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 الملخص

( لرقمياألمن ا) فاهيم المواطنة الرقميةفي تنمية بعض م المدمجالتعليم فاعلية هدفت الدراسة إلى التعرف على 

 ي استبانةفألداة ا، وتمثلت التحليلي تم استخدام المنهج الوصفي، ووطالبات كلية التربية بجامعة جازانلدى طالب 

( كلية فالرياض األط –ية الفنية الترب -التربية الخاصة) بأقساموطالبة  طالب( 185من ) عينةتم توزيعها على 

تحميل بانتظام و وعي بتحديث نظام التشغيليزاد  ؛وصلت الباحثة لعدة نتائج ابرزهاوت امعة جازان.جب  التربية 

بدرجة  كان( (966.وانحراف(4.15) جاءت بمتوسطعند استخدام التعليم المدمج،  برامج الحماية من التجسس

 ةثيرة للريبمرفقات رسائل ماستخدام فلتر للرسائل غير المرغوب فيها وعدم فتح اكتسب مهارات اما )كبيرة( 

ى الشبكة المحافظة على الطالب آمنين عل ، بينما)متوسطة(  ((950.وانحراف(3.20) خالل التعليمي المدمج

كما  بينت ) ة(.جاءت بدرجة )قليلف ((945.   وانحراف  ( 2.04) متوسط العنكبوتية وعدم التحدث مع االخرين

مستوى  ائية عندذات داللة إحص  ئية بين متوسطات أفراد عينة الدراسةذات داللة إحصاالنتائج  عدم وجود فروق 

(α≤0.05 في مستوى الوعي بأهمية األمن الرقمي  لدى طالب وطالبات كلية التربية ) صةبية الخاالتر) اقسام-

لباحثة وبناء على هذه النتائج  قدمت ا ،( التخصص ورجع لمتغيرات )الجنس  ت رياض األطفال( –التربية الفنية 

فية نشطة الصنفيذ األتنظيم لقاءات تدريبية لمهارات المتعلمين المتعلقة بتجملة من التوصيات والمقترحات؛ أهمها: 

الوعي  لمتعلمين،اى الفروق الفردية بين وتراعالمواطنة الرقمية والوعي بأهمية باستخدام برامج التعلم الرقمي 

 . اسيا واقتصادياسي مية المواطنة الرقمية واثر ممارستهابأه

 

   االمن الرقمي ، المواطنة الرقمية ،لمدمج التعليم ا      : المفتاحية الكلمات 
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The effectiveness of blended learning in developing some 

concepts of digital citizenship (digital security) among male and 

female students of the College of Education at Jazan University 

 

Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of blended education in developing some 

concepts of digital citizenship (digital security) among male and female students of the 

College of Education at Jazan University. The descriptive analytical method was used, and 

the tool consisted of a questionnaire that was distributed to a sample of (185) male and female 

students in the departments of (special education - art education - kindergarten) of the College 

of Education at Jazan University. The researcher reached several results, most notably; 

awareness of updating the operating system regularly and downloading anti-spyware 

programs came with an average of (4.15) and a deviation of .966) that was at a (large) degree. 

As for maintaining personal identity and digital privacy with an average of (3.20) and a 

deviation of .950)) (medium). While keeping students safe on the Internet and not talking to 

others with an average (2.04) and a deviation of .945), it came to a degree (few). The results 

also showed that there were no statistically significant differences between the averages of the 

study sample members with a statistical significance when The level (α≤0.05) in the level of 

awareness of the importance of digital security among students of the College of Education, 

departments (special education - art education - kindergarten) due to the variables (gender and 

specialization), and based on these results, the researcher presented a number of 

recommendations and suggestions; The most important of which are: Organizing training 

meetings for learners’ skills related to the implementation of classroom activities using digital 

learning programs and awareness of the importance of digital citizenship. 

 Individual differences between learners, awareness of the importance of digital citizenship 

and the impact of its political and economic practice. 
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 الفصل األول

 المدخل الى البحث

 مقدمة 

ست رة، وتنافه الفتدوًرا بارًزا في جميع جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية خالل هذ لعب التطور التقني

ير يادة لتوفعت القسالمجتمعات لتطوير واستخدام وتوظيف التقنية لخدمة شعوبها، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، 

توفير بالمملكة  ث اهتمتولم يكن التعليم بمنأى عن هذه التطورات حيكافة التقنيات التي تحقق للمجتمع االزدهار والرفاهية، 

أولت التعليم اهتماًما  2030مقومات البيئة التعليمية المناسبة لتعليم أبناء الوطن، كما أن رؤية المملكة العربية السعودية 

 ()الباحثة.خاصا سعيًا منها في بناء أجيال تمتلك مهارات متنوعة تحقق طموحات الوطن

قت المدارس أبوابها (، حيث أغل19-لقد مرت النظم التعليمية في مختلف بلدان العالم بأوقات صعبة خالل جائحة )كوفيد 

الكبيرة  الصعوبات ، ورغمتطبيقًا لإلجراءات االحترازية الالزمة لمواجهة الوباء، ولجأ الكثير منها ألساليب التعليم عن بعد

تي لكبيرة اللفرص اوب أساليب التعليم عن بعد، فقد كشفت هذه األزمة عن اإلمكانيات واالتي رافقت هذا التحول السريع ص

ترنت ال عبر االن لتعليمتوفرها التقنيات الرقمية عند دمجها بشكل مدروس في عمليات التعليم والتعلم، وترسخ االعتقاد بأن ا

راحل من الممارسات التعليمية في مختلف يجب أن يكون حل مؤقت ألزمة طارئة، بل يجب أن يصبح جزًء أساسيا م

النترنت اعليم عبر ي والتالتعليم، ونتيجة لذلك فقد ظهر أتجاه تربوي يري أن التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم التقليد

 (2021لتعليم المدمج، ا –سيكون هو السمة المميزة للتعليم بعد الجائحة. )مستقبالت تربوية 

  وصوًراتخذ اشكااًل التعليم المدمج ظهور العديد من المفاهيم الجديدة ومنها مفهوم المواطنة الذي اولقد صاحب مفهوم   

التوجه  ما جعلمجديدة، أخذت فيه حقوق وواجبات المواطن شكاًل جديدًا يتفق ومتطلبات العصر الرقمي الذي نعيش فيه، 

لهوية لمواطن واضايا اولوجيا المعلومات له تأثير كبير على قنحو الرقمنة غاية كبرى ومطلب عالمي، فالتقدم السريع في تكن

 (.2017الثقافية، مما مهد السبيل لظهور مفهوم المواطنة الرقمية )الصمادي، 

يز هتمام للتركاألمر الذي يدعو أصحاب االالمواطنة الرقمية هي من ابرز تجليات كورونا  أنالى  (2020أشار العنزي )

مع  حظي للفردامل اللموضوًعا يعالج العديد من القضايا الشائكة في ظل سيطرة العالم الرقمي والتععلى المواطنة الرقمية 

 .التقنيات باختالف أشكالها

لمعلمين لة بمساعدة امفهوم المواطنة الرقمية له عالقة قوية بمنظومة التعليم، ألنها الكفي أن( الى 2014وأشار القايد )

طنة ب. فالموال مناسمور لفهم ما يجب على الطالب معرفته من أجل استخدام التكنولوجيا بشكوالتربويين عموما وأولياء األ

ة في كة الفاعلالمشارالرقمية هي أكثر من مجرد أداة تعليمية، بل هي وسيلة إلعداد الطالب لالنخراط الكامل في المجتمع و

 . اً خدمة مصالح الوطن عموما وفي المجال الرقمي خصوص

بعض الجوانب لفي تنمية المواطنة الرقمية  التعليم المدمجفاعلية  التعرف علىبعض الدراسات السابقة بمحاولة وقد اهتمت 

والتي هدفت إلى قياس فاعلية بيئة التعلم المتنقل المقترحة في  (2020)والرحيلي دراسة الجهني  مثل القيم واالبعاد مثل

(  التي هدفت إلى التعرف على أثر 2020ودراسة الموزان ) ،م معهاالمواطنة الرقمية واالنسجاتنمية الوعي بعناصر 
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ودارسة  تصور مقترح مبني على بيئات تعلم تشاركية متكاملة في تعزيز قيم المواطنة الرقمية والتقييم الذاتي للتعلم.

دارة التعلم )بالك بورد( ( التي هدفت إلى الكشف عن فاعلية البرنامج التعليمي المقترح القائم على نظام إ2019الحافظي )

إلى الكشف عن ( التي هدفت 2018سف وأبو المجد )ودراسة اليو ،لمواطنة الرقمية ومهارات التفكير التأمليفي تنمية قيم ا

واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي كما رمت إلى تقديم مقترحات يمكن من خاللها توظيف شبكات التواصل 

 .المواطنة الرقمية زيز ابعاداالجتماعي في تع

اطنة الموقيم  تعزيز تأتي الدراسة الحالية استجابة لتوصيات العديد من الدراسات والتي تناولت التعليم المدمج واثره في

مفاهيم  مية بعضفي ضوء ما سبق جاءت الحاجة للدراسة الحالية لتبرز فاعلية التعلم المدمج في تن ،الرقمية بشكل عام

 .  التربية بجامعة جازان ( لدى طالب وطالبات كليةاالمن الرقمي) المواطنة الرقمية

 مشكلة الدراسة 

لمواطنة وجود نوع من القصور في وضوح وانتشار مفاهيم االحظت من خالل عمل الدارسة في مجال تقنيات التعليم 

اسات ديد من الدروتوصيات الع على نتائج الدراسة ، كما اطلعت بجامعة جازان كلية التربية طالبات طالب والرقمية لدى 

رقمية مواطنة البإضافة مفاهيم جديدة كالالمدمج ومهارات التعليم ات الصلة، والتي أكدت على ضرورة تطوير ذالحديثة 

 . للوصول إلى مفهوم المجتمع التقني 

تمبر من عام شهر سب من 25خالل االجتماع الذي عقد في  بهاالتي اوصت على توصيات المديرية العامة لليونسكو بناء 

رساته ضل ممام من خالل حلقة نقاش افتراضية الستعراض التدابير التي اتخذها التحالف العالمي للتعليم، وأف 2020

عدد بفقد اوصت  (19-كوفيد)واإلنجازات التي حققها على صعيد مساعدة البلدان في ضمان استمرارية التعليم خالل جائحة 

 -منها: من توصيات كان 

ات صية بيانال ينتهك خصوبما استخدام التطبيقات والمنصات صية البيانات وأمنها، والتأكد من أن ية خصوحما -

 الطالب

 فقا لقدرةب، ووضرورة أن يتم تحديد مدة جلسات التعلّم عن بعد استنادا إلى مهارات التنظيم الذاتي لدى الطال -

قة، عشرين دقيائية التتجاوز مدة الجلسات للمرحلة االبتد أال المعرفي ويفضلالطالب على التنظيم الذاتي واإلدراك 

 .  (2020،وللمرحلة الثانوية األربعين دقيقة )حسنين 

 أسئلة الدراسة

ات  كلية وطالب ما فاعلية التعليم المدمج في تنمية بعض مفاهيم المواطنة الرقمية )األمن الرقمي ( لدى طالب -1

 . التربية  بجامعة جازان 

–التربية  كليةطالب وطالبات  لدىالرقمي  األمنبأهمية  في مستوى الوعي ذات داللة إحصائية وقفر توجدهل  -2

 (؟التخصص -لمتغيرات )الجنس  ترجع
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  هداف الدراسة ا

 الى : الدراسة تهدف هذه

الب لدى ط ( الرقمي)األمن  التعرف على فاعلية التعليم المدمج في تنمية بعض مفاهيم المواطنة الرقمية-1

 بجامعة جازان .  لبات كلية التربيةوطا

 طالباتلدى طالب و الرقمي في مستوى الوعي بأهمية األمن وق ذات داللة إحصائيةفر وجودالتحقق من   -2

 (لتخصصا -لمتغيرات )الجنس  ترجع–كلية التربية 

 الدارسةأهمية 

  التالي:اكتسبت هذه الدارسة أهميتها من خالل  الدارسة:أهمية 

  ةظرياألهمية الن 

بائية مات والوكمستحدث تكنولوجي وبديل مثالي في ظل االزالمدمج تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التعليم  -1

  وزمان.ن لقاعات الدراسية ميسرة ألي فرد وفي أي مكامكملة لبيئة تفاعلية اَمنة  طريقة تقديميمكن عن 

 .حديثة في التعليم لمواكبة التطورالتي تدعو لدمج التقنيات ال 2030يتماشى مع رؤية المملكة   -2

  األهمية العلمية 

 .نة الرقميةمفاهيم المواطتدعم  مقررات دراسية االمن الرقمي واضافة المسؤولة بأهميةلفت انتباه الجهات  -1

  رشاد وتوجيه األبناء لالستخدام السوي للتكنولوجيا.إلتزويد االسر بالمعلومات  -2

 . منةائحة كورونا بالوقوف على استخدام طرق تكنولوجية اَ تمكين التعليم في ظل الجوائح مثل ج -3

 حدود الدارسة

دى طالب ل (قمي)األمن الر في تنمية بعض مفاهيم المواطنة الرقمية فاعلية التعليم المدمج :الحدود الموضوعية -

 بجامعة جازان وطالبات كلية التربية

–تربية فنية –اصة )التربية الخ باألقسام ية التربيةالحدود البشرية: يقتصر البحث الحالي على طالب وطالبات كل -

 (.رياض األطفال

 . 1442الحدود الزمانية: طبق البحث في الفصل الدراسي األول من العام  -

 امعة جازان  ج –الحدود المكانية: كلية التربية  -

 مصطلحات الدراسة

 التعليم المدمج :

لتعليم ماته مع ااصره وسالتـي يتكامل فيها التعلم االلكتروني بعنيعرف التعلم المدمج بأنـه نمـط مـن أنماط التعلم 

عتمدة ء الم. سوايث توظف أدوات التعلم االلكتروني، وبحوجه بعناصره وسماته في إطار واحدالتقليدي وجها ل

ـات جلسوليـة، ، والـدروس العمنت. في أنشطة التعلم للمحاضـراتعلى الكمبيوتر أو المعتمدة على شبكة اإلنتر

 (2008.)حسن الباتع فتراضيةااليب في الفصـول التقليدية والفصول التـدر
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 م عن طريقني والتعل: هو نظام يتم فيها توظيف أدوات التعلم االلكتروبانهاجرائيا التعليم المدمج الدارسة  عرفت

ة وفق دراسيرامج الاالنترنت مع التعليم التقليدي، ودمج أفضل خصائص لكل نوع إلخراج شكل جديد ومتطور للب

 .الفصل الدراسي، من أجل تحقيق األهداف التعليمية بشكل حديث وأكثر سهولة وفائدة  متطلبات

 

 المواطنة الرقمية:      

لمعلمون اآلباء وا ( بانها عبارة عن مجموعة من األفكار والمبادئ والبرامج واألساليب التي يحتاج2016عرفها )المالح ،

كنولوجيا مي التخدمون التكنولوجيا إلى معرفتها حتى يتمكنوا من توجيه األطفال والطالب ومستخدوالمشرفون الذين يست

 بشكل عام. 

ي الحقوق فمساواة وعي األفراد باألضرار المختلفة في بيئة اإلنترنت على أساس ال” وتُعّرف المواطنة الرقمية بأنّها:

 ”.) Mithat , Elcicek(والمسؤوليات بسبب المبادئ األخالقية

المتمثلة ولمتعددة، الرقمية اجملة الضوابط والمعايير المعتمدة في استخدامات التكنولوجيا ”بأنّها:  ها الدراسة اجرائياتُعّرف 

ضا في متمثلة أيا، والفي مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المواطنون صغاراً وكباراً أثناء استخدامهم تقنياته

 ”لتزامات التي ينبغي أن يؤديها ويلتزم بها في أثناء ذلكالواجبات أو اال

 :  األمن الرقمي

معلومات  يهم منيتمثل في االحتياطات التي يجب أن يتخذها جميع مستخدمي التكنولوجيا لضمان سالمتهم الشخصية وما لد

 (Ribbie,M.,2014,88وأمن شبكتهم بعدم إمكانية الوصول لها من أي شخص اَخر أو جهة معادية . )

هم وأمن سالمت باإلجراءات الوقاية التي يجب أن يتخذها جميع مستخدمي التكنولوجيا لضمان اجرائيا: ه الدارسةعرفوت

   شبكاتهم 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

: القسم لقسمين ؛ حيث تم تقسيمهالدراسةتعلقة بموضوع تضمن هذا الفصل مراجعة لألدب التربوي والدراسات السابقة الم

لبحوث األول يتضمن اإلطار النظري لموضوع البحث، تال ذلك القسم الثاني من هذا الفصل، والذي ستعرض فيه ا

 والدراسات السابقة ذات الصلة، ومن ثم التعقيب عليها مع بيان

 :التعليم المدمج األولالمحور 

لكتروني لتعليم اإلث ظهر اتكنولوجيا متسارعا شمل كافة مجاالت الحياة، بما فيها العمليـة التعليمية، حييشهد العالم تطـورا 

العملية  نولوجي فير التكوالوسائل التقنية المتعددة التي أسهمت في توجيـه العملية التعليمية الى حد كبير، وأدى هذا التطو

بين  ملية تدمجعتبر عليمية إلى ظهور ما يعرف بـ التعليم المدمج"، والذي يالتعليمية والحفاظ على تقليدية العملية التع

 الوسائل الحديثة واألدوار التقليدية في العملية التعليمية. )الباحثة (

"نمط  ه:نويعرف على أ يعتمد التعليم المدمج على استخدام الوسائل اإللكترونية داخل الغرف الصفية في العملية التعليمية،

ماته في عناصره وسبوجـه( لماط التعليم التي يتكامل فيها التعلم اإللكتروني بعناصره وسماته مع التعلم التقليدي )وجها من أن

 جن خالل دمشودة مالتعليمية المن إطار واحد، أي أنه طريقة للتعليم تهدف لمساعدة المتعلم على تحقيق مخرجات العملية

 (2014وني )الشهوان، التعليم التقليدي مع التعليم اإللكتر

 instructionalللتعلم المدمج  أنه يتضمن ثالثة أبعاد للدمج؛ الدمج بين نماذج التعليم  (  Graham)  ،2010وقد أشار 

modalities والدمج بين طرائق التعليم ،instructional methods والدمج بين التعليم  اإللكتروني والتعليم ،

على يمزج بين التعلم االلكتروني والتعلم التقليدي والتعلم القائم Online and Face -to-Face instructionالتقليدي.

االتصال المتزامن والتعلم القائم على االتصال غير المتزامن، وكذلك التعلم المبني على االتصال بشبكة اإلنترنت والتعلم 

 (  .(Abu Musa & Al-Saws, 2011وجها لوجه )

ليم الصفي م مع التعها التعليهو احد صيغ التعليم أو التعلم )التدريب التي يتكامل( يندمج في:  )المختلط مفهوم التعليم المدمج 

كات فـي ى الشب)التقليدي( في إطار واحد، حيث توظف أدوات التعليم ، سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو المعتمدة عل

الشبكات بالتصال افي قاعات الدرس الحقيقية المجهزة بإمكانية الـدروس والمحاضـرات، جلسات التدريب والتي تتم غالبا 

(2007 Krause  ) 

 :بالجامعاتأهداف التعليم المدمج 

متابعة التطور الذي يطال التقنيات التعليمية ووسائط ونشر ثقافة الحاسب اآللي وأهمية استخدامه في مجال التربية والتعليم، 

تيسير االطالع علـى األبحـاث والمجالت العلميـة المتخصصة وحضور  االتصال من حين ألخـر وباستمرار عبر

 تبنى وزارة التعليم العالي في السعودية مشروعا وطنيا تشجع فيه منسوبيهادوات ذات العالقة بهذه التقنيات، المؤتمرات والن

دوات المختلفـة مـن قنوات التعليمي واأل من أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب والطالبات على استخدام الكومبيوتر
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التوسع في إنشاء مراكز مصادر التعلم بالمؤسسات التعليمية المختلفة بحيث تحـتـوى علـى أكبر قدر ، االتصال والتواصل

 (2015محمد محمدي مخلص ،).  من النماذج والبرمجيات واألجهـزة التعليمية 

يم المدمج يرى أن هناك ثالثة معان للتعل (  (Whitelock and Jelfeبأن كال من )(2014،أبو موسى والصوص )وذكر 

 هي: االشتراك الكامل بين التعليم التقليدي مع التعليم المعتمد على االنترنت. 

 االشتراك بين الوسائط وتوظيف أدوات في بيئات التعليم اإللكتروني. 

 اشتراك عدد من طرق وأساليب التدريس بغض النظر عن استخدام التكنولوجيا

 همية التعليم المدمج:أ

متعلمين جات التبرز أهمية التعليم المدمج في "فاعلية التعليم وتحسين مخرجاته من خالل توفير ارتباط أفضل بين حا

ال على اإلقب ج التعليم، بما يشتمل عليه من مصادر تعليمية متنوعة ومحفزة على التعليم بطرق مشوقة، وزيادةموبرا

 (16، 2013عملية التعليمية" )أبو الريش، استخدامها وتوظيفها في ال

 أهمية التعليم المدمج فيما يلي: (98، 2009)وأوضح الغريب 

 نه يعمل على تحسين مخرجات التعليم.أ  

 .مناسبة نموذج التعليم المدمج مع طبيعة الطالب 

 كتروني. عليم اإللا التنولوجيتوافر البيئة التحتية التي تدعم تطبيقه بالقاعات الدراسية التقليدية، مع تدعيمها بتك 

 .قابلية قياس مخرجاته والتأكد من فاعليته 

مية ظهور التعليم بأنه تتضح أه (3، 2010) وعبد العاطي والمخيني (25-23، 2016) كما ذكر عبدالعاطي

 المدمج في المؤسسات التعليمية، فيما يلي:

 ني والعالقاتأنه يفتقر إلى التواجد اإلنساأبرز ذلك ن ي، ومالتعليم اإللكترونمنه يعاني  الذيلمواجهة القصور  -1

 ني.اإلنسانية بين المعلم والطالب، وأنه يركز على الجانب المهاري دون االهتمام بالجانب الوجدا

لتي ااالجتماعية ن مميزات التعليم التقليدي وتالفي سلبياته من خالل عدد من المهارات اإلنسانية واالستفادة م -٢

غذية بتقديم ت ه يسمحلنجاح الفرد في إدارة حياته ونجاحه المهني؛ فالتفاعل والتواصل اإلنساني وجها لوج تعد مهمة

 راجعة فورية للمتعلم من قبل أقرانه ومن قبل المعلم.

ل تكيفا ويحووبين نمطي التعليم التقليدي واإللكتروني وتتلخص في أنه يجعل التعليم أكثر سرعة  أهمية الدمج -3 

 . ليم إلى عملية إنتاجية وأكثر واقعيةالتع

 نماذج توظيف التعليم المدمج:

ً لثالث نماذج حسب مقدار توظيف التعليم المدمج االلكتروني : تدريس وهيفي ال يستخدم التعليم المدمج في التدريس وفقا

 (176 ،2002)خديجة هاشم، 

لتقليدي المؤسس امدمج الكترونيا مكمل للتعليم وهو عبارة عن تعليم ( :  :Adjuncالنموذج المساعد أو المكمل ) -1

ات عض أدوبعلى الفصل حيث تخدم الشبكة هذا التعليم بما يحتاج إليه من برامج وعروض مساعدة، وفيه توظف 

 وتسهيله ورفع كفاءته. التعليم اإللكتروني جزئيا في دعم التعليم الصفي التقليدي
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حيث تعمل  تعليم،ليم اإللكتروني وحده في إنجاز عملية التعليم والالنموذج الخالص )المنفرد(: وفيه يوظف التع -2

  لكتروني.ليم اإلالشبكة كوسيط أساسي لتقديم كامل عملية التعليم، وهو صورة للتعليم عن بعد المعتمد على التع

ً مع التعليم الصفي)الت( :    Blendedالنموذج المدمج ) -3 ملية ( في العقليديوفيه يطبق التعليم اإللكتروني مدمجا

حقيقية، درس الالتعليمية، بحيث يتم استخدام بعض أدوات التعليم االلكتروني لجزء من التعليم داخل قاعات ال

 ه يجمع مابار أنويتحمس كثير من المتخصصين لهذا النموذج ويرونه من أهم النماذج في العملية التعليمية؛ باعت

  يم الصفي.بين مزايا التعليم اإللكتروني ومزايا التعل

 معوقات التعليم المدمج:

قوع طبيق من وو أي تمن تحقيق أهدافه؛ حيث ال يخل طبيق التعليم المدمج في الجامعاتيوجد عديد من المعوقات التي تعيق ت

ا س، وهي كمالمداربالمشكالت والمعوقات أثناء تطبيقه، مما ينبغي معرفتها لتالفي تلك المعوقات والمشكالت عند تطبيقه 

 : كما يلي (7، 2010) وذكرها حامد (20، 2011كرتها خديجة الغامدي )ذ

 .امل مع أجهزة الكمبيوتر والشبكاتيعاني بعض الطالب أو المعلمين من قلة الخبرة في التع -1

 . صعوبات في التقويم، ونظام المراقبة، والتصحيح، ومتابعة الحضور -2

 ليم التقليدي بالتعليم اإللكتروني.إلى النماذج العلمية المدروسة لدمج التع .االفتقار -3

 مجةمستوى المشاركة الفعلية للمختصين في المناهج في صناعة المقررات اإللكترونية المد تدني  -4

 :الرقميةالمواطنة  المحور الثاني

 : مفهوم المواطنة الرقمية 

ي مجال عوام فل أكثر من عشرة أإحدى تجليات ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي الحاسوبي، وقد تم صك المصطلح قب

م عـــن الشخص الذي يستخدم اإلنترنت بشكٍل منتظ –وفقًا لتعريف اليونسكو  –التعليم، بحيث يُعبر المواطن الرقمــــي 

 خدام األدواتتفاعل الفرد مع غيره باست». ويمكن تعريف المواطنة الرقمية ببساطة بأنها (Karsenti, 2019)وفعَّال

 ات ومواقعالمدونوقمية، مثل الحواسيب والهواتف النقالة، بكافة ما توفره من خدمات كالبريد اإللكتروني والمصادر الر

ـــــار وأفكـ اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، ... إلخ، مع ما يستلزمه ذلك من قواعد وضوابط ومعايير وأهداف

 .(Jwaifell, 2018)«قمــيةومبادئ تُشبع االستخدام األمثل والقويم للتكنولوجيا الر

يد ي أفٍق جدفنساني بعبارة أخرى، المواطنة الرقمية هي بمثابة ضيافة كونية متعالية  تستمد مشروعيتها من حق العقل اإل

دية ة االقتصاالتنميولتحقيق ذاته، بشكٍل يتواكب مع اللحظة الحضارية الراهنة، ويُشبع حاجات التسامح والتبادل الثقافي 

 .(Culver, 2014)ة والسالموالمساوا

 We«وي آر سوشيال»( وفقًا لوكالة 2019)يناير و  أحدثها  وفي هذا الصدد تعكس اإلحصائيات الدولية ُعمق التحول،     

Are Social هوتسويت»، ومنصة إدارة وسائل التواصل االجتماعي»Hootsuite  المعنيتين بتقديم اإلحصائيات الدورية ،

 (Kemp, 2019)للخدمات الرقمية
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 من هو المواطن الرقمي؟

ا ثمرة ، حيث أنهوفعال ي القيام بعمله بشكل منتظمالمواطن الرقمي: هو المواطن الذي لديه القدرة على استخدام اإلنترنت ف 

 ( 2016 )المالح ،أفضلواالستفادة من بيانات الحضارة.، من أجل مستقبل  ،تكنولوجيا الحديثة وتطور المجتمعلل

 مواطنة الرقمية:عناصر ال

 يلي: نوجزها فيما للمواطنة الرقمية تسعة عناصر أساسية،    

 لذي يؤثر قطعًا علىا، األمر لكاملة للفرد في المجتمع الرقمي: أي المشاركة اDigital Accessالوصول الرقمي    .1

 التنمية المستدامة للمجتمع ككل. 

ت ال شك أن ثمة عمليا ،سلع إلكترونيًا عن طريق اإلنترنتوشراء ال : أي بيعDigital Commerceالتجارة الرقمية    .2

 .تبادل تجاري كثيرة ومتنوعة تجري عن طريق اإلنترنت بشكل شرعي وقانوني

 : أي التبادل اإللكتروني للمعلومات. Digital Communicationاالتصال الرقمي    .3

 ة. مية في البرامج التعليميمهارات التعامل مع التكنولوجيا الرق : أي إدراجDigital Literacyمحو األمية الرقمية    .4

 افة التعامالت الرقمية. : أي القواعد والقيم المشتركة التي يجب أن تحكم ك Digital Etiquetteاآلداب الرقمية    .5

سات ونيًا عن كافة الممار: أي مسؤولية األفراد والجماعات والحكومات أخالقيًا وقانDigital Lawالقانون الرقمي    .6

 (Ribble, 2019)اإللكترونية. 

ة من الحقوق تمتد : ثمة مجموعة أساسيDigital Rights and Responsibilitiesالحقوق والمسؤوليات الرقمية    .7

 ك. إلى كل مواطن رقمي، منها الحق في الخصوصية، والحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وما إلى ذل

كثر التي أصبحت أورقمية. : أي السالمة البدنية والنفسية في عالم التكنولوجيا الDigital Healthة الرقميةالصح    .8

 استخدام التكنولوجيا الرقمية، بل وتدريبهم على كيفية تجنبها وعالجها. دانتشاًرا عن

ل سرقة الجرائم الرقمية، مث زمة إزاء: أي كيفية اتخاذ االحتياطات التكنولوجية الالDigital Securityاألمن الرقمي    .9

ن أي  شك أالهويات، وتشويه اآلخرين أو تعطيل مصالحهم، أو العبث بأجهزتهم من خالل زرع الفيروسات بها. ال

بواب على أ مجتمع يمكن أن ينطوي على جرائم نوعية يتخذ الناس االحتياطات المناسبة لتجنبها؛ كوضع األقفال

مجتمع ن في الاإلنذار ضد السرقات والحرائق، ويجب أن نفعل الشيء ذاته ابتغاًء لألماالمنازل، وتوفير أجهزة 

  .   (Ribble, 2019) الرقمي، كتوفير وتحديث برامج مكافحة الفيروسات، 

يين ، حيث أدت الجائحة إلى تغيير نمط الحياة لمال19-واكتسبت هذه العناصر أبعادًا جديدة مع اندالع أزمة فيروس كوفيد    

البشر ممن فرضت عليهم قرارات اإلغالق ممارسة أعمالهم وقضاء مصالحهم عبر بوابات الواقع االفتراضي، وارتفعت 

أعداد مستخدمي اإلنترنت بشكل صارخ وغير مسبوق، سواء أكان ذلك بهدف الترفيه أو التواصل أو الدراسة أو التسويق 
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إعادة البحث في العناصر السابقة على عاتق المتخصصين في الجامعات التجاري أو غير ذلك، وهو ما يُلقى بثقل البحث و

  .(Ribble, 2019) ومراكز الدراسات والبحوث نظًرا ألهميتها وخطورتها المتصاعدة.

 : تعليم المواطنة الرقمية من  األهداف

ا لتكنولوجيستخدام اوالمسؤولة التحسين التعلم والنتائج وإعداد الطالب في إطار قواعد السلوك المناسبة ف الرئيسي الهد

 (2016)المالح ،  والعشرينليصبحوا مواطنين في القرن الحادي 

 : السابقةالدراسات البحوث و

دا من حثة عداستعرض هذا الجزء الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت متغيرات البحث، وقد وجدت البا

 اسات التي: الدرمحورين، وقامت بعرضها مرتبة من األحدث الى األقدم في غيراتلت هذه المتالدراسات والبحوث التي تناو

 . المواطنة الرقميةالتعليم المدمج التي تناولت الدراسات  و ،تناولت التعليم المدمج

 :اسات التي تناولت التعليم المدمجالدر اولا 

تعليم المدمج لتنمية بعض مهارات استخدام نظم إدارة معرفة أثر برنامج تدريبي قائم على ال (2018الرميح )هدفت دراسة 

التعلم لمعلمات التعليم العام واتجاهاتهن نحو التعلم االلكتروني، باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه 

ب األدائي التجريبي، وجاءت األدوات متمثلة في اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي، وبطاقة مالحظة لقياس الجان

( معلمة من معلمات المرحلة الثانوية في 36وبطاقة تقييم منتج لقياس الجانب األدائي، وتم تطبيقهم على عينة مكونة من )

ً لصالح المجموعة  المدارس الحكومية في مدينة الرياض، وقد خلص البحث لعدة نتائج ومنها، وجود فرق دال إحصائيا

 كبير للبرنامج في تنمية مهارات استخدام نظم إدارة التعلم لمعلمات المرحلة الثانوية.التجريبية حيث أوضحت النتائج أثر 

عات المعلمين ساحيث هدفت لتحديد العالقات بين مواقف المدربين من تطبيق التعليم المدمج و (Villalon )،2017دراسة 

نس. ج حسب الجالمدم ت في المواقف نحو التعليماإلبالغ الذاتي للتدريب على التكنولوجيا في التعليم المدمج، واالختالفا

تعليم المدمج في مشاركا ممن يدرسون ال (23)واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وكانت عينة الدراسة من 

بل قمن لمدمج اتعليم المرحلة الثانوية. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المواقف نحو تنفيذ ال

 . ا لتدريب المنهجي على التكنولوجيالمعلمين والمدربين الذكور واإلناث، كما خلصت الدراسة إلى أهمية ا

ى يذ الدرس لدإلى تنمية مهارات إنتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر الويب، ومهارات تنف( 2016) ذهنيوهدفت دراسة 

لب وطالبة ( طا30)بي ذو المجموعة الواحدة، وتكونت عينة البحث من الطالب معلم الحاسب، وتم اتباع المنهج شبه التجري

لجوانب لحصيلي من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية، وتكونت أدوات الدراسة من موقع تعليمي، واختبار ت

 بر الويب،عروني إللكتالمعرفية لمهارات إنتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر الويب، وبطاقة تقييم منتج ملف اإلنجاز ا

ز لف اإلنجانتاج مبطاقة مالحظة مهارات تنفيذ الدرس، وأوضحت نتائج الدراسة فاعلية التعلم المدمج في تنمية مهارات إ

لتعليمية احية ااإللكتروني عبر الويب، ومهارات تنفيذ الدرس لدى الطالب معلم الحاسب وذلك له مردود إيجابي من الن

 ولوجيا التعليم.والمهارية لطالب تكن

( إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم المدمج في تدريس الهندسة على (Al-Ghamdi, 2015وهدف دراسة )

وتمثلت أدوات  عت الدراسة المنهج شبة التجريبي،واتبلدى طالب الصف الثاني المتوسط،  التحصيل وتنمية التفكير الهندسي

طالبا من طالب الصف الثاني 55) من )ير الهندسي، وتكونت عينة الدراسة ي واختبار التفكالدراسة في االختبار التحصيل
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( بين متوسطي درجات 0.01المتوسط بمنطقة الباحة، توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 المجموعين في التحصيل والتفكير الهندسي لصالح المجموعة التجريبية . 

ية ت إلى تقويم برنامج التعليم المدمج في الكلية الجامع( بدراسة هدف  (Al-Khalidi & et 1, 2013لخالد وآخرون )وقام ا

دراسة في وات الللعلوم التطبيقية من وجهة نظر المدرسين والطلبة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي تمثلت أد

( مدرسين 10لمدمج و )( طالبا وطالبة ممن يدرسون ضمن برنامج التعليم ا9)االستبانة والمقابلة ، تكونت عينة الدراسة من 

صلت ، وقد تو2013- 2012ممن پدرسون ضمن برنامج التعليم المدمج في الكلية الجامعية في الفصل الدراسي الثاني للعام 

المعرفة  البحث عن عية نحووزيادة الدافالدراسة إلى أن هذا البرنامج قد حقق أهدافه المتعلقة بتطوير مهارات الطلبة العملية 

.  

 ت وتكنولوجياأثر استخدام التعليم المدمج ووسائل االتصاال( والتي هدفت لمعرفة Clark,.& Hoylesk ) ،2010دراسة 

ي ، حليللوصفي التمنهج االمعلومات  في تحقيق أهداف التربية والتعليم في إنجلترا(، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث ال

ت التصاالوقام بتصميم استبيان موجه للمعلمين، خرجت الدراسة بضرورة استخدام التعليم المدمج وتعميم وسائل ا

 وتكنولوجيا المعلومات في تدريس كافة المقررات الدراسية في المراحل األخرى من التعليم. 

 التعقيب على دراسات المحور األول 

 من حيث الهدف 

ن ، و المعلمياطالب ال لسابقة الي التعرف على أثر استخدام التعليم المدمج في تنمية المهارات لدىهدفت جميع الدراسات ا

مواقف المدربين  حيث هدفت لتحديد العالقات بين (Villalon )،2017وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات ما عدا دراسة 

 . من تطبيق التعليم المدمج

 من حيث المنهج 

-Al 1, 2013ودراسة ) (Villalon )،2017منها دراسة السابقة الدراسات المنهج الوصفي التحليلي  بعضاستخدمت 

Khalidi & et)  )  ودراسةClark,.& Hoylesk ) ،2010)  وهي متفقة مع الدراسة الحالية ، والبعض استخدم المنهج

ض استخدم المنهج الوصفي و شبه ( ، والبع  (Al-Ghamdi, 2015و دراسة ) (2016) ذهنيدراسة التجريبي شبه 

 (2018الرميح )دراسة التجريبي 

 من حيث الدوات 

دراسة واتفق هذا مع الدراسة الحالية اما الستبانة ( أداة ا( Clark,.& Hoylesk(  و   (AI-Khalidi & etاستخدم كل 

 استخدمت االختبارات التحصيلية .Clark,.& Hoylesk و (2016) ذهني

  النتائجمن حيث 

 لحالية دراسة افي تعزيز المهارات المختلفة بما في ذلك ال وفاعليتهاتفقت جميع النتائج مع أهمية التعليم المدمج 

  :المواطنة الرقميةالتعليم المدمج و الدراسات التي تناولت

المواطنة الرقمية  ( استهدفت اختبار فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم المدمج في تنمية مهارات2021دراسة علي )

لدى الطالبات المعلمات برياض األطفال بجامعة المجمعة، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، واعتمد فيها على 

التصميم ذو المجموعة التجريبية الواحدة باستخدام القياس القبلي والبعدي، واستخدمت الباحثة  قائمة مهارات المواطنة 
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و برنامج مقترح قائم على التعلم المدمج لتنمية مهارات المواطنة الرقمية واختبار تحصيلي لمهارات  الرقمية الواجب تنميتها

( طالبة بکلية التربية ، وقد اشارت النتائج لوجود دور فعال للبرنامج 40المواطنة الرقمية ، وتکونت عينة الدراسة من )

 على تنمية مهارات التنمية الرقمية للفئة المستهدفة.

بعاد أحديد مستوى ( تحديد مستوى استخدام نظام التعليم المدمج لطالب التعليم الجامعي، وت2021تهدفت دراسة خواجة )اس

مية ثقافة لمدمج لتنعليم اثقافة المواطنة الرقمية لدى طالب التعليم الجامعي، وتحديد الصعوبات التي تواجه استخدام نظام الت

، ( طالب328لبحث )ام الجامعي، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وكانت عينة المواطنة الرقمية لدى طالب التعلي

م ين استخدابائيًا وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان للطالب. حيث دلت النتائج على وجود عالقة طردية دالة إحص

 .لجامعيةثقافة المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة ا نظام التعليم المدمج وتنمية

 في تنمية الوعي إلى قياس فاعلية بيئة التعلم المتنقل المقترحةالدراسة هدفت والتي ( 2020)والرحيلي دراسة الجهني 

ا تم تطبيقهوريبي، بعناصر المواطنة الرقمية واالنسجام معها لدى طالب جامعة طيبة، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التج

ذات داللة  ينبع يدرسن مادة مهارات االتصال.  أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ( طالبة في72على عينة قوامها )

عناصر بإحصائية في القياس البعدي بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مدى الوعي 

 ين متوسطيببعدي لالقياس ا المواطنة الرقمية لصالح المجموعة التجريبية.  بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في

اسة عدم ج الدرالمجموعة التجريبية والضابطة من حيث االنسجام مع عناصر المواطنة الرقمية.  كما أظهرت نتائ درجات

مدى  بية فيوجود فروق ذات داللة إحصائية في القياسين القبلي والبعدي بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجري

 . الوعي بعناصر المواطنة

تكاملة في مهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تصور مقترح مبني على بيئات تعلم تشاركية  (2020دراسة الموزان )

االختبار  دمت أداتي، استخلوب البحث التجريبي شبه التجريبيتعزيز قيم المواطنة الرقمية والتقييم الذاتي للتعلم. واستخدم أس

ق وف tizenshipالرقمية  ci، وبطاقة التقييم الذاتي لتعلم وتطبيق قيم المواطنة الرقمية لمعرفية في قيمالتحصيلي للمهارات ا

الدراسة  وضحتا ة ،( طالباً وطالب120وتكونت عينة الدراسة من )، تحليل( دورة تعلم تكنولوجي شاملة )وعي، فهم، فعل

في  ريبية.ت المجموعات الضابطة والتجابين المتوسطين.  عشر( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

اتي تقييم الذاقة الالقياس البعدي لكل اختبار تحصيلي لجوانب المهارات المعرفية في قيم المواطنة الرقمية وكذلك في بط

  اسين.لصالح المجموعة التجريبية في كال القي

التعلم  نظام إدارة لتعليمي المقترح القائم على( هدفت الدراسة الى الكشف عن فاعلية البرنامج ا2019الدارسة الحافظي )

عت ب، واتجدة مدينة )بالك بورد( في تنمية قيم المواطنة الرقمية ومهارات التفكير التأملي لدى طالب الكلية التقنية في

كير ياس التفقواقف ومتصميم المجموعة الواحدة. وجمعت بيانات الدارسة باستخدام اختبار المالدراسة المنهج شبه التجريبي 

لة إحصائية عند طالبا. وكشفت نتائج الدارسة وجود فروق ذات دال 30فتّم اختيار عينة عشوائية متيسرة بلغت  التأملي

يم المواقف لق ( بين متوسطي درجات مجموعة الدارسة في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبارα≤0.05مستوى الداللة )

ة الرقمية م المواطنمية قيات التفكير التأملي لدى الطالب وفاعلية البرنامج التعليمي في تنالمواطنة الرقمية وفي مقياس مهار

  ومهارات التفكير التأملي.
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عي لدى طلبة الكشف عن واقع استخدام شبكات التواصل االجتما إلىالدراسة  هدفت،( 2018اليوسف وأبو المجد )دراسة 

(  43ى )شتملت علاالدراسة المنهج الوصفي واالستبانة أداة للدراسة ، وقد استخدمت  فيصل،كلية التربية بجامعة الملك 

لتواصل اشبكات عبارة غطت أربعة محاور الهم أبعاد المواطنة الرقمية التي يمكن تعزيزها من خالل استخدام الطالب ل

طبقت ولرقمية ، يات اقوق والمسؤولاالجتماعي ، وهي: قواعد السلوك الرقمي ، و الثقافة الرقمية ، و االمن الرقمي ، و الح

وضيح أن الدراسة الت ( طالبا وطالبة من كلية التربية بجامعة الملك فيصل ، وقد جاءت أهم نتائج356على عينة بلغ عددها )

ما رقمية ، كطنة النسبة عالية من أفراد العينة توافق على أن شبكات التواصل االجتماعي لها دور في تعزيز أبعاد الموا

  .الجتماعيواصل اهرت أن أراء الطلبة تتفاوت أحيانا حول االبعاد المتداولة للمواطنة الرقمية في مواقع شبكات التأظ

 التعقيب على دراسات المحور الثاني  

 من حيث الهدف 

 . تهدفةسئات المللفقيم المواطنة الرقمية التعليم المدمج في تنمية المهارات الرقمية وفاعلية اتفقت جميع الدراسات 

 من حيث المنهج 

راسة د و (2020دراسة الجهني والرحيلي ) و (2021دراسة علي ): المنهج شبه التجريبيجميع الدراسات استخدمت 

 (2021)دراسة خواجة  و (2018اليوسف وأبو المجد )ما عدا دراسة  (2019الدارسة الحافظي ) و (2020الموزان )

  .ع الدراسة الحاليةاتبعت المنهج الوصفي وهذا ما اتفق م

 من حيث الدوات 

دراسة خواجة و (2018اليوسف وأبو المجد )فيما عدا دراسة  اختبار المواقفو اختبار تحصيليجميع الدراسات استخدمت 

 .  استخدمت أداة االستبانة وهذا ما اتفق مع الدراسة الحالية (2021)

 : من حيث النتائج

 .في تعزيز أبعاد المواطنة الرقميةيم المدمج اتفقت جميع الدراسات على دور التعل

 يأتي:  من خالل العرض السابق لبعض الدراسات اتضح ما

لحالي امعظم الدراسات أوصت باستخدام التعليم المدمج في كافة المقررات، كونه ضرورة ملحة في العصر  -

 لتطوير وتحسين عملية التعلم.

 تخدام نظم)اسراتالمها عالية التعليم المدمج في تنمية العديد منالحالي في ف الدراسةمعظم الدراسات اتفقت مع  -

 لمواطنة الرقمية(.ا -نتاج الملفات اإللكترونيةا -إدارة التعلم 

ن الرقمي بشكل ت االمتناول دراسةأول  -الدراسة نه على حد علم أ -عن الدراسات السابقة ةالحاليالدراسة امتاز  -

 خاص 

 لسابقةأوجه اإلفادة من الدراسات ا

  تمت االستعانة بهذه الدراسات وغيرها لتدعيم متغيرات البحث الحالي. .1

 ، وأهميته.ا، وأهدافها، وكذلك صياغة أسئلتهالدراسةبلورت مشكلة  .2

 االستبانة() الدراسةبناء أداة    .3

  تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.  .4

  مناقشة النتائج وتفسيرها . .5
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 لثالثالفصل ا

 المنهجية واإلجراءات

 المقدمة

ً ألداة الدراسة وكيفية إي ً لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمعها وعينتها ووصفا ها قها وثباتجاد صديتضمن هذا الفصل عرضا

يما يلي اسة وفكما ويتضمن متغيرات الدراسة وإجراءاتها والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل بيانات الدر

 ذلك : تفاصيل

 منهج الدراسة

ً  الدارسةقامت  ة موجودة أو قضي باستخدام المنهج الوصفي المسحي والذي يعرف بأنه " المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا

 (.2012حاليا حيث يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها )العساف، 

 مجتمع الدراسة

رياض األطفال وبلغ عددهم  –تربية فنية –بأقسام )تربية خاصة وطالبات كلية التربية  ة من طالبتكون مجتمع الدراس

 .(طالب وطالبة1165)

 عينة الدراسة

لتربية ، والجدول ( طالب وطالبة  من طالب كلية ا185تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلفت )

 .     ق متغير الجنس والتخصص يوضح خصائص العينة وف( 1)التالي 

 يبين توزيع أفراد العينة وفق لمتغيرات الدراسة :(1) جدول          

 النسبة المئوية العدد مستويات المتغير المتغيرات

 الجنس
 %32 60 ذكور

 %68 125 اناث

 %100 185 اإلجمالي

 التخصص

 %30 55 تربية خاصة

 %11 20 تربية فنية

 %59 110 لرياض األطفا

 %100 185 اإلجمالي

 

 أداة الدراسة

هي في ضوء تحقيق أهداف الدراسة وأسئلتها فإن األداة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة االستبانة، والتي عرفها العساف 

اآلراء  ( بأنها عبارة عن أداة يشمل محتواها مجموعة من األسئلة أو العبارات المكتوبة مزودة بإجاباتها أو65، 2012)
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المحتملة بهدف الحصول على إجابات أفراد العينة على أسئلة الدراسة. ولتحقيق ذلك تم تطوير استبانة من قبل الباحثة حيث 

 هما: تضمنت محورين 

 . التخصص وكون من البيانات الديمغرافية للعينة؛ الجنس المحور األول: ي

( وفق 5 -1من ) ارة، توزع درجات االستجابة على هذه االستبانة( عب 16الثاني: أسئلة االستبانة وتكونت من ) المحور

 تدرج ليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.  

-One-Wayواختبار تحليل التباين األحادي االتجاه) والتخصص( لفحص أثر متغير الجنس تستخدم نتائج اختبار )ت 

NOVA(التخصصوسطات الستجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغير )( للكشف عن الفروق بين المت.  

 الصدق والثبات 

 وذلك من خالل:)االستبانة( قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة 

 )أ( صدق المحكمين:

التعليم يات ( محكمين، من المتخصصين في مجاالت تقن4حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم )

ف ة التي سوالعين والمناهج وطرق التدريس، حيث تم تقديم االستبانة مسبوقا بتعليمات توضح الهدف من استخدامه، وطبيعة

مثيل ت، مدى تطبق عليها، وطلب منهم إبداء الرأي حول صالحية االستبانة من حيث وضوح تعليماتها وصياغة مفرداتها

ى لتطبيق عللتصلح  د أبدى المحكمون آراء إيجابية حول االستبانة، وأن االستبانةاالستبانة للهدف الذي وضع لقياسه، وق

ها ي صورتفالعينة، مع توجيههم بإجراء تعديل في صياغة بعض العبارات، والتي تم تعديلها، حتى خرجت االستبانة 

 ( عبارة.16النهائية التي بلغت )

 ضبط األداة 

 ية:التال الدراسة من خالل أداء اختبار الصدق والثبات وذلك بالخطوات ضبط االستبيان قبل تطبيقه على عينة تم

 صين فيالتأكد من االستبيان يقيس ما وضع لقياسه من خالل عرضة على الخبراء في مناهج البحث والمتخص -1

 مجال تقنيات التعليم. 

 ن.تطبيق االستبيان على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة للتأكد من ثبات االستبيا -2

  ثبات أداة الدراسة )الستبانة(:)ب( 

مل ساب المعاحيث تم تم تقدير ثبات االستبانة على أفراد العينة وذلك باستخدام طريقة معامل الثبات ألفا كرونباخ  ح

 محور يوضح قيم ألفا ونباخ لكل  (2( والجدول )SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي )

 الذاتي لمحاور االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ معامل الثبات والصدق ( :2) جدول

 محاور االستبانة

 
 معامل الصدق معامل الثبات

ن وعي بتحديث نظام التشغيل بانتظام وتحميل برامج الحماية ميزاد 

 عند استخدام التعليم المدمج التجسس
.950 .967 

 961. 951.م فتح مرفقات استخدام فلتر للرسائل غير المرغوب فيها وعداكتسب مهارات 
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 خالل التعليمي المدمج  رسائل مثيرة للريبة

 966. 953. المحافظة على الهوية الشخصية والخصوصية الرقميةادرك  أهمية 

 962. 952. خرينالمحافظة على الطالب آمنين على الشبكة العنكبوتية وعدم التحدث مع اال

 961. 951. إجمالي المحاور

لثبات عالية لمحاور ( مما يدل على أن درجة ا951.( قد بلغ معامل الثبات إلجمالي محاور االستبانة )2) يتضح من الجدول

                                                              .ينطبق ذلك على المجاالت الفرعية( و961.االستبانة ، وأنعكس ذلك على الصدق حيث بلغ )

 

 لى استجابات العينةتحديد معيار الحكم ع :(3)جدول                                     

  

 

 :عيار الحكم على استجابات العينة م

 فق، محايد، غير موافق،)موافق بشدة، موا ( وفق تدرج ليكرت 5 -1وزعت درجات االستجابة على هذه االستبانة من ) 

 . من خالل حساب المدى بين الدرجات الموافقة غير موافق بشدة(. وتم تحديد

               المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

انخفاض استجابات أفراد الدراسة حول فقرات محاور مدى ارتفاع أو   وذلك لمعرفة  Mean" المتوسط الحسابي "

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل  "Standard Deviation االنحراف المعياري " االستبانة.

 فقرة من فقرات محاور االستبانة، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة حول

معامل ثبات "ألفا كرونباخ" ،  كل فقرة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس

معامل ارتباط "بيرسون" لقياس صدق االستبانة،  -براون لقياس ثبات االستبانة. -ومعامل ثبات التجزئة النصفية لسبيرمان 

 واختبار العالقة بين محاور الدراسة. 

 ( One-Way-NOVAتحليل التباين األحادي االتجاه)

 

 

 

 درجة الموافقة الوزن النسبي

 قليلة جداً  1.80 -1

 قليلة 2.60 -1.81

 متوسط 3.40 -2.61

 كبيرة 4.20 -3.41

 كبيرة جدا 5 -4.21
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 جراءات الدراسةإ

 قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

-جداول خاصة صد البيانات فير-حديهاالعينة التي تم ت تطبيق االستبانة على-عداد أداة الدراسةإ -تحديد المجتمع والعينة -

لى ما تم التوصل إليه ع تقديم التوصيات والمقترحات بناءً SPSS)- )  تحليل البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية

 من نتائج

 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: 

 (. الجنس وله مستويان )ذكر وأنثى -

 .(رياض األطفال–تربية فنية /  تربية خاصةالتخصص: ) -

 المتغيرات التابعة:

 ( )األمن الرقمي واطنة الرقميةفاعلية التعليم المدمج في تنمية بعض مفاهيم الم
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 لفصل الرابعا

 نتائج الدراسة 

 وتفسيرهانتائج الدراسة  

 أظهر التحليل اإلحصائي للبيانات النتائج التالية حسب أسئلة الدراسة: 

دى طالب قمي ( لما فاعلية التعليم المدمج في تنمية بعض مفاهيم المواطنة الرقمية )األمن الرالسؤال األول:  -3

 طالبات  كلية التربية  بجامعة جازان . و

  لى علعينة اولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد

، الجدول  SPSS، باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية عبارات محاور الدراسة كل على حده

 . جسسمن الت الوعي بتحديث نظام التشغيل بانتظام وتحميل برامج الحمايةة بمحور ( يوضح النتائج المتعلق4)

 

بمحور  لمرتبطةاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة استجابات عينة الدراسة  :(4) جدول

 :جم المدمتخدام التعليعند اس وعي بتحديث نظام التشغيل بانتظام وتحميل برامج الحماية من التجسسيزاد 

 المتوسط ــــــراتالفقـ م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

التقدير 

 اللفظي

2 

في شبكة انشر الوعي الرقمي عند التعرض للمواقف السلبية 

 كبيرة 1 845. 4.25 االنترنت

 كبيرة 2 919. 4.20 استفيد من برامج الحماية المرخصة 4

 كبيرة 3 992. 4.25 موجودة  على حاسبي  بشكل دوريأحدث  برامج الحماية ال 4

1 

 اللاستخدم التشفير لملفاتي المهمة التي أقوم بإرسالها من خ

 متوسط 4 1.05 3.40 االنترنت 

 كبيرة  966. 4.02 المتوسط الكلي 

د عن التجسس اية منللوعي بتحديث نظام التشغيل بانتظام وتحميل برامج الحمالكلية ( أن الدرجة 4يتضح من الجدول )

عظم الدراسات ممع  اتفقت هذه النتائج(، 966.( وانحراف معياري )4.15جاءت بمتوسط حسابي )استخدام التعليم المدمج 

 .السابقة 
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اكتسب  رطة بمحوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة استجابات عينة الدراسة المرتب :(5)جدول 

 مجمي المدخالل التعلي  خدام فلتر للرسائل غير المرغوب فيها وعدم فتح مرفقات رسائل مثيرة للريبةاستمهارات 

 المتوسط الفقــــــرات  م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

التقدير 

 اللفظي

 متوسطة 1 995. 3.59 اتحقق من مصدر المعلومات  المداولة قبل ارسالها  3

 متوسطة 2 1.037 3.35 مي المرخص من قبل الناشر )المؤلف(استخدم المحتوى الرق 1

 متوسطة 3 953. 3.55 بملفاتي في اكثر من مكان تفادي السرقة  او التلف احتفظ  4

 قليلة 4 905. 3.15 استخدم الفلترة عن الدخول على المواقع  الجديدة 2

 متوسطة  950. 3.41 المتوسط الكلي 

ثيرة مقات رسائل استخدام فلتر للرسائل غير المرغوب فيها وعدم فتح مرفالكلية لمحور  رجة( أن الد5يتضح من الجدول )

  مع معظم الدراسات السابقة .اتفقت هذه النتائج ، ،( (950معياري  ( وانحراف2.20) للريبة

 

ادرك  ر ة بمحوة المرتبطالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة استجابات عينة الدراس :(6) جدول

 أهمية المحافظة على الهوية الشخصية والخصوصية الرقمية

 المتوسط ــراتالفقــــــ م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

التقدير 

 اللفظي

 متوسط 1 1.07 3.95 احترام حقوق ملكية اآلخرين في االستخدام 2

 قليلة 2 919. 1.85 خاللها احدد تقنيات  اتصال معينة لتلقي المعلومات من  4

4 
عبر تقنيات االتصال بالتهديدات المجتمعية  لدي معرفة

 المختلفة 
 قليلة  3 992. 2.65

 متوسط 4 1.05 3.23 ية لفكرالدي إلمام بكيفية اإلبالغ عن شكاوي انتهاك حقوق الملكية  1

  متوسط  950. 3.20 المتوسط الكلي 

( وانحراف 3.20) المحافظة على الهوية الشخصية والخصوصية الرقمية الكلية لمحور( أن الدرجة 6يتضح من الجدول )

واجة خ و (2018اليوسف وأبو المجد ) (2019الحافظي ) مع دراسة اتفقت هذه النتائج، متوسطإي  (950معياري )

(2021). 
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ة المحافظ رطة بمحوت عينة الدراسة المرتبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة استجابا :(7) جدول

 على الطالب آمنين على الشبكة العنكبوتية وعدم التحدث مع االخرين

 المتوسط ــراتالفقـــ م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

التقدير 

 اللفظي

 قليلة 1 845. 0.95 لدي وقت محدد للبقاء على تقنيات االتصال المختلفة 2

4 
ضغط اتفاقيات المستخدم للبرامج المجانية قبل الأقوم بقراءة 

 على موافق 
 قليلة 2 919. 1.85

4 
ل االتصارات المناسبة للتواصل عبر تقنيات لدي معرفة بالخيا

 المختلفة
 قليلة 3 992. 2.65

 متوسط 4 1.05 3.23 أحذر مشاركة معلوماتي الشخصية مع الغرباء عبر االنترنت 1

 قليلة  940. 1.88 المتوسط الكلي 

 لمحور : أي بدرجة )قليلة( (940.)( وانحراف معياري 1.88( أن قيمة متوسط الدرجة الكلية )7يتضح من الجدول )

توضيحه للدراسة اما سعت ، وهذا ، المحافظة على الطالب آمنين على الشبكة العنكبوتية وعدم التحدث مع االخرينبالوعي 

 . يؤكد ضرورة الوعي باألمن الرقميوهو 

لدى  الرقمي مستوى الوعي بأهمية األمنفي ( α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجدهل  السؤال الثاني:

  ؟(التخصص - )الجنس اتترجع لمتغير( رياض األطفال-التربية الفنية -التربية الخاصة)م اقساطالب وطالبات كلية التربية 

 (انثى–الفروق التي تعزى للجنس )ذكر أول: 

 (. 8( وجاءت النتائج كما في الجدول رقم )Independent Samples T- testتم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )

 

راد عينة بين أف مستوى الوعي بأهمية األمن الرقمي نس فيلفحص أثر متغير الجتست ( تنتائج اختبار ) :(8) جدول

 (جنستربية الخاصة ترجع لمتغير )القسم ال – الدراسة لدى طالب وطالبات كلية التربية

 العدد الفئة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة الداللة قيمة ت

 1.17 3.26 60 ذكر
0.355 .589 

غير دالة عند 

(α≤0.05) 850. 4.37 125 انثى 

 لدراسة تعزىأفراد عينة الدراسة لمحاور ا ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات8نالحظ من الجدول )  

الحسابي لإلناث  ( ، مقارنة بالمتوسط1.17( بانحراف معياري )3.26لمتغير الجنس . فقد بلغ المتوسط الحسابي للذكور )

 اللة  ( . وهي غير دالة  إحصائيا عند مستوى الد355.( حيث قدرت  قيمة "ت" )850.( وانحراف معياري )4.37)

(α≤0.05) . 

 (. 9( وجاءت النتائج كما في الجدول رقم )Independent Samples T- testتم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )



 

22 
 

ا:   لتربية الفنية = رياض األطفال(ا -الفروق التي تعزى للتخصص )التربية الخاصةثانيا

 ( One-Way-NOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي االتجاه)

 

( للكشف عن الفروق بين المتوسطات الستجابات One-Way-NOVAاختبار تحليل التباين األحادي االتجاه) :(9) جدول

  ( التخصص)أفراد عينة الدراسة باختالف متغير 

 العدد الفئات
 المتوسطات

 الحسابية

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة الداللة قيمة  ف

 1.011 3.09 55 التربية الخصة

0.360 0.405 
 غير دالة

 (α≤0.05)عند
 987. 4.39 20 التربية الفنية

 973. 4.30 110 رياض األطفال

.  صالتخصمتغير ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمحاور الدراسة بين  أفراد العينة  تعزى ل9نالحظ من الجدول ) 

ً ألنها أكبر من0.405( بداللة معنوية قيمتها )o.360)  حيث قدرت قيمة "ف "  مستوى الداللة ( وهي غير داله إحصائيا

(α≤0.05). 

 .(Villalon )،2017( ودراسة 2020و اتفقت هذه النتائج مع دراسة الجهني والرحيلي )

 

 لدراسةا توصيات

الطــالب، و معلمــينـين الإّن نشـر ثقافــة المواطنــة الرقميـة في البيــت بــين أفـراد األســرة، وفي المدرســة ب

راهنـة يـة الوتكــوينهم العلمـي واألخالقـي، أصـبح ضـرورةً ُملحـة ومطلـبا ضـروريا في سـياق التطـورات العلم

، لذلك نةي بيئة آمفلتعلم وتحـدياتها، بمـا يحقـق لهما التكامل ومقاربة الفجوة بينهما، لتنشئة جيل تقوده ثقافة المعرفة وا

 توصي الباحثة وتقترح 

التعلم، عليم وستخدام برمجيات تعليمية رقمية لجميع المواد الدراسية، استخدام هذه األجهزة في عمليات التا -1

 .مجال التقنيات الرقمية لبة ومديري المؤسسات التعليمية فيوتدريب المعلمين والط

اعى لرقمي وتراتعلم امج الية باستخدام برفعلمين المتعلقة بتنفيذ األنشطة الصتتنظيم لقاءات تدريبية لمهارات الم -2

 لمتعلمين،.االفروق الفردية بين 

 التعليم تيعملي يفيمية حول أخالقيات التعامل الرقمي واالستفادة من التقنيات الرقمية تنظيم ندوات وبرامج تعل -3

 .والتعلم

وعي الن خالل ميني لدمل االجتماعية والثقافية وانشر ثقافة المواطنة الرقمية لمواجهة التحديات المعاصرة والعوا -

 بأهمية المواطنة الرقمية واثر ممارسة المواطنة سياسيا واقتصاديا 

عي الجتمااتصميم إطار عملي لقياس المواطنة الرقمية من خالل المنصات الرقمية في اشهر وسائل التواصل  -

 الفيسبوك وغيرها (  –)توتير 

رقمية طنة الالمبادرات المساهمة في تعزيز المواالتعريف بأهم الطرق والوسائل ومؤسسات المجتمع المدني و -

 بشكل خاص لدى مواطني المملكة العربية السعودية  

 الرقمية لدى المواطنين مقترحات لتعزيز وتنمية المواطنة رصد اهم التوصيات وال -
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  لمراجعا

 أول : المراجع العربية 

 (.فاعلية برن2013أبو الريش، إلهام حرب".)ف العاشر في امج قائم على التعليم المدمج في تحصيل طالبات الص

 النحو االتجاه نحوه في غزة". رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية: غرة 

 (. 2018أبو المجد ،مها ؛اليوسف ،إبراهيم .)أبعاد المواطنة  شبكات التواصل االجتماعي وسبل توظيفها في تعزيز

 2018يسمبر ون ـ دـ العدد السادس والخمس الرقمية لدي طلبة كلية التربية جامعة الملك فيصل . المجلة التربوية

 (.التعليم المدمج بين التعليم التقلي2014أبو موسى، مفيد أحمد و الصوص، سمير عبد السالم".) دي والتعليم

 .اديميون للنشر والتوزيعاإللكتروني" .دار األك

 ،(. فاعلية بيئة التعلم المتنقل المقترحة في تنمية الوعي 2020تغريد عبد الفتاح. ) الجهني، ليلى سعيد؛ الرحيلي

 بعناصر المواطنة الرقمية واالنسجام معها لدى طالب جامعة طيبة، مجلة البحث العلمي مسترجع من:

https://scholar.google.com/   2/11/2020ة ،تم االطالع علي. 

 (. 2019الحافظي، فهد سليم .)قياس بالك بورد( وعليمي قائم على نظام إدارة التعلم االلكتروني )تصميم برنامج ت

نولوجي ة جدة .تكي مدينففاعليته في تنمية قيم المواطنة الرقمية ومهارات التفكير التأملي لدى طالب الكلية التقنية 

  .2019، ابريل 39: دراسات وبحوث.العدد.التربية

 ( .في ظل 2020حسنين، أحالم .)«توصيات من اليونسكو لضمان استمرارية التعليم. مسترجع من:  10« كورونا

https://masralarabia.net/  م. 19/12/2020، تم االطالع علية بتاريخ 

 ( .التعليم المد2021خواجة، زينهم مشحوت .)ي. مجلة ليم الجامعمج وتنمية ثقافة المواطنة الرقمية لدى طالب التع

  86- 23االجتماعية، جامعة الفيوم،  كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث

 ( .برنامج تدريبي مقترح قائم على التعليم المدمج 2018الرميح، رحاب عبد هللا عبد العزيز .)تنمية بعض ل

 حو التعلماتهن نارة التعلم لمعلمات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية واتجاهمهارات استخدام نظم إد

 االلكتروني )رسالة دكتوراه(. كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة.

  انوي صف األول ثأثر التعلم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير التأملي لطالبات ال (2014)الشهوان، عروبة

مسون ع والخي مادة نظم المعلومات اإلدارية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن. العدد التاسف

 2015مارس  

 (. 2017الصمادي ،هند .)و تربوية.  . مجلة دراسات نفسيةتصورات طلبة جامعة القصيم نحو المواطنة الرقمية

  2017جوان  18عـدد 

  لم والتعلم المدمج أثر استخدام كل من التع (2008)يناير عبد العاطي حسن الباتع محمد والسيد عبد المولى السيد

لتعلم اكنولوجيا نحو ت في تنمية مهارات تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية لدى طالب الدبلوم المهنية واتجاهاتهم

 .، تكنولوجيا التربية

 ( 2016عبدالعاطي، حسن الباتع محمد) ية مصر. "تكنولوجيا التعليم المدمج" المكتبة التربوية اإلسكندر 

https://scholar.google.com/
https://masralarabia.net/
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 (.التقليدي في ( "أثر اختالق نمطي التدريب )المدمج2010عبدالعاطي، حسن الباتع محمدو المخيني، محمد راشد .

 تنمية بعض مهارات استخدام الحاسوب لدى معلمي
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 المبكرة، لطفولةالرقمية لدى الطالبات المعلمات برياض األطفال. مجلة بحوث ودراسات الطفولة. كلية التربية ل

 .1041-994(، يونيو، 5) 3جامعة بني سويف، 

 م الكتب: م(."التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة". عال٢۰۰۹ماعيل.)الغريب، زاهر أس

 القاهرة. 

 ( .2014القايد، مصطفي .)مسترجع من:مفهوم المواطنة الرقمية .educ.com-https://www.new     تم،

 2/11/2020االطالع علية 

  لثالث. المجلد . المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. العدد ا(2021م المدمج. )التعلي -مستقبالت تربوية

 . من الموقع2021 /26/11الخامس. تاريخ االسترجاع 

 ( المواطنة الرقمية: تحديات وآمال.2016المغاوري محمد المالح، تامر .)  

 ( .2017المالح، تامر .)ع.وآمال، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزي المواطنة الرقمية تحديات 

 ( . تصور مقترح مبني على بيئات تعلم تشاركية المدمجة وأثره في تعزيز قيم المواطنة 2020الموزان ،امل )

م التربوية .مسترجع من الرقمية في ضوء دورة التعلم التكنولوجي لدى الطالبات الجامعيات. مجلة العلو

https://scholar.google.com/   2/11/2020،تم االطالع علية . 

 ( .التعليم العالي ال2002هاشم، خديجة حسين".) معتمد على شبكة المعلومات الدولية 

 sec=frontcover&dqhttps://books.google.com.eg/books?id=R2hNEAAAQBAJ&print 
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