
 

 

    
      

 تصور مقرتح لتفعيل دور األسرة ورياض األطفال يف 
  إكساب طفل الروضة بعض مفاهيم املواطنة الرقمية

  
  

 

 

  

 

 

 

  
–– 

– 
 



 

 

 

– – 

 

١٢٧ 

     تصور مقرتح لتفعيل دور األسرة ورياض األطفال يف إكساب طفل 
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تھدف الدراسة إلى وضع تصور مقترح حول الدور الذي یمكن أن تقوم بھ كل من 
األسرة وریاض األطفال، إلكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، كأحد 

الحالي والذي سمي المتطلبات الھامة لمواكبة الثورة التكنولوجیة التي نعیشھا في العصر 
بالعصر الرقمي، ودعت الدراسة إلى أھمیة إكساب األطفال األسس والقواعد والمفاھیم 
والسلوكیات الالزمة لمواطنة رقمیة مثلى، تساعدھم على التعامل السلیم واآلمن مع األجھزة 
 الرقمیة االلكترونیة وكذلك توضیح دور معلمة الروضة ودور األسرة، واستخدمت الباحثة

معلمة ریاض األطفال، كما اشتملت ) ٥٠(المنھج الوصفي، واشتملت عینة الدراسة على
من أولیاء أمور األطفال الملتحقین بریاض األطفال، واستخدمت الباحثة أدوات ) ٤٧٣(على

وأیضا اشتملت العینة ) االستبانة لكل من المعلمات وأولیاء األمور(الدراسة التي تمثلت في 
  .ُ طبق علیھم اختبار المواقف المصورًطفال) ١٠٠(على 

قلة معرفة طفل الروضة لمفاھیم المواطنة الرقمیة، وكذلك  : وقد أوضحت النتائج
قلة وعي أولیاء أمور األطفال لھذه المفاھیم والتي أثرت على دورھم في إكساب الطفل لھا، 

 كما أوضح كل من وكذلك قلة اإللمام  الكافي لمعلمة الروضة بمفاھیم المواطنة الرقمیة،
المعلمات وأولیاء األمور عن بعض المعوقات التي أثرت على دورھما في إكساب طفل الروضة 
 بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، وقد قدمت الباحثة تصور مقترح لتفعیل دور األسرة وریاض

عة األطفال في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، كما قدمت الباحثة مجمو
  .من التوصیات والمقترحات 

  األسرة ـــ ریاض األطفال ــ المواطنة ــــ المواطنة الرقمیة  : الكلمات المفتاحية



 

 

 

– – 

 

١٢٨  

Abstract 

The study aims to develop a proposal on the role that can be 
played by both the family and kindergarten, to teach the 
kindergarten child some concepts of digital citizenship, as one of the 
important requirements to keep up with the technological revolution 
that we live in the current era which is called the digital age, and the 
study asserted the importance of teaching Children some 
fundamentals, rules, concepts and behaviors necessary for digital 
citizenship which help them to deal properly and securely with 
electronic digital devices as well as clarifying the role of the 
kindergarten teacher and the role of the family, the researcher used 
the descriptive analytical curriculum, and the study sample included 
(50)  kindergarten teachers, as well as (473) Parents of children 
enrolled in kindergarten, the researcher used the study tools 
(questionnaire for both teachers and parents) and the sample also 
included (100) children applied to them the test of the illustrated 
situations. 

The results show that the child's knowledge of digital 
citizenship is low, as well as the lack of awareness of these concepts 
by parents of children, which has affected their role in the child’s 
acquisition to these concepts, as well as the lack of knowledge and 
awareness of the teacher of kindergarten, as indicated by the 
teachers and parents about some of the obstacles They have a role in 
giving kindergarten children some concepts of digital citizenship. 
The researcher presented a proposal to activate the role of family 
and kindergarten in providing kindergarten children with some 
concepts of digital citizenship, and also presented a set of 
recommendations and proposals .  

Keywords: Kindergarten .family. citizen . Digital Citizenship .  
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١٢٩ 

 

تعد مرحلة ریاض األطفال من أھم المراحل التي تترك بصماتھا على الطفل طیلة مراحل 

حیاتھ المقبلة، فھي الفترة الذھبیة إلكساب األطفال المفاھیم والقیم والمھارات والسلوكیات، 

میة تربیة الطفل من جمیع النواحي مھمة أساسیة في مساعدة الطفل على األمر الذي یبرز أھ

النمو الشامل المتكامل، وإكسابھ الدوافع االجتماعیة التي تزید من توافقھ مع مجتمعھ، واعداده 

للمواطنة الصالحة وأن یتفاعل في إطار المعاییر والقیم والقواعد والقوانین الموضوعة، 

كز على تزویده بالمعارف والمبادئ والمھارات التي یستطیع التفاعل وتربیتھ تربیة وطنیة تر

  .مع العالم المعاصر

والمواطنة ھي المحرك الذي یعنى بتفعیل حقوق اإلنسان وتحویلھا من منظومة قانونیة 

مجردة إلى منظومة سلوكیات وأفعال تمارس طبیعیا وبشكل محسوس، وھي في الغالب تتخذ 

ًأشكاال وصورا عدیدة  انطالقا واتفاقا مع طبیعة كل عصر ومتغیراتھ، وفي ظل العصر الرقمي ً

ًوظھور وانتشار تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت اتخذت المواطنة شكال جدیدا وصورة أخرى  ً

تتفق وطبیعة الحیاة ومطالب المواطن في ذلك العصر، وقد أصبح تنمیة وعي األطفال بقضایا 

 : ٢٠١٤السعید وآخرون،. (العصر قضیة مھمة للمجتمعحاضرھم ومستقبلھم في ظل ھذا 

والمواطنة في العصر الرقمي تعني بالبحث عن حقوق وواجبات المواطن الذي یعیش ) ٢٤٤

  في ذلك العصرالذي تختلف متطلبات الحیاة فیھ عن متطلبات الحیاة في العصور االخرى

  )٥: ٢٠١٥الدھشان، والفویھي،(

ًفراد مجھولین رقمیین یشكلون خطرا، وقد یتصفحون وأصبح أطفالنا یتواصلون مع أ

مواقع مشبوھة خطیرة، وأصبح من الصعب مراقبة كل ما یشاھدونھ ومن یتصلون بھ من 

أشخاص ومع انتشار األجھزة اللوحیة والكفیة والھواتف الذكیة المحمولة في كل زمان ومكان، 

خدام األطفال لألجھزة اإللكترونیة خصوصا أن ھناك بعض الدراسات العلمیة أثبتت أن معدل است

إلى ثماني ساعات یومیا، أي أكثر من الساعات التي یقضونھا مع والدیھم  المتنوعة قد یصل

  . اختیار ھذا التأثیر إما أن یكون بالسلب أو باإلیجاب  ومعلمیھم، ویبقى لنا
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١٣٠  

، ومع إن ثورة االتصاالت الرقمیة وما وفرتھ من تسھیل وسرعة في عملیات التواصل

ما تحملھ ھذه الثورة من نتائج أثرت إیجابیا على الفرد والمجتمع وذلك إذا تم استغاللھا على 

الوجھ األمثل، فإن آثارھا السلبیة تبرز مع التمرد على القواعد األخالقیة والضوابط القانونیة 

  )  ٥٨: ٢٠١٢المالح، . ( والمبادئ األساسیة التي تنظم شؤون الحیاة اإلنسانیة

ن نشر ثقافة المواطنة الرقمیة في مجتمعاتنا من خالل التربیة والمناھج التعلیمیة في إ

المدرسة والجامعة أصبحت من أساسیات الحیاة وضرورة ملحة یجب أن تتحول إلى مشاریع 

وبرامج تربویة بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمیة للمساھمة في 

 اآلثار السلبیة للتكنولوجیا وتحفیز االستفادة المثلى حمایة مجتمعاتنا من

  ) ١٧٦: ٢٠١٧الصمادي،.(منھا

والمؤسسة التربویة معنیة بتنشئة وتربیة األطفال وإعدادھم لیكونوا مواطنین صالحین 

قادرین على تنمیة الوطن وتطویره في حاضره ومستقبلھ وغرس المعلومات والسلوكیات 

كسابھم مفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة، بما یتناسب وعمر المثلى كمواطنین رقمیین بإ

الطفل مما دعا ألھمیة تعاون كل من األسرة وریاض االطفال، ووعي الوالدین والمعلمة 

لممارسة أدوارھم على الوجھ األمثل، للمساھمة في بناء " الكفایة الرقمیة"بالمواطنة الرقمیة 

التي تعوق تحقیق دور كل منھما، ووضع تصور المواطن الرقمي والتعرف على المعوقات 

  .یساعد على إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة وھذا محور الدراسة الحالیة

  )٢٠١٤القاید،(

    ) ٣٨٨: ٢٠١٤الجزار ، ( 

ًووفقا لخطوات المنھج البحثي المستخدم تسیر الدراسة الحالیة وفقا للخطوات التالیة  ً:  

دي ـ ار التمھی ا (:اإلط ا وأدواتھ دافھا ومنھجھ ا وأھ شكلتھا وأھمیتھ ة، وم   المقدم

  )وحدودھا ومصطلحاتھا

ا، :(ــ اإلطار النظري للدراسة ي تحقیقھ ة ف ة ودور التربی ة الرقمی ة والمواطن مفھوم المواطن

تخدام  اطر اس ا، مخ ة لتحقیقھ ا، ودور المعلم ام بھ ررات االھتم رھا، مب ا وعناص مفاھیمھ

  ) لاألجھزة الرقمیة للطف
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  . ــــ الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة 

تكشف عن مدى إلمام األطفال بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة من خالل : ـــ الدراسة المیدانیة 

ة ذاختبار المواقف المصور، وك ال الروض ور أطف اء أم ل من أولی ى دور ك رف عل لك التع

اھیم ا ل بعض مف تبانات ومعلمات الروضة في إكساب الطف ة من خالل اس ة الرقمی لمواطن

  . موجھة لكل منھما 

صور :  ــ التصور المقترح  دیم ت تم تق ة ی ة المیدانی ائج الدراس ري ونت ار النظ وء اإلط في ض

یح دور  ة، مع توض مقترح یساعد في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمی

  .كل من أولیاء أمور أطفال الروضة ومعلمات الروضة 

 

 

ما یشھده العصر الحالي لم یشھده عصر آخر من تقدم تقني في مناحي متعددة من 

 حدثت في تقنیات االتصاالت والمعلومات التي أصبحت التيأھمھا الثورة التكنولوجیة الھائلة 

ًضرورة تشغل حیزا كبیرا من حیا تنا الیومیة ولم تعد تقتصر على فئة عمریة معینة، فمن ً

إقباال متزایدا من األطفال على استخدامھا بسھولة ولكن لألسف الشدید من دون  المالحظ

إشراف أو توجیھ، فیصبح إبحار الطفل في ھذا العالم الواسع كالسیر وسط حقل ملئ 

  )٤٣٣: ٢٠١٦حلقان،.(باأللغام

ید من األطفال المستخدمین لألجھزة الرقمیة اإللكترونیة كما أسھم في تكوین جیل جد

 السلیمة عند التعامل معھا، مما دعا لوضع تصور مقترح یساعد بالطرقبدون وعي وال معرفة 

الكتساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة التي تساعده على االستخدام المسؤول 

  .واآلمن لألجھزة الرقمیة اإللكترونیة 

 خبراء بما یتعلق بالشكل الصحیح باستخدام األجھزة الرقمیة على لیسواطفال واأل

 خبراء في استخدام التكنولوجیا، فھم ال یدركون أن نشر أي معلومات خاصة الرغم من كونھم

قد تعرضھم للخطر فمعظمھم ال یدرك حجم المخاطر من وراء وضع التفاصیل والصور 
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. ردشھ مع الغرباء لذلك من الضروري مواطنة رقمیةالشخصیة على اإلنترنت أو إجراء د

  )    ٣٨٧: ٢٠١٤الجزار،(

إن االستخدام والتعامل غیر المقنن للتكنولوجیا، أصبح مشكلة رئیسیة تواجھ أطفالنا 

وھم یتعاملون مع معطیات الحیاة في العصر الرقمي، فھم المواطنون الرقمیون أو جیل 

 متزایدة إلدارة وتوجیھ أطفالھم وقد أصبحت ھذه المشكلة اإلنترنت، واآلباء یواجھون تحدیات

مسار حدیث وجدل على الصفحات الرسمیة لألخبار في الصحف المختلفة تحت عناوین 

االستخدام السيء لألطفال للكمبیوتر واألجھزة المحمولة، التكنولوجیا تتحدى المعلمین في 

بایوسف ، .( ال وغیرھا من العناوین المدارس واآلباء في البیوت، إدمان جدید یھدد األطف

   ) ٤٣٧: ٢٠١٦مسعودة ، 

والكثیر منا في أمس الحاجة إلى تربیة وقائیة تحفیزیة، وقائیة ضد أخطار التقنیات 

 من ایجابیاتھا، سیاسة تربویة جدیدة تتضمن ضرورة توعیة المثلى لالستفادة وتحفیزیة

 أن یتمتعوا بھا ویستفیدوا منھا وھم أطفالنا مجموعة من المفاھیم والحقوق التي ینبغي

یتعاملون مع تلك األجھزة، وكذلك الواجبات التي ینبغي أن یلتزموا بھا ویؤدوھا وھم یتعاملوا 

  )٥: ٢٠١٥الدھشان ،.( معھا، والتي تعرف اآلن بالمواطنة الرقمیة 

 من  المواطنة الرقمیة في األسرة وریاض األطفال بما تملكھ كل منھمامفاھیمإن نشر 

إمكانات وآلیات وكوادر بشریة قادرة على تشكیل وإكساب الطفل كیفیة التعامل الصحیح 

الواعي المقنن الھادف مع األجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة منذ الصغر لتصبح عادة أو 

طبعا أو التزاما نابعا من داخلھم ولیس مفروضا علیھم، فھي مطلب ضروري للتطورات 

تھا لتنشئة جیل تقوده ثقافة المعرفة، لذا تسعى الدراسة الحالیة العمل على الراھنة وتحدیا

تقدیم تصور مقترح لألدوار التي یمكن أن تقوم بھا كل من األسرة وریاض األطفال في إكساب 

طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، لمواكبة العصر الرقمي خاصة التوعیة بالسالمة 

األجھزة الرقمیة االلكترونیة المتنوعة، ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة واألمن عند استخدام 

لوضع تصور مقترح لتفعیل دور كل من األسرة وریاض االطفال كونھم من أھم المؤسسات 
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التربویة التي تؤثر على تنشئة وتربیة الطفل  ولھذا یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في األسئلة 

  :  األتیة 

 

  ما اإلطار المفاھیمي للمواطنة والمواطنة الرقمیة ؟ ــ ١

  ـ ما دور معلمة الروضة في إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة ؟٢

  ـ ما دور األسرة في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة ؟٣

ال ٤ ور أطف اء أم ة وأولی ات الروض ل من معلم دى ك ة ل ة الرقمی ة ـ ما واقع المواطن الروض

  واألطفال؟

ة بعض ٥ ـ ما التصور المقترح لدور كل من األسرة وریاض األطفال في إكساب طفل الروض

  مفاھیم المواطنة الرقمیة؟ 

 

 .تحدید المقصود  بمفھوم المواطنة والمواطنة الرقمیة. ١

ة للحضتوـ ٢ ة الرقمی اھیم المواطن ار یح دور المعلمة في إكساب الطفل بعض مف د من أخط

  .األجھزة الرقمیة االلكترونیة المتنوعة 

ار ٣ ة للحد من أخط ة الرقمی اھیم المواطن ل بعض مف ـ توضیح دور األسرة في إكساب الطف

   . الرقمیة االلكترونیة المتنوعة األجھزة

ال، ٤ ـ الكشف عن واقع المواطنة الرقمیة لدى كل من معلمات الروضة، وأولیاء أمور األطف

 .روضة أطفال ال

ـ وضع تصور مقترح یوضح دور كل من األسرة وریاض األطفال في إكساب طفل الروضة ٥

  .بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة 

  



 

 

 

– – 
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  : تتضح أھمیة الدراسة الحالیة من خالل ما یلى

اظم فی١ ت تتع ي وق ة ف ن األھمی ر م ب كبی ى جان وع عل ة موض ة الحالی الج الدراس ـ تع ھ ـ

ة  زة الرقمی تخدام األجھ ة اس ل نتیج سیة للطف صحیة والنف ة وال شكالت االجتماعی الم

ٍاإللكترونیة واإلنترنت بشكل غیر واع، مما دعا إلى ضرورة إكساب طفل الروضة بعض 
سلیم  واعي ال ل ال ى التعام ادر عل ھ ق ي تجعل سلوكیات الت ة وال ة الرقمی اھیم المواطن مف

 .لألجھزة الرقمیة االلكترونیة 

م ٢ ي رس ال ف اض األطف رامج ری ى ب ائمین عل ا الق ستعین بھ ادیة ی ا إرش ل خطوط ـ تمث ـ

 التي تكفل لألطفال ممارسات مواطنھ رقمیة سلیمة لمواجھة األنشطةالسیاسات ووضع 

  .العصر الرقمي

ر كلـــ تھتم بدور ٣ ي أم ة وول  من األسرة وریاض األطفال في تنشئة الطفل من خالل معلم

ان ألدوا ة واعی ة لمواجھ ة رقمی اس مواطن ى أس ي عل واطن الرقم داد الم ي إع ا ف رھم

  . العصر الرقمي 

ة بعض ٤ ــ تقدم مقترحات وحلول مستقبلیة یتضمنھا التصور المقترح إلكساب طفل الروض

  .   للتعامل السلیم والصحي مع األجھزة الرقمیة االلكترونیة الرقمیةمفاھیم المواطنة 

ة ــ ندرة البحوث والدراس٥ ة الرقمی وع المواطن الج موض ي تع ة الت م الباحث ات في حدود عل

 . إلكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة تسعىلطفل الروضة والتي 

  :ـ تنوع المستفیدین من ھذه الدراسة وھم٦

ال  - أ  مى و: األطف دف األس ة، والھ ذه الدراس ي لھ ع األساس ارھم المجتم ة باعتب الفئ

ز فیھ ستھدفة یتمی ات الم اھیم واالتجاھ ساب المف شكیل واكت ھ للت ل بقابلیت ا الطف

 .والسلوكیات



 

 

 

– – 

 

١٣٥ 

ال  -ب  اض األطف ات ری ال : معلم ة األطف ى تنمی راف عل ة باإلش ة القائم ارھن الفئ باعتب

رى  ة الكب مى والغای ة والھدف األس وباعتبارھن كذلك المجتمع األساسي لھذه الدراس

 .التي تعمل ھذه الدراسة في رحابھ

ور  -ج  اء األم ین : أولی نھم وب اون بی ك بالتع ل وذل شئة الطف ة لتن ة المھم ارھم الفئ باعتب

 . المعلمات

 

  ة : الحدود الموضوعیة اھیم المواطن ة بعض مف وضع تصور مقترح إلكساب طفل الروض

 .الرقمیة وتوضیح دور كل من الوالدین ومعلمات الروضة في إكساب طفل الروضة لھا

 شری دود الب ة : ة الح ال الروض ث( أطف ستوى الثال ین ) الم ا ب ارھم م راوح أعم  ٦ : ٥یت

  . سنوات  ـــ أولیاء أمور أطفال الروضة ــــ معلمات ریاض األطفال 

  م٢٠١٨/ ٢٠١٧تم تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عام : الحدود الزمانیة 

  المملكة السعودیة ( قة جازان ُطبقت الدراسة في الروضة الثالثة بمنط:الحدود المكانیة( 

 

  ٦ ــ ٥( طفال ، تتراوح أعمارھم ) ١٠٠(عینة من أطفال الروضة، وكان إجمالي عددھم ( 

  ریف، حضر( معلمة لریاض األطفال  ) ٥٠( عینة من معلمات ریاض األطفال ( 

  ٤٧٣(عینة من أولیاء أمور األطفال الملتحقین بریاض األطفال. (  

 

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي لمناسبتھ لطبیعة ھذه المشكلة حیث یعد من أنسب 

مناھج البحث لمثل ھذا النوع من الدراسات فھو المنھج الذي یحلل ویصف ویفسر الواقع، 

حیث یمكن الوصول إلى نتائج واستنتاجات تساعد في اقتراح بعض اآللیات التي یمكن من 

  . بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل الروضة بما یناسب عمره خاللھا إكساب

  



 

 

 

– – 

 

١٣٦  

 

  :تستخدم الدراسة أكثر من أداة بحثیة وذلك لتوفیرالبیانات والمعلومات المطلوبة وھي كما یلي 

  ة بعض ل الروض ة طف ى مدى معرف وف عل ل للوق صور للطف ف الم ار المواق اھیم اختب مف

 .المواطنة الرقمیة 

  ة ل الروض ي إكساب طف استبانة موجھة لمعلمات ریاض األطفال للوقوف على أدوراھن ف

 .بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة 

  استبانة موجھة ألولیاء أمور األطفال الملتحقین  بریاض األطفال للتعرف على أدوارھم في

  .إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

 

  : یستخدم البحث الحالي عدة مصطلحات تتمثل في 

 ھي شكل من أشكال الھویة االجتماعیة یشترك فیھا كافة Citizenship : المواطنة

أفراد المجتمع بصرف النظر عن الجنس أو الدین أو أسلوب الحیاة، وھي تنطوي على عدد من 

وتعني العضویة . فراد كافة الصالحیات كأعضاء داخل دولة ماالحقوق والواجبات التي تمنح لأل

لمجتمع ما والوالء لھ وجوھر المواطنة االلتزام من جانب الدولة بضمان حقوق مواطنیھا ومن 

المسلماني ، . (جانب المواطنین بتحمل مسؤولیة المشاركة في المجتمع والحرص على خدمتھ

٢٢: ٢٠١٤(  

  Digital Citizenship: المواطنة الرقمیة 

ھي مجموع القواعد والضوابط والمعاییر واألفكار والمبادئ المتبعة في االستخدام 

األمثل والقویم للتقنیة، والتي یحتاجھا المواطنون صغارا وكبارا من أجل المساھمة في رقي 

الوطن، ھي توجیھ وحمایة نحو منافع التقنیات الحدیثة والحمایة من أخطارھا، أي أنھا تعني 

  ) ٢٠١٤القاید ، . (التعامل الذكي مع التقنیة

إعداد وتوعیة أطفال الروضة لمجتمع مليء : ًوتعرف المواطنة الرقمیة إجرائیا

باألجھزة الرقمیة اإللكترونیة التكنولوجیة المختلفة، وذلك بإكسابھم المفاھیم والسلوكیات التي 



 

 

 

– – 

 

١٣٧ 

ھم لألجھزة الرقمیة سواء في تساعدھم على التعامل السلیم المسؤول الصحي عند استخدام

  .المنزل أو الروضة 

تصور عقلي یعبر عنھ بلفظ أو رمز أو اسم لمجموعة من  : conceptsالمفاھیم 

  . األشیاء أو الكائنات تشترك في صفة مشتركة أوأكثر مع تجاھل الصفات الثانویة

   ) ٢٤: ٢٠١٦عتمان، (

عة التصورات أو األبنیة العقلیة مجمو: التعریف اإلجرائي لمفاھیم المواطنة الرقمیة

المتعلقة، التي یكونھا الطفل نتیجة مروره بخبرات مباشرة وغیر مباشرة تؤدي إلى إدراك 

المواطنة " مفاھیم" بأبعاد المواطنة الرقمیة، وقد استخدمت الدراسة المرتبطةالطفل للمفاھیم 

لرقمیة واختارت الدراسة مصطلح المواطنة ا) مفاھیم(الرقمیة ألن العدید من الدراسات اسمتھا 

 المفاھیم ضلك عند إعداد اختبار المواقف المصور حددت بعذمفاھیم لمناسبتھا للطفل، ك

  . ة ضالمناسبة لعمر طفل الرو

ي یقوم علیھ كیان المجتمع ، فھي ذأنھا الخلیة األولى أو األساس ال: ُوتعرف األسرة 

ریف، ش.( ط ینتقل من خاللھ التراث الثقافي للطفل العام ، كما أنھا وسالثقافيجزء من النظام 

٨٤: ٢٠١٧(  

 األطفال مكملة لدور األسرة ، من أجل تربیة وتنشئة الطفل من جمیع ریاضكما تعتبر 

  .  النواحي 

 

  :  اإلطار المفاھیمي للمواطنة والمواطنة الرقمیة ً:أوال 

حق مشروع للفرد كمواطن، وبھا تحفظ كرامتھ كإنسان، حیث تعد : لمواطنة مفھوم ا

من أھم القیم اإلنسانیة الضروریة لقیام أي مجتمع دیمقراطي، ألنھا تعني ببساطة التعامل مع 

الناس جمیعا على أنھم متساوون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن أي اعتبارات 

  ) ٩٦١: ٢٠١٠سكران ، . ( جتماعیة أو ثقافیةاخرى، دینیة أو اقتصادیة أو ا



 

 

 

– – 

 

١٣٨  

إن مطلب تنمیة وتعزیز روح المواطنة لدى األطفال أصبح ضروریا، بل وال خیار أو 

بدیل عنھ خاصة في ظل الھیمنة العالمیة السلبیة منھا بالتحدید ومدى تغلغلھا وتشویشھا على 

    )٣٩٢: ٢٠١٥دفة، بن غ. ( الھویة، في ظل العولمة وتأثیر وسائل االتصال علیھا

  )٩٦٢: ٢٠١٠سكران ، ( والتي ینبغي أن تتوافر فیھ : أبعاد مفھوم المواطنة 

وة : ــ البعد اإلنساني  ة أخ ر بذھنی ل مع اآلخ سامح والتعام ى الت ستند عل الذي یتطلب نظرة ت

  .ًالمواطنة وأخوة اإلنسانیة معا 

وا: ــ البعد التنموي البشري  سیاسي للم سان مسؤول عن المشاركة لتنمیة الوعي ال طن كإن

  .في الحیاة السیاسیة وتنمیة حسن النقد والبحث عن الحقیقة لیكون الخیار عقالنیًا 

ــ البعد العالمي بمعنى االنفتاح واالھتمام بمصادر اإلنسان والكون والثقافات المختلفة والعدل 

  .والسالم العالمیین مواطنة عالمیة تنشد العدل في كل مكان 

  )٧٢: ٢٠٠٨عبدالتواب،  (:األسرة في إكساب الطفل بعض قیم المواطنة ومھاراتھا دور 

  .ــ تعزیز قیم االنتماء واالعتزاز والوالء للوطن وإعداد النفس للعمل من أجل خدمة الوطن 

  .ــ االلتزام بمبادئ الحریة والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة 

  .قائمة على الحق والعدل والمساواة ــ تعزیز اإلیمان باألخوة اإلنسانیة ال

وار  ارات الح ى مھ ال عل دریب األطف لیمة من خالل ت رة س ــ تحقیق الوعي األسري لبناء أس

  .وإبداء الرأي والمشاركة في النقاش 

  .ــ تعزیز حب الوحدة الوطنیة في نفس الناشئة وحب كل فئات المجتمع 

یة للطفل وبث الوعي فیھ بتاریخ وطنھ وانجازاتھ ــ تعزیز الثقافة الوطنیة بنقل المفاھیم الوطن

  وتثقیفھ باألھمیة الجغرافیة واالقتصادیة للوطن 

  )٩٧٠: ٢٠١٠سكران،( ومن األدوار التي یمكن أن تقوم بھا التربیة لتنمیة وغرس ثقافة المواطنة

كیف مع ــ تنمیة الشعور بالمسؤولیة وتعمیق الوالء واالنتماء والھویة القومیة ومھارات الت

  .البیئات المحیطة بھم، تنمیة ثقافة االتصال واستغالل ثورة المعلومات 



 

 

 

– – 

 

١٣٩ 

ة  ة العلمی ة والثقاف ارف المختلف ام بالمع ات واإللم ــ تنمیة االتجاھات االیجابیة نحو اتقان اللغ

  .التكنولوجیة وغیرھا من االحتیاجات التربویة الضروریة للتعایش والتفاعل مع اآلخرین 

ا حسب ـــ توافر ا واعي بھ زام ال ات وااللت ة والواجب لمعلومات والمعارف عن حقوق المواطن

  .المرحلة العمریة 

  : مفھوم المواطنة الرقمیة 

إن مفھوم المواطنة الرقمیة أصبح من المفاھیم الھامة في ظل طبیعة ومتغیرات العصر 

من الدراسات في الرقمي وظھور وانتشار تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وترى الكثیر 

ًمجال المواطنة الرقمیة، بأنھا تعتبر بعدا جدیدا للمواطنة فھي تشترك مع المواطنة في أبعاد  ً

   ) ٣٥٥: ٢٠١٦كفافي،( ، و(Choi, M ,2016): عدیدة كاآلتي

ا ١ ة لھ ة الرقمی راغ، والمواطن ي ف ال توجد ف المجتمع، ف ا ب ا وثیق ة ارتباط رتبط المواطن ًــ ت ً

  .ة بھا، التي تكون عالمیة ومتعددة الثقافات وطویلة األمدمجتمعاتھا الخاص

ًــ تتطلب المواطنة التوازن بین حقوق الفرد ومسؤولیاتھ، والمواطنة الرقمیة تتطلب أیضا ٢

  .احترام حقوق األفراد وااللتزام األخالقي في المجتمعات الرقمیة 

ة فالمجتمعات تتطلب مشاركة األ: ــ تتطلب كل منھما المشاركة٣ عضاء لتكون للمواطنة قیم

ومعني وأیضا تتطلب المجتمعات الرقمیة المشاركة وللمجتمع دور كبیر في إعداد األفراد 

 . للمشاركة الھادفة والمسؤولة للمجتمع 

ضا ٤ ب أی ة تتطل ة الرقمی ة والمواطن ة عالی ادئ أخالقی ل مب ي ظ ل ف ة العم ب المواطن ًــ تتطل

  .بفاعلیة على األجھزة الرقمیة اإللكترونیة المبادئ األخالقیة من أجل العمل 

دث ٥ اعالت المجتمع ال تح ي تف ة ف ة عالی ادئ أخالقی ق مب یم فتحقی ة التعل ب المواطن ـ تتطل ـ

ًتلقائیا ولكن من خالل العملیة التعلیمیة والتنشئة االجتماعیة، وتحتاج المواطنة الرقمیة 

  . آمن ًأیضا تعلیم عناصرھا حتى نستطیع أن نعیش في مجتمع 

ي ٦ ار زمن ي إط و مناسب ف ا ھ وار، فم ة والح ــ تتطور المواطنة باستمرار وتتطلب المحادث

 وثقافي معین قد ال یتناسب في إطار آخر وتتطلب المواطنة الرقمیة باعتبارھا شكل جدید



 

 

 

– – 

 

١٤٠  

ى  ل عل ة أن المجتمع یجب أن یعم للمواطنة محادثة واسعة النطاق وخصوصا من ناحی

  تثقیف األطفال 

ھي قواعد السلوك المناسبة والمسؤولة المتعلقة باستخدام )٢٠١٣سالمة ،( عرفھا كما

التكنولوجیا الحدیثة وتشمل محو األمیة الرقمیة، وأخالقیات التعامل وآداب التعامل وآداب 

  .السلوك والسالمة على اإلنترنت والحقوق والمسؤولیات 

إیجاد الوسائل واألسالیب ) ٥: ٢٠١٦الشھري ،(و)٢٠١٦:١٠٣عبد البدیع ،(وعرفھا 

والطرق الصحیحة الحضاریة لتوجیھ وحمایة جمیع المستخدمین، فھي ببساطة االستخدام 

الصحیح والذكي للتكنولوجیا، كما تسعى لبث الروح في الفرد لیكون مواطن رقمي فعال یقوم 

  . وذكيبعملھ، ویحترم القوانین والمسؤولیات والحریات ویستخدم التكنولوجیا بشكل منظم 

ًوالبد من تأكید دور كل من الوالدین والمربین باستمرار على أن یكون واعیا وقادرا  ً

على أن ینتقي الجید ویترك الرديء وعلى أن یكون ذا شخصیة مستقلة ولیست تابعة مع رفع 

  )١٧: ٢٠١٤دمحم، میرود،. (مستوى التقدیر الذاتي لألطفال في حسن استخدام األجھزة الرقمیة

تمت جمیع دول العالم بإعداد المواطن الرقمي الذي یستطیع أن یتعامل مع العصر كما اھ

الرقمي بأمان وفاعلیة كبریطانیا وكندا والوالیات المتحدة وفرنسا في تدریس مواضیع خاصة 

بالمواطنة الرقمیة لطالبھا في المدارس في إطار منھج التربیة الرقمیة كما نجد في نفس 

تطویر مستقبل استرالیا : االتصال بثقة " وضعتھ استرالیا تحت شعار اإلطار المشروع الذي

والذي نص على تعمیم تدریس المواطنة الرقمیة للطالب مع تدریب اآلباء والمعلمین " الرقمي

  )٢٠١٤القاید، . ( علیھا وفق خطة وطنیة متكاملة 

صاالت كما سعت مصر لالھتمام بإعداد المواطن الرقمي، فقد أعلنت وزارة االت

 ــــ ٢٠١٢(وتكنولوجیا المعلومات االستراتیجیة القومیة لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

نحو مجتمع رقمي واقتصاد قائم على المعرفة وقد دعت إلى تعزیز المواطنة الرقمیة ) ٢٠١٧

ومجتمع المعلومات من خالل تمكین مختلف الفئات وخدمة المناطق المھمشة والتركیز على 

  . والموضوعات ذات العالقة باإلنترنت وتداول المعلومات والوصول إلیھاالقضایا

  )٢٧ ــ ٢٦ : ٢٠١٢وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ، ( 
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١٤١ 

ًكما اعتبرت المملكة العربیة السعودیة المواطنة الرقمیة مسارا من المسارات المھمة 

 ICT)(Informationمبادرة أدوات لتوظیف تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات

and Communication Technology والتي تتمحور حول النمو المھني للمعلمات 

والمتعلمات المطبقة في عدد من المدارس المنظمة للبرنامج الوطني لتطویرالمدارس والتي من 

ضمن استراتیجیاتھا تنمیة القدرات البشریة،تدریب المعلمات والطالبات في تطبیق المواطنة 

  )٣٠: ٢٠٠٥الخطة الوطنیة لالتصاالت ،.( والتوجیھ السلیم نحو استخدام االنترنتالرقمیة

  ).١٣١: ٢٠١٤شرف ، والدمرداش ،( : خصائص المواطنة الرقمیة 

ھ  .١ ي بآلیات الم الرقم تخدامات الع ي اس بة ف ة والمناس ة الفعال ارات الممارس تالك مھ ام

 .المختلفة 

سلوك .٢ ل ال ي تجع ة الت د الخلقی اع القواع ع  اتب ة م ة االجتماعی سم بالمقبولی ي یت  الرقم

 . اآلخرین 

 .الوعي بالعالم الرقمي ومكوناتھ  .٣

كما ظھر مصطلح المواطنة الرقمیة كمفھوم حدیث في التربیة الرقمیة حتى یتم تزوید 

األطفال بالمؤشرات الالزمة لمفاھیم المواطنة الرقمیة وصوال لتنمیتھا لدیھم فإن ذلك یستدعي 

 )(٢٩٢: ٢٠١٧ھادي، :(ل تنمیة المواطنة الرقمیة والمتمثلة بالمراحل اآلتیةمرورھم بمراح

Ribble, 2008:16 (  

ة  : ــ مرحلة الوعي١ ائط التكنولوجی ین بالوس صبحوا مثقف ؤھلھم لی ا ی دھم بم وتعني بتزوی

صر  ة تب اال لمرحل یة، انتق ارف األساس ة والمع ات المادی ة بالمكون ي اإلحاط ك یعن ًوذل

  .غیر المرغوبة لتلك التكنولوجیااالستخدامات 

اخ ی : ـ مرحلة الممارسة الموجھة٢ ي من ا ف جع شوتعني بالمقدرة على استخدام التكنولوجی

تخدامات  ن االس ب م و مناس ا ھ ن إدراك م ن م ا یمك شاف وبم اطرة واالكت ى المخ عل

  .التكنولوجیة 



 

 

 

– – 

 

١٤٢  

یم نماذج إیجابیة مثالیة وتعني ھذه المرحلة بتقد : ـ مرحلة النمذجھ وإعطاء المثل والقدوة٣

ك  ون تل ى تك ة حت ت والمدرس ل من البی ي ك ا ف ائل التكنولوجی تخدام وس ة اس حول كیفی

النماذج المحیطة بالطلبة من أباء ومعلمین نماذج للقدوة الحسنة یمكن أن یتخذھا الطلبة 

  .قدوة لھم أثناء استخدامھم للمواطنة الرقمیة 

رص مناقشة : السلوك ــ مرحلة التغذیة الراجعة وتحلیل ٤ ة ف اح للطلب ة یت وفي ھذه المرحل

ًاستخداماتھم للتقنیات الرقمیة داخل الغرف الصفیة وصوال لمرحلة امتالك المقدرة على 

  . نقد وتمییز االستخدام السلیم للتكنولوجیا داخل الغرفة الصفیة أو خارجھا

  ــ :أھمیة المواطنة الرقمیة 

اك ما ھو صحیح وما ھو خاطئ، ویساعد إلدر) Ribble, 2015: 423(ح ضأو

المعلمات على االشتراك مع األطفال في مناقشات مرتبطة بمواقف حقیقیة في الحیاة، لذا ینبغي 

أن تكون لھا األولویة في البرامج واألنشطة فأطفال الیوم ھم مستقبل األمة، والعادات 

الشھري، (ــــ  :ومن أھمیتھاوالسلوكیات التي یكتسبھا الفرد في الصغر تستمر معھ للكبر، 

٦: ٢٠١٦(  

  . ــ إعداد مواطن قادر على تفھم القضایا الثقافیة واالجتماعیة واإلنسانیة المرتبطة بالتقنیة ١

زة ٢ ات واألجھ ي للمعلوم انوني واألخالق سؤول والق تخدام الم ة واالس ة اآلمن ـ الممارس ـ

  الرقمیة التقنیة 

 المشاركة اإلیجابیة والفعالة في بناء ونھضة المجتمع ــ تسھم في إعداد أفراد قادرین على٣

  .ي یتمیز بالتعاون والتعلم ذــ اكتساب السلوك اإلیجابي الستخدام التقنیة وال٤.

  

  

  )١٣٥: ٢٠١٤شرف، والدمرداش ( :  معاییر التربیة على المواطنة الرقمیة 

ة آمن : المعیار األول ات بطریق وا فھم الطالب كیفیة استخدام التقنی ة لیكون ة وقانونی ھ، أخالقی

  . مواطنین رقمیین صالحین ومتعلمین مدى الحیاة 



 

 

 

– – 

 

١٤٣ 

  .تمكین الطالب من توظیف التقنیات في االستخدامات الشخصیة بفاعلیة : المعیار الثاني

رن : المعیار الثالث ي الق اعلین ف واطنین ف وا م صال لیكون تزویدھم من استخدام برمجیات االت

)٢١(  

م :  المعیار الرابع ا یجعلھ وب بم تخدامات الحاس تزوید الطالب بالمعارف الخاصة بوظائف اس

  . قادرین على االستخدام الفعال للتقنیة 

  : دور التربیة في تحقیق المواطنة والمواطنة الرقمیة 

للتربیة دور في تنمیة المواطنة وترسیخھا في العقل : التربیة من أجل المواطنة 

قع عملي ممارس، واالنتقال بالمواطن من حالة كونھ مواطن بنص والوجدان، وتحویلھا إلى وا

 : ٢٠١٥الغریبیة ، .( القانون إلى حالة كونھ مواطن مشارك إلعداد مواطنین فاعلین مسؤولین

وتعزیز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعھ وقیمھ ونظامھ ) ١٩ : ٢٠١٧شریف، ( و) ١٥

 تشبع الفرد بثقافة االنتماء وأن یتمثل ذلك في وبیئتھ وثقافتھ لیرتقي ھذا الشعور إلى حد

سلوكھ ودفاعھ عن قیم وطنھ ومكتسباتھ وھنا یتم التركیز على تزوید األطفال مجموعة من 

: ٢٠١٥المعمري، ( المعارف والقیم والمھارات من أجل المشاركة الفاعلة في الحیاة العامة 

أو ناقلین لھ ومن األھمیة معرفة أنھ كما تؤثر علیھم بوصفھم متمثلین للرأي العام  ) ١٨١

توجد عالقة ھامة ومستمرة بین التربیة والتراث الثقافي حیث یتأثر كل منھم في اآلخر ویؤثر 

  ) ٣٣٨: ٢٠١٥نورالدین، عائشة، . (فیھ 

وتعد التربیة حق من حقوق المواطنة وھي أداة للتنمیة تسعى إلى بناء شخصیة مواطن 

ھة الثنائیة الصعبة والموازنة بین الماضي والحاضر وبین متزن إذا ما وضعت في مواج

األصالة والمعاصرة والمواءمة ، التي تقود إلى تحقیق تنمیة مثمرة إلى بناء مواطن متمسك 

بخصوصیتھ التي تعبر عن ھویتھ وھو في نفس الوقت عالمي في تفاعلھ مع العالم في وقت 

  ) ٤: ٢٠١٥ بوعبدهللا ،.( تتالشي فیھ الفواصل بین الدول

  :دور معلمة ریاض األطفال في إكساب طفل الروضة مواطنة رقمیة سلیمة :  ًثانیا

  : ـــ دور معلمة الروضة في تنمیة قیم المواطنة 



 

 

 

– – 

 

١٤٤  

تزوید األطفال بالمعلومات عن الوطن وتدریبھم على التفكیر في كل ما یتعلق بھذا 

مھ، والمعلمة قدوة للطفل في طاعة الوطن كاألسالیب التي تعودھم على الطاعة لقوانینھ ونظ

ًنظم الروضة تقدم المثل العلیا التي تسمو بالفرد وتجعلھ محبا لنجاح اآلخرین ویلزم علیھا أن 

تعمل على تنمیة قیم الوالء واالنتماء وحب الوطن وتأصیل الھویة الوطنیة لدیھ بشتى الطرق 

حجاجي ، .( أبناء الوطنًوالوسائل المناسبة وتروي على مسامعھم قصصا عن انجازات

٨٩: ٢٠٠٩ (   

تعد ریاض األطفال أول مؤسسة تربویة اجتماعیة یتم فیھا تشكیل شخصیة الطفل 

وتعلیمھ أسس المفاھیم المختلفة وكما أوضح فروبل أھمیة االستفادة من االستعدادات الخاصة 

  تع بالعدید ھذه المرحلة وتوجیھھا الوجھة السلیمة، وذلك من خالل معلمة مؤھلة تتم في

عبدالخالق وعلي ، .( من الخصائص التي تساعد األطفال على النمو السلیم من مختلف النواحي

   )         ٣٧ ـــ ٢٥: ٢٠١٧

ومعلمة الروضة ھي عصب العملیة التربویة، إذ علیھا یقع العبء األكبر في تحقیق 

یعة خاصة ولھا تأثیر على ًالروضة ألھدافھا وبرامجھا وأنشطتھا، والمعلمة تلعب دورا ذا طب

سلوك األطفال سواء بشكل مباشر وغیر مباشر، فھي قدوة لھم ونموذج یحتذى 

  ) ٣٢٧: ٢٠٠٣الشرقاوي، .(بھ

ولھا دور مھم في تحدید نوع التكنولوجیا المناسبة لألطفال وذلك لضمان تحقیق 

التطبیقات والبرمجیات مختلف الفوائد المتوقعة، ویجب علیھا آخذ الوقت الكافي لتقییم واختیار 

المناسبة وذلك في ضوء مبادئ التنمیة والتعلیم، كما یجب علیھا وبالتعاون مع الوالدین 

الشجیع على استخدام المزید من التطبیقات التكنولوجیة لكافة األطفال فاالستخدام المناسب لھ 

یة ، جامعة الملك مركز الدراسات االستراتیج. ( آثاره الكبیرة في مرحلة الطفولة المبكرة 

  )٣٧ : ٢٠١٢عبدالعزیز، 

  )(Ribble,2010: 22: ع رییبل عدة معاییر للمعلم في العصر الرقمي وھيضولقد و

  .ـ یفھم القضایا المجتمعیة وما یرتبط بھا من مسئولیات في سیاق الثقافة الرقمیة المتطورة١

  .ـ یظھر سلوكا قانونیا وأخالقیا في ممارستھ المھنیة ٢
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١٤٥ 

 استخدام المعرفة الرقمیة بطرق آمنھ وقانونیة، بما یتضمنھ من احترام لحقوق الطبع ـ یؤید٣

  .وحقوق الملكیة وتوثیق المصادر 

ة ٤ اعالت االجتماعی سلوك الرقمي التف ـ یتیح ویندمج بالمعاییر الرقمیة أو ما یسمیھ رییبل ال

  . المسؤولة المرتبطة باستخدام التكنولوجیا والمعلومات 

ات ـ یتیح ٥ زمالء والطالب من ثقاف ا مع ال االنخراط كلی ا ب ا كلی ا واھتمام ا ثقافی دمج فھم ًوین ً ً ً

  . أخرى باستخدام أدوات تحقیق التشاركیة 

إذا كنا نرید ألطفالنا أن یكونوا قادرین على التعامل السلیم مع التكنولوجیا، فنحن 

تتبعھا المعلمة كونھا  التيبحاجة إلى أن نتحدث بشكل واضح عنھا، ومعرفة بعض االعتبارات 

ھي إیجاد وتنفیذ رؤیة مشتركھ تدمج :رؤیة القیادة ) ١:من قادة العصر الرقمي كاآلتي

أن یجددوا : ثقافة تعلم العصر الرقمي) ٢.التكنولوجیا في جمیع جوانب التعلم والتدریس

ھم باألجھزة تحدید الثغرات الحتیاجات: تحسین األجھزة) ٣رؤیتھم إلنشاء بیئات تعلم رقمیھ 

التمیز في الممارسة المھنیة بتوفیر فرص التطویر المھني المستمرة ) ٤.التكنولوجیة المتصلة

دعم سیاسات االستخدام : المواطنة الرقمیة) ٥.والمتسقة لكافة المعلمات في جمیع المناطق

  )Ribble & Miller& Larson 2009: 14.( المقبولةللتكنولوجیابشكلمناسب

 International Societyیة الدولیة للتكنولوجیا في مجال التعلیم وأوضحت الجمع

for Technology in Education والتي تصف معاییر )ISTE ( للطالب، المھارات

والمعرفة التي یحتاجونھا لتقدمھم ونموھم للمساھمة في مجتمع عالمي مترابط ومتغیر 

ي إعدادھم للمستقبل، وھذه المعاییر باستمرار، وأن الطالب ھم محور عملنا، وھدفنا األساس

المواطن الرقمي، منتج المعرفة، المتعلم المفوض، المتعاون العالمي، (المرتبطة بالطالب 

تحتوي على المھارات واالتجاھات ) المصمم المبتكر، المفكر الحاسوبي، المتواصل المبدع 

  ).٤ : ٢٠١٦ح ،صال. (الواجب تنمیتھا لدى الطالب لتلبیة متطلبات العصر الرقمي

أن إعداد معلمة األطفال لممارسة مھارات المواطنة ) ١٥: ٢٠١٣ریبیل ، (وأكد 

ًالرقمیة من جھة وتدریسھا من جھة أخرى أمرا حیویا نظرا ألن أطفال عمر الخامسة أو  ً ً

ًالسادسة یعطون ھاتفا أو كمبیوترا محموال ویقوم األطفال بتحدید أصدقائھم ومراسلتھم  ً ً
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١٤٦  

لى مواقع التواصل االجتماعي وھذا قد یعرضھم لعملیات استغالل من األخرین والدخول ع

 ویكونوا في أمس الحاجة لمن یوجھھم لممارسة مھارات المواطنة الرقمیة وأخالقیاتھا

والمعلمة ھي المحرك الحقیقي والمنفذ الواعي ألنشطة وبرامج محو األمیة الرقمیة 

ُسدى عندما تقود ھذه البرامج معلمات تفتقر للتنور المعلوماتیة، وتذھب كل جھود التطویر 
الرقمي، لذا أصبحت الحاجة ماسة إلكساب مفاھیم وتنمیة مھارات المواطنة الرقمیة لدى 

معلمات ریاض األطفال باعتبارھن في صدارة من یتفاعلون مع أطفال المجتمع ویمثلون 

لتقییم ) ١٢: ٢٠١٦،السید( لھ النماذج األخالقیة لھم منذ نعومة أظفارھم، وھذا ما أشار

مستوى إتقان طالبات الفرقة الرابعة بشعبة الطفولة بكلیة التربیة بسوھاج لمفاھیم ومھارات 

المواطنة الرقمیة، والتعرف على مدى تأثیر برنامج مقترح قائم على منصة التعلم اإللكتروني 

ارسة أخالقیاتھا ، والذي أثبت في تنمیة مفاھیم ومھارات المواطنة الرقمیة واتجاھاتھم نحو مم

ھ بتضمین البرنامج المقترح تفاعلیتھ في رفع مفاھیم ومھارات المواطنة الرقمیة مع توصی

  .ضمن مقررات تكنولوجیا التعلیم التي تدرسھا الطالبات 

 ثالثة مجاالت حیویة لمحو األمیة ىالتركیزعل) ,Kristen 42:2011(كما أكد

مرحلة الجامعیة على النحو المحدد في معاییر رابطة الكلیات المعلوماتیة للطالبات في ال

) ٣(التقییم النقدي للمعلومات ) ٢(البحث عن المعلومات بشكل فعال) ١(ومكتبات البحوث

إدراج المعلومات الجدیدة في القاعدة المعرفیة للطالبة باعتبارھم مؤشر للسلوك المسؤول 

  .  والسلیم في المستقبل 

على تدریب أطفالنا على المواطنة الرقمیة ) Donna Young, 2014 : 9(كما ركز

عن طریق استخدام برامج تشبھ جمیع برامج التواصل االجتماعي ولكن تحت سیطرة المعلمة 

للفوائد الكبیرة عند تعلیمھم المواطنة الرقمیة وفھم القواعد واالھتمامات المتعلقة بالسالمة 

  . التي تأتي مع التبادل الرقمي 

إلى أھمیة دور المعلمة في التوعیة وإعادة النظر )  ,Ioanna   (12 : 2016 أشاركما

في طرق تعلم األطفال في ظل انتشار وسائل التكنولوجیا وتنظیم بیئات تعلم األطفال داخل 

حت الدراسة أنواع التقنیات الرقمیة التي یستخدمھا األطفال الروضة وفي المنزل، كما أوض
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١٤٧ 

الذین تقل أعمارھم عن خمس سنوات في المنزل مع تقییم اآلثار المحتملة علیھم، لتحدید ماھي 

التقنیات الرقمیة التي تستخدمھا األسروأطفالھم، أن األطفال دون سن الخامسة ھم مستخدمون 

نزل، یتفاعلون معھا في اللعب والتعلم، مع أھمیة إعادة النظر لعدد من التقنیات الرقمیة في الم

  .في الطرق التي تنظم بھا القوى العاملة في السنوات األولى لبیئات التعلم الخاصة بھم

 أھمیة وعي وتطویر المعلمین والمتعلمین إلى) Gazi  ,2016 :138( وأشارت

ة التكنولوجیة بطریقة صحیحة ومنتجة بقدراتھم ومعرفتھم باستخدام األجھزة والوسائل الرقمی

  . لدعم التعلم بطرق فعالة من خالل التدریب المستمر والدورات 

التنمیة (ضرورة وأھمیة التطویر المھني ) et al   & Braak 185 :2015,(كما أكد

 المعلومات واالتصاالت واتجاھاتھن نحوھا وأنھ عامل حاسم في تحفیز لتكنولوجیا) المھنیة

استخدامھا األمثل التي تتجاوز تدریس مھارات ومواقف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

  .األساسیة

ویتضح دور معلمة الروضة في ركن الحاسوب التربوي التعلیمي في استخدامھا 

) كالحاسوب(ل،وتعریف األطفال بمكونات األجھزة الرقمیة للبرمجیات التعلیمیة في تعلیم األطفا

وكیفیة تشغیلھ وإغالقھ والتعامل معھ، مع مالحظة ومتابعة وتسجیل استجابات وتفاعالت 

األطفال مع األجھزة الرقمیة، توفیر برمجیات جیدة لألطفال ثم مناقشة األطفال حول محتویاتھا 

  .یم األطفال كیفیة التعامل مع األجھزة الرقمیة مع إتاحة الفرصة لیجربھا األطفال ، وتعل

  ) ٥٤، ٥٣ : ٢٠١٢العمري ، دومي ، ( 

وعند استخدم التكنولوجیا بشكل متعمد ومناسب، فإنھا تعتبر أدوات فعالة لدعم التعلم 

عندما تستخدم بالشكل ) ١: والتطویر، وھناك أربعة مبادئ توجیھیة الستخدامھا وھم 

ینبغي استخدام التكنولوجیا لزیادة فرص الحصول على ) ٢.أداه للتعلمالصحیح، یمكن أن تكون 

. من الضروري االھتمام بالمواطنة الرقمیة والوصول العادل للكل ) ٣. التعلیم لجمیع األطفال

یمكن استخدام التكنولوجیا لتعزیز العالقات وتقویتھا بین األسر والمعلمات، حیث إن ) ٤

فعالة یحسن التعلم وینبغي استخدام التكنولوجیا بطرق تدعم مشاركة الوالدین النشطة وال

التفاعالت االجتماعیة اإلیجابیة، واإلبداع، وال ینبغي أن تحل محل اللعب في الھواء الطلق في 
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١٤٨  

وینبغي أن یكون الكبار على بینة من وضع حدود للتكنولوجیا كونھم قدوة إلرشاد ، الطبیعة

حاجة إلى التطویر المھني للمعلمات أثناء الخدمة لتزویدھن األطفال في العصر الرقمي، وھناك 

   (Donohue & Schomburg , 2017 : 72:78 ). بالمھارات التكنولوجیة

أن تتماشى :   تتمثل ھذه المعاییر في :معاییر اختیار البرامج التعلیمیة المحوسبة لألطفال 

بذیئة واألفعال العنیفة، تعزیز مھارات وتدعم المنھج التربوي لألطفال، خلو المحتوى من اللغة ال

حل المشكالت وتشجع على المشاركة، الجودة الفنیة من حیث وضوح الخط والصورة والصوت 

والتباین في األلوان، تتناسب مع قدرات واحتیاجات واھتمامات األطفال، استخدام األصوات 

العمري، دومي، . (طفال واألفالم بشكل كبیر وممتع ، یسھل العمل والتحكم بھا من قبل األ

٤٩ :٢٠١٢. (  

تحكم المرحلة العمریة كثیر من تصرفات الطفل وأن نموه ودوافعھ تتغیر بتغیر نموه 

ًالعمري فالمرحلة األقل عمرا تحتاج الكثیر من التوجیھ والمالحظة سواء من الوالدین أو  ُ
 من اختیار نوعیة المعلمات، حتى یتمكن الطفل من النضوج الفكري والثقافي الذي یمكنھ

رجب، .(استخدامھ لألجھزة الرقمیة ولشبكة المعلومات، وتحدید المواقع المناسبة للزیارة

  ) ٥1 :٢٠١٥وعبدالرحمن،

  :دور األسرة في إكساب طفل الروضة مواطنة رقمیة سلیمة :  ًثالثا

أي تلعب أسرة الطفل دور مھم وجوھري في تشكیل شخصیة الطفل، فتأثیر األم ال یعادلھ 

ً تأثیر آخر السیما في المرحلة األولى من حیاة الطفل وتطلق الصرخات من أولیاء أمور خوفا

ه النداءات ذ الذي تخدش براءتھ حین مشاھدتھ للبرامج الضارة، وھالبرىءعلى الطفل 

والمخاوف تظھر واضحة في الدول معظمھا، وبما أن األسرة خط الدفاع األول في الحفاظ على 

نا وعلى تقالیدنا المستمدة من القیم االسالمیة فالبد للوالدین من إدراك مخاطر فلذات أكباد

وسلبیات اقتناء أبناءھا بعض األجھزة الرقمیة االلكترونیة ، والعمل على فحص محتویاتھا 

والتحكم في عرضھا مع قیامھم قبل كل شيء بزرع القیم والمبادئ في نفوس أبناءھم وعقولھم 

ربیة واعیة ومراقبة مستمرة، والتسلح بأسلحة شتى، واالستفادة من من خالل تربیتھم ت

تجارب األخرین والتوجھ إلى االنتقاء واالصطفاء ومحاولة مواكبة العصر بما یناسب قیمنا 
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١٤٩ 

عباس، و سالم .( وأخالقنا وإال تحولنا إلى شعب استھالكي ال وزن لھ وال یُحسب لھ أي حساب 

 ،٤٤١ : ٢٠١٦ (  

السلوك الرقمي : أن المفاھیم المرتبطة بالمواطنة الرقمیة ھي ) ٢٠١٤،القاقد( ویرى 

، االتصال الرقمي ، التربیة الرقمیة ، اإلتاحة الرقمیة ، التجارة الرقمیة ، المسؤولیة الرقمیة ، 

ًالحقوق الرقمیة ، السالمة الرقمیة ، واألمن الرقمي ، كما أن لألسرة دورا مھما في إكساب  ً

 لألطفال من خالل تنشئة الطفل رقمیا لكي یظلوا آمنین وأن یكونوا أعضاء ھذه المفاھیم

مسؤولین في المجتمع مع التأكید على أھمیة دور الوالدین في التوجیھ والمناقشة ألنواع 

ًالسلوكیات التي یجب على كل طفل أن یكتسبھا من أجل أن یصبح مواطنا جیدا في العالم  ً

وتعمل األسرة جاھدة على إشباع ورعایة الطفل من  )  Ribble, 2009 : 232. (الرقمي 

جمیع النواحي مع ضرورة توفیر االمكانات التي تفجر قدرات األطفال وطاقاتھم وتنمى 

استعداداتھم وتؤھلھم الكتساب ما تتضمنھ من لغة وقیم ومعاییر سلوكیة وعالقات اجتماعیة، 

ھم في تشكیل السلوك السوي وغیر السوي فمسؤولیة كبیرة تقع على عاتقھا لما لھا من دور م

   ) ٩٩ : ٢٠١٧بغدادباي ، . (

  دواعي إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة: رابعا ً

  :أھمیة المواطنة الرقمیة ومفاھیمھا وعناصرھا لمواجھة العصر الرقمي : أوال 

فة أطفال األجیال إن ثقافة ھذا الجیل الجدید من األطفال تختلف إلى حد كبیر عن ثقا

 السابقة ، فثقافة ھذا الجیل تتشكل من خالل استخدامھ لألجھزة الرقمیة االلكترونیة المتنوعة،

عبدالرحمن، زینب ، .( حتى یكون متوائم مع روح العصر ومع اآلمال الموضوعة للمستقبل 

٤ :٢٠١١ (   

لھ من تبعات تحتاج ًوتزداد تنشئة األطفال تعقیدا في عصر التقدم التكنولوجي لما تحم

اتفاق كل من األسرة والمعلمة مساعدة األطفال على تعلم طرق استخدام األجھزة الرقمیة 

التكنولوجیة بطریقة جیدة ومناسبة، بتوفیر الفرص اإلیجابیة ألطفالنا، والتي إذا استخدمت 

. میینبشكل خطأ یمكن أن تؤدي إلى مشكالت، وتوفیر التوجیھ المناسب لتنشئة مواطنین رق

Ribble, 2010)(   



 

 

 

– – 

 

١٥٠  

نوعین من استخدام تكنولوجیا ) et al,  & Braak  187 :2015(أوضحت دراسة 

استخدام "ـ١المعلومات واالتصاالت متمیزان في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة وھما 

استخدام "ــ ٢" لومات واالتصاالت یدعم المھارات والمواقف األساسیةتكنولوجیا المع

أن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الداعمة " المحتوي الداعم الحتیاجات التعلم

ًللمھارات والمواقف األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یحدث بشكل أكثر تواترا 

جال تكنولوجیا المعلومات وعدد سنوات الخبرة ویرتبط ویرتبط بكفاءات المعلمات في م

ًارتباطا وثیقا بدرجات النمو لمرحلة " استخدام المحتوي الداعم الحتیاجات التعلم الفردي" ً

  . الطفولة المبكرة، وكذلك كفاءات المعلمات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

ً عالمیا یركز على التعلیم في خطة التنمیة ًوأدرجت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ھدفا

 أشارت إلى أھمیة مجموعة جدیدة من المھارات والمعارف التي نسعى أن ٢٠٣٠المستدامة 

ًیكتسبھا المتعلمین، والواقع أنھ لم یعد كافیا لكل طفل أن یحصل على التعلیم وأن یتقن القراءة 

 اآلن إلى تطویر المتعلمین إلى مواطنین والكتابة والریاضیات فقط ، ویسعى المجتمع العالمي

عالمیین قادرین علي إیجاد حلول ألكبر التحدیات التي یواجھھا العالم ویحفزھم على غرس 

كساب ھذه المفاھیم الھامة، مثل السالم والعدالة لمجتمعاتھم من خالل دور المعلمین إل

ال لدورھم التنموي وإعدادھم المواطنة الرقمیة، التعلیم من أجل التنمیة المستدامة، لألطف

    et al ,2016 :189-199) &( Sherry  .  للقرن الحادي والعشرین

جعل المشاركین في المجتمع الرقمي لھم دور فعال ) ١٠٤: ٢٠١٦شلتوت ، ( كما أكد 

من حولھم ولكي یتحقق ذلك من خالل المعرفة الجیدة ألساسیات وإیجابي ألنفسھم ولآلخرین 

   .المواطنة الرقمیة ومكوناتھا كقاعدة الستخدام التكنولوجیا بشكل مالءم 

 بأنسب وقت یمكن البدء فیھ بغرس قیم المواطنة الرقمیة، وعلى من تقع یتعلقوفیما 

في استخدام التكنولوجیا قبل  مسؤولیة تحقیق ذلك ؟ تشیر الدراسات إلى أن األطفال یبدؤون

دخول المدرسة ، لذلك فھم بحاجة إلى أن یلقنھم أولیاء أمورھم أساسیات المواطنة الرقمیة 

وبذلك یمثل دور أولیاء األمور غایة في األھمیة مما یستلزم تنمیة وعیھم بالتكنولوجیا حتى 

لمین والمتخصصین في یتمكنوا من تأدیة ھذا الدور بفاعلیة، ثم یأتي بعد ذلك دور المع
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١٥١ 

ًالتكنولوجیا، على أن تكون جزءا أساسیا من المنھج تبدأ من ریاض األطفال ویخصص لھا  ً

ولم یقتصر األمر على ذلك بل لجأت بعض )  (Judy , et al, 2011: 39. منھج مستقل

  ) (Wendy, et al , 2014: 5:  الوالیات إلى تضمین المواطنة الرقمیة في قوانینھا كاآلتي

  ـــ والیة میسوري وضعت معاییر لتعلیم المعلومات تتعامل مع موضوعات المواطنة الرقمیة 

  .ًــ والیة فیرجینیا تستخدم برنامجا لألمان على اإلنترنت وعلى جمیع المدارس االلتزام بھ 

  .ــ والیة ماساسوسیس وضعت قوانین لمنع البلطجة في األماكن التي توفر خدمات اإلنترنت 

درب الطالب ــ وال ة وت ة الرقمی درس المواطن ا ت ث انھ ات، حی ة الوالی یة كینتوسي في مقدم

  . علیھا بكل مستوى دراسي 

ة  دأت والی ا ب ـ كم ز(ـ اوث ویل و س ترالیا ) نی ر ) ٢٠٠٨(باس ة عب ة الرقمی ا للمواطن برنامج

ا ة، جنب  اإلنترنت یوفر معلومات للمعلمین لمساعدتھم في فھم وتدریس المواطنة الرقمی

ع ب م ى جن ضمن  إل دین تت یم الوال ادر لتعل دادھم شص ة وإع وع المواطن رحا لموض

ام  ي ع صل وف ي الف ستخدمونھا ف وف ی ي س وارد الت ى الم دریبھم عل م ) ٢٠١٠(وت ت

دارس وأ ي خمس م ي شتجریب تدریس المواطنة الرقمیة ف یم التجریب ة التقی ارت عملی

رف الطالب وتغییر سلوكیاتھم عند إلى أن ھذه الدروس كان لھا دور فعال في زیادة معا

استخدام اإلنترنت ولقد تم االعتماد على طرائق كمیة وكیفیة لقیاس ذلك وتضمنت أدوات 

  )  .( O’Brien &stavert, 2011: 114 ًالتقییم مسحا للطالب والمعلمین والوالدین 

إلى دعم تعلم األطفال الصغار ) Lydia & et al, 2010   98 :(وأشارت دراسة 

بالتكنولوجیا في المنزل وفي الروضة، وقد أوجزت ثالثة مجاالت للتعلم یمكن دعمھا باستخدام 

توسیع نطاق المعرفة في العالم، واكتساب المھارات التشغیلیة السلیمة وتطویر (التكنولوجیات 

وكان ھناك اختالف بین دور األسرة والروضة من حیث اإلمكانات البشریة ) مھارات التعلم

نولوجیة المتاحة، والحافز والفرص لتوفیر التفاعل الموجھ وأنواع التعلم التي یتم دعمھا، والتك

فاألطفال یواجھون أنواع متنوعة من التكنولوجیا في المنزل والمعلمات لدیھم معرفھ محدودة 

بخبرات األطفال المنزلیة في مجال التكنولوجیا التي قد تكون كبیرة أو صغیرة الستخدام 

   . الرقمیة األجھزة
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١٥٢  

ًوالتزال التكنولوجیا غیر مدمجة تماما مع النظریات المتعلقة بالتعلم القائم على اللعب 

في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي الوقت نفسھ یعتبر اللعب أساس للتعلم من خالل استخدام 

ھیم التكنولوجیا، في ھذا السیاق یوفر طریقة للتفكیر في أفضل السبل لسد الفجوة بین المفا

التربویة واأللعاب على األجھزة الرقمیة في مرحلة الطفولة المبكرة، وللمعلمة دور مھم في 

إشراك األطفال بشكل فعال في االستخدام الھادف لھذه األلعاب التربویة الرقمیة في تنمیة 

 مھارات التفكیر الناقد المرتبط بالتعلم الجدید ومحو األمیة لكل ما ھو جدید یمر بھ الطفل 

Edwards, 2013: 205) (  

ومن الصعوبة تناسي استخدام األطفال لألجھزة الرقمیة، فھم یتعاملون مع مختلف 

التطبیقات، ومھم إكساب األطفال مفاھیم المواطنة الرقمیة، والتي تؤثر على السلوكیات 

وجھة عند تعاملھم مع األجھزة، والعمل على سد الفجوة بین اللعب كأساس للتربیة  المالرقمیة

في مرحلة الطفولة المبكرة واستخدام التكنولوجیات والوسائط الرقمیة، كما أن األطفال ال 

یعطون الكتب ویقال لھم أن یتعلموا بطریقة مستقلة، ال یمكن لأللعاب أن تنجح كحلول قائمة 

فیجب تواجد معلمة لتوجیھ تعلم الطفل، فاألطفال یدركون في لعبھم قواعد بذاتھا للتعلیم 

مجتمعاتھم، وبذلك یصبحون أقرب إلى الواقع ویأتون لفھم العالم الذي یعیشون فیھ على نحو 

   ) (Fleer, 2016 :75. أفضل 

واألطفال بحاجة إلى الحصول على التكنولوجیا وتطویر قدراتھم التواصلیة، فإن تعلیم 

طفالنا ینطوي دائما على محاولة تحدید المعارف والمھارات التي یحتاجون إلیھا في حیاتھم أ

المستقبلیة، واإللمام باستخدامات التكنولوجیا وتنوع التجارب لألطفال في المنزل والطرق 

والكفاءات التي تمكن بھا اآلباء واألشقاء والمعلمات لحث األطفال على األنشطة التكنولوجیة 

 ,McPake, J .یمة، باعتبارھم مواطنون رقمیون ألن أطفال الیوم نشأوا في عالم رقمي السل

2013 : 29)(  

أن لعدد أفراد األسرة  ومكان المنزل تأثیر على ) Chaudron, 2015 : 40(كما أشار

استخدام األطفال لألجھزة الرقمیة، وأوضح التقریر األوربي أن كثرة أعداد أفراد األسرة 

 استخدام الطفل للجھاز الرقمي لوقت طویل، وكذلك قلةالحادث بینھم لھ تأثیر في والتفاعل 
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المنزل المحتوى على حدیقة أو مساحتھ واسعة ینطلق فیھ األطفال بحریة دون قیود، مما 

  . یساعده على االنطالق والتحرر من االستخدام لألجھزة الرقمیة

ة  ة الرقمی ر المواطن دد :  عناص سة ) Ribble, 2014: 101(ح ر رئی سعة عناص ت

ل من  ي ك ھ ف ضل وج ى أف ة عل ة التكنولوجی زة الرقمی تساعد على تحدید كیفیة استخدام األجھ

  ) .حترام ـ التعلیم ـ الحمایةاال: (المدرسة والمنزل والمجتمع، في ثالث فئات أساسیة وھما 

حصول على حقوق الدعوة لل: الوصول الرقمي) احترم اآلخرین /احترم نفسك : ( ـ االحترام١

  .رقمیة متساویة والوصول إلیھا ھو المكان الذي تبدأ فیھ المواطنة الرقمیة

ة ـ اآلداب الرقمی ر : ـ ب عب سلوك المناس ع ال یم الجمی ى تعل ة إل سیاسات، الحاج د وال القواع

  .اإلنترنت

من األھمیة بمكان أن یدرك المستخدمون أن سرقة أو إتالف عمل شخص : ــ القانون الرقمي

  .خر أو ھویتھ أو ملكیتھ ھو جریمةآ

یم. ٢ سك :( التعل ف نف رین/تثقی ع اآلخ ل م ي) تواص صال الرقم ن : االت د م وفر العدی ع ت م

  .خیارات االتصال ، یحتاج المستخدمون إلى تعلم كیفیة اتخاذ القرارات المناسبة

  .تمع رقمينحن بحاجة إلى تعلیم كیفیة التعلم في مج: ــ معرفة القراءة والكتابة الرقمیة

ت ، : ــ التجارة الرقمیة ر اإلنترن شراء عب ات ال مع قیام المستخدمین بإجراء المزید من عملی

  .یجب أن یفھموا كیف یكونوا مستھلكین فعالین في االقتصاد الرقمي

ة.٣ سك( : الحمای ة نف رین/حمای ة اآلخ ة) حمای سؤولیات الرقمی وق والم م : الحق ب أن نعل یج

  . األساسیة في الخصوصیة وحریة التعبیر الناس بحقوقھم الرقمیة

من القضایا المادیة ، مثل متالزمة اإلجھاد المتكرر ، إلى القضایا : ـ الصحة والعافیة الرقمیة

  .النفسیة ، مثل إدمان اإلنترنت ، یجب أن یفھم المستخدمون المخاطر الصحیة للتكنولوجیا

یحتاج المواطنون الرقمیون : الرقمیةاألمن والسالمة ) ٩: ٢٠١٦بشیر جیدور حاج، (ـ ویرى

مان  راءات ض د تسبب األذى ، إج ة ق وى خارجی اتھم من ق إلى معرفة كیفیة حمایة معلوم

الوقایة لحمایة االلكترونیة وتوفیر برامج حمایة من الفیروسات وإنشاء نسخ احتیاطیة من 
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وم  أنھا أن تق ن ش ة م وة خارجی ا من أي ق ة معلوماتن ل ای ن أج ات، م ى البیان سطو عل بال

  . بیاناتنا 

إلى حق الطفل الرقمي على أنھا حقوق یقررھا ) ٢٢٦: ٢٠١٥صادق،(كما أشار 

ً أیا كان نوعھ أو عمره أو أصلھ تكفل لھ االستفادة والتمتع بثمار لإلنسانالقانون أو الشرع 

التقنیة الحدیثة في المجال الرقمي على نحو عادل ومتكافئ مع غیره ودون أن یخل ذلك 

كرامتھ اإلنسانیة أو یمس حریتھ وبخاصة عند استخدامھ للنظم المعلوماتیة المفتوحة وشبكات ب

  . االتصال الرقمیة 

  : المواطنة الرقمیة للوقایة من سلبیات ومخاطر األجھزة الرقمیة اإللكترونیة  : ثانیا 

  لى في تقریرھا السنوي الرئیسي شركات التقنیة العالمیة إ) الیونیسف(دعت منظمة 

، بالرغم من أن األطفال لحمایة مستخدمي االنترنت من األطفالاتخاذ مزید من اإلجراءات 

  ًیمثلون ثلث مستخدمي اإلنترنت، إال أن جھودا ضئیلة تبذل لحمایتھم من مخاطرالعالم 

 ألف طفل ینضمون إلى مستخدمي اإلنترنت كل یوم ١٧٠ثر من الرقمي وأشارت إلى أن أك

وقد صنف تقریر "األطفال في عالم رقمي: ٢٠١٧وضع أطفال العالم "وجاء التقریر بعنوان 

 المخاطر الواسعة التي یواجھھا األطفال على اإلنترنت ضمن ثالث فئات الیونیسف" منظمة 

  (UNICEF,  2017 ): رئیسیة 

رذ حیث تركز ھ:ـ مخاطر المحتوى١ ى تع ة عل ھ أو ضه الفئ ر مرحب ب وى غی ل لمحت  الطف

ة وبعذمل شغیر الئق وی ة ، ضلك الصور اإلباحیة والعنیف اب الكراھی ات و خط  اإلعالن

نفس ضوبع ذاء ال  مواقع االنترنت التي تروج لسلوكیات غیر صحیحة أو خطیرة مثل إی

  واالنتحار 

رین ه الفئة جمیذمل ھشوت: ـ مخاطر االتصال ٢ ال مع آخ ع الحاالت التي یتواصل فیھا األطف

خص بالغ یسعى لتواصل غیر شفي اتصاالت محفوفة بالمخاطر ومنھا اتصال الطفل مع 

الئق معھ أو إلغوائھ ألغراض جنسیة أو مع أفراد یحاولون دفعھ الى التطرف أو اقناعھ 

  .بالمشاركة في سلوكیات غیر صحیحھ أو خطرة 
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ل ت: ـ مخاطر السلوك ٣ وى مث تضمن ھذه الفئة تصرفات الطفل بطریقة تسھم في إنتاج محت

واد تح شاء م ة أو إن ال بكتاب ریض أو ضقیام األطف رین أو التح ال آخ ة أطف ى كراھی  عل

  .لك الصور التي أنتجوھا بأنفسھم ذر صور بما في شاالبتزاز أو ن

     :ومن مخاطر األجھزة الرقمیة االلكترونیة ذات المحتوى غیر المفید 

ل : ــ األضرار النفسیة ١ ب األھ سلبیة أغل األجھزة الرقمیة المتنوعة تشعل فتیل المنافسة ال

ر  ة، عب ة عائلی ون بعطل م یتمتع الھم وھ ع أطف ورھم م شاركون ص سبوك"ی " فی

ع " السناب" و" انستغرام"و ي تتب شغل ف وغیرھا من التطبیقات ولكن ھناك عائالت تن

  . الغیرةصور عائالت أخرى ما یشعل فتیل 

ًــ یجلسون األطفال أمام األجھزة اللوحیة بدال من اللعب في الھواء الطلق مع أقرانھم، وھذا ٢

ي كفیلوحده  ة الت ة واإلدراكی  بأن یمنع أي طفل من تعلم المھارات االجتماعیة والعاطفی

   ) ٢٠١٧الردایدة ، ( یحتاجھا  للتواصل والتفاعل مع اآلخرین 

صحیة ٣ ار ال ة حذ: ـ اآلث زة الرقمی تخدام األجھ ى اس ال عل ود األطف صحة من تع راء ال ر خب

ابات ربمااإللكترونیة  ا إص ات أبرزھ ى إعاق د تنتھي إل  یعرضھم إلى مخاطر وإصابات ق

الرقبة والظھر واألطراف، وتأثیر الومیض المتقطع بسبب المستویات العالیة والمتباینة 

صرع من اإلضاءة في الرسوم المتحركة الموجودة الت ات من ال د تسبب حدوث نوب ي ق

ى  ؤدي إل سیة ت عة الكھرومغناطی ى أن األش افة ال سمنة ، إض صداع، ال ال، ال دى األطف ل

  .حدوث احمرار العینین والجفاف والزغللة 

ألن نسبة كبیرة من األلعاب اإللكترونیة تعتمد على التسلیة واالستمتاع : ــ العنف والعدوان ٤

ًكاتھم فقد تكون أكثر ضررا من أفالم العنف التلیفزیونیة ألنھا بقتل اآلخرین وتدمیر ممتل

ا  ة لیلعبھ صیة العدوانی تقمص الشخ ل أن ی ن الطف ب م ة وتتطل صفة التفاعلی صف ب تت

ھا،  سابویمارس ول اكت سل والخم دوث الك شبوھة، ح ة م وین ثقاف سیئة وتك ادات ال  الع

صل عن ا ة ، منف وتر والعزلة االجتماعیة لدى األطفال، األنانی ى الت افة إل ع،  باإلض لواق

رد  دى الف ة واإلرادة ل . ( االجتماعي وفقدان المقدرة على التفكیر الحر وانحسار العزیم

   ) ٦٦ ، ٦٥: ٢٠١٢العمري  و دومي ، 
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رط ٥ تعمال المف ة االس ال نتیج دى األطف ة ل ات الغریب سلوكیات والممارس ض ال ور بع ـ ظھ ـ

عنف، المشاكل االجتماعیة، وقد یتعرض للترھیب أللعاب اإلنترنت، التمییز العنصري، ال

ون ، .( المخاطرواالختطاف وغیرھا من  ي ـ م ان ك ھ ، ب اطر  ) ٢٠٠٩توری ذه المخ وھ

ة  صغر لمواجھ ذ ال سبة من لیمة مكت ة س ة رقمی الل مواطن ن خ ا م صح بمواجھتھ ین

من مستحدثات العصر الرقمي من خالل مواطن رقمي یتعامل بثقة وأمان ویتسم بالعدید 

  )٤٠٢: ٢٠١٤الجزار ، : .( المواصفات والتي منھا 

  .ـ یحافظ على المعلومات الشخصیة ١

  .یھ في استخدام الوسائط الرقمیة ضي یقذ الالوقتـ یدیر ٢

  .ـ یقف ضد التسلط عبر اإلنترنت ٤. ـ یحمي الثقافات والمجتمعات في البیئة االفتراضیة ٣

  . ي تنتشر في الوسائط الرقمیةـ یحمي نفسھ من المعتقدات الفاسدة الت٥

  : بعض فوائد استخدام األطفال لألجھزة الرقمیة على أساس المواطنة الرقمیة :   ثالثا 

على الرغم من المخاطر التي یمكن أن تصیب أطفالنا جراء استخدام األطفال لألجھزة 

  ض یجد لھا فإن البعالرقمیة اإللكترونیة دون وعي وال معرفة بكیفیة االستخدام الصحیح 

  

  :فوائد منھا

ل ١ ل أن یتعام ة للطف ًــ تعتبر مصدرا مھما لتعلیم األطفال، استثارة خیال الطفل، تعطي فرص ً

طلبھ، ( ، ویتعلم الطفل التفكیر العلمي، وتنمیة التفكیر االبتكاريالحدیثةمع التكنولوجیا 

٢٥٦: ٢٠١٧(  

ة، و٢ تخدام الحاسب ــ القدرة على دعم األطفال في جمیع جوانب التنمی م، واس ز تعلمھ تعزی

ال، المھاراتأداة مفیدة لتعزیز  دى األطف ة ل  المعرفیة واللغویة واإللمام بالقراءة والكتاب

ویمكنھم في الحصول على المزید من الصور واألصوات، وإن االستخدام السلیم للبرامج 

  ) (Tsitskari, et al, 2005: 35 .یمكن أن یحدث فرقا كبیرا



 

 

 

– – 

 

١٥٧ 

وضع إطار مفاھیمي لتطویر المناھج وتقدیم التعلیم التكنولوجي في مرحلھ الطفولة ـ أھمیة ٣

ضوء ) كمشروع(المبكرة  سلط ال منیة وی ة أو ض صوره عام ا ب لتعزیز تعلیم التكنولوجی

یة  یلة أساس ب كوس ى اللع یمعل ة للتعل ساب المعرف وجي الكت  التكنول

ف ب ) (Chatoney, et al,2009:354والمواق تخدام كت ماع كاس ھ، وس إلكترونی

رأ  ي تق ُومشاھدة قصص إلكترونیة تعلیمیة تسھم في تعلیم األطفال بالمقارنة مع تلك الت

سابھم  سن اكت ك یُح الغ، وذل خص ب ل ش ن قب ة م سختھا الورقی ي ن صة ف س الق م نف لھ

   )O. Korat , A. Shamir (2007:248,. للكلمات والمفردات والتعرف علیھا

ل المشاكل تـ ٤ ارات ح وفیر فرص لألطفال للتعبیر عن أنفسھم بشكل خالق وكذلك كسب مھ

ر  د والتفكی نالناق ره ویمك بة لعم اھج المناس ي المن ستخدمة ف رة الم ا المبتك  للتكنولوجی

 Elizabeth: 50.( یكتسب األطفال بعض العناصر الرقمیة إلى جانب المھارات المفیدة 

, Kazakoff, 2014(  

ـ تحقیق التكامل التكنولوجي الھادف والفعال في مرحلة الطفولة المبكرة، كاستخدام مجالت ٥

امیرا التصویر ال ك ؤالء األطف  الرقمي لدعم االنعكاس االجتماعي والمعرفي، واستخدم ھ

ھ  اربھم، وأن ل تج ة لتمثی صور الرقمی رقمیة لتوثیق أنشطتھم الیومیة وإنشاء مجالت ال

ينجحواًعندما التقط األطفال صورا،  صور والمشارك ف ة للم   في دمج األدوار المزدوج

صفیة األنشطة، أدمج األطفال التكنولوجی ي أنشطتھم ال د ف  Yore , et al .ا بشكل مفی

,2006: 357 )(  

إن تربیة وظائف الحركة واالدراك وسیلة تربویة للفرد :  ـ تنمیة المھارات الحسیة الحركیة٦

ھ وأساس رورة مھم ین ض د والع ة الی ین حرك سیق ب ن والتن ر م ال الكثی یم األطف یة لتعل

تعمال  ثال واس ة م ارة الكتاب د كمھ ا بع ا فیم ي یحتاجونھ ة الت سیة الحركی ارات الح المھ

   )  ٢٦٥: ٢٠١٣مرزوق ، . ( الحاسوب یسھم إلى درجة كبیرة في تنمیة ھذه المھارة 

 

  : النحو التالي یمكن استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة على

  : الدراسات العربیة : ًأوال
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ي " بعنوان )٢٠١٢الجراح والعجلوني(ــ دراسة ١ ال ف درجة استخدام معلمات ریاض األطف

تخدامھا ھدفت " عمان لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والعوائق التي تحول دون اس

ا المعلو ال لتكنولوجی اض األطف صاالت إلى التعرف درجة ممارسة معلمات ری ات واالت م

اض،  ات الری ا لمعلم م توزیعھ تبانة ت ا اس تخدامھا، ومن أدواتھ ي اس وتحدید العوائق ف

ان،  ومن نتائجھا قلة توافر في المعدات والبرمجیات في كثیر من ریاض األطفال في عم

صاالت  ات واالت ا المعلوم تخدام تكنولوجی ال اس ي مج ام ف وضعف لدى معلمات بشكل ع

بة وقلة الوقت والحو ا المناس وفیر التكنولوجی ضرورة ت ة ب ة وأوصت الدراس افز المادی

  .وتدریب وتأھیل معلمات ریاض االطفال على استخدامھا 

ة٢ ـ دراس سلماني ( ـ وان)  ٢٠١٤الم ة  (بعن ة الرقمی یم والمواطن ة" التعل ة مقترح  ")رؤی

ي ھ ا ف ة إلیھ ة ومدى الحاج ة الرقمی صرذھدفت إلى توضیح مفھوم المواطن ي ذ الا الع

ى  رف عل االت والتع ف المج ي مختل ا ف تخدام التكنولوجی ى اس شدید عل ال ال ز باإلقب تمی

ى  ة عل صر واعتمدت الدراس ي م ة ف ا الرقمی تخدام التكنولوجی و اس اتجاھات الطالب نح

زیادة : المنھج الوصفي في تحقیق أھدافھا واستخدمت الدراسة االستبانة وتوصلت إلى 

تخدام  و اس الب نح ھ الط ة توج ة عین ة معرف ا وقل ف أنواعھ ة بمختل ا الرقمی التكنولوجی

  .الدراسة بالسلوك الصحیح والمقبول والمرتبط باستخدام التكنولوجیا 

ة ٣ ـ دراس زار  (ـ وان )٢٠١٤الج ة "  بعن یم المواطن رس ق ي غ ة ف سة التربوی دور المؤس

ن أنذ ھدفت إلى وضع تصور مقترح حول الدور ال"الرقمیة تصور مقترح وم ي یمك  تق

ة  بھ المؤسسات التربویة في التعامل مع المواطنة الرقمیة كأحد ثمار الثورة التكنولوجی

ي  سابقة ف ات ال ل الدراس ى تحلی ة عل دت الدراس الي اعتم صر الح ي الع شھا ف ي تعی الت

یم ذالمجال ومسح األدبیات  رس ق رورة غ ى ض ات العالقة بالمجال وتوصلت الدراسة إل

لك بتطویر ذو) المدارس والجامعات( التربویةخالل المؤسساتالمواطنة في الطالب من 

یة ووضع  ات االفتراض شكیل المجتمع ة وت البیئات التعلیمیة الداعمة للتكنولوجیا الرقمی

  .  ضوابط ومعاییر للتعامل الرقمي 
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١٥٩ 

ا "  بعنوان )٢٠١٥الدھشان والفویھي(ــ دراسة٤ ة مدخال لمساعدة أبناءن المواطنة الرقمی

ا " في العصر الرقميعلي الحیاه ة وأبعادھ ة الرقمی وم المواطن یح مفھ ى توض  ھدفت إل

المختلفة ومبررات الدعوة الستخدام مدخل المواطنة الرقمیة للتربیة العربیة في العصر 

ة  سات التربوی ب من المؤس ي تتطل صر الرقم ي الع اة ف ى أن الحی لت إل الرقمي، وتوص

اة ف اء للحی داد األبن ي إع دورھا ف ام ب صر وذي ھالقی ة ذا الع دعیم ثقاف الل ت ن خ ك م ل

ف  ة مختل االستخدام الرشید والمفید للتقنیات الرقمیة لدى األفراد وتدریبھم على ممارس

  .جوانب المواطنة الرقمیة من خالل الفعالیات التربویة المناسبة

ال لألل"  بعنوان )٢٠١٥الزیودي ، ( ـــ دراسة ٥ تخدام األطف ة الس ات التربوی اب االنعكاس ع

ورة ة المن ة بالمدین " اإللكترونیة كما یراھا معلمو وأولیاء أمور طلبھ المدارس االبتدائی

ھدفت للتعرف على االنعكاسات التربویة الستخدام األطفال لأللعاب اإللكترونیة كما یراھا 

نھج  تخدمت الم ورة واس ة المن ة بالمدین دارس االبتدائی ة الم ور طلب اء أم و وأولی معلم

اطر لھالوصفي الم ة مخ رون أن ثم ین ی ا أن المعلم اب من ذسحي، ومن نتائجھ ه األلع

ان  ة إدم سلبیة نتیج صحیة ال ار ال حیث دورھا في حوادث العنف المدرسي بأنواعھ، اآلث

شكالت ك دة م ر ع دت األس ا أب ال، كم رة ضاألطف راد األس ین أف ري ب ل األس عف التواص

ل ت بتفعی ال، وأوص دى األطف ة ل ة األنانی روز نزع ة وب ة الحكومی ات الرقاب  دور ھیئ

  .  ه األلعاب ذوالمختصة في مراقبة ما یطرح باألسواق من ھ

ة ٦ ـ دراس افي ( ـ وان ) ٢٠١٦كف یم " بعن ة التعل ذ مرحل ي تالمی ة وع رح لتنمی صور مقت ت

ة "االساسي بثقافة المواطنة الرقمیة  ة ثقاف ي تنمی ة ف ى دور المدرس رف عل ھدفت للتع

ع تناول المناھج الدراسیة لثقافة المواطنة الرقمیة والوصول إلى المواطنة الرقمیة وواق

ى  تصور مقترح لتنمیة ثقافة المواطنة الرقمیة في مرحلة التعلیم األساسي، وتوصلت إل

ة  صري اإلتاح ق عن یم األساسي تحق ة من التعل ة الثانی أن المقررات الدراسیة في الحلق

م الرقمیة ومحو األمیة الرقمیة ویحتوى على ا ي عل یة ف وعات األساس لعدید من الموض

بعض  ام ب ین عدم االھتم ي ح ھ ف ل مع ان التعام ى إتق ذ عل ساعد التالمی ي ت الحاسوب الت

ام  ا أي اھتم د بھ ي ال یوج یم األساس ن التعل ى م ة األول رى، وأن المرحل ر االخ العناص
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١٦٠  

الوقائیة في بعناصر المواطنة الرقمیة وقضایاھا على الرغم من أھمیتھا وأھمیة التدابیر 

  . ا العمر عن طریق تنمیة ثقافة المواطنة الرقمیة ذھ

الوعي بمشكلة التسمم التكنولوجي لدى أولیاء "بعنوان  ) ٢٠١٦عباس وسالم  (ـ دراسة ٧

وھدف البحث للكشف عن الوعي بمشكلة التسمم التكنولوجي " أمور األطفال ومعلماتھم

ت اتھم وكان ال ومعلم ور األطف اء أم دى أولی ث ول ة البح ال ٣٠٠ عین ور أطف اء أم  أولی

ا ٣٠٠الریاض و نھج الوصفي وأدواتھ تخدم البحث الم داد واس ة بغ ي مدین اتھم ف  معلم

مقیاس الوعي بمشكلة التسمم التكنولوجي، ومن نتائجھ أن أفراد العینة ككل لدیھا وعي 

ل بمشكلة التسمم التكنولوجي االعالمي وأن ھناك فروق في الوعي بین افراد الع ة كك ین

  .   ولصالح االمھات 

  : الدراسات األجنبیة : ثانیا 

ال " بعنوان  ) Sandvik  , 2012 (ــ دراسة1 استخدام االیباد الكتساب مھارات اللغة ألطف

رة  ة المبك راض "الطفول ق أغ ا دور لتحقی ون لھ ة أن یك زة الرقمی ن لألجھ دفت یمك  ھ

اد وال تخدام األیب ال، كاس اض األطف ي ری ة ف ال تربوی ام األطف سھم إللم ي ت ات الت تطبیق

ھ  اق معرف یع نط ة وتوس راءة والكتاب ارات الق وعة(لمھ ة الموض ساب ) المعرف واكت

شغیلیة  ارات الت اتیح(المھ اوس، المف شغیل  الم ى ت درة عل ارات ) الق ویر مھ وتط

ل(التعلم تعلم الطف ة ل ة والمعرفی ة واالجتماعی سمات العاطفی ة من ال ا یجب ) مجموع كم

ى الم ة، عل ة الراجع ال، والتغذی ع األطف شطة لجمی شاركة الن ن الم دوا م ات أن یتأك علم

ات  دمون المعلوم ون ویق بعض، ویطلب ضھم ال ساعدون بع شاركون وی اعلون ویت ویتف

  .والتفسیرات 

المواطنة الرقمیة تعني تعلیم الحروف للعصر الرقمي " بعنوان  ) Jason,2012(: ــ دراسة 2

ة ھدفت إلى أھمیة دمج األ"  نشطة الرقمیة لألطفال لمواجھة العصر الرقمي، بھدف مواكب

صر ال ي، ذالع ل ذك شئھ جی صممھ لتن ة م ة أكادیمی رامج تعلیمی شاء ب ة وإن ز بالرقمی ي تمی

ذا  ة، وھ اة الرقمی وراعي لألطفال الذین یفھمون المسؤولیات والفرص المرتبطة بنمط الحی

داد ) لبرامج ت اذالتي نف( ما فعلھ مجلس المدرسة المثالیة  سیق وإع لیشارك في عملیات تن
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١٦١ 

ع،  یة للمجتم ة واالفتراض ات المادی تالف البیئ اة اخ س مراع دد المجل ة وح رامج الرقمی الب

ع  ة، م ة الرقمی یم المواطن وتوفیر الوصول إلى اإلنترنت وھو شرط أساسي للتمكن من تعل

ى األ ال عل دریب األطف ن ت ین م ات والمدرس اء المكتب ین أمن ة تمك ة أھمی شطة الرقمی ن

  .المتنوعة 

ة 3 ـ دراس وان )Choi ,2016(ـ ة "  بعن یم المواطن ة لتعل ة الرقمی وم المواطن ل مفھ تحلی

ت صر اإلنترن ي ع ة ف م  " الدیمقراطی ي ت ة الت ة الرقمی وم المواطن د مفھ ى تحدی دفت إل وھ

وم  ى أن مفھ ة إل لت الدراس یة وتوص نوات الماض شر س الل الع تھ خ تخدامھ وممارس اس

ي، المواط ول الرقم ا الوص شمل عدة عناصر أھمھ اد ی دد األبع وم متع و مفھ ة ھ ة الرقمی ن

  األخالق الرقمیة ،المشاركة السیاسیة، المقاومة الحاسمة 

ین" بعنوان )C ,Redecker, 2017(ــ دراسة 4 " اإلطار األوروبي للتخصص الرقمي للمعلم

ین و ة للمعلم اءة الرقمی ویر الكف دفت لتط ساعدتھم علذھ ك بم د ل اءتھم وتحدی یم كف ى تقی

ارات  افة المھ یم ، وإض ات التعل ي ممارس شجیعھم ف دریبھم، وت ة وت اتھم التدریبی احتیاج

تم ) الرقمیة(والكفاءات  مىذالجدیدة الالزمة لھم وی ي إطار س ك ف  ) Dig Comp Edu(ل

تقییم لجمیع معلمي مستویات التعلیم، من الطفولة المبكرة الى تعلیم الكبار وإمكانات إجراء 

زمالء  ع ال ة م اعالت المھنی ع التف ي جمی ة ف ة التقنی شامل وتطویر لكفاءتھم الرقمیة التربوی

ول ي اآلراء ح ق ف ى تواف ول إل ور، وللوص اء األم ین وأولی سیة والمتعلم االت الرئی  المج

دول  م ال ھ معظ ترك فی رح اش امج مقت ع برن ا، ووض اء رقمی ربین األكف ر الم وعناص

  :  مجاالت الكفاءة الرقمیة للمعلمین ومنھا األوروبیة، یحتوى على 

ویر : ١ صال والتط ة لالت ات الرقمی تخدام التقنی ین واس ة للمعلم شاركة المھنی شطة والم األن

  .المھني

  .الموارد الرقمیة  إنشاء وتبادل الموارد الرقمیة: ٢

  .إدارة وتخطیط استخدام التقنیات الرقمیة في التعلیم والتعلم: ٣

  .ام التقنیات واالستراتیجیات الرقمیة تقییم استخد: ٤
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١٦٢  

  .تمكین المتعلمین باستخدام التقنیات الرقمیة لتعزیز التفاعل الفعال السلیم لھم : ٥

ة : ٦ ا الرقمی تخدام التكنولوجی ن اس ین م ین المتعلم ین تمك ة للمتعلم اءة الرقمی سھیل الكف ت

  .بشكل خالق ومسؤول لتقنیات المعلومات واالتصاالت

رة" بعنوان  )et ,Reeves,2017(ــ دراسة 5 ة المبك ة الطفول ي مرحل ول ف تعلم المحم " ال

ة  ف الذكی ة والھوات زة اللوحی ي تشمل األجھ ھدفت الى استخدام األجھزة المحمولة والت

نھج  وأجھزة القراءة اإللكترونیة ومشغالت الصوت في الفصول الدراسیة، واستخدم الم

وعتین، وتذالتجریبي ال ون من مجم ة ) ٢٨( كونت مني یتك تخدمت المجموع ال اس ًطف

ارات  ة والمھ ارات اللغوی ة المھ ة، لتنمی ات موجھ ع تعلیم اد م زة األیب ة أجھ التجریبی

تعلم  ج ال ین أن دم اد وتب زة األیب دیھم أجھ ن ل م یك ضابطة ل ة ال یة؛ والمجموع الریاض

  .لیة المحمول في مجاالت محددة یزید من اإلنجاز في مرحلة الطفولة المبكرة بفعا

اكتشاف تكامل التكنولوجیا باستخدام التعلم القائم " بعنوان )Bogott ,   2017(ــ دراسة 6

رة ة المبك دادات الطفول من إع ة ض اب الرقمی ى األلع وجي "عل ل التكنول دفت للتكام  ھ

ي  ا بشكل صحیح ف دمج التكنولوجی ة ل ة الالزم وتطویر المعارف التكنولوجیة والتربوی

ا األنشطة الیومیة لل ي لھ اب الت ى األلع ائم عل ي الق تعلم الرقم ذ ال طفل واستخدامھا لتنفی

یح  ي تت صول الت داد الف ا إع م نتائجھ ن أھ ان م ل، وك ة للطف ة وتعلیمی ة اجتماعی قیم

ة  ي الممارس ا ف للمعلمات إدخال تحسینات على تعلیم األطفال من خالل دمج التكنولوجی

ات ة للمعلم ضل الیومیة، وتوفیر الدورات التدریبی ق أف ة لتحقی ة الرقمی ة المھنی ، للتنمی

ابي  أثیر االیج ى الت ة ال ارت الدراس صول، وأش ي الف ذھا ف الممارسات التكنولوجیة لتنفی

ذین  ة أو ال ات الخاص ال ذوي االحتیاج ي مساعدة األطف ة ف ة التكنولوجی لألجھزة الرقمی

ال ع األطف ة م صص الرقمی وي، كتسجیل بعض الق و اللغ ي النم أخر ف دیھم ت اق ل ؛ وإرف

  .ملفات الصوت الرقمیة للطفل كالراوي ، وأن یتعلموا بشكل أفضل كیفیھ تطبیقھا 

ة 7 وان )Vanessa ,2017 (ـ دراس ع" بعن اق واس ى نط ة عل ة الرقمی ة : المواطن دراس

ادرة ي للمب ور التنظیم ة "التط رامج فعال ذ ب ي تنفی دارس دورا ف ادة الم دفت أن لق ً وھ

تباقي للمواطنة الرقمیة لخدمھ ال صور اس ذ ت طالب بشكل أفضل ، ووضع وتصمیم وتنفی



 

 

 

– – 

 

١٦٣ 

لبرامج المواطنة الرقمیة والسیاسات التي تعترف بالعالم الرقمي على نحو متزاید ، في 

ضي،  مجتمع یؤثر فیھ الخطاب الرقمي، وأصبحت الحاجة ماسة لھا أكثر من أي وقت م

 المؤسسات التعلیمیة، كما وتؤثر على كیفیة وضع مناھج للمواطنة الرقمیة وتنفیذھا في

ینبغي تطویر وتصمیم وتنفیذ مبادرات المواطنة الرقمیة التي تمكن الطالب من االنخراط 

  .بشكل حاسم في القرن الحالي 

  ) :العربیة واألجنبیة ( تعلیق على الدراسات السابقة 

ة استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في بناء أدوات الدراسة الحالی

ومناقشتھا للنتائج وتجدر اإلشارة بأن الدراسات التي تناولت المواطنة الرقمیة للطفل قلیلة جدا 

افة إلى تناول الدراسة الحالیة متغیرات لم تتناولھا الدراسات ضفي حدود علم الباحثة باإل

اسات على الرغم من قلة الدرو. ا ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقةذالسابقة وھ

العربیة واألجنبیة عن المواطنة الرقمیة لطفل الروضة ودور األسرة والمعلمات في إكساب 

الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، إال أن مجموعة الدراسات التي تم تحلیلھا، أبرزت 

مفھوم المواطنة الرقمیة وعناصرھا وأھمیتھا في اكتساب األطفال المعارف والمھارات 

لالزمة الندماجھم في ھذه المجتمعات الرقمیة، وأھمیة التنمیة الرقمیة للمعلمة والسلوكیات ا

  .لما یعود إیجابیا على طفل الروضة 

 الدراسات السابقة بأھمیة دور المعلمة في تحقیق المواطنة الرقمیة بعضواھتمت 

لحالیة من  اوالكفاءة المھنیة الرقمیة للمعلمات وبشكل عام استفادت الدراسةوذلك بالتنمیة 

تحلیل محتوى الدراسات السابقة في التعرف على مفھوم المواطنة الرقمیة وعناصرھا 

وأھمیتھا وممیزاتھا ومشكالتھا، وعوائق االستفادة منھا، ومن ثم استخلصت بعض النقاط التي 

  .یمكن االستفادة منھا عند وضع التصور المقترح للدراسة الحالیة 
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١٦٤  

ع  : یداني للدراسةاإلطار الم: المحور الثالث  ساؤل الراب ى الت یتم من خاللھ االجابة عل

  : للدراسة

فیما یلي یتم استعراض اجراءات الدراسة من حیث أھدافھا والخطوات التي اتبعت لبناء 

ًاألدوات المستخدمة وصوال بھا إلى الصورة النھائیة، ووصف عینة الدراسة، وخطواتھا 

  .ًوأخیرا نتائجھا

  :  المیدانیة ــ أھداف الدراسة١

تھدف الدراسة المیدانیة إلى التعرف على مدى إلمام طفل الروضة بعض مفاھیم 

المواطنة الرقمیة والتي تساعده على التعامل السلیم مع األجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة 

وضة والتعرف على واقع دور كل من األسرة والر...) كالكمبیوتر، اإلنترنت، المحمول، االیباد،(

في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة والمعوقات التي تحول دون قیامھن 

  .  ا الدورذبھ

  : ـ خطوات إعداد أدوات الدراسة ٢

تم تصمیم اختبار المواقف المصور الموجھة لطفل : لتحقیق ھدف الدراسة المیدانیة 

 الملتحقین بالروضة، وكذلك تم الروضة، وتم تصمیم استبانة موجھة ألولیاء أمور األطفال

تصمیم استبانة موجھة إلى معلمات ریاض األطفال للتعرف على دور كل منھما الكتساب طفل 

  .  ا الدورذالروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة والمعوقات التي تحول دون قیامھن بھ

   : لیةولقد تم صیاغة أدوات الدراسة وتنظیم محاورھا باالستعانة بالمصادر التا

  ). العربیة واالجنبیة في المجال ( ـــ الدراسات السابقة 

  : ُـــ الدراسة االستطالعیة ، وقد روعي في تصمیم استبانات الدراسة ما یلي 

  ـــ صیاغة العبارات بأسلوب واضح  

ین ) االستبانات ( ـــ صدق  تم استخدام الصدق الداخلي من خالل عرض األدوات على المحكم

  :لى ما یلي للوقوف ع
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١٦٥ 

  .            ـــ دقة الصیاغة اللغویة للمفردات

  .ـــ مالءمة العبارات للمحور الذي تقیسھ 

مالءمة الصورة للموقف، وضوح الصورة ومدى : وبالنسبة لصدق االختبار المصور

  تعبیرھا للموقف 

ثر وضوحا، ، تم إعادة صیاغة بعض العبارات بصورة أكـــ وفي ضوء أراء األساتذة المحكمین

واتفقوا على سالمة عبارات االستبانات، من حیث تمثیل كل عبارة لمضمون المحور الذي 

  .تنتمي إلیھ 

 تم تصمیم استبانة موجھة ألولیاء أمور األطفال للتعرف على دورھم :االستبانة األولى

وق في إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، والوقوف على أھم المعوقات التي تع

  :  محاور رئیسیة ھي ) ٥( تحقیق دورھما وتكونت االستبانة من 

المستوى التعلیمي لكل من (  البیانات األساسیة للمستجیبین شاملة یتناولقسم تمھیدي 

كما تضمنت على خمسة محاور ) األم واألب ، المستوى االقتصادي لألسرة ، مكان الروضة 

  ــــ:أساسیة وھي 

  ة مدى :  المحور األول وم المواطن إلمام الوالدین بعناصر المواطنة الرقمیة ویتضمن مفھ

 .عبارة  ) ١٣( ویتكون المحور من . الرقمیة وعناصرھا التسع 

  دور الوالدین في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة بما : المحور الثاني

 .عبارة  ) ١٨(  یناسب عمره ویتكون المحور من 

 معوقات إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة  : المحور الثالث. 

سؤال .(  على معوقات إكساب الطفل للمواطنة الرقمیة من وجھ نظر الوالدین للتعرف

 )مفتوح 

  ة بعض :  المحور الرابع ل الروض المشاركة بین األسرة والروضة وأثرھا في إكساب طف

 .عبارات  ) ٧( من وتكون المحور .  مفاھیم المواطنة الرقمیة 



 

 

 

– – 

 

١٦٦  

 امس ور الخ ة: المح ة الرقمی اھیم المواطن ض مف ة بع ل الروض ساب طف ات إلك   مقترح

 ) سؤال مفتوح(

عبارة وتم صیاغة في ) ٣٨(وقد اشتملت االستبانة األولى في صورتھا النھائیة على 

  امام درجة التحقیق ) √(محاور على شكل عبارات مقیدة، یضع المستجیب عالمة ) ٣(

  ومحورین تضمنا على إجابات مفتوحة ) ة كبیرة ــــ بدرجة متوسطة ــــ بدرجة ضعیفة بدرج( 

 )١(ملحق 

 تم تصمیم استبانة موجھة لمعلمات ریاض األطفال للتعرف على :االستبانة الثانیة 

، والوقوف على أھم المعوقات دورھا في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

  :  محاور رئیسیة ھي ) ٦(وتكونت االستبانة من . المعلمة في تحقیق ذلك التي تعوق دور 

عدد سنوات الخبرة ، مكان (قسم تمھیدي یتناول البیانات األساسیة للمستجیبین شاملة 

  :منت على سبعة محاور أساسیة وھي ضكما ت) ة ضالرو

  ة ال: المحور األول ر المواطن اھیم وعناص ة بمف ة الروض ام معلم ون مدى إلم ة ویتك رقمی

 .عبارة ) ١٤(المحور من 

  اني ور الث اھیم : المح ض مف ة بع ل الروض ساب طف ي إك ال ف اض األطف ة ری دور معلم

 .عبارة ) ١٥(ویتكون المحور من . المواطنة الرقمیة بما یناسب عمره 

  ة بعض : المحور الثالث المشاركة بین الروضة واألسرة وأثرھا على إكساب طفل الروض

 .عبارات ) ٩(ویتكون المحور من . واطنة الرقمیة مفاھیم الم

  ة : المحور الرابع اھیم المواطن ة  بعض مف ل الروض أھم المعوقات التي تعوق إكساب طف

 ) سؤال مفتوح . ( الرقمیة من وجھة نظر معلمات ریاض االطفال 

  ل بعض : المحور الخامس ة إلكساب الطف ي الروض ا ف ي یجب توافرھ ات الت م المتطلب أھ

 .عبارات) ١٠(فاھیم المواطنة الرقمیة، ویتكون المحور من م

 سادس ور ال ة: المح ة الرقمی اھیم المواطن ض مف ة بع ل الروض ساب طف ات إك   مقترح

  ) سؤال مفتوح( 
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١٦٧ 

) ٤(عبارة وتم صیاغة ) ٤٨(وقد اشتملت االستبانة األولى في صورتھا النھائیة على 

امام درجة التحقیق ) √(مستجیب عالمة محاور لالستبانة في شكل عبارات مقیدة، یضع ال

. ومحورین تضمنا على إجابات مفتوحة ) بدرجة كبیرة ــــ بدرجة متوسطة ــــ بدرجة ضعیفة (

 )٢(ملحق 

للوقوف على مدى معرفة : اختبار المواقف المصور الموجھ لطفــــل الروضـــة 

الموجھة ألطفال الروضة للتعرف تم تصمیم االختبار  الطفــــل ببعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

مدى إلمام ومعرفتھ لبعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، وقد تكون االختبار في صورتھ النھائیة 

  :  أبعاد رئیسیة ھي ) ٣(من

 ى: المواطنة الرقمیة لطفل الروضة:البعد األول وع ) ٧(احتوى عل ل موض وعات، لك موض

 موقفان

  اني ل ا: البعد الث صحة والسالمة لطف ة ال زة الرقمی تخدام االجھ د اس ة عن وى : لروض احت

 .موضوعات، لكل موضوع موقف ) ٩(على 

  ث د الثال وطن : البع ي وال واطن الرقم ى : الم وى عل وع ) ٦(احت ل موض وعات، لك موض

 . موقف 

موقف، اشتمل كل موقف منھا على ) ٣٠(حیث بلغ عدد المواقف في االختبار المصور 

 واحدة إذا اختار الصورة التي تعبر عن المفھوم والسلوك حصل الطفل على درجة اختیارین

  .الصحیح ، ویحصل على صفر إذا اختار الصورة التي تعبر عن المفھوم والسلوك الخطأ 

  )٣(ملحق 

  :المعالجة اإلحصائیة ونتائج الدراسة : المحور الرابع 

ة موجھة ألولیاء أمور استبان"النتائج المتعلقة باالستبانة الموجھة ألولیاء األمور بعنوان 

األطفال الملتحقین  بریاض األطفال للتعرف على دورھم في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم 

  " .المواطنة الرقمیة ومعوقات تحقیق ھذا الدور 
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١٦٨  

  )الموجھة ألولیاء األمور: (لحساب ثبات وصدق االستبانة األولى  -

 : )االتساق الداخلي(مؤشر صدق التكوین  .١

 االتساق الداخلي لالستبانة بعد تطبیقھا على عینة عشوائیة من وتم حساب صدق

  : من غیر عینة الدراسة، وذلك من خالل) ٣٠(أولیاء األمور عددھا 

تم حساب معامالت ارتباط : ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلیة للمحور المنتمیة إلیھ

اءت النتائج كما ھي مبینة درجة كل مفردة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ، وج

  :                     بالجداول التالیة

 

 

      

٠.٠١ ٠.٧٨ ٨ ٠.٠١ ٠.٦٤٤ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٨ ٩ ٠.٠١ ٠.٦١٢ ٢ 

٠.٠١ ٠.٧ ١٠ ٠.٠١ ٠.٧٨ ٣ 

٠.٠١ ٠.٦٩ ١١ ٠.٠١ ٠.٤٩ ٤ 

٠.٠١ ٠.٨٩ ١٢ ٠.٠١ ٠.٥٥١ ٥ 

٠.٠١ ٠.٧٦٧ ١٣ ٠.٠١ ٠.٨٧ ٦ 

٠.٠١ ٠.٦٥٥ ٧    

، ٠.٠٥یتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة : من الجدول السابق

  .ن درجة مفردات المحور األول والدرجة الكلیة لھ، مما یدل علي قوة العالقة بی٠.٠١

  

  

 

 



 

 

 

– – 

 

١٦٩ 

      

٠.٠١ ٠.٥١٦ ١٠ ٠.٠١ ٠.٥٠٦ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٨١ ١١ ١٠.٠ ٠.٦٠٢ ٢ 

٠.٠١ ٠.٥١٢ ١٢ ٠.٠١ ٠.٥٦ ٣ 

٠.٠١ ٠.٦٧٨ ١٣ ٠.٠١ ٠.٧٤٤ ٤ 

٠.٠١ ٠.٩ ١٤ ٠.٠١ ٠.٤٥١ ٥ 

٠.٠١ ٠.٥٦٧ ١٥ ٠.٠١ ٠.٦٧ ٦ 

٠.٠١ ٠.٥٦٤ ١٦ ٠.٠١ ٠.٧٨ ٧ 

٠.٠١ ٠.٦ ١٧ ٠.٠١ ٠.٦١١ ٨ 

٠.٠١ ٠.٦٧ ١٨ ٠.٠١ ٠.٨٩ ٩ 

، ٠.٠٥ عند مستوي داللة یتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة: من الجدول السابق

  .، مما یدل علي قوة العالقة بین درجة مفردات المحور الثاني والدرجة الكلیة لھ٠.٠١

 

 

      

٠.٠١ ٠.٦١٦ ٥ ٠.٠١ ٠.٧ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٧ ٦ ٠.٠١ ٠.٧٨ ٢ 

٠.٠١ ٠.٨٧ ٧ ٠.٠١ ٠.٨٧ ٣ 

٠.٠١ ٠.٦٩٩ ٤    

، ٠.٠١یتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة : من الجدول السابق

  .مما یدل علي قوة العالقة بین درجة مفردات المحور الرابع والدرجة الكلیة لھ

 تم حساب معامالت ارتباط درجة محوري :  درجة كل محور بالدرجة الكلیة لالستبانةرتباطا

 :االستبانة بالدرجة الكلیة لالستبانة، وجاءت النتائج كما ھي مبینة بالجدول اآلتي
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١٧٠  

 مستوى الداللة معامل االرتباط ستبانةمحوري اال
 ٠.٦١٥ األول
 ٠.٧١٧ الثاني
 ٠.٨٧ الرابع

دال عند مستوى 
٠.٠١ 

یتضح أن معامالت االرتباط بین محوري االستبانة والدرجة الكلیة : من الجدول السابق

  .مما یؤكد االتساق التكویني لالستبانة٠.٠١لھا، جاءت دالة عند مستوى داللة 

 :ات االستبانةحساب ثب .٢

ًفردا من خارج عینة البحث، ) ٣٠(تم حساب ثبات االستبانة بتطبیقھا على عینة قوامھا 

، وذلك باستخدام برنامج الرزم )ألفا كرونباخ(وتم حساب ثبات االستبانة ككل باستخدام طریقة 

   :وذلك من خالل المعادلة التالیة) V.21 )SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

ن) = α(معامل               
ن

ع
عمج

ك

ق













1
12

2

  

كععدد مفردات االستبانة : حیث ن
2

التباین الكلى لدرجات األفراد على االستبانة  : 

قعمجـ
2

مجموع تباین درجات األفراد على كل مفردة من مفردات االستبانة، والنتائج مبینة : 

       :      بالجدول التالي

 

 

   

 ٠.٨٢ ١٣ المحور األول

 ٠.٨٤ ١٨ المحور الثاني

 ٠.٨٩ ٧ المحور الثالث

 ٠.٩ ٣٨ االستبانة ككل

 من الثبات حیث جاءت قیمة یتضح أن االستبانة علي درجة عالیة: من الجدول السابق

  .، مما یدل علي ثبات االستبانة٠.٩= معامل ثبات ألفا لالستبانة ككل 
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١٧١ 

  :     وتم حساب معامل الصدق الذاتي لالستبانة من خالل المعادلة

ة ٠.٩٤٨= ، ومن ثم صدق االستبانة   ى درج تبانة عل  مما یدل على أن االس

  .عالیة من الصدق والثبات

ور  ع - ور : ینة أولیاء األم اء األم ة من أولی راد العین الي أف غ اجم وتنوعت من ) ٤٧٣(بل

ح وصف عینة الدراسة من ضأولیاء أمور المدینة، وأولیاء أمور الریف والجدول التالي یو

ث  رة حی صادي لألس ستوى االقت ألم والم ي ل ستوى التعلیم ألب والم ي ل ستوى التعلیم الم

 .ومكان الروضة

 

 
   

 %٥٧.٥ ٢٧٢ أقل من التعلیم الجامعي
 المستوى التعلیمي لألب %٣٨.٩ ١٨٤ جامعي

 %٣.٦ ١٧ أعلى من الجامعي
 %١٠٠ ٤٧٣ اإلجمالي

 %٥٤.٣ ٢٥٧ أقل من التعلیم الجامعي
 المستوى التعلیمي لألم %٤٤.٤ ٢١٠ جامعي

 %١.٣ ٦ أعلى من الجامعي
 %١٠٠ ٤٧٣ اإلجمالي

 ٩.٧ ٤٦ منخفض
المستوى االقتصادي  %٨٦.٥ ٤٠٩ متوسط

 لألسرة
 %٣.٨ ١٨ مرتفع

 %١٠٠ ٤٧٣ اإلجمالي
نوع  (مكان الروضة  %٢٢.٤ ١٠٦ ریف ـ جبال

 %٧٧.٦ ٣٦٧ حضرـ المدینة )الروضة
 %١٠٠ ٤٧٣ اإلجمالي
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١٧٢  

  المعالجة اإلحصائیة -

   اإلحصائیة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةالمعالجةت تم

  v.17)SPSS ( في حساب التكرارات المقابلة لكل عبارة موزعة على تكرارات االستجابات

ومستوى داللتھا  ٢،والنسب المئویة لھذه التكرارات وقیمة كا) ضعیفة- متوسطة- كبیرة(

وأعطیت موازین : حساب الوزن النسبي لعبارات االستبانةواألوزان النسبیة والترتیب، و

  :رقمیة لمستوى االستجابة كما یلي 

 ضعیفة متوسطة كبیرة

١ ٢ ٣ 

  :وتم حساب الوزن النسبي، أي درجة الموافقة على كل عبارة من المعادلة التالیة

 ١ × ٣ك + ٢ ×٢ك + ٣ ×١ك= التقدیر الرقمي 

  

  حساب الوزن النسبي          ======                       

  

  . ، على الترتیب) ضعیفة- متوسطة- كبیرة(تكرارات االستجابات : ٣، ك٢، ك١ك

  ).حجم العینة(مجموع التكرارات لھذه االستجابات : ك

 ارات ٢تم حساب قیمة كا ي اختی روق ف ك للكشف عن الف ردة، وذل ل مف  لحسن المطابقة لك

رة(ثة أفراد العینة لبدائل االستجابة الثال ة ) ضعیفة- متوسطة-كبی ق المعادل ك بتطبی ، وذل

  :اآلتیة

  .التكرار المتوقع= التكرار المالحظ،  ت م =     حیث إن  ت مجـ =   ٢        كا

  

  

  ١٠٠ x  الرقميالتقدير

  ك

٢) ت م –ت (       

   مت          
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١٧٣ 

  ي إكساب م ف ول دورھ ور ح اء األم ین أولی روق ب د الف اه لتحدی تحلیل التباین احادي االتج

ألب، والمستوى الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة  حسب متغ یر المستوى التعلیمي ل

 .االقتصادي لألسرة

  ار ض " ت"اختب ل بع ساب الطف ي إك م ف ول دورھ ور ح اء األم ین أولی روق ب د الف لتحدی

ة  ان الروض ألم، ومك ر المستوى التعلیمي ل سب متغی ة  ح ة الرقمی اھیم المواطن وع  (مف ن

 ).الروضة

 

لتحدید الفروق بین أولیاء األمور في دورھم في ) ت(ائج اختبار تم في البدایة عرض نت

المستوى التعلیمي لألم، ومكان  ًإكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة وفقا لمتغیر

 وجاءت النتائج كما ھي موضحة بالجدولین على محاور االستبانة،) نوع  الروضة(الروضة 

  :اآلتین

 

 

 

 
   

  
 


 

مدى إلمام : المحور األول ٤.٤٧١ ٢٧.٨٣ ٢٥٧ أقل جامعي
الوالدین بمفاھیم وعناصر 

 .المواطنة الرقمیة
جامعي وأعلى 

 ٤.١٥ ٢٨.٧٨ ٢١٦ من جامعي
٠.٠٥ ٤٧١ ٢.٣٧٨ 

دور الوالدین :المحورالثاني ٥.٧٦٦ ٤٣.٥١ ٢٥٧ أقل جامعي
في إكساب طفل الروضة 
بعض مفاھیم المواطنة 

 .الرقمیة بما یناسب عمره
جامعي وأعلى 

 ٥.٨٥٥ ٤٣.٤٠ ٢١٦ من جامعي

 غیر دالة ٤٧١ ٠.٢

المشاركة بین  : المحورالرابع ٤.٣٤ ١٣.٩٣ ٢٥٧ أقل جامعي
األسرة والروضة وأثرھا 
على إكساب الطفل بعض 

 . مفاھیم المواطنة الرقمیة
جامعي وأعلى 

 ٤.٤٢٥ ١٢.٩٨ ٢١٦ من جامعي

٠.٠٥ ٤٧١ ٢.٣٥٨ 



 

 

 

– – 

 

١٧٤  

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات: من الجدول السابق یتضح أنھ

دور (استجابات عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي لألم حول محور االستبانة الثاني 

، حیث )الوالدین في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة بما یناسب عمره

، وھذا یشیر إلى أن متغیر المستوى ٠.٠٥ًجاءت قیم ت غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

 یؤثر في دور الوالدین في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة التعلیمي لألم ال

 .بما یناسب عمره

كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات استجابات عینة الدراسة 

الوالدین بمفاھیم مدى إلمام (حسب المستوى التعلیمي لألم حول محور االستبانة األول 

المتوسط ) (جامعي وأعلى من جامعي(لصالح المستوى التعلیمي ) وعناصر المواطنة الرقمیة

المشاركة بین  األسرة والروضة وآثرھا على (، ومحور االستبانة الرابع )٢٨.٧٨= األكبر

) أقل من جامعي(لصالح المستوى التعلیمي ) إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

  .٠.٠١ً، حیث جاءت قیمة ت دالة إحصائیا عند مستوى داللة )١٣.٩٣= المتوسط األكبر(

 

 

 

 
   

  
 


 

مدى إلمام : المحور األول ٤.٣٩٨ ٢٧.٨ ١٠٦ ریف ـ جبال
الوالدین بمفاھیم وعناصر 

 ٤.٣٣١ ٢٨.٤ ٣٦٧ حضرـ المدینة .المواطنة الرقمیة
٠.٠٥ ٤٧١ ١.٢٤٩ 

دور الوالدین :المحورالثاني ٦.٢٢ ٤٣ ١٠٦ ریف ـ جبال
في إكساب طفل الروضة بعض 
مفاھیم المواطنة الرقمیة بما 

 . عمرهیناسب
 ٥.٦٧٦ ٤٣.٥٩ ٣٦٧ حضرـ المدینة

 غیر دالة ٤٧١ ٠.٩٢٨

 ٤.٣٢٣ ١٢.٧٨ ١٠٦ ریف ـ جبال
المشاركة بین  : المحور الرابع

األسرة والروضة وأثرھا على 
إكساب الطفل بعض مفاھیم 

 ٤.٤٠٧ ١٣.٧ ٣٦٧ حضرـ المدینة . المواطنة الرقمیة

٠.٠٥ ٤٧١ ١.٨٩٦ 



 

 

 

– – 

 

١٧٥ 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات : من الجدول السابق یتضح أنھ

استجابات عینة الدراسة حسب مكان الروضة حول محاور االستبانة الثالثة، حیث جاءت قیم ت 

، وھذا یشیر إلى أن مكان الروضة ال یؤثر فى دور ٠.٠٥ًغیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

 .ساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة بما یناسب عمرهالوالدین في إك

تم عرض نتائج اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه لتحدید الفروق بین أولیاء األمور و

ًفي دورھم في إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة وفقا لمتغیر المستوى التعلیمي 

ى محاور االستبانة، وجاءت النتائج كما ھي موضحة لألب، والمستوى االقتصادي لألسرة عل

  :                                      بالجدولین اآلتین

  

          

 

  
 


 


 

 
 


 

مدى : المحور األول
إلمام الوالدین 
بمفاھیم وعناصر 

 .المواطنة الرقمیة

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

٤١.٣٧٧  
٨٨٨٥.٠٥٩  
٨٩٢٦.٤٣٦ 

٢  
٤٧٠  
٤٧٢ 

٢٠.٦٨٨  
١٨.٩٠٤ 

  دالةغیر ١.٠٩٤

: المحور الثاني
دور الوالدین في 
إكساب طفل 
الروضة بعض 
مفاھیم المواطنة 
الرقمیة بما یناسب 

 .عمره

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

٤٤.١٢٧  
١٥٨٣٩.٣٩

٩  
١٥٨٨٣.٥٢

٦ 

٢  
٤٧٠  
٤٧٢ 

٢٢.٠٦٤  
٣٣.٧٠١ 

 غیر دالة ٠.٦٥٥

: المحور الرابع 
المشاركة بین  
األسرة والروضة 

ثرھا على إكساب وآ
الطفل بعض مفاھیم 

 . المواطنة الرقمیة

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

١٩٧.٣٧٥  
٨٩٤٠.٨٦٢  
٩١٣٨.٢٣٧ 

٢  
٤٧٠  
٤٧٢ 

٩٨.٦٨٨  
١٩.٠٢٣ 

٠.٠١ ٥.١٨٨ 



 

 

 

– – 

 

١٧٦  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات : من الجدول السابق یتضح أنھ

مدى إلمام (محور االستبانة األول   المستوى التعلیمي لألب حولاستجابات عینة الدراسة حسب

دور الوالدین في (ومحور االستبانة الثاني ) الوالدین بمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة

، حیث جاءت قیم ت )إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة بما یناسب عمره

، وھذا یشیر إلى أن متغیر المستوى التعلیمي لألب ٠.٠٥ًغیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

 كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي .ال یؤثر في محوري االستبانة األول والثاني

  درجات استجابات عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي لألب حول محور االستبانة الرابع 

، )اب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیةالمشاركة بین األسرة والروضة وآثرھا على إكس(

، وھذا یشیر إلى أن المستوى ٠.٠١ًحیث جاءت قیمة ت دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

  .التعلیمي لألب یؤثر في المحور الرابع لالستبانة

وتم استخدام اختبار شیفیة لتحدید الفروق بین متوسطات استجابات أولیاء األمور 

ي لألب حول المشاركة بین األسرة والروضة وآثرھا على إكساب الطفل حسب المستوى التعلیم

  :بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، كما یلي

 



 

 

 


 
 

 

 

 

أقل من جامعي 
)٢٧٢( 

١٤.٠١ -- -- -- 

 --  *١.١١ ١٢.٩ )١٨٤(عيجام

المشاركة بین األسرة 
والروضة وأثرھا على 
إكساب الطفل بعض 

أكثر من جامعي  مفاھیم المواطنة الرقمیة
)١٧( 

١.٢٥ ٢.٣٦ ١١.٦٥ -- 
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١٧٧ 

  :الجدول السابق یتضح أنھ من

)  جامعي-أقل من جامعي(توجد فروق بین متوسطي درجات استجابات أولیاء األمور 

لصالح أقل من جامعي حول المشاركة بین األسرة والروضة وأثرھا على إكساب الطفل بعض 

  .٠.٠٥ الرقمیة، حیث جاءت الفروق بین المتوسطات دالة عند مستوى داللة مفاھیم المواطنة

 أعلى - أقل من جامعي(وال توجد فروق بین متوسطي درجات استجابات أولیاء األمور 

حول المشاركة بین األسرة والروضة وأثرھا على )  أعلى من جامعي-جامعي(، )من جامعي

ة، حیث جاءت الفروق بین المتوسطات غیر دالة إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمی

 .٠.٠٥عند مستوى داللة 

  

          

 

 
 


 


 


 

 
 


 

مدى إلمام :المحور األول
الوالدین بمفاھیم وعناصر 

 .المواطنة الرقمیة

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
الدرجة 
 الكلیة

١٠٢.٧٩١  
٨٨٢٣.٦٤٥  
٨٩٢٦.٤٣٦ 

٢  
٤٧٠  
٤٧٢ 

٥١.٣٩٥  
١٨.٧٧٤ 

٢.٧
 غیر دالة ٣٨

دور الوالدین : المحور الثاني
ي إكساب طفل الروضة بعض ف

مفاھیم المواطنة الرقمیة بما 
 .یناسب عمره

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
الدرجة 
 الكلیة

٢٥١.٠٤١  
١٥٦٣٢.٤٨

٦  
١٥٨٨٣.٥٢

٦ 

٢  
٤٧٠  
٤٧٢ 

١٢٥.٥٢  
٣٣.٢٦١ 

٣.٧
٠.٠٥ ٧٤ 

المشاركة بین  : المحور الرابع 
األسرة والروضة وأثرھا على 
إكساب الطفل بعض مفاھیم 

 . ة الرقمیةالمواطن

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
الدرجة 
 الكلیة

٣٥.٧٥٨  
٩١٠٢.٤٧٩  
٩١٣٨.٢٣٧ 

٢  
٤٧٠  
٤٧٢ 

١٧.٨٧٩  
١٩.٣٦٧ 

٠.٩
 غیر دالة ٢٣
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١٧٨  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات : من الجدول السابق یتضح أنھ

مدى (الستبانة األول محور ا استجابات عینة الدراسة حسب المستوى االقتصادي لألسرة حول

المشاركة بین (ومحور االستبانة  الرابع ) إلمام الوالدین بمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة

، حیث جاءت قیم )األسرة والروضة وأثرھا على إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

توى التعلیمي ، وھذا یشیر إلى أن متغیر المس٠.٠٥ًت غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

 .لألب ال یؤثر في محوري االستبانة األول والثاني

كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات استجابات عینة الدراسة 

دور الوالدین في إكساب طفل (حسب المستوى التعلیمي لألب حول محور االستبانة الثاني 

ً، حیث جاءت قیمة ت دالة إحصائیا )مرهالروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة بما یناسب ع

، وھذا یشیر إلى أن المستوى التعلیمي لألب یؤثر في المحور الرابع ٠.٠١عند مستوى داللة 

  .لالستبانة

وتم استخدام اختبار شیفیة لتحدید الفروق بین متوسطات استجابات أولیاء األمور 

اب طفل الروضة بعض مفاھیم حسب المستوى االقتصادي لألسرة حول دور الوالدین في إكس

  :المواطنة الرقمیة بما یناسب عمره كما یلي

 



 

 

 


 
   

 

 -- -- -- ٤٢.٠٢ )٤٦(منخفض 

 --  ١.٧٢ ٤٣.٧٤ )٤٠٩(متوسط 

دور الوالدین في إكساب 

طفل الروضة بعض مفاھیم 

المواطنة الرقمیة بما 

 -- ٢.٩١ ١.١٩ ٤٠.٨٣ )١٨(مرتفع  یناسب عمره
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١٧٩ 

  :الجدول السابق یتضح أنھ من

ال توجد فروق بین متوسطي درجات استجابات أولیاء األمور حسب المستوى 

حول محاور )  مرتفع-متوسط(، )تفعر م- منخفض(، ) متوسط-منخفض( االقتصادي لألسرة 

 .٠.٠٥االستبانة الثالثة، حیث جاءت الفروق بین المتوسطات غیر دالة عند مستوى داللة 

 :مدى إلمام الوالدین بمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة: نتائج المحور األول -

 استجابات أولیاء األمور حول مدى إلمامھم بمفاھیم وعناصر المواطنة عرضسیتم 

  :الرقمیة، من خالل الجدول التالي

 

 

 االستجابة

 العبارات ضعیفة متوسطة كبیرة

 % ك % ك % ك

الوزن 
مستوى  ٢قیمة كا النسبي

 الترتیب الداللة

٩ ٠.٠١ ٢٥٤.٤٣ ٢٠٣ ١٤.٦ ٦٩ ٦٧.٩ ٣٢١ ١٧.٥ ٨٣ ١ 
 م٩ ٠.٠١ ٢٠٩.٨٧ ٢٠٣ ١٦.٣ ٧٧ ٦٤.٧ ٣٠٦ ١٩ ٩٠ ٢
٧ ٠.٠١ ١٢٩.٥١ ٢١٠ ١٦.٣ ٧٧ ٥٧.٣ ٢٧١ ٢٦.٤ ١٢٥ ٣ 
١١ ٠.٠١ ٢١٢.٤١ ١٨٢ ٢٧.٣ ١٢٩ ٦٣.٢ ٢٩٩ ٩.٥ ٤٥ ٤ 
١٣ ٠.٠١ ٣٩٤.٠٣ ١٢٩ ٧٥.٣ ٣٥٦ ٢٠.٧ ٩٨ ٤ ١٩ ٥ 
٤ ٠.٠١ ١٧١.٠٥ ٢٤٨ ٦.٨ ٣٢ ٣٨ ١٨٠ ٥٥.٢ ٢٦١ ٦ 
 م٤ ٠.٠١ ١٦٣.٤٤ ٢٤٨ ٩.٥ ٤٥ ٣٣ ١٥٦ ٥٧.٥ ٢٧٢ ٧
٣ ٠.٠١ ١٧٧.٠٩ ٢٥٠ ٧ ٣٣ ٣٦.٣ ١٧٢ ٥٦.٧ ٢٦٨ ٨ 
١٢ ٠.٠١ ٩٢.٠٢ ١٧٨ ٣٥.٩ ١٧٠ ٤٩.٩ ٢٣٦ ١٤.٢ ٦٧ ٩ 

٢ ٠.٠١ ٢٠٤.٧ ٢٥٤ ٦.٢ ٢٩ ٣٤ ١٦١ ٥٩.٨ ٢٨٣ ١٠ 
٨ ٠.٠١ ١٥٧.١٧ ٢٠٩ ١٥.٦ ٧٤ ٦٠ ٢٨٤ ٢٤.٣ ١١٥ ١١ 
١ ٠.٠١ ٣٤٩.١٦ ٢٦٨ ٤.٩ ٢٣ ٢٢.٦ ١٠٧ ٧٢.٥ ٣٤٣ ١٢ 
٦ ٠.٠١ ١٥٣.١٩ ٢٤٥ ٧.٨ ٣٧ ٣٨.٩ ١٨٤ ٥٣.٣ ٢٥٢ ١٣ 

  



 

 

 

– – 

 

١٨٠  

  :من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن

أولیاء األمور حول مدى إلمامھم بمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة، جاءت استجابات 

 لصالح البدیل) ١٣- ١٢ -١٠-٨- ٧-٦(على أنھ یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في العبارات 

ً دالة إحصائیا عند ٢، حیث جاءت قیم كا)متوسطة(، وباقي العبارات لصالح البدیل )كبیرة(

  .٢= ودرجات حریة ٠.٠١مستوى داللة 

اني - ور الث ائج المح ة : نت اھیم المواطن ض مف ة بع ل الروض ساب طف ي إك دین ف دور الوال

 :الرقمیة بما یناسب عمره

 استجابات أولیاء األمور حول دورھم في إكساب طفل الروضة بعض عرضسیتم 

  :مفاھیم المواطنة الرقمیة بما یناسب عمره، من خالل الجدول التالي

 

 

 

 

    

 % ك % ك % ك



 



 



 
 

 م٨ ٠.٠١ ١٨٧.٤١ ٢٥١ ٦.٣ ٣٠ ٣٦.٢ ١٧١ ٥٧.٥ ٢٧٢ ١

١٠ ٠.٠١ ١٨٢.٧٣ ٢٥٠ ٥.٧ ٢٧ ٣٨.٧ ١٨٣ ٥٥.٦ ٢٦٣ ٢ 

١١ ٠.٠١ ١٧٥.٨٧ ٢٤٩ ٦.٣ ٣٠ ٣٨.٣ ١٨١ ٥٥.٤ ٢٦٢ ٣ 

١٤ ٠.٠١ ١٥٨.٥٣ ٢٤٣ ٦.٢ ٢٩ ٤٥ ٢١٣ ٤٨.٨ ٢٣١ ٤ 

٥ ٠.٠١ ٢٣٠.٦٣ ٢٥٧ ٣.٢ ١٥ ٣٧ ١٧٥ ٥٩.٨ ٢٨٣ ٥ 

١ ٠.٠١ ٥٤٤.٧٧ ٢٨٢ ١.٥ ٧ ١٥.٢ ٧٢ ٨٣.٣ ٣٩٤ ٦ 



 

 

 

– – 

 

١٨١ 

 

    

 % ك % ك % ك



 



 



 
 

٦ ٠.٠١ ٢٢٧.٣٧ ٢٥٦ ٦.٣ ٣٠ ٣٠.٩ ١٤٦ ٦٢.٨ ٢٩٧ ٧ 

٣ ٠.٠١ ٣٠٩.٧٣ ٢٦٥ ٤.٨ ٢٣ ٢٥.٦ ١٢١ ٦٩.٦ ٣٢٩ ٨ 

 م١١ ٠.٠١ ١٦٩.٤ ٢٤٩ ٨.٥ ٤٠ ٣٤.٢ ١٦٢ ٥٧.٣ ٢٧١ ٩

١٧ ٠.٠١ ٩٤.٧٦ ١٦٧ ٤٤.٨ ٢١٢ ٤٢.٩ ٢٠٣ ١٢.٣ ٥٨ ١٠ 

١٨ ٠.٠١ ١٨٢.٥٩ ١٤٩ ٥٧.٣ ٢٧١ ٣٥.٩ ١٧٠ ٦.٨ ٣٢ ١١ 

١٦ ٠.٠١ ٦٤.٨٥ ٢٠٧ ٢١.٤ ١٠١ ٥٠.٣ ٢٣٨ ٢٨.٣ ١٣٤ ١٢ 

١٥ ٠.٠١ ١٤٦.٠٣ ٢٣٨ ٧.٢ ٣٤ ٤٧.٨ ٢٢٦ ٤٥ ٢١٣ ١٣ 

١٣ ٠.٠١ ١٧٤.١٦ ٢٤٧ ٥.٣ ٢٥ ٤٢.٥ ٢٠١ ٥٢.٢ ٢٤٧ ١٤ 

٧ ٠.٠١ ١٩٨.٦ ٢٥٢ ٥.١ ٢٤ ٣٧.٤ ١٧٧ ٥٧.٥ ٢٧٢ ١٥ 

٤ ٠.٠١ ٢٥٢.١٨ ٢٥٩ ٥.١ ٢٤ ٣٠.٤ ١٤٤ ٦٤.٥ ٣٠٥ ١٦ 

٢ ٠.٠١ ٤١٢.٣٩ ٢٧٣ ٣ ١٤ ٢٠.٩ ٩٩ ٧٦.١ ٣٦٠ ١٧ 

٨ ٠.٠١ ١٨٧.٤١ ٢٥١ ٦.٣ ٣٠ ٣٦.٢ ١٧١ ٥٧.٥ ٢٧٢ ١٨ 

  :من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن

 جاءت استجابات أولیاء األمور حول دورھم الوالدین في إكساب طفل الروضة بعض

مفاھیم المواطنة الرقمیة بما یناسب عمره، على أنھ یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في 

 لصالح البدیل )١١(، وفى العبارة رقم )متوسطة (لصالح البدیل) ١٣-١٠- ١٢(العبارات 



 

 

 

– – 

 

١٨٢  

ً دالة إحصائیا عند ٢، حیث جاءت قیم كا)كبیرة(، وباقي العبارات لصالح البدیل )منخفضة(

  .٢= ودرجات حریة ٠.٠١مستوى داللة 

 معوقات إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة  : نتائج المحور الثالث -

ي تعوق إكساب طفل أھم المعوقات الت استجابات أولیاء األمور حول عرضسیتم 

   .الروضة لبعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

 

 

 
    
 ١١ ٩ .انتشار األجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة بكثره بین األطفال  ١

استخدام األجھزة الرقمیة االلكترونیة بشكل كبیر دون توجیھ أو اشراف أو  ٢
 ١٢ ٨ متابعة 

كثرة انشغال األھالي وتركھم أطفالھم أمام األجھزة الرقمیة اإللكترونیة دون  ٣
 ١٠ ١٠ .متابعة لھم 

 ٤ ٢٣ .استخدام األجھزة الرقمیة اإللكترونیة بكثرة والجلوس أمامھا لفترات طویلة  ٤

ضعف إدراك الوالدین للمواطنة الرقمیة ولإلیجابیات الناتجة عن معرفة  ٥
 .عناصرھا والعمل بھا 

١ ٣٣ 

استعمال الطفل الجوال أو األیباد طول أیام االسبوع المفروض تحدید یوم محدد  ٦
 .وساعات محددة 

٢ ٣٢ 

المتنوعة قلة التوعیة باالستخدام السلیم لألجھزة الرقمیة اإللكترونیة  ٧
 ٧ ١٧ .واستخدامھا للتسلیة 

 ٨ ١٦ .قلھ الحوار والمناقشة بین الطفل ووالدیھ   ٨
 ٩ ١٢ .قلة البرامج التعریفیة لمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة  ٩

استخدام األجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة لوقت طویل دون تحدید أوقات  ١٠
 .معینة لألطفال 

٦ ١٩ 

ثقیف المجتمعي لمفاھیم المواطنة الرقمیة من وسائل االعالم وغیرھا ضعف الت ١١
 م٢ ٣٢ .من المؤسسات التربویة المسؤولة

قلة عقد  أي ورش عمل أو ندوات للتعریف بأھمیة المواطنة الرقمیة داخل  ١٢
 ٥ ٢٠ .الروضات 



 

 

 

– – 

 

١٨٣ 

ة جاءت استجابات أولیاء األمور حول أھم المعوقات التي تعوق اكساب طفل الروض

 الرقمیة، والتي كانت من أبرزھا من وجھة نظرھم قلة المعرفة بعناصر المواطنةبعض مفاھیم 

المواطنة الرقمیة والتي أثرت على ضعف قدرتھم على اكساب تلك المفاھیم ألطفالھم، وكذلك ال 

 یوجد تثقیف مجتمعي كافي ألفراد المجتمع سواء من وسائل االعالم وغیرھا من المؤسسات

العبارات وتكرارھا وترتیبھا للعدید من ) ١٥(ة المختلفة، كما یوضح الجدول السابق التربوی

المعوقات التي كان لھا تأثیر سلبي على اكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة 

  ) .٢٠١٦عباس ، وسالم (من وجھة نظر أولیاء أمور األطفال، واتفقت مع نتائج دراسة 

ل بعض :نتائج المحور الرابع - ى إكساب الطف ا عل ة وأثرھ رة والروض ین األس  المشاركة ب

 :مفاھیم المواطنة الرقمیة

تم عرض استجابات أولیاء األمور حول المشاركة بین األسرة والروضة وآثرھا على 

  : بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، من خالل الجدول التاليالروضةإكساب طفل 

 

 

 

 

    

      



 


 


 
 

٣ ٠.٠١ ٢٣.٦٦٢ ١٩٢ ٣٢.٣ ١٥٣ ٤٢.٩ ٢٠٣ ٢٤.٧ ١١٧ ١ 

٦ ٠.٠١ ٢٩.٠٥٣ ١٨٤ ٣٧.٦ ١٧٨ ٤٠.٦ ١٩٢ ٢١.٨ ١٠٣ ٢ 

٢ ٠.٠١ ١٠.٠١٣ ٢٠٥ ٢٧.٧ ١٣١ ٣٩.٥ ١٨٧ ٣٢.٨ ١٥٥ ٣ 

١ ٠.٠١ ١٣.٧٦ ٢١١ ٢٥.٤ ١٢٠ ٣٨.٣ ١٨١ ٣٦.٤ ١٧٢ ٤ 

٧ ٠.٠١ ٢٣.٢٩٤ ١٨٢ ٤١.٦ ١٩٧ ٣٤.٧ ١٦٤ ٢٣.٧ ١١٢ ٥ 

٤ ٠.٠١ ١٧.٩٢ ١٨٩ ٣٥.٥ ١٦٨ ٤٠ ١٨٩ ٢٤.٥ ١١٦ ٦ 

٥ ٠.٠١ ٥٣.٦١ ١٨٦ ٣٣.٦ ١٥٩ ٤٦.٩ ٢٢٢ ١٩.٥ ٩٢ ٧ 



 

 

 

– – 

 

١٨٤  

جاءت استجابات المشاركة بین  األسرة : من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن

بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، على أنھ یوجد الروضة والروضة وآثرھا على إكساب طفل 

 ٢، حیث جاءت قیم كا)متوسطة (فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع العبارات لصالح البدیل

   ودرجات حریة٠.٠١ًلة إحصائیا عند مستوى داللة دا

 مقترحات إلكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة : نتائج المحور الخامس -

أھم المعوقات التي تعوق إكساب طفل  استجابات أولیاء األمورحول عرضسیتم 

   .الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

 



 
    

وضع خطة توعویة لألطفال لمفاھیم المواطنة الرقمیة بطرق مبسطة مناسبة  ١
 ٤ ٢٣ . لسن الطفل 

 ١ ٣٥ . االھتمام بترسیخ القیم الدینیة واالخالقیة واالجتماعیة في نفوس األطفال  ٢

التواصل بإیجابیة مع الروضة لتوضیح مفاھیم المواطنة الرقمیة وعناصرھا  ٣
 ٣ ٣٠ .ومحاورھا 

عقد لقاءات تثقیفیة ألولیاء أمور األطفال لتعریفھم بالمواطنة الرقمیة وأھمیتھا  ٤
 ٢ ٣٢ .لى حد السواء كبیر كان أوصغیر للجمیع ع

تكثیف الحمالت التوعویة  في الروضة واألماكن العامة والترفیھیة للتوعیة  ٥
 ٦ ١٥ .بالطرق السلیمة عند استخدام األجھزة الرقمیة االلكترونیة المتنوعة

توسیع مدارك األطفال بعرض فیدیوھات توضح لھم مخاطر األجھزة الرقمیة  ٦
 ٧ ١٦ .ة المتنوعة ومنافعھا وكیفیة التعامل السلیم معھااإللكترونی

ادخال مفاھیم المواطنة الرقمیة كوحدة من وحدات برنامج الطفل ولھا أنشطة  ٧
 ٩ ١٢ .تربویة ھادفة 

عقد دورات داخل الروضة تجمع الطفل ووالدیھ لتوضیح أثر األجھزة الرقمیة  ٨
 ٥ ١٨ . م لھااإللكترونیة اإلیجابي عند االستخدام السلی

إعالن عطلة تقنیة یوم باألسبوع یتم فیھ التخلي عن استخدام جمیع األجھزة  ٩
 ٨ ١٤ .الرقمیة اإللكترونیة لجمیع أفراد األسرة

التأكد من الحمایة لألجھزة الرقمیة اإللكترونیة والتي تشمل مراجعھ صالحیة  ١٠
 م٩ ١٢ .برامج الحمایة من الفیروسات وحمایة البیانات

 ١١ ١١ .حجب محركات البحث الغیر مأمونھ عن األطفال واستخدام المخصصة لھم ١١



 

 

 

– – 

 

١٨٥ 

جاءت استجابات أولیاء األمور حول بعض مقترحاتھم التي تسھم في إكساب طفل 

االھتمام :  الرقمیة، والتي كانت من أبرزھا من وجھة نظرھمالمواطنةالروضة بعض مفاھیم 

االجتماعیة في نفوس األطفال، وكذلك االھتمام بعقد لقاءات بترسیخ القیم الدینیة واالخالقیة و

تثقیفیة ألولیاء األمور حول المواطنة الرقمیة وأھمیتھا للجمیع كبیر أو صغیر على حد السواء، 

العبارات وتكرارھا وترتیبھا العدید من المقترحات التي لھا ) ١٧(كما یوضح الجدول السابق 

روضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة من وجھة نظر أولیاء تأثیر ایجابي على اكساب طفل ال

  .أمور األطفال 

  ي سابقة والت ات ال وقد جاءت النتیجة الحالیة متفقة مع االتجاه النظري والتجریبي للدراس

تنادي أھمیة الوعي بمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة للوالدین حتى یتمكنوا من إكسابھا 

ساعدھم عل ي ت الھم والت ة ألطف ة اإللكترونی زة الرقمی ن مع األجھ سلیم واآلم ل ال ى التعام

ة  اھیم المواطن ل مف ي إكساب الطف ة ف دین مع الروض المتنوعة ، وضرورة مشاركة الوال

ة  ات دراس ذه الدراس ن ھ ة ، وم ل الروض ر طف ع عم ب م ا یناس ة بم    ,2016(الرقمی

Ioanna,  Pو ،Donohue,C & Schomburg, R , 2017  ة المالح  ودراس

٢٠١٦  ،  Stephen, Christine, 2010(  

  )الموجھة لمعلمات ریاض األطفال(لحساب ثبات وصدق االستبانة الثانیة  -

 : )االتساق الداخلي(ـ مؤشر صدق التكوین ١

وتم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بعد تطبیقھا على عینة عشوائیة عددھا 

  :من غیر عینة الدراسة، وذلك من خالل ) ١٥(

 ھارتباط ة إلی اط :  درجة كل مفردة بالدرجة الكلیة للمحور المنتمی امالت ارتب م حساب مع ت

ة  ا ھي مبین ائج كم اءت النت ھ، وج درجة كل مفردة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلی

 :بالجداول التالیة

  

  



 

 

 

– – 

 

١٨٦  

 

 

      

٠.٠٥ ٠.٦٦ ٨ ٠.٠١ ٠.٧٧٢ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٤٩ ٩ ٠.٠١ ٠.٨٧٦ ٢ 

٠.٠١ ٠.٦٤٥ ١٠ ٠.٠١ ٠.٨٥٨ ٣ 

٠.٠١ ٠.٧ ١١ ٠.٠٥ ٠.٦٤١ ٤ 

٠.٠١ ٠.٩٣٥ ١٢ ٠.٠١ ٠.٨٥٨ ٥ 

٠.٠٥ ٠.٥١٧ ١٣ ٠.٠١ ٠.٨١٢ ٦ 

٠.٠١ ٠.٧٣١ ١٤ ٠.٠١ ٤٠.٧٦ ٧ 

، ٠.٠٥یتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة : من الجدول السابق

  .، مما یدل علي قوة العالقة بین درجة مفردات المحور األول درجة الكلیة لھ٠.٠١

 

 
      

٠.٠١ ٠.٩٦٥ ٩ ٠.٠٥ ٠.٦٠٨ ١ 

٠.٠١ ٠.٨٦١ ١٠ ٠.٠١ ٠.٦٩٢ ٢ 

٠.٠١ ٠.٨٤٩ ١١ ٠.٠١ ٠.٨٦٧ ٣ 

٠.٠١ ٠.٩٥ ١٢ ٠.٠١ ٠.٩٢٦ ٤ 

٠.٠١ ٠.٨٥٩ ١٣ ٠.٠١ ٠.٨٢٥ ٥ 

٠.٠٥ ٠.٦٢٤ ١٤ ٠.٠١ ٠.٩٤٨ ٦ 

٠.٠١ ٠.٩٦٥ ١٥ ٠.٠١ ٨٦١.٠ ٧ 

٠.٠١ ٠.٧٣٢ ٨    

، ٠.٠٥یتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة : من الجدول السابق

  .، مما یدل علي قوة العالقة بین درجة مفردات المحور الثاني والدرجة الكلیة لھ٠.٠١

  



 

 

 

– – 

 

١٨٧ 

 

 

      

٠.٠١ ٠.٨٦١ ٦ ٠.٠١ ٠.٩٣٥ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٣٢ ٧ ٠.٠٥ ٠.٥١٧ ٢ 

٠.٠١ ٠.٩٦٥ ٨ ٠.٠١ ٠.٧٣١ ٣ 

٠.٠١ ٠.٨٦١ ٩ ٠.٠١ ٠.٩٣٥ ٤ 

٠.٠٥ ٠.٥١٧ ٥    

، ٠.٠١ح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة یتض: من الجدول السابق

  .مما یدل علي قوة العالقة بین درجة مفردات المحور الثالث والدرجة الكلیة لھ

 

 

      

٠.٠١ ٠.٨٦١ ٦ ٠.٠١ ٠.٨٨ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٣٢ ٧ ٠.٠١ ٠.٧ ٢ 

٠.٠١ ٠.٨٦٥ ٨ ٠.٠٥ ٠.٦ ٣ 

٠.٠١ ٠.٨٩ ٩ ٠.٠١ ٠.٨ ٤ 

٠.٠١ ٠.٨٧ ١٠ ٠.٠٥ ٠.٦١٧ ٥ 

، ٠.٠١یتضح أن معامالت االرتباط جاءت دالة عند مستوي داللة : من الجدول السابق

  .وة العالقة بین درجة مفردات المحور الثالث والدرجة الكلیة لھمما یدل علي ق

 تم حساب معامالت ارتباط درجة محوري :  درجة كل محور بالدرجة الكلیة لالستبانةارتباط

 :االستبانة بالدرجة الكلیة لالستبانة، وجاءت النتائج كما ھي مبینة بالجدول اآلتي

  



 

 

 

– – 

 

١٨٨  

 

 

   

 ٠.٨٤ األول

 ٠.٧٨ الثاني

 ٠.٩ الثالث

 ٠.٨٩ الخامس

دال عند مستوى 
٠.٠١ 

یتضح أن معامالت االرتباط بین محوري االستبانة والدرجة الكلیة : من الجدول السابق

  .مما یؤكد االتساق التكویني لالستبانة٠.٠١جاءت دالة عند مستوى داللة لھا، 

 :حساب ثبات االستبانة .٣

ًفردا من خارج عینة البحث، ) ١٥( بتطبیقھا على عینة قوامھا االستبانةتم حساب ثبات 

، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة )ألفا كرونباخ(وتم حساب ثبات االستبانة باستخدام 

  .لوم االجتماعیةللع

 

 

   

 ٠.٧٢ ١٤ المحور األول

 ٠.٧٩ ١٥ المحور الثاني

 ٠.٨٢٣ ٩ المحور الثالث

 ٠.٦٩ ١٠ المحور الخامس

 ٠.٨٥ ٤٨ االستبانة ككل

ضح أن االستبانة علي درجة عالیة من الثبات حیث جاءت قیمة یت: من الجدول السابق

  .، مما یدل علي ثبات االستبانة٠.٨٥= معامل ثبات ألفا لالستبانة ككل 



 

 

 

– – 

 

١٨٩ 

  :وتم حساب معامل الصدق الذاتي لالستبانة من خالل المعادلة

 مما یدل على أن االستبانة على ٠.٩٢٢=  االستبانة صدق، ومن ثم  

  .عالیة من الصدق والثباتدرجة 

  .النتائج المتعلقة باالستبانة الثانیة الموجھة لمعلمات ریاض األطفال 

 لمعلمات ریاض األطفال للتعرف على دور المعلمة في إكساب موجھةاستبانة " عنوانھا

  .طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة 

وتنوعت من معلمات  ) ٥٠(ن المعلمات بلغ اجمالي افراد العینة م:  عینة معلمات الروضات  -

 یوضح وصف العینة حسب والجدول التالي) الجبال(، معلمات الریف )الحضر(المدینة 

  ).نوع  الروضة(سنوات الخبرة ومكان الروضة 

 

 

   

 %٣٤ ١٧  سنوات٣أقل من 

 سنوات الخبرة %٢٦ ١٣ سنوات٥ -٣من 

 %٤٠ ٢٠  سنوات٥أكثر من 

 %١٠٠ ٥٠ اإلجمالي

نوع  (مكان الروضة  %١٨ ٩ ریف ـ جبال
 %٨٢ ٤١ حضرـ المدینة )الروضة

 %١٠٠ ٥٠ اإلجمالي

  المعالجة اإلحصائیة -

 اب تحلیل التباین احادي االتجاه لتحدید الفروق بین معلمات ریاض األطفال دورھم  في إكس

 .طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة حسب سنوات الخبرة



 

 

 

– – 

 

١٩٠  

  ة " ت"اختبار لتحدید الفروق بین معلمات ریاض األطفال دورھم  في إكساب طفل الروض

 .بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة حسب مكان الروضة

  :نتائج الدراسة المیدانیة -

 معلمات ریاض األطفال دورھم  لتحدید الفروق) ت(سیتم في البدایة عرض نتائج اختبار 

على محاور في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة حسب مكان الروضة 

  : وجاءت النتائج كما ھي موضحة بالجدولین اآلتیناالستبانة،

 



 

 
   

  
 


 

مدى إلمام معلمة : المحور األول ٣.٧٧٩ ٣٠.٥٦ ٩ ریف
الروضة بمفاھیم وعناصر 

 ٥.٢٤٥ ٣١.٧١ ٤١ حضر .المواطنة الرقمیة
 الةغیر د ٤٨ ٠.٦٢٢

دور المعلمة في : المحور الثاني ٧.٣٤٥ ٣٥.٧٨ ٩ ریف
إكساب طفل الروضة بعض 
مفاھیم المواطنة الرقمیة بما 

 ٦.٦٢٣ ٣٧.٨٨ ٤١ حضر .یناسب عمره
 غیر دالة ٤٨ ٠.٨٤٥

الدور التعاوني : المحور الثالث ٥.١٧٥ ١٦.٤٤ ٩ ریف
بین الروضة واألسرة وأثره على 

مفاھیم إكساب الطفل بعض 
 ٥.٣٢٧ ١٩.٦٨ ٤١ حضر . المواطنة الرقمیة

 غیر دالة ٤٨ ١.٦٥٩

ي : المحور الخامس ٣.١ ١٣.٨٩ ٩ ریف المتطلبات الت
ة  ي الروض ا ف ب توافرھ یج

اھیم   ض  مف ل بع ساب الطف إلك
 ٤.٢٤٨ ١٥.٥٩ ٤١ حضر .المواطنة الرقمیة

 غیر دالة ٤٨ ١.١٣

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة متوسطي استجابات : ق یتضح أنھمن الجدول الساب

معلمات ریاض األطفال دورھم في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة حسب 

ًغیر دالة احصائیا عند مستوى " ت"مكان الروضة على محاور االستبانة، حیث جاءت قیم 

  .٠.٠٥داللة 



 

 

 

– – 

 

١٩١ 

 احادي االتجاه لتحدید الفروق بین معلمات ریاض وسیتم عرض نتائج تحلیل التباین

األطفال دورھم  في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة حسب سنوات الخبرة 

  :على محاور االستبانة، وجاءت النتائج كما ھي موضحة بالجدول اآلتي

  

 

 

   
 


 

 
 


 

مدى إلمام : المحور األول
معلمة الروضة بمفاھیم 

 .اطنة الرقمیةوعناصر المو

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

٧٥.٠٣٤  
١١٤٩.٤٦٦  
١٢٢٤.٥ 

٢  
٤٧  
٤٩ 

٣٧.٥١٧  
٢٤.٤٥٧ 

 غیر دالة ١.٥٣٤

دور المعلمة : المحور الثاني
في إكساب طفل الروضة بعض 
مفاھیم المواطنة الرقمیة بما 

 .یناسب عمره

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

٧٧.٧٤٩  
٢١٤٠.٧٥١  
٢٢١٨.٥ 

٢  
٤٧  
٤٩ 

٣٨.٨٧٤  
٤٥.٥٤٨ 

 غیر دالة ٠.٨٥٣

الدور التعاوني : المحور الثالث
بین الروضة واألسرة وأثره 
على إكساب الطفل بعض 

 . مفاھیم المواطنة الرقمیة

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

٩.٤٦٣  
١٤١٧.٠٣٧  
١٤٢٦.٥ 

٢  
٤٧  
٤٩ 

٤.٧٣١  
٣٠.١٥ 

 ةغیر دال ٠.١٥٧

امس ور الخ ات : المح المتطلب
التي یجب توافرھا في الروضة 

اھیم   ض  مف ل بع ساب الطف إلك
 .المواطنة الرقمیة

بین 
  المجموعات

داخل 
  المجموعات
 الدرجة الكلیة

٣٨.٩٢١  
٧٨١.١٥٩  

٨٢٠.٠٨ 

٢  
٤٧  
٤٩ 

١٩.٤٦  
١٦.٦٢ 

 غیر دالة ١.١٧١

ة متوسطي استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائی: من الجدول السابق یتضح أنھ

معلمات ریاض األطفال دورھم في إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة حسب 

ًغیر دالة احصائیا عند مستوى " ف"سنوات الخبرة على محاور االستبانة، حیث جاءت قیم 

  .٠.٠٥داللة 



 

 

 

– – 

 

١٩٢  

 



 

 

    

      



 



 



 
 

 ٦ غیر دالة ٠.٢٨ ٢٠٤ ٣٠ ١٥ ٣٦ ١٨ ٣٤ ١٧ ١

٤ ٠.٠٥ ٦.٠٤ ٢١٨ ١٨ ٩ ٤٦ ٢٣ ٣٦ ١٨ ٢ 

 ٧ غیر دالة ١.٧٢ ٢٠٢ ٢٨ ١٤ ٤٢ ٢١ ٣٠ ١٥ ٣

 ٥ غیر دالة ٠.٧٦ ٢٠٦ ٢٨ ١٤ ٣٨ ١٩ ٣٤ ١٧ ٤

١ ٠.٠١ ٩.١٦ ٢٣٤ ١٤ ٧ ٣٨ ١٩ ٤٨ ٢٤ ٥ 

 ٣ غیر دالة ٥.٣٢ ٢٢٢ ١٨ ٩ ٤٢ ٢١ ٤٠ ٢٠ ٦

 ٢ غیر دالة ٥.٥٦ ٢٢٦ ١٨ ٩ ٣٨ ١٩ ٤٤ ٢٢ ٧

 ٩ غیر دالة ١.١٢ ١٩٦ ٣٢ ١٦ ٤٠ ٢٠ ٢٨ ١٤ ٨

 م٧ غیر دالة ٣.٦٤ ٢٠٢ ٢٦ ١٣ ٤٦ ٢٣ ٢٨ ١٤ ٩

استجابات معلمات ریاض األطفال حول الدور : من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن

التعاوني بین الروضة واألسرة وأثره على إكساب الطفل بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة، أنھ 

لعبارة رقم وفي ا) متوسطة(لصالح البدیل ) ٢(یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في العبارة رقم 

ودرجات ٠.٠٥ًدالة إحصائیا عند مستوى داللة ٢حیث جاءت قیم كا) كبیرة(لصالح البدیل ) ٥(

  .، وال یوجد فروق في باقي العبارات٢=حریة 



 

 

 

– – 

 

١٩٣ 

ة  : نتائج المحور الرابع - اھیم المواطن المعوقات التي تعوق إكساب طفل الروضة بعض مف

 .الرقمیة من وجھة نظر المعلمات 

 

 
    

ة  ١ زة الرقمی تخدامھ لألجھ د اس ل عن ة الطف ي حمای دورھم ف دین ل ال الوال إھم
 .ًواعتبار األجھزة حال لبقاء الطفل ھادئ وال یزعج من حولھ

٥ ١٢ 

د ٢ ة  ال دوات و ورقل ة شورات و الن ر المواطن اھیم وعناص ة بمف ل للتوعی  العم
 .الرقمیة وأھمیتھا

٦ ١١ 

 ٢ ٢٠ . األسر لمفاھیم وعناصر المواطنة الرقمیة وبالتالي أطفالھمضجھل بع ٣

ة  ٤ اھیم المواطن ة بمف ة للتوعی رة والروض ین االس ستمر ب ل الم عف التواص ض
 ٣ ١٧ .الرقمیة وأھمیتھا 

ي  ٥ ة وع ة قل ةمعلم دم الروض الي ع ة وبالت ة الرقمی ر المواطن اھیم وعناص  بمف
 .القدرة على توصیلھا لألطفال 

٤ ١٥ 

راد  ٦ ا ألف ة وعناصرھا وأھمیتھ ة الرقمی ا ھي المواطن ل یوضح م وافر دلی ة ت قل
 .المجتمع 

٨ ٧ 

 ١٠ ٥ . قلة نشر ثقافة المواطنة الرقمیة بین أفراد المجتمع ككل واالسرة خاصة  ٧

قلة توافر القاعات المجھزة بالحواسیب وغیرھا من األجھزة الرقمیة المتنوعة  ٨
 ٩ ٦ .لتعوید الطفل على التعامل السلیم واالمن معھا

ة المتنوعة  ٩ ة كالمقاعد المخصصة واألجھزة الرقمی ات المادی قلة توفیر االمكان
 ٧ ٨ .التي تساعد الطفل على التعامل الصحیح والصحي مع ھذه االجھزة

١٠ 
ل  ن قب ة م ة أو توعی ن دون رقاب ترك األطفال أمام األجھزة الرقمیة المتنوعة م
سیة  شاكل الصحیة والنف ن الم د م ل بالعدی ي اصابة الطف الوالدین مما یتسبب ف

 .واالجتماعیة
١ ٢١ 

جاءت استجابات معلمات الروضة حول أھم المعوقات التي تعوق إكساب طفل الروضة 

والتالي كانت من أكثرھا من وجھة نظرھم ترك األطفال من  ة الرقمیة،لبعض مفاھیم المواطن

 دون رقابة أو توعیة مما یتسبب في إصابة الطفل بالعدید من منقبل األسر أمام األجھزة 

المشاكل الصحیة والنفسیة واالجتماعیة، وكذلك جھل الكثیر من األسر لمفاھیم المواطنة 

العبارات وتكرارھا وترتیبھا العدید ) ٣٠(ضح الجدول السابق الرقمیة وبالتالي أطفالھم، كما یو



 

 

 

– – 

 

١٩٤  

من المعوقات التي كان لھا تأثیر سلبي على إكسابھم بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل 

 .الروضة من وجھة نظر معلمات ریاض األطفال 

ل بعض  :نتائج المحور الخامس - ة إلكساب الطف ي الروض ا ف  المتطلبات التي یجب توافرھ

 :اھیم  المواطنة الرقمیةمف

 استجابات معلمات ریاض األطفال حول المتطلبات التي یجب توافرھا في عرضسیتم 

  :الروضة إلكساب الطفل بعض  مفاھیم  المواطنة الرقمیة، من خالل الجدول التالي

 

 

 

 

    

      


 


 


 

 

 ٢ غیر دالة ٤.٨٤ ٢٠٠ ٢٦ ١٣ ٤٨ ٢٤ ٢٦ ١٣ ١

٣ ٠.٠١ ١٨.٥٢ ١٩٨ ٢٠ ١٠ ٦٢ ٣١ ١٨ ٩ ٢ 

١ ٠.٠١ ١٧.٠٨ ٢١٢ ١٤ ٧ ٦٠ ٣٠ ٢٦ ١٣ ٣ 

٦ ٠.٠١ ١٦.١٢ ١٨٢ ٣٠ ١٥ ٥٨ ٢٩ ١٢ ٦ ٤ 

٥ ٠.٠٥ ٨.٩٢ ١٨٨ ٣٠ ١٥ ٥٢ ٢٦ ١٨ ٩ ٥ 

٤ ٠.٠١ ١٢.٠٤ ١٩٢ ٢٦ ١٣ ٥٦ ٢٨ ١٨ ٩ ٦ 

 م٦ ٠.٠١ ١٢.٠٤ ١٨٢ ٣٢ ١٦ ٥٤ ٢٧ ١٤ ٧ ٧

٨ ٠.٠٥ ٨.٦٨ ١٧٤ ٤٠ ٢٠ ٤٦ ٢٣ ١٤ ٧ ٨ 

 م٨ ٠.٠٥ ٨.٦٨ ١٧٤ ٣٢ ١٦ ٥٤ ٢٧ ١٤ ٧ ٩

 م٨ ٠.٠٥ ٨.٦٨ ١٧٤ ٤٠ ٢٠ ٤٦ ٢٣ ١٤ ٧ ١٠

استجابات معلمات ریاض األطفال حول : من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن

المتطلبات التي یجب توافرھا في الروضة إلكساب الطفل بعض  مفاھیم المواطنة الرقمیة، على 

، حیث جاءت )متوسطة (أنھ یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع العبارات لصالح البدیل



 

 

 

– – 

 

١٩٥ 

ال ) ١(ً، عدا العبارة رقم ٢= ودرجات حریة ٠.٠١ً دالة إحصائیا عند مستوى داللة ٢قیم كا

  .٠.٠٥ غیر دالة عند مستوى داللة ٢یوجد بھا فروق، حیث جاءت قیمة كا

  .مقترحات إكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة : نتائج المحور السادس  -

 



 
    

سمي  ١ ة ی ة المعلم رر للطالب صیص مق ة(تخ ة الروض ة لمعلم ة الرقمی ) المواطن
 ٢ ٢٢ .لمواطنة الرقمیة لطفل الروضة یوضح أھمیتھا وكیفیة اكساب مفاھیم ا

ة  ٢ ة بأھمی ة واألسر للتوعی ین الروض ة ب صفة دوری اءات واجتماعات ب د لق عق
 .المواطنة الرقمیة 

٤ ٢٠ 

تحتوى على العدید من األنشطة التربویة الھادفة " الحاسب " تخصیص وحدة  ٣
  .إلكساب الطفل طرق التعامل السلیم مع األجھزة الرقمیة المختلفة

٣ ٢١ 

ر  ٤ اھیم وعناص ى مف وى عل ة تحت ھ للمعلم ة موجھ ات تربوی ة وكتیب وفیر أدل ت
 م٦ ١٢ .المواطنة الرقمیة وتساعدھا على إكساب مفاھیمھا لطفل الروضة 

اءة  ٥ د واإلض یب والمقاع ة كالحواس ات المادی زه باإلمكان ات مجھ وفیر قاع ت
 ٨ ١١ . لألجھزة الرقمیة المناسبة التي تساعد الطفل على طرق التعامل السلیم

االستعانة بالمتخصصین بالتكنولوجیا ، وعمل دورات وندوات یحضرھا كل من  ٦
 .المعلمات وأولیاء أمور األطفال 

١٠ ٨ 

 ٩ ٩ .نشر ثقافة المواطنة الرقمیة لجمیع أفراد المجتمع بكافة الطرق الممكنة  ٧

د اس ٨ الھم عن ھ ألطف ة والتوجی ر بالمتابع ة األس ة توعی زة الرقمی تخدامھم لألجھ
 م١٠ ٨ .اإللكترونیة المختلفة 

اھیم  ٩ سابھ مف ل إلك دیمھا للطف ة لتق ة المتنوع شطة التربوی ل لألن وفیر دلی ت
 .المواطنة الرقمیة 

٦ ١٢ 

ة  ١٠ الل المواطن ن خ ة م صحیح لألجھزة الرقمی ى االستخدام ال ال عل د األطف تعوی
 . الرقمیة 

٥ ١٩ 

 ١ ٢٥ . لمحتوى الغیر مناسب لألطفال وتوعیة األسرة بالكیفیة حجب المواقع ذات ا ١١

استجابات معلمات ریاض االطفال حول بعض : من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن

مقترحاتھم إلكساب طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة والتي كانت من أبرزھا من 

اسب لألطفال وتوعیة األسرة بكیفیة تنفیذ وجھة نظرھن حجب المواقع ذات المحتوى غیر المن



 

 

 

– – 

 

١٩٦  

ذلك، وتخصیص مقرر للطالبة المعلمة یحتوى على موضوعات عن المواطنة الرقمیة 

وعناصرھا وأھمیتھا وكیفیة إكساب طفل الروضة لمفاھیم المواطنة الرقمیة، كما یوضح 

لتي لھا تأثیر االستجابات وتكرارھا وترتیبھا العدید من المقترحات ا) ٣٢(الجدول السابق 

لمام طفل الروضة بعض مفاھیم المواطنة الرقمیة من وجھة نظر معلمات إایجابي على مدى 

) ,2017 Vanessa( ،,Redecker) 2017(وھذه النتائج اتفقت مع نتائج كل  ریاضاالطفال

، )Ribble, 2015 ( ،) ،٢٠١٧الصمادي، ( ،  ) ٢٠١٦الدھشان( .   

  )االداة الثالثة (  المصور الموجھة لطفــــل الروضـــة واقفالنتائج المتعلقة الختبار الم

 حساب االتساق الداخلي لالختبار )١

تم حساب صدق االتساق الداخلي الختبار المواقف المصور للوقوف على مدى معرفة 

طفــــل الروضــــة ببعض مفاھیم المواطنة الرقمیة بعد تطبیقھ على عینة عشوائیة عددھا 

حساب معامل ارتباط درجة كل موضوع : نة الدراسة، وذلك من خاللمن غیر عی) ١٥(

  :ویوضح الجدول التالي قیم معامالت االرتباط ومستویات داللتھا بالدرجة الكلیة للبعد

 

 

      

٠.٠١ ٠.٨ ٥ ٠.٠٥ ٠.٦٢٣ ١ 

٠.٠١ ٠.٨٧٧ ٦ ٠.٠٥ ٠.٦٤٢ ٢ 

٠.٠١ ٠.٩ ٧ ٠.٠١ ٠.٨٢٨ ٣ 

٠.٠١ ٠.٩٣ ٤    

یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائیة عند 

  .ول، مما یدل على صدق االتساق الداخلي للبعد األ٠.٠١، ٠.٠٥مستوى داللة 

 



 

 

 

– – 

 

١٩٧ 

 

      

٠.٠١ ٠.٧٨ ٦ ٠.٠١ ٠٨٨ ١ 

٠.٠١ ٠.٨٩ ٧ ٠.٠١ ٠.٧٤٢ ٢ 

٠.٠١ ٠.٨١ ٨ ٠.٠١ ٠.٩٢٨ ٣ 

٠.٠١ ٠.٨ ٩ ٠.٠١ ٠.٩١ ٤ 

٠.٠١ ٠.٨٢ ٥    

یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائیة عند 

  .، مما یدل على صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني٠.٠١، ٠.٠٥مستوى داللة 

 

 

      

٠.٠١ ٠.٨٨ ٤ ٠.٠٥ ٠٦٨ ١ 

٠.٠١ ٠.٨٩ ٥ ٠.٠١ ٠.٨٧ ٢ 

٠.٠١ ٠.٨١ ٦ ٠.٠١ ٠.٨٢٨ ٣ 

یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائیة عند 

  .ثالث، مما یدل على صدق االتساق الداخلي للبعد ال٠.٠١، ٠.٠٥مستوى داللة 

كما تم حساب معامل ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلیة لالختبار، ویوضح الجدول 

  :التالي قیم معامالت االرتباط ومستویات داللتھا

 

 

   



 

 

 

– – 

 

١٩٨  

 ٠.٠١ ٠.٨٩ ).رقمیة لطفل الروضةالمواطنة ال: (البعد األول

الصحة والسالمة لطفل الروضة عند استخدام الجھاز : (البعد الثاني

 ).الرقمي
٠.٠١ ٠.٩ 

 ٠.٠١ ٠.٨٢٨ ).المواطن الرقمي والوطن: (البعد الثالث

یتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائیة عند 

  . مما یدل على صدق االتساق الداخلي للبعد األول،٠.٠١، ٠.٠٥مستوى داللة 

 :حساب ثبات االختبار بطریقة إعادة التطبیق )٢

ثالثة (قامت الباحثة بإعادة تطبیق االختبار على أطفال العینة االستطالعیة بعد فترة 

من التطبیق األول، بھدف حساب ثبات االختبار عن طریق حساب معامالت االرتباط ) أسابیع

  : التطبیق األول والثاني، وجاءت النتائج كما ھي موضحة بالجدول التاليبین درجات

 

 
   

 ٠.٠٥ ٠.٦٧٦ ).المواطنة الرقمیة لطفل الروضة: (البعد األول

الصحة والسالمة لطفل الروضة عند استخدام الجھاز : (البعد الثاني
 ).الرقمي

٠.٠١ ٠.٨٢١ 

 ٠.٠١ ٠.٩١٢ ).المواطن الرقمي والوطن: (البعد الثالث
 ٠.٠١ ٠.٧٦٢ الدرجة الكلیة

، )٠.٠١، ٠.٠٥(ًیتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا عند 

؛ حیث تراوحت قیم )أبعاد ودرجة كلیة(، لدرجات االختبار )األول، والثاني (بین التطبیقین

، مما یدل على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة )٠.٩١٢(، و)٠.٦٧٦(معامالت االرتباط بین 

  .من الثبات

:   



 

 

 

– – 

 

١٩٩ 

 ٦ ـــ ٥طفل تتراوح أعمارھم ما بین ) ١٠٠( اختبار المواقف المصور على تطبیقتم 

  . ات ، ما بین روضات المدینة والریف وتم تطبیق االختبار لكل طفل على حدا سنو

ـل  نتائج المعالجة االحصائیة الختبار - ة طفـــ ى مدى معرف وف عل صورة  للوق ف الم المواق

 .الروضــــة ببعض مفاھیم المواطنة الرقمیة

بار،  الباحثة المتوسط الحسابي،واالنحراف المعیاري لموضوعات االختاستخدمت

  :ویتضح ذلك من خالل الجداول التالیة

 

 

  
   

 ٦ %٢٩ ٠.٦٢٤ ٠.٥٨ محو األمیة الرقمیة للطفل  : الموضوع األول

وع  انيالموض ات : الث ارات وھوای ة مھ ة تنمی أھمی
 .ًالطفل بعیدا عن األجھزة الرقمیة 

٧ %٢٦.٢٧ ٠.٨٣٦ ٠.٧٨٨ 

ث وع الثال زة : الموض ري واألجھ رابط األس الت
 .الرقمیة

٣ %٣١.٢٥ ٠.٦٢٥ ٠.٥٦٦ 

 ٥ %٣٠.٥٥ ٠.٦١١ ٠.٥٤٥ .األمن الرقمي: الموضوع الرابع

 ١ %٣٢.٧٥ ٠.٦٥٥ ٠.٥٩ .الحقوق والمسؤولیات الرقمیة: الموضوع الخامس

سادس وع ال از : الموض ة للجھ ة الرقمی الحمای
 ٤ %٣١.١٥ ٠.٦٢٣ ٠.٥٦٦ .الرقمي

سابع ضارة : الموضوع ال ة ال جرائم األجھزة الرقمی
 م١ %٣٢.٧٥ ٠.٦٥٥ ٠.٥٨٦ .على الطفل

 %٢٨.٠٨ ١.٩٠٢ ٤.٢١٢ ).المواطنة الرقمیة لطفل الروضة: (البعد األول

أن نسبة توافر المواطنة الرقمیة لدى طفل الروضة ككل : قیتضح من الجدول الساب

، وھذا یشیر إلى انخفاض نسبة معرفة طفل الروضة لمفاھیم المواطنة %)٢٨.٠٨(تساوي 

الرقمیة، كم بلغت نسبة توافر الموضوعات المرتبطة بمفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل الروضة 

  .ة كذلك، وھى نسب منخفض%)٣٢.٧٥ -%٢٦.٢٧(في المدى من 

 



 

 

 

– – 

 

٢٠٠  

 

 

     

وع األول د : الموض ین عن ت مع تئذان لوق االس
 ٨ %٤١.٤ ٠.٤٩٥ ٠.٤١٤ .استخدام األجھزة الرقمیة

اني وع الث اء : الموض ي أثن صحیحة ف سة ال الجل
 ٣ %٤٦.٥ ٠.٥٠١ ٠.٤٦٥ .استخدام األجھزة الرقمیة

ث وع الثال ن : الموض رب م ة والق اءة الخافت اإلض
 ٧ %٤٢.٤ ٠.٤٩٧ ٠.٤٢٤ ).أمراض العیون(الجھاز الرقمي 

ع وع الراب از : الموض ام الجھ را أم وس كثی الجل
ى سلبي عل أثیره ال ي وت ل الرقم سم الطف  ج

 )السمنة(
١ %٤٨.٥ ٠.٥٠٢ ٠.٤٨٥ 

دا : الموضوع الخامس وس وحی ة(ًالجل )  االنعزالی
 ٩ %٣٧.٤ ٠.٤٨٦ ٠.٣٧٤ .أمام الجھاز الرقمي

سادس وع ال ة : الموض اب الرقمی ض األلع بع
 ٢ %٤٧.٥ ٠.٥١ ٠.٤٧٥ ).العصبیة(وتأثیرھا الضار على الطفل 

سابع وع ال ة : الموض زة الرقمی ض األجھ بع
 ٥ %٤٤.٤ ٠.٤٩٩ ٠.٤٤٤ .أثیرھا اإلشعاعي الضار على مخ  الطفلوت

 ٤ %٤٥.٥ ٠.٥ ٠.٤٥٥ .األمان واألجھزة الرقمیة:  الموضوع الثامن
ع وع التاس ة : الموض زة الرقمی ض األجھ بع
 ٦ %٤٣.٤ ٠.٤٩٨ ٠.٤٣٤ .وتأثیرھا على الطفل

اني د الث ة : (البع ل الروض سالمة لطف صحة وال ال
 %٤٤.١١ ١.٤٠٣ ٣.٩٧ ). الرقميعند استخدام الجھاز

أن نسبة توافر الصحة والسالمة لطفل الروضة عند : یتضح من الجدول السابق

، وھذا یشیر إلى انخفاض %)٤٤.١١( لدى طفل الروضة ككل تساوي الرقمياستخدام الجھاز 

نسبة معرفة طفل الروضة بالصحة والسالمة لطفل الروضة عند استخدام الجھاز الرقمي، كم 

 الموضوعات المرتبطة بالصحة والسالمة لطفل الروضة عند استخدام الجھاز توافرلغت نسبة ب

  .، وھى نسب منخفضة كذلك%)٤٨.٥ - %٣٧.٤(الرقمي لطفل الروضة في المدى من 
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٢٠١ 

     

وع األول ة : الموض ات العام رام الممتلك احت
 .والخاصة

٢ %٤٦.٥ ٠.٥٠١ ٠.٤٦٥ 

اني اب : الموضوع الث اكن االلع ى أم ة عل المحافظ
 ً.والتنزه بالوطن آلنھ لنا جمیعا

٣ %٤٥.٥ ٠.٥ ٠.٤٥٥ 

ث وطني : الموضوع الثال سيء ل شر صورة ت ال أن
 .بجھازي الرقمي

٤ %٤٢.٤ ٠.٤٩٧ ٠.٤٢٤ 

ا ال : الموضوع الرابع ان وال أصور م احترام المك
 .ینبغي تصویره

١ %٤٧.٥ ٠.٥٠٢ ٠.٤٧٥ 

امس وع الخ ي : الموض از الرقم تخدم الجھ ال الس
 .في بعض وسائل المواصالت كالطائرة مثال 

٦ %٣٩.٤ ٠.٤٩١ ٠.٣٩٤ 

سادس تخدام : الموضوع ال ج اآلخرین باس ال أزع
 .الجھاز الرقمي 

٥ %٤٢ ٠.٤٩٦ ٠.٤٢ 

 %٤٣.٧٧ ١.٢٤٢ ٢.٦٢٦ ).المواطن الرقمي والوطن: (البعد الثالث

أن نسبة المواطن الرقمي والوطن لدى طفل الروضة ككل : یتضح من الجدول السابق

وھذا یشیر إلى ضعف نسبة معرفة طفل الروضة بكیفیة استخدام %) ٤٣.٧٧(تساوي 

واطنة والحفاظ على الھویة الوطنیة بما یسمى  في تحقیق المالمتنوعةاألجھزة الرقمیة 

بالمواطن الرقمي والوطن، كم بلغت نسبة توافر الموضوعات المرتبطة بالمواطن الرقمي 

  .، وھى نسب منخفضة كذلك%)٤٧.٥ -%٣٩.٤(والوطن لطفل الروضة في المدى من 

لمواطنة  معرفة طفل الروضة بمفاھیم اقلةیتضح من نتیجة االختبار المواقف المصور 

 لكل من األبعاد الثالثة، وھذا یؤكد على أھمیة الدراسة إلكساب طفل الروضة مفاھیم الرقمیة

المواطنة الرقمیة والتي تساعده على التعامل السلیم اآلمن مع األجھزة الرقمیة اإللكترونیة في 

   ) Fleer, 2016(  وJason ,2012 )(العصر الرقمي، وھذا ما أكدت علیھ دراسة 

 &  et  (2015 و ,Bogott ) 2017(و) ٢٠١٦كفافي،( و ) Reeves,et 2017( و

Braak ( و) ، ٢٠١٤الجزار (   
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٢٠٢  

ویتم من خاللھ االجابة على التساؤل الخامس : التصور المقترح للدراسة : الفصل الخامس

  للدراسة 

بإطارھا النظري والمیداني، من نتائج فإنھ :  على ما أسفرت عنھ الدراسة الحالیة ًبناءا

  : یمكن تقدیم خطوات التصور المقترح كالتالي 

  : ــ منطلقات التصور المقترح  ١

  ھ من وب فی و مرغ طبیعة المرحلة العمریة التي تتسم بسھولة التشكیل واكتساب كل ما ھ

  .ھن الطفل طوال حیاتھ ذھا باقیة في مفاھیم ومھارات وسلوكیات تجعل

 ظھور مصطلح المواطنة الرقمیة كمتطلب لمواجھة التطورات ومستحدثات العصر الرقمي. 

 ات ذالتطور الھائل ال صاالت والمعلوم ا االت تخدام  تكنولوجی ال اس ي یشھده العصر في مج

تم من وتنوع األجھزة الرقمیة االلكترونیة، والتي جعلت التفاعالت المختلفة ب راد ت ین األف

خالل العدید من التطبیقات التكنولوجیة والتي أسفرت على أھمیة اكتساب مفاھیم وعناصر 

 .المواطنة الرقمیة

 یح أدوار كل منھما في ض األطفال إلى توض توجیھ نظر كل من أولیاء األمور ومعلمات ریا

سلبیة  ار ال صدي لآلث ة، والت ة الرقمی اھیم المواطن ساب مف ق إك زة تحقی تخدام األجھ الس

 .الرقمیة اإللكترونیة 

  ة ى ممارس ة عل ال الروض دریب أطف رامج لت تراتیجیات وأنشطة وب ى وضع اس ة إل الحاج

ل أو  ة داخ ة المتنوع ة االلكترونی زة الرقمی تخدامھم لألجھ د اس ن عن سلیم اآلم سلوك ال ال

  .خارج الروضة 

  : ــ أھداف التصور المقترح  ٢

 ل یسعى التصور المقترح الى ي إكساب طف ور ف اء األم ات وأولی  تفعیل دور كل من المعلم

 مفاھیم المواطنة الرقمیة كونھم مواطنین رقمیین ولدوا في العصر الرقمي ضة بعضالرو

 .التكنولوجي

  تنمیة الوعي الرقمي لمعلمة الروضة ودورھا في إكساب الطفل مفاھیم المواطنة الرقمیة. 
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٢٠٣ 

 واطن تنمیة الوعي الرقمي ألولیاء أمور  األطفال وتبصیرھم بأدوارھم الھامة في تحقیق م

 .رقمي سلیم 

  شغف ة ل ة اإللكترونی زة الرقمی تمكین األطفال من االستخدام اآلمن السلیم المسؤول لألجھ

  .األطفال بھا 

  :ـ تحدید المرتكزات األساسیة للتصور المقترح ٣

 ور ائج المح امس(نت ث والخ ة) الثال تبانة الموجھ اور االس ن مح ال م ور األطف اء أم  ألولی

ال ) الرابع والسادس(وكذلك المحور  اض األطف من محاور االستبانة الموجھة لمعلمات ری

ة  اھیم المواطن ة  مف ل الروض ساب طف ول دون إك ات تح ى معوق ان عل ا یحتوی ل منھم فك

 .الرقمیة، ومقترحات إلكساب األطفال لھا

 ھیم المواطنة الرقمیة التي تتناسب مع نتائج الدراسات واألبحاث السابقة للتعرف على مفا

 .عمره 

  ق ال لتحقی ور األطف اء أم ال و من أولی اض األطف  المھام واألدوار المطلوبة من معلمة ری

 .أدوارھم في تحقیق مفاھیم المواطنة الرقمیة 

  واطن رقمي ھ م ة كون مفاھیم المواطنة الرقمیة التي تھدف الدراسة إكسابھا لطفل الروض

 . الرقميولد في العصر

  ضمنة ق ومت ة للتطبی ون قابل ُ یرتكز التصور المقترح على عدد من المحاور روعي أن تك
 المقترحات التي یمكن بھا التغلب على معوقات إكساب مفاھیم المواطنة الرقمیة وأن ضبع

  .تناسب المرحلة 

  :ـ متطلبات وآلیات تنفید التصور المقترح ٤

  ي في ص: تحدید محتوى التصور المقترح ة الت ة الرقمی اھیم المواطن ورة مجموعة من مف

یجب إكسابھا لطفل الروضة المناسبة لعمره، من خالل أدوار كل من المعلمة الواعیة رقمیا 

 وأولیاء أمور األطفال



 

 

 

– – 

 

٢٠٤  

 ل ر الطف بة لعم ة المناس ة الرقمی اھیم المواطن ة بعض مف ل الروض و :  اكساب طف ل مح مث

زةاالستخدام الھ(األمیة الرقمیة للطفل  ات بعض األجھ اد )(ادف المفید ومعرفة مكون االبتع

ارات ات والمھ ة الھوای ي تنمی زة وتناس رط لألجھ تخدام المف ن االس دین )(ع شغال الوال ان

ري  رابط األس ى الت رت عل ة أث وال الوقت لدرج األجھزة ط ى )(ب اظ عل ي الحف األمن الرقم

رین ام اآلخ ا أم وح بھ زة وعدم الب ة الحق) األرقام السریة لألجھ وق والمسؤولیات الرقمی

زاز ( ة من االبت اء، للوقای االبتعاد عن نشر أي معلومات أو صور وعدم التحدث مع الغرب

ي ي )اإللكترون از الرقم ة للجھ ة الرقمی ر (، الحمای ع غی الة أو أي موق تح أي رس دم ف ع

روف صور )( مع ف وال شاھد العن ل كم ى الطف ضارة عل ة ال زة الرقمی رائم األجھ ات ذج

 ). غیر األخالقي المحتوى

  از الرقمي تخدام الجھ د اس ة عن ل الروض ین، ( الصحة والسالمة لطف تئذان لوقت مع االس

التأثیر اإلشعاعي ) (االنعزالیة ) ( السمنة) (أمراض العیون (الجلسة الصحیحة، اإلضاءة 

 ). األمراض العصبیة جعل الطفل عصبي المزاج ) (الضار على مخ  الطفل

 وذلك عن طریق تنمیة قیم المواطنة وربطھا بالمواطنة الرقمیة : لوطنالمواطن الرقمي وا

ة  صویره ومعرف ي ت ا ال ینبغ صور م از الرقمي وال ی وطن بالجھ ور تسيء لل فال ینشر ص

 .الفتة ممنوع التصویر

رة ٥ ال واألس اض األطف ود ری ضافر جھ ـ طرق تفعیل وتنفیذ التصور المقترح ویتطلب ذلك ت

  : ة من األدوار التي تدعم عملیة التنفیذ والمتمثلة فیما یلي حیث أن لكل طرف مجموع

ي  ال ف اض األطف دور ری ذ ب راف والتنفی یط واإلش ى التخط ائمین عل ــ توعیة المسؤولین والق

  .التوعیة بمفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل الروضة 

بمشكالت ــ ضرورة مشاركة مؤسسات ریاض األطفال مع المؤسسات التكنولوجیة التي تھتم 

  .االتصاالت والتكنولوجیا لتفعیل مفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل الروضة 

ة  ي كاف ل ف رة والطف ــ التعاون بین ریاض األطفال واألجھزة المعنیة القائمة على رعایة األس

  ...) .الصحیة واالجتماعیة والنفسیة والتربویة ،(الجوانب 
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٢٠٥ 

 لطفل مفاھیم المواطنة الرقمیة في ریاض االطفالـــ مقترحات لتقدیم طرق تربویة الكتساب ا٧

، فالبد من توفیر بیئة مادیة وبشریة مساندة للنمو ومحفزة على التعلم الذاتي فھي تعد أھم 

الطرق التربویة المحفزة إلكساب الطفل مفاھیم المواطنة الرقمیة السلیمة ومن أھم ما تشملھ 

  : البیئة االتي 

 ة توفر  : اإلمكانات المادیة ة المتنوع زة الرقمی ة األجھ الب ( الروض اد، ال كالحاسب، األیب

ي ) توب ا ف إلثراء األنشطة وتأھیل األطفال للتعامل السلیم اآلمن والمسؤول، كأحد أدوارھ

 .إعداد المواطن الرقمي

  اء دم والبن ن الھ ن ورك ن الف رة ورك ن االس حجرة مجھزة بأركان تعلیمیة تحتوي على رك

ن للحاسب االلي ومن خالل لعب األطفال بھده األركان تقوم المعلمة وركن االستكشاف ورك

ة  بتوجیھ األطفال نحو ممارسة السلوكیات السلیمة عند استخدام األجھزة الرقمیة المتنوع

اد  از الرقمي، االبتع تخدام الجھ كالجوال والكمبیوتر والمحافظة على الوقت المسموح الس

 . بالعینمسافة عن الجھاز الرقمي حتى ال یضر

  توفیر ركن للمكتبة یحتوي على مجالت وكتب تعلیمیة مصورة تتناول قصص توجیھیة عن

االستخدام السلیم لجمیع األجھزة الرقمیة والجالسة الصحیحة عند استخدام الجھاز الرقمي 

 .والمحافظة على الوقت واالستخدام األمثل والفعال لألجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة 

 ال توفیر ار األطف ة تناسب أعم  قاعة كبیرة تحتوي على عدد من الحواسیب ومقاعد مریح

كراسي قابلة للتعدیل لدعم الظھر، مسند قدم، ترك (ویتم االستخدام السلیم الصحي الوقائي 

بة اءة المناس ل، اإلض ین الطف شاشة وع ة ) مسافة مناسبة بین ال شاركھم المعلم ى أن ت عل

ا وعن ویتم خاللھا تبادل الحوار  ي حیاتن ا ف ة التكنولوجی ال عن أھمی ة واألطف بین المعلم

 .طریقة االستخدام السلیم لھا لالستفادة واالبتعاد عن أضرارھا 

  اھیم ن المف التعبیر ع م ب ة لھ ة الفرص الل إتاح ن خ ال م ذاتي لألطف التعلم ال ام ب االھتم

صح أتي ت ة، وی حیحة او خاطئ ت ص واء كان ة، س ة الرقمی رات للمواطن اء والخب یح األخط

 .   والمعلومات الغیر صحیھ بعد ذلك أثناء الحوار والمناقشة مع األطفال 
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٢٠٦  

  سلوك وعي بال ة وال ة الرقمی اھیم المواطن رض مف ي ع استخدام مجاالت اللعب المتنوعة ف

اھیم  الرقمي التي تتاح للطفل داخل الروضة، حیث یعتبر اللعب األداة األساسیة لتنمیة المف

اھیم ال ة، ومف ة عام ر ولتنمی ویر اإلدراك والتفكی و أداة لتط ة، فھ ة خاص ة الرقمی مواطن

القدرات والمھارات االجتماعیة والحركیة والنفسیة والصحیة، وكلما تنوعت وسائل اللعب 

 . ازدادت قدرة الطفل على اكتساب وتنمیة مفاھیم المواطنة الرقمیة لدیة 

 قیفیة أو ورش عمل لنشر مفاھیم حرص الروضة على عقد دورات أو ندوات أو لقاءات تث

 .ًالمواطنة الرقمیة ألولیاء أمور األطفال وكیفیة القیام بدورھم في تنشئة الطفل رقمیا 

  اھیم م مف ي فھ ساعدتھم ف ور لم اء األم ات وأولی ن المعلم ل م ھ لك صادر متنوع وفیر م ت

ي، م ل تعریف ات ودلی صقات، المواطنة الرقمیة وطرق اكسابھا لطفل الروضة، كعمل كتیب ل

 .مطویات، مواقع ومنتدیات 

  وبي( تضمین المنھج التربوي للروضة لوحدة واطن رقمي ( أو) حاس ا م ساعد ) أن ا ی بم

ة  ة متنوع ة ھادف شطة تربوی الل أن ن خ ة م ة الرقمی اھیم المواطن ل لمف ساب الطف ى إك عل

 .تساعده على التعامل السلیم

 یة ألفراد المجتمع كنوع من المشاركة تقوم الروضة بمبادرات لنشر مفاھیم المواطنة الرقم

  . المجتمعیة 

  ة :اإلمكانات البشریة ة الرقمی ر المواطن اھیم وعناص ة بمف ة الروض افي لمعلم ام الك  اإللم

ي  ة ف تخدام الرقمی صر الرقمي الس سریعة، فسمي بالع صر ال رات الع التسع لمواكبتھا تغی

ة دورا ھا ند للمعلم ا أس اة، مم االت الحی ن مج د م ة ًالعدی ة المھنی تم بالتنمی ا تھ ا جعلھ ًم

 ).الكفاءة الرقمیة(الرقمیة 

  ،دریب ل والت توفیر معلمات متخصصات في ریاض االطفال على أحسن مستوى من التأھی

ن من  ي یمك قادرات على تفیح الموضوعات وتقدیم المعلومات عن المواطنة الرقمیة والت

ة ومم ة الرقمی اھیم المواطن ل لمف ساب الطف ا إك ع خاللھ ن م ابي اآلم سلوك االیج ة ال ارس

 . األجھزة الرقمیة اإللكترونیة 
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٢٠٧ 

  عقد ندوات، اجتماعات ودورات توعیھ ألولیاء األمور لمساعدتھم في المھارات والمفاھیم

رق  ات عن الط دھم بمعلوم شاط، وتزوی رة الن ي حج ات المستخدمة ف دعم الممارس ي ت الت

 اإلیجابیة للتربیة في المنزل

  على التفكیر واالبداع والثقة بالنفس والتعامل مع اآلخرین من خالل التنوع تنشئة األطفال

في األنشطة داخل الروضة، حتى عند استخدام األجھزة لتخدم ھدف تربوي، وتنمي قدرات 

 . الطفل للتفكیر الناقد

  ال(دور األسرة رح )أولیاء أمور األطف صور المقت ق الت ي تحقی ا ف رة دورا ھام ً تلعب األس ً

ة بوصفھ اھیم المواطن ا البیئة األولى التي یتعامل معھا األطفال والمسؤولة على غرس مف

 :الرقمیة لألطفال من خالل 

  والتخلي عن (یجب أن یكونوا قدوة أمام أطفالھم عند استخدامھم لألجھزة الرقمیة : القدوة

ة  صص وتنمی ات، األجھزة أثناء الجلسات العائلیة، االبتعاد عن األجھزة وقراءة الق الھوای

ات  االبتعاد عن استخدام األجھزة في اللعب واللھو، بل االستخدام الواعي الذي یبین إیجابی

 . األجھزة الرقمیة اإللكترونیة 

  ،صغر ذ ال ة من زة الرقمی سلیم واالمن لألجھ القیام بتدریب األطفال على كیفیة االستخدام ال

 .مین مسئولین وموثوق فیھم لیستفیدوا منھا ویتجنبوا أخطارھا حتى یصبحوا مستخد

  از واء التلف شاشة س الھم لل ة أطف دین ومتابع ب الوال ن جان ة م ة معین دة زمنی د م  تحدی

ًوالفیدیو والكمبیوتر بحیث ال تزید تلك المدة عن ساعتین یومیا، مع االبتعاد عن وجود أي 

 .وسائل لإلعالم في غرف نوم األطفال 

 ال ت دین واألطف ین الوال ة ب ع اتفاقی رة(سمىوض اق األس رات ) میث ات وفت ح تعلیم توض

 .استخدام األجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة 

  متابعة وتوجیھ األطفال عند استخدامھم لألجھزة الرقمیة االلكترونیة، والتأكید على الطفل 

ى حد  صل إل د ت ي ق دات والت اطع أو تھدی اظ أو مق مصارحة الوالدین عند التعرض ألي ألف
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٢٠٨  

رین ، التنمر، م ریة لآلخ صیة أو س ات شخ أي معلوم ع التنبیھ على الطفل بعدم االفصاح ب

 .لمنع االبتزاز االجتماعي 

  ع ذلك حجب المواق صیة وك استخدام برامج الحمایة من الفیروسات وحمایة البیانات الشخ

 . الغیر مناسبة لألطفال مع استخدام متصفح مناسب محتواه لألطفال 

 ل وت ات الطف شاف ھوای م،اكت ا كالرس ة ... نمیتھ ة المتنوع اب الحركی ام باأللع ، واالھتم

 .لتحقیق النمو الشامل الصحیح المتكامل للطفل لتقلیل من تعلق الطفل لألجھزة الرقمیة 

  اءات ضور اللق ل، وح ة الطف ة لمتابع ع الروض ستمر م ل الم ى التواص رة عل رص األس ح

اھیم المواطن وعي بمف ع ال ي التثقیفیة التي تسھم في رف ر ف الغ االث ا ب ي لھ ة والت ة الرقمی

 .اكتساب األطفال المفاھیم

  ة ل كیفی ساب الطف وار والمناقشة الكت صص والح ة كالق استخدام األسالیب التربویة الھادف

ًالتعامل السلیم مع ھذه األجھزة ، بحیث ال نمنعھا منعا تاما، ومن وراء الوالدین یقع الطفل  ً

 .في مخاطرھا 

 ی شراكة ب دعیم ال سات  ت شجیع المؤس اص، وت اع الخ ة والقط سات التربوی ن المؤس

وى  ادة ومحت دیم م ة تق ة أھمی ة والجماعی صفحات الفردی والشركات وأصحاب المواقع وال

 .صالح لألطفال 

  مطویات للتعریف بمفاھیم المواطنة الرقمیة للحد من مخاطر االستخدام الخاطئ لألجھزة

 .الرقمیة 

  :قترح ـ معوقات تنفید التصور الم٦

وء  ي ض ا ف ي یجب تفعلیھ تحدید أدوار معلمة ریاض األطفال وأولیاء أمور األطفال الت

      :التصور المقترح 

ة  ة المیدانی ائج الدراس ى نت تنادا عل ى : ً من خالل اإلطار النظري واس ارة إل یجدر اإلش

ة  ل الروض ي إكساب طف ور ف اء األم ة وأولی ل من المعلم وق ك ي تع بعض بعض المعوقات الت

  : مفاھیم المواطنة الرقمیة والتي أمكن حصرھا في النقاط التالیة 
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٢٠٩ 

 دى ة ل ة الرقمی اھیم المواطن ة بمف ة التوعی الي (قل ال وبالت ور األطف اء أم ات وأولی المعلم

 ) األطفال

  تخدام ي اس تحكم ف دین لل درة الوال ة ق ة وقل رة والروض ضعف التواصل اإلیجابي بین األس

ة أطفالھم لألجھزة الرقمیة ة الرقمی ة المواطن شار ثقاف ة انت ى قل ك إل  المتنوعة و یرجع ذل

 .بین األفراد 

  ة زة الرقمی سلیم لألجھ صحیح ال ل ال ة التعام قلة وجود دورات أو ورش عمل توضح كیفی

 . اإللكترونیة 

  ،زیادة استخدام األطفال لألجھزة الرقمیة اإللكترونیة المتنوعة دون توجیھ خارج الروضة

 .ًبا على األطفال مما یؤثر سل

 

ل  ي تفعی ال ف اض االطف دور ری ق ب ائج تتعل ن نت ة م ھ الدراس فرت عن ا أس وء م ي ض ف

یات مفاھیم  دیم بعض التوص ن تق ة ، یمك ل الروض یم طف ودة تعل ة لتحسین ج ة الرقمی المواطن

  : والمقترحات ندكر منھا ما یلي 

 ل استخدام األنشطة التربویة والخبرات المباش ة لطف ة الرقمی اھیم المواطن ة مف ي تنمی رة ف

 .الروضة 

  ات سلبیات وایجابی رة والمجتمع ب ي األس ادة وع ى زی ساعد عل ي ت ة الت ة االعالمی التوعی

 .التكنولوجیا 

  ن ع عملھ ال یتناسب م اض األطف سم ری ات ق صال لطالب ا االت ي تكنولوجی امج ف إعداد برن

 .المستقبلي 

 ر توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على األطفال القیام بدراسات متنوعة حول أث . 

  دورات تدریبیة وتثقیفیة لزیادة كفاءة المعلمات على تفعیل مفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل

 . ُالروضة ، تعرف بالتنمیة المھنیة المستمرة للمعلمة والكفاءة الرقمیة 
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٢١٠  

 شر ي دعم وتشجیع ن ة ف دول المتقدم رات ال تعانة بخب ي االس ة ف ة الرقمی اھیم المواطن  مف

ذ  ة من ة الرقمی ام بالمواطن ي االھتم ترالیا ف ة اس ال تجرب بیل المث ى س ال عل اض األطف ری

 .الصغر

  اض ین بری ال الملتحق ور األطف اء أم ال وأولی اض االطف ات ری ادي لمعلم ل إرش ل دلی عم

ضرو ي األطفال یسمى دلیل التثقیف الرقمي لطفل الروضة یوضح فیھ اإلرشادات ال ریة الت

ة  ة الرقمی اھیم المواطن ة بمف ور للتوعی اء األم ات وأولی ال والمعلم ا األطف ب أن یتبعھ یج

 .  والذي یؤدي إلى االستخدام السلیم لألجھزة

  ة ة المواطن شر ثقاف حة لن ط واض ة خط سات الحكومی ة والمؤس ات التربوی ي المنظم تبن

 .قمیة اإللكترونیة المتنوعة الرقمیة ووضع أنظمة صارمة لمن یسئ استخدام األجھزة الر

  رامج ة، األنشطة والب تضمین وإدخال مناھج الطفولة المبكرة بعض التطبیقات التكنولوجی

أنھا  ي من ش تخدامھا، والت ى اس التربویة الھادفة باستخدام الكمبیوتر وتدریب األطفال عل

 . اإللكترونیة أن تزید من تثقیف طفل الروضة باالستخدام الواعي السلیم لألجھزة الرقمیة

  دیھا اتي الرقمي ل وعي المعلوم ع ال ى رف االھتمام بإعداد معلمة ریاض األطفال والعمل عل

ة  ة الداعم ات التعلیمی ویر البیئ ة، وتط ة الرقمی ر المواطن اھیم وعناص افي لمف ام الك باإللم

 للتكنولوجیا الرقمیة وتشكیل المجتمعات االفتراضیة لمساعدة إكساب طفل الروضة مفاھیم

ة  المواطنة الرقمیة وتعوید الطفل على االستخدام النافع الفعال لألجھزة الرقمیة االلكترونی

 .المتنوعة، ومواجھھ أخطار العصر الرقمي بكل ما یحملھ من أضرار ما لم یتم تداركھا 

  : دراسات  مقترحة 

 ال الر ور أطف اء أم دى أولی ة ل ة الرقمی ارات المواطن ر ومھ ة لعناص ة تقویمی ة  دراس وض

 .واتجاھاتھم نحو ممارسة قواعد السلوك الرقمي وتأثیره على الطفل 

  أثر استخدام واستراتیجیات جدیدة في اكتساب مفاھیم المواطنة الرقمیة لطفل الروضة . 

  وعي ع ال ي رف ا ف تقییم البرامج واألنشطة التعلیمیة والترفیھیة في ریاض األطفال ودورھ

 .  في ضوء الخبرات االجنبیة المعلوماتي والرقمي لطفل الروضة
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٢١١ 

  ل رق تفعی ى ط وى عل ي تحت برامج للكفاءات األدائیة الالزمة لمعلمات ریاض األطفال والت

 . وتحقیق المواطنة الرقمیة لتحقیق التنمیة المھنیة الرقمیة 

  ة شر ثقاف ات لن ـ الروض دارس ـــ ـ الم ات ـــ ي الجامع ة ف ة الرقمی ل المواطن رامج لتفعی  ب

 .رقمیة في ظل العصر الرقمي السائدالمواطنة ال

  برامج تدریبیة لمعلمات ریاض األطفال على اكتشاف وتخطیط وتنفید أنشطة تعلیمیة تنمي

 .مفاھیم وسلوكیات المواطنة الرقمیة في ظل العصر الرقمي 

 

 

دالتواب  )١ ور، دمحم عب و الن ة ود) . ٢٠٠٨(أب شئة االجتماعی یم التن ساب ق ي إك ا ف ورھ

ي األول ؤتمر العلم ا، الم ة ومھاراتھ ات (المواطن اھج الدراس ة ومن ة المواطن تربی

مس،  )١(، مج )االجتماعیة ین ش ة ع ة ، جامع ات االجتماعی ، الجمعیة المصریة للدراس

 .٢٠١٦متاح على دار المنظومة 

فیة في مجتمع اإلطار القانوني لحقوق الطفل الثقا) . ٢٠١٥(أحمد، طارق عفیفي صادق )٢

المعلومات وحقھ في التعویض عند االعتداء علیھا، مجلة الفكر الشرطي ، مركز بحوث 

  ) .٩٥( ، العدد)٢٤(الشرطة ـ القیادة العامة للشرطة الشارقة ـ االمارات ، المجلد

ى ) . ٢٠١٧(إسراء الردایدة   )٣ اح عل صر الرقمي مت أسباب تعرقل تنشئة األطفال في الع

  https://www.alghad.com/articles/1865482متاح على 

سعودة  )٤ ف ، م ي  ) . ٢٠١٦( بایوس ت المنزل ل واالنترن تخدام : الطف االت االس مج

  .٢٧واإلشاعات المتحققة ، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، العدد 

ثر الثورة الرقمیة واالستخدام المكثف لشبكات التواصل أ) . ٢٠١٦(بشیر، جیدور حاج  )٥

االجتماعي في رسم الصورة الجدیدة لمفھوم المواطنة من المواطن العادي الى المواطن 

 ) .١٥(الرقمي، دفاتر السیاسة والقانون ، العدد 



 

 

 

– – 

 

٢١٢  

ادر  )٦ ة ) . ٢٠١٧( بغدادباي، عبد الق ا المنزلی ة للتكنولوجی تخدامات الیومی أثیرات االس ت

  ) .٢( ،الجزء ) ٨(لى سلوكیات الطفل دراسة تحلیلیة، مجلة العلوم االنسانیة، العدد ع

ار  )٧ ار، عم رابط  ) . ٢١٢٠( بك ى ال اح عل الحا مت یال ص ت ج صنع االنترن دما ی عن

299532=id?post-lite/sa.net.alsharq.www://http 

دراسة سیكو تحلیلیة : تنمیة روح المواطنة لدى االطفال  ) . ٢٠١٥( بن غدفة، شریفة  )٨

 .لعینة من قصص االطفال ، مجلة تنمیة الموارد البشریة ، العدد الحادي عشر ، دیسمبر

المواطنة والتنمیة المنشودة مجلة تنمیة الموارد البشریة  ) . ٢٠١٥( بوعبدهللا، لحسن  )٩

 . ١١ـ العدد 

ز جام )١٠ د العزی ك عب ة المل ى ) : ٢٠١٢( ع ة عل ع المعرف اھر مجتم ات ومظ ر معطی أث

الطفل صحیا واجتماعیا و نفسیا ، نحو مجتمع المعرفة ، مركز الدراسات االستراتیجیة ، 

  ) ٤٤( االصدار 

عد  )١١ ن س سن ب ة ح زار ، ھال یم ) . ٢٠١٤(الج رس ق ي غ ة ف سة التربوی دور المؤس

ددالمواطنة الرقمیة تصور مقترح  ) ٥٦(، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس ، الع

 ) ٣(، الجزء 

ان كي )١٢ ون حمدون توریھ ، ب دولي ) ٢٠٠٩(ـ م اد ال ى الخط االتح ال عل ة االطف حمای

صاالت   guidelines/Documents/cop/en/int.itu.www://https-لالت

pdf.makersa%20policy 

دالكریم الدھشان )١٣ ة  ). ٢٠١٥(  ، جمال علي خلیل ، والفویھي ، ھزاع بن عب المواطن

وث النفسیة  ة البح صر الرقمي، مجل ي الع الرقمیة مدخال لمساعدة أبناءنا على الحیاه ف

 ) . ٤( دد الع ) ٣٠(والتربویة ـ كلیة التربیة جامعة المنوفیة ، مصر، مجلد 

راھیم الجراح )١٤ د اب وني، خال تخدام  ) . ٢٠١٢( ، عبد المھدي علي ، والعجل ة اس درج

ي  ق الت صاالت والعوائ ات واالت ا المعلوم ان لتكنولوجی ي عم ال ف اض االطف ات ری معلم
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٢١٣ 

تحول دون استخدامھا، مجلة البحوث التربویة والنفسیة ، كلیة العلوم التربویة الجامعة 

 ورشبحث من) ١(،العدد)١٣(األردنیة ،المجلد 

د  )١٥ الم أحم دالرحمن، زینب س ة ) . ٢٠١٥(رجب، مصطفى وعب ي والثقاف ل العرب الطف

 .دار العلم واالیمان للنشر والتوزیع  : القاھرة  . اإللكترونیة 

تنشئة الطفل الرقمي، دلیل المواطنة الرقمیة ألولیاء األمور ، ) . ٢٠١٣(ریبل ، مایك  )١٦

ب التر شره مكت ھ ون اض ترجم یج ، الری دول الخل ي ل ة العرب بی

66961616=id?detail_books/books/aportal/org.abegs.www://https

41496576  

د دمحم  )١٧ ودي ، ماج ال لأل) . ٢٠١٥(الزی تخدام االطف ة الس ات التربوی اب االنعكاس لع

ورة ،  ة المن االلكترونیة كما یراھا معلمو وأولیاء أمور طلبھ المدارس االبتدائیة بالمدین

 ) .١(، العدد )١٠(مجلة جامعة طیبة للعلوم التربویة ، المجلد 

التربیة وتنمیة ثقافة المواطنة ، مجلة رابطة التربیة الحدیثة ) . ٢٠١٠(سكران، دمحم  )١٨

 . من ، سبتمبر، السنة الثالثة ، العدد الثا

یم ) . ٢٠١٣(سالمة، صفات  )١٩ رة لتعل دروس وبرامج في التربیة الرقمیة لسالمة األس

ا، صحیفة الشرق االوسط،  تخدام التكنولوجی وء اس األبناء المسؤولیة وحمایتھم من س

دد  ، 12482الع

iss&715127=article&54=section?asp.details/com.aawsat.archive://http

fXLIU9C7V6W.12482#=ueno  

دیع  )٢٠ د الب سید، دمحم عب ة ) . ٢٠١٦(ال م المواطن ي دع دة ف الم الجدی ائل االع دور وس

ة الشرق االوس ات العام وث العالق ة بج ة ، مجل ة الرقمیة لدى طالب الجامع ط ، الجمعی

 .سبتمبر ) ١٢(المصریة للعالقات العامة ، العدد 
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٢١٤  

صطفى  )٢١ سري م سید، ی وس ) . ٢٠١٦(ال تعلم المعك وذج ال ا لنم رح وفق امج مقت برن

و  اتھم نح ة واتجاھ ة التربی ات كلی دى طالب ة ل ة الرقمی ارات المواطن لتنمیة مفاھیم ومھ

 .أكتوبر  ) ٢٩(ة، العددممارسة اخالقیاتھا، الجمعیة العربیة لتكنولوجیات التربی

ى ) . ٢٠١٤(شرف، صبحي شعبان و الدمرداش، دمحم السید أحمد  )٢٢ ة عل معاییر التربی

ضمان  سادس ل دولي ال ؤتمر ال یة، الم اھج الدراس ي المن المواطنة الرقمیة وتطبیقاتھا ف

ان،  ا، مسقط، عم  ١١-١٠جودة التعلیم، أنماط التعلیم ومعاییر الرقابة على الجودة فیھ

 .ردیسمب

ي )٢٣ ي). ٢٠٠٣(الشرقاوي ، موسى عل ة ف ل المدرس ا قب ل م ة طف رح لتربی صور مقت   ت

دد  صورة ، الع ة بالمن ة التربی ة كلی رة ، مجل ات المعاص وء االتجاھ   )٥٣(  ض

 . الجزء الثاني ، سبتمبر 

ال). ٢٠١٧(شریف، السید عبدالقادر )٢٤ اض األطف ي ری ة ف ة والدینی ة االجتماعی   . التربی

  .دار المسیرة: عمان 

وقي  )٢٥ لتوت، دمحم ش ر،  ) . ٢٠١٦( ش ھ فك رورة ، مجل رف أم ض ة ت ة الرقمی المواطن

 . ، مركز العبیكان لألبحاث والنشر )١٥(العدد 

ة ). ٢٠١٦(الشھري، فاطمة بنت علي )٢٦ : تحدي االسرة في تعزیز قیم المواطنة الرقمی

ى العلمي  رف، جا" رؤیة مقترحة ، الملتق ة من التط ي الوقای رة ف ایف دور االس ة ن مع

 .العربیة للعلوم االمنیة 

ودت  )٢٧ صطفى ج الح ، م ال ). ٢٠١٦(ص ي مج ا ف ة للتكنولوجی ة الدولی اییر الجمعی مع

الب   یم للط Standards/docs/org.iste.www://https-التعل

pdf.Arabic-Standards-ISTE-2016/sResource 

صمادي )٢٨ راھیم ال معان اب د س و ) . ٢٠١٧(، ھن صیم نح ة الق ة جامع صورات طلب ت

ات  المواطنة ة دراس صیم ، مجل ة الق ة جامع ة من طلب ى عین الرقمیة دراسة میدانیة عل

 ). ١٨(نفسیة وتربویة، العدد 
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٢١٥ 

ود  )٢٩ اج محم ة ، ابتھ اعي ) . ٢٠١٧( طلب سمي واالجتم و الج ل النم اطفي لطف  والع

 . مكتبة المتنبي  : القاھرة . الروضة 

ادي  )٣٠ ة، ھ ة ، ) . ٢٠١٧(طوالب ة والمدنی ة الوطنی ب التربی ي كت ة ف ة الرقمی المواطن

  ) . ٣( العدد ) ١٣(المجلة االردنیة في العلوم التربویة ، مجلد 

د  )٣١ الم احم تخدام الوس) . ٢٠١١(عبد الرحمن، زینب س ة الس ات التربوی ائط االنعكاس

ة ،  اإللكترونیة على ثقافة الطفل المصري ، رسالھ ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربی

 . جامعھ سوھاج 

ود دمحم  )٣٢ ي، دمحم محم دالخالق و عل ؤاد دمحم عب دالخالق، ف ي  ) . ٢٠١٧( عب ات ف دراس

 .مكتبة المتنبي : الدمام . مناھج وطرق في ریاض األطفال 

اجي  )٣٣ ة حج دالرحمن ، ھال وء  . )٢٠٠٩(عب ي ض ال ف اض األطف ة ری دور معلم

 . مكتبة العلم واالیمان للنشر والتوزیع :  القاھرة . المتغیرات المعاصرة 

تعلیم المواطنة الرقمیة في المدارس ) . ٢٠١٦( عبدالعزیز، عبدالعاطي حلقان أحمد  )٣٤

  ) .٤٤( دراسة مقارنة ، المجلة التربویة ، العدد : المصریة  واالوربیة 

اس، إ )٣٥ تبرق داود عب الم، اس ل، و س ام فاض سمم ) . ٢٠١٦( لھ شكلة الت وعي بم ال

اتھم  اض ومعلم ال الری ور أطف اء أم دى أولی ي : التكنولوجي االعالمي ل بحث منشور ف

  )  .٢ ) ( ٢٧( مجلة كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد ، المجلد 

ي توعی). ٢٠١٦(عتمان، علي عبدالتواب دمحم )٣٦ ال ف ة دور ریاض األطف ل الروض ة طف

ص  وء بع ي ض ال ف ات األطف ات وأمھ ر المعلم ة نظ ن وجھ صحیة م ة ال اھیم الثقاف بمف

 ١، ج ١٦٩المتغیرات ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة األزھر ، ع 

بة ) . ٢٠١٢(العمري، عمر حسین و دومي ، حسن علي بني )٣٧ برامج االطفال المحوس

 . زمزم للنشر والتوزیع  : األردن . 

استراتیجیة لتعزیز التربیة من أجل المواطنة في ) . ٢٠١٥(ینب بنت دمحم الغریبیة، ز )٣٨

 .المدرسة الحدیثة ، مجلة تنمیة الموارد البشریة ، العدد الحادي عشر ، دیسمبر 
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٢١٦  

صطفى  )٣٩ د، م ى   ) . ٢٠١٤(القای اح عل ة ، مت ة الرقمی وم المواطن مفھ

https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship   

صطفى دمحم  )٤٠ ان م افي، حن ة  ) . ٢٠١٦( كف ذ مرحل ي تالمی ة وع رح لتنمی صور مقت ت

، عدد التعلیم االساسي بثقافة المواطنة الرقمیة ، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس

 .خاص ، بحث منشور دار المنظومة  

ة ) . ٢٠١٥(مبني نورالدین ، لصلج عائشة  )٤١ ة الرقمی ع : المواطن صبح مواق دما ت عن

دد  شریة ، الع وارد الب ة الم ة تنمی ومي، مجل اش العم ضاء للنق اعي ف ل االجتم التواص

 الحادي عشر ، دیسمبر

د ، دمحم ، ایمان السعید ابراھیم و عبدالمنعم ، زینب دمحم  )٤٢ ى احم ، یوسف ، صدیقة عل

ة ). ٢٠١٤(ابراھیم سامیة موسى  دور الدراما االبداعیة في تنمیة  بعض أبعاد المواطن

 .مصر ) ١٥(لدى طفل الروضة ، مجلھ البحث العلمي في التربیة ، العدد 

ة ) . ٢٠١٤(دمحم، میرود  )٤٣ االثر النفسي واالجتماعي إلدمان الطفل على االنترنت، مجل

  ) .٩( العدد الباحث ،  

 .  دار  المسیرة : عمان . برامج األطفال المحوسبة ). ٢٠١٣(مرزوق، سماح عبدالفتاح )٤٤

الم " رؤیة مقترحة" التعلیم والمواطنة الرقمیة ) . المسلماني ، لیمیاء ابراھیم   )٤٥ ، ع

دد  ة، الع رابط) ٤٧(التربی ى ال اح عل شر و مت امس ع د الخ  ، المجل

،https://platform.almanhal.com/Files/2/76417 

الرؤیة لبناء مجتمع ). ٢٠٠٥( الخطة الوطنیة لالتصاالت وتقنیة المعلومات مشروع )٤٦

اح  سعودیة ، مت ة ال ة العربی ات ، المملك ة المعلوم صاالت وتقنی ات ، وزارة االت المعلوم

رابط ى ال  عل

Regulatio/MechanismsandRegulations/AR/sa.gov.yesser.www://https

pdf.NICTP/Documents/ns 
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٢١٧ 

ر  )٤٧ ن ناص یف ب ري ، س ة ) . ٢٠١٥(المعم ة ، مجل ة منھجی ة مقارن ة والتربی المواطن

 .  تنمیة الموارد البشریة ، العدد الحادي عشر 

یم ) . ٢٠١٢ (المالح ، دمحم عبدالكریم  )٤٨ ي التعل ت ف ة ودور االنترن المدرسة االلكترونی

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع  : االردن . رؤیة تربویة 

یم ). ٢٠١٦(المالح، تامر المغاوري  )٤٩ ة التعل ال، مجل ة، تحدیات وآم ة الرقمی المواطن

ي اللكترون

562=i&show=task&news=page?php.index/eg.edu.mans.emag://http 

ات  )٥٠ ا المعلوم صاالت وتكنولوجی صال ) ٢٠١٢(وزارة االت ة لالت تراتیجیة القومی االس

ات  ا المعلوم  وتكنولوجی

pdf.ehealth_egy/countries/policies/goe/int.who.www://http 
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