌٙٓايددددِاٖلكنددددتةاا

ا(2017،175لاْصلالناكط.ا)يطٖلّالقكطٛ،اٖأ طٍاؾا ،ٖيػ٢ٗنٙتةانهًٗلةِا

(النواط٘فالنوتنٚانهًٗلةُٝالنطسًٙٝ:اجمًٗاٝالنطدٌٙاا2017ٖسسٍاْتزٛاةٗلننٝا)
لندديتا٘ونُتْددتالقددٗلةِالنطسًددٚالاأرُددت٠اتاتيهددٔايددعالنوطُٙددتةالنطسًٙددٝاٖلندديتاتاكددؼاا

ستادٝالنصلتٙدٝااايطسضتٔااهٞااًوايػ٦ٖنٙٝاتاتيهٔايدعالقكدتزضالنطسًٙدٝ،اٖتهعيدٔااتنطاااا
ا(296،ا2017أرُت٠اتاتيهٔايعاٖغت١طٓتالقوُٗاٝ.ا)ْتزٛاةٗلننٔ،

لقٗلةُددٝالنطسًٙدٝااهدٞاأَٓددتال٭ةدتض،الٖايددِاااااCouncil Of Europe,2019ادط اااا
َتدٙٝاأخطٟايطؾ ا٘ٗكٔاةط٘طٝالغودسليُتانهوكُٗنٗكٙتالنطسًٙٝ،اٖلنوكط اادماا

طتوٓددتاٖتاهددٓتايددِاأكددوالغددودسلٍال٧َرتَدد ،اٖ٘واهدد ال٩يددطاات٩ؾددٙت٠الندديتاذموددتخاقا
ل٧َرتَدد ،اٖلذٗلتددفال ًٗنددٝاٖلنوطنٙطددتة،اٖل٩كٓددعٜال٩خددطٟالقوكددهٝاات٭َرتَدد ااااااا
اطط٘طددٝاإاسلاٙددٝاٖيػدد٦ٖنٝانهوٗلقددواٖل٧غوكؿددت اٖلناًددواٖلنددواهٌاٖلنهادد ااددماااااااا
ل٭َرتَدد .اٖاددسزالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاةط٘طددٝالنٗقددٗىانهوطُٙددتةاٖلننٙتَددتةالنطسًٙددٝااااا

تا٘ػددٓوال٧غددو تزٜايددِالن ددطمالندديتا٘ٗتطْددتانُددتالناددت النطسًددٚ،اااٖلغددودسليٓت،اادد
ٖجتُدد اغددهنٙتتٓت،اإَٓددتاتػددتاسَتااهددٞااُددت٠القاطتددٝالندديتاذموتكٓددتانهًؿددتض ٝالااااااااا
ل٩َٗلاالقدوه ٝايدِالجملوًادتةاي دوا)لنؿدنكتةال٧كوًتاٙدٝاأٖاجمًٗادتةالقُتسؿدٝاااااااا

٠ًايُٓدتاٖ دصنلاتعٖزَدتااااامال٭َرتَ (،اٖلن ٌٓالنُتسسا٧خوٙتضاأٛايُٓدتانُكدّٗاكدعااا
 Digital Citizenship)ادتنطٌٙاٖلقٙدٗىانهو  دسايدِاأّاأقدٗلةالقًٙدعايػدًٗاٝ.اااااااا

and your child,2019,3) 

(اتاددط القٗلةُددٝالنطسًٙددٝااهددٞاأَٓددت:اجمًٗاددٝالنطددٌٙااااا2019أيددتاأ ددِال ًددسا)ا
ٝالقوناٝالال٧غودسلٍال٩تهواٖل٩ي وان٪زٖلةالنوكُٗنٗكٙٝالنديتاسموتكٓدتالنطهندااا

يددددِاأكددددوالقػددددتًْٝالاضسددددٚاأٖةددددتٌَٓاٖمحت٘وٓددددتايددددِاغدددد٠ٗال٧غددددودسلٍ.ا)أ ددددِااااا
ا(2019،4ل ًس،

لقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاأَٓددتاجمًددٗاالنطٗلاددساٖلنهددٗلاعااا(2020ٖغددتٍااهددٗلّا)اددط اٖ
ٖلقات٘ةاٖل٩اطل اٖل٩تكتضاٖلقنتز٤القوناٝالال٧غدودسلٍالقػد٦ٖىاٖل٩ي دواٖلنطدٌٗ٘ااااا

تالقاهًددّٗاخدد٨ىالنواتيددوايآددتايددِاأكددواَؿددطارطتتددٝااانهوكُٗنٗكٙددت;اٖلندديتاسموتكٓدد
ا(11ا،2020،ا)ٖغتٍااهٗلّالقٗلةُٝالنطسًٙٝالالقٙسلّالنرتاٗٛ.

(النواط٘ددفالنوددتنٚانهًٗلةُددٝالنطسًٙددٝاأَٓددتالقاددت٘ةاا2020ٖسددسي اخٗنددٝالنطلؾددسا)
لن ُٙددددٝاٖل٧كوًتاٙدددددٝاٖل٩خ٨سٙدددددٝان٨غددددودسلٍالقػددددد٦ٖىانهوكُٗنٗكٙدددددتاٖةط٘طدددددٝااا

ي ددوانهوطُٙددٝالحلس٘ ددٝاٖل تتمددٝااهددٞالنطٗلاددسال٩خ٨سٙددٝالقُمًددٝااال٧غددودسلٍال٩
 Eiz Pelin Yildiz, Metinٖادط اا.ا(122،ا2020حلٙدتٜال٭َػدتَٙٝ.ا)خٗندٝالنطلؾدس،ااااا

Cengel & Ayse Alkan , 2020لقٗلةُدٝالنطسًٙددٝاأَٓددتاسددسضٜالن ددطزا٧غددودسلٍااا
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ٝاي دوالقادتي٨ةااالقاهٗيتةالنوكُٗنٗكٙٝااؿكوايُتغد اٖقدذٙ الاجمدت٧ةايوُٗاداااا
 Eiz Pelin Yildiz, Metinلنطمسٙدٝ،النوٗلقدوال٧كوًدتاٚ،النواهدٌٙ،اٖل٭َودتخ.ا)ااااا

Cengel & Ayse Alkan , 2020ا(.ا300،ا

(اتاطتدد القٗلةُددٝالنطسًٙددٝاأَٓددتاجمًٗاددٝالقٓددتضلةاااا2021أيددتاغٗغددِالنعْطلَددٚا)ا
حلس٘ ددٝالاةٖل٩غددتنٙ اٖلقًتضغددتةالندديتا٘ػددودسيٓتالنطدد٨لالالحلتغددٗلاٖلنوطُٙددتا

آس النواهٌٙاٖلحلكٗىااهٞالقاهٗيدتةان٨غدو تزٜايُٓدتالالنواهدٌٙاأٖالاخموهدفاااااا
ا(189،ا2021كٗلَ الحلٙتٜ.ا)غٗغِالنعْطلَٚ،

(القٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝاا َٓدددتال ػدددتلاةددد٨لا2021ٖاطتددد اْدددس٘طاخهٙدددواٖاخدددطّٖا)
لن تَٗ٘ددددٝالناتيددددٝالنطددددسضٜااهددددٞالغددددودسلٍايٗلسددددعالنوٗلقددددواٖل٧غددددودسلٍال٩ي ددددو،اا

دسلٍاحمط ددتةالننذددثاٖلغددوغ٨ىايٗلسددعالنوٗلقددوالاتاع٘ددعاسددٌٙالقٗلةُددٝااااااااٖلغددو
ٖتاع٘ددعارطتتددٝالنددن٨زاٖتاهددٌٙاتددتض٘ذالننهددساٖلنددستتااآُددت،اٖلنطددسضٜااهددٞالنواددنةااددِااا

-661،ا2021لنطأٛاٖلقؿتض ٝالال٩دسلثااكٗضٜاإزمتاٙدٝ.ا)ْدس٘طاخهٙدو،اٖاخدطّٖ،اااا
ا(662

نطسًٙددٝاأَٓددتالنوطددٗ٘طالقػددوًطالقٗلةُددٝالاMichael S,Ribble , 2021ٖاطتٓددتا
 , Michael S,Ribbleقات٘ةال٧غودسلٍالقُتغ اٖالقػ٢ٗىاٖلقًكدِانهوكُٗنٗكٙدت.ا)اا

ا(2021,76

(اتادط اا,Emily Weinstein, Kelly Mendoza &اCarrei James,2021ليدتا)ا
لقٗلةُٝالنطسًٙٝاأَٓتال٧غودسلٍالقػ٢ٗىانهوكُٗنٗكٙتانهواهٌاٖل٧ادسلااٖلقؿدتض ٝ.ااا

Carrei James, Emily Weinstein, & Kelly Mendoza,2021,12)ا

يددِاخدد٨ىالنواط٘ ددتةالنػددتاطٝانهًٗلةُددٝالنطسًٙددٝا٨٘دددقاأّامجٙآددتالت طدد اااااا
اهددٞاأَٓددتال٧غددودسلٍال٩ي ددواٖلقُتغدد انهوكُٗنٗكٙددتاٖتطنٙطتتٓددتالقوُٗاددٝ،اٖلتنددتاااااااا

اٚ.سٗلاسالنػهٗماٖلقات٘ةال٩خ٨سٙٝالالنواتيوايعالجملوًعالنطسً

لقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاأَٓددتاجمًٗاددٝالنطٗلاددساٖلنهددٗلاعاٖلقاددت٘ةااااٖتاددط الننتد ددٝا
ٖل٩تكددتضاٖلقنددتز٤النددديتا٧ااددساأّا٘هودددعٍاآددتاةهندددٝالقطدهددٝالن تَٗ٘دددٝالااددعٜالاجدددوااااااا
كت١ذددددٝا ٗضَٖددددتااُددددسالغددددودسليٌٓانهوكُٗنٗكٙددددتالنطسًٙددددٝ،اٖلندددديتاتهددددًِاذددددٌاااا

ٌااِاأخطتضْتاٖغهنٙتتٓت،اٖمتكدٌُٓاال٧غودسلٍال٩ي واٖلنطٌٗ٘اٖل٫يِاذت،اتوناسْ
ايِالنو تاوالنص ٚايعاتطنٙطتتٓت،اٖلحلكٗىااهٞاإزمتاٙتتٓتاٖتٗل١سْت.

 :ثاىًيا: ذلاور املواطية الرقنية 
لت  الننتد ّٗاٖلنك ةايِالقُمًتةالقطتنطٝاآصلالقٙدسلّااهدٞاحمدتٖضالقٗلةُدٝااااا

 ISTE International Society for Technology inلنطسًٙٝادٙثاددسزةايُمًدٝااا

Educationاتػعاجمت٧ةا)حمتٖض(انهًٗلةُٝالنطسًٙٝاْٖٚ:ا

 لنٗقددٗىالالنُ ددتشلالنطسًددٚااDigital Accessا٘طكددسااددٔاتكددتت٦الن ددطماقًٙددعااا:
ل٩تدددطلزاتٙدددثاتكدددّٗالنوطُٙدددٝايوتددددٝاٖيودددٗتطٜانهجًٙدددع،اادددتا٘ػدددتاسٌْااهدددٞاااا

َطدد٨قا(اتُططددٝال500٧،ا2020ل٧رمددطل الاجموًددعاضسًددٚ.ا)إ ددتّال٩محددسٛ،ااااا
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نهًٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝاْدددٚالناًدددواذمدددٗاتدددٗتةالحلطدددٗقالنطسًٙدددٝالقوػدددتٖ٘ٝاٖزادددٌاااا
لنٗقٗىال٭نكرتَٖدٚانهجًٙدعاٖتدٗتةاٖتٗغدٙعالنٗقدٗىالنوكُٗندٗكٚاأيدتٍامجٙدعااااااااا
ل٩تدددطلز.ا٧ٖاادددسايدددِاتدددٗتةالقدددٗلضزالقدوه دددٝاٖانٙدددتةاٖتطُٙدددتةالنٗقدددٗىالنطسًدددٚاااا

 (15،ا2015ٓٚ،مجتىالنسْؿتّ،اْٖعلاالن ٗ٘)نهجًٙعاا٨الغو ُت٠.ا
 لنوجدتضٜالنطسًٙدٝاااDigital Commerceاإّالنطػدعال٩ دمايدِالسوكدتزالنػدٗقاااااا:

٘وٌاامالنطُٗلةالنوكُٗنٗكٙٝ،اٖيِاُْدتاتدوٌااًهٙدتةالنوندتزىاٖلقطت٘هدٝااكدٗضٜااااااا
ستََٗٙٝاٖيؿطٖاٝالاَ ؼالنٗس ،اندصلا٧اادساأّا٘كدّٗالنندت١عاٖلنؿدتضٛااهدٞاٖادٚاااااااا

(ات٨ااسايِاتٗاٙٝا82،ا2016مجتىالنسْؿتّا،)اتنطهت٘تالقواهطٝاآصٕالناًهٙتة.ا
ل٩تطلزااتنوجتضٜالنطسًٙٝ،اٖلة٨آٌااهٞااسٜاسهت٘تاسساتٗلكٌٓٓاأرُت٠النوػدٗقاا
اددمال٭َرتَدد ال٧دوٙددتىاٖغددطسٝالذٗ٘ددٝاأٖالقاهٗيددتةالنؿدكددٙٝاٖاةْددت،اْٖددصلاااااااا

 اسٖضٕا٘اسٌْانهو تاوالال٧سوكتزالنطسًٚ.
 ل٧تكدددتىالنطسًدددٚااDigital Communicationاأقدددن ال٧تكدددتىالنطسًدددٚاْدددٗاااا:

لنٗغددٙهٝالقس٘ددسٜالندديتا٘و تاددواآددتالنُددتؽاتًٙددتااٙددٌُٓاغددٗل٠ا تَدد ايددِاخدد٨ىاا
لنم٘سال٧نكرتَٖٚاأٖايٗلسدعالنوٗلقدوال٧كوًدتاٚاأٖااةْدتايدِاٖغدت١وال٧تكدتىاااااااا
لنطسًٚ،اٖاهٙٔا٧ااسايِاتٗاٙٝال٩تطلزاا زللالنػدهٗماٖلنطٗلادسالنٗلكد التنتآدتااااا

 (500،ا2020.ا)إ تّال٩محسٛ،الال٧تكتىالنطسًٚ
 لن طتتددٝالنطسًٙددٝا)حمددٗال٩يٙددٝالنطسًٙددٝ(ااDigital Literacyاي ٓددٍٗال٩يٙددٝالا:

ْددصلالناكددطا ا٘اددسايطوكددطااهددٞالنطددطل٠ٜاٖلنكوتاددٝاتطددع،ااددواتاددسٟاإىالنناددساااااا
لنطسًددٚاٖأقددن احمددٗال٩يٙددٝالنطسًٙددٝاْددست تانددسٖىالندديتاتػدداٞاننُددت٠اجموًاددتةاا

ِااا ةط٘دد اإ ػددتلاؾدداٗآتالقٓددتضلةال٩غتغددٙٝالندديتاااااااياطتددٝادس٘ ددٝاٖيوطددٗضٜاادد
متكٌُٓايِالغدودسلٍاٖلغدواًتىاتطُٙدتةالحلتغدٗلالادٙدتتٌٓالنٙٗيٙدٝ.)امجدتىاااااااا

(ا ًدددتازمددد اتدددسض٘ ال٩تدددطلزااهدددٞاتطٙدددٌٙااا17،ا2015لنسْؿدددتّا،اْدددعلاالن دددٗ٘ٓٚ،ا
لقكدددتزضال٧نكرتَٖٙدددٝاٖيدددسٟازسدددٝاٖقدددسقاحموٗلْدددت،اٖ دددصنلا ؿدددفاٖتطدددٗ٘طا

ٝال٧نكرتَٖٙددٝاٖلندددواهٌااددِااادددس.اتدد٨اادددساأّا٘وٗكدددٔااااأ ددت الندددواهٌااهددٞالنؿدددنكاا
لنرت ٙدددعااكددد ٝايوجدددسزٜاإىاَٗاٙدددٝالنوكُٗنٗكٙدددتالنٗلكددد السوُت١ٓدددتاٖتاهًٓدددتاااا

 ٖلنوسض٘ ااهٙٓتاٖل٩غهٗلال٩ي والاتؿغٙهٓتاٖل٧غو تزٜايُٓت
 لنهٙتسٝالنطسًٙٝا)ل٭تٙكٙ النطسًٚ(اسٗلاسالنػهٗمالنطسًٚااDigital Etiquette 

- Netiquette:ٖ٘طكددساآددتاتددٗلتطالقاددت٘ةالنطسًٙددٝانهػددهٗماٖل٭كددطل٠لةالندديتاااااااا
اكددددٌالنػددددهٗمااددددةالقػدددد٢ٗىاٖادددددةالن١٨دددد النددددصٛا٘مٓددددطايددددِايػدددددودسيٚااااااااا
لنوكُٗنٗكٙددتاٖاددسٍااهددٌٙٓااددت٫زللاٖل٩خ٨سٙددتةانهػددهٗمالنػددهًٚانهًددٗلةِاااااااا
لنطسًٚااتاكاوالقػ٢ٗننياتتكٝانوٗتةالنهٗل١ اٖلنطٗلَنيانهًػودسينياي وا

نوطُٙٝانهًػودسينيااةالن١٨طنيالالنواتيوالنوكُٗنٗكٚا ًتا٘وطه ادمطال
ل٩يطاندطٖضٜاَؿدطارطتتدٝالقدٗلةِالنطسًدٚالقػد٢ٗىاادنيال٩تدطلزانهدًتّالنوكدط ااااااااااا
لنػدددهٌٙالقوذهدددٚاادددت٩خ٨قاادددماٖغدددت١والنوكُٗنٗكٙدددتالقدوه دددٝ.ا)يُدددٞا دددؼااااا

ا(2017،42لنسِ٘،
 لنطددددٗلَنيالنطسًٙددددٝاDigital Lawًٙددددٝاانددددتضٜااددددِالقػدددد٦ٖنٙٝااا:النطددددٗلَنيالنطس

ل٧نكرتَٖٙٝانٮكطل٠لةاٖل٩تاتىاأٖاْدٚالنطٙدٗزالنوؿدط٘اٙٝالنديتااكدٌالغدودسلٍااااااا
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.ٖ٘طهدد ااهٙٓددتالقػدد٦ٖنٙٝال٧كوًتاٙددٝا)63،ا2018لنوكُٗنٗكٙددت.ا)ليددوالنطذطددتَٚ،
اهٞال٩اًتىاٖل٩تاتى،اْٖٚاتوهًِاجمًٗادٝايدِالنطٙدٗزاٖلحلطدٗقالنوؿدط٘اٙٝاااااا

ٗاا نٗكٙددددتالقدوه ددددٝ،اتًجًٗاددددٝالنطددددٗلَنيامت ٙددددوااااالندددديتااكددددٌالغددددودسلٍالنوكُ
أخ٨سٙتةاْصلالجملوًع،اٖلنيتا٘اسالناسٖىاآُتاا تاٝالضتكتلاقدتن دتةاٖكدطل١ٌااا
تادددطوال٩تدددطلزااددد اةت١هدددٝالنطدددتَّٗ،اٖلجملوًدددعالنطسًدددٚا٘ػدددِاجمًٗادددٝايدددِااااا
لنطددٗلَنيالنطسًٙددٝا٧ااددسايددِال٧َونددتٕاذددت،اٖيددِاأي هددٝاْددصٕالقدتن ددتةالنطسًٙددٝاأٖاا

ٌالنطسًٙٝ;النػدطٗضااهدٞالقهكٙدٝالن كط٘دٝاندنازالنُتؾدطِ٘اٖلقد٦ن نيازّٖاااااااالقطل١
 (83،ا2017غتا اإَصلض،اٖلنطهت٘تال٩خ٨سٙٝاٖلنططقُٝ.ا)رت١طالق٨ح،

 لحلطدددٗقاٖلقػددد٦ٖنٙتةالنطسًٙدددٝاDigital Rights & Responsibilitiesامثدددٝا:
اجمًٗادددٝاأغتغدددٙٝايدددِالحلطدددٗقامتودددساإىا دددوايدددٗلةِاضسًدددٚ،ايُٓدددتالحلددد الا
لمبكٗقٙٝاٖلحلد الادط٘دٝالنوادنةاٖإادسل٠الندطأٛ،اٖيدتاإىاشندل.اٖلايٗلظلتٓدتااااااااا
ت تٚاأً٘هتالقػ٦ٖنٙتةاٖلنديتاتطدعااهدٞااند٣القػدودسينيانهوكُٗنٗكٙدتالنطسًٙدٝ،اااااااا
ٖلايطسيوٓتالقػتاسٜالااس٘سا ٙ ٙدٝالغدودسلٍالنوكُٗنٗكٙدتااؿدكوايُتغد اااااا

ٖيُتسؿوٓتااؿدكوازٖضٛايدِاااٖي ًط.اٖيِالنهطٖضٛاياتقٝالحلطٗقاٖلقػ٦ٖنٙتةا
 (.194،ا2021سنوايُمطٛالجملوًعالنطسًٚ.ا)غٗغِالنعْطلَٚ،ا

 لنكذٝاٖلنػ٨يٝالنطسًٙٝاDigital Health & Wellnessاتكّٗااوٗاٙٝالنطد٨لاا:
اتقددددتةطالقػدددس٘ٝالنددديتا كدددِاأّاتكدددتد الغدددودسليٌٓانهوكُٗنٗكٙدددتاي دددوااااااا

ادطلوالنديتاسدسااكددواااايؿدت والالناٙدُنيالٖالنك دنيالٖالنمٓدطاٖاةْدتايدِال٩اااااا
ًَتادطٙطٙتاٖسسا َوٙجٝال٧غودسلٍااةالقػ٦ٖىاٖلنصٛاسسا٘وطٗضادوٞا٘كن الزيت

،ا2020٘رتتدد ااهٙددٔاأً٘هددتاااددزالقؿددت والناطهٙددٝاٖلنُ ػددٙٝ.ا)ل ددتّال٩محددسٛ،اا
500) 

 ل٩يددِالنطسًددٚا)لحلًت٘ددٝالنصلتٙددٝ(ااااDigital Security – Self Protectionا:
صال٧دوٙتةدددتةال٭نكرتَٖٙدددٝ،اندددصلا٘وٗكددد ااهدددٞاانهدددًتّالنػددد٨يٝا٧اادددسايدددِاأخدددا

لنطهنٝاياطتٝا ٙ ٙدٝامحت٘دٝالننٙتَدتةال٭نكرتَٖٙدٝاادِاةط٘د الغدودسلٍاادطليحااااااااا
لحلًت٘ٝايِالن ةٖغتة،ايعانطٖضٜااًواَػذالدوٙتةٙٝ،اٖ صنلااسٍالنٗرٗقا
ادد ٛاؾدددلايددعالنوددٗخٚاٖلحلددصضايددِالنوعٖ٘ددساانٙتَددتةاؾدكددٙٝااهددٞالنؿددنكٝاااااااا

ضٕا٘طددددٌٙٓايددددِايؿددددك٨ةاغددددطسٝالننٙتَددددتة،اٖل٧دوٙددددتى،اال٭نكرتَٖٙددددٝ،اْٖددددصلااددددسٖ
ا(21،ا2020ٖلنوذطف.ا)ضاٞالناًطٛ،

 :الذراسات الشابكة 
(اْدددست النسضلغدددٝاقاطتدددٝاتكدددٗضلةاةهندددٝاا2017زضلغدددٝا)ُْدددسامسادددتّالنكدددًتزٛ،

كتياٝالنطكٌٙاذمٗالقٗلةُٝالنطسًٙٝ،الغودسي الننتد ٝالغونتَٝا  زلٜانهسضلغدٝاا
ًٙت،اٖأغدد طةاَوددت١حااا374يددِا)متاتطنٙطٓددتااهددٞااُٙددٝايكَٗددٝاا (اةتندد اٖةتننددٝااؿددٗل١

النسضلغٝااِالّالنوكٗضلةاذمٗالقٗلةُٝالنطسًٙٝاكت٠ةااسضكٝايوٗغطٝ.

(اْدست اْدصٕالنسضلغدٝالنوادط ااهدٞااااااLaura Michelle Holland, 2017زضلغدٝا)ا
تكددددٗضلةالنطهنددددٝالقْٗددددٗانيادددددٗىالقٗلةُددددٝالنطسًٙددددٝالالقددددسلضؽالقوٗغددددطٝاااددددساااا

متالغددودسلٍالقددُٓحالنٗقدد ٚاااا،DDLحاضخكددٝالنطٙددتزٜالنطسًٙددٝااال٧رمددطل اامَددتيا
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ةد٨لايُددطةنيالاااا8تكَٗد ااُٙدٝالنسضلغدٝايدِااااااٖلق٨دمدتة،االقطتا٨ة،اتغودسلٍا
ٖا اأّاأجٓددطةالنُوددت١حالقدودتضٜ،ايؿدطتنيايددِالقدسلضؽالقوٗغددطٝاااا3اطَدتيحانهًْٗددٗانيا

لةُدٝالنطسًٙدٝ،اختقدٝاااالنمَتيحالقطن اظلزايِالنوكٗضلةال٭زمتاٙٝانهطهنٝاذمٗالقٗ
ا.ٖلن طتتٝالنطسًٙٝالنطسًٙٝ،ل٧تكت٧ةاالنطسًٚ،لنػهٗما

(اْست النسضلغٝالنكؿفااِايػوٗ٘تةالنٗاٚا2018زضلغٝا)ادػِاضتٚايٓسٛا،ا
اتقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟايػدودسيٚاؾدنكتةالنوٗلقدوال٧كوًدتاٚايدِاةهندٝاكتيادٝاااااااا

َدددٗاالقدددُؼا،القاطتدددٝال٩سكدددٞاٖا٨سودددٔاادددنازالقدددوغةلةا)النؿدددنكٝالقػدددودسيٝا،اا
ٖلقٓددتضٜاات٭َرتَدد ا،اتطنددوالنواتيددواات٭َرتَدد (،الغددودسلٍالننتدددثالقددُٓحالنٗقدد ٚ،ااا
ٖسدددتٍااوكدددًٌٙايطٙتغدددتانهدددٗاٚااتقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝاتهدددًِاأضاادددٝاجمدددت٧ةاْدددٚ:اااااااااا
ل٩خ٨سٙددتةالنطسًٙددٝا،الن طتتددٝالنطسًٙددٝا،اٖلحلًت٘ددٝالنُتسددسٜا،اٖلقؿددتض ٝالن اهٙددٝاااااااا

(ا700اهددعااددسزْتا)ااٞزلٜااهددٞااُٙددٝايددِاةهنددٝاكتياددٝال٩سكدداااات٭َرتَدد ،اةنطدد ال٩ا
ةتن اٖةتننٝا،اٖتٗقه النسضلغٝاإىالّايػوٟٗالقٗلةُٝالنطسًٙدٝااؿدكواادتٍاٖقدوااااا

أٛاتٗقالقوٗغع،اٖاتنُػدنٝان٪اادتزاتطدساكدت٠ةاَػدنٝالقؿدتض ٝالن اهٙدٝااااااااا)76.08%)
ٜا60.38يوسَٙددٝااُػددنٝا) تجددت٠ةااهددٞاا%(،اَٖػددنٝالن طتتددٝالنطسًٙددٝاٖلحلًت٘ددٝالنُتسددس

%(الادددددنياكددددت٠ةاَػددددنٝالنددددٗاٚاا خ٨سٙددددتةالقٗلةُددددٝااااا79.57%ا،ا72.18لنوددددٗلنٚا)
%(،اٖٖكدسالخدو٨ الايػدوٟٗاالندٗاٚااااا88.29لنطسًٙٝالاأاهٞايػوٟٗادٙثااهغ ا)ا

ا٦ؾدددطلةالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝالااادددزال٩اادددتزاندددسٟايػدددودسيٚاؾدددنكتةالنوٗلقدددواا
دسيٝا،اَٖدددٗاالقدددُؼ،اٖيػدددوٟٗال٧كوًدددتاٚاادددتخو٨ النؿدددنكٝال٧كوًتاٙدددٝالقػدددو

القاطتٝاٖلقٓتضٜالال٭َرتَ ا،اٖلايػوٟٗاتطنوالنواتيوايعال٭َرتَ .

زضلغددٝا)اضٖلّا٘ٗغددفالنػددهٙذتة،اٖاضٖلّاتٙددتوالن هددٗح،اٖاختنددسااهددٚالنػددطدتّ،اااا
(اْست اْصٕالنسضلغدٝاإىاياطتدٝازضكدٝالندٗاٚاا ٓدٍٗالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاندسٟااااااااا2018

لا هٙددٝالناهددٍٗالنرتاٗ٘ددٝااتقتياددٝال٩ضزَٙددٝ،اٖاس٘ددسااةهنددٝايطدهددٝالننكددتنٗض٘ٗؽا
تًٙدددتاإشلا تَددد اتطدددس٘طلةاأتدددطلزالناُٙدددٝايو تٖتدددٝاتنادددت انهجدددُؼاأٖالناًدددطاأٖايكدددتّااا
لنػكِاأٖازضكدٝالغدودسلٍال٭َرتَد ،الاوًدسةالنسضلغدٝالقدُٓحالنٗقد ٚ،اٖمتاتطنٙد ااااااااا

وٙددتضٌْا(اةتندد اٖةتننددٝامتالخا230لغددونتَٝااهددٞااُٙددٝالنسضلغددٝالندديتاتكَٗدد ايددِا)اااااا
اطط٘طددٝااؿددٗل١ٙٝ،اتٗقدده االنسضلغددٝاإىاأّازضكدددٝاٖاددٚالنطهنددٝاا ٓددٍٗالقٗلةُدددٝاااااااا
لنطسًٙٝايوٗغطٝ،اٖاسٍاٖكدٗزاتدطٖقاشلةاز٧ندٝاإدكدت١ٙٝالاتطدس٘طلةاأتدطلزالناُٙدٝاااااااا

اتاعٟانهجُؼاأٖايكتّالنػكِاأٖازضكٝالغودسلٍال٭َرتَ اأٖالناًط.

فاادِايدسٟاٖادٚاةهندٝااااا(اْدست النسضلغدٝالنكؿدااا2019زضلغٝ)ايٓتاحمًٗزاَدتكٚ،اا
كتيادٝاأغدٙٗ ااتقٗلةُدٝالنطسًٙدٝ،اٖحمتٖضْدتااااااا–سػٌالقكونتةاٖلنٗرت١ اٖلقاهٗيدتةاا

لنوػددداٝاْٖدددٚ:النٗقدددٗىالنطسًدددٚ،النوجدددتضٜالنطسًٙدددٝ،ال٧تكدددت٧ةالنطسًٙدددٝ،الن طتتدددٝااا
لنطسًٙٝ،ال٭تٙكٙ النطسًٚ،النطٗلَنيالنطسًٙٝ،الحلطٗقاٖلقػ٢ٗنٙٝالنطسًٙدٝ،النكدذٝااا

ٝ،ال٩يدددِالنطسًدددٚ،التناددد الننتد دددٝالقدددُٓحالنٗقددد ٚالنوذهٙهدددٚاااااااٖلنػددد٨يٝالنطسًٙدددا
ٖلغددودسي الغددونتَٝا دد زلٜاض١ٙػددٝالامجددعالننٙتَددتةا،اتكَٗدد ااُٙددٝالنسضلغددٝايددِااااااا

(اةتننٝاٖةتننٝ،اٖتٗقه النسضلغٝاإىاأّازضكٝالندٗاٚاادنازاحمدتٖضالقٗلةُدٝااااا439)
ا–لنطسًددٚالنطسًٙددٝانددسٟالنطهنددٝاكددت٠ةالادددسٖزايػددوٟٗالقًوددتظ،اْٖددٚا)النٗقددٗىاااااا
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لنطدددٗلَنيالنطسًٙدددٝ(ا ًدددتاكدددت٠ةاَودددت١حازضكدددٝالندددٗاٚاات دددتٖضال٩خدددطٟالاددددسٖزااااا
ٝاا لنكددددذٝاا-يػددددوٟٗاكٙددددساكددددسل اْٖددددٚااتنرتتٙدددد ا)الحلطددددٗقاٖلقػدددد٢ٗنٙٝالنطسًٙدددد

ا–ل٭تٙكٙددد النطسًدددٚااا–لن طتتدددٝالنطسًٙدددٝااا–ل٩يدددِالنطسًدددٚااا–ٖلنػددد٨يٝالنطسًٙدددٝاا
طةالنُوت١حااسٍاٖكٗزاتطٖقاشلةالنوجتضٜالنطسًٙٝ(ا،ا ًتاأجٓا–ل٧تكت٧ةالنطسًٙٝا

يدسٜالغدودسلٍاااا–ز٧نٝاإدكت١ٙٝالاإكتاتةالنطهندٝاٖتطدت اقدوغةِ٘ا)الن ٢دٝالناًط٘دٝاااااا
القٓتظالنطسًٚ(.

(اْدست النسضلغدٝاإىاياطتدٝالناٗليدوالقد٦رطٜاااااا2019زضلغٝا)اأ ِاادٗوال ًدسا،ااا
 طقايِاٖكٓدٝاااهٞاسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟاةهنٝالقطدهٝالن تَٗ٘ٝالاحمتتمٝالق

َمددطالقاهًددنياٖياطتددٝاأرددطايددوغةلةالقددُؼ،اٖلمبددمٜ،اٖلق٦ْددوالناهًددٚ،اٖلنددسٖضلةاااااا
ياهددٌاٖياهًددٝ،امتالخوٙددتضٌْااتنطط٘طددٝااا208لنوسض٘نٙددٝا،اتكَٗدد ااُٙددٝالنسضلغددٝايددِاا

لناؿٗل١ٙٝ،اٖلغودسٍالننتدثال٧غدونتَٝا،اٖأجٓدطةالنُودت١حاأّامجٙدعالجملدت٧ةالنديتااااااا
ٞا سددٌٙاالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝانددسٟاةهنددٝالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝالااااامت ددوالناٗليددوالقدد٦رطٜااهدد

حمتتمٝالق طقايِاٖكٓٝاَمطالقاهًدنياكدت٠ةااسضكدٝايوٗغدطٝ،اٖٖكدٗزاتدطٖقاشلةااااااا
ز٧نٝاإدكت١ٙٝالاتطس٘طلةاأتطلزالناُٙٝانهاٗليوالق٦رطٜااهٞاسدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاااا

تادعٟاقدوغةالقدُؼا،اااااذصٕالجملت٧ةانسٟاةهنٝالقطدهٝالن تَٗ٘ٝالاحمتتمٝالق دطقا
ٖنكددت ال٭َددتث،اٖٖكددٗزاتددطٖقاشلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝاتاددعٟاقددوغةالمبددمٜا،اٖنكددت ااااا

غددُٗلةا،اٖاددسٍاٖكدٗزاتددطٖقاتاددعٟاقددوغةالق٦ْددوالناهًددٚ،ااا10شٖٛالمبدمٜاأ  ددطايددِاا
اٖٖكٗزاتطٖقاتاعٟاقوغةالنسٖضلةالنوسض٘نٙٝا،اٖنكت الحلتقهنيااهٞازٖضٜاٖلدسٜ.

(ااْدست اْدصٕالنسضلغدٝالنكؿدفاااااRidvan Ata , Kasim Yildirim,2019زضلغدٝا)ا
اددِايػددوٗ٘تةالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاقاهًددٚاايددتاسنددوالمبسيددٝالقػددجهنياااتنػددُٝال٩ٖىااا
ٖلن تَٙدددٝالا هٙدددٝالنرتاٙدددٝالاكتيادددٝاتط ٙدددٝالايدددٗا٨،ات ددد اْدددصٕالنسضلغدددٝالاا

ٝاا–ي ددتٌْٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝالال٧تكددت٧ةالنطسًٙددٝاااا ا–لنطسًٙددٝاالحلطددٗقاٖلقػدد٢ٗنٙ
لقٓدددددتضلةالنطسًٙدددددٝاا–ل٩يدددددِالنطسًدددددٚاا–لقؿدددددتض ٝالنطسًٙدددددٝاا_لندددددو كةالنُطدددددسٛا

ٖل٩خ٨سٙددتةالنطسًٙددٝاٖلنوجددتضٜالنطسًٙددٝل،امتالغددودسلٍالغددونٙتّاٖاأغدد٢هٝاي وٗدددٝاااا
ا291لنُٓت٘ٝاٖيطٙتؽانهًٗلةُٝالنطسًٙٝ،امتاتطنٙطٓتااهٞااُٙٝالنسضلغٝالنيتااهغ ا

ٗزاتدطٖقاشلةاز٧ندٝاإدكدت١ٙٝالازضكدتةالقٗلةُدٝااااااياهٌاٖياهًدٝاأؾدتضةالنُودت١حانٗكداااا
لنطسًٙٝانسٟالقاهًنياسنوالمبسيٝاتاعٟانهجُؼانكت الندص ٗض،ا٧ٖاتٗكدساتدطٖقاااا
شلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝالازضكددتةالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝانددسٟالقاهًددنياسنددوالمبسيددٝاتاددعٟاا

كددِاقددوغةالنودكددلاَٖددٗاالنواهددٌٙالن ددتَٗٛ،اٖيػددوٟٗاتاهددٌٙال٩يٓددتةاٖلناًددطا،اٖناااا
ٖكساتطقاشلاز٧نٝاإدكت١ٙٝالازضكتةالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟاالقاهًنياسندوالمبسيدٝااا

ا٘اعٟاقػوٟٗاتاهٌٙال٫ات٠.

اهدٞازضكدٝااااإىالنوادط اا(اْست اْصٕالنسضلغٝا2020،ااضاٞاأمحسالناًطٛزضلغٝا)ا
لنٗاٚاا ٍٓٗالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟاةهنٝالقتياتةال٩ضزَٙٝ،اٖا٨سوٓتااذتٖضْت،ا

٘ددساتًٙددتاإشلا تَدد اتطددس٘طلةاأتددطلزالناُٙددٝايو تٖتددٝاتاددعٟاقددوغةالقددُؼالٖاااااااااٖاس
لنكهٙٝالٖالقتياٝالٖالقطدهٝالنسضلغٙٝ،الاوًسةالننتد ٝالقُٓحالنٗقد ٚالنوذهٙهدٚ،ااا

تطدطٜايطػدًٝااهدٞااااا (33تطتي ااوكًٌٙايطٙتؽانهٗاٚااتقٗلةُٝالنطسًٙٝاتهدًِا)ا
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(اتططلةا،اٖحمٗضا9حمٗضال٧درتلٍا)(اتططٜ،ا11ٖر٨ثاحمتٖض،ا٘هًِاحمٗضالنواهٌٙا)
(اةتننددت ا282تطددطٜ،اةنطدد ااهددٞااُٙددٝالنسضلغددٝالندديتاتكَٗدد ايددِا)ااااا  (13لحلًت٘ددٝا)

ٖةتننٝايِاةهنٝالقتياتةال٩ضزَٙٝالاكتياٝاكدطفال٩ْهٙدٝاٖكتيادٝالنةيدٗمايدِاااااا
إسهدددٌٙالنؿدددًتى،اٖكتيادددٝالنؿدددطقال٩ٖغدددعاٖلقتيادددٝال٩ضزَٙدددٝايدددِاإسهدددٌٙالنٗغدددع،ااا

ياددٝالناطنددٝايددِاإسهددٌٙالقُددٗلاأجٓددطةالنُوددت١حاأّازضكددٝاٖاددٚاااااااٖكتياددٝاي٦تددٝاٖكتا
لنطهندٝاا ٓدٍٗالقٗلةُددٝالنطسًٙدٝاكددت٠ةايطت ادٝا،اٖٖكدٗزاا٨سددٝالضتنتةٙدٝايطت اددٝااااااا
انيازضكٝالنٗاٚاا ٓدٍٗالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاٖحمدتٖضالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝ،اٖٖكدٗزاتدطٖقااااااااا

ٓدطةالنُودت١حاٖكدٗزااااشلةاز٧نٝاإدكت١ٙٝاتاعٟاقوغةالقُؼانكدتحال٭َدتث،ا ًدتاأجااا
تددطٖقاشلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝاتاددعٟاقددوغةالقتياددٝانكددت القتياددتةالمبتقددٝااددِاااااااا
لقتياتةالحلكٗيٙٝ،اٖاسٍاٖكٗزاتطٖقاشلةاز٧نٝاإدكت١ٙٝاتاعٟاقدوغةٛالنكهٙدٝاأٖاااا

القطدهٝالنسضلغٙٝ.

(اْدددست النسضلغدددٝاإىااس٘دددسالْدددٌاسدددٌٙااااا2020زضلغدددٝا)اٖغدددتٍااندددسال ااهدددٗلّ،اااا
طسًٙددٝالنٗلكدد اتٗلتطْددتانددسٟاياهًددٚالنوكُٗنٗكٙددتانهًطدهددٝالن تَٗ٘ددٝ،اااااااالقٗلةُددٝالن

ٖلنكؿددفااددِايددسٟاليددو٨مالقاهًددنياذددصٕالنطددٌٙايددِاخدد٨ىاأزلٜال٧غددونتَٝ،اٖإاددسلزاااا
تكددٗضايطددرتحانوطددٗ٘طاتهددلالنطددٌٙااُددساياهًددٚالنوكُٗنٗكٙددتانهًطدهددٝالن تَٗ٘ددٝ،ااااااا

يدددِاياهًدددٚاياهًدددت اٖياهًدددٝاا52ةنطددد النسضلغدددٝااهدددٞااُٙدددٝاأغتغدددٙٝاتكَٗددد ايدددِااا
تكُٗنٗكٙتالقاهٗيتةانهًطدهٝالن تَٗ٘ٝالالقسضلؽالن تَٗ٘دٝالنوتاادٝاقس٘ط٘دٝالنرتاٙدٝااااا
ٖلنواهٌٙا تىااعٜا،الاوًسالننتدثالقُٓحالنٗقد ٚاٖلغدودسٍالغدونتَٝاتكَٗد ايدِاااااا

تطدددددطٜايٗظادددددٝااهدددددٞارددددد٨ثاحمدددددتٖضا)الددددددرتٍاَ ػدددددل/لدرتٍال٫خدددددطِ٘،ااهدددددٌاا71
دٌال٫خدطِ٘(،اتٗقده النسضلغدٝانادسٍاااااَ ػل/تٗلقوايعال٫خطِ٘،الدٌاَ ػدل/لا

ٖكددٗزاتددطٖقاشلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝااددنيايوٗغددطتةاتطددس٘طلةاأتددطلزااُٙددٝالنسضلغددٝالاااااا
لجملت٧ةالن ٨ثاجموًاٝاقسٟاليو٨ماياهًٚالنوكُٗنٗكٙتانهًطدهٝالن تَٗ٘ٝانطٌٙا
لقٗلةُٝالنطسًٙٝاتاعٟاننازالقوغةلةاي والقُؼا،اغُٗلةالمبسيدٝ،اٖكدٗزاتدطٖقاااا

نٝاإدكت١ٙٝاانيايوٗغطتةاتطس٘طلةاأتطلزااُٙٝالنسضلغٝالالجملت٧ةالن ٨رٝاشلةاز٧
جموًادددٝاقدددسٟاليدددو٨ماياهًدددٚالنوكُٗنٗكٙدددتانهًطدهدددٝالن تَٗ٘دددٝانطدددٌٙالقٗلةُدددٝاااااااا
لنطسًٙٝاتاعٟاننازالقدوغةلةاي دوالق٦ْدوالناهًدٚا)ااكدتنٗض٘ٗؽات سدوا،ايتكػدوةاااااااا

ات   ط(.

لنسضلغٝاإىالنكؿفااِايسٟاليو٨ماْست ا(ا2020،اخٗنٝاضمسٚالنطلؾسزضلغٝا)
ةهنٝالقتياتةال٩ضزَٙٝالحلكٗيٙٝاقٓتضلةالقٗلةُٝالنطسًٙٝايِاٖكٓٝاَمطالنطهندٝ،اا

لنكهٙٝاا–ٖلنواط ااهٞايسٟاٖكٗزاتطٖقاشلةاز٧نٝاإدكت١ٙٝاتاعٟاقوغةلةالقُؼا
(اتطدطٜاا45لنػدُٝالنسضلغدٙٝ،االغدودسي الننتد دٝالغدونتَٝايكَٗدٝايدِا)اااااااا–لقتياٝاا–

ُ ٝاإىالقٓتضلةالنطسًٙٝا،القػ٢ٗنٙٝالنطسًٙٝاٖلنػ٨يٝالنطسًٙدٝاٖ دواجموًدعاااايك
ٗااا لالقتيادددتةال٩ضزَٙددددٝالحلكٗيٙدددٝاٖاددددسزٌْااااؽلنسضلغدددٝامجٙدددعاةهنددددٝالننكدددتنٗض٘

(اةتنندتاٖةتنندٝامتااا5200ةتننتاٖةتننٝاأيتااُٙٝالنسضلغدٝاتكَٗد ايدِاااا)ااااا (196150)
لغددددٝاإىاأّازضكددددٝاليددددو٨ماةهنددددٝالخوٙتضْددددتااتنطط٘طددددٝالناؿددددٗل١ٙٝا،اتٗقدددده النسض

لقتياددتةال٩ضزَٙددٝالحلكٗيٙددٝاقٓددتضلةالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝايطت اددٝاٖيٓددتضلةالنػدد٨يٝااا
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ٖلقػدد٢ٗنٙٝالنطسًٙددٝايوٗغددطٝا ًددتاأؾددتضةالنسضلغددٝاناددسٍاٖكددٗزاتددطٖقاشلةاز٧نددٝااااااااا
ا–لنكهٙدٝااا–إدكت١ٙٝاانيايوٗغطتةالغوجتاتةاأتدطلزالناُٙدٝاتنادت اقدوغةلةالقدُؼاااااا

لغددٙٝ،ااًُٙددتاأؾددتضةانٗكددٗزاتددطٖقاتناددت ا٧خددو٨ ايددوغةالقتياددٝااددنيااااااااالنػددُٝالنسض
القتياٝال٩ضزَٙٝاٖكتياٝاي٦تٝاٖشنلانكت القتياٝال٩ضزَٙٝ.

 Florence Martin,Brittany Hunt,Chuang Wang,&Elliotزضلغدددٝا)ا

Brooks, 2020اْددست النسضلغددٝاقاطتددٝاتكددٗضلةاةهنددٝالقددسضلؽال٭اسلز٘ددٝادددٗىااااااا)
كُٗنٗكٙددتاٖاتضغددٝالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝ،امتالغددودسلٍالغددونٙتّاتهددًِاااااالغددودسلٍالنو

اددددسٜاحمددددتٖضالالغددددودسلٍال٩زٖلةالنطسًٙددددٝا،ااتضغددددٝالقٗلةُددددٝالنطسًٙددددٝا،النوًُددددطاااا
ل٧نكرتَٖدددٚ،النػدددهٗمالنطسًدددٚ،المبكٗقدددٙٝالنطسًٙدددٝ،الذٗ٘دددٝالنطسًٙدددٝا،الننكدددًٝاااااا

يدِاةد٨لالقدسلضؽاااااةتنندت اا237لنطسًٙٝلا،ااةن ااهٞااُٙٝالنسضلغٝالنديتاتكَٗد ايدِاااا
ل٭اسلز٘دددٝ،اتٗقددده النُودددت١حانوعل٘دددسالغدددودسلٍالنطهندددٝانهدددٓٗلتفالنص ٙدددٝا،اادددتااااااااا

%اتطعايِالنط٨لا55.3٘ػوساٚايطلسنٝالنٗلنسِ٘انػهٗماأة تذٌاامال٧َرتَ ،ا
لنددصِ٘ا هددٌٓال٧غددوط٨اا ددتّانددسٌ٘ٓايوتااددٝايددِاسنددواٖلنددسٌ٘ٓا٧غددودسليٌٓاااااااااا

%اتطدعايدِالنطد٨لاددسزٖلالقٗلةُدٝاااااا37.1ال٧َرتَ اٖٖغدت١والنوٗلقدوال٧كوًدتاٚا،ااا
%ايدِالنطد٨لاإىاأَٓدٌا ا٘واطندٗلااااا73لنطسًٙٝا٘دوٌاتسض٘ػدٓتالايسلضغدٌٓا،اٖأؾدتضااااا

%ايدٌُٓاتطدعاقادطتوٌٓااكٙ ٙدٝامجدعال٩زندٝاإشلااااااا55.7لاسل انهوًُدطال٭نكرتَٖدٚاٖأؾدتضاااا
ٖا %ايددٌُٓا٘وناددّٗالنػددهٗمالنطسًددٚااُددساا57لؾددونٓٗلالادددسٖثاتًُددطااددمال٧َرتَدد ،ا

%ايدٌُٓاؾدتض ٗلااا59.7غودسليٌٓان٨تكت٧ةالنطسًٙٝاأٖالنُؿطاامال٧َرتَد ،اٖلّاال
%ايددٌُٓاأنددتتٗلاقددس٘طت اٖتددتااٗلااا48.5 هًددتةالقددطٖضالمبتقددٝاآددٌايددعاقددس٘ ا،ااٖاااا

ؾدكت ا٧ا٘اطتَٗٔ،اٖاؿكوااتٍا٘ وططالنط٨لالالقسلضؽال٭اسلز٘ٝان ٌٓااتضغتةا
القٗلةُٝالنطسًٙٝ.ا

(اAhlam Mohammed Al Abdullatif,& Azza Ali Gameil,2020زضلغدٝا)اا
ْست النسضلغٝانهكؿفااِاياطتٝاٖاتضغٝالنط٨لالقتياٙنيانهًٗلةُدٝالنطسًٙدٝاااا
متالغودسلٍالغونتَٝاتكَٗ ايِامثتَٙٝااُتقطاْٖٚالال٧تكت٧ةالنطسًٙدٝا،النوجدتضٜااا

ػدد٢ٗنٙٝالنطسًٙددٝا،احمددٗال٩يٙددٝالنطسًٙددٝا،النػددهٗمالنطسًددٚا،النطددٗلَنيالنطسًٙددٝا،القاااا
يددِاا204ٖلحلطدٗقالنطسًٙددٝا،النكددذٝاٖلنػدد٨يٝالنطسًٙددٝ،ات ن دد ااُٙددٝالنسضلغددٝايددِاا

ةددد٨لالننكدددتنٗض٘ٗؽامتالغدددودسلٍالقدددُٓحالنٗقددد ٚا،اتٗقددده النسضلغدددٝاأّالنطددد٨لااا
لقتياٙنيانسٌ٘ٓايػوٟٗااةا ت اٖاةايطوايِالقاطتٝادٗىالقٗلةُٝالنطسًٙدٝاا

تًٙدتا٘واهد اادت٩يِاٖل٩يدتّالنطسًدٚاااااالقٙسٜا،اٖلّااسزا نةايٌُٓانسٌ٘ٓاخمدتٖ اا
ي والنوذط ايِايٗرٗسٙٝاٖيكدسلسٙٝالقدٗلضزالنطسًٙدٝ،اٖلنوذطد ايدِازسدٝالقاهٗيدتةاااااااا
اددمال٭َرتَدد ا،اٖت ػددةالنطددٗلَنياٖلناطٗاددتةالقواهطددٝااتغددودسلٍالقددٗلضزالنطسًٙددٝا،اااااا
ٖل٭اددد٨ناادددِالنػدددهٗماادددةالقػددد٦ٖىاإىالنػدددهطتةالقدوكدددٝاٖاس٘دددساٖسددد اٖيدددسٜاااا

ٍالقٓدددتضالنطسًدددٚا٘ٗيٙدددت ،اٖأجٓدددطةالنُودددت١حاأّايدددسٟالمبدددمٜالالغدددودسلٍاالغدددودسل
ل٭َرتَدد انددٙؼااددتي٨ ايدد٦رطل الايػددوٟٗاياطتددٝاٖاتضغددٝالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝا،اٖنكددِاااا
ةنٙاددٝالنودكددلال٩ ددتز ٚاٖلحلكددٗىااهددٞازٖضلةاتكُٗنٗكٙددٝايودككددٝايددِااااا

النكتحلٝا.اانيالناٗليوالنيتات٦رطااهٞاياطتٝاٖاتضغٝالقٗلةُٝالنطسًٙٝا
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(اْدست ااEzgo Pelin Yidiz , Metin Cenge,&Ayse Alkan,2020زضلغدٝا)اا
ْدصٕالنسضلغددٝانوذس٘دسايػددوٗ٘تةالقٗلةُدٝالنطسًٙددٝاندسٟاةهنددٝاكتيادٝاغددت تض٘تالاااااا
تط ٙت،امتالغودسلٍالقُٓحالنٗق ٚاٖلغودسلٍايطٙدتؽانهًٗلةُدٝالنطسًٙدٝاسمودٟٗااااا

ةتنًندتاالاخموهدفال٩سػدتٍااااا253ِااُدسلا،اتكَٗد ااُٙدٝالنسضلغدٝايداااااا49اٗليواٖا8اهٞا
يددِايسضغددٝاُْددسمالن تَٗ٘ددٝالقُٓٙددٝانهاهددٍٗالنوطُٙددٝالاكتياددٝاغددت تض٘ت،اأجٓددطةاااااااا
لنُوددت١حاأّالنطدد٨لانددسٌ٘ٓااٖاددٚاا ااددتزالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝ،اٖٖكددٗزاتددطٖقاشلةاز٧نددٝاااا
إدكددت١ٙٝااددنيايػددوٗ٘تةالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاتاددعٟانهجددُؼانكددت النددص ٗض،اٖٖكددٗزاا

نددٝاإدكددت١ٙٝااددنيايػددوٗ٘تةالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاتاددعٟانهاًددطانكددت اااااااااتددطٖقاشلةاز٧
،٧ٖاتٗكساتطٖقاشلةاز٧نٝاإدكت١ٙٝاادنيايػدوٗ٘تةالقٗلةُدٝااااا 21-18لناًطايتاانيا

لنطسًٙٝاتاعٟاقوغةالنطػدٌااٖيكدتّالنػدكِا،اٖٖكدٗزاتدطٖقاشلةاز٧ندٝاإدكدت١ٙٝاادنيااااااااا
ٓددتةاٖن٬اددت٠انكددت اااايػددوٗ٘تةالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاتاددعٟانهًػددوٟٗالنواهًٙددٚان٪ياااااا

لنواهدددٌٙالقدددتياٚ،ا٧ٖاتٗكدددساتدددطٖقاشلةاز٧ندددٝاإدكدددت١ٙٝاادددنيايػدددوٗ٘تةالقٗلةُدددٝاااا
النطسًٙٝاتاعٟاقوغةاترتٜالغودسلٍال٧َرتَ .

(اْدست اْدصٕالنسضلغدٝالنكؿدفاااااErdi Erdogan , Deniz Tonga ,2020زضلغدٝا)اا
سلٍالقدددُٓحاادددِالجتتْدددتةالنطهندددٝاذمدددٗالنوكُٗنٗكٙدددتاٖلقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝ،امتالغدددوداا
اُدًسلالااا24لنٗق ٚا،امتاتطنٙ ايطٙتؽال٧جتتٕاذمٗالنوكُٗنٗكٙتاٖلندصٛاتكدّٗايدِاااا

ا8اُددسل الاا32حمددتٖضا،اٖيطٙددتؽال٧جتددتٕاذمددٗالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاٖلنددصٛاتكددّٗايددِاااااا4
ةتنندددت الالقطدهدددٝالقوٗغدددطٝالااا450حمدددتٖضااهدددٞااُٙدددٝالنسضلغدددٝالنددديتاتكَٗددد ايدددِااا

ادسااهٙدوالنُودت١حاتٗقده النسضلغدٝانٗكدٗزاتدطٖقازلندٝااااااااايُططٝالَتتٗنٙتالاتط ٙت،اا
إدكت١ٙٝاادنيال٧جتدتٕاذمدٗالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاٖل٧جتدتٕاذمدٗالنوكُٗنٗكٙدتاٖلنٗقدٗىاااااااااا
لنطسًددٚاٖال٧غددودسلٍالنػددُٗٛانٮَرتَدد ا،اٖيُططددٝالغددودسلٍاال٭َرتَدد ،اٖيٓددتضلةاااااا

ٝااا ،اٖاالغدددودسلٍال٧َرتَددد اٖيػدددوٟٗاياطتدددٝالنطددد٨لاادددتحلطٗقاٖلقػددد٢ٗنٙتةالنطسًٙددد
لقػدددوٟٗالنواهًٙدددٚان٬ادددت٠اٖل٩يٓدددتة،ا ًدددتاتٗقددده النسضلغدددٝاإىاأّال٧جتدددتٕاذمدددٗاا

النوكُٗنٗكٙتاْٗاي٦ؾطاْتٍان٨جتتٕاذمٗالقٗلةُٝالنطسًٙٝ.ا

(اْدست اْدصٕالنسضلغدٝالنكؿدفاادِااااااUmut Akcil, Mert Bastas,2020زضلغدٝا)اا
تا)الجتتْددددتةاةهنددددٝالقتياددددٝاذمددددٗالنواهددددٌٙال٭نكرتَٖددددٚالاجددددواكت١ذددددٝا ٗضَٖددددااا

(اٖا٨سوٓتااتقٗلةُٝالنطسًٙٝ،الغودسٍالننتد تّايطٙتؽال٧جتتٕاذمٗا19- ٗتٙس
تطدطٜالاحمدٗضِ٘ا،اٖيطٙدتؽاغدهٗمالقٗلةُدٝااااااا20لنواهٌٙال٧نكرتَٖٚالنصٛاتكّٗايِا

غدد٦لىا،امتاتطنٙدد القطٙتغددنيااهددٞااُٙددٝالنسضلغددٝالندديتاااا39لنطسًٙددٝالنددصٛاتكددّٗايددِاا
قٝا تىاسدمم،اتٗقده النسضلغدٝاإىااااةتن اٖةتننٝايِاكتياٝاختا88تكَٗ ايِا

ٖكددٗزاا٨سدددٝاإزمتاٙدددٝاادددنياغدددهٗمالقٗلةُددٝالنطسًٙدددٝاٖلنواهدددٌٙال٧نكرتَٖدددٚا،ا ًدددتااا
 ؿدد  اأّاسهدد النطهنددٝاأرُددت٠القت١ذددٝاأرددطااهددٞاتطددسيٌٓالالنددواهٌال٭نكرتَٖددٚ.اااااا
 ًتاأؾتضةاأّالقٗلةُٝالنطسًٙٝاٖاًهٙتةالندواهٌالنطسًدٚااكدِاأّاتكدّٗالغدوجتاٝاااااا

ا.19-رتٜال٧ا٨قا ٗتٙساإزمتاٙٝان 

(اْدست اْدصٕالنسضلغدٝااااا2021،اايطٖلّاٖنٙسالقكطٛا،اٖال طٍادػِاؾداثازضلغٝا)ا
إىالنوادددط اإىاتطدددس٘طايػدددوٟٗاالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝاندددسٟااُٙدددٝايدددِاةهندددٝاكتيادددٝااا



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 

 

 

 

 

 

 م2022.. يل  أبر ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

142 
 

تهػددطنيايددِاٖكٓددٝاَمددطٌْ،اٖلنكؿددفااددِاٖكددٗزاتددطٖقاشلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝااددنياااااااااا
ٝاااا تادعٟاقدوغةالقدُؼ،التناد النسضلغدٝالقدُٓحاااااااايوٗغطتةازضكدتةاتطدس٘طاأتدطلزالناُٙد

ةتنندددت اٖةتنندددٝ،اةنطددد ااهدددٌٙٓااا (300لنٗقددد ٚالنوذهٙهدددٚ،اٖتكَٗددد الناُٙدددٝايدددِا)ا
(ااجمددت٧ة،اأجٓددطةالنُوددت١حاأّازضكددٝا9(اتطددطٜايٗظاددٝااهدٞا)ا68لغدونتَٝايكَٗددٝايددِا)ا

لنوطددس٘طالنكهٙددٝاقػددوٟٗاالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاندددسٟاأتددطلزالناُٙددٝايددِاٖكٓددٝاَمدددطٌْاااااااااا
%(،ا ًتاأجٓطةالنُوت١حااسٍاٖكدٗزاتدطٖقاشلةاز٧ندٝاااا71.13اُساٖظّاَػيبا)ا تَ ا

اإدكت١ٙٝاانيايوٗغطتةاتطس٘طلةاأتطلزااُٙٝالنسضلغٝاتاعٟاقوغةالقُؼ.

زضلغدددٝا)اْدددس٘طايكدددط ٞ،ٖاحمًدددسايادددٗو،اٖاحمًدددساخهٙ دددٝ،ٖال دددتّااتؾدددٗض،ااا
لناتيددٝا(اْددست النسضلغددٝالنواددط ااهددٞالنا٨سددٝااددنيالغددودسلٍاةدد٨لالن تَٗ٘ددٝاا2021

قٗلسددعالنوٗلقددوال٧كوًددتاٚاٖا٨سوددٔااوًُٙددٝاي ددتٌْٙاٖحمددتٖضالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝ،اااااااا
ٖضقددساأْددٌالقٗلسددعالندديتا٘ػددودسيٓتاةدد٨لالن تَٗ٘ددٝالناتيددٝ،اٖلغددودسي النسضلغددٝااااا
لقدددُٓحالنٗقددد ٚانهوذطددد ايدددِاأْدددسل النسضلغدددٝالحلتنٙدددٝ،اٖةنطددد اأزلٜال٧غدددونٙتّاااااا

ٗلسدعالنوٗلقدوال٧كوًدتاٚاٖيطٙدتؽااااايوهًُٝايطٙتغٚانطٙتؽازضكٝاإزيتّالناُٙٝاق
يدددِالندددص ٗضاٖل٭َدددتث،اٖتٗقددده اا219 دددتٖضالقٗلةُدددٝ،اٖةنطددد ااهدددٞااُٙدددٝاسٗليٓدددتا

لنسضلغددٝاإىااددسٍاٖكددٗزاا٨سددٝاشلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝااددنيالغددودسلٍالنطدد٨لاقٗلسددعااااااا
لنوٗلقوال٧كوًتاٚاٖإزيتٌَٓانٮَرتَ ،ااسٍاٖكٗزاا٨سٝاشلةاز٧نٝاإدكدت١ٙٝاادنيااا

٨لاقٗلسددعالنوٗلقددوال٧كوًددتاٚاٖا٨سوٓددتااوًُٙددٝاي ددتٌْٙالقٗلةُددٝاالغددودسلٍالنطدد
لنطسًٙدددٝاندددسٌ٘ٓ،اأّالنُػدددنٝالق٢ٗ٘دددٝال٭مجتنٙدددٝاقطٙدددتؽاحمدددتٖضالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝاااااا

%ااددتا٘اكددؼازضكدددٝاإقددتٍا ددنةٜايددِاسندددوااُٙددٝالننذددثاق ٓدددٍٗاااااااا77.46ٖلقطددسضٜالاا
القٗلةُٝالنطسًٙٝ.

(اْست النسضلغدٝاإىالنوادط ااهدٞاأردطااااا2021زضلغٝا)اغٗغِانٙفال النعْطلَٚ،
(الاتًُٙددٝا19-لغددودسلٍالنواهددٌٙال٭نكرتَٖددٚالاجددواكت١ذددٝا ٗضَٖددتا)ا ٗتٙددساااا

ااددزاي ددتٌْٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝا)ال٧تكددتىالنطسًددٚ(انددسٟاةتننددتةا هٙددٝالنرتاٙددٝاااا
سػٌاض٘توال٩ة تىاجبتيادٝاأٍالنطدطٟ،امتالغدودسلٍالقدُٓحالنٗقد ٚ،امت هد ال٩زلٜااااااا

ةتننددٝايدِاةتننددتةا هٙدٝالنرتاٙددٝاسػددٌاااا345اتٗظ٘آددتااهدٞااُٙددٝايدِااالالغدونتَٝامتا
ض٘دددتوال٩ة دددتى،اٖتٗقددده الننتد دددٝانهُودددت١حالنوتنٙدددٝ:اتٗجٙدددفاتطُٙدددتةال٧تكدددتىااااااا
لنطسًٚاي واؾنكتةال٧تكدتىال٧كوًدتاٚاندساٌاأَؿدطٝالنطد٨لادكدوااهدٞازضكدٝااااااااا

كدت٠ااسضكدٝااا نةٜ،النو كةااتا٘وٌالضغتنٔاٖ وتاؤااماتطُٙتةال٧تكتىالنطسًٚا
ٖادسٍالنوذدسثااااٝ نةٜ،اليدتال تتمدٝااهدٞالنطد٨لاايدُنيااهدٞالنؿدنكٝالناُكنٗتٙداااااااا

يعال٧خطِ٘اتجت٠ةااسضكٝاسهٙهٝ،اأيتااس٘ساٖس اٖيكتّالغدودسلٍاتطُٙدتةالتكدتىاااا
ضسًٙٝاياُٙٝاتجت٠ةااسضكٝاسهٙهٝ،ا ًتااُٙد النُودت١حاادسٍاٖكدٗزاتدطٖقاشلةاز٧ندٝااااااا

انسضلغٝالال٧غوجتاتةاتنات اقوغةالقػوٟٗ.إدكت١ٙٝاانيايوٗغطتةاأتطلزااُٙٝال

(اْدست اْدصٕاااKhadijeh Karimi Alavijeh, Atefeh Abdollahi,2021)زضلغدٝاا
نهغدٝال٭دمهٙع٘دٝاااالنسضلغٝالنكؿفاادِاٖادٚاٖلَدسيتخالقاهًدنياٖلقدواهًنيال٭٘دطلَٙنياااااا

 هغٝالكُنٙٝانهًٗلةُٝالنطسًٙٝ،اتكَٗ ااُٙدٝالنسضلغدٝايدِامثتَٙدٝاجمًٗادتةايدِااااااا
،امتامجدددعالننٙتَدددتةااتغدددودسلٍالق٨دمدددتةاا7235اهًدددنياٖلقدددواهًنيااهدددعاادددسزٌْاالق
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قدد ذٝايددِال وددٟٗاا9000لقٙسلَٙددٝاٖلقددص طلةاٖلقطددتا٨ةاؾددنٔالقُمًددٝاَددوحاآُددتاا
،اٖتٗقددده النسضلغدددٝاإىالتوطدددتضااRibble'2011لندددصٛامتااهٙهدددٔااُدددت٠ًااهدددٞا دددٗشخاااا

اهات النطسًٚ.لناُٙٝانهًٓتضلةالنوكُٗنٗكٙٝالن٨ظيٝانهٗنٗخان

(اْددست اْددصٕالنسضلغددٝالنواددط انددسٖضاااMaher Ahmed Hassan,2021زضلغددٝا)ا
لقددددسلضؽالن تَٗ٘ددددٝالاتًُٙددددٝاسددددٌٙالقٗلةُددددٝالنطسًٙددددٝالاجددددواكت١ذددددٝا ٗضَٖددددتا)اااااااا

(،الغودسي النسضلغٝالقُٓحالنٗق ٚ،اٖمتاتطنٙ ايطٙدتؽااهدٞااُٙدٝاااا19- ٗتٙس
ؽالن تَٗ٘دٝالحلكٗيٙدٝاٖلمبتقدٝااااةتنندت اٖةتنندٝايدِالقدسضلااااا3591اؿٗل١ٙٝاتكَٗ ايِا

لايددددسُ٘يتالنددددسيتٍاٖلمبددددمالالقًهكددددٝالناطاٙددددٝالنػدددداٗز٘ٝ،اأجٓددددطةالنسضلغددددٝاأّاااااا
نهًسلضؽالن تَٗ٘ٝازٖضاأغتغٚاٖ نةالاتًُٙٝاسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟالنطد٨لا،اا
ٖلّاُْددددتماتددددطٖقاشلةاز٧نددددٝاإدكددددت١ٙٝالالغددددوجتاتةالنطدددد٨لادددددٗىازٖضالقسضغددددٝااا

ٙددٝاي ٓددٍٗالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاتاددعٟاقددُؼالقسضغددٝانكددت النددص ٗضاالن تَٗ٘ددٝالاتًُ
اٖنكت القسلضؽالمبتقٝ.

 :تعكيب على الذراسات الشابكة 
لاي ٓددٍٗالقٗلةُددٝايددِاخدد٨ىالغددواطلوالنسضلغددتةالنػددتاطٝالتهدد اأَٓددتات دد ااا

لنطسًٙددٝاٖحمتٖضْددت،اٖزضكددٝالنددٗاٚااذتٖضْددتاٖسًٙٓددت،ااددتا٘و دد ايددعاأْددسل اْددصٕاااااا
لنديتاْدست انسضلغدٝازٖضالقدسلضؽاااااا(Maher Hassan,2021)سلازضلغدٝاالنسضلغدٝ.ايدتاادااا

الن تَٗ٘ٝالاتًُٙٝاسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝالاجواكت١ذٝا ٗضَٖت.

يدددعالنسضلغدددتةالنػدددتاطٝاٖلالغدددودسلٍالقدددُٓحاااا ًدددتاتوؿدددتأالنسضلغدددٝالحلتنٙدددٝااا
ٝااالنٗق ٚالنوذهٙهٚاٖإاسلزا  Laura)يدتاادسلازضلغدٝااااا.لغونتَٝانطدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙد

Holland ,2017)لنيتالغودسي القطتا٨ةاٖلق٨دمتة،اٖأ٘هدت ازضلغدٝاااا(Khadijeh 

Alvijeh, Atefeh Abdollahi,2021)لندددديتالغددددودسي الق٨دمددددتةالقٙسلَٙددددٝااا
اٖلقص طلةاٖلقطتا٨ة.

ٖسسالغو تزةالنسضلغٝالحلتنٙٝايدِالنسضلغدتةالنػدتاطٝالاإادسلزال٭ةدتضالنُمدطٛااااااا
النُوت١ح.اٖأزلٜالنسضلغٝاٖلات ػةا

توًٙددعالنسضلغددٝالحلتنٙددٝااددِالنسضلغددتةالنػددتاطٝاأَٓددتايددِاأٖل١ددوالنسضلغددتةالندديتاااااا
اهٞادسااهٌالننتد دٝالايٗندٗاالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝااااااجتطٟالاتهػطنيالاسطتاااعٜل

لقطدهدٝالن تَٗ٘ددٝااالالحلدتزٛااؿددطااااةتنندتةا،اٖلااُٙوٓدتايددِاالاجدواكت١ذدٝا ٗضَٖددتاا
 ٚل.ٖلن تَٚااؿطالن طاال٩زاٚاٖلناهً

 :ميهجية الذراسة وإجراءاتها 
توُتٖىالنطط٘طٝاٖل٭كطل٠لةايُٓجٙٝالنسضلغٝ،اٖاُٙوٓت،ا ًتاتُتٖىاٖقد ت ا٩زلٜاا

النسضلغٝاٖإكطل٠لتٓتاٖلقاتقٝال٭دكت١ٙٝالنيتالغودسي اتٙٓت.

   :ميهج الذراسة 
لاْدددصٕالنسضلغددٝالقدددُٓحالنٗقددد ٚالنوذهٙهددٚ;اق٠٨يودددٔاقٗندددٗاااااٝلتنادد الننتد دددا

اضلغٝ.ٖأْسل النس
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 :دلتنع الذراسة 
مت واجموًعالنسضلغٝاجبًٙعاةتنندتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝانهكد نيالحلدتزٛااؿدطاااااااا

ل٩زادددٚاٖلناهًدددٚااتقدددسلضؽالحلكٗيٙدددٝااس٘ط٘دددٝالنرتاٙدددٝااااا طاًٙٓدددتاٖلن دددتَٚااؿدددطاا
ٍ،اٖلنندددتنعا2022-2021ٖلنواهدددٌٙاؾدددطقاادددعٜايدددِا ددد٨القُػدددنيانهادددتٍالنسضلغدددٚااا

،ايٗظانيااهٞالنُذٗاسػٌالنودطٙعالالقس٘ط٘ٝتػ ايتاأتتزاأاا(5504تاسلزٌْا)
النوتنٚ:

 (: تٕطٖع ف٠ات دلتىع الزصاعٛ تبعًا ملتػريٙ فضع الزصاعٛ، الصف الزصاع1٘دزٔه )

 الصف الزصاع٘

 فضع الزصاعٛ

 اجملىٕع

 العمى٘ األرب٘

 2969 727 2242 احلارٙ عؾض

 2535 508 2027 الجاٌ٘ عؾض

 5504 1235 4269 اجملىٕع

 الذراسة:   عيية 
اتُطػٌااُٙٝالنسضلغٝاإى:

 (ايددِاا30لناُٙددٝال٧غددوط٨اٙٝ:امتالخوٙددتضااُٙددٝااؿددٗل١ٙٝالغددوط٨اٙٝاسٗليٓددتا)اااااا
ةتنندتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝااس٘ط٘دٝالنرتاٙدٝاٖلنواهددٌٙاؾدطقاادعٜايدِاخدتضخالناُٙددٝاااااااااا
لنكهٙددددددٝ،اٖمتاتطنٙدددددد ال٩زلٜالقػددددددودسيٝالالنسضلغددددددٝالحلتنٙددددددٝااهددددددٞالناُٙددددددٝاااا

 النوذطدد ايددِاقدد٨دٙٝال٩زلٜانهوطنٙدد ااهددٞاأتددطلزالناُٙددٝااال٧غددوط٨اٙٝ;اآددس
النكهٙٝ،اٖشنلايِاخ٨ىادػتلاقسسٓتاٖرنتتٓتااتنططقال٭دكت١ٙٝ.

 (ايِاةتننتةالقطدهدٝاا460لناُٙٝالنكهٙٝ:امتالخوٙتضااُٙٝااؿٗل١ٙٝاةنطٙٝااهغ ا)ا
ا%(ايدِاجموًدعالنسضلغدٝ;اٖتطدت اقدوغةاتدطاالنسضلغدٝا)ل٩زادٚ،اااااااا8.36لن تَٗ٘ٝامت وا)

لناهًددددٚ(اتػدددد ايددددتامسدددد ااددددٔالنوطنٙدددد ال٧نكرتَٖددددٚا٩زلٜالنسضلغددددٝاٖقدددداٗاٝاا
ل،اٖلقدددسٖىا19لنوطنٙددد النٗكدددتْٚال٩  دددطاتُتغدددنٙٝاَوٙجدددٝاكت١ذدددٝا ٗتٙدددسالاا

 لنوتنٚا٘اطواخكت١لااُٙٝالنسضلغٝادػ اتطاالنسضلغٝاٖلنكفالنسضلغٚ:

 الصف الزصاع٘(: تٕطٖع أفضار العٍٗٛ لف٠ات الزصاعٛ حغب وتػريٙ فضع الزصاعٛ 1ٔدزٔه )

 املتػريات التصٍٗفٗٛ الف٠ٛ التهضاص الٍغبٛ%
 الفضع األرب٘ 291 63.3

 الفضع العمى٘ 169 36.7 فضع الزصاعٛ
 احلارٙ عؾض 331 72.0

 الجاٌ٘ عؾض 129 28.0 الصف الزصاع٘

 اجملىٕع 460 100.0

 أداة الذراسة: استباىة الوعي بكيه املواطية الرقنية: إعذاد الباحجة 
وذطٙدد اأْددسل النسضلغددٝ،استيدد الننتد ددٝاانُددت٠الغددونتَٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝاااااان

النطسًٙٝ،اٖ كِاٖق ٓتا ًتا٘هٚ:

أاددسةالننتد ددٝالغددونتَٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝااهددٞاؾددكوالغددونتَٝايددِاااااا
(اتطددطلة،اٖسددسالاوًددسةالننتد ددٝالاإاددسلزاااا8مثددتّاحمددتٖض،اٖ ددواحمددٗضاتكددّٗايددِا)ااا

ٖل٧غو تزٜايِااازالنسضلغتةالنػتاطٝالنديتاتُتٖند اإادسلزاااال٧غونتَٝااهٞال٧ة٨اا
;اْدس٘طاا2021ٖاُت٠الغونتَتةالنٗاٚااطدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاي دوا)اغٗغدِالنعْطلَدٚ،اااااا

;ا2020;اضاددٞالناًددطٛ،ا2020;اٖغددتٍااهددّٗ،ا2020;اخٗنددٝالنطلؾددس،ا2021خهٙددواٖاخددطٖلّ،ا
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ٙذتةا;اضٖلّالنػدددده2018;اأيددددوالنطذطددددتَٚ،2018;ادػددددِايٓددددسٛا،2019يٓددددتاَددددتكٚ،
 Ahlam Al Abdullatif, Azza;ا2017;ايطٖلّالقكدطٛاٖأ دطٍاؾداث،ااا2018ٖاخطّٖ،

Gamei,2020;Ezgi Yildiz, Metin Cengel& Ayse Alkan ,2020 ;Noor 

Banu Mahadir , Nur Baharudin & Zuraini Jamil,2021اٖلاند٠ٗايدتاغدن ااااا)
ادسزةالننتد ٝامثتّاحمتٖضاأغتغٙٝان٨غونتَٝاْٖٚا:ا

س٘سال تٖضالن ًتّامتاقٙتاٝالن ططلةالقُوًٙدٝانكدواحمدٗضاٖسدساتكَٗد ااااااٖااساا
تطدطلةا٘طتادواااا8ل٧غونتَٝالاقٗضتٔالنُٓت١ٙٝايِامثدتّاحمدتٖضاٖ دواحمدٗضاتهدًِاااااا

،اأضتددزا2أضتددز ا،3حمت٘ددس ا،4أٖلتدد  ا،5اؿددسٜ ا ددواتطددطٜاتددسض٘حاأتغددٚا)أٖلتدد 
ٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝاالغددونتَٝالندداٖتًٙددتا٘هددٚالنواط٘ ددتةال٭كطل١ٙددٝا ددتٖضااااا(،1اؿددسٜ 

النطسًٙٝ:

 ل ددٗضال٩ٖى:النٗقددٗىالالنُ ددتشلالنطسًددٚ:ا٘ؿددةاإىال٧تتدددٝالنطسًٙددٝاٖلقوكتت٢ددٝاااااا
قًٙددددعاةتننددددتةالقطدهددددٝالن تَٗ٘ددددٝااغددددعٜانهٗقددددٗىاإىالنوكُٗنٗكٙددددتالنطسًٙددددٝاااا

اٖلغودسليٓتالاجواكت١ذٝا ٗضَٖت.
 ٝااااا ل٧نكرتَٖٙددددٝاال دددٗضالن دددتَٚ:ال٧تكددددتىالنطسًدددٚ:ا٘ؿدددةاإىالنونددددتزىاٖلقؿدددتض 

نهًاهٗيتةاانياةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜالاجواكت١ذٝا ٗضَٖدتااتغدودسلٍااا
لنوطُٙدددتةالنطسًٙدددٝان٨تكدددتىاٖلنوٗلقدددوايدددعاااهدددٌٓايًٓدددتااادددسةال٩يدددت ِااااااااا

اٖتنتُ٘ ال٩ٖستة.
 لنطسًٙدٝل:ا٘ؿدةاإىااًهٙدٝاتاهدٌٙااااااٝل ٗضالن تنث:احمٗال٩يٙٝالنطسًٙدٝالالن طتتداا

ٝالن تَٗ٘دددٝااغدددعٜالاجدددواكت١ذدددٝا ٗضَٖدددتانهوكُٗنٗكٙدددتاااااٖتاهدددٌاةتنندددتةالقطدهددداا
النطسًٙٝا٧غودسليٓتااتنؿكوالق١٨ٌاٖخسيٝاأَ ػٌٓاٖجموًآٌ.ا

 ل ددٗضالنطلاددع:النهٙتسددٝالنطسًٙددٝالال٭تٙكٙدد النطسًددٚل:اٖ٘ؿددةاإىاتاتيددواةتننددتةاااا
لقطدهٝالن تَٗ٘دٝااغدعٜالاجدواكت١ذدٝا ٗضَٖدتايدعالجملوًدعالنطسًدٚااوذهدطايدعااااااااااا

اطٌٙاٖلقنتز٤اٖيات٘ةالنػهٗمالحلػِ.يطلاتٜالن
 ل ٗضالمبتيؼ:النطٗلَنيالنطسًٙٝ:اٖ٘ؿةاإىال٩خ٨سٙتةاٖلنطٗلَنيالقونادٝايدِاااا

سنواةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜالاجواكت١ذٝا ٗضَٖتازلخوالجملوًعالنطسًدٚاا
ا–لنطهددت٘تال٩خ٨سٙددٝااا–لمبكٗقددٙٝاا–ٖلندديتاتاددتقا)دطددٗقالنودد نٙفاٖلنُؿددطاااا

ا(احلًت٘ٝادطٗسٌٓاٖاطٙ ال٩يِاٖل٩يتّاذٌاضسًٙت .لنططقُٝ
 ل دددٗضالنػدددتزؽ:الحلطدددٗقاٖلقػددد٦ٖنٙتةالنطسًٙدددٝ:اٖ٘ؿدددةاإىالقًتضغدددٝالنٗلاٙدددٝاااااا

ٖلقػدد٢ٗنٝانهذطددٗقاٖلنٗلكنددتةايددِاسنددواةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝااغددعٜالاجددواااااااا
كت١ذددٝا ٗضَٖددتالندديتا٘وًوددعاآددتامجٙددعايػددودسيٚالنوكُٗنٗكٙددتالنطسًٙددٝاي ددواا

كٗقدددٙٝاٖدط٘دددٝالنوادددنةاادددِالندددطأٛاٖتطدددت انهطدددٗلَنيالنددديتااكدددٌالغدددودسلٍااالمب
النوطُٙتةالنطسًٙٝااتا٘اٗزااهٌٙٓااتن ت١سٜ.

 ل ٗضالنػتاع:النكذٝاٖلنػ٨يٝالنطسًٙدٝ:اٖ٘ؿدةاإىايادت٘ةالنػد٨يٝاٖلنكدذٝاااااا
لقػددس٘ٝاٖلنُ ػددٙٝالنٗلكدد التنتآددتايددِاسنددواةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝااغددعٜالاا

ٗضَٖتااُدسالغدودسليٌٓالنوطُٙدتةالنطسًٙدٝاَٖؿدطالندٗاٚاٖلن طتتدٝااااااااجواكت١ذٝا 
ادٗذتانو تزٛالقدتةطالقػس٘ٝالنكتيُٝايِاكطل٠الغودسلٍالنوطُٙتةالنطسًٙٝ.
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 ل ٗضالن تيِ:ال٩يدِالنطسًدٚ:اٖ٘ؿدةاإىال٭كدطل٠لةالنٗست١ٙدٝاٖلنودسلاةال٩يُٙدٝاااااااا
لاجواكت١ذٝا ٗضَٖتاالنيتازم الختتشْتايِاسنواةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜ

نهوكُٗنٗكٙدددتالنطسًٙدددٝانهدددًتّاغددد٨يوٌٓالنؿدكدددٙٝاٖأيدددِاؾدددنكتتٌٓاٖمحت٘دددٝااااا
ااٙتَتتٌٓاٖياهٗيتتٌٓايِالنمجمٙتةالمبنٙ ٝ.

 "صذم االستباىة " الوعي بكيه املواطية الرقنية 

٭زمددتزاقددسقاٖرنددتةال٧غددونتَٝ;استيدد الننتد ددٝااوطنٙطٓددتااهددٞااُٙددٝااؿددٗل١ٙٝااا
القطدهٝالن تَٗ٘ٝااس٘ط٘ٝاؾطقااعٜ.(ايِاةتننتةا30اهغ ا)

   :أواًل/ صذم احملهنني 
اهدٞاادسزايدِالقودككدنيالاااااانهًطٙدتؽاستي الننتد دٝااادطوالنكدٗضٜال٩ٖنٙدٝااااا

اهددعااددسزٌْااأقددٗىالنرتاٙددٝاٖل٭زلضٜالنرتاٗ٘ددٝايددِالقتياددتةاٖلنددٗظلضلةالن هػددطُٙٙٝ
،اادددسزاؽلقطٙدددتندددلا٭ادددسل٠ااضل١ٓدددٌاددددٗىاادددسزال دددتٖضاٖيُتغدددنوٓتانغدددطواااااشٖا(،6)

لن طدددطلةالا دددواحمدددٗضاٖندددٗحالن طدددطلة،ايدددسٟالَوًدددت٠الن طدددطٜانهًذدددٗض،النكدددذٝاا
،اأ٘دٝايطرتددتةاأٖااالقطٙدتؽالناهًٙٝاٖلنهغٗ٘ٝانه ططلة،اإاسل٠الق٨دمتةالناتيدٝااهدٞااا

القطٙدتؽاتاس٨٘ةاتطَٖٓدتايُتغدنٝ،اٖلاند٠ٗال٫ضل٠النديتاسدسيٓتال كًدّٗامتاتادس٘واااااااا
طدددطلة،اتٗدٙدددساادددسزالن طدددطلةالا دددوااادٙدددثامتاتادددس٘واقدددٙتاٝاجمًٗادددٝايدددِالن اا

حمٗضٖلان٠ٗاي٨دمدتتٌٓاٖقده اأزلٜالنسضلغدٝاإىاقدٗضتٓتالنُٓت١ٙدٝ،ادٙدثااهغد اااااااا
ا(اتططٜايٗظاٝااهٞامثتَٙٝاحمتٖضاٖشنلااهٞالنُذٗالنوتنٚ:64اسزاتططلتٓتا)

 (: تٕطٖع فكضات اعتباٌٛ الٕع٘ بكٗي املٕاطٍٛ الضقىٗٛ يف صٕصتّا الٍّاٟٗٛ عمٜ ذلأصِا2دزٔه )

 ذلأص االعتباٌٛ عزر الفكضات

 احملٕص األٔه: الٕصٕه "الٍفاس" الضقى٘ٔيف   8

 احملٕص الجاٌ٘: االتصاه الضقى٘ 8
 احملٕص الجالح: ذلٕ األوٗٛ الضقىٗٛ "الجكافٛ الضقىٗٛ" 8
 احملٕص الضابع: المٗاقٛ الضقىٗٛ "اإلتٗهٗت الضقى٘" 8

 احملٕص اخلاوػ: الكٕاٌني الضقىٗٛ 8

 ٕص الغارؼ: احلكٕم ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛاحمل 8

 احملٕص الغابع: الصحٛ ٔالغالوٛ الضقىٗٛ 8

 احملٕص الجاوَ: األوَ الضقى٘ 8

 اجملىٕع 64

ٖتوٌال٧غوجتاٝااهٞال٧غونتَٝاٖتطت انوسضخاأتغٚااهٞاةط٘طٝانٙكطةا)اسضكٝا
ٝاا-اسضكٝا نةٜا- نةٜاكسل  ٝااا-اسضكٝايوٗغدط اسضكدٝااا-اسضكدٝايُد هد

(اٖمجٙددعا1-2-3-4-5هددٝاكددسل (اٖتكددذ ااهددٞالنوددٗلنٚااتنددسضكتة:ا)اااايُد 
لن ططلةاإزمتاٙٝالنوكذٙ ،اٖ٘دوٌالدوػدتلازضكدٝالق ذدٗمااهدٞال٧غدونتَٝاجبًدعاااااااا
زضكتتٔااهٞا دواحمدٗضاٖمجدعازضكتتدٔااهدٞامجٙدعال دتٖضاحلػدتلالنسضكدٝالنكهٙدٝااااااااااا

ا320-64ا)نهٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝ،اٖترتلٖحالنسضكٝااهٞال٧غونتَٝا كوااني
زضكٝ(اٖتامالنسضكٝالقُد هٝااِانافاتطس٘طااُٙٝالنسضلغٝانسضكٝالنٗاٚااطدٌٙاا

ادعٜالاجدواكت١ذدٝااااس٘ط٘دٝاؾدطقااالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝااااتنندتةاالقٗلةُٝالنطسًٙدٝاندسٟاةاا
ا ٗضَٖت;اتًٙتاتامالنسضكٝالقطت اٝااِاسٜٗاتطس٘طٌْانسضكٝاْصلالنٗاٚ.

 :ثاىيًا/ صذم االتشام الذاخلي 
ننتد ددٝاتػددتلاياددتي٨ةالضتنددت ااةغددّٗااددنيازضكددٝا ددواتطددطٜايددِااااااااااستيدد الا

اتططلةال ٗضاٖلنسضكٝالنكهٙٝا ٗضْت،ايعااٙتّايػوٟٗالنس٧نٝاأغ والقسٖى:اا
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 (: وعاون اصتباط رصدات فكضات احملٕص األٔه )الٕصٕه "الٍفاس" الضقى٘( وع الزصدٛ الهمٗٛ لمىحٕص3دزٔه )

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

 قٗىٛ

Sig 
 0.009 0**467. لزٙ وعضفٛ بأرٔات التكٍٗٛ الضقىٗٛ ٔبزاٟمّا. 1
 0.000 0**725. أعتطٗع الٕصٕه لمتكٍٗات الضقىٗٛ املدتمفٛ. 2
 0.000 0**696. أدٗز البحح عرب املتصفحات الضقىٗٛ املدتمفٛ. 3
 0.000 0**645. ُأَحّىن الٍؾضات ٔاحملاضضات وَ الصفحات الضقىٗٛ بهن عّٕلٛ. 4
 0.000 0**749. أعتطٗع تمك٘ املعمٕوات يف أٙ وهاُ ٔطواُ عرب التكٍٗات الضقىٗٛ. 5
 0.000 0**781. اعتدزً الٕعاٟط الضقىٗٛ يف األٌؾطٛ التعمٗىٗٛ عَ بعز. 6
 0.001 0**576. أعاجل وؾهالت الزخٕه لمىصارص الضقىٗٛ املدتمفٛ. 7
8 

ٛ اإلزلمٗظٖٛ لمٕصٕه اعتدزً ذلضنات عح تزعي المػٛ العضبٗٛ ٔالمػ

 لمىعمٕوات.

.565**0 0.001 

 (: وعاون اصتباط رصدات فكضات احملٕص الجاٌ٘ )االتصاه الضقى٘( وع الزصدٛ الهمٗٛ لمىحٕص4دزٔه )

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.003 0**531. أتٕاصن وع طوالٟ٘ عرب ٔعاٟن التٕاصن االدتىاع٘. 1
 0.001 0**570. ٟ٘ يف وعاةجٛ املٕضٕعات العمىٗٛ ٔالجكافٗٛ.اعتفٗز وَ خربات طوال 2
 0.000 0**756. أعاِي يف إثضاٞ الٍكاؽات املفٗزٚ عرب تكٍٗات التٕاصن الضقى٘. 3
 0.000 0**717. لزٙ وعضفٛ باخلٗاصات املٍاعبٛ لمتٕاصن عرب تكٍٗات التٕاصن املدتمفٛ. 4
التعمي التؾاصن٘ ٔالتعأٌ٘ بٗين ٔبني طوالٟ٘ عرب التطبٗكات الضقىٗٛ أمن٘ وّاصات  5

 املدتمفٛ.

.710**0 0.000 
 0.000 0**725. وهٍتين أرٔات التٕاصن الضقى٘ وَ بٍاٞ صزاقات دزٖزٚ يف وٍاطل رلتمفٛ وَ العامل. 6
7 

تذضاً لزٙ قزصٚ لمتعاون وع التطبٗكات الضقىٗٛ وجن فٗػ بٕك ، ٔاتػ أب، فاٖرب، اٌغ

 ٔغريِا.

.704**0 0.000 
 653**0 0.000. (.E-mailأدٗز اصعاه ٔاعتكباه الربٖز االلهرتٌٔ٘ )  8

(: وعاون اصتباط رصدات فكضات احملٕص الجالح )ذلٕ األوٗٛ الضقىٗٛ "الجكافٛ الضقىٗٛ"( وع الزصدٛ 5دزٔه )

 الهمٗٛ لمىحٕص

 الفكضات ً

وعاون 

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.000 0**639. وَ خاله اعتدزاو٘ لمتكٍٗات الضقىٗٛ. أتعمي ساتًٗا 1
أحطض الٍزٔات ٔالرباور ٔالفٗزِٖٕات التعمٗىٗٛ االلهرتٌٔٗٛ لتعظٖظ عبن اعتفارت٘ وَ  2

 التكٍٗات الضقىٗٛ.

.737**0 0.000 
 0.002 0**549. أعتطٗع ؼىٗن الرباور التعمٗىٗٛ اليت أصٖزِا عرب ؽبهٛ االٌرتٌت. 3
 0.000 0**717. أِىٗٛ تعمي وّاصات اعتدزاً التهٍٕلٕدٗا الضقىٗٛ.لزٙ ٔع٘ ب 4
 0.000 0**765. أثكف ٌفغ٘ باالطالع عمٜ املغتحزثات التهٍٕلٕدٗٛ ٔاملعمٕواتٗٛ اةجزٖزٚ. 5
 0.000 0**690. أرصب طوالٟ٘ عىمًٗا عمٜ وّاصات التهٍٕلٕدٗا الضقىٗٛ املعاصضٚ. 6
7 

لظٖارٚ حصٗميت املعضفٗٛ باعتدزاً التطبٗكات أؽاصك يف رٔصات تزصٖبٗٛ عَ بعز 

 الضقىٗٛ. 

.694**0 0.000 
 0.000 0**825. أتابع االبتهاصات فٗىا ٖتعمل باألدّظٚ احملىٕلٛ ٔاحلاعب اآلل٘ ٔغريِا، 8

(: وعاون اصتباط رصدات فكضات احملٕص الضابع )المٗاقٛ الضقىٗٛ "اإلتٗهٗت الضقى٘"( وع الزصدٛ 6دزٔه )

 ىحٕصالهمٗٛ لم

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.000 0**829. ألتظً بكٕاعز الغمٕك الضاق٘ ٔاملتحطض يف التعاون وع التطبٗكات الضقىٗٛ. 1
 0.000 0**821. أػٍب االطالع عمٜ املعمٕوات احملفٕظٛ عمٜ أدّظٚ اآلخضَٖ إال مبٕافكتّي. 2
عات الضقىٗٛ ٔوٍاقؾٛ اآلصاٞ مبٕضٕعٗٛ أحضص عمٜ ثكافٛ احلٕاص املٍطك٘ عرب اجملتى 3

 تاوٛ.

.867**0 0.000 
 0.000 0**662. اٌتك٘ العباصات املّشبٛ أثٍاٞ تٕاصم٘ وع اآلخضَٖ عرب األدّظٚ الضقىٗٛ. 4
 0.000 0**862. أختاص الٕقت املٍاعب عٍز التٕاصن وع اآلخضَٖ عرب ٔعاٟط التٕاصن الضقىٗٛ. 5
 0.000 0**799.  الٕعاٟط الضقىٗٛ.احرتً ٔدّٛ ٌعض اآلخضَٖ عرب 6
 0.000 0**914. أحضص عمٜ عزً وكاطعٛ طوالٟ٘ أثٍاٞ حزٖجّي يف الب٠ٗٛ الضقىٗٛ عرب االٌرتٌت.  7
 0.000 0**668. أصر عمٜ املضاعالت الٕاصرٚ رُٔ تأخري. 8
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 الهمٗٛ لمىحٕص(: وعاون اصتباط رصدات فكضات احملٕص اخلاوػ )الكٕاٌني الضقىٗٛ( وع الزصدٛ 7دزٔه )

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.000 0**799. التظً بغٗاعات االعتدزاً املكبٕه لمىٕاقع الضقىٗٛ الصارصٚ وَ اةجّات املدتصٛ. 1
2 

لزٙ ٔع٘ بالكٕاٌني ٔالعكٕبات اخلاصٛ مبهافحٛ اةجضاٟي الضقىٗٛ الصارصٚ وَ 

 اةجّات الضمسٗٛ

.659**0 0.000 
 0.000 0**663. غطٕات ٔإدضاٞات اإلبالغ عَ أٙ عىن غري قإٌٌ٘ يف اجملتىعات الضقىٗٛلزٙ وعضفٛ  3
 0.000 0**807. أتأنز وَ وصزص املعمٕوات قبن ٌؾضِا ٔوؾاصنتّا. 4
 0.000 0**807. أعتأسُ وَ املؤلف أٔ الٍاؽض ألٙ عىن عرب االٌرتٌت قبن االعتفارٚ وٍْ.  5
 0.000 0**727. خضَٖ الؾدصٗٛ ٔعضقٛ ِٕٖتّي عىن غري أخالق٘.أٔوَ أُ اخرتام وعمٕوات اآل 6
7 

أٔوَ أُ تصىٗي الزٖزاُ املزوضٚ ٔالفرئعات ٔاحصٍٛ طضٔارٚ ٔإصعاه الربٖز املظعر 

 ِ٘ وَ اةجضاٟي الضقىٗٛ.

.804**0 0.000 
 0.000 0**690. أؽذع طوالٟ٘ االلتظاً بكٕاٌني اجملتىع الضقى٘. 8

 ط رصدات فكضات احملٕص الغارؼ )احلكٕم ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛ( وع الزصدٛ الهمٗٛ لمىحٕص(: وعاون اصتبا8دزٔه )

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.000 0**808. أع٘ أِىٗٛ قضاٞٚ عٗاعٛ أٙ وٕقع الهرتٌٔ٘ قبن التغذٗن فْٗ أٔ التعاون وعْ. 1
 0.000 0**794. ىعات الضقىٗٛ.أحشص وَ ٌؾض اإلؽاعات ٔاملعمٕوات املطممٛ عرب اجملت 2
 0.000 0**597. أتصفح املٕاقع االلهرتٌٔٗٛ املٍاعبٛ الِتىاوات٘ فكط. 3
 0.000 0**779. ال أعبح مبحتٕٝ املٕاقع االلهرتٌٔٗٛ. 4
 0.000 0**698. أسنض وصزص احملتٕٝ الضقى٘ عٍز االعتفارٚ أٔ االقتباؼ وٍْ. 5
ٛ األعاعٗٛ وجن " اخلصٕصٗٛ ٔالتعبري عَ اعتكز أٌْ جيب فّي احلكٕم الضقىٗ 6

 الضأٙ " وَ قبن مجٗع وغتدزو٘ التكٍٗات الضقىٗٛ.

.833**0 0.000 
 0.000 0**735. أعاِي بٍؾض أخالقٗات البحح عرب اإلٌرتٌت. 7
 0.000 0**656. اعتدزً وٕاقع التٕاصن االدتىاع٘ بؾهن ٔاع ٔوغ٠ٕه. 8

 احملٕص الغابع )الصحٛ ٔالغالوٛ الضقىٗٛ( وع الزصدٛ الهمٗٛ لمىحٕص(: وعاون اصتباط رصدات فكضات 9دزٔه )

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.000 0**824. احضص عمٜ أخش فرتات وَ الضاحٛ ٔال أفضط يف اعتدزاو٘ لألدّظٚ الضقىٗٛ. 1
 0.000 0**688. أػٍب اإلطالٛ يف اعتدزاً األدّظٚ الضقىٗٛ حفاظًا عمٜ الٕقت ٔالصحٛ. 2
 0.000 0**712. التظً اةجمغٛ الصحٗحٛ أثٍاٞ اعتدزاو٘ لألدّظٚ الضقىٗٛ. 3
 0.000 0**859. أتأنز وَ اإلضاٞٚ املٍاعبٛ يف ؽاؽات األدّظٚ الضقىٗٛ. 4
أبتعز عَ ؽاؽٛ اةجّاط الضقى٘ وغافٛ وٍاعبٛ لتذٍب اإلدّار يف عطالت العني،  5

 .ٔتأثري اإلؽعاعات الصارصٚ عَ اةجّاط

.849**0 0.000 
 0.000 0**766. أع٘ األضضاص الٍفغٗٛ الٍامجٛ عَ اإلرواُ وَ اعتدزاً ؽبهات التٕاصن االدتىاع٘. 6
7 

أحضص عمٜ الكٗاً ببعض التىضٍٖات اةجغزٖٛ أثٍاٞ العىن املتٕاصن باعتدزاً 

 األدّظٚ الضقىٗٛ.

.850**0 0.000 
8 

تِٕذات أٔ اٌعهاعات ضٕٟٗٛ أحٕه اػآ ؽاؽٛ اةجّاط باعتىضاص لتفارٙ أٙ 

 وباؽضٚ.

.861**0 0.000 
 (: وعاون اصتباط رصدات فكضات احملٕص الجاوَ )األوَ الضقى٘( وع الزصدٛ الهمٗٛ لمىحٕص10دزٔه )

وعاون  الفكضات ً

 االصتباط 

قٗىٛ 

Sig 
 0.000 0**780. اعتدزً نمىٛ وضٔص قٕٖٛ حلىاٖٛ ادّظت٘ الضقىٗٛ ٔؽبهيت الالعمهٗٛ. 1
 0.000 0**844. ضص عمٜ ؼزٖح ٌعاً التؾػٗن بؾهن رٔصٙ ٔوٍتعي.أح 2
 0.000 0**639. اػٍب فتح أٙ ومفات أٔ صعاٟن غري وعضٔفٛ أٔ غري وٕثٕم بّا. 3
 0.000 0**746. احتفغ راٟىًا بٍغدٛ احتٗاطٗٛ وَ البٗاٌات اهلاوٛ يف قضص صمب خاصد٘.  4
 0.001 0**569. الضقىٗٛ بؾهن رٔصٙ. أحزخ بضاور وهافحٛ الفرئعات عمٜ أدّظت٘ 5

أغري باٌتعاً نمىٛ املضٔص لمىٕاقع اإللهرتٌٔٗٛ اخلاصٛ ب٘ بني الفرتٚ ٔاألخضٝ  6

 حلىاٖٛ خصٕصٗيت.

.718**0 0.000 
7 

أػٍب إعطاٞ وعمٕوات٘ الؾدصٗٛ ٔغريِا وَ البٗاٌات اخلاصٛ باملضاعمٛ أٔ 

 جن فٗػ بٕك ٔتٕٖرت ٔغريِا.تغذٗمّا يف حغابات وٕاقع الؾبهات االدتىاعٗٛ و

.823**0 0.000 
 0.000 0**858. اتعاون راٟىًا وع املٕاقع املٕثٕقٛ ٔاخلالٗٛ وَ الطضص ٔاعتدزً املتصفحات اآلوٍٛ. 8

 0.01رالٛ عٍز  **      0.05رالٛ عٍز  *

  463.=  0.01، ٔعٍز وغتٕٝ راللٛ 361.=  0.05( عٍز وغتٕٝ راللٛ 2-30قٗىٛ ص اةجزٔلٗٛ )ر.ح = 
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٘وه ايِالقسلٖىالنػتاطٝاأّامجٙعاياتي٨ةال٧ضتنتةتةانسضكتةاتططلةا وا
حمددٗضايددعالنسضكددٝالنكهٙددٝانهًذددٗضالنددصٛاتُوًددٚاإنٙددٔازلنددٝاإدكددت١ٙت ااُددسايػددوٟٗااااااا

(،اٖاددصنلا٘وهدد اأّاتطددطلةالغددونتَٝا)لنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝ(اااا0.01ز٧نددٝا)
أٛاأّال٩زلٜاتطددٙؼايددتاقددًً اااتوػددٌااسضكددٝااتنٙددٝايددِاقددسقال٧تػددتقالنددسلخهٚ،ااااا

انطٙتغٔ.

   :ثالجًا/ الصذم البيائي 
حلػتلالنكسقالننُت١ٚ،استي الننتد ٝاتػتلاياتيوال٧ضتنت اانيازضكدٝا دوااا
حمددددٗضايددددِاحمددددتٖضالغددددونتَٝا)لنددددٗاٚااطددددٌٙالقٗلةُددددٝالنطسًٙددددٝ(اٖلنسضكددددٝالنكهٙددددٝااا

ان٨غونتَٝ،اٖلقسٖىالنوتنٚا٘ننياشنل:

ت ذلأص اعتباٌٛ "الٕع٘ بكٗي املٕاطٍٛ الضقىٗٛ" وع الزصدٛ الهمٗٛ (: وعاون اصتباط رصدا11دزٔه )

 لالعتباٌٛ

 وعاون االصتباط  احملأص
 Sigقٗىٛ 

 0.000 0**631. احملٕص األٔه: الٕصٕه "الٍفاس" الضقى٘
 0.000 0**670. احملٕص الجاٌ٘: االتصاه الضقى٘

 0.000 0**727. احملٕص الجالح: ذلٕ األوٗٛ الضقىٗٛ "الجكافٛ الضقىٗٛ"
 0.000 0**674. احملٕص الضابع: المٗاقٛ الضقىٗٛ "اإلتٗهٗت الضقى٘"

 0.000 0**906. احملٕص اخلاوػ: الكٕاٌني الضقىٗٛ
 0.000 0**888. احملٕص الغارؼ: احلكٕم ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛ

 0.000 0**701. احملٕص الغابع: الصحٛ ٔالغالوٛ الضقىٗٛ
 0.000 0**801. الضقى٘ احملٕص الجاوَ: األوَ

 0.01رالٛ عٍز  **      0.05رالٛ عٍز  *

  4630.=  0.01، ٔعٍز وغتٕٝ راللٛ 0.361=  0.05( عٍز وغتٕٝ راللٛ 2-30قٗىٛ ص اةجزٔلٗٛ )ر.ح = 

 

٘وه ايِالقسٖىالنػتا اأّامجٙعاياتي٨ةازضكدتةالضتنتةدتةاحمدتٖضالغدونتَٝااااا
ٝالنكهٙددٝاذددتازلنددٝاإدكددت١ٙت ااُددسايػددوٟٗاااللنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝل،اٖلنسضكدداا

(،اٖادددصنلا٘وهددد اأّاحمدددتٖضال٧غدددونتَٝالن ًتَٙدددٝاتوػدددٌااسضكدددٝااتنٙدددٝايدددِاااااا0.01)
النكسقالننُت١ٚ،اأٛاأّال٩زلٜاتطٙؼايتاقًً انطٙتغٔ.

 :" ثبات استباىة " الوعي بكيه املواطية الرقنية 
اتػتلارنتةال٩زلٜااتنطط٘طونيالنوتنٙوني:اٝستي الننتد ا

 طريكة التجزئة اليصفية:  -أواًلSplit-half method 
متادػدددتلارندددتةالغدددونتَٝاللندددٗاٚااطدددٌٙالقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝلااتغدددودسلٍاسدددتَّٗاااااا
لنوجع١ٝالنُك ٙٝ،اٖشنلايِاخد٨ىاإزمدتزاياتيدوال٧ضتندت اننةغدّٗاادنياجمًدٗااااااااا
زضكتةالن ططلةالن طز٘ٝاٖجمًٗاازضكتةالن ططلةالنعٖكٙٝ;ادٙثامتادػتلاياتيوا

ت اادددنيالنُكددد نياااتزندددٝااةغدددّٗ،اٖسدددسامتاتادددس٘واةدددٗىال٩زلٜااتغدددودسلٍال٧ضتنددد
ياتزنٝاغنةيتّااطلّٖ;ا ّٗامجٙعاحمتٖضال٧غدونتَٝاٖزضكوٓدتالنكهٙدٝاظٖكٙدٝاادسزاااااا

ٖلقسٖىالنوتنٚا٘ننياسٌٙالن نتةا)ل٧ضتنتةتة(اسنواا،لن ططلةا)لنُك نيايوػتٖ٘ني(
اٖااسالنواس٘و:
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 ٌٛ "الٕع٘ بكٗي املٕاطٍٛ الضقىٗٛ" ٔفكا لطضٖكٛ التذظٟٛ الٍصفٗٛ(: وعاون الجبات العتبا12دزٔه )

االصتباط قبن  وعاون الجبات

 احملأص عزر الفكضات التعزٖن 

 احملٕص األٔه: الٕصٕه "الٍفاس" الضقى٘ 8 4110. 5820.

 احملٕص الجاٌ٘: االتصاه الضقى٘ 8 5960. 7470.

 ضقىٗٛ "الجكافٛ الضقىٗٛ"احملٕص الجالح: ذلٕ األوٗٛ ال 8 6300. 7730.

 احملٕص الضابع: المٗاقٛ الضقىٗٛ "اإلتٗهٗت الضقى٘" 8 7580. 8630.

 احملٕص اخلاوػ: الكٕاٌني الضقىٗٛ 8 6770. 8080.

 احملٕص الغارؼ: احلكٕم ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛ 8 7610. 8640.

 احملٕص الغابع: الصحٛ ٔالغالوٛ الضقىٗٛ 8 6820. 8110.

 احملٕص الجاوَ: األوَ الضقى٘ 8 8390. 9120.

 الزصدٛ الهمٗٛ لالعتباٌٛ 64 6690. 8020.

٘وهدد ايددِالقددسٖىالنػددتا اأّاسددٌٙاياددتي٨ةالن نددتةامجٙآددتاكٙددسٜ،اٖ تَدد ااااااا
(،ا8020.سًٙٝاياتيوالن نتةااطط٘طٝالنوجع١ٝالنُك ٙٝانهسضكدٝالنكهٙدٝان٨غدونتَٝا)ااا

ٕال٧غدونتَٝالالنوادط اإىاااْٖٚاسًٙدٝايطت ادٝاأ٘هدت ،اٖشندلا٘دسىااهدٞالنٗردٗقاآدصاااااااا
زضكٝالنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝانسٟاةهنٝالقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜالاجدواكت١ذدٝااا

ا ٗضَٖت.

 ( ثاىيا: باستخذاو معامل نروىباخ الفاGronbach Alpha) 
ستي الننتد ٝااوطس٘طارنتةالغونتَٝاللنٗاٚااطدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝلالاقدٗضتٓتااااا

ٝالقكَٗددددٝان٨غددددونتَٝا ًتَٙدددد طَٖنددددتراأن ددددتانهًذددددتٖضالنلنُٓت١ٙددددٝاتػددددتلاياتيددددوا
النكهٙٝ،اٖلقسٖىالنوتنٚا٘ٗن اشنل:وٓتاٖنسضك

 (: قٗي وعاوالت ثبات اعتباٌٛ "الٕع٘ بكٗي املٕاطٍٛ الضقىٗٛ" بطضٖكٛ نضٌٔباذ ألفا13دزٔه )

 احملأص عزر الفكضات قٗىٛ ألفا

 احملٕص األٔه: الٕصٕه "الٍفاس" الضقى٘ 8 7990.

 احملٕص الجاٌ٘: االتصاه الضقى٘ 8 8170.

 احملٕص الجالح: ذلٕ األوٗٛ الضقىٗٛ "الجكافٛ الضقىٗٛ" 8 8550.

 احملٕص الضابع: المٗاقٛ الضقىٗٛ "اإلتٗهٗت الضقى٘" 8 9180.

 احملٕص اخلاوػ: الكٕاٌني الضقىٗٛ 8 8750.

 احملٕص الغارؼ: احلكٕم ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛ 8 8710.

 حملٕص الغابع: الصحٛ ٔالغالوٛ الضقىٗٛا 8 9180.

 احملٕص الجاوَ: األوَ الضقى٘ 8 8780.

 الزصدٛ الهمٗٛ لالعتباٌٛ 64 9600.

٘وهدد ايددِالقددسٖىالنػددتا اأّامجٙددعاسددٌٙاأن ددتايطت اددٝ،اٖ تَدد اسًٙددٝاياتيددوااا
(اْٖدٚاسًٙدٝايطت ادٝاأ٘هدت ،اٖلنديتاااااا9600. طَٖنتراأن دتانهسضكدٝالنكهٙدٝان٨غدونتَٝا)اااا

اٝانهسضلغٝ.تد ٝانهٗرٗقاات٧غونتَٝانوطنٙطٓتااهٞالناُٙٝالنكهٙتط٢ًِالنن

   املعاجلات اإلحصائية املشتخذمة 
)اطَتيحااSPSS"لنطسامت اياتقٝالننٙتَتةااتغودسلٍالحلتغٗلادػ ااطَتيحا

آس ال٭كتاٝااِاتػت٧٥ةالنسضلغٝ،اٖشندلااا;لنطظٍال٭دكت١ٙٝانهاهٍٗال٧كوًتاٙٝ(
اااتنططقال٭دكت١ٙٝالنوتنٙٝ:

 لقوٗغددددطتةالحلػددددتاٙٝاٖل٧ذمطلتددددتةالقاٙتض٘ددددٝاٖل٩ٖظلّالنُػددددنٙٝاآددددس اإزمددددتزااا
الغوجتاتةااُٙٝالنسضلغٝااهٞاتططلةال٧غونتَٝاٖحمتٖضْتاٖزضكوٓتالنكهٙٝ.

 ياتيوال٧ضتنت ااةغّٗ:الغدودسٍانهكؿدفاادِاقدسقال٧تػدتقالندسلخهٚاند٪زلٜ،اااااااا
ا ًتالغودسٍانسضلغٝالنا٨سٝاانيايوغةلةالنسضلغٝ.
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 انٝا طَٖنترالن ت;ا٭زمتزارنتةال٩زلٜ.ياتز
 ّااااا حلػدددتلالن ندددتةااطط٘طدددٝاااا;ياتيدددوالضتندددت ااةغدددّٗاٖياتزندددٝاغدددنةيتّاادددطلٖ

ا.اSplet half methodلنوجع١ٝالنُك ٙٝا
 لخونددتضلاةلاT-testانهكؿددفااددِاز٧نددٝالن ددطٖقااددنيايوٗغددطتةازضكددتةااُٙددونيااااااا;

ايػوطهونيادػ ايوغةٛ:ا)تطاالنسضلغٝ،النكفالنسضلغٚ(.

 ُج الذراسِة وتفشرُيها والتوصياتىتائ 
 اليتائج املتعلكة بالشؤال األول وتفشريها   -[ 1]

ُ٘لالنػ٦لىال٩ٖىايدِاأغد٢هٝالنسضلغدٝااهدٞ:ايدتاسدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝالنٗلكد اااااااااا
القطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜالاجواكت١ذٝا ٗضَٖت؟اةتننتةتٗلتطْتانسٟا

زلالنرتاددٗٛاٖلنسضلغددتةاااددتنطكٗااندد٪انٮكتاددٝااددِاْددصلالنػدد٦لى،استيدد الننتد ددٝاااا
لنػدددتاطٝالمبتقدددٝااتقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝاٖحمتٖضْدددتاٖسًٙٓدددت،اٖاس٘دددساسدددٌٙالقٗلةُدددٝااااا
لنطسًٙدددٝالنٗلكددد اتٗلتطْدددتاندددسٟاةتنندددتةالن تَٗ٘دددٝالناتيدددٝ،اٖلنددديتامتاتٗندددٙذٓتالاا
ل٭ةتضالنُمطٛاذصٕالنسضلغٝ،اٖيِاردٌاددسزةالننتد دٝامثدتّاحمدتٖضايدِاأقدواتػدعااااااااا

ٗضالنوجددتضٜالنطسًٙددٝاَمددطل اناددسٍاي٠٨يوٓددتانطنٙاددٝاااااحمددتٖض،ادٙددثامتالغددوناتزاحمدداا
النطتننتةاٖاسٍالَوؿتضالغودسليٓتالااعٜ.

 اليتائج املتعلكة بالشؤال الجاىي وتفشريها  -[ 2]

٘ددُلالنػدد٦لىالن ددتَٚايددِاأغدد٢هٝالنسضلغددٝااهددٞ:ايددتازضكددٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝااااا
اٗضَٖت؟لقطدهٝالن تَٗ٘ٝااغعٜالاجواكت١ذٝا اةتننتةلنطسًٙٝانسٟا

نٮكتاٝااِاْصلالنػ٦لى،استي الننتد دٝاتػدتلالقوٗغدعالحلػدتاٚاٖل٧ذمدطل اااااا
لقاٙدددتضٛاٖلندددٗظّالنُػددديبا٧غدددوجتاتةااُٙدددٝالنسضلغدددٝااهدددٞالغدددونتَٝاللندددٗاٚااطدددٌٙااااا

القٗلةُٝالنطسًٙٝلااذتٖضْتاٖزضكوٓتالنكهٙٝ،اٖلقسٖىالنوتنٚا٘ننياشنل:ا
 

ٗاصٙ ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب حملأص اعتباٌٛ "الٕع٘ بكٗي (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املع14دزٔه )

 املٕاطٍٛ الضقىٗٛ" ٔرصدتّا الهمٗٛ

 احملأص ً

عزر 

 الفكضات

 املتٕعط

 احلغاب٘
 االسلضاف

 املعٗاصٙ

 الٕطُ

احلهي عمٜ  الرتتٗب الٍغيب%

 الزصدٛ

 نبريٚ 8 77.08 0.650 3.854 8 احملٕص األٔه: الٕصٕه "الٍفاس" الضقى٘ 1
 نبريٚ 6 83.52 0.586 4.176 8 ٕص الجاٌ٘: االتصاه الضقى٘احمل 2
احملووٕص الجالووح: ذلووٕ األوٗووٛ الضقىٗووٛ "الجكافووٛ     3

 نبريٚ 7 80.10 0.657 4.005 8 الضقىٗٛ"
ٛ الضقىٗٛ "اإلتٗهٗت الضقى٘" 4  نبريٚ دزًا 1 88.10 0.555 4.405 8 احملٕص الضابع: المٗاق
 نبريٚ دزًا 5 85.56 0.602 4.278 8 ٗٛاحملٕص اخلاوػ: الكٕاٌني الضقى 5
 نبريٚ دزًا 3 86.54 0.560 4.327 8 احملٕص الغارؼ: احلكٕم ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛ 6
 نبريٚ دزًا 4 85.84 0.635 4.292 8 احملٕص الغابع: الصحٛ ٔالغالوٛ الضقىٗٛ 7
 نبريٚ دزًا 2 87.96 0.570 4.398 8 احملٕص الجاوَ: األوَ الضقى٘ 8

 نبريٚ دزًا - 84.34 0.475 4.217 64 صدٛ الهمٗٛ لالعتباٌٛالز
٘وه ايِالقسٖىالنػتا اأّاتطس٘طااُٙٝالنسضلغٝانسضكدٝالندٗاٚااطدٌٙالقٗلةُدٝااااا
لنطسًٙٝانسٟاةهنٝالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝااغدعٜالاجدواكت١ذدٝا ٗضَٖدت;ادكدوااهدٞاٖظّااااااااا

لقٓددٗزااٝاإى%(اأٛااسضكددٝا ددنةٜاكددسل ،اٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجدداا84.34َػدديبا)
ِااالدرتلٍلنيتا٘نصذتاياهًٌٙٓانرتغٙذاسٌٙا ل٧ دتّاا،اٖلنطتننتةا٩َ ػدِٓاٖن٪خدط٘
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جبسٖٟاٖأًْٙٝالنواهٌالنصلتٚاٖل٧َ وتحااهدٞال٫خدطاٖلنوٗلقدوالقٙدسايادٔ،اٖشندلااااااا
٩ًْٙددٝاتهددلالنطددٌٙالاتطغددٙذاي ٓددٍٗالقٗلةُددٝال٧زمددتاٚانددسٟالقٙددوالنُتؾدد٣ايددِااا

ااُت٠ايػوطوالجملوًعاٖلنٗةِالن هػطٙين.النطتننتةاٖلنصٛا٘اٗىااهٙٔال

ّا(النددديتاتٗقددده اإىاأ2017ٖسدددسالت طددد اْدددصٕالنُوٙجدددٝايدددعازضلغدددٝا)لنكدددًتزٛ،اا
. ًتالت ط ا)%76.08)انسٟالنطهنٝادكوااهٞاٖظّاَػيبيػوٟٗالقٗلةُٝالنطسًٙٝا

أّازضكٝالنٗاٚااذدتٖضالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاااا(النيتاتٗقه اإىا2019يعازضلغٝا)َتكٚ،ا
اػوٟٗايتاانيالقٙساكسلاٖلقًوتظ،ا دصنلالت طد ايدعازضلغدٝااااانٝاكت٠ةانسٟالنطه

أّازضكددددٝاليددددو٨ماةهنددددٝالقتياددددتةال٩ضزَٙددددٝاااا(الندددديتاتٗقدددده اإى2020النطلؾددددس،)
ا.لحلكٗيٙٝاقٓتضلةالقٗلةُٝالنطسًٙٝايطت اٝ

ّالنوكٗضلةاذمٗا(النيتاتٗقه اإىاأ2017ٖنكُٓتالخوه  ايعازضلغٝا)لنكًتزٛ،ا
ٝااالقٗلةُددٝالنطسً النػددهٙذتة،ا ًددتالخوه دد ايددعازضلغددٝا)اااٙددٝاكددت٠ةااسضكددٝايوٗغددط

ّازضكٝاٖاٚالنطهندٝاا ٓدٍٗالقٗلةُدٝاااا(النيتاتٗقه اإىاأ2018،الن هٗح،اٖلنػطدتّٖ
 ,Al Abdullatif & Gameil،ا ددصنلالخوه دد ايددعازضلغددٝا)لنطسًٙددٝايوٗغددطٝ

أّالنطدد٨لانددسٌ٘ٓايػددوٟٗااددةا ددت اٖاددةايددطوايددِاااااااا(الندديتاتٗقدده اإىاا2020
ا.طتٝادٗىالقٗلةُٝالنطسًٙٝالقٙسٜلقا

ٞاٖ دتّاأا ل دٗضاايدِاحمدتٖضالغدونتَٝاللندٗاٚااطدٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝ:ااااااااااحمدٗضاااهد
%(ا88.10ٗظّاَػديبا)ااداا،لنطلاعاللنهٙتسٝالنطسًٙٝا)ل٭تٙكٙ النطسًٚ(لالالقطتندٝال٩ٖىا

اأدددِاسٗلاددساٖازللالنواتيددوااٖاسضكددٝا ددنةٜاكددسل ،اٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجددٝاإىاااا
لنطسًٚامت وانٗلاعانػهٗمالنطتننتةالقواتي٨ةايدعالنادت ال٧ترتلندٚ،اٖختقدٝااااا
يٗلسعالنوٗلقوال٧كوًتاٙٝاٖلقُكتةالنواهًٙٙدٝ;انٙادمّاادِاقد تةالقػدودسيتةاااااا

اٖضسِٙٓاخ٨ىالنواتيوايعال٫خط.الن هػطُٙٙني

أّازضكددٝا(الندديتاتٗقدده اإىا2019ٖسددسالت طدد اْددصٕالنُوٙجددٝايددعازضلغددٝا)َددتكٚ،ااا
ااػوٟٗاكٙساكسل .ت٭تٙكٙ النطسًٚانسٟالنطهنٝاكت٠ةااٚالنٗا

ايِاحمتٖضالغونتَٝاللنٗاٚااطٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝ:اااحمٗضازَٞ تّاأتًٙتا

ٝااال ددٗضال٩ٖىال دٙددثادكددوااهددٞااا;لنٗقددٗىا)لنُ ددتش(النطسًددٚلالالقطتنددٝالن تيُدد
ل٧زلضٜااددطماا%(اٖاسضكٝا نةٜ،اٖتاعٖالننتد ٝاْصٕالنُوٙجٝاإى77.08ٖظّاَػيبا)

لقسضغٙٝااهٞااطٙ اتطمايوػتٖ٘ٝاأيتٍامجٙعاةتننتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝانهٗقدٗىاااا
ٖلنُ ددتشاإىايكددتزضالقاطتددٝال٧ترتلنددٙٝ;ا َٗٓددتامت ددواأندددٌايكددسضايددِايكددتزضاااااا
ٰ٘هدددتْٞالاْدددصلالناكدددط;ال٩يدددطالندددصٛا٘ع٘دددسايدددِاااا لقاهٗيدددتة،اْٖدددٗالقكدددسضالندددصٛا٧ا

ال٧اسلااٖل٧َوتكٙٝاٖلنوًٙع.ااالحلكٙهٝالقاطتٙٝانهطتننتةاٖ٘طٗزِْاإى

ااتنٗقٗىأّازضكٝالنٗاٚا(النيتاتٗقه اإىا2019 ًتالت ط ايعازضلغٝا)َتكٚ،ا
ااػوٟٗااوتظ.لنطسًٚانسٟالنطهنٝاكت٠ةا

لننتد ٝااسضلغٝاتططلةا واحمٗضااهٞاددسٜانٙودننيااا لنُوت١ح،استي  ٖقع٘سايِااا
النوتنٚ:
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 اليفار( الرقني":فينا يتعلل باحملور األول "الوصول  -أواًل( 
ستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّاااا

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:

(: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "الٕصٕه )الٍفاس( 15دزٔه )

 الضقى٘" 

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب التكزٖض
 6 نبريٚ 75.56 0.782 3.778 لزٙ وعضفٛ بأرٔات التكٍٗٛ الضقىٗٛ ٔبزاٟمّا. .1
 7 نبريٚ 73.86 0.824 3.693 أعتطٗع الٕصٕه لمتكٍٗات الضقىٗٛ املدتمفٛ. .2
 2 نبريٚ 82.26 0.783 4.113 املدتمفٛ.أدٗز البحح عرب املتصفحات الضقىٗٛ  .3

ُأَحّىن الٍؾضات ٔاحملاضضات وَ الصفحات الضقىٗٛ بهن  .4

 عّٕلٛ.

 4 نبريٚ 77.16 0.916 3.858
أعتطٗع تمك٘ املعمٕوات يف أٙ وهاُ ٔطواُ عرب التكٍٗات  .5

 الضقىٗٛ.

 5 نبريٚ 76.12 1.011 3.806
 3 نبريٚ 78.12 0.962 3.906 مٗىٗٛ عَ بعز.اعتدزً الٕعاٟط الضقىٗٛ يف األٌؾطٛ التع .6

 8 نبريٚ 71.04 0.967 3.552 أعاجل وؾهالت الزخٕه لمىصارص الضقىٗٛ املدتمفٛ. .7

8. 

اعتدزً ذلضنات عح تزعي المػٛ العضبٗٛ ٔالمػٛ 

 اإلزلمٗظٖٛ لمٕصٕه لمىعمٕوات.

 1 نبريٚ 82.52 0.869 4.126

حمددٗضاللنٗقددٗىا)لنُ ددتش(ااتطددطلةاا٘وهدد ايددِالقددسٖىالنػددتا اأّازضكددتةاتطددس٘طاا
%(اٖاسضكدٝا دنةٜ،اٖ تَد اأاهدٞاتطدطٜالاااااا82.52-%71.04لنطسًٚل،اتطلٖد اانيا)

احمٗضاللنٗقٗىا)لنُ تش(النطسًٚل:

لغدددودسٍاحمط دددتةاتدددثاتدددساٌالنهغدددٝااا(اٖلنددديتاَكددد ااهدددٞ:الا8لن طدددطٜاضسدددٌا)
ادٗظّاَػديبااالناطاٙٝاٖلنهغٝال٭دمهٙع٘دٝانهٗقدٗىانهًاهٗيدتةل،الدوهد القطتندٝال٩ٖىاااااا

ةتنندتةالقطدهدٝااااأّاٖتادعٖالننتد دٝاْدصٕالنُوٙجدٝاإىااااا،%(ااسضكٝا نة82.52ٜسسضٕا)
لن تَٗ٘ٝاا هػطنيااغتننٙوِٓالنػتدطٝازمسّالنهغدونيالناطاٙدٝاٖل٩كُنٙدٝ،اتهغدوٌٓااااا
ل٩ٍاْٚالنهغٝالناطاٙٝالنيتا٘ػدٓوااهدِٙٓالنواتيدواآدتانهٗقدٗىاإىالقاهٗيدتةالنديتاااااااا

 ودٟٗالقاهٗيدتتٚااتنغدٝالناطاٙدٝااهدٞالنؿدنكٝالناُكنٗتٙدٝااااااااسموتكَٗٓت،اضاٌاند نٝالا
يطتضَددٝااددت وٟٗال٧نكرتَٖددٚالقوددٗلتطااتنهغددٝال٧دمهٙع٘ددٝالندديتاتاوددمالنهغددٝالن تَٙددٝاااا
لندددديتاتط ددددعالقددددسلضؽالن هػددددطُٙٙٝاخدددد٨ىايطلدهددددٓتالنواهًٙٙددددٝااهددددٞاإ ػددددتآتاااا

ساٌالنهغددٝاحمط ددتةاتددثاتددنهطتننددتة،اٖاهٙددٔا٘ػددودسٍاةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝا
لاْددصٕالقطدهددٝالنواهًٙٙددٝالندديتااااالناطاٙددٝاٖلنهغددٝال٭دمهٙع٘ددٝانهٗقددٗىانهًاهٗيددتةاااا

٘طوكطاتاهٌالنهغتةاتًٙٓتااهٞاْتتنيالنهغونياتطع،اتًٙدتا٘ودٙ النواهدٌٙالقدتياٚااااا
 تطماأ مانواهٌانغتةاأخطٟاٖاتنوتنٚال٧ة٨اااهٞاحموٟٗاياهٗيتتٚاأ م.ا

(اٖلنديتاا7لن طدطٜاضسدٌا)ااا)لنُ دتش(النطسًدٚل:ااٖ تَ اأزَٞاتططٜالاحمٗضاللنٗقدٗىاا
أادتقايؿدك٨ةالندسخٗىانهًكدتزضالنطسًٙدٝالقدوه دٝل،الدوهد القطتندٝااااااااااَك ااهدٞ:الا

%(ااسضكددٝا ددنةٜ،اٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕااا71.04لن تيُددٝاٖل٩خددةٜااددٗظّاَػدديباسددسضٕا)اا
ٖكددٗزات ددتٖةالايػددوٗ٘تةالقاطتددٝال٭نكرتَٖٙددٝانددسٟاةتننددتةالقطدهددٝاااااالنُوٙجددٝاإىا

ٝالن تَٗ٘ددٝالالنواتيددوايددعا ،اإ٧اأَددٔا٘ٗكددساتٗكددٔاايؿددك٨ةالنددسخٗىانهًكددتزضالنطسًٙدد
كسٛانسٟاأاهنِٓاذمٗاتاهٌاغنوايٗلكٓٝاْصٕالقؿدك٨ةانكدٚا٘دوًكِايدِالنٗقدٗىاااااا

 نهًاهٗيتةالن٨ظيٝانوطٗ٘طايػوٗ٘تتِٓالقاطتٙٝ.ا
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 فينا يتعلل باحملور الجاىي "االتصال الرقني": -ثاىيًا 
لقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّااااستيددد الننتد دددٝاتػدددتلا

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:

 (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "االتصاه الضقى٘" 16دزٔه )

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
ُ الٕط

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب التكزٖض
 90.12 0.739 4.506 أتٕاصن وع طوالٟ٘ عرب ٔعاٟن التٕاصن االدتىاع٘. .1

نبريٚ 

 1 دزًا

2. 

اعتفٗز وَ خربات طوالٟ٘ يف وعاةجٛ املٕضٕعات 

 العمىٗٛ ٔالجكافٗٛ.

4.273 0.777 85.46 

نبريٚ 

 4 دزًا

التٕاصن أعاِي يف إثضاٞ الٍكاؽات املفٗزٚ عرب تكٍٗات  .3

 الضقى٘.

 7 نبريٚ 80.86 0.867 4.043

لزٙ وعضفٛ باخلٗاصات املٍاعبٛ لمتٕاصن عرب تكٍٗات  .4

 التٕاصن املدتمفٛ.

 5 نبريٚ 81.30 0.827 4.065
5. 

أمن٘ وّاصات التعمي التؾاصن٘ ٔالتعأٌ٘ بٗين ٔبني 

 طوالٟ٘ عرب التطبٗكات الضقىٗٛ املدتمفٛ.

 6 نبريٚ 81.12 0.920 4.056
6. 

وهٍتين أرٔات التٕاصن الضقى٘ وَ بٍاٞ صزاقات 

 دزٖزٚ يف وٍاطل رلتمفٛ وَ العامل.

 8 نبريٚ 74.34 1.227 3.717

7. 

لزٙ قزصٚ لمتعاون وع التطبٗكات الضقىٗٛ وجن فٗػ 

 بٕك ، ٔاتػ أب، فاٖرب، اٌغتذضاً ٔغريِا.

4.432 0.706 88.64 

نبريٚ 

 2 دزًا

8. 

-Eااللهرتٌٔ٘     ) أدٗز اصعاه ٔاعتكباه الربٖز 
mail.) 

نبريٚ  86.26 0.807 4.313

 3 دزًا

حمددٗضالل٧تكددتىالنطسًددٚلاتطددطلةا٘وهدد ايددِالقددسٖىالنػددتا اأّازضكددتةاتطددس٘طاا
%(اٖاسضكددٝايددتااددنيا ددنةٜاٖ ددنةٜاكددسل ،اٖ تَدد اااااا90.12-%74.34تطلٖددد ااددنيا)ا

اأاهٞاتططٜالاحمٗضالل٧تكتىالنطسًٚل:

أتٗلقددوايددعاظي١٨ددٚااددماٖغددت١والنوٗلقددوااا(اٖلندديتاَكدد ااهددٞ:ال1لن طددطٜاضسددٌا)
%(ااسضكدٝا دنةٜاكدسل ،اااا90.12ل٧كوًتاٚل،الدوه القطتندٝال٩ٖىاادٗظّاَػديباسدسضٕا)اااا

ؾٓسةاإسنتىا نةااٖغت١والنوٗلقوال٧كوًتاٚأّاٖتاعٖالننتد ٝاْصٕالنُوٙجٝاإىا
يددِا تتددٝات٢ددتةالجملوًددعالن هػددطٙين;ادٙددثامت ددواتهددت٠ٯالكوًتاٙددتاٖلغددات اأيددتٍااااااااا

ننددتةانهوٗلقددواٖتنددتزىال٩خنددتضاٖلقاهٗيددتة،اٖلنوُ ددٙؼااددِالقؿددتاطاٖلنواددنةااااااااالنطت
 آُت.

(اٖلندديتاَكدد اا6ٖ تَدد اأزَددٞاتطددطٜالاحمددٗضالل٧تكددتىالنطسًٚل:لن طددطٜاضسددٌا)ااااا
يكُدددويناأزٖلةالنوٗلقددددوالنطسًدددٚايدددِااُددددت٠اقدددسلستةاكس٘دددسٜالايُددددتة ااااااااهدددٞ:الا

%(ا74.34اددٗظّاَػدديباسددسضٕا)خموه ددٝايددِالناددت ل،الدوهدد القطتنددٝالن تيُددٝاٖل٩خددةٜااا
ندٙ النٗسد القودتحاأيدتٍالنطتنندتةااااااااسضكٝا نةٜ،اٖتاعٖالننتد دٝاْدصٕالنُوٙجدٝاإىااا

ننُددت٠اقددسلستةاٖلغدداٝالاجددوالحلتكددٝاإىانٮدتةددٝااذوٗ٘ددتةالقددتْحاٖلقطددطضلةااااااااا
لنسضلغٙٝ،اإنتتٝاإىاٖكٗزالنك ةايِالنوذ قانسٟال٩غطالن هػطُٙٙٝااهٞاإَؿدت٠اا

قدددسلستةاٖلغددداٝالاجدددواجموًدددعا٘وكدددفااتنودددسِ٘اٖلحلؿدددًٝااااااااُدددتتِٓالنطتنندددتةا
 ن٪َ ٞ;اإ٧اأَٔالالنٗس اشلتٔا٘غزالنطط ااِااُت٠اا٨سٝاقسلسٝايعاشلةالقُؼ.اا

 فينا يتعلل باحملور الجالح "ذلو األمية الرقنية )الجكافة الرقنية(": -ثالجًا 
ٝااا ٖل٩ٖظلّااستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘ددد

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 

 

 

 

 

 

 م2022.. يل  أبر ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

155 
 

ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "ذلٕ األوٗٛ  (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ 17دزٔه )

 الضقىٗٛ )الجكافٛ الضقىٗٛ(" 

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب كزٖضالت
 5 نبريٚ 82.08 0.846 4.104 أتعمي ساتًٗا وَ خاله اعتدزاو٘ لمتكٍٗات الضقىٗٛ. .1
2. 

أحطض الٍزٔات ٔالرباور ٔالفٗزِٖٕات التعمٗىٗٛ 

 االلهرتٌٔٗٛ لتعظٖظ عبن اعتفارت٘ وَ التكٍٗات الضقىٗٛ.

 4 نبريٚ 82.12 0.947 4.106

 أصٖزِا عرب أعتطٗع ؼىٗن الرباور التعمٗىٗٛ اليت .3

 ؽبهٛ االٌرتٌت.

4.315 0.834 86.30 

نبريٚ 

 1 دزًا

لزٙ ٔع٘ بأِىٗٛ تعمي وّاصات اعتدزاً التهٍٕلٕدٗا  .4

 الضقىٗٛ.

4.258 0.840 85.16 

نبريٚ 

 2 دزًا

5. 

أثكف ٌفغ٘ باالطالع عمٜ املغتحزثات التهٍٕلٕدٗٛ 

 ٔاملعمٕواتٗٛ اةجزٖزٚ.

 3 نبريٚ 82.86 0.851 4.143

6. 

طوالٟ٘ عىمًٗا عمٜ وّاصات التهٍٕلٕدٗا الضقىٗٛ  أرصب

 املعاصضٚ.

 7 نبريٚ 74.12 0.949 3.706

7. 

أؽاصك يف رٔصات تزصٖبٗٛ عَ بعز لظٖارٚ حصٗميت 

 املعضفٗٛ باعتدزاً التطبٗكات الضقىٗٛ. 

 8 نبريٚ 71.12 1.045 3.556

8. 

أتابع االبتهاصات فٗىا ٖتعمل باألدّظٚ احملىٕلٛ ٔاحلاعب 

 ٘ ٔغريِا،اآلل

 6 نبريٚ 77.08 1.011 3.854

حمٗضالحمٗال٩يٙدٝالنطسًٙدٝاااتططلةا٘وه ايِالقسٖىالنػتا اأّازضكتةاتطس٘طا
%(اٖاسضكددددٝايددددتااددددنيا ددددنةٜا86.30-%71.12)لن طتتددددٝالنطسًٙددددٝ(لاتطلٖددددد ااددددنيا)

ٖ دددنةٜاكدددسل ،اٖ تَددد اأاهددددٞاتطدددطٜالاحمدددٗضالحمددددٗال٩يٙدددٝالنطسًٙدددٝا)لن طتتددددٝاااااااا
النطسًٙٝ(ل:

أغددوطٙعااًٙددوالنددمليحالنواهًٙٙددٝالندديتااا(اٖلندديتاَكدد ااهددٞ:الا3سددٌا)لن طددطٜاض
%(ااسضكٝا86.30أض٘سْتااماؾنكٝال٧َرتَ ل،الدوه القطتنٝال٩ٖىااٗظّاَػيباسسضٕا)

أّاةتنندتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝاَؿد ّالاااااٖتاعٖالننتد ٝاْدصٕالنُوٙجدٝاإىاااا، نةٜاكسل 
ٓددتالالجملددتىالنواهًٙددٚ،اٖنهذتكددٝاااااكددطال٧َوؿددتضالنٗلغددعانهوكُٗنٗكٙددت،اٖتطنٙطتتااا

لقتغدددٝان٨غدددو تزٜايدددِالندددمليحالنواهًٙٙدددٝاختقدددٝالاجدددوالنواهدددٌٙالقدددسيحاَوٙجدددٝاا
كت١ذٝا ٗضَتد;ادٙثاأقن انعليت ااهِٙٓالنواتيدوايدعاْدصٕالندمليحاٖياطتدٝاانٙدتةااااااا

 اًٙهٓتاٖل٧غو تزٜايُٓت.ا

ًٙدٝ(ل:لن ططٜااٖ تَد اأزَدٞاتطدطٜالاحمدٗضالحمدٗال٩يٙدٝالنطسًٙدٝا)لن طتتدٝالنطساااااااا
(اٖلنددديتاَكددد ااهدددٞ:الأؾدددتضمالازٖضلةاتسض٘نٙدددٝاادددِااادددسانع٘دددتزٜادكدددٙهيتااا7ضسدددٌا)

لقاطتٙددٝااتغدددودسلٍالنوطنٙطدددتةالنطسًٙددٝل،الدوهددد القطتندددٝالن تيُددٝاٖل٩خدددةٜاادددٗظّاااا
لضتندت اْدصٕاااا%(ااسضكٝا دنةٜ،اٖتادعٖالننتد دٝاْدصٕالنُوٙجدٝاإىااااا71.12َػيباسسضٕا)

س الن طلنالقوتحانطتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝاٖأٖنٗ٘تتِٓااٗالازٖضلةاتسض٘نٙٝلقؿتض ٝا
 الان٠ٗالقوطهنتةالنسضلغٙٝال٩خطٟ.

 فينا يتعلل باحملور الرابع "اللياقة الرقنية )اإلتيهيت الرقني(": -رابعًا 
ستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّاااا

ال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:لنُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلا



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 
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ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "المٗاقٛ الضقىٗٛ  (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاص18ٙدزٔه )

 )اإلتٗهٗت الضقى٘(" 

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب التكزٖض

٘ ٔاملتحطض يف التعاون وع ألتظً بكٕاعز الغمٕك الضاق .1

 التطبٗكات الضقىٗٛ.

4.406 0.733 88.12 

نبريٚ 

 6 دزًا

2. 

أػٍب االطالع عمٜ املعمٕوات احملفٕظٛ عمٜ أدّظٚ 

 اآلخضَٖ إال مبٕافكتّي.

4.467 0.741 89.34 

نبريٚ 

 4 دزًا

أحضص عمٜ ثكافٛ احلٕاص املٍطك٘ عرب اجملتىعات  .3

 عٗٛ تاوٛ.الضقىٗٛ ٔوٍاقؾٛ اآلصاٞ مبٕضٕ

4.387 0.721 87.74 

نبريٚ 

 7 دزًا

اٌتك٘ العباصات املّشبٛ أثٍاٞ تٕاصم٘ وع اآلخضَٖ عرب  .4

 األدّظٚ الضقىٗٛ.

4.480 0.709 89.60 

نبريٚ 

 3 دزًا

5. 

أختاص الٕقت املٍاعب عٍز التٕاصن وع اآلخضَٖ عرب 

 ٔعاٟط التٕاصن الضقىٗٛ.

4.484 0.724 89.68 

نبريٚ 

 2 دزًا

6. 

 90.16 0.671 4.508 ً ٔدّٛ ٌعض اآلخضَٖ عرب الٕعاٟط الضقىٗٛ.احرت

نبريٚ 

 1 دزًا

7. 

أحضص عمٜ عزً وكاطعٛ طوالٟ٘ أثٍاٞ حزٖجّي يف 

 الب٠ٗٛ الضقىٗٛ عرب االٌرتٌت. 

4.452 0.723 89.04 

نبريٚ 

 5 دزًا

 8 نبريٚ 81.16 0.969 4.058 أصر عمٜ املضاعالت الٕاصرٚ رُٔ تأخري. .8

حمددٗضاللنهٙتسددٝالنطسًٙددٝااااتطددطلةالقددسٖىالنػددتا اأّازضكددتةاتطددس٘طااا٘وهدد ايددِاا
%(اٖاسضكدددٝايدددتاادددنيا دددنةٜااا90.16-%81.16)ل٭تٙكٙددد النطسًدددٚ(لاتطلٖدددد اادددنيا)اا

اٖ نةٜاكسل ،اٖ تَ اأاهٞاتططٜالاحمٗضاللنهٙتسٝالنطسًٙٝا)ل٭تٙكٙ النطسًٚ(ل:

نٗغددت١عا(اٖلندديتاَكدد ااهددٞ:اللدددرتٍاٖكٓددٝاَمددطال٫خددطِ٘ااددمالاا6لن طددطٜاضسددٌا)
%(ااسضكددٝا ددنةٜاكددسل ،اااا90.16لنطسًٙددٝل،الدوهدد القطتنددٝال٩ٖىااددٗظّاَػدديباسددسضٕا)ااااا

يددتاتوػددٌااددٔالقطدهددٝالناًط٘ددٝالندديتاتُوًددٚاإنٙٓددتااااااٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجددٝاإىاا
ةتننتةالقطدهٝالن تَٗ٘ٝا إَتثايِات كةا٘وػٌااتقطَٖٝاَٖهحالكوًدتاٚ،اٖددطمااا

 اتيوايعال٩خطِ٘اٖكتْٙتاٖامالنٗغت١عالنطسًٙٝاهٞاي٨يػٝالنصٖقالناتٍالالنوا

لن طدطٜاضسدٌااااٖ تَ اأزَٞاتططٜالاحمٗضاللنهٙتسٝالنطسًٙدٝا)ل٭تٙكٙد النطسًدٚ(ل:ااا
(اٖلنيتاَك ااهٞ:الأضزااهٞالقطلغ٨ةالنٗلضزٜازّٖات خةل،الدوه القطتندٝالن تيُدٝااا8)

ْصٕالنُوٙجٝاإىا%(ااسضكٝا نةٜ،اٖتاعٖالننتد ٝا81.16ٖل٩خةٜااٗظّاَػيباسسضٕا)
لقطَٖددٝالنكددنةٜالندديتاتوًوددعاآددتاٖغددت١عاٖاطجمٙددتةالنوٗلقددوالنطسًددٚ،اٖلندديتاتوددٙ اااا
إيكتَددددتةالنؿدددداٗضالن ددددٗضٛااددددٗضٖزايطلغدددد٨ةايددددِال٫خددددطِ٘ا وطُٙددددتةالنددددٗلتؼاألاا
ٖلقتغُجطاٖاةْت،ا صنلاتٗلتطال٩كٓعٜالنص ٙٝالنيتاتػوٗا اتُع٘دوااطجمٙدتةااا

طتننتةالقوهطنياذصٕالقطلغد٨ةايدِاغدطاٝالندطزااااالنوٗلقوالنطسًٚااهٙٓت;ايتا كِالن
 اهٞالقطلغ٨ةالنٗلضزٜ.

 فينا يتعلل باحملور اخلامص "الكواىني الرقنية": -خامشًا 
ستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّاااا

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 
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 (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "الكٕاٌني الضقىٗٛ" 19)دزٔه 

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب التكزٖض

التظً بغٗاعات االعتدزاً املكبٕه لمىٕاقع الضقىٗٛ  .1

 الصارصٚ وَ اةجّات املدتصٛ.

 5 نبريٚ دزًا 85.74 0.749 4.287

2. 

لزٙ ٔع٘ بالكٕاٌني ٔالعكٕبات اخلاصٛ مبهافحٛ 

 اةجضاٟي الضقىٗٛ الصارصٚ وَ اةجّات الضمسٗٛ.

 7 نبريٚ 83.08 0.883 4.154

لزٙ وعضفٛ غطٕات ٔإدضاٞات اإلبالغ عَ أٙ عىن غري  .3

 قإٌٌ٘ يف اجملتىعات الضقىٗٛ

 8 نبريٚ 80.82 0.900 4.041

 3 نبريٚ دزًا 88.00 0.744 4.400 ز وَ وصزص املعمٕوات قبن ٌؾضِا ٔوؾاصنتّا.أتأن .4
5. 

أعتأسُ وَ املؤلف أٔ الٍاؽض ألٙ عىن عرب االٌرتٌت قبن 

 االعتفارٚ وٍْ. 

 6 نبريٚ 83.60 0.845 4.180

6. 

أٔوَ أُ اخرتام وعمٕوات اآلخضَٖ الؾدصٗٛ ٔعضقٛ 

 ِٕٖتّي عىن غري أخالق٘.

 2 نبريٚ دزًا 88.34 0.895 4.417

7. 

أٔوَ أُ تصىٗي الزٖزاُ املزوضٚ ٔالفرئعات ٔاحصٍٛ 

 طضٔارٚ ٔإصعاه الربٖز املظعر ِ٘ وَ اةجضاٟي الضقىٗٛ.

 4 نبريٚ دزًا 86.52 0.846 4.326

8. 

 1 نبريٚ دزًا 88.34 0.737 4.417 أؽذع طوالٟ٘ االلتظاً بكٕاٌني اجملتىع الضقى٘.

ّااا حمددٗضاللنطدٗلَنيالنطسًٙددٝلااتطدطلةاازضكددتةاتطدس٘طااا٘وهد ايدِالقددسٖىالنػدتا اأ
%(اٖاسضكددٝايددتااددنيا ددنةٜاٖ ددنةٜاكددسل ،اٖ تَدد اااااا88.34-%80.82تطلٖددد ااددنيا)ا

(اٖلنديتاَكد ااهدٞ:الأؾدجعااااا8لن ططٜاضسدٌا)ااأاهٞاتططٜالاحمٗضاللنطٗلَنيالنطسًٙٝل:
سضٕاظي١٨دٚال٧نوددعلٍااطددٗلَنيالجملوًددعالنطسًددٚل،الدوهدد القطتنددٝال٩ٖىااددٗظّاَػدديباسددا

أّال٧نودعلٍااوهددلااٖتادعٖالننتد ددٝاْدصٕالنُوٙجددٝاإىاااا،%(ااسضكدٝا دنةٜاكددسل اا88.34)
لنطددٗلَنيا٘طغدددذالددددرتلٍالنطتنندددتةا٩َ ػددٌٓا نتد دددتةا٘ودددناِالقدددُٓحالناهًدددٚالااا
لسونتؽالقاطتٝالقُؿٗضٜايدُِاخد٨ىالنوكُٗنٗكٙدٝالنطسًٙدٝ،اتدت وٟٗالنطسًدٚادتندٔاااااااا

َاااا ؿددطاٖلسوندتؽ،ا٧ازمددٗظال٧َوطدتمايُٓددت،اأٖاااددتىال ودٟٗالنددٗضسٚ،اندٔادطددٗقاةندعاٖ
 لنواسٛااهٙٓت.

(اٖلندديتاَكدد ا3لن طددطٜاضسددٌا)اٖ تَدد اأزَددٞاتطددطٜالاحمددٗضاللنطددٗلَنيالنطسًٙددٝل:ا
نددددسٛاياطتددددٝاخبطددددٗلةاٖإكددددطل٠لةال٭ادددد٨نااددددِاأٛااًددددوااددددةاسددددتََٗٚالااااهددددٞ:ال

%(ا80.82لجملوًاددتةالنطسًٙددٝل،الدوهدد القطتنددٝالن تيُددٝاٖل٩خددةٜااددٗظّاَػدديباسددسضٕا)اااا
ٖاددٚاةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘دددٝاااااسضكددٝا ددنةٜ،اٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجددٝاإىااااااا

ا ًْٙٝال٧اد٨ناادِاأٛااًدواادةاسدتََٗٚالالجملوًادتةالنطسًٙدٝ;الالحلدسايدِاَؿدطااااااااااا
ل٩تكددتضالقُذددط اٖمحت٘ددٝالنددُـ٠ايُٓددت،اٖيُددعال٧اوددعلظاٖل٧دوٙددتىالنطسًددٚاٖلنواددسٛا

تًٙدتا٘هجد٢ِالنطتنندتةاإىاتادوال٧اد٨ناااااااهٞاخكٗقٙتةال٫خدطِ٘اٖلنوذدطفاآدٌ،اااا
 اِاأٛااًواستََٗٚالاأنٙ الحلسٖزاٖدتىال٭غت٠ٜالقنتؾطٜاٖلنٗلنذٝ.

(اAl Abdullatif & Ali Gameil, 2020)ٖسدسالت طد اْدصٕالنُوٙجدٝايدعازضلغدٝااااااا
ِاالندديتاتٗقدده اإىاأاا ت٭ا٨ناادددِالنػددهٗماادددةاا٘طٗيددّٗااددااالنطهندددٝاّاادددسزا ددنةايدد

 .دوكٝلقػ٦ٖىاإىالنػهطتةالق

 فينا يتعلل باحملور الشادض "احلكوم واملشؤوليات الرقنية": -سادسًا 
ستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّاااا

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 
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غيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "احلكٕم (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ ٔالٕطُ ال20ٍدزٔه )

 ٔاملغؤٔلٗات الضقىٗٛ" 

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 التكزٖض
الرتت

 ٖب
أع٘ أِىٗٛ قضاٞٚ عٗاعٛ أٙ وٕقع الهرتٌٔ٘ قبن  .1

 التغذٗن فْٗ أٔ التعاون وعْ.

 3 نبريٚ دزًا 88.56 0.680 4.428

2. 

ؽاعات ٔاملعمٕوات املطممٛ عرب أحشص وَ ٌؾض اإل

 اجملتىعات الضقىٗٛ.

 2 نبريٚ دزًا 88.86 0.716 4.443
 6 نبريٚ دزًا 85.26 0.831 4.263 أتصفح املٕاقع االلهرتٌٔٗٛ املٍاعبٛ الِتىاوات٘ فكط. .3

 5 نبريٚ دزًا 85.46 0.771 4.273 ال أعبح مبحتٕٝ املٕاقع االلهرتٌٔٗٛ. .4
5. 

ٝ الضقى٘ عٍز االعتفارٚ أٔ االقتباؼ أسنض وصزص احملتٕ

 وٍْ.

 8 نبريٚ 83.12 0.828 4.156

6. 

اعتكز أٌْ جيب فّي احلكٕم الضقىٗٛ األعاعٗٛ وجن 

"اخلصٕصٗٛ ٔالتعبري عَ الضأٙ" وَ قبن مجٗع 

 وغتدزو٘ التكٍٗات الضقىٗٛ.

 4 نبريٚ دزًا 88.08 0.706 4.404

 7 نبريٚ 83.42 0.796 4.171 .أعاِي بٍؾض أخالقٗات البحح عرب اإلٌرتٌت .7

8. 
 1 نبريٚ دزًا 89.56 0.684 4.478 اعتدزً وٕاقع التٕاصن االدتىاع٘ بؾهن ٔاع ٔوغ٠ٕه.

حمٗضاللحلطدٗقاٖلقػد٦ٖنٙتةاااتططلةا٘وه ايِالقسٖىالنػتا اأّازضكتةاتطس٘طا
%(اٖاسضكددٝايددتااددنيا ددنةٜاٖ ددنةٜاكددسل ،ااا89.56-%83.12لنطسًٙددٝلاتطلٖددد ااددنيا)ا

(اٖلنديتاا8لن طدطٜاضسدٌا)ااااهٞاتططٜالاحمٗضاللحلطٗقاٖلقػ٦ٖنٙتةالنطسًٙٝل:ٖ تَ اأ
لغددودسٍايٗلسددعالنوٗلقددوال٧كوًددتاٚااؿددكواٖلااٖيػدد٢ٗىل،الدوهدد اااااااَكدد ااهددٞ:الا

ٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕاا،%(ااسضكددٝا ددنةٜاكددسل 89.56لقطتنددٝال٩ٖىااددٗظّاَػدديباسددسضٕا)
وال٧كوًددتاٚااؿددكواغددهيباأّالنددنازا٘طددٍٗااتغددودسلٍايٗلسددعالنوٗلقددالنُوٙجددٝاإى

٘ػدد٠ٚاتٙددٔاإىال٫خددطِ٘اٖ٘كددطتٔاإىاإنددتاٝالنٗسدد اٖاددثالنػددًٍٗالن كط٘ددٝاٖتؿددٗ٘ٝاا
قددٗضٜالقددطأٜالن هػددطُٙٙٝ;انددصلاجتددساةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝاأّالنددٗاٚاٖلقػدد٦ٖنٙٝاااا
لنيتال١وًُوٓتااهٙٓتاأغدطتٓتاٖجموًآدتازمد اأّاتكدّٗادتندطٜاخد٨ىالغدودسليِٓاااااااا

وًددتاٚ،اٖأّا٘كددِاغدد ةلةاجملددوًآِاْٖددٗ٘وِٓالن هػددطُٙٙٝاااااقٗلسددعالنوٗلقددوال٧كا
 ل٩قٙهٝ.اا

(ا5لن طددطٜاضسددٌا)اٖ تَدد اأزَددٞاتطددطٜالاحمددٗضاللحلطددٗقاٖلقػدد٦ٖنٙتةالنطسًٙددٝل:ااا
أش طايكسضال وٟٗالنطسًٚااُسال٧غو تزٜاأٖال٧سونتؽايُدٔل،اااٖلنيتاَك ااهٞ:ال

(ااسضكددٝا ددنةٜ،اٖتاددعٖا%83.12لدوهدد القطتنددٝالن تيُددٝاٖل٩خددةٜااددٗظّاَػدديباسددسضٕا)ا
أّاةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝال وػددصماخدد٨ىاتاهددًِٙٓااااالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجددٝاإىااا

لناس٘سايِايٓتضلةالننذثالناهًٚ،اٖيِاأاطظاتهدلالقٓدتضلةاتٗرٙد القاهٗيدٝالنديتامتاااااا
لسونتغددددٓتايددددِاخدددد٨ىاَػددددنٓتاإىايكددددسضْتالنددددط١ٙؼ،اٖنكددددّٗالنؿددددنكٝالناُكنٗتٙددددٝاا

ًاهٗيددٝااهددٞايػددوٟٗالناددت ،اتددإّاكددوال٧سونتغددتةالااااأقددنذ القكددسضالنددط١ٙؼانها
لننذددٗثاٖلنسضلغددتةالناهًٙددٝا٘ددوٌايددِاخ٨ذددت،اٖيددِاُْددتاٖكدد ااهددٞاةتننددتةالناهددٌااااا
نهاًددواآددتضٜالنوٗرٙدد اقددتامتال٧سونددتؽايُددٔ،اٖشنددلانهًذتتمددٝااهددٞاسددٌٙال٩يتَددٝااا

الناهًٙٝاٖتطغٙدٓتالاأزل١ِٓالننذ ٚاٖاتضغتةال٩خطِ٘الناهًٙٝ.

 ينا يتعلل باحملور الشابع "الصحة والشالمة الرقنية":ف -سابعًا 
ستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّاااا

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 
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ذلٕص "الصحٛ  (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات21دزٔه )

 ٔالغالوٛ الضقىٗٛ" 

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب التكزٖض
احضص عمٜ أخش فرتات وَ الضاحٛ ٔال أفضط يف اعتدزاو٘  .1

 لألدّظٚ الضقىٗٛ.

 2 نبريٚ دزًا 87.52 0.713 4.376
2. 

فاظًا عمٜ أػٍب اإلطالٛ يف اعتدزاً األدّظٚ الضقىٗٛ ح

 الٕقت ٔالصحٛ.

 5 نبريٚ دزًا 86.60 0.789 4.330
التظً اةجمغٛ الصحٗحٛ أثٍاٞ اعتدزاو٘ لألدّظٚ  .3

 الضقىٗٛ.

 6 نبريٚ دزًا 84.16 0.842 4.208

 3 نبريٚ دزًا 87.42 0.780 4.371 أتأنز وَ اإلضاٞٚ املٍاعبٛ يف ؽاؽات األدّظٚ الضقىٗٛ. .4
5. 

لضقى٘ وغافٛ وٍاعبٛ لتذٍب أبتعز عَ ؽاؽٛ اةجّاط ا

اإلدّار يف عطالت العني، ٔتأثري اإلؽعاعات الصارصٚ عَ 

 اةجّاط.

 4 نبريٚ دزًا 86.68 0.806 4.334

6. 

أع٘ األضضاص الٍفغٗٛ الٍامجٛ عَ اإلرواُ وَ اعتدزاً 

 ؽبهات التٕاصن االدتىاع٘.

 1 نبريٚ دزًا 87.64 0.762 4.382

7. 

ٍٖات اةجغزٖٛ أثٍاٞ العىن أحضص عمٜ الكٗاً ببعض التىض

 املتٕاصن باعتدزاً األدّظٚ الضقىٗٛ.

 8 نبريٚ 82.82 0.912 4.141

8. 

أحٕه اػآ ؽاؽٛ اةجّاط باعتىضاص لتفارٙ أٙ تِٕذات أٔ 

 اٌعهاعات ضٕٟٗٛ وباؽضٚ.

 7 نبريٚ 83.82 0.812 4.191

حمددٗضاللنكددذٝاٖلنػدد٨يٝاتطددطلةا٘وهدد ايددِالقددسٖىالنػددتا اأّازضكددتةاتطددس٘طا
%(اٖاسضكددٝايددتااددنيا ددنةٜاٖ ددنةٜاكددسل ،ااا87.64-%82.82لنطسًٙددٝلاتطلٖددد ااددنيا)ا

(اٖلندديتا6لن طددطٜاضسددٌا)اٖ تَدد اأاهددٞاتطددطٜالاحمددٗضاللنكددذٝاٖلنػدد٨يٝالنطسًٙددٝل:ا
أاددٚال٩نددطلضالنُ ػددٙٝالنُتمجددٝااددِال٭زيددتّايددِالغددودسلٍاؾددنكتةااااااااَكدد ااهددٞ:الا

%(ااسضكدددٝا87.64اسدددسضٕا)لنوٗلقدددوال٧كوًدددتاٚل،الدوهددد القطتندددٝال٩ٖىاادددٗظّاَػددديباا
سدسضٜاؾدنكتةالنوٗلقدوال٧كوًدتاٚااااا نةٜاكسل ،اٖتاعٖالننتد ٝاْصٕالنُوٙجٝاإىاأّا

اهددٞاكددصلايػددودسيٙٓتااددتاتٙٓددتاةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘ددٝااهددٞالنواددتةٚايآددتاااااااا
ن ددرتلةاظيُٙددٝاةٗ٘هددٝ،اأزٟاإىاؾددٙٗااجددتْطٜال٧زيددتّالالناس٘ددسايددِالحلددت٧ة;ااددتاا

ل ٙعالجملوًاٚالنٗكدتْٚ،اٖل٧َطٗل١ٙدٝالنديتاسدساتكدواإىاااااا٘اطنِٓان٨َاعلىااِا
دسالنوٗددساٖلمبدٗ ايدِاخمتنطدٝاٖيات٘ؿدٝال٩خدطِ٘الاأكدٗل٠اةنٙاٙدٝ،اتتقسيُدٝاااااااااا
نهاددت ال٧ترتلنددٚاسددساجتددساتٙددٔاْطٖاددت ايددِاٖلسددعادٙتتٓددتاٖتٓطاددت ايددِااًددواأزَددٞاااااااا

طدهددٝاايػدد٦ٖنٙٝايُتةددٝاآددت،ااددتاتٙٓددتايػدد٦ٖنٙوٓتااددِااطٙدد النُجددتحالاْددصٕالقاااااااااا
اٖ تَدد اأزَددٞاتطددطٜالاحمددٗضاللنكددذٝاٖلنػدد٨يٝالنطسًٙددٝل:اااالنواهًٙٙددٝالحلػتغددٝ.ا

أدطمااهٞالنطٙتٍاانازالنوًطُ٘دتةالقػدس٘ٝاااا(اٖلنيتاَك ااهٞ:ال7لن ططٜاضسٌا)
أرُت٠الناًوالقوٗلقوااتغودسلٍال٩كٓعٜالنطسًٙٝل،الدوه القطتنٝالن تيُدٝاٖل٩خدةٜااا

أّانةٜ،اٖتادددعٖالننتد دددٝاْدددصٕالنُوٙجدددٝاإىاا%(ااسضكدددٝا ددد82.82ادددٗظّاَػددديباسدددسضٕا)
لنوًطُ٘تةالقػس٘ٝالاْصٕالحلتىامتُعادسٖثاأٛاؾسااههٚاَوٙجدٝاٖندعالن ندتةاااا
لنصٛاتكّٗااهٙٔالنطتننتةالقػودسيتةان٪كٓعٜالنطسًٙٝااؿدكوايوٗلقدو،ا ًدتاأّاااا
لنٗلكندددتةالننٙوٙدددٝالقُدددٗ ااتنطتنندددتةا إَدددتثالنطٙدددتٍاآدددتالالقُدددعىاٖلقطدددنذاتادددساااا

ةاخت فايِال٫رتضالنػهنٙٝالنُتجتٝااِالناًوالقوٗلقوااتغودسلٍال٩كٓدعٜاادط ت
النطسًٙٝ.

 فينا يتعلل باحملور الجامً "األمً الرقني": -ثاميًا 
ستيددد الننتد دددٝاتػدددتلالقوٗغدددطتةالحلػدددتاٙٝاٖل٧ذمطلتدددتةالقاٙتض٘دددٝاٖل٩ٖظلّاااا

النُػنٙٝاٖلنرتتٙ ان ططلةاْصلال ٗضا ًتا٘ٗنذٓتالقسٖىالنوتنٚ:
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 (: املتٕعط احلغاب٘ ٔاالسلضاف املعٗاصٙ ٔالٕطُ الٍغيب ٔالرتتٗب لفكضات ذلٕص "األوَ الضقى٘" 22دزٔه )

الٕعط  الفكضٚ ً

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
الٕطُ 

 الٍغيب%
رصدٛ 

 الرتتٗب التكزٖض
اعتدزً نمىٛ وضٔص قٕٖٛ حلىاٖٛ ادّظت٘ الضقىٗٛ  .1

 ٔؽبهيت الالعمهٗٛ.

 1 نبريٚ دزًا 91.56 0.679 4.578
2. 

أحضص عمٜ ؼزٖح ٌعاً التؾػٗن بؾهن رٔصٙ 

 ٔوٍتعي.

 5 نبريٚ دزًا 87.46 0.734 4.373
اػٍب فتح أٙ ومفات أٔ صعاٟن غري وعضٔفٛ أٔ غري  .3

 وٕثٕم بّا.

 2 نبريٚ دزًا 90.68 0.670 4.534

احتفغ راٟىًا بٍغدٛ احتٗاطٗٛ وَ البٗاٌات اهلاوٛ يف  .4

  قضص صمب خاصد٘.

 7 نبريٚ دزًا 84.38 0.828 4.219
5. 

أحزخ بضاور وهافحٛ الفرئعات عمٜ أدّظت٘ الضقىٗٛ 

 بؾهن رٔصٙ.

 8 نبريٚ دزًا 84.34 0.827 4.217
6. 

أغري باٌتعاً نمىٛ املضٔص لمىٕاقع اإللهرتٌٔٗٛ اخلاصٛ 

 ب٘ بني الفرتٚ ٔاألخضٝ حلىاٖٛ خصٕصٗيت.

 6 نبريٚ دزًا 84.46 0.933 4.223

7. 

ػٍب إعطاٞ وعمٕوات٘ الؾدصٗٛ ٔغريِا وَ البٗاٌات أ

اخلاصٛ باملضاعمٛ أٔ تغذٗمّا يف حغابات وٕاقع الؾبهات 

 االدتىاعٗٛ وجن فٗػ بٕك ٔتٕٖرت ٔغريِا.

 3 نبريٚ دزًا 90.60 0.720 4.530

8. 

تعاوون راٟىوًا ووع املٕاقوع املٕثٕقوٛ ٔاخلالٗوٛ ووَ الطووضص        أ

 ٔاعتدزً املتصفحات اآلوٍٛ.

 4 نبريٚ دزًا 90.16 0.651 4.508

حمدددٗضالل٩يدددِالنطسًدددٚلاتطددطلةاا٘وهدد ايدددِالقدددسٖىالنػددتا اأّازضكدددتةاتطدددس٘طااا
%(اٖاسضكٝا نةٜاكسل ،اٖ تَ اأاهٞاتططٜالاحمٗضا91.56-%84.34تطلٖد اانيا)

(اٖلندديتاَكدد ااهددٞ:اللغددودسٍا هًددٝايددطٖضاسٗ٘ددٝاااا1لن طددطٜاضسددٌا)االل٩يددِالنطسًددٚل:ا
لن٨غددهكٙٝل،الدوهدد القطتنددٝال٩ٖىااددٗظّاَػدديبااااااحلًت٘ددٝالكٓعتددٚالنطسًٙددٝاٖؾددنكيتااا

أّادجدددٌااٖتادددعٖالننتد دددٝاْدددصٕالنُوٙجدددٝاإىاا،%(ااسضكدددٝا دددنةٜاكدددسل ا91.56سدددسضٕا)
ل٧اوًددتزالنٙددٗيٚااهددٞالنوكُٗنٗكٙددتايددِاسنددوالقٙددوالنؿددنتاٚااددتاتٙددٔالنطتننددتةاااااااااا
لقطدهٝالن تَٗ٘ٝالاتعل٘س،اٖااهِٓانس٘ٓتاحمودٟٗا ودتظااتمبكٗقدٙٝاتوذودتخاإىااااا
لحل دددتجااهٙدددٔ،اٖنكدددّٗالنوكُٗنٗكٙدددتاي وٗددددٝااهدددٞالنؿدددنكٝالناُكنٗتٙدددٝ;اتدددإّاأٛااااااا
يػودسٍاذصٕالنؿنكٝايِاأٛايكتّالالنات ا٘ػوطٙعاأّاشمرتقال٩كٓدعٜالنطسًٙدٝااا
يددددِاخدددد٨ىالخددددرتلقاؾددددنكٝالقػددددودسٍالن٨غددددهكٙٝ،اٖاتنوددددتنٚالخددددرتلقاخكٗقددددٙٝااااا

ِاااااا ُْدتاتهجد النطتنندتةاإىااااالقاهٗيتةاٖل٩ؾٙت٠النديتاتدٗزالنطتنندٝالحل دتجااهٙٓدت،اٖيد
اتضغددٝالحلددسال٩زَددٞايددِالنططل١دد الندديتااددسايددِاأٛااًهٙددٝالخددرتلق،اٖأاػددعاْددصٕاا
لنططل١دد الغددودسلٍا هًددٝايددطٖضاسٗ٘ددٝاحلًت٘ددٝاأكٓددعتِٓاٖؾددنكوِٓالن٨غددهكٙٝايددِاااا

(اٖلنيتاَك ا5لن ططٜاضسٌا)اٖ تَ اأزَٞاتططٜالاحمٗضالل٩يِالنطسًٚل:ال٧خرتلق.
ذدددٝالن ةٖغدددتةااهدددٞاأكٓعتدددٚالنطسًٙدددٝااؿدددكوازٖضٛل،اااأددددسثاادددطليحايكتتااهدددٞ:ال

%(ااسضكددٝا ددنةٜاكددسل ،ااا84.34لدوهدد القطتنددٝالن تيُددٝاٖل٩خددةٜااددٗظّاَػدديباسددسضٕا)اااا
أّالناس٘ددسايددِالن ةٖغددتةاتدد٦زٛاإىاؾددوال٩ٖليددطااٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجددٝاإىا

إىالندديتاسموٗ٘ٓددتااطَددتيحالنوؿددغٙو;ايددتا٘نطدد٣اغددطاٝالقٓددتظالنددوطين،اٖسددسا٘دد٦زٛاااااااا
دص الناس٘دسايدِالقه دتةالقًٓدٝ،ا ًدتاأّااادزالن ةٖغدتةاتاودماادطليحاجتػدؼااااااااااا
توًكِايِاخ٨ذتالقٓٝالقدرتسٝايدِالخدرتلقاخكٗقدٙٝالقاهٗيدتةالنديتاسموٗ٘ٓدتااااااا
لقٓددتظالنطسًددٚ;انددصلاتهجدد النطتننددتةالنهددٗلتٚا ددوهكِاأكٓددعٜاضسًٙددٝاشلةايٗلقدد تةاا

تًٙددتاااددزال٩كٓددعٜالحلس٘ ددٝااااا،اثااددطليحايكتتذددٝالن ةٖغددتةاا٘سحمددسٖزٜاإىااددا
تػدددوٗا اتُع٘دددواادددطليحاتؿدددغٙوااودددٗٛااهدددٞامحت٘دددٝاشلتٙدددٝاتوذدددسثاتهطت١ٙدددت اادددماا

 لنؿنكٝالناُكنٗتٙٝ.
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  اليتائج املتعلكة بالشؤال الجالح وتفشريها -[3]
٘دددُلالنػددد٦لىالن تندددثايدددِاأغددد٢هٝالنسضلغدددٝااهدددٞ:اْدددواتٗكدددساتدددطٖقاشلةاز٧ندددٝاااااا

ادنيايوٗغدطتةاتطدس٘طلةااُٙدٝالنسضلغدٝااااااا(α ≤ 0.05لدكت١ٙٝااُسايػوٟٗالنس٧ندٝا)ا
لنكددددفاا،:ا)تددددطاالنسضلغددددٝٛنسضكددددٝالنددددٗاٚااطددددٌٙالقٗلةُددددٝالنطسًٙددددٝاتاددددعٟاقددددوغةا

اٖتُن  ااِاْصلالنػ٦لىالن طنٙتةالنوتنٙٝ:النسضلغٚ(؟

( بييني α ≤ 0.05الفرضييية األو : ال توجييذ فييروم رات دالليية احصييائية عيييذ مشييتوى الذالليية )  أ. 
ذراسة لذرجة الوعي بكيه املواطية الرقنية تعزى ملتغري فرع الذراسية  متوسطات تكذيرات عيية ال

 الفرع العلني(. –)الفرع األدبي

نهوذط ايِاقذٝاْصٕالن طنٙٝ;استي الننتد ٝااتقطتضَٝاانيايوٗغعاتطس٘طلةا
(اٖيوٗغعاتطس٘طلةاأتدطلزاا291نه طاال٩زاٚا)ّ النهٗلتٚاُ٘وًنيأتطلزااُٙٝالنسضلغٝا

(انسضكدٝالندٗاٚااطدٌٙالقٗلةُدٝااااا169نه طاالناهًدٚا)ّ ااُ٘وًنياتٚلنهٗلاُٙٝالنسضلغٝا
لانه ددطٖقااددنيايوٗغددطتةااT. testلنطسًٙددٝايٗنددٗاالنسضلغددٝااتغددودسلٍالخونددتضاةالاا
ااُٙونيايػوطهوني،اٖلقسٖىالنوتنٚا٘ٗن اشنل:

الضقىٗٛ  " لمهؾف عَ الفضٔم بني تكزٖضات عٍٗٛ الزصاعٛ لزصدٛ الٕع٘ بكٗي املٕاطTٍٛ(: اختباص "23دزٔه )

 تبعًا ملتػري فضع الزصاعٛ

 (2.58= ) 0.01(، ٔوغتٕٝ راللٛ 1.96= ) 0.05( ٔوغتٕٝ راللٛ 458اةجزٔلٗٛ عٍز رصدٛ حضٖٛ ) tقٗىٛ 

 

القسٖىالنػتا ايتا٘هٚ:ا٘وننيايِ

 أّاسًٙددٝاTل ػددٗاٝاأ ددمايددِاسًٙددٝااTلقسٖنٙددٝ،اٖأّاسددٌٙالاSigلالقطتاهددٝانطددٌٙا
(الال ٗضالن تنثالحمدٗال٩يٙدٝالنطسًٙدٝا)لن طتتدٝالنطسًٙدٝ(ل;اااااا0.05لاأسوايِا)Tل

(اادنيااα ≤ 0.05اتا٘ايناٖكٗزاتطٖقاشلةاز٧نٝالدكدت١ٙٝااُدسايػدوٟٗالنس٧ندٝا)اااا
اُٙددٝالنسضلغددٝانسضكددٝالنددٗاٚااطددٌٙاحمددٗال٩يٙددٝالنطسًٙددٝاااااايوٗغددطتةاتطددس٘طلةاا

ٖ تَدد الن ددطٖقانكددت اةتننددتةااتاددعٟاقددوغةاتددطاالنسضلغددٝ،ااا)لن طتتددٝالنطسًٙددٝ(
ٖكٗزايٙٗىانسٟاةتننتةالن طاااٖتاعٖالننتد ٝاْصٕالنُوٙجٝاإىاأّلن طاال٩زاٚ،ا

فضع  احملٕص

الٕعط  العزر الزصاعٛ

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
 قٗىٛ

"T" 
قٗىٛ 

Sig 

وغتٕٝ 

 الزاللٛ

احملٕص األٔه: الٕصٕه "الٍفاس" 

 الضقى٘

 0.780 0.280 0.639 3.860 291 األرب٘

غري رالٛ 

 0.671 3.843 169 العمى٘ احصاًٟٗا

غري رالٛ  0.155 1.425 0.577 4.205 291 األرب٘ : االتصاه الضقى٘احملٕص الجاٌ٘

 0.600 4.125 169 العمى٘ احصاًٟٗا

احملٕص الجالح: ذلٕ األوٗٛ 

 الضقىٗٛ "الجكافٛ الضقىٗٛ"

رالٛ عٍز  0.024 2.265 0.648 4.058 291 األرب٘

 0.666 3.914 169 العمى٘ 0.05

ىٗٛ احملٕص الضابع: المٗاقٛ الضق

 "اإلتٗهٗت الضقى٘"
غري رالٛ  0.610 0.511 0.544 4.395 291 األرب٘

 0.574 4.423 169 العمى٘ احصاًٟٗا

احملٕص اخلاوػ: الكٕاٌني 

 الضقىٗٛ
غري رالٛ  0.305 1.026 0.634 4.256 291 األرب٘

 0.544 4.314 169 العمى٘ احصاًٟٗا

احملٕص الغارؼ: احلكٕم 

 ىٗٛٔاملغؤٔلٗات الضق
غري رالٛ  0.971 0.037 0.578 4.328 291 األرب٘

 0.529 4.326 169 العمى٘ احصاًٟٗا

احملٕص الغابع: الصحٛ ٔالغالوٛ 

 الضقىٗٛ
غري رالٛ  0.149 1.447 0.624 4.324 291 األرب٘

 0.651 4.235 169 العمى٘ احصاًٟٗا

غري رالٛ  0.314 1.008 0.593 4.418 291 األرب٘ احملٕص الجاوَ: األوَ الضقى٘

 0.528 4.363 169 العمى٘ احصاًٟٗا

 0.410 0.824 0.478 4.231 291 األرب٘ االعتباٌٛ نهن

غري رالٛ 

 0.471 4.193 169 العمى٘ احصاًٟٗا
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ل٩زادددددٚانو طٙدددددفاأَ ػدددددِٓاتطُٙدددددت انٙػدددددوطاِالغدددددودسلٍال٩كٓدددددعٜالنطسًٙدددددٝاااااااا
ًٰ٘كدُِٓايدِااااٖلنم جمٙتةاٖيُكتةالنواهٌاالاجواكت١ذٝا ٗضَٖتااؿكواأتهدوا

ل٧غددو تزٜايددِالنواهددٌٙالقددسيحاٖختقددٝالنددواهٌال٧نكرتَٖددٚ،اتًٙددتاتاوًددساأاهدد ااااااا
لقُتْحالنسضلغٙٝانطتننتةالن طاالناهًٚااهٞاإكطل٠النوجدتضلالقاًهٙدٝاٖلقٙسلَٙدٝاااا

اٖاهٞالنواهٌٙالنٗكتْٚااؿكواأ م.
 أّاسًٙٝاTٝاأسوايِاسًٙٝال ػٗااTلقسٖنٙدٝ،اٖأّاسدٌٙالاااSigلالقطتاهدٝانطدٌٙالااTلا

(الامجٙدعاحمدتٖضال٧غدونتَٝاٖلازضكوٓدتالنكهٙدٝايدتاادسلال دٗضااااااااا0.05أ مايدِا)ا
لن تنثالحمٗال٩يٙدٝالنطسًٙدٝا)لن طتتدٝالنطسًٙدٝ(ل;اادتا٘اديناأَدٔا٧اتٗكدساتدطٖقاااااااااا

ٗاα ≤ 0.05شلةاز٧ندٝالدكدت١ٙٝااُدسايػدوٟٗالنس٧ندٝا)ااااا غدطتةاتطدس٘طلةااا(اادنيايو
اُٙددٝالنسضلغددٝانسضكددٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاتاددعٟاقددوغةاتددطاالنسضلغددٝ،ااا

لنددٗاٚااطًٙددٝالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝاتاددسادتكددٝاااٖتاددعٖالننتد ددٝاْددصٕالنُوٙجددٝاإىاأّ
ٖنطٖضٜاأغتغدٙٝانكتتدٝاةتنندتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝالاظيدِالناٗقدٝاٖلدودٗل٠النادت اااااااااا

يِال٩تكتضاٖلنططٖددتةاٖلقاهٗيدتةاٖل٧جتتْدتة،ااااال٧ترتلنٚااهٞالنغثاٖلنػًني
يتا٘ؿكواخططااهٞالقُمٗيٝال٩خ٨سٙٝاٖل٧كوًتاٙٝاٖلن كط٘ٝاٖلذٗ٘ٝالنٗةُٙٝا
ن٪كٙددتى،اتددتنوذهٚاآددصٕالنطددٌٙاسمًددٚال٩كٙددتىايددِال٧خددرتلقاذددصٕالقُمٗيددٝ،اااااا

ااٖمتُآتالاشلةالنٗس ايِال٭غت٠ٜان٪خطِ٘،اٖلدرتلٍاخكٗقٙتتٌٓ.اا

(اRidvan Ata , Kasim Yildirim, 2019 اْدصٕالنُوٙجدٝايدعازضلغدٝا)ااااٖسسالت ط
٧اتٗكساتطٖقاشلةاز٧نٝاإدكت١ٙٝالازضكدتةالقٗلةُدٝالنطسًٙدٝاااالنيتاتٗقه اإىاأَٔا

ا.نسٟالقاهًنياسنوالمبسيٝاتاعٟاقوغةاَٗاالنواهٌٙالن تَٗٛ

( بيني  α ≤ 0.05اللية ) الفرضية الجاىيية: ال توجيذ فيروم رات داللية احصيائية عييذ مشيتوى الذ        -ب
متوسطات تكذيرات عيية الذراسية لذرجية اليوعي بكييه املواطيية الرقنيية تعيزى مليتغري الصي           

 الجاىي عشر(. –الذراسي )احلادي عشر

نهوذط ايِاقذٝاْصٕالن طنٙٝ;استي الننتد ٝااتقطتضَٝاانيايوٗغعاتطس٘طلةا
يوٗغدعاتطدس٘طلةااا(ا331ٖلنكدفالحلدتزٛااؿدطا)ّ ااااةتنندتةاأتطلزااُٙٝالنسضلغٝايدِاا
(انسضكدٝالندٗاٚااطدٌٙاااا129لنكدفالن دتَٚااؿدطا)ّ ااااةتنندتةاأتطلزااُٙدٝالنسضلغدٝايدِاااا

لانه دددطٖقاادددنياT. testلقٗلةُدددٝالنطسًٙدددٝايٗندددٗاالنسضلغدددٝااتغدددودسلٍالخوندددتضاةالا
٘ودننيايدِالقدسٖىاأّااااا٘ٗند اشندل:ااا(24)يوٗغطتةااُٙونيايػدوطهوني،اٖلقدسٖىااا

لاأ ماTلالقطتاهٝانطٌٙالSigنٙٝ،اٖأّاسٌٙاللقسٖاTل ػٗاٝاأسوايِاسًٙٝااTسًٙٝا
(الامجٙدعاحمدتٖضال٧غددونتَٝاٖلازضكوٓدتالنكهٙدٝ;ااددتا٘اديناأَدٔا٧اتٗكددسااااااا0.05يدِا)ا

(اانيايوٗغطتةاتطس٘طلةاα ≤ 0.05تطٖقاشلةاز٧نٝالدكت١ٙٝااُسايػوٟٗالنس٧نٝا)
لغددٚ،ااُٙدٝالنسضلغددٝانسضكدٝالنددٗاٚااطددٌٙالقٗلةُدٝالنطسًٙددٝاتاددعٟاقدوغةالنكددفالنسضاااا

ةتننتةالقطدهدٝالن تَٗ٘دٝااكد ٙٓتالحلدتزٛااؿدطاااااااٖتاعٖالننتد ٝاْصٕالنُوٙجٝاإىاأّ
ٖلن دددتَٚااؿدددطاٖقددده اإىايػدددوٟٗايدددِال٧زضلمالناطهدددٚاٖلنُهدددحال٧كوًدددتاٚ;ايدددتاااا

ٝا٦ْ٘هددِٓاقاطتددٝا ،ااددواأقددنذِايطتننددتةااتناًددواآددتاحلًت٘ددٝاااسددٌٙالقٗلةُددٝالنطسًٙدد
ؿدددكوا دددنةااهدددٞالنوكُٗنٗكٙدددتااأَ ػدددِٓاٖخكٗقدددٙتتِٓالاٖسددد اظلزالاوًدددتزِْااا

لنطسًٙددٝالاجددواكت١ذددٝا ٗضَٖددت،الندديتاكاهدد ايددِالنؿددنكٝالناُكنٗتٙددٝااُكددتتٓتاااااااا
ال٧كوًتاٙٝاٖلنواهًٙٙٝايكسضالنواهٌال٩ٖى.
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" لمهؾف عَ الفضٔم بني تكزٖضات عٍٗٛ الزصاعٛ لزصدٛ الٕع٘ بكٗي املٕاطٍٛ الضقىٗٛ T(: اختباص "24دزٔه )

 تبعًا ملتػري الصف الزصاع٘

 (2.58= ) 0.01(، ٔوغتٕٝ راللٛ 1.96)=  0.05( ٔوغتٕٝ راللٛ 458اةجزٔلٗٛ عٍز رصدٛ حضٖٛ ) tقٗىٛ 

 

٧ا(الندديتاتٗقدده اإىاأَددٔاا2020ٖسددسالت طدد اْددصٕالنُوٙجددٝايددعازضلغددٝا)لناًددطٛ،اااا
تٗكددساتددطٖقاشلةاز٧نددٝاإدكددت١ٙٝالازضكددٝالنددٗاٚاا ٓددٍٗالقٗلةُددٝالنطسًٙددٝانددسٟااااااااا

القطدهٝالنواهًٙٙٝ.طهنٝاتاعٟاقوغةاَٗاالن

ٖكددٗزاتددطٖقاشلةاندديتاتٗقدده اإىا(ال2021لنعْطلَددٚ،ٖنكُٓددتالخوه دد ايددعازضلغددٝا)
ز٧نددٝاإدكدددت١ٙٝاادددنيايوٗغدددطتةاأتدددطلزااُٙدددٝالنسضلغدددٝالال٧غدددوجتاتةاتنادددت اقدددوغةاا

ا.لنسضلغٚالقػوٟٗ

 :التوصيات 
 ٖ٘ساٌال٧نوعلٍاآت.اسٌٙالقٗلةُٝالنطسًٙٝإَوتخاٖاطواٖغٙعاتاهًٙٚا٘مظاأٌْا 
 ٞااااا لنطددٗلَنياالغوهددتتٝاخددمل٠اٖخموكددنيالالنوكُٗنٗكٙددتالنطسًٙددٝانٮنددت٠ٜااهدد

 .ٖلناطٗاتةالمبتقٝااكتتذٝالقطل١ٌالنطسًٙٝالنكتزضٜايِالقٓتةالنطمسٙٝ
 ٝاا ٘سضاطددسازٖضلةاتسض٘نٙددٝايودككددٝانوددا اهددٞايٓددتضلةااةتننددتةالقطدهددٝالن تَٗ٘دد

ا.لنوكُٗنٗكٙتالنطسًٙٝالقاتقطٜ
 ؿددك٨ةالنددسخٗىانهًكددتزضااتُمددٌٙاكهػددتةااكددفاٰشْددينانوددسلٖىانطددطحادهددٗىاقااا

النطسًٙٝالقدوه ٝ.
 ٞاااااااإ اقسلضالنُؿطلةال٧ضؾتز٘ٝالنسٖض٘دٝاٖتاًًٙٓدتااهدٞالنطتنندتة،اٖلنديتات٦ دسااهد

 رطتتٝالحلٗلضالقُططٚاامالجملوًاتةالنطسًٙٝاٖيُتسؿٝال٫ضل٠ااٗنٗاٙٝاتتيٝ.

الٕعط  العزر الصف الزصاع٘ احملٕص

 احلغاب٘
االسلضاف 

 املعٗاصٙ
 قٗىٛ

"T" 
قٗىٛ 

Sig 

وغتٕٝ 

 الزاللٛ

احملٕص األٔه: الٕصٕه 

 "الٍفاس" الضقى٘

 0.219 1.231 0.632 3.877 331 احلارٙ عؾض

غري رالٛ 

 0.694 3.794 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
احملٕص الجاٌ٘: االتصاه 

 الضقى٘
غري رالٛ  0.616 0.502 0.580 4.184 331 عؾضاحلارٙ 

 0.603 4.154 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
احملٕص الجالح: ذلٕ 

األوٗٛ الضقىٗٛ 

 "الجكافٛ الضقىٗٛ"

 0.660 4.031 331 احلارٙ عؾض
غري رالٛ  0.175 1.360

 0.648 3.939 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
احملٕص الضابع: المٗاقٛ 

"اإلتٗهٗت الضقىٗٛ 

 الضقى٘"
 0.553 4.430 331 احلارٙ عؾض

غري رالٛ  0.120 1.560

 0.558 4.341 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
احملٕص اخلاوػ: 

 الكٕاٌني الضقىٗٛ
 0.623 4.269 331 احلارٙ عؾض

غري رالٛ  0.619 0.497

 0.548 4.300 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
احملٕص الغارؼ: احلكٕم 

 غؤٔلٗات الضقىٗٛٔامل
 0.583 4.325 331 احلارٙ عؾض

غري رالٛ  0.925 0.094

 0.497 4.331 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
احملٕص الغابع: الصحٛ 

 ٔالغالوٛ الضقىٗٛ
 0.634 4.308 331 احلارٙ عؾض

غري رالٛ  0.386 0.867

 0.637 4.251 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا

احملٕص الجاوَ: األوَ 

 لضقى٘ا
غري رالٛ  0.894 0.134 0.588 4.396 331 احلارٙ عؾض

 0.523 4.404 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
 0.435 0.782 0.487 4.228 331 احلارٙ عؾض االعتباٌٛ نهن

غري رالٛ 

 0.445 4.189 129 الجاٌ٘ عؾض احصاًٟٗا
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  :املراجع 
. أغغوطػ  ٔووا بعوزِا   19-وٕدظ عٗاعات٘: التعمٗي أثٍاٞ داٟحوٛ نٕفٗوز  (. 2020األوي املتحزٚ ) -

2020. 

إعووزار املووٕاطَ الضقىوو٘ يف ضووٕٞ صكٖووٛ املىمهووٛ       ت(. وتطمبووا2020األمحووزٙ ) إميوواُ عبووز العظٖووظ   -

 .490-513 ،17 ،العمى٘اجملمٛ األنارميٗٛ لألعاخ ٔالٍؾض (. 2030العضبٗٛ الغعٕرٖٛ )

تطوىَ قوٗي املٕاطٍوٛ الضقىٗوٛ يف وكوضص تكٍٗوات التعموٗي ووَ          ٝ(. ووز 2018أون عفض الكحطواٌ٘ )  -

اةجاوعووووٛ اإلعووووالوٗٛ لمزصاعووووات الرتبٕٖووووٛ   ٛموووودلالتووووزصٖػ. ٔدّووووٛ ٌعووووض أعطوووواٞ ٠ِٗووووٛ  

 .97-57 ،(1)26،ٔالٍفغٗٛ

املؤثضٚ عمٜ قٗي املٕاطٍٛ الضقىٗٛ لوزٝ طمبوٛ املضحموٛ     ن(. العٕاو2019أميَ عٕض واٌ٘ احملىز ) -

ٚ     املعمىوني. الجإٌٖٛ يف ذلافعٛ املفضم ووَ ٔدّوٛ ٌعوض     نمٗوٛ   ،صعوالٛ وادغوتري غوري وٍؾوٕص

 .األصرُ بٗت.الداوعٛ آه العمًٕ الرتبٕٖٛ 

الكوواِضٚ: راص  (.1ط) -ؼووزٖات ٔآووواه  -الضقىٗووٛ  ٛاملٕاطٍوو(. 2017توواوض املػووأصٙ ذلىووز املووالح )   -

 الغحاب لمٍؾض ٔالتٕطٖع.

ٌكوز  لمرتبٗوٛ العضبٗوٛ يف العصوض الضقىو٘.      وزخالالضقىٗٛ  ٛ(. املٕاط2016ٍمجاه عم٘ الزِؾاُ ) -

 .72-104 ،5العزر  ،ٔتٍٕٖض

الضقىٗوٛ ووزخاًل ملغواعزٚ     ٛ(. املٕاطٍو 2015بَ عبوز الهوضٖي الفوّٕٖ٘ )    ِٔظاعمجاه عم٘ الزِؾاُ،  -

 .42-1 ،املٍٕفٗٛ ظاوعٛ الرتبٗٛنمٗٛ  ٛدلمالضقى٘. يف العصض  احلٗاٚأبٍاٌٞا عمٜ 

باملٕاطٍوووٛ الضقىٗوووٛ لوووزٝ وغوووتدزو٘ ؽوووبهات التٕاصووون     ٘(. الوووٕع2018حغوووَ صعووو٘ وّوووزٙ )  -

 .15-1(، 1)6، التعميلٍعي إراصٚ  ملٗٛالعا ٛاجملماملتػريات. االدتىاع٘ ٔعالقتْ ببعض 

احلهٕوٗٛ ملّواصات ا ملٕاطٍوٛ    اةجاوعات األصرٌٗٛاوتالك طمبٛ  ٝ(. وز2020)الضاؽز خٕلٛ صمس٘  -

 .138-119 ،(10)4،العمًٕ الرتبٕٖٛ ٔالٍفغٗٛ ٛدلمالضقىٗٛ. 

ٛ ٔعوو٘ طمبووٛ   ٛ(. رصدوو2020)العىووضٙ صبووٜ أمحووز   - ٛ   اةجاوعووات األصرٌٗوو  ملفّووًٕ املٕاطٍووٛ الضقىٗوو

داوعووٛ الؾووضم  العمووًٕ الرتبٕٖووٛنمٗووٛ  ،وادغووتري غووري وٍؾووٕصٚ ٛصعووالمبحأصِووا. ٔعالقتّووا 

 .األصرُاألٔعط. 

(.رصدٛ الٕع٘ مبفّوًٕ  2018صٔاُ ٖٕعف الغمٗحات،ٔ صٔاُ فٗاض الفمٕح،ٔ خالز عم٘ الغضحاُ) -

املٕاطٍوووٛ الضقىٗوووٛ لوووزٝ طمبوووٛ وضحموووٛ البهوووالٕصٖٕؼ يف نمٗوووٛ العموووًٕ  الرتبٕٖوووٛ باةجاوعوووٛ   

ٛ (. ٔقوواٟع وووؤلض نمٗووٛ   3)45 ،الرتبٕٖووٛالعمووًٕ  ترصاعوواصرٌٗووٛ. األ التعمووٗي يف  العمووًٕ الرتبٕٖوو

 .33-19الٕطَ العضب٘ سلٕ ٌعاً تعمٗى٘ وتىٗظ. 

٘ اعوتدزاً التعموٗي    ض(. أثو 2021عٕعَ ضٗف اهلل حيٜٗ الظِضاٌ٘ )-12 - يف ظون داٟحوٛ    اإللهرتٌٔو

الضقىوو٘( لوووزٝ   )االتصوواه لضقىٗووٛ  ( يف تٍىٗووٛ بعووض وفوواِٗي املٕاطٍووٛ ا    19-)نٕفٗووز نٕصٌٔووا  

اجملمووٛ العضبٗووٛ لمرتبٗووٛ   طالبووات نمٗووٛ الرتبٗووٛ قغووي صٖوواض األطفوواه ظاوعووٛ أً الكووضٝ.        

 .181-207(. 17)5 .الٍٕعٗٛ

ٕ 2017)ؽعح حغَ  ٔأنضًوضٔاُ ٔلٗز املصضٙ، -13 - املٕاطٍوٛ الضقىٗوٛ لوزٝ عٍٗوٛ ووَ       ٝ(. وغوت

 ،(2)7،طني لألعواخ ٔالزصاعوات  دلمٛ داوعٛ فمغطمبٛ داوعٛ فمغطني وَ ٔدّٛ ٌعضِي. 

203-170. 

 .العضبوو٘عووَ بعووز يف العووامل  يالووتعم(. 2020وٍعىووٛ األوووي املتحووزٚ لمرتبٗووٛ ٔالعمووي ٔالجكافووٛ )-14 -

 .2020تكضٖض حٕه اعتذابٛ الزٔه العضبٗٛ لالحتٗادات التعمٗىٗٛ يف داٟحٛ نٕصٌٔا. لٕط 

رتبٗووٛ األعووضٖٛ يف تعظٖووظ قووٗي    وعمىووٛ ال ص(. ر2017ٔوٍووٜ ناووون البغووٌٕٗ٘ يووػ الووزَٖ )    -15 -

ووؤلض  املٕاطٍٛ الضقىٗٛ لزٝ طالبات املضحموٛ الجإٌٖوٛ يف ضوٕٞ وتطمبوات التٍىٗوٛ اجملتىعٗوٛ.       
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ٛ اجملتىع يف ضٕٞ صٖٔٛ املىمهٛ  الغعٕرٖٛتعظٖظ رٔص املضآٚ   4/ 25-24يف الفرتٚ وَ . 2030يف تٍىٗ

 /2017. 71-32. 

 2021/11/7. ؽِٕز األحز الزاٞ ٔالزٔاٞ الضقىٗٛ،اطٍٛ ٔاملٕ انٕصٌٔ(. 2020وٍري حغَ ؽكٕصٚ )-16 -

   ./https://pulpit.alwatanvoice.com/articlesعرب الضابط 

الضقىٗووٛ ٔوووزٝ الووٕع٘ بّووا لووزٝ طمبووٛ قغووي املهتبووات        ٛ(. املٕاطٍوو2019)ٌوواد٘ وّووا ذلىووٕر  -17 -

تبوات ٔالٕثواٟل   العمىٗوٛ لمىه  ٛاجملمو اعتهؾوافٗٛ.   ٛأعٕٗط: رصاعٔالٕثاٟل ٔاملعمٕوات ظاوعٛ 

 .131-81،(2)1 ،ٔاملعمٕوات

رصاعوووٛ  -الضقىٗوووٛ يف نتوووب الرتبٗوووٛ الٕطٍٗوووٛ ٔاملزٌٗوووٛ    ٛ(. املٕاطٍووو2017ِوووارٙ الطٕالبوووٛ )-18 -

 .308 -291،(2)13،اجملمٛ األصرٌٗٛ يف العمًٕ الرتبٕٖٛ ؼمٗمٗٛ. 

 عوٗز ٔامياُ عاؽوٕص   ٔذلىز أمحز خمٗفٛ، وعٕض إبضاِٗي، خمٗن، ٔذلىزِزٖض وصطفٜ -19 -

طووالب الجإٌٖووٛ العاوووٛ ملٕاقووع التٕاصوون االدتىوواع٘ ٔعضقتووْ بتٍىٗووٛ بعووض         ً(. اعووتدزا2021)

 .691-647،(35)7،البحٕخ يف دلاالت الرتبٗٛ الٍٕعٗٛ ٛ. دلمالضقىٗٛوفاِٗي املٕاطٍٛ 

طمبوووٛ داوعوووٛ الكصوووٗي سلوووٕ املٕاطٍوووٛ     ت(. تصوووٕصا2017الصوووىارٙ ) إبوووضاِٗيٍِوووز مسعووواُ  -20 -

 .184-175، (18)، ٔتضبٌٕٖٛفغٗٛ  ترصاعاالضقىٗٛ. 

يف املضحمووٛ الجإٌٖووٛ   التهٍٕلٕدٗووااوووتالك وعمىوو٘   ٝ(. وووز2020)عمووٕاُ ٔعوواً عبووز اهلل عووامل  -21 -
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