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ّ
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ّ
حنى تىظيف يتطهباث املىاطنت انرقًيت يف انتؼهيى
A Suggested Proposition to Enable Teachers in the Palestinian Ministry of
Education to Employ Requirements of Digital Citizenship in Education
أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة إليو

حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أم جز منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك بحث لدل أية

مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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أ

إهـ ــداء
إيل جنيت ًجنبًَ  ..ىبنت انقًس انيت حهخف دٌيل نخضًء ظهًت أٌبيً  ..زفٍقيت ًدبٍبيت ًطدٌقيت أيً احلبٍبت
إيل يٍ غصل يل يٍ خضسة عٍنبه يعطف األيبٌ  ..اسخقبيت ظيسي ًًحني قهيب ًاندي انعدَبٌ
إيل يٍ َسجج ياليخ طفٌنيت يعيىً ..يٍ أحببىً هبىً ..أسخند كم انعًس عهً خضسة عٍنٍيى ..أخٌحً ًنٍد ًينرز ًحمًد
إيل انطٍبت ًاندافئت ًاحلنٌَت  ..إيل انيت حساًَ بعني قهبيب  ..قطعت انقهب انسقٍقت أخيت ثٌزة ًشًجيب شبدي انعقبد
إيل يٍ َطقٌا ببمسً ً ..قهدًًَ قالدة احلب ٌ ..ب شقبئق زًح خبنخكى  ..ىبنت ًزبٍع ًزىف ًعدَبٌ َسبئى عًسي أَخى
إيل يٍ أشسقج يف دٍبحنب كشعبع ضٌء ..إيل قطعت انسكس انيت أضبفج بقدًييب نٌَبً يٍ انفسح ..عسًسخنب انسقٍقت زٌيبو
إيل طبدب انٍد انبٍضبء ًانيت عبَدث كم ادلسبفبث  ..إيل يٍ غًسًَ بعطفو ًدنبَو ًكبٌ يل سنداً ًعٌَبً ً أببً ثبًَ  ..انعى انقدٌس
ًاألسخبذ انفبضم /عبد انسمحٍ حمًد أبٌ محٍدة
إيل يٍ أحركسه كطٍف مجٍم ال ٌغٍب عٍ خبطسي  ..يٍ قبل يل ٌٌيبً بهبهت انبالبم أَجِ جدي احلبٍب أبٌ انٌنٍد زمحو اهلل ً ..جلدحً
كم احلب ًاندعٌاث أٌ ٌطٍم اهلل يف عًسىب
إيل يٍ أمسبًَ ببنثبئسة ,يظببح عًسي انري دزث دٌنو كفساشت حنيم يٍ ٌَزهِ ..فكبٌ يل انشسف بأٌ أكٌٌ دفٍدحو  ..جدي
األسخبذ عبد انشكٌز انطٌٌم زمحو اهلل زمحت ًاسعت
إيل يٍ أعخص هبى ًأحٍو مبذبخيى أخٌايل األدببءًً ,زًد قهيب انيت أشخى ينيب زائذت أيً خبالحً احلبٍببث  ..أدبكى كثرياً
إيل طدٌقبث انعًس ًانعهى ..سالفت ًفداء ًفسح ًمسبح زٌبدني احملبت أَخى ًعطس انٌفبء
إيل انٌطٍ ًاألزع  ..إيل انشيداء ًاألسسي ًاجلسدى  ..إيل عبئهيت انعسٌقت ..عبئهت انعقبد انعخٍدة  ..نكى كم ديب ًادرتايً
 ..أَب ينكى ًنكى اَخًبئً
ًأخرياً  ..ىرا اإلىداء اخلبص
أىدي ىرا اجليد إيل يٍ غببج بسًخيب عين ًبقٍج طدي كهًبهتب يف ذاكسحً  ..إيل يٍ قبنج يل ٌٌيبً أطعًكِ اهلل ٌب ابنيت يٍ مثبز
اجلنت  ..انٌٍو ٌب جدحً أذاقين اهلل مثبز انعهى ًاننجبح يف اندٍَب ..إيل يٍ حبسًج يف ًجيً فأضبءث ظهًت األٌبو ًادخضنج قهيب
بدفء دعٌاهتب ..إيل انغبئبت احلبضسة يف زًدً ًًجداًَ ..زمحكِ اهلل فريًشحً ًدبٍبيت ..زمحكِ اهلل ٌب جنت أيً ًجعهكِ اهلل يف
جنبٌ انفسدًض خبندة.

ب

أحمدؾ ربي حمدان يميؽ بجالؿ كجيؾ  ..كعظيـ سمطانؾ ..عمي ىذا الكرـ  ..كتمؾ الحفاكة التي أحطتني بيا

 ..كرفعت بيا قدرم كمكانتي  ..ألككف اليكـ أنا بينكـ ..شامخة بعزتؾ ..متعالية بفضمؾ  ..متكاضعة بعطاياؾ ..

بداية أتقدـ بشكرم الجزيؿ ،لجامعتي األـ  ..التي منحتني شرؼ االنتساب إلييا  ..ليا فخرم كعزم كانتمائي،

جامعة األزىر العريقة ممثمة برئيسيا الدكتور :عبد الخالق عبد الرحمن الف ار ،كعميد كمية التربية الدكتور :محمد
محمد عميان ،كما يسعدني كيشرفني أف أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف كاالمتناف ،إلي رباف السفينة ،إلي مف
عممني ككجيني ،كأخذ بيدم إلي بر األماف الدكتور :صييب كمال األغا ،ابف الشيخ العالمة كمال سعيد األغا رحمو

اهلل ،كىنا أقكؿ:

في حقو كؿ الحركؼ تناثرت

كتياكت األشعار كالكممات

مجد ىك لمعمـ منبع عزة

ككريـ منبتو تشيد لو الساحات

أجزؿ عطاياه بكؿ مكدة

أعجز لشكره بالكصؼ كاألبيات

شك انر مف األعماؽ ألؼ تحية

لف أنسي فضمؾ عمي مدم السنكات

كما كيشرفني أف أتقدـ بكافر التقدير كاالحتراـ ،إلي مف شاركني رحمتي ،كالي مف أحاطني برعايتو كعممو

كصبره ،كزكدني بزاد العمـ دكف كمؿ أك ممؿ ،الدكتور :مروان وليد المصري ،كىنا أقكؿ:
كرفيؽ رحمتي الجميمة في العطاء

أخان كريمان يستحؽ الثناء

ما بخؿ عني لحظة ما رد لي رجاء

صبكر مذكاؽ كفيض مف نقاء

متفانيان في البذؿ صادؽ االنتماء

مف كؿ قمبي ألؼ شكر مشرفي

كأماـ كؿ الحاضريف محبة ككفاء
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلي الدكتكريف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة ،الدكتور :محمد ىاشم
أغا ،كالدكتور :محمـود إبراىيم خمف اهلل ،لتفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة كالحكـ عمييا ،كاثرائيا بمالحظاتيـ الطيبة،
كىنا تطيب بكصفيـ الكممات:

ىنا اجتمعنا عمي المحبة كالكفاء

يا طيب صحبتنا ىنا الربيع مع الشتاء

كصرخت أمدح قادتي يا طيبيـ شرفاء

كرأيت فيكـ كؿ صدؽ أحببت ركح االنتماء

أنا ال أجاممكـ بصدؽ مكدتي فأنا رضعت الكبرياء

البذؿ في أعماقكـ إف طاؿ أك قصر المقاء

فقمكبكـ نقية مثؿ جباىكـ صفحاتكـ بيضاء كأنا ىنا كالنسر أعمك كأحمؽ في السماء

جامعتي عظيمة ككمنا في محراب عزتيا عظماء

كما كيسعدني أف أشكر السادة المحكميف جزاىـ اهلل خي انر عني لما بذلكه مف جيد في تحكيـ أداة الدراسة بكؿ

مكضكعية ،كالشكر مكصكؿ إلي الدكتور :حسام عمي الزعالن لمساعدتو لي في إجراء الجانب اإلحصائي ،كال أنسي
زمالء الدراسة كؿ باسمو كلقبو لكـ كؿ شكرم كتقديرم كامتناني ،كلكؿ مف حمؿ في قمبو لي مثقاؿ ذرة مف حب،

كأشكر كؿ مف زرع في طريقي نجمة ترشدني الصكاب ،شك نار لكؿ مف يستحؽ الشكر مني كما انتظر الجكاب.

سخرني يا اهلل ،ألككف زارنعة لألمؿ  ،ذاكرة لؾ يمطيعةن ألكامرؾ ،مقبكلةن بأرضؾ محبكبةن في
كأخي اير أقكؿ ٌ
الباحثة
سمائؾ ،يمحاطةن بحفظؾ يمستحقةن لجنتؾ.
ج

ممخص الرسالة

تصور مقترح لتمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية
الرقمية في التعميم
نحو توظيف متطمبات المواطنة ّ
مقدمة من

ثائرة عدنان محمد العقاد
د .صييب كمال األغا

إشراف

د .مروان وليد المصري

ىدفت الدراسة التكصؿ إلى تصكر مقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية

الرقمية التي
الرقمية في التعميـ ،مف خالؿ التعرؼ عمى متطمبات المكاطنة ٌ
نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
ينبغي عمي المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية تكظيفيا ،كاستعراض أبرز جيكد ك ازرة التربية

كالتعميـ الفمسطينية في تمكيف معمٌمي المدارس ،كالكشؼ عف كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية

الرقمية في التعميـ مف كجية نظرىـ ،كالكشؼ عما إذا كاف
كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
لممتغيرات اآلتية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية).

كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )625معمٌمان كمعمٌمة ،طيِّب ٍقت عمييـ
الرقمي ،تمكيف
استبانة مككنة مف ( )46فقرة ،مكزعة عمى ( )6مجاالت كىي (تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

الرقمي ،نشر الكعي
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،تعزيز الثقافة ٌ
التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ
الرقمية ،تمكيف
الرقمي ،تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
بالقكانيف ٌ

الرقمي).
التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك

الرقمية في التعميـ ضعيفة ،كبكزف نسبي ( ،)%51.7كقد جاء مجاؿ تمكيف
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمي في المرتبة األكلى بدرجة تقدير متكسطة كبكزف نسبي (،)%56.7
التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ

الرقمي في المرتبة الثانية بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي
كيميو مجاؿ تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ
الرقمية في المرتبة الثالثة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف
( ،)%54.7ثـ مجاؿ تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
الرقمي في المرتبة الرابعة بدرجة تقدير
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
نسبي ( ،)%54.0ثـ مجاؿ تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
ضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%49.3ثـ مجاؿ نشر الكعي بالقكانيف ٌ
في المرتبة الخامسة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%48.7كأخي انر مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا

الرقمية في المرتبة السادسة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي (.)%47.3
المتعمقة بالتجارة ٌ
د

كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات

تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس ،كذلؾ لصالح المعمٌمات ،ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة
المكاطنة ٌ
إحصائية تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية (أساسية ،ثانكية) ،كذلؾ لصالح المعمٌميف في المرحمة الثانكية،
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تي ٍع ىزل إلى متغيرم (المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة) ،كفي ضكء تمؾ
النتائج قدمت الدراسة تصكر مقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ

الرقمية في التعميـ ،متضمنان :فمسفة كمنطمقات كأىداؼ كمككنات ،كمتطمبات تنفيذ،
متطمبات المكاطنة ٌ
كالمعكقات التي قد تكاجو التنفيذ كالحمكؿ المقترحة لمتغمب عمييا.

ه
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The study aimed to reach to a proposed vision to enable teachers in the
schools of the Palestinian Ministry of Education to employ the requirements of
digital citizenship in education. Through the recognition of the requirements of
digital citizenship that teachers in the schools of the Ministry of Education and the
Palestinian employment, and reviewing the most prominent efforts of the
Palestinian Ministry of Education in empowering school teachers, and revealing the
reality of empowering teachers in schools of the Palestinian Ministry of Education
to employ the requirements of digital citizenship in education from their point of
view, and detect whether there are statistically significant differences (α≥0.05)
between the average estimates of the sample to the degree of enabling teachers in
the schools of the Ministry of Education to employ the requirements of digital
citizenship in education due to the following variables (gender, academic
qualification, years of service, educational stage).
The study was based on a descriptive approach. The sample consisted of
(625) teachers. The questionnaire consisted of (46) paragraphs, divided into (6)
fields (enabling digital communication and communication, enabling dealing with
issues related to digital commerce, and the culture of digital etiquette, awareness of
digital laws, the rights and responsibilities of the digital citizen, the provision of
digital health and safety requirements, enabling the handling of digital security
issues).
The study found that the degree of empowerment of teachers in the schools
of the Palestinian Ministry of Education to employ the requirements of digital
citizenship in education is weak, with a relative weight (51.7%). The field of
enabling the handling of issues related to digital security in the first rank with a
medium rating and a relative weight (56.7%). Followed by the field of enabling
communication and digital communication in the second rank with a low rating and
a relative weight (54.7%). Also the area of provision of digital health and safety
requirements 3th rank with a low rating and a relative weight (54.0%). The field of
promotion of digital culture and culture of digital etiquette fourth rank with a low
rating and a relative weight (49.3%). The area of spreading awareness of digital
laws and the rights and responsibilities of the digital citizen fifth rank with a low
rating and a relative weight (48.7%). Finally, the field of enabling the handling of
issues related to digital commerce in rank six with a low rating and a relative
weight (47.3%).
و

The results showed that there were statistically significant differences at the
level of (α≥0.05) between the average estimates of the sample to the extent of
enabling the teachers in the schools of the Palestinian Ministry of Education to
employ the requirements of digital citizenship in education due to gender variable,
as well as the presence of differences of statistical significance attributed to the
variable educational stage (primary, secondary) for the benefit of teachers in the
secondary stage, and the absence of differences of statistical significance attributed
to variables (scientific qualification, years of service). In light of these results, the
study presented a proposed vision to enable teachers in the schools of the
Palestinian Ministry of Education to employ the requirements of digital citizenship
in education, including: philosophy, principles, and objectives, and the constraints
that may face implementation and the proposed solutions to overcome them.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة

مقدمة

لـ يعد ىدؼ التربية في عصر تكامؿ المعرفة كتالقح العمكـ كتداخؿ المجتمعات ،مقصك انر عمى تحصيؿ

المعرفة ،بؿ االىتماـ بإنتاجيا كنشرىا كتكظيفيا ،كاالستفادة مف الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية التي يعيشيا العالـ
اليكـ ،كذلؾ مف منطمؽ أف التربية تيعد الركيزة األساسية في بناء كتككيف كتشكيؿ مككنات اإلنساف العقمية كالبدنية
كاالجتماعية كالعقمية كالكجدانية ،كتأىيمو لمتعامؿ مع العمـ كالمعرفة كاستثمار آليات التقدـ كتفيـ لغة العصر.

ف التربية في جكىرىا ذات طابع معمكماتي معرفي ،كالتعميـ فف دراسة المعمكمات كالمعارؼ ،كتطكيرىا

كتكظيفيا ،فكظيفة التعميـ في عصر المعرفة ليست مجرد التنشئة االجتماعية كترسيخ اليكية ،كانما أيضان إعداد

األجياؿ الكاعية ،القادرة عمى التصدم لسمبيات المجتمع كتغيير كاقعو في سبيؿ حياة أفضؿ (مدككر:2003 ،

 ،)339كلذلؾ ييعد التعميـ نقطة االنطالؽ في أم مجتمع؛ كيعد المعمٌـ مف أىـ عناصر النظاـ التعميمي ،كالمحرؾ
الرئيسي ألم نشاط تربكم داخؿ الفصؿ ،بؿ إف تطكير كاصالح التعميـ يتكقؼ إلى حد كبير عمى المعمٌـ الكؼء،
الذم يجب أف يدعـ بكؿ جديد في مجاالت التنمية المينية المختمفة؛ كمف ىنا بدأت قضية تطكير المعمٌـ تأخذ

مستمر
ان
كبير مف االىتماـ ،كذلؾ لما لو مف دكر فاعؿ في العممية التعميمية ،كككف مينة التعميـ تتطمب نمكان
قدر ان
ان
أثناء الخدمة (أحمد.)131 :2013 ،

كال شؾ في أف مقدرة المعمٌـ عمى الكفاء بمسئكلياتو تجاه المجتمع كالتمميذ تتحدد بمدل استيعابو ألىداؼ

العممية التعميمية كمتطمبات المجتمع كتكقعاتو مف دكره كمعمٌـ ،كما أف أداءه لدكره التربكم كالتعميمي يتأثر بمدل
اتقانو لمميارات كالمعارؼ المرتبطة بتخصصو كقدرتو عمى االنتقاء كاالختيار مف خبراتو بما يؤثر بو عمى خبرات
كميارات اآلخريف ،كاستجابتو كاستيعابو لممستحدثات التربكية ككسائؿ التعميـ كظركؼ التغير بالنسبة لممجتمع

كمتطمباتو كتكقعاتو المتجددة مف دكره كمعمٌـ (شتا.)37 :1999 ،

كبالتالي فإف إصالح نظاـ التعميـ رىف بمدل صالحية المعمٌـ كقدرتو عمى األداء ،إذ ال معنى لجكدة

المناىج أك اإلدارة أك التكجيو كاإلشراؼ دكف أف يككف ىناؾ معمٌـ أحسف اختياره كاعداده كتأىيمو ،معمٌـ راض عف

مينتو كمتقبؿ ليا (سكيمـ ،)65 :2011 ،كلذلؾ ال يمكف الحديث عف إصالح التعميـ بمعزؿ عف إصالح المعمٌـ،
ككنو يمثؿ أىـ مدخالت النظاـ التعميمي ،كيناط بو مياـ حيكية بالغة األىميِّة ،كيمكف اعتباره بمثابة البعد

كيعد التمكيف أحد المداخؿ
االستراتيجي الذم يمكف عف طريقو االنطالؽ إلى إصالح النظـ التعميمية كتطكيرىا ،ي
كاالستراتيجيات كاالتجاىات اإلصالحية كالتطكيرية لمتعميـ حيث ييدؼ إلى مساعدة المعمٌميف عمى القياـ بمياميـ

الكظيفية عمى أكمؿ كجو كذلؾ كركيزة أساسية لعمميات اإلصالح كالتطكير التعميمي.

كتمكيف المعمٌميف عممية يتـ مػف خالليػا مػنح المعمٌمػيف الصػالحيات كالمسػئكليات كتشػجيعيـ عمػى المبػادرة

كالمشاركة في اتخاذ القػ اررات ،كمػنحيـ الحريػة كالثقػة كالػدعـ العػاطفي السػتغالؿ طاقػاتيـ الذىنيػة كاممػة فػي تجكيػد

عمميػػـ كتطػػكير منػػاخ التعمػػيـ دكف تػػدخؿ مباشػػر مػػف اإلدارة مػػع تػػأىيميـ ميني ػان عمػػى نحػػك مسػػتمر لمقيػػاـ بػػأدكارىـ

(محمد.)071 :2102 ،

2

كقد أشارت دراسة بكجمر كسكميؾ  )2004( Bogler and Somechإلى أف تمكيف المعمٌميف يزيد

قدرتيـ عمى االبتكار كحؿ المشكالت ،كيزيد دافعيتيـ ألداء المياـ المكمفيف بيا ( Bogler and Somech,
 ،)2004: 282كأكدت دراسة مكم كآخركف  )2005( Moye and et. al.عمى أف تمكيف المعمٌميف يساعد
عمى تحسيف جكدة التعميـ كزيادة الفعالية التنظيمية (.)Moye and e.al., 2005: 260

التعميمية التي أنشأىا المجتمع
كككف المدرسة ىي إحدل المنظكمات التربكية الفرعية كأحد أىـ المؤسسات
ٌ
ػتقبمية ،كتيعػد
لتربية أبنائػو كتعمػيميـ كتزكيػدىـ بالمعػارؼ كالخبػرات ،كذلػؾ بمػا يسػاير فمسػفة المجتمػع كتطمعاتػو المس ٌ

مخرجاتيػػا بمثابػػة مػػدخالت لمػػنظـ المجتمعيػػة األخػػرل (المصػػرم ،)3 :2101 ،فقػػد أصػػبح التمكػػيف مػػدخالن حػػديثان

لتحكي ػػؿ الم ػػدارس م ػػف منظم ػػات تقميدي ػػة إل ػػى منظم ػػات متمكن ػػة م ػػف أداء مدرسػ ػي فع ػػاؿ م ػػف خ ػػالؿ زي ػػادة األ ِّ
ىمي ػػة

االستراتيجية لمعامميف فػي المسػتكيات اإلداريػة الػدنيا الحتكػاكيـ المباشػر بػالمتغيرات البيئيػة كالمكقفيػة المتغيػرة ،ممػا
يتطمب إعطاءىـ الحرية لمتصرؼ مباشرة في األنشطة كالمياـ المسندة إلييـ (حسيف.)13 :2112 ،

كالتمكػػيف يقػػكـ عمػػى فكػرة اإلدارة بالمشػػاركة فػػي المعمكمػػات كصػػنع القػ اررات كالترحيػػب باالبتكػػارات كتحفيػػز

العػ ػػامميف عمييػ ػػا (عبػػػد المعطػ ػػي ،)194-193 :2002 ،كتشػ ػػير ِّ
الد ارسػ ػػات عمػ ػػى أف االلت ػ ػزاـ بػ ػػالتمكيف مػ ػػف قبػ ػػؿ
المستكيات اإلدارية العميا في الييكؿ التنظيمي يعتبػر شػرطان أساسػيان لمتغييػر ،حيػث يتػأثر النظػاـ ككػؿ عنػدما يسػيـ
كؿ مستكل مف المستكيات اإلدارية في عمميِّة التغيير (.)Fetterman and Wandersman, 2004: 21

كازاء ما يمكج بو العصر الحالي مف تغييرات جذرية في المفاىيـ كالرؤل كالمضاميف ،كما يشيده مف

انفجار معرفي كتطكر تكنكلكجي كثكرة ٌرقمية ،فإف المجتمعات البشرية لـ تعد بمنأل عف تمؾ التأثيرات

الرقمية كاالستفادة منيا في مختمؼ مجاالت الحياة ،كألف
كالتداعيات ،كقد بات لزامان عمييا التعامؿ مع التطبيقات ٌ
التربية تمثؿ نظامان فرعيان لمنظاـ الكمي لممجتمع ،كأىـ قطاع ينعكس عميو ،كبصكرة مباشرة ،ما يصيب النظاـ العاـ
لممجتمع ،فقد أضحت المؤسسات التربكية كالتعميمية في أمس الحاجة إلى العصرنة كي تتالءـ مع متطمبات

الرقمي كتداعياتو كتستفيد مف إمكاناتو اليائمة ،كذلؾ عمى اعتبار أف تمؾ المؤسسات ىي المسئكلة عف
العصر ٌ
إعداد األفراد القادريف عمى مجابية تحديات العصر.

كتؤكد ِّ
الرقمية بمثابة طكؽ النجاة لمدكؿ كالمجتمعات مف مخاطر االجتياح
الدراسات عمى أف المكاطنة ٌ
الرقمية،
الرقمي الذم يمكج بو العصر الحالي ،ككنيا تساعد عمى غرس قكاعد التعامؿ السميـ مع التكنكلكجيا ٌ
ٌ
بيدؼ ضماف تحقيؽ االستفادة القصكل كفي الكقت ذاتو المحافظة عمى الجانب القيمي كالسمككي لممكاطنيف في
الرقمية بكافة أشكاليا
الرقمية (المصرم كشعت ،)170 :2017 ،يضاؼ إلى ذلؾ أف التكنكلكجيا ٌ
تعامالتيـ ٌ
كصكرىا يمكنيا أف تككف الجسر نحك المعرفة الجديدة ،كاثراء العممية التربكية ،كتجديد النظـ التعميمية بشكؿ عاـ

(زاىر.)317 :2004 ،

الرقمية لو عالقة قكية بمنظكمة التعميـ ،ألنيا الكفيمة بمساعدة المعمٌميف كالتربكييف عمكمان
فمفيكـ المكاطنة ٌ
الرقميػة
كأكلياء األمكر لفيـ ما يجب عمى الطالب معرفتو مف أجؿ اسػتخداـ التكنكلكجيػا بشػكؿ مناسػب ،فالمكاطنػة ٌ
ىي أكثر مف مجرد أداة تعميمية ،بػؿ ىػي كسػيمة إلعػداد الطػالب لالنخػراط الكامػؿ فػي المجتمػع كالمشػاركة الفاعمػة
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الرقمي خصكصان (مازف ،)82 :2016 ،كقد أشػارت د ارسػة بكلكػاف
في خدمة مصالح الكطف عمكمان ،كفي المجاؿ ٌ
الرقمية في أم مرحمة تعميمية (.)Bolkan, 2014 : 23
 )2014( Bolkanإلى أنو يمكف تعميـ المكاطنة ٌ

الرقميػػة نظػػاـ حمايػػة لجميػػع األف ػراد عنػػد اسػػتخداـ أجي ػزة الحاسػػب اآللػػي،
إلػػى جانػػب ذلػػؾ تشػػكؿ المكاطنػػة ٌ
الرقمػي
كاألجيزة المحمكلة ،كشبكة اإلنترنت بصكرة إيجابية ،بحيث تسعى إلى إيجاد الشخصػية المتكاممػة لممػكاطف ٌ

الرقمية لبيئػة
الذم يحب كطنو ،كيفكر لخدمتو كحمايتو ،بعيدان عف اإلساءة كالتشيير باآلخريف ،كما تعزز المكاطنة ٌ
الكتركنية إيجابية ،أكثر أمنان كسالمة لمجميػع ،كتعمػؿ عمػى تكحيػد الثقافػة التقنيػة ،كتػكفير األسػاس الػذم يقػكـ عميػو

الرقمػػي ،كمحاكلػػة تفيػػـ لممخػػاطر كالمشػػكالت المحتممػػة ،ككيفيػػة تقميػػؿ الفػػرص التػػي قػػد تجػػر األبنػػاء إلػػى
المجتمػػع ٌ
المشكالت مف استخداـ التقنية استخدامان سيئان (الدكسرم.)112 :2017 ،

الرقميػػة تسػػاعد عمػػى فيػػـ الطبيعػػة المعقػػدة
كقػػد تكصػػمت د ارسػػة ريبػػؿ  )2014( Ribbleإلػػى أف المكاطنػػة ٌ
لمتكنكلكجيا ،كتحمي الفرد كالمجتمع مف أخطارىا ( ،)Ribble, 2016: 88كما تكصمت د ارسػة الدىشػاف ()2016

الرقمػػي تتطمػػب ضػػركرة إعػػادة النظػػر فػػي جكانػػب التربيػػة العربيػػة ،كأف مػػدخؿ المكاطنػػة
إلػػى أف الحيػػاة فػػي العصػػر ٌ
الرقمي (الدىشاف.)97 :2016 ،
الرقمية ييعد مف المداخؿ المناسبة لمتربية العربية في العصر ٌ
ٌ
الرقميػػة فػػي التعمػػيـ ،يمكػػف أف
كعميػػو يمكػػف القػػكؿ بػػأف تمكػػيف المعمٌمػػيف نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

التكيػػؼ كالتكافػػؽ مػػع متطمبػػات
يسػػاعد عمػػى زيػػادة قػػدرة المػػدارس ،كأحػػد أىػػـ المؤسسػػات التربكيػػة كالتعميميػػة ،عمػػى ٌ
العصر كتداعياتو ،إلى جانب تمبية احتياجات التجديد كاإلصالح كالتطكير.
مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
ب ػػالرغـ م ػػف قي ػػاـ ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي الفمس ػػطينية من ػػذ تش ػػكيميا كتس ػػمميا مي ػػاـ عممي ػػا ف ػػي الع ػػاـ

1994ـ ،بتطبيؽ إصالحات جكىريػة فػي منظكمػة العمػؿ التعميمػي كالتربػكم ،طالػت ىػذه اإلصػالحات كافػة أركػاف

العمػػؿ التعميمػػي ،إال أف ِّ
الد ارسػػات كالتقػػارير تشػػير إلػػى كجػػكد العديػػد مػػف المشػػاكؿ التػػي تػػؤثر عمػػى مسػػتكل تمكػػيف
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،مف أىميا:

 .1بالرغـ مف قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بتطكير استراتيجية جديدة إلعداد المعمٌميف كتأىيميـ لتحسػيف األداء
العاـ لممعمٌميف كلمينة التعميـ ككؿ ،غير أف االستراتيجية في بنائيا أغفمت مفيكـ التمكيف في معظـ أبعاده في
تحقيؽ ما تسعى اليو مف أىداؼ (جبر.)24 :2011 ،

ػديات التػي تكاجػو
 .2جاء في االسػتراتيجية القطاعيػة كعبػر القطاعيػة لمتعمػيـ (2013-2011ـ) أف مػف أبػرز التح ٌ
النظاـ التعميمي الفمسطيني في التكظيؼ الفعاؿ لقكاعػد البيانػات التربكيػة ،ىػك عػدـ الكفػاءة فػي اسػتخداـ بػرامج

(كزرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي-68 :2010 ،
الحاسػكب مػف قبػؿ العديػد مػف المػكظفيف ،كعمػى كافػة المسػتكيات ا
.)69

 .3بػػالرغـ مػػف ارتفػػاع نسػػبة المػػدارس التػػي يتػػكفر فييػػا مختب ػرات حاسػػكب مػػف ( )%66مػػف المػػدارس فػػي العػػاـ
 2665/2664إلى ( )%7.13مف المدارس في العاـ  26.6/2669بنسبة زيادة ( )%..13إال أف العديد مػف
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المػػدارس التػػي تحتػػكم عم ػػى مختب ػرات حاسػػكب تحت ػػكم عمػػى حكاسػػيب متيالكػػة كقديم ػػة كال تالئ ػـ العديػػد م ػػف
البرمجيات المطمكبة في المنياج (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)36 :26.. ،

 .4ىناؾ عدة مشػكالت كصػعكبات تكاجػو المعمٌمػيف كأكثرىػا حػدة مػف كجيػة نظػرىـ ىػي قمػة تػكافر أجيػزة حاسػكب
لدل المعمٌميف في المدرسة ليعالجكا بيانات الطمبة كأحكاليـ (أبك عكدة.)92 :2004 ،

كبناء عمى ذلؾ تتبمكر مشكمة الدراسة الحالية في كجكد أكجو القصكر في مجػاؿ تمكػيف المعمٌمػيف بمػدارس
ن
ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية تستكجب الدراسة كالبحث كصكالن إلى مقترحات كتصكرات لتمكيف المعمٌميف في تمؾ

الرقمية في التعميـ.
المدارس نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
كيػػأتي ذلػػؾ متناغمػان مػػع تكصػػيات بعػػض المػػؤتمرات كاأليػػاـ الد ارسػػية المحميػػة مثػػؿ المػػؤتمر الػػدكلي "تعمػػيـ
التكنكلكجيا في القرف الحادم كالعشريف ما بيف النظرية كالتطبيؽ" الذم عقد في جامعة فمسطيف التقنية – خضكرم

( 24-21أكتكبر  )2012بالشراكة مع جامعة النجاح الكطنية ككمية فمسطيف التقنية كبالتعػاكف مػع كميػة المعمٌمػيف
ف ػػي جامع ػػة ككلكمبي ػػا األمريكي ػػة ،كأكص ػػى بض ػػركرة تط ػػكير مي ػػارات المعمٌم ػػيف الح ػػالييف ،كتط ػػكير البني ػػة التحتي ػػة
لمختبرات التكنكلكجيا في المدارس ،كالمؤتمر العممي الدكلي لبمدية خاف يكنس "خاف يكنس :عراقة الماضػي ،إبػداع
الحاضر ،استشراؼ المستقبؿ" الذم عقد في خاف يكنس ( 26-25سبتمبر  )2017كأكصى بتنظيـ دكرات تدريبية
لتمكيف معمٌمي المدارس كتزكيدىـ بكؿ ما يحتاجكف إليو مف معارؼ كميارات كاتجاىات تساعدىـ عمػى االسػتخداـ
الرقميػػة كمػػدخؿ لسػػالمة األجيػػاؿ" الػػذم عقػػد فػػي مديريػػة التربيػػة
الرقميػػة ،كاليػػكـ الد ارسػػي "المكاطنػػة ٌ
األمثػؿ لمتقنيػػات ٌ
كالتعم ػػيـ غ ػػرب خ ػػاف ي ػػكنس ( 6فب اري ػػر  ،)2017كأكص ػػى بض ػػركرة تنمي ػػة الػ ػكازع ال ػػديني ل ػػدل األبن ػػاء ،كت ػػكعيتيـ
الرقميػػة المعاص ػرة مثػػؿ مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي كالتطبيقػػات
بالمخػػاطر المترتبػػة نتيجػػة سػػكء اسػػتخداـ التقنيػػات ٌ

التكنكلكجية الذكية.

كعميو سعت الدراسة لإلجابة عف التساؤؿ الرئيس اآلتي:

كيف يمكن تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية نحو توظيف متطمبات المواطنة

الرقمية في التعميم؟
ّ
كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

الرقمية التي ينبغي عمي المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية تكظيفيا؟
 .1ما متطمبات المكاطنة ٌ
 .2ما أبرز جيكد ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في تمكيف معمٌمي المدارس؟

الرقمية في
 .3ما كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
التعميـ مف كجية نظرىـ؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة

الرقمية في التعميـ
تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
تي ٍع ىزل لممتغيرات اآلتية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية)؟

 .5ما التصكر المقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة
الرقمية في التعميـ؟
ٌ
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أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة التكصؿ إلى تصػكر مقتػرح لتمكػيف المعمٌمػيف بمػدارس ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ الفمسػطينية نحػك

الرقمية في التعميـ ،كينبثؽ مف ىذا اليدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية اآلتية:
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمية التي ينبغي عمي المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية
 .1التعرؼ إلى متطمبات المكاطنة ٌ
تكظيفيا.

 .2استعراض أبرز جيكد ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في تمكيف معمٌمي المدارس.

 .3الكشؼ عف كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة

الرقمية في التعميـ مف كجية نظرىـ.
ٌ
 .4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد
الرقمية
العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ

في التعميـ تي ٍع ىزل لممتغيرات اآلتية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية).
 .5طرح تصكر مقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة
الرقمية في التعميـ.
ٌ

أىمية الدراسة
ِّ

تكمف أىميِّة الدراسة فيما يمي:

 1.تشكؿ نقطة انطالؽ لمنحى بحثي يركز عمى ِّ
المستقبمية المتعمقة بتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة
الدراسات
ٌ
التربية كالتعميـ الفمسطينية كاستجابة منطقية لمتحديات التي تفرضيا مستجدات العصر الحالي كتداعياتو.
 12تأتي مكاكبة لمتكجيات التربكية المعاصرة ،كالتي تدعك إلى االىتماـ بتمكيف معمٌمي المدارس لمكاكبة
المستقبمية.
المتطمبات كالتحديات الحالية ك
ٌ

 13تػػأتي متزامنػػة مػػع بعػػض الجيػػكد المبذكلػػة مػػف جانػػب ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية لالرتقػػاء بػػأداء معمٌم ػي
المدارس كتطكيره في ضكء االتجاىات كالمداخؿ المعاصرة.

 14تساير االتجاىات المعاصرة مف الناحية التطبيقية في السعي لكضع تصكر مستقبمي لتمكيف المعمٌميف بمػدارس
الرقمية في التعميـ.
ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
 15قد تساعد نتائج ىذه الدراسة عمى تجكيػد كتطػكير أداء المعمٌمػيف بمػدارس ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ الفمسػطينية نحػك

الرقمػي لممصػادر كالخػدمات
الرقمية في التعميـ ،مػف خػالؿ تمكػيف الكصػكؿ "النفػاذ" ٌ
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقميػة ،كتعزيػز الثقافػة
الرقميػة ،كتمكػيف االتصػاالت ٌ
التعميمية ،كتمكػيف التعامػؿ مػع القضػايا المتعمقػة بالتجػارة ٌ

الرقميػػة ،كنشػػر الػػكعي
الرقمػػي ،كزيػػادة الحصػػيمة المعرفيػػة المتعمقػػة بػػالقكانيف ٌ
الرقميػػة ،كنشػػر ثقافػػة اإلتيكيػػت ٌ
ٌ
الرقميػة ،كتمكػيف التعامػؿ مػع القضػايا
الرقمي ،كتكفير متطمبات الصػحة كالسػالمة ٌ
بحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
الرقمي.
المتعمقة باألمف ٌ
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 16قد تساعد نتائج الد ارسػة فػي تطػكير بػرامج ككرش عمػؿ خاصػة بتمكػيف المعمٌمػيف بمػدارس ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ
الفمسطينية.

 17قد تسيـ نتائج الدراسة في فتح مجاؿ جديد أماـ الباحثيف لمقياـ بأبحاث جديدة تتناكؿ تمكيف المعمٌميف بمػدارس
ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية.

حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بالحدكد اآلتية:

 .1ح ـد الموضــوع :بنػػاء تصػػكر مقتػػرح لتمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية نحػػك
الرقمية في التعميـ مف حيث:
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمي.
 تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌالرقمية.
 -تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي.
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
 تعزيز الثقافة ٌالرقمي.
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
 نشر الكعي بالقكانيف ٌالرقمية.
 تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌالرقمي.
 -تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ

الرقميػػة فػػي كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت السػػابقة بػػالتركيز عمػػى
كتتنػػاكؿ الد ارسػػة بالتحميػػؿ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ
الكاقع كالمشكالت كاألسباب كأكجو القصكر.

 .2الحــد البشــري :اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى اسػػتطالع آراء المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية حػػكؿ

الرقمية في التعميـ.
كاقع تمكينيـ نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
 .3الحد المؤسساتي :اقتصرت الدراسة عمى تناكؿ كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية
ضمف حدكد محافظات غزة الجغرافية كذلؾ لتيسرىا لمباحثة كصعكبة الكصكؿ إلى مدارس ك ازرة التربية

كالتعميـ الفمسطينية في محافظات الضفة الغربية.

 .4الحـــد المكـــاني :شػػممت الد ارسػػة جميػػع المػػدارس األساسػػية كالثانكيػػة التابعػػة ل ػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية
بمحافظات غزة الخمس ،كىي :شماؿ غزة ،غزة ،كسط غزة "دير البمح" ،خاف يكنس ،رفح.

 .5الحد الزماني :تـ تطبيؽ الجزء الميداني لمدراسة خالؿ الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 2018-2017ـ.
مصطمحات الدراسة
ترتكز الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:

 .1التمكين :Empowerment

يع ٌرؼ التمكيف بأنو :إعطاء العامميف الصالحيات كالمسئكليات كمنحيـ الحرية ألداء العمؿ بطريقتيـ دكف
تدخؿ مباشر مف اإلدارة ،مع تكفير كافة المكارد كتييئة البيئة المناسبة لتأىيميـ مينيان كسمككيان ألداء العمؿ مع

كع ٌرؼ أيضان بأنو" :إعطاء الصالحيات لمعامميف ،كالتي
الثقة المطمقة فييـ ( ،)Haghighi, 2011: 587ي
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يستطيعكف مف خالليا اتخاذ الق اررات المختمفة ،كممارسة الرقابة ،كتحمؿ المسؤكلية ،كاستخداـ قدراتيـ ،مف خالؿ

التدريب كالثقة" (المييرات.)23 :2010 ،

عرؼ الباحثة التمكيف إجرائيان بأنو :مدخؿ كاستراتيجية لزيادة قدرة األفراد عمى أداء أدكارىـ المينية
كتي ٌ
بكفاءة ،مف خالؿ منحيـ الصالحيات الكافية لتنفيذ مياميـ الكظيفية ،كاعطائيـ مزيدان مف االستقاللية ،كتكفير

فرص التدريب كالتنمية المينية الالزمة لتطكير أدائيـ ،كاشراكيـ في اتخاذ الق اررات كحؿ المشكالت.

 .2تمكين المعمّمين :Empowering Teachers

يع ٌرؼ تمكيف المعمٌميف بأنو :جممة الصالحيات الممنكحة لممعمٌميف مف قبؿ المدرسة كالتي تتيح ليـ المزيد
مف االستقاللية كالنمك الميني ،كتحقيؽ مكانة الئقة ،ككفاءة عالية ،كتحمؿ لممسؤكلية (السبكؽ:2013 ،

كع ٌرؼ أيضان بأنو :عممية يتـ مف خالليا استثمار قدرات كميارات المعمٌميف لتحسيف العمؿ المدرسي،
 ،)40ي
كذلؾ مف خالؿ منحيـ الفرصة لممشاركة في اتخاذ القرار ،كتحمؿ المسؤكلية كاالستقاللية ،كتكفير فرص
لمتدريب كالنمك الميني ،كتكفير المعمكمات كنظاـ اتصاؿ مفتكحة (حسف.)141 :2013 ،

عرؼ الباحثة تمكيف المعمٌميف إجرائيان بأنو :كافة الجيكد كالممارسات اليادفة إلى إكساب المعمٌميف في
كتي ٌ
الرقمية في
مدارس ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بالخبرات كالميارات الالزمة لتكظيؼ التكنكلكجيا ٌ

العممية التعميمية ،كالتي تتضح بصكرة مممكسة يمكف مالحظتيا مف خالؿ شكاىد كأدلة محددة ككاقعية في
كافة الممارسات الفعمية ذات العالقة بتنفيذ جميع األنشطة كالمياـ التعميمية ،كفؽ معايير كمؤشرات كقكاعد

متفؽ عمييا.

الرقمية :Digital Citizenship
 .3المواطنة ّ
الرقمية بأنيا" :مجمكعة القكاعد كالضكابط كالمعايير كاألعراؼ كاألفكار كالمبادئ المتبعة
يع ٌرفت المكاطنة ٌ

في االستخداـ األمثؿ كالقكيـ لمتكنكلكجيا ،كالتي يحتاجيا المكاطنكف صغا انر ككبا انر مف أجؿ المساىمة في رقي

كع ٌرفت أيضان بأنيا :قكاعد السمكؾ المناسب كالمسئكؿ الستخداـ التكنكلكجيا
الكطف" (مازف ،)82 :2016 ،ي
الرقمية (.)Bolkan, 2014: 21
ٌ
الرقمية إجرائيان بأنيا :مجمكعة القكاعد كالمعايير كالضكابط السمككية كاألخالقية
عرؼ الباحثة المكاطنة ٌ
كتي ٌ
الرقمية كاالستفادة القصكل مف مميزاتيا
كالقانكنية اليادفة إلى ضماف االستخداـ السميـ كاألمثؿ لمتكنكلكجيا ٌ

التكيؼ كالعيش بأماف في مجتمع ٌرقمي صحي.
كتخفيؼ آثارىا السمبية ،بما يساعد عمى ٌ
الرقمية في التعميم :Requirements of Digital Citizenship in Education
 .4متطمبات المواطنة ّ

الرقمية إجرائيان بأنيا :مجمكعة المحددات الثقافية كاالجتماعية كالصحية
عرؼ الباحثة متطمبات المكاطنة ٌ
تي ٌ
الرقمية ،كالتي تمكف النظاـ التعميمي بشكؿ عاـ ،كالمعمٌـ بشكؿ
كالقانكنية كاألمنية ذات الصمة بالتكنكلكجيا ٌ

الرقمية بطرؽ آمنة
خاص مف المساىمة في إعداد مكاطف عصرم قاد انر عمى استخداـ كتكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
الرقمي ،تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة
كسميمة ،كذلؾ مف خالؿ :تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

الرقمية كحقكؽ كمسئكليات
الرقمي ،نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،تعزيز الثقافة ٌ
ٌ
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الرقمية ،كتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف
الرقمي ،تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
المكاطف ٌ

الرقمي.
ٌ

خطوات الدراسة
تجيب الدراسة عف تساؤالتيا ،كتحقؽ أىدافيا مف خالؿ الخطكات اإلجرائية اآلتية:

الخطوة األولى :عرض اإلطار العاـ لمدراسة ،كالذم يشمؿ :مقدمة ،مشكمة الدراسة كتساؤالتيا ،أىداؼ الدراسة
كأىميتيا ،حدكد الدراسة ،مصطمحات الدراسة ،كخطكات الدراسة (كذلؾ في الفصؿ األكؿ).

الخطـــوة الثانيـــة :عػػرض اإلطػػار النظػػرم لمد ارسػػة ،كالػػذم يشػػمؿ ثالث ػة محػػاكر ،األكؿ تمكػػيف المعمٌمػػيف ،كالثػػاني
الرقمية ،كالثالث جيكد ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في مجاؿ تمكيف معمٌمي المدارس
المكاطنة ٌ
(كذلؾ في الفصؿ الثاني).

الخطوة الثالثة :عرض بعض ِّ
الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية ،كفػؽ محػكريفِّ :د ارسػات مرتبطػة

الرقمية (كذلؾ في الفصؿ الثالث).
بتمكيف المعمٌميف ،كِّدراسات مرتبطة بالمكاطنة ٌ
الخطوة الرابعة :عرض الطريقة كاإلجراءات ،كتشمؿ :تحديد ىدؼ الدراسة الميدانية كأداتيا ،كتحديد منيج الدراسة،

كتحديد مجتمع الدراسة كعينتيا ،كتصميـ األداة كاجراءات تقنينيا ،كاجراءات تطبيؽ أداة الدراسة،

كاألساليب اإلحصائية المستخدمة (كذلؾ في الفصؿ الرابع).

الخطوة السادسة :نتائج الدراسة كتفسيرىا ،كتشمؿ:

 .1تطبيؽ أداة الدراسة المتمثمة في االستبانة المكجية الستطالع آراء معمٌمي المدارس التابعة
لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.

 .2عرض نتائج الدراسة الميدانية كمناقشتيا كتفسيرىا.

 .3بناء التصكر المقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ

الرقمية في التعميـ ،متضمنان :فمسفة كمنطمقات كأىداؼ كمككنات ،ككذلؾ
متطمبات المكاطنة ٌ
متطمبات تنفيذ ،كمعكقاتو كالحمكؿ المقترحة لمتغمب عمييا (كذلؾ في الفصؿ الخامس).

كبعد عرض اإلطار العاـ لمدراسة يتناكؿ الفصؿ التالي اإلطار النظرم لمدراسة كالمككف مف ثالث محاكر،

الرقميػة ،كالثالػث جيػكد ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي الفمسػطينية فػي مجػاؿ
األكؿ تمكيف المعمٌميف ،كالثاني المكاطنة ٌ
تمكيف معمٌمي المدارس.
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري نهدراست
 المحور األول :تمكين المعمّمين

الرقمية
 المحور الثاني :المواطنة ّ

 المحور الثالث :جيود وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في مجال تمكين معمّمي المدارس

الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة

تمييد

الرقميػػة،
تتنػػاكؿ الد ارسػػة فػػي الفصػػؿ الحػػالي األطػػر الفكريػػة كالنظريػػة لتمكػػيف المعمٌمػػيف ،كالمكاطنػػة ٌ

باإلضافة إلى جيكد ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية فػي مجػاؿ تمكػيف معمٌمػي المػدارس ،كذلػؾ عمػى النحػك

اآلتي:

المحور األول :تمكين المعمّمين
أوالً :ماىية التمكين

يعد التمكيف مدخالن حديثان لتحكيؿ المؤسسات التقميدية إلي مؤسسات حديثة متمكنة مف أداء

ميماتيا بكفاءة كفاعمية ،كذلؾ عف طريؽ زيادة األىميِّة االستراتيجية لمعامميف ،مف خالؿ منحيـ حرية

التصرؼ في المياـ المككمة إلييـ ،كتتناكؿ الدراسة في المبحث الحالي ماىية تمكيف المعمٌميف ،ك ِّ
أىميتو
كأبعاده كمتطمباتو كمعكقاتو ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 .1التمكين لغة:

التمكيف في المغة العربية ،كما جاء في لساف العرب ،يعني القدرة كاالستطاعة (ابف منظكر،
 ،)4250 :1980كفي المعجـ المنجد :فالتمكين تعني ممكف (تمكينا) مف الشيء :أم جعؿ لو

سمطانا كمقدرة ،كبمعنى أمكف فالنا أم سيؿ لو أك يسر لو فعمو كأدائو (المنجد في المغة كاإلعالـ،

 ،)77: 1973وفي الصحاح :فالتمكيف مف الفعؿ الثالثي مكف ،مكنو اهلل مف الشيء كأمكنو منو،
كاستمكف الرجؿ مف الشيء كتمكف منو ،كفالف ال يمكنو النيكض أم ال يقدر عميو (الجكىرم،

 ،)1110 :1975كفي المصباح المنير مكنتو مف الشيء (تمكينا) أم جعمت لو عميو سمطانان كقدرة

(الفيكمي.)298 :1997 ،

كبذلؾ فإف التمكيف مف الناحية المغكية يعنى منح القدرة أك القكة أك التعزيز ،كقد كردت كممة

"التمكيف" في القرآف الكريـ باشتقاقاتيا ثماني عشرة مرة في ست عشرة آية جاءت في اثنتي عشرة

مكني ،نم ىكف ،يم ىك ىف ،أم ىكف منيـ ،مكيف ،كالمتأمؿ
مكناكـ ،ى
مكناىـ ،ى
مكنا ،ى
سكرة ،كبثمانية ألفاظ ىي :ى
في مكارد لفظ القرآف الكريـ ،يميز بيف صيغتيف :األكلي خاصة بالتمكيف في الشيء (األرض)،
كالثانية تمكيف الشيء (الديف ،القكة ،السمطة ،الماؿ ،العمـ ،الكسائؿ كاألدكات) ،كباستقراء اآليات التي
كردت فييا اشتقاقات الكممة يتبيف ما يمي:

أ -التمكين بمعنى الممك والسمطان:

قاؿ تعالى في شأف ذم القرنيف :إًنا ىمكنا لىوي ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىكآتىٍي ىناهي ًمف يك ِّؿ ىش ٍي وء ىس ىبنبا
(الكيؼ ،)48 :كقاؿ تعالى :الًذيف إف مكن ً
األر ً
ض( الحج.)41 :
ى ي
ى
اى ٍـ في ٍ
..

ب -التمكين بمعني المنزلة عند الممك:

ؾ ا ٍئتيكنًي بً ًو أ ً
اؿ اٍل ىممً ي
قاؿ تعالى في شأف يكسؼ عميو السالـ  :ىكقى ى
صوي لِ َن ْفسِ ي ۖ َفلَمَّا ىكم ىموي
ىستى ٍخم ٍ
ٍ
يف أ ً
يف( يكسؼ ،)54 :كقاؿ تعالى في جبريؿ عميو السالـً :ذم قيكوة
قى ى
ىم ه
اؿ إًن ىؾ اٍل ىي ٍكىـ لى ىد ٍي ىنا ىم ًك ه
ند ًذم اٍل ىع ٍر ً
ش ىم ًك و
يف( التككير ،)20 :ككذلؾ قاؿ تعالى في شأف يكسؼ عميو السالـ  :ىك ىك ىذلًؾ
ًع ى
ً
ؼ ًفي ٍاأل ٍىر ً
اء( يكسؼ.)56 :
ض ىيتىىبكأي ًم ٍنيىا ىح ٍي ي
كس ى
ث ىي ىش ي
ىمكنا ليي ي

ج -التمكين بمعني التييئة والمقدمة:

ض ىنا أىكلىـ ينم ِّكف لىيـ حرما ً
ؼ ًمف أىر ً
آمننا يي ٍج ىبى
قاؿ تعالى  :ىكقىاليكا إً ٍف ىنتبً ًع اٍليي ىدل ىم ىع ىؾ ينتى ىخط ٍ ٍ ٍ
ى ٍ ى ٍ يٍ ى ى ن
ً
ً
و
كف( القصص ،)57 :كقاؿ تعالى في
إًلى ٍي ًو ثى ىم ىر ي
ات يك ِّؿ ىش ٍيء ًرٍزقنا م ٍف لى يدنا ىكلىكف أى ٍكثىىريى ٍـ ال ىي ٍعمى يم ى
ًً
ً ً
شأف يكسؼ عميو السالـ :كقى ى ً
ىف ىي ٍنفى ىع ىنا أ ٍىك
ص ىر ًال ٍم ىأرىتو أى ٍك ًرًمي ىمثٍ ىكاهي ىع ىسى أ ٍ
اؿ الذم ا ٍشتىىراهي م ٍف م ٍ
ى
يؿ ٍاألىح ًاد ً
ىنت ًخ ىذه كلى ندا ك ىك ىذلً ىؾ مكنا لًيكس ى ً
ض كلًينعمِّموي ًم ٍف تىأ ًٍك ً
ب ىعمىي أ ٍىم ًرًه
يث ىكالموي ىغالً ه
ى
ي ي
ؼ في ٍاأل ٍىر ً ى ى ى
ى
ي ى ى
كَٰلى ًكف أى ٍكثىىر الن ً
كف( يكسؼ.)21:
اس ىال ىي ٍعمى يم ى
ى
د -التمكين في نعم الدنيا ومعايشيا:
ً ً ً
اى ٍـ ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىما لى ٍـ ين ىم ِّك ٍف لى يك ٍـ ىكأ ٍىر ىسٍم ىنا
قاؿ تعالى :أىلى ٍـ ىي ىرٍكا ىك ٍـ أ ٍ
ىىمى ٍك ىنا م ٍف قىٍبم ًي ٍـ م ٍف قى ٍروف ىمكن ي
اى ٍـ بً يذينكبً ًي ٍـ ىكأ ٍىن ىشأ ىٍنا ًم ٍف ىب ٍعًد ًى ٍـ قى ٍرننا
اء ىعمى ٍي ًي ٍـ ًم ٍد ىرنا
ار ىك ىج ىعٍم ىنا ٍاأل ٍىنيى ىار تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتً ًي ٍـ فىأ ٍ
ىىمى ٍك ىن ي
الس ىم ى
ًً
آخ ًريف( األنعاـ ،)6 :كقاؿ تعالى :كلىقى ٍد مكن ً
ار
ص نا
ى ى ي
ى ى
يما إً ٍف ىمكنا يك ٍـ فيو ىك ىج ىعٍم ىنا لىيي ٍـ ىس ٍم نعا ىكأ ٍىب ى
اى ٍـ ف ى
ىغ ىن َٰى ع ٍنيـ سمعيـ كىال أ ٍىبصارىـ كىال أى ٍفئً ىدتييـ ًمف ىشي وء إً ٍذ ىك يانكا ي ٍجح يدكف بًآي ً
ات الم ًو
ىكأى ٍفئً ىدةن فى ىما أ ٍ
ى ى ى ى
ى ي يٍ ى
ى يٍ ى ٍ ي يٍ ى
يٍ ٍ ٍ
ً
كف( األحقاؼ.)26 :
ىك ىح ى
اؽ بً ًي ٍـ ىما ىك يانكا بًو ىي ٍستى ٍي ًزيئ ى
ه -التمكين لمدين:
قاؿ تعالى :كع ىد المو الًذيف آمينكا ًمن يكـ كع ًمميكا الصالًح ً
ات لىىي ٍستى ٍخمًفىنيي ٍـ ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىك ىما
ى
ٍ ىى
ي
ىى
ى ى
ً
ً
ً
ؼ الًذ ً
ض َٰى لىيي ٍـ ىكلىيي ىب ِّدلىنييـ ِّمف ىب ٍعًد ىخ ٍكًف ًي ٍـ أ ٍىمننا
استى ٍخمى ى
يف مف قىٍبم ًي ٍـ ىكلىيي ىم ِّك ىنف لىيي ٍـ د ىينيي يـ الذم ٍارتى ى
ى
ٍ
َٰ
َٰ
ً
ً
ً
يعب يد ى ً
كف( النكر.)55 :
ى ٍي
كف بًي ىش ٍينئا ىك ىمف ىكفى ىر ىب ٍع ىد ىذل ىؾ فىأيكلىئ ىؾ يى يـ اٍلفىاسقي ى
كنني ىال يي ٍش ًريك ى
و -التمكين بمعني الظفر:

ً
ً
ً
ً
قاؿ تعالى :كًاف ي ًر ي ً
يـ( األنفاؿ:
ى ي
يـ ىحك ه
يدكا خ ىي ىانتى ىؾ فىقى ٍد ىخ يانكا الموى مف قىٍب يؿ فىأ ٍىم ىك ىف م ٍنيي ٍـ ىكالموي ىعم ه
.)71

ز -التمكين بمعنى الثبوت واالستقرار:
قكـ ِّمف م و
قاؿ تعالى :أىلىـ ىن ٍخمي ُّ
يف ( )20فى ىج ىعٍم ىناهي ًفي قى ىروار م ًك و
اء م ًي و
يف( المرسالت-21 :
ٍ
.)20
كعميو فإف المعنى المغكم لمتمكيف يتمخص في التعزيز أك منح القكة أك القدرة التي تجعؿ الفرد

القرف الكريـ بدالالت متعددة ،تشير إلى تعدد
قادر عمى فعؿ شيء ،كأف مصطمح التمكيف كرد في آ
ان
غاياتو كمجاالتو.
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كفي المغة اإلنجميزية فإف كممة تمكيف تشتؽ مف الفعؿ  Empowerبمعنى منح الفرد

السمطة القانكنية أك الرسمية أك الحرية لعمؿ شيء معيف (،)Ayto John et al., 2002: 452
كجاءت كممة التمكيف ) (Empowermentبمعني اإلذف أك التفكيض أك إعطاء السمطة القانكنية إلى

شخص ما ) .(Conger and Kanungo, 1988: 474كىذا يعني تعزيز دكر الفرد كزيادة قدرتو
ككفاءتو كفاعميتو في إنجاز األعماؿ المكمؼ بيا.

 .2التمكين اصطالحاً:

احتؿ مفيكـ التمكيف مكانة مركزية في ِّ
الدراسات التربكية الميتمة بصيغ كأساليب التعميـ المعاصرة

كتطكرىا ،األمر الذم عدد مف اتجاىات كمقاربات دراسة ىذا المفيكـ ،إال أف تعدد تمؾ ِّ
الدراسات لـ

يحؿ إشكالية االتفاؽ عمى مفيكـ شامؿ جامع لمتمكيف ،إذ لـ يتفؽ الباحثكف كالمفكركف عمى مفيكـ

كاحد لمتمكيف عمى الرغـ مف تكفر اإلحساس الضمني بما يشير إليو.

فقد يع ٌرؼ التمكيف بأنو :منح األفراد ما يكفي مف السمطة كالقكة لصنع الق اررات كالمشاركة في
كع ٌرؼ أيضان بأنو :عممية تكجيو األفراد لمتفكير كالتصرؼ ،كاتخاذ
تنفيذىا ( ،)Richard, 2001: 501ي

الق اررات بطريقة مستقمة ،مع مساعدة العامميف عمى تحمؿ مسؤكلية النتائج المترتبة عمى عمميـ

).)Sahoo et al.,2010: 41

كىناؾ مف ييع ٌرؼ التمكيف أنو :منح الفرصة لمعامميف لتحقيؽ سيطرة أكبر في مجاؿ العمؿ مف
خالؿ التفكيض كالمشاركة في اتخاذ الق اررات  ،كتككيف فرؽ العمؿ  ،كالمساىمة في كضع األىداؼ
كالتدريب (المرسى ،)23 :2006 ،كمف التعريفات األخرل لمتمكيف أنو :تعزيز قدرات العامميف بحيث
يتكفر لدييـ ممكة االجتياد ،كاصدار األحكاـ ،كالتقدير ،كحرية التصرؼ في القضايا كالمعكقات التي
تكاجييـ خالؿ تأدية مياميـ ،كمساىمتيـ الكاممة في الق اررات التي تتعمؽ بأعماليـ (السحيمي،

 ،)28-27 :2012كيرل البعض أف التمكيف يعني تييئة الظركؼ التي يمارس مف خالليا األفراد
كفاءاتيـ كقدراتيـ في الرقابة عمى عمميـ ،مما يقكم عندىـ ركح المبادرة كاإلصرار عمى أداء المياـ

(.)Cook and Hunsaker, 2001: 258

يستنتج مما سبؽ أف التمكيف يعني إعطاء العامميف الصالحيات كالمسئكليات كمنحيـ الحرية في

أداء األعماؿ المككمة إلييـ ،كألف مفيكـ التمكيف مف أكثر المفاىيـ تداخالن مع مفيكـ التفكيض في
أذىاف الكثير ،يمكف إثارة التساؤؿ اآلتي ،كىك ما الفرؽ بيف التمكيف ( )Empowermentكالتفكيض

()Delegation؟

كفقان لرأم (شاكميتكف  )Shackletonفإف التمكيف يعني إعطاء مزيد مف المسئكليات كدرجػة أكبػر

لسػػمطة اتخػػاذ القػ اررات لألفػراد فػػي المسػػتكيات الػػدنيا ،كحػػدد الفػػارؽ بػػيف التمكػػيف كالتفػػكيض ،فػػالتفكيض

عنػػدما يقػػرر المػػدير أف يحػػكؿ بعػػض صػػالحيات عممػػو إلػػى شػػخص آخػػر ألسػػباب محػػددة ،عمػػى سػػبيؿ
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المثػػاؿ ،المسػػاعدة فػػي تطػػكير المػػرؤكس ،أك تفػػكيض األعمػػاؿ ذات المخػػاطر المنخفضػػة ،أمػػا التمكػػيف

فيعنػػي تكسػػيع المسػػئكليات المتعمقػػة بالميػػاـ الحاليػػة دكف الحاجػػة لتغييرىػػا ( Shackletton, 1995:

.)130

كىنػػاؾ مػػف يؤكػػد عمػػى أف االخػػتالؼ يكمػػف فػػي أف التمكػػيف أكسػػع كأشػػمؿ مػػف التفػػكيض فيػػك أكثػػر

مػػف مجػػرد تفػػكيض كىػػك أسػػاس كجػػكىر الدافعيػػة كاالبتكػػار حيػػث أف التفػػكيض كسػػيمة لتحقيػػؽ التمكػػيف،
كالتمكيف يرتبط بمشاعر العامميف كتقديراتيـ أكثر مف األسمكب اإلدارم ،كالتمكػيف يتطمػب خمػؽ كتييئػة
ظركؼ عمؿ جيدة ،مف خالؿ تنمية شعكر قكم بالقدرة (عساؼ كاألغا ،)161 -160 :2015 ،كفي

محاكلة لضبط مفيكـ التمكيف أكثػر يمكػف إثػارة تسػاؤؿ ىػاـ آخػر ،كىػك مػا الفػرؽ بػيف مفػاىيـ :التمكػيف

( )Empowermentكالمشاركة ( )Participationكالشراكة ()Partnership؟

كىنا يرل البعض أف المشاركة تقكـ عمى تقديـ االسيامات طكاعية مف قبؿ األفراد فيي غير

ممزمة ليـ بأم كاجبات أك حقكؽ ،في حيف أف الش اركة تقكـ عمى االسيامات أيضان ،لكنيا تحدد

بشركط تمزـ الطرفيف بكاجبات كحقكؽ معينة ،كمف ثـ فإف ىناؾ مسئكلية مشتركة ،ككفقان لذلؾ فإف ىذه
المسئكلية يجب أف تتسـ بأف تككف متبادلة كممزمة لكؿ األطراؼ بصياغة مجمكعة مف األىداؼ

كتنفيذىا (رضكاف.)237 :2013،

كيؤكد البعض عمى أف التمكيف ينبع أساسان مف نظريات اإلدارة القائمة عمى المشاركة ،كالتي

تدعك المديريف إلى اقتساـ السمطة مع العامميف لتحسيف األداء ،إال أف ىناؾ أكجو تشابو كاختالؼ بيف

التمكيف كاإلدارة بالمشاركة ،حيث يرتبط المفيكماف بالمنيج الديمقراطي لإلدارة ،إال أف التمكيف أكسع
نطاقان ،ذلؾ أف التمكيف ال يعني المشاركة في السمطة فقط ،كانما تكزيع السمطة أيضان (المصرم،

 ،)103 :2015كىنا يمكف إثارة تساؤؿ ىاـ آخر ،كىك ما الفرؽ بيف التمكيف كالالمركزية؟

كىنا يؤكد البعض عمى أف الالمركزية ىي تفكيض سمطة صنع القرار ،فالمؤسسة المركزية ىي

التي تتركز فييا سمطة كنفكذ صنع القرار في يد المدير ،كبالتالي فإف الالمركزية ىي كضع يتـ فيو
تفكيض سمطات كثيرة لممرؤكسيف ،كىي بذلؾ مفيكـ أكسع مف التفكيض ،كلكف التمكيف مفيكـ أشمؿ

كأعـ مف السابقتيف باعتباره تفكيض المسئكليات كالمياـ كالكاجبات لممرؤكسيف (عساؼ كاألغا،

.)162 :2015

كترل الباحثة أف ىناؾ فرؽ بيف التمكيف كالتكميؼ ،مف حيث أف التكميؼ يتطمب منح العامؿ

المسئكليات كالسمطات الالزمة إلنجاز ميمة ما ،كتبقى مسألة تحمؿ مسئكلية نتائج ىذه الميمة عمى
مف أصدر التكميؼ ،أما التمكيف فيتطمب تخمي المدير عف السمطة كعف المسئكلية كعف تحمؿ النتائج،
كتخمص الباحثة إلى القكؿ بأف التمكيف ىك عممية يتـ بمكجبيا منح السمطات كالصالحيات لمعامميف

لمساعدتيـ عمى أداء مياميـ كحؿ المشكالت التي تكاجييـ كالسماح ليـ بالمشاركة في اتخاذ الق اررات

مع تحمميـ مسؤكلية النتائج.
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 .3تمكين المعمّمين:

يعد التمكيف عممية كعي كبناء لإلمكانات ،يؤدم إلي مشاركة أكثر كمقدرة أكبر عمي صنع القرار

كاجراء التغيير ،كيتضمف مقدرة الفرد عمي التفاكض ،كالتأثير في طبيعة العالقات كالق اررات التي تتخذ،
لذلؾ يحتؿ تمكيف المعمٌـ أىميِّة استثنائية في أم نظاـ تربكم ينشد التغيير كالتطكير ألف المعمٌـ ىك
أىـ محكر مف محاكر العممية التربكية ،كالبد مف إعطائو الدكر المناسب في صنع الق اررات ،كمنحو

الفرصة الكافية لممشاركة الفاعمة في القضايا التي تيـ المدرسة ،كال يعني التمكيف عممية المشاركة في

القكة كالتفكيض فقط ،بؿ يشير إلي كيؼ أف الدافعية الحقيقية ،كالفاعمية الذاتية لمناس تتأثر بالسمكؾ

القيادم كخصائص العمؿ ،كالحاجات كالقيـ (عساؼ كاألغا.)158 :2015 ،

كقد يع ٌرؼ تمكيف المعمٌميف بأنو" :بنية متعددة األبعاد ،كترتبط بالعديد مف النكاتج اإليجابية في
بيئات العمؿ المدرسي مثؿ الرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي كالميني ،كسمكؾ المكاطنة التنظيمية،

كع ٌرؼ أيضان بأنو" :الجيكد
كالفعالية المدرسية ،كالثقة في مدير المدرسة" (الميدم ،)15 :2007 ،ي
التي تبذؿ مف قبؿ الميتميف بأمكر التعميـ ،بيدؼ تنمية المعمٌميف مينيان كتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ ،كتفعيؿ
دكرىـ ،مف خالؿ تكفير مناخ العمؿ الذم يدفعيـ لإلنجاز كالتعمـ المستمر ،كتفكيضيـ السمطات

الالزمة لذلؾ ،كاشراكيـ في صنع الق اررات المدرسية ،كمنحيـ المكانة التي تتناسب مع عمميـ"
(عشيبة.)681 :2010 ،

كمف التعريفات األخرل لتمكيف المعمٌميف أنو" :منح المعمٌميف الصالحيات كالسمطات التي

تساعدىـ في تطكير ذاتيـ ،كفي السيطرة عمي ظركفيـ المينية كتتيح ليـ المشاركة كالتأثير في

الق اررات المدرسية" (محمد ،)176 :2012 ،كأنو" :إتاحة الفرصة لممعمٌميف لتحمؿ المسؤكلية عف
عمميـ الميني كالمشاركة في صنع القرار ،كالتطكير الشخصي كالميني ،كاالستقاللية المينية ،لتجعؿ

منيـ أفرادان قادريف عمي خدمة المدرسة بفعالية" (بابطيف.)17 :2013 ،

كيؤكد البعض عمى أف تمكيف المعمٌميف يشير إلى النمك كالتنمية التي تمكف المعمٌميف ليس فقط

في المكاقؼ التدريسية كالتعميمية ،بؿ أيضا تمكينيـ كتربكييف ) ،(Carl, 2009: 3كىناؾ مف يع ٌرؼ

تمكيف المعمٌميف بأنو" :منح سمطة أكبر في مجاؿ العمؿ مف خالؿ إحساس الفرد بالمسؤكلية تجاه

نتائج العمؿ بعد عممية التفكيض كاستعماؿ الميارات كالنفكذ لتييئة بيئة العمؿ المناسبة (عساؼ،

كيع ٌرفو آخركف بأنو" :زيادة اندماج المعمٌميف في الق اررات التي تؤثر عمي المدرسة
 ،)369 :2015ي
باإلضافة إلي الصؼ المدرسي ،ليكفر الترتيبات التنظيمية التي تدمج المعمٌميف في صنع القرار،

كيبني اإلحساس بالمسؤكلية لدم المعمٌميف (الميدم.)18 : 2007 ،

يستنتج مما سبؽ أف تمكيف المعمٌميف بمثابة مدخؿ أك كسيمة لتكفير ظركؼ عمؿ مناسبة كآمنة

كصحية لممعمٌميف كمنحيـ الثقة كالصالحية كاالستقاللية المينية كالحرية األكاديمية.
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أىمية تمكين المعمّمين
ثانياًِّ :

تنطمؽ أىميِّة التمكيف مف أىميِّة العنصر البشرم ،فيك أكثر المكجكدات قيمة في العصر الحالي

ككنو يمثؿ قكة قادرة عمى إدخاؿ تعديالت جكىرية عمى كؿ شيء في أعماؿ منظماتيـ فضالن عف

ابتكاراتيـ المتالحقة (.)Finnigan, 1996: 213-214

كالتمكيف يعد جزءان مشيكدان مف التغير ،فيك يؤدم إلي تيذيب كادر المنظمة الذيف يشارككف في

مياميـ اليكمية بأقؿ عدد مف المدراء كما يعد التمكيف عامؿ ميـ كمفتاح أساسي لتنمية عامؿ اإلبداع
داخؿ المنظمة ،فالمنظمات التي تعمؿ عمي تمكيف العامميف لصنع ق ارراتيـ بأنفسيـ ىي تعرؼ أف العامميف
يريدكف االستفادة مف العمؿ ،كذلؾ مف خالؿ تمييز العمؿ الجيد كفرصة العمؿ مع اآلخريف الذيف
يحترمكنيـ ،كىي كاثقة كذلؾ بككف التمكيف ىك فرصة لتطكير ميارات العامميف (الدكرم ،كصالح:2009،

.)29-28

حيث يساىـ التمكيف في تحقيؽ نتائج إيجابية لمعامميف مف خالؿ زيادة االنتماء لمعمؿ ،كتحسيف

األداء ،كالتغمب عمى بعض المظاىر السمبية مثؿ التغيب أك الدكراف الكظيفي ،كما يساىـ في زيادة
مشاركة العامميف كنتيجة لشعكرىـ باالنتماء كبالتالي تطكير مستكل أداء العامميف مف خالؿ منحيـ الثقة
كالصالحيات كالمكافآت كاالستقاللية ،كيتطمب تطكير األداء التحاؽ العامميف بدكرات تدريبية كندكات

كغي رىا مف األساليب لمنمك الميني ،كالمؤسسات التي تيتـ بذلؾ ال تفرط في العامميف بسيكلة كتعمؿ عمى
المحافظة عمييـ لما يمتمككنو مف ميارات كمعارؼ ،كيعمؿ التمكيف عمى إدراؾ العامميف لمعنى كقيـ

كظائفيـ ،كشعكرىـ بأىميِّة عمميـ في إطار عمؿ المؤسسة ككؿ كىذا مفيكـ كمي ككاسع لمعنى الكظيفة

ينعكس عمى نظرة العامميف النتمائيـ لممؤسسة لكي يحققكا التميز في العمؿ بدالن مف تركيزىـ عمى إشباع

الحاجات المادية فقط (ممحـ.)122 ،2006 ،

يضاؼ إلى ذلؾ أف مزايا التمكيف بالنسبة لمعامميف تتمثؿ في زيادة التزاميـ كتعيدىـ بمسؤكليات

جديدة ،كامدادىـ بما ينمي قدراتيـ كمياراتيـ ،حيث يسيـ التمكيف في إطالؽ العناف لألفراد لتفعيؿ

معارفيـ كقدراتيـ االبتكارية كيمنحيـ الطاقة لمعمؿ باستمرار ،كتقدـ كثير مف الدراسات كالبحكث الخاصة
بالتمكيف كالمشار إلييا في الكثير مف المؤشرات التي تؤكد عمي فكائده المترتبة عمي تطبيؽ التمكيف في

المنظمات المختمفة كيمكف تمخيصيا كما يمي:

 .1مساىمة التمكيف في تقميؿ األخطاء الناتجة عف العمؿ.

 .2تعزيز سرعة االستجابة لحاجات المستفيديف مف خدمات المنظمة.
 .3ارتفاع مستكيات الثقة بالنفس ،كالدافعية لدل العامميف.
 .4تخفيض كمفة العمؿ.

 .5ارتفاع القدرات اإلبداعية كاالبتكارية.

 .6إحساس الفرد بالرضا عف كظيفتو كرؤسائو.
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 .7منح فرصة أكبر لمقيادات العميا لمتركيز عمي القضايا االستراتيجية كعدـ انشغاليـ باألمكر اليكمية
(أندراكس ،كمعايعة.)152 :2008 ،

كمػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يتضػػح أف التمكػػيف يسػػاعد عمػػى إنجػػاز األعمػػاؿ بمركنػػة أكثػػر ،كيمػػنح اإلدارة

الكقت الالزـ لمياـ أكثر أىميِّة ،كبالتالي فإف تمكػيف العػامميف أضػحى أمػ انر ال غنػى عنػو ،كذلػؾ لمػا يترتػب
عميػػو مػػف فكائػػد كم ازيػػا تسػػيـ فػػي مسػػاعدة اإلدارة فػػي التركيػػز عمػػى القضػػايا االسػػتراتيجية ،ككضػػع الػػرؤل

التطكيرية ،كعميو يمكف اعتبار التمكيف مبدءان أساسيان لتطكير األداء المنظمي.

ف التمكيف ىك أكثر مف كممة أك تعريؼ فيك يعد طريقة جديدة لتغيير المنظمات باتجاه مستقبؿ

أكثر منافسة كأكثر تعقيدان مف أم كقت مضي ،كما أنو يجعؿ المنظمات غاية في المركنة كالقدرة عمي

التكيؼ ،كما أف لمتمكيف مميزات ىامة لمعامميف في المنظمات فيك يسيـ في زيادة إنتاجية المنظمة
التعمـ ك ٌ
لككنو يسيـ في تطكير قابميات العامميف كزيادة رضاىـ كتمسكيـ بالمنظمة ،كما كيعد التمكيف أساسيان
لمنظمات التعمـ ألنو يطمؽ العناف إلمكانيات كابتكار المكظفيف كيفتح ليـ مجاؿ التدرب كالتعمـ كيعطييـ

حرية التصرؼ كفؽ معرفتيـ كادراكيـ ،ففي عالـ اليكـ عندما تستند المنافسة بصكرة متزايدة عمي األفكار

الجديدة كالمبتكرة فإف تمكيف العامميف يصبح حاسمان لنجاح المنظمات كىذا النشاط االبتكارم ال يمكف
تككينو لدم العامميف مف خالؿ القكة أك اإلشراؼ عمييـ عمي نحك تقميدم (الدكرم.)30-29 :2009 ،

كالتمك ػػيف يعن ػػي مػػػنح الع ػػامميف ق ػػكة التصػ ػػرؼ كص ػػنع القػ ػ اررات كالمش ػػاركة ف ػػي تحم ػػؿ المسػػػئكلية

كالمساىمة في حؿ المشكالت ،كمف خاللو تتحكؿ الممارسات القديمة لمدير المدرسة إلى ممارسػات حديثػة

تقكـ عمى تقديـ الرعاية لمعامميف في مقابؿ إخالصيـ كطاعتيـ ،كىذا يتطمػب :التييئػة كالتمكػيف كالتشػجيع،
كتتطم ػػب التييئ ػػة أف يق ػػكـ م ػػدير المدرس ػػة بد ارس ػػة الع ػػامميف مع ػػو م ػػف حي ػػث خبػ ػراتيـ كأس ػػمكب عممي ػػـ كم ػػا
يحتاجكف إليو مف معػارؼ كخبػرات إضػافية كيقػكـ بإعطػائيـ بعػض السػمطة التػي تسػمح ليػـ بتنفيػذ ميػاميـ

عمى الكجو األمثؿ (فمية كعبد المجيد ،)345 :2005 ،كذلؾ انطالقان مف ككف التعميـ ،حقان تمكينيان ،كال بد

التكيؼ كالتمكيف مع متطمبات العصر.
لممؤسسات
التعميمية أف تأخذ دكرىا باعتبارىا رائدة ٌ
ٌ
كبػ ػػالرغـ مػ ػػف تعػػػدد محػ ػػاكالت اإلصػ ػػالح التعميمػ ػػي التػ ػػي تشػ ػػيدىا الػ ػػنظـ التعميميػػػة ،كشػ ػػمكؿ ىػ ػػذه
المح ػػاكالت معظ ػػـ عناص ػػر العممي ػػة التعميمي ػػة سػ ػكاء المعمٌ ػػـ أك المن ػػاىج الد ارس ػػية ،أك اإلدارة المدرس ػػية ،أك
غيرىا مف العناصر األخرل ،كعمى الرغـ مف شمكؿ تمؾ المحاكالت لمعظػـ عناصػر العمميػة التعميميػة ،إال

أنيا تؤكد عمى أف المعمٌػـ ىػك المحػكر األسػاس فػي أم إصػالح تربػكم ،حيػث تتكقػؼ عمػى جكدتػو كتمكينػو
فعالية األداء المدرسي كنجاح اإلصالحات التربكية المختمفة ،كلذا كاف االىتمػاـ بػو كبتكجييػو كتمكينػو مػف

أىػػـ األمػػكر التػػي تكػػاد تفػػكؽ أىميتيػػا كػػؿ القضػػايا األخػػرل المتعمقػػة بالتمكيػػؿ كاإلدارة كالتكنكلكجيػػا كغيرىػػا
(عشػػيبة ،)247 :2006 ،حيػػث تؤكػػد األدبيػػات عمػػى أف تمكػػيف المعمٌمػػيف لػػو عػػدة نتػػائج إيجابيػػة تػػنعكس
عمي فعالية المدرسة ،كىي:
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 .1المعمٌمكف أكثر قربان مف الطالب ،كلػدييـ معرفػة أفضػؿ فيمػا يتعمػؽ بقضػايا التعمػيـ كالػتعمـ ،كبنػاء عمػي
ذلؾ فإف مشاركتيـ في صنع الق اررات يمكف أف تؤدم إلي سياسات أفضؿ لألداء المدرسي.

 .2المسػػاىمة فػػي تأكيػػد مينػػة المعمٌػػـ ،ففػػي إطػػار عمميػػة صػػنع الق ػرار التشػػاركي تػػزداد مشػػاعر المينيػػة،
كالسبب ىك أف المشاركة تنمي لدييـ اإلحساس بالممكية ،كبالتالي تجعميـ حريصيف عمػي متابعػة تنفيػذ

الق اررات ،كبعبارة أخرم أف المعمٌميف بكصفيـ مينييف يتحممكف مسئكلية ممارساتيـ.

 .3أف مشػػاركة المعمٌمػػيف فػػي صػػنع القػرار تعمػػؿ عمػػي رفػػع الػػركح المعنكيػػة كتزيػػد مػػف الحمػػاس لمعمػػؿ فػػي
المدرسة.

 .4أف المػػدارس سػػكؼ تكسػػب مشػػركعية اجتماعيػػة مػػف خػػالؿ منحيػػا ألكلئػػؾ المتػػأثريف بػػالقرار الفرصػػة
إلبػػداء ال ػرأم كالتصػػكيت عنػػد صػػنع الق ػ اررات ،فصػػنع الق ػرار التشػػاركي بالمدرسػػة ىػػك مقيػػاس حقيقػػي

لديمقراطية إجراءات العمؿ المدرسي (عساؼ كاألغا.)162 :2015 ،

يضاؼ إلى ذلؾ أف تمكيف المعمٌـ يعد عنص انر أساسيان في تحقيؽ الكفاءة كالفعالية التنظيمية ،حيث

يترتب عميو ترشيد الق اررات المدرسية ،كتحسيف الممارسات التعميمية ،كجكدة الحياة المينية لممعمٌميف،
كزيادة دافعيتيـ لمعمؿ ،كمنحيـ القكة كالسمطة المناسبة لمقياـ بمسئكلياتيـ ،كلذلؾ اتجيت معظـ الدكؿ

لمبحث عف سبؿ كآليات لتمكيف المعمٌـ بمختمؼ المراحؿ التعميمية (عشيبة.)247 :2006 ،

كتخمص الباحثة إلى القكؿ بأف أىميِّة تمكيف المعمٌـ ،تتضح مف خالؿ المزايا كالفكائد العديدة التي

يمكف أف تتحقؽ عمى صعيد المستكل الشخصي كالميني لممعمٌـ كعمى مستكل المدرسة ،ككذلؾ عمى

مستكل النظاـ التعميمي بكاممو ،كبالتالي يمكف القكؿ بأف التمكيف ىك أداة لتجكيد العممية التعميمية
كالمساىمة في إيجاد مؤسسات تعميمية قادرة عمى المنافسة.
ثالثاً :أبعاد تمكين المعمّمين

لممعمٌـ مكانتو كدكره المؤثر في العممية التعميمية ،خاصة أف لو أدكا انر متعددة ،فيك ميسر لمتعمـ،

كمدير لمفصؿ ،كقائد لألنشطة التربكية التي يشرؼ عمييا ،كلديو مسئكليات مختمفة ،فيك مسئكؿ عف

الفصؿ الذم يدرس لو ،كعف المادة الدراسية مجاؿ تخصصو ،كىك أيضان عضك في المجالس المدرسية،

إلى آخر المسئكليات كالكظائؼ المكككلة إليو (حجي ،)31-30 :2000 ،كلكي يستطيع المعمٌـ القياـ

باألدكار المنكطة بو عمى أفضؿ كجو البد مف أف يعمؿ في بيئة تمكنو مف ذلؾ ،كتمنح لو بعض

السمطات ،كتشير ِّ
الدراسات إلى أف ىناؾ أبعاد أك مجاالت لتمكيف المعمٌميف ،كقد تمكنت الباحثة مف
االطالع عمى بعض تمؾ ِّ
الدراسات ،كتمكنت مف تصنيؼ مجاالت التمكيف كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 .1مجال النمو الشخصي:

النمك الشخصي ىك عممية تفاعؿ المعمٌـ عقميان ككجدانيان مع الجماعة التي يعمؿ معيا في المدرسة

بطريقة تمكنو مف تعبئة جيكده كطاقاتو لتحقيؽ األىداؼ المشتركة كتحمؿ المسؤكلية بكعي كاندفاع
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ذاتي في ظؿ معطيات البيئة التي تعمؿ فييا المدرسة (القاضي ،)13 :2009 ،كيعتبر منح السمطة
كالثقة لممعمٌميف في مجاؿ عمميـ ،كىذا يكلد لدييـ شعكر باألىميِّة كالكفاءة ،تحمؿ المسؤكلية ،كبالتالي

يكجد لدل المعمٌميف شعكر ،كدافع ذاتي كادراؾ إيجابي نحك العمؿ (أبا زيد.)499 :2010 ،

فالثقة في قدرة المعمٌميف عمى تحمؿ المسؤكلية كالقياـ بالكاجبات ،كىي تعبير عف حاجة يسعي

المعمٌمكف إلي إشباعيا عف طريؽ اعتراؼ اآلخريف بقدراتيـ كقبكليـ ليـ األمر الذم ينعكس عمي

ىؤالء المعمٌميف بصكرة إيجابية تتمثؿ في زيادة األداء كاالنتماء لممدرسة ،كيسكد بذلؾ ركح الفريؽ
كالكالء كاالعتزاز باالنتماء لممدرسة (المكزم ،)148 :2003 ،كىنا يظير دكر المدير في إظيار ثقتو

كاحترامو لممعمٌـ ،مما يسيـ في تعزيز قدرتو عمي إنجاز األعماؿ المككمة إليو عمي أكمؿ كجو.

 .2مجال النمو الميني:

يتمثؿ مجاؿ النمك الميني بإدراؾ المعمٌميف أف المدرسة التي يعممكف بيا تكفر ليـ فرص النمك

كالتطكر كالتعمـ المستمر ،كتكسع مياراتيـ مف خالؿ العمؿ المدرسي (عطارم كالشنفرم:2007 ،
 ،)173فالنمك الميني ىك مجمكعة مف األساليب المتعمقة بالطرؽ التربكية التي تميز معمٌمان عف غيره
في أداء ميمتو ،كيشمؿ تطكره األكاديمي كالمامو باألساليب التربكية الحديثة ،كاعداده الجيد لمدرس
كالتخطيط لو ،كأسمكبو في عرض كتنفيذ الدرس كعالقتو بالتالميذ كحؿ مشاكميـ كنشاطيـ المدرسي،

كقدرتيـ عمي االبتكار كالتجديد كالتجريب (زايد ،)94 -93 :2004 ،كال شؾ أف مدير المدرسة

يستطيع تنمية المعمٌميف مينيان مف خالؿ :تسييؿ التحاقيـ بالبرامج التربكية ،كتنمية مكتبة المدرسة،

كاحضار المختصيف إلي المدرسة إللقاء محاضرات كأدكات تربكية ،كترشيح المعمٌميف لحضكر دكرات
تدريبية (الطعاني.)148 -147 :2007 ،

 .3مجال االستقاللية:

االستقاللية تعني مقدرة المعمٌـ عمي ضبط مفاىيـ مختمفة في العمؿ المدرسي ،مثؿ تدريس

الفصكؿ ،كطرؽ التدريس ،كاختيار النمط المناسب في تقكيـ الطالب ،بمعني أف المعمٌـ لو الحرية في

اختيار المفاىيـ التي تدعمو في عممو (اليذلي ،)25 :2011 ،كاالستقاللية تعني درجة إدراؾ
المعمٌميف أف ليـ صكتان مسمكعان في جكانب معينة مف حياتيـ العممية (عطارم كالشنفرم:2007 ،
 ،)173فاالستقاللية تشير إلي شعكر المعمٌميف بأنيـ يمتمككف التحكـ في جكانب متعددة في العمؿ

المدرسي ،كىذا التحكـ يمكنيـ مف الشعكر بالحرية كاالستقاللية في صنع ق اررات بيئاتيـ التربكية

(الميدم.)36 :2007 ،

كألف القيادات التربكية الناجحة ىي األقدر عمي تكفير جك تعميمي إثرائي يساعد المعمٌميف عمي

تطكير مياراتيـ ،كتعزيز شعكرىـ باالستقاللية ،كالحرية في التعبير ،كتقديـ األفكار اإلبداعية مف

خالؿ تعزيز فاعمية معمٌمييـ (أبك تينة كالخاليمة.)223 :2011 ،
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 .4مجال المشاركة في صنع القرار:

الق اررات كسيمة اإلدارة لمقياـ بكظائفيا ،تى ٍم ًييدان لخطكة التنفيذ السميـ كالفعاؿ عمى أرض الكاقع،

ككثي انر ما تكصؼ القيادة اإلدارية بأنيا صانعة ق اررات ،حيث تبدأ عمميِّات صنع القرار مع التخطيط،

كتظير تجمياتيا في عمميِّات التنظيـ ،كالتنسيؽ ،كما تستند اإلدارة إلى ق ارراتيا في عمميِّات التكجيو،
كالرقابة ،كالتقييـ ،كترل نتائج ق ارراتيا بالفعؿ عند التنفيذ (عريفج.)82 :2001 ،

كالمشاركة ىي عممية تنظيمية تيدؼ إلى مشاركة اإلدارة لجميع المكظفيف كتأثيرىـ في عممية

صنع الق اررات ( ،)Al Yahay, 2008: 389أك ىي اندماج العامميف مع اإلدارة في عممية صنع

الق اررات اإلدارية ( ،)Aboyassin, 2005: 7كالمشاركة في صنع القرار ىي تعاكف بناء كمثمر بيف
مديرم المدارس كالمعمٌميف عمي اتخاذ الق اررات المدرسية مف أجؿ تكفير الكقت كالجيد كالتكمفة (شعت
كنشكاف ،)236 :2001 ،كالتمكيف يتطمب مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات بصكرة تزيد مف

كفاءتيـ (فمية كعبد المجيد ،)345 :2005 ،كترل الباحثة أف التمكيف ينبع أساسان مف نظرية اإلدارة
بالمشاركة ،كالمشاركة يمكف أف تزيد مف الشعكر بالمسئكلية كاالنتماء كتعمؿ عمى تصكيب الق اررات.

 .5مجال االتصال:

أصبح االتصاؿ حقالن كاسعان لمدراسة كحظي باىتماـ كبير في السنكات األخيرة مع تعقد العالقات

االجتماعية كتطكر النظريات اإلدارية كنمك حجـ المنظمات كزيادة التخصص كسرعة التغير كالتطكر

العممي كالتكنكلكجي كما صاحبو مف ظيكر أفكار كطرؽ جديدة لتحسيف العمؿ ،كأصبحت عمميِّة

الم ىك ِّكنات الرئيسة لمعمميِّة اإلدارية (عطكم.)89 :2010 ،
االتصاؿ في اآلكنة األخيرة مف ي
كقد استخدمت تعبيرات كثيرة في أدبيات اإلدارة إلبراز كتأكيد أىميِّة االتصاؿ كدكره في إنجاح

العمميِّة اإلدارية ،فيناؾ مف كصفو "بالزيت" الذم يسيؿ عمميِّات اإلدارة (ماىر ،)13 :2005 ،كلذلؾ

يعد االتصاؿ كسيمة لمتفاعؿ بيف المدير كالمعمٌميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسة ،كيرم بعضيـ أف

االتصاؿ ليس عممية إرساؿ كاستقباؿ رسائؿ ،بؿ محاكلة لمتأثير كاإلقناع ،كال قيمة لو دكف إحداث

التأثير (البكرم ،)15 :2002 ،كاالتصاؿ الفعاؿ ىك المفتاح األساسي لمتمكيف ،كحتي يككف المعمٌـ

ممكنان فال بد مف حصكلو عمي المعمكمات التي تمكنو مف المشاركة في تحمؿ مسؤكلياتو عمي أكمؿ
كجو ،كاىتماـ مدير المدرسة بإيجاد كسائؿ االتصاؿ بيف المعمٌميف يساعدىـ عمي أداء أعماليـ،

كيمكنيـ مف اتخاذ الق اررات الفعالة (الضمكر.)91 :2009 ،

 .6مجال الحوافز:

إذا أرادت اإلدارة أف تزيد إنتاجية ككفاءة المعمٌميف لدييا عمييا التعرؼ عمي دكافعيـ كتممس

احتياجاتيـ حتي تقدـ ليـ الحكافز المناسبة التي تشبع رغباتيـ ،كبالتالي تدفع كتحفز الفرد التخاذ

السمكؾ أك التصرؼ المرغكب فيو ،كالتمكيف ىنا يعد مدخالن ميمان ذا أثر فعاؿ ،كأساسو ىنا ىك

السمكؾ اإليجابي (الفاضؿ.)44 :2011 ،
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كبالنظر إلى األبعاد السابقة لتمكيف المعمٌـ يالحظ أنيا جمعت بيف التمكيف االجتماعي كالنفسي

كاإلدارم ،غير أف ىناؾ مف يرل أف ىناؾ أبعاد أخرل لمتمكيف .حيث يؤكد (سبريتزر ،Spretizer
 )7002أف ىناؾ أربعة أبعادان لمتمكيف كىي:

أ -المعنى ( :)Meaningكيتضمف المكاءمة بيف مطالب دكر عمؿ الفرد كمعتقداتو كقيمو كسمككو،
حيث يترتب عمى ذلؾ إحساس الفرد بأف المياـ التي يؤدييا ذات معنى شخصي بالنسبة لو.

ب -الكفاءة ( :)Competenceكتشير إلى فعالية الذات الخاصة بعمؿ الفرد ،أك اعتقاد الفرد بقدرتو
عمى إنجاز أنشطة العمؿ بميارة.

ج -التحديد الذاتي ( :)Self-determinationكتعني إحساس الفرد بقدرتو عمى اختيار طرؽ تنفيذ
مياـ عممو ،كىك ما يعكس اإلحساس باالستقاللية.

د -التأثير ( :)Impactكىك الدرجة التي يستطيع فييا الفرد التأثير عمى نكاتج العمؿ االست ارتيجية
أك اإلدارية أك التشغيمية (.)Spretizer, 2007: 7
كيرل (المصرم )2015 ،أف األبعاد التي حددىا (سبريتزر  )Spretizerلمتمكيف ىي أبعاد

إدراكية ،كلـ تشير تمؾ األبعاد إلى ال يم ىك ِّكىنات السمككية لمتمكيف مثؿ مشاركة الفرد في اتخاذ الق اررات
كالمساىمة في حؿ المشكالت كغير ذلؾ (المصرم ،)104 :2015 ،أما (ريتشارد )7002 ،Richard
فقد حدد آليات التمكيف في أربعة مراحؿ ،كىي:

أ -المرحمة األولى :كتبدأ مع إعادة تصميـ العمؿ بما يحقؽ اإلثراء الكظيفي ()Job Enrichment
لمعامميف إلثراء مسئكلياتيـ تجاه األعماؿ المنكطة بيـ.

ب -المرحمة الثانية :كتتضمف تشجيع العامميف عمى تقديـ المقترحات (.)Suggestion Program

ج -المرحمة الثالثة :كتشمؿ منح العامميف الذيف يمتمككف الرغبة كالقدرة فرصة المشاركة في صنع
الق اررات ،كمسئكلية انجازىا ،كبخاصة مف يناؿ منيـ ثقة اإلدارة.

د -المرحمة الرابعة :كتتضمف تشكيالن لفرؽ العمؿ بأنكاعيا ،كمنيا حمقات الجكدة ،كفريؽ الميمات
الخاصة ،كفريؽ حؿ المشكالت ،كفريؽ العمؿ القيادم الذاتي ،كانتياء بتشكيؿ فريؽ المشاريع

الخاصة ،كيككف تمكيف ىذا الفريؽ كفقان لما يكمؼ بو مف ميمات (.)Richard, 2001: 505

كتخمص الباحثة مف خالؿ ما سبؽ إلى القكؿ بأف ىناؾ أبعاد نفسية كاجتماعية كادارية لتمكيف

المعمٌميف ،كىي مترابطة كمتداخمة ،بمعنى أف أم قصكر أك خمؿ في أم بعد مف األبعاد سكؼ ينعكس
بالسمب عمى األبعاد األخرل ،كأف ىناؾ سمككيات يمكف أف تدعـ تمكيف المعمٌميف ،كيتطمب تحقيقيا مف
اإلدارة المدرسية أف تككف داعمة لتمكيف المعمٌـ؛ كفي الكقت ذاتو فإف التمكيف يرتبط إيجابيان كبشكؿ مباشر

بااللتزاـ التنظيمي لممعمٌـ ،كىذا يأتي مف شعكره بأف لو مكانة عالية داخؿ المدرسة ،كاالحت ارـ كالثقة،

كبالتالي يككف عمى استعداد لممساىمة بإيجابية كانجاز مياـ أكثر مما يعيد إليو ،كىذا ما يعمؿ التمكيف

عمى تحقيقو.

2.

رابعاً :متطمبات تمكين المعمّمين

ال جداؿ في أف الصالحيات تيعد أىـ متطمبات التمكيف ،غير أف ىناؾ مجمكعة حاجات أك
متطمبات أساسية تضـ عدة ضكابط كمعايير كمكاصفات كأخالقيات ينبغي تكافرىا لضماف التطبيؽ الناجح
لمتمكيف.

كذلؾ باعتبار أف تمكيف المعمٌـ – إجماالن – يشمؿ محكريف ،األكؿ خاص بالمعمٌـ كيشمؿ

المتطمبات المعرفية كالميارية كالنفسية كاألخالقية التي مف الضركرم أف تتكافر لديو ،كالثاني يتعمؽ
بالمؤسسة التي يعمؿ بيا ،كيشمؿ مناخ العمؿ المناسب ،كحرية المشاركة في صنع القرار ،كالتقدير المادم
كالمعنكم كغيرىا مف العكامؿ األخرل ،كعمى ذلؾ يصبح االىتماـ ً
بكؿ مف المحكريف عامالن ضركريان

لحدكث عممية التمكيف (عشيبة،)284 :2006 ،

فالتمكيف يتطمب إعادة تصميـ العمؿ كاحداث تغيير فيو حتي يشعر المعمٌـ بالفاعمية الذاتية كالقدرة

عمي التأثير ،كعميو ال يككف التمكيف مرادفان لإلثراء الكظيفي فالتمكيف يركز عمي منح المعمٌـ حرية أكبر
مف التصرؼ كالشعكر باالستقاللية ،باإلضافة إلي الميارات كالمكارد الالزمة ألداء الكظيفة (عساؼ،

كاألغا ،)161 :2015 ،كلكي يمكف تنفيذ برنامج لتمكيف العامميف تحتاج المنظمة أف تبذؿ جيكد حثيثة
كمكثفة لتدريب المديريف كالمكظفيف ،كما أف مف بيف خصائص المنظمات الممكنة ىك التدريب عمى قيادة

التمكيف (العتيبي ،)104 :2004 ،كالتطبيؽ الناجح لمتمكيف يحتاج إلى كجكد مجمكعة مف المتطمبات
األساسية قبؿ كأثناء كبعد عممية التمكيف ،كىي:

عرؼ بأنيا :تكقع شخص أك مجمكعة مف األشخاص
 .1الثقة اإلدارية :أم ثقة المديريف بمرؤكسييـ ،كتي ٌ
أف معمكمات شخص آخر أك مجمكعة مف األشخاص ىي معمكمات صادقة ،كيمكف االعتماد عمييا.
فعندما يثؽ المديركف بمكظفييـ فإنيـ يعاممكنيـ معاممة تفضيمية؛ مثؿ إمدادىـ بمزيد مف المعمكمات،

كحرية التصرؼ.

 .2الدعـ االجتماعي :لكي يشعر المكظفكف بالتمكيف الفعمي ،البد أف يشعركا بالدعـ كالتأييد مف رؤسائيـ
كزمالئيـ ،كىذا مف شأنو أف يزيد مف ثقة المكظؼ بالمنظمة ،كبمركر الكقت تحدث زيادة في مستكل

التزامو ،كانتمائو التنظيمي (المكمني كالقضاة.)52 :2009 ،
كيضيؼ (القحطاني )2012 ،المتطمبات اآلتية لمتمكيف:

 .1تكفير ثقافة تنظيمية :تؤكد عمى أىميِّة العنصر البشرم بالمنظمة ،كتشجع عمى إقامة فرؽ عمؿ داخؿ
المنظمة.

 .2مكافأة العامميف :إذ إف عمى المديريف أف يطبقكا نظاـ المكافآت ،كالتي تشجع العامميف عمى السمكؾ
المرغكب فيو.
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 .3إدراؾ العامميف لألىداؼ كالرؤية المستقبمية ،كاالتجاه االستراتيجي لإلدارة العميا ،كيترتب عمى ذلؾ
شعكر العامميف بقدراتيـ عمى التصرؼ ذاتيان ،بدالن مف انتظار التكجيو مف اإلدارة العميا (القحطاني،
.)211 :2012

كيؤكد البعض عمى أف ىناؾ متطمبات أخرل ،يتعيف عمى قادة المؤسسات أف يدرككىا قبؿ تطبيؽ

عممية التمكيف ،كىي :أف التمكيف ليس مجرد سمطة يتـ منحيا لمقيادات؛ كليذا السبب يجب عمى القائد أف
يعي تمامان أف المشاركة في مسؤكلية صنع القرار داخؿ أم ىيكؿ مف اليياكؿ الالمركزية يعد مف أىـ
متطمبات نجاح عممية التمكيف (حسيف ،)16 :2012 ،كمف متطمبات التمكيف أيضان التدريب المستمر،

بإكساب العامميف المعرفة كالميارة الالزمة لمتصرؼ الفعاؿ بصفة مستمرة ،كاالتصاؿ الفعاؿ بيف اإلدارة
العميا كالعامميف؛ فيك يعد المفتاح األساسي لمتمكيف (المسيميـ.)58 :2012 ،

يستنتج مما سبؽ أف تمكيف المعمٌميف يتطمب تكافر متطمبات يأتي في مقدمتيا كجكد ثقافة تنظيمية

تؤكد عمى ِّ
أىمية العنصر البشرم ،إضافة إلى الكعي بأىميِّة التمكيف كفكائده ،إلى جانب ثقة المديريف في

معمٌمييـ كاىتماميـ باالتصاؿ المستمر كالمنظـ بيف المستكيات اإلدارية ،كتكفير التدريب المالئـ ،كالتحفيز
كالعمؿ الجماعي.

خامساً :معوقات تمكين المعمّمين

كيمكف النظر
المعكقات ىي قيكد كمحددات تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ التمكيف بكفاية كفاعمية ،ي
إلي المعكقات عمى أنيا المسبب لمفجكة بيف مستكل اإلنجاز المتكقع كاإلنجاز الفعمي أك عمى أنيا
االنحراؼ في األداء عف المعيار المحدد مسبقان.

فالمعكقات ىي العثرات كاألشياء التي تقؼ كتحكؿ دكف التقدـ (،)Webster, 1992: 415

كتؤكد األدبيات عمى أف التمكيف كحاؿ أم عممية تطبيؽ داخؿ التنظيمات ،حيث تكاجو جممة مف

المعكقات كالتحديات كالتي إذا لـ تكاجييا اإلدارة أدم ذلؾ إلي فشؿ العممية بكامميا ،كىذه المعكقات ىي:
 .1البناء التنظيمي اليرمي.

 .2المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ الق اررات.
 .3خكؼ اإلدارة العميا مف فقداف السمطة.
 .4عدـ الرغبة في التغيير.

 .5خكؼ لمعامميف مف تحمؿ السمطة كالمساءلة.
 .6ضعؼ نظاـ التحفيز.

 .7ضعؼ التدريب كالتطكير الذاتي.

 .8عدـ مالءمة نظاـ المكافآت (الطعاني.)209 :2011 ،
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كعمى صعيد معكقات تمكيف المعمٌميف تؤكد األدبيات عمى أف ىناؾ عدة عكامؿ تؤدم إلي ضعؼ

الشعكر بالقكة ،كقمة الشعكر بالفعالية ،كعدـ السيطرة عمي العمؿ مف قبؿ العامميف ،كبالتالي إعاقة
التمكيف ،كىي (عساؼ كاألغا:)163 :2015 ،

 .1عوامل تنظيمية :ضعؼ االتصاؿ ،كسيادة األجكاء البيركقراطية في المؤسسة ،كعكامؿ تتعمؽ بضعؼ
المنافسة.

 .2نمط القيادة :الرقابة المباشرة كالحثيثة لمعامميف ،كالكصاية عمييـ كالسمبية في التعامؿ مع المكظفيف
المتمثمة باالىتماـ الكبير بالفشؿ كالتركيز عميو.

 .3نظام العوائد :عدـ تناسب العائد كالحكافز مع الجيد المبذكؿ كعدـ ربطو باإلبداع أك اإلنجاز.

 .4تصميم العمل :عدـ كضكح الدكر المطمكب مف العامميف ،كقمة الدعـ كالتدريب التقني كعدـ كاقعية
األىداؼ ،كالركتيف الممؿ ،كقمة التنكع في العمؿ ،كضعؼ فرص التقدـ كالتطكر لممكظفيف

متعددة الجكانب
في ضكء ما سبؽ تخمص الباحثة إلى القكؿ بأف التعميـ عمميِّة معقدة كمتداخمة ك ٌ
كالمسارات ،كلتجكيد التعميـ ،كرفع المستكل التعميمي لمطمبة ،بات مف الضركرم االىتماـ بمدخالت

التعميمية كأىميا المعمٌـ ،عمى اعتبار أنو المسؤكؿ األكؿ عف تحقيؽ أىداؼ التعميـ ،غير أف
العمميِّة
ٌ
تمكيف المعمٌـ كتنميتو مينيان أصبحت عمميِّة بالغة األىميِّة كالتعقيد ،فالمعمٌـ مف أىـ عناصر النظاـ

التعميمية ،كنجاحو في
التعميمي ،باعتباره قكة بشرية قادرة عمى تحقيؽ التفعيؿ األمثؿ لكافة المدخالت
ٌ
عممو متكقؼ باألساس عمى نكع إعداده الميني كعمى طبيعة الظركؼ المينية التي يمكف أف يتعرض ليا

أثناء ممارستو لمينتو.
الرقمية
المحور الثاني :المواطنة ّ

الرقمية مف حيث المفيكـ كاألبعاد
تتناكؿ الدراسة في ىذا الجزء مفيكـ المكاطنة ،كالمكاطنة ٌ
الرقمي ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
كالمتطمبات ،باإلضافة إلى خصائص المكاطف ٌ

أوالً :مفيوم المواطنة Citizenship

مفيكـ المكاطنة شأنو شأف غيره مف المفاىيـ في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية لـ يتفؽ الباحثكف

عمى تعريؼ جامع أك محدد لو ،كقد يعكد ذلؾ إلى تبايف اىتماـ الباحثيف كاتجاىاتيـ كاختالؼ نظرتيـ
كالماميـ بجكانب المفيكـ كتحميميـ إلطاره كمضمكنو.

حيث أف المكاطنة قد تضيؽ كتتسع في الفيـ كالنظر ،كما في التدبير كالتطبيؽ ،فال الفقو

السياسي حسـ في المفيكـ ،ككضع معايير لممارسة "المكاطنة" ،كال السياسات ،ككميا تدعي كصالن بػ

"المكاطنة" ،األمر الذم انعكس عمى عدـ االتفاؽ عمى مفيكـ جامع مانع لممكاطنة ،كقد يتأتى ىذا الخالؼ

كاالختالؼ أيضان مف تبايف مستكل التقدـ الحضارم بيف الشعكب كالدكؿ ،سكاء مف حيث طبيعة نظميا

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،أك مف حيث شكؿ أبنيتيا الثقافية كالتاريخية ،كبالتالي فالمكاطنة ،إذان،
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ىي إشكالية في حد ذاتيا ،ألنيا قد تعني حالة اإلنساف في عالقتو بالمجاؿ ،كباآلخر ،كبالمجتمع،

كبالسمطة ،أك قد تعني سمطة بعينيا لإلنساف في مكاجية الدكلة كالمجتمع (بكدراع.)145 :2014 ،

غير أنو كجدت إرىاصات لفكرة المكاطنة في العديد مف أدبيات الفكر السياسي القديـ كالكسيط،

كذلؾ قبؿ أف يتبمكر مفيكـ المكاطنة بشكؿ محدد ككاضح ،حيث تجد فكرة المكاطنة حضك انر كاضحان في

الفكر السياسي اليكناني ،إذ برزت اإلرىاصات األكلية لمفيكـ المكاطنة مع بركز دكلة المدينة اليكنانية،

حيث يشارؾ المكاطف في كضع قكاعد المدينة األمر الذم يترتب عنو أكلكيات ،فالحقكؽ كالكاجبات تمنحو

حؽ المكاطنة ،كتجمع األدبيات السياسية عمى أف المكاطنة مفيكـ غربي المنشأ ،تعكس جذكره التطكر
التاريخي كاالجتماعي الغربي ،كقد اكتسب ىذا المفيكـ معاف مختمفة نظ انر الرتباطو بتطكر الجماعة

السياسية في الغرب كالتشكيالت االجتماعية داخميا ،بدءا مف مجتمع "المدينة" اليكنانية (العجيؿ:2015 ،
 ،)134-133كمف خالؿ اطالع الباحثة تكصمت إلى أف لممكاطنة تعريفات عدة كتفسيرات كاسعة ال
يمكف حصرىا التساعيا لمعديد مف المفاىيـ كالتعريفات.

فمف حيث المفيكـ السياسي فإف المكاطنة ىي صفة المكاطف الذم يتمتع بالحقكؽ كيمتزـ

بالكاجبات التي يفرضيا عميو انتماؤه إلى الكطف ،كفي المفيكـ االجتماعي تـ تعريؼ المكاطنة بأنيا مكانة

أك عالقة اجتماعية تقكـ بيف فرد طبيعي (مكاطف) كمجتمع سياسي (الدكلة) كمف خالؿ ىذه العالقة يقدـ
الطرؼ األكؿ (المكاطف) الكالء ،كيتكلى الطرؼ الثاني (الدكلة) الحماية ،كتتحدد ىذه العالقة بالفرد كالدكلة
عف طريؽ أنظمة الحكـ القائمة ،أما مف المنظكر النفسي فقد جرل التعامؿ مع المكاطنة باعتبارىا ىي

الشعكر باالنتماء كالكالء لمكطف كلمقيادة السياسية التي ىي مصدر اإلشباع لمحاجات األساسية كحماية
الذات مف األخطر المصيرية (قنديؿ.)43 :2008 ،

كالمكاطنة بشكؿ بسيط كبدكف تعقيد ىي انتماء اإلنساف إلى بقعة أرض ،أم اإلنساف الذم يستقر

بشكؿ ثابت داخؿ الدكلة أك يحمؿ جنسيتيا كيككف مشاركان في الحكـ كيخضع لمقكانيف الصادرة عنيا،
كيتمتع بشكؿ متساكم مع بقية المكاطنيف بمجمكعة مف الحقكؽ ،كيمتزـ بأداء مجمكعة مف الكاجبات تجاه

الدكلة التي ينتمي ليا (الدىشاف كالفكييي ،)4-3 :2015 ،كبالتالي فالعالقة بيف المكاطف بالكطف ىي
عالقة انتماء كعالقة المكاطف بالمجتمع ىي عالقة عضكية كعالقة المكاطف بالدكلة ىي عالقة قانكنية

(أغا ،)315 :2013 ،كىنا إثارة التساؤؿ اآلتي ،كىك ما الفرؽ بيف المكاطنة  Citizenshipكالكطنية

Patriotism؟

كىنا تؤكد األدبيات عمى أف المكاطنة كاف كانت مشتقة مف الكطنية ،إال أنيا تختمؼ عنيا ،حيث
أف المكاطنة صفة المكاطف التي تحدد حقكقو ككاجباتو ،أما الكطنية فيي حب الكطف كالكالء لو ،فالكطنية

ىي اإلطار الفكرم لممكاطنة ،أم أف الكطنية ىي عممية فكرية ،كالمكاطنة ممارسة عممية ،كبذلؾ يكتمؿ
معنى التجريد بالتجسيد (الجيار ،)249 :2007 ،كبالتالي فإف صفة الكطنية أكثر عمقان مف صفة
المكاطنة ،أك أنيا أعمى درجات المكاطنة ،فالفرد يكتسب صفة المكاطنة بمجرد انتسابو إلى جماعة أك
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لدكلة معينة ،كلكنو ال يكتسب صفة الكطنية إال بالعمؿ كالفعؿ لصالح ىذه الجماعة أك الدكلة (المعمرم،

.)22 :2007

فالمكاطنة ىي التعبير القانكني عف الكجكد السياسي لمكطف كالمكاطف معان ،كىي المدخؿ األساسي

لمنيكض الكطني ،كما أنيا حجر الزاكية لتطكير الكطف ابتداء مف نظامو السياسي كاالجتماعي

كاالقتصادم ،كامتداد إلى النيكض الثقافي كاالرتقاء الحضارم ،ألف افتقاد المكاطنة ىك الكجو اآلخر
الفتقاد الكطف لمدلكالتو المعنكية كالرمزية كليس المادية فقط (قنديؿ.)40 :2008 ،

كقد يع ٌرفت المكاطنة بأنيا" :مجمكعة االلتزامات المتبادلة بيف األشخاص كالدكلة" (مكركـ،
كع ٌرفت أيضان بأنيا :عالقة قانكنية بيف الفرد كالدكلة ،يتحدد مف خالليا حقكؽ كؿ منيما
 ،)59 :2004ي
ككاجباتو تجاه اآلخر (الشرعة كالدكيمة ،)258 :2011 ،كبالتالي فالمكاطنة ال يكفييا مجرد إقرار الحقكؽ،

كانما تتطمب أيضان أداء التزامات.

فالمكاطنة  -في األصؿ كالجكىر – حقكؽ ككاجبات برتبيا القانكف ألفراد المجتمع كيضمف

مباشرتيـ ليا عمى قدـ المساكاة دكنما تمييز بسبب الجنس أك الديف أك المكف أك العرؽ ،كيشكؿ إقرارىا

كممارستيا ركيزة لمديمقراطية بكصفيا نظامان لمحكـ يمزـ منو أف يككف لمفرد صكت مسمكع في دكائر صنع
القرار ،كعميو ال بد لمديمقراطية مف مكاطنيف يقكلكف كيفعمكف ،كيتعذر قياميا كاستقامة أمرىا مع رعايا
يسمعكف كيطيعكف ،كما أف الديمقراطية ،إذ تطمؽ العناف لقكل اإلنساف ،تغذم كتشبع كتكرس ركح

المكاطنة بحسبانيا استحقاقات تناؿ كالتزامات تؤدل (عميكة ،)868 :2008 ،كىذا يعني أف المكاطنة

الصالحة لف تتحقؽ إال عندما يؤدم كؿ فرد في المجتمع ما عميو مف التزامات ككاجبات تجاه كطنو
كمجتمعو.

كيعتبر الكعي بالمكاطنة نقطة البدء األساسية في تشكيؿ نظرة اإلنساف إلى نفسو كالى بالده كالى

شركائو في صفة المكاطنة ،ألنو عمى أساس ىذه المشاركة يككف االنتماء كتككف الكطنية ،فغياب حقكؽ
المكاطنة يؤدم إلى الشعكر باالنتماء لمكطف ،كتتبايف امتالؾ األفراد ليذه الحقكؽ يؤدم إلى تفجر قضايا
التمييز التعسفي كتفكؾ ركابط التكامؿ الكطني (قنديؿ ،)42 :2008 ،يضاؼ إلى ذلؾ أنو ال يمكف أف

تمارس المكاطنة بفاعمية ،كتنتج آثارىا لفائدة الدكلة كالمجتمع ،إال إذا تكافرت بعض الشركط ،أبرزىا:
كجكد كضع اجتماعي يستجيب لمحاجات األساسية لممكاطف ،ككجكد مؤسسات تعميمية تنشئ األجياؿ عمى

قيـ المكاطنة (بكدراع.)147-146 :2014 ،

كحتى تككف المكاطنة مبنية عمى كعي ال بد أف تتـ بتربية مقصكدة تشرؼ عمييا الدكلة ،يتـ مف

خالليا تعريؼ الطالب المكاطف بالعديد مف مفاىيـ المكاطنة كخصائصيا ،مثؿ :مفيكـ الكطف ،كالحككمة،
كالنظاـ السياسي ،كالمجتمع ،كالشكرل ،كالمشاركة السياسية كأىميتيا ،كالمسؤكلية االجتماعية كصكرىا،

كالقانكف ،كالدستكر ،كالحقكؽ كالكاجبات ،كغيرىا مف مفاىيـ المكاطنة كأسسيا (عميكة.)865 :2008 ،
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كتأتي أىميِّة تربية المكاطنة مف حيث أنيا عممية متكاصمة لتعميؽ الحس كالشعكر بالكاجب تجاه

المجتمع ،كتنمية الشعكر باالنتماء لمكطف كاالعتزاز بو ،كغرس حي النظاـ كاالتجاىات الكطنية ،كاألخكة
كالتفاىـ كالتعاكف بيف المكاطنيف ،كاحتراـ النظـ كالتعميمات ،كتعريؼ الناشئة بمؤسسات بمدىـ ،كمنظماتو

ككفاح مرير ،كلذا مف كاجبيـ احتراميا كمراعاتيا،
الحضارية ،كأنيا لـ تأت مصادفة بؿ ثمرة عمؿ دؤكب
و
كما أف أىداؼ تربية المكاطنة ال تتحقؽ بمجرد تسيطرىا كادراجيا في الكثائؽ الرسمية ،بؿ إف تحقيؽ
األىداؼ يتطمب ترجمتيا إلى إجراءات عممية كتضمينيا بالمناىج كالكتب الدراسية ،كتتمثؿ أىميِّة تربية

المكاطنة في أنيا:

تدعـ كجكد الدكلة الحديثة ،كالدستكر الكطني.
ٌ .1
تنمي القيـ الديمقراطية ،كالمعارؼ المدنية.
ٌ .2
 .3تسيـ في الحفاظ عمى استقرار المجتمع.

تنمي ميارات اتخاذ القرار كالحكار كاحتراـ الحقكؽ كالكاجبات لدل الطالب (عميكة-870 :2008 ،
ٌ .4
.)871
كجدير بالذكر أف مفيكـ المكاطنة بمثابة المدخؿ الحقيقي لفيـ ماىية الديمقراطية ككيفية

ممارستيا ،كفي نفس الكقت إف التربية مف أجؿ الديمقراطية ال بد كأف تستند عمى مفيكـ كاضح
لممكاطنة ،ككيؼ تكتسب كفؽ نظاـ سياسي لو خصكصيات معينة ،كالتعرؼ عمى ماىية الحقكؽ

كالمسئكليات كالكاجبات في إطارىا (مكركـ.)60 :2004 ،

السيما أف المكاطنة في الفمسفة السياسية المعاصرة ىي االنتماء إلى الكطف ،انتماء يتمتع المكاطف

فيو بالعضكية كاممة األىمية عمى نحك يتساكل فيو مع اآلخريف الذيف يعيشكف في الكطف نفسو مساكاة
كاممة في الحقكؽ كالكاجبات كأماـ القانكف ،كذلؾ يحتـ زكاؿ كؿ تمييز بينيـ عمى أساس المكف أك العرؽ

أك الديف أك الفكر أك االنتماء السياسي ،فيي ليست حقكقان يستفيد منيا الفرد فحسب ،بؿ تضع عمى عاتقو

كاجبات قانكنية كالتزامات معنكية ،كما تفرض عميو الكالء التاـ لمكطف (بشير.)721 :2016 ،

كعميو يمكف القكؿ بأف ىدؼ تعميـ المكاطنة ىك إعداد مكاطنيف مدركيف لحقكقيـ ككاجباتيـ ،كأف

مفيكـ المكاطنة الصالحة قائـ عمى العالقة التكاممية كاإليجابية بيف الفرد كالمجتمع كىذه العالقة تتجسد في
مجمكعة عالقات اجتماعية كسمككية بيف الطرفيف.

الرقمية Digital Citizenship
ثانياً :مفيوم المواطنة ّ
تع ػػيش البشػ ػرية ف ػػي العص ػػر الح ػػالي ث ػػكرة تكنكلكجي ػػة ت ػػتـ ف ػػي ص ػػكرة مكج ػػات متتالي ػػة كبإيقاع ػػات
الرقميػػة ،كىػي لغػػة
متسػارعة كمقػاييس مذىمػػة ،ككػاف إحػػدل نتػائج ىػذه الثػػكرة ظيػكر مػػا يعػرؼ بالتكنكلكجيػا ٌ

اآلل ػػة ،أك تقني ػػة خاص ػػة بالمغ ػػة الثنائي ػػة المزدكج ػػة (ص ػػفر – كاح ػػد) الت ػػي تس ػػتخدـ ف ػػي تحكي ػػؿ أم رس ػػالة
الرقمية عمى جميع مناحي الحياة العصرية.
إلكتركنيان إلى الرقميف كاحد – صفر ،كقد أثرت التكنكلكجيا ٌ
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الرقمي ( ،)Digital Systemحيث يتـ تحكيؿ المعمكمات قبػؿ
فقد أكجد العمماء في أبحاثيـ النظاـ ٌ
الرقمػي عػف النظػاـ
إرساليا إلى أرقػاـ ،كاألرقػاـ المسػتخدمة ىػي أرقػاـ ثنائيػة فقػط ( ،)1 ،0كيختمػؼ النظػاـ ٌ

الرقمػي
التماثمي ( )Analog Systemحيػث تحمػؿ المعمكمػات مػا يسػمى بالبيتػات ( )Bitesكبيػذا النظػاـ ٌ
نض ػػمف كص ػػكؿ المعمكم ػػات ص ػػكتان كص ػػكرة كمعطي ػػات ( )Dataدكف خم ػػؿ ،ذل ػػؾ أف الش ػػكؿ الفيزي ػػائي أك

اإلشػػارة المسػػتعممة تكػػكف حتميػػة بينمػػا يكػػكف السػػيؿ المعمكمػػاتي عشػكائيان ( )Stochasticفػػإذا حػػدث الخمػػؿ
يكػػكف تعاممنػػا مػػع اإلشػػارة المسػػتعممة ذات الطػػابع الحتمػػي ( )Deterministدكف أف تػػؤثر عمػػى المعمكمػػة

الرقمػ ػ ػػي
الرقميػ ػ ػػة نفسػػ ػػيا (بريسػػ ػػكؿ ،)52-53 :2005 ،كىػ ػ ػػك مػ ػ ػػا يعػ ػ ػػرؼ بالرقمنػ ػ ػػة أك عمميػ ػ ػػة التحكيػ ػ ػػؿ ٌ
ٌ
.Digitizing

كتمثؿ الرقمنة جكىر الكظيفة األساسية التي تقكـ بيا كحدات اإلدخاؿ  Input devicesالتي

تحكؿ ما يغذل إلى الحاسكب ميما كاف أصمو إلى أرقاـ ،في حيف تقكـ كحدات اإلخراج Output
 devicesبرد األرقاـ إلى الصكرة الطبيعية مف نصكص كأشكاؿ كأصكات (عمي.)59 :1994 ،

الرقمية تعتمد عمى إرساؿ النبضات الكيربائية بطريقة التشغيؿ كاإليقاؼ
كبالتالي فإف التكنكلكجيا ٌ
( ،)on/ offحيث تتخذ جميع الرمكز كالحركؼ كاألرقاـ كاألصكات كالصكر كالرسكـ ككدان رقميان مككنان مف
أرقاـ "الكاحد كالصفر" (مكاكم ،)153 :2003 ،كىذه المغة تسمى الحركؼ "الثنائية" ،كبمجرد أف يتـ

تشفير الحركؼ كالرمكز كاألرقاـ في شكؿ " ،)1 ،0فإنو يتـ ضغط ىذه المعطيات بيدؼ ربح الحيز
المكاني بما يسمح بتخزيف عدد كبير مف المضمكف ،لكف عندما يتـ استقباؿ الرسائؿ ،يتـ التحكـ بإزالة

الضغط ،كبذلؾ يتـ إزالة التشفير (لعقاب.)13 :2007 ،

الرقميػػة" الممحقػػة بالتكنكلكجيػػا نػػابع مػػف الطريقػػة التػػي يػػتـ بيػػا تخ ػزيف أم
كعميػػو فػػإف معنػػى كممػػة " ٌ

الرقمي ،كىك ما يتيح تخزيف كميات ىائمػة جػدان مػف المعمكمػات،
بيانات أك معمكمات عمى الحاسبات بشكؿ ٌ
كما يتيح تناقميا بسرعة ،كقد أسفر ىذا التطكر اليائػؿ عػف أدكات مختمفػة تخصصػت فػي تكليػد المعمكمػات

الرقمية كتػداكليا عمػى نطػاؽ كاسػع ،كبأسػعار رخيصػة ،كبسػيكلة شػديدة ،كبسػرعة مذىمػة تقػاس بكسػكر مػف
ٌ
الثانية (الدىشاف.)35-34 :2014 ،
الرقميػػة كظيػػكر
يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ظيػػكر العديػػد مػػف التطبيقػػات التػػي ارتبطػػت بتطػػكر المسػػتحدثات ٌ

الرقمية التي تتعامؿ بمبدأ النظػاـ الثنػائي ،الػذم يعتمػد
الرقمية كدكرىا في تطكير نظـ االتصاالت ٌ
الشبكات ٌ
عمػػى تمثيػػؿ القػػيـ العدديػػة باسػػتخداـ الرم ػزيف ( ،)1 ،0كيتصػػؼ ىػػذا النػػكع مػػف االتصػػاالت بقكتػػو كجكدتػػو

العالية ،إلى جانب قدرتو عمى التعامؿ مع البيانات المستقبمة عمى أنيا "أرقاـ" كاخضاعيا لعمميات حسػابية
يمكف مف خالليا الحصكؿ عمى فكائد متعددة.

الرقمػػي بأنػػو :العمميػػة االجتماعيػػة التػػي يػػتـ فييػػا االتصػػاؿ عػػف بعػػد بػػيف أط ػراؼ
كيعػػرؼ االتصػػاؿ ٌ
الرقميػة ككسػائميا ،لتحقيػؽ
يتبادلكف األدكار في بث الرسائؿ االتصالية المتنكعة كاستقباليا مف خالؿ الػنظـ ٌ

الرقمي بالخصائص اآلتية (الشييب:)161-159 :2010 ،
أىداؼ معينة ،كيمتاز االتصاؿ ٌ
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 .1التفاعميـــة  :Interactivityكتعنػػي انتيػػاء فك ػرة االتصػػاؿ الخطػػي  Linearأك االتصػػاؿ فػػي اتجػػاه
كاحػػد مػػف المرسػػؿ إلػػى المتمقػػي ،كأصػػبح االتصػػاؿ فػػي اتجػػاىيف تتبػػادؿ فيػػو أط ػراؼ عمميػػة االتصػػاؿ

األدكار.

الرقميػة فػي االتصػاؿ كتعػددىا ،باإلضػافة إلػى ارتفػاع القػدرة
 .2التنوع  :Varietyمع تطكر المستحدثات ٌ
عمى التخػزيف كاإلتاحػة لممحتػكل االتصػالي ،أدل ذلػؾ إلػى التنػكع فػي عناصػر العمميػة االتصػالية التػي
كفرت لممتمقي اختيارات أكبر لتكظيؼ عممية االتصاؿ بما يتفؽ مع حاجاتو كدكافعو لالتصاؿ.

 .3التكامــل  :Integrationتمثػػؿ شػػبكة اإلنترنػػت مظمػػة اتصػػالية تجمػػع بػػيف نظػػـ االتصػػاؿ كأشػػكاليا،
الرقمي ػػة المختمف ػػة كالمحت ػػكل بأش ػػكالو ككظائف ػػو ف ػػي منظكم ػػة كاح ػػدة ت ػػكفر لممتمق ػػي الخي ػػارات
كالكس ػػائؿ ٌ

المتعددة في إطار متكامؿ.

الرقمي مف قيمة الفرد كتميزه ،عندما تػكفر برامجػو المتعػددة
 .4الفردية  :Individualityيرفع االتصاؿ ٌ
كبركتكككالتو قد انر كبيػ انر مػف الخيػارات التػي منحػت أطػراؼ االتصػاؿ حريػة أكسػع فػي التجػكؿ كاالختيػار
كاالستخداـ كتقييـ االستفادة مف عممية االتصاؿ ،كىك ما يعمي مف شأف الفردية كيرفع قيمتيا.

الرقميػػة تجػػاكزت الحػػدكد الجغرافيػػة كتميػػزت بالعالميػػة أك الككنيػػة
 .5تجــاوز الحــدود الثقافيــة :االتصػػاالت ٌ
كسقكط الحكاجز الثقافية بيف أطراؼ عممية االتصاؿ سكاء عمى المستكل الثنائي أك الجمعي.
الرقمي بمستكياتو المختمفة ال يحتاج إلى تكاجػد أطػراؼ عمميػة
 .6تجاوز وحدة المكان والزمان :االتصاؿ ٌ
الرقميػػة إلػػى أجيػزة محمكلػػة سػػيمت نقميػػا إلػػى أمػػاكف
االتصػػاؿ فػػي مكػػاف كاحػػد ،كمػػا أف تطػػكر األجيػزة ٌ
أخرل ،ككفرت إمكانية االتصاؿ ميما تباعدت المسافات بيف أطراؼ عممية االتصاؿ.

الرقمػي انخفػاض تكمفػة االتصػاؿ أك
 .7االستغراق في عممية االتصال :مف الخصػائص المميػزة لالتصػاؿ ٌ
الرقمي ػػة كانتش ػػارىا ،كك ػػذلؾ تط ػػكر بػ ػرامج
االس ػػتخداـ نظػ ػ انر لت ػػكفر البني ػػة األساس ػػية لالتص ػػاؿ كاألجيػ ػزة ٌ
المعمكمػػات كنظػػـ االتصػػاؿ بتكمفػػة زىيػػدة شػػجع المسػػتخدميف عمػػى االسػػتغراؽ فػػي ىػػذه الب ػرامج بيػػدؼ

التعمـ ألكقات طكيمة في إطار فردم.

الرقمية كما أفرزتو مف تسييؿ كسرعة في عمميات التكاصؿ كالكصكؿ إلى
كمع ثكرة االتصاالت ٌ
مصادر المعمكمات ،كمع ما تحممو ىذه الثكرة مف نتائج ذات آثار إيجابية عمى الطالب كالمجتمع إذا تـ
استغالؿ كسائؿ االتصاؿ كالتقنية الحديثة عمى الكجو األمثؿ ،فإف آثارىا السمبية تبرز مع التمرد عمى

القكاعد األخالقية كالضكابط القانكنية كالمبادئ األساسية التي تنظـ شؤكف الحياة اإلنسانية (الجزار،

.)387 :2014

الرقمية الجديدة في أكصاؿ العالـ كتمكنت أغمب مناحي الحياة الحديثة
كلذلؾ عندما تغمغمت الثكرة ٌ
بمكنيا ،طاؿ التحكؿ العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات التي كانت تصنؼ سابقا في خانة" التقميدية

"كمفيكـ" الديمقراطية "ك"المكاطنة "ك" المكاطف" ،حيث أخذت بعض ألكاف التكنكلكجيا كطفرة االتصاالت

الرقمي العالمي،
الرقمية كالمكاطنة اإللكتركنية كالمكاطف ٌ
الحديثة فبرزت تكصيفات جديدة كالديمقراطية ٌ
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الرقمية مثؿ مفاىيـ الديمقراطية
كمف تسارع الحياة السياسية الراىنة تطكرت مفاىيـ أخرل الرتباطيا بالثكرة ٌ
الرقمية كغيرىا (بشير.)727 :2016 ،
المحمية اإللكتركنية كالمكاطنة ٌ

الرقمية تضيؼ كؿ يكـ جديد إلى رصيد إنجازاتيا ،لذلؾ ال ينبغي أف تبقى بمنأل عف
كالتكنكلكجيا ٌ
نظاـ قيمي أخالقي يفرض قيكدان عمى استخداميا لتحقيؽ االستفادة القصكل مف إمكانياتيا ،كفي الكقت

ذاتو يساعد عمى درء مخاطرىا كتخفيؼ آثارىا السمبية كأضرارىا النفسية كاالجتماعية ،حيث أف طبيعة
الرقمية
الرقمية المتسارعة تفرض ضركرة كجكد قيـ حاكمة كزاد أخالقي لمفرد في تعامالتو ٌ
التكنكلكجيا ٌ
(المصرم كشعت.)177 :2017 ،
الرقمية كاالنفجار المعرفي اإللكتركني عمى
فمفيكـ المكاطنة أخذ صكرة جديدة عندما دخمت الثكرة ٌ
الخط ،حيث أضحى لياتيف الثكرتيف بصمات عمى كؿ مناحي الحياة الجديدة ،بؿ أصبحا معيا انر لمتصنيؼ
حيث تصنؼ كؿ ظاىرة قبميما في خانة التقميدم كالقديـ بينما تأخذ كؿ ظاىرة حدثت بعدىما داللة الجديد

كالحديث ،كعميو فإف مصطمح المكاطنة كما تقاطع معو مف مفاىيـ كالكطف كالمكاطف قد أخذكا جميعيـ

الرقمية كانتشار ثقافة
صفة حديثة كصكرة جديدة مقارنة بتمؾ الصكرة التي كانكا يكصفكف بيا قبؿ الثكرة ٌ
التكاصؿ االجتماعي (بشير.)720 :2016 ،
فقد بدأ مفيكمي المكاطف كالمكاطنة يأخذاف أشكاالن جديدة منذ ظيكر ثقافة االنترنت كتطبيقاتيا،

كاتجاه قطاع كبير مف الناس إلى ارتياد ساحات شبكات التكاصؿ االجتماعي ،حيث بدأ الحديث عما
الرقمية أك اإللكتركنية ،فيذه األخيرة ليست مجرد مكقع كيب أك مجرد استخداـ بعض أدكات
يسمى بالثكرة ٌ
المكاقع االجتماعية أك البريد االلكتركني ،بؿ تتضمف إتاحة استخداـ إمكانيات تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت كالتغمب عمى الحجب كالتعقب ،كاستخداـ أدكات اتصاالت شبكة الياتؼ كرسائؿ الجكاؿ

كمراكز االتصاؿ الفردم كالجماعي كاألدكات الالسمكية كالنقالة كنظـ االتصاؿ األخرل كحشد القكل

كالتصرؼ (بسيكني.)333 :2013 ،

الرقمية تنطكم عمى إعداد األفراد لمجتمع ممئ بالتكنكلكجيا ،بإكسابيـ الميارات
كالمكاطنة ٌ
التكنكلكجية المختمفة ،كتدريبيـ عمى االلتزاـ بمعايير السمكؾ المقبكؿ عند استخداـ التكنكلكجيا ،بمعنى
إعداد أفراد ذكم عقكؿ قكية نافذة ،تحمؿ األفكار لتميز األصيؿ منيا كالدخيؿ ،مما يسيـ في الحفاظ عمى

اليكية القكمية ،كتقكية أكاصر الترابط بيف أبناء المجتمع الكاحد ،فيصير كيانان قكيان راسخان ال يتمكف أحد

مف ىدمو (المسمماني.)36 :2014 ،

الرقمية بأنيا" :تكجيو كحماية ،تكجيو نحك منافع التقنيات الحديثة ،كحماية مف
كقد يع ٌرفت المكاطنة ٌ
كع ٌرفت أيضان بأنيا :قكاعد التكاصؿ المسؤكؿ كالمناسب مع التكنكلكجيا
أخطارىا" (مازف ،)82 :2016 ،ي

الرقمية أنيا :مجمكعة مف المعايير كالميارات
( ،)Preddy, 2016: 4كمف التعريفات األخرل لممكاطنة ٌ
كقكاعد السمكؾ التي يحتاجيا الفرد عند التعامؿ مع الكسائؿ التكنكلكجية ،لكي يحترـ نفسو كيحترـ
اآلخريف ،كيتعمـ كيتكاصؿ مع اآلخريف ،كيحمي نفسو كيحمي اآلخريف (المالح.)26 :2017 ،
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الرقمية بأنيا :جممة الضكابط كالمعايير المعتمدة في استخداـ
كىناؾ مف ييع ٌرؼ المكاطنة ٌ
الرقمية ،كالمتمثمة في مجمكعة مف الحقكؽ التي ينبغي أف يتمتع بيا المكاطنكف صغا انر ككبا انر
التكنكلكجيا ٌ
أثناء استخداميـ تقنياتيا ،كالكاجبات أك االلتزامات التي ينبغي أف يؤدكىا كيمزمكا بيا أثناء ذلؾ (الدىشاف،
الرقمية ىي" :التعامؿ الذكي مع التكنكلكجيا" (مازف:2016 ،
 ،)82 :2016كآخركف يركف أف المكاطنة ٌ
الرقمية تتضمف مجمكعة مف القكاعد كالضكابط السمككية كاألخالقية
 ،)82كيستنتج مما سبؽ أف المكاطنة ٌ

الرقمية كاالستفادة مف مميزاتيا كتخفيؼ
كالقانكنية اليادفة إلى ضماف االستخداـ السميـ كاألمثؿ لمتكنكلكجيا ٌ
آثارىا السمبية.

الرقمية أنيا تيدؼ إلى نصب الحدكد كالعراقيؿ مف أجؿ
"كال ينبغي أف نفيـ مف معنى المكاطنة ٌ
التحكـ كالمراقبة ،بمعنى التحكـ مف أجؿ التحكـ ،الشيء الذم يصؿ أحيانان إلى القمع كاالستبداد ضد
الرقمية إنما تيدؼ
المستخدميف بما يتنافى مع قيـ الحرية كالعدالة االجتماعية كحقكؽ اإلنساف ،فالمكاطنة ٌ
إلى إيجاد الطريؽ الصحيح لتكجيو كحماية جميع المستخدميف خصكصان األطفاؿ كالمراىقيف ،كذلؾ
الرقمية ،مف أجؿ مكاطف ٌرقمي
بتشجيع السمككيات المرغكبة كمحاربة السمككيات المنبكذة في التعامالت ٌ

يحب كطنو كيجتيد مف أجؿ تقدمو" (مازف.)82 :2016 ،

الرقمية ىي ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت،
مف خالؿ العرض السابؽ يتضح أف الثكرة ٌ
الرقمية فرضت نفسيا في ىذا العصر كمؤشر لمرقي كالتقدـ ،كأصبحت خيار استراتيجي
كأف التكنكلكجيا ٌ

الرقمية تتضمف مجمكعة مف القكاعد كالضكابط كالمعايير
لتطكير المجتمعات البشرية ،كأف المكاطنة ٌ
الرقمي ،كالتمتع
كالمبادئ الالزمة لممكاطف العصرم حتي يستطيع
ٌ
التكيؼ كالعيش بأماف في العصر ٌ
بحقكقو ،كتأدية ما عميو مف كاجبات كمسئكليات.

الرقمي
ثالثاً :خصائص المواطن ّ

الرقمية الحديثة الدكر األكبر في التسييؿ كالتسريع في عمميات
لقد أصبح لثكرة االتصاالت ٌ
الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات كاألخبار كالتكاصؿ مع المسؤكليف كصناع السياسات العامة ،كعميو
الرقمية بما حممتو لنا مف نتائج ذات آثار إيجابية عمى الفرد كالمجتمع،
نصبح مدينيف ليذه الثكرة التقنية ك ٌ
الرقمي
فتحكؿ الفرد في ىذا الفضاء في ممارستو لممكاطنة مف شكؿ المكاطف العادم إلى شكؿ المكاطف ٌ
الرقمي يجب أف يككف قاد انر عمى الحصكؿ عمى التعميـ
(بشير ،)725 :2016 ،كالمكاطف في المجتمع ٌ
كالبيع كالشراء كالتجارة كالتفاعؿ مع اآلخريف كاالستمتاع ،ككميا مف سمات المجتمع التقميدم (المسمماني،
.)41 :2014

الرقمي ذلؾ الذم كلد خالؿ طفرة التكنكلكجيا أك بعدىا كتفاعؿ مع
كيمكف اعتبار اإلنساف ٌ
الرقمية منذ سف مبكرة كلديو قدر كبير مف اإللماـ بيذه المفاىيـ ،فيذا المصطمح يركز عمى
التكنكلكجيا ٌ
األشخاص الذيف نشئكا مع التكنكلكجيا التي انتشرت في الجزء األخير مف القرف العشريف كاستمرت
3.

الرقمية كيستخدميا لمبحث كالسعي
بالتطكر حتى يكمنا ىذا ،فيك ذلؾ الشخص الذم يفيـ قيمة التكنكلكجيا ٌ
إليجاد فرص ينفذىا كيككف ليا تأثير (بشير)726 :2016 ،
الرقمي بأنو" :المكاطف الذم يستخدـ االنترنت بشكؿ منتظـ كفعاؿ" (مازف،
ي
كيع ٌرؼ المكاطف ٌ
عرؼ أيضان بأنو :شخص لديو كعي كمعرفة بالتكنكلكجيا ،مع القدرة عمى تطبيؽ تمؾ
 ،)82 :2016كيي ٌ
المعرفة إلى سمككيات كعادات كأفعاؿ ،يمكف مف خالليا التعامؿ بشكؿ الئؽ مع التكنكلكجيا نفسيا أك مع

األشخاص اآلخريف بكاسطة التكنكلكجيا (المالح.)32 :2017 ،

الرقمي
كيرل (إسماف كغكنغكريف  )2014 ،Isman and Gungorenأف خصائص المكاطف ٌ

تتمثؿ في فيـ القضايا اإلنسانية كالثقافية كاالجتماعية المتعمقة بالتكنكلكجيا كممارسة السمكؾ القانكني

كاألخالقي؛ كاالستخداـ اآلمف كالقانكني كالمسئكؿ لممعمكمات كالتكنكلكجيا ،كاظيار اتجاىات إيجابية تجاه

استخداـ التكنكلكجيا التي تدعـ التعاكف كالتعمـ كاإلنتاج ،كاثبات المسؤكلية الشخصية عف التعمـ مدل

الرقمية ( ،)Isman and Gungoren, 2014: 73أما (الجزار،
الحياة؛ كتقديـ مبادرات قيادية لممكاطنة ٌ
الرقمي في الشكؿ اآلتي (الجزار:)402 :2014 ،
 )2014فيجمؿ أبرز مكاصفات المكاطف ٌ

شكل ()2.1

المصدر( :الجزار.)402 :2014 ،

الرقمي
مواصفات المواطن ّ

الرقمي تشمؿ أىـ صفات الفرد الذم
كيستنتج مف الشكؿ السابؽ ( )2.1أف مكاصفات المكاطف ٌ
الرقمية مف خالؿ التزامو باألمانة الفكرية،
يتمسؾ بقيمو كأخالقو كيمتزـ بالسمكؾ الصحيح أثناء تعامالتو ٌ

الرقمية ،ككقكفو ضد التسمط عبر االنترنت،
كحسف إدارتو لمكقت الذم يقضيو في استخداـ الكسائط ٌ

كحفاظو عمى المعمكمات الشخصية ،كاحترامو الثقافات كالمجتمعات في البيئة االفتراضية ،كحماية نفسو
الرقمي
الرقمية ،األمر الذم يتطمب نشر ثقافة المكاطف ٌ
مف المعتقدات الفاسدة التي تنتشر في الكسائط ٌ

كالمؤسسات التربكية كالتعميمية بالتأكيد يمكف أف تقكـ بدكر محكرم في ىذا المجاؿ.
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الرقمية
رابعاًِّ :
أىمية المواطنة ّ

الرقمية ضركرة
الرقمية أضحت المكاطنة ٌ
في ظؿ الثكرة المتسارعة كالمتالحقة الخطى لمتكنكلكجيا ٌ
حتمية إلخضاع سمككيات أفراد المجتمعات لضكابط أخالقية تحدد السمكؾ المقبكؿ كالمرغكب عند
الرقمية كذلؾ لحمايتيـ مف أخطارىا كضماف تحقيقيـ االستفادة القصكل مف
استخداميـ لمتكنكلكجيا ٌ
إيجابياتيا.
الرقمية نظاـ حماية لجميع األفراد عند استخداـ أجيزة الحاسب اآللي،
حيث تشكؿ المكاطنة ٌ
كاألجيزة المحمكلة ،كشبكة اإلنترنت بصكرة إيجابية ،بحيث تسعى إلى أيجاد الشخصية المتكاممة لممكاطف

ال ٌرقمي ،الذم يحب كطنو ،كيفكر لخدمتو كحمايتو ،بعيدان عف اإلساءة كالتشيير باآلخريف ،كما تعزز
الرقمية لبيئة إلكتركنية إيجابية ،أكثر أمنان كسالمة لمجميع ،كتعمؿ عمى تكحيد الثقافة التقنية،
المكاطنة ٌ
كتكفير األساس الذم يقكـ عميو المجتمع ال ٌرقمي ،كمحاكلة تفيـ المخاطر كالمشكالت المحتممة ،ككيفية

تقميؿ الفرص التي قد تجر األبناء إلى المشكالت مف استخداـ التقنية استخدامان سيئان (الدكسرم:2007 ،

.)112

الرقمية عف معايير السمكؾ المرتبط باستخداـ التكنكلكجيا ،كيعني ذلؾ أنيا
حيث تعبر المكاطنة ٌ
الطريقة التي نتعامؿ بيا مع اآلخريف عندما نتصؿ بيـ تكنكلكجيان (المسمماني ،)37 :2014 ،كعمى ذلؾ

الرقمية جميان فيما تمعبو مف دكر في إعداد مكاطف قادر عمى تفيـ القضايا الثقافية
تتضح أىميِّة المكاطنة ٌ
كاالجتماعية كاإلنسانية المرتبطة بالتكنكلكجيا مثؿ (:)Eugene, 2007: 9

 .1الممارسة اآلمنة كاالستخداـ المسئكؿ كالقانكني كاألخالقي لممعمكمات كالتكنكلكجيا.

 .2اكتساب السمكؾ اإليجابي الستخداـ التكنكلكجيا ،كالذم يتميز بالتعاكف كالتعمـ كاإلنتاجية.
 .3تحمؿ المسئكلية الشخصية عف التعمـ مدل الحياة.

الرقمية في القرف الحادم كالعشريف في :التثقيؼ كالتمكيف كالحماية،
كلذلؾ تتمثؿ أىداؼ المكاطنة ٌ
كيتضمف التثقيؼ( :االتصاالت ،كمحك األمية ،كالتجارة) ،أما التمكيف فيشمؿ (آداب السمكؾ ،كالكصكؿ،

كالقانكف) ،في حيف تشمؿ الحماية( :الحقكؽ كالمسؤكلية ،كالسالمة  /األمف كالصحة كالرعاية االجتماعية)

(.)Isman and Gungoren, 2014: 73

الرقميػػة آثػا انر سػػمبية عمػػى الػركح الكطنيػػة لػػدل الػػنشء،
كعمػى الصػػعيد العربػػي فقػد أكجػػدت المكاطنػػة ٌ
كىػػذا يتمثػػؿ فػػي مػػا تكضػػحو الد ارسػػات فػػي انخفػػاض مسػػتكيات االرتبػػاط بحػػب الػػكطف أك الخدمػػة العامػػة،

فعن ػػدما ت ػػنخفض ال ػػركح الكطني ػػة ،يكث ػػر الفس ػػاد كاإلىم ػػاؿ كض ػػعؼ اإلنج ػػاز ،كم ػػف المفي ػػد االس ػػتفادة م ػػف
التكنكلكجيػا فػػي رفػػع مسػتكل الػػركح الكطنيػػة كالتػي تعػػد كاحػػدة مػف أكبػػر مشػػكالت اإلنسػاف العربػػي (الجػزار،

الرقميػة التػي تجتػاح العػالـ فػي
الرقمية ضركرة حتمية في ظؿ الثكرة ٌ
 ،)402 :2014كيستنتج أف المكاطنة ٌ
العصر الحالي ،كذلؾ انطالقان مف ككنيا تضع مجمكعة مف المبادئ كاألسس كالضػكابط لتكجيػو المػكاطنيف
الرقمية.
نحك االستخداـ اآلمف لمتكنكلكجيا ٌ
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الرقمية وعناصرىا
خامساً :أبعاد المواطنة ّ
الرقمية ىي عبارة عف المحددات الثقافية كاالجتماعية كالصحية كالقانكنية كاألمنية
أبعاد المكاطنة ٌ
ذات الصمة بالتكنكلكجيا ،كالتي تمكف الفرد مف تحديد معايير استخداـ التكنكلكجيا بشكؿ مقبكؿ

الرقمي كخدمة الكطف
كممارسة السمككيات األخالقية أثناء التعامؿ معيا بما يمكنو مف مسايرة العالـ ٌ
الذم يعيش فيو (الحصرم.)94 :2016 ،

كقد حددت الجمعية الدكلية لتكنكلكجيا التعميـ ( International Society for Technology

الرقمية (ادعيس:2015 ،
 )in Education: ISTEتسعة مجاالت أك محاكر عامة تشكؿ المكاطنة ٌ
 ،)1كما أشارت العديد مف ِّ
الدراسات مثؿ دراسة المصرم كشعت ( ،)2017كدراسة الحصرم

( ،)2016كدراسة ريبؿ  ،)2014( Ribbleكدراسة المسمماني ( ،)2014كدراسة الجزار (،)2014
الرقمية ،كىي:
إلى أف ىناؾ تسعة أبعاد متكاممة لممكاطنة ٌ

الرقمية لمجميع) :Digital Access
الرقمية أو اإلتاحة ّ
الرقمي (المساواة ّ
 )1الوصول "النفاذ" ّ
ساىـ كؿ مف التقدـ في مجاؿ المعمكمات كتكنكلكجيػا االتصػاالت ،مػف جيػة ،كالنمػك المتسػارع فػي
شبكات االتصاؿ العالمية في إحداث نقمة نكعية في األسكاؽ كمجاؿ األعماؿ ،تمثمت في تطكر الػتعمـ
كاقتساـ المعرفة ،كسرعة كسيكلة تدفؽ المعمكمات عمى نطاؽ عالمي ،كلكف مف ناحية أخرل نػتج عػف

ذلؾ "فجكة" بيف الذيف يممككف إمكانيػة الكصػكؿ إلػى المعمكمػات كأدكات االتصػاؿ المختمفػة كاسػتخداميا
الرقميػػة" (محمػػد:2005 ،
بكفػػاءة كالػػذيف لػػيس لػػدييـ مثػػؿ ىػػذه اإلمكانيػػة ،كىػػك مػػا يطمػػؽ عميػػو "الفجػػكة ٌ

.)52

الرقميػػة بأنيػػا الفػػرؽ بػػيف مػػا يمتمكػػكف المعرفػػة كلػػدييـ القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػات
كتعػػرؼ الفجػػكة ٌ
الحديثػػة كبػػيف مػػف ال يممكػػكف ىػػذه المعرفػػة كتمػػؾ القػػدرة كاإلمكانػػات (تكفيػػؽ ،)23 :2010 ،كعػػادة مػػا

الرقمية بيف دكؿ العالـ ،كداخؿ الدكلة الكاحدة بمجمكعة مف المؤشرات لقياس مػدل التقػدـ
تقاس الفجكة ٌ
العػػاـ لممجتمػػع فػػي صػػيركرة اندماجػػو فػػي المعرفػػة كاسػػتخداماتيا المختمفػػة ،كلعػػؿ أىميػػا :كثافػػة أجي ػزة
الحاسب اآللي ،كنسبة مستخدمي اإلنترنت (حبيب.)42 :2009 ،

الرقمي ػػة كاح ػػدة م ػػف أكث ػػر القض ػػايا الص ػػعبة ف ػػي مجتم ػػع المعرف ػػة ،إذ تكج ػػد من ػػافع
كتمث ػػؿ الفج ػػكة ٌ

اجتماعيػػة كاقتصػػادية ذات مغػػزل لكػػؿ شػػخص ،لػػك أف النػػاس فػػي األمػػـ المختمفػػة قػػادركف عمػػى أخػػذ
الفائدة الكاممة مف تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة لتحسيف حياتيـ (محمد.)51 :2008 ،

الرقمية مف قمػؽ فيمػا يتعمػؽ بتأثيراتيػا عمػى
كلعؿ أكبر تحد مممكس في ىذا االطار ما تثيره الفجكة ٌ
التعميـ ،ذلؾ ألنيا تؤدم إلى التمييز بيف المجتمعات التي تتسـ بػالثراء المعمكمػاتي كالمجتمعػات الفقيػرة
فػػي ىػػذا الجانػػب ،كبػػالطبع فػػإف المجتمعػػات التػػي تتمتػػع بػػالثراء المعمكمػػاتي ىػػي التػػي تتمتػػع بمسػػتكيات
عاليػػة كمتميػزة مػػف التعمػػيـ كتسػػتطيع الكصػػكؿ إلػػى مصػػادر المعمكمػػات مثػػؿ المكتبػػات كأجيػزة الحاسػػب
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اآللي المنزليػة المتصػمة بشػبكات المعمكمػات ،فػي حػيف أف المجتمعػات التػي تعػاني الفقػر تحصػؿ عمػى
مستكيات متدنية مف التعميـ (تكفيؽ.)23 :2010 ،

الرقمية
الرقمي حؽ إنساني كفمتو العديد مف الدكؿ لمكاطنييا ،كالمكاطنة ٌ
كلذلؾ فإف الكصكؿ ٌ
الرقمية ،كذلؾ
الرقمي كاسع النطاؽ إلى اإلنترنت كمصادر المعمكمات ٌ
تيدؼ إلى ترسيخ مبدأ الكصكؿ ٌ
الرقمية الكاممة كتكافؤ الفرص أماـ جميع أفراد المجتمع بال استثناء فيما يتعمؽ
بيدؼ تحقيؽ المساكاة ٌ
بالتكنكلكجيا.

الرقمية الكاممة كالمتكافئة أك حؽ
الرقمية تنطمؽ مف ضركرة تحقيؽ مبدأ المشاركة ٌ
فالمكاطنة ٌ
الرقمية" لجميع أفراد المجتمع ،دكف تمييز ،كذلؾ لضماف تمتع جميع
الرقمي "اإلتاحة ٌ
الكصكؿ ٌ
الرقمية الكاممة (المصرم ،كشعت )180 :2017 ،كمف ثـ فإف نقطة االنطالؽ
المكاطنيف بالمساكاة ٌ
الرقمية المتساكية كدعـ الكصكؿ اإللكتركني ،كمف
الرقمية ىي العمؿ عمى تكفير الحقكؽ ٌ
في المكاطنة ٌ
ثـ فإف اإلقصاء اإللكتركني يجعؿ مف العسير تحقيؽ النمك كاالزدىار ،حيث أف المجتمع يستخدـ

الرقمي ىك العمؿ عمى تكفير
األدكات التكنكلكجية بزيادة مستمرة ،كينبغي أف يككف ىدؼ المكاطف ٌ
كتكسيع الكصكؿ التكنكلكجي أماـ جميع األفراد (شكر.)68 :2014 ،

الرقمية تعني المشاركة الكاممة في المجتمع بغض النظر عػف نػكع الجػنس ،أك العػرؽ ،أك
كاإلتاحة ٌ
الرقميػػة ال بػػد
السػػف ،أك التحػػديات الجسػػدية أك العقميػػة (المسػػمماني ،)32 :2014 ،كلتحقيػػؽ المسػػاكاة ٌ
مػػف تػػكفير البنيػػة التحتيػػة بالتسػػاكم بػػيف جميػػع المسػػتخدميف ،كتػػكفير البنيػػة التحتيػػة مػػف أكلػػى أكلكيػػات

الرقمية
الرقمية المتساكية كدعـ الكصكؿ اإللكتركني ىما عماد المساكاة ٌ
الدكلة الكطنية ،فتكفير الحقكؽ ٌ
(الجزار.)409 :2014 ،
الرقميػػة خدمػػة يم ىك ِّممػػة تعنػػي أف لكػػؿ شػػخص الحػػؽ فػػي الكصػػكؿ
كيسػػتنتج ممػػا سػػبؽ أف اإلتاحػػة ٌ

الرقميػػة لجميػػع أف ػراد
الرقمػػي ،كيشػػمؿ ىػػذا الحػػؽ ت ػكفير كاتاحػػة خػػدمات اإلنترنػػت كقكاعػػد المعمكمػػات ٌ
ٌ
المجتمػػع بغػػض النظػػر عػػف نػػكع الجػػنس ،أك العمػػر ،أك القػػدرات ،أك كالعػػرؽ ،بحيػػث يػػتـ تيسػػير كاتاحػػة
المجتمع.
الكصكؿ ٌ
لممشاركة الكاممة في ي
الرقمي لمجميع كتزكيدىـ بالميارات الالزمة ي

الرقمية :Digital Commerce
 )2التجارة ّ
الرقمية التي
الرقمي بالتجارة ٌ
يطمؽ عمى عمميات تبادؿ السمع كالخدمات كالمعمكمات في االقتصاد ٌ
الرقمية في العمميات التجارية ،لذلؾ بات مف الضركرة أف يكتسب
تعتمد عمى تكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
الرقمي (المصرم ،كشعت،
المكاطف العصرم أساليب كضكابط البيع كالشراء في عالـ االقتصاد ٌ
.)180 :2017
فق ػػد تحكل ػػت بيئ ػػة األعم ػػاؿ التجاري ػػة ف ػػي الكق ػػت الحاض ػػر إل ػػى ش ػػكؿ يتص ػػؼ بالديناميكي ػػة بس ػػبب

الرقميػة مػف أىػـ تطبيقػات
التغيرات التكنكلكجيػة كالت ازيػد المضػطرد فػي األسػكاؽ التنافسػية ،كتيعػد التجػارة ٌ
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تكنكلكجيا المعمكمات ،األمر الذم يمنح صناعة التكنكلكجيات أىميِّة كبيػرة عمػى مسػتكل العػالـ ،عػالكة

عمى أف ىذه النكعية مف التجارة تعتبر كسيمة لمنفاذ إلى جميع أسكاؽ العالـ في كقت كاحد ،فضالن عف

مسػػاىمتيا المباش ػرة كالفعالػػة فػػي تنشػػيط كتنظػػيـ المشػػركعات كزيػػادة الربحيػػة كسػػرعة دكراف رأس المػػاؿ
(الميناكم.)8 :2002 ،

الرقمية في نسيج الحياة اليكمية دخمت مصطمحات جديدة منيا مصطمح
فمع تزايد انخراط الثكرة ٌ
الرقمي  "Digital Economyالذم يمثؿ منظك انر جديدنا في بيئة األعماؿ ،فك نار كفمسفة
"االقتصاد ٌ

الرقمي يشير إلى االقتصاد القائـ عمى استخداـ
كاتجاىان كممارسة (أحمد ،)24 :2016 ،كاالقتصاد ٌ
الرقمية مشتممة عمى كؿ مف الشبكة الدكلية لممعمكمات
التكنكلكجيا المتمثمة بشبكات االتصاالت ٌ

"اإلنترنت" ،كالشبكات الداخمية لممعمكمات "أنترانت" ،ككذلؾ عمى الحاسبات اآللية كالبرامج ككؿ ما ىك

الرقمي ألغى العديد مف الحكاجز القائمة
متعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كمفيكـ االقتصاد ٌ
عمى بعد المادية كالمسافات كالحدكد الجغرافية ،كاألبعاد كالجكانب المادية لممنتجات مكضكع التبادؿ مما

الرقمية (مجاىدم.)1 :2007 ،
أدل إلى ظيكر ما يعرؼ بالمنتجات ٌ
كالبيع كالشراء عبر شبكة اإلنترنت أصبح كاقع كفي تزايد مستمر ،كمف ثـ ال بد مف تحقيؽ الكعي

الرقمي االلتزاـ بيا حتى يصبح مكاطف صالح
بالضكابط كالقكاعد التي يجب عمى الفرد في المجتمع ٌ
الرقمية مف حيث
الرقمية تثقؼ الفرد بالقضايا المتعمقة بالتجارة ٌ
(الحصرم ،).6. :26.6 ،كالمكاطنة ٌ
القكانيف كالمكائح المتعمقة باستخداـ التكنكلكجيا ،كال سيما األمف كاألماف أك تمؾ المتعمقة بقكانيف الدكلة

(ادعيس.)1 :2015 ،

الرقمية عبارة عف نشاطات تجارية الكتركنية تتـ مف
مف خالؿ ما سبؽ تستنتج الباحثة أف التجارة ٌ
خالؿ شبكة اإلنترنت ،األمر الذم يتطمب تكعية األفراد بأساليب كضكابط البيع كالشراء كتبادؿ السمع
الرقمية يمكف أف تؤدم دك انر محكريان في ذلؾ.
أك الخدمات أك المعمكمات عبر تمؾ الشبكة ،كالمكاطنة ٌ

الرقمية :Digital Communication
 )3االتصاالت ّ
لـ تشيد المجتمعات البشرية قفزة عممية تقنية كالتي يشيدىا العصر الحالي نظ انر لمثكرة المعمكماتية

الكبيرة التي فجرتيا التكنكلكجيا نفسيا في مداىا الكاسع كانفتاحيا الكبير عمى الكجكد اإلنساني كمو،
فالعصر الذم نعيشو اليكـ قد دخؿ مرحمة جديدة أبرز مالمحيا السيؿ المتدفؽ مف المعمكمات

المعرفية كأحيانان تككف صعبة اإلدراؾ ،كبدكرىا حدث انقالبان ىائالن كتغي انر كبي انر في عمؽ الكجكد
اإلنساني نفسو ،كثكرة نكعية كبرل في مجاؿ المعمكمات ،كأصبح العالـ كمو قرية صغيرة (الكبيسي
كفرحاف.)9 :2013 ،

كيعمؿ االتصاؿ عبر اإلنترنت عمى تكسيع شبكة عالقات الفرد االجتماعية مع اآلخريف عمى

المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلػي ،بصرؼ النظر عف خمفياتيـ السياسية ،كاالقتصادية،
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كاالجتماعية ،كالعرقية ،كالجنسية ،كقد أصبحت تقنيات االتصاؿ كنقؿ المعمكمات رافدان أساسيان ،كركنان

ميمان في بناء منظكمة اإلنساف االجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية ،كالثقافية ،في ظؿ التحكالت
كالتطكرات المعرفية في ىذا العصر (المجالي.)162-161 :2007 ،

الرقمية ىك قدرة األفراد عمى االتصاؿ فيما بينيـ ،ميما
كمف أبرز التغيرات التي استحدثتيا الثكرة ٌ
بعدت األماكف كتباينت األكقات ،كلقد شيد القرف الحادم كالعشريف تنكعان ىائالن في كسائؿ االتصاالت
الرقمية
مثؿ :البريد اإللكتركني ،كاليكاتؼ النقالة ،كالرسائؿ الفكرية ،كلقد غيرت خيارات االتصاالت ٌ

كاسعة االنتشار كؿ شيء في حياة البشر لمقدرتيا عمى إجراء اتصاالت دائمة كمباشرة مع أم فرد

آخر ،حيث تتكفر الفرصة اآلف أماـ الجميع لالتصاؿ كالتعاكف مع أم فرد آخر في أم بقعة مف

العالـ كفي أم كقت ،غير أنو ال يتكفر التدريب الالزـ لدل كثير مف المستخدميف التخاذ الق اررات

الرقمية المتعددة (شكر.)69 :2014 ،
السميمة عند مجابية خيارات االتصاالت ٌ
الرقمي ىك تبادؿ لممعمكمات اإللكتركنية عف طريؽ التكاصؿ كالمشاركة باستخداـ
كاالتصاؿ ٌ

الرقمية التي تساعد عمى التكاصؿ مع األشخاص كالمنظمات ،كالتعارؼ عف بعد ،كممارسة
األجيزة ٌ
الخدمات الشبكية بكؿ يسر كسيكلة ،كىي كثيرة ،كالبريد اإللكتركني ،كبرامج التكاصؿ االجتماعي،
كمحركات البحث (الدكسرم.)113 :2017 ،

الرقمي يعني التبادؿ االلكتركني لممعمكمات ،كالذم يعتمد عمى المرسؿ كالمستقبؿ،
فاالتصاؿ ٌ
الرقمي يندرج تحت نكعيف مف االتصاؿ كىما :اتصاؿ متزامف كغير متزامف (المسمماني،
كاالتصاؿ ٌ

 ،)39 :2014كاالتصاؿ المتزامف ىك االتصاؿ اآلني المباشر بيف المستخدميف ،حيث يجتمعكف في
آف كاحد ليتـ بينيـ اتصاؿ متزامف مف خالؿ المحادثة النصية أك الصكت أك الفيديك ،أما االتصاؿ
غير المتزامف فيك االتصاؿ المتحرر مف الزمف ،حيث يمكف لممستخدـ أف يقكـ باإلرساؿ كاالستقباؿ

في أم كقت ،كيتـ تبادؿ المعمكمات كتفاعؿ األفراد فيو عبر كسائط اتصاؿ متعددة مثؿ البريد

االلكتركني ،كقكائـ النقاش ،كالكيكي ،كالمدكنات ،كالمنتديات.

الرقمية تيتـ بأف يمتمؾ الفرد القدرة عمى اتخاذ القرار السميـ أماـ العديد مف خيارات
كالمكاطنة ٌ
الرقمية المتاحة كأف يككف عمى كعي بكيفية استخداميا (ادعيس ،)1 :2015 ،إلى جانب
االتصاالت ٌ

الرقمية يمكف أف تساعد عمى تعزيز التكاصؿ االيجابي بيف
ذلؾ فقد أكدت الدراسات عمى أف المكاطنة ٌ
أطراؼ العممية التعميمية (.)Dotterer and et. al., 2016: 59-60
الرقمية ىي اتصاالت تتعامؿ بمبدأ
مف خالؿ ما سبؽ تخمص الباحثة إلى القكؿ بأف االتصاالت ٌ
النظاـ الثنائي ،كتتصؼ ىذه االتصاالت بقكتيا كجكدتيا العالية مقارنة باالتصاالت التناظرية،
الرقمية تيدؼ إلى زيادة
الرقمية نكعيف اتصاؿ ىما المتزامف كغير المتزامف ،كالمكاطنة ٌ
كاالتصاالت ٌ
الرقمية المتاحة كزيادة كعييـ بطرؽ
قدرة األفراد عمى اتخاذ القرار السميـ أماـ خيارات االتصاالت ٌ

استخداميا كاالستفادة منيا عمى أكمؿ كجو.
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الرقمية) :Digital Literacy
الرقمية (تعزيز الثقافة ّ
 )4محو األمية ّ
لـ يعد مفيكـ األمية في ىذا العصر مقتص انر عمى قدرة الشخص عمى القراءة كالكتابة فقط ،بؿ

الرقمية ىدفان لمدكؿ التي تسعى إلى بناء مجتمعات
الرقمي ،كأصبح محك األمية ٌ
تعدل ذلؾ إلى البعد ٌ
معرفة حديثة كمتطكرة عف طريؽ إكساب شعكبيا الميارات األساسية التي تمكنيـ مف استخداـ
كاستعماؿ تقنيات الحاسكب في حياتيـ اليكمية (الدىشاف كالفكييي.)15 :2015 ،

فقد أصبح مقياس األمية حديثان مرتبطان بقدرة الفرد عمى استخداـ التكنكلكجيا ،لذا فإف المساىمة في

الرقمية ىي مسؤكلية فردية كجماعية ،فال بد مف أف تتضافر الجيكد مف أجؿ تكفير فرص
محك األمية ٌ
التعمـ كالتعميـ كالتدريب الستخداـ التكنكلكجيا كأدكاتيا المختمفة بالشكؿ األمثؿ كاالستفادة منيا
الرقمية ىي ثقافة كقيـ كسمكؾ ،كمحك األمية
(ادعيس ،)1 :2015 ،كذلؾ انطالقان مف ككف المكاطنة ٌ
الرقمية
الرقمية تعني كصكؿ المكاطنيف إلى مستكل تعميمي كثقافي يمكنيـ مف استخداـ التكنكلكجيا ٌ
ٌ
كاإلفادة منيا كتكظيفيا في خدمة أنفسيـ كمجتمعيـ (المصرم كشعت ،)180 :2017 ،فالمكاطنة

الرقمية تقكـ عمى تعميـ كتثقيؼ األفراد بأسمكب جديد أخذان في االعتبار حاجة ىؤالء األفراد إلى
ٌ
مستكل عالي جدان مف ميارات محك األمية المعمكماتية (شكر.)69 :2014 ،

الرقميػة تقػكـ عمػى
كألف التكنكلكجيا شقت طريقيا إلى جميع مجػاالت الفػرد الحياتيػة ،فػإف المكاطنػة ٌ
تثقيػػؼ األفػراد كتعمػػيميـ رقميػان لمػػا يحتاجكنػػو مػػف التكنكلكجيػػا ،كاسػػتخداميا بالشػػكؿ المناسػػب كاالسػػتفادة

مػػف إيجابياتيػػا كتجنػػب سػػمبياتيا ،ككػػذلؾ إكسػػاب ميػػارات محػػك األميػػة المعمكماتيػػة (المػػالح:2017 ،

الرقميػػة يمكػػف أف يسػػاعد فػػي تعزيػػز االسػػتفادة
 ،)76-75يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف نشػػر ثقافػػة المكاطنػػة ٌ
الرقمية كدخػكؿ مجتمعػات المعرفػة كتعزيػز االسػتفادة المثمػى منيػا لممسػاىمة فػي
المثمى مف التكنكلكجيا ٌ
الرقمي الكطني (الدىشاف.)87 :2016 ،
تنميتيا كبناء االقتصاد ٌ
الرقميػػة أصػػبحت ضػػركرة مػػف ضػػركرات العصػػر ،لػػدكرىا
كلػػذلؾ تؤكػػد األدبيػػات عمػػى أف التربيػػة ٌ

الرقمية ،ككيفيػة اسػتخداميا بصػكرة مناسػبة ،حيػث تعنػى التربيػة
المحكرم في تعريؼ الطالب باألدكات ٌ

الرقمية ،كمعرفػة متػى ككيػؼ يمكػف اسػتخداميا
الرقمية بتنمية قدرات الطالب عمى استخداـ التكنكلكجيا ٌ
ٌ
(المسمماني.)43-42 :2014 ،
يسػػتنتج ممػػا سػػبؽ أف األميػػة فػػي العصػػر الحػػالي لػػـ تعػػد تقتصػػر عمػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى الق ػراءة

الرقمػي كأصػبحت األميػة الحقيقيػة ىػي األميػة
كالكتابة ،فقد تغير المفيكـ كأضيؼ إليو ه
بعد جديد كىك البعػد ٌ
الرقميػػة تسػػعى لمحػػك
الرقميػػة ،كأف المكاطنػػة ٌ
الرقميػػة ،كالمقصػػكد بيػػا عػػدـ القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا ٌ
ٌ
الرقميػػة مػػف خػػالؿ تأىيػػؿ المػكاطنيف كايصػػاليـ إلػػى مسػػتكل ثقػػافي يمكػػنيـ مػػف اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا
األميػػة ٌ
الرقمية كاإلفادة منيا.
ٌ
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الرقمية) :Digital Etiquette -Netiquette
الرقمي (المياقة ّ
 )5االتيكيت ّ
اإلتيكيت كممة إنجميزية مف أصؿ فرنسي ،كترجمتيا إلى العربية تعني :آداب السمكؾ ،أك قكاعد
المجامالت ،أك أصكؿ المباقة كالذكؽ ،كقد دخمت ىذه الكممة االستعماؿ في عاـ  1750لمميالد،

كجاءت مف كممة (تكت) ،حيث كانكا يطبعكف التعميمات عمى بطاقة صغيرة (تكت )TICKET

تحكم كيفية التصرؼ في مناسبة ما ،كىذه اآلداب تيتـ بما يجب عمى اإلنساف فعمو عندما يككف مع

اآلخريف ،كبعضيا قكاعد عامة تنطبؽ عمى كؿ الشعكب كبعضيا يخص شعبان بعينو (الحسف،
.)14 :2013

كيع ٌرؼ اإلتيكيت بأنو :طريقة التصرؼ بأسمكب حسف مقبكؿ مف اآلخريف ،كبما يتفؽ مع ثقافة
ي
كيع ٌرؼ أيضان بأنو :مجمكعة اآلداب االجتماعية التي يمتزـ بيا
مجتمعيـ (العطار ،)157 :2010 ،ي
األفراد في تعامالتيـ (بدر ،)47 :2004 ،كيستنتج أف اإلتيكيت سمكؾ بالدرجة األكلى يعني الذكؽ

العاـ كالتصرؼ المبؽ ،كأف اإلتيكيت يشتمؿ عمى قكاعد كآداب السمكؾ الالئؽ.

كبالتالي فاإلتيكيت ىك فف ممارسة سمككيات ترتبط بالتعامؿ باحتراـ مع اآلخر كفؽ عادات

كأعراؼ نابعة مف الثقافة بما يحقؽ الشعكر بالرضا كالقبكؿ مف اآلخر ،بؿ كينعكس باإلحساس
بالسركر عمى مف يمارس سمككياتو ،فيك طريقة لمتصرؼ بأسمكب حسف مقبكؿ كمرضي ،كيتفؽ مع

كيعد اإلتيكيت أحد أشكاؿ أك مظاىر الذكؽ كالمباقة ،كمؤشر
عادات كأعراؼ كؿ مجتمع كفقان لثقافتو ،ي
لمحكـ عمى تكقعات السمكؾ االجتماعي بما يتفؽ مع ثقافة كمعايير المجتمع ،ككفقان لقكاعده كأعرافو،

كعادة ىك غير مكتكب أك مكثؽ ،كانما يشار إليو كفؽ شعار أك ميثاؽ أخالقي (العطار:2010 ،

.)161

كالمياقة في المغة العربية ،كما جاء في المعجـ الكجيز ،ىي المالءمة (المعجـ الكجيز:1989 ،

 ،)569كفي المعجـ الكسيط ،ىي سمكؾ اإلنساف في حياتو مع غيره سمككان يمتسمان باألدب (المعجـ

الرقمي سمككيات غير الئقة
الكسيط ،)850 :2004 ،كتؤكد األدبيات عمى أنو ينتشر داخؿ العالـ ٌ
الرقمية لمجميع،
كربما غير مقبكلة ،كيعد المنع كالحرماف لممكاطف كسيمة غير فعالة لتحقيؽ المكاطنة ٌ

الرقمي
الرقمي عمى الكجو الصحيح يحتاج إلى تعمـ معايير السمكؾ ٌ
كمف ثـ حتى يقكـ المكاطف بكاجبو ٌ
المقبكؿ في العالـ االفتراضي ليككف مكاطنان مسؤكالن (الحصرم.)101 :2016 ،
الرقمي ،نجد أف
السيما أنو عند مقارنة معايير السمكؾ في الحياة الطبيعية بمثيالتيا في المجتمع ٌ

ىناؾ اتفاقات كاختالفات بينيا ،فمعايير السمكؾ الطبيعي معايير طكيمة المدل ،في حيف أف معايير
الرقمي يغمب عمييا طابع التغير السريع كالجذرم الذم يجب أف يكاكبيا كؿ فرد.
السمكؾ بالعالـ ٌ
الرقمي" بيف األفراد كتدريبيـ ليككنكا مسؤكليف
الرقمية بنشر "ثقافة اإلتيكيت ٌ
كلذلؾ تيتـ المكاطنة ٌ

في ظؿ مجتمع ٌرقمي جديد ،ليتصرفكا بتحضر ،مراعيف القيـ كالمبادئ كمعايير السمكؾ الحسف
(ادعيس.)1 :2015 ،
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كعميػػو يمكػػف القػػكؿ بػػأف اإلتيكيػػت يتعمػػؽ بسػػمكؾ الفػػرد كالػػذم يشػػع عمػػى اآلخ ػريف ،كأف اإلتيكيػػت

الرقمػػي ىػػك آداب السػػمكؾ أك فػػف السػػمكؾ الميػ ٌذب كالتصػػرؼ ال ارقػػي داخػػؿ المجتمػػع العػػالـ االفت ارضػػي،
ٌ
الرقمي.
كىك أحد سمات المكاطف ٌ
الرقمية :Digital Law
 )6القوانين ّ
الرقمي عمى سائر المجاالت كمنيا المجاؿ القانكني ،فظيرت الحاجة إلى
انعكست ظاىرة التقارب ٌ

مكاكبة الكقائع الجديدة بمعالجة قانكنية لتنظيميا كاضفاء الثقة كالحماية عمييا محميان كدكليان كمحاربة
الجرائـ المستخدمة ،كفي داخؿ الدكلة الكاحدة يككف ذلؾ مف خالؿ النصكص القانكنية المتاحة أك

باستخداـ المبادئ القانكنية العامة أك باستخداـ نصكص قانكنية جديدة تكاكب ذلؾ التغير السريع ،أما

في المجاؿ الدكلي فيككف ذلؾ ب استحداث مشركعات دكلية لقكانيف نمكذجية نمطية تحتذم بيا الدكؿ

في تشريعاتيا الداخمية ،كابراـ اتفاقيات كمعاىدات دكلية تضفي التناغـ كالتناسؽ كاالنسجاـ عمى
الرقمي إضافة
تشريعات الدكؿ المختمفة ،أك تنظيـ التعاكف الدكلي في أكجو النشاط التي مسيا التقارب ٌ
إلى كسائؿ قانكنية بديمة مثؿ التنظيـ الذاتي كالحككمة (عبد المتعاؿ.)80 :2006 ،
الرقمي ػػة مس ػػألة األخالقي ػػات المتبع ػػة داخ ػػؿ مجتم ػػع التكنكلكجي ػػا ،كيفض ػػح
كيع ػػالج قط ػػاع القػ ػكانيف ٌ

االسػتخداـ غيػر األخالقػػي سػكاء كػاف فػػي صػكرة سػرقة أك جريمػػة ٌرقميػة (شػكر ،)70 :2014 ،كتشػػير
الرقم ػ ػػي يع ػ ػػالج أرب ػ ػػع قض ػ ػػايا أساس ػ ػػية ى ػ ػػي( :حق ػ ػػكؽ الت ػ ػػأليؼ كالنش ػ ػػر،
األدبي ػ ػػات إل ػ ػػى أف الق ػ ػػانكف ٌ
الرقمي ػػة كينش ػػرىا
الرقم ػػي يحت ػػرـ القػ ػكانيف ٌ
كالخصكص ػػية ،كالقض ػػايا األخالقي ػػة ،كالقرص ػػنة) ،كالمػ ػكاطف ٌ
كيشجع غيره لاللتزاـ بيا (ادعيس.)1 :2015 ،

الرقمية ىك العنصر المعني باألخالقيات المتبعة داخؿ مجتمع التكنكلكجيا،
كيعد احتراـ القكانيف ٌ
الرقمي ال بد مف االنتباه إلييا ،كيقع تحت طائمة ىذه القكانيف
حيث تكجد عدة قكانيف سنيا المجتمع ٌ

كؿ مف اخترؽ معمكمات اآلخريف ،كقاـ بتنزيؿ الممفات الخاصة بيـ بشكؿ غير مشركع ،كانشاء كافة
أنكاع الفيركسات المدمرة كفيركسات التجسس كغيرىا مف الرسائؿ غير المرغكب فييا ،أك سرقة ىكية

شخص آخر أك ممتمكاتو ،كؿ ىذا يعد عمالن منافيان لألخالؽ (الجزار ،)409 :2014 ،كبالتالي

الرقمي (المصرم كشعت.)181 :2017 ،
الرقمية تتطمب االلتزاـ بقكانيف المجتمع ٌ
فالمكاطنة ٌ
الرقمية التي تجتاح العالـ في العصر الحالي بات مف الضركرة سف قكانيف تحكـ
كفي ظؿ الثكرة ٌ
الرقمية كذلؾ لحماية حقكؽ المستخدميف ،كأف تككف صادرة عف جيات حككمية
استخداـ التكنكلكجيا ٌ
رسمية لضماف االلتزاـ بيا.
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الرقمية :Digital Rights and Responsibilities
 )7الحقوق والمسئوليات ّ
ال جداؿ في أف لإلنساف رزمة حقكؽ أساسية مترابطة غير قابمة لمتجزئة أك التنازؿ كال يجكز

المس بيا ،كال جداؿ في أف الحقكؽ تتبعيا كاجبات كمسؤكليات ،فمفيكمي الحؽ كالكاجب متالزماف؛
كمنطقيان بقدر التزاـ الفرد بكاجبتو يضمف حصكلو عمى حقكقو.

الرقمية يقصد بيا إجمالي الحقكؽ التي تضمف لإلنساف القدرة عمى تداكؿ
كحقكؽ اإلنساف ٌ
المعمكمات كالبيانات في البيئة التي يعيش فييا ،كالحؽ في الكصكؿ إلييا كاستخداميا ،كالقدرة عمى
االتصاؿ كالتكاصؿ مع بيئتو أك مع مف يريد مف خالؿ خطكط كشبكات االتصاالت ،مف أجؿ ضماف

الرقمي إلى الجميع بال استثناء (الجزار.)410 :2014 ،
تكفير آليات كتقنيات الكصكؿ ٌ
ككما أف الدكؿ تحدد ما لمكاطنييا مف حقكؽ في دساتيرىا ،كذلؾ تكجد حزمة مف الحقكؽ التي

الرقمي بحقكؽ الخصكصية ،كحرية التعبير كغيرىا،
الرقمي ،حيث يتمتع المكاطف ٌ
يتمتع بيا المكاطف ٌ
الرقمية األساسية حتى يتسنى فيميا عمى النحك الصحيح في ظؿ
كال بد مف دراسة كمناقشة الحقكؽ ٌ

الرقمي ،كمع ىذه الحقكؽ تأتي الكاجبات أك المسئكليات ،فال بد أف يتعاكف المستخدمكف عمى
العالـ ٌ
تحديد أسمكب استخداـ التكنكلكجيا عمى النحك الالئؽ ،كبناء عميو ،فإف ىذاف الجانباف بمثابة كجياف

لعممة كاحدة ،فال بد مف تفعيميما معان حتى يصبح كؿ مكاطف ٌرقمي مكاطنان منتجان كمشاركان فعاالن ،مف
خالؿ تعديؿ القكانيف الحالية ،أك استحداث قكانيف جديدة بما يتناسب مع طبيعة الحياة في العصر

الرقمي مع تشديد العقاب عمى مف يخالفيا لتككف مانعان مف مكانع ارتكابيا (الدىشاف-84 :2016 ،
ٌ
.)85
الرقمية تشير إلى حقكؽ المكاطف بالكصكؿ إلى المحتكل ال ٌرقمي كاستخدامو كانشائو
كالحقكؽ ٌ
الرقمية أك شبكات االتصاؿ كاستخداميا،
كنشره أك الكصكؿ إلى أجيزة الحاسكب كغيرىا مف األجيزة ٌ

كيتعمؽ ىذا المصطمح بشكؿ خاص بحماية كاعماؿ الحقكؽ المكجكدة ،مثؿ الحؽ في الخصكصية

الرقمية ،كخصكصان شبكة اإلنترنت.
كالسرية كحرية التعبير في سياؽ التقنيات ٌ

الرقمية :Digital Health and Wellness
 )8الصحة والسالمة ّ
أفرز التقدـ العممي العديد مف الكسائؿ كالتقنيات الحديثة التي أسيمت كبشكؿ فعاؿ في تطكير
كتحديث جكانب عدة مف المجاالت في مياديف الحياة المختمفة ،كاإلنساف في العصر الحديث يقؼ

أماـ تحديات عديدة ،كيكاجو متغيرات متسارعة ،كمعمكمات متضخمة تجبره عمى مكاكبتيا؛ لذا فإف

متطمباتيا تحتـ تكظيفيا بمستجدات العمـ كالمعرفة ،كمكاكبة التقدـ العممي رغـ ما فييا مف مخاطر

(الكبيسي كفرحاف.)9 :2013 ،

كال شؾ أف التعامؿ غير الرشيد مع التكنكلكجيا قد يعرض األفراد لمعديد مف األخطار الصحية

التي تؤثر عمييـ ،مثؿ اإلجياد البدني كالنفسي كالمشكالت االجتماعية المترتبة عمى االستخداـ
4.

الرقمي عمى الكجو الصحيح يحتاج إلى معرفة االستخداـ
المفرط ،كمف ثـ حتى يقكـ المكاطف بكاجبو ٌ
الرقمية ثقافة تعميـ مستخدمي
المناسب كاألمثؿ ليا (الحصرم ،)102 :2016 ،كتتضمف المكاطنة ٌ
التكنكلكجيا أساليب حماية أنفسيـ مف المخاطر الكامنة في التكنكلكجيا عبر التعميـ كالتدريب ،كأىـ

ىذه المخاطر تمؾ المرتبطة بالصحة البصرية كأعراض اإلجياد المتكرر كالممارسات السمعية ،إلى

جانب المشكالت النفسية (الجزار.)410 :2014 ،

الرقمية تيتـ بنشر الكعي كالثقافة حكؿ االستخداـ الصحي كالسميـ لمتكنكلكجيا ،كتطبيؽ
كالمكاطنة ٌ
معايير اإلرجكنكميكس  Ergonomicsأك ىندسة العكامؿ البشرية كالذم يعنى بالمالئمة الفيزيائية
كالنفسية بيف اآلالت بأشكاليا كالبشر الذيف يتعاممكف معيا كيستخدمكنيا (ادعيس،)1 :2015 ،

كاإلرجكنكميكس أك األرغكنكميا أك ىندسة العكامؿ البشرية تيتـ بإعادة صياغة العالقة بيف اإلنساف
كبيف األدكات كالمعدات كاآلالت لضماف مناسبتيا لإلنساف (المصرم كشعت.)182 :2017 ،

حيث أف األرغكنكميا تعني تكييؼ العمؿ لإلنساف كليس العكس ،حيث تسعى إلى تصميـ العمؿ

كآالتو كمعداتو لتالئـ قدرات اإلنساف كحدكده ،مف خالؿ جمع أكبر ما يمكف مف المعمكمات حكؿ
القدرات كالحدكد كالصفات اإلنسانية ،كاستخداميا في تصميـ أدكات العمؿ كمكائنو كأنظمتو المختمفة

كمحيطو كي يستخدميا اإلنساف استخدامان آمنان كمريحان كعادالن (مقداد ،)5-4 :2010 ،كيستنتج أف

الرقمية ،كتسعى
الرقمية تيتـ بصحة كسالمة العناصر الجسدية كالنفسية في عالـ التكنكلكجيا ٌ
المكاطنة ٌ
الرقمية.
لزيادة الكعي الصحي لدل األفراد فيما يتعمؽ باستخداـ التكنكلكجيا ٌ
الرقمي :Digital Security
 )9األمن ّ
يشيد عالمنا المعاصر ثكرة في تقنية المعمكمات ،مف أىـ ظكاىرىا شبكة اإلنترنت ،التي أثرت فػي
حيػاة النػاس إلػى حػد االعتمػاد عمييػا ،فقػد أصػػبحت جػزءان مػف حيػاة األفػراد كالحككمػات كالشػركات ،كقػػد
ظيرت مكاقع اإلنترنت بيدؼ خدمػة المسػتفيديف بمسػميات مختمفػة تغطػي معظػـ نػكاحي الحيػاة العمميػة

كالخدمية ،ككصؿ األمر إلى أف تعطؿ كتقؼ خدمات اإلنترنت يعطؿ كيكقؼ كثي انر مػف أعمػاؿ النػاس،
كبمػا أف فضػاء شػػبكة اإلنترنػت فضػػاء عػالمي سػريع التغيػر كيصػعب إحكػػاـ السػيطرة عميػػو ،فقػد كثػػرت

األخط ػػار الت ػػي تي ػػدد أم ػػف ش ػػبكات الحاس ػػكب المحمي ػػة المتصػ ػمة باإلنترن ػػت ،كغ ػػدت س ػػالمة البيان ػػات
المحتضػػنة فػػي خزائنيػػا عرضػػة لالنتيػػاؾ كالقرصػػنة كالتعػػديؿ كالتزكيػػر ،كاإلصػػابة بالفيركسػػات كالبػرامج

الض ػػارة كالتع ػػرض لمح ػػاكالت االختػ ػراؽ ألغػ ػراض سػ ػرقة المعمكم ػػات أك التخري ػػب أك التع ػػديؿ كالعبػ ػث

(عمار.)35 :2013 ،

يضاؼ إلى ذلؾ أف المجتمع االفتراضي كذلؾ ال يخمك مف أفراد يمارسكف سرقة أك تشكيو أك حتى

الرقم ػػي لض ػػماف الكقاي ػػة كالحماي ػػة
تعطي ػػؿ ليخػ ػريف ،ف ػػال يكف ػػي مج ػػرد الثق ػػة بب ػػاقي أعض ػػاء المجتم ػػع ٌ
كاألماف ،كال بد مف اتخاذ كافة التدابير الالزمة بيذا الخصكص (الجزار.)409 :2014 ،
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الرقمي لمسرقة أك التشكية أك حتى التضميؿ أك تخريب ما
فقد يتعرض المستخدمكف في المجتمع ٌ
الرقمي لضماف الكقاية كالحماية
لدييـ مف معمكمات ،كال يكفي مجرد الثقة بباقي أعضاء المجتمع ٌ
كاألماف ،بؿ ال بد مف اتخاذ كافة التدابير الالزمة بيذا الخصكص ،مثؿ تكفير برامج لمحماية مف

الفيركسات ،كعمؿ نسخ احتياطية مف البيانات ،كتكفير معدات كآليات التحكـ المكجو (الدىشاف،

.)85 :2016

كق ػكانيف اإلنترنػػت ىػػي مجمكعػػة القكاعػػد كالتنظيمػػات التػػي تضػػع المعػػايير لممسػػتخدميف كمقػػدمي

اإلنترنت كالعمميات التي تقكـ بػيف المسػتخدميف بعضػيـ الػبعض أك المسػتخدميف كمقػدمي الخػدمات أك
السمع كيطمؽ عمى ىذا المصطمح بالمغة اإلنجميزية مسمى  ، Cyber lawكالجدير بالذكر أنو ال تكجد

معػػايير مكحػػدة لق ػكانيف اإلنترنػػت كانمػػا ىػػي تخضػػع بشػػكؿ أك بػػآخر لمػػا تسػػنو الق ػكانيف المحميػػة لػػذلؾ

اإلشكالية ىنا عندما تككف المسألة القضائية "عابرة لمدكؿ" أم متعمقة بشخص أك شركة أك مقدـ خدمة

مف دكؿ مختمفة ،ليػذا قػد تتعػرض قػكانيف اإلنترنػت لثالثػة عناصػر قضػائية أك ثالثػة عكامػؿ أال كىػي:

أكالن :القكانيف المحمية لممستخدـ نفسو أك العميؿ ،ثانيان :القػكانيف المحميػة لمكػاف كجػكد السػيرفر أك مقػدـ
الخدمة ،ثالثان :قكانيف صاحب العمؿ كمقدـ السمعة (الزىراني.)5-4 :2013 ،

كمع انتشار الجرائـ المعمكماتية مؤخ انر اشتدت الحاجة إلى التكعية بيذه القػكانيف ككػذلؾ خمػؽ ثقافػة

االستخداـ السميـ لإلنترنت كاالستفادة مف تمؾ األداة بشكؿ أكبر كفاعمية أكثر (الزى ارنػي-4 :2013 ،
الرقمػ ػػي يعنػ ػػي اتخػ ػػاذ االحتياطػ ػػات الالزمػ ػػة لضػ ػػماف السػ ػػالمة الشخصػ ػػية كأمػ ػػف الشػ ػػبكة
 ،)5كاألمػ ػػف ٌ
(المسمماني.)24 :2014 ،
الرقميػة كعناصػرىا متكاممػة كمترابطػة ،كيمكػف
ن
بناء عمى ما سبؽ ،يمكف القكؿ بػأف أبعػاد لممكاطنػة ٌ

تكضيحيا مف خالؿ الشكؿ اآلتي:

شكل ()2.2

المصدر :إعداد الباحثة.

الرقمية
أبعاد المواطنة ّ
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الرقمية عبارة عف اعتبارات أك محددات فكرية
كيتبيف مف الشكؿ السابؽ ( )2أف أبعاد المكاطنة ٌ
كقيـ سمككية تشمؿ االحتراـ ،كالتثقيؼ ،كالحماية ،كىي يمتسِّقة كمنظمة كمترابطة مع بعضيا البعض في

إطار منطقي مكحد كمتماسؾ كمتناغـ لمساعدة األفراد عمى االستخداـ األمثؿ كاآلمف لمتكنكلكجيا.

الرقمية يمكف إدراجيا ضمف ثالث
كىك ما تؤكده بعض األدبيات بأف األبعاد التسعة لممكاطنة ٌ
الرقمية،
الرقمي ،كالقكانيف ٌ
الرقمي ،كالكصكؿ ٌ
مجاالت رئيسة ،المجاؿ األكؿ :االحتراـ ،كيتضمف اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،كالمجاؿ
الرقمية ،كالتجارة ٌ
الرقمية ،كمحك األمية ٌ
كالمجاؿ الثاني :التثقيؼ ،كيتضمف االتصاالت ٌ

الرقمية
الرقمي كالصحة كالسالمة ٌ
الرقمية ،كاألمف ٌ
الثالث :الحماية ،كيتضمف الحقكؽ كالمسؤكليات ٌ
(.)Ribble, 2014: 88
الرقمية في التعميم المدرسي
سادساً :متطمبات توظيف المواطنة ّ
كممة متطمبات في المغة العربية ،كما جاء في معجـ المغة العربية المعاصرة مف (ط ؿ ب)،
متطمبات الحياة :أم مقتضياتيا كحاجياتيا ،كمتطمبات :مفردىا (متطمب) ،كيقصد بيا أمر ،أك عمؿ

يطمب تحقيقو ،كىك شيء أساسي ال غنى عنو (عمر ،)1408-1407 :2008 ،كفي المغة اإلنجميزية،
كما جاء في معجـ لكنجماف  ،Longmanفالمتطمب  Requirementىك الشيء الذم يشترط تكافره أك
يحتاج إليو الفرد ،أك ىك شرط مطمكب كضركرم (.)Mayor, 2010: 1230

كقد أدت الثكرة التكنكلكجية كالتراث اإللكتركني المتنامي إلى تغيرات جذرية كتحكيالت كبرل في

حد سكاء ،كقد ترتب عمى ذلؾ ظيكر
المجتمع شممت حياة األفراد كالحككمات كمنظمات األعماؿ عمى ٌ
آليات متطكرة لمعمؿ كاإلدارة تحت مسميات عديدة تناسب المجاالت كالقطاعات المختمفة مثؿ اإلدارة

اإللكتركنية كالتجارة اإللكتركنية كالحككمة اإللكتركنية إلى غير ذلؾ مف المصطمحات التي تعبر عف
تحكيالت جكىرية في مفاىيـ عمؿ المنظمات كالحككمات المعاصرة كىياكميا كأساليبيا ،كمف المالحظ أف

الرقمي كاإللكتركني الكاسع (حسيف.)249 :2005 ،
القاسـ المشترؾ بيف ىذه المصطمحات ىك االستخداـ ٌ
كعميو فإف التفكير في االىتماـ "باإلنساف" في استثمار تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكماتية في
أمر ضركريان كحتميان ،ألف تمكينو مف االستغالؿ األمثؿ ليذه األدكات
المجاؿ التربكم العربي ،أصبح ان
الحديثة كالمتقدمة ىك ما يمكننا اقتحاـ مجاؿ رقمنة التعميـ كىك ما يساعدنا عمى مكاجية ما يعترض

عممية التعمـ مف صعكبات تعميمية كتربكية عمى المستكل الداخمي خاصة ،كىك أيضان ما يمكننا مف تذليؿ

اليكة مف االختالؿ المعرفي كالعممي الذم أصبح يتزايد يكمان بعد يكـ كبشكؿ أسرع مما كنا نتكقعو بيننا
كبيف دكؿ العالـ المتقدـ التي تسارع في متابعة المستجدات المعرفية مف أجؿ صياغة جديدة لمكاكبة

المتغيرات (بككريسة.)115 :2013 ،

الرقمية لو عالقة قكية بمنظكمة التعميـ ،ألنيا الكفيمة بمساعدة المعمٌميف كالتربكييف
كمفيكـ المكاطنة ٌ
عمكمان كاكلياء األمكر لفيـ ما يجب عمى الطالب معرفتو مف أجؿ استخداـ التكنكلكجيا بشكؿ مناسب،
44

الرقمية ىي أكثر مف مجرد أداة تعميمية ،بؿ ىي كسيمة إلعداد الطالب لالنخراط الكامؿ في
كالمكاطنة ٌ
الرقمي خصكصان (الدىشاف،
المجتمع كالمشاركة الفاعمة في خدمة مصالح الكطف عمكمان كفي المجاؿ ٌ

.)88 :2016

الرقمية ترتبط ببعضيا البعض في صكرة تكاممية كلتمكيف المعمٌميف كقادة
كعناصر المكاطنة ٌ
التكنكلكجيا مف فيـ كيؼ تتكامؿ ىذه العناصر ،تـ تجميعيـ في فئات ثالث باالستناد إلى أىميتيا بالنسبة

لمبيئة المدرسية ،كتضـ ىذه الفئات العناصر التي تؤثر مباشرة عمى تعمـ الطالب ،كاألداء األكاديمي،

كتؤثر عمى البيئة المدرسية كسمكؾ الطالب ،كتؤثر عمى حياة الطالب خارج المدرسة (المسمماني،
.)48 :2014

الرقمية في التعميـ
كفي ىذه الدراسة تـ تحديد مجمكعة مف المتطمبات الالزمة لتكظيؼ المكاطنة ٌ
الرقمية كعناصرىا ،كبما يتناسب مع طبيعة النظاـ التعميمي،
المدرسي ،كذلؾ باالستناد إلى أبعاد المكاطنة ٌ
كىذه المتطمبات ىي:

الرقمي.
 -تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

الرقمية.
 -تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي.
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
 تعزيز الثقافة ٌالرقمي.
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
 نشر الكعي بالقكانيف ٌالرقمية.
 تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌالرقمي.
 -تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ

كسكؼ يتـ تناكؿ تمؾ المجاالت بشيء مف التفصيؿ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الرقمي
المجال األول :تمكين االتصال والتواصل ّ

الرقمية تفرض ضركرة أف تنتقؿ المؤسسات التعميميػة بكػؿ أجيزتيػا كعناصػرىا كمناىجيػا
المكاطنة ٌ
إلػػى الفضػػاء االلكتركنػػي ،كلػػذلؾ بػػات مػػف الضػػركرم تعريػػؼ جميػػع أف ػراد المؤسسػػات التعميميػػة بػػاألدكات

الرقمية ككيفية استخداميا كتكظيفيا بصكرة مناسبة.
ٌ
ف ػالتعميـ اليػػكـ عرضػػة لمتغييػػر مػػف حيػػث مرجعيتػػو ،كيركػػز ىػػذا التغييػػر أساس ػان عمػػى تحديػػد نػػكع
العالقة التي قد تربط المتعمـ بالمعرفة مف عدة زكايا منيا الكقت كالمساحات التعميمية كأىميِّة ىذا النكع مف
عممية التعمـ ذاتو في الكسط االجتماعي ،كىذا ألف التغيرات الحالية تشكؾ في المصمحة مػف دكر كتػدريب

المعمٌميف كالتي تمثؿ بالنسبة ليػـ مػف جيػة فرصػة فػي التجديػد البيػداغكجي "فػف األداء فػي التػدريس" ،الػذم
يركػػز عمػػى المػػتعمـ فػػي مجػػاؿ تنميػػة طػػرؽ التػػدريس ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل تحػػديات جديػػدة فػػي الكاقػػع التربػػكم

عمى المعمٌميف مكاجيتيا مما أفرزه تكظيؼ تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات مف كاقع ٌرقمي فرض احتياجات
ضركرية جديدة (بككريسة.)105 :2013 ،
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فقػػد طػ أر عمػػى االتصػػاالت تغيػرات كثيػرة خػػالؿ العقػػديف الماضػػييف ،حيػػث ظيػػر الجيػػؿ الثػػاني مػػف

الشبكات االجتماعية كاليكاتؼ الخمكيػة ،كالتػي غيػرت مػف ط ارئػؽ االتصػاؿ بػيف الطػالب كالمجتمعػات التػي

صػػارت تػػتـ بصػػكرة أكثػػر سػػيكلة كيسػػر ،كعمػػى الػػرغـ مػػف ِّ
أىميػػة ىػػذه التقنيػػات إال أنيػػا تسػػبب العديػػد مػػف
المشػػكالت داخػػؿ المػػدارس ،ممػػا دفػػع الميتمػػيف إلػػى التكسػػع فػػي السياسػػات كالمػػداخؿ التػػي تػػنظـ عمميػػة

االتصاؿ ال ٌرقمي بالمدارس كالفصكؿ الدراسية (المسمماني.)38 :2014 ،
كال شؾ أف المعمٌميف الماىريف كالدكرات كالدرجات التعميميػة كالفصػكؿ كالكتػب الد ارسػية كالجامعػات
المتميػزة تعػد عكامػؿ ميمػة تغيػر مفيػكـ التعمػيـ كالػتعمـ كتنتقػؿ بنػا إلػى عصػر جديػد مػف التحػديات كالفػرص
الت ػػي ال يمك ػػف التنب ػػؤ بي ػػا ،كتقني ػػة المعمكم ػػات الجدي ػػدة ت ػػدفعنا بس ػػرعة باتج ػػاه أنم ػػاط جدي ػػدة م ػػف التفاعمي ػػة

كالمش ػػاركة كالفردي ػػة ض ػػمف عممي ػػة التعم ػػيـ كال ػػتعمـ ،كم ػػا أف ان ػػدماج تقني ػػة االتص ػػاالت الس ػػمكية كالالس ػػمكية

ككسػائؿ اإلعػالـ لػػف يػؤدم فقػػط إلػى تمكػيف الطػػالب كالمعمٌمػيف كالبػػاحثيف فػي التعامػؿ مػػع المعمكمػات لكنػػو

أيض ػان سػػيمكنيـ مػػف الكصػػكؿ إلػػى الم ػكاد التعميميػػة ككسػػائؿ الترفيػػة كعناصػػر أخػػرل عػػف طريػػؽ عػػدد مػػف

الرقميػة
القنكات بما في ذلؾ شبكات الحاسػكب كاليػاتؼ كالمحطػات التميفزيكنيػة الفضػائية ،كمػا أف التقنيػات ٌ

تسػػمح ليػػـ بالمش ػػاركة فػػي عمميػػة ال ػػتعمـ مػػف خػػالؿ مجمكع ػػة متنكعػػة مػػف كس ػػائؿ التفاعػػؿ مثػػؿ الص ػػكت
كالنصكص كالفيديك كالكسائؿ متعددة األشكاؿ (بككريسة.)111 :2013 ،

كعمى صعيد التعميـ المدرسػي باتػت المػدارس بحاجػة إلػى معرفػة كتحديػد دكرىػا فػي إعػداد الطػالب

الرقمػػي ،ككضػػع السياسػػات التػػي تيسػػر ىػػذه العمميػػة ،مػػع الحػػرص عمػػى االىتمػػاـ بالفئػػات المحركمػػة
لمعػػالـ ٌ
كػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة ،كمػػا يجػػب أف تتػػاح فػػرص اتصػػاؿ الطػػالب باإلنترنػػت داخػػؿ المػػدارس ،مػػع
تكفير فرص اإلشراؼ كالتكجيو لمطالب الذيف تنقصيـ ميارات الحاسكب (المسمماني.)43 :2014 ،

الرقميػػة التفاعميػػة لتمبيػػة االحتياجػػات الفرديػػة سػػاعدت عمػػى دفػػع التعمػػيـ
حيػػث إف انتشػػار الكسػػائؿ ٌ

باتجاه نمكذج جديد يخدـ العممية التعميمية ،مما دفع الطالب التعامؿ مع الحاسكب كبكثرة ،كىػذا يعنػي أنػو
ينبغػي عمػػى المعمٌمػيف أف يصػػبحكا متقنػيف لميػػارات اسػتخداـ تقنيػػة االتصػاالت ،إذ عمػػييـ أف يكيفػكا طػرقيـ

التعميمية التقميدية مع متطمبات التربيػة الحديثػة ألف ميػكؿ الجيػؿ الجديػد يتجػو نحػك األسػاليب الحديثػة التػي
تعتمد عمى المرئي أكثر مف النصكص المكتكبة كذلؾ بسبب ارتباطيـ الشػديد بالشاشػة ،كالجانػب اإليجػابي

ىنا ىك نجاح عممية دمج بعض النماذج التقميدية بالحديثة في المؤسسػات التعميميػة ممػا دفػع إلػى الخػكض

فػػي عمميػػة تجييػػز المؤسسػػات التعميميػػة مػػف مػػدارس كجامعػػات كتزكيػػدىا بػػأجيزة حاسػػكب كتػػكفير خػػدمات
الدخكؿ عمى شبكة المعمكمات الدكلية (بككريسة.)112 :2013 ،

الرقمػػي داخ ػػؿ
كمػػف خػػالؿ مػػا س ػػبؽ تخمػػص الباحثػػة إل ػػى القػػكؿ بػػأف تمكػػيف االتص ػػاؿ كالتكاصػػؿ ٌ
المؤسسػػة التعميميػػة يتطمػػب تػػكفير شػػبكة انترنػػت ،كأجي ػزة كتقنيػػات ٌرقميػػة حديثػػة ،كبرمجيػػات تعميميػػة ٌرقميػػة
لجميع المكاد الدراسية ،كالسماح لممعمٌميف كالطمبة استخداميا كتكظيفيا في عمميتي التعميـ كالػتعمـ ،كتػدريب

الرقمي ػػة ،يض ػػاؼ إل ػػى ذل ػػؾ أف م ػػف
المعمٌم ػػيف كالطمب ػػة كم ػػديرم المؤسس ػػات التعميمي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ التقني ػػات ٌ
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الرقمػػي ىػػك ضػػركرة إعػػادة ىندسػػة إجػراءات العمػػؿ داخػػؿ
المتطمبػػات األساسػػية لتمكػػيف االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ ٌ
الرقميػة ،كبالتػالي فػإف األمػر يتطمػب
النظاـ التعميمي ،بحيث يمزـ تحكيؿ السجالت كالبيانات إلى المنظكمة ٌ
ضركرة إحداث تغييرات جكىرية في أسمكب العمؿ داخؿ النظاـ التعميمي.

الرقمية
المجال الثاني :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ

أدت الثػػكرة التكنكلكجيػػة إلػػى إظيػػار م ازيػػا نسػػبية عديػػدة لتطبيقاتيػػا العمميػػة فػػي مختمػػؼ مجػػاالت

الحياة اإلنسانية يما في ذلؾ نكعية الخدمات كالسػمع التػي تكفرىػا المؤسسػات العامػة كالخاصػة عمػى السػكاء
لممجتمػػع ،كتمثػػؿ ىػػذه الثػػكرة فرصػػة متمي ػزة لألف ػراد كالحككمػػات كمنظمػػات األعمػػاؿ لتحسػػيف كميػػة كنكعيػػة
الحيػػاة اإلنسػػانية المتاحػػة ،السػػيما أف حجػػـ االسػػتثمار المت ازيػػد فػػي قطػػاع التكنكلكجيػػا يتطمػػب تعظػػيـ الفكائػػد

المرجكة منو كتسخيره لتسييؿ الحياة كالرفاه اإلنساني عمكمان (العكاممة.)267 :2003 ،

الرقميػػة لػػبعض الػػدكؿ الناميػػة كالتػػي تريػػد
كقػػد أفضػػت بعػػض الد ارسػػات المتعمقػػة بمػػدل الجاىزيػػة ٌ

الرقميػة ،كقػد تػـ تحديػد بعػض الشػركط األساسػية التػي يتعػيف تكافرىػا لػدل
الرقمػي كالتجػارة ٌ
دخكؿ االقتصػاد ٌ
الرقمية ،كىي:
الدكلة لقياس مدل استعدادىا العتماد التجارة ٌ

 .1الت ـرابط الشــبكي :الػػذم يتمثػػؿ فػػي تػػكفير بنيػػة تحتيػػة تػػؤمف خػػدمات نقػػؿ المعمكمػػات بالسػػرعة الكافيػػة
كبكمفػػة معقكلػػة ،كتسػػاىـ فػػي تكسػػيع قاعػػدة مسػػتخدمي الشػػبكة ،كال ي ػزاؿ عنصػػر الت ػرابط الشػػبكي عقبػػة
الرقمية.
الرقمي كالتجارة ٌ
أساسية لدكؿ االقتصاد الناىض إلى عالـ االقتصاد ٌ
 .2اإلدارة السياسية لدعم المسار اإللكتروني :مف خالؿ إعداد خطة تحدد الم ارحػؿ كبيئػة إنجػاز مختمػؼ
األعمػػاؿ ،كضػػركرة بنػػاء عالقػػة الثقػػة المتبادلػػة كالمسػػؤكلية المشػػتركة بػػيف مؤسسػػات القطػػاع الخػػاص
كالقطاع العاـ ،كضماف تقديـ كتحسيف الخدمات مع تفيض أسعارىا ،كحماية المستيمكيف.

 .3التشــريعات التــي تحــدد اإلطــار التنظيمــي والترتيبــي :إلب ػراز كاجبػػات كضػػماف حقػػكؽ جميػػع المعنيػػيف
الرقمػي
بأنشطة التجارة اإللكتركنية ،كتكفير بيئة مالئمة لػدخكؿ الشػعكب بكػؿ ثقػة كأمػاف فػي االقتصػاد ٌ

الرقمية.
كالتجارة ٌ

 .4حماية الشبكات المعموماتية :كذلؾ بتػكفير حمػكؿ تػؤمف حسػف سػير المبػادالت كحمايػة المعمكمػات مػف
مخػػاطر التجس ػػس كاالختػ ػراؽ ،كم ػػا يػػنجـ عني ػػا م ػػف تم ػػؼ أك تغييػػر أك سػػرقة ،كبخص ػػكص المب ػػادالت
التجارية ،يتعيف تكفير آليات ككسائؿ مصاحبة لتأميف سرية المبادالت البنكية كسالمة طرؽ الدفع.

 .5الموارد البشرية المالئمة :التػي تمثػؿ عنصػ انر ىامػان لضػماف نجػاح التخطػيط كالبػرامج لتأسػيس كترسػيخ
الرقمػي بثبػات ،كيمكػف اكتسػاب جػزء مػف الميػارة باالسػتثمار المكجػو فػي
بيئة مالئمة لػدخكؿ االقتصػاد ٌ
التعمػػيـ كآخػػر بػػالخبرة ،كتعتبػػر شػراكة الجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص كالقطػػاع العػػاـ أحسػػف طريقػػة إلعػػداد

خ ػريجيف يتمتعػػكف بكفػػاءات عاليػػة كقػػدرة فائقػػة عمػػى االبتكػػار كأخػػذ المبػػادرة (مػػيالد-176 :2003 ،
.)177
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الرقمي ػػة  ،حي ػػث يج ػػد
الرقمي ػػة أص ػػعب عنص ػػر م ػػف عناص ػػر المكاطن ػػة ٌ
كي ػػرل ال ػػبعض أف التج ػػارة ٌ

المممكف صعكبة في تدريب الطالب عمييا داخؿ الفصؿ الدراسي ،ألنيـ يعتقػدكف أنػو لػيس مػف مسػئكلياتيـ
تعمػػيـ الطػػالب الحػػرص فػػي الش ػراء كالبيػػع عبػػر اإلنترنػػت ،كعمػػى الػػرغـ مػػف صػػعكبة األمػػر إال أف الم ػربيف

يجب أف يقكمكا بدكرىـ في تدريب الطالب عمى التعامؿ بذكاء في مثؿ ىػذه المكاقػؼ ،فمػيس مػف الجيػد أف
يشترم الطالب مف خالؿ اإلنترنت بدكف التفكير في العكاقب ،فيجب أف يتعممكا كيؼ كمف أيف يػتـ الشػراء

حتى ال يصبحكا عرضة لمسرقات (المسمماني.)41 :2014 ،

الرقميػػة تتطمػػب ضػػركرة عقػػد لقػػاءات تكعيػػة لممعمٌمػػيف كالطمبػػة حػػكؿ آلي ػات
كلػػذلؾ فػػإف المكاطنػػة ٌ

التعامػػؿ السػػميـ مػػع المكاقػػع التجاريػػة المتاحػػة عمػػى شػػبكة االنترنػػت ،كتكزيػػع نش ػرات تثقيفيػػة عمػػى الطمبػػة

كالمعمٌميف كمديرم المؤسسات التعميمية تتناكؿ أساسيات عممية الشراء كالدفع مف البطاقات البنكيػة ،كاتاحػة

فرصان متسػاكية لمجميػع مػف أجػؿ التػدريب كالػتعمـ فػي مجػاؿ اسػتخداـ المكاقػع التجاريػة المكثكقػة التػي تػؤمف
حماية لممستخدميف.

الرقمي
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
المجال الثالث :تعزيز الثقافة ّ
الرقمية فمسفة متكاممة مف القيـ كاألىداؼ كالكسائؿ المتكاممة ،فإف
نظ انر ألف التحكؿ نحك المكاطنة ٌ
ترجمتيا إلى الكاقع العممي يحتاج إلى جيكد كمتطمبات عديدة يأتي في مقػدمتيا زيػادة كعػي األفػراد لطبيعػة

التكيػػؼ معػػو ،كىػػك مػػا يعػػرؼ بتعزيػػز
ىػػذا التحػػكؿ كاالسػػتعداد النفسػػي كالسػػمككي كغيػػر ذلػػؾ مػػف متطمبػػات ٌ
الرقمية.
الرقمي أك المياقة ٌ
الرقمية ثقافة اإلتيكيت ٌ
الثقافة ٌ
الرقمػػي المتنػػامي كانخػراط الطػػالب المت ازيػػد فػػي المجتمعػػات االفت ارضػػية أصػػبحت
ففػػي ظػػؿ التكغػػؿ ٌ
ىناؾ حاجة ممحة إلحداث تغييرات مماثمة في طبيعة كمالمح البيئة التعميمية كمفاىيميا ،األمػر الػذم أدل

إلى ظيكر مفاىيـ كأنماط جديدة في التربيػة تتناسػب مػع تمػؾ الثػكرة التػي أطمػؽ عمييػا الػبعض مصػطمح أك

الرقميػػة" ،التػػي تسػػعى إلػػى تكػػكيف م ػكاطف ٌرقمػػي فعػػاؿ مػػدعكـ بػػأطر كقػػيـ أخالقيػػة تػػؤمف لػػو
نمػػط "التربيػػة ٌ
الرقمػػي ،كأصػػبح اليػػدؼ الحػػالي مػػف التربيػػة فػػي ظػػؿ ىػػذه الثػػكرة ىػػك تمكػػيف
الحمايػػة مػػف مخػػاطر الفضػػاء ٌ
الطالب مف التعامؿ مع ما أنتجتو مف أدكات ككسائط ٌرقمية كمجتمعات افتراضية ،كامدادىـ بإطار معرفػي
الرقمية في حياتيـ كمجتمعاتيـ ،ككيػؼ يسػتفيدكف منيػا بطريقػة صػحيحة كآمنػة،
يؤىميـ لفيـ تأثيرات الثكرة ٌ

الرقميػػة (الجػزار:2014 ،
كمػػا تػػكفر ليػػـ فػػرص التػػدريب عمػػى ميػػارات اسػػتخداـ تقنياتيػػا كتصػػفح الشػػبكات ٌ
.)407
الرقمية ليست باألمر اليسير ،فأكلياء األمكر كالمعمٌمكف يجدكف
كيجب التأكيد ىنا عمى أف التربية ٌ
صعكبة بالغة في مكاكبة التكنكلكجيا الحديثة كما ليا مف آثار عمى الطالب ،كحتى يتمكنكا مف القياـ
بدكرىـ بصكرة فعالة ،يجب أف يظمكا عمى كعي بالتكنكلكجيا الحديثة ،كما يجب أف يضعكا في اعتبارىـ
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أنيـ لف يستطيعكا تجاىؿ أك منع استخداـ التكنكلكجيا في المنزؿ أك المدرسة أك المجتمع (المسمماني،

.)42 :2014

الرقمي كاقعان يفرض نظاـ تعميمي جديد لمتكاصؿ يصعب عمينا
إلى جانب ذلؾ أصبح التعميـ ٌ
تجاىمو ،ألنو يسمح كيضمف إثراء كتنمية محيط تعمـ المتعمميف تالميذ كطالب عمى حد سكاء في

المضام يف أك القدرة عمى تحصيؿ المعارؼ بذكاتيـ أك مف خالؿ اآلخريف بالتفاعؿ الدائـ في محيط كؿ

منيـ ،كىذا النظاـ الذم يعتمد في التعميـ عمى عنصريف ،األكؿ االندماج في المحيط ،كالثاني تحصيؿ

المعارؼ بكسائؿ تمكف مف التكاصؿ بكاسطتو كالتبادالت كاإلبداع إنو سمة عممية جديدة ليذا العصر

تدفعنا التفكير في إيجاد كيفية تمكننا مف استغاللو "الرقمنة" كنظاـ تعميمي لتسييؿ االستفادة منيا في

المكاقؼ التعميمية األساسية كالحيكية في التعميـ (بككريسة.)103 :2013 ،

كبالت ػػالي يس ػػتكجب عم ػػى المؤسس ػػة التربكي ػػة أف تكج ػػو اىتمامي ػػا نح ػػك نكعي ػػة التكنكلكجي ػػا الكاج ػػب

اقتنائي ػػا كتعممي ػػا كالت ػػدرب عميي ػػا ،كاألس ػػمكب األمث ػػؿ ف ػػي تش ػػغيميا كاالس ػػتفادة مني ػػا ،كيتطم ػػب ى ػػذا ت ػػدريب

الرقميػة ،حيػث يتعممػكف فػي ظػؿ مجتمػع
الطالب عمى ميارات بحث كمعالجة معقدة مف بينيا محك األميػة ٌ

الرقمية تقكـ عمى تعميـ كتثقيؼ الطػالب بأسػمكب جديػد آخػذان فػي االعتبػار حاجػة
رقمي ،كلذا فإف المكاطنة ٌ
ىؤالء الطالب إلى مستكل ً
عاؿ جدان مف ميارات محك األمية المعمكماتية (الجزار.)409 :2014 ،
كما يتطمب أيضان تنظيـ لقاءات تدريبية لتنمية ميارات المعمٌميف المتعمقة بتنفيػذ أنشػطة تعمػـ ٌرقميػة

الرقمػي كسػبؿ
تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ،كتنظيـ ندكات كبرامج تعميمية حكؿ أخالقيػات التعامػؿ ٌ
الرقميػػة فػػي عمميتػػي التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كتكزيػػع نش ػرات تثقيفيػػة كارشػػادية لزيػػادة كعػػي
االسػػتفادة مػػف التقنيػػات ٌ

المعمٌم ػػيف ب ِّ
الرقم ػػي م ػػع الطمب ػػة كالمجتم ػػع ،يض ػػاؼ إل ػػى ذل ػػؾ ض ػػركرة مش ػػاركة
أىمي ػػة التكاص ػػؿ كالتفاع ػػؿ ٌ
الرقمية.
المعمٌميف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية المتعمقة بالثقافة ٌ
حيث أف النظـ اإللكتركنية تتطمب إحداث تغييرات جذرية في نكعية العناصر البشرية ،كبالتالي ال

بػػد مػػف إعػػادة النظػػر فػػي نظػػـ التعمػػيـ كالتػػدريب لمكاكبػػة ىػػذا التحػػكؿ الجديػػد ،بمػػا فػػي ذلػػؾ الخطػػط كالبػرامج
كاألسػ ػػاليب ،كالمصػ ػػادر التعميميػ ػػة كالتدريبيػ ػػة عمػ ػػى كافػ ػػة المسػ ػػتكيات (حسػ ػػيف ،)253 :2005 ،كألف مػ ػػف

الرقمػػي) قبػػؿ اسػػتخداميا ،فعمػػى المؤسسػػة
الرقميػػة (االتيكيػػت ٌ
الصػػعب أف يكتسػػب الطػػالب قكاعػػد المياقػػة ٌ

التربكيػػة غػػرس االسػػتخدامات كالتص ػرفات الالئقػػة كغيػػر الالئقػػة فػػييـ كم ػكاطنيف ٌرقميػػيف ،كغالبػان مػػا تفػػرض

الرقمي ػػة بع ػػض المػ ػكائح كالقػ ػكانيف عم ػػى المس ػػتخدميف ،أك ي ػػتـ حظ ػػر التقني ػػة بك ػػؿ بس ػػاطة لكق ػػؼ
التطبيق ػػات ٌ
االستخداـ غير الالئؽ ،إال أف سف المكائح كصياغة سياسات االستخداـ كحدىا ال تكفػي فػال بػد مػف تثقيػؼ

كؿ مستخدـ كتدريبو عمى أف يككف مكاطنان ٌرقميان مسئكالن في ظؿ مجتمع جديد (الجزار.)408 :2014 ،
كعمى الرغـ مف أف مؤسسات التعميـ قد حققت إنجا انز مقبكالن في مجاؿ نشر كاستخداـ التكنكلكجيا،

إال أنو ما زاؿ أماميا الكثير لمقياـ بو ،البد أف يتكجو التركيز بصفة متجددة إلى نكعية التكنكلكجيا الكاجػب
اقتنائيػا كتعمميػا كالتػدريب عمييػا كاألسػمكب األمثػؿ فػي تشػغيميا كاالسػتفادة منيػا ،كمػا أف بعػض التقنيػات
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تشػؽ طريقيػا إلػى مجػاالت العمػؿ المختمفػة ،كال يػتـ اسػتخداميا فػي مؤسسػات التعمػيـ ،أمثػاؿ :مػؤتم ارت

الفيديك ،كأماكف المشاركة عبر اإلنترنت ،عالكة عمى ذلؾ ،يحتاج كثير مف العماؿ باختالؼ مجاالتيـ إلى
معمكمات آنية كفكرية كتتطمب ىذه العممية ميارات بحث كمعالجة معقدة مف بينيا محك األميػة المعمكماتيػة
(الدىشاف كالفكييي.)15 :2015 ،

الرقمي
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
المجال الرابع :نشر الوعي بالقوانين ّ
الرقمية المتساكية كدعػـ الكصػكؿ اإللكتركنػي داخػؿ المؤسسػة التعميميػة،
العمؿ نحك تكفير الحقكؽ ٌ

الرقمية لـ تعد فقط أداة لممساعدة في تنمية الطالب ،بؿ تجاكزت ذلؾ كأصبحت
انطالقان مف أف المعمكمات ٌ
ضػ ػػركرة حيكيػ ػػة ال يسػ ػػتطيع اإلنسػ ػػاف بػ ػػدكنيا ،فػ ػػإف األمػ ػػر يتطمػ ػػب االىتمػ ػػاـ بتعزيػ ػػز اسػ ػػتخداـ تكنكلكجيػ ػػا

الرقميػة (الجػزار:2014 ،
المعمكمات في مراحؿ التعميـ ،كاتاحتيا لمجميع باعتبارىا مف أىـ حقكؽ اإلنسػاف ٌ
.)410
فالتكنكلكجيا لـ تعد مجرد لعبو ،بؿ أصبحت أداة لتيسير األمػكر الحياتيػة ،كىػذا االنتشػار كاف كػاف

لو العديد مف المميػزات كسػيكلة االتصػاؿ بػاآلخريف كامكانيػة تحصػيؿ المعمكمػات فػي أم مكػاف كزمػاف مػع

السػػرعة فػػي إنجػػاز األعمػػاؿ ،إال أف ىنػػاؾ بعػػض األف ػراد الػػذيف يسػػتخدمكف ىػػذه التكنكلكجيػػا اسػػتخدامات
سيئة ،كتتعدد أسباب ذلؾ :كنقص التعميـ كالتدريب بالمدارس ،كاالفتقار إلى كجكد القكاعد كالسياسػات التػي

تضػػع إطػػا انر لسياسػػات االسػػتخداـ المقبػػكؿ لمتكنكلكجيػػا ،كمػػف ىنػػا ظيػػرت الحاجػػة إلػػى دعػػـ دكر التعمػػيـ فػػي

تق ػػديـ ع ػػدد م ػػف األنش ػػطة أك البػ ػرامج أك االس ػػتراتيجيات الت ػػي تس ػػتند عم ػػى ت ػػدريب الط ػػالب عم ػػى الس ػػمكؾ
الرقمي ،أك كما يشير
التكنكلكجي المقبكؿ ،كتعريفيـ بالقكاعد كالمسئكليات الممقاة عمى عاتقيـ في المجتمع ٌ

الرقميػػة الصػػحيحة التػػي تمكػػنيـ مػػف االسػػتفادة مػػف إيجابيػػات العػػالـ
الػػبعض إكسػػاب الطػػالب قػػيـ المكاطنػػة ٌ

الرقمي كتالفي سمبياتو (المسمماني.)19 :2014 ،
ٌ
الرقمػي تتطمػب مػف أبنائنػا أف يككنػكا عمػى كعػى بكاجبػاتيـ كالت ازمػاتيـ أثنػاء
فالحيػاة فػي العصػر ٌ

التعامؿ مع معطيات ذلؾ العصر كالتي ىي في الحقيقة حقكؽ ليخريف ممف يتعاممكف معنا ،كفى المقابؿ
يككنػكا عمػى كعػى كد اريػة بحقػكقيـ كىػـ يتعػاممكف مػع تمػؾ الحيػاة كذلػؾ العصػر ،كالتػي ىػي فػي المقابػؿ

كاجبات كالتزامات عمى اآلخريف ممف يتعاممكف معيـ مف خالؿ تقنيات ذلؾ العصر ،كىك ما يمكف أف يتـ

الرقمية
الرقمية ،كالذم يمكنيـ مف فيـ كيفية استخداـ التقنيات ٌ
مف خالؿ ما اصطمح عمى تسميتو المكاطنة ٌ
بطريقػة آمنػو ،كخمقيػة ،كقانكنيػة ليككنػكا مػكاطنيف رقميػيف صػالحيف ،كمتعممػيف مػدل الحيػاة (الدىشػاف
كالفكييي.)8 :2015 ،

الرقمية ىػك العنصػر المعنػي باألخالقيػات المتبعػة داخػؿ التكنكلكجيػا ،كالتػي تسػعى
كاحتراـ القكانيف ٌ
الرقميػػة ،أك االسػػتخداـ
التربيػػة تأكيػػدىا عنػػد الطػػالب س ػكاء االسػػتخداـ غيػػر األخالقػػي كالس ػرقة أك الجريمػػة ٌ

الرقمػػي ال بػػد مػػف
الرقمػػي ،حيػػث تكجػػد عػػدة قػكانيف سػػنيا المجتمػػع ٌ
اإليجػػابي عبػػر االلتػزاـ بقػكانيف المجتمػػع ٌ
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االنتبػػاه إلييػػا ،كيقػػع تحػػت طائمػػة ىػػذه الق ػكانيف كػػؿ مػػف اختػػرؽ معمكمػػات اآلخ ػريف ،كقػػاـ بتنزيػػؿ الممفػػات

الخاصػة بيػػـ بشػػكؿ غيػر مشػػركع ،كانشػػاء كافػػة أنػكاع الفيركسػػات المػػدمرة كفيركسػات التجسػػس كغيرىػػا مػػف
الرسائؿ غيػر المرغػكب فييػا أك سػرقة ىكيػة شػخص آخػر أك ممتمكاتػو ،كػؿ ىػذا يعػد عمػالن منافيػان لألخػالؽ

(الجزار.)409 :2014 ،

الرقمي ػػة كحق ػػكؽ كمس ػػئكليات
كت ػػرل الباحث ػػة أف م ػػف المتطمب ػػات األساس ػػية لنش ػػر ال ػػكعي ب ػػالقكانيف ٌ

الرقمي داخؿ المؤسسات التعميمية ما يمي:
المكاطف ٌ
 .1عقػػد لقػػاءات تكعكيػػة لجميػػع منتسػػبي المؤسسػػة التعميميػػة لزيػػادة كعػػييـ بػػالقكانيف كالعقكبػػات الخاصػػة
الرقمية.
بمكافحة الجرائـ ٌ

 .2تكزي ػػع نشػ ػرات إرش ػػادية كتكجييي ػػة داخ ػػؿ المؤسس ػػة التعميمي ػػة ح ػػكؿ أضػ ػرار اس ػػتخدـ بػ ػرامج القرص ػػنة
كالبرمجيػػات الخبيثػػة ،كأضػرار العبػػث بمحتػػكل المكاقػػع اإللكتركنيػػة كعقكبػػة انتحػػاؿ شخصػػيات اآلخػريف

عمى شبكة االنترنت.

الرقمية.
 .3تنظيـ دكرات تدريبية حكؿ االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقع ٌ
 .4تنظيـ كرش عمؿ حكؿ حقكؽ الطبع كالنشر اإللكتركني.
الرقمية
المجال الخامس :توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

الرقميػة تتضػمف تكجيػو كحمايػة المسػتخدميف مػف شػريحة الشػباب كالمػراىقيف ،كالتعريػؼ
المكاطنػة ٌ
بمنافع التقنيات الحديثة ،كالحماية مف أخطارىا ،أم كيفية التعامؿ الذكي مػع ىػذه التكنكلكجيػا ،كمػف خػالؿ

مبادئ االحتراـ ،كالتعميـ ،كالحمايػة ،حيػث يػتـ التكاصػؿ كالمشػاركة عبػر الكسػائؿ اإللكتركنيػة بطريقػة الئقػة

كقػكانيف ٌرقميػة خاصػة كضػعت لمحػد مػف التجػاكز كاالختػراؽ ،كأمػا مػف الجانػب التعميمػي فيػي تتػيح تبػادؿ
المعمكمػات باسػتخداـ األدكات التكنكلكجيػة التػي تكفرىػا ،فضػالن عػف إمكانيػة التجػارة اإللكتركنيػة ،كمػا تػكفر

الرقمي إضافة إلى تكفير الصحة كالسػالمة أم كػؿ مػا يتعمػؽ
الرقمية الحقكؽ كالمسئكليات كاألمف ٌ
المكاطنة ٌ
الرقمية (الدىشاف كالفكييي.)12-11 :2015 ،
بالصحة النفسية كالبدنية في عالـ التكنكلكجيا ٌ
كتعػػد الصػػحة البص ػرية كأع ػراض اإلجيػػاد المتكػػرر كالممارسػػات السػػمعية مػػف أىػػـ القضػػايا التػػي

يجب تناكليا في عالـ التكنكلكجيا الحديث ،كباستثناء الجكانب البدنية ،تكجد المشكالت النفسية التي تنتشر
كالن ػػار ف ػػي اليش ػػيـ ف ػػي اآلكن ػػة األخيػ ػرة ،ف ػػال ب ػػد تكعي ػػة المس ػػتخدميف بالمخ ػػاطر الكامنػ ػة ف ػػي التكنكلكجي ػػا،

الرقمية ثقافة تعميـ مستدمي التكنكلكجيا أساليب حماية أنفسيـ عبر التعميـ كالتدريب مف
كتتضمف المكاطنة ٌ
خالؿ المبادرات القكمية في مجاؿ االسػتخداـ اآلمػف لإلنترنػت (الدىشػاف ،)85 :2016 ،كتػرل الباحثػة أف

الرقميػة
المبادرات القكمية ضػركرية ككػذلؾ فػإف ىنػاؾ متطمبػات أساسػية لتػكفير متطمبػات الصػحة كالسػالمة ٌ

في المدارس يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي:

الرقمية.
 .1تكفير مقاعد مريحة تسمح بالجمسة الصحيحة أثناء استخداـ األجيزة ٌ
5.

 .2تكفير شاشات ٌرقمية  LCDعالية الدقة ،تتيح امكانية ضبط درجػة السػطكع كالتبػايف فػي اإلضػاءة إلػى
المستكل األنسب.
 .3تثبيت األثاث جيدان لضماف سالمة األجيزة كالتكصيالت الكيربائية.
 .4التأكد باستمرار مف سالمة األسالؾ كالتكصيالت الكيربائية.

 .5تكفير مثبتات جيد لحماية األجيزة مف تغيرات التيار الكيربائي.
 .6استخداـ أدكات النظافة التي ال تثير الغبار.

الرقمية.
 .7تكفير لكحات إرشادية حكؿ االستخداـ السميـ لألجيزة كالتقنيات ٌ
الرقمي
المجال السادس :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

مػع انتشػار اسػتخداـ اإلنترنػت بػدأت تظيػر العديػد مػف السػمبيات المتعمقػة بطبيعػة التعامػؿ مػع شػبكة

اإلنترنػت كسػكء االسػتخداـ أك االسػتخداـ غيػر الرشػيد ،ألنػو عمػى الػرغـ مػف نجػاح ىػذه الكسػيمة التكنكلكجيػة

الفائقة ،فيي مع ذلؾ في رأل الكثيريف ليا جانب إيجابي كجانب سمبي ،كبالتالي فيناؾ عكاقب كخيمة كمخاطر

عديدة يمكف أف نتعرض ليا أثناء التجكاؿ بيا ،كمف ىنا نقكؿ إف اإلنترنت سػالح ذك حػديف ،فيػك مػدخؿ لمكثيػر

مف األشياء النافعة ،كلكف مع األسؼ؛ فيك يفتح المجاؿ أمػاـ الكثيػر مػف األشػياء المؤذيػة لمػدخكؿ إلػى األجيػزة
الشخصػية ،كلػذلؾ فينػاؾ أشػياء البػد مػف االعتنػاء بيػا ،حتػى يمكػف االسػتفادة منػو كمػع مػا يػكفره مػف خػدمات
كجكانػب إيجابيػة عديػدة كتجنػب العديػد مػف المخػاطر التػي يمكػف أف يتعػرض ليػا أثنػاء تجكلػو فػي عالمػو

االفت ارضػي ،كلإلبقػاء عمػى تشػغيؿ أجيػزة الكمبيػكتر كالشػبكات التػي تتػيح التعامػؿ مػع اإلنترنػت بأمػاف ككفػاءة
عالية (الدىشاف كالفكييي.)5 :2015 ،

كيترتب عمى االنتقاؿ مف النظاـ التقميدم بما يتضمنو مف نماذج كأكراؽ كتكقيعات كأختاـ إلى

الرقمي إلنجاز المعامالت مف خالؿ أجيزة الحاسب اآللي كاإلنترنت في تبادؿ الكثير مف البيانات
النظاـ ٌ
الشخصية كالسرية ،كمف ثـ فيي معرضة لمسطك عمييا كاساءة استخداميا ،كبالتالي ال بد مف كجكد
تشريعات كقكانيف تحمي ىذه البيانات ،كذلؾ ىناؾ حاجة لكجكد قكانيف تتعمؽ بجرائـ اإلنترنت (العكاممة،

.)269 :2003

الرقميػة مسػألة األخالقيػات المتبعػة داخػؿ مجتمػع التكنكلكجيػا ،كيفضػح
كيعػالج قطػاع القػكانيف ٌ
الرقميػة ،كمػا يفصػح االسػتخداـ القػكيـ عػف
االسػتخداـ غيػر األخالقػي نفسػو فػي صػكرة السػرقة أك الجريمػة ٌ

الرقمي ،كلذلؾ البد أف يعرؼ المستخدمكف أف سرقة أك إىدار ممتمكات
نفسو عبر االلتزاـ بقكانيف المجتمع ٌ
اآلخريف ،أك أعماليـ ،أك ىكيتيـ عبر اإلنترنت يعد جريمة أماـ القانكف ،كمف ىنا ،تكجد عدة قكانيف سػنيا

الرقمػي البػد مػف االنتبػاه إلييػا ،كيقػع تحػت طائمػة ىػذه القػكانيف كػؿ شػخص يػؤدم عمػالن أك حتػى
المجتمػع ٌ
يمعػب عبػر اإلنترنػت ،كلػذا ،فػإف اختػراؽ معمكمػات اآلخػريف ،كتنزيػؿ الممفػات الخاصػة بيػـ بشػكؿ غيػر

مشركع ،كانشاء كافة أنكاع الفيركسات المدمرة كفيركسات التجسس كغيرىا مف الرسائؿ غير المرغكب فييا
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أك سرقة ىكية شخص آخر أك ممتمكاتو ،كؿ ىذا يعد عمال منافي لألخالؽ (الدىشاف كالفكييي:2015 ،
.)16

الرقمي ،مف خالؿ
كيقع عمى عاتؽ األسرة كالسمطات المدرسية مسئكلية كبيرة في تحقيؽ األمف ٌ

التأكيد عمى حماية المعمكمات مف أكلئؾ الذيف ليس لدييـ حؽ الحصكؿ عمييا ،ككذلؾ حماية األجيزة

الرقمي يتطمب:
ذاتيا ،كحماية المكظفيف كىكياتيـ الشخصية ،لذلؾ فإف كتحقيؽ عنصر األمف ٌ
 .1حماية األجيزة كأمف الشبكات.
 .2حماية الزمف الشخصي (سرقة اليكية كالمطاردة كالتصيد عبر اإلنترنت).
 .3حماية األمف المدرسي (القرصنة كالفيركسات).

 .4حماية األمف المجتمعي "التيديدات اإلرىابية" (المسمماني.)41 :2014 ،

كما يتطمب أمف شبكات المعمكمات نفقات مالية ،كقد تثير قضايا الخصكصية كالسطك عمى

الشبكات قضايا مالية كقانكنية مكمفة لألفراد كالمؤسسات كالحككمات عمى السكاء ،كضركرة مكاكبة

المستجدات التكنكلكجية كتحديث شبكات المعمكمات كنظميا قد ينبئ بكمفة متزايدة ،غير أف تكسيع قاعدة
المستخدميف لشبكات المعمكمات كالخدمات قد يساعد في خفض كمفتيا الثابتة ،بينما قد يحتاج مزيدان مف

المخصصات لدعـ أكلئؾ الذيف ال يممككف الميارات كالتعميـ كالثقافة (العكاممة.)273 :2003 ،

في ضكء ما سبؽ تخمص الباحثة إلى القكؿ بأف أبرز متطمبات تمكيف التعامؿ مع القضايا

الرقمي في المدارس تتمثؿ في:
المتعمقة باألمف ٌ
الرقمية.
 .1استخدـ كممات مركر قكية لحماية األجيزة ٌ

الرقمية ببرامج خاصة لمحماية مف التجسس.
 .2تزكيد األجيزة ٌ
المسير أك المكجو "الراكتر "Routerإلخفاء الشبكة الالسمكية.
 .3تشفير الجياز
ٌ
 .4التحديث المستمر لبرامج مكافحة الفيركسات عمى األجيزة.

الرقمية بمتصفحات آمنة لإلنترنت.
 .5تزكيد األجيزة ٌ
 .6التفعيؿ التمقائي لبرنامج الجدار النارم  Firewallالمكجكد عمى نظـ التشغيؿ.
المحور الثالث :جيود وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في مجال تمكين معمّمي المدارس

بعػػد تكقيػػع اتفػػاؽ أكسػػمك بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كاالحػػتالؿ اإلسػرائيمي كنقػػؿ الصػػالحيات

لمسػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية ،تشػػكمت ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي فػػي العػػاـ .994ـ ،كبػػدأت بعمميػػات
تطكيرية شاممة لمنظاـ التعميمي الفمسطيني بكافة عناصره كمككناتو.

التعميمي ػػة ف ػػي
فق ػػد س ػػعت ال ػػك ازرة من ػػذ تكليي ػػا أم ػػكر التعم ػػيـ إل ػػى تط ػػكير كتحس ػػيف البيئ ػػة التربكي ػػة ك
ٌ
التعميميػػة المختمفػػة،
المػػدارس التابعػػة ليػػا ،حيػػث قامػػت بتطػػكير كاعػػداد الكصػػؼ التربػػكم لمػػدارس الم ارحػػؿ
ٌ
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كقامت بإنشاء كتكسعة كصيانة المئات مػف المػدارس فػي الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة (ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ

العالي.).. :2664 ،

حي ػػث تعتب ػػر ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي الجي ػػة الرس ػػمية المس ػػئكلة ع ػػف تط ػػكير التربي ػػة كالتعم ػػيـ

الفمسػػطيني عمػػى جمي ػع المسػػتكيات بمػػا فػػي ذلػػؾ :ريػػاض األطفػػاؿ ،كالتعمػػيـ العػػاـ النظػػامي ،كالتعمػػيـ غيػػر

التعميمي ػػة
النظ ػػامي ،كالت ػػدريب المين ػػي كالتقن ػػي ،كالتعم ػػيـ الع ػػالي ،كم ػػا أني ػػا مس ػػئكلة ع ػػف إدارة المؤسس ػػات
ٌ

التعميميػػة الخاصػػة ،كتمػػؾ التػػي تػػديرىا ككالػػة الغػػكث (ك ازرة التربيػػة
الحككميػػة ،كاإلش ػراؼ عمػػى المؤسسػػات
ٌ
كالتعميـ العالي.)45 :26.. ،
كقد بدأت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بتطكير رؤل استراتيجية لنظاـ التعمػيـ الفمسػطيني ،كترجمتيػا

إلػػى أىػػداؼ محػػددة فػػي خطتيػػا الخمسػػية األكلػػى (2005-2001ـ) كالتػػي ضػػمت سػكاء فػػي منطمقاتيػػا أك
أىدافيا المحددة ،االستجابة لمتطمبات أساسية أىميا :تكفير فرص االلتحاؽ لمف ىـ في سف التعميـ العػاـ،
كتطكير التعميـ النظامي كغير النظامي ،كتنمية القكل البشرية لمنظاـ التربكم (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،

 ،)3 :2004ثػػـ كضػػعت الخطػػة التطكيريػػة التربكيػػة االسػػتراتيجية الثانيػػة (2012-2008ـ) ،كالتػػي رٌكػزت

بشكؿ رئيس عمى تحسيف نكعية التعميـ بشكؿ عاـ ،كربطو باالحتياجات االجتماعيػة كاالقتصػادية لممجتمػع

(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2 :2008 ،

ػداء
يضاؼ إلى ذلؾ أف مف أىداؼ برنامج التطكير المدرسي الذم طيِّب ٍقتو الك ازرة عمػى المػدارس ابت ن
ِّ
التعميميػة فػي المدرسػة عػف طريػؽ القيػادة الجماعيػة
العمميػة
مف العاـ الدراسي (1998-1997ـ) ىػك إدارة
ٌ
كالمسؤكلية المشتركة التي يتقاسميا المدير كالييئة التدريسية (اإلدارة العامة لمتخطيط.)24 :2000 ،

كما دعت الك ازرة مديرم المدارس إلى تنظيـ العمػؿ التربػكم كالمدرسػي مػف خػالؿ المشػاركة الفعالػة

التعميميػة ،كتشػكيؿ مجمػس ي أرسػو مػدير المدرسػة يجتمػع مػرة
مع المعمٌميف لتحقيؽ أىداؼ المدرسة التربكية ك
ٌ
أسبكعيان بعد الدكاـ لمناقشة أمريف رئيسييف ىما :الخطة المدرسية كأكضاع المدرسػة ،كمػا دعػت الػك ازرة إلػى

مشاركة المعمٌميف في كضع الخطط المدرسية ،ثـ تصاغ ىذه الخطط بعد إقرارىا كيتـ إطالع الطمبػة عمييػا
كترسؿ نسخة منيا إلى مديرية التربية كالتعميـ (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)1 :1995 ،

أيضان منحت الك ازرة استقاللية لممعمٌميف كأعطتيـ الثقة كحرية التعبير كالتنظيـ ككسعت صالحياتيـ

كأش ػػركتيـ ف ػػي المس ػػؤكلية كاتخ ػػاذ القػ ػرار (ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي ،)13 :2000 ،كأكص ػػت بمش ػػاركة

األفػ ػراد أنفس ػػيـ ف ػػي تحدي ػػد احتياج ػػاتيـ التدريبي ػػة لتمكي ػػنيـ م ػػف أداء األدكار المناط ػػة بي ػػـ (اإلدارة العام ػػة
لمتخطػ ػػيط ،)17 :2000 ،حيػ ػػث أكلػ ػػت الػ ػػك ازرة اىتمام ػ ػان ممحكظ ػ ػان بت ػ ػدريب القػ ػػكل البش ػ ػرية أثنػ ػػاء الخدمػ ػػة

(المديريف ،كالمعمٌميف كالمشرفيف) ،كتبنت االستراتيجيات التكاممية التي تجمع بيف النظرم كالعممػي فػي ىػذا

المجاؿ (اإلدارة العامة لمتخطيط.)45 :2010 ،

كقد قامت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بتنفيذ العديد مف البرامج التدريبيػة كبػرامج التييئػة لممػدراء الجػدد،

كبػرامج التمكػيف لممػدراء الػذيف مػر عمػى تعييػنيـ أكثػر مػف عػاـ ،كمػا نفػذت العديػد مػف البػرامج التدريبيػة
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المتعمقة بتمكيف المكظفيف مف التعامػؿ مػع برنػامج اإلدارة المدرسػية (ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي:2011 ،

 ،)9-8كتبذؿ ك ازرة التربية كالتعمػيـ جيػكدان مسػتمرة لتطػكير العمميػة التعميميػة داخػؿ المػدارس ،كذلػؾ بيػدؼ

تمكيف المعمٌميف ،كقد طالت ىذه الجيكد معظـ عناصر العممية التعميمية ،كخاصة اإلدارة المدرسػية ،إيمانػان
بأف إدارة المدرسة ىي العامؿ األساس في نجاح العمؿ المدرسي كتمكيف المعمٌمػيف ،فػي ىػذا اإلطػار نفػذت

ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ بعػػض التجػػارب لتحقيػػؽ الالمركزيػػة كالتػػي مػػف المتكقػػع أف تتضػػمف مزيػػدان مػػف تمكػػيف

المعمٌميف في المدارس ،كتتمثؿ ىذه التجارب في (عساؼ كاألغا:)167-165 :2015 ،

 ..برنامج المدرسة كوحدة تدريب :حيػث يعػد ىػذا البرنػامج نقطػة البدايػة نحػك اإلدارة المدرسػية المسػتقمة،
كنحػػك النمػػك المينػػي لمعػػامميف فػػي المدرسػػة ،كفق ػان لبرنػػامج تعػػده المدرسػػة ،كتنفػػذه كتقيمػػو .ييػػدؼ ىػػذا
البرنامج بشكؿ رئيس إلي تطكير األداء لجميع المعمٌمػيف فػي المدرسػة أك لمجمكعػات مػنيـ ممػا يعكػس

آثا انر إيجابية عمي أدائيـ داخػؿ المدرسػة ،كغرفػة الصػؼ ،كليػذا الػنمط الجديػد فػي عمميػة تطػكير القػكم
العاممة في المدرسة فكائد تربكية عديدة ،أبرزىا:

أ -يؤدم التدريب الجماعي إلي تكامؿ األداء بيف جميع العامميف في المدرسة.

ب -الشػػعكر بالرضػػا الػػذم ينػػتج عػػف ممكيػػة األفػراد لبرنػػامج التػػدرب الشػػتراكيـ فػػي عمميػػة التخطػػيط
كالتدريب كالتنفيذ كالمتابعة.

ج -زيادة الدعـ الذاتي لعممية التطكير كالمسئكلية المباشرة عنيا ،فالعػاممكف ىػـ األقػدر عمػي تقػديـ
كتنفيػػذ المبػػادرات اإلبداعي ػػة التػػي تأخ ػػذ بالتفاصػػيؿ ،كال تغفػػؿ العقب ػػات المحتممػػة ،كال تتجاى ػػؿ

العناصر الكامنة لعممية النجاح.

 .2برنامج المدارس المدارة ذاتياً :ىدؼ ىذا المشركع إلي تدعيـ المدارس كتأىيميا لمقابمة متطمبات خطة
ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الخمسػػية إلنتػػاج نظػػاـ إدارم فعػػاؿ كقػػكم ،كتػػدعيـ التكجػػو نحػػك الالمركزيػػة فػػي

اإلدارة التربكية ،كيتكقع مف تطبيؽ ىذا البرنامج نتائج عديدة تعمؿ عمي تمكيف المعمٌميف منيا:

أ -خمػػؽ إدارات مدرسػػية ذاتيػػة اإلدارة قػػادرة عمػى تحديػػد احتياجاتيػػا ،كرسػػـ االسػػتراتيجيات لتحقيػػؽ

ىذه االحتياجات ذاتيان عف طريؽ تطكير قدرات المدرسة اإلدارية ممػا يقمػؿ مػف اعتمادىػا عمػي

المستكيات اإلدارية العميا.

ب -تطكير القدرات اإلدارية كالمتابعة لمكظفي اإلدارة العامة لمتطكير في المدرسة.
ج -تعزيز مفيكـ الالمركزية في اإلدارة المدرسية.

 .3برنــامج المدرســة كوحــدة تطــوير :برنػػامج التطػػكير المدرسػػي ىػػك عمميػػة ضػػبط جميػػع التطػػكرات فػػي
المدرسة بخطة متكاممة ،كىك التخطيط إلحداث التطكير النكعي كالسعي لتحقيػؽ أىدافػو بشػكؿ ممػنيج

كمدركس كييدؼ البرنامج إلي:
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أ -مسػػاعدة المدرسػػة لتصػػبح مسػػئكلة عػػف تطػػكير نفسػػيا ،كتكثيػػؽ صػػمتيا مػػع المجتمػػع المحمػػي

كالجيات التربكية المسئكلة مف أجؿ تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ ،كذلػؾ انسػجامان مػع المبػادئ
العامة كاألىداؼ االستراتيجية التي أقرتيا الخطة الخمسية التطكيرية (.)2005-2000

ب -الكشػػؼ ع ػػف الق ػػدرات كالطاق ػػات التربكي ػػة العامم ػػة ف ػػي المي ػػداف ،كبمكرتي ػػا كاشػ ػراكيا ف ػػي تحم ػػؿ
المسئكليات كاتخاذ الق اررات لتصبح المدرسة كحدة تطكير متكاممة.

ج -تنميػػة ميػػارات المعمٌمػػيف فػػي التخطػػيط كالتنفيػػذ كالمتابعػػة كالتقػػكيـ إلحػػداث التغييػػر المنشػػكد فػػي
تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ باستثمار كافة اإلمكانات في المدرس كخارجيا.

يضاؼ إلى ذلؾ أف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي سعت لتمكيف العامميف مف التعامؿ مع التكنكلكجيا

التػػي فرضػػت نفسػػيا فػػي العصػػر الحػػالي كمؤشػػر لتقػػدـ المجتمعػػات كتطكرىػػا ،كأصػػبحت خيػػار اسػػتراتيجي
لتطكير المؤسسات التعميمية كاعادة ىندستيا لتتكافؽ مع متطمبات العصر كتداعياتو.

كتعتبر مبادرة التعمػيـ الفمسػطيني اإلطػار كالمنصػة التػي تعػزز كتػدعـ المشػاريع المبتكػرة ،كاالنفتػاح

فػ ػػي الممارسػ ػػات التربكيػػػة المعاصػ ػػرة ،بيػػػدؼ المسػػػاىمة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ الغاي ػػة الثاني ػػة م ػػف الخطػػػة الخمسػػػية
(2012-2008ـ) كىػي تحسػػيف نكعيػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ ،كمػػف أىػػـ القػ اررات التػػي اتخػػذت ضػػمف اسػػتراتيجية
مبادرة التعميـ الفمسػطيني ىػي :أف نظػاـ التعمػيـ الفمسػطيني مػا زاؿ بحاجػة إلػى تكجػو لمتطمبػات كاحتياجػات

الكفاءة لمقرف ( )21حيث إف أساليب التعميـ كالتعمـ المسػتخدمة فػي المػدارس مػا ازلػت تتبػع الػنمط التقميػدم
التعميمية (ك ازرة التربية كالتعميـ
في التعميـ كناد انر ما تعزز ميارات التفكير العميا كتحقؽ الكفاءة االجتماعية ك
ٌ
العالي.)54 :2010 ،
التعميميػػة
كمػػا بػػذلت الػػك ازرة منػػذ تسػػمميا مسػػئكلية التعمػػيـ جيػػكدان كبي ػرة مػػف أجػػؿ إدخػػاؿ التقنيػػات
ٌ

كتكنكلكجيا المعمكمات في مدارسيا ،كترٌكزت جيكدىا في اتجػاىيف :تػكفير ىػذه التقنيػات فػي المػدارس أكالن،
كتفعيػػؿ العمػػؿ بيػػا ثاني ػان ،كقػػد نجحػػت الػػك ازرة فػػي تػػكفير المختب ػرات لعػػدد كبيػػر مػػف المػػدارس (ك ازرة التربيػػة

كالتعمػػيـ العػػالي ،)105 :2007 ،أيض ػان سػػمحت الػػك ازرة لكػػؿ مدرسػػة بتخصػػيص نسػػبة معينػػة مػػف مكازنػػة
المدرسة لشراء التجييزات التقنية ،كما تقكـ المديرية بتخصيص جزء مف الميزانية لمتقنيات حيث يتـ تغطية

بعض احتياجات المدارس مف ىذه التجييزات (اإلدارة العامة لمتخطيط.)54 :2010 ،

إلػى جانػب ذلػؾ تػـ إطػالؽ مبػادرة التعمػيـ الفمسػطينية فػي المنتػدل االقتصػادم العػالمي فػي العػاـ

2005ـ ،كتػـ تبنييػا مػف قبػؿ السػمطة الفمسػطينية كدعمتيػا ك ازرتػي التربيػة كالتعمػيـ العػالي كاالتصػاالت
الفمسطينية ،كتيدؼ تمؾ المبادرة إلى مساعدة ك ازرة التربية كالتعميـ العالي عمى دمػج تكنكلكجيػا المعمكمػات

في النظاـ التعميمي (المجنة التكجييية الفمسطينية ألىداؼ التنمية لأللفية.)53 :2005 ،

كتجسدت الرؤية التربكية بمستقبؿ التعميـ الفمسطيني بشكؿ متكامؿ في العديد مف الكثائؽ الصػادرة

عف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي خاصة في الخطة الخمسػية التطكيريػة (2012-2008ـ) التػي رٌكػزت فػي

اسػتراتيجياتيا عمػى تعزيػز كتحسػيف نكعيػة الػتعمـ كالتعمػيـ مػف خػالؿ تطػكير كتحسػيف المنػاىج الفمسػطينية،
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التعميميػة ،كتػدريب المعمٌمػيف...الخ ،كىػذه الكثػائؽ تجسػد فمسػفتيا فػي أف تكنكلكجيػا المعمكمػات
كالم ارفػؽ
ٌ
كاالتصػاالت ىػي األداة الفعالػة فػي خمػؽ كتطػكير التعمػيـ الفعػاؿ (ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي:2010 ،
.)69-68

كقػػد جػػاء فػػي الخطػػة التطكيريػػة (2012-2011ـ) أف الػػك ازرة نفػػذت العديػػد مػػف الب ػرامج المتعمقػػة

بتنمية الميارات اإلدارية كالفنية لممكظفيف ،كقامت بتدريب جميع المعمٌميف كمديرم المػدارس عمػى الرخصػة
الدكلية لقيادة الحاسكب ،كاستخداـ التكنكلكجيا في التعميـ كالتعمـ ،كاإلدارة اإللكتركنية (ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ

العالي.)51 :2011 ،

كبمراجعة التقرير الربعي األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع لك ازرة التربية كالتعميـ العالي المقدـ لمحككمػة

الفمسطينية يمكف رصد حجـ اإلنجازات التي حققتيا الػك ازرة عمػى جميػع األصػعدة ،كالتػي مػف أىميػا :إعػادة
إحياء مبادرة التعميـ اإللكتركني الفمسطينية التي تيدؼ إلى تطكير المناىج اإللكتركنية ،كالبنية التحتيػة فػي
المدارس ،كتحسػيف كاقػع اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت فػي التعمػيـ الفمسػطيني ،ككػذلؾ تعزيػز

الشػ ػراكة ب ػػيف القط ػػاعيف الع ػػاـ كالخ ػػاص ،ككض ػػع خط ػػة اس ػػتراتيجية لتط ػػكير المػ ػكارد البشػ ػرية ف ػػي مختم ػػؼ
قطاع ػػات العم ػػؿ ب ػػالك ازرة ،كعق ػػد ال ػػدكرات التدريبي ػػة ل ػػيالؼ م ػػف المشػ ػرفيف الترب ػػكييف كالم ػػديريف كالمعمٌم ػػيف

كالمكظفيف اإلدارييف في مجاالت مختمفة (األمانة العامة لمجمس الكزراء.)14 :2010 ،

كم ػػا أف مب ػػادرة التعم ػػيـ الفمس ػػطيني ى ػػدفت إل ػػى تعزي ػػز النكعي ػػة ف ػػي التعم ػػيـ الفمس ػػطيني م ػػف خ ػػالؿ

التعميميػة فػي
مجمكعة متشابكة مف التدخالت التي صػنفت فػي أربعػة مسػارات ،كىػي :تحسػيف جػكدة البيئػة
ٌ
المػػدارس ،كتحسػػيف كفػػاءة المعمٌمػػيف كمػػديرم المػػدارس كمػػديرم التربيػػة ،كرفػػع كفػػاءة المسػػتكل األدنػػى فػػي
مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت (محػػك األميػػة فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت) كتحسػػيف

البنية التحتية ،كتحسيف التدريب الميني كالتقني (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)54 :2010 ،

في ضكء ما سبؽ ،كباإلضافة إلى تقدمو بعض ِّ
الدراسات كالكثائؽ الرسمية استطاعت الباحث صياغة

مجمكعة مف النقاط التي تعكس كاقع تمكيف المعمٌمػيف فػي مػدارس ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي الفمسػطينية،

كىذه النقاط ىي:

 .1جاء في استراتيجية إعداد كتأىيؿ المعمٌميف في فمسطيف ( )2008أف الدعـ التربكم كاإلدارم المقدـ

لممعمٌميف يحتاج إلى تطكير لتمكيف المعمٌميف مف االستمرار في التطكر الميني ،سكاء مف ناحية كمية

الكقت الذم يخصصو المدراء كالمشرفكف لدعـ المعمٌـ أك مف ناحية نكعية الدعـ المقدـ ،كفي معظـ

األحياف ،ال تكجد حكافز كافية حاليان ليمتحؽ المعمٌـ بنشاطات التطكر الميني ،كىنالؾ حاجة لمالءمة

برامج كنشاطات التأىيؿ أثناء الخدمة كالتطكر الميني المستمر لخصائص المعمٌميف كحاجاتيـ ،كذلؾ

ضركرة ربطيا باحتياجات المعمٌـ كالمدرسة (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)31 :2008 ،

 .2أفاد التقرير الصادر عف المجنة التكجييية الفمسطينية ألىداؼ التنمية لأللفية بأنو ال تكجد معايير في

الضفة الغربية كقطاع غزة لبرامج التدريب لممعمٌـ ما قبؿ الخدمة أك أثناء الخدمة ،كال تكجد سياسة
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إلطار عمؿ التنمية المينية لممعمٌـ مع عدـ كجكد حكافز لتعزيز أدائيـ أك حتى إلرشادىـ في تدريبيـ

(المجنة التكجييية الفمسطينية ألىداؼ التنمية لأللفية.)29 :2005 ،

 .3جاء في استراتيجية إعداد كتأىيؿ المعمٌميف في فمسطيف ( )2008أنو ال تكجد حكافز كافية حاليان
ليمتحؽ المعمٌـ بنشاطات التطكر الميني ،كىنالؾ حاجة لمالءمة برامج كنشاطات التأىيؿ أثناء الخدمة

كالتطكر الميني المستمر لخصائص المعمٌميف كحاجاتيـ ،كذلؾ ضركرة ربطيا باحتياجات المعمٌـ

كالمدرسة (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)31 :2008 ،

 .4كذلؾ فإف االستراتيجية التي يتـ بمكجبيا تقييـ احتياجات التدريب أثناء الخدمة لـ تشرؾ المعمٌميف

بشكؿ منظـ ككاضح في تحديد احتياجاتيـ التدريبية بؿ اعتمدت بشكؿ رئيسي عمى مدير المدرسة
كالمشرؼ التربكم (المصرم.)251 :2015 ،

 .5أيضػان طبيعػة النشػاطات كالػدكرات المسػتخدمة لتأىيػؿ المعمٌمػيف أثنػاء الخدمػة ال تميػز ،فػي بعػض
األحياف ،بيف المعمٌمػيف المػؤىميف قبػؿ الخدمػة كغيػر المػؤىميف ،أك بػيف قميمػي أك كثيػرم الخبػرة ،أك بػيف
المتخصصيف بتخصصات مختمفة ،أك الذيف يعممكف بمراحؿ مختمفػة ،كالػنمط األكثػر إتباعػان فػي بػرامج

التأىيػؿ ىػك تقػديـ دكرات ،أك االلتحػاؽ ببػرامج تأىيػؿ جامعيػة ذات طبيعػة عامػة أك غيػر مالئمػة
لخصائص المعمٌميف المحددة (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)30 :2008 ،

 .6ال تكجػػد معػػايير لب ػرامج التػػدريب كال سياسػػة إلطػػار عمػػؿ التنميػػة المينيػػة لممعمٌمػػيف بمػػا يسػػاعد عمػػى
التكيػػؼ ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػى عػػدـ ربػػط التػػدريب بػػأم
تمكيػػنيـ كرفػػع مسػػتكل أدائيػػـ كزيػػادة قػػدرتيـ عمػػى ٌ
نظاـ لمحكافز سكاء أكاف إداريان أـ ماليان ،حيػث يحتػاج الػدعـ المقػدـ مػف مػديرم المػدارس لممعمٌمػيف إلػى

تط ػػكير لتمك ػػيف المعمٌم ػػيف م ػػف االس ػػتمرار ف ػػي التط ػػكر المين ػػي ،سػ ػكاء م ػػف ناحي ػػة كمي ػػة الكق ػػت ال ػػذم

يخصصو المدراء لدعـ المعمٌـ أك مف ناحية نكعية الدعـ المقدـ (المصرم.)251-250 :2015 ،

 .7كفقػان لمنشػرة الصػػادرة عػػف األمانػػة العامػػة لمجمػػس الػػكزراء فػػإف بػرامج تػػدريب المعمٌمػػيف كثيػرة كعديػػدة
كمتضػاربة كتػتـ تحػت أجنػدة الممػكليف ممػا يضػعؼ إمكانيػة االسػتفادة منيػا (األمانػة العامػة لمجمػس

الكزراء.)30 :2010 ،

 .8عمػى الػرغـ مػف كجػكد عػدة مؤسسػات مجتمػع مػدني تسػاىـ فػي ِّ
عمميػة التطػكر المينػي لممعمٌمػيف ،مثػؿ
مركػز القطػاف لمبحػث كالتطػكير التربػكم ،كمركػز إبػداع المعمٌػـ ،كىػذه المؤسسػات تقػدـ أنشػطة كدكرات
متنكعػػة لتطػػكير المعمٌمػػيف ،إال أف ىػػذه األنشػػطة ال تقػػدـ ،عمػػى األغمػػب ،لممعمٌػػـ أيػػة ميػزة ماديػػة

ِّ
عمميػة تقػديـ الػدعـ كاإلرشػاد لممعمٌػـ
كالحصػكؿ عمػى عػالكة أك درجػة ،كمػا أف ىنػاؾ حاجػة لتنظػيـ

الجديد ،كما تظير حاجة لتتنكع برامج كنشاطات التطكر الميني المستمر ،كحرية اختيار لممعمٌميف مف
أجؿ إيجاد تالؤـ أفضؿ بيف نشاطات التطكر المينػي كخصػائص كحاجػات المعمٌػـ ،كيكجػد ،مػف ناحيػة
ثانيػة ،حاجػة لػربط التطػكر المينػي لممعمٌمػيف بنشػاطات تحسػيف المدرسػة التػي يعمػؿ فييػا المعمٌػـ ،كىػذا
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يتطمب تطكير قدرات المديريف ،كاعطاءىـ مسؤكلية في تطػكير مدارسػيـ كدعػـ تطػكر معمٌمػييـ (ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي.)31-30 :2008 ،

 .9باالستناد إلى دراسة (تحميؿ خدمات قطاع التعميـ العاـ مف منظكر النكع االجتماعي) كالخاصة بعمميِّة
تشخيص الكادر التعميمي ،فقد خمصت نتائجيا إلى أف العديد مف المعمٌميف ليسكا مدربيف تػدريبان كافيػان،

كأف تدريبيـ ال يدعـ تدريس المناىج ،كأف األنشطة العمميِّة في الكتب كأدلة المعمٌميف غير مطبقة ،كما

أف مختبرات العمكـ كالتعميـ األخػرل غيػر مسػتخدمة بمػا فيػو الكفايػة ،كأف األسػاليب السػائدة فػي التعمػيـ
ىي المحاضرة ،كذلؾ عمى نطاؽ مدارس الػذككر كاإلنػاث ،كعمػى الػرغـ مػف تنظػيـ العديػد مػف الػدكرات

التدريبيػة أثنػاء الخدمػة فإنيػا لػـ تكػف كافيػة (المبػادرة الفمسػطينية لتعميػؽ الحػكار العػالمي كالديمقراطيػة،

.)27 :2010

 .10كفقان لدراسة (كاقع التعميـ العاـ في قطاع غزة مع بدايػة العػاـ الجديػد) فػإف قطػاع التعمػيـ ىػك أحػد أىػـ
القطاعػػات المتضػػررة مػػف االنقسػػاـ الفمسػػطيني كال زاؿ يعػػاني منػػو ،كيتمثػػؿ ذلػػؾ بالضػػعؼ الشػػديد فػػي

التنسيؽ بيف ك ازرتي التربية كالتعميـ العالي في الضفة كغزة مما أثر سمبان عمى المسيرة
التعميميػة ،أيضػان
ٌ
العديد مف البرامج كالمشاريع متكقفة نتيجػة الضػائقة الماليػة التػي تمػر بيػا الحككمػة فػي غػزة كقػد ترتػب
عمى ذلؾ تكقؼ بعض مشػاريع البنيػة التحتيػة لممػدارس ،كعجػز كبيػر فػي تغطيػة احتياجػات المػديريات

كالمػػدارس مػػف األدكات المسػػاندة كالخػػدمات ،كمػػا أف كثيػػر مػػف مػػدارس قطػػاع غ ػزة أصػػبحت ال تنتفػػع
بخدمات اإلشػراؼ كالتكجيػو كاإلرشػاد ،ككػذلؾ الخػدمات األكثػر تخصصػان مثػؿ خػدمات الػدعـ الخػارجي
لممػػدارس ،بالطريق ػػة المناس ػػبة ،كذل ػػؾ نتيج ػػة إلضػ ػراب العديػػد م ػػف المرش ػػديف كع ػػدـ االستعاض ػػة ع ػػنيـ

بمرشديف جدد (مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف.)3 :2011 ،

 .11ىيمنة مديرم المدارس عمى الجدكؿ المدرسي كتحكميػا فػي تنظيمػو كبنائػو ،كلػيس عمػى المعمٌمػيف إال
القبػػكؿ دكف االعتػراض أك االمتعػػاض ،كيكاجػػو بعػػض المعمٌمػػيف مشػػكمة عػػدـ اكتمػػاؿ جدكلػػو األسػػبكعي

تكيفػػو (المصػػرم،
فػػي مدرسػػة كاحػػدة ممػػا يضػػطره لمعمػػؿ فػػي أكثػػر مػػف مدرسػػة ممػػا يػػؤثر عمػػى درجػػة ٌ
.)254 :2015
 .12ذكرت غالبية الدراسات كاألبحاث بأف ىناؾ عدـ كضكح لفمسفة المنياج بالنسبة لممعمٌميف كعدـ تػكفر
البيئػة المدرسػية المناسػبة لتنفيػذ ىػذه المنػاىج ،كغيػاب المعمٌػـ المخػتص خاصػة فػي المػكاد العمميػة
كالتكنكلكجيػة ،كنقػص األدلػة المسػاعدة لممعمٌػـ ،كعػدـ تمكػف المعمٌمػيف مػف إنيػاء المنيػاج فػي الكقػت

المحدد خاصة في الصفيف العاشر كالحادم عشر (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)35 :2011 ،

 .13أجمعت االستطالعات التي أجريت مف قبؿ اإلدارة العامة لمتخطيط بأف مستكل أداء المعمٌميف ما زاؿ
بحاجة إلى اىتماـ أكبػر خاصػة فػي مباحػث الرياضػيات ،كالتكنكلكجيػا ،كاإلدارة ،كاالقتصػاد ،كأف سػبب

ِّ
العمميػة لمخػريجيف
ضػعؼ أداء المعمٌمػيف يعػكد إلػى نقػص فعاليػة التػدريب قبػؿ الخدمػة كنقػص الخبػرة
الجػدد ،ككجػكد ىػكة بػيف بػرامج التعمػيـ العػالي كالتعمػيـ المدرسػي ،كعػدـ قػدرة نظػاـ التعمػيـ العػالي عمػى
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االستجابة الحتياجات التعميـ المدرسي فيما يتعمؽ بالكثير مف التخصصات العممية كالتكنكلكجية (ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي.)86-85 :2007 ،

التعميمية لمكحدات الدراسية كتثبيتيا فػي دفتػر التحضػير ،كاعػداد
 .14يتـ تكميؼ المعمٌميف بدراسة األىداؼ
ٌ
الخط ػػط الس ػػنكية كالش ػػيرية كالفص ػػمية لممكاض ػػيع الخاص ػػة بالكح ػػدات الت ػػي يدرس ػػكنيا ،كاع ػػداد الكس ػػائؿ
التعميميػػة ،كالت ىعػ ُّػرؼ عمػػى المسػػتكيات الد ارسػػية لمطػػالب كمشػػكالتيـ السػػمككية ،كاعػػداد دفتػػر التحضػػير
ٌ
اليكمي ،كاجراء االختبػارات كرصػد الػدرجات ،كالمشػاركة فػي المجػاف كالمجػالس المدرسػية ،كالتعػاكف مػع

إدارة المدرسة كالمعمٌميف في تنظيـ العمؿ المدرسي ،كالمشاركة في برامج التدريب كالتفاعؿ مع فعاليات

اإلشػراؼ التربػػكم ،كالعمػػؿ عمػػى تقكيػػة الطمبػػة الضػػعاؼ كمعاكنػػة المتػػأخريف د ارسػػيان ،كالمتفػػكقيف مػػنيـ،
كتقػػديـ تقريػػر أسػػبكعي لمػػدير المدرسػػة متضػػمنان حػػاالت الغيػػاب كمػػدل متابعتيػػا مػػع كلػػي أمػػر الطالػػب،

كاثبػات اإلنػذارات الخاصػة بػو فػي السػػجؿ ،كالحػاالت االجتماعيػة ،كالكضػع الد ارسػي كالصػحي لمتالميػػذ
(أبك مصطفى كابك غالي.)305-304 :2007 ،

 .15غالبي ػػة م ػػديرم الم ػػدارس يكمف ػػكف المعمٌم ػػكف م ػػف ذكم الخبػ ػرة م ػػف ( )10-6س ػػنكات بأعم ػػاؿ د ارس ػػية
إض ػػافية ،مث ػػؿ ال ػػدركس التكض ػػيحية ،أك تحمي ػػؿ المحت ػػكل ،أك النش ػػاطات الالمنيجي ػػة ،كى ػػذه األعم ػػاؿ
تساىـ في إجياد المعمٌـ ،كتزيد مف ضغكط العمؿ لديو ،في حيف أف المعمٌميف ذكم الخبػرة القصػيرة ،ال

يعتمد مديرم المدارس عمييـ كثػ انر فػي األعمػاؿ المدرسػية نتيجػة لقمػة خبػرتيـ ،كمػا أف مػديرم المػدارس

ال يكمفػػكف المعمٌمػػيف كالمعمٌمػات مػػف ذكم الخبػرة الطكيمػػة بأعمػػاؿ مدرسػػية ،كذلػػؾ نتيجػػة إلػػى الالمبػػاالة
لدييـ ،كشعكرىـ بأنيـ أسمى مف القياـ بأعماؿ كتابية أك كرقية (المصرم.)254 :2015 ،

 .16قمة الخدمات اإلرشادية المقدمة مف مديرم المدارس لمفئات التي تحتاجيػا كفػي المجػاالت الضػركرية،
كعدـ السعي السػتخداـ منػاىج إرشػادية عالجيػة متع ٌػددة األنظمػة ،لتحديػد سػبؿ الكقايػة كالعػالج المبكػر
كالفاعػؿ ليثػار النفسػية كالجسػدية كاالجتماعيػة الناتجػة عػف الحػركب (األمانػة العامػة لمجمػس الػكزراء،

.)31 :2010

 .17غالبيػػة مػػديرم المػػدارس ال يسػػعكف إلػػى تمكػػيف كتسػػييؿ إنجػػاز المعمٌمػػيف لألعمػػاؿ المككمػػة إلػػييـ بػػال

تعقيػػدات ،كقممػػا يبػػذلكف جيػػدان لحػػؿ المشػػكالت التػػي تكاجػػو المعمٌمػػيف فػػي عمميػػـ (المصػػرم:2015 ،

.)253

 .18أف الك ازرة أصدرت التعميمات لجميع المعمٌميف في مراحؿ التعميـ العاـ منذ العاـ 2001ـ ،بتكثيػؽ كػؿ
الميػػاـ التػػي يكمف ػػكف بيػػا مثػػؿ :الت ػػدريبات اإلثرائيػػة ،أك أكراؽ العمػػؿ بأنكاعي ػػا الثالثػػة ،التحض ػػيرية أك

التقكيمية أك العالجية ،كاجتماعػات لجػاف المباحػث ،كالتقػارير الشػيرية ،كأكؿ مػا طيِّب ٍقػت ىػذه التعميمػات
عمى المعمٌميف الذيف تتراكح خبراتيـ مف ( )10-6سنكات مما زاد أعباء عمػؿ المعمٌمػيف (أبػك مصػطفى
كابك غالي.)349 :2007 ،
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 .19بع ػػض المعمٌم ػػيف يع ػػانكف م ػػف مش ػػكمة ت ػػكجيييـ كتص ػػحيح أخط ػػائيـ م ػػف قب ػػؿ م ػػديرم مدارس ػػيـ أم ػػاـ
زمالئيػػـ كأحيان ػان أمػػاـ طالبيػػـ ،ممػػا يػػؤدم إلػػى الشػػعكر باالسػػتياء كالقمػػؽ بػػيف المعمٌمػػيف كبالتػػالي سػػكء

التكيؼ (الجكجك.)123 :2000 ،
ٌ
التعميميػة
 .20عمى الرغـ مف أف مؤشػر الكثافػة الصػفية يي ٍعتىىبػر مػف أىػـ المؤشػرات التػي تقػيس تػكفر البيئػة
ٌ
التكيػؼ ،إال أنػو ال يكجػد سياسػة كاضػحة كمحػددة لػدل مػديرم المػدارس كال حتػى لػدل
المالئمة لمتعمـ ك ٌ
ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي بالنسػػبة لحجػػـ االزدحػػاـ فػػي الغػػرؼ الصػػفية "الكثافػػة الصػػفية" (المصػػرم،

.)255 :2015

يسػػتنتج ممػػا سػػبؽ أف عمميػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف فػػي مػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية

شبة متعثرة ،األمر الذم يتطمب جيكدان حثيثة مف حيث إعادة ىيكمة المدارس كعمميِّاتيػا كأنظمتيػا كمناخيػا

التنظيمي.

كقد أكصت استراتيجية إعداد كتأىيؿ المعمٌميف في فمسطيف ( )2008بضركرة اعتماد نظاـ أقؿ

مركزية في ك ازرة التربية كالتعميـ لتمبية احتياجات المدارس كالمعمٌميف بشكؿ أفضؿ كتمكيف المدارس
كالمعمٌميف ،كتأتي أىميِّة ذلؾ خاصة في ما يتعمؽ بتعييف المعمٌميف حسب حاجة المدرسة كرغبة المعمٌـ،

كفي تحديد احتياجات التطكر الميني المستمر لممعمٌـ ،كربطو بتحسيف المدرسة ،كفي إعطاء دكر لممعمٌـ

كالمدرسة في تصميـ نشاطات تحسيف المدرسة كالتطكر الميني لممعمٌـ (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،
.)44 :2008

كما أكصت دراسة أبك ىدركس كآخركف ( )2007بمحاكلة التكفيؽ بيف أعباء العمؿ كالمياـ

المككمة لقدرات كمؤىالت المعمٌميف مف قبؿ مديرم المدارس ،كالتخفيؼ ما أمكف مف أعباء العمؿ التي
تزيد مف الضغكط المينية ،خاصة عند انجاز األعماؿ المكقكتة كالمياـ المطمكبة في كقت محدد (أبك

ىدركس كآخركف ،)462-461 :2007 ،كأكصت دراسة العاجز كالبنا ( )2003بضركرة مراعاة عامؿ
الخبرة لممعمٌميف المتدربيف كاالستعانة بأصحاب الخبرة منيـ كمدربيف لممعمٌميف حديثي التعييف (العاجز
كالبنا.)245-244 :2003 ،

ِّ
عممية صنع
إلى جانب ذلؾ أكصت دراسة عسكر ( )2012بضركرة إشراؾ جميع المعمٌميف في

كاتخاذ الق اررات المدرسية ،لتعزيز الركح المعنكية لدييـ ،كتعزيز انتمائيـ لممدرسة (عسكر:2012 ،

 ،)194كأكصت دراسة الحجار ( )2004بضركرة نشر ثقافة جديدة لمتعامؿ كاالتصاؿ بيف المستكيات
اإلدارية المختمفة (المعمٌميف كالطمبة كالمديريف كالمشرفيف...الخ) تككف مبنية عمى التعاكف المشترؾ

كاالحتراـ المتبادؿ كالعمؿ بركح الفريؽ لكي يتحقؽ مفيكـ القيادة المتكاممة (الحجار ،)861 :2004 ،كما
أكصت دراسة أبك السعكد ( )2009بضركرة أف تقكـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بتشجيع استخداـ البرامج
التقنية المحكسبة كمعرفة كيفية استخداميا كبنائيا كتعريبيا ،كتصميـ برامج محاكاة لتنمية الميارات
المختمفة في ضكء كاقع المجتمع كمتطمباتو كتحديات العصر (أبك السعكد.)120 :2009 ،
6.

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بذلت جيكدان كبيػرة فػي تمكػيف

معمٌمي المدارس ،كىك ما يمكف اعتباره مؤش انر ناجحان لالستمرار في بذؿ الجيكد التمكينيػة ،غيػر أنػو ال زاؿ
متعددة.
ىناؾ جكانب ضعؼ كثيرة كأكجو قصكر ٌ

خالصة الفصل:
المعمٌ ػػـ م ػػف أى ػػـ عناص ػػر النظ ػػاـ التعميم ػػي ،كأح ػػد الرك ػػائز األساس ػػية ف ػػي العممي ػػة التربكي ػػة ،كى ػػك

المس ػػؤكؿ األكؿ ع ػػف تحقي ػػؽ أى ػػداؼ التعم ػػيـ كترجمتي ػػا إل ػػى كاق ػػع ممم ػػكس ،كاح ػػداث التغيي ػػر ف ػػي س ػػمكؾ

المتعممػػيف ،كفػػي ظػػؿ التغيػرات التػػي تشػػيدىا الحيػػاة العصػرية بػػات مػػف الضػػركرة تمكػػيف المعمٌػػـ مػػف تطػػكير
الرقميػػة فػػي
الميػػارات كالصػػفات التػػي تزيػػد مػػف فاعميتػػو المينيػػة ،كال شػػؾ أف تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

التكيػػؼ كالتكاف ػػؽ م ػػع متطمبػػات العص ػػر ا ٌلرقم ػػي
التعمػػيـ ،يمك ػػف أف يسػػاعد عم ػػى زي ػػادة قػػدرة المعمٌػػـ ،عم ػػى ٌ
كتداعياتو.
الرقميػ ػػة
كقػ ػػد تضػ ػػمف ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ كصػ ػػفان كتحمػ ػػيالن لمفيػ ػػكـ تمكػ ػػيف المعمٌمػ ػػيف ،كمفيػ ػػكـ المكاطنػ ػػة ٌ

كعناصػػرىا ،كمتطمبػػات تكظيفيػػا فػػي التعمػػيـ المدرسػػي ،كجيػػكد ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية فػػي مجػػاؿ
تمكيف معمٌمي المدارس ،كتخمص الباحثة مف خالؿ العرض السابؽ إلى أف القكؿ بأف ىنػاؾ ِّ
أىميػة قصػكل

الرقميػػة فػػي
لتمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

التعميـ.

كتعػػرض الد ارس ػػة ف ػػي فص ػػميا التػػالي الد ارس ػػات الس ػػابقة المتعمق ػػة بمكضػػكع الد ارس ػػة الحالي ػػة ،كف ػػؽ

محػػكريف ،المحػػكر األكؿِّ :د ارسػػات مرتبطػػة بتمكػػيف المعمٌمػػيف ،كالمحػػكر الثػػانيِّ :د ارسػػات مرتبطػػة بالمكاطنػػة

الرقمية.
ٌ

62

انفصم انثانث
ِّ
اندراساث انسابقت
 المحور األولِّ :دراسات مرتبطة بتمكين المعمّمين

الرقمية
 المحور الثانيِّ :دراسات مرتبطة بالمواطنة ّ
الدراسات السابقة
 التعقيب عمى ِّ

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
ِّ

تمييد

نتيجػػة لمتحػػديات التػػي تفرضػػيا المتغيػرات العالميػػة كالتطػػكرات العمميػػة كالتكنكلكجيػػة التػػي يمػػكج بيػػا

حد سػكاء إلػى االىتمػاـ
العالـ المعاصر ،أضحى التعميـ أكلكية كطنية تتسابؽ الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى ٌ
ب ػػو كمراجعت ػػو بي ػػدؼ إص ػػالحو كتط ػػكيره ،لتمكين ػػو م ػػف مكاجي ػػة متطمب ػػات العص ػػر كتحديات ػػو ،كق ػػد تع ػػددت
االتجاىات كالفمسفات كالمشاريع اإلصالحية كالتطكيرية لمتعميـ (شرير كالمصرم.)2 :2017 ،

كيعد تمكيف المعمٌـ حجر الزاكية في معظـ جيكد اإلصالح التربكم المعاصر في العديد مف الػدكؿ
ي
ِّ
العمميػػة التعميميػػة ،السػػيما فػػي ظػػؿ الطفػرة المعرفيػػة
كالمجتمعػػات لمػػا لػػو مػػف أثػػر مباشػػر كفعػػاؿ فػػي
كالتكنكلكجية التي يشيدىا العصر الحالي.

كلذلؾ فقد أكلت ِّ
الدراسات التربكية المعمٌـ اىتمامػان كبيػ انر  ،ككنػو مػف أىػـ عناصػر النظػاـ التعميمػي،

الرقم ػػي ال ػػذم يم ػػكج ب ػػو العص ػػر الح ػػالي ،ب ػػات م ػػف الض ػػركرم الس ػػعي الج ػػاد لتمك ػػيف
كف ػػي ظ ػػؿ االجتي ػػاح ٌ
الرقميػػة ،بيػػدؼ ضػػماف تحقيػػؽ االسػػتفادة القصػػكل منيػػا ،كقػػد
المعمٌمػػيف مػػف التعامػػؿ السػػميـ مػػع التكنكلكجيػػا ٌ
تمكنت الباحثة مف االطػالع عمػى بعػض ِّ
الد ارسػات السػابقة المتعمقػة بمكضػكع الد ارسػة الحاليػة ،كسػكؼ يػتـ

تناكؿ ىذه ِّ
الدراسات كفؽ محكريف كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -المحور األولِّ :دراسات مرتبطة بتمكيف المعمٌميف.

الرقمية.
 -المحور الثانيِّ :دراسات مرتبطة بالمكاطنة ٌ

كيتـ عرض ِّ
الدراسات السابقة طبقان لمتسمسؿ الزمني بدءان مػف األحػدث إلػى األقػدـ ،كقػد بمػغ عػددىا

( )53دراسة ،كىي عمى النحك اآلتي:

المحور األولِّ :دراسات مرتبطة بتمكين المعمّمين
يعػػرض ىػػذا المحػػكر ِّ
الد ارسػػات العربيػػة ثػػـ األجنبيػػة المرتبطػػة بتمكػػيف المعمٌمػػيف ،كقػػد بمػػغ عػػددىا
( )27دراسة.

الدراسات العربية:
أوالًِّ :

كتعرضيا الدراسة مف األحدث إلى األقدـ كما يمي:

 .1دراسة األحمري ( )2016بعنوان :واقع التمكين اإلداري لدي القيادات التربوية في مكاتب التربية
والتعميم بمنطقة الرياض.

كىدفت التعرؼ إلي درجة التمكيف اإلدارم لدم القيادات التربكية في مكاتب التربية كالتعميـ،
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المديرات كالمساعدات

في مكاتب التربية كالتعميـ بمنطقة الرياض في ( )15مكتبان كعددىـ ( )48حيث بمغ عدد المديرات

( )15مديرة ،كالمساعدات ( )33مساعدة ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع المديرات كالمساعدات في
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مكاتب التربية كالتعميـ كعددىـ ( )48قيادية حيث استخدمت الباحثة أسمكب الحصر الشامؿ ،كتـ بناء

استبانة كأداة لمبحث كجمع البيانات.

كقد تكصمت الدراسة إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة التمكيف اإلدارم لدم

القيادات التربكية تيعزل لمتغير سنكات الخبرة كذلؾ لصالح األكثر خبرة ،كقد أكصت الدراسة بتعزيز
شعكر القيادات التربكية بتمكينيـ إداريان كمنحيـ المزيد مف الصالحيات الالزمة لمتعامؿ مع متغيرات
الميداف التربكم ،كدراسة سبؿ التحفيز كالتشجيع لمقيادات التربكية كاالىتماـ بذلؾ لتطكير العمؿ

اإلدارم كتحقيؽ جكدة األداء كالتميز ،كزيادة مشاركة القيادات التربكية في رسـ السياسات التعميمية
كصنع الق اررات التربكية التي تخدـ الميداف التربكم.
 .2دراسة الشتيحي ( )2016بعنوان :التمكين اإلداري لمقيادات التربوية برياض األطفال وعالقتو
بممارسة عمميات إدارة المعرفة.

كىدفت التعرؼ إلي كاقع التمكيف اإلدارم لمقيادات التربكية برياض األطفاؿ ككذلؾ رصد تقديرىف

لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة بركضاتيف تمييدان لمكصكؿ إلي طبيعة العالقة بيف مستكم
التمكيف اإلدارم لمقيادات التربكية كتقديرىف لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة بركضاتيف،

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )138مف القيادات التربكية
التنفيذية برياض األطفاؿ بمحافظة المنكفية ،كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات.

كقد تكصمت الدراسة إلي انخفاض مستكم التمكيف اإلدارم لمقيادات التربكية برياض األطفاؿ ،كأف

درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة برياض األطفاؿ قميمة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمي
تبني استراتيجية تمكيف القيادات التربكية التنفيذية برياض األطفاؿ ،كاألخذ بنمط الييكؿ التنظيمي

األفقي كأسمكب العمؿ الفريقى إلنجاز األعماؿ ،كالتنمية المينية المستمرة لمقيادات التربكية برياض
األطفاؿ بجم يع صكرىا ،كتبني مبدأ العدالة في تقديـ الحكافز المبنية عمي الكفاءة ،كنشر ثقافة

التمكيف عف طريؽ الندكات كالتدريب ككرش العمؿ ،كاجراء مزيد مف البحكث المكممة لمنظكمة التمكيف

اإلدارم كادارة المعرفة في رياض األطفاؿ.

 .3دراسة عيسي ( )2016بعنوان :التمكين اإلداري لمعاممين في منظمات التعميم العالي الناشئة.
كىدفت تقييـ الكاقع الراىف لمتمكيف اإلدارم بجامعة الجكؼ بغرض تحديد نقاط القكة لتعزيزىا،

كتحديد نقاط الضعؼ لمعالجتيا ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كقد تـ اختيار جامعة الجكؼ

مجتمعان لمدراسة ،كتمثمت عينة الدراسة في ( )404فردان يشغمكف المناصب اإلدارية ،طيِّب ٍقت عمييـ

استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف المنظمة ال تعاني مف ضعؼ مستكم التمكيف النفسي ككذا الييكمي،

كأف أفراد عينة الدراسة يقيمكف إحساسيـ بأف المؤسسة تشعرىـ بقيمتيـ كأىميِّة العمؿ الذم يقكمكف بو
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بدرجة منخفضة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة رفع مستكم االىتماـ المعنكم بالعامميف ليرتفع مستكم

أىميِّة العمؿ الذم يقكمكف بو  ،كتبني السياسات الالزمة لرفع مستكم التحفيز كالتشجيع لدم العامميف
بالمنظمة ،كتشجيع العامميف عمي تبادؿ الخبرات كالميارات فيما بينيـ لرفع مستكم التمكيف الييكمي.
 .4دراسة النواجحة ( )2016بعنوان :التمكين النفسي والتوجو الحياتي لدي عينة من معمّمي المرحمة
األساسية.

كىدفت التعرؼ إلي مستكم التمكيف النفسي كالتكجو الحياتي لدم عينة مف معمٌمي المرحمة

األساسية ،كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت الدراسة مقياس التمكيف
النفسي كالتكجو الحياتي كأداة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )291معمٌـ كمعمٌمة مف معمٌمي المرحمة

األساسية في محافظة خانيكنس.

كقد تكصمت الدراسة إلي كجكد عالقة ارتباطية بيف أبعاد التمكيف النفسي كالتكجو الحياتي،

كاتضح عدـ كجكد فركؽ في التمكيف النفسي تبعان لمتغير الجنس ما عدا (بعد التأثير) فقد كانت

لصالح الذككر ،كأشارت النتائج إلي كجكد فركؽ في التمكيف النفسي تبعان لمتغير سنكات الخبرة لصالح

ذكم الخبرة ( 11سنة فما فكؽ) ،كبينت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في التمكيف النفسي تبعان
لمتغير الجية المشرفة ما عدا (بعد التأثير) لصالح ككالة الغكث ،ككجكد فركؽ في التكجو الحياتي

تبعان لمتغير الجنس لصالح الذككر ،كذلؾ عدـ كجكد فركؽ في التكجو الحياتي تبعان لمتغير سنكات

الخبرة ،ككجكد فركؽ في التكجو الحياتي تبعان لمتغير الجية المشرفة لصالح ككالة الغكث ،كقد أكصت
الدراسة بضركرة إكساب المعمٌميف الجدد جكانب عدة مف الخبرات ،كالعمؿ عمي زيادة الرضا كاألماف
الكظيفي لدم المعمٌميف ،كتقديـ برامج تدريبية كترفييية تكفؿ تحسيف مستكم التفاؤؿ لدم المعمٌميف في

المؤسسات التعميمية.

 .5دراسة البشيتي ( )2015بعنوان :التمكين الميني لدي الطمبة المعمّمين بجامعات غزة الستخدام
المستحدثات التكنولوجية في ضوء تجارب بعض الدول.

كىدفت الكشؼ عف مستكل التمكيف الميني لدم الطمبة المعمٌميف بجامعات محافظات غزة

الستخداـ المستحدثات التكنكلكجية في ضكء تجارب بعض الدكؿ ،كاستخدمت الدراسة المنيج

الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )326طالب كطالبة ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مككنة مف ()62
فقرة مكزعة عمي مجاليف.
كقد تكصمت الدراسة إلي أنو عدـ كجكد فركؽ في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ التمكيف

الميني لدم الطمبة المعمٌميف بجامعتي (األزىر كاألقصى) الستخداـ المستحدثات التكنكلكجية تيعزم

لمتغيرات (الجنس ،الجامعة ،التخصص) ،ككجكد فركؽ تعزم لمتغير (التقدير الجامعي) كذلؾ لكؿ
مجاؿ مف مجاالت الدراسة كلممجاالت مجتمعة لصالح التقدير جيد جدان كالتقدير ممتاز ،كقد أكصت
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الدراسة بضركرة االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في برامج إعداد كتمكيف الطمبة المعمٌميف
الستخداـ المستحدثات التكنكلكجية ،كتدريب الطمبة المعمٌميف عمي استخداـ كافة تطبيقات الحاسكب
كبرامجو كشبكات االنترنت ،كزيادة المدة الزمنية التي يستغرقيا الطمبة المعمٌمكف في المختبرات

الحاسكبية بالجامعة ،كعقد لقاءات تدريبية ككرش عمؿ ليـ.

 .6دراسة حرب ( )2015بعنوان :تمكين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية بين إدراك
القيادات ودرجة الممارسة.

كىدفت تقديـ رؤية مقترحة لتعزيز تمكيف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية ،كقد
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )338عضك ىيئة التدريس ك( )42قائد

جامعي ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانتاف ،األكلى مكجية ألعضاء ىيئة التدريس تككنت مف ( )35فقرة،
كالثانية مكجية لقيادات الجامعات تككنت مف ( )35فقرة ،كقد تكزعت االستبانتاف عمى ( )7محاكر.
كقد تكصمت الدراسة إلي ارتفاع إدراؾ القيادات بالجامعات السعكدية ألبعاد تمكيف أعضاء ىيئة

التدريس كأىميتيا ،كأنو عمي الرغـ مف إدراؾ القيادات بالجامعات السعكدية ألىميِّة أبعاد التمكيف إال
أف ىذا اإلدراؾ لـ يترجـ إلي الممارسة المطمكبة ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة تحديد

جكانب القصكر في تطبيؽ التمكيف بالجامعات السعكدية ،كتحسيف المناخ كبيئة العمؿ بالجامعة،
ككضع استراتيجية شاممة كمتكاممة لتطبيؽ التمكيف بالجامعات.
 .7دراسة خميس ( )2015بعنوان :تطوير برنامج إعداد معمّم الجغرافيا بكميات التربية بمصر في
ضوء نماذج التمكين األخالقي لممعمّم.

كىدفت التعرؼ إلي كاقع برنامج إعداد معمٌـ الجغرافيا في كميات التربية بمصر كمدم قدرتو عمي

تحقيؽ أبعاد التمكيف األخالقي لممعمٌـ ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كاعتمدت

عمي معيار تحميؿ برنامج إعداد معمٌـ الجغرافيا في ضكء متطمبات التمكيف األخالقي.

كقد تكصمت الدراسة إلي عدـ كضكح أىداؼ برنامج إعداد كتدريب معمٌـ الجغرافيا كالتي تمثؿ

المكجو لكؿ عممياتو كضعؼ نكاتج التعمـ الخاصة بالجكانب الخمقية ببرنامج إعداد معمٌـ الجغرافيا،

كاختالؼ ىيكؿ برنامج إعداد معمٌـ الجغرافيا بيف كميات التربية القائمة عمي إعداد معمٌـ الجغرافيا،
غياب دكر البحث كالتجريب كأساس لمتحسيف كالتطكير في برنامج اعداد معمٌـ الجغرافيا ،كضعؼ

فرص التدريب الميداني الناتج عف عدـ التكازف بيف الجكانب النظرية كالجكانب األدائية كالتطبيقية،

كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بتحديد أىداؼ برنامج اعداد كتدريب معمٌـ الجغ ارفيا بكضكح ،كالتركيز

عمي نكاتج تعمـ برنامج اعداد معمٌـ الجغرافيا بكميات التربية عمي النكاتج المرتبطة بالقيـ األخالقية،
كأف يراعي ىيكؿ البرنامج طبيعة اإلعداد الميني كما يجب أف يتضمنو مف جكانب التمكف األخالقي
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لممعمٌـ ،كتضميف برنامج إعداد المعمٌـ بكميات التربية لألنشطة التدريبية ،كبناء أدكات لقياس مدم
تمكف الطالب المعمٌـ أثناء عمميات االعداد مف جكانب الكفاءة األخالقية.

 .8دراسة أبو طعمة وعاشور ( )2015بعنوان :دور مديري المدارس الحكومية داخل الخط األخضر
في تمكين المعمّمين وعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية من وجية نظر المعمّمين.

كىدفت التعرؼ إلى دكر مديرم المدراس الحككمية داخؿ الخط األخضر في تمكيف المعمٌميف،

كعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية مف كجية نظر المعمٌميف ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي

االرتباطي ،كتـ اعتماد مقياس شكرت كرينيرت ( )1997المطكر لمبيئة العربية مف قبؿ الميدم

( )2007كأداة لمدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )498فردان ،منيـ ( )134معمٌمان ،ك( )364معمٌمة
مف معمٌمي المدارس الحككمية داخؿ الخط األخضر.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف دكر مدير المدرسة الحككمية في تمكيف المعمٌميف جاء بدرجة تقدير

مرتفعة ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم ألثر متغير الجنس في تمكيف المعمٌميف ككؿ ،كفي
مجاالت المشاركة كصنع القرار ،كالتأثير ،كفعالية الذات في العمؿ التعميمي لصالح الذككر ،كمتغير

المؤىؿ العممي في مجاالت المشاركة في صنع القرار ،كالمكانة ،كالتأثير لصالح ِّ
الدراسات العميا،

كمتغير مستكم المدرسة في مجالي المشاركة كصنع القرار ،كالنمك الميني لصالح مستكم المدرسة

االبتدائية  ،كعدـ كجكد فركؽ تعزم لمتغير سنكات الخبرة ،كقد أكصت الدراسة بأىميِّة المحافظة عمي

المستكم المرتفع مف تمكيف المعمٌميف مف خالؿ تقديـ الدكرات التدريبية كالندكات كالمحاضرات لمديرم

المدراس حكؿ تمكيف المعمٌميف.

 .9دراسة عساف ( )2015بعنوان :دور التمكين في تحقيق التنمية المستدامة بالجامعات
الفمسطينية.

كىدفت التعرؼ إلي درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

لدكر التمكيف في تحقيؽ التنمية المستدامة ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت
العينة مف ( )165عضك ىيئة تدريس مف جامعة األزىر ،كالجامعة االسالمية في محافظات غزة

طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )28فقرة مكزعة عمي ( )3مجاالت( :التنمية المينية ،تفعيؿ العمؿ
كتجكيده ،دعـ البناء المؤسسي).
كقد تكصمت الدراسة إلي أف الدرجة الكمية لتقدير العينة لدكر التمكيف في تحقيؽ التنمية المستدامة

في المجاالت المحددة عالية كبكزف نسبي ( ،)88,97%كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة ليذا الدكر تيعزم إلي متغيرم( :الجامعة،
الكمية) ،ككجكد فركؽ لصالح سنكات الخدمة األكثر مف  10سنكات في المجاؿ الثاني ،كفي ضكء
ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالحكافز كالمكافآت المادية كالمعنكية لممكظفيف في الجامعات
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الفمسطينية ،كتنمية شبكات كقنكات االتصاؿ بيف العامميف في الجامعة الكاحدة ،كالجامعات األخرل

بيدؼ االستفادة مف التجارب بعيدان عف (التنافسية الربحية) ،كتبني االستراتيجية القائمة عمي أساس

المكارد البشرية في الجامعات ،ألنيا تعد مف النظريات الميمة في تحقيؽ التنافسية في ظؿ ضعؼ

المكارد األخرل.

الرقمي لممعمّم قبل
 .10دراسة عبد العزيز ( )2015بعنوان :الشارات الخمس :نموذج مقترح لمتمكين ّ
الخدمة.
الرقمي غير النمطي لممعمٌـ ،كاعتمدت الدراسة عمي
كىدفت إلي عرض رؤية تسيـ في التككيف ٌ
الرقمي لمطالب المعمٌـ ،،كقد استخدمت الدراسة
عرض نمكذج لمشارات الخمس لمتككيف كالتمكيف ٌ

المنيج الكصفي.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف الطالب المعمٌـ يمكف أف يتمكف مف الحصكؿ عمي ىذه الشارات

الخمس حسب قدرتو عمي اإلنجاز كعمي استيفاء متطمبات كؿ شارة (المخرجات) كليس حسب الكقت

المنقضي في اجتيازىا ،كضركرة أف نركز عمي مستكم المتعمـ كليس عمي كقت التعمـ األمر الذم

سيضفي مزيد مف المركنة في إعداد الطالب المعمٌـ كتككينو كتمكينو تمكينان رقميان ،كقد أكصت الدراسة

بضركرة المركنة في اإلعداد كالتككيف كاعتماد أساليب كاستراتيجيات التقييـ الدينامي التطكير بدالن مف
أساليب التقييـ الختامي المستخدمة في منح الشيادات األكاديمية.

 .11دراسة عبد اهلل ( )2015بعنوان :التمكين وعالقتو بالرضا الوظيفي لألخصائي االجتماعي
المدرسي :دراسة مطبقة عمي األخصائيين االجتماعيين بإدارة قنا التعميمية.

كىدفت التعرؼ إلى مستكل أبعاد التمكيف لألخصائييف االجتماعيف العامميف بالمجاؿ المدرسي،

كمستكل أبعاد الرضا الكظيفي لألخصائييف االجتماعيف العامميف بالمجاؿ المدرسي ،كالكشؼ عف
داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة التي تيعزل لمتغيرات( :النكع ،الخبرة ،المؤىؿ
الدراسي) ،ككذلؾ التعرؼ عمى العالقة بيف التمكيف كالرضا الكظيفي لألخصائييف االجتماعييف
العامميف بالمجاؿ المدرسي ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كمنيج المسح االجتماعي بالعينة

الطبقية لألخصائييف االجتماعييف العامميف بإدارة قنا التعميمية ،كتككنت العينة مف ( )88أخصائي

اجتماعي ،طيِّب ٍقت عمييـ أداتاف ،األكلى مقياس التمكيف الكظيفية لألخصائييف االجتماعييف العامميف
بالمجاؿ المدرسي ،كالثانية مقياس الرضا الكظيفي لألخصائييف االجتماعييف العامميف بالمجاؿ

المدرسي.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف مستكم التمكيف الكظيفي لدم األخصائييف االجتماعييف العامميف في

المجاؿ المدرسي مرتفع ،كأف مستكم الرضا الكظيفي لدم األخصائييف االجتماعييف العامميف في

المجاؿ المدرسي مرتفع أيضان ،كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
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متكسطات تقديرات أفراد العينة لمستكم الرضا الكظيفي كفقان لمتغيرات( :النكع ،الخبرة ،المؤىؿ
الدراسي) ،في حيف أظيرت كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مستكم التمكيف الكظيفي

لألخصائييف االجتماعييف في المجاؿ المدرسي بأبعاده كدرجة الرضا الكظيفي لدييـ بأبعاده ،أم أنو

كمما زاد مستكم تمكيف األخصائييف االجتماعييف كمما ارتفعت درجة الرضا الكظيفي لدييـ.

 .12دراسة لطفي وآخرون ( )2014بعنوان :المناخ التنظيمي وتمكين المعمّمين بمدارس الحمقة الثانية
من التعميم األساسي في مصر :دراسة تحميمية.

كىدفت التكصؿ إلي مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات اإلجرائية لتدعيـ المناخ التنظيمي
بمرحمة التعميـ األساسي لتمكيف المعمٌميف ،كقد اعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي ،كاستخدمت

الدراسة االستبانة كأداة ،كقد تككنت العينة مف ( )214معمٌـ كمعمٌمة مف مدارس الحمقة الثانية مف

التعميـ األساسي.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف مدير المدرسة يعمؿ عمي تنمية شعكر المعمٌميف بااللتزاـ الكظيفي

نحك مينتيـ ،كيمتزـ بالمعايير األخالقية كيعامؿ جميع المعمٌميف بمكضكعية كعدالة ،كيتيح ليـ

الفرصة لتغيير طرؽ تدريسيـ التي يستخدمكنيا في شرح الدرس ،كيكفر فرصان جيدة لمتطكير الذاتي
لممعمٌميف مف خالؿ التحاقيـ بالدكرات التدريبية ،كيمنح المعمٌميف كيمكنيـ مف المشاركة في اتخاذ

الق اررات المدرسية كيشجعيـ عمي القياـ بأدكار فاعمة تؤثر في أداء العمؿ المدرسي ،غير أف نظاـ
الحكافز ال يتسـ بالعدالة كالمكضكعية ،كذلؾ عدـ مراعاة المعايير المينية كالمكضكعية في تقييـ

أنشطة العمؿ الخاص بالمعمٌميف ،كأف بعض القكانيف ال تسمح لممعمٌميف بالمشاركة في اتخاذ الق اررات

مع مدير المدرسة لنظرتيا الضيقة نحك المعمٌـ كأدائو في المدرسة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ

دكر إدارات مدارس التعميـ األساسي ،كمنح المعمٌميف بعض الصالحيات التي تمكنيـ مف تحسيف أداء

أعماليـ ،كاعتماد أسمكب تفكيض السمطة كتطبيؽ مدخؿ اإلدارة الذاتية ،كاشراؾ المعمٌميف في عممية
تطكير المناىج الدراسية ،كضركرة تييئة المناخ التنظيمي لضماف نجاح تمكيف المعمٌميف داخؿ

المدرسة  ،كاعطاء مدخؿ التمكيف اىتماـ أكبر مف قبؿ القيادات في الحقؿ التربكم ،كتمكيف المعمٌميف

مف خالؿ المشاركة في صنع القرار بالمدرسة.

 .13دراسة السالمي ( )2013بعنوان :درجة تمكين برنامج إعداد المعمّم في كمية التربية بجامعة
السمطان قابوس معمّم التربية اإلسالمية من ممارسة أدواره المينية من وجية نظر الخريجين.

كىدفت التعرؼ إلى درجة تمكيف برنامج إعداد المعمٌـ في كمية التربية بجامعة السمطاف قابكس

(معمٌـ التربية اإلسالمية) مف ممارسة أدكاره المينية مف كجية نظر الخريجيف ،كقد استخدمت الدراسة
المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت العينة مف ( )56معمٌمان كمعمٌمة ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مككنة مف
( )42فقرة مكزعة عمي ( )5محاكر.
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كقد تكصمت الدراسة إلى أف الخريجيف يركف أف برنامج إعدادىـ معمٌـ التربية اإلسالمية في كمية

التربية يمكنيـ مف ممارسة األدكار المينية بدرجة متكسطة ،كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تيعزل لمتغيرم :النكع كسنة التخرج بصكرة عامة
كعمي مستكم ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة تنظيـ دكرات تدريبية ككرش عممية لمعمٌمي
التربية اإلسالمية لتمكينيـ مف القياـ باألدكار المينية المنكطة بيـ بفاعمية.

 .14دراسة السبوق ( )2013بعنوان :تمكين معمّمي المرحمة االبتدائية في دولة الكويت :دراسة
ميدانية.

كىدفت الكشؼ عف مستكم تمكيف معمٌمي المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت كالمشكالت التي

تعكقيـ عف فرص التمكيف بمدارسيـ ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف

( )154معمٌمان تـ اختيارىـ عشكائيان ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مككنة مف قسميف ،األكؿ لقياس أبعاد
التمكيف تككف مف ( )26فقرة ،كالثاني خاص بمشكالت التمكيف كتككف مف ( )12مشكمة.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف مستكم النمك الميني لممعمٌميف يتراكح بيف درجة (ناد انر) ك (أحيانان)

مما يشير إلي أف المستكم ال يرقي إلي المستكييف (غالبان) ك(دائمان) ،كأف مستكم قدرة المعمٌـ عمي
التأثير في اآلخريف جاءت بمستكم تحقؽ (غالبان) ،كما جاء مستكم تأثير المعمٌميف في اتخاذ القرار

في السياسات كالشئكف المدرسية في مستكم تحقؽ (ناد انر) ،كالمكانة المينية لممعمٌميف جاءت في

مستكم مناسب يتراكح بيف (غالبان) كمستكم (دائمان) ،كأف مستكم إحساس المعمٌميف باالستقاللية جاء

في معظـ مفرداتو في مستكم (ناد انر) ،كما أظيرت الدراسة أف أكثر المشكالت تأثي انر في تمكيف

المعمٌميف ىي :محدكدية الثقة بيف إدارة المدرسة كالمعمٌميف ،كضعؼ العدالة في المعاممة مف قبؿ إدارة

المدرسة ،كخكؼ المعمٌميف مف إبداء الرأم ،كنقص دعـ إدارة المدرسة لممعمٌميف ،كزيادة األعباء
المينية عمي كاىؿ المعمٌـ ،كنقص اإلحساس باألماف الكظيفي ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة

بضركرة تأسيس كحدة لمتدريب كالتنمية في المدارس ،كمحاكلة تجريب فكرة المدارس المستقمة لتحقيؽ

الالمركزية في اتخاذ القرار ،كعقد دكرات تدريبية لممديريف في التمكيف كالتفكيض كأسسو ككسائمو
كمردكده حتي يمتمككا ميارات التفكيض كيمارسكنو بصكرة صحيحة.
 .15دراسة حسن ( )2013بعنوان :تمكين معمّمي مدارس الثانوي العام بمحافظة القاىرة الكبرى
لتحقيق التزاميم التنظيمي :دراسة ميدانية.

كىدفت تقديـ تكصيات مقترحة لتمكيف المعمٌميف بمدارس الثانكم العاـ بمحافظة القاىرة الكبرل

لتحقيؽ التزاميـ التنظيمي ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )480معمٌمان

كمعمٌمة ،منيـ ( )360مف الذككر ،ك( )84مف اإلناث ،طيِّب ٍقت عمييـ أداتاف ،األكلى استبانة تمكيف
المعمٌـ تككنت مف ( )35فقرة ،كالثانية مقياس االلتزاـ التنظيمي المككف مف ( )15فقرة.
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كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طردية بيف التمكيف كااللتزاـ الكظيفي ،بمعنى أنو كمما زاد

التمكيف زاد االلتزاـ الكظيفي ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة االلتزاـ بالمعايير التي أصدرتيا

ك ازرة التربية كالتعميـ ،كتفعيؿ دكر األكاديمية المينية لممعمٌميف في دعـ المعمٌميف كالقادة التربكييف،
كتفعيؿ التكجيو نحك الالمركزية كاستقاللية المدارس كاستخداـ نظاـ المساءلة لتحقيؽ العدالة.

 .16دراسة عيسى ( )2012بعنوان :آليات التمكين لمفعل التربوي لدي المكون في ضوء المقاربة
بالكفاءات.

كىدفت التعرؼ إلي اآلليات كالسبؿ التي تعمؿ عمي تكاتؼ الجيكد لمتمكيف لممككف حتي تحقؽ

أىداؼ المنظكمة التربكية ،كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي لمراجعة كتحميؿ ِّ
الدراسات

كاألدبيات ذات العالقة.

كقد تكصمت الدراسة إلي ضركرة االىتماـ بتككيف المعمٌـ كانتقاءه بما يتكافؽ مع أىداؼ المنظكمة

التربكية ،حتي يستطيع أف يتحقؽ الفعؿ التربكم كفقان لممنياج كلمبرنامج ،فالمعمٌـ ىك عصب العممية

التعميمية ،فيك يصمميا كييندسيا ،إذا انقادت إليو اآلليات كتمكف مف تأديتيا ،كقد أكصت الدراسة
بضركرة استخداـ مثؿ ىذه اآلليات التي تعمؿ عمي نقؿ المعمٌـ مف مجرد معمٌـ يحسف التمقيف كالتجميع

إلي معمٌـ يحسف التجديد في عممو ،كيحقؽ التكازف بيف الجانب النظرم كالتطبيقي ،فيجتمع البعد
األخالقي الفردم مع أبعاد النظرية التعميمية ،فيصبح المعمٌـ يتكافؽ مع طبيعة المجتمع كمقكماتو.

 .17دراسة محمد ( )2012بعنوان :تمكين المعمّمين بمدارس التعميم العام وعالقتو بسموك مواطنتيم
التنظيمية.

كىدفت تحديد حجـ كنكعية العالقة االرتباطية بيف تمكيف المعمٌميف كسمكؾ مكاطنتيـ التنظيمية

بمدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة ،كالكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة التي
تيعزل لمتغيرات( :نكعية المدرسة ،المؤىؿ ،المرحمة ،الخبرة) ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي،
كتككنت العينة مف ( )504معمٌمان بمراحؿ التعميـ الثالث (ابتدائي ،متكسط ،ثانكم) مف المدارس

الحككمية كاألىمية (بنيف) بمدينة جدة ،طيِّب ٍقت عمييـ أداتاف ،األكلي استبانة تمكيف المعمٌميف مكزعة
عمى ( )6محاكر ،كالثانية استبانة سمكؾ مكاطنة المعمٌميف التنظيمية مكزعة عمى ( )5محاكر.
كقد تكصمت الدراسة إلي أف مستكم تمكيف معمٌمي مدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة مرتفع ،كأف

سمكؾ مكاطنة المعمٌميف التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ بمدينة جدة يتكافر بأبعاده الخمس كالدرجة
الكمية بمستكم مرتفع ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة زيادة الصالحيات الممنكحة لممدارس

كفقان لمتكجو الالمركزم ،كتفعيؿ مجمس المعمٌميف كالحفاظ عمي استم اررية انعقاده ،كتشجيع فرؽ العمؿ

المدارة ذاتيان داخؿ المدارس ،كتحديد االحتياجات التدريبية لممعمٌميف بصكرة إجرائية كعممية ،كتعزيز
نظـ المكافأة كاإلثابة لممعمٌميف المتميزيف.
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 .18دراسة (الشريفي والتنح )2011 ،بعنوان :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمارة
الشارقة لمقيادة األخالقية وعالقتيا بدرجة تمكين المعمّمين.

كىػػػدفت التعػ ػػرؼ إلػ ػػى درجػ ػػة ممارسػػػة مػ ػػديرم المػػػدارس الثانكي ػػة الخاص ػػة بإم ػػارة الشػػػارقة لمقيػ ػػادة

األخالقيػػة كعالقتيػػا بدرجػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة مػػنيج البحػػث المسػػحي االرتبػػاطي،
كتككنت العينة مف ( )200معمٌمان كمعمٌمة ،تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية مف أصؿ (،)610

طيِّب ٍقت عمييـ استبانتاف ،األكلى لقياس درجة ممارسة المديريف لمقيادة األخالقية تككنت مف ( )39فقرة
مكزعة عمى ( )6مجاالت ،كالثانيػة لقيػاس درجػة تمكػيف المعمٌمػيف تككنػت مػف ( )63فقػرة مكزعػة عمػى

( )6مجاالت أيضان ،كىي( :النمك الشخصػي ،االسػتقاللية ،المشػاركة فػي صػنع القػرار ،النمػك المينػي،
االتصاؿ ،كالمكافأة).

كقد تكصمت الد ارسػة إلػى أف درجػة ممارسػة المػديريف لمقيػادة األخالقيػة كانػت متكسػطة ،كأف درجػة

تمكيف المعمٌميف كانػت أيضػان متكسػطة بشػكؿ عػاـ ،كلممجػاالت السػتة ،مػف كجيػة نظػر المعمٌمػيف ،كأف
ىنػػاؾ عالقػػة ارتباطيػػو إيجابيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػة ممارسػػة المػػديريف لمقيػػادة األخالقي ػػة

كدرجػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف ،كفػػي ضػػكء ىػػذه النتػػائج أكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة عقػػد دكرات تدريبيػػة فػػي
القيادة التربكية مع التركيز عمى القيادة األخالقية ،كتفكيض المعمٌميف كالمعمٌمػات سػمطات كصػالحيات
أكثر لتعزيز الثقة بيـ ،كلتمكينيـ مف أداء ميماتيـ بفاعمية.

 .19دراسة جبر ( )2011بعنوان :واقع تمكين المعمّمين في المدارس الحكومية الفمسطينية في ضوء
استراتيجية إعداد المعمّمين وتأىيميم :المعوقات والمقترحات لمتطوير.

كىدفت تقدير درجة تمكيف المعمٌميف في المدارس الحككمية الفمسطينية في ضكء استراتيجية إعداد

المعمٌميف كتأىيميـ ،كاختبار مدل تأثير متغيرات :الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة عمى شعكر
المعمٌميف بالتمكيف ،كالتعرؼ إلى أبرز معكقات التمكيف مف كجية نظر المعمٌميف كمقترحاتيـ لمتغمب

عمييا ،كصكالن إلى تقديـ مقترحات كتكصيات لدعـ سمككيات تمكيف المعمٌميف في المدارس الحككمية

الفمسطينية ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ) (48مدرسة تضـ )(886

معمٌمان كمعمٌمةن ،كعينة قصدية مككنة مف ) (10قادة تربكييف مف مديرم المدارس كالمشرفيف التربكييف
كمديرم التربية كالتعميـ كالمسؤكليف عف تنفيذ االستراتيجية ،كاستخدمت الدراسة استبانة لقياس درجة

تمكيف المعمٌميف ،كمقابالت مع القادة التربكييف.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف متكسط تمكيف المعمٌميف كاف ( )3.74أم بدرجة تمكيف كبيرة،

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة تمكيف المعمٌميف حسب متغير الجنس عمى بعديف ىما :بعد

المشاركة في صناعة القرار لصالح الذككر ،كبعد المكانة لصالح اإلناث ،كأظيرت النتائج كجكد فركؽ
دالة إحصائيان حسب متغير المؤىؿ العممي عمى بعد التأثير لصالح مف يحممكف مؤىال أقؿ مف
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بكالكريكس مقابؿ مف يحممكف مؤىؿ بكالكريكس ،ككجكد فركؽ دالة إحصائيان تيعزل لمتغير الخبرة في
بعدم المشاركة في صناعة القرار كالتأثير لصالح األكثر خبرة ،في حيف لـ تظير فركؽ دالة إحصائيان

عدة معكقات لمتمكيف في أبعاده
في درجة التمكيف العاـ كفقان لمتغيرات الدراسة ،كأظيرت النتائج كجكد ٌ
عدة لمتغمب عمى ىذه المعكقات كىك ما أتاح التكصؿ إلى
المختمفة ،كقدـ أفراد العينة مقترحات ٌ

تحسف تمكيف المعمٌميف ،كتربط بينو كبيف استراتيجية إعداد كتأىيؿ
مقترحات كآليات كتكصيات
ٌ
المعمٌميف ،كمنيا ضركرة قياـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بإعادة النظر في البرامج التدريبية كتخطيطيا
كفؽ االحتياجات التدريبية ،كتحسيف تنفيذىا ككضع االجراءات المناسبة لمتابعة ما يتـ التدريب عميو.

 .20دراسة عشيبة ( )2010بعنوان :تمكين المعمّم العربي عمي ضوء خبرات بعض الدول.

كىدفت تقديـ تصكر مقترح لتمكيف معمٌمي التعميـ العاـ في الدكؿ العربية عمي ضكء خبرة الكاليات

المتحدة األمريكية كىكنج ككنج ،كبما يتفؽ كظركؼ المجتمع المصرم بصفة خاصة ،كقد استخدمت

الدراسة المنيج الكصفي لتحميؿ األدبيات التي تناكلت تمكيف المعمٌـ ،كتحميؿ بعض الخبرات العالمية

في مجاؿ تمكيف معمٌمي التعميـ العاـ.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف تمكيف المعمٌـ ظير في األدبيات التربكية مكازيان لتمكيف المكظؼ في

أدبيات اإلدارة العامة ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة اعتماد أسمكب االدارة الذاتية المدرسية،

كتدريب مديرم المدارس كمعمٌمييا مف خالؿ برامج تطبيقية غير تقميدية ،كتخكيؿ المدرسة السمطات
كالصالحيات التي تمكنيا مف المشاركة في المجاالت المدرسية المختمفة ،كتصميـ نظاـ لممعمكمات

شامؿ كدقيؽ يعمؿ عمي تحقيؽ االتصاؿ اإلدارم الجيد داخؿ المدرسة.
 .21دراسة الميدي ( )2007بعنوان :تمكين المعمّمين بمدارس التعميم األساسي في مصر :دراسة
ميدانية.

كىدفت الكشؼ عف العكامؿ المككنة لبنية تمكيف المعمٌميف بمدراس التعميـ األساسي في مصر،

كتقدير مستكم التمكيف لدييـ ،كاقتراح بعض اآلليات لتفعيؿ عممية تمكيف المعمٌميف بمدارس التعميـ

األساسي في مصر ،كقد استخدمت الد ارسة المنيج الكصفي ،ككظفت الدراسة أداة لقياس تمكيف

المعمٌميف بعد االطالع عمي المقاييس المستخدمة في ِّ
الدراسات السابقة كمقاييس العامميف في أدبيات
اإلدارة التنظيمية ،كاقتصر تطبيؽ األداة عمي عينة عشكائية مف المعمٌميف بمحافظات القاىرة،
كاإلسكندرية ،كالمنيا ،كالقميكبية.

كقد تكصمت الدراسة إلي أف مشاركة المعمٌميف في صنع الق اررات المدرسية ضعيفة ،كأف فرص

النمك كالتطكير الميني لمعمٌمي التعميـ األساسي قميمة كاف تكافرت فيي غير فعالة ،كذلؾ ضعؼ مكانة

معمٌمي التعميـ األساسي كخاصة معمٌمي المدرسة االبتدائية ،كضعؼ مكانة معمٌمي التعميـ األساسي
كخاصة معمٌمي المدرسة االبتدائية سكاء عمي مستكم النظاـ التعميمي أك عمي المستكم المجتمعي،
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كشعكر المعمٌميف بضعؼ الفعالية كالتأثير ،كضعؼ حرية المعمٌـ كاستقالليتو ،كضعؼ تأثير المعمٌـ في

الحياة المدرسية ،كقد أكصت الدراسة بضركرة التكسع في تطبيؽ نمط اإلدارة الذاتية بمدارس التعميـ
األساسي ،كاألخذ بنمط الييكؿ التنظيمي المفمطح ( )flatلممدرسة ،كزيارة فرؽ العمؿ المدارة ذاتيان،

كالتدريب المستمر لممعمٌميف ،كتبني مبدأ الشفافية في العمؿ ،كمشاركة المعمٌميف في المكاسب

المدرسية المختمفة.

الدراسات األجنبية:
ثانياًِّ :

كتعرضيا الدراسة عمى النحك اآلتي:

التكيف والعوامل
 .22دراسة بيرد ووانغ  )2009( Baird and wangبعنوان :تمكين العاممين:
ّ
المؤثرة.
Employee Empowerment: Extent of Adoption and Influential Factors.
كىدفت التعرؼ إلى درجة تمكيف العامميف في المنشآت الصناعية األسترالية ،كالتعرؼ عمى أثر
بعض العكامؿ التنظيمية بأبعادىا( :التدريب ،حجـ ،كحدة العمؿ) كالثقافة ببعدييا (اإلبداع كالعمؿ

الجماعي) عمى درجة تكيؼ كتمكيف العامميف ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة

مف ( )250منظمة صناعية استرالية ،طيِّب ٍقت عمى المدراء كالعامميف فييا استبانة.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة تمكيف العامميف بمغت الدرجة المتكسطة ،كأف العكامؿ الثقافية

ببعدييا (اإلبداع كالعمؿ الجماعي) كالعكامؿ التنظيمية بأبعادىا الثالثة( :التدريب ،حجـ ،كحدة العمؿ)

تؤثر عمى درجة تكيؼ كتمكيف العامميف ،كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتمكيف العامميف في

المؤسسات مف خالؿ منحيـ الصالحيات الكافية لتنفيذ األعماؿ المكمفيف بيا ،كتدريبيـ كتشجيعيـ
عمى التعاكف كالعمؿ الجماعي.
 .23دراسة تيترك  )2009( Titrekبعنوان :تصورات الموظفين لمعدالة التنظيمية في المدارس

التركية.
Employees’ Organizational Justice Perceptions In Turkish Schools.
كىدفت تحديد مستكيات العدالة التنظيمية في المدارس التركية ،مف كجية نظر المديريف

كالمكظفيف ،كبياف أثر متغيرات الدراسة( :مكقع المدرسة ،الجنس ،الخبرة ،كالحالة االجتماعية) في

تقديرات أفراد العينة ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )104مدير مدرسة،

ك( )834معمٌمان ،ك( )1016مكظفان إداريان تـ اختيارىـ مف ( )7مدارس ،طبؽ عمييـ مقياس (كاستي،
 ،2001النسخة التركية)  Wasti, 2001بعد تكييفو.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف سمككيات العدالة التنظيمية في المدارس التركية إيجابية مع كجكد

بعض المشاكؿ كخاصة فيما يتعمؽ بسمككيات مديرم المدارس تجاه المكظفيف ،حيث إف ىناؾ بعض

السمككيات غير العادلة مف جانب المديريف يمكف أف تسبب الصراع غير المرغكب فيو بيف المكظفيف
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كالمديريف ،كما أظيرت النتائج أف العامميف في مدارس اإلناث لدييـ تصكرات أكثر إيجابية مف

تأثير كبي انر عمى تمكيف
العامميف في مدارس الذككر ،كأف لمكقع المدرسة ،كالخبرة ،كالحالة االجتماعية
ان

المكظفيف كادراكيـ لعالقاتيـ مع المديريف كعالقاتيـ مع زمالئيـ ،كفي ضكء ىذه النتائج أكصت
الدراسة بضركرة زيادة التعاكف في المدارس التركية ،كزيادة تمكيف المكظفيف كاحتراميـ.

 .24دراسة تورنر  )2006( Turnerبعنوان :تمكين العاممين :العالقات بين المستوى التنظيمي في

التسمسل اليرمي والرقابة ودعم التصورات حول التمكين.
Employee Empowerment: Relationships Between Location in the
Hierarchy, Span of Control and Industry Type on Perceptions of
Empowerment.
كىدفت التعرؼ إلى تصكرات العامميف كالمديريف حكؿ التمكيف ،كدكر العالقات بيف المستكل
التنظيمي في التسمسؿ اليرمي كالرقابة كدعـ التصكرات حكؿ التمكيف ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى

أثر بعض المتغيرات التنظيمية عمى تمكيف العامميف ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي،

كتككنت العينة مف ( )361فردان يتبعكف ( )8شركات متخصصة في مجاؿ الصناعات الزجاجية
كالكيماكية كالمنظفات كمجاؿ البتركؿ كالتأميف كالخطكط الجكية ،كالصحة الحيكانية ،طيِّب ٍقت عمييـ

استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى اختالؼ التصكرات بيف العامميف كالمديريف حكؿ التمكيف ،كعدـ كجكد

تصكر لدل المؤسسات عف كيفية المبادرات التمكينية ،بمعنى ضعؼ المعرفة الكافية لدل المديريف

بأىميِّة كمزايا تمكيف العامميف ،كأف نكع الكظيفة كدرجة الرقابة يؤثراف عمى درجة التمكيف ،كقد أكصت

الدراسة بضركرة البحث عف طرؽ كمية لقياس التمكيف كعدـ االقتصار عمى ِّ
الدراسات النظرية فقط.

 .25دراسة موي ىينكين  )2006( Moye and Henkinبعنوان :استكشاف الرابطة بين تمكين

الموظفين وثقة العاممين في المديرين.
Exploring Association Between Employee Empowerment and Interpersonal
Trust in Managers.
كىدفت التعرؼ إلى العالقة بيف تمكيف العامميف كمستكل ثقتيـ الشخصية بالمديريف ،كالعالقة بيف
تمكيف العامميف كمستكل األداء العاـ لممؤسسة ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كتككنت

العينة مف ( )1436مكظفان يتبعكف ( )500مؤسسة ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف العامميف الذيف يشعركف بمستكيات عالية مف التمكيف في العمؿ يككف

مستكل ثقتيـ بمديرييـ عالية ،كأف زيادة التمكيف كالثقة بيف العامميف كالمديريف لو انعكاسات إيجابية

عمى األداء العاـ لممؤسسة ،كيساعد عمى تحقيؽ أىدافيا ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تمكيف العامميف
لما لو مف آثار إيجابية عالية عمى العامميف كالمؤسسات.
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 .26دراسة بوجمر وسوميك  )2004( Bogler and Somechبعنوان :أثر تمكين المعمّمين عمى

التزاميم التنظيمي والميني وعمى سموك المواطنة التنظيمية في المدارس.
Influence of Teacher Empowerment on Teachers’ Organizational
Commitment, Professional Commitment and Organizational Citizenship
Behavior in Schools
كىدفت الكشؼ عف العالقة بيف تمكيف المعمٌميف كالتزاميـ الميني كالتنظيمي كأدائيـ لسمكؾ

المكاطنة التنظيمية بالمدارس ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )983معمٌمان

مف معمٌمي المدارس المتكسطة كالعميا في إسرائيؿ ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ( )4محاكر،
كىي( :االلتزاـ الميني ،االلتزاـ التنظيمي ،سمكؾ المكاطنة التنظيمية ،تمكيف المعمٌميف).

كقد تكصمت الدراسة إلى أف تصكرات المعمٌميف حكؿ درجة تمكينيـ في المدرسة ارتبطت بدرجة

كبيرة بشعكرىـ بااللتزاـ الميني كااللتزاـ التنظيمي كسمكؾ المكاطنة التنظيمية ،كأف ثالثة مف عناصر
تمكيف المعمٌميف كىي( :فرص النمك الميني ،المكانة المينية ،فاعمية الذات) تمثؿ عناصر أساسية في
التنبؤ بااللتزاـ الميني كالتنظيمي لممعمٌميف ،كأف ثالثة مف عناصر تمكيف المعمٌميف كىي( :المشاركة
في صنع القرار ،فاعمية الذات ،المكانة المينية) تمثؿ عناصر أساسية في التنبؤ بسمكؾ المكاطنة

التنظيمية ،كما أظيرت الدراسة كجكد عالقة إيجابية دالة إحصائيان بيف مشاركة المعمٌميف في اتخاذ

القرار كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في المدارس ،كقد أكصت الدراسة بضركرة دراسة العالقة بيف الرضا
الكظيفي كتمكيف المعمٌميف.
الرقمي القائم عمى المعرفة:
 .27دراسة تشونغ  )2002( Chongبعنوان :المعمّمون في المجتمع ّ
أدوار جديدة ورؤى.
Teachers in Digital Knowledge-Based Society: New Roles and Vision.
الرقمي القائـ عمى
كىدفت كضع رؤية
ٌ
مستقبمية ألدكار المعمٌميف باالعتماد عمى إمكانات المجتمع ٌ
المعرفة كبما ينسجـ مع الثقافة كالتقاليد اآلسيكية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف المجتمع القائـ عمى المعرفة يدعك إلى التعاكف كالمشاركة كالتمكيف

كاالبتكار ،كأف السعي لتمبية متطمبات مجتمع المعرفة يقتضي كضع نمكذج جديد لمتعميـ يؤكد عمى
ضركرة اكتساب المعمٌميف كالمتعمميف لممعرفة مف خالؿ البحث عف مصادرىا ،كتنظيـ أنشطة التعمـ
كمراعاة المشاركة الفعالة في العممية التعميمية ،كأف مف أىـ األدكار الجديدة لممعمٌـ في مجتمع المعرفة

ىك تمكيف المتعمٌميف مف البحث كاكتشاؼ المعمكمات بأنفسيـ ،كاكتساب قدرات البحث عف المعرفة

كتبادليا ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تعزيز كتطكير دكر المؤسسات التعميمية مف خالؿ كضع

نمكذج مستقبمي لمتعميـ يركز عمى التمكيف كالبحث كاالكتشاؼ ،لتعزيز التفاعؿ بيف أفراد النظاـ
التعميمي.
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الرقمية
المحور الثانيِّ :دراسات مرتبطة بالمواطنة ّ

يعػػرض ىػػذا المحػػكر ِّ
الرقميػػة ،كقػػد بمػػغ عػػددىا
الد ارسػػات العربيػػة ثػػـ األجنبيػػة المرتبطػػة بالمكاطنػػة ٌ

( )26دراسة.

الدراسات العربية:
أوالًِّ :

كتعرضيا الدراسة مف األحدث إلى األقدـ كما يمي:

الرقمية لدى معمّمي الحاسب
 .28دراسة الدوسري ( )2017بعنوان :مستوي توافر معايير المواطنة ّ
اآللي.
الرقمية لدل معمٌمي الحاسب اآللي بمدينة
كىدفت التعرؼ إلى مستكل تكافر معايير المكاطنة ٌ
الرياض ،كالكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد
متغيرات (المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة التدريسية ،متكسط االستخداـ اليكمي
العينة التي تي ٍع ىزل ل ٌ
لمقنية) ،كقد استخدمت الدراسة المنيج المسحي ،كتككنت العينة مف ( )35معمٌمان مف معمٌمي الحاسب

اآللي لممرحمة الثانكية ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )47فقرة مكزعة عمى ( )3مجاالت ىي
(االحتراـ ،التعميـ ،الحماية).
و
الرقمي،
كقد تكصمت الدراسة إلى تكافر المعايير لدل المعمٌميف بمستكل عاؿ لكؿ مف :االتصاؿ ٌ
الرقمية ،كتكفرت بشكؿ
الرقمية ،كالصحة ٌ
الرقمي ،كالحقكؽ كالمسئكليات ٌ
الرقمي ،كالسمكؾ ٌ
كالكصكؿ ٌ
الرقمية ،كلـ تشر
الرقمي ،كمحك األمية ٌ
الرقمية ،كاألمف ٌ
الرقمي ،كالتجارة ٌ
متكسط لكؿ مف القانكف ٌ

النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة التي تي ٍع ىزل

متغيرات (المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة التدريسية ،متكسط االستخداـ اليكمي لمقنية) ،كقد أكصت
ل ٌ
الرقمية في التعميـ العالي كتحديدان في كميات التربية كاعداد
الدراسة بإدراج مادة لتدريس المكاطنة ٌ
المعمٌميف ،كرفع جانب الكعي في حقكؽ الممكية الفكرية لدل المعمٌميف ،كتنظيـ دكرات تدريبية عف
الحماية كأمف المعمكمات.

الرقمية :دراسة
 .29دراسة الصمادي ( )2017بعنوان :تصورات طمبة جامعة القصيم نحو المواطنة ّ
ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة القصيم.

الرقمية ،كالكشؼ عما إذا كانت
كىدفت التعرؼ إلى تصكرات طمبة جامعة القصيـ نحك المكاطنة ٌ

متغيرات
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة التي تي ٍع ىزل ل ٌ
(الجنس ،الكمية ،عدد ساعات االستخداـ اليكمي) ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت

العينة مف ( )374طالب كطالبة ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ( )3مجاالت ىي (أف تحترـ
نفسؾ كتحترـ اآلخريف ،تعمـ نفسؾ كتتكاصؿ مع اآلخريف ،تحمي نفسؾ كتحمي اآلخريف).
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الرقمية جاءت بدرجة متكسطة ،كعدـ
كقد تكصمت الدراسة إلى أف تصكرات الطمبة نحك المكاطنة ٌ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة التي تي ٍع ىزل لمتغير الجنس،

ككجكد فركؽ تي ٍع ىزل لمتغيرم الكمية كعدد ساعات االستخداـ اليكمي ،كقد أكصت الدراسة بضركرة
الرقمي لمجميع بال استثناء داخؿ المؤسسات التعميمية ،كتضميف المناىج التعميمية
تكفير الكصكؿ ٌ
الرقمية كأساليب تفعيميا عمي أرض الكاقع ،كعقد دكرات تدريبية لمطمبة كمعمٌمييـ
بمفاىيـ المكاطنة ٌ
الرقمية ،كالعمؿ عمي تطكير مياراتيـ في تكظيؼ الكسائط
تستيدؼ زيادة كعييـ بحقكقيـ ككاجباتيـ ٌ

الرقمية بشكؿ ايجابي.
ٌ

الرقمية لدى عينة من طمبة جامعة
 .30دراسة المصري وشعت ( )2017بعنوان :مستوي المواطنة ّ
فمسطين من وجية نظرىم.
الرقمية لدل عينة مف طمبة جامعة فمسطيف مف كجية
كىدفت التعرؼ إلى تقدير مستكل المكاطنة ٌ
نظرىـ ،كالكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد

متغير الجنس ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ()300
العينة التي تي ٍع ىزل ل ٌ
طالبان كطالبة ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مككنة مف ( )68فقرة مكزعة عمى ( )9مجاالت.
الرقمية لدل أفراد العينة مف
كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة التقدير الكمية لمستكل المكاطنة ٌ
كجية نظرىـ كانت بشكؿ عاـ متكسطان ،كبكزف نسبي ( ،)%71.13كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ

متغير الجنس ،كقد أكصت
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة الدراسة تي ٍع ىزل إلى ٌ
الرقمية كمساؽ أساسي ضمف مساقات المتطمبات الجامعية ،كاطالؽ
الدراسة بضركرة إدراج المكاطنة ٌ
برنامج تعميمي قكمي يشرؼ عميو ك ازرتي التربية كالتعميـ العالي كاالتصاالت إلكساب طمبة الجامعات

الرقمية ،كيحصؿ مف يجتاز البرنامج عمى شيادة المكاطف
الميارات األساسية لمتعامؿ مع التكنكلكجيا ٌ

الرقمي التي تككف شرطان لمتقدـ لمكظائؼ العامة.
ٌ

الرقمية واالستخدام المكثف لشبكات التواصل االجتماعي
 .31دراسة بشير ( )2016بعنوان :أثر الثورة ّ
الرقمي.
في رسم الصورة الجديدة لمفيوم المواطنة :من المواطن العادي إلي المواطن ّ
الرقمية التي أصبحت سمة
كىدفت تناكؿ مسألة المكاطنة كالشعكر بيا كممارستيا في ظؿ الثكرة ٌ
العصر ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحميؿ األدبيات ذات العالقة بمكضكع الدراسة كذلؾ

باالعتماد عمي تحميؿ الصكرة الحديثة لمفيكـ المكاطنة في ظؿ االنغماس في الفضاء السيبراني العاـ

كتحكؿ المكاطف مف شكمو العادم إلي مكاطف ٌرقمي مرتبط بتكنكلكجيا التكاصؿ الحديثة.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف مفيكـ المكاطنة ال يتعمؽ باالنتماء الرمزم إلي بقعة ترابية معينة،

يطمؽ عمييا مجا انز الكطف فحسب ،بقدر ما يحيؿ عمي شتي المعاني القانكنية كالسياسية كاالجتماعية
كالتعميمية ،التي تترجـ في شكؿ حقكؽ ككاجبات مقننة ،تنظـ مختمؼ قطاعات المجتمع كأنساقو ،كأف
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الرقمية كالتكنكلكجية التي اجتاحت العالـ خالؿ نياية القرف الماضي كبداية القرف الحالي نتاجان
الثكرة ٌ
الرقمية ىي صكرة لممكاطنة القديمة كلكنيا
مباش انر لجيكد البشر عمي كجو األرض ،كأف المكاطنة ٌ
الرقمية عمى خط ممارستيا ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة
تميزت بدخكؿ عامؿ التكنكلكجيا كالثكرة ٌ
بضركرة إيجاد صكرة أكثر كاقعية لحفظ القيمة التقميدية لمفيكـ المكاطنة ،كذلؾ انطالقان مف أف دخكؿ
العكامؿ التكنكلكجية عمى مفيكـ المكاطنة قد أفقده جزنء كبي انر مف صكرتو الالمعة ،حيث يجرم تمييعو
بغياب كجكد المكاطف في ساحة العمؿ السياسي كالتطكعي الفعمي.

الدراسات االجتماعية بأبعاد المواطنة
 .32دراسة الحصري ( )2016بعنوان :مستوي معرفة معمّمي ِّ
الرقمية وعالقتو ببعض المتغيرات.
ّ
كىدفت الكشؼ عف مستكل معرفة معمٌمي ِّ
الدراسات االجتماعية بالمدينة المنكرة بأبعاد المكاطنة

الرقمية باعتبارىا مف الميارات األساسية لممعمٌـ في ضكء متغيرات( :النكع ،المؤىؿ العممي ،المرحمة،
ٌ
الخبرة ،الدكرات) ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )100معمٌمان كمعمٌمة
بالمرحمة االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية تـ اختيارىـ عشكائيان مف بيف معمٌمي ِّ
الدراسات االجتماعية
بالمدينة المنكرة طيِّب ٍؽ عمييـ اختبار اشتمؿ عمى ( )18سؤاؿ.
الرقمية ،ككجكد فركؽ
كقد تكصمت الدراسة إلى انخفاض درجة معرفة المعمٌميف بأبعاد المكاطنة ٌ
لمتغيرات (المرحمة المتكسطة ،كالمؤىؿ األعمى ،كاألكثر
بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تي ٍع ىزل
ٌ

خبرة ،كحضكر الدكرات) ،كعدـ كجكد فركؽ تي ٍع ىزل لمنكع ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تدريب معمٌمي
ِّ
الرقمية كادخاليا ضمف برامج اإلعداد كالتدريب.
الدراسات االجتماعية عمى أبعاد المكاطنة ٌ
الرقمي.
الرقمية مدخالً لمتربية العربية في العصر ّ
 .33دراسة الدىشان ( )2016بعنوان :المواطنة ّ
الرقمية كأبعادىا المختمفة ،كمبررات الدعكة إلى استخداـ مدخؿ
كىدفت استعراض مفيكـ المكاطنة ٌ

الرقمية في التربية العربية ،كاإلجراءات التي يمكف مف خالليا استخداـ مدخؿ المكاطنة
المكاطنة ٌ
الرقمية في التربية العربية ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي.
ٌ
الرقمي تتطمب ضركرة إعادة النظر في جكانب
كقد تكصمت الدراسة إلى أف الحياة في العصر ٌ
الرقمية يعد مف المداخؿ المناسبة لمتربية العربية في العصر
التربية العربية ،كأف مدخؿ المكاطنة ٌ

الرقمية لمتربية
الرقمي ،كأنو تكجد مبررات عديدة تستكجب ضركرة االعتماد عمي مدخؿ المكاطنة ٌ
ٌ
الرقمي باتت تتطمب مف
الرقمي ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الحياة في العصر ٌ
العربية في العصر ٌ

الرقمية لدل
المؤسسات التربكية القياـ بدكرىا في تدعيـ ثقافة االستخداـ الرشيد كالمفيد لمتقنيات ٌ
الرقمية،
الرقمية ،كىك ما يطمؽ عميو التربية ٌ
الطمبة ،كتدريبيـ عمى ممارسة مختمؼ جكانب المكاطنة ٌ
كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة أف يسعى اآلباء كالمعمٌمكف كأعضاء الييئات التدريسية ككافة
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الرقمية لدل األبناء كتدريبيـ عمى
أفراد المجتمع إلى تدعيـ ثقافة االستخداـ الرشيد كالمفيد لمتقنيات ٌ
الرقمية.
ممارسة كافة جكانب المكاطنة ٌ
 .34دراسة العبيكان والسميري ( )2016بعنوان :اتجاىات طالبات الدراسات العميا في جامعة الممك
الرقمية.
سعود نحو األمانة العممية ّ

الرقمية كاالنتحاؿ
كىدفت التعرؼ إلى اتجاىات طالبات الدراسات العميا نحك األمانة العممية ٌ
الرقمي ،كاستخدمت الدراسة المنيج النكعي ،كتككنت العينة مف ( )44طالبة مف طالبات الدراسات
ٌ
العميا في كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد في مدينة الرياض ،كاعتمدت الدراسة عمى أداة المقابمة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف مفيكـ األمانة العممية لدل أغمب الطالبات يقتصر فقط عمى نسبة

اآلراء كاألفكار إلى أصحابيا حفاظان عمى الممكية الفكرية ،ككجكد عدة عكامؿ تؤدم إلى االنتحاؿ

الرقمي مف كجية نظر الطالبات منيا :أمانة الباحث كأخالقياتو ،كضعؼ دكر عضك ىيئة التدريس
ٌ
في تكجيو الطالبات نحك االلتزاـ باألمانة العممية ،كضعؼ تكثيؽ المعمكمات اإللكتركنية ،كاالفتقار إلى
الميارات األساسية في الكتابة األكاديمية عند الطالبات ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تطكير أدكات

الرقمي في النصكص العربية ،كحث أعضاء ىيئة التدريس عمى تكعية طالبات
الكشؼ عف االنتحاؿ ٌ
الرقمية.
الدراسات العميا بأخالقيات البحث العممي كتطبيؽ مفيكـ األمانة العممية ٌ
 .35دراسة مازن ( )2016بعنوان :إصحاح مناىج العموم وبرامج التربية العممية وىندستيا إلكترونياً
الرقمية.
في ضوء تحديات ما بعد الحداثة والمواطنة ّ

كىدفت إلقاء الضكء عمي التربية العربية الراكدة لتحريكيا مف غفكتيا أمالن في المحاؽ بركب النظـ

الرقمي ،كعرضت الدراسة
التعميمية العالمية المتقدمة ،كقد تناكلت الدراسة مناىج العمكـ كالمجتمع ٌ

منظكمة مقترحة إلصحاح مناىج العمكـ كالتربية العممية إلكتركنيان كىندستيا في ضكء تحديات عصر

الرقمي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحميؿ األدبيات ذات العالقة
الرقمية كالمجتمع ٌ
المكاطنة ٌ
بمكضكع الدراسة.

كقد تكصمت الدراسة إلي أنو ال كجكد لمبادرة عربية كاحدة حاكلت االستفادة مف مبادئ المكاطنة

الرقمية ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة إعداد كتأىيؿ معمٌـ العمكـ القادر عمي استخداـ
ٌ
البيئات االفتراضية لمتعميـ كالتعمـ في مجاؿ العمكـ كالتربية العممية ،كرقمنة مناىج كبرامج العمكـ
الرقمية كتكنكلكجيا المعمكمات
كالتربية العممية في ضكء عصر ما بعد الحداثة كاإلنترنت كالمكاطنة ٌ
كاالتصاالت ،كتدريب معمٌـ العمكـ لتكظيؼ مناىج العمكـ إلعداد المتعمـ القادر عمي التعامؿ الناجح

مع مجتمع المعمكماتية ككي يككف مكاطنان رقميان عمي التعامؿ الناجح مع منتكجات ىذا المجتمع

الرقمي ،كتفعيؿ دكر المدارس كالجامعات العربية ككسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة في
ٌ
تنمية الثقافة العممية اإللكتركنية لمطفؿ.

8.

الرقمية "تحديات وآمال".
 .36دراسة المالح ( )2016بعنوان :المواطنة ّ
الرقمية كعمي األساليب التي يجب أف نتبعيا الستخداـ
كىدفت التعرؼ إلى مفيكـ المكاطنة ٌ
اإلنترنت بطريقة آمنة ،كقد اعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي لمراجعة ِّ
الدراسات كاألدبيات

الرقمية كمعاييرىا.
المرتبطة بمفيكـ المكاطنة ٌ
الرقمي صالحان عميو أف يحترـ نفسو كيحترـ
كقد تكصمت الدراسة إلى أنو حتي يككف المكاطف ٌ
اآلخريف ،كأف يعمـ نفسو التكاصؿ مع اآلخريف ،كأف يحمي نفسو كيحمي اآلخريف ،كقد أكصت الدراسة
الرقمية بيف جميع شرائح المجتمع إلعداد
بضركرة كضع استراتيجيات مناسبة لنشر ثقافة المكاطنة ٌ
نشء ٌرقمي صالح ،كفؽ برامج كمشاريع بدءان باألسرة كتمتد إلي جميع المؤسسات التعميمية كالتربكية.
الرقمية مدخالً لمساعدة أبناءنا عمي الحياة
 .37دراسة الدىشان والفوييي ( )2015بعنوان :المواطنة ّ
الرقمي.
في العصر ّ
كىدفت استعراض المداخؿ كاإلجراءات المختمفة التي يمكف مف خالليا تكظيؼ مدخؿ المكاطنة

الرقمي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحميؿ
الرقمية لمساعدة األبناء عمى الحياة في العصر ٌ
ٌ
األدبيات ذات العالقة بمكضكع الدراسة.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ حاجة إلى تبني ثقافة ٌرقمية جديدة تمكف األبناء مف الممارسات
الرقمية الحديثة ،حتى يتمكنكا مف الحياة بكفاءة
اآلمنة كالقانكنية كاالستخداـ المسئكؿ كالرشيد لمتقنيات ٌ

الرقمي متمتعيف بكافة الحقكؽ كمؤديف لكاجبات كمسئكليات المكاطف في ىذا
كأماف في العصر ٌ
الرقمية ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة
العصر ،كذلؾ يمكف أف يتحقؽ مف خالؿ مدخؿ المكاطنة ٌ
بضركرة أف يسعى اآلباء كأعضاء ىيئات التدريس ككافة أفراد المجتمع إلى تدعيـ ثقافة االستخداـ

الرقمية
الرقمية لدل األبناء ،كتدريبيـ عمى ممارسة كافة جكانب المكاطنة ٌ
الرشيد كالمفيد لمتقنيات ٌ
الرقمي.
ليتمكنكا مف الحياة بأماف في العصر ٌ
 .38دراسة الشريف ( )2015بعنوان :دور شبكات التواصل االجتماعي في دعم حقوق اإلنسان
الرقمية لدى طمبة الجامعة.
ّ
الرقمية لدل طمبة
كىدفت التعرؼ إلى دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في دعـ حقكؽ اإلنساف ٌ
الجامعة ،)،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )64طالب كطالبة مف كمية
التربية كالحقكؽ كالطب كاليندسة بجامعة طنطا ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ( )3مجاالت.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف ( )%65,62مف أفراد العينة يركف أف استخداـ الفيس بكؾ يؤدم

دك انر كبي انر في معرفة الحقكؽ السياسية ،كأف ( )%21,9يركف أف استخداـ الفيس بكؾ يؤدم دك انر
متكسطان في معرفة الحقكؽ السياسية ،كأف ( )%12,5يركف أف استخداـ الفيس بكؾ يؤدم دك انر
محدكدان في معرفة الحقكؽ السياسية ،كما أظيرت النتائج أف ( )%37,5مف أفراد العينة يستخدمكف
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الفيس بكؾ لفيـ ما يدكر حكليـ مف أحداث ،كأف ( )%25يستخدمكف الفيس لمعرفة كجيات النظر

المختمفة حكؿ تمؾ القضايا ،كأف ( )%12,5يستخدمكف الفيس بكؾ المتالؾ خمفية حكؿ مختمؼ
الرقمية مف
القضايا السياسية ،كأظيرت الدراسة أف أىـ أدكار الفيس بكؾ في دعـ حقكؽ اإلنساف ٌ
كجية نظر أفراد العينة تمثمت في الحشد لممشاركة في االنتخابات كتككيف األحزاب.

الرقمية :التجميات والتحديات.
 .39دراسة الكوت ( )2015بعنوان :المواطنة ّ

الرقمية ،كاستعراض التجاذبات الفكرية كالنظرية كالقيكد
كىدفت استعراض مفيكـ المكاطنة ٌ

الرقمية كالتعرؼ عمى آثارىا كايجابياتيا
كالتحديات كالمصاعب التي تكاجو مفيكـ كفكرة المكاطنة ٌ
كسمبياتيا ،كاآلراء التي تتناكؿ فرصيا كمخاطرىا ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحميؿ
األدبيات ذات العالقة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف مفيكـ المكاطنة قديـ لكنو متطكر كدينامي كيخضع لمتطمبات العصر

الرقمية
كاستحقاقاتو ،لكنو كمفيكـ قانكني كسياسي يبقى مخمصان لمككناتو كأسسو ،كأف فكرة المكاطنة ٌ

فكرة تكاجو بتحديات كمصاعب تقنية مادية كأخرل ثقافية.

 .40دراسة عبد اهلل ( )2015بعنوان :الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية وتنمية وعي الشباب
الرقمية :دراسة مطبقة عمى الشباب الجامعي بمحافظة قنا.
الجامعي بالمواطنة ّ

كىدفت الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ عالقة بيف برنامج التدخؿ الميني باستخداـ الممارسة العامة

الرقمية ،كاستخدمت الدراسة المنيج
لمخدمة االجتماعية كتنمية كعي الشباب الجامعي بالمكاطنة ٌ
التجريبي كذلؾ باستخداـ التصميـ التجريبي لمجمكعة كاحدة كالذم ييتـ بدراسة العالقة بيف متغيريف

أحدىما متغير مستقؿ كىك "استخداـ برنامج تدخؿ ميني مف منظكر الممارسة العامة لمخدمة

الرقمية" ،كتككنت
االجتماعية" ،كاآلخر متغير تابع كىك " تنمية كعي الشباب الجامعي بالمكاطنة ٌ

الرقمية لدم الشباب
العينة مف ( )60طالبان كطالبة ،طيب ٍ
ِّؽ عمييـ أداتاف ،األكلى مقياس المكاطنة ٌ
الجامعي ،كالثانية برنامج التدخؿ الميني ،كقدمت الدراسة برنامج التدخؿ الميني باستخداـ الممارسة

الرقمي كتحققت مف فعاليتو.
العامة لمخدمة االجتماعية في تنمية كعي الشباب الجامعي باالحتراـ ٌ

الرقمية :تصور
 .41دراسة الجزار ( )2014بعنوان :دور المؤسسة التربوية في غرس قيم المواطنة ّ
مقترح.

كىدفت كضع تصكر مقترح لمدكر الذم يمكف أف تقكـ بو المؤسسة التربكية في غرس قيـ

الرقمية لدل الطمبة كأحد ثمار الثكرة التكنكلكجية التي نعيشيا في العصر الحالي ،كقد
المكاطنة ٌ
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحميؿ ِّ
الدراسات السابقة كمسح األدبيات ذات العالقة.

كقدمت الدراسة تصكر مقترح اشتمؿ عمى ثالثة محاكر أساسية :تضمف المحكر األكؿ :تطكير

الرقمية ،كتضمف المحكر الثاني :ضكابط كمعايير لمتعامؿ
البيئات التعميمية الداعمة لمتكنكلكجيا ٌ
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الرقمي ،أما المحكر الثالث فتضمف :مقترحات لتعظيـ الدكر التربكم لممدرسة في إكساب الطمبة
ٌ
الرقمية المثمى ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة كضع التشريعات
القكاعد الالزمة لممكاطنة ٌ

الرقمية كتدعـ القيـ المرتبطة بيا في المدارس ،كاعداد البرنامج
كالسياسات التي تؤمف تحقيؽ المكاطنة ٌ
الرقمية لمطالب بالمدرسة متضمنان اإلطار المعرفي كما يحتكيو مف
التفصيمي لغرس قيـ المكاطنة ٌ
الرقمية
معمكمات كحقائؽ حكؿ المكاطنة ٌ

إلي جانب اإلطار السمككي كالميارل كما يتضمنو مف

الرقمي.
ممارسات كتعامالت سميمة خالؿ االنغماس في العالـ ٌ
الرقمية :رؤية مقترحة.
 .42دراسة المسمماني ( )2014بعنوان :التعميم والمواطنة ّ

الرقمية في نفكس الطالب،
كىدفت تقديـ رؤية مقترحة لدعـ دكر التعميـ في غرس قيـ المكاطنة ٌ
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )300طالب كطالبة مف المدارس الثانكية
بمحافظة الدقيمية ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ( )7محاكر.

الرقمية
كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ تكجو متزايد لدل الطالب نحك استخداـ التكنكلكجيا ٌ

بمختمؼ أنكاعيا ،كما تكصمت إلى ضعؼ دكر األسرة في تدريب أبنائيا عمى االستخداـ الصحيح

لمتكنكلكجيا ،كعدـ اىتماـ المدارس بقضية التكنكلكجيا كتدريب الطالب عمييا ،كأف الطالب تنقصيـ
معايير السمكؾ المقبكؿ المرتبط باستخداـ التكنكلكجيا ،كقدمت الدراسة رؤية مقترحة لدعـ دكر التعميـ

الرقمية في نفكس الطالب ،متضمنة :منطمقات كأىداؼ كمحاكر كمتطمبات
في غرس قيـ المكاطنة ٌ
لمتنفيذ ،كقد أكصت الدراسة بضركرة عقد لقاءات لتنمية كعي الطالب كالمعمٌميف كالمديريف كجميع
الرقمية.
العامميف بالمدرسة كأكلياء األمكر كأعضاء المجتمع المحيط بأىميِّة المكاطنة ٌ

الرقمية وتطبيقاتيا في
 .43دراسة شرف والدمرداش ( )2014بعنوان :معايير التربية عمي المواطنة ّ
المناىج الدراسية.
الرقمية ،كتطبيقاتيا في المناىج الدراسية ،كاستخدمت
كىدفت تحديد معايير التربية عمي المكاطنة ٌ

الدراسة المنيج الكصفي لمراجعة كتحميؿ األدبيات المرتبطة بيذه المعايير كتمؾ التطبيقات.

الرقمية في إطار عصر
كقد تكصمت الدراسة إلي ضركرة إعداد الناشئة لمتربية عمي المكاطنة ٌ
الرقمية تمر بمراحؿ أساسية تبدأ بتنمية الكعي كالممارسة الكاعية
الرقمنة ،كأف التربية عمي المكاطنة ٌ
كتنتيي بتنمية أساليب التعامؿ مع المستحدثات كميارات التعامؿ معيا ،كأف ىناؾ معايير في األدبيات

تـ االتفاؽ عمييا ،كمف الضركرم أف يضعيا في االعتبار القائمكف عمي السياسة التعميمية كالممارسكف
لعمميتي التعميـ كالتعمـ ،كفي ضكء ذلؾ أكصت الدراسة بضركرة أف تضمف ىيئات الجكدة العربية ىذه

المعايير ضمف معايير الجكدة كي تككف محكان أساسيان العتماد المدارس ،كتبني السياسة التعميمية في
البمداف العربية ليذه المعايير لنشر الثقافة كالكعي بيا كتكفير البنية األساسية التكنكلكجية كالفنية الالزمة
لتطبيقيا ،كتضميف برامج إعداد المعمٌـ ىذه المعايير لتأىيؿ المعمٌميف عمي كيفية القياـ بدكرىـ في
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الرقمية ،كتضميف منظكمة التدريب برامج لتنمية المديريف كالمعمٌميف لمتأىيؿ
التربية عمي المكاطنة ٌ
الرقمية.
لمتربية عمي المكاطنة ٌ

 .44دراسة شكر ( )2014بعنوان :العالقة بين المواطنة اإللكترونية وتشكيل ىوية األنا لممراىقات.
كىدفت الكشؼ عف العالقة بيف المكاطنة اإللكتركنية كتشكيؿ ىكية األنا لدل المراىقات،

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي كالمنيج السببي المقارف ،كتككنت العينة مف ()132

طالبة في المرحمة الثانكية ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانتاف ،األكلى لقياس المكاطنة اإللكتركنية مكزعة عمى
محكريف ،كالثانية مقياس الغامدم ( )2001لتشكيؿ ىكية األنا مكزع عمى ( )3محاكر.
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف المكاطنة اإللكتركنية ككؿ مف تحقيؽ

ىكية األنا كانغالؽ ىكية األنا ،كعدـ كجكد عالقة بيف المكاطنة اإللكتركنية ككؿ مف تعميؽ ىكية األنا

الرقمية لمطمبة كتدريب اآلباء
كتشتت ىكية األنا ،كفي ضكء ذلؾ أكصت بضركرة تدريس المكاطنة ٌ
كالمعمٌميف عمييا.
الرقمية وتأىيل التعميم.
 .45دراسة الرحيوي ( )2013بعنوان :التربية ّ
كىدفت بناء تصكر ديداكتيكي حديث ،يالئـ التحكالت العالمية المتسارعة عمي المستكم
الرقمية ،بحثان عف تأىيؿ المؤسسات
التكنكلكجي ،كذلؾ عبر التأسيس لمقاربة تربكية تتككأ عمي الطفرة ٌ

التعميمية بما يكاكب التطكرات العالمية الحاصمة ،كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي الستعراض

ِّ
الدراسات كاألدبيات ذات العالقة.

الرقمي الذم تطمح لو الدراسة يضع التربية كالتعميـ
كقد تكصمت الدراسة إلي أف التصكر البيداغكجي ٌ
الرقمية المتسارعة ،كقد أكصت الدراسة
في سياؽ جديد يستجيب إليقاع العصر ككتيرة تطكر الطفرات ٌ
بضركرة أف تعتمد األمـ عمي ما لدييا مف كسائؿ إلكتركنية ،كأف تبادر مؤسساتيا التعميمية إلي عقد
تكأمات مع مؤسسات تعميمية دكلية ،كأف تعقد حككماتيا اتفاقيات شراكة مع حككمات الدكؿ المتقدمة

الرقمي باستمرار.
التي تجدد أسطكليا ٌ

الرقمي :التحديات والفرص.
 .46دراسة بوكريسة ( )2013بعنوان :التعميم في العصر ّ
كىدفت التعرؼ إلى مكاف كأثر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التفكير التعميمي كالكفاءة
المينية عند المعمٌميف ،كاعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي لمراجعة سمسمة مف ِّ
الدراسات كالتي
بدأت بيا منذ عاـ  2009سعيان القتراح عمؿ يخص تكظيؼ تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات مف

أجؿ تفعيؿ األداء التربكم بالجزائر.

كقد تكصمت الدراسة إلي ضركرة أف تنطبؽ عمي المؤسسة التعميمية مميزات أساسية منيا:

بناء عمى رغباتيـ ،كتقديـ األنشطة بالتكازم لجميع
المركنة كالتي تمنح الفرص لمجميع عمي التعمـ ن
الطالب كغيرىـ مف جمعيات ،كاتاحة الظركؼ التي تفجر المكاىب الطبيعية كتمكف مف النمك كتشجع
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اإلبداع لمجميع بغية تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممؤسسات التربكية ،كقد أكصت الدراسة بضركرة اقتحاـ

مجاؿ رقمنو التعميـ لمكاجية ما يعترض عممية التعمـ مف صعكبات تعميمية كتربكية.
الدراسات األجنبية:
ثانياًِّ :

كتعرضيا الدراسة عمى النحك اآلتي:

الرقمية في الفصول
 .47دراسة دوتيرر وآخرون  )2016( Dotterer and et. al.بعنوان :تعزيز ّ
الدراسية.
Fostering Digital in the Classroom.
الرقمية في مجاالت التعميـ المختمفة بالكاليات المتحدة األمريكية،
كىدفت تشجيع ممارسة المكاطنة ٌ
الرقمية لمشباب ،كقد استخدمت الدراسة المنيج
كتسميط الضكء عمى مزايا كفكائد تدريس المكاطنة ٌ
الكصفي لمراجعة األدبيات.

الرقمية ،كيمنح
الرقمية يساعد عمى محك األمية ٌ
كقد تكصمت الدراسة إلى أف تدريس المكاطنة ٌ
الرقمي ،كقد
الشباب إطار أخالقي لمتعامؿ مع التكنكلكجيا ،كيزيد قدرتيـ عمى التفاعؿ مع الفضاء ٌ

أكصت الدراسة بضركرة البحث عف أفضؿ السبؿ لضماف حصكؿ الطمبة عمى معرفة شاممة بالمكاطنة

الرقمية جزءان أساسيان
الرقمية ،كضركرة تطكير برنامج التكنكلكجيا في المدارس بحيث تككف المكاطنة ٌ
ٌ
فيو ،كأف تقكـ المدارس بدعكة أكلياء األمكر لممشاركة في تطكير المناىج الدراسية.
 .48دراسة بريدي  )2016( Preddyبعنوان :الدور المحوري ألمين المكتبة المدرسية في تعميم

الرقمية.
المواطنة ّ
The Critical Role of the School Librarian in Digital Citizenship Education.
الرقمية لمطمبة ،كقد استخدمت
كىدفت الكشؼ عف دكر المكتبة المدرسية في تعميـ المكاطنة ٌ
الرقمية في
الدراسة المنيج الكصفي الستعراض الجيكد التي قدمتيا الباحثة لتعزيز تعميـ المكاطنة ٌ
المدارس بالتعاكف مع ك ازرة التربية كالتعميـ بكالية إنديانا كجمعية المكتبات األمريكية.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف المكتبات المدرسية يمكف أف تساىـ بدكر كبير في تعميـ المكاطنة

الرقمية يمكف أف تساىـ في تطكير أدكار أمناء المكتبات المدرسية
الرقمية لمطمبة ،كأف المكاطنة ٌ
ٌ
الرقمية تكفر
كاكسابيـ ميارات التعاكف مع الطمبة مف أجؿ التكصؿ إلى طالب رقمييف ،كأف المكاطنة ٌ
فرصة مثالية لمبحث عف شركاء لمتعاكف في مجاؿ تطكير المناىج.

الرقمية :دراسة العوامل المؤثرة
 .49دراسة الزىراني  )2015( Al-Zahraniبعنوان :نحو المواطنة ّ

عمى المشاركة واالنخراط في مجتمع اإلنترنت بين طمبة التعميم العالي.
Toward Digital Citizenship: Examining Factors Affecting Participation and
Involvement in the Internet Society among Higher Education Students.
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الرقمية باالستناد إلى افتراضات ريبؿ ،)2014( Ribble
كىدفت التعرؼ إلى مدخؿ المكاطنة ٌ
مف خالؿ دراسة العكامؿ التي تؤثر عمى المشاركة كاالنخراط في مجتمعات اإلنترنت االفتراضية بيف
طمبة التعميـ العالي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكمي ،كتككنت العينة مف ( )174طالبان مف كمية

التربية بجامعة الممؾ عبد العزيز بالمممكة العربية السعكدية ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ()3

محاكر.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف الطمبة لدييـ مستكيات معرفية جيدة عف اإلنترنت كالكفاءة الذاتية

الرقمية ،كالسيما مف حيث احتراـ الذات كاآلخريف خالؿ التعامؿ مع اإلنترنت،
لمحاسكب كالمكاطنة ٌ
كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ عكامؿ تؤثر عمى المشاركة كاالنخراط في مجتمعات اإلنترنت

االفتراضية بيف طمبة التعميـ العالي ،كىي :الخبرة الحاسكبية ،كمتكسط االستخداـ اليكمي لمتكنكلكجيا،

كمكاقؼ الطمبة نحك اإلنترنت ،كالكفاءة الذاتية في استخداـ الحاسكب ،كقد أكصت الدراسة بضركرة
الرقمية.
اىتماـ الجيات العميا بزيادة مستكل الكعي بالمكاطنة ٌ

الرقمية.
 .50دراسة بولكان  )2014( Bolkanبعنوان :مصادر لمساعدتك عمى تعمم المواطنة ّ
Resources to Help You Teach Digital Citizenship.
الرقمية لطمبة
كىدفت البحث عف المصادر كالمراجع التي يمكف أف تساعد عمى تعميـ المكاطنة ٌ
المدارس ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمراجعة األدبيات.

كقد تكصمت الدراسة إلى قائمة بأسماء المكاقع كالكتب التي يمكف االعتماد عمييا في تدريس

الرقمية لمطمبة ،كما تكصمت إلى أف المديريف كالمعمٌميف كالطمبة كأكلياء األمكر ليـ أدكا انر
المكاطنة ٌ
الرقمية يعد عنص انر ىامان
الرقمية اآلمنة ،كأف تدريس المكاطنة ٌ
ىامة في المحافظة عمى البيئة التعميمية ٌ
الرقمية يمكف أف يككف لو نتائج أفضؿ مف
في أم استراتيجية تعميمية ناجحة ،كأف تدريس المكاطنة ٌ
الرقمية ،كقد أكصت الدراسة
فرض الرقابة عمى الطمبة أك أخذ االحتياطات الالزمة عمى أجيزتيـ ٌ

الرقمية
بضركرة مشاركة الطمبة كالمعمٌميف كأكلياء األمكر في كضع معايير االستخداـ المقبكؿ لمتقنيات ٌ

لضماف االلتزاـ بتمؾ المعايير.

الرقمية.
 .51دراسة ريبل  )2014( Ribbleبعنوانِّ :
أىمية المواطنة ّ
The importance of Digital Citizenship.
الرقمية في المدارس ،كأىميِّة تكظيؼ التكنكلكجيا في المدارس ،كقد
كىدفت بياف أىميِّة المكاطنة ٌ
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي الستعراض المكضكعات التي تمت مناقشتيا في كتاب "المكاطنة

الرقمية في المدارس ،كأىميِّة العالقات الحسنة في التدريس ،ككظائؼ االنترنت في العممية التعميمية.
ٌ
الرقمية تساعد عمى فيـ الطبيعة المعقدة لمتكنكلكجيا،
كقد تكصمت الدراسة إلى أف المكاطنة ٌ
كتحمي الفرد كالمجتمع مف أخطارىا ،كأف المعطيات تشير إلى أف التكنكلكجيا سكؼ يتعاظـ استخداميا
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الرقمية في
في المدارس مستقبالن ،كبالتالي فإف األمر بات يتطمب كضع خطة لتدريس المكاطنة ٌ
الرقمي.
المدارس لمساعدة الطمبة عمى التعامؿ مع المستقبؿ ٌ
 .52دراسة سينكار  )2011( Sincarبعنوان :تحميل لمعمّمي المستقبل :معايير سموك المواطنة

الرقمية.
ّ
An Analysis of Prospective Teachers’ Digital Citizenship Behavior Norms.
الرقمية لدل معمٌمي المستقبؿ ،كاستخدمت الدراسة المنيج
كىدفت تحميؿ معايير سمكؾ المكاطنة ٌ
الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )17طالبان بكمية التربية في جامعة غازم عنتاب التركية University

 Of Gaziantepفي العاـ الدراسي  ،2010 /2009طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ( )9محاكر.
الرقمية
الرقمية كمحك األمية ٌ
كقد تكصمت الدراسة إلى تكفر معايير السمكؾ المتعمؽ باالتصاالت ٌ
الرقمية" بشكؿ جيد لدل طمبة كمية التربية ،مع ضعؼ في معايير السمكؾ المتعمؽ بالكصكؿ
"الثقافة ٌ

الرقمي ،كالصحة
الرقمية ،كالقانكف ٌ
الرقمية ،كالحقكؽ كالمسئكليات ٌ
الرقمي ،كالتجارة ٌ
الرقمي ،كاالتيكيت ٌ
ٌ

الرقمية في
الرقمية ،كقد أكصت الدراسة بضركرة إدراج معايير السمكؾ المتعمؽ بالمكاطنة ٌ
كالسالمة ٌ
برامج تدريب المعمٌميف في الجامعات التركية.

 .53دراسة ىوالندسورث وآخرون  )2011( Hollandsworth and et. al.بعنوان :المواطنة
الرقمية في الفصل الثاني عشر.
ّ

Digital Citizenship in K-12: It Takes Village.
كىدفت استطالع آراء بعض خبراء التربية حكؿ مستكل إدراؾ المعمٌميف كمديرم المدارس لممكاطنة

الرقمية في المدارس ،كقد استخدمت الدراسة
الرقمية ،كالكيفية التي يتـ مف خالليا تدريس المكاطنة ٌ
ٌ
المنيج الكصفي ،كتككنت العينة مف ( )500خبير تربكم ،طيِّب ٍقت عمييـ استبانة مكزعة عمى ()10
محاكر.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف الخبراء يركف أف نسبة قميمة مف المعمٌميف كمديرم المدارس لدييـ

الرقمية كيقكمكف بتدريسيا لمطمبة ،كأف حكالي نصؼ المعمٌميف كالمديريف لدييـ
إدراؾ عاؿ بالمكاطنة ٌ
الرقمية كال يقكمكف بتدريسيا لطالبيـ ،كأف نصؼ عدد المدارس تقكـ بتدريس
معرفة فقط بالمكاطنة ٌ

الرقمية لمطمبة ضمف مكاد دراسية مختمفة ،كحكالي ( )%18مف المدارس تعمـ المكاطنة
المكاطنة ٌ
الرقمية لطالبيا ضمف مادة خاصة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تقديـ مبادرات لتعميـ المكاطنة في
ٌ
الرقمية ،كتعزيز ثقافة المكاطنة
المؤسسات التعميمية تأخذ باالعتبار كضع سياسات مناسبة لمممارسات ٌ

الرقمية لدل المسئكليف كالمعمٌميف كالطمبة كأكلياء األمكر.
ٌ
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الدراسات السابقة
التعقيب عمى ِّ

مف خالؿ استعراض ِّ
الدراسات السابقة يمكف التكصؿ إلى ما يمي:

الرقمية.
 -أف البشرية تعيش في ىذا العصر في بيئة تفاعمية مشبعة بالتكنكلكجيا ٌ

الرقمية
تطكرات تكنكلكجية يمتسارعة ي
الخطى فإف نشر ثقافة كسمكؾ المكاطنة ٌ
 إزاء ما يمكج بو العصر ٌالرقمية تحت السيطرة ،كفرض ضكابط عمى استخداميا،
أصبح ضركرة ممحة إلبقاء التكنكلكجيا ٌ
الرقمي.
كحماية مستخدمييا مف مخاطر الفضاء ٌ

 أكدت غالبية ِّالتكيؼ مع
الدراسات السابقة عمى الدكر المحكرم لممعمٌـ في إعداد الطالب القادر عمى ٌ
تداعيات العصر كتحدياتو.
 ىدفت بعض ِّالدراسات إلى التأكيد عمى أىميِّة تمكيف المعمٌميف كأثره في التطكير كاإلصالح التربكم

كالتعميمي ،مثؿ :دراسة تيترؾ  ،)2009( Titrekكدراسة عشيبة ( ،)2010كدراسة محمد (،)2012

كدراسة حسف ( ،)2013كدراسة الميدم (.)2007

 أكدت بعض ِّالرقمية كدكرىا في تككيف المكاطف العصرم القادر
الدراسات السابقة عمى أىميِّة المكاطنة ٌ
الرقمية ،مثؿ :دراسة الككت ( ،)2015كدراسة المالح (،)2016
عمى االستخداـ األمثؿ لمتكنكلكجيا ٌ
كدراسة بشير (.)2016

 بينت بعض ِّالدراسات السابقة أىميِّة المؤسسات التعميمية كدكرىا المحكرم في نشر ثقافة كسمكؾ

الرقمية ،مثؿ :دراسة الرحيكم ( ،)2013كدراسة شرؼ كالدمرداش ( ،)2014كدراسة
المكاطنة ٌ
المسمماني ( ،)2014كدراسة الجزار ( ،)2014كدراسة الدىشاف (.)2016

 أظيرت بعض ِّالرقمية ،مثؿ:
الدراسات أىميِّة كضركرة تمكيف المعمٌميف مف التعامؿ مع التكنكلكجيا ٌ
دراسة تشكنغ  ،)2002( Chongكدراسة عبد العزيز ( ،)2015كدراسة الحصرم (.)2016

 تكصمت بعض ِّالدراسات إلى كجكد عالقة قكية بيف التمكيف كالرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي
كالمكاطنة التنظيمية لممعمٌميف ،مثؿ :دراسة محمد ( ،)2012كدراسة حسف ( ،)2013كدراسة عبداهلل

(.)2015

 تكصمت بعض ِّالدراسات إلى كجكد عالقة قكية بيف التمكيف كالرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي
كالمكاطنة التنظيمية لممعمٌميف ،مثؿ :دراسة محمد ( ،)2012كدراسة حسف ( ،)2013كدراسة عبد

اهلل (.)2015

 تكصمت بعض ِّالدراسات إلى كجكد عالقة قكية بيف المناخ التنظيمي كتمكيف المعمٌميف ،مثؿ :دراسة
لطفي كآخركف (.)2014

 تنكعت ِّالدراسات السابقة في المنيجية المستخدمة ،فمعظميا استخدـ المنيج الكصفي التحميمي
باالعتماد عمى أداة االستبانة مثؿ :دراسة بيرد ككانغ  ،)2009( Baird and wangكدراسة محمد

( ،)2012كدراسة حسف ( ،)2013كدراسة المسمماني ( ،)2014كدراسة البشيتي ( ،)2015كدراسة
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حرب ( ،)2015كدراسة األحمرم ( ،)2016كدراسة المصرم كشعت ( ،)2017كجزء منيا اعتمد
عمى المنيج الكصفي باالعتماد عمى بعض المقاييس المشيكرة مثؿ :دراسة الميدم ( ،)2007كدراسة

تيترؾ  ،)2009( Titrekكدراسة أبك طعمة كعاشكر ( ،)2015كدراسة عبد اهلل ( ،)2015كدراسة

النكاجحة ( ،)2016كجزء منيا اعتمد عمى المنيج الكصفي لمراجعة كتحميؿ األدبيات مثؿ :دراسة

عشيبة ( ،)2010كدراسة عيسى ( ،)2012كدراسة بشير ( ،)2016كدراسة الدىشاف (،)2016
كدراسة المالح ( ،)2016كدراسة الدىشاف كالفكييي ( ،)2015كدراسة الجزار ( ،)2014كدراسة

شرؼ كالدمرداش ( ،)2014كجزء منيا اعتمد عمى المنيج النكعي باالعتماد عمى أداة المقابمة مثؿ:

دراسة العبيكاف كالسميرم ( ،)2016كقميؿ منيا اعتمد عمى منيجيف معان مثؿ :دراسة شكر ()2014

التي استخدمت المنيج الكصفي االرتباطي كالمنيج السببي المقارف.

الد ارسػات السػابقة ،فقػد اعتمػدت بعػض ِّ
 اختمفت عينػة الد ارسػة فػي ِّالد ارسػات عمػى أخػذ عينػات عشػكائية
مف المعمٌميف مثؿ :دراسة الدكسػرم ( ،)2017د ارسػة النكاجحػة ( ،)2016كد ارسػة أبػك طعمػة كعاشػكر

( ،)2015كد ارسػػة لطفػػي كآخػػركف ( ،)2014كد ارسػػة السػػالمي ( ،)2013كد ارسػػة السػػبكؽ (،)2013
كدراسة حسف ( ،)2013كدراسة محمد ( ،)2012كدراسة الحصرم ( ،)2016كجزء منيا اعتمد عمػى

أخػػذ عينػػات عش ػكائية مػػف الطمبػػة مثػػؿ :د ارسػػة المسػػمماني ( ،)2014كد ارسػػة شػػكر ( ،)2014كد ارسػػة

البشػػػيتي ( ،)2015كد ارسػ ػػة الزى ارنػ ػػي  ،)2015( Al-Zahraniكد ارس ػػة عب ػػد اهلل ( ،)2015كد ارسػ ػػة
المص ػػرم كش ػػعت ( ،)2017كقمي ػػؿ اعتم ػػد عم ػػى أخ ػػذ عين ػػات عشػ ػكائية م ػػف أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس

الج ػػامعي مث ػػؿ :د ارس ػػة ح ػػرب ( ،)2015كد ارس ػػة عس ػػاؼ ( ،)2015كقمي ػػؿ اعتم ػػد عم ػػى أخ ػػذ عين ػػات
عشكائية مف المعمٌميف كاإلدارييف مثؿ :دراسة تيترؾ  ،)2009( Titrekكقميؿ اعتمد عمى أخذ عينػات

عش ػكائية مػػف القيػػادات اإلداريػػة كالتربكيػػة مثػػؿ :د ارسػػة الشػػتيحي ( ،)2016كد ارسػػة عيسػػي (،)2016
كقميؿ اعتمد عمى اسػتطالع آراء خبػراء التربيػة مثػؿ د ارسػة ىكالندسػكرث كآخػركف Hollandsworth

.)2011( and et. al.

الدراسات السابقة:
 .1أوجو التشابو مع ِّ

مف خالؿ االستقراء ِّ
لمدراسات السابقة تبيف أف بعضيا يتشابو مع الدراسة الحالية فيما يمي:

 تتشابو الدراسة الحالية مػف حيػث األىػداؼ مػع د ارسػة الحصػرم ( )2016التػي ىػدفت الكشػؼالرقميػة باعتبارىػا مػف الميػارات األساسػية
عف مستكل معرفة معمٌمػي المػدارس بأبعػاد المكاطنػة ٌ
لممعمٌػػـ ،كد ارسػػة الدكسػػرم ( )2017التػػي ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل تػكافر معػػايير المكاطنػػة
الرقميػػة لػػدل المعمٌمػػيف ،كد ارسػػة تشػػكنغ  )2002( Chongالتػػي ىػػدفت كضػػع رؤيػػة مسػػتقبمية
ٌ
الرقمػػي ،كد ارسػػة الس ػبكؽ ( )2013التػػي
ألدكار المعمٌمػػيف باالعتمػػاد عمػػى إمكانػػات المجتمػػع ٌ
ىدفت الكشؼ عف مستكم تمكيف معمٌمي المدارس ،كد ارسػة جبػر ( )2011التػي ىػدفت تقػدير

درجة تمكيف المعمٌميف في المدارس الحككمية الفمسطينية.
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 تتشابو الدراسة الحالية مف حيث استخداميا لممنيج الكصفي مػع معظػـ ِّالد ارسػات السػابقة عػدا

د ارسػػة العبيكػػاف كالسػػميرم ( )2016التػػي اسػػتخدمت المػػنيج النػػكعي ،كد ارسػػة شػػكر ()2014
التي استخدمت المنيج الكصفي االرتباطي كالمنيج السببي المقارف.

 تتشػػابو الد ارسػػة الحاليػػة فػػي اسػػتطالع آراء معمٌم ػي المػػدارس مػػع العديػػد مػػف ِّالد ارسػػات السػػابقة
كدرسػػة حسػػف (،)2013
مثػػؿ :د ارسػػة لطفػػي كآخػػركف ( ،)2014كد ارسػػة السػػالمي ( ،)2013ا
كدراسة محمد ( ،)2012كدراسة الحصرم (.)2016
الدراسات السابقة:
 .2أوجو االختالف عن ِّ

مف خالؿ االطالع عمى ِّ
الدراسات السابقة تبيف كجكد اختالؼ بينيا كبيف الدراسة الحالية فيمػا

يمي:

 تختمؼ الدراسة الحالية مع بعض ِّالدراسات السابقة التي اعتمدت عمى أكثػر مػف مػنيج ،مثػؿ:
دراسة شكر ( )2014التي استخدمت المنيج الكصفي االرتباطي كالمنيج السببي المقارف.

 تختمػػؼ الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة ح ػػرب ( )2015الت ػػي رك ػػزت عم ػػى تمك ػػيف أعض ػػاء ىيئ ػػةالتػػدريس الجػػامعي ،كتختمػػؼ مػػع د ارسػػة الشػػتيحي ( )2016التػػي ركػػزت عمػػى تمكػػيف القيػػادات

التربكيػػة بريػػاض األطفػػاؿ ،كمػػا تختمػػؼ مػػع د ارسػػة البشػػيتي ( )2015التػػي ركػػزت عمػػى تمكػػيف

الطمبة المعمٌميف ،كػذلؾ تختمػؼ مػع د ارسػة مػازف ( )2016التػي ركػزت عمػى إصػحاح المنػاىج

الرقميػػة ،كتختمػػؼ مػػع د ارسػػة شػػرؼ كالػػدمرداش
فػػي ضػػكء تحػػديات مػػا بعػػد الحداثػػة كالمكاطنػػة ٌ

الرقمية كتطبيقاتيا في المناىج
( )2014التي ركزت عمى تحديد معايير التربية عمي المكاطنة ٌ
الدراسية ،كما تختمؼ مع دراسة شػكر ( )2014التػي ركػزت عمػى بحػث العالقػة بػيف المكاطنػة
اإللكتركنيػػة كتشػػكيؿ ىكيػػة األنػػا لممراىقػػات ،كد ارسػػة بريػػدم  )2016( Preddyالتػػي رك ػػزت
الرقمية.
عمى دكر أميف المكتبة المدرسية في تعميـ المكاطنة ٌ

 تختم ػػؼ الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة ش ػػكر ( ،)2014كد ارس ػػة المس ػػمماني ( ،)2014كد ارس ػػةالبشػ ػػيتي ( ،)2015كد ارسػ ػػة عبػ ػػد اهلل ( ،)2015كد ارسػ ػػة المصػ ػػرم كشػ ػػعت ( )2017فػ ػػي
التركيػػز عمػػى اسػػتطالع آراء الطمبػػة ،كمػػا تختمػػؼ مػػع د ارسػػة عسػػاؼ ( ،)2015كد ارسػػة حػػرب

( )2015في التركيز عمػى اسػتطالع آراء أعضػاء ىيئػة التػدريس الجػامعي ،كػذلؾ تختمػؼ مػع
د ارسػػة مػػكم ىينكػػيف  ،)2006( Moye and Henkinد ارسػػة تػػكرنر ،)2006( Turner
كدراسة بيرد ككانغ  ،)2009( Baird and wangدراسة األحمرم ( ،)2016كد ارسػة عيسػي

( ،)2016في التركيز عمى استطالع آراء اإلدارييف.

9.

الدراسات السابقة:
 .3االستفادة من ِّ

تكمف أكجو استفادة الدراسة الحالية مف ِّ
الدراسات السابقة فيما يمي:

 بناء فكرة الدراسة الحالية ،فمف خالؿ االطالع عمػى ِّالد ارسػات السػابقة تبػيف أف تمكػيف معمٌمػي
المػػدارس يكاجػػو تحػػديات حقيقيػػة نتيجػػة لتػػداعيات العصػػر الحػػالي ،ممػػا جعػػؿ البحػػث كالد ارسػػة

في مكضكع تمكيف المعمٌمػيف بمػدارس ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ الفمسػطينية نحػك تكظيػؼ متطمبػات

الرقمية في التعميـ أم انر ممحان.
المكاطنة ٌ
 اختيار المنيج البحثي المناسب لطبيعة الدراسة الحالية كىك المنيج الكصفي التحميمي. -تحديد أداة الدراسة كتصميميا كاجراءات تطبيقيا.

الرقمية كانعكاساتيا عمي أداء المعمٌـ.
 رصد متطمبات المكاطنة ٌ التعػػرؼ عمػػى درجػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼالرقمية في التعميـ.
متطمبات المكاطنة ٌ
 -المعالجات اإلحصائية.

 بناء كتدعيـ اإلطار النظرم لمدراسة الحالية.الدراسات السابقة:
 .4أوجو تمايز الدراسة الحالية عن ِّ

الدراسات السابقة تبيف أف الدراسة الحالية تتمايز عف ِّ
مف خالؿ عرض ِّ
الدراسات السابقة بما

يمي:

 الدراسة الحالية تقؼ عمى درجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحػكالرقمية في التعميـ.
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
 الد ارسػػة الحاليػػة تسػػعى لزيػػادة قػػدرة المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية عمػػىكتحدياتو.
الرقمي
ٌ
مكاجية متطمٌبات العصر ٌ
 الد ارس ػػة الحالي ػػة تنف ػػرد ببن ػػاء تص ػػكر مقت ػػرح لتمك ػػيف المعمٌم ػػيف بم ػػدارس ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـالرقمية.
الفمسطينية مف الممارسة اآلمنة كاالستخداـ األخالقي كالقانكني لمتكنكلكجيا ٌ

كبعػػد عػػرض ِّ
الد ارسػػات السػػابقة تتنػػاكؿ الد ارسػػة فػػي فصػػميا التػػالي الطريقػػة كاإلجػراءات ،مػػف خػػالؿ
ع ػػرض ى ػػدؼ الد ارس ػػة الميداني ػػة ،كاجراءاتي ػػا ،كم ػػنيج الد ارس ػػة ،كمجتم ػػع الد ارس ػػة كعينتيػ ػا ،كأداة الد ارس ػػة
كتقنينيا (الصدؽ كالثبات لالستبانة) ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة.
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 خالصة الفصل

الفصل الرابع

تمييد

الطريقة واإلجراءات
تناكلػ ػػت الد ارسػ ػػة فػ ػػي جانبيػ ػػا النظػ ػػرم تمكػ ػػيف المعمٌمػ ػػيف مػ ػػف حيػ ػػث :الماىيػ ػػة كاأل ِّ
ىميػ ػػة كاألبعػ ػػاد

الرقميػة مػف حيػث المفيػكـ كاأل ِّ
ىميػة كاألبعػاد كمتطمبػات التكظيػؼ فػي
كالمتطمبػات كالمعكقػات ،ثػـ المكاطنػة ٌ
التعمػػيـ المدرسػػي ،ثػػـ كشػػفت الد ارسػػة عػػف جيػػكد ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية فػػي مجػػاؿ تمكػػيف

معمٌمي المدارس.

كيتنػػاكؿ الفصػػؿ الحػػالي الطريقػػة كاإلج ػراءات كيتضػػمف خط ػكات منيجيػػة تتمثػػؿ فػػي تحديػػد ىػػدؼ

الد ارسػة الميدانيػػة ،كتحديػد مػػنيج الد ارسػة ،كاختيػػار العينػػة ،كاعػداد أداة الد ارسػػة كتقنينيػا ،كعػػرض األسػػاليب

اإلحصائية المستخدمة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :ىدف الدراسة الميدانية

ىدفت الدراسة الميدانية الكشؼ عف كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسػطينية

الرقميػة فػي التعمػيـ مػف كجيػة نظػرىـ ،كالكشػؼ عمػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ
نحك تكظيػؼ متطمبػات المكاطنػة ٌ
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة لدرجػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة

الرقميػػة فػػي التعمػػيـ تي ٍعػ ىػزل لممتغي ػرات اآلتيػػة (الجػػنس،
كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ
المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية).
ثانياً :إجراءات الدراسة الميدانية

لكػػي تػػتـ الد ارس ػػة عمػػى نسػػؽ عمم ػػي صػػحيح كاجػ ػراءات منيجيػػة دقيقػػة قام ػػت الباحثػػة ب ػػالخطكات

اآلتية:

 .1منيج الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي :الذم يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر كممارسات قائمة

مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي ،دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف
يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا (األغا ،)43 :2000 ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي في الدراسة الحالية

الرقمية ،كما تفرضو مف تغييرات تستكجب ضركرة تمكيف المعمٌميف بمدارس
لرصد متطمبات المكاطنة ٌ
ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية لتكظيفيا في التعميـ ،ككذلؾ في كصؼ الكضع الراىف لتمكيف

الرقمية.
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية كسبؿ تطكيره في ضكء متطمبات المكاطنة ٌ

 .2مجتمع الدراسة

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معمٌمي المػدارس األساسػية كالثانكيػة الحككميػة فػي مػديريات شػماؿ

غزة ،غرب غػزة ،شػرؽ غػزة ،الكسػطي ،خػاف يػكنس ،شػرؽ خػانيكنس ،رفػح ،كالبػالغ عػددىـ ()10076

معمٌم ػان كمعمٌم ػة ،بكاقػػع ( )4331معمٌم ػان ك( )5745معمٌم ػة ،مػػنيـ ( )5572معمٌم ػان كمعمٌم ػة فػػي مػػدارس
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المرحمة األساسية )4504( ،معمٌمان كمعمٌمة في مػدارس المرحمػة الثانكيػة ،كذلػؾ كفقػان إلحصػائيات ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي لمعاـ 2018/2017ـ ،كىـ مكزعكف عمى ( )382مدرسة ،بكاقع ( )257مدرسة

لممرحمػػة األساسػػية )135( ،مدرسػػة لممرحمػػة الثانكيػػة ،كستكضػػح خصػػائص المجتمػػع مػػف حيػػث العػػدد
كالنسبة لممغيرات اآلتية( :الجنس كالمديرية كالمرحمة) ،مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدول ()4.1

خصائص أفراد مجتمع الدراسة
أعداد المعمّمين

المرحمة األساسية

المديرية

إناث

ذكور

المرحمة الثانوية
ذكور

مجموع
المعمّمين

إناث

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

شماؿ غزة

391

%16.8

498

%15.3

360

%17.9

415

%16.6

1664

غرب غزة

448

%19.3

779

%24.0

343

%17.1

429

%17.2

1999

شرؽ غزة

560

%24.1

812

%25.0

207

%10.3

386

%15.5

1965

الكسطي

167

%7.2

255

%7.8

349

%17.4

437

%17.5

1208

خانيكنس

311

%13.4

389

%12.0

290

%14.4

260

%10.4

1250

شرؽ خانيكنس

227

%9.8

256

%7.9

195

%9.7

252

%10.1

930

رفح

219

%9.4

260

%8.0

264

%13.1

317

%12.7

1060

المجموع

2323

%100

3249

%100

2008

%100

2496

%100

10076

المصدر :وزارة التربية والتعميم العالي ،اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي2017:م.
 .3عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف:

أ -العينة االستطالعية:

تككنت العينة االستطالعية مف ( )45معمٌمان كمعمٌمة مف معمٌمي المدارس الثانكية لمعاـ الدراسي

(2018-2017ـ) ،تـ اختيارىـ مف خارج عينة الدراسة األصمية بطريقة عشكائية مكزعيف عمي
المديريات السبع ،كذلؾ بغرض تقنيف أداة الدراسة (الصدؽ كالثبات لالستبانة) ،كالتحقؽ مف
صالحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ،كقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.

ب -العينة األصمية:

بناء عمى أسمكب العينة الطبقية ،بحيث تـ تقسيـ المجتمع إلى سبع
تـ تقسيـ مجتمع الد ارسة ن
مديريات (شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،الكسطي ،خاف يكنس ،شرؽ خانيكنس ،رفح) ،كمف ثـ
تقسيـ كؿ مديرية حسب المرحمة التعميمية (أساسية ،ثانكية) ،ثـ تقسيـ كؿ مرحمة حسب الجنس
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(ذككر ،كاناث) ،كتـ االختيار لممعمٌميف كالمعمٌمات بطريقة العينة الطبقية العشكائية حسب نسبتيـ في
المرحمة مكزعة عمي المديريات السبعة ،كباستخداـ المعادالت الرياضية الخاصة باختيار العينة تـ

اختيار حجـ العينة بمستكم ثقة  0.95كبنسبة خطأ  ،0.05حيث بمغ حجـ العينة ( )625معمٌمان
كمعمٌمة ،بنسبة ( )% 6.2مف مجتمع الدارسة ،كستكضح خصائص العينة لممغيرات اآلتية( :الجنس

كالمديرية كالمرحمة) ،مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:

جدول ()4.2

خصائص أفراد عينة الدراسة
المديرية

أعداد المعمّمين

مجموع المعمّمين

المرحمة األساسية

المرحمة الثانوية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

شماؿ غزة

24

31

22

26

103

غرب غزة

28

48

21

27

124

شرؽ غزة

35

50

13

24

122

الكسطي

10

16

22

27

75

خانيكنس

19

24

18

16

77

شرؽ خانيكنس

14

16

12

16

58

رفح

14

16

16

20

66

المجموع

144

201

124

156

625

يبيف جدكؿ ( )4.2تكزيع عينة الدراسة حسب المحددات الرئيسية التي اختارتيا الباحثة في
الدراسة كىي (المديرية ،المرحمة ،الجنس) ،حيث تـ حساب نسبة ما تمثمو المديرية في مجتمع

الدراسة ،كمف ثـ تـ احتساب ما تمثمو نسبة كؿ مرحمة في المديريات المختمفة ،كما يمثمو متغير
الجنس في كؿ مرحمة ،كبطريقة العينة الطبقية اختارت الباحثة تكزيع العينة بالترتيب السابؽ آللية

اختيار مجتمع الدراسة ،كستكضح خصائص العينة مف حيث العدد كالنسبة لممغيرات اآلتية( :الجنس
كالمؤىؿ العممي كسنكات الخدمة كالمرحمة) ،عمى النحك اآلتي:

 )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:
يبيف الجدكؿ اآلتي ( )4.3تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس كىك أحدد

محددات العينة ،حيث تـ اختيار أعداد العينة لمذككر كاإلناث حسب ما يمثمو مف نسبة في
المرحمة (األساسية ،الثانكية) ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
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جدول ()4.3

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

معمٌـ

268

%42.9

357

%57.1

625

%100

معمٌمة

المجموع

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )4.3يتضح أف نسبة العينة مف المعمٌميف تمثؿ (،)%42,9

كمف المعمٌمات تمثؿ ( )%57,1مف إجمالي حجـ العينة.
 )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

يبيف الجدكؿ اآلتي ( )4.4تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي:
جدول ()4.4

توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

بكالكريكس

572

%91.5

دراسات عميا

53

%8.5

المجموع

625

%100

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4.4أف أغمبية عينة الدراسة مف حممة درجة البكالكريكس كبنسبة

( ،)%91,5ثـ حممة الدراسات العميا بنسبة ( ،)%8,5مف إجمالي حجـ العينة.
 )3توزيع أف ارد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:

يبيف الجدكؿ اآلتي ( )4.5تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخدمة:
جدول ()4.5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية

أقؿ مف  5سنكات

114

%18.2

مف  10 -5سنكات

277

%44.3

أكثر مف  10سنكات

234

%37.4

المجموع

625

%100

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4.5أف أغمبية عينة الدراسة مف أصحاب سنكات الخدمة مف
( 10-5سنكات) كبنسبة ( ،)%44,3ثـ أصحاب سنكات الخدمة (األكثر مف  10سنكات) بنسبة
( ،)%37,4ثـ (األقؿ مف  5سنكات) بنسبة ( )%18.2مف إجمالي حجـ العينة.
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 )4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المرحمة التعميمية:
يبيف الجدكؿ اآلتي ( )4.6تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المرحمة التعميمية ،حيث تـ

اختيار أعداد العينة في كؿ مرحمة حسب ما تمثمو كؿ مرحمة مف نسبة في المديريات المختمفة:
جدول ()4.6

توزيع عينة الدراسة حسب المرحمة التعميمية
المرحمة التعميمية

العدد

النسبة المئوية

األساسية

345

%55.2

الثانكية

280

%44.8

المجموع

625

%100

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4.6أف أغمبية عينة الدراسة مف المرحمة األساسية كبنسبة
( ،)%55,2ثـ المرحمة الثانكية بنسبة ( ،)%44,8مف إجمالي حجـ العينة.
 .4أداة الدراسة
لتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ إعػػداد اسػػتبانة تككنػػت فػػي صػػيغتيا األكليػػة مػػف ( )53فقػرة ،كفيمػػا يمػػي

كصؼ تفصيمي لخطكات إعداد االستبانة:

أ -خطوات بناء االستبانة:

اتبعت الباحثة الخطكات اإلجرائية اآلتية في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا:

 )1االطالع عمى األدبيات المتعمقة بتمكيف المعمٌميف.

الرقمية.
 )2االطالع عمى األدبيات المتعمقة بالمكاطنة ٌ

 )3االطالع عمى العديد مف الكتب ك ِّ
الرقمية.
الدراسات السابقة المتعمقة بتمكيف المعمٌميف كالمكاطنة ٌ
 )4مراجعة اإلطار النظرم لمدراسة الحالية.

 )5االستفادة مف استبانات بعض ِّ
الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة.

ػاء عم ػػى ى ػػدؼ الد ارس ػػة كمجاالتي ػػا الس ػػتة كى ػػي( :تمك ػػيف االتص ػػاؿ
 )6تص ػػنيؼ فقػ ػرات االس ػػتبانة بن ػ ن
الرقميػػة
الرقميػػة ،تعزيػػز الثقافػػة ٌ
الرقمػػي ،تمكػػيف التعامػػؿ مػػع القضػػايا المتعمقػػة بالتجػػارة ٌ
كالتكاصػػؿ ٌ
الرقمي ،تكفير
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
الرقمي ،نشر الكعي بالقكانيف ٌ
كثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمي).
الرقمية ،تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
كبعد أف قامت الباحثة بػإجراء الخطػكات السػابقة ،كبمػا يتفػؽ مػع اإلطػار النظػرم لمد ارسػة،

تمكنػػت مػػف إعػػداد االسػػتبانة كصػػياغتيا بصػػكرتيا األكليػػة ،كالمككنػػة مػػف ج ػزئيف ،يتكػػكف الجػػزء
األكؿ م ػػف البيان ػػات األكلي ػػة ،كيتك ػػكف الج ػػزء الث ػػاني مػ ػف ( )53فقػ ػرة مكزع ػػة عم ػػى س ػػتة مج ػػاالت

يكضحيا الجدكؿ اآلتي:
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جدول ()4.7

مجاالت االستبانة الستة
مجاالت االستبانة

م.
1

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

3

الرقمي
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمية
تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ

2
4
5
6

عدد الفقرات
9

الرقمية
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
المجموع

8
7
9
9
11
53

كقد تبنت الباحثة فػي ىػذه االسػتبانة الشػكؿ المقػنف الػذم يحػدد االسػتجابات المحتممػة لكػؿ
عبػػارة ،حيػػث اسػػتخدمت مقيػػاس التػػدرج الثالثػػي لحسػػاب اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة عمػػى النحػػك

اآلت ػػي :مت ػػكفر بدرج ػػة كبيػ ػرة ،مت ػػكفر بدرج ػػة متكس ػػطة ،مت ػػكفر بدرج ػػة ض ػػعيفة ،بحي ػػث تأخ ػػذ
االسػػتجابة كبي ػرة الدرجػػة ( ،)3كاالسػػتجابة متكسػػطة الدرجػػة ( ،)2كاالسػػتجابة ضػػعيفة الدرجػػة

( ،)1كذل ػػؾ طبقػ ػان لمع ػػايير الت ػػكفر كع ػػدـ الت ػػكفر ف ػػي إط ػػار مقي ػػاس ليك ػػرت الثالث ػػي االتج ػػاه
( )Likert Scaleكفؽ اآلتي:

 ) 1.66 – 1.00( تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة ضعيفة.

 )2.33 – 1.67( تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة متكسطة.
 )3.00 – 2.34 تميؿ اإلجابات إلى التكفر بدرجة كبيرة.

ب -تقنين أداة الدراسة (الصدق والثبات لالستبانة)

قامت الباحثة بتقنيف أداة الدراسة (االسػتبانة) كذلػؾ بحسػاب قيمػة الصػدؽ كالثبػات عمػى النحػك

اآلتي:

 )1صدق االستبانة:

تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بطريقتيف كىما:

 صدق المحكمين (صدق المحتوى أو الصدق الظاىري):
ت ػػـ ع ػػرض الص ػػكرة األكلي ػػة لالس ػػتبانة عم ػػى ( )15محكمػ ػان م ػػف أعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية

بالجامع ػػات الفمس ػػطينية بمحافظ ػػات غػ ػزة المتخصص ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ أص ػػكؿ التربي ػػة ،كيكض ػػح

الممحؽ ( )2أسماء السادة المحكميف ،كتـ استرجاع االستبانات مف المحكميف كدراستيا جيػدان،
كادخػػاؿ التعػػديالت الالزمػػة عمييػػا طبق ػان لمقترحػػات ىيئػػة المحكمػػيف ،كالخطػػكط العريضػػة ليػػذه

التعديالت تضمنت ما يمي:

99

 إعػػادة صػػياغة بعػػض العبػػارات مػػف الناحيػػة المغكيػػة حتػػى ال يكاجػػو المسػػتجيب مشػػكمة فػػي
فيميا كتفسيرىا.

 ترحيؿ بعض العبارات المكجكدة في مجاؿ معيف كغير منتمية لو إلى مجاؿ آخػر مناسػب
ليا.

 حذؼ بعض العبارات المتكررة.
 تجزئة العبارات المركبة إلى فقرتيف أك أكثر.
 إضافة عبارات جديدة.

كقػػد اسػػتجابت الباحثػػة لمقترحػػات السػػادة المحكمػػيف بشػػأف التعػػديؿ كجػػاءت االسػػتبانة فػػي

صكرتيا النيائية ،حيث أصبحت االستبانة مككنػة مػف ( )46فقػرة مكزعػة عمػى سػتة مجػاالت:

الرقمػي ( )10فقػرات ،كتضػمف المجػػاؿ
تضػمف المجػاؿ األكؿ كىػك تمكػيف االتصػاؿ كالتكاصػؿ ٌ
الرقميػة ( )5فقػرات ،كتضػمف المجػاؿ
الثاني كىك تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقػة بالتجػارة ٌ

الرقمػي ( )9فقػرات ،كتضػمف المجػاؿ ال اربػع
الرقميػة كثقافػة اإلتيكيػت ٌ
الثالث كىك تعزيز الثقافػة ٌ
الرقمػػي ( )8فقػرات ،كتضػػمف
الرقميػػة كحقػػكؽ كمسػػئكليات المػكاطف ٌ
كىػػك نشػػر الػػكعي بػػالقكانيف ٌ

الرقميػة ( )5فقػرات ،كتضػمف المجػاؿ
المجاؿ الخامس كىػك تػكفير متطمبػات الصػحة كالسػالمة ٌ
الرقمي ( )9فقرات ،كيكضػح الممحػؽ
السادس كىك تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ

( )3االستبانة في صكرتيا النيائية.

 الصدق البنائي باستخدام االتساق الداخمي:
جػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانة بتطبيقيػػا عمػػى عينػػة عش ػكائية مػػف
معمٌمي المدارس الثانكية بمغت ( )54معمٌمان كمعمٌمة ،مف خارج عينة الدراسة األصمية مكزعيف
عمػػي المػػديريات السػػبع ،كتػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لمجػػاالت االسػػتبانة ،كذلػػؾ باسػػتخداـ

معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لقيػػاس العالقػػة بػػيف كػػؿ فقػرة كالدرجػػة الكميػػة لمجػػاالت االسػػتبانة السػػتة
كالتي يكضحيا الجدكؿ اآلتي:

جدول ()4.8

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمجاالت االستبانة الستة
م.

1
2

المجاالت/الفقرات
الرقمي
المجال األول :تمكين االتصال والتواصل ّ

يتكافر في المدرسة أجيزة كتقنيات ٌرقمية حديثة
يتكافر في المدرسة شبكة انترنت متاحة لممعمٌميف
.66

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

**0.549

0.000

**0.606

0.000

تابع جدكؿ (:)4.8
م.
3

المجاالت/الفقرات

االرتباط

االحتمالية
()Sig.

**0.530

0.000

**0.605

0.000

**0.575

0.000

**0.593

0.000

7

الرقمية المتكفرة في
ييسمح لممعمٌميف استخداـ األجيزة كالتقنيات ٌ
المدرسة

**0.629

0.000

8

الرقمية في إثراء عمميتي التعميـ
ييسمح لممعمٌميف تكظيؼ التقنيات ٌ
كالتعمـ

**0.597

0.000

9

ييسمح لممعمٌميف إرساؿ كاستقباؿ البريد اإللكتركني  E-mailمف
أجيزة المدرسة

**0.636

0.000

10

الرقمية مثؿ :فيسبكؾ ،كاتس
ييسمح لممعمٌميف التعامؿ مع التطبيقات ٌ
آب ،فايبر .. ،إلخ داخؿ المدرسة

**0.637

0.000

4
5
6

يتكافر في المدرسة برمجيات تعميمية ٌرقمية لجميع المكاد الدراسية
الرقمية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف في مجاؿ استخداـ التقنيات ٌ

معامل

القيمة

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ طرؽ البحث في المكتبات
الرقمية
ٌ

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ استخداـ أساليب تقكيـ أداء
المتعمميف رقمي نا

الرقمية
المجال الثاني :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ

1

تيعقد لقاءات تكعية لممعمٌميف حكؿ آليات التعامؿ السميـ مع مكاقع
تجارية متاحة عمى شبكة اإلنترنت

**0.738

0.000

2

تيكزع نشرات تثقيفية عمى المعمٌميف تتناكؿ أساسيات عممية الشراء
كالدفع مف البطاقات البنكية

**0.691

0.000

3

تتيح المدرسة فرصان متساكية لجميع المعمٌميف مف أجؿ التدريب
عمى كيفية استخداـ المكاقع التجارية المكثكقة التي تؤمف حماية

لممستخدميف

**0.748

0.000

يتمقى المعمـ الدعـ كالتشجيع الالزـ بخصكص تنظيـ مناقشات
4

مفتكحة مع الطمبة لتكعيتيـ بطرؽ البحث عف المكاقع التجارية

**0.746

0.000

المقدمة ألنسب األسعار
5

1

الرقمية تيمغي تفعيؿ خاصية المؿء التمقائي لمبيانات
أجيزة المدرسة ٌ
لكي ال يقكـ المتصفح بحفظ البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية

**0.703

الرقمي
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
المجال الثالث :تعزيز الثقافة ّ
تيكزع نشرات تثقيفية لزيادة كعي المعمٌميف بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ
**0.672
الرقمي مع الطمبة كالمجتمع
ٌ

.6.

0.000

0.000

تابع جدكؿ (:)4.8
م.

المجاالت/الفقرات

2

تينظـ لقاءات تدريبية لتنمية ميارات المعمٌميف المتعمقة بتنفيذ أنشطة
تعمـ ٌرقمية تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

3
4
5
6
7
8
9

1
2

تيعرض فيديكىات تعميمية لممعمٌميف حكؿ سبؿ التعامؿ الكاعي مع
الرقمية
األجيزة ٌ

تيعقد ندكات كبرامج تعميمية مركزية حكؿ سبؿ االستفادة مف
الرقمية في عمميتي التعميـ كالتعمـ
التقنيات ٌ

الرقمي
تيعقد ندكات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أخالقيات التعامؿ ٌ
تيعقد لقاءات مركزية حكؿ سبؿ التعامؿ الراقي مع السحب
الرقمية
اإللكتركنية كالتطبيقات ٌ

تينظـ محاضرات ككرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ اتيكيت التعامؿ
الرقمي
ٌ

تيكزع نشرات إرشادية لممعمٌميف حكؿ التعامؿ الراقي مع األجيزة

الرقمية
كالتقنيات ٌ

يشارؾ المعمٌمكف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية المتعمقة بالثقافة
الرقمية
ٌ

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

**0.721

0.000

**0.674

0.000

**0.719

0.000

**0.719

0.000

**0.687

0.000

**0.707

0.000

**0.709

0.000

**0.698

0.000

الرقمي
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
المجال الرابع :نشر الوعي بالقوانين ّ
تيعقد لقاءات دكرية لزيادة كعي المعمٌميف بالقكانيف كالعقكبات
0.000
**0.695
الرقمية
الخاصة بمكافحة الجرائـ ٌ
تيعقد لقاءات تكعكية لبياف عقكبة انتحاؿ شخصيات اآلخريف عمى
0.000
**0.707
شبكة اإلنترنت

3

تيكزع نشرات إرشادية كتكجييية عمى المعمٌميف حكؿ أضرار استخدـ
برامج القرصنة كالبرمجيات الخبيثة

**0.703

0.000

4

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقع
الرقمية
ٌ

**0.702

0.000

**0.737

0.000

**0.681

0.000

**0.640

0.000

**0.691

0.000

5
6
7
8

تينظـ كرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ حقكؽ الطبع كالنشر اإللكتركني

الرقمية الخاصة
تحرص إدارة المدرسة عمى أف يككف لكؿ معمٌـ ىكيتو ٌ
ييشجع المعمٌميف عمى حرية التعبير كابداء الرأم في إطار القكاعد

المشركعة

تيعقد لقاءات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أضرار العبث بمحتكل المكاقع
اإللكتركنية
.62

تابع جدكؿ (:)4.8
م.

1
2
3
4

المجاالت/الفقرات

معامل

االرتباط

الرقمية
المجال الخامس :توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

تكجد إرشادات لممعمٌميف تتعمؽ بشركط اإلضاءة كالتيكية الجيدة

تتكافر لكحات إرشادية داخؿ المدرسة حكؿ كيفية االستخداـ السميـ
الرقمية
لألجيزة كالتقنيات ٌ

تتكافر بالمدرسة مثبتات جيد لحماية األجيزة مف تغيرات التيار
الكيربائي

تيعطى تعميمات لممعمٌميف خاصة بضبط درجة السطكع كالتبايف في
الرقمية
إضاءة الشاشات ٌ

5

ييكجو المعمٌميف إلى كيفية الجمكس الصحيح أثناء استخداـ األجيزة
الرقمية
ٌ

1

ييكجو المعمٌميف إلى كيفية استخدـ كممات مركر قكية لحماية األجيزة
الرقمية
ٌ

القيمة

االحتمالية
()Sig.

**0.721

0.000

**0.746

0.000

**0.760

0.000

**0.733

0.000

**0.733

0.000

الرقمي
المجال السادس :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

**0.703

0.000

2

المسير أك المكجو "الراكتر "Routerمشفر إلخفاء الشبكة
الجياز
ٌ
المدرسية الالسمكية

**0.654

0.000

3

الرقمية بشكؿ
تيحدث برامج مكافحة الفيركسات عمى أجيزة المدرسة ٌ
دكرم لحماية األمف المدرسي

**0.738

0.000

**0.775

0.000

**0.752

0.000

**0.730

0.000

**0.682

0.000

**0.633

0.000

**0.498

0.000

4
5
6
7
8
9

الرقمية مزكدة بمتصفحات آمنة لإلنترنت
أجيزة المدرسة ٌ
الرقمية مزكدة ببرامج خاصة لمحماية مف التجسس
أجيزة المدرسة ٌ

يكجد تفعيؿ تمقائي لبرنامج الجدار النارم  Firewallالمكجكد عمى
نظاـ التشغيؿ الخاص بأجيزة المدرسة

أجيزة المدرسة ال تتيح إمكانية الدخكؿ لممكاقع المشبكىة
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ خاصية تشفير
البيانات الميمة

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ تقنية التعريؼ
بالبصمة

** دالة عند مستوى ()α ≥ 0.05

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامالت االرتبػػاط لكػػؿ فق ػرة مػػف الفق ػرات بالدرجػػة الكميػػة
لمجاليا دالة عند مسػتكل ( ،)α ≥ 0.05ممػا يػدلؿ عمػى أف جميػع العبػارات صػادقة كمرتبطػة
مع أداة الدراسة.

.63

 )2ثبات االستبانة:
تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة بطريقتيف كىما:

 معامل ألفا كرونباخ:

ت ػػـ التأك ػػد م ػػف ثب ػػات االس ػػتبانة باس ػػتخداـ معام ػػؿ (ألف ػػا كركنب ػػاخ) كال ػػذم يع ػػد م ػػف أش ػػير
المقاييس المستخدمة لقياس الثبات الداخمي ،كالتأكد مػف ثبػات االسػتبانة باسػتخداـ معامػؿ ألفػا

كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات المحتػػكل لمجػػاالت الد ارسػػة ،كقػػد تبػػيف أف ىػػذا المعامػػؿ عمػػى مسػػتكل

مجػػاالت الد ارسػػة طبقػان لعينػػة الد ارسػػة قػػد بمػػغ ( ،)0.923ممػػا يػػدؿ عمػػى الثبػػات المرتفػػع لعينػػة

الرقمػي
الرقميػة كثقافػة اإلتيكيػت ٌ
الدراسة ،ىذا كقد سجؿ المجاؿ الثالث المتعمؽ بتعزيػز الثقافػة ٌ
أعمى ثبات لمحتكل مجاالت الدراسة ،ثـ المجاؿ السادس المتعمؽ بتمكيف التعامؿ مع القضايا

الرقمي ػػة كحق ػػكؽ
الرقم ػػي ،ث ػػـ المج ػػاؿ ال ارب ػػع المتعم ػػؽ بنش ػػر ال ػػكعي ب ػػالقكانيف ٌ
المتعمقػػة ب ػػاألمف ٌ
الرقمػي ،ثػـ المجػاؿ الخػامس المتعمػؽ بتػكفير متطمبػات الصػحة كالسػالمة
كمسئكليات المػكاطف ٌ

الرقميػػة،
الرقميػػة ،ثػػـ المجػػاؿ الثػػاني المتعمػػؽ بتمكػػيف التعامػػؿ مػػع القضػػايا المتعمقػػة بالتجػػارة ٌ
ٌ
الرقم ػػي ،بمع ػػامالت ثب ػػات بمغ ػػت
كأخيػ ػ انر المج ػػاؿ األكؿ المتعم ػػؽ بتمك ػػيف االتص ػػاؿ كالتكاص ػػؿ ٌ

( ،)0.834( ،)0.850( ،)0.861( ،)0.879( ،)0.889( ،)0.896عمػػى الترتيػػب ،كىػػذا
ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول ()4.9

معامل الثبات لمجاالت الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت
االستبانة واالستبانة ككل

م.

مجاالت االستبانة

1

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

3

الرقمي
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمية
تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ

2
4
5
6

الرقمية
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
الدرجة الكمية لالستبانة

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

10

0.834

6

5

0.850

5

9

0.896

1

8

0.879

3

5

0.861

4

9

0.889

2

46

0.923

الترتيب

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات تت ػراكح مػػا بػػيف (،)0.896 -0.834

كأف معامػػؿ الثبػػات الكمػػي لجميػػع مجػػاالت االسػػتبانة كاالسػػتبانة ككػػؿ جػػاء بنسػػبة ()0.923

.64

باستخداـ معامؿ الثبات بطريقة ألفا كركنباخ ،مما يشير إلى تمتع االسػتبانة بدرجػة عاليػة مػف

الثبات كمف ثـ صالحيتيا لمتطبيؽ.
 طريقة التجزئة النصفية:

تـ التأكد مف ثبات االستبانة بطريقة أخرل كىي طريقة التجزئة النصػفية ،حيػث تػـ تجزئػة

فق ػرات االسػػتبانة إلػػى ج ػزأيف (الفق ػرات ذات األرقػػاـ الفرديػػة ،كالفق ػرات ذات األرقػػاـ الزكجيػػة)،
كمػػف ثػػـ تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف معػػدؿ الفق ػرات الفرديػػة الرتبػػة كمعػػدؿ الفق ػرات

الزكجيػػة الرتبػػة لكػػؿ بعػػد ،كبعػػد ذلػػؾ تػػـ تصػػحيح معػػامالت االرتبػػاط باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط

سبيرماف براكف لمتصحيح ) )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة اآلتية:
معامل الثبات =

حيث  rمعامؿ االرتباط ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ اآلتي:
جدول ()4.10

معامل الثبات لمجاالت الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية لكل مجال من مجاالت
االستبانة واالستبانة ككل

م.

عدد

مجاالت االستبانة

معامل

الفقرات

االرتباط

معامل

االرتباط
المعدل

1

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

3

الرقمي
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات
نشر الكعي بالقكانيف ٌ

8

5

الرقمية
تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ

5

0.738

9

0.752

**0.858

46

0.809

**0.896

2

4

6

الرقمية
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي
المكاطف ٌ

الرقمي
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
الدرجة الكمية لالستبانة

مستوى
الداللة

10

0.766

**0.768

0.000

5

0.755

**0.860

0.000

9

0.749

**0.856

0.000

0.698

**0.824

0.000

**0.849

0.000
0.000
0.000

** االرتباط دال إحصائياً عند مستوى ()α ≥ 0.05

يتضح مف النتائج المكضحة في الجدكؿ أعاله أف قيمة معامؿ االرتباط المعػدؿ (سػبيرماف
براكف) مرتفع كداؿ إحصائيان ،مما يشير إلى تمتػع االسػتبانة بدرجػة عاليػة مػف الثبػات كمػف ثػـ

صالحيتيا لمتطبيؽ.
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ج -إجراءات تطبيق االستبانة
بعػد التكصػػؿ إلػػى الصػػكرة النيائيػة لالسػػتبانة ،كمػػا فػػي الممحػؽ ( ،)3كحسػػاب صػػدقيا كثباتيػػا،

كبعػػد حصػػكؿ الباحثػػة عمػػى كتػػاب تسػػييؿ ميمػػة ،كمػػا فػػي الممحػػؽ ( )4مػػف عمػػادة الد ارسػػات العميػػا
بالجامعة ،كبعد مكافقة ك ازرة التربية كالتعميـ العػالي الفمسػطينية ،قامػت الباحثػة بتكزيػع االسػتبانة عمػى

عينة مككنة مف ( )625معمٌمان كمعمٌمة ،كقد تمت عممية التطبيؽ في الفترة مف  8أكتػكبر (2017ـ)

إلى  19أكتػكبر (2017ـ) ،كقػد تابعػت الباحثػة تكزيػع االسػتبانات بنفسػيا عمػى المعمٌمػيف كالمعمٌمػات
بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية فػػي محافظػػات غ ػزة ،لرفػػع نسػػبة المسػػتجيبيف إلػػى

أقص ػػى ح ػػد ممك ػػف م ػػع تق ػػديـ الش ػػكر لتع ػػاكنيـ ،كق ػػد ت ػػـ جم ػػع االس ػػتبانات المكزع ػػة عم ػػى المعمٌم ػػيف

كالمعمٌمات ،ككصمت جميعيا لمباحثة.

كقػػد بمػػغ مجمػػكع االسػػتبانات المكزعػػة ( )625اسػػتبانة عمػػى عينػػة الد ارسػػة المكػػكف مػػف معممػػي

المدارس األساسية كالثانكية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسػطينية فػي محافظػات غػزة ،كفقػان
لمعػػايير اختيػػار العينػػة المحػػددة فػػي الد ارسػػة ،كبالتػػالي بمػػغ مجمػػكع االسػػتبانات العائػػدة ( )43اسػػتبانة
كدخمت التحميؿ اإلحصائي بنسبة ( ،)% 100كما يتضح مف الجدكؿ اآلتي:
جدول ()4.11

عدد االستبانات الموزعة عمى عينة الدراسة والعائدة
االستبانات
الموزعة
625

االستبانات العائدة

االستبانات

االستبانات

625

0

المكتممة

625

المستبعدة

المجموع
625

 .5المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
اسػػتخدمت الباحثػػة البرنػػامج اإلحصػػائي ()SPSS

Stochastic Package for Social

 ،Scienceلتحميؿ البيانات كمعالجتيػا ،كقػد اتبعػت الباحثػة أسػاليب اإلحصػاء كصػفيان أك تحميميػان عمػى

النحك اآلتي:

أ -معامـــل ارتبـــاط بيرســـون :لمتأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ أداة الد ارس ػػة ،ككػػذلؾ لتحدي ػػد اتج ػػاه كق ػػكة العالق ػػة ب ػػيف
مجاالت الدراسة ،كاتجاه كقكة العالقة بيف المتغيرات.

ب -معامل ألفا كرونباخ :لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة.

ج -النسب المئوية والمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة :لمتعػرؼ عمػى كاقػع تمكػيف المعمٌمػيف
الرقميػػة فػػي التعمػػيـ مػػف
بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ
كجية نظرىـ.
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د -اختبـــار ت لعينـــة واحـــدة ( :)ONE-SAMLLE TESTلمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف متكس ػػط درج ػػة
االستجابة قد كصؿ إلى الدرجة المتكسػطة كىػك( ،)1.5أـ زاد أك قػؿ عػف ذلػؾ ،كلقػد تػـ اسػتخدامو

لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

ه -اختبار ت لعينتين مستقمتين ) :(INDEPENDENT SAMLLES TESTلبياف داللة
الفركؽ بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة ،كقد تـ استخدامو لبياف داللة الفركؽ في تقديرات
أفراد العينة التي تعزل لمتغيرم( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،المرحمة التعميمية).

و -تحميــل التبــاين األحــادي ( :)ONE AWAY ANOVAلبيػػاف داللػػة الفػػركؽ فػػي تقػػديرات أفػراد
العينة التي تعزل لمتغير( :سنكات الخدمة).
كبعػػد عػػرض الطريقػػة كاإلج ػراءات ،التػػي تضػػمنت تحديػػد ىػػدؼ الد ارسػػة الميدانيػػة ،كتحديػػد مػػنيج

الد ارسػػة ،كاختيػػار العينػػة ،كاعػػداد أداة الد ارسػػة كتقنينيػػا ،كعػػرض األسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة ،تتنػػاكؿ
الدراسة في فصميا التالي نتائج الدراسة الميدانية كتفسيرىا.
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انفصم اخلايس

 تمييد

نتائج اندراست وتفسريها

 أوالً :المحك المعتمد في تحميل النتائج

 ثانياً :نتائج الدراسة الميدانية (تحميميا وتفسيرىا)

 ثالث ـاً :التصــور المقتــرح لتمكــين المعمّمــين بمــدارس وزارة التربيــة والتعمــيم الفمســطينية نحــو توظيــف
الرقمية في التعميم
متطمبات المواطنة ّ

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا

تمييد

يتضػػمف الفصػػؿ الحػػالي نتػػائج الد ارسػػة كتفسػػيرىا ،كييػػدؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف كاقػػع تمكػػيف المعمٌمػػيف

الرقميػػة فػػي التعمػػيـ مػػف كجيػػة
بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

نظرىـ ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات تقػديرات أفػراد العينػة لدرجػة
الرقميػػة ف ػػي
تمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربي ػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظي ػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

التعمػػيـ تي ٍعػ ىػزل لممتغي ػرات اآلتيػػة (الجػػنس ،المؤىػػؿ العممػػي ،سػػنكات الخدمػػة ،المرحمػػة التعميميػػة) ،كذلػػؾ مػػف
خالؿ اتباع خطكات منيجية تتمثؿ فػي تحديػد المحػؾ المعتمػد فػي تحميػؿ النتػائج ،كنتػائج تسػاؤالت الد ارسػة

كتفسيرىا ،كأخي انر تقديـ التصكر المقترح باالستناد إلى ما كشفت عنػو الد ارسػة الحاليػة مػف تحمػيالت نظريػة،
كفي ضكء ما تكصمت إليو مف نتائج ،كيتـ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

أوالً :المحك المعتمد في تحميل النتائج

لمحكـ عمى داللة متكسطات استجابات أفراد العينة ،فقد تـ تقسيـ االستجابات إلى ثالثة مستكيات

(ضعيفة =  ،1متكسطة =  ،2كبيرة =  ،)3كلتحديد طكؿ الخاليا تـ حساب المدل بيف درجات المقياس
(أكبر قيمة – أقؿ قيمة) ÷ عدد بدائؿ األداة ،أم ( ،)0,66( = 3 ÷ )2=1-3كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه

القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (كاحد صحيح) ،كىكذا نحصؿ عمى التصنيؼ اآلتي:
جدول ()5.1

المحك المعتمد لتحميل استجابات العينة ومناقشتيا
طول الخمية

الدرجة

()1.66 – 1.00

ضعيفة

(أكثر مف )2.33 -1.66

متكسطة

(أكثر مف )3.00 – 2.33

كبيرة

المصدر( :الحجار والمصري.)158-157 :2017 ،
كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس (ليكرت الثالثي) الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة،

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى درجة االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتكسطات الحسابية
عمى مستكل المجاالت لألداة ككؿ ،كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد حددت الباحثة درجة المكافقة

حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
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ثانياً :نتائج الدراسة الميدانية (تحميميا وتفسيرىا)
سكؼ يتـ عرض النتائج عمى النحك اآلتي:

 .1نتائج التساؤل الذي ينص عمى :ما واقع تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم الفمسـطينية
الرقمية في التعميم من وجية نظرىم؟
نحو توظيف متطمبات المواطنة ّ
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا التس ػػاؤؿ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار ت لعين ػػة كاح ػػدة ،كاحتس ػػاب المتكس ػػط الحس ػػابي
لممجاالت ،كترتيبيا حسب الكزف النسبي ،كذلؾ كما في الجدكؿ اآلتي:
جدول ()5.2

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل مجال من مجاالت االستبانة
م.
1
2
3
4
5
6

مجاالت االستبانة
الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

الرقمية
بالتجارة ٌ

الرقمية كثقافة اإلتيكيت
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
ٌ
الرقمية كحقكؽ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمي
كمسئكليات المكاطف ٌ
الرقمية
تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

الرقمي
باألمف ٌ

الدرجة الكمية لالستبانة

المتوسط

الوزن

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

الترتيب

الدرجة

0.000

2

ضعيفة

6

ضعيفة
ضعيفة

الحسابي

النسبي

1.64

54.7

107.84

1.42

47.3

85.27

0.000

1.48

49.3

89.01

0.000

4

1.46

48.7

87.08

0.000

5

ضعيفة

1.62

54.0

83.58

0.000

3

ضعيفة

1.70

56.7

88.83

0.000

1

متكسطة

1.55

51.7

110.98

0.000

(ت)

()Sig.

يتضػ ػػح مػ ػػف خػ ػػالؿ الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف درجػ ػػة تمكػ ػػيف المعمٌمػ ػػيف بمػ ػػدارس ك ازرة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ

الرقميػػة فػػي التعمػػيـ ضػػعيفة ،حيػػث كػػاف ال ػكزف النسػػبي
الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

الرقميػػة،
لدرجػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف ( ،)%51.7كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتػػائج إلػػى حداثػػة مفيػػكـ المكاطنػػة ٌ
كضػػعؼ اإلمكانػػات المتاحػػة لػػدم مػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية السػػيما فػػي محافظػػات غ ػزة

نتيجػ ػػة الحصػ ػػار ،كىػ ػػذه النتيجػ ػػة تتفػ ػػؽ مػ ػػع د ارسػ ػػة مػ ػػازف ( ،)2016كد ارسػ ػػة ىكالندسػ ػػكرث كآخػ ػػركف
 ،)2011( Hollandsworth and et. al.كتختمػػؼ مػػع د ارسػػة جبػػر ( ،)2011كد ارسػػة محمػػد

( ،)2012كد ارسػ ػ ػػة الدكسػ ػ ػػرم ( ،)2017كد ارسػ ػ ػػة المصػ ػ ػػرم كشػ ػ ػػعت ( ،)2017كد ارسػ ػ ػػة الصػ ػ ػػمادم
(.)2017
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كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف األكزاف النسبية لكؿ المجاالت تراكحت ما بيف ( %56.7

 ،)- %47.3أما ترتيب المجاالت حسب أكزانيا النسبية فقد كانت كاآلتي:

الرقمي في المرتبة األكلى بدرجة تقدير
 جاء مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌمتكسطة كبكزف نسبي ( ،)%56.7كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى الكعي النسبي بأنو مع انتشار
استخداـ اإلنترنت كظيكر العديد مف السمبيات المتعمقة بطبيعة التعامؿ مع شبكة اإلنترنت ،األمر

الذم تطمب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية األجيزة كالشبكات كالمستخدميف مف مخاطر العالـ
االفتراضي ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الدكسرم ( ،)2017كتختمؼ مع ما
تكصمت إليو دراسة الحصرم (.)2016

الرقمي في المرتبة الثانية بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي
 جاء مجاؿ تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ( ،)%54.7كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى كجكد عدة معيقات تعترض االتصاؿ كالتكاصؿ

الرقمي في المدارس كيأتي في مقدمتيا نقص األجيزة ،كضعؼ البنية التحتية الالزمة لالتصاؿ
ٌ
الرقمي ،كضعؼ شبكة اإلنترنت إف كجدت ،يضاؼ إلى ذلؾ أف العديد مف المدارس
كالتكاصؿ ٌ
تحتكم عمى حكاسيب قديمة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الحصرم (،)2016
كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة الدكسرم ( ،)2017كدراسة المصرم كشعت (.)2017

الرقمية في المرتبة الثالثة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف
 جاء مجاؿ تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌنسبي ( ،)%54.0كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الكعي باألخطار الصحية التي يمكف
أف يتعرض ليا األفراد نتيجة لتعامميـ غير الرشيد مع التكنكلكجيا ،كضعؼ االىتماـ بتعميـ األفراد

بأساليب حماية أنفسيـ مف المخاطر الكامنة في التكنكلكجيا ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت
إليو دراسة المسمماني ( ،)2014كدراسة سينكار  ،)2011( Sincarتختمؼ مع ما تكصمت إليو

دراسة الدكسرم (.)2017

الرقمي في المرتبة الرابعة بدرجة تقدير ضعيفة
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
 جاء مجاؿ تعزيز الثقافة ٌكبكزف نسبي ( ،)%49.3كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الثقافة اإللكتركنية بشكؿ عاـ،
الرقمية ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الحصرم ( ،)2016كدراسة
كغياب التربية ٌ

سينكار  ،)2011( Sincarكتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة الدكسرم ( ،)2017كدراسة
المصرم كشعت (.)2017

الرقمي في المرتبة الخامسة
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
 جاء مجاؿ نشر الكعي بالقكانيف ٌبدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%48.7كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى حداثة القكانيف
الرقمية في المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ ،كضعؼ الكعي بالقكانيف كالعقكبات الخاصة بمكافحة
ٌ
الرقمي ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الحصرم
الرقمية التي سنيا المجتمع ٌ
الجرائـ ٌ
...

( ،)2016كدراسة المسمماني ( ،)2014كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة المصرم كشعت
( ،)2017كدراسة الدكسرم (.)2017

الرقمية في المرتبة السادسة بدرجة تقدير
 جاء مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%47.3كيمكف أف تعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الكعي بمفاىيـ
الرقمية كالقيكد التي
الرقمية ،باإلضافة إلى المعكقات المرتبطة بالجاىزية ٌ
الرقمي كالتجارة ٌ
االقتصاد ٌ
يفرضيا االحتالؿ عمى دخكؿ بعض السمع كالمنتجات إلى األراضي الفمسطينية ،كتتفؽ ىذه

النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة سينكار  ،)2011( Sincarكدراسة المصرم كشعت (،)2017
كدراسة أبك عكدة ( ،)2004كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة الدكسرم (.)2017

كمف خالؿ ما سبؽ يمكف ترتيب مجاالت االستبانة حسب الكزف النسبي عمى النحك اآلتي :تمكيف

الرقم ػ ػػي
الرقم ػ ػػي ( ،)%56.7تمك ػ ػػيف االتص ػ ػػاؿ كالتكاص ػ ػػؿ ٌ
التعام ػ ػػؿ م ػ ػػع القض ػ ػػايا المتعمق ػ ػػة ب ػ ػػاألمف ٌ

الرقميػ ػػة كثقافػ ػػة
الرقميػ ػػة ( ،)%54.0تعزيػ ػػز الثقافػ ػػة ٌ
( ،)%54.7تػ ػػكفير متطمبػ ػػات الصػ ػػحة كالسػ ػػالمة ٌ
الرقمػ ػػي
الرقمي ػػة كحق ػػكؽ كمس ػػئكليات المػ ػكاطف ٌ
الرقم ػػي ( ،)%49.3نش ػػر ال ػػكعي ب ػػالقكانيف ٌ
اإلتيكي ػػت ٌ
الرقمية (.)%47.3
( ،)%48.7تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ
كيتضػػح ممػػا سػػبؽ أف جمي ػػع المجػػاالت حصػػمت عمػػى كزف نس ػػبي ضػػعيؼ ماعػػدا مجػػاؿ تمك ػػيف

الرقمػػي فقػػد حصػػؿ عمػػي كزف نسػػبي متكسػػط ،كفيمػػا يمػػي عػػرض
التعامػػؿ مػػع القضػػايا المتعمقػػة بػػاألمف ٌ
كمناقشػػة كاقػػع تمكػػيف المعمٌمػػيف داخػػؿ كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة ،حيػػث تػػـ اسػػتخراج المتكسػػط
الحس ػػابي كال ػػكزف النس ػػبي ل ػػدرجات أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى فقػ ػرات مج ػػاالت االس ػػتبانة ،كى ػػي مفص ػػمة تح ػػت

مجاالتيا ،كما ىك مكضح في الجداكؿ اآلتية:

الرقمي":
أ -تحميل فقرات المجال األول "تمكين االتصال والتواصل ّ

ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار ت لمعين ػػة الكاح ػػدة كالمتكس ػػط الحس ػػابي كال ػػكزف النس ػػبي لك ػػؿ فقػػرة م ػػف فقػػرات

المجاؿ األكؿ ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ()5.3

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لدرجات العينة
عمى فقرات مجال تمكين االتصال والتواصل الّرقمي

م.

1
2

الفقرة
يتكافر في المدرسة أجيزة كتقنيات
ٌرقمية حديثة
يتكافر في المدرسة شبكة انترنت متاحة
لممعمٌميف

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

(ت)

()Sig.

الترتيب

الدرجة

1.91

%63.7

86.40

0.000

1

متكسطة

1.63

%54.3

58.77

0.000

5

ضعيفة

..2

تابع جدكؿ (:)5.3
م.

3
4
5

6

7
8

9

المتوسط

الفقرة
يتكافر في المدرسة برمجيات تعميمية

ٌرقمية لجميع المكاد الدراسية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف في مجاؿ
الرقمية
استخداـ التقنيات ٌ

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ
الرقمية
طرؽ البحث في المكتبات ٌ

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ
استخداـ أساليب تقكيـ أداء المتعمميف
رقميان

ييسمح

لممعمٌميف

استخداـ

األجيزة

الرقمية المتكفرة في المدرسة
كالتقنيات ٌ
ييسمح لممعمٌميف تكظيؼ التقنيات
الرقمية في إثراء عمميتي التعميـ كالتعمـ
ٌ
ييسمح لممعمٌميف إرساؿ كاستقباؿ البريد
اإللكتركني

E-mail

مف

أجيزة

الوزن

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

الترتيب

الدرجة

0.000

10

ضعيفة

6

ضعيفة

9

ضعيفة

الحسابي

النسبي

1.47

%49.0

63.72

1.59

%53.0

67.71

0.000

1.47

%49.0

64.48

0.000

(ت)

()Sig.

1.52

%50.7

65.42

0.000

7

ضعيفة

1.84

%61.3

65.14

0.000

3

متكسطة

1.85

%61.7

64.11

0.000

2

متكسطة

1.64

%54.7

56.92

4

ضعيفة

0.000

المدرسة
ييسمح لممعمٌميف التعامؿ مع التطبيقات
الرقمية مثؿ :فيسبكؾ ،كاتس آب،
ٌ 10

1.48

%49.3

57.15

0.000

8

ضعيفة

فايبر .. ،إلخ داخؿ المدرسة

يالحظ من جدول ( )5.3ما يمي:
الرقمي تتراكح ما بيف (- %49.0
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ ،)%63.7كأف الفقرة ( )1التي نصت عمى "يتكافر في المدرسة أجيزة كتقنيات ٌرقمية حديثة" قد احتمت
المرتبة األكلى بكزف نسبي ( ،(%63.7بدرجة مكافقة (متكسطة) مف قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة ( )8التي

الرقمية في إثراء عمميتي التعميـ كالتعمـ" قد احتمت
نصت عمى "ييسمح لممعمٌميف تكظيؼ التقنيات ٌ
المرتبة الثانية بكزف نسبي ( (%61.7بدرجة مكافقة (متكسطة) مف قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ

إلى أف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كفرت مختبرات حاسكب لعدد مف المدارس ،كما بذلت
التعميمية كتكنكلكجيا المعمكمات في بعض مدارسيا ،كترٌكزت جيكدىا في
جيكدان إلدخاؿ التقنيات
ٌ
اتجاىيف :تكفير ىذه التقنيات في المدارس أكالن ،كتفعيؿ العمؿ بيا ثانيان ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الك ازرة
..3

سمحت لكؿ مدرسة بتخصيص نسبة معينة مف مكازنة المدرسة لشراء التجييزات التقنية ،كتتفؽ ىذه

النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة المصرم (.)2015

الرقمية"
 أف الفقرة ( )5التي نصت عمى "تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ طرؽ البحث في المكتبات ٌقد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( (%49.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة رقـ
( )3التي نصت عمى "يتكافر في المدرسة برمجيات تعميمية ٌرقمية لجميع المكاد الدراسية" قد احتمت
المرتبة األخيرة أيضان بالتساكم مع الفقرة ( )5بكزف نسبي ( (%49.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف

الرقمية كمصادر المعمكمات
المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الكعي بأىمية المكتبات ٌ
اإللكتركنية كدكرىا في دعـ عمميتي التعمـ كالتعميـ كتطكير بيئات التعميـ المدرسي ،كقصكر المعمٌميف
أنفسيـ في عممية إنتاج البرمجيات التعميمية ،حيث أنو مف األنسب أف يقكـ المعمٌـ نفسو بإنتاج
البرمجية التعميمية الخاصة بمادتو التعميمية في ضكء حاجة المنيج كالطالب ككنو األقرب إلى تالميذه

كيعرؼ خصائصيـ ،غير أف ىناؾ معكقات كثيرة يمكف أف تكاجو المعمٌميف في ىذا الصدد ،لعؿ
أبرزىا ضعؼ التدريب ،كمشكمة أف العديد مف المدارس تحتكم عمى حكاسيب متيالكة كقديمة كال تالئـ

العديد مف البرمجيات ،كؽ دعت دراسة الجزار ( )2014إلى ضركرة استفادة المعمٌميف مف الفرص
الرقمية في دعـ كاثراء أدائيـ التدريسي ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت
الكبيرة التي تتيحيا الكسائط ٌ
إليو دراسة أبك عكدة (.)2004

الرقمية":
ب -تحميل فقرات المجال الثاني "تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة كالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ الثاني ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ()5.4

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لدرجات العينة
الرقمية
عمى فقرات مجال تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ
المتوسط

م.

الفقرة

1

تيعقد لقاءات تكعية لممعمٌميف حكؿ آليات
التعامؿ السميـ مع مكاقع تجارية متاحة

1.52

2

تيكزع نشرات تثقيفية عمى المعمٌميف تتناكؿ
أساسيات عممية الشراء كالدفع مف

1.34

عمى شبكة اإلنترنت

البطاقات البنكية

الحسابي

..4

الوزن

النسبي
%50.7

%44.7

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

(ت)

()Sig.

63.56

63.08

0.000

0.000

الترتيب

1

5

الدرجة

ضعيفة

ضعيفة

تابع جدكؿ (:)5.4
الفقرة

م.

المتوسط

الحسابي

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار
(ت)

الداللة

االحصائية
()Sig.

الترتيب

الدرجة

تتيح المدرسة فرصان متساكية لجميع

3

المعمٌميف مف أجؿ التدريب عمى كيفية
استخداـ المكاقع التجارية المكثكقة التي

1.44

%48.0

61.66

0.000

2

ضعيفة

تؤمف حماية لممستخدميف

يتمقى المعمـ الدعـ كالتشجيع الالزـ

4

بخصكص تنظيـ مناقشات مفتكحة مع
الطمبة لتكعيتيـ بطرؽ البحث عف المكاقع

1.43

%47.7

60.06

0.000

3

ضعيفة

التجارية المقدمة ألنسب األسعار

5

الرقمية تيمغي تفعيؿ
أجيزة المدرسة ٌ
خاصية المؿء التمقائي لمبيانات لكي ال

يقكـ المتصفح بحفظ البيانات الخاصة

1.39

%46.3

61.21

0.000

4

ضعيفة

بالبطاقات البنكية

يالحظ من جدول ( )5.4ما يمي:
الرقمية تتراكح ما بيف
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ( ،)%50.7 - %44.7بدرجة مكافقة ضعيفة لجميع الفقرات ،كأف الفقرة ( )1التي نصت عمى "تيعقد
لقاءات تكعية لممعمٌميف حكؿ آليات التعامؿ السميـ مع مكاقع تجارية متاحة عمى شبكة اإلنترنت" قد

احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي ( (%50.7بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة ()3

التي نصت عمى "تتيح المدرسة فرصان متساكية لجميع المعمٌميف مف أجؿ التدريب عمى كيفية استخداـ

المكاقع التجارية المكثكقة التي تؤمف حماية لممستخدميف" قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي

( (%48.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الكعي لدل
غالبية مديرم المدارس بجكدة الخدمات كالمنتجات المقدمة مف المكاقع التجارية المشيكرة عمى شبكة

اإلنترنت كتكافر عنصرم األماف كالحماية القانكنية في تمؾ المكاقع ،باإلضافة إلى ضعؼ اإلمكانيات

الرقمية المتكفرة في المدارس كالالزمة لمتدريب ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو
كالتجييزات ٌ
دراسة المصرم كشعت ( ،)2017كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة أبك طعمة كعاشكر (.)2015

 أف الفقرة ( )2التي نصت عمى "تيكزع نشرات تثقيفية عمى المعمٌميف تتناكؿ أساسيات عممية الشراءكالدفع مف البطاقات البنكية" قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( (%44.7بدرجة مكافقة (ضعيفة)
الرقمية تيمغي تفعيؿ خاصية المؿء
مف قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة ( )5التي نصت عمى "أجيزة المدرسة ٌ

..5

التمقائي لمبيانات لكي ال يقكـ المتصفح بحفظ البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية" قد احتمت المرتبة

قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( )%46.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى

الرقمية لدل معممي
ضعؼ اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كمديرياتيا التعميمية بنشر ثقافة التجارة ٌ
المدارس ،يضاؼ إلى ذلؾ أف المعمٌميف في مدارس ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة ال

يتقاضكف ركاتبيـ الشيرية كاممة ،كانما يتقاضكف نسبة منيا غالبان ال تكفي لتكفير الحاجات كالمتطمبات
األساسية ألسرىـ كالمتكفرة باألسكاؽ المحمية بأقؿ األسعار ،إلى جانب ذلؾ ضعؼ الكعي بمميزات

متصفحات اإلنترنت كأفضميا فيما يتعمؽ باألماف كالسالمة كحماية المعمكمات أثناء التصفح عبر
اإلنترنت ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك عكدة (.)2004
الرقمي":
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
ج -تحميل فقرات المجال الثالث "تعزيز الثقافة ّ
تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة كالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف
فقرات المجاؿ الثالث ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات

المجاؿ.

جدول ()5.5

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لدرجات العينة
الرقمي
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
عمى فقرات مجال تعزيز الثقافة ّ
المتوسط

م.

الفقرة

1

تيكزع نشرات تثقيفية لزيادة كعي المعمٌميف
الرقمي مع
بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ ٌ

1.58

2

تينظـ لقاءات تدريبية لتنمية ميارات المعمٌميف
المتعمقة بتنفيذ أنشطة تعمـ ٌرقمية تراعي

3
4
5
6

الطمبة كالمجتمع

الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

تيعرض فيديكىات تعميمية لممعمٌميف حكؿ
الرقمية
سبؿ التعامؿ الكاعي مع األجيزة ٌ
تيعقد ندكات كبرامج تعميمية مركزية حكؿ
الرقمية في
سبؿ االستفادة مف التقنيات ٌ
عمميتي التعميـ كالتعمـ

تيعقد ندكات تكعكية لممعمٌميف حكؿ
الرقمي
أخالقيات التعامؿ ٌ

تيعقد لقاءات مركزية حكؿ سبؿ التعامؿ الراقي
الرقمية
مع السحب اإللكتركنية كالتطبيقات ٌ

الحسابي

الوزن

النسبي
%52.7

قيمة

االختبار
(ت)

65.96

الداللة

االحصائية
()Sig.

0.000

الترتيب

2

الدرجة

ضعيفة

1.49

%49.7

61.38

0.000

4

ضعيفة

1.39

%46.3

60.14

0.000

9

ضعيفة

1.60

%53.3

65.41

0.000

1

ضعيفة

1.51

%50.3

60.93

0.000

3

ضعيفة

1.44

%48.0

63.01

0.000

6

ضعيفة
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تابع جدكؿ (:)5.5
م.

الفقرة

7

تينظـ محاضرات ككرش عمؿ لممعمٌميف
الرقمي
حكؿ اتيكيت التعامؿ ٌ

8

التعامؿ الراقي مع األجيزة كالتقنيات

9

تيكزع نشرات إرشادية لممعمٌميف حكؿ
الرقمية
ٌ

يشارؾ المعمٌمكف في تحديد احتياجاتيـ
الرقمية
التدريبية المتعمقة بالثقافة ٌ

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

1.40

%46.7

قيمة

الداللة

االختبار

االحصائية

الترتيب

الدرجة

61.10

0.000

8

ضعيفة

(ت)

()Sig.

1.43

%47.7

61.66

0.000

7

ضعيفة

1.46

%48.7

61.72

0.000

5

ضعيفة

يالحظ من جدول ( )5.5ما يمي:

الرقمي تتراكح ما بيف (%53.3
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ تعزيز الثقافة ٌ  ،)%46.3بدرجة مكافقة ضعيفة لجميع الفقرات ،كأف الفقرة ( )4التي نصت عمى "تيعقد ندكاتالرقمية في عمميتي التعميـ كالتعمـ" قد احتمت
كبرامج تعميمية مركزية حكؿ سبؿ االستفادة مف التقنيات ٌ
المرتبة األكلى بكزف نسبي ( (%53.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة ( )1التي

الرقمي مع الطمبة
نصت عمى "تيكزع نشرات تثقيفية لزيادة كعي المعمٌميف بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ ٌ
كالمجتمع" قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي ( (%52.7بدرجة مكافقة (متدنية) مف قبؿ المعمٌميف،
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ىناؾ بعض الجيكد المبعثرة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالمديريات

الرقمي لدل المعمٌميف
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
التعميمية كبعض مديرم المدارس في مجاؿ تعزيز الثقافة ٌ
غير أنيا ال ترقى بعد إلى المستكل المطمكب ،كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة المصرم كشعت
(.)2017

 أف الفقرة ( )3التي نصت عمى "تيعرض فيديكىات تعميمية لممعمٌميف حكؿ سبؿ التعامؿ الكاعي معالرقمية" قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ،(%46.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ
األجيزة ٌ

المعمٌميف ،كالفقرة ( )7التي نصت عمى "تينظـ محاضرات ككرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ اتيكيت التعامؿ
الرقمي" قد احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( (%46.7مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى
ٌ

درجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ
الرقمي لدل المعمٌميف كقد يعكد ذلؾ إلى
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
العالي كمديرم المدارس بتعزيز الثقافة ٌ
الرقمية فمسفة متكاممة مف القيـ كاألىداؼ كالكسائؿ المتكاممة ،كأف التعميـ
ضعؼ الكعي بأف المكاطنة ٌ
حد سكاء ،كتتفؽ ىذه النتيجة
الرقمي يتطمب إثراء الحصيمة الثقافية لممعمٌميف كالطمبة عمى ٌ
في العصر ٌ
مع ما تكصمت إليو دراسة الدىشاف كالفكييي (.)2015
..7

الرقمي":
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
د -تحميل فقرات المجال الرابع "نشر الوعي بالقوانين ّ
تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة كالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف
فقرات المجاؿ الرابع ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات المجاؿ.
جدول ()5.6

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لدرجات العينة عمى فقرات
الرقمي
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
مجال نشر الوعي بالقوانين ّ

م.

الفقرة

1

تيعقد لقاءات دكرية لزيادة كعي المعمٌميف
بالقكانيف كالعقكبات الخاصة بمكافحة

2
3
4
5
6
7
8

المتوسط

الحسابي

2451

الوزن

النسبي

%49.3

قيمة

االختبار

االحصائية

(ت)

()Sig.

تيعقد لقاءات تكعكية لبياف عقكبة انتحاؿ
شخصيات اآلخريف عمى شبكة اإلنترنت
تيكزع نشرات إرشادية كتكجييية عمى
المعمٌميف حكؿ أضرار استخدـ برامج

1.38

64.15

0.000

3

57.70

0.000

7

ضعيفة

60.54

0.000

6

ضعيفة

1.36

%45.3

60.64

0.000

8

ضعيفة

1.40

%46.7

58.42

0.000

5

ضعيفة

1.57

%52.3

59.74

0.000

2

ضعيفة

1.63

%54.3

62.10

0.000

1

ضعيفة

1.47

%49.0

59.87

0.000

4

ضعيفة

1.40

%46.7

القرصنة كالبرمجيات الخبيثة

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ
الرقمية
االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقع ٌ
تينظـ كرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ حقكؽ
الطبع كالنشر اإللكتركني
تحرص إدارة المدرسة عمى أف يككف لكؿ

الرقمية الخاصة
معمٌـ ىكيتو ٌ
ييشجع المعمٌميف عمى حرية التعبير كابداء
الرأم في إطار القكاعد المشركعة

تيعقد لقاءات تكعكية لممعمٌميف حكؿ
أضرار العبث بمحتكل المكاقع اإللكتركنية

الترتيب

الدرجة

ضعيفة

الرقمية
الجرائـ ٌ

%46.0

الداللة

يالحظ من جدول ( )5.6ما يمي:
الرقمي تتراكح
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ نشر الكعي بالقكانيف ٌما بيف ( )%54.3 - %45.3بدرجة مكافقة ضعيفة لجميع الفقرات ،كأف الفقرة ( )7التي نصت عمى

"ييشجع المعمٌميف عمى حرية التعبير كابداء الرأم في إطار القكاعد المشركعة" قد احتمت المرتبة األكلي
بكزف نسبي ( (%54.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة ( )6التي نصت عمى

الرقمية الخاصة" قد احتمت المرتبة الثانية بكزف
"تحرص إدارة المدرسة عمى أف يككف لكؿ معمٌـ ىكيتو ٌ
..8

نسبي ( ،(%52.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى طبيعة الظركؼ
االستثنائية التي يعيشيا المكاطف الفمسطيني في محافظات غزة مف ناحية ،كضعؼ الكعي لدل

الرقمية السيما في تعزيز الثقة في
اإلدارات المدرسية بالدكر المحكرم الذم يمكف أف تؤديو اليكية ٌ
الرقمية باتت تشكؿ دعامة ىامة لمتنمية االقتصادية مف ناحية
المعامالت اإللكتركنية ،كأف إدارة اليكية ٌ

أخرل ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحصرم (.)2016

 أف الفقرة ( )4التي نصت عمى "تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقعالرقمية" قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( (%45.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف،
ٌ
كالفقرة رقـ ( )2التي نصت عمى "تيعقد لقاءات تكعكية لبياف عقكبة انتحاؿ شخصيات اآلخريف عمى
شبكة اإلنترنت" قد احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف النسبي ( (%46.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ

المعمٌميف ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المصرم كشعت (.)2017
الرقمية":
ه -تحميل فقرات المجال الخامس "توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة كالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ الخامس ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات

المجاؿ.

جدول ()5.7

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لدرجات العينة عمى فقرات
الرقمية
مجال توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

م.
1
2
3
4
5

الفقرة
تكجد إرشادات لممعمٌميف تتعمؽ بشركط

اإلضاءة كالتيكية الجيدة

تتكافر لكحات إرشادية داخؿ المدرسة

حكؿ كيفية االستخداـ السميـ لألجيزة

الرقمية
كالتقنيات ٌ

تتكافر بالمدرسة مثبتات جيد لحماية
األجيزة مف تغيرات التيار الكيربائي

تيعطى تعميمات لممعمٌميف خاصة بضبط درجة
الرقمية
السطكع كالتبايف في إضاءة الشاشات ٌ

ييكجو المعمٌميف إلى كيفية الجمكس
الرقمية
الصحيح أثناء استخداـ األجيزة ٌ

المتوسط

الحسابي
1.82

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار
(ت)

65.71 %60.7

الداللة

االحصائية

الترتيب

الدرجة

0.000

1

متكسطة

()Sig.

1.60

60.95 %53.3

0.000

3

ضعيفة

1.63

60.12 %54.3

0.000

2

ضعيفة

1.50

60.40 %50.0

0.000

5

ضعيفة

1.56

61.21 %52.0

0.000

4

ضعيفة
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يالحظ من جدول ( )5.7ما يمي:
الرقمية تتراكح ما بيف (- %50.0
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ ،)%60.7كأف الفقرة ( )1التي نصت عمى "تكجد إرشادات لممعمٌميف تتعمؽ بشركط اإلضاءة كالتيكية
الجيدة" قد احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي ( (%60.7بدرجة مكافقة (متكسطة) مف قبؿ المعمٌميف،
كالفقرة ( )3التي نصت عمى "تتكافر بالمدرسة مثبتات جيد لحماية األجيزة مف تغيرات التيار

الكيربائي" قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي ( )%54.3بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف،

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ اإلمكانات المادية لدل الك ازرة كالتكقؼ شبو الكامؿ المشاريع التطكيرية،
كالتركيز عمى العمؿ اإلغاثي نتيجة لمظركؼ االستثنائية التي تعيشيا األراضي الفمسطينية في

محافظات غزة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة مازف ( ،)2016كدراسة ىكالندسكرث كآخركف
 ،)2011( Hollandsworth and et. al.كتختمؼ مع نتائج دراسة جبر (.)2011

 أف الفقرة ( )4التي نصت عمى "تيعطى تعميمات لممعمٌميف خاصة بضبط درجة السطكع كالتبايف فيالرقمية" قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( (%50.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف
إضاءة الشاشات ٌ
قبؿ المعمٌميف ،كالفقرة ( )5التي نصت عمى "ييكجو المعمٌميف إلى كيفية الجمكس الصحيح أثناء استخداـ
الرقمية" قد احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( ،(%52.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف
األجيزة ٌ

قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى قصكر العديد مف معممي الحاسكب بالمدارس كذلؾ في مجاؿ
تكجيو زمالئيـ لكيفية اتخاذ التدابير الكقائية عند استخداـ األجيزة كالتقنيات ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع
نتائج دراسة المصرم كشعت (.)2017

الرقمي":
و -تحميل فقرات المجال السادس "تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة كالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي لكؿ فقرة مف

فقرات المجاؿ السادس ،كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي الذم يبيف آراء المعمٌميف في فقرات

المجاؿ.

جدول ()5.8

المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لدرجات العينة عمى فقرات
الرقمي
مجال تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

م.
1

الفقرة
ييكجو المعمٌميف إلى كيفية استخدـ كممات
الرقمية
مركر قكية لحماية األجيزة ٌ

المتوسط

الحسابي
1.69

.26

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار
(ت)

64.97 %56.3

الداللة

االحصائية

الترتيب

الدرجة

0.000

7

متكسطة

()Sig.

تابع جدكؿ (:)5.8
المتوسط

م.

الفقرة

2

المسير أك المكجو "الراكتر
الجياز
ٌ
 "Routerمشفر إلخفاء الشبكة المدرسية

1.78

3

تيحدث برامج مكافحة الفيركسات عمى
الرقمية بشكؿ دكرم
أجيزة المدرسة ٌ

الالسمكية

الحسابي

الوزن

النسبي

قيمة

االختبار
(ت)

59.36 %59.3

الداللة

االحصائية
()Sig.

0.000

الترتيب

4

الدرجة

متكسطة

1.81

59.16 %60.3

0.000

2

متكسطة

4

الرقمية مزكدة بمتصفحات
أجيزة المدرسة ٌ
آمنة لإلنترنت

1.80

61.55 %60.0

0.000

3

متكسطة

5

الرقمية مزكدة ببرامج
أجيزة المدرسة ٌ
خاصة لمحماية مف التجسس

1.76

62.43 %58.7

0.000

5

متكسطة

6

لحماية األمف المدرسي

يكجد تفعيؿ تمقائي لبرنامج الجدار النارم

1.72

62.22 %57.3

0.000

6

متكسطة

1.84

60.96 %61.3

0.000

1

متكسطة

8

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية
استخدـ خاصية تشفير البيانات الميمة

1.53

61.26 %51.0

0.000

8

ضعيفة

9

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية
استخدـ تقنية التعريؼ بالبصمة

1.34

60.96 %44.7

0.000

9

ضعيفة

7

 Firewallالمكجكد عمى نظاـ التشغيؿ
الخاص بأجيزة المدرسة

أجيزة المدرسة ال تتيح إمكانية الدخكؿ

لممكاقع المشبكىة

يالحظ من جدول ( )5.8ما يمي:
الرقمي تتراكح ما بيف
 أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ( ،)%61.3 - %44.7كأف الفقرة ( )7التي نصت عمى "أجيزة المدرسة ال تتيح إمكانية الدخكؿ
لممكاقع المشبكىة" قد احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي ( (%61.3بدرجة مكافقة (متكسطة) مف قبؿ

المسير أك المكجو "الراكتر "Routerمشفر إلخفاء
المعمٌميف ،كالفقرة ( )2التي نصت عمى "الجياز
ٌ
الشبكة المدرسية الالسلكية" قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي ( (%59.3بدرجة مكافقة (متكسطة)

مف قبؿ المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ االىتماـ بحماية األجيزة كمستخدمييا في مدارس
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كغياب إجراءات الكقاية كالحماية كاألماف الالزمة لضماف السالمة

الشخصية كأمف الشبكة ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة الصمادم (.)2017

.2.

 أف الفقرة ( )9التي نصت عمى "تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ تقنية التعريؼبالبصمة" قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( (%44.7بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ المعمٌميف،
كالفقرة ( )8التي نصت عمى "تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ خاصية تشفير البيانات
الميمة" قد احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( (%51.0بدرجة مكافقة (ضعيفة) مف قبؿ
المعمٌميف ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى تقميدية الدكرات التدريبية التي تنظميا الك ازرة لمعممي المدارس كالتي

غالباٌ ما تنحصر فقط في تعزيز الميارات الحاسكبية األساسية لممعمٌميف ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع

نتائج دراسة المصرم كشعت (.)2017
 .2نتائج متغيرات الدراسة:

بعد استخداـ اإلحصاء الكصفي في تحديد ثبات االستبانة كصدقيا ،كمعرفة الفقرات التي حازت
عمى أعمى درجة مكافقة كتمؾ التي حازت عمى أقؿ درجة مكافقة ،سكؼ تقكـ الباحثة بالكشؼ عف

داللة الفركؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان لمتغيرات الدراسة( :الجنس ،المؤىؿ العممي،

سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية) ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أ -نتائج التساؤل الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.05
≥ )αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم
الرقمية في التعميم تُ ْع َزى إلى متغير الجنس (معمّم،
الفمسطينية نحو توظيف متطمبات المواطنة ّ
معمّمة)؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ كضعت الباحثة الفرضية اآلتية :ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف
الرقمية في
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس (معمٌـ ،معمٌمة).
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ

بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس (معمٌـ،
الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
معمٌمة) ،كالنتائج يكضحيا جدكؿ ( )5.9اآلتي:

.22

جدول ()5.9

نتائج اختبار ت لمعينتين المستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة التي تُ ْع َزى إلى متغير الجنس

المجال

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

معمٌـ

268

1.58

معمٌمة

357

1.68

0.383

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

معمٌـ

268

1.43

0.417

الرقمية
بالتجارة ٌ

معمٌمة

357

1.42

0.418

الرقمية كثقافة
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
اإلتيكيت ٌ

معمٌـ

268

1.44

0.380

معمٌمة

357

1.50

0.438

الرقمية كحقكؽ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمي
كمسئكليات المكاطف ٌ

معمٌـ

268

1.43

0.380

معمٌمة

357

1.48

0.446

268

1.58

0.427

الرقمية
ٌ

معمٌمة

357

1.65

0.523

268

1.65

0.453

357

1.73

0.492

268

1.52

0.329

357

1.58

0.363

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

تكفير متطمبات الصحة كالسالمة

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة
الرقمي
باألمف ٌ

معمٌـ

معمٌمة
معمٌـ

الدرجة الكمية
*دالة عند 0.05

معمٌـ

معمٌمة

الحسابي

المعياري
0.368

قيمة
(ت)

القيمة
االحتمالية
()Sig.

**0.001 -3.499
-1.848

0.065

-1.379

0.168

-1.660

0.097

-2.291

*0.022

-2.067

*0.039

-1.848

0.065

** دالة عند 0.01

يالحظ من جدول ( )5.9ما يمي:

 أف القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية تساكم ( )0.039كىي أصغر مف مستكل الداللة ( ،)0.05ممايدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس ،كمف خالؿ مقارنة المتكسطات فقد تبيف أف
المكاطنة ٌ
الفركؽ لصالح المعمٌمات (بمتكسط  )1.58كىك أكبر مف متكسط المعمٌميف (البالغ .)1.52

 أيضان تبيف أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات بيفمتكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس في مجاؿ (تمكيف التعامؿ مع
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ

.23

الرقمي) ،كمف خالؿ مقارنة المتكسطات فقد تبيف أف الفركؽ لصالح المعمٌمات
القضايا المتعمقة باألمف ٌ
بمتكسط بمغ ( )1.73كىك أكبر مف متكسط المعمٌميف البالغ (.)1.65

 أيضان تبيف مف خالؿ النتائج أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيفمتكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس في مجاؿ (تمكيف االتصاؿ
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمي) ،كمف خالؿ مقارنة المتكسطات فقد تبيف أف الفركؽ أيضان لصالح المعمٌمات بمتكسط
كالتكاصؿ ٌ

بمغ ( )1.68كىك أكبر مف متكسط المعمٌميف البالغ ( ،)1.58كتعزك الباحثة كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة تبعان لمتغير الجنس في تمؾ المجاالت إلى أف ىناؾ

الرقمي عنو في مدارس الذككر ،كتتفؽ
اىتماـ جزئي في مدارس اإلناث بتمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ
ىذه النتيجة مع نتائج دراسة جبر ( ،)2011كتختمؼ مع نتائج دراسة عبد اهلل ( ،)2015كدراسة

الصمادم (.)2017

 تبيف مف خالؿ النتائج أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيفمتكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس في المجاالت األربعة األخرل
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمية كثقافة اإلتيكيت
الرقمية ،تعزيز الثقافة ٌ
كىي (تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي ،تكفير متطمبات الصحة
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
الرقمي ،نشر الكعي بالقكانيف ٌ
ٌ
الرقمية) ،كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير
كالسالمة ٌ
الرقمية كضعؼ الكعي بمفاىيـ
أفراد العينة تبعان لمتغير الجنس في تمؾ المجاالت إلى ضعؼ الثقافة ٌ
الرقمية ،في مدارس الذككر كاإلناث عمى
الرقمية كمتطمبات الصحة كالسالمة ٌ
الرقمية ،كالقكانيف ٌ
التجارة ٌ

حد سكاء ،كغالباٌ ما يككف ذلؾ ناتج عف قصكر في دكر ك ازرة التربية كالتعميـ كمديرياتيا التعميمية في
ٌ
ىذا المجاؿ السيما في مسألة تنظيـ الدكرات التدريبية لممعمٌميف كعقد الندكات التكعكية كالتثقيفية

المتعمقة بالقضايا الرقمية ،يضاؼ غمى ذلؾ أف تشابو الدكرات التدريبية المقدمة لممعمٌميف كالمعمٌمات،

حيث يحصمكف عمى نفس الدكرات التدريبية ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك عكدة
( ،)2004كدراسة السالمي ( ،)2013كتختمؼ مع ما تكصمت إليو دراسة الدكسرم (.)2017

ب -نتائج التساؤل الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.05
≥ )αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم

الرقمية في التعميم تُ ْع َزى إلى متغير المؤىل العممي
الفمسطينية نحو توظيف متطمبات المواطنة ّ
(بكالوريوس ،دراسات عميا)؟

.24

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ كضعت الباحثة الفرضية اآلتية :ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف
الرقمية في
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا).
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ

بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المؤىؿ العممي
الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
(بكالكريكس ،دراسات عميا) ،كالنتائج يكضحيا جدكؿ ( )5.10اآلتي:
جدول ()5.10

نتائج اختبار ت لمعينتين المستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة التي تُ ْع َزى إلى متغير المؤىل العممي
المؤىل

المجال

العممي

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بكالكريكس

572

1.64

0.377

دراسات عميا

53

1.67

0.415

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

بكالكريكس

572

1.42

0.414

الرقمية
بالتجارة ٌ

دراسات عميا

53

1.41

0.459

الرقمية كثقافة
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
اإلتيكيت ٌ

بكالكريكس

572

1.48

0.411

دراسات عميا

53

1.47

0.460

بكالكريكس

572

1.46

0.415

دراسات عميا

53

1.48

0.466

بكالكريكس

572

1.61

0.484

دراسات عميا

53

1.70

0.499

بكالكريكس

572

1.69

0.476

دراسات عميا

53

1.75

0.497

بكالكريكس

572

1.55

0.346

دراسات عميا

53

1.58

0.393

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

الرقمية كحقكؽ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمي
كمسئكليات المكاطف ٌ

تكفير متطمبات الصحة كالسالمة
الرقمية
ٌ

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة
الرقمي
باألمف ٌ
الدرجة الكمية
*دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01
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قيمة
(ت)

القيمة

االحتمالية
()Sig.

-0.650

0.516

0.282

0.778

0.049

0.961

-0.272

0.786

-1.203

0.229

-0.939

0.348

-0.598

0.550

يالحظ من جدول ( )5.10ما يمي:
 -أف القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية تساكم ( )0.550كىي أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05مما يدؿ

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا).
المكاطنة ٌ
 أيضان تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت ،كذلؾ ألف القيمة االحتماليةلكؿ مجاؿ أكبر مف ( ،)0.05بمعني أف المعمٌميف بمختمؼ مؤىالتيـ العممية سكاء أكانت بكالكريكس

أك دراسات عميا ليـ نفس الرأم نحك درجة تمكينيـ نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ال ٌرقمية في التعميـ،
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المعمٌميف كالمعمٌمات ممف يحممكف مختمؼ الدرجات العممية يعيشكف نفس
الظركؼ الكظيفية ،كال يتـ التمييز بينيـ غالبان سكل في الدرجات الكظيفية ،يضاؼ إلى ذلؾ عدـ كجكد

معايير لبرامج التدريب كال سياسة مكحدة إلطار عمؿ التنمية المينية لممعمٌميف في المدارس تأخذ بعيف

التكيؼ ،كتتفؽ ىذه
االعتبار المؤىالت العممية لممعمٌميف بما يساعد عمى تمكينيـ كزيادة قدرتيـ عمى ٌ
النتيجة مع نتائج دراسة عبد اهلل ( ،)2015كتختمؼ مع نتائج دراسة جبر (.)2011
ج -نتائج التساؤل الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.05
≥ )αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم

الرقمية في التعميم تُ ْع َزى إلى متغير سنوات الخدمة
الفمسطينية نحو توظيف متطمبات المواطنة ّ
)أقل من 5سنوات 5 ،إلى أقل من  10سنوات 10 ،سنوات فأكثر)؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ كضعت الباحثة الفرضية اآلتية :ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف

الرقمية في
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير سنكات الخدمة )أقؿ مف 5سنكات 5 ،إلى أقؿ مف  10سنكات10 ،
سنكات فأكثر).

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ

بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير سنكات الخدمة
الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
)أقؿ مف 5سنكات 5 ،إلى أقؿ مف  10سنكات 10 ،سنكات فأكثر) ،كالنتائج يكضحيا جدكؿ
( )5.11اآلتي:
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جدول ()5.11

نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة التي تُعزى لمتغير سنوات الخدمة

م.

المحور

1

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

2

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة
الرقمية
بالتجارة ٌ

3

الرقمية كثقافة اإلتيكيت
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
ٌ

4

الرقمية كحقكؽ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمي
كمسئكليات المكاطف ٌ

5

6

تكفير متطمبات الصحة كالسالمة
الرقمية
ٌ
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة
الرقمي
باألمف ٌ
اإلجمالي

*دالة عند 0.05

مجموع

مصدر التباين

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

0.561

2

0.281

داخؿ المجمكعات

89.548

622

0.144

المجمكع

90.110

624

بيف المجمكعات

0.157

2

0.079

داخؿ المجمكعات

108.471

622

0.174

المجمكع

108.628

624

بيف المجمكعات

0.133

2

0.066

داخؿ المجمكعات

107.178

622

0.172

المجمكع

107.311

624

بيف المجمكعات

0.955

2

0.477

داخؿ المجمكعات

108.880

622

0.175

المجمكع

109.834

624

بيف المجمكعات

0.851

2

0.426

داخؿ المجمكعات

145.941

622

0.235

المجمكع

146.793

624

بيف المجمكعات

0.223

2

0.112

داخؿ المجمكعات

141.912

622

0.228

المجمكع

142.135

624

بيف المجمكعات

0.297

2

0.149

داخؿ المجمكعات

76.068

622

0.122

المجمكع

76.365

624

قيمة

(ف)

1.950

0.451

0.385

2.727

1.814

0.490

1.215

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.143

0.637

0.681

0.066

0.164

0.613

0.298

** دالة عند 0.01

يالحظ من جدول ( )5.11ما يمي:

 -أف القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية تساكم ( )0.298كىي أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05مما يدؿ

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير عدد سنكات الخدمة.
المكاطنة ٌ
 كما يتبيف أيضان أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت ،كذلؾ ألف القيمةاالحتمالية لكؿ مجاؿ أكبر مف ( ،)0.05بمعني أف المعمٌميف بمختمؼ سنكات خدمتيـ ليـ نفس الرأم
.27

الرقمية في التعميـ ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
نحك درجة تمكينيـ نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
المعمٌميف بمختمؼ سنكات خبراتيـ يعيشكف نفس األكضاع الكظيفية ،يضاؼ إلى ذلؾ أف طبيعة

النشاطات كالدكرات المستخدمة لتأىيؿ المعمٌميف أثناء الخدمة ال تراعي في كثير مف األحياف سنكات

الخدمة لممعمٌميف ،كقد أكدت دراسة العاجز كالبنا ( )2003عمى ضركرة مراعاة عامؿ الخبرة لممعمٌميف
المتدربيف كاالستعانة بأصحاب الخبرة منيـ كمدربيف لممعمٌميف حديثي التعييف ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع

نتائج دراسة عبد اهلل ( ،)2015كدراسة أبك طعمة كعاشكر ( ،)2015كتختمؼ مع نتائج دراسة

الحصرم (.)2016

د -نتائج التساؤل الذي ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (0.05
≥ )αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم

الرقمية في التعميم تُ ْع َزى إلى متغير المرحمة
الفمسطينية نحو توظيف متطمبات المواطنة ّ
التعميمية (أساسية ،ثانوية)؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ كضعت الباحثة الفرضية اآلتية :ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف
الرقمية في
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية (أساسية ،ثانكية).
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت لمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ

بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية
الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
(أساسية ،ثانكية) ،كالنتائج يكضحيا جدكؿ ( )5.12اآلتي:
جدول ()5.12

نتائج اختبار ت لمعينتين المستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة التي تُ ْع َزى إلى متغير المرحمة التعميمية

المجال

المرحمة

الحسابي

المعياري

أساسية

345

1.60

0.369

ثانكية

280

1.69

0.387

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

أساسية

345

1.40

0.403

الرقمية
بالتجارة ٌ

ثانكية

280

1.45

0.433

الرقمي
تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ

التعميمية

العدد

المتوسط

االنحراف

.28

قيمة
(ت)

القيمة

االحتمالية
()Sig.

**0.001 -3.225
-1.534

0.126

تابع جدكؿ (:)5.12
المرحمة

المجال

التعميمية

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أساسية

345

1.45

0.399

ثانكية

280

1.51

0.432

أساسية

345

1.42

0.397

ثانكية

280

1.52

0.440

أساسية

345

1.56

0.455

ثانكية

280

1.69

0.512

تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

أساسية

345

1.64

0.466

الرقمي
باألمف ٌ

ثانكية

280

1.77

0.482

أساسية

345

1.51

0.333

ثانكية

280

1.61

0.363

الرقمية كثقافة
تعزيز الثقافة ٌ
الرقمي
اإلتيكيت ٌ
الرقمية كحقكؽ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمي
كمسئكليات المكاطف ٌ

تكفير متطمبات الصحة كالسالمة
الرقمية
ٌ

الدرجة الكمية
*دالة عند 0.05

قيمة
(ت)

-1.952

القيمة

االحتمالية
()Sig.
0.051

**0.003 -3.002
**0.001 -3.275
**0.001 -3.467
**0.001 -3.427

** دالة عند 0.01

يالحظ من جدول ( )5.12ما يمي:

 -أف القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية تساكم ( )0.001كىي أصغر مف مستكل الداللة ( )0.05مما يدؿ

عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد

العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة
الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية (أساسية ،ثانكية) ،كمف خالؿ مقارنة المتكسطات
ٌ
فقد تبيف أف الفركؽ لصالح المعمٌميف في المرحمة الثانكية بمتكسط بمغ ( )1.61كىك أكبر مف متكسط

المعمٌميف في المرحمة األساسية البالغ (.)1.51

 أيضان تبيف أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديراتأفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية في المجاالت( :تمكيف االتصاؿ
المكاطنة ٌ
الرقمي ،تكفير متطمبات
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
الرقمي ،نشر الكعي بالقكانيف ٌ
كالتكاصؿ ٌ

الرقمي) ،كمف خالؿ مقارنة
الرقمية ،تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
الصحة كالسالمة ٌ
المتكسطات تبيف أف الفركؽ أيضان لصالح المعمٌميف في المرحمة الثانكية بمتكسطات أكبر مف

متكسطات المعمٌميف في المرحمة األساسية ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المرحمة الثانكية ىي مرحمة

نضج ككضكح لالتجاىات المختمفة ،فيي مدرسة المرحمة الحرجة مف حياة اإلنساف (مرحمة المراىقة)،
كمدرسة الشباب التي تنمي الطاقات العقمية كالفنية ليـ كتعدىـ لمحياة كالمكاطنة الصالحة ،كمف األسس
.29

المتفؽ عمييا في األكساط التربكية أف محتكل المدرسة الثانكية يجب أف يستيدؼ إعداد المكاطف الذم

يستطيع المحاؽ بالمجتمع المعاصر المبني أكالن كأخي انر عمى العمـ كالتكنكلكجيا ،كلذلؾ ىناؾ اىتماـ أكبر

الرقمية كحقكؽ
الرقمي كنشر الكعي بالقكانيف ٌ
في المدارس الثانكية بتمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ
الرقمية ،كتمكيف التعامؿ مع القضايا
الرقمي كتكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
كمسئكليات المكاطف ٌ

الرقمي ،كذلؾ بالمقارنة مع المدارس األساسية ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
المتعمقة باألمف ٌ

محمد ( ،)2012كدراسة الحصرم (.)2016

 أيضان تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطاتتقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية في مجالي( :تمكيف التعامؿ
متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمي) ،كىذا يعني أف
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،تعزيز الثقافة ٌ
مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمية كثقافة
الرقمية ،كتعزيز الثقافة ٌ
اىتماـ الك ازرة بتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ
الرقمي ال يختمؼ باختالؼ المرحمة التعميمية ،كال يرتقى بعد إلى المستكل المطمكب في
اإلتيكيت ٌ
المرحمتيف كفقان لما تكصمت إلية الدارسة الحالية ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحصرم

(.)2016

 .3خالصة نتائج الدراسة الميدانية:
-

بناء عمى تحميؿ استجابات أفراد عينة الدراسة ،تـ التكصؿ إلى النتائج اآلتية:
ن
درجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة
(.)%51.7

الرقمية في التعميـ ضعيفة ،حيث كاف الكزف النسبي لدرجة تمكيف المعمٌميف
ٌ
الرقمي في المرتبة األكلى بدرجة تقدير
 جاء مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌالرقمي في المرتبة
متكسطة كبكزف نسبي ( ،)%56.7كيميو مجاؿ تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ
الثانية بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%54.7ثـ مجاؿ تكفير متطمبات الصحة كالسالمة

الرقمية في المرتبة الثالثة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%54.0ثـ مجاؿ تعزيز الثقافة
ٌ
الرقمي في المرتبة الرابعة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي (،)%49.3
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
ٌ
الرقمي في المرتبة الخامسة
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
ثـ مجاؿ نشر الكعي بالقكانيف ٌ
بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي ( ،)%48.7كأخي انر مجاؿ تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة

-

الرقمية في المرتبة السادسة بدرجة تقدير ضعيفة كبكزف نسبي (.)%47.3
بالتجارة ٌ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد

العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات
الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير الجنس ،كذلؾ لصالح المعمٌمات.
المكاطنة ٌ
.36

-

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد

العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات
الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغير المرحمة التعميمية (أساسية ،ثانكية) ،كذلؾ لصالح
المكاطنة ٌ
المعمٌميف في المرحمة الثانكية.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥ 0.05بيف متكسطات تقديراتأفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل إلى متغيرم (المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة).
المكاطنة ٌ

ثالثاً :التصور المقترح لتمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية نحو توظيف متطمبات

الرقمية في التعميم
المواطنة ّ
مف منطمؽ أف اليدؼ الرئيس لمدراسة يتمثؿ في التكصؿ إلى تصكر مقترح يمكف مف خاللو تمكيف

الرقمية في التعميـ،
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
سكؼ يتـ تقديـ التصكر المقترح باالستناد إلى ما كشفت عنو الدراسة الحالية مف تحميالت نظرية ،كفي
ضكء ما تكصمت إليو مف جكانب ضعؼ كأكجو قصكر في مجاؿ تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية

الرقمية في التعميـ ،كيتضمف التصكر المقترح :فمسفة
كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
كمنطمقات كأىداؼ كمككنات ،ككذلؾ متطمبات لمتنفيذ ،كالمعكقات التي قد تكاجو التنفيذ كالحمكؿ المقترحة

لمتغمب عمييا ،كفيما يمي عرض ليذا التصكر:
 .1فمسفة التصور المقترح ومنطمقاتو

التحديات االجتماعية
يقكـ التصكر المقترح عمى فمسفة مستمدة مف طبيعة المجتمع الفمسطيني ك ٌ
الرقمية التي تشيدىا البشرية اليكـ،
كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية التي تكاجيو ،فضالن عف الثكرة ٌ

الرقمية في مختمؼ مناشط الحياة
فالبشرية ترنك اليكـ نحك االستخداـ المتعاظـ كالكثيؼ لمتكنكلكجيا ٌ
كمجاالتيا ،كعمى كافة األصعدة ،كالمجتمعات البشرية باتت تعيش حقبة حضارية عرفت بالعصر

الرقمي.
ٌ

الرقمية التي يشيدىا العالـ اليكـ ،كعمى ضكء القيـ كالمبادئ الحاكمة لمتعميـ في
كفي ضكء الطفرة ٌ
الرقمي ،أصبح المعمٌـ ،باعتباره أحد األركاف الرئيسة كالفاعمة في أم نظاـ تعميمي ،في أمس
العصر ٌ
الرقمي ،لذا فالتصكر المقترح يقكـ
الحاجة إلى التمكيف ،ليكاكب تحديات األلفية كمتطمبات العصر ٌ
عمى فمسفة مؤداىا ضركرة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ

الرقمية في التعميـ ،كذلؾ دكف إغفاؿ لطبيعة المشيد الحالي كالتغيرات التي يشيدىا
متطمبات المكاطنة ٌ
المجتمع الفمسطيني ،كالعكامؿ المؤثرة في نظاـ التعميـ الفمسطيني بشكؿ عاـ ،كبالتالي فإف ىذا
التصكر يستند عمى مجمكعة منطمقات تكضح أىمية كضركرة تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية
.3.

الرقمية في التعميـ ،كتتمثؿ أىـ ىذه المنطمقات
كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
فيما يمي:
أ -العصر الحالي يمكج بتغيرات جذرية في المفاىيـ كالرؤل كالمضاميف ،كيشيد انفجار معرفي

كتطكر تكنكلكجي كثكرة ٌرقمية تتـ في صكرة مكجات متتالية كبإيقاعات متسارعة كمقاييس مذىمة،
كالنظـ التعميمية لـ تعد بمنأل عف تمؾ التأثيرات كالتداعيات ،كقد بات لزامان عمينا التعامؿ مع

الرقمية في تطكير العممية التعميمية.
الثكرة العممية كالمعرفية كاالستفادة مف تطبيقات التكنكلكجيا ٌ
ب -التربية ىي إحدل أىـ الكسائؿ الميمة لصناعة التغيير اإليجابي في أم مجتمع ،كىي صانعة
التقدـ ،حيث تمعب الدكر الرئيس في بناء القدرات البشرية التي يعتمد عمييا في مكاجية تداعيات

العصر كتحدياتو.

ج -التربية ىي األداة التي يمكف مف خالليا المحافظة عمى كحدة كتماسؾ المجتمعات كالعمؿ عمى
بقائيا ،كىي العممية التي تساعد األفراد عمى تحقيؽ النماء اإليجابي جسميان كفكريان كركحيان

ككجدانيان كاجتماعيان ليصبحكا مكاطنيف صالحيف في مجتمعيـ.

د -الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى السكاء بدأت بتفحص أنظمتيا التربكية كالتعميمية بحثان عف مكاقع
الخمؿ كاالضطراب كالقصكر ،كذلؾ انطالقان مف قناعة مؤداىا أف النظـ التربكية كالتعميمية
بمؤسساتيا كأدكارىا التقميدية لـ تعد قادرة عمى االضطالع بمسؤكلياتيا كأدكارىا الجديدة التي
أفرزتيا التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالعممية كالتكنكلكجية.

الرقمية المتنامية كاالنخراط المتزايد في المجتمعات االفتراضية أصبحت ىناؾ
ق -في ظؿ الطفرة ٌ
حاجة ممحة إلحداث تغييرات مماثمة في طبيعة كمالمح البيئة التعميمية.
ك -الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى السكاء تكلي اىتمامان كبي انر بإصالح نظميا التربكية كالتعميمية حتى
تكاكب مستجدات العصر كمتغيراتو المتالحقة ،كيأتي تمكيف معممي المدارس ضمف أىـ األكلكيات

التي تسعى إلى تحقيقيا ،بما يعينو عمى استيعاب معطيات العصر كتحدياتو المختمفة.

ز -التعميـ يعتبر بكابة اكتساب المعرفة ،كمف ثـ فعميو أف يحسف االستفادة مف استخداـ التكنكلكجيا
الرقمية ،لمكاجية متطمبات العصر كتحدياتو.
ٌ

الرقمية في مدارس التعميـ العاـ ىك مطمب تربكم يتمثؿ في ضركرة التجديد
ح -تكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
الرقمي الذم نعيشو ،كما أنو
كالتطكير ،كىك مطمب تقني يتمثؿ في االستجابة لمتطمبات العصر ٌ
مطمب إدارم لمعالجة كثي انر مف المشكالت التي تكاجو المعمٌميف.

ط -المعمٌـ مف أىـ مقكمات العممية التربكية في التعميـ المدرسي كأحد دعائميا الرئيسة ،كىك المحكر
األساس في أم إصالح تربكم ،حيث تتكقؼ عمى جكدتو كتمكينو فعالية األداء المدرسي كنجاح

اإلصالحات التربكية المختمفة.
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م -التمكيف مدخؿ كمبدأ أساسي لمتطكير كالتحسيف ،كتمكيف المعمٌميف أضحى أم انر ال غنى عنو،
كذلؾ لما يترتب عميو مف فكائد كمزايا متعددة.

الرقمية في األلفية الثالثة ،كجسامة التحديات التي تكاجو النظـ التعميمية بعامة كنظـ التعميـ
ؾ -الثكرة ٌ
المدرسي بخاصة ،عمى جميع األصعدة ،عكامؿ تدعك لتمكيف المعمٌميف لمسايرة متطمبات العصر
كتداعياتو.

الرقمية كالتي اكتسبت أبعاد متشابكة تكاد تشكؿ
ؿ -في ظؿ التحديات المتنكعة التي أفرزتيا الثكرة ٌ
صمب التحديات التي تكاجو المجتمعات ،كبخاصة النامية منيا ،فقد أصبح مستقبؿ أم مجتمع
الرقمية المتصاعدة التأثير
رىف بحسف إعداده لمكارده البشرية كتمكينيـ مف التعامؿ مع التكنكلكجيا ٌ
في شتى مجاالت الحياة.

الرقمي الذم يمكج
الرقمية بمثابة طكؽ النجاة لمدكؿ كالمجتمعات مف مخاطر االجتياح ٌ
ـ -المكاطنة ٌ
بو العصر الحالي ،كذلؾ انطالقان مف ككنيا تتضمف مجمكعة مف القكاعد كالضكابط اليادفة إلى
ضماف االستخداـ السميـ كاألمثؿ كاالستفادة مف مميزاتيا كتخفيؼ آثارىا السمبية.

الرقمية تتضمف مجمكعة مف القكاعد كالضكابط السمككية كاألخالقية كالقانكنية الالزمة
ف -المكاطنة ٌ
الرقمي ،كبالتالي فيي تشكؿ
لممكاطف العصرم حتي يستطيع ٌ
التكيؼ كالعيش بأماف في العصر ٌ
الرقمية.
نظاـ حماية لممكاطف عند استخدامو لمتكنكلكجيا ٌ

س -ىناؾ مجمكعة تحديات كأكجو ضعؼ كجكانب قصكر متعددة تعيؽ تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة
الرقمية في التعميـ ،كتزايد الدعكات
التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
إلصالح منظكمة التعميـ الفمسطيني عمى كجو العمكـ.

المستقبمية التي ترٌكز عمى تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك
ع -الرؤية
ٌ
الرقمية في التعميـ لتمبية متطمبات العصر مف خالؿ تمكيف االتصاؿ
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمية
الرقمية ،كتعزيز الثقافة ٌ
الرقمي ،كتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ
كالتكاصؿ ٌ
الرقمي،
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
الرقمي ،كنشر الكعي بالقكانيف ٌ
كثقافة اإلتيكيت ٌ

الرقمي.
الرقمية ،كتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
كتكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
الرقمية
ؼ -تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
في التعميـ يعد كعيان فكريان ناضجان كممارسة متطكرة.

 .2أىداف التصور المقترح
ييدؼ التصكر المقترح إلى:

الرقمية التي ينبغي عمي المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ
أ -تحديد متطمبات المكاطنة ٌ
الفمسطينية تكظيفيا.
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ب -تقديـ مجمكعة مف اإلجراءات كاآلليات إلى صانعي القرار لالستفادة منيا في تمكيف المعمٌميف
الرقمية في التعميـ.
بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
ج -مساعدة مخططي السياسات التعميمية كصانعي القػرار كالمسػئكليف فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي
الفمسػػطينية فػػي تمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات

الرقمية في التعميـ.
المكاطنة ٌ
 .3مكونات التصور المقترح

بعد دراسة كتحميؿ األدبيات التربكية المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية ،كبعد الدراسة التحميمية

المتأنية لكاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة

الرقمية ،فإف الباحثة تطرح مجمكعة مف
الرقمية في التعميـ ،كاالعتبارات المرتبطة بمتطمبات المكاطنة ٌ
ٌ
المستقبميات لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة

الرقمية في التعميـ مرتبة حسب درجة األىمية كاألكلكية مف األعمى إلى األدنى ،كيمكف عرضيا كفؽ
ٌ
المككنات اآلتية:
أ -تمكين االتصال والتواصل الّرقمي:

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تحديد متطمبات تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ

كزرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حسب درجة األىمية كاألكلكية مف األعمى إلى
الٌرقمي بمدارس ا
األدنى ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 )1تكفير أجيزة كتقنيات ٌرقمية حديثة في المدارس.
 )2تكفير خدمة اإلنترنت في المدارس.

 )3تكفير برمجيات تعميمية ٌرقمية لجميع المكاد الدراسية.
الرقمية المتكفرة في المدرسة.
 )4السماح لممعمٌميف باستخداـ األجيزة كالتقنيات ٌ

الرقمية في إثراء عمميتي التعميـ كالتعمـ.
 )5السماح لممعمٌميف بتكظيؼ التقنيات ٌ
 )6السماح لممعمٌميف بإرساؿ كاستقباؿ البريد اإللكتركني مف أجيزة المدرسة.

الرقمية مثؿ :فيسبكؾ ،كاتس آب ،فايبر .. ،إلخ داخؿ
 )7السماح لممعمٌميف بالتعامؿ مع التطبيقات ٌ
المدرسة.
الرقمية.
 )8تنظيـ دكرات تدريبية لممعمٌميف في مجاؿ استخداـ التقنيات ٌ

 )9تنظيـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ استخداـ أساليب تقكيـ أداء المتعمميف رقميان.

الرقمية.
 )10تنظيـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ طرؽ البحث في المكتبات ٌ
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الرقمية:
ب -تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تحديد متطمبات تمكيف التعامؿ مع القضايا

كزرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حسب درجة األىمية كاألكلكية مف
الرقمية بمدارس ا
المتعمقة بالتجارة ٌ
األعمى إلى األدنى ،كذلؾ عمى النحك األتي:
 )1عقد لقاءات تكعية لممعمٌميف حكؿ آليات التعامؿ السميـ مع مكاقع تجارية متاحة عمى شبكة
اإلنترنت.

 )2إتاحة فرصان متساكية لجميع المعمٌميف مف أجؿ التدريب عمى كيفية استخداـ المكاقع التجارية
المكثكقة التي تؤمف حماية لممستخدميف.

 )3تقديـ الدعـ كالتشجيع الالزـ لممعمـ لتنظيـ مناقشات مفتكحة مع الطمبة لتكعيتيـ بطرؽ البحث عف
المكاقع التجارية المقدمة ألنسب األسعار.

الرقمية لكي ال يقكـ المتصفح بحفظ
 )4إلغاء تفعيؿ خاصية المؿء التمقائي لمبيانات أجيزة المدرسة ٌ
البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية.
 )5تكزيع نشرات تثقيفية عمى المعمٌميف تتناكؿ أساسيات عممية الشراء كالدفع مف البطاقات البنكية.

الرقمي:
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
ج -تعزيز الثقافة ّ
الرقمية كثقافة
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تحديد متطمبات تعزيز الثقافة ٌ
كزرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حسب درجة األىمية كاألكلكية مف األعمى
الرقمي بمدارس ا
اإلتيكيت ٌ
إلى األدنى ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

الرقمية في عمميتي التعميـ
 )1عقد ندكات كبرامج تعميمية مركزية حكؿ سبؿ االستفادة مف التقنيات ٌ
كالتعمـ.
الرقمي مع الطمبة كالمجتمع.
 )2تكزيع نشرات تثقيفية لزيادة كعي المعمٌميف بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ ٌ
الرقمي.
 )3عقد ندكات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أخالقيات التعامؿ ٌ

 )4تنظيـ لقاءات تدريبية لتنمية ميارات المعمٌميف المتعمقة بتنفيذ أنشطة تعمـ ٌرقمية تراعي الفركؽ
الفردية بيف المتعمميف.
الرقمية.
 )5السماح لممعمٌميف بالمشاركة في تحديد احتياجاتيـ التدريبية المتعمقة بالثقافة ٌ

الرقمية.
 )6عقد لقاءات مركزية حكؿ سبؿ التعامؿ الراقي مع السحب اإللكتركنية كالتطبيقات ٌ
الرقمية.
 )7تكزيع نشرات إرشادية لممعمٌميف حكؿ التعامؿ الراقي مع األجيزة كالتقنيات ٌ
الرقمي.
 )8تنظيـ محاضرات ككرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ اتيكيت التعامؿ ٌ

الرقمية.
 )9عرض فيديكىات تعميمية لممعمٌميف حكؿ سبؿ التعامؿ الكاعي مع األجيزة ٌ
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الرقمي:
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
د -نشر الوعي بالقوانين ّ
الرقمية
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تحديد متطمبات نشر الكعي بالقكانيف ٌ
كزرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حسب درجة األىمية
الرقمي بمدارس ا
كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
كاألكلكية مف األعمى إلى األدنى ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 )1تشجيع المعمٌميف عمى حرية التعبير كابداء الرأم في إطار القكاعد المشركعة.

الرقمية الخاصة.
 )2أف تحرص إدارة المدرسة عمى أف يككف لكؿ معمٌـ ىكيتو ٌ
الرقمية.
 )3عقد لقاءات دكرية لزيادة كعي المعمٌميف بالقكانيف كالعقكبات الخاصة بمكافحة الجرائـ ٌ
 )4عقد لقاءات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أضرار العبث بمحتكل المكاقع اإللكتركنية.
 )5تنظيـ كرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ حقكؽ الطبع كالنشر اإللكتركني.

 )6تكزيع نشرات إرشادية كتكجييية عمى المعمٌميف حكؿ أضرار استخدـ برامج القرصنة كالبرمجيات
الخبيثة.

 )7عقد لقاءات تكعكية لبياف عقكبة انتحاؿ شخصيات اآلخريف عمى شبكة اإلنترنت.
الرقمية.
 )8تنظيـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقع ٌ
الرقمية:
ه -توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

الرقمية
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تحديد متطمبات الصحة كالسالمة ٌ

كزرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حسب درجة األىمية كاألكلكية مف األعمى إلى األدنى ،كذلؾ
بمدارس ا
عمى النحك اآلتي:

 )1كضع إرشادات لممعمٌميف تتعمؽ بشركط اإلضاءة كالتيكية الجيدة عند استخداـ األجيزة كالتقنيات
الرقمية.
ٌ

 )2تكفير مثبتات جيد لحماية األجيزة مف تغيرات التيار الكيربائي.

الرقمية.
 )3تكفير لكحات إرشادية داخؿ المدرسة حكؿ كيفية االستخداـ السميـ لألجيزة كالتقنيات ٌ
الرقمية.
 )4تكجيو المعمٌميف إلى كيفية الجمكس الصحيح أثناء استخداـ األجيزة ٌ

الرقمية.
 )5تزكيد المعمٌميف بالتعميمات الخاصة بضبط درجة السطكع كالتبايف في إضاءة الشاشات ٌ
الرقمي:
و -مجال تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف تحديد متطمبات تمكيف التعامؿ مع القضايا

كزرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حسب درجة األىمية كاألكلكية مف
الرقمي بمدارس ا
المتعمقة باألمف ٌ
األعمى إلى األدنى ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 )1إعادة برمجة أجيزة المدرسة بحيث ال تتيح إمكانية الدخكؿ لممكاقع المشبكىة.
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الرقمية بشكؿ دكرم لحماية األمف
 )2تحديث برامج مكافحة الفيركسات عمى أجيزة المدرسة ٌ
المدرسي.
الرقمية بمتصفحات آمنة لإلنترنت.
 )3تزكيد أجيزة المدرسة ٌ
المسير أك المكجو "الراكتر  "Routerإلخفاء الشبكة المدرسية الالسلكية.
 )4تشفير الجياز
ٌ

الرقمية ببرامج خاصة لمحماية مف التجسس.
 )5تزكيد أجيزة المدرسة ٌ
 )6التفعيؿ التمقائي لبرنامج الجدار النارم  Firewallالمكجكد عمى نظاـ التشغيؿ الخاص بأجيزة
المدرسة.

الرقمية.
 )7تكجيو المعمٌميف إلى كيفية استخدـ كممات مركر قكية لحماية األجيزة ٌ

 )8تنظيـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ خاصية تشفير البيانات الميمة.
 )9تنظيـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ تقنية التعريؼ بالبصمة.
 .4متطمبات تنفيذ التصور المقترح
حتى يحقؽ التصكر المقترح ما يسعى إليو مف أىداؼ ،ال بد مف اإلعداد لػو كالتييئػة لتطبيقػو تبعػان

إلجراءات كمتطمبات عممية كتنظيمية كقانكنية كفنية ،تسيؿ مف عممية تنفيػذه ،كػذلؾ ال بػد مػف م ارعػاة
مجمكعػػة مػػف الض ػكابط كالمتطمبػػات الالزمػػة لتنفيػػذه ،كفيمػػا يمػػي تقػػدـ الباحثػػة مجمكعػػة مػػف الض ػكابط
كالمتطمبػػات كاإلج ػراءات الكاجػػب القيػػاـ بيػػا ،لتسػػييؿ القيػػاـ بالمحػػاكر الفكريػػة لمتصػػكر المقتػػرح لتمكػػيف

الرقميػة فػي التعمػيـ،
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنػة ٌ
كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أ -عمى المستوى الوطني (وزارة التربية والتعميم العالي):

انطالقان مف أف ك ازرة التربية كالتعمػيـ العػالي ىػي الجيػة المركزيػة المسػئكلة عػف التعمػيـ الفمسػطيني،

كبالتالي ىي المسئكلة عف تمكيف معممي المدارس في المدارس التابعة ليا ،فإف الدراسة تقػدـ مجمكعػة

مف الضػكابط كالمتطمبػات المتعمقػة بػك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي ،كذلػؾ لضػماف التنفيػذ الفعػاؿ لمتصػكر

المقتػػرح لتمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة

الرقمية في التعميـ ،كىذه الضكابط كالمتطمبات ىي:
ٌ
 )1تقديـ التصكر المقترح إلى ك ازرة التربية كالتعميـ العالي باعتبارىا الجية المسئكلة عف تطكير التعميـ
المدرسي ،كذلؾ لدراستو كابداء كجية نظرىا فيو.

 )2في حاؿ قبكؿ كاعتماد التصكر المقترح ،فإف األمر يتطمب كضع خطة إجرائية تكضح خطكات
التنفيذ كتييئة البيئة المناسبة الداعمة لمتطبيؽ.

 )3إنشاء ىيئة ضمف اإلدارة العامة لمتعميـ العاـ تعنى بكؿ ما يتعمؽ بكضع خطط طكيمة كقصيرة
المدل ،كاعداد دراسات تقكيمية دكرية لتنفيذ التصكر المقترح.
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 )4تشكيؿ فريؽ عمؿ مركزم مككف مف مجمكعة مف بعض الخبراء كالقيادات التربكية يككف مسئكؿ
عف متابعة تنفيذ التصكر المقترح ،كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيقو ،كنجاح ميمة ىذا الفريؽ
يعتمد بالدرجة األكلى عمى حسف اختيار أعضائو ،لذا تقترح الباحثة أف يتكفر بيـ الخصائص

اآلتية:

 المسػػتكل العػػالي مػػف الميػػارة الفنيػػة كالتنفيذيػػة ،كالمعرفػػة التامػػة بكاقػػع تمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارسك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية.

 تحديد األدكار كتكزيع المياـ بدقة. -القدرة عمى أداء المياـ بالشكؿ المطمكب كاالستعداد لبذؿ الجيد كتحمؿ المسئكليات المطمكبة.

الرقمػػي كالظػػركؼ المسػػتجدة
 القػػدرة عمػػى التطػػكير كالتحػػديث بمػػا يناسػػب مػػع متطمبػػات العصػػر ٌعمى الساحة التعميمية ككفقان لمتطمبات المرحمة كالكاقع المممكس.
 أف يتمتػػع الفريػػؽ باسػػتقاللية تنفيذيػػة لتجنػػب البيركقراطيػػة فػػي األداء ،كأف يتمتػػع بدرجػػة مناسػػبةمف صالحية اتخاذ القرار.

الرقمية في
 )5كضع رؤية استراتيجية تتضمف خططان قصيرة كمتكسطة األجؿ لتطكير البنية التحتية ٌ
الرقمية كالكسائؿ الالزمة لبناء قاعدة تحتية
المدارس ،كتزكيد المدارس باألجيزة كالتقنيات ٌ
الرقمية داخؿ تمؾ المدارس ،ككذلؾ تييئة البيئة االجتماعية كالثقافية كالقانكنية لتعظيـ
لمتكنكلكجيا ٌ
الرقمية في التعميـ.
االستفادة مف التطبيقات ٌ

 )6كضع تصكر لرؤية استراتيجية مكحدة عمى مستكل مدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية،
الرقمي في المدارس ،كتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة
لتمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ
الرقمية كحقكؽ
الرقمي ،كنشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،كتعزيز الثقافة ٌ
ٌ
الرقمية ،كتمكيف التعامؿ مع
الرقمي ،كتكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
كمسئكليات المكاطف ٌ

الرقمي.
القضايا المتعمقة باألمف ٌ

 )7تطكير برامج التنمية المينية المستمرة لممعمٌميف باالستناد إلى إطار فكرم شامؿ لكؿ الجكانب
ضمف سياسة كاضحة المعالـ.

 )8التركيز عمى تعميـ المعمٌميف كتدريبيـ كتأىيميـ رقميان.

 )9تنظيـ برامج تدريبية لممعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية لتمكينيـ نحك تكظيؼ

الرقمية في التعميـ ،كقياس النتائج الفعمية (متابعة أثر التدريب).
متطمبات المكاطنة ٌ
 )10تشكيؿ فريؽ عمؿ يقكـ بإجراء التقكيـ المستمر إلجراءات كصيغ التصكر المقترح ،كالبحث عف
اإليجابيات كالسمبيات أثناء التنفيذ ،كطرؽ كسبؿ تقكيـ األخطاء.
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ب -عمى المستوى الفردي (معممي المدارس):
انطالق ػان مػػف الػػدكر الحيػػكم كالمحػػكرم لممعمٌػػـ ،ككنػػو أحػػد الركػػائز األساسػػية فػػي العمميػػة التعميميػػة،

كالمحػػرؾ الرئيسػػي ألم نشػػاط تربػػكم داخػػؿ الفصػػؿ ،كىػػك المسػػؤكؿ األكؿ عػػف تحقيػػؽ أىػػداؼ التعمػػيـ،
فإف الدراسة تقػدـ مجمكعػة مػف الضػكابط كالمتطمبػات المتعمقػة بمعممػي المػدارس ،كذلػؾ لضػماف التنفيػذ

الرقميػة فػػي التعمػػيـ ،كىػػذه الضػكابط
الفعػاؿ لمتصػػكر المقتػػرح لتمكيػػنيـ نحػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ
كالمتطمبات ىي:
 )1الحرص عمى التنمية المينية الذاتية.

 )2الحرص عمى حضكر البرامج كالفعاليات التي تتعمؽ بالتمكيف كتطكير األداء بصكرة مستمرة.
الرقمية في الميداف.
 )3نشر قيـ كأبعاد المكاطنة ٌ
 )4تكظيؼ ما يتـ االطالع عميو مف معارؼ ٌرقمية ،كما يكتسب مف ميارات في جكانب المينة
المختمفة.
الرقمية،
 )5الحرص عمى حضكر البرامج كالدكرات التدريبية التي تتعمؽ بإنتاج البرمجيات التعميمية ٌ
حتى يتمكف مف إنتاج البرمجية التعميمية الخاصة بمادتو التعميمية في ضكء حاجة المنيج

كالطالب.

الرقمية كتحقيؽ
 )6عقد لقاءات إرشادية لمطمبة لتعزيز قدراتيـ عمى االستخداـ األمثؿ لمتكنكلكجيا ٌ
االستفادة القصكل مف إيجابياتيا كتجنب سمبياتيا كمخاطرىا.
 .5المعوقات التي قد تواجو تنفيذ التصور المقترح والحمول المقترحة لمتغمب عمييا
مف المحتمؿ ظيكر بعض المعكقات التي قد تكاجو تطبيؽ التصكر المقترح ،كتتمثؿ فيما يمي:

أ -قمة االعتمادات المالية المخصصة لكؿ مدرسة.

ب -االنقطاع شبو المستمر لمتيار الكيربائي خاصة في محافظات غزة.

الرقمي ػػة عم ػػى مس ػػتكل
ج -ت ػػدني مس ػػتكل التجييػ ػزات المادي ػػة ،كال ػػنقص الكبي ػػر ف ػػي األجيػ ػزة كالتقني ػػات ٌ
المدارس.

الرقمية.
د -االفتقار إلى كجكد بنية تحتية لمتكنكلكجيا ٌ

ق -عدـ تكفر مصدر تمكيؿ دائـ كمستمر لمبرامج التدريبية.
الرقمية كتكظيفيا في التعميـ.
ك -قمة الكعي بأىمية التكنكلكجيا ٌ
كيمكف التغمب عمى المعكقات المذككرة أعاله مف خالؿ:

الرقمية.
أ -زيادة المخصصات المالية المقدمة لممدارس لسد حاجتيا مف األجيزة كالتقنيات ٌ

ب -االعتماد عمى مصادر الطاقة البديمة المتجددة ،باستغالؿ الطاقة الشمسية مف خػالؿ تركيػب الػكاح
طاقة شمسية عمى أسطح المدارس لمكاجية مشكمة االنقطاع شبو المستمر لمتيار الكيربائي.
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الرقمية في المدارس.
ج -كضع خطة لمكاجية النقص في األجيزة كالتقنيات ٌ
د -تنظيـ ندكات ككرش عمؿ مركزية تتناكؿ المداخؿ كاالتجاىات العممية المعاصرة كدكرىا في تطكير
اإلشراؼ التربكم كتحديثو.

الرقميػة عمػى المعمٌمػيف كمػديرم المػدارس
ق -تكزيع النشرات المتعمقة بالدكر الحيػكم كاليػاـ لمتكنكلكجيػا ٌ
كالمشرفيف.
كبيػػذا تكػػكف الد ارسػػة قػػد انتيػػت بفصػػكليا الخمسػػة ،كقػػد ىػػدفت التكصػػؿ إلػػى تصػػكر مقتػػرح لتمكػػيف

الرقميػة فػي التعمػيـ ،مػف
المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنػة ٌ
الرقميػػة التػػي ينبغػػي عمػػي المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ
خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى متطمبػػات المكاطنػػة ٌ

الفمسطينية تكظيفيا ،كاسػتعراض أبػرز جيػكد ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ الفمسػطينية فػي تمكػيف معمٌمػي المػدارس،
كالكش ػػؼ ع ػػف كاق ػػع تمك ػػيف المعمٌم ػػيف بم ػػدارس ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الفمس ػػطينية نح ػػك تكظي ػػؼ متطمب ػػات

الرقمية في التعميـ مف كجية نظرىـ ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد
المكاطنة ٌ
مسػػتكل ( )α ≥ 0.05بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة لدرجػػة تمكػػيف المعمٌمػػيف بمػػدارس ك ازرة التربيػػة
الرقميػػة فػػي التعمػػيـ تي ٍعػ ىػزل لممتغي ػرات اآلتيػػة (الجػػنس،
كالتعمػػيـ الفمسػػطينية نحػػك تكظيػػؼ متطمبػػات المكاطنػػة ٌ
المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميميػة) ،كتجػدر اإلشػارة ىنػا إلػى أف قيمػة أم د ارسػة ال تتحقػؽ
إال مف خالؿ مردكدىا عمى أرض الكاقع ،كأثرىا في تحسيف الكاقع كتطكيره.
ًاهللُ ًَيلّ انخٌفٍِقْ
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قائـًت املـراجـغ
 أوالً :المراجع العربية

 ثانياً :المراجع األجنبية

أوالً :المراجع العربية:

قـائـمة المـراجـع

أ -المعاجم والقواميس والموسوعات:

 .1ابف منظكر ،أبي الفضؿ جماؿ الديف ( :)1980لسان العرب ،دار المعارؼ ،القاىرة.

 .2الجكىرم ،صحاح العالمة ( :)1975الصحاح في المغة والعموم :معجـ كسيط ،دار الحضارة العربية،
بيركت.

 .3الفيكمي ،أحمد بف محمد عمي ( :)1997معجم المصباح المنير ،ط ،2المكتبة العصرية ،لبناف.
 .4المنجد في المغة كاإلعالـ ( :)1973الطبعة الثالثة كالعشريف ،دار المشرؽ ،بيركت.

 .5مجمع المغة العربية ( :)1989المعجم الوجيز ،مطابع شركة اإلعالنات الشرقية ،دار التحرير لمطبع
كالنشر ،القاىرة.

 .6مجمع المغة العربية ( :)2004المعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة.
ب -الكتب:

 .1أندراكس ،رامي جماؿ كمعايعة ،عادؿ سالـ ( :)2008اإلدارة بالثقة والتمكين مدخل لتطوير
المؤسسات ،عالـ الكتب الحديث ،إربد.

 .2األغا ،إحساف خميؿ ( :)2000البحث التربوي :عناصره ،مناىجو ،أدواتو ،ط ،3مطبعة األمؿ
التجارية ،غزة.

 .3البكرم ،فؤاده عبد المنعـ ( :)2002االتصال الشخصي في عصر تكنولوجيا االتصال ،عالـ الكتاب،
القاىرة.

 .4بسيكني ،عبد اهلل ( :)2013ثورة مصر وتكنولوجيا المعمومات :الصراع في الفضاء السيبراني :من
فايسبوك إلى ميدان التحرير ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ،القاىرة.

الرقمية في المنظومة التعميمية المصرية في إطار مفيوم
 .5تكفيؽ ،رؤكؼ عزمي ( :)2010الفجوة ّ
مجتمع المعرفة ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،القاىرة.
 .6حبيب ،مجدم عبد الكريـ ( :)2009مجتمع المعرفة واإلبداع في القرن الحادي والعشرين ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.

 .7حجي ،أحمد إسماعيؿ ( :)2000إدارة بيئة التعميم والتعمم :النظرية والممارسة في الفصل والمدرسة،
دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .8الدكرم ،زكريا مطمؾ كصالح ،أحمد عمي ( :)2009إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات
عماف.
أعمال األلفية الثالثة ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيعٌ ،

 .9زايد ،نبيؿ محمد ( :)2004النمو الشخصي والميني لممعمّم ،ط ،4مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
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 .10شتا ،السيد عمي ( :)1999المدرس في مجتمع المستقبل ،اإلشعاع الفني ،القاىرة.

 .11الطعاني ،حسيف أحمد ( :)2007التدريب مفيوم وفعالياتو :بناء البرامج التدريبية وتقويميا ،دار
عماف.
الشركؽ لمنشر كالتكزيعٌ ،

عماف.
 .12عريفج ،سامي سمطي ( :)2001اإلدارة التربوية المعاصرة ،دار الفكر لمطباعة كالنشرٌ ،

 .13عساؼ ،محمكد عبد المجيد كاألغا ،صييب كماؿ ( :)2015أخالقيات مينة التعميم :دليل المعمّم
في التطوير الميني ،مكتبة سمير منصكر ،غزة.

العممية،
 .14عطكم ،جكدت عزت ( :)2010اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا
ِّ
عماف.
ط ،4دار الثقافة لمنشر كالتكزيعٌ ،

 .15عمي ،نبيؿ ( :)1994العرب وعصر المعمومات ،سمسمة عالـ المعرفة ،عدد  ،184المجمس الكطني
لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.

 .16عمر ،أحمد مختار ( :)2008معجم المغة العربية ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 .17الفاضؿ ،محمد محمكد ( :)2011تجديدات في اإلدارة التربوية في ضوء االتجاىات المعاصرة ،دار
عماف.
الحامد لمنشر كالتكزيعٌ ،

 .18فمية ،فاركؽ عبده كعبد المجيد ،السيد محمد ( :)2005السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات
عماف.
ّ
التعميمية ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعةٌ ،
 .19الكبيسي ،عبد الكاحد حميد كفرحاف ،محمد سامي ( :)2013التقنيات الحديثة واستخداماتيا في
عماف.
التعمم والتعميم وخدمة القرآن الكريم ،مكتبة المجتمع العربيٌ ،

عماف.
 .20المكزم ،مكسي ( :)2003التطوير التنظيمي أساسيات ومفاىيم حديثة ،دار كائؿ لمنشرٌ ،
 .21ماىر ،أحمد ( :)2005ميارات إدارة االجتماعات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.

 .22مدككر ،عمي أحمد ( :)2003التربية وثقافة التكنولوجيا ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .23مكاكم ،حسف عماد ( :)2003تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات ،الدار المصرية
المبنانية ،القاىرة.

 .24المرسى ،جماؿ الديف ( :)2006التمكين كمفيوم إداري معاصر ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،
القاىرة.

الرقمية ،دار السحاب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .25المالح ،تامر المغاكرم ( :)2017المواطنة ّ

 .26ممحـ ،يحيى ( :)2006التمكين كمفيوم إداري معاصر ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.

 .27المييرات ،عماد عمي ( :)2010أثر التمكين عمى فاعمية المنظمة ،دار جميس الزماف لمنشر
عماف.
كالتكزيعٌ ،

عماف.
 .28المكمني ،خالد كالقضاة ،محمد ( :)2009معالم في الفكر اإلداري ،دار الكتاب الثقافيٌ ،
الرقمية ،دار ىكمة ،الجزائر.
 .29لعقاب ،محمد ( :)2007وسائل اإلعالم واالتصاالت ّ
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ج -المجالت والدوريات:
 .1أبا زيد ،رياض (" :)2010أثر التمكيف عمي سمكؾ المكاطنة لمعامميف في مؤسسة الضماف

االجتماعي" ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،العمكـ االنسانية ،مجمد  ،24عدد  ،2نابمس ،ص-493
.519

 .2أغا ،محمد ىاشـ (" :)2013أطر تربكية لمعالجة دكر المدارس الثانكية في تحقيؽ المكاطنة لدل

الدراسات التربوية ،عدد  ،20جمعية البحكث
طمبتيا مف كجية نظر المعمٌميف" ،مجمة البحوث و ِّ
ك ِّ
الدراسات التربكية الفمسطينية (بيرسا) ،غزة.

 .3بػػدر ،سػػيد حجػػاج (" :)2004القكاعػػد الحاكمػػة لفػػف الم ارسػػـ :اإلتيكيػػت كالبركتككػػكؿ" ،مجمـــة المـــدير
الناجح ،عدد  ،104مصر ،ص.49-47

الرقمية كاالستخداـ المكثؼ لشبكات التكاصؿ االجتماعي في
 .4بشير ،جيدكر حاج (" :)2016أثر الثكرة ٌ
الرقمي" ،مجمة دفاتر السياسة
رسـ الصكرة الجديدة لمفيكـ المكاطنة :مف المكاطف العادم إلى المكاطف ٌ
والقانون ،عدد  ،15جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،الجزائر ،ص.735-720

 .5بكدراع ،أحمد (" :)2014المكاطنة :حقكؽ ككاجبات" ،المجمة العربية لمعموم السياسية ،عدد ،44-43
مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،لبناف ،ص.158-145

الرقمي" ،مجمة التربية واألبستمولوجيا ،عدد ،5
 .6بككريسة ،عائشة (" :)2013التعميـ في العصر ٌ
الجزائر ،ص.116-103

 .7حرب ،محمد خميس (" :)2015تمكيف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية بيف إدراؾ القيادات
كدرجة الممارسة" ،مجمة العموم التربوية ،عدد  ،2جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،السعكدية،

ص.364-279

 .8حسف ،نيمة سيد (" :)2013تمكيف معمٌمي مدارس الثانكم العاـ بمحافظة القاىرة الكبرل لتحقيؽ التزاميـ
التعميمية،
التنظيمي" ،مجمة التربية ،مجمد  ،16عدد  ،40الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة
ٌ

القاىرة ،ص.218-131

 .9حسيف ،سالمة عبد العظيـ (" :)2009أبعاد تمكيف المديريف كمدخؿ لإلصالح المدرسي :دراسة ميدانية
عمى المدارس الثانكية بمحافظة القميكبية" ،مستقبل التربية العربية ،مجمد  ،15عدد  ،55المركز العربي

لمتعميـ كالتنمية المركز العربي لمتعميـ كالتنمية ،القاىرة ،ص.145-39

 :)2012( ______________ .10التمكيف كدكره في تنمية القيادات ،مجمة المدير الناجح ،عدد
 ،136مصر ،ص.17-13

 .11خميس ،خميس محمد (" :)2015تطكير برنامج إعداد معمٌـ الجغرافيا بكميات التربية بمصر في

ضكء نماذج التمكيف األخالقي لممعمٌـ" ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،مجمد ،74
كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،مصر ،ص.276-235
.44

 .12أبك تينة ،عبد اهلل محمد ،كالخاليمة ،ىدم أحمد (" :)2011الفاعمية الذاتية لمعمٌمي محافظة الزرقاء

كمعمٌماتيا كعالقتيا بالممارسات القيادية لمديرييـ" ،مجمة دراسات العموم التربوية ،مجمد  ،36عدد ،1

الجامعة األردنية ،األردف ،ص.237-222

الرقمي كأثره في بيئة األعماؿ" ،مجمة المال واالقتصاد،
 .13أحمد ،عكض العميـ محمد (" :)2016االقتصاد ٌ
عدد  ،79بنؾ فيصؿ اإلسالمي السكداني ،السكداف ،ص.25-24

 .14أحمد ،كفاء حسف (" :)2013تصكر مقترح لتفعيؿ الدكر التربكم لألكاديمية المينية لممعمٌميف في

مصر :دراسة حالة" ،مستقبل التربية العربية ،عدد  ،82مجمد  ،20المركز العربي لمتعميـ كالتنمية،

القاىرة ،ص.232-131
 .15األحمرم ،أمؿ عبد اهلل (" :)2016كاقع التمكيف اإلدارم لدم القيادات التربكية في مكاتب التربية
كالتعميـ بمنطقة الرياض" ،مجمة رابطة التربية الحديثة ،مجمد  ،8عدد  ،29القاىرة ،ص.92-25

الرقمية :تصكر مقترح" ،مجمة
 .16الجزار ،ىالة (" :)2014دكر المؤسسة التربكية في غرس قيـ المكاطنة ٌ
دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،عدد  ،56رابطة التربكييف العرب ،القاىرة ،ص.418-385

 .17الجيار ،سيير (" :)2007التربية لممكاطنة لطالب الجامعات :دراسة تحميمية" ،مستقبل التربية
العربية ،مجمد  ،13عدد  ،47المركز العربي لمتعميـ كالتنمية ،القاىرة ،ص.294-227

 .18الحجار ،رائد حسيف كالمصرم ،مركاف كليد (" :)2017أكلكيات البحث التربكم في مجاؿ اإلدارة

الدراسات ،مجمد  ،7عدد  ،1جامعة
المدرسية بمحافظات غزة" ،مجمة جامعة فمسطين لألبحاث و ِّ

فمسطيف ،غزة ،ص.168-143

.19الحسف ،رشيد ناجي (" :)2013اإلسالـ كاإلتيكيػت" ،مجمـة الـوعي اإلسـالمي ،سػنة  ،50عػدد ،578
ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ،الككيت ،ص.17-14

 .20الحصرم ،كامؿ دسكقي (" :)2016مستكل معرفة معمٌمي ِّ
الدراسات االجتماعية بأبعاد المكاطنة
متغيرات" ،المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية ،عدد  ،8المركز
الرقمية كعالقتو ببعض ال ٌ
ٌ
العربي لمدراسات كالبحكث بالتعاكف مع معيد الممؾ سمماف لمدراسات ،السعكدية ،ص.141-89

الرقمي" ،مجمة
الرقمية مدخالن لمتربية العربية في العصر ٌ
 .21الدىشاف ،جماؿ عمي (" :)2016المكاطنة ٌ
نقد وتنوير ،عدد  ،5سنة  ،2مركز نقد كتنكير لمدراسات اإلنسانية ،الككيت ،ص.104-71
الرقمية مدخالن لمساعدة
 .22الدىشاف ،جماؿ عمي كالفكييي ،ىزاع بف عبد الكريـ (" :)2015المكاطنة ٌ
الرقمي" ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،مجمد  ،30عدد  ،4كمية
أبناءنا عمى الحياة في العصر ٌ
التربية ،جامعة المنكفية ،مصر ،ص.42-1

الرقمية لدل معمٌمي الحاسب اآللي"،
 .23الدكسرم ،فؤاد فييد (" :)2017مستكم تكافر معايير المكاطنة ٌ
مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ،عدد  ،219الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس،
القاىرة ،ص.140-107
.45

الرقمية كتأىيؿ التعميـ" ،مجمة عموم التربية ،عدد ،57
 .24الرحيكم ،عبد الكريـ (" :)2013التربية ٌ
المغرب ،ص.50-42
 .25رضكاف ،سامي (" :)2013تطكير األداء البحثي في الجامعات الناشئة في ضكء الشراكة المجتمعية
كالتشبيؾ المؤسسي" ،مجمة دراسات في التعميم الجامعي ،عدد  ،24القاىرة ،ص.322-217

الرقمية كتأثيرىا في تجديد النظـ التعميمية" ،مستقبل التربية
 .26زاىر ،ضياء الديف (" :)2004التكنكلكجيا ٌ
العربية ،مجمد  ،10عدد  ،34المركز العربي لمتعميـ كالتنمية المركز العربي لمتعميـ كالتنمية ،القاىرة،
ص.329-309

 .27الزىراني ،يحيى بف مفرح (" :)7022تحديات األمف المعمكماتي فػي الشػبكات االجتماعيػة فػي المممكػة
العربية السعكدية مػف منظػكر قػانكني" ،المجمـة العربيـة الدوليـة لممعمومـات ،مجمػد  ،7عػدد  ،2جمعيػة
كميات الحاسبات كالمعمكمات في الجامعات العربية ،السعكدية ،ص.27-2
 .28السالمي ،محسف بف ناصر (" :)2013درجة تمكيف برنامج إعداد المعمٌـ في كمية التربية بجامعة
السمطاف قابكس معمٌـ التربية اإلسالمية مف ممارسة أدكاره المينية مف كجية نظر الخريجيف" ،مجمة

الدراسات النفسية والتربوية ،مجمد ،7عدد  ،2كمية التربية ،جامعة السمطاف قابكس ،سمطنة عماف،
ِّ

ص.225-214

 .29السبكؽ ،محمد سعد (" :)2013تمكيف معمٌمي المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت" ،مجمة البحوث
التربوية والنفسية ،مجمد  ،28عدد  ،3كمية التربية ،جامعة المنكفية ،مصر ،ص.55-32

 .30سكيمـ ،محمد غنيـ (" :)2011الترخيص الميني لممعمٌـ في مصر :رؤية مقترحة في ضكء بعض
الخبرات العالمية" ،مجمة التربية ،عدد  ،34مجمد  ،14القاىرة ،ص.113-63

 .31الشتيحي ،إيناس سعيد (" :)2016التمكيف اإلدارم لمقيادات التربكية برياض األطفاؿ كعالقتو
بممارسة عمميات إدارة المعرفة" ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ،مجمد  ،14عدد

 ،3سكريا ،ص.101-42
 .32الشرعة ،ناصر إبراىيـ كالدكيمة ،عالية عيد (" :)2011درجة إسياـ المدرسة في غرس قيـ المكاطنة
الصالحة مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في دكلة الككيت" ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة

العربية ،عدد  ،142جامعة الككيت ،الككيت ،ص.294-251

 .33شرير ،رنده عيد كالمصرم ،مركاف كليد (" :)2017تصكر مقترح لتطكير عممية الترخيص لمزاكلة مينة
التعميـ بفمسطيف في ضكء بعض التجارب اإلقميمية كالعالمية المعاصرة" ،مجمة جامعة األقصى ،سمسمة
العمكـ اإلنسانية ،جامعة األقصى ،مجمد  ،21عدد ،2غزة ،ص.38-1
الرقمية
 .34الشريؼ ،رشا محمد (" :)2015دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في دعـ حقكؽ اإلنساف ٌ
لدل طمبة الجامعة" ،مجمة البحوث النفسية والتربوية ،مجمد  ،30عدد  ،4كمية التربية ،جامعة

المنكفية ،القاىرة ،ص.462-448
.46

 .35الشريفي ،عباس عبد ميدم كالتنح ،كمناؿ محمكد (" :)2011درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية
الخاصة بإمارة الشارقة لمقيادة األخالقية كعالقتيا بدرجة تمكيف المعمٌميف" ،مجمة العموم التربوية

والنفسية ،مجمد  ،12عدد  ،3جامعة البحريف ،البحريف ،ص.162-135

 .36شعت ،رزؽ عبد المنعـ كنشكاف كجميؿ عمر (" :)2001مدل مشاركة المعمٌميف في اتخاذ الق اررات
الدراسات التربوية ،عدد  ،6جمعية البحكث
بمدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة" ،مجمة البحوث و ِّ
ك ِّ
الدراسات التربكية الفمسطينية (بيرسا) ،غزة ،ص.265-229

 .37شكر ،إيماف جمعة (" :)2014العالقة بيف المكاطنة اإللكتركنية كتشكيؿ ىكية األنا لممراىقات" ،مجمة
التربية ،عدد  ،161جزء  ،4جامعة األزىر ،القاىرة ،ص.104-55

الرقمية :دراسة ميدانية
 .38الصمادم ،ىند سمعاف (":)2017تصكرات طمبة جامعة القصيـ نحك المكاطنة ٌ

عمى عينة مف طمبة جامعة القصيـ" ،مجمة دراسات نفسية وتربوية ،مخبر تطكير الممارسات النفسية

كالتربكية ،عدد  ،18جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،الجزائر ،ص.184-175
 .39الضمكر ،صفاء (" :)2009العكامؿ المؤثرة عمي التمكيف اإلدارم :تصكرات مراكز الك ازرات

األردنية" ،مجمة دراسات العموم اإلدارية ،مجمد  ،36عدد  ،1الجامعة األردنية ،األردف ،ص -78
.94

 .40الطعاني ،حسف أحمد (" :)2011درجة التمكيف اإلدارم لدم مديرم المدارس الحككمية في محافظة
الكرؾ األردف" ،المجمة التربوية ،مجمد  ،25عدد  ،98الككيت ،ص.232-201

 .41أبك طعمة ،ناديا كعاشكر ،محمد (" :)2015دكر مديرم المدارس الحككمية داخؿ الخط األخضر في
تمكيف المعمٌميف كعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية مف كجية نظر المعمٌميف" ،المجمة األردنية في

العموم التربوية ،مجمد  ،12عدد  ،2جامعة اليرمكؾ ،األردف ،ص.267-255

 .42العاجز فؤاد كالبنا ،محمد (" :)2003تصكر مقترح لبرنامج إعداد المعمٌـ الفمسطيني كفؽ حاجاتو

الكظيفية في ضكء مفيكـ األداء" ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،مجمد  ،11عدد ،1غزة ،ص-203

.247

 .43عبد اهلل ،حمدم عبد اهلل (" :)2015التمكيف كعالقتو بالرضا الكظيفي لألخصائي االجتماعي
المدرسي" ،مجمة الخدمة االجتماعية ،عدد  ،53الجمعية المصرية لألخصائييف االجتماعييف ،مصر،
ص.184-127
" :)2015( ________________ .44الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية كتنمية كعي الشباب
الرقمية :دراسة مطبقة عمى الشباب الجامعي بمحافظة قنا" ،مجمة دراسات في
الجامعي بالمكاطنة ٌ
الخدمة االجتماعية والعموم اإل نسانية ،مجمد  ،6عدد  ،39مصر ،ص.301-230

.47

الدراسات العميا في
 .45العبيكاف ،ريـ عبد المحسف كالسميرم ،لطيفة صالح (" :)2016اتجاىات طالبات ِّ

الرقمية" ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،مجمد  ،17عدد ،1
جامعة الممك سعود نحو األمانة العممية ّ

جامعة البحريف ،البحريف ،ص.64-41

 .46العجيؿ ،سالـ أحمد (" :)2015العكلمة كالمكاطنة" ،مجمة الجامعي ،عدد  ،22النقابة العامة ألعضاء
ىيئة التدريس الجامعي ،ليبيا ،ص.140-129
 .47عساؼ ،محمكد عبد المجيد (" :)2015دكر التمكيف في تحقيؽ التنمية المستدامة بالجامعات

الدراسات ،مجمد  ،16عدد  ،1جامعة جرش ،األردف ،ص-365
الفمسطينية" ،مجمة جرش لمبحوث و ِّ

.392

 .48عشػػيبة ،فتحػػي دركيػػش (" :)7002تمكػػيف معمٌم ػي التعمػػيـ العػػاـ فػػي مصػػر عمػػى ضػػكء خب ػرات بعػػض
الدكؿ" ،مجمة عالم التربية ،سنة  ،2عدد  ،21القاىرة ،ص.271-754

 .49عطارم ،عارؼ كالشنفرم ،عبد اهلل (" :)2007تقدير المعمٌميف كالعامميف في مديرات التربية في
عماف لدرجة تمكنيـ مف السمطة" ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،مجمد  ،8عدد  ،2جامعة
سمطنة ٌ
البحريف ،ص.187-167

 .50عمار ،زكريا أحمد (" :)7027التدابير الكقائية لتجنب الثغرات األمنية في شبكات الحاسػكب المحميػة:
د ارس ػػة مس ػػحية تحميميػػػة" ،المجمــــة العربيــــة الدوليــــة لممعمومــــات ،مجم ػػد  ،2ع ػػدد  ،2جمعي ػػة كميػ ػػات
الحاسبات كالمعمكمات في الجامعات العربية ،السعكدية ،ص.52-24

 .51عيسي ،خثير (" :)2012آليات التمكيف لمفعؿ التربكم لدم المككف في ضكء المقاربة بالكفاءات"،

مجمة البحوث التربوية والتعميمية ،عدد ،2المدرسة العميا لألساتذة ،بكزريعة ،الجزائر ،ص-181
.190

 .52عيسى ،عبد الناصر (" :)2016التمكيف اإلدارم لمعامميف في منظمات التعميـ العالي الناشئة" ،مجمة
األكاديمية األمريكية العربية لمعموم والتكنولوجيا ،مجمد  ،7عدد  ،22األكاديمية األمريكية العربية

لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،الكاليات المتحدة األمريكية ،ص.20-1

الرقمي :دراسة
 .53العكاممة ،نائؿ عبد الحافظ (" :)2003نكعية اإلدارة كالحككمة اإللكتركنية في العالـ ٌ
استطالعية" ،مجمة جامعة الممك سعود ،مجمد  ،15عدد  ،2الرياض ،ص.293-249

 .54قنديؿ ،عبد الناصر (" :)2008المكاطنة بيف المفيكـ كالتحديات :رؤية مدنية" ،مجمة أدب ونقد،
مجمد  ،24عدد  ،280القاىرة ،ص.49-40

 .55القحطاني ،سعيد مبارؾ (" :)2012اإلدارة بالتمكيف لدل القيادات التربكية بمدارس التعميـ العاـ بيف

إدراؾ المفيكـ كدرجة الممارسة" ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،عدد  ،44القاىرة،

ص.236-198
.48

الرقمية  :التجميات كالتحديات" ،مجمة الجامعي ،عدد
 .56الككت ،عبد المجيد خميفة (" :)2015المكاطنة ٌ
 ،22النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي ،طرابمس ،ليبيا ،ص.76-65
 .57محمد ،أشرؼ السعيد (" :)2012تمكيف المعمٌميف بمدارس التعميـ العاـ كعالقتو بسمكؾ مكاطنتيـ
التنظيمية" ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،مجمد  ،1عدد  ،23رابطة التربكييف

العرب ،السعكدية ،ص.198-173

" :)2008( _____________ .58دكر التعميـ العالي في مكاجية تحديات تأسيس مجتمع المعرفة في
مصر" ،مجمة كمية التربية بالمنصكرة ،عدد  ،68جزء ،1ص.121-2

 .59المجالي ،فايز (" :)200استخػداـ اإلنترنت كتأثيره عمى العالقات االجتماعية لػدل الشباب الجامعي:

عماف ،ص.197-160
دراسة ميدانية" ،مجمة المنارة لمبحوث و ِّ
الدراسات ،مجمد  ،13عدد ٌ ،7
 .60المعمرم ،بدر بف سالـ (" :)2007المكاطنة" ،مجمة التطوير التربوي ،سنة  ،6عدد  ،37ك ازرة التربية
كالتعميـ ،سمطنة يعماف ،ص.25-22

 .61مقداد ،محمد (" :)2010مكاجية الحكادث المينية بيف مقاربتي األرغكنكميا كاألمف الصناعي" ،مجمة
العموم اإلنسانية واالجتماعية ،عدد  ،3جامعة قاصدم مرباح ،كرقة ،الجزائر ،ص.15-1

الرقمية :رؤية مقترحة" ،مجمة عالم التربية ،سنة
 .62المسمماني ،لمياء إبراىيـ (" :)2014التعميـ كالمكاطنة ٌ
 ،15عدد  ،47القاىرة ،ص.94-15

 .63المسيميـ ،محمد يكسؼ (" :)2012صعكبات تمكيف مدراء المدارس مف كجية نظر قياديي المناطؽ
التعميمية" ،المجمة التربوية ،الككيت ،مجمد  ،26عدد  ،103جزء  ،2ص.87-53

الرقمية لدل عينة مف طمبة
 .64المصرم ،مركاف كليد كشعت  ،أكرـ حسف (" :)2017مستكم المكاطنة ٌ
الدراسات ،مجمد  ،7عدد ،2
جامعة فمسطيف مف كجية نظرىـ" ،مجمة جامعة فمسطين لألبحاث و ِّ
جامعة فمسطيف ،غزة ،ص.200-167

 .65مصطفى ،يكسؼ عبد المعطي (" :)2002أسمكب القيادة التحكيمية كمدخؿ لتحسيف أداء مديرم
التعميمية ،سنة  ،5عدد
المدرسة في مصر" ،مجمة التربية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة
ٌ
 ،7القاىرة ،ص.202-139

 .66مكركـ ،عبد الكدكد (" :)2004اإلسيامات المتكقعة لمتعميـ الجامعي في تنمية قيـ المكاطنة" ،مستقبل

التربية العربية ،مجمد  ،10عدد  ،33المركز العربي لمتعميـ كالتنمية المركز العربي لمتعميـ كالتنمية،

القاىرة ،ص.129-47

الرقمية "تحديات كآماؿ" ،مجمة التعميم اإللكتروني ،عدد
 .67المالح  ،تامر المغاكرم (" : )2016المكاطنة ٌ
 ، 19جامعة المنصكرة ،مصر ،ص.57-1

 .68الميدم  ،ياسر فتحي (" :)2007تمكيف المعمٌميف بمدارس التعميـ األساسي في مصر :دراسة ميدانية"،
مجمة كمية التربية  ،مجمد  ، 2عدد  ، 31جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص.56 -9
.49

 .69المين ػػاكم ،عائش ػػة مص ػػطفى (" :)2002االتجاى ػػات الحديث ػػة لمتس ػػكيؽ اإللكتركن ػػي" ،مجمـــة البحـــوث
اإلدارية ،مجمد  ،20عدد  ،4القاىرة ،ص.49-8

 .70النكاجحة ،زىير عبد الحميد (" :)2016التمكيف النفسي كالتكجو الحياتي لدم عينة مف معمٌمي

الدراسات التربوية والنفسية ،مجمد ،4
المرحمة األساسية" ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و ِّ
عدد  ،12جامعة القدس المفتكحة ،فمسطيف ،ص.316-283

 .71لطفي ،سناء محمد كالجيار ،سيير عمي ،كالميدم ،سكزاف محمد (" :)2014المناخ التنظيمي كتمكيف

المعمٌميف بمدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في مصر" ،مجمة البحث العممي في التربية،

مجمد  ،2عدد  ،15مصر ،ص.516 -455
د -المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية:

الرقمية" ،دراسة مقدمة لميوم الدراسي (المغة العربية والبحث
 .1بريسكؿ ،عبد الغفكر (" :)2005الثكرة ٌ
العممي في تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،)2003مارس ،معيد ِّ
الدراسات كاألبحاث لمتعريب،
جامعة محمد الخامس ،المغرب ،ص.65-51
 .2الحجار ،رائد حسيف (" :)2004أكلكيات إصالح النظاـ المدرسي الفمسطيني في ضكء مفيكـ الصحة

المنظمية" ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر التربوي األول (التربية في فمسطين وتغيرات العصر)-23 ،
 24نكفمبر ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ص.863-841

 .3حسيف ،أحمد عمي (" :)2005متطمبات الحككمة اإللكتركنية" ،دراسة مقدمة لممؤتمر العممي العربي
األول (الثقافة اإللكترونية في البيئة العربية :التعميم والبحث العممي ،الصحة ،الحكومة

اإللكترونية) 21-20 ،يكليك ،جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية كأكاديمية البحث العممي كالتكنكلكجيا،
سكىاج ،مصر ،ص.259-249
 .4الدىشاف ،جماؿ عمي (" :)2014دكر تكنكلكجيا المعمكمات في دعـ التحكالت الديمقراطية:

الرقمية نمكذجان" ،دراسة مقدمة لممؤتمر العممي الرابع (التربية وبناء اإلنسان في ظل
الديمقراطية ٌ
التحوالت الديمقراطية) 30-29 ،ابريؿ ،كمية التربية ،جامعة المنكفية ،مصر ،ص.62-23

الرقمية
 .5شرؼ ،صبحي شعباف ،كالدمرداش ،محمد السيد (" :)2014معايير التربية عمى المكاطنة ٌ
كتطبيقاتيا في المناىج التدريسية" ،دراسة مقدمة لممؤتمر السنوي السادس ،جامعة المنوفية ،مصر،

ص.147-128

 .6الشييب ،خالد بف عمي (" :)2010العالقات العامة المتقدمة في عصر المعمكمات كالتعامالت

اإللكتركنية" ،دراسة مقدمة لندوات وممتقيات (العالقات العامة ودورىا في تطوير المؤسسات

العربية) ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،ص.209-91

.56

الرقمي لممعمٌـ قبؿ
 .7عبد العزيز ،حمدم أحمد (" :)2015الشارات الخمس :نمكذج مقترح لمتمكيف ٌ
الخدمة" ،دراسة مقدمة لممؤتمر العممي الرابع والعشرون لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس
(برامج إعداد المعمّمين في الجامعات من أجل التميز) ،أغسطس ،القاىرة ،ص.89-69

الرقمية كالقانكف :تحديات كآفاؽ" ،دراسة
الرقمي ،الفجكة ٌ
 .8عبد المتعاؿ ،عمر زكي (" :)2006التالحـ ٌ
مقدمة لممؤتمر الثالثون (القانون والتكنولوجيا الجديدة – تحديات وآفاق) ،المعيد الدكلي لقانكف الدكؿ
الناطقة بالفرنسية 18-16 ،ديسمبر ،القاىرة ،ص.94-76

 .9العتيبػػي ،سػػعد بػػف مػػرزكؽ (" :)2664أفكػػار لتعزيػػز التمكػػيف فػػي المنظمػػات العربيػػة" ،دراســة مقدمــة

لممـؤتمر السـنوي الخـامس فـي اإلدارة (اإلبـداع والتجديـد ودور المـدير العربـي فـي اإلبـداع والتميـز)،

المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،شرـ الشيخ ،ص...7-96

 .10عشيبة ،فتحي (" :)2010تمكيف المعمٌـ عمى ضكء خبرات بعض الدكؿ" ،دراسة مقدمة لممؤتمر
العممي (تربية المعمّم العربي وتأىيمو :رؤى معاصرة) 8-6 ،إبريؿ ،كمية العمكـ التربكية ،جامعة
جرش ،األردف ،ص.726-677

 .11عميكة ،السيد (" :)2008التعميـ المدني كمدخؿ لممكاطنة" ،دراسة مقدمة لممؤتمر العممي األول

الدراسات االجتماعية) ،مجمد  ،2يكليك ،الجمعية المصرية لمدراسات
(تربية المواطنة ومناىج ِّ
االجتماعية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،ص.874-863

 .12مازف ،حساـ الديف (" :)2016إصحاح مناىج العمكـ كبرامج التربية العممية كىندستيا إلكتركنيان في
الرقمية" ،دراسة مقدمة لممؤتمر العممي الثامن عشر (مناىج
ضكء تحديات ما بعد الحداثة كالمكاطنة ٌ
العموم بين المصرية والعالمية) ،يكليك ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مصر ،ص.93-77

الرقمي كمتطمباتو" ،دراسة مقدمة لمممتقى الدولي الثاني (المعرفة
 .13مجاىدم ،فاتح (" :)2007االقتصاد ٌ
الرقمي ومساىمتيا في تكوين المزايا التنافسية لمبمدان العربية) 5-4 ،ديسمبر ،كمية
في ظل االقتصاد ّ

العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة حسيبة بف بكعمي ،الشمؼ ،الجزائر ،ص.15-1

 .14محمد ،إيناس زكريا (" :)2005مجتمع المعرفة في العالـ العربي :التحديات كالفرص" ،دراسة مقدمة
لممؤتمر السنوي العام السادس في اإلدارة (اإلبداع والتجديد من أجل التنمية اإلنسانية :دور اإلدارة

العربية في إدارة مجتمع المعرفة :ورشات عمل حاضنات األعمال) 14-10 ،سبتمبر ،المنظمة العربية
لمتنمية اإلدارية ،مسقط ،سمطنة عماف ،ص.68-45
 .15أبك مصطفى نظمي عكدة كأبك غالي ،عطاؼ محمكد (" :)2007مصادر ضغكط العمؿ لدل المعمٌـ

الفمسطيني" ،دراسة مقدمة لممؤتمر التربوي الثالث (الجودة في التعميم الفمسطيني مدخل لمتميز)،

 31-30أكتكبر ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ص.357-297

 .16أبك ىدركس ،ياسرة كأبك ىدركس ،محمد كالفرا ،معمر (" )2007االحتراؽ الكظيفي لدل المعمٌميف
بمحافظات قطاع غزة كعالقتو بمستكل أدائيـ التدريسي كتكافقيـ الميني" ،دراسة مقدمة إلى المؤتمر
.5.

التربوي الثالث (الجودة في التعميم الفلسطيني مدخل لمتميز) 31-30 ،أكتكبر ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،ص.469-413
ه -الرسائل العممية:
 .1أبك السعكد ،ىاني إسماعيؿ ( :)2009برنامج تقني قائـ عمى أسمكب المحاكاة لتنمية بعض ميارات
ما كراء المعرفة في منياج العمكـ لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة" ،رسالة ماجستير (غير

منشكرة) ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .2بابطيف ،كجدم بف حامد ( :)2013درجة تمكيف مديرم المدارس االبتدائية في مدينة مكة المكرمة
لمعمٌمييـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرم ،السعكدية.

 .3البشيتي ،محمد زكريا ( :)2015التمكيف الميني لدم الطمبة المعمٌميف بجامعات محافظات غزة

الستخداـ المستحدثات التكنكلكجية في ضكء تجارب بعض الدكؿ ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)،

قسـ أصكؿ التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .4جبر ،مأمكف فيمي ( :)2011كاقع تمكيف المعمٌميف في المدارس الحككمية الفمسطينية في ضكء
استراتيجية إعداد المعمٌميف كتأىيميـ :المعكقات كالمقترحات لمتطكير ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية
التربية ،جامعة اليرمكؾ ،األردف.

 .5الجكجك ،ىاني محمد ( :)2000النمط القيادم لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية في محافظات
غزة مف المنظكر اإلنساني كالمنظكر الكظيفي ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة
عيف شمس ،القاىرة.

 .6السحيمي ،ياسر سعكد ( :)2012أثر ممارسة اإلدارة بالتجكاؿ عمى التمكيف اإلدارم ،دراسة تطبيقية
في الدكائر الحككمية في منطقة المدينة المنكرة في المممكة العربية السعكدية ،رسالة ماجستير (غير

منشكرة) ،اإلدارة العامة ،جامعة مؤتة ،األردف.

 .7عسكر ،عبد العزيز محمد ( :)26.2القيادة التشاركية كعالقتيا بالثقافة التنظيمية لدل مديرم المدارس
الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمٌميف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة
األزىر ،غزة.

 .8أبك عكدة ،فكزم حرب ( :)2004المشكالت كالصعكبات التي تكاجو مدير المدرسة الثانكية في
محافظات غزة ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .9القاضي ،نجاح ( :)2009مستكم التمكيف اإلدارم لدم القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية في
إقميـ الشماؿ كعالقتو بالتدريب اإلدارم مف كجية نظرىـ ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة) ،جامعة
اليرمكؾ ،إربد ،األردف.
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 .10المصرم ،مركاف كليد ( :)2015تطكير أداء مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة في ضكء
نظرية قيادة النظـ المعقدة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،معيد البحكث كالدارسات العربية ،جامعة

الدكؿ العربية ،القاىرة.

 .11اليذلي ،سيي بنت طالع ( :)2011التمكيف كعالقتو بمستكم الرضا الكظيفي مف كجية نظر أعضاء
الييئة التدريسية بجامعة أـ القرم كجامعة الممؾ عبد العزيز ،رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة
أـ القرل ،مكة المكرمة.
و -التقارير والمنشورات والوثائق الرسمية:

 .1األمانػػة العامػػة لمجمػػس الػػكزراء (" :)2010نحػػك تطػػكير نكعيػػة التعمػػيـ الفمسػػطيني" ،نشــرة صــادرة عــن
اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي ،راـ اهلل.

التعميميػػة فػػي التجربػػة الفمسػػطينية ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــي
 .2اإلدارة العامػػة لمتخطػػيط ( :)2000اإلدارة
ٌ
اجتماع خبراء البمـدان العربيـة فـي اإلدارة التربويـة فـي اإلمـارات العربيـة ،ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي
الفمسطينية ،أبك ظبي.
 :)2010( _____________ .3مؤشرات القطاع التعميمي فػي فمسػطيف الكاقػع كاإلشػكاليات كالطمػكح،
ورقة غير منشورة ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،غزة.

 .4المجنة التكجييية الفمسطينية ألىداؼ التنمية لأللفية ( :)2005أىداؼ التنمية لأللفية لألراضي
الفمسطينية المحتمة لعاـ  ،2005تقرير غير منشور ،راـ اهلل.

 .5المبػادرة الفمسػطينية لتعميػؽ الحػكار العػالمي كالديمقراطيػة "مفتػاح" ( :)2010تحميػؿ خػدمات قطػاع
التعميـ العاـ مف منظكر النكع االجتماعي :دراسة ميدانية مف كجيػة نظػر الفئػات المسػتفيدة ،منشـورات
مفتاح ،القدس الشرقية.

 .6مركػز الميػزاف لحقػكؽ اإلنسػاف ( :)2011كاقػع التعمػيـ العػاـ فػي قطػاع غػزة مػع بدايػة العػاـ الجديػد،
دراسة غير منشكرة ،غزة.

 .7ك ازرة التربيػة كالتعمػػيـ العػػالي (" :)2008اسػػتراتيجية إعػػداد كتأىيػػؿ المعمٌمػػيف فػػي فمسػػطيف" ،أوراق غيــر
منشورة ،راـ اهلل.

 :)2010( _____________ .8االس ػ ػػتراتيجية القطاعي ػ ػػة كعب ػ ػػر القطاعي ػ ػػة لمتعم ػ ػػيـ ،2013-2011
المسكدة األكلية ،ورقة غير منشورة ،راـ اهلل.

 :)2004( _____________ .9اإلعالـ التربكم كاقع كتطمعات ،ورقة غير منشورة ،راـ اهلل.
 :)2011( _____________ .10الخطة التطكيرية لك ازرة التربية كالتعميـ  ،2012-2011غزة.

 :)2008( _____________ .11التعميـ حؽ لمجميع كمسؤكلية الجميع ،كرقة غير منشكرة ،راـ اهلل.
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. غزة،2018/2017
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. راـ اهلل،منشورة

. راـ اهلل، ورقة غير منشورة، نافػذة عمى التعميـ في فمسطيف:)2000( _____________ .15
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يـالحــق اندراســت
 ممحق ( :)1االستبانة في صورتيا األولية
 ممحق ( :)2أسماء السادة المحكمين

 ممحق ( :)3االستبانة في صورتيا النيائية
 ممحق ( :)4كتاب تسييل ميمة

ممحق ()1

االستبانة في صورتيا األولية
جامعـــــة األزهــــر – غـــــزة
عمــــادة الدِّراسات العليا
كليــــــــــــة الرتبيـــــــــة
قسم أصـــــول الرتبيــــة
السيد الدكتكر:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

المحترـ

املىضىع :حتكيى استبانت

تأتي ىذه االستبانة ضمف إجراءات دراسة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في
أصكؿ التربية بعنكاف( :تصكر مقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك
الرقمية في التعميـ) ،كتيدؼ إلى الكشؼ عف كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمية في التعميـ مف كجية نظرىـ.
ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
كفي ضكء ما تتمتعكف بو سيادتكـ مف خبرة كاسعة ،فإف الباحثة تتشرؼ بأف تضع بيف أيديكـ ىذه

االستبانة بيدؼ تحكيميا كتطكيرىا قبؿ تطبيقيا ميدانيان ،كعميو تأمؿ الباحثة مف سيادتكـ التكرـ بإبداء

آرائكـ حكؿ كضكح العبارات كدقة صياغتيا كمالئمتيا لمكضكع الدراسة كلممجاالت التي كردت فييا.
يع خبنض انخذٍت ًانخقدٌس...

الباحثة

ثائرة عدنان العقاد
مالحظة:
 يقصد بتمكين المعمّمين في ىذه الدراسة :كافة الجيكد كالممارسات اليادفة إلى إكساب المعمٌميف
الرقمية في العممية التعميمية ،كالتي تتضح بصكرة
الخبرات كالميارات الالزمة لتكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
مممكسة يمكف مالحظتيا مف خالؿ شكاىد كأدلة محددة ككاقعية في كافة الممارسات الفعمية ذات
العالقة بتنفيذ جميع األنشطة كالمياـ التعميمية ،كفؽ معايير كمؤشرات كقكاعد متفؽ عمييا.
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الرقمية في ىذه الدراسة :مجمكعة القكاعد كالمعايير كالضكابط السمككية كاألخالقية
 يقصد بالمواطنة ّ
الرقمية كاالستفادة القصكل مف
كالقانكنية اليادفة إلى ضماف االستخداـ السميـ كاألمثؿ لمتكنكلكجيا ٌ
التكيؼ كالعيش بأماف في مجتمع ٌرقمي صحي.
مميزاتيا كتخفيؼ آثارىا السمبية ،بما يساعد عمى ٌ
الرقمية في التعميم في ىذه الدراسة :مجمكعة المحددات الثقافية
 يقصد بمتطمبات المواطنة ّ

الرقمية ،كالتي تمكف النظاـ التعميمي
كاالجتماعية كالصحية كالقانكنية كاألمنية ذات الصمة بالتكنكلكجيا ٌ
بشكؿ عاـ ،كالمعمـ بشكؿ خاص مف المساىمة في إعداد مكاطف عصرم قاد انر عمى استخداـ

الرقمي
الرقمية بطرؽ آمنة كسميمة ،كذلؾ مف خالؿ :تمكيف الكصكؿ "النفاذ" ٌ
كتكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
الرقمية ،تمكيف االتصاالت
لممصادر كالخدمات التعميمية ،تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي ،زيادة الحصيمة المعرفية المتعمقة بالقكانيف
الرقمية ،نشر ثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،تعزيز الثقافة ٌ
ٌ
الرقمية،
الرقمي ،تكفير متطمبات الصحة كالسالمة ٌ
الرقمية ،نشر الكعي بحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
ٌ
الرقمي.
كتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
الجزء األول :البيانات األولية:

أرجو التكرم بوضع إشارة ( )في المكان المناسب:

 .1الجنس:

□

ذكر

□

بكالكريكس

□

أقؿ مف  5سنكات

□

األساسية

□

أنثى

□

دراسات عميا

□

مف  10-5سنكات

□

الثانكية

 .2المؤىل العممي:
 .3سنوات الخدمة:
 .4المرحمة التعميمية:
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□

أكثر مف  10سنكات

الجزء الثاني :مقياس التعرف عمى واقع تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية نحو
الرقمية في التعميم من وجية نظرىم:
توظيف متطمبات المواطنة ّ
الرجاء وضع إشارة ( )في المكان الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة.

الوضوح
المجاالت /العبارات

الرقم

واضحة

1
3

يتكافر في المدرسة برمجيات تعميمية ٌرقمية لجميع المكاد الدراسية
الرقمية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف في مجاؿ استخداـ التقنيات ٌ

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

واضحة

الرقمي
المجال األول :تمكين االتصال والتواصل ّ

يتكافر في المدرسة أجيزة كتقنيات ٌرقمية حديثة
يتكافر في المدرسة شبكة انترنت

2

غير

الرقمية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ طرؽ البحث في المكتبات ٌ

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ استخداـ أساليب تقكيـ أداء
المتعمميف رقمينا

الرقمية المتكفرة في المدرسة
ييسمح لممعمٌميف استخداـ األجيزة كالتقنيات ٌ
يسمح لممعمٌميف استخداـ شبكة االنترنت الخاصة بالمدرسة

يسمح لممعمٌميف حفظ المكاقع التعميمية المفيدة في قائمة المفضمة
الرقمية
داخؿ أجيزة المدرسة ٌ

الرقمية
المجال الثاني :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ

الرقمية في إثراء عمميتي التعميـ كالتعمـ
ييسمح لممعمٌميف تكظيؼ التقنيات ٌ
ييسمح لممعمٌميف إرساؿ كاستقباؿ البريد اإللكتركني مف أجيزة المدرسة
الرقمية مثؿ :فيس بكؾ ،كاتس
ييسمح لممعمٌميف التعامؿ مع التطبيقات ٌ
آب ،فايبر .. ،إلخ داخؿ المدرسة

يتـ عقد لقاءات تكعية لممعمٌميف حكؿ آليات التعامؿ السميـ مع المكاقع
التجارية المتاحة عمى شبكة اإلنترنت

يتـ تكزيع نشرات تثقيفية عمى المعمٌميف تتناكؿ أساسيات عممية الشراء

كالدفع مف البطاقات البنكية

تتيح المدرسة فرصان متساكية لجميع المعمٌميف مف أجؿ التدريب عمى
كيفية استخداـ المكاقع التجارية المكثكقة التي تؤمف حماية لممستخدميف

يتمقى المعمٌـ الدعـ الالزـ بخصكص تنظيـ مناقشات مفتكحة مع الطمبة
لتكعيتيـ بطرؽ البحث عف المكاقع التجارية المقدمة ألنسب األسعار

الرقمية تيمغي تفعيؿ خاصية المميء التمقائي لمبيانات
أجيزة المدرسة ٌ
لكي ال يقكـ المتصفح بحفظ البيانات الخاصة ببطاقات المعمٌميف
البنكية
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االنتماء
منتمية

غير
منتمية

الوضوح
الرقم

18

المجاالت /العبارات

واضحة

الرقمي مع الطمبة كالمجتمع
ٌ

19
20

تيعرض فيديكىات تعميمية لممعمٌميف حكؿ سبؿ التعامؿ الكاعي مع
الرقمية
األجيزة ٌ

22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

واضحة

الرقمي
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
المجال الثالث :تعزيز الثقافة ّ
تيكزع نشرات تثقيفية لزيادة كعي المعمٌميف بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ
تينظـ لقاءات تدريبية لتنمية ميارات المعمٌميف المتعمقة بتنفيذ أنشطة تعمـ ٌرقمية
تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

21

غير

تيعقد ندكات كبرامج تعميمية مركزية حكؿ سبؿ االستفادة مف التقنيات
الرقمية في عمميتي التعميـ كالتعمـ
ٌ

تيعقد لقاءات مركزية حكؿ سبؿ التعامؿ الراقي مع السحب اإللكتركنية
الرقمية
كالتطبيقات ٌ

تيكزع نشرات إرشادية لممعمٌميف حكؿ التعامؿ الراقي مع األجيزة
الرقمية
كالتقنيات ٌ
الرقمية
يشارؾ المعمٌمكف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية المتعمقة بالثقافة ٌ

الرقمي
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
المجال الرابع :نشر الوعي بالقوانين ّ
تيعقد لقاءات دكرية لزيادة كعي المعمٌميف بالقكانيف كالعقكبات الخاصة
الرقمية
بمكافحة الجرائـ ٌ
تيعقد لقاءات تكعكية لبياف عقكبة انتحاؿ شخصيات اآلخريف عمى شبكة
االنترنت

تيكزع نشرات إرشادية كتكجييية عمى المعمٌميف حكؿ أضرار استخدـ
برامج القرصنة كالبرمجيات الخبيثة

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقع
الرقمية
ٌ

تينظـ كرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ حقكؽ الطبع كالنشر
الرقمية الخاصة
تيتـ إدارة المدرسة عمى أف يككف لكؿ معمٌـ ىكيتو ٌ

ييشجع المعمٌميف عمى حرية التعبير كابداء الرأم في إطار القكاعد
المشركعة

تيعقد لقاءات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أضرار العبث بمحتكل المكاقع
اإللكتركنية

يتـ تكزيع األعباء بصكرة عادلة عمى جميع المعمٌميف كبما يناسب

قدراتيـ

.6.

االنتماء
منتمية

غير
منتمية

الوضوح
المجاالت /العبارات

الرقم

واضحة

34
35

يتكافر في مختبر الحاسكب المدرسي شركط التيكية الجيدة

37
38

يتكافر لكحات إرشادية داخؿ المدرسة حكؿ االستخداـ السميـ لألجيزة
الرقمية
كالتقنيات ٌ

يتـ التأكد باستمرار مف سالمة األسالؾ كالتكصيالت داخؿ المدرسة

تتكافر بالمدرسة مثبتات جيد لحماية األجيزة مف تغيرات التيار
الكيربائي

39
40

ييكجو المعمٌميف إلى كيفية الجمكس الصحيح أثناء استخداـ األجيزة
الرقمية
ٌ

يتـ استخداـ أدكات النظافة التي ال تثير الغبار

41

األثاث مثبت جيدان لضماف سالمة األجيزة كالتكصيالت الكيربائية

42

43
44
45
46
47
48
49

واضحة

الرقمية
المجال الخامس :توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

يتكافر في مختبر الحاسكب المدرسي شركط اإلضاءة الجيدة

36

غير

يتكافر بالمدرسة شاشات ٌرقمية  LCDعالية الدقة ،تتيح امكانية
ضبط درجة السطكع كالتبايف في اإلضاءة إلى المستكل األنسب
الرقمي
المجال السادس :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

يتـ استخداـ كممات مركر قكية لحماية أجيزة المدرسة ا ٌلرقمية

المسير أك المكجو "الراكتر "Routerمشفر إلخفاء الشبكة
الجياز
ٌ
المدرسية الالسلكية
الرقمية بانتظاـ
يتـ تحديث نظـ التشغيؿ في أجيزة المدرسة ٌ
الرقمية بشكؿ
يتـ تحديث برامج مكافحة الفيركسات عمى أجيزة المدرسة ٌ
دكرم لحماية األمف المدرسي
الرقمية مزكدة بمتصفحات آمنة لإلنترنت
أجيزة المدرسة ٌ
الرقمية مزكدة ببرامج خاصة لمحماية مف التجسس
أجيزة المدرسة ٌ

يكجد تفعيؿ تمقائي لبرنامج الجدار النارم  Firewallالمكجكد عمى نظاـ
التشغيؿ الخاص بأجيزة المدرسة

50

أجيزة المدرسة ال تتيح إمكانية الدخكؿ لممكاقع المشبكىة

51

يتـ اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األمف المدرسي مف القرصنة

52

أجيزة المدرسة تتيح إمكانية استخدـ خاصية تشفير البيانات الميمة

53

أجيزة المدرسة يتكافر فييا تقنية التعريؼ بالبصمة
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االنتماء
منتمية

غير
منتمية

ممحق ()2

أسماء السادة المحكمين
مرتبة ترتيباً ىجائياً

م.

االسم

المسمى الوظيفي

مكان العمل

1

د .رائد حسيف الحجار

أستاذ اإلدارة التربكية المشارؾ

جامعة األقصى

2

د .رندة عيد شرير

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

جامعة األقصى

3

أ .د .زياد عمي الجرجاكم

أستاذ أصكؿ التربية

جامعة القدس المفتكحة

4

أ .د .سميماف حسيف المزيف

أستاذ أصكؿ التربية

الجامعة اإلسالمية

5

د .عدلي داكد الشاعر

أستاذ اإلدارة كالتخطيط التربكم المساعد

جامعة األقصى

6

أ .د .فؤاد عمي العاجز

7

د .مأمكف فيمي جبر

التعميمية
أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة
ٌ

الجامعة اإلسالمية

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

8

د .محمد عثماف األغا

أستاذ اإلدارة التربكية المساعد

الجامعة اإلسالمية

9

د .محمد ىاشـ أغا

أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ

جامعة األزىر

10

د .محمكد إبراىيـ خمؼ اهلل

أستاذ اإلدارة كالتخطيط التربكم المشارؾ

جامعة األقصى

11

د .محمكد عبد المجيد عساؼ

أستاذ اإلدارة كالتخطيط التربكم المساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

12

د .منير حسف شقكرة

أستاذ اإلدارة التربكية المساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

13

د .ناجي رجب سكر

أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ

جامعة األقصى

14

د .ناصر جاسر األغا

أستاذ اإلدارة التربكية المساعد

جامعة القدس المفتكحة

15

د .ىيفاء فيمي األغا

أستاذ أصكؿ التربية المساعد

ك ازرة شئكف المرأة
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ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

ممحق ()3

االستبانة في صورتيا النيائية
جامعـــــة األزهــــر – غـــــزة
عمــــادة الدِّراسات العليا
كليــــــــــــة الرتبيـــــــــة
قسم أصـــــول الرتبيــــة

استبانة
ّ
تصىر يقرتح نتًكني املؼهًني مبدارس وزارة انرتبيت وانتؼهيى انفهسطينيت
ّ
حنى تىظيف يتطهباث املىاطنت انرقًيت يف انتؼهيى

إعداد
ثائرة ػدناٌ حمًد انؼقاد

استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري
ختصص /أصول الرتبية

إشراف
د .يرواٌ ونيد املصري

د .صهيب كًال األغا

غزة

1438ىـ2017 /م
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المعمّم الفاضل /المعمّمة الفاضمة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
استبانت
تأتي ىذه االستبانة ضمف إجراءات دراسة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في

أصكؿ التربية بعنكاف( :تصكر مقترح لتمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك

الرقمية في التعميـ) ،كتيدؼ الكشؼ عف كاقع تمكيف المعمٌميف بمدارس ك ازرة
تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
الرقمية في التعميـ مف كجية نظرىـ ،كالكشؼ
التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تمكيف المعمٌميف

الرقمية في التعميـ تي ٍع ىزل لممتغيرات
بمدارس ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية نحك تكظيؼ متطمبات المكاطنة ٌ
اآلتية (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المرحمة التعميمية).
كعمي ػػو ،يرج ػػى التفض ػػؿ باإلجاب ػػة عم ػػى عب ػػارات االس ػػتبانة إلثػػراء الد ارس ػػة ،كالكص ػػكؿ إل ػػى النت ػػائج

المرجكة منيا ،كقد تـ كضع سمـ ثالثي مدرج (عمى نمط سمـ ليكرت) أماـ كؿ عبارة مف عبػارات االسػتبانة

كالمرجك كضع إشارة ( )أماـ العبارة التي تعبػر عػف رأم سػيادتكـ ،عممػان بػأف البيانػات التػي سػيتـ جمعيػا
سكؼ تعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
يع خبنض انخذٍت ًانخقدٌس...

الباحثة

ثائرة عدنان العقاد
مالحظة:
 يقصد بتمكين المعمّمين في ىذه الدراسة :كافة الجيكد كالممارسات اليادفة إلى إكساب المعمٌميف
الرقمية في العممية التعميمية ،كالتي تتضح بصكرة
الخبرات كالميارات الالزمة لتكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
مممكسة يمكف مالحظتيا مف خالؿ شكاىد كأدلة محددة ككاقعية في كافة الممارسات الفعمية ذات

العالقة بتنفيذ جميع األنشطة كالمياـ التعميمية ،كفؽ معايير كمؤشرات كقكاعد متفؽ عمييا.

الرقمية في ىذه الدراسة :مجمكعة القكاعد كالمعايير كالضكابط السمككية كاألخالقية
 يقصد بالمواطنة ّ
الرقمية كاالستفادة القصكل مف
كالقانكنية اليادفة إلى ضماف االستخداـ السميـ كاألمثؿ لمتكنكلكجيا ٌ
التكيؼ كالعيش بأماف في مجتمع ٌرقمي صحي.
مميزاتيا كتخفيؼ آثارىا السمبية ،بما يساعد عمى ٌ
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الرقمية في التعميم في ىذه الدراسة :مجمكعة المحددات الثقافية
 يقصد بمتطمبات المواطنة ّ
الرقمية ،كالتي تمكف النظاـ التعميمي
كاالجتماعية كالصحية كالقانكنية كاألمنية ذات الصمة بالتكنكلكجيا ٌ
بشكؿ عاـ ،كالمعمٌـ بشكؿ خاص مف المساىمة في إعداد مكاطف عصرم قاد انر عمى استخداـ

الرقمي،
الرقمية بطرؽ آمنة كسميمة ،كذلؾ مف خالؿ :تمكيف االتصاؿ كالتكاصؿ ٌ
كتكظيؼ التكنكلكجيا ٌ
الرقمي،
الرقمية كثقافة اإلتيكيت ٌ
الرقمية ،تعزيز الثقافة ٌ
تمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة بالتجارة ٌ

الرقمي ،تكفير متطمبات الصحة كالسالمة
الرقمية كحقكؽ كمسئكليات المكاطف ٌ
نشر الكعي بالقكانيف ٌ
الرقمي.
الرقمية ،كتمكيف التعامؿ مع القضايا المتعمقة باألمف ٌ
ٌ
الجزء األول :البيانات األولية:

أرجو التكرم بوضع إشارة ( )في المكان المناسب:

 .1الجنس:

□

ذكر

□

بكالكريكس

□

أقؿ مف  5سنكات

□

األساسية

□

أنثى

□

دراسات عميا

□

مف  10-5سنكات

□

الثانكية

 .2المؤىل العممي:
 .3سنوات الخدمة:
 .4المرحمة التعميمية:

□

أكثر مف  10سنكات

الجزء الثاني :مقياس التعرف عمى واقع تمكين المعمّمين بمدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية نحو
الرقمية في التعميم من وجية نظرىم:
توظيف متطمبات المواطنة ّ
الرجاء وضع إشارة ( )في المكان الذي تراه مناسباً وأمام كل فقرة.

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

المجاالت /العبارات
الرقمي
المجال األول :تمكين االتصال والتواصل ّ

يتكافر في المدرسة أجيزة كتقنيات ٌرقمية حديثة
يتكافر في المدرسة شبكة انترنت متاحة لممعمٌميف

يتكافر في المدرسة برمجيات تعميمية ٌرقمية لجميع المكاد الدراسية
الرقمية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف في مجاؿ استخداـ التقنيات ٌ

الرقمية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ طرؽ البحث في المكتبات ٌ
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ استخداـ أساليب تقكيـ أداء المتعمميف رقميان
الرقمية المتكفرة في المدرسة
ييسمح لممعمٌميف استخداـ األجيزة كالتقنيات ٌ
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متوفر بدرجة
كبيرة

متوسطة

ضعيفة

المجاالت /العبارات

الرقم

8
9
10
11
12
13
14
15

الرقمية
المجال الثاني :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة بالتجارة ّ

الرقمية في إثراء عمميتي التعميـ كالتعمـ
ييسمح لممعمٌميف تكظيؼ التقنيات ٌ
ييسمح لممعمٌميف إرساؿ كاستقباؿ البريد اإللكتركني  E-mailمف أجيزة المدرسة
الرقمية مثؿ :فيس بكؾ ،كاتس آب ،فايبر .. ،إلخ داخؿ المدرسة
ييسمح لممعمٌميف التعامؿ مع التطبيقات ٌ

تيعقد لقاءات تكعية لممعمٌميف حكؿ آليات التعامؿ السميـ مع المكاقع التجارية المتاحة عمى شبكة اإلنترنت

تيكزع نشرات تثقيفية عمى المعمٌميف تتناكؿ أساسيات عممية الشراء كالدفع مف البطاقات البنكية
تتيح المدرسة فرصان متساكية لجميع المعمٌميف مف أجؿ التدريب عمى كيفية استخداـ المكاقع التجارية
المكثكقة التي تؤمف حماية لممستخدميف

يتمقى المعمٌـ الدعـ كالتشجيع الالزـ بخصكص تنظيـ مناقشات مفتكحة مع الطمبة لتكعيتيـ بطرؽ البحث
عف المكاقع التجارية المقدمة ألنسب األسعار

الرقمية تيمغي تفعيؿ خاصية المؿء التمقائي لمبيانات لكي ال يقكـ المتصفح بحفظ البيانات
أجيزة المدرسة ٌ
الخاصة بالبطاقات البنكية

16

الرقمي
الرقمية وثقافة اإلتيكيت ّ
المجال الثالث :تعزيز الثقافة ّ
الرقمي مع الطمبة كالمجتمع
تيكزع نشرات تثقيفية لزيادة كعي المعمٌميف بأىمية التكاصؿ كالتفاعؿ ٌ

18

الرقمية
تيعرض فيديكىات تعميمية لممعمٌميف حكؿ سبؿ التعامؿ الكاعي مع األجيزة ٌ

17

تينظـ لقاءات تدريبية لتنمية ميارات المعمٌميف المتعمقة بتنفيذ أنشطة تعمـ ٌرقمية تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

19

الرقمية في عمميتي التعميـ كالتعمـ
تيعقد ندكات كبرامج تعميمية مركزية حكؿ سبؿ االستفادة مف التقنيات ٌ
الرقمي
تيعقد ندكات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أخالقيات التعامؿ ٌ

20
21

الرقمية
تيعقد لقاءات مركزية حكؿ سبؿ التعامؿ الراقي مع السحب اإللكتركنية كالتطبيقات ٌ
الرقمي
تينظـ محاضرات ككرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ اتيكيت التعامؿ ٌ

24

الرقمية
يشارؾ المعمٌمكف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية المتعمقة بالثقافة ٌ

22
23

الرقمية
تيكزع نشرات إرشادية لممعمٌميف حكؿ التعامؿ الراقي مع األجيزة كالتقنيات ٌ

25

الرقمي
الرقمية وحقوق ومسئوليات المواطن ّ
المجال الرابع :نشر الوعي بالقوانين ّ
الرقمية
تيعقد لقاءات دكرية لزيادة كعي المعمٌميف بالقكانيف كالعقكبات الخاصة بمكافحة الجرائـ ٌ
تيعقد لقاءات تكعكية لبياف عقكبة انتحاؿ شخصيات اآلخريف عمى شبكة االنترنت

26
27
28

تيكزع نشرات إرشادية كتكجييية عمى المعمٌميف حكؿ أضرار استخدـ برامج القرصنة كالبرمجيات الخبيثة
الرقمية
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ االقتباس كالتكثيؽ مف المكاقع ٌ

29

تينظـ كرش عمؿ لممعمٌميف حكؿ حقكؽ الطبع كالنشر اإللكتركني
الرقمية الخاصة
تحرص إدارة المدرسة عمى أف يككف لكؿ معمٌـ ىكيتو ٌ

32

تيعقد لقاءات تكعكية لممعمٌميف حكؿ أضرار العبث بمحتكل المكاقع اإللكتركنية

30
31

ييشجع المعمٌميف عمى حرية التعبير كابداء الرأم في إطار القكاعد المشركعة
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الرقم

المجاالت /العبارات
الرقمية
المجال الخامس :توفير متطمبات الصحة والسالمة ّ

33

تكجد إرشادات لممعمٌميف تتعمؽ بشركط اإلضاءة كالتيكية الجيدة

34
35

الرقمية
تتكافر لكحات إرشادية داخؿ المدرسة حكؿ كيفية االستخداـ السميـ لألجيزة كالتقنيات ٌ
تتكافر بالمدرسة مثبتات جيد لحماية األجيزة مف تغيرات التيار الكيربائي

36

الرقمية
تيعطى تعميمات لممعمٌميف خاصة بضبط درجة السطكع كالتبايف في إضاءة الشاشات ٌ
الرقمية
ييكجو المعمٌميف إلى كيفية الجمكس الصحيح أثناء استخداـ األجيزة ٌ

38

الرقمية
ييكجو المعمٌميف إلى كيفية استخدـ كممات مركر قكية لحماية األجيزة ٌ
المسير أك المكجو "الراكتر "Routerمشفر إلخفاء الشبكة المدرسية الالسلكية
الجياز
ٌ

37

39
40
41

الرقمي
المجال السادس :تمكين التعامل مع القضايا المتعمقة باألمن ّ

الرقمية بشكؿ دكرم لحماية األمف المدرسي
تيحدث برامج مكافحة الفيركسات عمى أجيزة المدرسة ٌ
الرقمية مزكدة بمتصفحات آمنة لإلنترنت
أجيزة المدرسة ٌ

42

الرقمية مزكدة ببرامج خاصة لمحماية مف التجسس
أجيزة المدرسة ٌ
يكجد تفعيؿ تمقائي لبرنامج الجدار النارم  Firewallالمكجكد عمى نظاـ التشغيؿ الخاص بأجيزة المدرسة

44

أجيزة المدرسة ال تتيح إمكانية الدخكؿ لممكاقع المشبكىة

45

تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ خاصية تشفير البيانات الميمة
تينظـ دكرات تدريبية لممعمٌميف حكؿ كيفية استخدـ تقنية التعريؼ بالبصمة

43

46
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كتاب تسييل ميمة

.69

