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 ملخص الرسالة
 

تحميل مقخرات التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية في ضػء قيع السػاششة الخقسية  ىجف الجراسة:
 .وترػر مقتخح إلثخائيا

 .تكشػلػجيا لمسخحمة الثانػيةالسحتػػ لتحميل مقخرات الداة تحميل أ الباحث استخجم :أداة الجراسة

مقخرات التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبة السخحمة الثانػية تكػنت عيشو الجراسة مغ  عيشة الجراسة:
 مقخرات. 3م(، والبالغ عجدىع 2018-2017في فمدصيغ لمعام الجراسي)

 .لتحقيق أىجاف الجراسة استخجم الباحث السشيج الػصفي التحميمي مشيج الجراسة:

 :أىػ نتائج الجراسة  

الثانػية في ضػء قيع السػاششة الخقسية أضيخت نتائج تحميل مقخرات التكشػلػجيا لمسخحمة 
%(، 0.18) %(، محػر التعميع0.80) الشدب التالية: الرف العاشخ: محػر االحتخام

%(، محػر 67.12) الرف الحادؼ عذخ: محػر االحتخام،  %(0.02) محػر الحساية
 الرف الثاني عذخ: محػر االحتخام، %(6.44) %(، محػر الحساية26.44) التعميع

 %(.11.36) %(، محػر الحساية36.93) %(، محػر التعميع51.70)

 :أىػ تؽصيات الجراسة  
 وفقا   السخحمة الثانػية مشاىج في مجروس بذكل الخقسية السػاششة قيع ضخورة تزسيغ 

 مشيج فى تزسيشيا عمى أكبخ بذكل التخكيد مع العسخية، السخاحل لخرائز
 التكشػلػجيا.

 السؤسدات  في الخقسية لمتقشيات السقبػل لبلستخجام مػحجة سياسة التعميع وزارة تبشي
إدارات  مغ العبلقة ذوؼ  األفخاد مع تذاركي بذكل بشػدىا صياغة مخاعاة مع التعميسية،

 .الخقسية السػاششة سياسة يجعع بسا وشبلب، أمػر وأولياء ومعمسيغ تعميسية
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Abstract 

 
Study aim: The study aimed to analyzing technology courses of secondary 

school in light of digital citizenship values and suggesting a proposal for their 

enrichment. 

Study tool: The researcher used content analysis instrument to analyze 

technology courses of secondary school. 

Study sample: The study sample consisted of all technology courses releated 

to for secondary school in Palestine for the school year (2017-2018) totaling 

(3) courses. 

Study methodology: In order to achieve the study objectives, the researcher 

adopted the descriptive analytical approach.  

The most important results of the study: 

The results of analyzing technology courses of secondary school in light of 

digital citizenship values revealed the following percentages:  

 Tenth grade: Decency domain (0.80%), education domain (0.18%), 

protection domain (0.2%). 

 Eleventh grade:  Decency domain (67.12%), education domain 

(26.44%), protection domain (6.44%). 

 Twelfth grade:  Decency domain (51.70%), education domain 

(36.93%), protection domain (11.36%). 

The most important recommendations of the study: 

 It is necessary to thoughtfully and gradually include digital citizenship 

values in general education curricula according to age category 

characteristics with a main focus on including it in the technology 

course. 

 Ministry of Education should adopt a consolidated policy for 

reasonable usage of digital technologies in educational institutions, 

taking into account a participatory formulation of its articles with 

responsible parties including educational administrations, teachers, 

parents, and students in a way that support the policy of digital 

citizenship.    
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 اإِْلهَداْء  
 

  (الرالة والدالمأفزل عميو ) سيجنا دمحمإلى معمع البذخية وسيج الخمق أجسعيغ 
 الحؼ الغالي والجي ..راحتي في عسخه وأفشى والصسػح اإلباء معشى في سصخ مغ إلى 

 شكخه عغ الكمسات تعجد
 بالرحة هللا متعيا الحبيٌبة أمي.. الجائع العصاء معشى وحشانيا بحبيا جدجت مغ إلى 

 والعافية  
  الغالية زوجتي.. مذػارؼ  ورفيق ةمغ اختختيا لتكػن شخيكة حياتى إلى  
 وأخؽاتي أخي.. دربي مشح الرغخ رفاق والػئام، السحبة إلى نبع  
 سعيج ونياد عيشي.. وقخة كبجؼ إلى فمحات 
 دمحم أبػ عػدةد بالحكخ وأخزفييا   جسيع العامميغو  التخبية كميةب ػأساتح إلى . 

 السذخف عمى ىحه الخسالة
 األبخار الذيجاء ... والسال بالشفذ جادوا مغ إلى 
 إلى روح أججادؼ الصاىخ 
 البػاسل األسخػ ...القزبان خمف الخابزة األسػد إلى 
 أمامي الصخيق يزئ   التعميسية مديختي مجار عمى حخفا   عمسشي مغ كل إلى . 
 واألصجقاء واألىل األحبة عسػم إلى 

 
  ىحا الجيج الستؽاضع أىجي جسيعاا.. إليكػ



  خ  

 

 وتمدٌرٌ شكٌر 
 (7قال تعالى: "لئغ شكختع ألزيجنكع" )سػرة إبخاىيع :

أشكخ هللا تعالى عمى عطيع فزمو وجديل كخمو، ثع أتػجو بخالز الذكخ واالمتشان والتقجيخ 
لمجكتػر دمحم أبػ عػدة الحػ سعجت وشخفت بإشخافو عمى ىحا البحث، وأعصاني مغ جيجه ووقتو 

 السديج، وكان لي خيخ معيغ في ىحا البحث.

قػل، والجكتػر: مػسى حمذ، والجكتػر: وأتػجو بجديل الذكخ والعخفان لؤلستاذ الجكتػر: دمحم عد
 سامح العجخمي لسداىستيع الصيبة والسباركة في إنجاز ىحا البحث.

مبلحطات في تحكيع أداة  مغ قجمػه ما عمى السحكسيغ لمدادة واالمتشان بالذكخ أتقجم كسا
 الجراسة.

 أنذ بعمػشةو  أبػجبارةعمى ىارون بيار وخالج حبيب و األصجقاء  كسا أتقجم بالذكخ واالحتخام إلى
في إنجاز ىحه لسداعجتيع واألخت مشى أبػ شسعػن أيسغ أبػ الجبييغ  ستاذواأل وديب سػيجان

 .الخسالة

 وجل عد السػلى وأسأل وأخيخا إلى الحيغ بحلػا كل جيج وعصاء لكى أصل إلى نياية ىحا العسل،
                                                                         .واآلخخة الجنيا خيخؼ  يخزقيع أن

 الباحث                                                                

 حسج سعيج دوابوأ                                                                                                                                                                                
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 ولالفرل ال 

 خمفية الجراسة

 السقجمة

إلى حجوث شفخة تكشػلػجية في  مجاالت كافة في واستخجاماتيا التكشػلػجيا دخػل أدػ       
 استخجام رنتذاإ لػجيا الىػ دت التكشأحيث  ، جسيع السجاالت وتحجيجا  في مجال العمع والتعمع

 مع السيسا الخقسي، بالعرخ اليػم العالع يعيذيا التي الحالية السخحمة سسيت حيث اإلنتخنت
شتى  وفي عسار السجتسعية،ة األلكاف استخجاميا لتدييل ية السبلئسةالتحت والبشية الخغبة وجػد

 السجراس في الصمبة فئة بيا وتسدكا   انجحابا   الفئات أكثخ تعج وربسا األرضية، الكخة أماكغ
 شظ ببل فيي ،ميسا لمسعمػمات واجخاء االبحاث والجراسات صبحت مرجرا  أوالجامعات حيث 

 .السعمػمات واالتراالت، في ضل التدارع في تقشية رغباتيع وتحقق الىتساماتيع، تدتجيب
 االجتساعي التغييخ حخكة قيادة في لخسالتيا العالي التعميع مؤسدات تحقيق ولزسان

 يتصمب مسا إحجاثيا، يشبغي التي الجحرية بالتغيخات ممع عقبلني وعي مغ تشصمق أن بجال السشذػد
  والعالسية والقػمية الػششية بالتحجيات ومقاربتيا فيو الزعف نقاط وتحجيج التخبػؼ  الػاقع يعيتق
 (.م2007 ،الذػيحات(

التقجم العمسي والتقشي اليائل عمى جسيع األصعجة  أن (م2010)عبج الغفار، ويؤكج 
 بصبيعة الستعمقة الدمبيات مغ العجيج تطيخ بجأت اإلنتخنت استخجام التكشػلػجية والتخبػية وانتذار

بجأ القخن الحادؼ لحلظ  الخشيج، غيخ االستخجام أو االستخجام وسػء اإلنتخنت شبكة مع التعامل
 تصخح العجيج مغ التحجيات والفخص. ميسووالعذخيغ بتغيخات جحرية 

التقشية بحاجة إلى وجػد نطام يحكع ىحا  افالجول ومدتخجمػ  (م2014)السدمسانى،
 يقامفالعالع الخقسي لع  نػاعيا،ه التقشية بجسيع أحالتعامل، وقػاعج وسمػك يحكع كل فخد يدتخجم ى

 .ػاعج الخاصة بالدمػك السبلئع والغيخ مبلئع لمسدتخجم الخقسيقغ المإال عمى القميل 

مغ أىع األىجاف التي في السقخرات الجراسية  الجيج والستدارعتحميل أصبح الحيث 
لتحقيق تعميع خقى بالسؤسدة التعميسية التابعة لػزارة التخبية والمل الى استخجاميا يدعى التخبػيػن 

 ا  يخ بك ا  اىتسام األخيخة الدشػات شيجتلحا  اتيع في ضل الصفخة الخقسية الستدارعة،تمبية احتياجو 
 باإلندان رفعت التي يخاتتغلمس ستجابةبلول ،مغ أجل الدسػ بالعسمية التعميسية صػيخالت بعسمية
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 في أىجافيا لتحقيق وأداة  التعميسية لمعسمية مراحبةعسمية  التقػيع عسميةتعتبخ  ، متغيخ عالع في
 الكبيخ عبج(  التعميسية العسمية فذل أو نجاح درجة معخفة عغ لمكذف وذلظ ،الجيج الفخد إعجاد

 2011). وآخخون،

أؼ  ،( تحفيديةو  وقائية) بأمذ الحاجة اليػم إلى سياسة سبق فشحغ  عمى ما وبشاء  "
 سعمعوتثقيف ال ،مغ ايجابياتيا واالستفادة السثمىوقائية ضج أخصار الخقسية وتحفيدية لتػضيفيا 

معيا والػاجبات التي البج أن يمتدم بيا أثشاء  يتعامل تستع بيا وىػن يبحقػقو التي يجب أ
 ذاتتعج السػاششة الخقسية عمى الخغع مغ ذلظ و  (.24،صم2015،)األسسخؼ  "استخجامو ليا

األمخ لفيع ما يجب فيسو  عمى الصالب الجامعيعبلقة وشيجة بالتعميع ألنيا الػسيمة التي تداعج 
خجمة  في السعمع لبلنخخاط بالسذاركة فيي وسيمة إلعجاد، امغ أجل االستخجام األمثل لمتكشػلػجي

  .(ecidyruE ،2013وششو مغ خبلل االستخجام األمثل ليا )

السػضػعات  وتعتبخ مغالسػاششة الخقسية ب تتأثخسدتػػ العخبي ال زالت التخبية العمى و 
ستخاليا والػاليات الستحجة أأما الجول الستقجمة مثل بخيصانيا و الكافي، التي تحطى باالىتسام 

حخصت عمى إعجاد السػاشغ الخقسي مغ خبلل إشبلق السبادرات وتزسيغ  فقج مخيكيةاأل
 ساسيةالخكيدة األ (. ويعتبخ الصالبridri،2011التعميسية ) كػادرىاالسػاششة الخقسية في 

خصاء ميسا في تحقيق وتجشب األ السيسة في مكافحة أخصار السػاششة الخقسية وعشرخا  و 
يديع بذكل كبيخ في تصػيخ أداء الصمبة وتػجيييع يجابياتيا، وىحا ا مغ واالستفادة بذكل كبيخ

 عتبختفالسػاششة ، بسا يخجم العسمية التعميسيةتحقيق السػاششة الخقسية ل لسصمػبةالػجية الدميسة وا
 (. 52 ،صم2015،  زقاؤه) الحجيث مغ أىع قزايا العرخ

نذخ الثقافة ضخورة ممحة بيغ أفخاد االسخة وبيغ السؤسدات التعميسية مغ فإن وكحلظ 
وأصبحت  شبيعتيا،في  ةالسػاششة عالسي (. وبجت3،صم2014، )الفايج حيث السػاششة الخقسية

معابخ، ال و حػاجد ال شغ في عالع ببل حجود و مػالتحػيل الفخد الى  التكشػلػجيا وسيمة ميسة ججا  
 Truong and) إعجاد الفخد الرالح لمعير في السجتسع عمى التخبيةمغ الػاجب وأصبح 

Mclean, 2015). 

وألن شبيعة التغييخ تفتخض أن أؼ عسمية تججيج يجب أن تكػن شاممة، وتخاعي عشاصخ 
يتصمب تجريذ ان ذلظ  حيث ،ومغ بيشيا عسمية التقػيع التعميسية العسمية التعميسية جسيعيا،

يجب أن يستمظ السعمسػن معخفة شاممة بالتدامغ مع القجرة و  ،ومبلئع لمػاقع شكل جيج التكشػلػجيا
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قيع السػاششة الخقسية دابيا لمستعمسيغ مغ خبلل مػاكبة عمى تصبيقيا وتػضيفيا في التجريذ وإك
 .(242،ص2014)الشسخاوؼ، 

 ومحاور مقخر مجمجة بسفاىيع دروس عبخ الخقسية السػاششة محاور تجريذ ويسكغ
 إعجاد تجاه بسدؤولياتيا القيام يسّكشيا مغ بذكل السباحث ىحه إعجاد مغ البج لح التكشػلػجية،

مغ  السجتسعات حساية بقرج واقتجار بكفاءة الخقسية تترجػ لمتصػرات واعية بذخية عقػل
 .بيا السحجقة األخصار

التكشػلػجية  سقخراتال أن تمعبو يسكغ دورا   ثسة بأن الباحث يخػ  تقجم، ما عمى وتأسيدا  
 مغ وذلظ العرخ الخقسي، في بحقػقيع واعيغكسػاششيغ  لجػ الصمبة الخقسي الػعي تشسية في

 التي التعمسية والسرادر السشاىج، تمظ ومفاىيسيا في الخقسية السػاششة محاور تزسيغ خبلل
الخئيذ  والسخجع السعتسجة الػثيقةو بػصف السجرسي الكتاب ومغ أىسيا السقخرات، تػضفيا
 تخػ فالتكشػلػجيا  وليذ العبلجية، الػقائية الدياسة بػابة تحت الجور ىحا يشجرج وقج . لمصالب

السعخفي  والتستيغ بالتسكيغ تكػن  ما بقجر والسشع، في الحجب ليدت الستسيدة الحمػل بأن
 مع الدميع واالنجماج قػاعج االستخجام مغ ومسارستو تعمسو يجب ما حػل والدمػكي والػججاني

 في أما .اإليجابي التأثيخ بخوز حيشيا سيزسغ حيث مغ أخصارىا، والحساية الخقسي، السجتسع
 التثقيف مقخرات التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية تجاه مغ السأمػلة والخعاية التػجيو حال غياب

 .الدمبي التأثيخ لحجوث مجعاة ذلظ فإن الخقسي

 في ىحه الطاىخة خصػرة تؤكج ربسا الخقسية تالبيانات والسعمػما أن الباحث ويخػ 
 السػاششة نحػ التػعػية بأدوارىا السؤسدات التخبػية قيام ضخورة يدتجعي الحؼ األمخ غ،فمدصي

 مػاكبة السدتججات العرخية نحػ فمدفتيا تشصمق التي سقخرات التكشػلػجيةالأبخزىا  ومغ الخقسية،
 الخقسية. بالسػاششة يختبط ما السدتججات، ومشيا تمظ تجاه لسػاششييا ونػعية تػعػية نقمة وإحجاث

 تحجيجا  لمحجود ليدت بأنيا الخقسية، لمسػاششة نطختيا شبيعة سقخرات التكشػلػجيةال يسيد وما
 مع انجماجيع في والتحكع لمسخاقبة بقرج إخزاعيع التكشػلػجيا وسائط مدتخجمي أمام والعقبات

 إيجاد الصخيق نحػ جادة دعػة ىي بل واالستبجاد، لمقسع سبيبل   وىي ليدت االفتخاضي، العالع
 اىتساماتيع تدايجت الحيغ الفمدصيشي السجتسع فئات كافة مغ السدتخجميغ وحساية لتػجيو الدميع

حدغ  لزسان البلزمة بالكفايات وتدويجىع الحياة بجػان في كافة التكشػلػجيا وسائط باستخجام
 إليو أشار ما ذلظ مع ويتفق والسخاىقيغ. األشفال فئة وتحجيجا   الػاعي، االستخجام

 الخوح عمى سمبية آثارا   خّمفت الخقسي خمقيا اإلعبلم التي التسخد روح أن مغ م(2016)الجىذان
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 حب الػشغ مدتػيات تجني مغ الجراسات نتائج تػضحو سافي ذلظ الشاشئة، يتسثل لجػ الػششية
 في الخوح وبث السذكبلت كثيخ مغ بعبلج كفيمة عادة ىي الػششية فالخوح العامة، الخجمة أو

 وعشجما و.دولت مػاششي مغ الشاس لخجمة بعسمو، ويدعى يقػم الحخ حتى السػاشغ اإلندان
أفخاد الجيل الػاحج  السشحخف واليابط بيغالفداد وتخويج الفكخ  يدتذخؼ  الخوح والػششية، تشخفس

 حتبلل اإلسخائيميركان الجولة وىحا ديجن االأمسا يؤدػ إلى تجميخه ودمار السجتسع يعشى دمار 
 .اتجاه كل فمدصيشي

مقخرات التكشػلػجيا  تحميلوالتي تسثمت في  مغ ىحا السشصمق نبعت فكخة الجراسة الحالية
 .ػاششة الخقسية ووضع ترػر مقتخح إلثخائيالمسخحمة الثانػية في ضػء قيع الس

 الجارسة:مذكمة 

خبية الت مؤسدات مػاكبة ومحاولة متتالية تصػراتإنصبلقا  مسا يمحطو الباحث مغ 
ولسا تفخضو الصبيعة   سػاششة الخقسية،ال قيع لتحقيق وبؤ الج والدعي والبشاء التصػر ركبوالتعميع 

 مقخرات تحميل إلى الباحث دعىبصخيقة سميسة وجيجة، يالسجتسعية مغ قيع تيتع ببشاء أبشائيا 
التكشػلػجيا  مقخرات السػاششة الخقسية في قيع افخػ ت مجػ عمى لمػقػفا لمسخحمة الثانػية التكشػلػجي

تتحجد مذكمة  لحا ووضع ترػر مقتخح إلثخائيا، السػاششة الخقسية قيعضػء  فيلمسخحمة الثانػية 
 التالي:الجراسة في الدؤال الخئيذ 

الخقسية؟ وما السؽاطشة  لقيػ تزسؼ مقخرات التكشؽلؽجيا لمسخحمة الثانؽية ىما مج
 الترؽر السقتخح إلثخائيا؟

 :ويشبثق مغ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية
 ؟لمسخحمة الثانػية االتكشػلػجيالػاجب تػافخىا في مقخرات السػاششة الخقسية  قيعما  -1
 ؟الخقسيةالسػاششة  لقيع لمسخحمة الثانػية التكشػلػجيازسغ مقخرات ما مجػ ت -2
مقخرات التكشػلػجيا السقخرة عمى السخحمة الثانػية بقيع ما الترػر السقتخح إلثخاء  -3

 ؟السػاششة الخقسية
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 أىجاف الجراسة:
 تدعى الجراسة الحالية لتحقيق الىجاف التالية :

لمسخحمة  االتكشػلػجيالػاجب تػافخىا في محتػػ مقخرات السػاششة الخقسية  قيع تحجيج .1
 الثانػية.

 .الخقسيةالسػاششة  لقيع لمسخحمة الثانػية زسغ مقخرات التكشػلػجيامجػ تالتعخف عمى  .2
 مقخرات التكشػلػجيا بقيع السػاششة الخقسية.ترػر مقتخح مغ إعجاد الباحث إلثخاء تقجيع  .3

 أىسية الجراسة:
 في الشقاط التالية:تكسغ أىسية الجراسة 

حيث ستػفخ قائسة ، سقخرات التخرريةالوتصػيخ عمى تخصيط  قج تفيج الجراسة القائسيغ .1
 مقخرات التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية.في  تزسشياػاجب الالسػاششة الخقسية  بقيع

يدتفيج مشيا الباحثػن  الخقسية قجالسػاششة  قيعتحميل محتػػ وفق  ة تقجم الجراسة أدا  .2
 أدواتيع.وشمبة الجراسات العميا في بشاء 

تفيج نتائج عسمية التقػيع في تحجيج جػانب القػة والزعف، السػجػدة في مقخرات  .3
 التكشػلػجيا وىحا يداعج في تجعيع جػانب الزعف وتصػيخىا.

 الثانػية.السخحمة  ةشمب عوىتعديد قيع السػاششة الخقسية عشج الفئة السدتيجفة  .4

 حجود الجراسة:  
 . قيع السػاششة الخقسية الػاجب تزسشيا في مقخر التكشػلػجيا.1
. تعتسج الشتائج عمى دقة تحميل مشياج التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية في ضػء قيع السػاششة 2

 .الخقسية

 (.8107-8108. جوث الدراسة في العام الدراسى )3

 :الوواطنة الرقوية في الوقررات الحكنولوجيا.. وصف جصور هقحرح لدهج قين 4

  مرطمحات الجارسة:
  : يعخف الباحث مرصمحات الجراسة إجخائيا  كالتالي      

 : سقخراتتحميل ال -1
أسمػب بحث يتزسغ سمدمة مغ العسميات السشطسة تيجف إلى وصف كسي وكيفي 

قيع السػاششة الخقسية لسقخرات التكشػلػجيا في السخحمة الثانػية مغ حيث مجػ تػافخ 
 فييا.
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 مقخرات التكشؽلؽجيا لمسخحمة الثانؽية:  -2
ي مقخرات التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبة الرف العاشخ والحادؼ عذخ والثاني ى

-2017التخبية والتعميع الفمدصيشية لمعام الجراسي السقخة مغ قبل وزارة ،عذخ
 م.2018

 قيػ السؽاطشة الخقسية: -3
األساسية واالتجاىات الستعمقة  لزػابطالتي ترف ا الزػابطعة مغ ىي مجسػ 

بسحاور السػاششة الخقسية الػاجب تػافخىا في كتب التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبة 
 ، وتحجد بسقجار تػافخىا في مشاىج السخحمة الثانػية.السخحمة الثانػية

 
مفيػم يداعج السعمسيغ وقادة التكشػلػجيا وأولياء األمػر  ىى السؽاطشة الخقسية: -4

لفيع ما يجب عمى الصبلب مغ مدتخجمي التكشػلػجيا كيفية استخجام التكشػلػجيا 
 .بذكل مشاسب

تذسل السخحمة الثانػية الرف العاشخ، والرف الحادػ عذخ،  :السخحمة الثانؽية -5
 ( سشة.18-16) فيالصمبة  والرف الثانى عذخ بفخعية العمسى واألدبى، وأعسار

 تتزسغ ىالت تاواإلمكان واألىجاف الخبخات مغ مجسػعة ىػ الترؽر السقتخح: -6
 فى اةيالح ميارات ةيلتشس مياراتو عيبجس التكشػلػجيا لمرف العاشخ  محتػػ  إثخاء

 األىجاف قيلتحقعية واإلجتسا ةيوالعمس ةيئوالب ةيوالغحائ ةيوالػقائ ةيالرح مجاالتيا
 .السصمػبة
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 الفرل الثاني

 اإلطار الشعخي 

 السؽاطشة الخقسية والسشاىج الفمدطيشية  

 
في مجال  كبيخا   تصػرا   وىػ ما يدسى بالعرخ الخقسي يذيج القخن الػاحج والعذخيغ

باالبتكارات التي  أصبح السػاشغ يعير في قخية صغيخة مميئةحيث تكشػلػجيا االتراالت، 
في درجة االعتساد عمى اليػاتف الشقالة  سببت نقمة نػعية فخدية في تقجم االندانية، وتدارعا  

والحػاسيب الحؼ اكتدح مجاالت الحياة التخبػية والثقافية والرحية واالجتساعية والشفدية. 
 .وإلي صبحت ضخورة ممحة لكل فخد مغ أفخاد العائمة كبل حدب مجالو الحؼ يشتسيأو 

وضيػر مفيػم السػاششة الخقسية  أىسية تثقيف الفخد مغ الشاحية الخقسية، تومغ ىشا نبع     
 ضيخ لستابعة متصمبات الحياة التي أفخزتيا التغيخات التكشػلػجيةبل  الحؼ لع يطيخ عبثا  

 ،والتدارع القيسي والسعخفي. 
ة والسػاششة الخقسية، والسشاىج في ىحا الفرل تػضيحا  لسفيػم السػاشش سيعخض الباحث     

والتكشمػجيا والسشاىج  وعشاصخ السػاششة الخقسية، ومعاييخ السػاششة الخقسية، الفمدصيشية،
 الفمدصيشية.

 السحؽر الول: السؽاطشة الخقسية
  مفيؽم السؽاطشة 

 -لغة : 1.1 
وىػ  الػشغ إلى تشدب السػاششة كمسة بعج االشبلع عمى معاجع المغة العخبية وجج أن 

 أقام أؼ بو وأوشغ بالسكان وشغ ويقال الكمسة أوشان، وجسع اإلندان، فيو يقيع الحؼ السكان
 ابغ( فيو  يسكث ومدكشا   محبل   اتخحىا أؼ كحا أرض فبلن وأوشغ وششا، اتخحه وأوششو

 مرجر السػاش ش ة"فيقػل أن  .(Baubok, 2008, p.3)أما  (.239، ص2000مشطػر،
،  مغ أشكال اليػية ويذتخك فييا كافة أفخاد السجتسع برخف الشطخ عغ أساس شكل وىي واش غ 
 واحجة أسخة اإلندانية اعتبار إلى الجشذ بجون تسييد حيث تخمي أو العشرخ أو المغة أو الجيغ
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 اإلندان، حقػق  احتخام الذعػب كل عمى تفخض جسيعا، البذخ أفخاد العالع وأعزاؤىا وششيا
 االلتدام بالسقابل وعميو الجولة، تكفميا حقػقا لو فإن اششي دولةمػ  مغ مػاششا السخء كػن 

  ".عميو ىحه الجولة تفخضيا التي بالػاجبات
 -اصطالحاا : 2.1

 أو أمة إلى االنتساء إلى تذيخ فالسػاششة معشى السػاششة اصصبلحا أوسع مغ معشاىا المغػؼ،
 (230، ص1999العالسية، السػسػعة العخبية (وشغ

       
 ي المغة العخبية لمتعبيخ عغ كمسةوذىب البعس إلى أن السػاششة مرصمح مدتحجث ف

Citizenship  اإلنجميدية. 
 التي واالتجاىات والسبادغوالسعارف  خالقيع، والسعايي مجسػعة بأنيا أيزا وتعخف

، مذكبلتو لحل السشاسبة القخارات اتخاذ عمى ا  قادر  وششو، بشاء في مذاركا   إيجابيا   الفخد تجعل
 (19،ص2014عبجالقادر،(السجتسع  فخادأ مغ غيخه معذلظ  في تعاونا  م

 األصل وىػ القزية ىػ الػشغ دام وما الػشغ مغ مذتقة كسا عخفيا الغسخػ بأنيا صفة      
 مشصػق  مجن مجػ أوسع وىي الػششية الجولة وىػ أوسع إشار يحتػييا السػاششة كمسة فإن

 (131،ص2007الغسخؼ، (الكمسة
 عبارة في خزع التعخيفات الدابقة لسفيػم السػاششة أن السػاششة ما ىي إالويخػ الباحث      

شخاص والجولة، فالذخز يحرل عمى حقػقو السجنية والدياسية ألمتبادلة بيغ ا التدامات عغ
نتيجة انتسائو لسجتسع معيغ، وعميو في الػقت ذاتو واجبات يتحتع  واالقتراديةجتساعية الوا

 .عميو أداؤىا
  مفيؽم السؽاطشة الخقسية 

( في القخن العذخيغ تقخيبا، إذ Digital Citizenshipانتذخ مرصمح السػاششة الخقسية )
 تخة،يبلحع الستتبع لمجوريات العمسية في ىحا السجال أن مرصمح لع يكغ مشتذخا قبل تمظ الف

بتجاعياتيا السختمفة ليا  والعػلسة واالتراالت، السعمػمات تكشػلػجيا في الدخيع ويبجو أن التقجم
 الدمػك، وقػاعج  القيع، مشطػمة واختبلل الثقافية، واليػية السػاششة قزايا عمى واضحة تتأثيخا

مسا زاد  الخقسية،االنتساء في ضل مػجو التقشيات  وضعف العبلقات، وتفكظ العشف، وتشامي
 بعجا يسشحيا السػاششة إلى الخقسية الرفة إضفاء االىتسام بسػضػع السػاششة عالسيا، حيث

 الثالثة. األلفية في تجاىمو يرعب ججيجا
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 والسرادر األدوات باستخجام الفخد مع مجتسعو تفاعل والسػاششة الخقسية تذيخ إلى
 االخخيغ، مع لبلترال كػسيط السعمػمات وشبكة السختمفة، ةرػر الب كالحاسػب الخقسية

 ومختمف والسػاقع، والسجونات، الكتخوني، البخيج مثل والرػر الػسائل مغ العجيج باستخجام
 (.Catholic Schools,2012) االجتساعي التػاصل شبكات

وحج والستعارف عميو ويخػ كثيخ مغ الباحثيغ أن مرصمح السػاششة الخقسية ىػ السرصمح األ
، ويتفق الباحث مع ىؤالء حيث لع يجج تعارض بيغ مختمف ىحه التعخيفات مغ ناحية عالسيا  

( Digital Citizenship)الذكل والسزسػن، ولمسرصمح تخجسة واحجة في المغة االنجميدية 
تدويج الصالب بتخسانة مغ السيارات وىحا ما دفع العجيج مغ الباحثيغ الستخجام السرصمح، وىػ 

 وتعديد إيسانو بقيع الحخية والعجالة والجراسة،لغخض التعمع  االجتساعي،ػاقع التػاصل في م
 يج االجتساعي.دوالسحافطة عمى الش

ومغ ىشا سيدخد الباحث مفيػم السػاششة الخقسية وسػف يحاول الباحث فيسا يمي التعخض ليحا  
 ثيخ حػلو مغ أراء:أالسفيػم، وما 

الكفيمة بسداعجة  ألنيا التعميع،عبلقة قػية بسشطػمة ا السػاششة الخقسية ليBrey (2003)وعخف 
جل استخجام التكشػلػجيا أمػر لفيع ما يجب عمى الستعمسيغ معخفتو مغ السعمسيغ وأولياء األ

وسيمة جيجة إلعجاد جيل مغ الستعمسيغ  ىي تعميسية، بلمغ مجخد أداة  أكثخ وىيبذكل مبلئع. 
 .الخقسيشغ والسجتسع في السجال لمسداىسة والسذاركة الفاعمة في خجمة الػ 

تكشػلػجيا الحاسػب، بصخيقة فعالة  الستخجامكحلظ تعخف السػاششة الخقسية بأنيا إعجاد الصالب 
نية، اإللكتخو الصالب ببخامج معالجة الشرػص، والججاول  قجراتتشسية  خبلل، مغ ومبلئسة

السػاششة الخقسية  قيعالسختمفة وتغخس فييع  االترالوبخامج العخوض التقجيسية، وبخمجيات 
 . ىحه التقشيات بصخيقة مشاسبة استخجامالرحيح وكيفية 

 (lndian department of education, 2013) 
"تدويج الصالب بتخسانة مغ السيارات في مجال السػاششة الخقسية بأنيا  حدانكسا يعخف     

إضافة إلى اكتدابو القجرة عمى استخجام بعس  ني،اإللكتخو استخجامات الفيذ وتػتيخ والتجويغ 
مشيج السػاششة الخقسية يعمع الصالب كحلظ  والجراسة،السػاقع اإللكتخونية الذييخة لغخض التعمع 

إضافة إلى إثخاء معخفتو  السذكبلت،وميارة حل  والتػاصل البحثميارات محػرية مثل ميارات 
ع الحخية والعجالة والجيسقخاشية ")حدان وتعديد إيسانو بقي وتاريخيا،ثقافة ببلده 

 (.39،ص2014،
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وباستعخاض التعاريف الدابقة يخػ الباحث أن جسيعيا اتفقت عمى ضخورة تػفخ الجانب 
ديشية واخبلقية  الػججاني مغ خبلل تشسية جػانب الدمػك السعيارؼ السقبػل وفقا لزػابط 

إعجاد شبلب قادريغ عمى االستفادة مسا تقجمو التقشيات الخقسية مغ  وقانػنية، بيجفواجتساعية 
وكحلظ في السجال  السدتصاع،فخص في تشسية السجتسع وتجشب السخاشخ السحجقة قجر 

بأنيا قػاعج ، وتعخف أيزا  االنفعالي مغ خبلل التفكيخ الشقجؼ حػل التحجيات في العالع الخقسي
السذاركة في  كشػلػجيا الستعجدة، مثل استخجامياالدمػك السعتسجة في استخجامات الت

 .اإلنتخنتلمسعمػمات وشخاء وبيع البزائع عغ شخيق  اإللكتخوني، مغ أجل التبادل اإللكتخونية
، كسا أن اإلنتخنتعبخ شبكة  بذكل كامل السجتسع فيوتعخف أيزا بأنيا القجرة عمى السذاركة 

 .بذكل مشتطع وفعال نتخنتاإلىػ السػاشغ الحػ يدتخجم  الخقسيالسػاشغ 
 تسكغ الستعمع مغ استخجام أدواتلسػاششة الخقسية ا أنإلى الباحث عمى ما سبق تػصل  وبشاء  

الحكي مع التكشػلػجيا بيجف التفاعل  ،ا  وقانػني ناقجالتكشػلػجيا الخقسية بأمان ومدؤولية وبذكل 
بحيث يعػد بالفائجة عمى  ،أو عمى السدتػػ السجتسعى الخقسية سػاء عمى السدتػػ الفخدؼ

 األسخة والسجتسع الحػ يشتسى إلية.
  أىسية السؽاطشة الخقسية 

 السشاىج مغ عجد في تسثل شاسع، مجػ عمى وانتذار بتأييج كفكخة الخقسية السػاششة حطيت
 الخقسية، وعمى التقشيات مجال في الستقجمة الجول بعس في تشفيحىا بجأ والجراسات التي الجراسية

ذلظ تتزح أىسية السػاششة الخقسية جميا فيسا تمعبو مغ دور في إعجاد شالب قادر عمى تفيع 
 (Eugene, 2007: 9) :القزايا االجتساعية واالندانية السختبصة بالتكشػلػجيا مثل 

 لقانػني لمسعمػمات والتكشػلػجيا.السسارسة االمشة واالستخجام ا 
  لمتكشػلػجيا.اكتداب الدمػك اإليجابي 
  الحياة.تحسل السدئػلية الذخرية عغ التعمع مجػ 

ويخػ الباحث أن أىسية السػاششة الخقسية تكسغ في التكشػلػجيا الخقسية التي تعسل لرالح 
السجتسع، واستخجام التكشػلػجيا بسختمف أشكاليا، مغ خبلل السداىسة في إدراك بسا ىػ صحيح 

اىج السجرسية كافة وال تكػن مقترخة وما ىػ خاشئ، فيجب أن تكػن ليا صجػ قػػ في السش
 بل لجسيع السشاىج الجراسية ولجسيع السخاحل .فقج عمى مقخرات التكشػلػجيا 

 السؽاطشة الخقسية قيػالتي يجب أن نحققيا في نذخ  الىجاف: 
في التعميع  الخسسيواليجف  التكشػلػجية السػاششة الخقسية بسا يعخف بالحياة الخقسية ارتبصت  

والسدئػل  السبلئعمصالب في اشار قػاعج الدمػك ل: تحديغ التعمع لمسػاششة الخقسية ىػ
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 استعخاضليربحػا مػاششيغ القخن الحادؼ والعذخيغ، و يسكغ  االمثل لمتكشػلػجيا واالستخجام
  :أىجافيا فيسا يمى

 ششة الخقسية برػرة بسفيػم السػا بقيع السػاششة الخقسية تػعية مختمف السخاحل العسخية
 ومقبػلة لمجسيع . محببة

  اإللكتخوني الحسايةرفع مدتػػ . 
  الدمػك الخقسي الدميع خبللبأحدغ صػرة مغ  الجولةتسثيل . 
  عمى الحياة الػاقعية األنتخنت االستخجامالدمبية  األثارتقميل . 
 لمقزايا  شاملعبخ إعجاد مخجع  قزية إلكتخونيةاللتعامل الفخد مع  لدبلإيزاح ا

 . ةالسشتذخ  اإللكتخونية
 االجتساعية.والقيع  اإلسبلميةالخقابة الحاتية وفق ضػابط الذخيعة  ثقافة نذخ  
 سذاكلتػفيخ بيئة تػاصل اجتساعي خالية مغ ال. 

 (12، ص2016سبلح،ال)
 مؽاصفات السؽاطؼ الخقسي:  

  .فكخيةال باألمانةيمتدم 
 . االفتخاضيةيحتخم الثقافات والسجتسعات في البيئة 

  . الخاصة بوالسعمػمات سخية  يحافع عمى
 .يجيخ الػقت الحؼ يقزيو في استخجام التكشػلػجيا

)الجدار، . مػاقع التػاصل االجتساعييحسي نفدو مغ السعتقجات الفاسجة التي تشتذخ عبخ 
 (402، ص2014

  عشاصخ السؽاطشة الخقسية 
 ,Mossberger, Tolbert (، و2011) Ribble(، و2014)حدان(، و 2013)شحاتويخػ 

(.2014 )and Anderson  
 أن عشاصخ السػاششة الخقسية تتسثل في:
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 السؽطشة الخقسية(: عشاصخ 2.1شكل )

 (Access Digital): الخقسية اإلتاحة 1.
 السػارد إلى الػصػل جسيع الصبلب عمى قجرة وتعشي الخقسي بالػصػل أحيانا إلييا يذار 

اقترادية ، لكى تكػن االتاحة  أو جدجية كانت سػاء عػائق أؼ الشطخ عغ بغس الخقسية،
 العػائق.لمجسيع لمػصػل لمتكشػلػجيا مغ خبلل مػارد وفخص بجيمة وتحليل تمظ 

 (:Digital Commerce) الخقسية .التجارة2
 مثل:إلكتخونية عجيجة  وسائل عبخ السشتجات وشخاء بيع عسميات فيإن استخجام التكشػلػجيا 

إن ىحا يتصمب تعميع االفخاد وتجريبيع عمى معخفة الخيارات  الشقالة، اإللكتخوني، اليػاتف البخيج
 واستبلم كجفع الفخعية العسميات جسيع باالعتبار األخح مع السشاسبة لمتػاصل عبخ ىحه الػسائط،

 .واألمان األمػال
 (:Digital Communication)الخقسي  الترال 3.

 لتبادل السعمػمات في والسذاركة الخقسية، التقشيات مدتخجمي بيغ التفاعل عسمية إلى يذيخ
 .ومتشػعة مبلئسة أساليب عبخ برػرة ىادفة معيشة، وخبخات أفكار

 :((Digital literacy الخقسية .الثقافة4
 وعي الصالب باالستخجامات وتعشي الخقسية، التخبية أو الخقسية األمية بسحػ أحيانا إلييا يذار

 .فعال نحػ عمى معيا التعامل وامتبلكو ميارات الخقسية، لمتقشيات السشاسبة
 (:Digital Etiquette) الخقسي .الدمؽك5
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 عامة وآداب وتقاليج قػاعج تحكسيا والتي الخقسية، التقشيات مدتخجمي بيغ التفاعل شخيقة 
االستجابة ألػ رسائل مغ ، وكحلظ عجم الصبيعي السباشخ الدمػك تحكع التي تمظ مغ مدتسجة

جيات خارجية تزخ باألسخة  والسجتسع الصى تؤدػ إلى عجم االستقخار لمػشغ بذكل عام، 
 وعجم إثارة الفتغ والشداعات في شبكات التػاصل االجتساعي .

 :((Digital Rights & Responsibility الخقسية والسدؤوليات .الحقؽق 6
 القػانيغ جساعية، تحجدىا واجبات مغ يقابميا وما فخدية مرالح مغ يستمكو وعي الصالب بسا

 دون  بالفائجة السدتخجميغ اآلخخيغ وعمى عميو يعػد بسا الخقسية لمتقشيات استخجامو تحكع التي
 لمسجتسع.بالسرمحة العامة  اإلضخار

 :(Digital Safety) الخقسية .الدالمة7
 قجر والعسل مشيا، الػقاية وسبل الخقسية التقشياتالشاتجة عغ  والشفدية بالسخاشخ الجدجية الػعي

 السخاشخ.مشيا بذكل يقمل تمظ  التقميل عمى السدتصاع
 (:Digital Security) الخقسي .المؼ8
 مغ بو يترل وما نقالة،أجيدة حاسػبية وىػاتف  مغ يدتخجمو وما حساية الصالب لشفدو 

 كل مغ بأكسمو السجتسع إلى حساية باإلضافة السشدل، – السجرسة السشذآت وحساية شبكات،
 متصفميغ.إرىاب أو  أو اختخاق أو فيخوسات أكان سػاء تيجيج

 :Digital law)) الخقسي .القانؽن 9
 سياسات مثل تعميسية بجية خاصا أكان سػاء الخقسية، التقشيات استخجام يحكع الحؼ القانػن 

 الجخائع مكافحة أوسع كأنطسة نصاقا يذسل كان أو السقبػل، الستبعة لبلستخجام واالنطسة
 التقشيات بإحجػ كان متعمقا أو االختراص،ذات  الحكػمية الجيات عغ الرادرة اإللكتخونية

 .ما لعزػية مػقع االنزسام وشخوط البخامج رخز مثل بعيشيا الخقسية
وفى إشار ما سبق تػصل الباحث إلى أنو يسكغ القػل بأن العشاصخ التدعة الدابق السذار 
إلييا تداعج السعمسيغ والسذخفيغ ومجراء التعميع وقادة التكشػلػجيا وغيخىع مغ السعشييغ وذوػ 
االختراص عمى فيع السػضػعات السختمفة السختبصة بالسػاششة الخقسية، وكيفية تجريب 

 مييا. فبل شظ في أن إعجادىع لسدايخة ومػاكبة التغيخات الستبلحقة الستعمسيغ ع
أمخ في غاية الزخورة، ولكشو غيخ كافيا ، فتسة حاجة ماسة لتكػيغ فيع عسيق حػل التكشػلػجيا 
واستخجاميا بذكل مبلئع، بسعشى أخخ يسكغ أن يربح الفخد مشتجا  ومدئػال  إذا ما تعمع مبادغ 

ج الشجاح في تذكيل السػاشغ الخقسي فيػ نجاح لمسجتسع ككل وليذ لمفخد السػاششة الخقسية، وعش
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فقج، ويتع كل ىحا بتػفيخ عشاصخ األمغ والدبلمة البلزمة لتصػيخ السجتسع مغ خبلل االترال 
 والتعميع في ضل عالع قائع عمى القيع واألخبلقيات الدميسة .

 الخقسية السؽاطشة عمى معاييخ التخبية: 
ن ىشاك أإن الستأمل ألدبيات البحث في مجال معاييخ التخبية عمى السػاششة الخقسية يجج 

السجرسي  السجتسع أفخاد خخ يتخحواأل والعسميات، السحتػػ  ترشيفيغ أحجىسا يعتسج عمى محظ
 لكل يمي تػضيحا   وفيسا الخقسية،لدخد معاييخ التخبية عمى السػاششة  تعميسية محكا  ال واإلدارة

 :امشيس
 وفقاا لمسحتؽى والعسميات : الخقسية السؽاطشة معاييخ :أولا 

في  لمسعاييخ، واسعة اشار األول القدع ويذكل والعسميات، السحتػػ  ىسا قدسيغ مغ تتألفحيث 
 :السعاييخ لتمظ عخض يمي وفيسا إضافية، تفريبلت الثاني القدع يعصي حيغ

(Indiana Department of Education,2013)   
  السحتؽى: معاييخ .1

 رقسيغ مػاششيغ ليكػنػا وقانػنية، وأخبلقية آمشة بصخيقة التقشيات استخجام كيفية التبلميح فيع 
 .الحياة مجػ ومتعمسيغ صالحيغ،

 قادريغ يجعميع بسا اآللي، الحاسب استخجامات بػضائف الخاصة بالسعارف التبلميح تدويج 
 .لمتقشية الفعال االستخجام عمى

 والسيشية الذخرية االستخجامات في السفاتيح لػحة تقشيات تػضيف مغ التبلميح تسكيغ 
 .وقػة بفاعمية

 ليكػنػا الشرػص، معالجة ببخمجيات الخاصة والسيارات بالسعارف والقيع التبلميح تدويج 
 .والعذخيغ الحادؼ القخن  في فاعميغ مػاششيغ

 ليكػنػا اإللكتخونية، الججاول ببخمجيات الخاصة والسيارات بالسعارف الستعمسيغ تدويج 
 .والعذخيغ الحادؼ القخن  في فاعميغ مػاششيغ

 ليكػنػا التقجيسية، العخوض ببخمجيات الخاصة والسيارات بالسعارف الستعمسيغ تدويج 
 .والعذخيغ الحادؼ القخن  في فاعميغ مػاششيغ

 تقجيع تحديغ في) الرػر ،الفيجيػ ،الرػت (الخقسية الػسائط استخجام مغ الصبلب تسكيغ 
 .التقجيسية والعخوض الػثائق

 القخن الحادؼ في فاعميغ مػاششيغ ليكػنػا االترال، بخمجيات استخجام مغ الصبلب تسكيغ 
 .والعذخيغ
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 :العسميات خمعايي2.
 قدسيؼ مؼ وتتكؽن  
 :التقشي لمتشؽر القخاءة معاييخ -أ 

 :وتفريالتيا الخئيدة الفكار مجال -1
 التقشية الشرػص تحميل يجعع محجد، نري دليل وضع. 
 الستشػعة  ومفاىيسو عسمياتو تػصيف أو شخح بتتبع لمشز الخئيدة األفكار تحجيج

 والذاممة.
 التقشية. السيام أداء عشج الخصػات متعجدة لئلجخاءات الجقيق التتبع 

 :معو التعامل وحخفية الشص بشية مجال -2
 مجاالت  في الستخررة والكمسات الخئيدة والسرصمحات الخمػز دالالت تحجيج

 .الستخرز العمسي السجال في االستخجام في السدتقخة واألساليب معيشة،
 الشز. في السفاىيع بيغ العبلقات بشية تحميل 
 حػل السشاقذات أو واإلجخاءات والتػصيفات الذخوح عخض مغ السؤلف ىجف تحميل 

 .عشو السؤلف التعبيخ يبحث الحؼ الخئيذ الدؤال وتحجيج الشز، في السصخوحة األسئمة
 :والفكار السعخفة بيؼ التكامل مجال -3
 الججاولمثل  مخئية برػرة الشز في بالكمسات عشيا السعبخ الخقسية السعمػمات تخجسة( 

مثل  كمسات إلى مخئية برػرة عشيا السعبخ السعمػمات وتحػيل (،البيانية الخسػم –
 ) .الخياضية )السعادالت

 السؤلف في عمييا يعتسج والتي الشز، في الػاردة والعقمية السشصقية الحجج مقجار تقييع 
 .التقشية السذكمة لحل وتػصياتو فخوضو دعع

 مبلحطة مع اآلخخيغ نطخ وجيات مع ،الشز في والسعخوضة الستبايشة الشتائج مقارنة 
 .الشطخ وجيات مع السختمفة أو الستػافقة الدابقة الشتائج لتمظ السختمفة التفديخات

 :الشص صعؽبة ومعجل القخائي السدتؽى  مجال -4
  ة.وبحخفيقػػ نفدو بذكل  عمى عتسادباال التقشية الشرػص وفيع قخاءة عمى القجرة

 :التقشي لمتشؽر الكتابة معاييخ .ب
 :وأىجافيا الشرؽص أنؽاع مجال .1

 ز.متخر عمسي بسحتػػ  السختبصة الستعمسػن السشاقذات يكتب أن  
 التقشية. العسميات في والستزسشة السذخوحة الشرػص الستعمسػن  يدجل أن 



18 
 

 يتبعػنيا التي اإلجخاءات لكل دقيقة تػصيفات كتابة عمى يكػن الستعمسػن قادريغ أن، 
 ما إذا لشفذ الشتائج الػصػل مغ لآلخخيغ يسكغ والحؼ التقشي لمعسل استخجاميع عشج

 .اإلجخاءات نفذ اتبعػا
 :ونذخىا الكتابة إنتاج .2

 مشاسب لمسيسة وبأسمػب مخصصة برػرة معبخة،، متشػعة كتابات الستعمسػن  يشتج أن 
 .والسدتفيجيغ واليجف

 والسخاجعة  بالتخصيط تتسيد والتي الحاجة، حدب الكتابات الستعمسػن  يصػر أن
 عغ األفكار التعبيخ عمى تخكد ججيجة مجاخل تبشي محاولة أو الكتابة، وإعادة والتحخيخ

 .لمسدتفيجيغ بالشدبة أىسية األكثخ
 مع الجساعية، أو الفخدية الكتابات ونذخ إلنتاج الخقسية التقشيات الصبلب يدتخجم أن 

 اآلخخيغ، ولعخض مع التػاصل في التقشية اإلمكانات استثسار االعتبار في األخح
 .وديشاميكية بسخونة السعمػمات

 :السعخفة وتقجيػ لبشاء البحث مجال .3
 حل  أو األسئمة عغ لئلجابة ومدتجامة قريخة برػرة بحثية مذخوعات إجخاء

 تكػن مرادر وأن السصخوحة، لمقزية ا  مشاسب الدؤال يكػن  أن مخاعاة مع السذكبلت،
 .االكتذاف عمى القائع الفيع ىػ األساس يكػن  وأن متعجدة، السعمػمات

 السعتسجة،  والػرقية الخقسية السرادر مغ العجيج مغ والسدتسجة السختبصة السعمػمات جسع
 متكاممة داخل مشطػمة في السعمػمات تمظ ووضع بفاعمية، الججيجة البحػث واستخجام

 لتػثيق ا  معيار  وتبشي العمسية، الدخقة وتجشب األفكار تختيب لتعديد السختار، الشز
 .السعمػمات

 والتأمل والبحث التحميل عسميات لجعع الشرػص مغ واألدلة الذػاىج استخخاج. 
 :الكتابة جؽدة مجال 4.

 لمسخاجعة( ا  ووقت لمتفكيخ تا  )وق يػميا قريخة الػقت مغ وبسعجالت مستجة لفتخات باستسخار الكتابة
 .لمسدتفيجيغ والػصػل اليجف وتحقيق األداء لتحديغ

 :السجرسي السجتسع أفخاد لسحغ وفقاا  الخقسية السؽاطشة معاييخ :ثانياا 
 لتمظ عخض يمي وفيسا (،راءمج ،السعمسيغ ،الصبلب) معاييخ مغ تتكػن 

 (:139-138، ص ص 2014والجمخداش، )شخف( Ribble,2008,249-247) السعاييخ
 لمطالب:بالشدبة  - أ
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 بالتكشػلػجيا، ومسارسةالرمة  جتساعية، ذاتواالندانية يفيع الستعمسػن القزايا اإل 
 عمى وجو الخرػص بسا يأتي: خبلقية، ويقػمػن واألالدمػكيات الذخعية 

 والتقشيات الخقسية لمسعمػمات السدؤول واالستخجام والقانػنية، اآلمشة والسسارسة الجعػة. 
 والتعمع التعاون  دعع في الخقسية التقشيات استخجام تجاه إيجابي مػقف إضيار 

 .واإلنتاجية
 ة.الحيا مجػ التعمع عغ الذخرية السدؤولية إثبات  
 ية.الخقس السػاششة عمى لمحرػل القيادة سسة إضيار  
 :بالشدبة لمسعمسيؼ  - ب

الدمػك  ناشئة، ويطيخون يفيع السعمسػن قزايا السجتسع السحمية والعالسية في ثقافة رقسية 
 عمى وجو الخرػص بسا يأتي: السيشية، ويقػمػن القانػني واألخبلقي في مسارستيع 

 ذلظ في بسا الخقسية، لتقشية واألخبلقي والقانػني اآلمغ االستخجام وتعميع ونسحجة دعع 
السشاسبة، ويكػن  والػثائق والسرادر الفكخية والسمكية والشذخ التأليف حقػق  احتخام

 ذلظ.السعمع قجوة في 
 عمى تخكد التي االستخاتيجيات باستخجام الستعمسيغ لجسيع الستشػعة االحتياجات تمبية 

 .السبلئسة الخقسية والسػارد األدوات عمى لمحرػل متكافئة فخص وتػفيخ الستعمع،
 باستخجام والستعمقة السدؤولة االجتساعية والتفاعبلت الخقسي الدمػك آداب ونسحجة دعع 

 .الخقسية، ويكػن السعمع نسػذجا في ذلظ التقشيات
 مع التعامل في االنخخاط شخيق عغ العالسي والػعي الثقافي التفاىع ونسحجة تصػيخ 

التعاون، ويكػن  وأدوات الخقسية التقشيات عبخ األخخػ  الثقافات مغ ،والصبلب الدمبلء
 .السعمع قجوة في ذلظ

 السجارس: راءبالشدبة لسج -ج
القانػنية السختبصة بالقيع و  االخبلقية، االجتساعية،القزايا بوالتخبػيػن  راءالسج داىع وييدخي

 عمى وجو الخرػص بسا يأتي: الخقسية، ويقػمػن 
  جسيع احتياجات لتمبيةة، السشاسب الخقسية والسػارد األدوات إلى الػصػلوكفالة ضسان 

 ويكػنػن نسػذجا في تصبيق ذلظ. الصبلب
 وقانػني آمغ بذكل الخقسية التقشيات باستخجام الستعمقة الدياسات ووضع انذاء 

 ، ويكػنػن قجوة في تصبيق ذلظ.وأخبلقي
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 الخقسية،  التقشيات باستخجام والستعمقة السدؤولة االجتساعية التفاعبلت ونسحجة تعديد
 قجوة في تعديد ذلظ.ويكػنػن 

 مغ العالسية في القزايا والسذاركة السذتخك، الثقافي التفاىع تصػيخ عسمية تيديخ 
 السعاصخة، ويكػنػن قجوة في تصبيق ذلظ. االترال أدوات استخجام خبلل

 الخقسية السؽاطشة في عالسية تجارب: 
  (Auburn University) :أوبخن  لجامعة التابع الخقسية السؽاطشة مؽقع1. 
 يتبع الػاليات االمخيكية الستحجة مػقع إلكتخوني عغ عبارة وىػ

(http://www.auburn.edu/citizenship/index.html) 
السبلئسة والفعالة  الصخق  يعلف الخجمة، وأثشاء قبل السعمسيغ ىحا السػقع لسداعجة ترسيع تع

 واقع مغ وأمثمة ،لمسشاقذة مخئية وأسئمة محاورات يتزسغ حيث الخقسية، التقشيات مغ ستفادةلبل
 الجراسية الفرػل داخل وزيادة الخبخة والتأمبلت ة،السعخف لتعديد استخجاميا يسكغ التي الحياة

 عمى الدبلمة) فئات: ثبلث في السعمػمات ىحه تشطيع ويتع السعمسيغ، تجريب أو بخامج
 .(السعمػمات عغ البحث مياراتة، الخقسي القانػني لمتقشيات االستخجام ،اإلنتخنت

 تجخبة جسيؽرية مرخ العخبية: 2. 
م االسع نفدو، حيث بجأت وزارة دون استخجا في مرخ بجأت التػعية بالسػاششة الخقسية مبكخا  

تعامل مع االنتخنت لم ( دليبل  2009السعمػمات بجسيػرية مرخ العخبية ) تكشػلػجيااالتراالت و 
 لؤلسخة( مػزعة عمى أربع عشاويغ ىي: اإللكتخونياألمان باسع )دليل 

 مان يسشحظ الدبلمة األ 
 التػاصل 
 السزايقات عمى االنتخنت 
  التخقية والتحسيل 

ثع  ،سخةل واألنذصة تفاعمية بيغ الصفسحتػػ تحت ىحه العشاويغ عمى شكل أويقجم الجليل ال 
قػاعج في التعامل مع ل برياغة لبعس التسخيغ االختبار ما تع تقجيسو مغ محتػػ تحيّ 

 وقزايا االنتخنت ثع ترشيف السحتػػ إلى: ،االنتخنت
  كتيب السخح لؤلسخة 
 دليل إرشادؼ لمػالجيغ 
  الذيادة العالسية 
 )بصاقات لسػاقف عجيجة في التعامل مع االنتخنت )مذكمة وحل 
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  مجسػعة مغ السمرقات االرشادية 
- (2012 لمفتخة قػمية استخاتيجية خبلل مغ السعمػمات وتقشية االتراالت كحلظ سعت وزارة

 مجتسع تشسية إلى " السعخفة اقتراد ضل في الخقسي السرخؼ  السجتسع " بعشػان) م 2017
 لزسان الخجمات وجػدة لمسعمػمات العادلة اإلتاحة عمى ويختكد ،ا  قػيادا  يجعع اقتر معخفي
 تبشي تجعع فإنيا لحا (،7: 2012 السعمػمات، وتقشية االتراالت وزارة (السػاششة الخقسية حقػق 

 بالسػاششة الستعمقة لمقزايا حمػل إيجاد في بجورىا تديع والتي الخقسية الحجيثة، التقشيات
 : التالية لمسحاور وفقا الخقسية،
 تمغ لئلنتخناالستخجام اآل. 
 االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات لجمج السجتسع. 
  االشخاص ذوؼ االحتياجات الخاصة. 

 
 السحؽر الثاني: التكشؽلؽجيا والسشاىج الفمدطيشية 

 الىجاف العامة لتجريذ التكشؽلؽجيا في فمدطيؼ: -1
العامة لسشياج التكشػلػجيا ذكختيا وزارة التخبية والتعميع  االىجافىشاك العجيج مغ 

 ( كالتالي:8أ: -2016)
 تكشػلػجية.أن يكتدب الصالب فيع أساسي لسفاىيع وحقائق ومبادغ في مجاالت  -1
 أن يكػن الفيع أساس محفد الستسخار تعمع التكشػلػجيا والتػجو نحػ العمػم التصبيقية. -2
 .أن يعتسج الصالب شخق ومشيجية البحث العمسي وحل السذكبلت في تعمسو لمسشاىج -3
أن يجرك الصالب قيسة السعخفة التكشػلػجية والعمسية في تمبية االحتياجات الػششية لمجولة أو  -4

 اجات العالسية.االحتي
 غ خبلل السشياج.والشقجؼ مأن يكتدب الصالب القجرة عمى التفكيخ اإلبجاعي والسشصقي  -5
 أن يػقغ الصبلب أىسية السعخفة العمسية والتكشػلػجية ومػائسة التصػر في الحياة اليػمية. -6
 فيو  أن يجرك الصالب التأثيخ الستبادل بيغ السجال التكشػلػجي والسجتسع الحؼ يشتسي ويعير -7
 أن يفيع الصالب االمكانات التي تػفخىا التكشػلػجية لحل السذاكل الستعمقة بالحياة اليػمية. -8
 أن يصػر الصالب ميارة التعمع الحاتي وميارة حل السذكبلت مغ خبلل السشيج. -9

 أن يصػر الصالب ألية ميسة لكيفية استيبلك مػارد التكشػلػجية بصخيقة صحيحة وىادفو. -10
 قيسة العسل لكي يشيس باقتراد الجولة. أن يقجر الصالب -11
 .ات البمج التكشػلػجيةيأن يتعخف الصالب عمى مػارد وإمكان -12
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أن يتعخف الصبلب عمى التصػرات االفكار التكشػلػجية والعمسية وتأثيخ التصػر عمى فيع  -13
 الشطخيات العامة الحالية ولكغ مع إبخاز محجوديتاىا. 

واقع تجريذ التكشؽلؽجيا في مخحمة التعميػ العام مؼ الرف الخامذ لمرف  -2
 الثاني عذخ: 

وفق  الفمدصيشي األساسي خامذالسجرس لصمبة الرف ال كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 
وزارة التخبية والتعميع  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،خصة السشياج الفمدصيشي

تجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف الخامذ في مجراسيا بجءا  مغ   فمدصيغالعالي في دولة 
 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2014-2013العام الجراسي 

 محتؽى الرف الخامذ
 الػحجة األولى: نفكخ بالتكشػلػجيا

 التكشػلػجيا في كل زمان الجرس األول: 
 تكشػلػجيا االترالالجرس الثاني: 
 تكشػلػجيا الجرس الثالث:

 الػحجة الثانية: االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات
 مغ داخل الحاسػبالجرس األول: 
 الحاسػب في حياتشاالجرس الثاني: 
 االنتخنت ...العالع بيغ أيجيشاالجرس الثالث: 

 الػحجة الثالثة: الدراعة عمع وفغ وتكشػلػجيا
 الدراعة التكشػلػجياالجرس األول: 
 في االنتاج الشباتي التكشػلػجياالجرس الثاني: 
 في االنتاج الحيػاني التكشػلػجياالجرس الثالث: 

 الػحجة الخابعة: تكشػلػجيا البشاء
 العسارة في الكيػف حتى ناشحات الدحابالجرس األول: 
 مذخوع البشاء مغ التخصيط إلى التصبيقالجرس الثاني: 
 التقشيات الحجيثة في البشاء الجرس الثالث:

 الرف الدادس
وفق خصة  الفمدصيشي األساسيدادس السجرس لصمبة الرف ال كتاب التكشػلػجيا يحتػػ حيث 

وزارة التخبية والتعميع العالي  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،السشياج الفمدصيشي
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في مجراسيا بجءا  مغ العام  دادستجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف ال  في دولة فمدصيغ
 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2014-2013الجراسي 

 الػحجة األولى: نفكخ بالتكشػلػجيا 
 عالع مغ العجبلتالجرس األول: 
 إلكتخونيات في بيتيالجرس الثاني: 

 الػحجة الثانية: تكشػلػجيا
 صفخ، واحجالجرس األول: 
  التخميد الجرس الثاني:

 مشافح جياز الحاسػبالجرس الثالث: 
 أمغ وحساية السعمػمات :لخابعالجرس ا

 الػحجة الثالثة: تكشػلػجيا الشقل والتحكع األلى
 شيػر عسبلقةالجرس األول: 
 كيف تصيخ الصائخاتالجرس الثاني: 
 فػائج الشقل الجػؼ الجرس الثالث: 

 الػحجة الخابعة: التكشػلػجيا الصبية
 البحث العمسي وتصػر صشاعة الجواءالجرس األول: 
 تكشػلػجيا األجيدة الصبيةالجرس الثاني: 
 األجيدة التعػيزية والػسائل السداعجة الجرس الثالث:
 الرف الدابع

وفق خصة  الفمدصيشي األساسي دابعالسجرس لصمبة الرف ال كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 
وزارة التخبية والتعميع العالي  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،السشياج الفمدصيشي

في مجراسيا بجءا  مغ العام  دابعتجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف ال  في دولة فمدصيغ
 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2015-2014الجراسي 

 الػحجة األولى: التكشػلػجيا الصبية
 عسميات جخاحية تجخػ بػاسصة التكشػلػجياالجرس األول: 
 أخبلقيات تػضيف التكشػلػجيا في الصبالجرس الثاني: 

 الػحجة الثانية: الكيخباء مغ حػلشا
  شبكة الكيخباء الجرس األول:
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 الكيخباء في السشدلالجرس الثاني: 
 األمان وتخشيج االستيبلكالجرس الثالث: 

 السعمػمات واالتراالت االػحجة الثالثة: تكشػلػجي
 الحاسػب يحاكى عقل اإلندانالجرس األول: 

 نطام التذغيلجرس الثاني: ال
 الحاسػب يتخجع أفكارناالجرس الثالث: 

 الػحجة الخابعة: الثػرة الخزخاء
 التكشػلػجيا محخك الثػرة الخزخاءالجرس األول: 
 السبيجات كسشتج تكشػلػجي لحساية الشباتالجرس الثاني: 
 الساء نبس األرض وعساد الدراعة الجرس الثالث:
 الرف الثامؼ

وفق خصة  الفمدصيشي األساسي لثامغاالسجرس لصمبة الرف  كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 
وزارة التخبية والتعميع العالي  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،السشياج الفمدصيشي

في مجراسيا بجءا  مغ العام الجراسي  ثامغتجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف ال  في دولة فمدصيغ
 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2014-2015

 الػحجة األولى: االستذعار والتحكع عغ بعج
 ندتذعخ عبخ السدافاتالجرس األول: 
 لشجعميا تدتذعخالجرس الثاني: 
 االستذعار في كل مكان الجرس الثالث:

 الػحجة الثانية: نفكخ بالتكشػلػجيا
 الخجل األلى )الخوبػت(الجرس األول: 
 نرشع روبػتا   الجرس الثاني: 

 الػحجة الثالثة: الػسائط الستعجدة
 الػسائط الستعجدةالجرس األول: 
 أكتب بحشا  الجرس الثاني: 
 اإلنتاج الخقسيالجرس الثالث: 

 تصبيقات الػسائط الستعجدة: خابعالجرس ال
 الػحجة الخابعة: تكشػلػجيا البشاء
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 الحجخ، ذىب فمدصيغ األبيسالجرس األول: 
 الخسع اليشجسيالجرس الثاني: 
 إنذاء الجدػر الجرس الثالث:
 الرف التاسع

وفق خصة  الفمدصيشي األساسي تاسعالسجرس لصمبة الرف ال كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 
وزارة التخبية والتعميع العالي  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،السشياج الفمدصيشي

في مجراسيا بجءا  مغ العام  تاسعتجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف ال  في دولة فمدصيغ
 حيث يتكػن السحتػػ مغ:، م2017-2016الجراسي 

  بالتكشػلػجيا الػحجة األولى : نفكخ
 الجرس األول : الصاقة البجيمة

 الجرس الثاني : تصبيقات الصاقة الشطيفة
 الػحجة الثانية :البخمجة في الحاسػب والحياة

 الجرس األول : مقجمة في البخمجة 
 الثاني : ترسيع البخمجياتالجرس 

 التخميد-الجرس الثالث: كتابة البخنامج
 الػحجة الثالثة: عالع رقسي

 الجرس األول : ثػرة رقسية في حياتشا
 الجرس الثاني : السشصق الخقسي
 الجرس الثالث: أنطسة متكاممة

 الرف العاشخ
وفق خصة السشياج  الفمدصيشي العاشخالسجرس لصمبة الرف  كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 

وزارة التخبية والتعميع العالي في دولة  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،الفمدصيشي
في مجراسيا بجءا  مغ العام الجراسي  العاشختجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف   فمدصيغ
 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2013-2014

 اعج البياناتالػحجة األولى: السعمػمات الخقسية في قػ 
 الججاول السحػسبة )اإللكتخونية(الجرس األول: 
 األرشفة السحػسبةالجرس الثاني: 
 قػاعج البياناتالجرس الثالث: 
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 مخازن رقسية: خابعالجرس ال
 الػحجة الثانية: االتراالت والذبكات

 شبكات االترالالجرس األول: 
 االتراالت البلسمكيةالجرس الثاني: 

 صشاعة الخجل األلى الخوبػتالػحجة الثالثة: 
 مقجمة إلى نطام الخوبػتالجرس األول: 
 روبػت متتبع الخطالجرس الثاني: 
 أفاق مدتقبميةالجرس الثالث: 

 
 

 الرف الحادي عذخ
وفق خصة  الفمدصيشي الحادؼ عذخالسجرس لصمبة الرف  كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 

وزارة التخبية والتعميع العالي  ووالحؼ قخرت ،(م2016والتعميع،)وزارة التخبية السشياج الفمدصيشي
في مجراسيا بجءا  مغ العام  الحادؼ عذختجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف  في دولة فمدصيغ

 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2014-2013الجراسي 
 الػحجة األولى: الخسع اليشجسي

 الخسع اليشجسي الجوػ الجرس األول: 
 الخسع اليشجسي السحػسب ثبلثي االبعادالجرس الثاني: 

 الػحجة الثانية: الخوبػت ونطع التحكع
 الخوبػت نطام متكاملالجرس األول: 
 لػحة األردويشػ وتصبيقاتياالجرس الثاني: 
 ترسيع وبخمجة روبػت سيارالجرس الثالث: 

 الخوبػت في الرشاعة :خابعالجرس ال
 رالالػحجة الثالثة: شبكات االت

 الصبقة الثانية: ربط البيانات الجرس األول: 
 الصبقة الثالثة: شبقة الذبكةالجرس الثاني: 
 الصبقة الخابعة: شبقة الشقلالجرس الثالث: 

 الػحجة الخابعة: تصبيقات األجيدة الحكية
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 السعالجات الجقيقة في حياتشاالجرس األول: 
 أجيدة اليػاتف الحكيةالجرس الثاني: 

 تصبيقات اليػاتف الحكية ث:الجرس الثال
 الرف الثاني عذخ

وفق خصة  الفمدصيشي الثاني عذخالسجرس لصمبة الرف  كتاب التكشػلػجيا حيث يحتػػ 
وزارة التخبية والتعميع العالي  ووالحؼ قخرت ،(م2017)وزارة التخبية والتعميع،السشياج الفمدصيشي

في مجراسيا بجءا  مغ العام  الثاني عذختجريذ كتاب التكشػلػجيا لمرف   في دولة فمدصيغ
 حيث يتكػن السحتػػ مغ: ،م2014-2013الجراسي 

 الػحجة األولى: تصبيقات الياتف الحكي
 أنطسة تذغيل الياتف الحكيالجرس األول: 
 تصبيقي الخاص عمى ىاتفيالجرس الثاني: 

 الػحجة الثانية: الخوبػت السحػسب
 الحاسػب ترسيع الخوبػت بسداعجةالجرس األول: 
 التحكع بالخوبػت عغ بعج الجرس الثاني: 

 الػحجة الثالثة: الحياة في العالع االفتخاضي
 السػاقع اإللكتخونية الجرس األول: 
 Social Mediaمػاقع التػاصل االجتساعي الجرس الثاني: 
 السيغ السدتقبمية في العالع االفتخاضيالجرس الثالث: 

حل التعميػ تؽصل الباحث إلى اشؽلؽجيا في مخ مؼ خالل عخض الباحث لسشاىج التك
 التالي:

التجارة  تعسل عمى تأىيل الصبلب لكى يشخخشػا في سػق عسلالتي وجػد بعس السػضػعات -
  االلكتخونية، ولكغ يقترخ فقط في الػحجة الثالثة مغ مقخر التكشػلػجيا لمرف الثاني عذخ.  

مغ أجل دعع  ،بخامج الحكاء االصصشاعيىشاك نقز ممحػظ في السػضػعات التي تجعع -
حيث أنشا في  ،الصبلب بالسعمػمات وألية تذفيخ بياناتيع الخاصة والحفاظ عمييا مغ القخاصشة

وعرخ االختخاقات مغ قبل االحتبلل اإلسخائيمي الحػ ال يكُل في عرخ الثػرة التكشػلػجية 
االترال الغيخ السباشخ عبخ  الػصػل إلى كل بيت واختخاقو، مغ خبلل االترال السباشخ أو

 اليػاتف الشقالة أو االنتخنت.  
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التابعة  في تقجيع السػاششة الخقسية في مجارس الحكػمة ممحػظ في اآلونة األخيخةىشاك تصػر  -
 لػزارة التخبية والتعميع الفمدصيشي، ولكغ يقترخ فقط في السخحمة الثانػية.

طخية ويفتقخ إلى التصبيق العسمي في السشاىج تجريذ مقخرات التكشػلػجيا يعتسج عمى الش -
الفمدصيشية، خاصة بسػضػع التعامل مع البيئة السحمية وتصبيق ما تعمسػه عمى أرض السيجان 

 بسا يخجم مجتسعو.
ال يػجج تػعية ديشية في مقخرات التكشػلػجيا تجعع محػر االحتخام، وىحا خمل واضح في  -

في السخحمة االساسية وىى مخحمة حداسة، حيث الصبلب الخقسية وباألخز  ةغخس قيع السػاشش
 يكػنػا في شػر البشاء الجدجؼ والعقمي والفكخؼ. 

وجػد رؤية واضحة في إدخال التصػر التكشػلػجي في السقخرات السجرسية في السخحمة  -
 الثانػية، مغ قبل وزارة التخبية والتعميع الفمدصيشي.
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 الفرل الثالث
 الجراسات الدابقة
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 الفرل الثالث
 الجراسات الدابقة

 
تحميل مقخرات التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية في ضػء قيع السػاششة الخقسية ىجفت الجراسة إلى: 

 .وترػر مقتخح إلثخائيا

ولتحقيق ىجف الجراسة قام الباحث بسخاجعة األدب التخبػؼ والجراسات الدابقة في السجال، وبشاء  
ول: دراسات تتعمق السحؽر ال عميو قام الباحث بترشيف الجراسات الدابقة لسحػريغ وىسا 

يا ، ومغ ثع تختيببتحميل مقخرات التكشؽلؽجيا، والسحؽر الثاني: دراسات تتعمق بالسؽاطشة الخقسية
 تشازليا  حدب التدمدل الدمشى كالتالي:

 السحؽر الول: دراسات تتعمق بتحميل مقخرات التكشؽلؽجيا 
 (:م2015) الديفدراسة 

 وتقشية مقخر الحاسب في السعخفة لسجتسع التقشية الستصمبات تػافخ ىجفت الجراسة لسعخفة مجػ
 الػصفي استخجمت الجراسة السشيجو  ،الدعػدية العخبية بالسسمكة الثانػية السخحمة في السعمػمات

 مقخرعبارة عغ عيشة الجراسة  حيث كانت، السحتػػ  تحميل استخجمت الجراسة بصاقة، و التحميمي
 ،العسمية التجريبات وكتاب الصالب مغ كتاب كل في الستسثل السعمػمات وتقشية الحاسب

 (29قج تشاول) السعمػمات وتقشية الحاسب لسقخر الصالب كتاب وتػصمت نتائج الجراسة إلى أن
 %(،49.15بشدبة ) محػرا   (59أصل) مغ السعخفة لسجتسع التقشية الستصمبات قائسة مغ محػرا  

 مغ قائسة محػرا   (20السعمػمات) وتقشية الحاسب لسقخر التجريبات كتاب تشاول حيغ في
 عجم إلى باإلضافة %(33.9) بشدبة محػرا (59) أصل مغ السعخفة لسجتسع التقشية الستصمبات

 التقشية السعخفة(السعخفة  لسجتسع التقشية الستصمبات مجاالت لتكخارات السئػية الشدب تػازن 
 أخبلقيات (،%2.75) والسجتسع التقشية(، %50.1 )التقشية ميارات (،44.99%)

 .%(2.16التقشية)
 (:م2014) أحسجدراسة 

 جػدة ضػء معاييخ في السفتػحة الدػدان بجامعة اإللكتخونية السقخرات ىجفت الجراسة إلى تقػيع
الجراسة  التحميمي ،واستخجمتالجراسة السشيج الػصفي  اإللكتخونية ،واستخجمت السقخرات
 استخجام أثخ وتػصمت نتائج الجراسة إلى دراسة ،(مقخرا  32وبمغت عيشة الجراسة)كأداة ، االستبيان
التحريل  :مثل السختمفة التعمع نػاتج بعس عمى السفتػح، التعميع في اإللكتخونية السقخرات
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 اإللكتخونية السقخرات جػدة معاييخ قائسة مغ االستفادة ،واالتجاه والجافعية، السيارات، واكتداب
 في الصبلب التعمع وشؤون  األىجاف ومخخجات(مثل:  الجراسة ىحه في إلييا التػصل تع التي
 ُبعج والسفتػح(. عغ التعميع أنطسة في السقجم اإللكتخونية السحتػػ  تقجيع

 (:م2012) الشحالدراسة 
ىجفت الجراسة إلى تقػيع مقخر تكشػلػجيا السعمػمات لمسخحمة الثانػية في ضػء معاييخ الجػدة 
العالسية وذلظ مغ خبلل الكذف عغ مجػ تػافخ معاييخ الجػدة العالية في مقخر تكشػلػجيا 

استخجمت الجراسة ، الجراسة السشيج الػصفي التحميمياستخجمت  ،السعمػمات لمسخحمة الثانػية
كتاب تكشػلػجيا السعمػمات لمرف الحادؼ عذخ وكتاب تكشػلػجيا  محتػػ  تحميل بصاقة

خح بعيغ االعتبار مغ ضخورة األ  وتػصمت نتائج الجراسة إلى، السعمػمات لمرف الثاني عذخ
 ،السقخرات لسعاييخ الجػدة العالسية قبل واضعي مقخرات تكشػلػجيا السعمػمات مجػ مصابقة ىحه

ضخورة تػعية الستعمع باألثار الشاتجة عغ استخجام التكشػلػجيا عمى صحة االندان والبيئة و 
ضخورة تبريخ معمسي تكشػلػجيا السعمػمات بشتائج ، و كبخأوتزسيشيا في السقخرات بذكل 

 الستفادة مشيا .بحاث والجراسات التي تشاولت الجػدة في التعميع لتفعيميا وااأل
 (:م2010دراسة الحشاوي )

ىجفت الجراسة إلى إبخاز دور كتاب تكشػلػجيا السعمػمات السقخر عمى شمبة الرف الثاني عذخ 
الجراسة السشيج  السعمػمات، واستخجمتفي إكداب الصمبة بعس السعاييخ العالسية لتكشػلػجيا 

وتػصمت تحريل ،  راختبا كأداة  حتػػ الس تحميل استخجمت الجراسة بصاقةو  ،الػصفي التحميمي
محاور السعمػمات العالسية )االبجاعية  تلتكخاراعجم تػازن الشدب السئػية  نتائج الجراسة إلى

وكحلظ ضعف مقخر تكشػلػجيا  ومفاىيع عسميات التكشػلػجية(. السػاششة الخقسية، االستحجاث،
لتكشػلػجيا السعمػمات إلى عامل الجشذ )ذكػر، السعمػمات في إكداب الصمبة السعاييخ العالسية 

 .إناث (لرالح االناث
 (:م2010دراسة السرجر )

 لمرف كتاب التكشػلػجيا في الستزسشة التكشػلػجيا في التفكيخ ىجفت الجراسة إلى تحجيج ميارات
، التحميمي الػصفي واستخجمت الجراسة السشيج، ليا الصبلب اكتداب ومجػ األساسي العاشخ

 مجارس مغ وشالبة ( شالبا516عيشة الجراسة )، وبمغت السحتػػ  تحميلأداة ستخجمت الجراسة وا
 قائسة وتػصمت نتائج الجراسة إلى أن، عذػائية عشقػدية بصخيقة تع اختيارىا الػسصى السحافطة

 في ضػء السحتػػ  تحميل نتائج وأضيخت ميارة، (12) تذسل التكشػلػجيا في التفكيخ ميارات
 التكشػلػجي التفكيخ ميارات لتكخارات الشدب السئػية تػازن  عجم التكشػلػجيا، في التفكيخ ميارات
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 السقارنة (،%22.28) التحميل (،%29.7) التفديخ  ،%(2.16) السبلحطة :التالية
 السعمػمات تػليج(، %5.44) التشبؤ(، %5.19) الترسيع(، %1.98) التخكيب(، 14.11%)
(، %2.72) ستشتاجاال (،%7.42) التحكع (،%3.96) الزبط (،%2.47) الخبط %(2.47)

 مدتػػ  دون  %(وىػ47.51) الصبلب درجات متػسط أن إلى باإلضافة، %(2.22) التقييع
 فخوق  وجػد مع %(،75) وىػ الباحثة وتبشتو سابقة دراسات في الباحثػن  الحؼ حجده اإلتقان

 تعدػ  الصبلب لجػ التكشػلػجيا في التفكيخ ميارات اكتداب متػسط في داللة إحرائية ذات
 .اإلناث الجشذ لرالح لستغيخ

 (:م2007دراسة الفقعاوي )
 عذخ الحادؼ الرف شمبة عمى السقخر السعمػمات تكشػلػجيا مقخر تحميل إلى الجراسة ىجفت

استخجمت ، و التحميمي الػصفي السشيجواستخجمت الجراسة ، الحاسػبية الثقافة معاييخ في ضػء
 وشالبة مغ شالب) 636( مغ الجراسة عيشة تكػنت، و البيانات لجسع السحتػػ  تحميلأداة الجراسة 

 األصمي السجتسع أفخاد مغ %(11.4) بػاقع يػنذ خان محافطة في عذخ الحادؼ الرف شمبة
 الشدب السئػية تػازن  عجم تػصمت نتائج الجراسة الى ، و وشالبة ( شالبا  5556البالغ عجدىع )

 ، القزايا(%20.50اأٍلساسية ) والعسميات السفاىيع(الحاسػبية الثقافة محاور لتكخارات
 أدوات ،(%26.01) التكشػلػجية اإلنتاج ،أدوات (%6.93) واألخبلقية واإلندانية االجتساعية

 حل السذكبلت (،%27.15) التكشػلػجي البحث أدوات ،(%5.09) التكشػلػجية االترال
 .(%(14.28)القخار اتخاذ وأدوات التكشػلػجية

 الرف شمبة لجػ الحاسػبية الثقافة مدتػػ  بيغ إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد الجراسة وأثبت 
 درجات متػسط بمغ إذ اإلناث لرالح ،إناث( الجشذ )ذكػر عامل إلى يعدؼ  الحادؼ عذخ

 وجػد الجراسة أوضحت كسا (22) الصبلب درجات متػسط بمغ حيغ في (%24,40( الصالبات
 يعدػ  عذخ الحادؼ الرف شمبة لجػ الحاسػبية الثقافة مدتػػ  بيغ داللة إحرائية ذات فخوق 
 الفخع درجات متػسط بمغ إذ العمسي الفخع لرالح (إندانية عمػم، عمسي)التخرز لعامل

 وىحه (،%21.07) اإلندانية العمػم فخع درجات متػسط حيغ بمغ في (%29,08) العمسي
 .الصمبة مغ غيخىع عغ حاسػبية ثقافة ىع أكثخ العمسي الفخع شمبة أن تػضح الشتيجة
 (:م2007) سعج الجيؼدراسة 

ىجفت الجراسة التعخف إلى السيارات الحياتية الستزسشة في مقخر التكشػلػجيا لمرف العاشخ 
استخجمت ، و استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، و وتحجيج مجػ اكتداب الصمبة ليا

( معمع 100عيشة الجراسة )، وبمغت السحتػػ واختبار لمسيارات الحياتيةداة تحميل أ الجراسة
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ومعمسة بالسخحمة االبتجائية والستػسصة والثانػية ثع اختيارىع عذػائيا مغ بيغ معمسي الجراسات 
وتػصمت نتائج الجراسة إلى ضعف تشاول محتػػ مقخر التكشػلػجيا ، االجتساعية بالسجيشة السشػرة

يارات الحياتية ،وأن مدتػػ السيارات الحياتية لجػ شمبة الرف العاشخ لع لمرف العاشخ لمس
 %.80مى مدتػػ التسكغ عيرل 

 :(م2006دراسة الدعانيؼ ) 
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة بعس مذكبلت تعميع مقخر التكشػلػجيا في مخحمة التعميع 

خ السعمسيغ ،واتبع الباحث األساسي في الرفػف الدابع والثامغ والتاسع بفمدصيغ مغ وجية نط
 (89السشيج الػصفي التحميمي ،واستخجم الباحث أداة الجراسة االستبانة ، وبمغت عيغ  الجراسة)

 ومعمسة مغ مجارس الػكالة، معمسا   (40) ومعمسة مغ مجتسع الجراسة مػزعيغ كالتالي معمسا  
مغ مجارس الحكػمة ، وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد العجيج مغ مذكبلت تعميع  معمسا   (49)

األساسي مختبصة بكل مغ  )الدابع والثامغ والتاسع( التكشػلػجيا في صفػف التعميع التي شسمتيع
الجراسية، ومدتػػ السيارات والسفاىيع التكشػلػجية ،والسعجات والتجييدات والػرش  ةكسية الساد

  .جية ،وتخز السعمسيغ وتأىيميع وتجريبيعالتكشػلػ 
 (:م2006) وعبج السشعػ ،دراسة الستاذ

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مدتػػ جػدة السحتػػ الحاسػبي في مشاىج التكشػلػجيا 
بسعاييخ تشطيع السحتػػ الجيج والتي تذسل  اساسية في فمدصيغ ومجػ التداماتيبالسخحمة األ

لجػدة السحتػػ ، واتبعت السشيج الكيفي،  تاالستسخارية والتكامل والتتابع والتي تعتبخ مؤشخا
سمػب الشقجؼ البشيػؼ في استقراء السعاييخ واستخجمت الجراسة أسمػب تحميل السزسػن واأل

شة الجراسة  السػضػعات الحاسػبية في لمسػضػعات الحاسػبية بسشاىج التكشػلػجيا، وشسمت عي
ساسية مغ الرف الخامذ حتى الرف العاشخ وفق الصبعة مشياج التكشػلػجيا لمسخحمة األ

م، وأوصت الجراسة إلى 2006الرادرة عغ وزارة التخبية والتعميع العالي الفمدصيشية لمعام الجراسي
ػضػعات الحاسػبية أما بالشدبة لسعيار االستسخارية في الس عجم مخاعاة مشاىج التكشػلػجيا لسعيار

التكامل فقج تحقق عمى مدتػػ السػضػعات الحاسػبية بجرجة ججية ولكشو افتقج مع مػضػعات 
وتع الحكع عمى  أما بالشدبة لسعيار التتابع فقج روعي بجرجة متػسصة، التكشػلػجيا االخخػ،

 التكشػلػجيا بأنو ندبى الجػدة. جمشيا
 (:م2006) Warschauer، وBrownدراسة 

ىجفت لتقػيع مشاىج التكشػلػجيا السقخرة عمى شبلب السخحمة الجراسية مغ الرف االول وحتى 
بالػاليات الستحجة االمخيكية، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي  غالثاني عذخ بػالية بػسص
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مفيػم االبجاع، التحميمي، واستخجمت الجراسة أداة بصاقة تحميل، ان ىحه السشاىج تخكد عمى 
وتديع في إبخاز دور التكشػلػجيا اإليجابي عمى اتجاىات الصبلب نحػىا، ونحػ الخغبة في 
التخرز مدتقببل بالسيغ ذات العبلقة بيا، كسا أسفخت عغ تقجيخ الصمبة لؤلدوات التكشػلػجية 

 السدتخجمة في التجريذ، كاإلنتخنت والتعمع القائع عمى الحاسػب.
 دراسات السحؽر الول:تعقيب عمى 

 أولا : الىجاف
 أحســج ة(، دراســم2015) ىــجفت غالبيــة الجراســات إلــى تحميــل مشــاىج التكشػلػجيــا كجارســة الدــيف

 السرـــــــــجر ة(، ودارســـــــــم2010) الحشـــــــــاوؼ  ةودراســـــــــ(، م2016) الشحـــــــــال ة(، ودراســـــــــم2014)
، Brownدراســـــــة و (، م2007) ســـــــعجالجيغ ة(، ودراســـــــم2007) الفقعـــــــاوػ  ة(، ودراســـــــم2010)
 ىــــجفت دراســــة ظ(، وكــــحلم2006) وعبــــج الســــشعع االســــتاذ ة، ودراســــمWarschauer (2006)و

وجـــاءت دراســـة الباحـــث  التعـــخف لسعػقـــات تصبيـــق مشـــاىج التكشػلػجيـــا. ىم( إلـــ2006) الدعـــانيغ
 متفقة مع الجراسات الدابقة مغ حيث اليجف.

 ثانياا : السشيج
استخجمت غالبية الجراسات أداة تحميل  ، حيثالتحميمياتبعت معطع الجراسات السشيج الػصفي 

(، م2016) الشحال ة(، ودراسم2014) أحسج ة(، دراسم2015) دراسة الديف :السحتػػ مثل
 ة(، ودراسم2007) الفقعاوػ  ة(، ودراسم2010) السرجر ة(، ودارسم2010)الحشاوػ  ةودراس

،وعبج االستاذ ةودراس ،مWarschauer (2006)، وBrownدراسة و (، م2007) سعجالجيغ
حيث اتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات  (.م2006) (، ودراسة الدعانيغم2006) السشعع

 الدابقة باتباعيا السشيج الػصفي التحميمي.
 ثالثاا :العيشة

(، م2014)أحسج ة(، دراسم2015) دراسة الديف حيث استخجمت الجراسات الدابقة مثل 
  ة(، ودراسم2010) السرجر ة(، ودارسم2010) الحشاوػ  ةودراس(، م2016) الشحال ةودراس

 Warschauer، وBrownدراسة و (، م2007) سعجالجيغ ة(، ودراسم2007) الفقعاوػ 
واتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة (، م2006) وعبج السشعع االستاذ ة، ودراسم(2006)

 (في انيا استخجمت نفذ العيشة )كتب التكشػلػجيا 
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 رابعاا: أدوات الجراسة 
، (م2016) الشحال ة(، ودراسم2015)الديفاستخجمت الجراسات الدابقة أداة تحميل مثل 

دراسة و  (،م2007) سعجالجيغ ةودراس (،م2007) الفقعاوػ  ةودراس (،م2010)السرجر ةودارس
Brownو ،Warschauer (2006)واتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في أنيا  ،م

 استخجمت أداة تحميل.
 خامداا : الشتائج

التعمع  األىجاف ومخخجات( إلى (م2014) أحسج ةدراستػصمت الجراسات الدابقة كسا في 
(، ُبعج والسفتػح عغ التعميع أنطسة في السقجم اإللكتخونية السحتػػ  تقجيع في الصبلب وشؤون 

خح بعيغ االعتبار مغ قبل واضعي مقخرات تكشػلػجيا ضخورة األإلى  (م2016) الشحال ةودراس
إلى  (م2010) الحشاوؼ  ةودراس، السعمػمات مجػ مصابقة ىحه السقخرات لسعاييخ الجػدة العالسية

السػاششة  محاور السعمػمات العالسية )االبجاعية االستحجاث، تلتكخاراعجم تػازن الشدب السئػية 
 .ومفاىيع عسميات التكشػلػجية( سية،الخق

 ماذا استفاد الباحث مؼ الجراسات الدابقة 
 .تشطيع اإلشار الشطخؼ الخاص بتحميل السحتػػ 
 .تحجيج السشيج  األكثخ مبلئسة وىػ السشيج الػصفي التحميل 
 .استخجام األساليب اإلحرائية السشاسبة 
 .السداعجة في تفديخ نتائج الجراسة 
  التي تػصمت إلييا الجراسة الدابقة مع الجراسة الحالية.مقارنة الشتائج 

 السحؽر الثاني دراسات تتعمق بالسؽاطشة الخقسية:
 (:م2017دراسة ميجى)

ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ مدتػيات الػعي بالسػاششة الخقسية لجػ مدتخجمي شبكات 
)الذبكة السدتخجمة، التػاصل االجتساعي مغ شمبة جامعة األقرى وعبلقتو ببعس الستغيخات 

السشيج  جراسةال تاستخجم، و نػع الجشذ، السعخفة والسيارة باإلنتخنت ، تقبل التعامل باإلنتخنت (
شمبة جامعة األقرى بمغ  الجراسة عيشة كأداة، وبمغت  استخجمت الجراسة االستبيان، و الػصفي

تػػ الػعي بالسػاششة تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: مد، و شالب وشالبة (700) عجدىا
أؼ فػق الستػسط، وعشج التخكيد عمى أبعاد السقياس نجج  %(76.08) الخقسية بذكل عام وصل

حيث كانت الشدبة  أن الستػسصات جاءت متفاوتة ما بيغ متجنية وتسثمت في "السذاركة الفعمية"
ية والحساية الشاقجة" %(، وما بيغ متػسصة في البعجيغ "الثقافة الخقس60.38) السئػية ليحا السجال
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%(، في حيغ جاءت ندبة الػعي 79.57%، 72.18) حيث كانت الشدب السئػية بالتختيب
%(. 88.29) بأخبلقيات السػاششة الخقسية في أعمى مدتػػ حيث بمغت الشدبة السئػية ليحا البعج

كسا يػجج اختبلف في مدتػػ الػعي بسؤشخات السػاششة الخقسية في بعس األبعاد لجػ 
الذبكة االجتساعية السدتخجمة، ونػع الجشذ،  باختبلف:دتخجمي شبكات التػاصل االجتساعي م

 اإلنتخنت.وفي مدتػػ تقبل التعامل مع  اإلنتخنت،ومدتػػ السعخفة والسيارة في 
 م(:2017دراسة طؽالبة )

 الػششية التخبية في كتب الخقسية السػاششة مفاىيع تزسيغ درجة إلى ىجفت الجراسة إلى التعخف
استخجمت الجراسة ، و استخجمت الجراسة السشيج الػصفيو  ،بيا الكتب تمظ معمسي وإلسام والسجنية،

 التخبية معمسي مغ ( معمسا  43) وبمغت عيشة الجراسة، بيانات جسع في السحتػػ  السقابمة وتحميل
نتائج الجراسة وتػصمت ، القرجية بالصخيقة اختيارىع تع قربة إربج مجيخية في والسجنية الػششية

 مغ وخمػىا الخقسية، السػاششة مرصمح استخجام مغ والسجنية الػششية كتب التخبية جسيع خمػ إلى
 في كتاب مشيا مفيػما  (36)  ورد ،مفيػما(56)  تزسشت حيغ في، مفيػما  (63)  ل أؼ تكخار

 (3) مشيا مفيػما   33)) تكخارات عجد كان كسا وحجه، الثامغ لمرف والسجنية الػششية التخبية
 بعس وردت المحان ىسا السحػران الخقسية األمية ومحػ الخقسي الػصػل وأن خ.األكث عمى مخات

 تخد لع تدعة أصل مغ محاور خسدة والسجنية، وأن الػششية التخبية كتب جسيع في مفاىيسيسا
 إلى الشتائج أشارت كسا .الثامغ لمرف والػششية التخبية الػششية كتاب في إال مفاىيسيا مغ أؼ

 .الخقسية السػاششة ومفاىيع بسحاور كبيخ بذكل والسجنية التخبية الػششية معمسي معخفة تجني
 (:م2017دراسة الرامجي )

ستخجمت ، واالخقسية السػاششة نحػ القريع جامعة شمبة ترػرات معخفة إلى الجراسة ىجفت
، شالب (374)عيشة الجراسة، وبمغت استخجمت الجراسة االستبيان ،الػصفي الجراسة السشيج

 في تفعيميا وسبل ،السػاششة الخقسية نحػ القريع جامعة شمبة ترػرات أن إلى الشتائج وتػصمت
 متغيخؼ  آلثخ إحرائيا دالة فخوق  وجػد وعجم متػسصة بجرجة جاءت التعميسية السؤسدات

 عجد لستغيخ إحرائيا دالة فخوق  ووجػد، الكمية لستغيخ إحرائيا دالة فخوق  ووجػد، الجشذ
 حػل مكثفة دراسات إجخاء وتػصمت نتائج الجراسة إلى ضخورة، يػميا االستخجام ساعات
 .الحالية الجراسة تتشاوليا لع أبعاد تشاول مع تفعيميا وسبل الخقسية السػاششة مػضػع

 :(م2017دراسة الجوسخي )
، معمسي الحاسب األلىىجفت الجراسة إلى مدتػػ تػافخ معاييخ السػاششة الخقسية لجػ 

( 37) عيشة الجراسة، وبمغت استخجمت الجراسة االستبيان، و استخجمت الجراسة السشيج السدحيو 
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وتػصمت نتائج الجراسة إلى إدراج مادة لتجريذ السػاششة الخقسية في التعميع العالي، ورفع ، معمسا  
مقارنة ،لسعخفة مدتػػ تػافخ جانب الػعى في حقػق السمكية الفكخية لجػ السعمسيغ إجخاء دراسة 

ومقارنتيا بشتائج  والسحافطات، معاييخ السػاششة الخقسية لجػ معمسي الحاسب األلى في القخػ،
ىحه الجراسة إجخاء دراسات لتػافخ معاييخ السػاششة الخقسية عمى معمسي التخررات االخخػ، 

 ومقارنتيا بشتائج ىحه الجراسة.
 (:م2017دراسة صفخار )

 وجية مغ السػاششة قيع تخسيخ في االجتساعي التػاصل شبكات اسة إلى معخفة دورىجفت الجر 
أداة استخجمت ، و الػصفي التحميمي واستخجمت الجراسة السشيج، الُعساني الجامعي الذباب نطخ

وتػصمت نتائج الجراسة إلى ، ( شالبا وشالبة500عيشة الجراسة )، وبمغت الجراسة االستبيان
 نطخ وجية مغ السػاششة قيع تخسيخ في وتعديده التػاصل االجتساعي شبكات دور عمى الحفاظ
 دعع في تتخرز اإلعبلم وزارة في شبابية فخق  خبلل استحجاث مغ العساني الجامعي الذباب

 ترامشذػ  خبلل مغ القانػنية لمشرػص الجانب التػضيحي عمى والتخكيد .وتػسيعو الجور ىحا
 .الدمصشة في القانػنية الذؤون  وزارة بو أن تقػم الجور ليحا ويسكغ االجتساعي، التػاصل شبكات

 قيع تخسيخ عمى تعسل التي التػاصل االجتساعي وتصبيقات شبكات استثسار إلى باإلضافة
 Face) بػك الفيذو  (Twitter)السيسا تػتيخ الُعساني الجامعي الذباب نطخ وجيةمغ  السػاششة
book) أبوالػتذ (WhatsApp) السجتسع لجػ اإليجابية الخوح العام وبث الخأؼ صشاعة في. 

 (:م2016دراسة  الحرخي )
ىجفت الجراسة لمكذف عغ مدتػػ معخفة معمسي الجراسات االجتساعية بالسجيشة السشػرة بأبعاد 

، حيث الػصفي استخجمت الجراسة السشيج، و السػاششة الخقسية وعبلقتو ببعس الستغيخات
(معمع ومعمسة بالسخحمة االبتجائية 100عيشة الجراسة )كأداة، وبمغت  االستبياناستخجمت الجراسة 

، والستػسصة والثانػية ثع اختيارىع عذػائيا مغ بيغ معمسي الجراسات االجتساعية بالسجيشة السشػرة
تػصمت نتائج الجراسة إلى ضخورة تجريب معمسي الجراسات االجتساعية عمى أبعاد السػاششة و 

 إدخاليا ضسغ بخامج االعجاد والتجريب وضخورة نذخ ثقافة السعخفة بيا.الخقسية و 
 (:م2016دراسة  الغمث )

 الحاسب مقخر محتػػ  في تحققيا الػاجب الخقسية السػاششة بسعاييخ قائسة بشاء إلى الجراسة ىجفت
الػصفي استخجمت الجراسة السشيج ، الثانػؼ  الفرمي لمشطام)العام اإلعجاد(وتقشية السعمػمات

 عيشة الجراسة مقخر، وبمغت لجسع البيانات السحتػػ  تحميل استخجمت الجراسة بصاقةو  ، التحميمي
 التجخيبية بصبعتو الثانػؼ  الفرمي لمشطام) العام اإلعجاد( السعمػمات وتقشية الحاسب
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 السعمػمات وتقشية مقخر الحاسب محتػػ  أن وتػصمت نتائج الجراسة إلىه،  1437/1436لعام
 ما حجود (في، إال الخقسية السػاششة معاييخ مع يتػافق ال الثانػؼ  الفرمي لمشطام )العام عجاداإل(

 بمغت والتي األعمى الشدبة الخقسية الثقافة معيار حقق حيث رقسية؛ ثقافة مغ يتزسشو
 يتشاول لع %(كسا1.05بمغت) والتي األدنى الشدبة الخقسي األمغ معيار حقق %( بيشسا87.08)

 .)الخقسية الدبلمة ،الخقسية التجارة ،الخقسية اإلتاحة(معاييخ  مغ أؼ السقخر
 (:م2015) AL-Zahraniدراسة 

ىجفت الجراسة لمكذف عغ العػامل السؤثخة في مذاركة وانخخاط شمبة التعميع العالي في مجتسع 
استخجمت ، و استخجمت الجراسة السشيج الػصفيالخقسية، و اإلنتخنت نحػ تحقيق مفيػم السػاششة 

( شالبا وشالبة مغ جامعة السمظ عبج العديد 174) االستبانة، وبمغت الجراسةأداة الجراسة 
تػصمت نتائج الجراسة أن العػامل السؤثخة في تكػيغ السػاششة الخقسية ىي: الخبخة ، و بالدعػدية

الكفاءة الحاتية و  اإلنتخنت،الحاسػبية، السعجل اليػمي الستخجام التكشػلػجيا، اتجاىات الصمبة نحػ 
 .لمكسبيػتخ باإلضافة إلى نتائج أخخػ 

 (:م2014) Isman,Gungorenدراسة 
 مدتػيات عمى التعخف في واستخجامو الخقسية لمسػاششة مقياس تصػيخ ىجفت الجراسة إلى

استخجمت الجراسة السشيج ، و التخكية سكاريا بجامعة التخبية كمية شبلب لجػ الخقسية السػاششة
 مغ شالبا   (229) عيشة الجراسة، وبمغت االستبانة أداة الجراسة استخجام، و السدحيالػصفي 

 ال أنو إلى الجراسةتػصمت نتائج ، و التخبية كمية 2012 الجامعي العام خبلل التخكية شبلب
 الجشذ لستغيخات تعدػ  الصبلب بيغ الخقسي السػاشغ سسات في إحرائية داللة ذات فخوق  تػجج

 الحيغ الصبلب أن كسا الحاسب، عمى والتجريب  الحاسب جياز وممكية الجراسي والرف
 والتػاصل اإللكتخونية والكتب الرحف لقخاءة يػميا   ساعات  3-6بسعجل اإلنتخنت يدتخجمػن 

 أكثخ الخقسي السػاشغ سسات لجييع تطيخ البشكية والتحػيبلت والتدػق  االجتساعية الذبكات عبخ
 .الصبلب مغ غيخىع مغ

 (:م2013) Netwongدراسة 
ىجفت الجراسة لتحديغ السػاششة الخقسية والتحريل التعميسي في تكشػلػجيا السعمػمات لجػ شمبة 

الجراسة السشيج الػصفي  ، واستخجمتجامعة سػان دوسيت راجابات باستخجام التعمع االلكتخوني
مغ البيئات  ( شالبا  49بمغت عيشة الجراسة ) كأداة، و استخجمت الجراسة االستبيانو  ، التحميمي

، (م2012) الحزخية والرشاعية السدجميغ لسداق تكشػلػجيا السعمػمات مغ العام الجامعي
إلى أنو يسكغ تحديغ السػاششة الخقسية والتحريل التعميسي مغ خبلل  تػصمت نتائج الجراسةو 
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% وتحدغ التحريل التعميسي 15.85التعمع االلكتخوني حيث تحدشت السػاششة الخقسية بشدبة
  %، كسا يػجج عبلقة ايجابية شخدية بيغ السػاششة الخقسية والتحريل التعميسي.23.37بشدبة

 تعقيب عمى دراسات السحؽر الثاني:
 أولا : الىجاف:

م(، دراسة 2017شػالبة ) مثل دراسة ىجفت جسيع الجراسات إلى معخفة قيع السػاشغ الخقسية
كسا ىجفت بعس الجراسات لمكذف عغ ، (م2017) الجوسخػ  ةودراس(، م2016) الغمث

وجاءت دراسة الباحث متفقة مع  .(م2017) مدتػيات الػعي بالسػاشغ الخقسية كجراسة ميجػ
 الجراسات الدابقة مغ حيث اليجف.

 ثانياا : السشيج الستبع:
 ةودراس (،م2017) دراسة ميجػمثل  اتبعت معطع الجراسات السشيج الػصفي التحميمي

، ودراسة  (م2015) AL-Zahraniودراسة (، م2017) صفخار ة(، ودراسم2017) الرامجػ
Isman,Gungoren (2014)ة، ودراسم Netwong (2013م)عيشو  اختارت السقخر ة، ودراس

 بيشسا اتبعت بعس الجراسات السشيج السدحي كجراسة الجوسخػ  (،م2016) الغمث مثل دراسة
حيث اتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات  ،(م2014) اسسان وجػنجػريغ ة(، ودراسم2017)

 الدابقة باتباعيا السشيج الػصفي التحميمي  .
 ثالثا : العيشة:

أما بالشدبة لعيشة الجراسة نجج أن جسيع الجراسات اتبعت الصخيقة العذػائية في اختيار عيشة 
 الجراسة.

 ة(، ودراسم2017) بة الجامعيغ كجراسة ميجػمغ الصم حيث اختارت بعس الجراسات عيشتيا
ودراسة ،  (م2015) AL-Zahraniودراسة (، م2017) صفخار ة(، ودراسم2017) الرامجػ

Isman,Gungoren (2014)ة، ودراسم Netwong (2013م) ، اختارت بعس الجراسات
أن بعس الجراسات اختارت العيشة مغ  ا(، كسم2016) الغمث مثل دراسةالسقخرات الجراسية 

 الحرخػ  ة(، ودراسم2017) الجوسخػ  ة(، ودراسم2017) شػالبة السعمسيغ والسخبيغ كجراسة
حيث اختارت مقخرات  (م2016.وجاءت دراسة الباحث متفقو مع دراسة الغمث )(م2016)

 التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية في فمدصيغ.
 رابعاا: أدوات الجراسة: 

 (، ودراســة م2017) شػالبــة أداة بصاقــة تحميــل السحتــػػ مثــل دراســة بعــس الجراســات اســتخجمت 
 (، ودراسـة م2017) ميـجػ استخجمت بعس الجراسات االستبانة كجراسـة  ا(، فيسم2016) الغمث
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 (، ودراســــــــةم2017) صــــــــفخارودراســــــــة (، م2017) الجوســــــــخػ  (، ودراســــــــةم2017) الرـــــــامجػ
 Isman,Gungorenودراســــــــــة ،  (م2015) AL-Zahraniودراســــــــــة (، م2016) الحرــــــــــخػ 

اسـتخجمت السقابمـة  ج( فقم2017) شػالبة ، أما دراسة(م2013) Netwong ة، ودراسم(2014)
واتفقــــت دراســــة الباحــــث مــــع بعــــس الجراســــات فــــي أنيــــا  وتحميــــل السحتــــػػ فــــي جســــع البيانــــات.

 استخجمت أداة تحميل السحتػػ.
 خامداا: الشتائج:

 الجراسات إلى أىسية السػاششة الخقسية، واشارت بعس الجراسات إلى وجػد فخوق اشارت معطع 
 صفخار ة(، ودراسم2017( في اكتداب السػاششة الخقسية بيغ الجشديغ كجراسة ميجػ

 .مIsman,Gungoren (2014)، ودراسة ،  (م2015) AL-Zahraniودراسة (، م2017(
 ماذا استفاد الباحث مؼ الجراسات الدابقة 

 .تشطيع اإلشار الشطخؼ الخاص بالسػاششة الخقسية 
 .تحجيج السشيج  األكثخ مبلئسة وىػ السشيج الػصفي التحميل 
 .استخجام األساليب اإلحرائية السشاسبة 
 .السداعجة في تفديخ نتائج الجراسة 
 .مقارنة الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة الدابقة مع الجراسة الحالية 

 :الدابقة الجراسات عمى التعميق

السحتػػ  تحميل وأداة  التحميمي، الػصفي السشيج استخجام عمى الجراسات معطع اتفقت -1
 في ضػء قيع السػاششة الخقسية.

والجامعية،  الثانػية السخحمة وشالبات شبلب مغ مكػنة عيشات عمى الجراسات أجخيت -2
 التكشػلػجيا. لسشاىج السقخرة الكتب إلى باإلضافة

دولة  ،جسيػرية الدػدان ،الدعػدية العخبية السسمكة :دول عجة في الجراسات أجخيت -3
 .تخكيا، العخبية مرخ جسيػرية ،فمدصيغ

وبصاقة  التحميل، الػصفي السشيج استخجام في الدابقة الجراسات معطع مع الجراسة تتفق -4
عمى  تأكيجىا في الدابقة الجراسات مع تتفق أنيا كسا الجراسة، وعيشة السحتػػ، تحميل
 السجرسة ودور الخرػص وجو عمى الخقسي والسػاشغ عام، بذكل الصالب تخبية أىسية

 .ذلظ في والسشيج الجراسي
معاييخ  تحجيج إلى تيجف حيث اليجف؛ في الدابقة الجراسات عغ الجراسة ىحه تختمف -5

 في تحققيامجػ  عمى والتعخف التكشػلػجيا، مقخر في تػفخىا الػاجب الخقسية السػاششة
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 في التكشػلػجيا دور مقخر عمى تأكيجىا في تختمف كسا السخحمة الثانػية، مدتػػ  مقخر
 يتجاوزه بل الخمدية السػاششة عشج حجود يقف ال الحؼ الحجيث بسفيػميا السػاششة تعديد

 جػىخ أن حيث مشيج مدتقل؛ إلى الحاجة دون  وذلظ السشزبصة، السسارسة إلى
 .السعمػمات لتقشية واألخبلقي الػججاني الجانب ىػ الخقسية السػاششة

 البحث، باإلضافة ومشيجية التحميل، آلية تحجيج في الدابقة الجراسات استفاد الباحث مغ -6
 .وتفديخىا الشتائج تحميل شخيقة إلى

 .الدابقة الجراسات وتػصيات لشتائج استجابة الحالية الجراسة تعج -7
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 الفرل الخابع

 الطخيقة والجخاءات

والسجتسع  ،الستبعالسشيج والتي تذسل  يرف ىحا الفرل االجخاءات التي انتيجتيا ىحه الجراسة، 
ألدواتيا وإجخاءاتيا التي تع وفقيا تصبيق ىحه الجراسة  ووصفا   وعيشة الجراسة، مجراسة،لاألصمي 

،فيسا  والسعالجات اإلحرائية السدتخجمة والبلزمة لتحميل البيانات والػصػل إلى االستشتاجات
 لمعشاصخ الدابقة: تفريميا   يمى وصفا  

 مشيج الجراسة 
دون التجخل أو  دقيقا   استخجمت الجراسة مشيج البحث الػصفي مغ خبلل وصف الطاىخة وصفا  

 إدخال أؼ عػامل اخخػ  لمتأثيخ عمى الطاىخة ومغ ثع تحميميا .

حـجاث وضـػاىخ ومسارسـات كائشـة أويقرج بالسشيج الػصفي التحميمي " لسشيج الحػ يتشاول دراسـة 
ويدـتصيع الباحـث  ،دون تجخل الباحث في مجخياتيا، ىي،ومػجػدة ومتاحة لمجراسة والقياس كسا 

 "يرفيا ويحممياان يتفاعل معيا ف
 .(41، ص1997،) االغا

 مشاسبا  مشيجا  والن ىحه الجراسة تتشاول وصفا  لقيع السػاششة الخقيسة فإن ىحا السشيج يعتبخ 
 .إلتباعو في ىحه الجراسة

 عيشو الجراسة 
تكػنت عيشو الجراسة مغ مقخرات التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبو السخحمة الثانػية في فمدصيغ 

 مقخرات. 3م( والبالغ عجدىع 2018-2017الجراسي )لمعام 

 تؽصيف مقخرات التكشؽلؽجيا السقخرة عمى طمبو السخحمة الثانؽية في فمدطيؼ وىى كالتالي:
حيث  ؛تكشػلػجيا السقخر عمى شمبة الرف العاشخ األساسي في فمدصيغال: كتاب ولالسقخر ال 

ول والثاني مغ العام الفرميغ الجراسيغ األعمى الصمبة في  تكشػلػجيا السقخرالتع تحميل كتاب 
 م(.2018-2017)الجراسي
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حيث  ؛تكشػلػجيا السقخر عمى شمبة الرف الحادؼ عذخ في فمدصيغالكتاب  السقخر الثاني:
ول والثاني مغ العام عمى الصمبة في الفرميغ الجراسيغ األ تكشػلػجيا السقخرالتع تحميل كتاب 

 م(.2018-2017)الجراسي

حيث تع  ؛تكشػلػجيا السقخر عمى شمبة الرف الثاني عذخ في فمدصيغالكتاب  الثالث:السقخر 
ول والثاني مغ العام تكشػلػجيا السقخر عمى الصمبة في الفرميغ الجراسيغ األالتحميل كتاب 

 .(م 2018-2017)الجراسي

 وفيسا يمى مػاصفات ججول يػضح مػاصفات السقخرات الثبلثة.

 يؽضح مؽاصفات السقخرات الثالثة: (4.1ججول ) 

 

 أدوات الجراسة 
 السحتؽى داة تحميل أ 

والتي  سحتػػ.الداة تحميل أتكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية  الاستخجمت الجراسة لتحميل مقخرات 
دب التخبػؼ بعج االشبلع عمى األ أعجىا الباحثاشتسمت عمى قائسة بقيع السػاششة الخقسية التي 

التحميل، وحجة التحميل  والجراسات الدابقة ، كسا اشتسمت عمى اليجف مغ عسمية التحميل، عيشة
 وفئاتو ،وحجة التدجيل ،ضػابط عسمية التحميل ، كسا احتػت استسارة لخصج تكخارات القيع في

 داة بإتباع الحطػات البحثية االتية:، وقج بشيت ىحه األكتب ثبلث
 
 

جية  الكتاب السقخر
الفرل  الرف طبعةال التأليف

 الجراسي
عجد 

 الؽحجات
 عجد

 عجد الرفحات لجروسا

 التكشػلػجيا
 

وزارة 
التخبية 
 والتعميع

8107-

 م8108
 العاشخ 

 ولاأل
 والثاني

3 01 018 

الحادؼ 
 عذخ

4 08 086 

الثاني 
 عذخ

3 7 010 
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 -:ائيةيالسؽاطشة الخقسية في صؽرتيا الش قيػ معاييخإعجاد قائسة  -1
( مجاالت، 9) ( بشجا  فخعيا : تػزعت عمى30في صيغتيا الشيائية مغ )لقج تكػنت قائسة القيع 
 .(1الحساية ممحق)، محػر التعميعمحػر االحتخام ،محػر  رئيدة ىي: رمػزعو عمى ثبلث محاو 

 الرؽرة الولية لمقائسة:- 
تع بشاء قائسة بقيع السػاششة الخقسية مغ خبلل االشبلع عمى الجراسات الدابقة ذات العبلقة  

محاور  3تػزعت عمى بشجا  ( 37االولية )في صػرتيا وقج شسمت القائسة  ،بسػضػع الجراسة
 (.2) رئيدة ممحق

 ضبط القائسة:-  
وليــــة عمــــى مجسػعــــة مــــغ السحكســــيغ فــــي صــــػرتيا األ قائســــة قــــيع السػاششــــة الخقسيــــةتــــع عــــخض  

مبلءمتيـــا لمسجتســـع ومعخفـــة مـــجػ  لتحكيسيـــا ،يـــاالسخترـــيغ والسيتســـيغ بسجـــال تـــجريذ التكشػلػج
ىسيــة تزــسيغ ىــحه السحــاور أ و ، (3الفمدــصيشي وتحجيــج درجــة مبلءمــة كــل قيســة مــغ القــيع ممحــق )

فــي عمــى شمبــة السخحمــة الثانػيــة  لػجيــا السقــخرػ والسجــاالت والقــيع السشتسيــة ليــا فــي مقــخرات التكش
 فمدصيغ.

ححف بعس الفقخات وذلظ مغ خبلل  ،إجخاء بعس التعجيبلت إلىعسمية التحكيع  أدتوقج 
 وإضافة فقخات أخخػ وإعادة صياغة بعس الفقخات.

 الرؽرة الشيائية لمقائسة:- 
 بعج إجخاء التعجيبلت التي أشار إلييا السحكسػن تع وضع القائسة في صػرتيا الشيائية السػضحة

وبيحا تكػنت القائسة في صػرتيا  ،بعج ححف بعس القيع وإضافة قيع أخخػ  ، وذلظ(1ممحق)
 .عمى ثبلثة محاور رئيدية توزع ،مجاالت (9) ، تػزعت عمىفخعيا   بشجا  (30)مغ

  إجخاءات عسمية التحميل 
 :تست عسمية تحميل السحتػػ في ضػء قيع السػاششة الخقسية كالتالي 

 تحجيج اليجف مؼ التحميل: 
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 التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبةتيجف عسمية تحميل السحتػػ إلى تحجيج مجػ تزسغ مقخرات  
ع إعجادىا سابقا  في ت يتال، والتي تع تزسيشيا في القائسة الثانػية لقيع السػاششة الخقسية لسخحمةا

 ، لتحجيج مجػ التدام مرسسى السشاىج التكشػلػجيا بالسػاششة الخقسية.ىحه الجراسة

 :تحجيج عيشة التحميل 
 مالسخحمـة الثانػيـة فـي فمدـصيغ لمعـا بـةالتحميـل بسقـخرات التكشػلػجيـا السقـخرة عمـى شم ةتسثمت عيشـ
كتـــب التكشػلػجيـــا السقـــخرة عمـــى شمبـــة ( يرـــف وحـــجات 1وجـــجول )، م(2017/2018الجراســـي )

 السخحمة الثانػية.

 كتب التكشؽلؽجيا لمسخحمة الثانؽيةوحجات : (4.2ججول )

 عجد الرفحات مؽضؽع الؽحجة الؽحجات الرف
 30 قػاعج البياناتالسعمػمات الخقسية في  االولى العاشخ 

 35 االتراالت الدمكية والبلسمكية الثانية

 37 صشاعة وبخمجة الخجل األلى الخوبخت الثالثة

 013 السجسؽع

 88 الخسع اليشجسي االولى الحادؼ عذخ

 33 الخوبػت ونطام متكامل الثانية

 39 شبكات االترال الثالثة

 31 تصبيقات االجيدة الحكية الخابعة

 084 السجسؽع

 87 تصبيقات الياتف الحكي االولى الثاني عذخ

 48 الخوبػت السحػسب الثانية

 38 الحياة في العالع االفتخاضي الثالثة

 010 السجسؽع

 :تحجيج وحجة التحميل 
يشبغي مخاعاتيا في مقخرات التي  قيع السػاششة الخقسيةاعتسجت الجراسة الحالية عمى قائسة 

ندب لتحقيق ىجف الجراسة ووحجة لكػنيا األ السقخرة عمى شمبة السخحمة الثانػية  التكشػلػجيا
قيع التحميل الستبعة في ىحه الجراسة ىي الفقخة حيث قام الباحث بتحميل السحتػػ بشاء  عمى تػافخ 

 في كل فقخة مغ فقخات السقخر. السػاششة الخقسية
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 :تحجيج فئات التحميل 
والتي يتزسشيا كل محػر مغ السحاور الثبلثة في القائسة فئات يتع تعج قيع السػاششة الخقسية 

 التحميل في ضػئيا.
 :تحجيج وحجة التدجيل 

السخاد تحميل مقخرات التكشػلػجيا ، ىي الػحجة التي يطيخ مغ خبلليا تكخار قيع السػاششة الخقسية 
 ساد الفقخة كػحجة تدجيل.في ضػئيا. وفى ىحه الجراسة تع اعت السقخرة عمى شمبة السخحمة الثانػية

 
 :ضؽابط عسمية التحميل 

جل ضبط عسمية  التحميل كان البج مغ وضع أسذ معيشة وواضحة لمتحميل تؤدػ إلى أمغ 
إلعصاء ندبة ثبات مشاسبة تصسئغ تحجيج دقيق لمعبارات والفئات السدتيجفة مغ التحميل ،كحلظ 

 :التحميلابط التالية أثشاء عسمية ت الزػ يع، لحلظ رُ  الباحث 
 .يتع التحميل في اشار محتػػ مقخرات التكشػلػجيا 
 .يتع التحميل في ضػء قيع السػاششة الخقسية 
  الحادؼ عذخ، ، لرف العاشخالسقخرة عمى شمبة)ا تكشػلػجيامقخرات اليذسل التحميل

 .(الثاني عذخ
 لحاجتيا لفئات تحميل خاصة. درسو أفي نياية كل وحجة  لسػجػداستبعاد التقػيع ا تع 
 شكال والججاول واليػامر.يذسل التحميل الخسػمات واأل 
 .يتع استخجام استسارة بيانات لخصج تكخار كل وحجة وفئة تحميل 
  داة تحميل السحتؽى:أصجق 

داة لمغخض الحػ الحػ يقرج بو "مجػ تحقيق األو داة التحميل أيعتسج صجق التحميل عمى صجق 
فتقيذ ما وضعت لقياسو ويعتسج مجػ تسثيل بشػد السقياس تسثيبل  لمسجال جمو ، أأعجت مغ 

 (.60:1997)االغا، الحػ يخاد قياسو"
داة في صػرتيا حيث عخضت األ ،ة باالعتساد عمى صجق السحكسيغدا صجق األ حدابوقج تع 

وذلظ  (.3ممحق ) مجال السشاىج وتكشػلػجيا التعميعريغ في تولية عمى مجسػعة مغ السخاأل
بإجخاء كافة لمتأكج مغ الرجق الطاىخؼ لؤلداة ومخاجعة بشػدىا )فئات التحميل(، وقج قام الباحث 

 السحكسيغ. التعجيبلت بشاء  عمى أراء

 :ثبات اداة تحميل السحتؽى. 
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 " استقخار نتائج القياس إذا ما أعيج تصبيقو عمى نفذ العيشة " يقرج ثبات أداة تحميل السحتػػ  
 .(284:1997)عجس ،

الباحث داة مغ خبلل ثبات التحميل عبخ االفخاد، حيث قام وقج قام الباحث بالتأكج مغ ثبات األ 
السقخرة عمى شمبة السخحمة وىى الػحجة األولى مغ مقخر التكشػلػجيا بتحجيج وحجه مغ وحجات 

أ. أيسغ التكشػلػجيا لمرف الحادؼ عذخ الثانػؼ وقام بتحميميا، ومغ ثع قام الباحث بالصمب مغ 
 لشفذ الػحجةبػ الجبيغ )مجرس تكشػلػجيا في مجرسة العائمة السقجسة( بإعادة عسمية التحميل أ

في كل مغ  الباحث وزميموتػصل إلييا  يتالحداب ندب االتفاق بيغ الشتائج تع ،ومغ ثع 
 التالي:(4.3) ولالتحميميغ كسا ىػ مػضح في الجج

الؽحجة الولى مؼ مقخر التكشؽلؽجيا نقاط التفاق والختالف في نتائج التحميل لسحتؽى : ( 4.3ججول ) 
 السقخر عمى طمبو الرف الحادي عذخ.

 عجد مخات الختالف عجد مخات التفاق التحميل الثاني التحميل الول السحاور
 3 81 81 83 االولى

 0 6 6 7 الثانية

 0 0 0 8 الثالثة

 5 87 87 38 السجسؽع

 : ولتأكج مغ ثبات أداة التحميل تع استخجام معادلة ىػلدتى
 )مجسػع الفئات الستفق عمييا( 2

 (178:1987ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )شعيسة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الثبات =  
 لكمىمجسػع الفئات ا

 
   

                                   2(27 )                 54 
 0.91ــــــــــــــ =    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الثبات 

                                 (32  +27     )          59 
( وىػ معامل ثبات عال يصسئغ 0.91مغ خبلل السعادلة الدابقة أضيخت الشتائج أن معامل الثبات )

  .الباحث الستخجام أداة تحميل السحتػػ 
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 خطؽات الجراسة:
 :قام الباحث بالخطؽات التالية خالل دراستو

 بسػضػع الجراسة. االشبلع عمى األدب التخبػؼ ذؼ العبلقة 
  تعديد السػاششة الخقسية في عجد مغ مشاشق العالع. باالشبلع عمى تجار 
 . إعجاد قائسة بقيع السػاششة الخقسية الػاجب تزسشيا في مقخرات السخحمة الثانػية 
 زيادتو  بعخض القائسة عمى مجسػعة مغ الخبخاء والستخرريغ لمتعخف عمى ما يج

 ىا مغ قبل الباحث مسا يؤكج صجق ىحه القائسة.وححفو مغ القائسة التي إعجاد
 ضػء قيع السػاششة الخقسية مغ قبل  ىتحميل مقخرات التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية ف

الباحث ومغ قبل معمع التكشػلػجيا الحػ يجرس مادة التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية وتع 
 اختياره بصخيقة مقرػدة مغ محافطة غدة.

  صجق أداة التحميل عغ شخيق تحميل وحجه مغ وحجات الكتاب تع قام الباحث بحداب
 اختيارىا بصخيقة عذػائية.

 ثبات التحميل عبخ األفخاد. 
  تفخيغ البيانات في صػرة تكخارات وندب مئػية وتشطيسيا في ججاول ومشاقذتيا وتفديخىا

 والتعميق عمييا.
 .تحميل الشتائج وتفديخىا وتقجيع التػصيات والسقتخحات 
 ء اثخا 

 

 السعالجات الحرائية السدتخجمة في الجراسة:
 االتي: لسعالجة البيانات تع استخجام

 تالتكخارا. 
 .الشدب السئػية 
 .معادلة ىػلدتى لحداب ثبات األداة 
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 الفرل الخامذ

 نتائج الجراسة ومشاقذتيا

لشتائج الجراسة، حيث يجيب الباحث عغ أسئمة تتعمق بيا، وتحميل زسغ ىحا الفرل عخضا  ت
 الشتائج، لتحقيق أىجاف الجراسة ومشاقذتيا، ومغ ثع تقجيع التػصيات والسقتخحات.

 أولا: اإلجابة عؼ الدؤال الول  مؼ أسئمة الجراسة ونرو: 
 التكشؽلؽجيا؟ما قيػ السؽاطشة الخقسية الالزمة تزسشيا في محتؽى مقخرات 

وقج لئلجابة عغ ىحا الدؤال قام الباحث باالشبلع عمى االدب التخبػؼ  والجراسات الدابقة، 
، ومغ ثع تع تقشيشيا مغ (2محاور رئيدة ممحق) 3( تػزعت عمى 37ولية )شسمت القائسة األ

، خبلل عخضيا عمى السحكسيغ لقياس صجقيا ومجػ قبػل البشػد ومبلءمتيا لمسخحمة الثانػية
وذلظ مغ خبلل ححف بعس الفقخات وإضافة فقخات أخخػ إجخاء بعس التعجيبلت الحيغ أشاروا ب

 وإعادة صياغة بعس الفقخات.

( 9(قيسة، تػزعت عمى)30وقج تكػنت قائسة قيع السػاششة الخقسية في صيغتيا الشيائية مغ)     
التعميع، محػر الحساية مجاالت مػزعة عمى ثبلثة محاور رئيدية وىى: محػر االحتخام، محػر 

 (.1كسا ىػ مػضح في ممحق)
 ثانياا: اإلجابة عؼ الدؤال الثاني مؼ أسئمة الجراسة ونرو: 

 محتؽى مقخرات التكشؽلؽجيا لمسخحمة الثانؽية؟في  السؽاطشة الخقسية قيػ زسؼما مجى ت
التكشػلػجيا عمى  بعج االنتياء مغ اعجاد قائسة قيع السػاششة الخقسية، تع في ضػئيا تحميل مقخرات

( نسػذج تحميل مقخر 5م، ويػضح ممحق)2017/2018شمبة السخحمة الثانػية في فمدصيغ لعام 
( نسػذج تحميل مقخر 7( نسػذج تحميل مقخر الحادؼ عذخ وممحق)6الرف العاشخ وممحق)

 الثاني عذخ.
 أولا : الشتائج الستعمقة بسقخر التكشؽلؽجيا السقخر عمى طمبة الرف العاشخ.

( قيسة تابعا  لمسحاور الثبلثة لمقائسة، 30( قيسة مغ قيع القائسة مغ أصل )18فقج تبيغ وجػد )
 %(.60قيع السػاششة الخقسية ) زسغوبمغت ندبة السئػية الكمية لت

والججول التالي ييبيغ عجد البشػد الستػفخة في القائسة وفقا  لمسحاور الخئيدة التابعة ليا، وندب  
 لكل محػر: 
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(: يؽضح ندبة تؽافخ قيػ السؽاطشة الخقسية في كتاب التكشؽلؽجيا السقخر عمى طمبة  الرف 5.1) ججول
 العاشخ

عجد  السحاور م
 القيػ

عجد القيػ 
 الستؽفخة

 %الشدبة

 %91 9 01 االحتخام 1

 %71 7 01 التعميع 2

 %81 8 01 الحساية 3

 %61 08 31 السجسؽع

 :ن أ( 5.1ويتزح مؼ الججول)
السئػية لتػافخ قيع السػاششة في كتاب التكشػلػجيا السقخر عمى شمبة الرف العاشخ الشدبة 

%(؛ حيث يتبيغ أن السحػر األول "محػر االحتخام" تػفخت فيو تدعة قيع مغ 60األساسي ىي )
%(، وقج يخجع 90أصل عذخة، فكانت ندبة تػافخ القيع ليحا السحػر في كتاب الرف العاشخ )

جية نطخ الباحث ألن السشاىج فمدصيشية مغ إعجاد فخيق عسل فمدصيشي الدبب في ذلظ مغ و 
ييتع بأمغ وسبلمة  الصالب الفمدصيشي في ضل التصػر التكشػلػجي الدخيع عمى جسيع االصعجة 
االندانية واالقترادية واالجتساعية، ييتع بقيع باالحتخام، ويؤكج عمى بثو في نفػس الصمبة 

في حيغ سجل السحػر الثاني "محػر التعميع" سجل ندبة  بيغ أقخانيع، واكدابيع االحتخام الستبادل
%( وىى ندبة متػسصة نػعا  ما، اما السحػر االخيخ وىػ السحػر الثالث "محػر الحساية " 70)

%( وىى ندبة قميمة 20فحرل عمى ندبة تػافخ القيع في كتاب الرف العاشخ األساسي وىى )
نطخ الباحث إلى عجم مػاكبة قيع محتػػ السخاحل الجراسية  ججا ويخجع الدبب في ذلظ مغ وجية

في مشياج لمرف العاشخ األساسي الفمدصيشي لمتقجم التكشػلػجي، وكحلظ مػاكبة محتػػ مشياج 
السخاحل التعميسية في الجول الستقجمة، لحا تػفخ معياران مغ أصل عذخة قيع مػجػدة في القائسة 

 .في السحػر الثالث "محػر الحساية"

ولقج اختمفت ندب تدجيل الفقخات الستزسشة لقيع السػاششة الخقسية مغ محػر إلى أخخ مغ 
محاور القائسة، والججاول التالية تػضح الشدب السئػية لتػافخ محاور قيع السػاششة الخقسية في 

 مقخر تكشػلػجيا السقخر عمى شمبة الرف العاشخ وفقأ لكل محػر عمى حجة.
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يؽضح الشدب السئؽية لسجى تؽافخ قيػ السؽاطشة الخقسية في مقخر التكشؽلؽجيا لمرف (: 5.2ججول رقػ )
  العاشخ

 الشدبة% السجسؽع الثالثة الثانية الولى الؽحجات
 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار السحاور
 0.80 100 0.22 28 1.87 34 1.31 38 االحتخام

 0.18 23 0.12 15 1.16 8 1.11 0 التعميع

 0.02 2 0.02 2 1.11 0 1.11 0 الحساية

 0 085 1.36 45 1.33 44 1.31 38 السجسؽع

 

 أن: (5.2يتزح مؼ الججول رقػ )
لمبعج الثالث  %0.02تخاوح ندب التدجيل لسحاور قيع السػاششة في مجسل السحاور ما بيغ  

حيث حرل محػر االحتخام ؛ االحتخام(لمبعج األول )محػر  %(0.80)محػر الحساية( إلى )
% ( وحرل محػر التعميع عمى 0.80عمى اعمى ندبة مقارنة بالسحػريغ االخخيغ  وىى ) 

(0.18.)% 

حيث  فقج أضيخت الشتائج تػزيع القيع في وحجات السقخر الثبلثة، ،أما فيسا يخز الػحجات
الػحجة االولى )السعمػمات الخقسية %( في 0.30تخاوحت ندبة تػزيع السحاور لمػحجات ما بيغ )

حيث ؛ الثة )صشاعة وبخمجو الخجل األلى(في الػحجة الث %(0.36في قػاعج البيانات( إلى)
والتي تخكدت في جسيع السحاور  %(0.36حرمت الػحجة الثالثة عمى أعمى تدجيل وىػ)

 محػر الحساية(.، التعميعمحػر ، االحتخامالثبلثة )محػر 

لشدبة ندبة الػحجة الثانية )االتراالت الدمكية والبلسمكية( والتي سجمت واقتخبت مغ ىحه ا
(0.33%). 
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 لرف العاشخ ا التكخارات والشدب السئؽية لسحؽر الحتخام في مقخر(: 5.3ججول رقػ )
 

الؽحجة  القيػ السجال
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الثالثة

 الشدبة% السجسؽع

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

. أ
 الػصػل

 الخقسي

 0.24 30 0.06 8 1.16 7 1.08 15 تؽجو مقخرات التكشؽلؽجيا الطمبة إلى استخجام مختبخات الحاسؽب أثشاء العسمية التعميسية  1

 0.06 7 0.02 2 1.18 3 1.18 2 الشقالة أثشاء العسمية التعميسية تجعػ  مقخرات التكشؽلؽجيا تؽظيف الجيدة 2

 تداىػ مقخرات التكشؽلؽجيا الطمبة عمى استخجام الجيدة الحكية السترمة باإلنتخنت 3
3 1.18 4 1.13 2 0.02 9 0.07 

 1.37 46 1.01 08 1.00 04 1.06 81 المجموع

. ب
 الدمػك
 الخقسي

تذجع مقخرات التكشؽلؽجيا الطمبة عمى تعمسيػ السيارات الحياتية في التعامل مع الجيدة  4
 0.15 19 0.03 4 1.13 4 1.19 11 والؽسائط الخقسية الستججدة 

 0.11 14 0.01 1 1.01 12 1.10 1 تحتخم  مقخرات التكشؽلؽجيا السدتخجميؼ الخخيؼ عبخ التقشيات الخقسية الحجيثة  5

 مقخرات التكشؽلؽجيا الطمبة بآداب الدمؽك عشج استخجام تقشيات الترال الخقسي تبرخ 6
2 1.18 3 1.18 2 0.02 7 0.06 

 1.38 41 1.16 7 1.05 09 1.08 04 المجموع

. ج
 القانػن 
 الخقسي

 0.06 7 0.03 4 0.00 0 1.18 3 تبرخ مقخرات  التكشؽلؽجيا الطمبة بالسدؤولية الستختبة عمى العسال والفعال  7

 0.03 4 0.03 4 0.00 0 0.00 0 تبيؼ مقخرات التكشؽلؽجيا حجود التعبيخ عؼ الخأي مؼ خالل التقشيات الخقسية 8

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تؽضح  مقخرات التكشؽلؽجيا السدؤولية الستختبة عمى الفخد تجاه تحسيل السؽاد التعميسية  9

 التكشؽلؽجيا السدؤولية الستختبة عمى الفخد تجاه مذاركتو بالسعمؽماتتؽضح  مقخرات  10
1 1.10 1 1.10 1 0.01 3 0.02 

 1.00 04 1.17 9 1.10 0 1.13 4 المجموع

 0.80 100 0.22 28 1.87 34 1.31 38 المجموع الكلى 
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 ( أن:5.3يتزح مؼ ججول رقػ )
وقج تػزعت عمى السجاالت التابعة ليحا  %(،0.80حرل عمى ندبة تدجيل ) الحتخاممحػر ا -

 %(0.11إلى ) ول)الػصػل الخقسي(،لمسجال األ %(0.37بيغ ) الشدبالسحػر ،فتخاوحت 
ما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب تدجيميا بيغ أ الخقسي(،كلمسجال الثالث )القانػن 

لمػحجة االولى  %(0.30و) ة وبخمجو الخجل األلى(،لمػحجة الثالثة )صشاع %(0.22)
بيشسا سجمت الػحجة الثانية )االتراالت الدمكية  )السعمػمات الخقسية في قػاعج البيانات(،

 %(.0.27والبلسمكية ( ندبة الػسط )

%(، تػزعت عمى 0.37فقج  سجل ندبة ) الػصػل الخقسي  ولأما فيسا يتعمق بالسجال األ -
تبرخ مقخرات التكشػلػجيا ) لمقيسة (%0.06فتخاوحت ندب التدجيل بيغ )، لوة القيع التابع

تػجو مقخرات ) لمقيسة (%0.24و) (،الصمبة بآداب الدمػك عشج استخجام تقشيات االترال الخقسي
 (.التكشػلػجيا الصمبة إلى استخجام مختبخات الحاسػب أثشاء العسمية التعميسية

لمػحجة الثالثة )صشاعة  %(0.10تخاوحت ندب التدجيل بيغ )أما فيسا يخز الػحجات فقج 
 ولى )السعمػمات الخقسية في قػاعج البيانات(.(لمػحجة األ%0.16و) وبخمجو الخجل األلى(،

%(، تػزعت عمى القيع 0.32فقج  سجل ندبة )الدمػك الخقسي  أما فيسا يتعمق بالسجال الثاني -
تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة لمقيسة) (%0.07التابعة لو ،فتخاوحت ندب التدجيل بيغ)

تذجع مقخرات لمقيسة ) (%0.15(،و)بآداب الدمػك عشج استخجام تقشيات االترال الخقسي
التكشػلػجيا الصمبة عمى تعمسيع السيارات الحياتية في التعامل مع االجيدة والػسائط الخقسية 

لمػحجة الثالثة  %(0.06)غالتدجيل بيأما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب  (.الستججدة
 وحجة الثانية )االتراالت الدمكية والبلسمكية(. %(0.15و) )صشاعة وبخمجو الخجل األلى(،

%(، تػزعت عمى 0.11فقج  سجل ندبة ) القانػن الخقسي  أما فيسا يتعمق بالسجال الثالث -
تػضح  مقخرات التكشػلػجيا لمقيسة) (%0.02القيع التابعة لو ،فتخاوحت ندب التدجيل بيغ )

تبرخ مقخرات  لمقيسة ) (%0.06(،و)السدؤولية الستختبة عمى الفخد تجاه مذاركتو بالسعمػمات
أما فيسا يخز الػحجات فقج  .(التكشػلػجيا الصمبة بالسدؤولية الستختبة عمى األعسال واالفعال

 مكية والبلسمكية(،االتراالت الدلمػحجة الثانية ) %(0.01تخاوحت ندب التدجيل بيغ )
 الخجل األلى(. ة%( لمػحجة الثالثة )صشاعة وبخمج0.07و)
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 التعميػلرف العاشخ ا في مقخر التعميػالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (:  5.4ججول رقػ )
 

 

 

 

 

 

 

 الشدبة% السجسؽع الؽحجة الثالثة الؽحجة لثانية الؽحجة الولى السحاور السجال

ندبة تكخار
% 

ندبة تكخار
% 

 ندبة% تكخار

االترال 
 الخقسي 

11 
تداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى معخفة متى تكػن الػسائل لبلترال 

 0.04 5 0.02 2 1.18 3 0.00 0 عجدة الخقسي مشاسبة وغيخ مشاسبة الست

الستعجدة لبلتراالت سائل تتزسغ مقخرات التكشػلػجيا تعخيف الصمبة عمى الػ  12
 0.03 4 0.00 0 1.13 4 0.00 0 الخقسية

تذجع مقخرات  التكشػلػجيا عمى تػعية الصمبة والسػاششيغ حػل االستخجام األمثل  13
 0.02 2 0.01 1 1.10 1 0.00 0 لمتكشػلػجيا

 المجموع
1 0.00 8 1.15 3 1.18 00 1.19 

محػ 
االمية 
 الخقسية

 0.03 4 0.03 4 0.00 0 0.00 0 التقشيات الخقسية  التكشػلػجيا عمى الصمبة مذاركة السعمػمات حػلتقتخح مقخرات  14

ت الخقسية تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراال 15
 0.03 4 0.03 4 0.00 0 0.00 0 عمى السدتػػ الثقافي 

التعاون الخقسي بيغ الصمبة في الحرػل عمى تذجع مقخرات التكشػلػجيا عمى  16
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ػمات السعم

 1.16 8 1.16 8 0.00 0 0.00 0 المجموع

التجارة 
 الخقسية

الخقسية  تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالت 17
 0.01 1 0.01 1 0.00 0 0.00 0 عمى السدتػػ االجتساعي 

18 
تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسخاشخ تدويج الذبكات االلكتخونية بسعمػمات 

 0.02 3 0.02 3 0.00 0 0.00 0 حداسة

تداعج مقخرات التكشػلػجيا عمى تػعيو الصمبة باألماكغ االمشة لتبادل عسميات  19
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 يع والذخاء بالذبكة االلكتخونية الب

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تدود مقخرات التكشػلػجيا الصابة بسعمػمات حػل كيفية التعامل مع التجارة الخقسية  20

 1.13 4 1.13 4 0.00 0 0.00 0 المجموع

 0.18 23 0.12 15 1.16 8 0.00 0 الكلى المجموع
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 ( أن:5.4رقػ )تزح مؼ ججول 
يحا وقج تػزعت عمى السجاالت التابعة ل %(،0.18حرل عمى ندبة تدجيل ) التعميعمحػر  -

 %(0.03إلى ) (،االترال الخقسيول)األ لمسجال %(0.09بيغ ) الشدبفتخاوحت  ،السحػر
ما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب تدجيميا بيغ أ (،التجارة الخقسيةلمسجال الثالث )

%( لمػحجة الثالثة 0.12و) ،%( لمػحجة الثانية )االتراالت الدمكية والبلسمكية (0.06)
)السعمػمات الخقسية في قػاعج  ولىدجل الػحجة األلع تبيشسا  )صشاعة وبخمجو الخجل األلى(،

 أؼ ندبة. البيانات(

القيع %(، تػزعت عمى 0.09سجل ندبة ) فقجاالترال الخقسي  ولألأما فيسا يتعمق بالسجال ا -
تذجع مقخرات  التكشػلػجيا عمى لمقيسة) (%0.02فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،والتابعة ل

مقخرات تداعج لمقيسة) (%0.04(،و)تػعية الصمبة والسػاششيغ حػل االستخجام األمثل لمتكشػلػجيا
التكشػلػجيا الصمبة عمى معخفة متى تكػن الػسائل لبلترال الستعجدة الخقسي مشاسبة وغيخ 

لمػحجة الثالثة  %(0.02أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب التدجيل بيغ ) (.شاسبةم
، )االتراالت الدمكية والبلسمكية (( لمػحجة الثانية%0.05)صشاعة وبخمجو الخجل األلى(،و)

 فيسا لع تدجل الػحجة األولى أؼ ندبة.

%(، تػزعت عمى 0.06ندبة ) سجلفقج  محػ االمية الخقسية أما فيسا يتعمق بالسجال الثاني -
تقتخح مقخرات التكشػلػجيا عمى الصمبة مذاركة السعمػمات )حيث حرمت قيسة ،القيع التابعة لو

تدود مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام ، )(حػل التقشيات الخقسية
أما فيسا يخز ، (%0.03)(عمى ندب متداويةاالتراالت الخقسية عمى السدتػػ الثقافي

، فيسا لع %(0.06)عمى ندبة )صشاعة وبخمجو الخجل األلى(الػحجة الثالثة  سجمتالػحجات فقج 
 تدجل الػحجة الثانية أؼ ندبة.

%(، تػزعت عمى القيع 0.03سجل ندبة )فقج  التجارة الخقسية أما فيسا يتعمق بالسجال الثالث -
مقخرات التكشػلػجيا الصمبة  تدودلمقيسة) (%0.01فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،التابعة لو

 (%0.02(،و)بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالت الخقسية عمى السدتػػ االجتساعي
تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسخاشخ تدويج الذبكات االلكتخونية بسعمػمات لمقيسة)
)صشاعة وبخمجو الخجل لمػحجة الثالثة  %(0.03) سجمت(. أما فيسا يخز الػحجات فقج حداسة

 ، فيسا لع تدجل الػحجة األولى والثانية أؼ ندبة.(الخوبػت األلى
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 لرف العاشخ ا حساية في مقخرالالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (: 5.5ججول رقػ ) 
 

 الشدبة% السجسؽع الؽحجة لثالثة الؽحجة الثانية الؽحجة الولى القيػ السجال

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

الحقػق 
والسدؤوليات 

 الخقسية

تبيغ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة حجود الحخية التي يسكغ أن يتستع بيا السدتخجم  21
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 في العالع الخقسي 

تػضح مقخرات التكشػلػجيا لمصمبة أليات  لحساية حقػق االخخيغ وكيفية الجفاع  22
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 عغ حقػقيع الخقسية الخاصة 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تداىع مقخرات التكشػلػجيا عمى نذخ الحقػق والسدؤوليات الخقسية في السجرسة  23

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 السجسؽع
الرحة 
تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى الجفاع عغ حقػق السمكية الفكخية الخاصة  24 والدبلمة

 0.01 1 0.01 1 0.00 0 0.00 0 بيع 

تداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة في نذخ قيع الرحة والدبلمة الخقسية في  25
 0.01 1 0.01 1 0.00 0 0.00 0 السجتسع 

26 
تتشاول مقخرات التكشػلػجيا تػعية الصمبة بأخصاء الجمػس بذكل سميع أثشاء 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تفاعميع مع العالع الخقسي 
 .020 2 .020 2 0.00 0 0.00 0 السجسؽع

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تداعج مقخرات التكشػلػجيا في نذخ قيع االمغ الخقسي في السجتسع  27 االمغ الخقسي
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تداعج مقخرات لتكشػلػجيا الصمبة عمى معخفو خصػرة نذخ البيانات الخاصة  28
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة نحػ تجشب الجخػل الى السػاقع السذبػىة  29
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ( معقج وأمغPasswordاختيار رقع سخػ)تجرب مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى  30

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 السجسؽع
 0.02 2 0.02 2 0.00 0 0.00 0 الكمى السجسؽع
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 ( أن:5.5يتزح مؼ ججول رقػ )
السجــال الثاني)الرــحة  حرــل؛ حيــث %(0.02حرــل عمــى ندــبة تدــجيل ) الحسايــةمحــػر  -

ول والسجـــــال الثالـــــث عمـــــى ندـــــبة حرـــــل السجـــــال األ%(، بيشســـــا 0.02والدـــــبلمة( عمـــــى ندـــــبة)
مقـخرات التكشػلػجيـا الصمبـة تدـاعج لمقيسـة ) %(0.01%(، وتخاوحت ندب التدجيل بيغ )0.00)

تذــــجع مقــــخرات %( لمقيســــة )0.01و) (،فــــي نذــــخ قــــيع الرــــحة والدــــبلمة الخقسيــــة فــــي السجتســــع
أما فيسا يخـز الػحـجات  (التكشػلػجيا الصمبة عمى الجفاع عغ حقػق السمكية الفكخية الخاصة بيع

)صــشاعة وبخمجــو الخجــل لمػحــجة الثالثــة  %(0.01) حرــمت الػحــجة الثالثــة عمــى مــا ندــبة فقــج 
 ، فيسا لع تدجل الػحجة األولى والثانية أؼ ندبة.("الخوبػت" األلى
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 الشتائج الستعمقة بسقخر التكشؽلؽجيا السقخر عمى طمبة الرف الحادي عذخثانياا : 
( قيسة تابعا  لمسحاور الثبلثة لمقائسة، 30( قيسة مغ قيع القائسة مغ أصل )26فقج تبيغ وجػد )

%(، والججول التالي يبيغ عجد 86.6وبمغت ندبة السئػية الكمية لتػافخ قيع السػاششة الخقسية )
 ة في القائسة وفقا  لمسحاور الخئيدة التابعة ليا، وندب  لكل محػر.البشػد الستػفخ 

(: ججول يؽضح مجى ندبة تؽافخ قيػ السؽاطشة الخقسية في كتاب التكشؽلؽجيا السقخرة عمى طمبة 5.6ججول )
 الرف  الحادي عذخ

عجد  السحاور م
 القيػ

 القيػعجد 
 الستؽفخة

 الشدبة

 %100 10 10 االحتخام 1
 %100 10 10 التعميع 2
 %60 6 10 الحساية 3

 %86.6 26 30 السجسؽع
 : ( أن5.6يتزح مؼ الججول)

في كتاب التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبة الرف  الحادؼ السػاششة الشدبة السئػية لتػافخ قيع 
االحتخام" ندبة تػافخ القيع ليحا محػر ول "بيغ أن السحػر األيحيث %(؛ 86.6ىي ) عذخ

"محػر التعميع"  انيحرل السحػر الث كسا %(،100) الحادؼ عذخالسحػر في كتاب الرف 
دبب في ذلظ مغ وجية نطخ الباحث %( وقج يخجع ال100) ةعمى ندبة تػافخ لمقيع في القائس

عمى بثو في نفػس  ويؤكج ،فخيق عسل فمدصيشي ييتع باالحتخامن السشاىج فمدصيشية مغ إعجاد أل
" محػر الحسايةفي حيغ سجل السحػر الثالث " ،ع االحتخام الستبادل بيغ أقخانيعالصمبة واكدابي

أصل  مغ ستة قيع%( حيث تػفخ 60وىى ) الحادؼ عذخندبة تػافخ القيع في كتاب الرف 
ػر التص، وقج يخجع الدبب في ذلظ مغ وجية نطخ الباحث إلى عذخة قيع مػجػدة في القائسة

 .الستدارع في مجال الحساية مسا أدػ إلى تػافخىا بذكل متػسط
غ محػر إلى أخخ مغ فت ندب تدجيل الفقخات الستزسشة لقيع السػاششة الخقسية ممولقج اخت

مقخر والججاول التالية تػضح الشدب السئػية لتػافخ محاور السػاششة الخقسية في محاور القائسة، 
 .الحادؼ عذخ وفقأ لكل محػر عمى حجة ة الرفالتكشػلػجيا السقخرة عمى شمب
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  حادى عذخلرف الا في مقخر التعميػالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (: 5.7ججول رقػ )
 الشدبة% السجسؽع الخابع الثالثة الثانية الولى الؽحجات
 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار السحاور
 67.12 198 28.81 85 11.19 33 19.32 57 7.80 23 االحتخام

 26.44 78 12.54 37 7.46 22 4.07 12 2.37 7 التعميع

 6.44 19 3.39 10 0.68 2 1.69 5 0.68 2 الحساية

 133 295 44.74 132 19.33 57 25.38 74 13.85 32 السجسؽع

 أن: (5.7يتزح مؼ الججول رقػ )
لمبعج الثالث  (%6.44)تخاوح ندب التدجيل لسحاور قيع السػاششة في مجسل السحاور ما بيغ 

محػر االحتخام حيث حرل ؛ االحتخام(محػر لمبعج األول ) (%67.12)الحساية( إلى محػر )
حرل محػر في حيغ  (،%67.12)عمى ندبة مقارنة بالسحػريغ االخخيغ  وىى أ حرل عمى 

 .(%26.44)التعميع( عمىمحػر )
حيث  ،األربعأما فيسا يخز الػحجات فقج أضيخت الشتائج تػزيع القيع في وحجات السقخر 

( الخسع اليشجسيفي الػحجة االولى ) (%10.85)تخاوحت ندبة تػزيع السحاور لمػحجات ما بيغ 
(.حيث حرمت الػحجة الثالثة التصبيقات االجيدة الحكية) خابعةفي الػحجة ال( %44.74)إلى 
، التعميع، سحاور الثبلثة )االحتخاموالتي تخكدت في جسيع ال (%44.74)أعمى تدجيل وىػ عمى

 الحساية(.
(، وحرــمت الػحــجة %25.08عمــى ندــبة)(الخوبــػت ونطــع الــتحكعالثانيــة ) لمػحــجة بيشســا حرــمت

 %(.19.33الثالثة )شبكات االترال(عمى ما ندبتو )
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  حادى عذخلرف الا في مقخر الحتخامالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (: 5.8رقػ )ججول 
 

الؽحجة  القيػ م السجال
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الثالثة

الؽحجة 
 الخابعة

 الشدبة% السجسؽع

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

 الػصػل
 الخقسي

1 
تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة إلى استخجام مختبخات 

 الحاسػب أثشاء العسمية التعميسية 
10 3.39 13 4.41 12 4.07 13 4.41 48 16.27 

2 
تجعع  مقخرات التكشػلػجيا تػضيف االجيدة الشقالة أثشاء 

 العسمية التعميسية 
0 0.00 0 0.00 1 0.34 13 4.41 14 4.75 

3 
التكشػلػجيا الصمبة عمى استخجام االجيدة تداىع مقخرات 

 الحكية السترمة باإلنتخنت
0 0.00 0 0.00 1 0.34 10 3.39 11 3.73 

 24.75 73 12.21 36 4.75 14 4.41 13 3.39 13 السجسؽع

 الدمػك
 الخقسي

4 
تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى تعمسيع السيارات 

الحياتية في التعامل مع االجيدة والػسائط الخقسية 
 الستججدة 

3 1.02 9 3.05 5 1.69 10 3.39 27 9.15 

5 
تحتخم  مقخرات التكشػلػجيا السدتخجميغ االخخيغ عبخ 

 التقشيات الخقسية الحجيثة 
0 0.00 3 1.02 6 2.03 5 1.69 14 4.75 

6 
تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بآداب الدمػك عشج 

 استخجام تقشيات االترال الخقسي
2 0.68 6 2.03 2 0.68 7 2.37 17 5.76 

 19.66 58 7.45 22 4.4 13 6.1 18 1.73 5 السجسؽع

 7 القانػن 
تبرخ مقخرات  التكشػلػجيا الصمبة بالسدؤولية الستختبة 

 عمى األعسال واالفعال 
4 1.36 10 3.39 2 0.68 9 3.05 25 8.47 
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الؽحجة  القيػ م السجال
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الثالثة

الؽحجة 
 الخابعة

 الشدبة% السجسؽع

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

 الػصػل
 الخقسي

1 
تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة إلى استخجام مختبخات 

 الحاسػب أثشاء العسمية التعميسية 
10 3.39 13 4.41 12 4.07 13 4.41 48 16.27 

 8 الخقسي
تبيغ مقخرات التكشػلػجيا حجود التعبيخ عغ الخأؼ مغ 

 خبلل التقشيات الخقسية
3 1.02 7 2.37 3 1.02 7 2.37 20 6.78 

9 
تػضح  مقخرات التكشػلػجيا السدؤولية الستختبة عمى 

 الفخد تجاه تحسيل السػاد التعميسية 
1 0.34 5 1.69 0 0.00 6 2.03 12 4.07 

10 
تػضح  مقخرات التكشػلػجيا السدؤولية الستختبة عمى 

 الفخد تجاه مذاركتو بالسعمػمات
0 0.00 4 1.36 1 0.34 5 1.69 10 3.39 

 22.71 67 9.14 27 2.04 6 8.81 26 2.72 8 السجسؽع

 السجسؽع الكمى
23 7.80 57 19.32 33 11.19 85 28.81 198 67.12 
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 ( أن:5.8يتزح مؼ ججول رقػ )

مى السجاالت التابعة وقج تػزعت ع %(،67.12محػر االحتخام حرل عمى ندبة تدجيل ) -
إلى  لمسجال الثاني )الدمػك الخقسي (، %(19.66الشدب بيغ )فتخاوحت  ،ليحا السحػر

أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب  ول )الػصػل الخقسي(،لمسجال األ %(24.75)
لمػحجة االولى  %(7.80لمػحجة الخابعة )تصبيقات االجيدة الحكية(،و) %(28.81تدجيميا بيغ )

 %(،19.32)الخوبػت ونطع التحكع( ندبة ) بيشسا سجمت الػحجة الثانية )الخسع اليشجسي(،
 %(.11.19والػحجة الثالثة )شبكات االترال( سجمت ندبة)

%(، تػزعــت عمــى 24.75أمـا فيســا يتعمــق بالسجــال األول الػصــػل الخقسـي فقــج  ســجل ندــبة ) -
ـــو ،فتخاوحـــت ندـــب التدـــجيل بـــيغ ) ـــيع التابعـــة ل تدـــاىع مقـــخرات التكشػلػجيـــا لمقيسة) %(3.73الق

تػجـو مقـخرات لمقيسـة ) %(16.27و) (،عمى استخجام االجيدة الحكية السترـمة باإلنتخنـت. الصمبة
أمــا فيســا يخـــز ، (التكشػلػجيــا الصمبــة إلـــى اســتخجام مختبــخات الحاســـػب أثشــاء العسميــة التعميسيـــة

ـــــيغ ) ـــــج تخاوحـــــت ندـــــب التدـــــجيل ب ـــــى )الخســـــع اليشجســـــي(، %(3.39الػحـــــجات فق  لمػحـــــجة االول
 الخابعة )التصبيقات االجيدة الحكية(.لمػحجة  %(12.21و)

%(، تػزعــت عمــى 19.66ســجل ندــبة ) السجــال الثــاني الدــمػك الخقســي فقــجأمــا فيســا يتعمــق ب -
مقــــخرات التكشػلػجيــــا  تحتخملمقيســــة) %(4.75القـــيع التابعــــة لــــو ،فتخاوحـــت ندــــب التدــــجيل بـــيغ )

تذـــــجع مقـــــخرات لمقيســـــة ) %(9.15(،و)السدـــــتخجميغ االخـــــخيغ عبـــــخ التقشيـــــات الخقسيـــــة الحجيثـــــة
التكشػلػجيـــا الصمبـــة عمـــى تعمسيـــع السيـــارات الحياتيـــة فـــي التعامـــل مـــع االجيـــدة والػســـائط الخقسيـــة 

%( لمػحـجة االولـى 1.70أما فيسـا يخـز الػحـجات فقـج تخاوحـت ندـب التدـجيل بـيغ )، (الستججدة
 %( لمػحجة الخابعة )التصبيقات االجيدة الحكية(.7.45)الخسع اليشجسي(،و)

%(، تػزعــت عمــى 22.71ســجل ندــبة ) لسجــال الثالــث القــانػن الخقســي فقــجأمــا فيســا يتعمــق با -
التكشػلػجيـــا  تػضـــح مقـــخراتلمقيسة) %(3.39القـــيع التابعـــة لـــو ،فتخاوحـــت ندـــب التدـــجيل بـــيغ )

تبرــخ مقـــخرات  )لمقيســة %(8.47(،و)السدــؤولية الستختبــة عمــى الفــخد تجــاه مذــاركتو بالسعمػمــات
أمــا فيســا يخــز الػحــجات فقــج ، (الصمبــة بالسدــؤولية الستختبــة عمــى األعســال واالفعــالالتكشػلػجيــا 

%( لمػحــجة 9.14و) ،الػحـجة الثالثــة )شـبكات االترــال( %(2.04تخاوحـت ندــب التدـجيل بــيغ )
 الخابعة )التصبيقات االجيدة الحكية(.
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  حادى عذخلرف الا تعميػ في مقخرالالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (: 5.9ججول رقػ )
 

 القيػ م السجال
الؽحجة 
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الثالثة

الؽحجة 
 الشدبة% السجسؽع الخابعة

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

االترال 
 الخقسي

11 
الصمبة عمى معخفة متى تكػن تداعج  مقخرات التكشػلػجيا 

 3.05 9 1.36 4 1.36 4 0.34 1 0.00 0 عجدة الخقسي مشاسبة وغيخ مشاسبة الػسائل لبلترال الست

12 
سائل تتزسغ مقخرات التكشػلػجيا تعخيف الصمبة عمى الػ 

 3.39 10 2.03 6 1.02 3 0.34 1 0.00 0 الستعجدة لبلتراالت الخقسية

13 
التكشػلػجيا عمى تػعية الصمبة والسػاششيغ تذجع مقخرات  

 5.42 16 1.69 5 0.68 2 1.36 4 1.69 5 حػل االستخجام األمثل لمتكشػلػجيا

 11.86 35 5.08 15 3.06 9 2.04 6 1.69 5 السجسؽع

محػ 
االمية 
 الخقسية

السعمػمات تقتخح مقخرات التكشػلػجيا عمى الصمبة مذاركة  14
 2.03 6 1.36 4 0.34 1 0.00 0 0.34 1 حػل التقشيات الخقسية 

تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع  15
 3.05 9 1.69 5 1.02 3 0.34 1 0.00 0 ت الخقسية عمى السدتػػ الثقافي الستخجام االتراال

تذجع مقخرات التكشػلػجيا عمى التعاون الخقسي بيغ  16
 الصمبة في الحرػل عمى السعمػمات 

1 0.34 4 1.36 4 1.36 6 2.03 15 5.08 

 10.16 30 5.08 15 2.72 8 1.7 5 0.68 2 السجسؽع

تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع  17التجارة 
 الخقسية عمى السدتػػ االجتساعي  الستخجام االتراالت

0 0.00 1 0.34 2 0.68 3 1.02 6 2.03 

 0.34 1 0.00 0 0.34 1 0.00 0 0.00 0تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسخاشخ تدويج  18
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 القيػ م السجال
الؽحجة 
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الثالثة

الؽحجة 
 الشدبة% السجسؽع الخابعة

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

 الذبكات االلكتخونية بسعمػمات حداسة الخقسية

تداعج مقخرات التكشػلػجيا عمى تػعيو الصمبة باألماكغ  19
 1.02 3 0.68 2 0.34 1 0.00 0 0.00 0 يع والذخاء بالذبكة االلكتخونية االمشة لتبادل عسميات الب

فية تدود مقخرات التكشػلػجيا الصابة بسعمػمات حػل كي 20
 1.02 3 0.68 2 0.34 1 0.00 0 0.00 0 التعامل مع التجارة الخقسية 

 4.41 13 2.38 7 1.7 5 0.34 1 0 0 السجسؽع

 26.44 78 12.54 37 7.46 22 4.07 12 2.37 7 الكمى السجسؽع
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 ( أن:5.9يتزح مؼ ججول رقػ )

مى السجاالت التابعة ليحا وقج تػزعت ع %(،26.44محػر التعميع حرل عمى ندبة تدجيل ) -
 %(11.86إلى ) (،الخقسي التجارة)الثالث لمسجال  %(4.41بيغ ) الشدبفتخاوحت  ،السحػر

تدجيميا بيغ ما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب أ (،الخقسي االترال) وللمسجال األ
تصبيقات االجيدة ) خابعةال لمػحجة %(12.54)و ،(الخسع اليشجسيولى )األ لمػحجة %(2.37)

والػحجة الثالثة  ،%(4.07( ندبة )الخوبػت ونطع التحكعبيشسا سجمت الػحجة الثانية ) ،(الحكية
 %(.7.46)شبكات االترال( سجمت ندبة)

%(، تػزعت عمى 11.86فقج  سجل ندبة )االترال الخقسي ول أما فيسا يتعمق بالسجال األ -
تداعج مقخرات التكشػلػجيا ) لمقيسة (%3.05) فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ،القيع التابعة لو

 (،الصمبة عمى معخفة متى تكػن الػسائل لبلترال الستعجدة الخقسي مشاسبة وغيخ مشاسبة
تػعية الصمبة والسػاششيغ حػل االستخجام التكشػلػجيا عمى تذجع مقخرات لمقيسة ) (%5.42و)

لمػحجة  %(1.69) حجات فقج تخاوحت ندب التدجيل بيغ(.أما فيسا يخز الػ األمثل لمتكشػلػجيا
 (.التصبيقات االجيدة الحكية) خابعةلمػحجة ال (%12.21)و (،الخسع اليشجسي) االولى

%(، تػزعــت 10.16ل ندــبة )فقــج ســج ميــة الخقسيــة محــػ األ أمــا فيســا يتعمــق بالسجــال الثــاني -
تقتـخح مقـخرات التكشػلػجيـا ) لمقيسـة (%2.03عمى القيع التابعة لو ،فتخاوحت ندب التدجيل بيغ )

مقـــخرات  تذـــجعلمقيســـة ) (%5.08و) (،عمـــى الصمبـــة مذـــاركة السعمػمـــات حـــػل التقشيـــات الخقسيـــة
أمــا فيســا يخــز ، (التكشػلػجيــا عمــى التعــاون الخقســي بــيغ الصمبــة فــي الحرــػل عمــى السعمػمــات

ـــــيغ ) ـــــج تخاوحـــــت ندـــــب التدـــــجيل ب ـــــى%( لمػحـــــجة 0.68الػحـــــجات فق  (،الخســـــع اليشجســـــي) االول
 (.التصبيقات االجيدة الحكية) خابعة%( لمػحجة ال5.08و)
%(، تػزعت عمى 4.41فقج  سجل ندبة ) التجارة الخقسية  أما فيسا يتعمق بالسجال الثالث -

تبرخ مقخرات التكشػلػجيا ) لمقيسة (%0.34التدجيل بيغ )فتخاوحت ندب ، القيع التابعة لو
 تدودلمقيسة ) (%2.03و) (،الصمبة بسخاشخ تدويج الذبكات االلكتخونية بسعمػمات حداسة

مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالت الخقسية عمى السدتػػ 
 الػحجة الثانية %(0.34ندب التدجيل بيغ )أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ، (االجتساعي

 (.التصبيقات االجيدة الحكية) خابعة%( لمػحجة ال2.38،و) )الخوبػت ونطع التحكع(
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  حادى عذخلرف الا حساية في مقخرالالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (: 5.10ججول رقػ )

 القيػ م السجال
الؽحجة 
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الثالثة

الؽحجة 
 الشدبة% السجسؽع الخابعة

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

الحقػق 
والسدؤوليا
 ت الخقسية

بيا السدتخجم في  تبيغ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة حجود الحخية التي يسكغ أن يتستع 21
 2.03 6 0.34 1 0.68 2 0.34 1 0.68 2 العالع الخقسي 

لجفاع عغ تػضح مقخرات التكشػلػجيا لمصمبة أليات  لحساية حقػق االخخيغ وكيفية ا 22
 1.36 4 1.02 3 0.00 0 0.34 1 0.00 0 حقػقيع الخقسية الخاصة 

 0.34 1 0.00 0 0.00 0 0.34 1 0.00 0 والسدؤوليات الخقسية في السجرسة تداىع مقخرات التكشػلػجيا عمى نذخ الحقػق  23

 3.73 11 1.36 4 0.68 2 1.02 3 0.68 2 سجسؽعال

الرحة 
 والدبلمة

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قػق السمكية الفكخية الخاصة بيع تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى الجفاع عغ ح 24
 0.68 2 0.68 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 جتسع والدبلمة الخقسية في الستداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة في نذخ قيع الرحة  25

26 
أثشاء تفاعميع مع تتشاول مقخرات التكشػلػجيا تػعية الصمبة بأخصاء الجمػس بذكل سميع 

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 العالع الخقسي 

 0.68 2 0.68 2 0 0 0 0 0 0 سجسؽعال

االمغ 
 الخقسي

 1.02 3 1.02 3 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ذخ قيع االمغ الخقسي في السجتسع مقخرات التكشػلػجيا في ن تداعج 27
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 عخفو خصػرة نذخ البيانات الخاصة تداعج مقخرات لتكشػلػجيا الصمبة عمى م 28
 1.02 3 0.34 1 0.00 0 0.68 2 0.00 0 شب الجخػل الى السػاقع السذبػىة تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة نحػ تج 29
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ( معقج وأمغPasswordتجرب مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى اختيار رقع سخػ) 30

 2.04 6 1.36 4 0 0 0.68 2 0 0 سجسؽعال

 0.68 2 1.69 5 0.68 2 الكمى سجسؽعال
1
0 

3.39 19 6.44 
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 ( أن:5.10يتزح مؼ ججول رقػ )
مى السجاالت التابعة ليحا وقج تػزعت ع %(،6.44محػر الحساية حرل عمى ندبة تدجيل ) -

 %(3.73إلى ) لمسجال الثاني )الرحة والدبلمة (، %(0.68فتخاوحت الشدب بيغ ) ،السحػر
أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب  (،والسدؤوليات الخقسية الحقػق ول )لمسجال األ

لخابعة )تصبيقات لمػحجة ا %(3.39و) ،لمػحجة االولى )الخسع اليشجسي( %(0.68تدجيميا بيغ )
والػحجة  %(،1.69بيشسا سجمت الػحجة الثانية )الخوبػت ونطع التحكع( ندبة ) ،االجيدة الحكية(

 %(.0.68مت ندبة)الثالثة )شبكات االترال( سج
ـــق بالسجـــال األ - ـــة فقـــج ولأمـــا فيســـا يتعم %(، 3.73ســـجل ندـــبة ) الحقـــػق والسدـــؤوليات الخقسي

تدــاىع مقــخرات لمقيسة) %(0.34فتخاوحــت ندــب التدــجيل بــيغ ) تػزعــت عمــى القــيع التابعــة لــو ،
تبـــيغ لمقيســـة ) %(2.03و) (،التكشػلػجيـــا عمـــى نذـــخ الحقـــػق والسدـــؤوليات الخقسيـــة فـــي السجرســـة

، (مقخرات التكشػلػجيا الصمبة حجود الحخيـة التـي يسكـغ أن يتستـع بيـا السدـتخجم فـي العـالع الخقسـي
االولـــى )الخســـع  لمػحـــجة %(0.68أمـــا فيســـا يخـــز الػحـــجات فقـــج تخاوحـــت ندـــب التدـــجيل بـــيغ )

 لمػحجة الخابعة )التصبيقات االجيدة الحكية(. %(1.36و) اليشجسي(،
%(، تػزعت عمى 0.68ل الثاني الرحة والدبلمة فقج  سجل ندبة )أما فيسا يتعمق بالسجا -

مقخرات التكشػلػجيا تداعج لمقيسة) %(0.68فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،القيع التابعة لو
تذجع مقخرات حيث حرمت قيسة ) (،الصمبة في نذخ قيع الرحة والدبلمة الخقسية في السجتسع

تتشاول مقخرات  ،حقػق السمكية الفكخية الخاصة بيعالتكشػلػجيا الصمبة عمى الجفاع عغ 
عمى  (التكشػلػجيا تػعية الصمبة بأخصاء الجمػس بذكل سميع أثشاء تفاعميع مع العالع الخقسي

 %(0.68، أما فيسا يخز الػحجات فقج سجمت ندبة واحجة فقج وىى )%(0.00ندب متداوية)
لع تدجل الػحجة االولى والثانية والثالثة أؼ  فيسا لمػحجة الخابعة )التصبيقات االجيدة الحكية(،

 ندبة.
%(، تػزعــت عمــى 2.04أمــا فيســا يتعمــق بالسجــال الثالــث األمــغ الخقســي  فقــج  ســجل ندــبة ) - 

مقـخرات التكشػلػجيـا فـي  تدـاعج) لمقيسـة %(1.02فتخاوحت ندب التدجيل بـيغ ) ،القيع التابعة لو
تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة نحـػ لمقيسة ) %(1.02و) (،نذخ قيع االمغ الخقسي في السجتسع

أما فيسا يخـز الػحـجات فقـج تخاوحـت ندـب التدـجيل بـيغ ، (تجشب الجخػل الى السػاقع السذبػىة
%( لمػحـــــجة الخابعـــــة )التصبيقـــــات 1.36و) ،جة الثانيـــــة)الخوبػت ونطـــــع الـــــتحكع(%( الػحـــــ0.68)

 ثالثة أؼ ندبة.االجيدة الحكية(، فيسا لع تدجل الػحجة االولى وال
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 عذخ ثانياا : الشتائج الستعمقة بسقخر التكشؽلؽجيا السقخر عمى طمبة الرف اللثثا

( قيسة تابعا  لمسحاور الثبلثة لمقائسة، 30( قيسة مغ قيع القائسة مغ أصل )29فقج تبيغ وجػد )
لي يبيغ عجد %(، والججول التا96.6وبمغت ندبة السئػية الكمية لتػافخ قيع السػاششة الخقسية )

 البشػد الستػفخة في القائسة وفقا  لمسحاور الخئيدة التابعة ليا ،وندب  لكل محػر.
 

(: ججول يؽضح مجى ندبة تؽافخ قيػ السؽاطشة الخقسية في كتاب التكشؽلؽجيا السقخرة عمى طمبة 5.11ججول )
 الرف الثاني عذخ

عجد  السحاور م
 القيػ

عجد القيػ 
 الستؽفخة

 الشدبة

 %011 01 01 االحتخام 1

 %011 01 01 التعميع 2

 %91 9 01 الحساية 3

 %96.6 89 31 السجسؽع

 
في كتاب التكشػلػجيا السقخرة السػاششة قيع ( أن الشدب السئػية لتػافخ 5.11ويتزح مغ الججول )

الثاني عذخ عمى صعيج كبل  مغ محػر االحتخام ومحػر التعميع حربل عمى  عمى شمبة الرف
%(، بيشسا كانت الشدبة السئػية لتػافخ قيع السػاششة الخقسية في محػر الحساية  100ندبة )

%(، ويخػ الباحث أن قيع السػاششة الخقسية في كتاب الرف الثاني عذخ تػافخت 90تداوؼ) 
لباحث ذلظ إلى اىتسام الجيات السعشية بسخحمة الثاني عذخ لسا بشدب مئػية مختفعة، ويخجع ا

ليا مغ أىسية في مدتقبل األجيال إضافة إلى انصبلقيع في إعجادىع مغ بيئة مدمسة محافطة 
والججاول التالية تػضح الشدب السئػية لتػافخ محاور تقػم عمى خجمة مرالح الفخد والسجتسع ،

وفقأ لكل  الحادؼ عذخ تكشػلػجيا السقخرة عمى شمبة الرفالمقخر السػاششة الخقسية في قيع 
 محػر عمى حجة .
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يؽضح الشدب السئؽية لسجى تؽافخ قيػ السؽاطشة الخقسية في مقخر التكشؽلؽجيا لمرف : (5.12ججول رقػ )
 الثاني عذخ 

 الشدبة% السجسؽع الثالثة الثانية الولى الؽحجات
 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار السحاور
 51.70 182 32.67 115 7.67 27 11.36 40 الحتخام

 36.93 130 27.84 98 1.70 6 7.39 26 التعميػ

 11.36 40 11.36 40 0.00 1 0.00 1 الحساية

 011 358 70.87 853 9.37 33 08.75 66 السجسؽع

 ( أن:5.12يتزح مؼ الججول رقػ )
لمبعج الثالث ( %11.36)السػاششة في مجسل السحاور ما بيغتخاوح ندب التدجيل لسحاور قيع 

محور االحترام حصل على للبعد األول )االحترام(؛ حٌث حصل  (%51.70))الحساية( إلى

     وحصل محور )التعلٌم( على (%36.93)اعلى نسبة مقارنة بالمحورٌن االخرٌن  وهى 

(36.93%). 
توزٌع القٌم فً وحدات المقرر الثالثة ،حٌث أما فٌما ٌخص الوحدات فقد أظهرت النتائج 

فً الوحدة الثانٌة )الروبوت  (%9.37 )تراوحت نسبة توزٌع المحاور للوحدات ما بٌن

فً الوحدة الثالثة )الحٌاة فً العالم االفتراضً(.حٌث حصلت  (%71.87)المحوسب( إلى

جسيع السحاور الثبلثة  والتي تخكدت في (%71.87)الوحدة الثالثة على أعلى تسجٌل وهو 
 الحساية(.)االحتخام، التعميع، 

 (.%18.75) عمى ما ندبتولػحجة االولى )تصبيقات الياتف األذكى( ا بيشسا حرمت
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 ثانى عذخلرف الا في مقخر الحتخامالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر  (: 5.13ججول رقػ )
 

 القيػ م السجال
الؽحجة 
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الشدبة% السجسؽع الثالثة

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

 الؽصؽل
 الخقسي

 11.65 41 5.11 18 3.69 13 2.84 10 لحاسػب أثشاء العسمية التعميسيةتػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة إلى استخجام مختبخات ا 1

 7.67 27 2.84 10 1.99 7 2.84 10 لشقالة أثشاء العسمية التعميسيةالتكشػلػجيا تػضيف االجيدة اتجعع  مقخرات  2

 6.82 24 3.41 12 0.00 0 3.41 12 السترمة باإلنتخنت تداىع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى استخجام االجيدة الحكية 3

 السجسؽع
32 9.09 20 5.68 40 11.36 92 26.14 

 الدمؽك
 الخقسي

جيدة تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى تعمسيع السيارات الحياتية في التعامل مع اال 4
 4.55 16 2.56 9 0.85 3 1.14 4 والػسائط الخقسية الستججدة

 4.26 15 3.69 13 0.00 0 0.57 2 غ عبخ التقشيات الخقسية الحجيثةتحتخم  مقخرات التكشػلػجيا السدتخجميغ االخخي 5

 2.84 10 2.27 8 0.57 2 0.00 0 ج استخجام تقشيات االترال الخقسيتبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بآداب الدمػك عش 6

 السجسؽع
6 1.71 5 1.42 30 8.52 41 11.65 

 القانؽن 
 الخقسي

 4.26 15 3.41 12 0.57 2 0.28 1 الستختبة عمى األعسال واالفعال تبرخ مقخرات  التكشػلػجيا الصمبة بالسدؤولية 7

 3.41 12 3.41 12 0.00 0 0.00 0 الخأؼ مغ خبلل التقشيات الخقسية تبيغ مقخرات التكشػلػجيا حجود التعبيخ عغ 8

 2.27 8 1.99 7 0.00 0 0.28 1 خد تجاه تحسيل السػاد التعميسيةتػضح  مقخرات التكشػلػجيا السدؤولية الستختبة عمى الف 9

 3.98 14 3.98 14 0.00 0 0.00 0 ى الفخد تجاه مذاركتو بالسعمػماتالتكشػلػجيا السدؤولية الستختبة عمتػضح  مقخرات  10

 13.92 49 12.79 45 0.57 2 0.56 2 السجسؽع

 51.70 182 32.67 115 7.67 27 11.36 40 الكمى السجسؽع



75 
 

 ( أن:5.13يتزح مؼ ججول رقػ )

مى السجاالت التابعة وقج تػزعت ع %(،51.70محػر االحتخام حرل عمى ندبة تدجيل ) - 
إلى  لمسجال الثاني)الدمػك الخقسي(، %(11.65بيغ )الشدب فتخاوحت  ،ليحا السحػر

ا فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب أم ول )الػصػل كالخقسي(،%(لمسجال األ26.14)
%(لمػحجة الثالثة 32.67و) انية )الخوبػت السحػسب(،لمػحجة الث %(7.67تدجيميا بيغ )

بيشسا سجمت الػحجة االولى )تصبيقات الياتف الحكي( ندبة  )الحياة في العالع االفتخاضي(،
 %(.11.36الػسط )

%(، تػزعت عمى 26.14ول الػصػل الخقسي فقج  سجل ندبة )أما فيسا يتعمق بالسجال األ -
تداىع مقخرات التكشػلػجيا لمقيسة) %(6.82التدجيل بيغ )القيع التابعة لو ،فتخاوحت ندب 

تػجو مقخرات لمقيسة ) %(11.65و) (،الصمبة عمى استخجام االجيدة الحكية السترمة باإلنتخنت.
أما فيسا يخز ، (التكشػلػجيا الصمبة إلى استخجام مختبخات الحاسػب أثشاء العسمية التعميسية

 %( لمػحجة الثانية )الخوبػت السحػسب(،5.68بيغ )الػحجات فقج تخاوحت ندب التدجيل 
 ( لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع االفتخاضي(.11.36و)

%(، تػزعت عمى 11.65سجل ندبة ) السجال الثاني الدمػك الخقسي فقجأما فيسا يتعمق ب -
، (4)لمقيسة  %(4.55و) (،6لمقيسة) %(2.84القيع التابعة لو ،فتخاوحت ندب التدجيل بيغ )

ولى )تصبيقات األ %( لمػحجة1.71أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب التدجيل بيغ )
 %( لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع االفتخاضي(.8.52و) ،الياتف الحكي (

%(، تػزعت عمى 13.92أما فيسا يتعمق بالسجال الثالث القانػن الخقسي فقج  سجل ندبة ) -
مقخرات التكشػلػجيا تػضح لمقيسة) %(2.27اوحت ندب التدجيل بيغ )القيع التابعة لو ،فتخ 

 تبرخ مقخراتلمقيسة ) (%4.26و) (،السدؤولية الستختبة عمى الفخد تجاه تحسيل السػاد التعميسية
ما فيسا يخز الػحجات فقج ، أ(واالفعالالتكشػلػجيا الصمبة بالسدؤولية الستختبة عمى األعسال 

%( 12.79و) ،ولى )تصبيقات الياتف الحكي(األ %( لمػحجة0.56بيغ )تخاوحت ندب التدجيل 
 لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع االفتخاضي(.
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 ثانى عذخلرف الا تعميػ في مقخرالالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (:  5.14ججول رقػ )

 السحاور م السجال
الؽحجة 
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الشدبة% السجسؽع الثالثة

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

االترال 
 الخقسي

11 
عجدة تداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى معخفة متى تكػن الػسائل لبلترال الست

 6.25 22 4.55 16 0.00 0 1.70 6 الخقسي مشاسبة وغيخ مشاسبة 

 5.97 21 4.83 17 0.00 0 1.14 4 سائل الستعجدة لبلتراالت الخقسيةمقخرات التكشػلػجيا تعخيف الصمبة عمى الػ تتزسغ  12

تذجع مقخرات  التكشػلػجيا عمى تػعية الصمبة والسػاششيغ حػل االستخجام األمثل  13
 3.41 12 1.99 7 0.57 2 0.85 3 لمتكشػلػجيا

 15.63 55 11.37 40 0.57 2 3.69 13 عالسجسؽ 

محػ االمية 
 الخقسية

 4.55 16 2.84 10 0.28 1 1.42 5 السعمػمات حػل التقشيات الخقسية تقتخح مقخرات التكشػلػجيا عمى الصمبة مذاركة  14

15 
تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالت الخقسية عمى 

 4.26 15 2.84 10 0.28 1 1.14 4 سدتػػ الثقافي ال

 4.83 17 3.98 14 0.57 2 0.28 1 الصمبة في الحرػل عمى السعمػمات تذجع مقخرات التكشػلػجيا عمى التعاون الخقسي بيغ  16

 13.64 48 9.66 34 1.13 4 2.84 10 عالسجسؽ 

التجارة 
 الخقسية

الخقسية عمى  تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالت 17
 4.26 15 3.41 12 0.00 0 0.85 3 السدتػػ االجتساعي 

 1.42 5 1.42 5 0.00 0 0.00 0 تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسخاشخ تدويج الذبكات االلكتخونية بسعمػمات حداسة 18

يع والذخاء تداعج مقخرات التكشػلػجيا عمى تػعيو الصمبة باألماكغ االمشة لتبادل عسميات الب 19
 0.85 3 0.85 3 0.00 0 0.00 0 بالذبكة االلكتخونية 

 1.14 4 1.14 4 0.00 0 0.00 0 فية التعامل مع التجارة الخقسية تدود مقخرات التكشػلػجيا الصابة بسعمػمات حػل كي 20

 7.67 27 6.82 24 0 0 0.85 3 عالسجسؽ 

 36.93 130 27.84 98 1.70 6 7.39 26 ع الكمىالسجسؽ 
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 ( أن:5.14يتزح مؼ ججول رقػ )

%(،وقج تػزعت عمى السجاالت التابعة ليحا 36.93محػر التعميع حرل عمى ندبة تدجيل ) -
 %(15.63إلى ) لمسجال الثالث)التجارة الخقسية(، %(7.67بيغ ) الشدبالسحػر ،فتخاوحت 

ما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب تدجيميا بيغ أ ول )االترال الخقسي(،لمسجال األ
لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع  %(27.84و) %(لمػحجة الثانية )الخوبػت السحػسب(،1.70)

 %(.7.39ولى )تصبيقات الياتف الحكي ( ندبة الػسط )االفتخاضي(،بيشسا سجمت الػحجة األ

%(، تػزعت عمى 15.63سجل ندبة )فقج  لسجال االول االترال الخقسيأما فيسا يتعمق با -
التكشػلػجيا عمى تذجع مقخرات لمقيسة) %(3.41فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،القيع التابعة لو

 تداعج)لمقيسة %(6.25و) (،تػعية الصمبة والسػاششيغ حػل االستخجام األمثل لمتكشػلػجيا
مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى معخفة متى تكػن الػسائل لبلترال الستعجدة الخقسي مشاسبة 

%( لمػحجة 0.57أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب التدجيل بيغ )، (وغيخ مشاسبة
 ( لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع االفتخاضي(.11.37و) الثانية )الخوبػت السحػسب (،

عت عمى %(، تػز 13.64سجل ندبة ) الثاني محػ االمية الخقسية فقج يتعمق بالسجالأما فيسا  -
مقـخرات التكشػلػجيـا الصمبـة  تدودلمقيسـة) %(4.26فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،القيع التابعة لو

 %(4.83و) (،بسعمػمـــــــات تـــــــؤىميع الســـــــتخجام االترـــــــاالت الخقسيـــــــة عمـــــــى السدـــــــتػػ الثقـــــــافي
تكشػلػجيـــــا عمـــــى التعـــــاون الخقســـــي بـــــيغ الصمبـــــة فـــــي الحرـــــػل عمـــــى تذـــــجع مقـــــخرات ال)لمقيســـــة

%( لمػحـجة الثانيـة 1.13أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب التدـجيل بـيغ )، (السعمػمات
 %( لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع االفتخاضي(.9.66و) )الخوبػت السحػسب(،

%(، تػزعت عمى القيع 7.67سجل ندبة ) بالسجال الثالث التجارة الخقسية فقج أما فيسا يتعمق -
تداعج مقخرات التكشػلػجيا عمى لمقيسة) %(0.85فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،التابعة لو

 %(4.26و) (،عسميات البيع والذخاء بالذبكة االلكتخونية و الصمبة باألماكغ االمشة لتبادلتػعي
التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالت الخقسية عمى  مقخراتتدود )لمقيسة

%( 0.85أما فيسا يخز الػحجات فقج تخاوحت ندب التدجيل بيغ )، (السدتػػ االجتساعي
)الحياة في العالع  %( لمػحجة الثالثة6.82) ،االولى )تصبيقات الياتف الحكي( لمػحجة

 االفتخاضي(.
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 ثانى عذخلرف الا حساية في مقخرالالتكخارات والشدب السئؽية لسحؽر (:  5.15ججول رقػ )
 

 القيػ م السجال
الؽحجة 
 الولى

الؽحجة 
 الثانية

الؽحجة 
 الشدبة% السجسؽع الثالثة

 ندبة% تكخار ندبة% تكخار ندبة% تكخار

الحقػق 
والسدؤوليات 

 الخقسية

21 
بيا السدتخجم في العالع  تبيغ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة حجود الحخية التي يسكغ أن يتستع

 1.99 7 1.99 7 0.00 0 0.00 0 الخقسي 

لجفاع عغ حقػقيع تػضح مقخرات التكشػلػجيا لمصمبة أليات  لحساية حقػق االخخيغ وكيفية ا 22
 0.85 3 0.85 3 0.00 0 0.00 0 الخقسية الخاصة 

 1.14 4 1.14 4 0.00 0 0.00 0 والسدؤوليات الخقسية في السجرسة تداىع مقخرات التكشػلػجيا عمى نذخ الحقػق  23

 3.98 14 3.98 14 0 0 0 0 عالسجسؽ 

 الرحة والدبلمة
 1.14 4 1.14 4 0.00 0 0.00 0 قػق السمكية الفكخية الخاصة بيع تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى الجفاع عغ ح 24

 1.70 6 1.70 6 0.00 0 0.00 0 حة والدبلمة الخقسية في السجتسع تداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة في نذخ قيع الر 25

26 
أثشاء تفاعميع مع تتشاول مقخرات التكشػلػجيا تػعية الصمبة بأخصاء الجمػس بذكل سميع 

 0.28 1 0.28 1 0.00 0 0.00 0 العالع الخقسي 

 3.12 11 3.12 11 0 0 0 0 عالسجسؽ 

 االمغ الخقسي
 1.99 7 1.99 7 0.00 0 0.00 0 ذخ قيع االمغ الخقسي في السجتسع تداعج مقخرات التكشػلػجيا في ن 27

 1.14 4 1.14 4 0.00 0 0.00 0 عخفو خصػرة نذخ البيانات الخاصة تداعج مقخرات لتكشػلػجيا الصمبة عمى م 28

 1.14 4 1.14 4 0.00 0 0.00 0 شب الجخػل الى السػاقع السذبػىة التكشػلػجيا الصمبة نحػ تجتػجو مقخرات  29

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ( معقج وأمغPasswordتجرب مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى اختيار رقع سخػ) 30

 4.27 15 4.27 15 0 0 0 0 عالسجسؽ 

 11.36 40 11.36 40 0.00 0.00 0.00 0.00 الكمى عالسجسؽ 
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 ( أن:5.15يتزح مؼ ججول رقػ )

وقج تػزعت عمى السجاالت التابعة  %(،11.36محػر الحساية حرل عمى ندبة تدجيل ) -
إلى  (،الرحة والدبلمةلمسجال الثاني) %(3.12بيغ ) الشدبفتخاوحت  ،السحػر ليحا

لػحجة ت اما فيسا يخز الػحجات فقج حرمأ (،االمغ الخقسي)لمسجال الثالث %(4.27)
بيشسا لع تدجل الػحجة ، %(11.36)لتدجي ةندبعمى  الثالثة)الحياة في العالع االفتخاضي(

 األولى والثانية أؼ ندبة.

%(، 3.98سجل ندبة ) الحقػق والسدؤوليات الخقسية فقج أما فيسا يتعمق بالسجال االول -
تػضح مقخرات لمقيسة) %(0.85تابعة لو ،فتخاوحت ندب التدجيل بيغ )عمى القيع ال تػزعت

 (،التكشػلػجيا لمصمبة أليات  لحساية حقػق االخخيغ وكيفية الجفاع عغ حقػقيع الخقسية الخاصة
تبيغ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة حجود الحخية التي يسكغ أن يتستع بيا )لمقيسة %(1.99و)

 %(3.98أما فيسا يخز الػحجات فقج كانت ندبة التدجيل )، (السدتخجم في العالع الخقسي
 لمػحجة الثالثة )الحياة في العالع االفتخاضي(، بيشسا لع تدجل الػحجة األولى والثانية أؼ ندبة.

%(، تػزعت عمى 3.12سجل ندبة ) الثاني الرحة والدبلمة فقجأما فيسا يتعمق بالسجال  -
تتشاول مقخرات التكشػلػجيا تػعية لمقيسة) %(0.28دجيل بيغ )فتخاوحت ندب الت ،القيع التابعة لو

لمقيسة  %(1.70و) (،الصمبة بأخصاء الجمػس بذكل سميع أثشاء تفاعميع مع العالع الخقسي
(. أما فيسا مقخرات التكشػلػجيا الصمبة في نذخ قيع الرحة والدبلمة الخقسية في السجتسع تداعج)

 ،)الحياة في العالع االفتخاضيلمػحجة الثالثة %(3.12يل )يخز الػحجات فقج كانت ندبة التدج
 بيشسا لع تدجل الػحجة األولى والثانية أؼ ندبة.

تػزعـت عمـى القـيع %(، 4.27سـجل ندـبة ) السجال الثالث األمغ الخقسي فقـجأما فيسا يتعمق ب - 
نحػ  التكشػلػجيا الصمبةتػجو مقخرات ) لمقيسة %(1.14فتخاوحت ندب التدجيل بيغ ) ،التابعة لو

تدـاعج مقـخرات التكشػلػجيـا فـي نذـخ لمقيسة ) %(1.99و) (،تجشب الجخػل الى السػاقع السذبػىة
 %(4.27أمـا فيسـا يخـز الػحـجات فقـج كانـت ندـبة التدـجيل )، (قيع االمغ الخقسي فـي السجتسـع

 األولى والثانية أؼ ندبة.بيشسا لع تدجل الػحجة  (،)الحياة في العالع االفتخاضيلمػحجة الثالثة
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  ثالثاا: اإلجابة عؼ الدؤال الثالث مؼ أسئمة الجراسة ونرو:
ما الترؽر السقتخح إلثخاء مقخرات التكشؽلؽجيا السقخرة عمى السخحمة الثانؽية بقيػ السؽاطشة 

 الخقسية؟
قام الباحث  ،الخقسيةإلثخاء مشاىج التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبة السخحمة الثانػية بقيع السػاششة 

(، وذلظ 4بعقج ورشة مع مجسػعة مغ الستخرريغ في مجال التكشػلػجيا التعميع ممحق )
السخحمة  ياج التكشػلػجيا السقخرة عمى شمبةلتحجيج ندب وجػد مجاالت السػاششة الخقسية في مش

ششة الخقسية الثانػية، حيث أسفخت نتائج ورشة العسل عمى اعصاء الشدب التالية لسجاالت السػا
 والججول التالي يػضح مجاالت السػاششة الخقسية وندبة كل مجال مغ السجاالت. 

 اإلجابة عمى الدؤال الثالث (5.16ججول رقػ )
 النسبة المئوٌة المجال رقم

 %43 الؽصؽل الخقسي  .1

 %53 السلون الرلمً  .2

 %53 المانون الرلمً  .3

 %63 الترال الخقسي  .4

 %63 التجارة اللكتخونية  .5

 %63 محؽ المية الخقسية  .6

 %63 الحموق والمسإولٌات الرلمٌة  .7

 %63 الرحة والدالمة  .8

 %63 من الرلمًاأل  .9

 

باختيار مشياج الرف العاشخ مغ مشاىج التكشػلػجيا لمسخحمة الثانػية وبشاء  عمييا قام الباحث 
السػضحة في الججول  والتي قام بتحميميا وذلظ إلثخائيا بقيع السػاششة الخقسية حدب الشدب

 (.5.16الدابق ججول)
( والتي تبيغ مجػ تػافخ قيع السػاششة الخقسية في 5.17بشاء  عمى الشتائج السػضحة في الججول)

والػحجة الثانية )االتراالت الدمكية  ،(السعمػمات الخقسية في قػاعج البياناتالػحجة األولى )
لخجل األلى( بسشاىج الرف العاشخ، حيث تبيغ والبلسمكية(، والػحجة الثالثة)صشاعة وبخمجة ا

أن محاور قيع السػاششة الخقسية التالية لع ترل إلى الشدبة التي حجدىا الستخررػن في 
 تكشػلػجيا التعميع وىى:
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 في مقخر الرف العاشخ التكخارية شدبال(: يؽضح 5.17ججول)

 

لوحدة ل النسبة القيػ م السجال
لوحدة ل النسبة %األولى 

لوحدة ل النسبة % ثانٌةال
 % ثالثةال

 0.06 0.06 0.12 تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة إلى استخجام مختبخات الحاسػب أثشاء العسمية التعميسية  1 الػصػل الخقسي

 0.02 0.02 0.02 لشقالة أثشاء العسمية التعميسية تجعع  مقخرات التكشػلػجيا تػضيف االجيدة ا 2

 0.02 0.03 0.02 الجيدة الحكية السترمة باإلنتخنتالتكشػلػجيا الصمبة عمى استخجام اتداىع مقخرات  3

تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى تعمسيع السيارات الحياتية في التعامل مع االجيدة  4 الدمػك الخقسي
 0.03 0.03 0.09 والػسائط الخقسية الستججدة

 0.01 0.10 0.01 غ عبخ التقشيات الخقسية الحجيثة السدتخجميغ االخخيتحتخم  مقخرات التكشػلػجيا  5

 0.02 0.02 0.02 ج استخجام تقشيات االترال الخقسيتبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بآداب الدمػك عش 6

 0.03 0.00 0.02 الستختبة عمى األعسال واالفعال  تبرخ مقخرات  التكشػلػجيا الصمبة بالسدؤولية 7 القانػن الخقسي

 0.03 0.00 0.00 الخأؼ مغ خبلل التقشيات الخقسية تبيغ مقخرات التكشػلػجيا حجود التعبيخ عغ 8

 0.00 0.00 0.00 خد تجاه تحسيل السػاد التعميسية تػضح  مقخرات التكشػلػجيا السدؤولية الستختبة عمى الف 9

 0.01 0.01 0.01 ى الفخد تجاه مذاركتو بالسعمػماتعمتػضح  مقخرات التكشػلػجيا السدؤولية الستختبة  10

االترال 
 الخقسي

عجدة الخقسي تداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى معخفة متى تكػن الػسائل لبلترال الست 11
 0.02 0.02 0.00 مشاسبة وغيخ مشاسبة 

 0.00 0.03 0.00 تراالت الخقسيةتتزسغ مقخرات التكشػلػجيا تعخيف الصمبة عمى الػسائل الستعجدة لبل 12
 0.01 0.01 0.00 تذجع مقخرات  التكشػلػجيا عمى تػعية الصمبة والسػاششيغ حػل االستخجام األمثل لمتكشػلػجيا 13

التجارة 
 االلكتخونية

 0.03 0.00 0.00 السعمػمات حػل التقشيات الخقسية تقتخح مقخرات التكشػلػجيا عمى الصمبة مذاركة  14

ت الخقسية عمى تدود  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراال 15
 0.03 0.00 0.00 السدتػػ الثقافي 

 0.00 0.00 0.00 الصمبة في الحرػل عمى السعمػمات تذجع مقخرات التكشػلػجيا عمى التعاون الخقسي بيغ  16

محػ االمية 
 الخقسية

الخقسية عمى  التكشػلػجيا الصمبة بسعمػمات تؤىميع الستخجام االتراالتتدود  مقخرات  17
 0.01 0.00 0.00 السدتػػ االجتساعي 

 0.02 0.00 0.00 تبرخ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة بسخاشخ تدويج الذبكات االلكتخونية بسعمػمات حداسة 18

يع والذخاء االمشة لتبادل عسميات البتداعج مقخرات التكشػلػجيا عمى تػعيو الصمبة باألماكغ  19
 0.00 0.00 0.00 بالذبكة االلكتخونية 

 0.00 0.00 0.00 تدود مقخرات التكشػلػجيا الصابة بسعمػمات حػل كيفية التعامل مع التجارة الخقسية  20

الحقػق 
والسدؤوليات 

 الخقسية

بيا السدتخجم في العالع  يتستعتبيغ مقخرات التكشػلػجيا الصمبة حجود الحخية التي يسكغ أن  21
 0.00 0.00 0.00 الخقسي 

لجفاع عغ حقػقيع تػضح مقخرات التكشػلػجيا لمصمبة أليات  لحساية حقػق االخخيغ وكيفية ا 22
 0.00 0.00 0.00 الخقسية الخاصة 

 0.00 0.00 0.00 والسدؤوليات الخقسية في السجرسة تداىع مقخرات التكشػلػجيا عمى نذخ الحقػق  23

الرحة 
 والدبلمة

 0.01 0.00 0.00 قػق السمكية الفكخية الخاصة بيع تذجع مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى الجفاع عغ ح 24
 0.01 0.00 0.00 حة والدبلمة الخقسية في السجتسع تداعج  مقخرات التكشػلػجيا الصمبة في نذخ قيع الر 25

26 
أثشاء تفاعميع مع العالع تتشاول مقخرات التكشػلػجيا تػعية الصمبة بأخصاء الجمػس بذكل سميع 

 0.00 0.00 0.00 الخقسي 

 0.00 0.00 0.00 ذخ قيع االمغ الخقسي في السجتسع تداعج مقخرات التكشػلػجيا في ن 27 مغ الخقسياأل
 0.00 0.00 0.00 عخفو خصػرة نذخ البيانات الخاصة تداعج مقخرات لتكشػلػجيا الصمبة عمى م 28
 0.00 0.00 0.00 شب الجخػل الى السػاقع السذبػىة تػجو مقخرات التكشػلػجيا الصمبة نحػ تج 29
 0.00 0.00 0.00 ( معقج وأمغPasswordتجرب مقخرات التكشػلػجيا الصمبة عمى اختيار رقع سخػ) 30
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شياج مقتخح لجرس واحج فى م( يقجم الباحث الترؽر 5.17وبشاءا عميو في الججول)
 والججول التالى يؽضح ذلغ: التكشؽلؽجيا السقخر عمى طمبة الرف العاشخ

( ترؽر مقتخح  في ضؽء قيػ السؽاطشة الخقسية لمجرس الول بعشؽان "مقجمة في نعام 5.18ججول رقػ )
 الخوبؽت" مؼ الؽحجة الثالثة

 القيػ سجالال

 الوصول الرقمً

 يعج الصالب تقخيخا عغ اىسية الخوبػرتات في العرخ الخقسي
 باستخجام محخكات البحث يعج الصالب تقخيخا  عغ اىسية الخوبػت في عرخنا الحالي

باستخجام محخكات البحث الستخررة يحزخ الصالب صػرا  النػاع مختمفة مغ 
 الخوبػتات 

 باستخجام السػاقع االلكتخونية يحزخ الصالب صػرا  لخوبػتات مختمفة 
 يعج الصالب تقخيخا عغ الية عسل الخوبػت باالستعانة بسػاقع الػيب ذات الرمة

 باستخجام الذبكة العشكبػتية يعج الصالب تقخيخا  عغ آلية عسل الخوبػت 
 يرسع الصالب مخصصا  الكتخوني عغ مكػنات الخوبػت

 باستخجام بخامج ترسيع الخسػمات يقارن الصالب  بيغ انػاع الستحكسات

 السلوك الرقمً

يعج الصالب عخض تقجيسي لسجاالت استخجام الخبػت ويعخضو بحخص ودقة مغ 
 LCDخبلل جياز 

يدتخجم الصالب اجيدة الحاسػب السجرسية لسذاىج فجيػىات عغ الخوبػت في مجال 
 مة االجيدةالصب والدراعة مع ضسانت سبل

 

 الصحة والسالمة

يحافع الصالب عمى نساذج الخوبػت الستػفخة في السختبخ السجرسي وفقا  لتعميسات 
 السجرس

 تػعية الصالب بآلية فحز الخوبػت قبل تذغيمو
 تػعية الصالب بزخورة تػضيف الخوبػت بذكل سميع في الحياة العسمية 

 الخوبػت التعامل بححر مع السجدات الستػفخة في

 القانون الرقمً

ابجاء الخأؼ مغ قبل الصبلب عبخ مػقع التػاصل الخقسي الخاص بالسجرسة عغ 
 اىسية الخوبػت

يشاقر الصالب أصجقائو والسعمع عبخ مػقع التػاصل الخقسي مخاشخ الخوبػت في 
 السدتقبل
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احتخام آراء الغيخ أثشاء السشاقذة عبخ مػقع التػاصل االجتساعي في آلية تػضيف 
 السجدات 

 تػعية الصالب بعسميات البيع والذخاء لقصع الخوبػت  التجارة الرقمٌة
باستخجام محخكات البحث يحزخ الصالب صػرا  النػاع مختمفة مغ التي تتعامل 

 بالتجارة بالخوبػتات
 آلية التجارة االلكتخونية عبخ السػقع السخرزتجريب الصالب ب

يشاقر الصالب أصجقائو والسعمع سبل تجشب اختخاق الخوبػت مغ قبل اليكخز  االمن الرقمً
 والستصفميغ 

 تشسية سبل االترال السبلئسة بيغ الصبلب لمتفاعل االمثل مع الخوبػتات  االتصال الرقمً
محو االمٌة 
 الرقمٌة

 بالسيارات الفعالة لمتعامل الجيج مع الخوبػتتػعية الصالب 

الحقوق 
والمسإولٌات 

 الرقمٌة

 تػعية الصالب بالقػانيغ التي تزبط الخوبػتات  دون اإلضخار بالفخد والسجتسع

 
 
 

 : التؽصيات
 ،إذا جاز لمباحث فيؽ يؽصى بسا يمى : الحاليأسفخ عشيا البحث  التيفي ضؽء الشتائج 

 لمصبلب عغ مفيػم السػاششة الخقسية ونذخ مجاالتو عمى أوسع  اوصى بتػعية السعميسغ
 نصاق .

  أوصى بتجعيع السشاىج بقيع خاصة بالرحة والدبلمة بشدب عالية لسا نػاجيو مغ
 مخاشخ رقسية

  وضع رؤية استخاتيجية تتزسغ خصصا  قريخة ومتػسصة األجل لتصػيخ البشية الحتية
 الخقسية في السجارس.

 وبخامج إعجاد السيشي التصػيخ بخامج ومغ مجروس بذكل الخقسية السػاششة قيع تزسيغ 
 .السعمسيغ
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  سياسة ، )تكشػلػجيا االتراالت وزارة ،التخبية والتعميع وزارة (العبلقة ذات الػزارات تبشي
لمسبادرات  قيسة ذا مشصمق تذكيل عمى يعسل بسا الخقسية، السػاششة لجعع مذتخكة
 .فمدصيغ في الخقسية السػاششة تعديد سبيل في السبحولة والجيػد

  . التخكيد عمى تجريب وتعميع السعميسغ وتأىيميع رقيسا 
  السؤسدات  في الخقسية لمتقشيات السقبػل لبلستخجام مػحجة سياسة التعميع وزارة تبشي

إدارات  مغ العبلقة ذوؼ  األفخاد مع تذاركي بذكل بشػدىا صياغة مخاعاة مع التعميسية،
 .الخقسية السػاششة سياسة يجعع بسا وشبلب، أمػر وأولياء ومعمسيغ تعميسية

  لميػاتف الشقالة داخل كل مجرسة لمقيام باألنذصة  ورة تػفيخ شبكة انتخنت البلسمكيةضخ
 . قيق قيع السػاششة الخقسية لمصالبالسشيجية والبلمشيجية نحػ تح

   ػيخ االستفادة مشيا في تصدراسة السديج مغ السذخوعات العخبية والعالسية ومحاولة
 .مشاىج التكشػلػجيا في فمدصيغ

 السقتخحات :

 :مشيا الخخى  الجراسات مؼ عجد إجخاء الباحث استكسالا لسجال ىحه الجراسة يقتخح
 الخقسية السػاششة قيع في ضػء األخخػ  التكشػلػجيا لمسدتػيات مقخرات محتػػ  تحميل. 
 العام التعميع شبلب لجػ الخقسية السػاششة مدتػػ  قياس. 
 الخقسية السػاششة مفاىيع إلكداب مقتخحة تعميسية وحجة. 
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 المصادر والمراجع

 القخان الكخيػ:
 السخاجع العخبية: -أولا 

 ضػء معاييخ في السفتػحة الدػدان بجامعة االلكتخونية السقخرات تقػيع .(2014أحسج، ىالة.)
  (.8)4، السفتػح لمتعميع الفمدصيشية السجمة . االلكتخونية السقخرات جػدة

األنجية السػسسية بالخياض تججد الػالء م(.2014اإلدارة العامة لمتخبية والتعميع بسشصقة الخياض)
 م، عمى الخابط: 2015/11/27، تع استخجاعو فىلمػشغ بالسػاششة الخقسية

http://www.riya dhedu.gov.sa/frmNewsDetails.aspx?nid=6489. 
جػدة السحتػػ الحاسػبي في مشاىج التكشػلػجيا  .(2006).عبج السشعع، رانيةو  ؛ االستاذ، محسػد

ة السؤتسخ العمسي االول "التجخب .بالسخحمة االساسية في ضػء معاييخ تشطيع السحتػػ 
 20-19كمية التخبية، جامعة االقرى، غدة، فمدصيغ مغ  .“الفمدصيشية في إعجاد السشاىج 

 ديدسبخ.
 رالسػاششة الخقسية و ثقافة االستخجام اآلمغ لئلنتخنت لمكبار والرغا.( 2015 ). شيج ،األسسخؼ 
 )د. م(.)د. ط(..تقشيات التعميع مخكد .

 مقجاد. مصبعة غدة :. 3ط.  البحث التخبػؼ عشاصخه مشاىجو ادواتو .(1997).إحدان األغا،

، الكتاب الجورؼ لمسجمة مجمة دراسات وأبحاث .مفيػم السػاششة م(.2012.)فتحية، أوىابيية
 (.1ع)
 .السػاششة سمػك تفعيل في ودورىا االجتساعية التشذئة مؤسدات. )م.(2014عتيقة حخايخية،

 ص ص (،4)ع الجدائخ، ، عبجهللا مخسمي الجامعي السخكد .العمسية البحػث دفاتخ مجمة
.102-90  

 .( 151) ع، مجمة كمشا مػاششػن  .السػاششة الخقسية(. 2014).فارس ،حدان
مدتػػ معخفة معمسي الجراسات االجتساعية بالسجيشة السشػرة بأبعاد  . (م2016الحرخؼ، كامل.)

السسمكة ، دكتػراه(. جامعة شيبة  أشخوحة). السػاششة الخقسية وعبلقتو ببعس الستغيخات
 دار السشطػمة.:  الدعػدية.العخبية 

دور كتاب التكشػلػجيا لمرف الثاني عذخ في إكداب الصمبة بعس  .(م2010).الحشاوؼ، حامج
الجامعة  .غيخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخ. )السعاييخ العالسية لتكشػلػجيا السعمػمات

 . االسبلمية، غدة
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 مجمة  .الخقسي العرخ لعخبية فيا لمتخبية مجخبل   الخقسية السػاششة. (م2016) .جسال الجىذان،
 .72-104 ص ص . )د. ط(.اإلندانية والدياسية لمجراسات وتشػيخ نقج مخكد

في دعع التحػالت "الجيسقخاشية  ICTدور تكشػلػجيا السعمػمات  .(م2014).جسال ،الجىذان
(Digital Democracy). ورقة عسل مقجمو الى مؤتسخ العمسي الخابع تحت عشػان  نسػذج

 جامعة السشػفية .، كمية التخبية".  "التخبية وبشاء االندان في ضل التحػالت الجيسػقخاشية

.  مدتػػ تػافخ معاييخ السػاششة الخقسية لجػ معمسي الحاسب األلى. (م2017الجوسخؼ، فؤاد.)
 دار السشطػمة. :السسمكة العخبية الدعػدية،  دكتػراه(. جامعة السمظ سعػد )أشخوحة

مذكبلت تعميع مقخر التكشػلػجيا في مخحمة التعميع األساسي  .(م2006).الدعانيغ،جسال
السؤتسخ العمسي االول "التجخبة الفمدصيشية في إعجاد  .بفمدصيغ مغ وجية نطخ السعمسيغ

 . جامعة االقرى ،غدة كمية التخبية ، .السشاىج "
شة مغ وجية نطخ أساتحة التعميع تشسية قيع السػاش في السجرسة دور. م(2015).احسجزقاؤة، 

 )د. ط(. )د. م(. الستػسط.
السيارات الحياتية الستزسشة في مقخر التكشػلػجيا لمرف العاشخ  .(م2007).سعج الجيغ، ىجػ

 الجامعة االسبلمية، غدة. .غيخ مشذػرة(رسالة ماجدتيخ . )وتحجيج مجػ اكتداب الصمبة لو
 الحاسب مقخر في السعخفة لسجتسع التقشية الستصمبات تػافخ مجػ .(م2015) .نػرة الديف،

 غيخ ماجدتيخ رسالة) .الدعػدية العخبية بالسسمكة السخحمة لثانػية في السعمػمات وتقشية
 بغ دمحم اإلمام جامعة العمػم االجتساعية، كمية التجريذ، وشخق  السشاىج قدع  ).مشذػرة

 .الخياض اإلسبلمية، سعػد
 المبشانية  السرخية الجار : القاىخة. 3 ط. التقجم وقيع السشاىج ترسيع. )م.(2012حدغ شحاتو،

 )د. م(.  )د. ط(.. السحاور التدعة في السػاششة الخقسية(. م2013).شحاتو، وليج
 فً(. معاٌٌر التربٌة على المواطنة الرقمٌة وتطبٌقاتها 4102شرف، صبحى؛ الدمرداش، دمحم.)

المناهج التدرٌسٌة. ورقة عمل مقدمة لمإتمر انماط التعلٌم ومعاٌٌر الرقابة على الجودة 
 التعلٌم. عمان. فًفٌها. المنظمة العربٌة لضمان الجودة 

مقػمات جػدة العسمية التعميسية التعمسية في مؤسدات التعميع  (.2007).صفاء الذػيحات،
 .البحخيغ بجامعة التخبية لكمية الدادس في السؤتسخ مقجم بحث ،العالي
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 الخقسية وسبل تفعيميا السػاششة نحػ القريع جامعة شمبة ترػرات. م(2017الرامجػ، ىشج.)
 العخبية السسمكة - القريع )رسالة ماجدتيخ مشذػرة(. جامعة التعميسية السؤسدات في

 .ISSN: 1112 - 9751وأبحاث دراسات مجمة: الدعػدية
بكات د ور .(م2017صفخار، عبج هللا.)  مغ السػاششة قيع تخسيخ االجتساعي في التػاصل ش 

 عسان.-)باحث ماجدتيخ(. جامعة الذخق االوسط  العُساني الجامعي الذباب نطخ وجية
(: تحميل السحتػػ والعمػم اإلندانية، مفيػمو أسدو استخجاماتو، دار 1987شعيسة، رشجػ )

 الفكخ العخبى.
–.جامعة اليخمػك  الخقيسة في كتب التخبية الػششية والسجنيةالسػاششة  .(م2017).شػالبة ،ىادػ
 .التخبػية العمػم في األردنية السجمة االردن.

مخكد ماعت  .2445ط  44(ص  ) .السػاششة حقػق وواجباتعبج الحافع، سعيج)د. ت(
 . لمجراسات الحقػقية والجستػرية ، القاىخة

الثانػؼ الفشي في مػاجية تحجيات بشاء االقتراد دور التعميع  .(2010).عبج الغفار، الديج
 (.74)2، مجمة كمية التخبية، جامعة السشرػرة، السعخفي

نطام تقػيع األداء السجرسي في مجارس التعميع األساسي . (م2011).وآخخون  صالح، الكبيخ عبج
 .اليسيشة الجسيػرية عجن، فخع .التخبػؼ  والتصػيخ البحػث مخكد .في الجسيػرية اليسشية

 والتػزيع . لمشذخ الدحاب دار: القاىخة .والسػاششة العمسية التخبية. )م .(2014محدغ عبجالقادر،
 مبادغ االحراء في التخبية وعمع الشفذ االحراء التحميمي .(م1997).عبج الخحسغ عجس،
 دار الفكخ. عسان:.

 )  العام اإلعجاد (السعمػمات وتقشية الحاسب مقخر محتػػ  تحميل .(م2016).الغمث، ندخيغ
 .غيخ مشذػرة( رسالة ماجدتيخ)، الخقسية السػاششة معاييخ ضػء في الثانػؼ  لمشطام الفرمي

 الدعػدية. العخبيةجامعة االمام دمحم بغ سعػد االسبلمية، السسمكة 
  جخيجة االىخام.السػاششة اليػية الػششية  (.م2007).عاشف الغسخػ،

 .131،س43920ع.لسرخيةا
. السخكد العخبي prhrCiz rrCrlEtigrD مفيػم السػاششة الخقسية .(م2014).الفايج، مرصفى

م ،متاح عمى الذبكة عمى 2016مايػ  25استخجعت بتاريخ  ألبحاث الفزاء اإللكتخوني،
 .http//www.new-educ.com/fefinition-of-digital-citizenship الخابط :
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 ضػء في عذخ الحادؼ لمرف السعمػمات تكشػلػجيا مقخر تقػيع (.م2007).زيشات الفقعاوػ،
 الجامعة (.ذػرةمش ماجدتيخ رسالة. (ليا الصمبة اكتداب ومجػ الحاسػبية معاييخ الثقافة
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 (: أسماء السادة محكمً أداة الدراسة4ملحك رلم)

 مكان العسل الؽظيفة التخرص اسػ السحكػ م
أ.د. دمحم سميسان أبػ  0

 شقيخ
مشاىج وشخق تجريذ 

 تكشػلػجيا تعميع
الجامعة  عسيج كمية التخبية

 االسبلمية
د. عبج الكخيع مػسى  8

 فخج هللا
وشخق تجريذ مشاىج 

 رياضيات
رئيذ قدع اإلشخاف 

 التخبػؼ 
 جامعة االقرى

مشاىج وشخق تجريذ لغة  د. داوود دروير حمذ 3
 عخبية

الجامعة  محاضخ جامعي
 االسبلمية

 جامعة االقرى محاضخ جامعي مشياج وشخق تجريذ عمػم د. مػسى صقخ حمذ 4
رئيذ قدع التجريب  تكشػلػجيا تعميع د. مججػ سعيج عقل 5

 السيجاني
الجامعة 

 االسبلمية
 جامعة االقرى محاضخ جامعي تكشػلػجيا تعميع د. حدغ ربحي ميجػ 6
 جامعة االقرى محاضخ جامعي تكشػلػجيا تعميع سامح جسيل العجخمي 7
تكشػلػجيا التعميع  د. محسػد فؤاد بخغػث 8

 والسعمػمات
كمية العمػم  محاضخ جامعي

 والتكشػلػجيا
 جامعة االقرى محاضخ جامعي مشاىج وشخق تجريذ وادػسعجػ د. أكخم  9

مشاىج وشخق تجريذ  د. دمحم نعيع أبػسكخان 01
 رياضيات

الجامعة  محاضخ جامعي
 االسبلمية

مشاىج وشخق تجريذ  د. عرام عاشف داوود 00
 رياضيات

 جامعة االقرى محاضخ جامعي

مشاىج وشخق تجريذ لغة  د. دمحم حاتع أبػسسعان 08
 عخبية

 جامعة االقرى محاضخ جامعي

ا. ياسخ عبج الخحسغ  03
 صالحة

 جامعة االقرى محاضخ جامعي تكشػلػجيا تعميع

مشاىج وشخق تجريذ  ا. عادل ناضخ الشحال 04
 تكشػلػجيا تعميع

 جامعة االقرى محاضخ جامعي
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 لائمة رصد لٌم المواطنة الرلمٌة :(0ملحك)

 ت الدرس:.........راالوحدة............... الدرس.............. عدد فمالصف............. 

رلم )مثال على المٌمة 
النشاط + الصفحة + 

 (عنوان النشاط

ت راعدد الفم
المتوفر فٌها 

 المٌمة

 المحور المجال م المٌم

    
ت رات التكنولوجٌا الطلبة إلى استخدام مختبراتوجه ممر

 1  التعلٌمٌةالحاسوب أثناء العملٌة 

الوصول 
 الرلمً 

المحور 
 ول: األ

  االحترام

    
جهزة النمالة ت التكنولوجٌا توظٌف األراتدعم  ممر

 2  أثناء العملٌة التعلٌمٌة

    
ت التكنولوجٌا الطلبة على استخدام راممر اعدتس
 3  جهزة الذكٌة المتصلة باإلنترنتاأل

    
ت راالتكنولوجٌا الطلبة على تعلمهم المها تراممرتشجع 

 4  جهزة والوسائط الرلمٌة المتجددةالحٌاتٌة فً التعامل مع األ

السلون 
 الرلمً 

    
خرٌن عبر ت التكنولوجٌا المستخدمٌن األراتحترم ممر

 5  التمنٌات الرلمٌة الحدٌثة

    
ت التكنولوجٌا الطلبة بآداب السلون عند راتبصر ممر

 6  استخدام تمنٌات االتصال الرلمً. 

    
ت  التكنولوجٌا الطلبة بالمسإولٌة المترتبة راتبصر ممر

 7  على األعمال واالفعال. 

المانون 
 الرلمً 

    
ي من رأعن ال ت التكنولوجٌا حدود التعبٌرراتبٌن ممر

 8  خالل التمنٌات الرلمٌة. 

    
ت التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على راتوضح  ممر
 9   عبر اإلنترنت. المواد التعلٌمٌة نزٌلالفرد تجاه ت

    
ت التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على راتوضح  ممر

 10  الفرد تجاه مشاركته بالمعلومات. 
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رلم )مثال على المٌمة 
النشاط + الصفحة + 

 (عنوان لنشاط

ت راعدد الفم
المتوفر فٌها 

 المٌمة 

 المحور  المجال م  المٌم 

    

التكنولوجٌا الطلبة على معرفة متى  ترارممتساعد 
وغٌر   المتعدد مناسب الرلمً لالتصالتكون الوسائل 

 11  مناسب. 
اال 

تصال 
 الرلمً 

المحور 
 الثانً: 
 التعلٌم 

  
  
  

    
ت التكنولوجٌا تعرٌف الطلبة على الوسائل راتتضمن ممر

 12  المتعددة لالتصاالت الرلمٌة. 

    
ت التكنولوجٌا على توعٌة الطلبة راتشجع ممر

 13    .والمواطنٌن حول االستخدام األمثل للتكنولوجٌا

محو 
األمٌة 

 الرلمٌة 

    
التكنولوجٌا على الطلبة مشاركة ت راتمترح ممر

 14  المعلومات حول التمنٌات الرلمٌة. 

    
ت التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم راتزود ممر

المستوى الثمافً.  فًالستخدام االتصاالت الرلمٌة    15 

    
ت التكنولوجٌا على التعاون الرلمً بٌن راتشجع ممر

 16  الطلبة فً الحصول على المعلومات. 

    
ت التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم راتزود ممر

المستوى االجتماعً.  فًالستخدام االتصاالت الرلمٌة    17 

    
ت التكنولوجٌا الطلبة بمخاطر تزوٌد راتبصر ممر

 18  الشبكات االلكترونٌة بمعلومات حساسة. 

التجارة 
الرلمٌ

 ة 

    

 ت التكنولوجٌا على توعٌه الطلبة باألماكنراتساعد ممر
ء بالشبكة رااآلمنة لتبادل عملٌات البٌع والش

 19  االلكترونٌة. 

    
بة بمعلومات حول كٌفٌة لت التكنولوجٌا الطراتزود ممر

 20  التعامل مع التجارة الرلمٌة. 
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رلم )مثال على المٌمة
النشاط + الصفحة + 

  (عنوان النشاط

ت راعدد الفم
المتوفر فٌها 

 لمٌمة 

 المحور  المجال م  المٌم

    
ت التكنولوجٌا الطلبة حدود الحرٌة التً راتبٌن ممر

 21  ٌمكن أن ٌتمتع بها المستخدم فً العالم الرلمً. 

الحموق 
والمسإو

لٌات 
 الرلمٌة 

المحور 
 الثالث: 
 الحماٌة 

    
ت التكنولوجٌا للطلبة ألٌات  لحماٌة حموق راتوضح ممر

 خرٌن وكٌفٌة الدفاع عن حمولهم الرلمٌة الخاصة. ألا

 22 
  

    
 ت التكنولوجٌا على نشر الحموقراممر تساهم

 23  المسإولٌات الرلمٌة فً المدرسة. 

    
ت التكنولوجٌا الطلبة على الدفاع عن راتشجع ممر

 24  حموق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بهم. 

    
ت التكنولوجٌا الطلبة فً نشر لٌم الصحة راتساعد  ممر

 25  والسالمة الرلمٌة فً المجتمع. 

الصحة 
والسالم

 ة 
    

ت التكنولوجٌا توعٌة الطلبة بؤخطاء راتتناول ممر
 الجلوس أثناء تفاعلهم مع العالم الرلمً. 

 26 

    
من الرلمً ت التكنولوجٌا فً نشر لٌم األراتساعد ممر

 27  فً المجتمع. 

من األ
 الرلمً 

    
خطورة  ةلتكنولوجٌا الطلبة على معرفات راتساعد ممر

 28  نشر البٌانات الخاصة. 

    
لى إت التكنولوجٌا الطلبة نحو تجنب الدخول راتوجه ممر

 29  الموالع المشبوهة. 

    
ت التكنولوجٌا الطلبة على اختٌار رلم سرى راتدرب ممر

(Password)  . 30  معمد وأمن 
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 (: تحكٌم لائمة لٌم المواطنة الرلمٌة8ملحك )

 

 غــزة  –الــــجــــــــامـــعــــــة اإلســــالمـــٌـــة  

 شــــإون البحث العلمً و الدراسات العلـــٌــــا 

 الـــــتـــــــربـــــــٌـــــــــــــــــةكـــــــــلـــٌــــــة  

 لـــــــســــــم المــــنــاهـــج وطــرق الـــتدرٌس 

 

 

 

حفظه هللا  .......السٌد الدكتور / األستاذ /ة ......................................................

 ورعاه .

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،،

 لائمة لٌم المواطنة الرلمٌة حكٌم الموضوع : ت

 

ٌموم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " تحلٌل ممررات التكنولوجٌا للمرحلة الثانوٌة فً ضوء 

 ، لٌم المواطنة الرلمٌة وتصور ممترح إلثرائها

ممررات المرحلة   فًولهذا ٌستلزم إعداد لائمة بمٌم المواطنة الرلمٌة الواجب توافرها 

 .الثانوٌة

لائمة لٌم المواطنة الرلمٌة وٌسعد  فًلذا ٌرجو الباحث من سٌادتكم التكرم بإبداء الرأي 

 الباحث تلمى أي توجٌهات أو تعدٌالت .

 وتفضلوا بمبول فائك االحترام و التمدٌر ،،،

 

 لباحث / ا                                                                              

 أحمد سعٌد دوابه                                                                           
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 المحور

 
 المجال

 
 م

 
 مٌمال

 الصٌاغة مناسبة للمرحلة

غٌر  مناسب
 مناسب

بحاجة إلى  جٌدة
 تعدٌل

المحور 
االول : 
 االحترام

الوصول 
 الرلمً

تساعد ممررات التكنولوجٌا الطلبة على استخدام  0
 محركات البحث فً العملٌة التعلٌمٌة 

    

توجه ممررات التكنولوجٌا الطلبة إلى استخدام  8
 مختبرات الحاسوب أثناء العملٌة التعلٌمٌة 

    

4 
 

تدعم ممررات التكنولوجٌا توظٌف االجهزة النمالة 
 أثناء العملٌة التعلٌمٌة 

    

السلون 
 الرلمً

بٌة تبرز ممررات التكنولوجٌا للطلبة االثار اإلٌجا 3
 الستخدام وسائط التكنولوجٌا 

    

تشجع ممررات التكنولوجٌا الطلبة على تعلمهم  5
 اتٌة فً التعامل مع التكنولوجٌا مهارات حٌ

    

ن عبر تحترم ممررات التكنولوجٌا المستخدمٌن االخرٌ 6
 التمنٌات الرلمٌة الحدٌثة 

    

ن االخرٌن عبر تؤخذ ممررات التكنولوجٌا المستخدمٌ 7
 التمنٌات الرلمٌة 

    

المانون 
 الرلمً

تبصر ممررات التكنولوجٌا الطلبة بالمسإولٌة  8
 المترتبة على االعمال واالفعال .

    

 لتعبٌر من خاللتبٌن ممررات التكنولوجٌا حدود ا 9
 التمنٌات الرلمٌة

    

توضح  ممررات التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على  01
 رد تجاه تحمٌل المواد التعلٌمٌة الف

    

 توضح  ممررات التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على 00
 الفرد تجاه مشاركته بالمعلومات 

    

المحور 
الثانً : 
 التعلٌم

االتصال 
 الرلمً

 ممررات التكنولوجٌا الطلبة بآداب السلون عندتبصر  08
 استخدام تمنٌات االتصال الرلمً 

    

تساعد ممررات التكنولوجٌا الطلبة على معرفة متى  04
تكون الوسائل المتعددة لالتصال الرلمً مالئمة وغٌر 

 مالئمة 

    

03 

 

تتضمن ممررات التكنولوجٌا تعرٌف الطلبة على 
 لالتصال الرلمٌة وسائل المتعددةال
 

    

محو االمٌة 
 الرلمٌة

تشجع ممررات التكنولوجٌا على توعٌة الطلبة  05
 ل االستخدام االمثل التكنولوجٌا والمواطنٌن حو

    

 تمترح ممررات التكنولوجٌا مشاركة الطبة حول 06
 المعلومات عن التمنٌات الرلمٌة 

    

بمعلومات تإهلهم تزود ممررات التكنولوجٌا الطلبة  07
 ت الرلمٌة على المستوى الثمافً الستخدام االتصاال

    

تشجع  ممررات التكنولوجٌا على التعاون الرلمً بٌن  08
 ات الطلبة فً الحصول على المعلوم

    

تزود ممررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم  09
 الستخدام االتصاالت الرلمٌة على المستوى االجتماعً 
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 المحور

 
 المجال

 
 م

 
 مٌمال

 الصٌاغة مناسبة للمرحلة

غٌر  مناسب
 مناسب

بحاجة إلى  جٌدة
 تعدٌل

التجارة 
 الرلمٌة

تساهم  ممررات التكنولوجٌا بتوعٌه الطلبة بعملٌات  81
عبر موالع  -ٌع والشراء الب -التسوق إلكترونٌا 

 االنترنت

    

التكنولوجٌا الطلبة بمخاطر تزوٌد تبصر  ممررات  80
 كات االلكترونٌة بمعلومات حساسة الشب

    

88 

 

تساعد ممررات التكنولوجٌا على توعٌه الطلبة 
ٌع والشراء بالشبكة باألماكن االمنة لتبادل عملٌات الب

 االلكترونٌة 

    

تتناول ممررات التكنولوجٌا اشارات واضحة حول  84 
 لتعامل مع التجارة الرلمٌة كٌفٌة ا

    

المحور 
الثالث : 
 الحماٌة

الحموق 
والمسإولٌات 

 الرلمٌة

تبٌن ممررات التكنولوجٌا الطلبة حدود الحرٌة التً  83
 ع بها المواطن فً العالم الرلمً ٌمكن أن ٌتمت

    

تبٌن ممررات التكنولوجٌا الطلبة ألٌات االستعداد  85
لدفاع عن حمولهم الرلمٌة والحماٌة حموق االخرٌن 

 الخاصة 

    

تحذر  ممررات التكنولوجٌا الطلبة من استخدام  86
 ا للغش فً االمتحانات والواجبات التكنولوجٌ

    

تساعد ممررات التكنولوجٌا على نشر الحموق  87
 والمسإولٌات الرلمٌة فً المدرسة 

    

الدفاع عن تشجع ممررات التكنولوجٌا الطلبة على  88
 موق الطلبة الرلمٌة  الخاصة بهم ح

    

الصحة 
 والسالمة

تساعد ممررات التكنولوجٌا فً تمكٌن الطلبة من إدارة  89
 فً استخدام التكنولوجٌا الرلمٌة للولت المستغرق 

    

ة والسالمة  تبٌن ممررات التكنولوجٌا مبادئ الصح 41
 فً الماعة الدراسٌة 

    

بة من مخاطر االدمان ممررات التكنولوجٌا الطلتحذر  40
 التكنولوجً 

    

تساعد ممررات التكنولوجٌا الطلبة فً نشر ثمافة  48
 حة والسالمة الرلمٌة فً المجتمع الص

    

تتناول ممررات التكنولوجٌا توعٌة الطلبة بؤخطاء  44
 ً الجلوس بشكل سلٌم أثناء تفاعلهم مع العالم الرلم

    

االمن 
 الرلمً

ثمافة االمن  تساعد ممررات التكنولوجٌا فً نشر 43
 الرلمً فً المجتمع 

    

عرفه تساعد  ممررات التكنولوجٌا الطلبة على م 45
 خطورة نشر البٌانات الخاصة 

    

نب الدخول توجه ممررات التكنولوجٌا الطلبة نحو تج 46
 الى الموالع المشبوهة 

    

ممررات التكنولوجٌا الطلبة على اختٌار رلم تدرب  47

 ( طوٌل ومعمد Passwordسرى)
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 :أخرى ترونها مناسبة التراحات 

..................................................................................................
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 الباحث

 أحمد سعيد دوابه
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 (: أسماء السادة محكمً ورشة العمل3ملحك)

 مكان العسل الؽظيفة التخرص اسػ السحكػ م
د. حدغ ربحي  1

 ميجػ
 جامعة االقرى محاضخ جامعي تكشػلػجيا تعميع

د. محسػد فؤاد  2
 بخغػث

كمية العمػم  محاضخ جامعي تكشػلػجيا التعميع والسعمػمات
 والتكشػلػجيا

 الجامعة االسبلمية محاضخ جامعي تكشػلػجيا تعميع د. مججػ سعيج عقل 3
د. دمحم نعيع  4

 أبػسكخان
مشاىج وشخق تجريذ 

 رياضيات
 الجامعة االسبلمية محاضخ جامعي
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 (: نموذج تحلٌل ممرر التكنولوجٌا للصف العاشر5ملحك)

 المٌم م

 الوحدة الثالثة الوحدة الثانٌة الوحدة األولى

 ٌتناول
 ال ٌتناول

 ٌتناول
ال 
 ٌتناول ٌتناول

 ال ٌتناول

 ـــــــــــــ 8 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ 15 توجه مقررات التكنولوجٌا الطلبة إلى استخدام مختبرات الحاسوب أثناء العملٌة التعلٌمٌة  1

 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ 2 تدعم  مقررات التكنولوجٌا توظٌف االجهزة النقالة أثناء العملٌة التعلٌمٌة  2

 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ 3 تساهم مقررات التكنولوجٌا الطلبة على استخدام االجهزة الذكٌة المتصلة باإلنترنت 3

4 
تشجع مقررات التكنولوجٌا الطلبة على تعلمهم المهارات الحٌاتٌة فً التعامل مع االجهزة والوسائط 

 11 الرقمٌة المتجددة 
 ـــــــــــــ

4 
 ـــــــــــــ

4 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 12 ـــــــــــــ 1 تحترم  مقررات التكنولوجٌا المستخدمٌن االخرٌن عبر التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة  5

 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ 2 تبصر مقررات التكنولوجٌا الطلبة بآداب السلوك عند استخدام تقنٌات االتصال الرقمً 6

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 3 تبصر مقررات  التكنولوجٌا الطلبة بالمسإولٌة المترتبة على األعمال واالفعال  7

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبٌن مقررات التكنولوجٌا حدود التعبٌر عن الرأي من خالل التقنٌات الرقمٌة 8

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ توضح  مقررات التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على الفرد تجاه تحمٌل المواد التعلٌمٌة  9

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 1 المسإولٌة المترتبة على الفرد تجاه مشاركته بالمعلوماتتوضح  مقررات التكنولوجٌا  13

11 
تساعد  مقررات التكنولوجٌا الطلبة على معرفة متى تكون الوسائل لالتصال المتعددة الرقمً مناسبة 

 ـــــــــــــ وغٌر مناسبة .
 ـــــــــــــ

3 
 ـــــــــــــ

2 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تتضمن مقررات التكنولوجٌا تعرٌف الطلبة على الوسائل المتعددة لالتصاالت الرقمٌة 12

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تشجع مقررات  التكنولوجٌا على توعٌة الطلبة والمواطنٌن حول االستخدام األمثل للتكنولوجٌا 13

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تقترح مقررات التكنولوجٌا على الطلبة مشاركة المعلومات حول التقنٌات الرقمٌة  14

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تزود  مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم الستخدام االتصاالت الرقمٌة على المستوى الثقافً  15

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تشجع مقررات التكنولوجٌا على التعاون الرقمً بٌن الطلبة فً الحصول على المعلومات  16

17 
تزود  مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم الستخدام االتصاالت الرقمٌة على المستوى 

 االجتماعً 
 ـــــــــــــ

 ــــــــــ ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ

1 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبصر مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمخاطر تزوٌد الشبكات االلكترونٌة بمعلومات حساسة 18

19 
تساعد مقررات التكنولوجٌا على توعٌه الطلبة باألماكن االمنة لتبادل عملٌات البٌع والشراء بالشبكة 

 االلكترونٌة 
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 ــــــــــ
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تزود مقررات التكنولوجٌا الطابة بمعلومات حول كٌفٌة التعامل مع التجارة الرقمٌة  23

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبٌن مقررات التكنولوجٌا الطلبة حدود الحرٌة التً ٌمكن أن ٌتمتع بها المستخدم فً العالم الرقمً  21

22 
توضح مقررات التكنولوجٌا للطلبة ألٌات  لحماٌة حقوق االخرٌن وكٌفٌة الدفاع عن حقوقهم الرقمٌة 

 الخاصة 
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساهم مقررات التكنولوجٌا على نشر الحقوق والمسإولٌات الرقمٌة فً المدرسة  23

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تشجع مقررات التكنولوجٌا الطلبة على الدفاع عن حقوق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بهم  24

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد  مقررات التكنولوجٌا الطلبة فً نشر قٌم الصحة والسالمة الرقمٌة فً المجتمع  25

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تتناول مقررات التكنولوجٌا توعٌة الطلبة بؤخطاء الجلوس بشكل سلٌم أثناء تفاعلهم مع العالم الرقمً  26

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد مقررات التكنولوجٌا فً نشر قٌم االمن الرقمً فً المجتمع  27

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد مقررات لتكنولوجٌا الطلبة على معرفه خطورة نشر البٌانات الخاصة  28

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ ـــــــــــــ توجه مقررات التكنولوجٌا الطلبة نحو تجنب الدخول الى المواقع المشبوهة  29

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ( معقد وأمنPasswordتدرب مقررات التكنولوجٌا الطلبة على اختٌار رقم سرى) 33
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 المٌم م

الوحدة 

 األولى

 
الوحدة 
 الثانٌة

الوحدة 
 الثالثة

 
الوحدة 
 الرابعة

 ٌتناول
ال 
 ٌتناول

ٌتناو
 ل

 
 ٌتناول ال ٌتناول

ال 
 ٌتناول

 
 ٌتناول

 
 ال ٌتناول

 ـــــــــــــ 13 ـــــــــــــ 12 ـــــــــــــ 13 ـــــــــــــ 10 توجه مقررات التكنولوجٌا الطلبة إلى استخدام مختبرات الحاسوب أثناء العملٌة التعلٌمٌة  1

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تدعم  مقررات التكنولوجٌا توظٌف االجهزة النقالة أثناء العملٌة التعلٌمٌة  2
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ
1 

 ـــــــــــــ
13 

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساهم مقررات التكنولوجٌا الطلبة على استخدام االجهزة الذكٌة المتصلة باإلنترنت 3
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ
1 

 ـــــــــــــ
10 

 ـــــــــــــ

4 
تشجع مقررات التكنولوجٌا الطلبة على تعلمهم المهارات الحٌاتٌة فً التعامل مع االجهزة والوسائط 

 الرقمٌة المتجددة 
 ـــــــــــــ 4

9 
 ـــــــــــــ

5 
 ـــــــــــــ

10 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــ 6 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تحترم  مقررات التكنولوجٌا المستخدمٌن االخرٌن عبر التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة  5

 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 6 ـــــــــــــ 8 تبصر مقررات التكنولوجٌا الطلبة بآداب السلوك عند استخدام تقنٌات االتصال الرقمً 6

 ـــــــــــــ 9 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــ 4 تبصر مقررات  التكنولوجٌا الطلبة بالمسإولٌة المترتبة على األعمال واالفعال  7

 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ 4 الرقمٌةتبٌن مقررات التكنولوجٌا حدود التعبٌر عن الرأي من خالل التقنٌات  8

 ـــــــــــــ 6 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــ 0 توضح  مقررات التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على الفرد تجاه تحمٌل المواد التعلٌمٌة  9

 ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ـــــــــــــ التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على الفرد تجاه مشاركته بالمعلوماتتوضح  مقررات  13

11 
تساعد  مقررات التكنولوجٌا الطلبة على معرفة متى تكون الوسائل لالتصال المتعددة الرقمً مناسبة 

 وغٌر مناسبة 
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

1 
 ـــــــــــــ

4 
 ـــــــــــــ

4 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 6 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تتضمن مقررات التكنولوجٌا تعرٌف الطلبة على الوسائل المتعددة لالتصاالت الرقمً 12

 ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ 5 التكنولوجٌا على توعٌة الطلبة والمواطنٌن حول االستخدام األمثل للتكنولوجٌاتشجع مقررات   13

 ـــــــــــــ 0 تقترح مقررات التكنولوجٌا على الطلبة مشاركة المعلومات حول التقنٌات الرقمٌة  14
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ
1 

 ـــــــــــــ
4 

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تزود  مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم الستخدام االتصاالت الرقمٌة على المستوى الثقافً  15

 ـــــــــــــ 6 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ 0 تشجع مقررات التكنولوجٌا على التعاون الرقمً بٌن الطلبة فً الحصول على المعلومات  16

17 
تزود  مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم الستخدام االتصاالت الرقمٌة على المستوى 

 االجتماعً
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

1 
 ـــــــــــــ

2 
 ـــــــــــــ

3 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبصر مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمخاطر تزوٌد الشبكات االلكترونٌة بمعلومات حساسة 18
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ
1 

 ـــــــــــــ
0 

 ـــــــــــــ

19 
تساعد مقررات التكنولوجٌا على توعٌه الطلبة باألماكن االمنة لتبادل عملٌات البٌع والشراء بالشبكة 

 االلكترونٌة 
ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 ــ
 ـــــــــــــ

1 
 ـــــــــــــ

2 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تزود مقررات التكنولوجٌا الطابة بمعلومات حول كٌفٌة التعامل مع التجارة الرقمٌة  23
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ
1 

 ـــــــــــــ
2 

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 8 تبٌن مقررات التكنولوجٌا الطلبة حدود الحرٌة التً ٌمكن أن ٌتمتع بها المستخدم فً العالم الرقمً  21

 ـــــــــــــ 3 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــتوضح مقررات التكنولوجٌا للطلبة ألٌات  لحماٌة حقوق االخرٌن وكٌفٌة الدفاع عن حقوقهم الرقمٌة  22
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 المٌم م

الوحدة 

 األولى

 
الوحدة 
 الثانٌة

الوحدة 
 الثالثة

 
الوحدة 
 الرابعة

 ٌتناول
ال 
 ٌتناول

ٌتناو
 ل

 
 ٌتناول ال ٌتناول

ال 
 ٌتناول

 
 ٌتناول

 
 ال ٌتناول

 الخاصة 
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساهم مقررات التكنولوجٌا على نشر الحقوق والمسإولٌات الرقمٌة فً المدرسة  23

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تشجع مقررات التكنولوجٌا الطلبة على الدفاع عن حقوق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بهم  24
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد  مقررات التكنولوجٌا الطلبة فً نشر قٌم الصحة والسالمة الرقمٌة فً المجتمع  25
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
2 

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ لهم مع العالم الرقمً تتناول مقررات التكنولوجٌا توعٌة الطلبة بؤخطاء الجلوس بشكل سلٌم أثناء تفاع 26
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد مقررات التكنولوجٌا فً نشر قٌم االمن الرقمً فً المجتمع  27
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
3 

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد مقررات لتكنولوجٌا الطلبة على معرفه خطورة نشر البٌانات الخاصة  28
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ ـــــــــــــ توجه مقررات التكنولوجٌا الطلبة نحو تجنب الدخول الى المواقع المشبوهة  29

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ( معقد وأمنPasswordتدرب مقررات التكنولوجٌا الطلبة على اختٌار رقم سرى) 33
ـــــــــــ
 ــ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ
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 م

 المٌم

ة الوحد

 األولى
 ة الثانٌةالوحد

ة الوحد
 الثالثة
 

 ٌتناول
ال 
 ٌتناول

 ٌتناول ال ٌتناول ٌتناول
ال 
 ٌتناول

 ـــــــــــــ 18 ـــــــــــــ 13 ـــــــــــــ 10 توجه مقررات التكنولوجٌا الطلبة إلى استخدام مختبرات الحاسوب أثناء العملٌة التعلٌمٌة  1

 ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ 10 تدعم  مقررات التكنولوجٌا توظٌف االجهزة النقالة أثناء العملٌة التعلٌمٌة  2

 ـــــــــــــ 12 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 12 تساهم مقررات التكنولوجٌا الطلبة على استخدام االجهزة الذكٌة المتصلة باإلنترنت 3

4 
تشجع مقررات التكنولوجٌا الطلبة على تعلمهم المهارات الحٌاتٌة فً التعامل مع االجهزة والوسائط 

 4 الرقمٌة المتجددة 
 ـــــــــــــ

3 
 ـــــــــــــ

9 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 13 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 2 تحترم  مقررات التكنولوجٌا المستخدمٌن االخرٌن عبر التقنٌات الرقمٌة الحدٌثة  5

 ـــــــــــــ 8 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبصر مقررات التكنولوجٌا الطلبة بآداب السلوك عند استخدام تقنٌات االتصال الرقمً 6

 ـــــــــــــ 12 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 1 تبصر مقررات  التكنولوجٌا الطلبة بالمسإولٌة المترتبة على األعمال واالفعال  7

 ـــــــــــــ 12 ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبٌن مقررات التكنولوجٌا حدود التعبٌر عن الرأي من خالل التقنٌات الرقمٌة 8

 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ 1 توضح  مقررات التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على الفرد تجاه تحمٌل المواد التعلٌمٌة  9

 ـــــــــــــ 14 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ توضح  مقررات التكنولوجٌا المسإولٌة المترتبة على الفرد تجاه مشاركته بالمعلومات 13

11 
تساعد  مقررات التكنولوجٌا الطلبة على معرفة متى تكون الوسائل لالتصال المتعددة الرقمً مناسبة 

 6 وغٌر مناسبة 
 ـــــــــــــ

 ــــــــــ
 ـــــــــــــ

16 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 17 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ 4 الطلبة على الوسائل المتعددة لالتصاالت الرقمٌة تتضمن مقررات التكنولوجٌا تعرٌف 12

 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 3 تشجع مقررات  التكنولوجٌا على توعٌة الطلبة والمواطنٌن حول االستخدام األمثل للتكنولوجٌا 13

 ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 5 تقترح مقررات التكنولوجٌا على الطلبة مشاركة المعلومات حول التقنٌات الرقمٌة  14

 ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ 4 تزود  مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم الستخدام االتصاالت الرقمٌة على المستوى الثقافً  15

 ـــــــــــــ 14 ـــــــــــــ 2 ـــــــــــــ 1 تشجع مقررات التكنولوجٌا على التعاون الرقمً بٌن الطلبة فً الحصول على المعلومات  16

17 
تزود  مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمعلومات تإهلهم الستخدام االتصاالت الرقمٌة على المستوى 

 3 االجتماعً 
 ـــــــــــــ

 ــــــــــ
 ـــــــــــــ

12 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبصر مقررات التكنولوجٌا الطلبة بمخاطر تزوٌد الشبكات االلكترونٌة بمعلومات حساسة 18

19 
تساعد مقررات التكنولوجٌا على توعٌه الطلبة باألماكن االمنة لتبادل عملٌات البٌع والشراء بالشبكة 

 االلكترونٌة 
 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

3 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  تزود مقررات التكنولوجٌا الطابة بمعلومات حول كٌفٌة التعامل مع التجارة الرقمٌة 23

 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تبٌن مقررات التكنولوجٌا الطلبة حدود الحرٌة التً ٌمكن أن ٌتمتع بها المستخدم فً العالم الرقمً  21

22 
توضح مقررات التكنولوجٌا للطلبة ألٌات  لحماٌة حقوق االخرٌن وكٌفٌة الدفاع عن حقوقهم الرقمٌة 

 الخاصة 
 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ

3 
 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساهم مقررات التكنولوجٌا على نشر الحقوق والمسإولٌات الرقمٌة فً المدرسة  23

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تشجع مقررات التكنولوجٌا الطلبة على الدفاع عن حقوق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بهم  24

 ـــــــــــــ 6 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد  مقررات التكنولوجٌا الطلبة فً نشر قٌم الصحة والسالمة الرقمٌة فً المجتمع  25

 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تتناول مقررات التكنولوجٌا توعٌة الطلبة بؤخطاء الجلوس بشكل سلٌم أثناء تفاعلهم مع العالم الرقمً  26

 ـــــــــــــ 7 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد مقررات التكنولوجٌا فً نشر قٌم االمن الرقمً فً المجتمع  27

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ تساعد مقررات لتكنولوجٌا الطلبة على معرفه خطورة نشر البٌانات الخاصة  28

 ـــــــــــــ 4 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ توجه مقررات التكنولوجٌا الطلبة نحو تجنب الدخول الى المواقع المشبوهة  29

 ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ( معقد وأمنPasswordتدرب مقررات التكنولوجٌا الطلبة على اختٌار رقم سرى) 33
 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 


