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 اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم 
(Blackboard )الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة مدينة في التقنية الكمية طالب لدى التأممي التفكير ومهارات
  * الحافظي سالم سليـم بن فهد /د 

 
 :الدراسة ممخص

فاعمية البرنامج التعميمي المقترح القائـ  عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
عمى نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد( في تنمية قيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير 

 عينة اختيار تـ ذلؾ ؽالتأممي لدى طبلب الكمية التقنية في مدينة جدة، ولتحقي
 –( طالبًا. واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي ٖٓبمغت ) عشوائية متيسرة

باستخداـ اختبار المواقؼ  بيانات الدراسة وجمعت تصميـ المجموعة الواحدة.
خبلؿ المتوسطات  أداتي الدراسة مف بيانات وُحممت .ومقياس التفكير التأممي

اختبار )ت( ومعادلة الكسب  حساب ي، باإلضافة إلىالحسابية واالنحراؼ المعيار 
الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  نتائج المعدؿ لببلؾ. وكشفت

( بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي α ≤ ٓ0ٓ٘الداللة )
تفكير والبعدي في اختبار المواقؼ لقيـ المواطنة الرقمية وفي مقياس ميارات ال

التأممي لدى الطبلب، وفاعمية البرنامج التعميمي في تنمية قيـ المواطنة الرقمية 
 وميارات التفكير التأممي.
 المواطنة تعميمي، نظاـ الببلؾ بورد، قيـ برنامج : فاعمية،الكممات المفتاحية

 .الرقمية، ميارات التفكير التأممي، الكمية التقنية
                                                           

كمية  -قسـ تقنيات التعميـ -أستاذ تقنيات التعميـ المساعد : د/ فهد بن سميـم سالم الحافظي* 
 .جدة -جامعة الممؾ عبدالعزيز -الدراسات العميا التربوية
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Designing a proposed learning program based on the 

Blackboard management system and measuring its 

effectiveness in developing the values of digital citizenship 

and skills of reflective thinking among the students of the 

College of Technology in Jeddah 

Dr. Fahad Saleem salem Al-Hafdi 

 

Abstract: 

 

The aim of this study was to identify the effectiveness of 

the proposed learning program based on the Blackboard system 

in providing the values of digital citizenship and skills of 

reflective thinking among the students of the Technical College 

in Jeddah. To achieve this, a random sample of 30 students. The 

study followed the semi-experimental approach - one group 

design, And collected the study data using the test of attitudes 

and the scale of reflective thinking. The data of the study 

instruments were analyzed using the mean and standard 

deviation, as well as the T-test calculation and the adjusted gain 

equation for black. The results of the study revealed that there 

were statistically significant differences at the level of (α 00,05) 

between the average scores of the study group in the tribal and 

remote applications in the cognitive achievement test for the 

concepts of digital citizenship and in the note card for the digital 

citizenship skills of the students of the preparatory year at King 

Abdulaziz University in Jeddah , And the effectiveness of the 

educational program in developing the concepts and skills of 

digital citizenship. 

Key Words: effectiveness, proposed educational program, 

Blackboard system, digital citizenship values, skills of reflective 

thinking, technical college. 
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 :المقدمة
المعرفي والتطور  االنفجار عصر الذي نعيش فيو بأنو العصر ىذا يتميز

التكنولوجي ومف أبرز سماتو التغيرات السريعة في المعارؼ والمعمومات والعمـو 
المتنوعة، والذي بدوره أثر عمى جميع جوانب الحياة المختمفة، ومف أكثر تمؾ الجوانب 

التقني ىو جانب العممية التعميمية، الذي البد مف التي تأثرت وأثرت في ىذا التقدـ 
قيامو بمتابعة تمؾ التطورات العممية والتكنولوجية لبلستفادة منيا في حؿ المشكبلت 
التعميمية والقياـ بعممية التطوير المستمر في جميع العناصر المرتبطة في المنيج 

 سواًء كاف متعممُا أو معممًا أو أنشطة تعميمية.
المتبلحؽ، وتزايد استخداـ التكنولوجيا الرقمية في حياة  التسارع ىذا وأماـ

اإلنساف يومًا بعد يـو نتيجة لممنافع والتسييبلت التي تقدميا ىذه التكنولوجيا لئلنساف، 
 التطورات مواجية عمى إلى أفراد قادريف لموصوؿ األنظمة التعميمية مواكبتيا عمى لـز

فيًا حجـ التطور المحظي في العمـو والتكنولوجيا، معيا حيث لـ مخ والتكيؼ المختمفة
والذي البد مف خبللو البحث عف صياغة جديدة لعمميات التعميـ والتعمـ، تسيـ في 
مسايرة المؤسسات التعميمية لمتطور التكنولوجي وتمكف المتعمـ مف تعميـ نفسو مدى 

 مصطمح ظيور ميميةالتع األنظمة في عمى ذلؾ الدالة أبرز المظاىر مف الحياة، ولعؿ
 وشبكاتو الحاسوب عبر المواد التعميمية تقديـ يعتمد عمى الذي التعميـ اإللكتروني

)بسيوني،  المتنوعة بأسموب متزامف وغير متزامف الرقمية لممتعمـ باستخداـ الوسائط
ٕٓٓٚ). 

ومع تطور التعميـ اإللكتروني أصبحت أنظمة إدارة التعمـ مف األدوات 
امة ذات الفعالية العالية التي يعتمد عمييا في العممية التدريسية لمراحؿ والبرمجيات الي

التعميـ العالي بالجامعات والكميات المتنوعة، حيث أف معظـ الجامعات والكميات حوؿ 
 (. ٕٔٔٓ)حسيف، العالـ تستخدـ نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني في عممية التعميـ والتعمـ 

مف  (Learning Management Systems: LMS) ويعتبر نظاـ إدارة التعمـ
العممية التعميمية والتعممية اإللكترونية،  إدارة في ساعدت البرمجيات واألدوات التي

بأنو "نظاـ الكتروني إلدارة وتوثيؽ ( ٗٔٔ، ٕٔٔٓ)ويعرؼ ىذا النظاـ كما ذكر السمـو 
، والطبلب أو المتدربيف وتتبع واإلببلغ عف سير المقررات الدراسية أو البرامج التدريبية

تاحػة المشاركة والتواصؿ بيف المتعمميف  وتوفير إمكانية التعميـ والتدريب التعاوني، وا 
دارة كامؿ العممية التعميمية إلكترونيًا.   واألستاذ أو المدرب وا 
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المتعمقة بمجاؿ التعمـ والتعميـ  (LMSوتعد برمجيات أنظمة إدارة التعمـ )
ات التعميمية والتدريبية مف العناصر التي تشجع المعمميف اإللكتروني في المؤسس

والمتعمميف أو المدربيف والمتدربيف عمى استخداـ األدوات والوسائط الرقمية في العممية 
التعميمية، وذلؾ مف خبلؿ االستخدامات المتنوعة لشبكة اإلنترنت، حيث صممت ىذه 

اصؿ مع المتعمميف بطريقة سيمة األنظمة بطريقة تساعد المعمميف في التدريس والتو 
 (.ٕٓٔٓ)زيف الديف، ومناسبة، دوف الحاجة إلى معارؼ عميقة وفيـ ألساليب البرمجة 

ىػو أحػد أنظمػة إدارة الػتعمـ التجاريػة الػذي  BlackBoard)ونظاـ الببلؾ بورد )
يعتبر مف أشير وأقوى أنظمة التعميـ اإللكتروني فػي العػالـ، كونػو قػدـ فرصػًا وخػدمات 

نشػػػػػاء الواجبػػػػػات اإللكترونيػػػػػة، تع ميميػػػػػة متنوعػػػػػة كتصػػػػػميـ االختبػػػػػارات اإللكترونيػػػػػة وا 
والتواصؿ الرقمي الفوري مع المتعممػيف، وتػوفير المصػادر الرقميػة المتعػددة، باإلضػافة 
إلى كسر جميع الحواجز والعوائؽ التي تواجو المؤسسات التعميمية والمتعمميف، كما أف 

ؤسسات التعميمية في نشر التعميـ بسرعة وسيولة عف طريؽ ىذا النظاـ ساعد كثيرًا الم
 . (ٕٛٓٓ)الشحات وعوض، شبكة اإلنترنت 

وألىمية نظاـ إدارة التعمـ ببلؾ بورد في العممية التعميمية فقد أوصى المؤتمر 
(، والمؤتمر الدولي ٕٕٔٓالعممي الثاني عشر لنظـ المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات )

(، بضرورة استخداـ أنظمة إدارة ٖٕٔٓلكتروني والتعميـ عف بعد )الثاني لمتعمـ اإل
التعمـ وخاصة ببلؾ بورد في العممية التعميمية في كؿ المراحؿ التعميمية، وخاصة في 
مؤسسات التعميـ العالي كالجامعات والكميات وتدريس المقررات التعميمية مف خبلؿ 

تميزة وىادفة تساىـ في إثراء نظاـ ببلؾ بورد، لما يوفر مف إمكانات وخدمات م
 العممية التدريسية مف خبلؿ مجموعة كبيرة مف األدوات والوسائط الرقمية.

وقد أكدت العديد مف الدراسات العممية أىمية استخداـ نظاـ ببلؾ بورد في 
، ٕٛٓٓ؛ الجرؼ، ٕٚٓٓ)إسماعيؿ، التعميـ ومف تمؾ الدراسات دراسة  ؛ ٕٔٔٓ؛ السمـو

؛ عثماف ٕٚٔٓ؛ الجنزوري، ٕٙٔٓ؛ أحمد، ٕ٘ٔٓيع والحيدري، ؛ الشإٕٔٓالعمرو، 
والتي أظيرت نتائجيا أف نظاـ ببلؾ بورد  (Belanger, 2004؛ ٕٛٔٓوالزبيدي، 

فعاؿ في العممية التعميمية ويساعد الطبلب في عممية التشجيع عمى االبتكار، وتنشيط 
بداء الرأي، ويوفر الوقت والجيد عمى الطال ب واألستاذ ويوفر أيضًا مف العقؿ والفكر وا 

نفقات الجامعة، كما أنو نظاـ يوفر التواصؿ المضموف واآلمف بيف الطالب واألستاذ 
 في كؿ وقت وفي كؿ مكاف.
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؛ 5105؛ السدحان، 5105)المطيري، وفي نفس السياؽ؛ توصمت نتائج دراسة 

نشر  ، إلى فوائد نظاـ ببلؾ بورد في العممية التعميمية، وضرورة(5105مخلص، 
الثقافة الرقمية بيف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب في الجامعات والكميات، واستحداث 
برامج تدريبية تتناوؿ استخدامات النظاـ وكيفية التعامؿ معو، كما أكدت نتائج الدراسة 

 ميف ، في والية(Bowdoin College, 2005)التي أجرتيا إدارة كمية بوديف 
 تفاعميـ فرص مف تزيد لمغاية لمطمبة، وأنيا مفيد بورد ؾببل نظاـ أف األمريكية، إلى

 ومع أساتذتيـ، والتواصؿ فيما بينيـ. الدراسية المقررات مع
إلى مجموعة التفضيبلت اإلنسانية،  الرقمية المواطنة مصطمح قيـ ويشير 

الفطرية أو المكتسبة المبنية عمى ُأسس عقدية أو اجتماعية، أو ثقافية، أو أخبلقية، 
دراكًا بأىميتيا بصورة تجعؿ منيا إطارًا مرجعيًا لديو في ت شكؿ لدى الفرد قناعة وا 

)آؿ البيئات الرقمية، تحدد تفاعمو وسموكو مع المجتمع االفتراضي الذي يتعامؿ معو 
 (.ٕٔٔٓعبود، 

 التكنولوجيا المتنوعة بشكؿ عمى استخداـ الطبلب الرقمية المواطنة قيـ وتساعد
 حقوقيـ لتعميميـ فيـ طريقة فيي تعميمية أو وسيمة، أداة مجرد مفوىي أكثر  مناسب،
دراؾ الرقمية وواجباتيـ  فوائد ومخاطر اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي، وا 
األخبلقية ومراقبة  والوعي باآلثار المجتمع الرقمي، في واألخبلقي الذكي والتفاعؿ
 (.ٕٚٔٓ)السيد، شبكة اإلنترنت ل استخداميـ خبلؿ وسموكياتيـ ومبلحظتيا أفعاليـ

وبالتالي فإف قيـ المواطنة الرقمية تشكؿ القواعد واإلجراءات التي يمكف مف 
خبلليا تثقيؼ وتدريب المستخدميف بجميع فئاتيـ، وخاصة طبلب الكميات التقنية عمى 
التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية بشكؿ احترافي وفعاؿ، ويساعدىـ عمى الوصوؿ إلى 

ومات الرقمية اآلمنة، واالستفادة القصوى مف الخدمات المقدمة مف خبلؿ المعم
 الشبكات اإللكترونية، ونشر ثقافة االستثمار الرقمي في شتى مناشط الحياة.

وىناؾ العديد مف المؤتمرات التي شددت عمى أىمية المواطنة الرقمية، وتنمية 
ور األسرة في الوقاية مف مفاىيميا وقيميا لمطبلب ومف تمؾ المؤتمرات، مؤتمر د

التطرؼ الذي أقيـ في كمية العمـو االجتماعية واإلدارية بجامعة نايؼ العربية لمعمـو 
(، والذي أكد في توصياتو عمى ضرورة إيجاد رؤية ٕٙٔٓاألمنية في الرياض )

متكاممة لممؤسسات التربوية وذلؾ لمتعامؿ بشكؿ إيجابي وفعاؿ مع السمبيات التي قد 
 ب االستخداـ السيئ والغير مسئوؿ لمتكنولوجيا الحديثة.تقع بسب
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 في ودوره الذكي األوؿ حوؿ التعّمـ الدولي وفي نفس السياؽ؛ نادى المؤتمر
 (، بأىمية إعدادٕٚٔٓالمجتمع المقاـ في جامعة القدس المفتوحة في فمسطيف ) خدمة
 الرقمية. ومجاالت المواطنة بجوانب تعميمية لمطمبة لتوعيتيـ ودورات برامج

المواطنة  قيـ ولقد نادت العديد مف الدراسات واألبحاث العممية بضرورة غرس
في نفوس الطمبة، والعمؿ عمى تثقيفيـ بالمعارؼ والمعمومات والميارات  الرقمية

واالتجاىات التي تجعميـ قادريف عمى تطبيؽ قيـ المواطنة الرقمية أثناء استخداماتيـ 
؛ ٕٚٔٓ؛ السيد، ٕٙٔٓ)الشيري، تمؾ الدراسات دراسة لمبيئة اإللكترونية، ومف 

Richards, 2010 ؛Netwong, 2013  ؛Elshair, 2015). 
 العمميات سناـ ذروة ىو التفكير وما يرتبط بو مف ميارات متعددة ولما كاف

تجاىمو أو العمؿ مف غير أف يعد بو،  ال تستطيع العممية التعميمية فإف العقمية،
الجيود  بذؿ أقصى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات والكميات عمى لزاماً  ويصبح
يعتبر مف أىـ  التفكير لدى الطبلب؛ ألف التفكير عممية لتنمية المبلئمة التعميمية
الغايات المنشودة مف عمميتي  تحقيؽ في تساىـ األساسية والتي التعميمية األىداؼ

 (.ٕٙٓٓ)عودات، التعميـ والتعمـ 
 ىو التأممي أف التفكير( Moseley, et al., 2005)خروف وقد ذكر موسيمي وآ

 يعد ممارستيا، وال الطبلب عمى وتشجيع بيا االىتماـ يجب التي التفكير أنماط أحد
 الكمية، المعرفة تصور في كيفية تركيزاُ  يتطمب ألنو سيمة؛ عممية التأممي التفكير
مكانية  النظر يشمؿ فيو والحالية، السابقة الخبرات ضوء في طريقة التفكير تغيير وا 
 المعتاد. المنّظـ التفكير عف يميزه ما وىذا تحميمو طرؽ فضبًل عف النشاط إلى الكمي

الذي  لمموقؼ ومراقبة واىتماـ تفكر ويعرؼ التفكير التأممي عمى أنو "عممية
واستيعابو  فيمو بعد تحميمو يجب بحيث فيو، يكتب الذي الموضوع أو الفرد يواجيو

العقمي  االنفتاح ىي: أساسية ميارات ثبلث ضمف وتقويمو بجوانبو ومراجعتو باإلمعاف
)خوالدة، يكتسبيا  التي والخبرة المعارؼ ضوء في الفكرية الذاتي والمسؤولية واإلرشاد
ٕٓٔٓ ،ٙٚ.) 

وىناؾ العديد مف الدراسات التي اىتمت ببعد التفكير التأممي وتنميتو لدى 
؛ ٕٙٔٓ)الياشمي، العاـ، ومف تمؾ الدراسات دراسة المتعمميف في مراحؿ التعميـ 

والتي أوصت باستخداـ استراتيجيات التدريس ونماذجو المختمفة في ( ٕٚٔٓبشير، 
 تنمية ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي لدى الطبلب والطالبات.
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 في التأممي بالتفكير ذات الصمة أخرى دراسات وفي نفس السياؽ أجريت
؛ Phan, 2009؛ ٕٛٓٓ مسمـ، ؛ٕٚٓٓ الشكعة،(الجامعية مثؿ دراسة  المرحمة

Gilstrap, 2013)التدريسية الممارسات عمى فاعمية التفكير التأممي في ، والتي أكدت 
التأممي،  التفكير عمى يتـ تدريسيـ بالتركيز الذيف لمطمبة التحصيمي المستوى لرفع

 عمى أعضاء ىيئة التدريس قدرة تنمية يف التأممي التفكير الستخداـ اإليجابي واألثر
  التدريسية. الكفاءة مستوى رفع

يمحظ مف خبلؿ العرض السابؽ أنو بالرغـ مف أف الدراسات التربوية أكدت 
أىمية المواطنة الرقمية والقيـ التي تشمميا، في تنشئة جيؿ رقمي قادر عمى مواجية 

يا الحديثة، وما يتعمؽ بيا مف تطورات التحديات المرتبطة باالستخداـ المتزايد لمتكنولوج
متسارعة وأيضًا ندرة الدراسات التي اىتمت بعينة طبلب الكميات التقنية، والذيف 
يحتاجوف إلى غرس قيـ المواطنة الرقمية والمتعمقة بالتكنولوجيا ونظرُا لطبيعة العممية 

ية التدريس التعميمية في تمؾ الكميات والتي تركز عمى الجوانب الميارية في عمم
بالتالي فإنيـ بأمس الحاجة إلى البرامج النوعية التي تحمييـ مف االستخداـ الغير 
مسئوؿ لمبرامج والتطبيقات الرقمية، وتنمية القيـ وميارات التفكير التأممي التي تجعميـ 
قادريف عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة بما يعود عمييـ بالنفع والفائدة، ومف ىنا أتت 

دراسة الحالية لتستقصي فاعمية البرامج التعميمية القائمة عمى أنظمة إدارة التعمـ ال
اإللكترونية ببلؾ بورد في تنمية قيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي في 

  الكميات التقنية بالمممكة العربية السعودية، تطبيقًا عمى الكمية التقنية في مدينة جدة.
 :مشكمة الدراسة

تعد الكميات التقنية صرحًا متميزًا، تركز عمى نوعية التدريب الذي يعد تقنييف  
ومينييف بالجودة والكفاية التي يطمبيا سوؽ العمؿ، ليسيموا في التنمية االقتصادية، 
االجتماعية والتقنية بالمممكة، وما يشيده العالـ اليـو مف ثورة تقنية ىائمة ىو مف 

ف الكميات التقنية تعتبر صرحًا عمميًا تقنيًا، ومرشدًا لطريؽ نتاجات التعميـ، وبما أ
عمى مستوى  يتوقؼ نجاحيا التقدـ المعرفي والتقني في المجتمع المعاصر لذلؾ فإف

تحيط بجميع شؤوف الحياة  متغيرات مف وغداً  اليـو لمستجدات ومستحدثات استجابتيا
 عموماتية.والم التقنية الطفرة قضايا ىذه المتغيرات أخطر ومف

بالعممية التعميمية والتعممية بكافة  وطيدة بعبلقة الرقمية المواطنة وترتبط 
 لفيـ ما األمر وولي والمعمـ الطالب تساعد التي مراحميا، وذلؾ باعتبارىا الوسيمة

 إلعداد الطمبة لبلنخراط فيي وسيمة األمثؿ لمتقنية أجؿ االستخداـ مف فيمو يجب
 (Eurydice, 2013) .االستخداـ المسؤوؿ ليا  خبلؿ ـ مفخدمة وطني في بالمشاركة



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى

 

ٕٔٛ 

األخطار  ضد ووقائية توجييية سياسات وتنظيمات إلى اليـو وتظير الحاجة
التقنية، وما يشوبيا مف مشكبلت تتعمؽ باألفراد والمجتمعات، وفي نفس الوقت 

 بحقوقو فالمواط وتثقيؼ ايجابياتيا وتوظيفيا بالشكؿ الصحيح، مف المثمى االستفادة
 أثناء بيا يتقيد أف البد وااللتزامات التي معيا، يتعامؿ وىو بيا يتمتع يجب أف التي

  االستفادة منيا.
 الرقمية، قيـ المواطنة تربوية عف وبرامج ومف تمؾ التنظيمات وضع مبادرات

 في الحديثة المتزايدة لمتقنية السمبية االستخدامات لتحسيف وتعزيز سبلمة الطمبة مف
الرقمية مف  التكنولوجيا مع الرشيد التعامؿ ثقافة وآداب في والمتمثمة عصر الًرقميال

والذي يساعدىـ في التفكر والتمعف  خبلؿ تعزيز ميارات التفكير التأممي لدى الطبلب،
قبؿ اتخاذ القرارات سواًء الشخصية أو العامة، وخاصة الدراسات التي تستيدؼ 

التطبيقات التقنية النقالة المتصمة  عند استخداـ ترونياإللك واألمف بالسبلمة التوعية
مف خبلؿ الحاسبات المحمولة أو األجيزة الذكية متعددة  االنترنت بشبكة

 االستخدامات.
 مواطنيف إعداد في تأسيسًا عمى ما سبؽ؛ يتضح أف لقيـ المواطنة الرقمية أىمية

اإليجابي وتحمؿ  السموؾ سابواكت آمنة، بطريقة عمى ممارسة التقنيات الحديثة قادريف
ونيضتو، صحب  بناء المجتمع في لممساىمة الشخصية لمسموؾ وذلؾ كمو المسؤولية

ذلؾ اىتماـ كبير بقضية المواطنة الرقمية، والسعي نحو تطبيقات وبرامج ودراسات 
تساىـ في نشر ثقافة المواطنة الرقمية، واستجابة لمتوجيات التربوية المعاصرة، وحداثة 

ع الدراسة، جاءت الدراسة الحالية لتسميط الضوء عمى موضوع قيـ المواطنة موضو 
 الرقمية وميارات التفكير التأممي. 

 :أسئمة الدراسة وفرضياتها
 تتمحور الدراسة في اإلجابة عف األسئمة اآلتية: 

ما التصميـ التعميمي لمبرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  -ٔ
بلؾ بورد( في تنمية قيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي لدى طبلب )ب

 كمية التقنية في مدينة جدة؟ 
ما فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ بورد(  -ٕ

 في تنمية قيـ المواطنة الرقمية لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة؟ 
فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ بورد(  ما -ٖ

 في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة؟
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  وقد ضعت الفرضيات الصفرية بغية اإلجابة عف أسئمة الدراسة، وىي: 
بيف  (0.05 ≤ ∝)ة ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل -0

متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار 
 المواقؼ لقيـ المواطنة الرقمية لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة. 

ال توجد فاعمية لمبرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ  -5
 الرقمية لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة. بورد( في تنمية قيـ المواطنة

بيف  (0.05 ≤ ∝ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس 

 ميارات التفكير التأممي لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة.
التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ  ال توجد فاعمية لمبرنامج -4

 بورد( في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة.
 :أهداف الدراسة

 ىدفت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: 
بلؾ بػورد( لتنميػة تصميـ برنامج تعميمي قائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )بػ -ٔ

قيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي لدى طبلب الكمية التقنية في مدينػة 
 جدة.

قيػػاس فاعميػػة البرنػػامج التعميمػػي القػػائـ عمػػى نظػػاـ إدارة الػػتعمـ اإللكترونػػي )بػػبلؾ  -ٕ
 بورد( في تنمية قيـ المواطنة الرقمية لدى طبلب الكمية التقنية في مدينة جدة.

قيػػاس فاعميػػة البرنػػامج التعميمػػي القػػائـ عمػػى نظػػاـ إدارة الػػتعمـ اإللكترونػػي )بػػبلؾ  -ٖ
 بورد( في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طبلب الكمية التقنية في مدينة جدة.

 :أهمية الدراسة
 تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة باآلتي:

لما ليا مف دور في  تعد المواطنة الرقمية مف الموضوعات الحديثة ذات األىمية، -ٔ
تعزيز األمف الفكري لمطبلب، وتحقيؽ األماف الرقمي، مف خبلؿ الكشؼ عف قيـ 

 المواطنة الرقمية.
توصؼ المواطنة الرقمية بأنيا ذات صمة قوية بمنظومة التعميـ، حيث تقـو  -ٕ

المؤسسات التعميمية بتثقيؼ الطمبة وتعميميـ رقميًا لما يحػتاجونو مف التقنيات 
 خداميا بالشكؿ المناسب، واالستفادة مف مميزاتيا وتفادي مخاطرىا.واست

 ممارساتيـ في لمتأمؿ الطبلب إعداد في البارز ودوره التأممي التفكير أىمية تنامي -ٖ
 .المستخدمة مع التقنيات الحديثة وتطويرىا



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى

 

ٖٔٓ 

البناء  بتحسف وعبلقتو التأممي التفكير بأىمية طبلب الكميات التقنية توعية -ٗ
 .المعرفي، واكتساب الميارات المتنوعة

تسميط الضوء عمى أىمية استخداـ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني التي تعزز مف  -٘
 قدرات الطمبة في تعمـ الميارات المتنوعة.

التأكيد عمى ضرورة بناء البرامج التعميمية اإللكترونية التي تعتمد عمى المتعمـ  -ٙ
 بلتو وأنشطتو.وتتمركز حولو مف خبلؿ تفاع

اإلفادة مف بناء البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ  -ٚ
 بورد( عمى مستوى التعميـ في الكميات التقنية.

تتزامف ىذه الدراسة مع اىتماـ المسئوليف وأصحاب القرار في وزارة التعميـ، وفي  -ٛ
ف المجتمع بوصفو موضوع بالغ األىمية الكيات التقنية، وأيضًا شرائح متعددة م

 وتحد جديد مف التحديات التي تواجو عممية استخداـ التقنية الحديثة.
 :محددات الدراسة

 : قيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي.المحددات الموضوعية
 طبلب الدبمـو في الكمية التقنية. المحددات البشرية:
 التقنية في مدينة جدة. الكمية المحددات المكانية:
ىػ ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔالفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  المحددات الزمنية:

 . ـ(ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ)
 :مصطمحات الدراسة

 المتوقػع أو المرغػوب األثػر"( بأنيػا: ٖٛ،ٖٕٓٓ) والجمػؿ المقػاني عرفيػا: الفاعمية -
 "معينة أىداؼ أو ىدؼ لخدمة حدوثو

األثػػر المتوقػػع الػػذي يحدثػػو اسػػتخداـ البرنػػامج التعميمػػي مقػػدار  وتعــرف إجرائيــًا بأنهــا: 
القػػائـ عمػػى نظػػاـ إدارة الػػتعمـ اإللكترونػػي )بػػبلؾ بػػورد( فػػي تنميػػة قػػيـ المواطنػػة الرقميػػة 

 وميارات التفكير التأممي لدى طبلب الكمية التقنية في مدينة جدة.
ميمات يعرؼ عمى أنو: "مجموعة إجراءات وخطوات وتع البرنامج التعميمي: -

وقواعد، يتـ اتباعيا لنقؿ خبرات محددة مقروءة أو مرئية أو مباشرة أو غير مباشرة 
أو ترفييية أو تثقيفية ولذلؾ لفرد أو مجموعة أفراد أو جميور كبير في مكاف واحد 

 (.ٕ٘ٔ،ٕٕٓٓأو أماكف متفرقة، لتحقيؽ أىداؼ محددة" )صبري،
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مجموعة مف اإلجراءات والخطوات : نظاـ تعميمي يتكوف مف ويعرف إجرائيًا بأنه 
العممية المحددة التي تساعد الطبلب عمى تنمية مجموعة مف القيـ المرتبطة بالمواطنة 

 .الرقمية وميارات التفكير التأممي وتوظيفيا في االستخدامات المختمفة لمتقنية المتقدمة
والتعمـ، ويتيح نظاـ إلكتروني يوفر إمكانية التعميـ يقصد به: " نظام البالك بورد: -

عممية التواصؿ اإللكتروني بيف المتعمميف، وبيف األستاذ والمتعمـ، وإلدارة العممية 
 (.Tekinarslan, 2009, 74التعميمية بشكؿ إلكتروني ومتكامؿ الفاعمية" )

: برنامج يحتوي عمى مجموعة مف األدوات التفاعمية، والتي تتيح ويعرف إجرائيًا بأنه 
مـو في الكمية التقنية تنمية القيـ المرتبطة بالمواطنة الرقمية وميارات لطالب مرحمة الدب
 التفكير التأممي.

( بأنيا: "مجموعة مف القواعد ٜٖٓ، ٕٗٔٓعرفيا الجزار ) :المواطنة الرقمية -
والضوابط والمعايير واألعراؼ واألفكار والمبادئ المتبعة في االستخداـ األمثؿ 

ي يحتاجيا المواطنوف مف أجؿ المساىمة في رقي الوطف، والقويـ لمتكنولوجيا، والت
مف خبلؿ التوجيو نحو منافع التقنيات الحديثة، والحماية مف أخطارىا، وبالتالي 

 التعامؿ الذكي مع التكنولوجيا". 
امتبلؾ مجموعة مف القيـ ذات الصمة بالمواطنة والمستخدمة  وتعرف إجرائيًا بأنها: 

تباع اإلجراءات الصحيحة في التفاعؿ مع اآلخريف رقميًا ومعرفة  في العالـ الرقمي وا 
 الحقوؽ والواجبات المتعمقة بالتقنية الرقمية.

( بأنيا: "مجموعة األخبلقيات ٕٗ، ٕٓٔٓيعرفيا الغامدي ): قيم المواطنة الرقمية -
والعادات والسموكيات التي يكتسبيا الفرد مف خبلؿ التفاعؿ مع المواقؼ والخبرات 

يئات الرقمية وتكوف مسبقة ببنية معرفية عف المواطنة الرقمية ومفاىيميا في الب
ومبادئيا، ويكوف ليا تأثير عمى أفكاره ومعتقداتو ويتحدد بيا سموكو لبناء رؤية 
صحيحة حوؿ الحقوؽ والواجبات الرقمية التي يتضمنيا انتماءه ووالءه ليذا 

 الوطف". 
دات والسموكيات المرتبطة بمجموعة مف المعتق مجموعة وتعرف إجرائيًا بأنها: 

نحو االستخداـ  الفرد سموؾ تحديد المجاالت القيمية الرقمية والتي يمكف مف خبلليا
الواعي والمسئوؿ في المجتمع الرقمي، مف خبلؿ مرور الطالب بخبرات متنوعة تساىـ 
ة في التعرؼ عمى السمات المشتركة لؤلشياء الرقمية، والتي تقاس مف خبلؿ أدا

 اختبار قياس المواقؼ الذي أعد ليذا الغرض.
 العقمية طريقيا المعالجة عف تتـ كمية "عممية تعرؼ بأنيا: مهارات التفكير التأممي -

 الحكـ أو استدالليا أو األفكار المسترجعة؛ لتكويف والمعمومات الحسية لممدخبلت



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 
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 طريقيا ة، وعفالواعي والمعالجة السابقة، والخبرة وىي تتضمف اإلدراؾ عمييا،
 .(ٔ٘، ٕٕٓٓ)جرواف، معنى  الخبرة تكتسب

بأنيا: الميارات األساسية لمتفكير التأممي المراد تنميتيا مف خبلؿ  إجرائياً  وتعرؼ 
البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني ببلؾ بورد، والتي تقاس 

 يذا الغرض.مف خبلؿ أداة مقياس التفكير التأممي الذي أعد ل
ىي أولى مراحؿ التعميـ في  :تعرؼ إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنيا :الكمية التقنية -

سمـ التعميـ العالي السعودي التي يمتحؽ بيا الطمبة في المسار العممي أو األدبي، 
وتيدؼ إلى تأىيؿ وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجاالت التقنية والمينية؛ 

وتقديـ البرامج التدريبية بالجودة والكفاية  مب سوؽ العمؿ الكمي والنوعي،وفًقا لط
 .التي تؤىؿ المتدرب لمحصوؿ عمى عمؿ مناسب في سوؽ العمؿ الحر

 :اإلطار النظري لمدراسة
 :بالك بورد

شركة ببلؾ بورد مف الشركات العالمية والرائدة في أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني  
ـ(، كشركة استشارية ألنظمة التعمـ عف بعد لمنظمات غير ٜٜٚٔفقد تأسست عاـ )

ـ(، ظيرت الشركة ٕٓٓٓربحية تعني وتشرع ألنظمة التعمـ عف بعد، وفي عاـ )
بشكميا الجديد وقدمت أنظمة التعمـ، واستمر التطور إلى أف تحولت الى شركة عامة 

في   (Gartner) ـ(، إف نظاـ ببلؾ بورد مصنؼ عالميا مف منظمةٕٗٓٓفي عاـ )
ـ( كرائد في أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني، وىذا ما ٕٔٔٓنظاـ المربع الذىبي لعاـ )

جعمو االختيار األوؿ لمجامعات والكميات عمى مستوى العالـ ليذا النظاـ، إضافة إلى 
ذلؾ فإف أكبر الجامعات العالمية تعتمد ىذا النظاـ، مما أتاح لمجامعة سيولة الربط 

بيف الجامعات والكميات مف خبلؿ نظاـ ببلؾ بورد مف جميع أنحاء العالـ والتواصؿ 
 .(ٕٛٔٓ، الجامعة السعودية االلكترونية)

 تتيح لممعمـ برمجية حـز عبارة عف بورد ( أف الببلؾٕٗٔٓويوضح الجراح ) 
 االستمرار في فرصة لممتعمـ رقمي، وتتيح موقع عمى تدريسياب يقـو التي المواد تحميؿ
 مف ومع معممييـ بينيـ فيما والتفاعؿ التواصؿ تفسح المجاؿ لممتعمميف حيث التعمـ
 التعميمية في المؤسسات تساعد وممتعة، وىي جديدة بطرؽ مشترؾ بعمؿ القياـ أجؿ

 .التعميـ عممية في قوي إلى وسط االنترنت تحويؿ
النظاـ فرص كبيرة لمطمبة لمتعمـ الذاتي والتواصؿ مع المقرر الدراسي ويتيح  

خارج قاعة المحاضرات في أي مكاف وفي أي وقت، وذلؾ مف خبلؿ األدوات 

https://seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx
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المتنوعة التي يوفرىا لئلطبلع عمى محتوى المادة العممية لممقرر والتفاعؿ معيا بطرؽ 
ية الطمبة المسجميف في نفس ميسرة، باإلضافة إلى التواصؿ مع أستاذ المقرر وبق

المقرر، ويتكوف النظاـ مف أدوات و وسائؿ تتيح ألعضاء الييئة التدريسية القدرة عمى 
بناء مقررات ديناميكية وتفاعمية بسيولة كبيرة مع إدارة محتوى ىذه المقررات بطريقة 

ضع مرنة وبسيطة، ويسمح أيضًا ألستاذ المقرر بناء مقررات إلكترونية متكاممة، وو 
مبلحظات ومخطط المادة واألعماؿ والوظائؼ المطموبة واإلعبلنات، ويمّكف النظاـ 
أيضًا مف عرض األعماؿ الفصمية واالمتحانات والنتائج أواًل بأوؿ مما يسمح لمطبلب 
بالتواصؿ المباشر مف خبلؿ نوافذ الحوار والرسائؿ اإللكترونية الموجية والمعّممة 

 . (ٕ٘ٔٓ)الشايع والحيدري، 
؛ ٜٕٓٓ؛ الخميفة، ٕٛٓٓ؛ الشحات وعوض، ٕٚٓٓ)إسماعيؿ، ويشير كبُل مف  

 & Servonsky, Daniels ؛ٕٔٔٓ؛ بركات، ٕٔٔٓ؛ الجراح، ٜٕٓٓالغريب، 

Davis, 2005 ؛ Pittinsky& Bell, 2005 ؛Perris & Yeung, 2005 Zhang, ؛

Bradford, Porciello, Balkon & Backus, 2007 ؛Tekinarslan, 2009). 
إلى أف نظاـ الببلؾ بورد يمتاز بالعديد مف المميزات التي تجعمو فاعبُل في العممية 

 التعميمية منيا:
تصميـ واجية نظاـ الببلؾ بورد األساسية والفرعية والمكونات الداخمية بالمغة    .0

 العربية، أي أنو يدعـ المغة العربية بشكؿ كامؿ
راءات بسيطة و محددة توفر المرونة سيولة االستخداـ والتعامؿ حيث تتضمف إج   .5

 لممستخدـ.
حيث  مكاف، أي ومف وقت أي في الدراسية المادة مع والتشارؾ لممتعمـ التواصؿ   .3

رساؿ الدراسية، المادة مراجعة المتعمـ يستطيع  وما واجباتو والمحاضرات، وا 
مشاريع في الوقت الذي يناسبو ومف أي مكاف يتوفر فيو اتصاؿ  مف منو يطمب

 إلنترنت.با
الدعـ الفني المباشر مف داخؿ البرنامج باستخداـ أيقونة المساعدة التي توفر    .4

 العديد مف التساؤالت األكثر شيوعًا أو مف أخصائي الدعـ.
يدعـ جميع وظائؼ أنظمة إدارة التعمـ اإللكتروني مثؿ بناء المحتوى وتصميـ    .5

 االختبارات.
طة دخوؿ واحدة لجميع أجزاء النظاـ مع التمتع بنظاـ توثيؽ مركزي ليوفر نق   .6

 الحفاظ عمى األمف في النظاـ. 



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 
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 وعف استفسارات االختبارات نتائج عف ومستمرة سريعة راجعة تغذية توفير   .7
 المناقشة، أو لوحة عف طريؽ المنتدى زمبلئو مف أو المدرس مف سواءً  الطالب

  االلكتروني. البريد أو
ف خبلؿ التواصؿ مع المتعمميف مف خبلؿ االتصاؿ م عممية وتسييؿ تحسيف   .8

 الدردشات، و منتديات النقاش، والبريد، ومشاركة الشاشات.
صدار تقارير بذلؾ، حيث   .9 عضو  يستطيع متابعة أداء المتعمـ واستخدامو لمنظاـ وا 

 عف أو طبلبو جميع عف إحصائية معمومات ىيئة التدريس الحصوؿ عمى
 طبع وتاريخ ووقت الفردية، الواجبات تبعمنيـ ويمكنو أيضًا ت مجموعة جزئية

 أيضا لمطبلب يمكف كما قبؿ طبلبو، مف إرساليا لو تـ التي الواجبات واستبلـ
 .بأنفسيـ تقدميـ متابعة

دارة واجباتو بكفاءة مف خبلؿ تنظيـ تأدية عمى المتعمـ بورد ببلؾ يساعد نظاـ  .01  وا 
 واختبار ونشاط، وواجب، ،قراءة لكؿ بداية ونياية تاريخ تحديد يتـ الوقت حيث

 .بطريقة منظمة الوقت استخداـ عمى الطالب مما يساعد وغيرىا،
 ببلؾ ( بعض الفوائد في العممية التعميمية مف نظاـٕٔٔٓوأضاؼ الجراح )

والصور،  المتنوعة مثؿ: النصوص، بورد، حيث يوفر مجموعة مف الوسائط
لممحاضرات،  فيديو مقاطع أو ةوالمتحركة، والتسجيبلت الصوتي الثابتة والرسومات

 والمغة يفضؿ الكممات، والمفظ والذي السمع عمى يعتمد الذي القارئ وبالتالي فالمتعمـ
 المتأمؿ المتعمـ كذلؾ بسيولة؛ تمبية حاجاتو يمكف المنطوقة، والتفسيرات المكتوبة،

 ف لوحةم باالستفادة وذلؾ متعددة زوايا مف األمور إلى المراقبة والنظر يفضؿ الذي
 كثيرة موضوعات عف في البحث لممتعمـ تتيح حيث البرمجية، في الموجودة المناقشة
يداعيا إعدادىا تـ معينة عف أسئمة واإلجابة األحكاـ وعمؿ  مف أو المعمـ قبؿ مف وا 

 مف يتعمـ الذي المرئي أي المتعمـ حاجات تمبي إف البرمجية كما آخريف؛ قبؿ طبلب
 واألفبلـ؛ والصور الزمنية، والجداوؿ البيانية والخرائط، الرسـو ويفضؿ العرض خبلؿ

بعمؿ  القياـ مف خبلؿ التعمـ الذي يفضؿ المتعمـ حاجات البرمجية تمبية باإلضافة إلى
 والحركات األدوار، خبلؿ المحاكاة ولعب مف بالتعمـ يستمتع الذي أي أو أداء معيف،

 وعمؿ المشاريع. اإلبداعية،
ورد مف عدة مكونات كؿ مكوف يقدـ خدمات محددة وىي ويتكوف نظاـ ببلؾ ب 

 باآلتي: (ٕٕٔٓالعتيبي، )كما ذكر موقع الجامعة السعودية اإللكترونية؛ 
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 (: Interface System)واجهة النظام 
واجية النظاـ أىـ المكونات فيي تمثؿ العنواف الرئيسي لنظاـ إدارة التعمـ  

مكونات تسمح لممستخدـ التنقؿ فيما بينيا االلكتروني، ألف فييا يستعرض جميع ال
 بسيولة ويسر، مما يساعده لموصوؿ الى مواد التعمـ المختمفة. 

 (:Content authoring Tools)أدوات تأليف المحتوى  .0
توفر أدوات التصميـ التعميمي التي تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى اعداد  

لتأليؼ التي تعد ضمف النظاـ دوف المحتوى التعميمي االلكتروني مف خبلؿ أدوات ا
 الحاجة الى معرفة بمغات البرمجة.

 (: Communication Tools) أدوات االتصال .5
نظاـ إدارة تعمـ الكتروني يعتمد عمى أدوات االتصاؿ المتوفرة فيو، فيي مصدر 
التفاعؿ والتواصؿ في عممية التعمـ االلكتروني، وتقدـ أدوات االتصاؿ صنفيف مف 

لتعميمي ىما )االتصاؿ المتزامف مثؿ: المحادثة والفصوؿ االفتراضية االتصاؿ ا
 واالتصاؿ غير المتزامف مثؿ: البريد اإللكتروني ومنتديات المناقشة( 

 (:Assessment and Testing) التقويم واالختبارات .3
تيتـ نظـ إدارة التعمـ االلكتروني بتكامؿ التطبيقات لمختمؼ األنشطة فيي توفر 

أدوات التقويـ التي تساعد عضو ىيئة التدريس عمى تقويـ أداء المتعمـ  عدًدا مف
وقياس مدى تقدمو في عممية التعمـ وتمتاز بسيولة التصميـ والدقة والسرعة في األداء 
وتحدد النتائج بعد االنتياء أداء االختبار، أيضا تسمح بإضافة التعميقات ومف أدوات 

 والواجبات واالستبانات.التقويـ واالختبارات: االختبارات 
  (:Decision Management) إدارة المقرر .4

عداد نسخة احتياطية  مف خبلؿ التحكـ في الوصوؿ والتسجيؿ الى المقرر، وا 
 لممقرر والتعديؿ فيو، باإلضافة إلى إعداد أنشطة المقرر.

 (:Collective participation Tools) أدوات المشاركة الجماعية .5
لتعمـ اإللكتروني أدوات تفاعمية، تتيح لمستخدمييا التفاعؿ تتضمف نظـ إدارة ا

واالشتراؾ خارج إطار النظاـ بما يتناسب مع العممية التعميمية، ومف ىذه األدوات: 
خبلصة الموقع  (،Social Networks( الشبكات االجتماعية )Blogsالمدونات )

(RSS Feed). 
 :قيم المواطنة الرقمية

شتى  في واستخداميا وتوظفييا المعمومات لتكنولوجيا المتسارع مع االنتشار 
 يتعمؽ ما خاصةً  بذلؾ االستخداـ، تتصؿ مفاىيـ لمسامعنا الحياة بدأت تتنامى مناحي



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
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 عدـ وتضمف بشكؿ صحيح وتوجييو تضبط سموؾ المستخدـ التي منو بالجوانب
 .(ٕٚٔٓقحطاني، )الالرقمية  تمؾ المفاىيـ المواطنة لنواحٍي سمبية، ومف أبرز انحرافو

 ولكف سنوات، لعدة كثيروف تناوليا فقد حديثًا، مفيوما ليست الرقمية والمواطنة 
 تكنولوجيا خبراء تناوؿ سبؽ وقد اآلف، ىو كما ويتسـ بالشمولية لـ يتبمور المفيـو

 الرقمية، الفجوة عف بعضيـ متكاممة، فكتب غير منعزلة ناصرىا لبعض المعمومات
الرقمية، ومؤخرًا بدأ  األمية محو عف البعض وؿ اإللكتروني وكتببالوص آخروف واىتـ

 لضماف اتخاذىا الواجب السموؾ الرقمي واإلجراءات الوقائية بقواعد االىتماـ الخبراء
 .(ٕٚٔٓ)السيد، والشبكات  األفراد أو المستخدميف والمجتمعات واألجيزة أمف

 المجتمع في مع اآلخريف ردالف تفاعؿ درجة إلى الرقمية المواطنة مفيـو ويشير
المتنوعة، واستخداـ التكنولوجيا المتقدمة  وتطبيقاتيا عبر الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(

بطريقة تضمف أمف وخصوصية المستخدـ، وتجعمو مواطنًا مسئواًل وفاعبًل في 
 ,Wang& Xing)المجتمع، قادر عمى التفاعؿ والتعامؿ مع التقنيات الحديثة 

2018.) 

 خصائص ثبلثة (ٕٗٔٓوالدمرداش ) شرؼ ذات السياؽ؛ استنتج كبًل مفوفي 
الرقمية بعدما استعرضا مجموعة مف التعريفات المتعمقة بالمواطنة  لمفيـو المواطنة

 الرقمية وىذه الخصائص، وىي:
 .ومكوناتو الرقمي بالعالـ الوعي -ٔ
 بآلياتو الرقمي العالـ استخدامات في والمناسبة الفعالة الممارسة ميارات امتبلؾ -ٕ

 .المختمفة
 بالمقبولية يتسـ لمشخص التكنولوجي السموؾ تجعؿ والضوابط التي القواعد اتباع -ٖ

 .االجتماعية
وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ عدد مف المفاىيـ المرتبطة بالمواطنة الرقمية ذكرىا 

لرقمية، (، والتي تشكؿ أساسًا لبلستخداـ المناسب لمتكنولوجيا اRibble, 2016ريبيؿ )
 نقطة وتساعد في تدريب الطبلب وتأىيميـ ليتصرفوا بطريقة سموكية مبلئمة، وتعتبر

  :الرقمية وىي كاآلتي المواطنة وعناصر أساسيات فيـ عمى الطبلب لمساعدة انطبلؽ
 التكنولوجيا استخداـ عمى وىي القدرة (Digital Literacy): الرقمي لتنورا -ٔ

 خداميا.وكيفية است متى ومعرفة الرقمية
والنفسية  الجسدية الييئة وتشمؿ عناصر (Digital Health): الرقمية الصحة -ٕ

 الرقمية. التكنولوجيا باستخداـ المتعمقة الجسـ لبنية
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 اإللكتروني ويعبر عف التبادؿ (Digital Communication): الرقمي التصالا -ٖ
 .لممعمومات

 في الكاممة ترونيةاإللك وىو المشاركة (Access Digital): الرقمي الوصول -ٗ
 المجتمع.

 السموؾ والتي تتكوف مف معايير (Digital Etiquette): الرقمي السموك قواعد -٘
 اآلخريف. تجاه الرقمية التكنولوجيا قِّبؿ مستخدمي مف المتوقعة واإلجراءات

 تحكـ التي القانونية والقيود وىو الحقوؽ (Digital Law): الرقمي القانون -ٙ
 .التقني االستخداـ

 (Digital Rights & Responsibilities): الرقمية والمسؤوليات لحقوقا -ٚ
 الرقمية التكنولوجيا مستخدمي لجميع والحريات الممتدة وىي عبارة عف المتطمبات

 .تصاحبيا التي السموكية والتوقعات
 التي يجب الذي يشتمؿ عمى االحتياطات (Security Digital): الرقمي األمن -ٛ

 وأمف الشخصية سبلمتيـ لضماف التكنولوجيا خدميمست جميع يتخذىا أف
 شبكتيـ.

 البضائع وبيع وىي عمميات شراء (Digital Commerce): الرقمية التجارة -ٜ
 العالمية. الشبكة عمى
وبناًء عمى ما سبؽ؛ فإف عناصر المواطنة الرقمية تشكؿ القواعد واإلجراءات  

يع فئاتيـ، وخاصة طبلب التي يمكف مف خبلليا تثقيؼ وتدريب المستخدميف بجم
الدبمـو في الجامعات الكميات التقنية التعامؿ مع التكنولوجيا الرقمية بشكؿ احترافي 
وفعاؿ، يساعدىـ عمى الوصوؿ إلى المعمومات الرقمية اآلمنة، واالستفادة القصوى مف 
الخدمات المقدمة مف خبلؿ الشبكات اإللكترونية، ونشر ثقافة االستثمار الرقمي في 

 تى مناشط الحياة.ش
وتتكوف المواطنة الرقمية كما أشار كبُل مف سيرسوف وىانكوؾ وسوىؿ، 

مف مجموعة مف  (Searson, Hancock, Soheil, Shepherd, 2015)وشيمفيرد 
األىداؼ المشتقة مف المعايير الصادرة مف الجمعية الدولية لمتكنولوجيا في التعميـ 

ISTE, 2007))،  :وىي كاآلتي 
مكانية الوصوؿ الرقمي لجميع فئات المجتمع.المساو  .0  اة في الحقوؽ وا 
االحتراـ في معاممة اآلخريف والدفاع عف الحقوؽ الرقمية في بيئات التعمـ  .5

 االفتراضية.
 االبتعاد عف السرقة العممية واإلضرار باألعماؿ العممية الرقمية لآلخريف. .3



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى

 

ٖٔٛ 

 القنوات الرقمية. اتخاذ القرارات المناسبة المتعمقة بالتواصؿ مف خبلؿ .4
 استخداـ األدوات الرقمية لمتعمـ المتطور ومواكبة التطور التقني. .5
 اتخاذ قرارات سميمة عند الشراء عبر اإلنترنت بيدؼ حماية المعمومات الخاصة. .6
 الحد مف األخطار الجسدية والنفسية التي يتسبب بيا اإلدماف الرقمي. .7

( بأنيا تشكؿ نظاـ ٕٚٔٓالدوسري )وفي ضوء أىمية قيـ المواطنة الرقمية ذكر  
حماية لجميع األفراد عند استخداـ شبكة االنترنت مف خبلؿ الحاسبات أو الجواالت أو 
األجيزة الذكية بحيث تسعى إلى إيجاد الشخصية المتكاممة لممواطف الرقمي الذي 
ة يحب ويخدـ وطنو، وتوفير األساس الذي يقـو عميو المجتمع الرقمي، وتوحيد الثقاف

التقنية، وتفيـ المخاطر والمشكبلت المحتممة وتقميؿ فرص استخداـ التقنية استخدامًا 
 سيئًا.
 المجتمع في لؤلفراد الراشد والموجو ىي الرقمية وتعد القيـ المرتبطة بالمواطنة 

 يتمتعوا أف ينبغي الحقوؽ التي ليـ التكنولوجيا الحديثة، وتوضح تعامميـ مع طريقة في
 أف يتبيف ىنا عمييـ، مف الواجبات المفروض ليـ توضح كما منيا، ابيا ويستفيدو 

 بالشكؿ الرقمية مع التقنية المستخدميف يتعامموف لجعؿ جاىدة تسعى الرقمية المواطنة
 (.(Mossberger & McNeel, 2008األمثؿ 

 :مهارات التفكير التأممي
ف الكائنات الحية يعد التفكير مف النعـ التي ميز اهلل بيا اإلنساف عف غيره م

األخرى، وقد حظي بعناية الكثير مف الباحثيف والدارسيف والفبلسفة، ولقد عنيت 
المدارس الفمسفية والفكرية والتربوية والنفسية جميعيا بتنمية الفكر والتفكير لدى الطالب 
كي يصبح أكثر قدرة عمى مواجية الصعوبات والمشكبلت التي تعترض سبيمو سواء 

األكاديمية أو في مناحي الحياة المختمفة مف جوانب اجتماعية أو  في المجاالت
، اقتصادية أو تربوية أو أخبلقية   .(ٜٕٓٓ)العتـو

ويعتبر جوف ديوي أوؿ مف أشار إلى مفيػـو التفكيػر التػأممي عنػدما عرفػو عمػى 
 أنو: النظر إلى المعتقدات بطريقة فعالة وثابتة ومتأنية أو أنو شكؿ مف أشكاؿ المعرفة

 .(ٖٚٔ، ٕٕٔٓ)خوالدة، المفترضة القائمة عمى أرضية داعمة ليا ونتائج متوقعة 
 المعمومات وتبرز أىمية دراسة التفكير التأممي نظرُا لسيولة الحصوؿ عمى

أكبر وزيادة التعقيدات واألحداث المجتمعية، مما يجعمنا ننظر لمتفكير  بسرعة وتغيرىا
االعتبار وأنو ذا أىمية كبيرة، لما يساىـ في التأممي ودراستو وفيمو وتطبيقو بعيف 

إعادة التفكير بشكؿ مستمر واستخداـ الطرؽ المختمفة في حؿ المشكبلت، وتغيير 
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في  المعرفة الجديدة تطبيؽ وأساليب االتجاىات، وىذا يساعد الطبلب في تطوير طرؽ
ات اليومية، وتكويف وتطوير ميارات تفكير ذ نشاطاتيـ خبلؿ الصعبة المواقؼ

 .(ٕٔٔٓ)الحارثي، مستويات عميا 
وفي نفس السياؽ؛ يبرز التفكير التأممي كضرورة تربوية مف خبلؿ الفوائد التي  

  :تنتج عنو وىي
 مساعدة الطمبة عمى التفكير التأممي العميؽ.  .0
 يساىـ في استكشاؼ أساليب وطرؽ تعميمية جديدة.  .5
ى أفكار متعددة حوؿ مف خبلؿ التفكير التأممي يستطيع الطمبة الوصوؿ إل .3

 الموضوع، والقدرة عمى التقويـ المرتبط بأعماليـ ذاتيًا. 
تعزيز آراء الطمبة مف خبلؿ مساعدتيـ في حؿ المشكبلت، وتحميؿ األمور بشكؿ  .4

 دقيؽ. 
يساعد المعمـ في تحقيؽ فيـ أفضؿ ألنماط تعمـ الطمبة مف جية، وتنويع في  .5

 أساليب التعميـ مف جية ُأخرى. 
ى تحسيف طرائؽ التدريس، وممارسة المعمـ لمسئولياتو بمينية عالية يعمؿ عم .6

 (.ٕٚٔٓ)حدادي، 
وىناؾ خطوات ومراحؿ عممية يمر مف خبلليا التفكير التأممي وىو ما أشار إليو 

( باآلتي: الشعور بالمشكمة مف خبلؿ الوعي بيا، تحديد المشكمة ٕٚٔٓعبدالقادر )
واكتشاؼ العبلقات وتصنيؼ البيانات وفيميا بشكؿ عميؽ، صياغة الفرضيات 

وتنظيميا، تقويـ الفرضيات )قبوؿ الفرضية أو رفضيا(، تطبيؽ الحؿ )قبوؿ النتيجة أو 
 رفضيا(. 

أساسية ذكرىا كبًل مف عفانة  ميارات خمس عمى التأممي التفكير ويشتمؿ 
 (، باآلتي:ٕٕٔٓ(، عبدالحميد )ٕٕٓٓوالمولو )

 مكوناتو عمى والتعرؼ الموضوع جوانب عرض ىعم القدرة ىي البصرية: الرؤية .0
 مكوناتو يبيف شكؿ أو رسـ إعطاء أو الموضوع طبيعة خبلؿ مف كاف ذلؾ سواء
 .بصرياً  الموجودة اكتشاؼ العبلقات يمكف بحيث

 مف وذلؾ الموضوع في الفجوات تحديد عمى القدرة وىي المغالطات: عن الكشف .5
 غير السمات أو المنطقية رغي أو الصحيحة غير العبلقات خبلؿ تحديد
 المشتركة. 



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 
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 مف معينة منطقية عبلقة إلى التوصؿ عمى القدرة وىي استنتاجات: إلى الوصول .3
 خبلؿ مف وذلؾ مناسبة نتائج إلى والتوصؿ الموضوع مضموف خبلؿ رؤية

 .التعميمي الموقؼ في متشابيات مف ما يعرض كؿ في التمعف
 أو لمنتائج منطقي معنى إعطاء عمى القدرة : وىيمقنعة إعطاء تفسيرات .4

 عمى أو سابقة معمومات عمى معتمدا المعنى ىذا يكوف الرابطة وقد العبلقات
 .وخصائصو الموضوع طبيعة

 المشكمة لحؿ منطقية خطوات وضع عمى القدرة : يعنيمقترحة حمول وضع .5
 .المطروحة لممشكمة متوقعة ذىنية تصورات عمى الخطوات تمؾ المطروحة وتقـو

 :اسات السابقةالدر 
 :الدراسات السابقة التي اهتمت بنظام بالك بورد -أوالً 

ىدفت الدراسة تحديد أىـ وظائؼ نظاـ  (Belanger, 2004):دراسة بمينجر 
ببلؾ بورد وأكثرىا فائدة بالنسبة لطمبة جامية ديوؾ في أمريكا، وقد شممت الدراسة 

وجمعت البيانات بأداة ( طالبُا، وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، ٚٙ)
االستبانة، وأظيرت النتائج مجموعة مف المميزات التي يمتاز بيا نظاـ ببلؾ بورد في 
العممية التعميمية، حيث يوفر التفاعؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس والطبلب ويساعد في 
رساؿ واستقباؿ الواجبات وتصحيحيا بشكؿ رقمي، وفي  تصميـ االختبارات المتنوعة وا 

لنتائج التي تـ التوصؿ إلييا أوصى الباحث بضرورة تفعيؿ نظاـ ببلؾ بورد في ضوء ا
 العممية التدريسية.

(: سعت الدراسة إلى قياس أثر تدريس مقرر ميارات ٕٗٔٓدراسة عمر )
االتصاؿ إلكترونيًا بنظاـ الببلؾ بورد عمى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بالمقرر 

ة بجامعة الدماـ نحو توظيؼ الببلؾ بورد في التدريس، ورضا طبلب السنة التحضيري
( طالبُا مقسميف بشكؿ متساوي إلى مجموعتيف تجريبية ٛٚوقد شممت الدراسة )

وضابطة، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي وشبو التجريبي، وجمعت البيانات 
إحصائبة بيف بأداتي االختبار واالستبانة، وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

المجموعتيف في االختبار ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الرضا لصالح 
المجموعة التجريبية، وفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أوصى الباحث بضرورة 

 إدراؾ المؤسسات التعميمية أىمية تطبيؽ التعمـ مف خبلؿ نظاـ الببلؾ بورد.
مدت الدراسة إلى تصميـ برنامج تدريبي (: عٕ٘ٔٓدراسة الشايع والحيدري )

إلكتروني باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ ببلؾ بورد وقياس فاعميتو والرضى عنو لدى 
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أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف، وقد شممت الدراسة 
( عضوًا مف ىيئة التدريس بالجامعة وقد استخدمت الباحثتاف المنيج شبو ٕٗ)
جريبي، وجمعت البيانات بأداتي االختبار واالستبانة، وأظيرت النتائج فاعمية الت

البرنامج المقترح وارتفاع درجة الرضا عنو، وفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا 
 أوصت الباحثتاف بتعميـ البرنامج داخؿ الجامعة وفي الجامعات األخرى.

ؼ عمى فاعمية التعميـ النقاؿ في (: ىدفت الدراسة إلى التعر ٕٙٔٓدراسة أحمد )
تنمية بعض ميارات إدارة التعميـ اإللكتروني ببلؾ بورد لدى أعضاء ىيئة التدريس 

( عضوًا مف ىيئة ٖٓبكمية التربية بالجبيؿ في جامعة الدماـ، وقد شممت الدراسة )
داتي التدريس بالكمية، وقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وجمعت البيانات بأ

االختبار وبطاقة تقييـ األداء، وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى 
التعميـ النقاؿ، وفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، أوصت الباحثة نشر ثقافة 

 التعمـ المعتمد عمى نظاـ ببلؾ بورد بيف الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس.
: سعت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر توظيؼ (ٕٛٔٓدراسة عثماف والزبيدي )

نظاـ إدارة التعمـ ببلؾ بورد في تنمية ميارات التبلوة والتجويد لدى طمبة الدراسات 
( طالبُا، وقد استخدمت ٓٗاإلسبلمية بجامعة الممؾ فيصؿ، وقد شممت الدراسة )

ـ إدارة الباحث المنيج شبو التجريبي، وجمعت البيانات بأداتي بطاقة المبلحظة ونظا
التعمـ ببلؾ بورد، وأظيرت النتائج أثر توظيؼ نظاـ ببلؾ بورد في تنمية ميارات 
الطبلب، وفي ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا أوصى الباحث بضرورة الدمج بيف 

 طرؽ التعمـ التقميدية وطرؽ التعمـ بنظاـ ببلؾ بورد في العممية التدريسية.
 :اهتمت بقيم المواطنة الرقمية الدراسات السابقة التي -ثانياً 

(: ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى توافر قيـ المواطنة ٕٙٔٓدراسة الشمري ) 
الرقمية لدى معممي الحاسب اآللي في المرحمة المتوسطة والثانوية في محافظة حفر 

( طالبُا، واستخدـ الباحث المنيج ٙٛالباطف وسبؿ تعزيزىا، وقد شممت عينة الدراسة )
ي، وجمعت البيانات بأداة االستبانة وأظيرت نتائج الدراسة توافر قيـ المواطنة الوصف

الرقمية بدرجة كبيرة، وسبؿ تعزيزىا كانت بدرجة كبيرة وأوصت الدراسة بتضميف 
المناىج الدراسية المفاىيـ المتعمقة بالمواطنة الرقمية، وعقد المزيد مف ورش العمؿ 

 نة الرقمية.والندوات التي تتعمؽ بقيـ المواط
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(: اتجيت الدراسة إلى التعرؼ عمى معتقدات طبلب ٕٚٔٓدراسة الحازمي ) 
الدراسات العميا بجامعة أـ القرى نحو قيـ المواطنة الرقمية وفقًا لعدد مف المتغيرات، 

( طالب وطالبة يدرسوف بجامعة أـ القرى في مدينة ٓٔٔوتكونت عينة الدراسة مف )
ت الباحثة المنيج الوصفي، وجمعت البيانات بأداة مقياس مكة المكرمة. واستخدم

القيـ، وأظيرت النتائج عف وجود معتقدات إيجابية نحو قيـ المواطنة الرقمية وعدـ 
( بيف معتقدات طبلب الدراسات ٘ٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 -ذكرمتغير الجنس )لى العميا بجامعة أـ القرى نحو قيـ المواطنة الرقمية تعزى إ
أنثى(، وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة إلى تطوير المناىج التعميمية بإضافة مفاىيـ 

 جديدة مثؿ المواطنة الرقمية مف أجؿ الوصوؿ إلى مفيـو المجتمع التقني.
(: سعت الدراسة إلى استقصاء أثر ٕٛٔٓدراسة أبو شقورة وعبيدات وطوالبة ) 

فية )الويب كويست( أثناء تدريس التربية الوطنّية والمدنّية استراتيجية الرحبلت المعر 
في إكساب قيـ المواطنة ومفاىيـ التفاىـ واّلسبلـ العالمي لدى طالبات الصؼ التاسع 

( طالبة مقسمة إلى مجموعتيف تجريبية ٗٚاألساسي وتألفت عينة الدراسة مف )
ي وجمعت البيانات بأداة وضابطة بالتساوي، واستخدـ الباحثوف المنيج شبو التجريب

مقياس القيـ والمفاىيـ، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
لصالح المجموعة التجريبية التي تعممت باستراتيجية )الويب كويست( عمى كؿ مف 
مقياس قيـ المواطنة ومقياس مفاىيـ التفاىـ والسبلـ العالمي، وفي ضوء نتائج الدراسة 

حثوف بتطوير البرامج التعميمية األكاديمية لتغطية مختمؼ مسائؿ األمف أوصى البا
 التقني لكؿ المستويات التعميمية.

(: عمدت الدراسة إلى التعرؼ عمى قيـ المواطنة ٕٛٔٓدراسة القحطاني ) 
الرقمية المتضمنة في مقرر تقنيات التعميـ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

امعة الممؾ خالد والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ بيف قيـ بجامعة األميرة نورة وج
المواطنة الرقمية المتضمنة في مقرر تقنيات التعميـ بجامعة األميرة نورة وجامعة الممؾ 

( عضو ىيئة تدريس بقسـ تقنيات التعميـ في ٖٕخالد، وتكونت عينة الدراسة مف )
المنيج الوصفي التحميمي،  جامعتي األميرة نورة، والممؾ خالد واستخدمت الباحثة

جمعت البيانات بأداة االستبانة، وتوصمت الدراسة إلى أف قيـ المياقة الرقمية والوصوؿ 
الرقمي واالتصاالت الرقمية ومحور األمية الرقمية والصحة والسبلمة الرقمية واألمف 

ا كانت الرقمي المتضمنة في مقرر تقنيات التعميـ في جامعة األميرة نورة كبيرة، بينم
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القوانيف الرقمية والحقوؽ والمسئوليات الرقمية متوسطة، وكانت قيـ التجارة الرقمية 
 ضعيفة.
(: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تصورات طمبة ٜٕٔٓدراسة نصار ) 

الجامعة العربية المفتوحة في السعودية نحو المواطنة الرقمية وسبؿ تعزيزىا، وتكونت 
لب وطالبة، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي ( طآٓ٘عينة الدراسة مف )

التحميمي، جمعت البيانات بأداة االستبانة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف مستوى 
تصورات الطبلب لممواطنة الرقمية وسبؿ تعزيزىا مرتفعة جدًا، وأوصت الدراسة 

ربية بضرورة إدخاؿ مقرر المواطنة الرقمية في البرنامج التأسيسي بالجامعة الع
 المفتوحة.

 :الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات التفكير التأممي -اثانيً 
(: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ميارات ٕٗٔٓدراسة الفتبلوي وىادي ) 

التفكير التأممي في األداء التعبيري لدى طبلب الصؼ الرابع العممي، وتكونت عينة 
الب في كؿ مجموعة، واستخدمت الباحثاف ( طٖ٘( طالبًا بواقع )ٓٚالدراسة مف )

المنيج شبو التجريبي، جمعت البيانات بأداة االختبار، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 
تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا وفؽ ميارات التفكير التأممي عمى 
ي طبلب المجموعة الضابطة، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد ميارات التفكير التأمم

 .في تدريس المقررات
(: سعت الدراسة إلى بياف أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ ٕٙٔٓدراسة قشطة ) 

المنعكس في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير التأممي بمبحث العمـو الحياتية لدى 
( طالبة، واستخدمت ٓٛطالبات الصؼ العاشر األساسي، وتكونت عينة الدراسة مف )

التجريبي والوصفي التحميمي، جمعت البيانات بأداة اختبار  الباحثة المنيج شبو
المفاىيـ واختبار ميارات التفكير التأممي وأداة تحميؿ المحتوى، وتوصمت نتائج الدراسة 
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار ميارات التفكير التأممي لصالح 

الكتب المدرسية لميارات  المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تضمف
 .التفكير التأممي في المراحؿ التعميمية المختمفة

(: عمدت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة توافر ميارات ٕٚٔٓدراسة الرفوع ) 
التفكير التأممي وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في 

، واستخدمت الباحث المنيج طالبة( طالب و ٓٓ٘األردف، وتكونت عينة الدراسة مف )
، جمعت البيانات بأداة االستبانة، وتوصمت نتائج الدراسة أف الطمبة يمتمكوف الوصفي

درجة متوسطة مف ميارات التفكير التأممي ووجود عبلقة ارتباطية بيف ميارات التفكير 



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 
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 التأممي ودرجات التحصيؿ الدراسي، وأوصت الدراسة إلى تضميف ميارات التفكير
 التأممي في المقررات الجامعية، وخاصة مقررات كمية التربية.

(: ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية استخداـ استراتيجية ٕٚٔٓدراسة حدادي ) 
التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي في مقرر 

لمرحمة الثانوية في الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات المستوى الثالث با
( طالبة ممثمة بالتساوي إلى ٓٙمدينة مكة المكرمة، وتكونت عينة الدراسة مف )

مجموعتيف تجريبية وضابطة، واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، جمعت 
البيانات بأداة االختبار، وتوصمت نتائج الدراسة إلى جود عبلقة ارتباطية بيف ميارات 

درجات التحصيؿ الدراسي نتيجة استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي، التفكير التأممي و 
وأوصت الدراسة إلى توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي لقدرتيا عمى تنمية ميارات 

 التفكير التاممي.
(: اىتمت الدراسة بالكشؼ عف العبلقة بيف اليقظة ٕٛٔٓدراسة الطوطو ) 

طمبة جامعة دمشؽ، وتكونت عينة الدراسة مف  العقمية والتفكير التأممي لدى عينة مف
( طالب وطالبة، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، جمعت البيانات بأداتي ٕٓٚ)

مقياس الوجوه الخمسة لميقظة العقمية ومقياس التفكير التأممي، وتوصمت نتائج الدراسة 
، وأوصت الدراسة إلى جود عبلقة دالة إحصائيًا بيف التفكير التأممي واليقظة العقمية

إلى إقامة دورات تدريبية عمى استخداـ طرؽ التدريس التي تعتمد عمى التفكير التأممي 
 لتحسيف العممية التعميمية.

جراءات الدراسة  :منهجية وا 
 :منهج الدراسة

تنتمي ىذه الدراسة إلى نمط الدراسات شبو التجريبية، واعتمد فييا عمى التصميـ  
استخداـ القياس )القبمي والبعدي(، ألداء مجموعة الدراسة قبؿ ذو المجموعة الواحدة ب

تعريضيا لممعالجة التجريبية وبعدىا، ثـ قياس األثر الناتج عف المعالجة التجريبية، 
 واشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

برنػػامج تعميمػي قػػائـ عمػى نظػػاـ إدارة الػتعمـ اإللكترونػػي )بػػبلؾ المتغيـر المســتقل:  -2
 د(.بور 

قػػيـ المواطنػػة الرقميػػة، وتػػـ قياسػػو مػػف خػػبلؿ اختبػػار المواقػػؼ المتغيــران التابعــان:  -1
 المعد لذلؾ، وميارات التفكير التأممي، وتـ قياسيا مف خبلؿ المقياس المعد لذلؾ.

 



 1029 أبريلعدد  -دراسات وبحــوث -مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة

 

  

ٔٗ٘ 

 :مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع طبلب كمية التقنية في مدينة جدة 

ـ(، والبالغ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓىػ )ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔوؿ لمعاـ الجامعي لمفصؿ الدراسي األ
 ( طالبًا، حسب إحصائية عمادة القبوؿ والتسجيؿ في الكمية.ٖٛ٘ٔعددىـ )

 :عينة الدراسة
تقتصر عينة الدراسة عمى عينة قصدية متيسرة مف مختمؼ التخصصات في 

 عة الدراسة. ( طالبًا؛ يمثموف مجمو ٖٓالكمية التقنية وتكونت عينة الدراسة مف )
 :التصميم التعميمي

إلعداد البرنامج التعميمي قاـ الباحث باالطبلع عمى األدب التربوي المرتبط 
بنماذج التصميـ التعميمي المبلئمة لبيئة التعمـ اإللكتروني وخاصة التي تناولت نظاـ 

 ,Morrison؛ Carey and Dick,2001؛ ٖٕٓٓ)خميس، إدارة التعمـ مثؿ نموذج 

Ross and Kemp, 2004،)  ومف خبلؿ النماذج السابقة تضمف النموذج المستخدـ
 في الدراسة الحالية المراحؿ اآلتية: 

 :مرحمة التحميل -2
فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػـ تحديػػد خصػػائص المتعممػػيف وىػػـ طػػبلب مرحمػػة الػػدبمـو فػػي  

( سػػػنة وىػػػي ٕٕ-ٛٔالكميػػػة التقنيػػػة مػػػف تخصصػػػات مختمفػػػة، ويتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف )
ة ىامة في غرس القيـ وميارات التفكيػر، وجميػع الطػبلب يجيػدوف اسػتخداـ نظػاـ مرحم

بػػبلؾ بػػػورد السػػػتخدامو بكثػػػرة فػػي الكميػػػة، وأبػػػدوا الطػػػبلب حماسػػيـ والرغبػػػة فػػػي إجػػػراء 
 التجربة مف خبلؿ بيئة التعمـ اإللكترونية المعتمدة عمى نظاـ إدارة التعمـ ببلؾ بورد. 

 عمى الخطوات اآلتية وقد اشتممتمرحمة التصميم:  -1
 :أهداف البرنامج التعميمي -
تعد األىداؼ التعميمية أوؿ المكونات الرئيسة ألي برنامج تعميمي عمى  

المستوييف التخطيطي والتنفيذي، وكما تمثؿ أىـ عناصر البرنامج، كوف العناصر 
 األخرى كالمحتوى وطرؽ التدريس واألنشطة التعميمية وأساليب التقويـ تُبنى عمى
أىداؼ البرنامج، فيي تمثؿ محور المنيج عند تخطيطو وتنفيذه وتقويمو، وقد تـ عند 
صياغة أىداؼ البرنامج اشتقاقيا مف المصادر المختمفة والمتمثمة في فمسفة المجتمع 
وحاجاتو، وفمسفة التربية، وطبيعة المتعمميف وحاجاتيـ وميوليـ وخصائص المرحمة 

تعمـ، وأىداؼ كميات التقنية، وتمثؿ اليدؼ التعميمي العمرية وكذلؾ طبيعة عممية ال
تنمية قيـ المواطنة الرقمية لدى طبلب كمية التقنية في  الرئيس لمبرنامج التعميمي في

مدينة جدة، والمتمثمة بػ: القيـ الدينية الرقمية، القيـ الفكرية الرقمي القيـ المدنية 



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
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الرقمية، القيـ التعميمية الرقمية، القيـ  الرقمية، القيـ األمنية الرقمية، القيـ الصحية
االجتماعية الرقمية، القيـ االقتصادية الرقمية، القيـ السياسية الرقمية، وتنمية ميارات 
التفكير التأممي والمتمثمة بػ: الرؤية البصرية، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى 

 استنتاجات إعطاء تفسيرات، وضع حموؿ مقترحة.
 تحديدًا, تضمن البرنامج التعميمي األهداف اآلتية: وبصورة أكثر 

  إلماـ الطبلب بقيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي المتصمة بيا، وربطيا
بالواقع الفعمي، بحيث يتكوف لدييـ رؤية واضحة عف تمؾ القيـ والميارات وأثرىا 

 في حياتيـ ومجتمعيـ.
 ات األخبلقية بما يسيـ في تشكيؿ السموؾ تنمية الوعي لدى الطبلب نحو الممارس

لدييـ عند استخداـ التقنيات الرقمية، وتطبيقيا في الحياة اليومية، مف خبلؿ 
 تطبيؽ ميارات التفكير التأممي.

  مساعدة الطبلب عمى التميز بيف االستخداـ األمثؿ لمتكنولوجيا الرقمية، وبيف
 االستخداـ المفرط ليا.

 رامج والتطبيقات اإللكترونية، مف خبلؿ اختيار ما يناسب المقارنة بيف أنواع الب
 حاجاتيـ.

 .تمكيف الطبلب مف تحديد مواصفات المواطف الرقمي 
 .استنتاج الطبلب لممفيـو الشامؿ لممواطنة الرقمية 
 .اقتراح الطبلب حموؿ لحد مف التأثير السمبي لمتكنولوجيا الرقمية 
 يح لمطبلب، وأىـ اإلجراءات التي توضيح قواعد السموؾ الشرائي الرقمي الصح

 يجب اتباعيا عند عممية الشراء والبيع مف خبلؿ االنترنت.
 .مناقشة الطبلب لحقوقيـ وواجباتيـ الرقمية، واالستخداـ المسئوؿ والتكنولوجيا 
  مناقشة الطبلب أدوارىـ كمستخدميف لمتكنولوجيا الرقمية في الحفاظ عمى

 االستخداـ المستداـ.
 ب بأىـ عناصر قيـ المواطنة الرقمية، وعناصر ميارات التفكير تعريؼ الطبل

 التأممي.
 .ممارسة الطبلب بعض قيـ المواطنة الرقمية البلزمة في المجتمع الرقمي 
 .تأصيؿ األساس القانوني لحقوؽ اإلنساف وواجباتو الرقمية 
 .تحديد مصادر التيديدات الرقمية، وكيفية الحماية منيا 
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 شكبلت االجتماعية والنفسية والجسدية الرقمية، مف خبلؿ استنتاج الطبلب لمم
 ميارات التفكير التأممي.

  توضيح أنواع الجرائـ اإللكترونية التي يطبؽ فييا اإلجراءات النظامية، وكيفية
 التعامؿ معيا والوقاية منيا.

 .التأكيد عمى أىمية التنور الرقمي، وضرورة اكتساب ميارات التفكير التأممي 
 الىتماـ المتزايد مف قبؿ الدولة نحو التحوؿ الرقمي الذي يشمؿ كافة مرافؽ تحميؿ ا

 الدولة.
ولتحقيؽ اليدؼ الرئيس لمبرنامج، تـ صياغة أىداؼ البرنامج في ضوء  

 المواصفات اآلتية:
شمولية نتاجات التعمـ لجميع قيـ المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي  -

 يا لدى طبلب الكميات التقنية.المتصمة بيا المرغوب تنميت
صياغة النتاجات في عبارات واضحة ومحددة يسيؿ قياسيا، ومبلحظتيا، بحيث  -

تكوف جيود الطبلب متجو نحو تحقيؽ األىداؼ التعميمية المقصودة، مما ينعكس 
 عمى تحقيؽ تعمـ أفضؿ.

مراعاة تطبيؽ قاعدة صياغة األىداؼ اإلجرائية، عند إعداد محتوى موضوعات  -
ؿ مجاؿ، بحيث تحتوي القاعدة عمى الفعؿ اإلجرائي الذي يشير إلى المحتوى ك

التعميمي، ونوع ومستوى اليدؼ، وشرط تحقيؽ اليدؼ، ومعيار السموؾ المطموب 
 الوصوؿ إليو. مف الطبلب

اتصاؼ التقييـ بالدقة، والموضوعية، بما يساعد في كشؼ درجة تحقيؽ األىداؼ  -
 التعميمية.

 :لبرنامج التعميميمحتوى موضوعات ا
ُيعد المحتوى أحد العناصر األساسية التي يقـو عمييا البرنامج التعميمي، ويقصد  

بالمحتوى في ىذا البرنامج نوعية المعارؼ والخبرات التي وقع عمييا االختيار، 
ونظمت بطريقة تمكف مف تحقيؽ اىداؼ البرنامج، وأخذ في االعتبار عند أعدادىا 

في محتوى البرنامج التعميمي المطبؽ توفر  الفروؽ الفردية بيف الطبلب. كما ُروعي
 مجموعة مف المعايير تمثمت باآلتي:

 قيامو عمى أىداؼ واضحة ومحددة. -
 مراعاة التنظيـ السيكولوجي والمنطقي عند إعداده. -
 اتصافو بالتوازف مف حيث العمؽ واالتساع، بما يتناسب ومستوى الطبلب. -
 إمكانية استخداـ أكثر مف طريقة لمتعميـ. -



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى
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 ستفادة مف تقنيات التعمـ الحديثة.اال -
يصؼ األنشطة المطموبة مف الطبلب، مع إيضاح كيفية القياـ بيا، ودرجة  -

 تكرارىا، ومستوى األداء فييا.
 اشتمالو عمى أساليب تقويمية، لتقدير درجة ما حققو الطبلب. -
 اشتمالو عمى خبرات تعمـ، تؤدي إلى إتقاف تعمـ المفاىيـ المحددة. -
 در القراءات اإلضافية، لغرض تمكيف الطبلب مف االستزادة العممية.تقديمو مصا -
روعي في المجاالت التي يغطييا البرنامج التعميمي، احتواء كبًل منيا، عمى  -

مكونات أساسية، تتمثؿ في عنواف الدرس، والقيـ والميارات الرئيسة لمدرس، 
واألنشطة التعميمية، وأىداؼ الدرس واستراتيجيات التدريس، والوسائؿ التعميمية، 

 وأساليب التقييـ والمعمومات اإلثرائية.
بناء عمى ما سبؽ؛ تـ اختيار المحتوى لمبرنامج التعميمي لقيـ المواطنة الرقمية  

وميارات التفكير التأممي المرغوب تنميتيا لدى طبلب الكميات التقنية في المممكة 
ربوي والدراسات السابقة، حيث تـ العربية السعودية وذلؾ مف خبلؿ مراجعة األدب الت

تنظيـ المحتوى في عشرة موضوعات يندرج تحت مظمة كؿ درس مجموعة مف القيـ 
 والميارات ذات الصمة بو، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 قائمة قيم المواطنة الرقمية:
تـ االستفادة مف المصادر اآلتية إلعداد قائمة قيـ المواطنة الرقمية:  
؛ شرؼ والدمرداش، ٕٗٔٓ؛ الجزار،ٖٕٔٓ؛ طويؿ، ٕٕٔٓبدر، ؛ الٕٛٓٓ)العامر،
؛ الدىشاف ٕٗٔٓ؛ المسمماني، ٕٗٔٓ؛عمياف، ٕٗٔٓ؛ المسمماني، ٕٗٔٓ

؛ ٕٚٔٓ؛ الصاعدي، ٕٚٔٓ؛ الدوسري، ٕ٘ٔٓ؛ المعجب والمنتشري، ٕ٘ٔٓوالفوييي،
 ,Ribble؛ ٕٛٔٓ؛ القحطاني، ٕٚٔٓ؛ شقورة، ٕٚٔٓ؛ العوضي، ٕٚٔٓالعقاد، 

 Alberta ؛Mossberger& McNeel, 2008؛ Ribble& Bailey, 2007؛ 2006

Education, 2012؛ Oyedemi, 2012 ؛Vizenor, 2013 ؛Lindsey, 

 ؛Searson, Hancock, Soheil, Shepherd, 2015؛  Hill, 2015؛2015

Ribble, 2016  ؛Snyder, 2016 .) 

: مراقبة اهلل عند ويشمؿ عمى القيـ اآلتية :القيم الدينية الرقمية -البعد األول
التعامؿ مع الوسائط الرقمية، دحض األفكار المنحرفة عبر الوسائط الرقمية، االلتزاـ 
باآلداب اإلسبلمية عند استخداـ الوسائط الرقمية، الحض عمى التعاوف الرقمي، إشاعة 

 روح التسامح الرقمي، تعزيز القيـ اإلسبلمية األصيمة عند استخداـ الوسائط الرقمية
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ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: احتراـ  :القيم الفكرية الرقمي -عد الثانيالب
اإلبداعات الرقمية لآلخريف، النقاش الرقمي الفعاؿ مع اآلخريف، نشر المعمومات 
الرقمية الصحيحة، احتراـ حقوؽ اإلنساف الرقمية، امتبلؾ اليوية الخاصة الرقمية، 

 الرقمي عف الرأي. تقدير التنوع الثقافي الرقمي، حرية التعبير
ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: تعزيز  القيم المدنية الرقمية: -البعد الثالث

المسئولية المجتمعية الرقمية المشاركة الرقمية في صنع القرار المجتمعي، رفض 
العنؼ الرقمي، تقدير العمؿ الرقمي التطوعي، معرفة، التيديدات المجتمعية الرقمية، 

الوطنية الرقمية، تحمؿ المسئولية الوطنية الرقمية، الحفاظ عمى الحفاظ عمى المصالح 
األمف المعموماتي الرقمي، االلتزاـ الرقمي بضوابط حرية الرأي، المساىمة الرقمية في 
تحقيؽ إنجازات لموطف، المشاركة الرقمية في الفعاليات والنشاطات الوطنية، النقد 

الديمقراطية الرقمية، الدفاع الرقمي عف الرقمي البناء لمحوارات الوطنية، التحمي ب
 الوطف. 

ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: المحافظة عمى  القيم األمنية الرقمية: -البعد الرابع
الخصوصية الرقمية، المواقع الرقمية المفيدة، المتصفحات اآلمنة، العبلقات الرقمية 

 المشروعة، المواد الرقمية القيمة، االستخداـ الرقمي اآلمف.
ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: الوعي  القيم الصحية الرقمية: -البعد الخامس

الصحي الرقمي، التعميمات البصرية الرقمية، المكوث المقنف الرقمي، اإلرشادات 
 السمعية الرقمية، الصحة النفسية الرقمية.

ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: المغة  القيم التعميمية الرقمية: -البعد السادس
ة الفصحى في التواصؿ الرقمي، االنضماـ إلى المجتمعات التعميمية الرقمية، العربي

إدارة الوقت في التواصؿ الرقمي، انتقاء المصادر الرقمية، اإلنصات السميـ في 
التواصؿ الرقمي، عمؿ البحوث العممية الرقمية، اإللماـ بالمستجدات التعميمية الرقمية، 

 ية.االىتماـ بتبادؿ المعمومات الرقم
ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: الحض  القيم االجتماعية الرقمية: -البعد السابع

عمى الًسمـ المجتمعي الرقمي، احتراـ خصوصيات اآلخريف في العالـ الرقمي، تجنب 
التشيير الرقمي باألشخاص، تشجيع التنوع الرقمي االجتماعي، التسامح مع المسيئيف 

خالفة في العالـ الرقمي، تجنب نشر الشائعات الرقمييف، احتراـ وجيات النظر الم
 .الرقمية، حسف التعامؿ مع الجنسيف عند استخداـ الوسائط الرقمية



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
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ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: الدعـ  القيم االقتصادية الرقمية: -البعد الثامن
الرقمي لمتنمية المستدامة، احتراـ حقوؽ ممكية اآلخريف الرقمية، التعامؿ مع المواقع 

 تجارية الموثوقة االلتزاـ بقوانيف التجارة اإللكترونيةال
ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: اعتناؽ فكر  :القيم السياسية الرقمية -البعد التاسع

سياسي معتدؿ تقدير أدوار الحكومة الرقمية، االحتراـ الرقمي لتعددية األفكار 
لدفاع الرقمي عف القضايا السياسية، المتابعة الرقمية لؤلحداث والتطورات السياسية، ا

 لموطف واألمة، المشاركة الرقمية اإليجابية في الحياة السياسية. السياسية
ويشتمؿ عمى القيـ اآلتية: نشر المشاىد  القيم الجمالية الرقمية: -البعد العاشر

الرقمية عف الجماؿ في الكوف، مشاىدة المقاطع الرقمية لمعادات الجميمة لمشعوب، 
 حؼ الرقمية، المتابعة الرقمية لمميرجانات والممتقيات.مشاىدة المتا

 قائمة مهارات التفكير التأممي:
تـ االستفادة مف المصادر اآلتية إلعداد قائمة ميارات التفكير التأممي:  

؛ المرشد، ٕٓٔٓ؛ المشيراوي، ٕٚٓٓ؛ الشكعة، ٕٚٓٓ؛ الخوالدة، ٕٙٓٓ)عودات، 
 &Taggart؛ ٕٚٔٓحدادي،  ؛ٕٛٔٓ؛ الطوطو، ٕٚٔٓ؛ عبدالقادر؛ ٕٗٔٓ

Wilson, 1998 ؛Norton , 1997؛ Kember & et, 2000 ؛Rodgers , 2002  ؛

Moseley & et, 2005؛ .(Phan, 2009 

 وتـ تحديد قائمة ميارات التفكير التأممي في اآلتي: 
وصفًا دقيقًا  أعطي: وتشمل المهارات اآلتية: الرؤية البصرية -المهارة األولى

أدرسيا، أصنؼ الموضوعات التي أدرسيا مف خبلؿ األشكاؿ  تيلمموضوعات ال
والرسومات، نتيجة لما تعممتو في ىذا البرنامج التعميمي، فقد غيرت الطريقة التي 
انظر بيا تجاه نفسي، أظير العبلقة بيف الموضوعات التي أدرسيا مف خبلؿ األشكاؿ 

أجزاء الموضوعات التي  والرسومات، أوظؼ األشكاؿ التوضيحية لتظير العبلقة بيف
أدرسيا، أوظؼ األفكار التي تعمؿ عمى إظيار مكونات المشاكؿ العممية التي أقرأىا، 
أضع أشكااًل ورسومًا لمموضوعات المثيرة لمتفكير أناقش أحيانا اآلخريف في طرؽ 
تفكيرىـ ومحاوال التفكير بطريقة أفضؿ، أميز بيف الموضوعات التي أدرسيا مف خبلؿ 

 والرسومات. األشكاؿ
أحدد : وتشمل المهارات اآلتية: الكشف عن المغالطات -المهارة الثانية

األفكار غير المنطقية في الموضوعات التي أدرسيا، أحدد العبلقات غير الصائبة في 
الموضوعات التي أدرسيا أحدد الفجوات العممية في الموضوعات التي أدرسيا، أعمؿ 
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في الموضوعات التي أقرأىا، أدرؾ األفكار غير عمى تعديبلت التصورات الخاطئة 
المنتظمة في الموضوعات التي أدرسيا بإعادة تنظيميا، أبحث عف جوانب النقص في 
الموضوعات التي أدرسيا بإكماؿ النقص الموجود بيا، أدقؽ في صدؽ المعمومات 

موض في التي أقرأىا )الصحة العممية، الحداثة، قابمية التحقيؽ( أبحث عف جوانب الغ
الموضوعات التي أقرأىا بتوضيحو، أتأمؿ في أفعالي ألرى ماذا كاف باستطاعتي 

 تحسيف ما سأفعمو، أعتقد أف ىذا البرنامج التعميمي قد غير مف أفكاري.
أجتيد : وتشمل المهارات اآلتية: الوصول إلى استنتاجات -المهارة الثالثة

عتقد أف ىذا البرنامج التعميمي ألصؿ إلى نتائج واضحة مبنية عمى أسس منطقية، أ
قد ساعدني أف اكتشفت أخطائي رغـ أني كنت معتقدا بصحتيا، أستخدـ التسمسؿ 
المنطقي لؤلفكار لموصوؿ إلى استنتاجات منطقية، أوظؼ الخبرات لموصوؿ إلى 
استنتاجات صحيحة، أصدر حكمُا عمى صحة االستنتاجات والحقائؽ التي أستكشفيا، 

 الموضوعات المختمفة لموصوؿ إلى استنتاجات منطقية.أنظـ األفكار في 
أضع تفسيرات : وتشمل المهارات اآلتية: إعطاء تفسيرات -المهارة الرابعة

لمحقائؽ بعد التفكير بيا، أىتـ بجميع الموضوعات العممية التي تحتاج إلى تفسيرات 
بو،  اقـو يماف أفكر أف منطقية، نتيجة لما تعممتو في ىذا البرنامج التعميمي، أحب

العمؿ أبحث عف التفسيرات المقنعة التي توصؿ إلى حموؿ  بنفس لمقياـ وبطرؽ بديمة
صحيحة، أقرأ الموضوعات التي تحتاج إلى تفسيرات عممية صعبة، أربط المبلحظات 

 باالستنتاجات لموصوؿ إلى تفسيرات منطقية.
آخذ الوقت  : وتشمل المهارات اآلتية:وضع حمول مقترحة -المهارة الخامسة

 الكافي في التفكير لموصوؿ إلى حموؿ سميمة، ساعدني ىذا البرنامج التعميمي أف أعيد
القادمة، أحاوؿ ربط  المرات في بتحسينيا منيا وأقـو أتعمـ لكي خبراتي في النظر

جميع المواضيع لموصوؿ إلى حموؿ مقنعة، أطرح أفكارًا جديدة تساعد في الوصوؿ 
ح أكثر مف حؿ لمموضوعات ألصؿ مف خبلليا لمحؿ األمثؿ، إلى حموؿ منطقية، أطر 

 أمعف التفكير بالمواضيع التي تحتاج إلى حموؿ مميزة.
 :تدريس البرنامج التعميمي

يعػػد اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التػػدريس وطرقػػو ونماذجػػو الحديثػػة التػػي تعتمػػد عمػػى 
عدة فػي تحقيػؽ الطمبة )تفاعػؿ الطػبلب مػع بعضػيـ، والػتعمـ الػذاتي( مػف الطػرؽ المسػا

الطبلب لؤلىداؼ التعميمية المتوقعة منيـ، بحيث يكوف دور المعمػـ فييػا قائػد وموجيػة 
لمعمميػػة التعميميػػة التعمميػػة بمػػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة المحتػػوى واألىػػداؼ المحػػددة سػػمفًا، 

 وبما يتوافؽ مع مستوى الطبلب، والوقت المخصص لتقديـ موضوعات البرنامج.



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
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 :النماذج التدريسيةاالستراتيجيات و  -أ
 استخدـ العديد مف استراتيجيات التدريس ونماذجو الحديثة، والمتمثمة في 

استراتيجية البيت الدائري، واستراتيجية خرائط التفكير، واستراتيجية االستكشاؼ، 
واستراتيجية االستقصاء، واستراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيًا، استراتيجية التسأؿ 

 عمـ التوليدي.الذاتي، ونموذج الت
 :الوسائل التعميمية -ب
تمػػػػت االسػػػػتفادة مػػػػف الوسػػػػائؿ التعميميػػػػة الحديثػػػػة عنػػػػد تقػػػػديـ موضػػػػوعات البرنػػػػامج  

فقػػد اسػػتخدـ السػػبورة اإللكترونيػػة داخػػؿ نظػػاـ الػػببلؾ بػػورد، ومقػػاطع الفيػػديو،  التعميمػػي.
النظاـ مثؿ  والصور التوضيحية، واألفبلـ التعميمية. باإلضافة إلى االستفادة مف أدوات

 المنتدى الرقمي لممناقشة، وروابط االنترنت.
 :األنشطة الصفية وغير الصفية -ج

تعد ممارسة األنشطة التعميمية أثناء التعمـ مف األساسيات الميمة في تعمـ  
البرنامج التعميمي بالطبلب القياـ بيا، وقد روعي في تنظيميا التوازف والتكامؿ فيما 

 قيؽ األىداؼ، وقد تمثمت في اآلتي:بينيا بما يسيـ في تح
 أعداد نشرات توعوية عف بعض السموكيات الغير رشيدة الموجودة في الجامعات. -
 جمع صور ورسـو تتعمؽ ببعض الموضوعات والتعميؽ عمييا. -
بداء الرأي فييا.  -  مناقشة موافؽ افتراضية وا 
قات بينيا، بما ينعكس توظيؼ كافة الحواس لموصوؿ إلى حقائؽ األشياء وفيـ العبل -

 إيجابيًا عمى تنمية قدرات الطبلب النقدية.
 :القراءات اإلثرائية -د

قدمت بعض المعمومات اإلثرائية اإلضافية لموضوعات البرنامج التعميمي،  
 التي يمكف الرجوع إلييا، لمتعمؽ في جوانب معينة مف البرنامج ولبلستزادة المعرفية.

 :مرحمة اإلنتاج -3
الحصػػػوؿ عمػػػى المػػػواد والوسػػػائط التعميميػػػة التػػػي سػػػبؽ  ي ىػػػذه المرحمػػػةيػػػتـ فػػػ 

تحديدىا واختيارىا في مرحمة التصميـ، حيث يتـ الحصوؿ عمييػا جػاىزة او مػف خػبلؿ 
 إنتاج مواد و وسائط جديدة.

 :مرحمة التنفيذ -4
تعد ىذه المرحمة مف أكثر المراحؿ أىمية حيػث تػتـ ترجمػة تصػميـ بيئػة الػتعمـ  
نتاجو عمميًا مف خبلؿ إضافة المحتػوى داخػؿ نظػاـ بػبلؾ بػورد اإللكتر  ونى التشاركى وا 
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حتػػػى يبػػػدأ الطػػػبلب ببنػػػاء المعرفػػػة الجديػػػدة مػػػف خػػػبلؿ تبػػػادؿ أرائيػػػـ وتعميقػػػاتيـ حػػػوؿ 
 موضوعات المواطنة الرقمية وميارات التفكير التأممي

 :تقويم البرنامج التعميمي -5
حقيؽ األىداؼ المرجو تحقيقيا لدى تيدؼ عممية التقييـ إلى التأكد مف ت 

الطبلب، إضافة إلى مساىمتيا في قياس أنماط السموؾ التي حددتيا األىداؼ، 
 وتعريؼ الطالب بالمستوى الذي وصؿ إليو. وتتمثؿ المراحؿ التقييمية باآلتي:

ويُجػػرى قبػػؿ تطبيػػؽ كػػؿ موضػػوع مػػف البرنػػامج التعميمػػي، بغيػػة  :التقــويم القبمــي -
امػػػػتبلؾ الطػػػػبلب لقػػػػيـ المواطنػػػػة الرقميػػػػة وميػػػػارات التفكيػػػػر  التعػػػػرؼ عمػػػػى درجػػػػة

 التأممي.
وىو مصاحب لمبرنامج في مراحمو  التقويم المرحمي )مالحظة األداء العممي(: -

المختمفة لتقويـ أداء الطبلب، وتقديـ التغذية الراجعة ليـ، التي تمكف المتعمـ مف 
ات التي استخدمت في تصحيح المسار وبموغ األىداؼ الموضوعية، ومف األدو 

 ذلؾ األسئمة واألنشطة التي تعقب كؿ موضوع، والتكاليؼ البحثية.
يعد بمثابة التقييـ النيائي، الذي يتـ بعد االنتياء مف دراسة كؿ  التقويم البعدي: -

موضوع ويمكف مف خبللو تحديد درجة التحسف والتقدـ، الذي طرأ عمى أداء 
عميمية، وبالتالي يمكف الحكـ عمى درجة الطبلب، بعد دراستيـ لمموضوعات الت

 فعالية البرنامج التعميمي الذي تـ تطبيقو. 
 :أداتا الدراسة

 :اختبار المواقف -1
البرنامج  موضوعات ضوء في الرقمية المواطنة لقيـ المواقؼ اختبار إعداد تـ 

 لآلتي: تبعاً  وذلؾ المقترح التعميمي
واقؼ إلى التعرؼ عمى اكتساب : ييدؼ اختبار المتحديد الهدف من االختبار -أ 

 طبلب كمية التقنية في مدينة جدة لقيـ المواطنة الرقمية. 
العشػرة  الرئيسة األبعاد في االختبار أبعاد تمثمتتحديد أبعاد االختبار وقيمه:  -ب 

 ( قيمة.ٛٙوالقيـ المرتبطة بكؿ بعد والبالغ عددىا ) ، الرقمية لممواطنة لقيـ
 تطبيقية مواقؼ صورة في المقياس أسئمة ياغةص تـصياغة فقرات االختبار:  -ج 

 الرقمية المواطنة قيـ مف قيمة الموقؼ ويتطمب بالمواطنة الرقمية، تتعمؽ
 لتفكير مثيراً  يكوف أف المواقؼ في مقياس روعي وقد المناسب، القرار التخاذ

 أربع وضع تـ التكنولوجيا، وقد استخدامات واقع مف قريباً  يكوف وأف الطالب،
 الخاصة التعميمات كتابة تـ المواقؼ، كما أحد يختار بحيث كمواقؼ، بدائؿ



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى
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 عدد بمغ وقد ليذا الغرض، المعد اإلجابة نموذج في اإلجابة وكيفية باالختبار
 ( سؤااًل.ٖٓاالختبار ) فقرات

 الصدق الظاهري لالختبار: -
( مف ٖٔعرض الباحث االختبار عمى مجموعة مف المحكميف والبالغ عددىـ ) 

االختصاص في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس، وتقنيات التعميـ، والتعمـ  ذوي
اإللكتروني والحاسب اآللي، وقد وضعت بعض المبلحظات والتعميمات مف قبميـ عمى 
فقرات االختبار مف الناحية التربوية والعممية وقد استفاد الباحث مف اآلراء 

تعديؿ بعض الفقرات حتى ظير والمبلحظات التي أبداىا ودونيا المحكميف حيث تـ 
 االختبار في نسختو النيائية.

 التجربة االستطالعية لالختبار: -
( طالب مف ٘ٔمف ) مكونة استطبلعية عينة عمى المواقؼ اختبار تطبيؽ تـ 

 األساتذة التعديبلت المقترحة مف تنفيذ طبلب الكمية التقنية في مدينة جدة بعد
 االستطبلعية التجربة ىدفت وقد الدراسة، ةمجموع ضمف مف ليسوا ممف المحكميف،

 إلى اآلتي: المواقؼ الختبار
زمف  متوسط حساب مف خبلؿ المقياس وذلؾ أسئمة عمى اإلجابة زمف حساب -

 .( دقيقةٖ٘) بمغ طبلب، الذي جميع إجابة
، (krathwohl, 1964االختبار باالعتماد عمى تصنيؼ كراثوؿ ) درجات تقدير  -

 الضوء عمى مستويات القيـ لدى األفراد كاآلتي: حيث يمقي ىذا التصنيؼ
وىو مستوى توجد فيو القيمة لدى الفرد بدرجة  المستوى األول )المبدئي أو السمبي(:

 منخفضة جدًا تشعرؾ بانعداـ وجودىا ويعبر عنو بالبديؿ )أ(، وتقدير درجتو )صفر(.
االعتقاد بأىمية  ويتضمف المستوى الثاني )التقبل االنفعالي لمقيمة أو القبول(:

قيمة معينة وىو أدنى درجات اليقيف ويعبر عنو بالبديؿ )ب(، وتقدير درجتو )درجة 
 واحدة(.

وىو يشير إلى  المستوى الثالث )اندماج الفرد في موضوع القيمة أو التفضيل(:
 تفضيؿ الفرد لقيـ معينة ويعبر عنو بالبديؿ )ج(، وتقدير درجتو )درجتيف(.

وىو أعمى درجات اليقيف  (:التقبل االنفعالي الصارم أو االلتزامالمستوى الرابع )
حيث الشعور بأف الخروج عف قيمة معينة يخالؼ المعايير السائدة ويعبر عنو بالبديؿ 

 )د(، وتقدير درجتو )ثبلث درجات(.
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 (ٜٓ) لبلختبار العظمى الدرجة وأصبحت سؤااًل، (ٖٓ) يضـ أضحى االختبار وىكذا 
 .صفراً  الصغرى والدرجة درجة،

 صدق االتساق الداخمي لالختبار: -
 الرقمية المواطنة لقيـ المواقؼ الختبار الداخمي االتساؽ صدؽ حساب تـ 
 كؿ قيـ درجة بيف (Pearson Correlation) االرتباط بيرسوف معامؿ باستخداـ

 بيف االرتباط لممقياس، وتبيف أف معامؿ الكمية المقياس والدرجة موضوعات مف مجاؿ
المواقؼ تساوي  الختبار الكمية مجاالت االختبار والدرجة مف مجاؿ كؿ قيـ درجة

(، 0.01 ≤ ∝(، حيث تعتبر ىذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ٙٛٚ.ٓ)
الدراسة )الزعبي  عينة عمى لمتطبيؽ وصبلحيتو االختبار قيـ تماسؾ عمى يدؿ مما

 (.ٕٙٓٓوطبلفحة، 
 الثبات لالختبار: -

براوف  -كد مف ثبات االختبار، قاـ الباحث باستخداـ معادلة سبيرماف لمتأ 
كرونباخ  ألفا قيمة (، وحسابSpearman-Brown Spilt Halfلمتجزئة النصفية )

(Cronbach alpha)( وىي قيمة ٙٗٛ.ٓ، وقد بمغت قيمة التجزئة النصفية تساوي ،)
 قؽ أىداؼ الدراسة، وجاءتثبات مقبولة تدفع نحو الثقة في تطبيؽ االختبار بما يح

يمكف الوثوؽ  وىكذا مقبوؿ، ثبات معامؿ وىو (،ٖٖٛ.ٓقيمة أفا كرونباخ )
نظرًا ألنو يتمتع بثبات مقبوؿ وصالح لمتطبيؽ )أبو عبلـ،  لتطبيؽ االختبار واالطمئناف

ٕٓٓٙ .) 
 مقياس مهارات التفكير التأممي: -2

يػػػاس ميػػػارات التفكيػػػر مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد مق
 التأممي بعد قياميما باآلتي:

 مراجعة أدبيات الدراسة ذات العبلقة. -
االطبلع عمى عدد مف المقاييس التي صمت لقياس ميارات التفكير عامة  -

؛ الخوالدة، ٕٙٓٓ)عودات، ومقاييس ميارات التفكير التأممي بصفة خاصة، كدراسة 
؛ ٕٛٔٓ؛ الطوطو، ٕٚٔٓبدالقادر؛ ؛ عٕٗٔٓ؛ المرشد، ٕٓٔٓ؛ المشيراوي، ٕٚٓٓ

 ,Kember & et ؛Norton , 1997؛ Taggart& Wilson, 1998؛ ٕٚٔٓحدادي، 

ويتكوف  ،Phan, 2009). ؛Moseley & et, 2005؛  Rodgers , 2002؛ 2000
( ميارة فرعية، وقد تـ االعتماد عمى ٖٚ( ميارات أساسية يتبعيا )٘المقياس مف )

ياس ميارات التفكير التأممي وتـ استخداـ مقياس مقياس "ليكرت الخماسي" لق
خماسي لتقدير درجة استجابات عينة الدراسة عمى فقرات المقياس، وىي )دائما، 



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 
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( درجات، ٗ( درجات، غالبا )٘، نادرًا، أبدأ( حيث أعطيت دائما )غالبا، أحياننا
 ( درجة واحدة.ٔ( درجتاف، أبدأ )ٕ( درجات، نادرًا )ٖأحياننا )

 :اآلتية لمخطوات وفقاً  مقياس مهارات التفكير دإعدا تم
 تحديد الهدف من المقياس: -أ 

لػدى طػبلب الكميػة التقنيػة  التفكيػر التػأممي ميػارات قيػاس إلػى ييػدؼ المقيػاس 
 في مدينة جدة قبؿ تطبيؽ البرنامج التعميمي وبعده. 

 تحديد المهارات األساسية والفرعية لمتفكير التأممي: -ب 
الخمسة الميارات األساسية، وارتبط بكؿ  في كير التأمميميارات التف تكونت 

 ( ميارة.ٖٚميارة أساسية مجموعة مف الميارات الفرعية والبالغ عددىا )
 صياغة فقرات بطاقة المالحظة: -ج 

 والتأكد مف االعتبارات مقياس ميارات التفكير التأممي، مفردات صياغة تـ 
 التعميمات كتابة تـ كما المقياس، مفردات صياغة عند مراعاتيا يجب التي اليامة

 .ليذا الغرض المعد اإلجابة نموذج في االستجابة لمفرداتو وكيفية بالمقياس الخاصة
 الصدق الظاهري لممقياس: -

تـ التأكد مف صدؽ المقياس بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والبالغ  
طمب منيـ إبداء المناىج وطرؽ التدريس وتقنيات التعميـ، و  أساتذة( مف ٖٔعددىـ )

رأييـ حوؿ فقرات المقياس مف حيث مناسبتو ألىداؼ الدراسة، وانتماء الفقرة لممجاؿ، 
ووضوحيا المغوي، وقد وضعت بعض المبلحظات والتعميمات مف قبميـ عمى فقرات 
المقياس مف الناحية التربوية والعممية وقد استفاد الباحث مف اآلراء والمبلحظات التي 

المحكميف حيث تـ تعديؿ بعض الفقرات حتى ظير المقياس في نسختو  أبداىا ودونيا
 النيائية.

 الصدق البنائي لممقياس:  -
يقصد بصدؽ البناء الدرجة التي يقيس فييا المقياس بناًء نظريا أو سمة معينة 
دوف غيرىا أو مفيوما دوف غيره، ويسمى أحيانا بصدؽ المفيـو أو صدؽ التكويف 

مدى قياس المقياس النفسي لتكويف فرضي أو مفيـو نفسي  الفرضي، إذ يشير إلى
معيف مف خبلؿ التحقؽ التجريبي مف مدى تطابؽ درجاتو مع المفاىيـ أو االفتراضات 
التي استند إلييا الباحث في بناء المقياس، والستخراج مؤشرات الصدؽ البنائي لفقرات 

( طالب مف مجتمع ٘ٔف )المقياس تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة م
الدراسة ومف خارج أفراد عينة الدراسة، ومف ثـ تـ استخراج معامبلت صدؽ االتساؽ 
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الداخمي بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف الفقرات والدرجة الكمية 
لممقياس، إلظيار مدى اتساؽ الفقرات في قياس الميارة األساسية الوارد فيو، حيث 

حيث تعتبر  (ٜٛ.ٓ( و )ٜٚ.ٓامبلت االرتباط لفقرات المقياس بيف )تراوحت قيـ مع
مما يدؿ عمى مناسبتيا  (،0.01 ≤ ∝ىذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 .(ٕٙٓٓ)أبو عبلـ، لمتطبيؽ 
 الثبات لممقياس: -

 Chronbach)مف خبلؿ تطبيؽ معامؿ الثبات وفؽ معادلة كرونباخ ألفا 

alpha) بقيـ لممقياس وجاءت الثبات معامبلت تطبلعية، تـ حساب قيـلمعينة االس 
 معامبلت مف العالية القيـ ىذه (، وتشيرٛٛ.ٓ-ٛٚ.ٓبيف ) حيث تراوحت عالية
مكانية االعتماد لمتطبيؽ المقياس صبلحية إلى الثبات بيا  والوثوؽ نتائجيا عمى وا 

 (.ٕٙٓٓ)الزعبي وطبلفحة، 
 :الدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في 

اإلحصاء الوصفي البسيط )المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، النسب  -2
 المئوية(.

 اإلحصاء االستداللي: -ٕ
 معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب الصدؽ البنائي. -
 معامؿ سبيرماف لحساب الثبات. -
 معامؿ آلفا كرونباخ لحساب الثبات. -
 .ة داللة الفروؽ اإلحصائيةاختبار )ت( لعينتيف مرتبطتيف لمعرف -
 مربع إيتا لقياس حجـ أثر المتغير التجريبي. -
 معادلة الكسب لببلؾ لقياس فاعمية المتغير التجريبي. -

 :إجراءات الدراسة -
 تحددت إجراءات الدراسة في الخطوات التالية: 

االطبلع عمى المصادر والمراجع والدراسات السابقة التي تناولت محاور  -0
، بيدؼ تحديد مشكمة الدراسة، وأسئمتيا، وفرضياتيا، وأىدافيا، الدراسة

 وأىميتيا. 
تصميـ المجموعة  -التجريبيالمنيج شبو تحديد منيج الدراسة: تـ استخداـ  -5

 الواحدة.
 إعداد مواد الدراسة وأدواتيا في ضوء تمؾ القراءات. -3



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى

 

ٔ٘ٛ 

عرض مواد الدراسة وأدواتيا عمى محكميف متخصصيف في المناىج وطرؽ  -4
رشاداتيـ.  التدريس، وتقنيات التعميـ، وتعديميا في ضوء توجيياتيـ وا 

 إجراء الدراسة االستطبلعية لمتطبيؽ التجريبي ألداتي الدراسة. -5
 اختيار عينة الدراسة مف طبلب كمية التقنية.  -6
 تطبيؽ أداتا الدراسة قبؿ التجربة وبعدىا. -7
درجات الطبلب في وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء تحميؿ النتائج اإلحصائية  -8

 اختبار المواقؼ لقيـ المواطنة الرقمية ومقياس ميارات التفكير التأممي.
 الوصوؿ إلى خبلصة الدراسة، وكتابة التوصيات والمقترحات. -9

 :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
 :األول السؤال عن اإلجابة

مم اإللكتروني )بالك بورد( ما التصميم التعميمي لمبرنامج القائم عمى نظام إدارة التع
في تنمية قيم المواطنة الرقمية ومهارات التفكير التأممي لدى طالب كمية التقنية في 

 مدينة جدة؟ 
السؤاؿ تـ االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة  ىذا عف ولئلجابة 

ة مجاالت المتعمقة بالمواطنة الرقمية، مف حيث قيميا ومبادئيا، واالعتماد عمى عشر 
أساسية لقيـ المواطنة الرقمية، باإلضافة إلى االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات 
السابقة المرتبطة بالتفكير التأممي، مف حيث مفاىيمو ومياراتو، وتـ االعتماد عمى 
الخمسة الميارات األساسية في التفكير التأممي، وبالتالي تكوف البرنامج التعميمي مف 

ممية، وكؿ درس يقابؿ قيمة أساسية مف الموطنة الرقمية وميارات عشرة دروس ع
التفكير التأممي، ويندرج تحت كؿ درس مجموعة مف األىداؼ التدريسية والمحتوى 
العممي المدعـ بالروابط اإلثرائية والوسائط المتعددة، واستراتيجيات التدريس ونماذجو، 

نشطة الصفية والغير صفية، باإلضافة والتقنيات والوسائؿ التعميمية المستخدمة، واأل
إلى عممية التقويـ بعد كؿ درس، وىذا ما تـ ذكره في ثنايا الدراسة الحالية والبرنامج 

 التعميمي.
 :الثاني السؤال عن اإلجابة

ما فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ بورد( في 
 رقمية لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة؟ تنمية قيـ المواطنة ال

 :التاليتيف الفرضيتيف صحة مدى اختبار السؤاؿ تـ ىذا عف ولئلجابة
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 الفرضية األولى:
بيف متوسطي  (0.05 ≤ ∝)"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

واقؼ لقيـ درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار الم
 المواطنة الرقمية لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة". 

 الفرضية الثانية:
"ال توجد فاعمية لمبرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ 

 بورد( في تنمية قيـ المواطنة الرقمية لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة".
 المواطنة لقيـ الختبار المواقؼ القبمي التطبيؽ تـ رضيتيفالف صحة مدى والختبار 

 قيـ المواطنة الرقمية مف خبلؿ نظاـ ببلؾ بورد، ثـ تـ إعادة تطبيؽ دراسة ثـ الرقمية
  "ت" اختبار باستخداـ الفروؽ داللة ضوء وفي مجموعة الدراسة عمى اختبار المواقؼ

 آلتي:(، كما ىو موضح بالجدوؿ ا (η2مربع إيتا حساب تـ
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( (ٔ)جدوؿ 

 وحجـ األثر )مربع إيتا( لمفروؽ في التطبيقيف القبمي والبعدي لمجموعة البحث  
 في اختبار مواقؼ المواطنة الرقمية

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة المستوى
 المعياري

درجة 
 قيمة "ت" الحرية

قيمة 
الداللة 
 

الداللة 
عند 
مستوى
0.02 

حجم 
 التأثير

مربع )
 إيتا(

قيم 
المواطنة 
 الرقمية

 5.196 38.50 30 قبمي 
 0.604 دالة 0.000 -17.709 19

 9.354 77.06 30 بعدي كبير
  ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )ٔيمحظ مف الجدوؿ )

القياس البعدي، عمى  القياس القبمي، ومتوسط درجات( بيف متوسط درجات ٘ٓ.ٓ
اختبار مواقؼ المواطنة الرقمية، وذلؾ لصالح القياس البعدي، فقد بمغت قيمة )ت( 

(، وىي ذات داللة إحصائية عند -ٜٓٚ.ٕٚلداللة الفرؽ بيف متوسطات القياسيف )
الحالية، حيث (، لذا فإننا نرفض الفرضية األولى في الدراسة ٔٓ.ٓمستوى الداللة )

أوضحت النتائج وجود فروؽ دالة لصالح القياس البعدي، وقد بمغت قيمة حجـ األثر 
(، وىي قيمة كبيرة، وتدؿ عمى أف ٗٓٙ.ٓباستخداـ مربع إيتا عمى ميارة القياس )

نسبة كبيرة مف الفروؽ تعزى الى البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى نظاـ إدارة 
 (.Blackboardببلؾ بورد )التعمـ اإللكتروني 

( تـ حساب الفاعمية بمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ وىي ٕوفي الجدوؿ )
 كاآلتي:



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى

 

ٔٙٓ 

 حساب فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ الببلؾ بورد  (ٕ)جدوؿ 
 في تنمية قيـ المواطنة الرقمية في اختبار المواقؼ بمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ

النهاية  ن المستوى
 العظمى

متوسط درجات 
 القياس القبمي

متوسط درجات 
 القياس البعدي

نسبة الكسب 
 المعدل

المستوى 
 االحصائي

مواقف قيم 
 مقبول 2.27 77 39 90 30 المواطنة الرقمية

(، أف تأثير البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ الببلؾ بورد في ٕيبيف الجدوؿ )
ر المواقؼ مقبوؿ بالنسبة لمقياس البعدي مقارنة تنمية قيـ المواطنة الرقمية في اختبا

(، ودرجة ٕ.ٔبالقياس القبمي حيث أف درجة الفاعمية لببلؾ تساوي أو أكبر مف )
(، وىذا يؤكد فاعمية البرنامج في تنمية قيـ المواطنة ٚٔ.ٔالكسب الحالية تساوي )

 الرقمية، لذا فإننا نرفض الفرضية الثانية في الدراسة الحالية.
التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد(،  البرنامج فاعمية تفسير كفويم

 طبلب الدراسة باآلتي: لدى الرقمية إكساب القيـ المتعمقة بالمواطنة في
 التكنولوجية البرامج تقبؿ في واإليجابية لدى طبلب الكمية التقنية المرونة العالية -0

حيث اتضح وجود معارؼ وميارات لدى  االلكتروني، التعمـ في مجاؿ الحديثة
 الطبلب في استخداـ االنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي.

سيولة استخداـ نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد(، فيو ال يحتاج إلى شخص  -5
 متخصص الستخداـ واجية النظاـ وأدواتو.

أو إمكانية استخداـ النظاـ في أي وقت، وبأي مكاف مف خبلؿ األجيزة الذكية  -3
 أجيزة الحاسوب، وبالتالي إتاحة التعمـ حسب رغبة وسرعة الطالب المناسبة لو.

تنوع استخداـ الوسائط المتعددة في النظاـ، وخصوصًا مقاطع الفيديو التي  -4
 ساىمت في إكساب القيـ لدى الطبلب مف خبلؿ المشاىدة وتكرار المواقؼ.

األدوات التشاركية  يساعد النظاـ في تحفيز الطالب عمى التفاعؿ مف خبلؿ -5
 والتفاعمية التي يتميز بيا نظاـ الببلؾ بورد.

باستخداـ نظاـ إدارة التعمـ  التدريس وبناًء عمى ماسبؽ؛ توضح ىذه النتائج أف 
)ببلؾ بورد( ساىـ في إكساب الطبلب قيـ المواطنة الرقمية، والقيـ الفرعية المرتبطة 

التي تساعد  المعمومات الرقمية، وكسب بكؿ مجاؿ مف مجاالت القيـ العشرة لممواطنة
 عمى القيـ الرقمية الصالحة في اتخاذ القرارات المناسبة في العالـ الرقمي، والتعرُّؼ

الرقمية، والوقوؼ عمى أىمية تمؾ القيـ في حياة الفرد  البرامج استخداـ تصاحب التي
 التكنولوجيا المتقدمة.  استخداـ والمجتمع، وتطبيؽ تمؾ القيـ عند
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 فاعمية عف كشفت السابقة التي الدراسات بعض نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ 
؛ ٕٕٔٓ؛ العمرو، ٕٚٓٓسماعيؿ، إ)نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد(، كدراسة  استخداـ

وتدعـ ىذه النتائج ما أوضحتو  (،Tekinarslan, 2009؛ ٕ٘ٔٓالشايع والحيدري، 
ة البرامج الرقمية المتنوعة في تنمية قيـ بعض الدراسات التي استيدفت استقصاء فاعمي

؛ ٕٚٔٓ؛ العوضي، ٕٚٔٓ؛ العقاد، ٕٚٔٓ)الصاعدي، المواطنة الرقمية كدراسة 
 .(Ribble, 2016؛  Netwong, 2013؛  Eurydice, 2013؛ ٕٛٔٓالقحطاني، 

 :الثالث السؤال عن اإلجابة
التعمم اإللكتروني )بالك ما فاعمية البرنامج التعميمي المقترح القائم عمى نظام إدارة 

 بورد( في تنمية مهارات التفكير التأممي لدى طالب كمية التقنية في مدينة جدة؟
 :التاليتيف الفرضيتيف صحة مدى اختبار السؤاؿ تـ ىذا عف ولئلجابة 

 الفرضية الثالثة:
بيف متوسطي  (0.05 ≤ ∝)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس ميارات التفكير درجات 
 التأممي لدى طبلب كمية التقنية في مدينة جدة".

 الفرضية الرابعة:
"ال توجد فاعمية لمبرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )ببلؾ 

 كمية التقنية في مدينة جدة".بورد( في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طبلب 
لمقياس ميارات التفكير التأممي  القبمي التطبيؽ تـ الفرضيتيف صحة مدى والختبار 
 ميارات التفكير التأممي مف خبلؿ نظاـ ببلؾ بورد، ثـ تـ إعادة تطبيؽ دراسة ثـ

 الفروؽ داللة ضوء وفي مجموعة الدراسة مقياس ميارات التفكير التأممي عمى
  (، كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي: (η2مربع إيتا حساب تـ " ت" اختبار باستخداـ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( (ٖ)جدوؿ 
 وحجـ األثر )مربع إيتا( لمفروؽ في التطبيقيف القبمي والبعدي لمجموعة الدراسة 

 تفكير التأمميفي ميارات ال 
 االنحراف المتوسط ددالع المجموعة المستوى

 المعياري
درجة 
قيمة الداللة  قيمة "ت" الحرية

 
الداللة عند 

 0.02مستوى
 حجم التأثير
 ) مربع إيتا(

مهارات 
التفكير 
 التأممي

 23.172 63.233 30 قبمي 
 0.961 دالة 0.000 -10.929 19

 15.163 245.8 30 بعدي كبير جدا

  ) ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىٖ)يمحظ مف الجدوؿ رقـ 
القياس البعدي، عمى  بيف متوسط درجات القياس القبمي، ومتوسط درجات( 0.05



 (Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام عمى قائم تعميمي برنامج تصميم
  التأممي التفكير ومهارات الرقمية المواطنة قيم تنمية في فاعميته وقياس 

 جدة ينةمد في التقنية الكمية طالب لدى

 

ٕٔٙ 

ميارات التفكير التأممي، وذلؾ لصالح القياس البعدي، فقد بمغت قيمة )ت( لداللة 
ستوى (، وىي ذات داللة إحصائية عند م-ٜٜٔ.ٕٓالفرؽ بيف متوسطات القياسيف )

(. لذا، فإننا نرفض الفرضية الثالثة في الدراسة، حيث أوضحت النتائج ٔٓ.ٓالداللة )
 وجود فروؽ دالة لصالح القياس البعدي. 

(، ٕٜٙ.ٓوقد بمغت قيمة حجـ األثر باستخداـ مربع إيتا عمى ميارة القياس ) 
التعميمي  وىي قيمة كبيرة، وتدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف الفروؽ تعزى الى البرنامج

(. وفي الجدوؿ رقـ Blackboardالمقترح القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني )
 ( تـ حساب الفاعمية بمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ وىي كاآلتي:ٗ)

حساب فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ اإللكتروني  (ٗ)جدوؿ 
 تفكير التأممي بمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ)ببلؾ بورد( في تنمية ميارات ال

النهاية  ن المستوى
 العظمى

متوسط درجات 
 القياس القبمي

متوسط درجات 
 القياس البعدي

نسبة 
الكسب 
 المعدل

المستوى 
 االحصائي

مهارات التفكبر 
 التأممي

 مقبول 2.5 246 63 285 30

نظاـ الببلؾ بورد في  (، أف تأثير البرنامج التعميمي القائـ عمىٗيبيف الجدوؿ )
تنمية ميارات التفكير التأممي مقبوؿ بالنسبة لمقياس البعدي مقارنة بالقياس القبمي، حيث 

(، ودرجة الكسب الحالية تساوي ٕ.ٔأف درجة الفاعمية لببلؾ تساوي أو أكبر مف )
لذا  (، وىذا يؤكد فاعمية البرنامج بدرجة مقبولة في تنمية ميارات التفكير التأممي،٘.ٔ)

 فإننا نرفض الفرضية الرابعة في الدراسة الحالية.
التعميمي القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد(،  البرنامج فاعمية تفسير ويمكف

 طبلب الدراسة باآلتي: إكساب ميارات التفكير التأممي لدى في
سب مع استراتيجيات التدريس المستخدمة في البرنامج التعميمي، والتي تتنا ساىمت .0

 فييا. والتأمؿ أفكارىـ الطبلب، وتركيز تفكير بسيولة بيئة التعمـ الرقمية
البيئة التفاعمية الغنية في نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد(، ساعد في تنمية إدراؾ  .5

 المعمومات. مصادر عمى االطبلع الطبلب بشكؿ كبير مف خبلؿ
وبأي مكاف لمعرفة مدى حصوؿ الطبلب عمى التغذية الراجعة بسرعة في كؿ وقت  .3

تقدميـ، وما وصموا إليو، زاد مف دافعية الطبلب نحو اكتساب ميارات التفكير 
 التأممي.
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التعامؿ مع المحتوى العممي لمبرنامج التعميمي بطريقة إلكترونية، أدى إلى تشكيؿ  .4
بنية معرفية ميارية جيدة لمطبلب، بحيث ساعدىـ ليس فقط إلى الفيـ، ولكف 

وضيح كيفية الوصوؿ لمفيـ، مما أدى إلى زيادة مستوى التفكير ساعدىـ في ت
 التأممي لدييـ.

 تؤكد الدراسة المتعمقة بميارات التفكير التأممي نتائج فإف تقدـ؛ ما عمى وتأسيساً  
 القيمة ويعكس القائـ عمى نظاـ إدارة التعمـ )ببلؾ بورد(، التعميمي البرنامج فاعمية عمى

طبلب الكمية التقنية، حيث تضمف البرنامج التعميمي  لو خضع يالذ لمبرنامج، الكبيرة
أىداؼ تعميمية )ميارية( محددة وواضحة، ومحتوى تعميمي مبلئـ لممرحمة الجامعية، 
ويتصؼ بالحداثة والدقة باإلضافة إلى استراتيجيات التدريس التي تتناسب مع النظـ 

تحقيؽ ىذه النتائج احتواء البرنامج اإللكترونية في عممية التعمـ، ومما ساعد أيضًا في 
التعميمي عمى الكثير مف الفيديوىات والروابط الرقمية التي ترتبط بكؿ ميارة مف ميارات 
التفكير التأممي التي تيدؼ ىذه الدراسة عمى اكتسابيا لمطبلب، وعميو فإف جميع ما 

ات التفكير ذكر مف المزايا مكنت الطبلب مف تحقيؽ أداءات مرتفعة في مقياس ميار 
 التأممي في القياس البعدي، مقارنة بالقياس القبمي.

 :التوصيات والمقترحات
 في الكميات التقنية في السعودية التدريسية الييئة أعضاء تشجيع وتدريب عمى العمؿ .0

 تدريس طرؽ توفير أجؿ مف العممية التدريسية، نظاـ ببلؾ بورد في استخداـ عمى
 .حديثة

 في التأممي التفكير لميارات الدراسية في الكميات التقنية،المناىج  تضمف ضرورة .5
 المستويات المختمفة.

 التفكير وتوظيؼ استخداـ أعضاء ىيئة التدريس في الكميات التقنية عمى تدريب .3
 .التدريبية البرامج تنظيـ خبلؿ مف وذلؾ عميو، طمبتيـ التدريس وتدريب في التأممي

 الدراسات المقترحة:
المقررات الدراسية  في التأممي التفكير تضميف مجاؿ مدى عمى متعرؼإجراء دراسة ل .0

 في مراحؿ التعميـ العاـ والتعميـ العالي.
 .القيـ واألخبلقيات تنمية في البيئات الرقمية عمى القائمة البرامج استخداـ أثر دراسة .5
 دراسة فاعمية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في تدريب أعضاء ىيئة التدريس .3

 عمى ميارات التفكير التأممي وقيـ المواطنة الرقمية.
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 عـــالمراج
 :المراجع العربية -أوالً 

(. أثر استخداـ استراتيجية ٕٛٔٓأبو شقورة، أسماء وعبيدات، ىاني وطوالبة، ىادي. )
أثناء تدريس التربية الوطنّية والمدنّية في  (Web Quests)الرحبلت المعرفّية 

ومفاىيـ التفاىـ والّسبلـ العالمّي لدى طالبات الصؼ  إكساب قيـ المواطنة
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية التاسع األساسي في األردف، 

 .ٖٚٗ-ٚٔٗ(،ٔ)ٕٙ، غزة، والنفسية
 (SPSS). برنامج باستخداـ لمبيانات اإلحصائي التحميؿ (.ٕٙٓٓعبلـ، رجاء. ) أبو

 .لمجامعات النشر القاىرة، دار
النقاؿ في تنمية بعض ميارات استخداـ نظاـ  (. فاعمية التعميـٕٙٔٓإيماف. ) أحمد،

لدى أعضاء ىيئة التدريس  Blackboard)إدارة التعميـ اإللكتروني ببلؾ بورد )
 ، جامعة أسيوط،المجمة العممية لكمية التربيةبكمية التربية بالجبيؿ جامعة الدماـ، 

 .ٜٓٔ-ٔٚ(، ٗ)ٕٖمصر، 
في تحسيف جودة التعمـ  Blackboard(. استخداـ نظاـ ٕٚٓٓإسماعيؿ، سيد. )

ورقة عمؿ مقدمة في اإللكتروني في الجامعات العربية جامعة قطر نموذجًا. 
المؤتمر الدولي الرابع لتدبير الجودة في منظومات التربية والتكويف )التعميـ 

 البيضاء. ، المممكة المغربية، الدار العالي والبحث ورىانات مجتمع المعرفة (
التعميـ اإللكتروني مف التطبيؽ إلى االحتراؼ و (. ٜٕٓٓإسماعيؿ، الغريب. )

 . القاىرة، عالـ الكتب.الجودة
سياميا في تعزيز األمف (. ٕٔٔٓآؿ عبود، عبداهلل. ) قيـ المواطنة لدى الشباب وا 

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الوقائي
 ياض.الر 

نسؽ القيـ االجتماعية وعبلقتو باتجاىات السعودييف نحو (. ٕٕٔٓالبدر، خالد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األمير نايؼ شبكات التواصؿ االجتماعي

 العربية لمعمـو األمنية، الرياض.
، ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٖٕ(. ببلؾ بورد، تاريخ الدخوؿ ٕٛٔٓالجامعة السعودية اإللكترونية. )

 ح عمى الرابط: متا
https://seu.edu.sa/sites/ar/partners/Pages/Partnership_blackboard.aspx 
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 برمجية استخداـ نحو األردنية الجامعة طمبة (. اتجاىاتٕٔٔٓالجراح، عبدالميدي. )
 ، كميةمجمة دراسات العمـو التربويةتعمميـ،  في (Blackboard)بورد  ببلؾ
 .ٖٗٓٔ-ٖٜٕٔ(، ٗ)ٖٛألردنية، األردف، ا الجامعة التربوية، العمـو

(. التعميـ االلكتروني والتعميـ عف بعد في الجامعات العربية. ٕٛٓٓ. )الجرؼ، ريما
ورقة مقدمة إلى المؤتمر الخامس آلفاؽ البحث العممي والتطوير التكنولوجي في 

 . المغرب، فاس.العالـ العربي
ي غرس قيـ المواطنة الرقمية: تصور (. دور المؤسسة التربوية فٕٗٔٓالجزار، ىالة. )
(، ٔ)ٙ٘السعودية،  الدراسات العربية في التربية وعمـ النفس، مجمة مقترح،
ٖٛ٘-ٗٔٛ. 

أعضاء ىيئة التدريس نحو توظيؼ أدوات  (. اتجاىاتٕٚٔٓالجنزوري، عباس. )
التقويـ اإللكتروني باستخداـ نظاـ ببلؾ بورد في العممية التعميمية بجامعة 

 التربية ، ، كميةندوة التقويـ في التعميـ الجامعي مرتكزات وتطمعاتالجوؼ، 
 .ٜٖٔ-ٕٚٔ(، ٗ)ٖٛ، السعودية، جامعة الجوؼ
والتحصيؿ  التأممي التفكير تنمية في السابرة األسئمة أثر(. ٕٔٔٓالحارثي، حصة. )

 مكة مدينة المتوسط في األوؿ الصؼ طالبات لدى العمـو مقرر في الدراسي
الة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة ، رسالمكرمة
 المكرمة.

(. معتقدات طبلب الدراسات العميا بجامعة أـ القرى نحو قيـ ٕٚٔٓالحازمي، دعاء. )
، كمية التربية، جامعة الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفةالمواطنة الرقمية، مجمة 
 .ٔٓٔ-ٖٛٔ(، ٔ) ٖٛٔعيف شمس، القاىرة، 

(. مقارنة بيف المدونات ونظاـ جسور إلدارة التعمـ اإللكتروني. ٜٕٓٓالخميفة، ىند. )
، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدولي األوؿ لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد

 المممكة العربية السعودية، الرياض.
 نميةت في القضايا عمى القائـ المدخؿ استخداـ (. أثرٕٚٓٓ) . محمود الخوالدة،

 التربية مبحث في االجتماعية المشكبلت تحديد وميارات التأممي ميارات التفكير
 غير دكتوراه رسالة. األردف في العاشر الصؼ طبلب والمدنية لدى الوطنية
 .اليرموؾ،األردف جامعة ،منشورة

(. المواطنة الرقمية مدخبل لمساعدة أبناءنا ٕ٘ٔٓالدىشاف، جماؿ والفوييي، ىزاع. )
كمية التربية  -مجمة البحوث النفسية والتربوية الحياة في العصر الرقمي، عمى 

 . ٓٗ-ٔ(، ٖٓ)ٗمصر،  -جامعة المنوفية 
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(. مستوى توافر معايير المواطنة الرقمية لدى معممي الحاسب ٕٚٔٓالدوسري، فؤاد. )
، الجمعية المصرية لممناىج مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريساآللي، 
 .ٓٗٔ -ٚٓٔتدريس، القاىرة، وطرؽ ال

(. درجة توافر ميارات التفكير التأممي وعبلقتيا بالتحصيؿ ٕٚٔٓالرفوع، محمد. )
، مجمة كمية التربيةالدراسي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف، 

 .ٕ٘ٚ -ٕٔٚ( ٗٚٔ)ٔجامعة األزىر، القاىرة، 
: فيـ وتحميؿ SPSSئي النظاـ اإلحصا(. ٕٙٓٓالزعبي، محمد وطبلفحة، عباس. )

 ، عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.ٖ، طالبيانات االحصائية
(. اتجاىات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس بكمية عمـو ٕ٘ٔٓالسدحاف، عبدالرحمف. )

الحاسب والمعمومات بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية نحو استخداـ 
مجمة وعبلقتو ببعض المتغيرات،  Blackbord)نظاـ إدارة التعمـ ببلؾ بورد )

 (،ٕ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، السعودية، )العمـو التربوية
ٕٚٛ-ٕٕٖ.  

، عثماف. ) (. الفصوؿ االفتراضية وتكامميا مع نظاـ إدارة التعمـ ٕٔٔٓالسمـو
 .ٕٚٔ-ٔٔٔ(، ٔٔ، )دراسات المعموماتااللكتروني ببلؾ بورد. 

رنامج مقترح وفقًا لنموذج التعمـ المعكوس لتنمية مفاىيـ (. بٕٚٔٓالسيد، يسري. )
وميارات المواطنة الرقمية لدى طالبات كمية التربية واتجاىاتيـ نحو ممارسة 

 . ٜٕٕ-٘ٓٔ(، ٜٕ)ٔ، مصر، المجمة العربية لتكنولوجيا التربيةأخبلقياتيا، 
رح في استخداـ (. برنامج تدريبي إلكتروني مقتٕ٘ٔٓالشايع، حصة والحيدري، يارا. )

وقياس فاعميتو والرضا عنو ألعضاء ىيئة  (Blackboard)نظاـ إدارة التعمـ 
، غزة، فمسطيف، والنفسية مجمة العمـو التربويةالتدريس في جامعة األميرة نورة، 

ٔٙ(ٗ ،)ٖٚٔ-ٗٓٚ. 
 والدراسات البكالوريوس طمبة لدى التأممي التفكير مستوى (.ٕٚٓٓعمي. ) الشكعة،

 العمـو(لؤلبحاث النجاح جامعة النجاح الوطنية، مجمة جامعة في العميا
 .ٕٙٔٔ-٘ٗٔٔ(، ٗ)ٕٔفمسطيف،  نابمس، الوطنية، النجاح ، جامعة)اإلنسانية

مدى توافر قيـ المواطنة الرقمية لدى معممي الحاسب (. ٕٙٔٓالشمري، حمداف. )
حفر  اآللي وتقنية المعمومات في المرحمة المتوسطة والثانوية في محافظة

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، الباطف
 الرياض.



 1029 أبريلعدد  -دراسات وبحــوث -مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة

 

  

ٔٙٚ 

 :الرقمية المواطنة قيـ تعزيز في األسرة ، أكتوبر(. تحديٕٙٔٓالشيري، فاطمة. )
". كمية العمـو الممتقى العممي "دور األسرة في الوقاية مف التطرؼمقترحة.  رؤية

 نايؼ العربية لمعمـو األمنية. الرياض.االجتماعية واإلدارية. جامعة 
فاعمية تطبيؽ برنامج تعميمي في مقرر المغة اإلنجميزية (. ٕٚٔٓالصاعدي، أحمد. )

قائـ عمى كائنات التعمـ الرقمي في تنمية مفاىيـ وقيـ المواطنة الرقمية لدى 
، أطروحة دكتوراه غير طبلب المستوى الخامس الثانوي في مدينة مكة المكرمة

 ورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.منش
(. اليقضة العقمية وعبلقتيا بالتفكير التأممي لدى طمبة جامعة ٕٛٔٓالطوطو، رانيو. )
  .٘ٗ-ٔٔ (،ٗ)ٓٗ، دمشؽ، البعث جامعة مجمةدمشؽ، 

أثر االنفتاح عمى مفيـو المواطنة لدى الشباب السعودي . (ٕٛٓٓعثماف. ) العامر،
 ". وزارة التعميـ، السعودية.كشافية"دراسة است
، عدناف ) ، دار تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عممية(. ٜٕٓٓالعتـو

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف.
تصميـ نظاـ إدارة تعمـ إلكتروني مقترح بجامعة األميرة نورة (. ٕٕٔٓالعتيبي، خمود. )

ه غير منشورة، كمية التربية، جامعة األميرة نورة، . رسالة دكتورابنت عبد الرحمف
 الرياض.
تصور مقترح لتمكيف المعمميف بمدارس وزارة التربية والتعميـ (. ٕٚٔٓالعقاد، ثائرة. )

. رسالة ماجستير الفمسطينية نحو توظيؼ متطمبات المواطنة الرقمية في التعميـ
 غير منشورة، جامعة األزىر، غزة.

واقع استخداـ طالبات و أعضاء ىيئة التدريس بقسـ تقنيات (. ٕٕٔٓالعمرو، رزاف. )
رسالة ماجستير غير  (.Black Boardالتعميـ لنظاـ إدارة التعمـ الببلؾ بورد )

 منشورة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، الرياض.
(. سيناريو مقترح لدعـ دور أعضاء ىيئة التدريس ٕٚٔٓالعوضي، رأفت. )
سطينية في ضوء متطمبات التعمـ الذكي وقيـ المواطنة الرقمية. بالجامعات الفم

جامعة  -المؤتمر الدولي األوؿ حوؿ )التعمـ الذكي ودوره في خدمة المجتمع(
 القدس المفتوحة، راـ اهلل.

قيـ المواطنة لدى طبلب الثانوية وعبلقتيا باألمف (. ٕٓٔٓالغامدي، عبدالرحمف. )
شورة، جامعة األمير نايؼ العربية لمعمـو . رسالة ماجستير غير منالفكري

 األمنية، الرياض.
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(. أثر ميارات التفكير التأممي في األداء ٕٗٔٓالفتبلوي، جؤنر وىادي، ثابت. )
كمية التربية األساسية لمعمـو  التعبيري لدى طبلب الصؼ الرابع العممي، مجمة

  .ٔٙ٘-ٖٗ٘ (،ٛٔالتربوية واإلنسانية، جامعة بابؿ، العراؽ، )
(. مدى تضمف قيـ المواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعميـ ٕٛٔٓالقحطاني، أمؿ. )

مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، 
 .ٜٚ-ٚ٘(،ٔ)ٕٙ،التربوية والنفسية

 في والمعرفية التربوية المصطمحات معجـ (.ٖٕٓٓعمي. ) أحمد والجمؿ، المقاني،
 .الكتب ، القاىرة، عالـؽ التدريسوطر  المناىج

(. جامعة ٕٚٔٓ. )المجتمع خدمة في ودوره الذكي األوؿ حوؿ التعمّـ الدولي المؤتمر
 القدس المفتوحة. راـ اهلل. فمسطيف.

(. الرياض، المممكة ٖٕٔٓ. )المؤتمر الدولي الثاني لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد
 العربية السعودية.

(. القاىرة، ٕٕٔٓ. )الثاني عشر لنظـ المعمومات وتكنولوجيا الحاسبالمؤتمر العممي 
 مصر.

 :الجوؼ جامعة طبلب لدى التأممي التفكير (. مستوياتٕٗٔٓالمرشد، يوسؼ. )
 (،ٕ)ٜ، المدينة المنورة، طيبة لمعمـو التربوية جامعة مجمةمستعرضة،  دراسة
ٖٔٙ-ٔٛٗ.  

عالـ طنة الرقمية: رؤية مقترحة، مجمة (. التعميـ والموإٗٔٓالمسمماني، لمياء. )
 . ٜٗ-٘ٔ(، ٚٗ)٘ٔمصر، التربية، 

وعبلقتيما بالتفكير التأممي  الدافع المعرفي والبيئة الصفية(. ٕٚٔٓالمشيراوي، بساـ. )
لدى طمية المرحمة الثانوية في مدينة غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 التربية، جامعة األزىر، غزة.
(. فاعمية برنامج تدريبي إلكتروني باستخداـ أسموب تسجيؿ ٕ٘ٔٓسمطاف. )المطيري، 

 Blackbord)الشاشة عمى إكساب بعض ميارات التعمـ اإللكتروني ببلؾ بورد )
 (،ٖٙٔ)ٖٙ، السعودية، رسالة الخميج العربيألمناء مراكز مصادر التعمـ، 

ٖٔ-٘ٙ.  
المواطنة الرقمية لدى طمبة السنة (. واقع ٕ٘ٔٓالمعجب، فاطمة والمتنشري، عبداهلل. )
، جامعة أـ مؤتمر الشباب والمواطنة )قيـ وأصوؿ(التحضيرية بجامعة أـ القرى. 

 القرى، مكة المكرمة.
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(. كمية العمـو ٕٙٔٓ". )الممتقى العممي "دور األسرة في الوقاية مف التطرؼ
 ض.االجتماعية واإلدارية. جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية. الريا

أثر طريقة التعمـ باالكتشاؼ المحوسب في تنمية ميارات (. ٕٙٔٓالياشمي، زيف. )
رية لدى طالبات السادس التفكير التأممي والتحصيؿ في مقرر التربية األس

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة االبتدائي
 المكرمة.

 دار . بيروت،الجواؿ والتعميـ االلكتروني ميـالتع(. ٕٚٓٓالحميد. ) عبد بسيوني،
 .والتوزيع لمنشر الكتب العممية

(. فاعمية خرائط التفكير في تدريس منيج األحياء في تنمية ٕٚٔٓىبة. ) بشير،
القراءة والمعرفة،  مجمةالتفكير التأممي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي، 

(ٔٛ٘ ،)ٜٔٙ-ٜٔٗ. 
 الفكر دار عماف، ، األردف،وتطبيقات مفاىيـ لتفكيرا تعميـ. (ٕٕٓٓ) .فتحي جرواف،

 .والنشر لمطباعة
ميارات  تنمية في الذاتي التساؤؿ استراتيجية استخداـ (. فاعميةٕٚٔٓحدادي، منى. )
 والوطنية الدراسات االجتماعية مقرر في الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير
رسالة المكرمة،  مكرمة مدينة يف بالمرحمة الثانوية الثالث المستوى طالبات لدى

 ، كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.ماجستير غير منشورة
(. اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو ٕٔٔٓحسيف، بركات. )

(، ٔٔٔ، )مجمة القراة والمعرفةاستخداـ نظاـ إدارة التعمـ االلكتروني جسور. 
ٕٔٔ-ٕٖ٘. 

 . القاىرة: دار الكممةمنتوجات تكنولوجيا التعميـ(. ٖٕٓٓ)خميس، محمد. 
(. تجربة جامعة الممؾ عبدالعزيز في استخداـ نظاـ إدارة ٕٓٔٓزيف الديف، محمد. )

مكانية االستفادة منيا في التعميـ الجامعي المصري،   مجمةالتعمـ اإللكتروني وا 
 .ٙ٘-ٔٔ (،ٛ)ٗ، كمية التربية ببورسعيد

( . ، دار الحامد لمنشر التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي(. ٕٕٔٓخوالدة، أكـر
 والتوزيع، عماف.

(. معايير التربية عمى المواطنة الرقمية ٕٗٔٓشرؼ، صبحي والدمرداش، محمد. )
، جامعة المنوفية، المؤتمر السنوي السادس وتطبيقاتيا في المناىج التدريسية،

 .ٚٗٔ-ٜٕٔمصر، 
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دور معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز (. ٕٚٔٓشقورة، ىناء. )
. رسالة المواطنة الرقمية لمواجية التموث الثقافي لدى الطمية وسبؿ تفعيمو

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
التعميـ،  وتكنولوجيا التربية لمصطمحات العربية (. الموسوعةٕٕٓٓماىر. ) صبري،

  الرشد.الرياض، مكتبة 
اليونسكو "التعميـ  -(. بحث ونظرة استشرافية بشأف التعميـ ٖٕٔٓطويؿ، صبحي. )

 ، متاح عمى الرابط ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕٛمف أجؿ المواطنة العالمية"، تاريخ الدخوؿ 
http://www.unesco.org/new/en/gefi/home/?/files/GEFI_Brochure_ENG.pdf 

 عمى قائمة لمتعمـ اإللكتروني استراتيجية ـتصمي (. أثرٕٕٔٓ) عبدالحميد، عبدالعزيز
 لمتعمـ الذاتي وميارات التنظيـ الويب عبر النشط التعمـ أساليب بيف التوليؼ

ستراتيجية التحصيؿ مف كؿ عمى  وتنمية ذاتياً  اإللكتروني المنظـ التعمـ وا 
(، ٕ)٘ٚ، بجامعة المنصورة التربية كمية مجمة مصر، التأممي، التفكير ميارات
ٕٗٛ-ٖٔٙ. 

التاسع  الصؼ تبلميذ لدى التأممي التفكير (. مياراتٕٚٔٓعبدالقادر، بشير. )
  .ٕٗ-ٔٔ (،ٖ)ٜٖ، دمشؽ، البعث جامعة مجمةحمص.  مدينة في األساسي

، دمياط، تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني (.ٕٛٓٓعثماف، الشحات و عوض، أماني. )
 مكتبة نانسي.

 التعمـ إدارة نظاـ توظيؼ (. أثرٕٛٔٓمنير. ) والزبيدي، محمود عثماف،
(Blackboard) الدراسات طمبة والتجويد لدى التبلوة ميارات تنمية في 

جامعة القدس المفتوحة لمدراسات  مجمةفْيصؿ،  الممؾ بجامعة اإلسبلمية
 .ٖٖٕ-ٜٕٔ(، ٕ)ٗٗالبيرة، فمسطيف،  ،واألبحاث

 مشكبلت في التأممي كيرالتف ميارات (. مستوىٕٕٓٓفتحية. ) والمولو، عزو عفانة،
 التربية مجمةبغزة،  اإلسبلمية بالجامعة التربية كمية طمبة لدى التدريب الميداني

 .ٖٙ-ٔ(، ٔ)٘العممية،  لمتربية الجمعية المصرية العممية،
 ظؿ في المواطنة لقيـ األقصى جامعة طمبة تمثؿ (. درجةٕٗٔٓعمياف، عمر. )
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات تدريس، عمى ىيئة ال تطبيقية دراسة " العولمة

 .ٜٚ-ٚ٘(،ٔ)ٕٙ،التربوية والنفسية
(. أثر تدريس مقرر ميارات االتصاؿ إلكترونيًا بنظاـ الببلؾ بورد ٕٗٔٓعمر، عمي. )

عمى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بالمقرر ورضا طبلب السنة التحضيرية 



 1029 أبريلعدد  -دراسات وبحــوث -مجمة تكنــــولوجيا التربيـــــة

 

  

ٔٚٔ 

، مجمة العمـو التربويةالتدريس، بجامعة الدماـ نحو توظيؼ الببلؾ بورد في 
 .ٕٚٗ-ٔٗٗ(، ٗ)ٕٕجامعة القاىرة، مصر، 

 الست والقبعات الذىني طرؽ العصؼ استخداـ أثر(. ٕٙٓٓعودات، ميسر. )
 في العاشر طمبة الصؼ لدى التأممي والتفكير التحصيؿ في المفعمة والمحاضرة

التربية،  رة، كميةغير منشو  دكتوراه أطروحة ،األردف في الوطنية التربية مبحث
 .اليرموؾ، األردف جامعة

أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المنعكس في تنمية المفاىيـ (. ٕٙٔٓقشطة، آية. ) 
وميارات التفكير التأممي بمبحث العمـو الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر 

 .التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كميةاألساسي
(. تطوير إدارة التعميـ اإللكتروني ببلؾ بورد بالجامعات ٕ٘ٔٓمخمص، محمد. )

، كمية مجمة البحوث النفسية والتربويةالمصرية في ضوء نظاـ الببلؾ بورد، 
  .ٙٗٗ-ٖٔٗ (،ٗ)ٖالتربية، جامعة المنوفية، مصر، 

 لدى ـالك فيزياء مفاىيـ باكتساب وعبلقتو التأممي التفكير (.ٖٕٔٓمحسف. ) مسمـ،
 ،اإلنسانية لمعمـو لمبنات التربية كمية مجمة التربية، كمية– الفيزياء قسـ طمبة

 .ٕٛٗ-ٕ٘ٔ(، ٖٔ)ٚالجيورية العراقية،  الكوفة، جامعة
 المراجع األجنبية: -ثانياً 
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