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Abstract: 

The study aims at measuring the effectiveness of employing augmented reality in teaching National and Civic 

Education in the development of digital citizenship and metacognitive skills among tenth grade female students. The 

study adopts the semi-experimental method, and consists of (65) female tenth graders from Al-Hassad Al-Tarbawi 

Schools in the Directorate of Education of Amman in the second semester of the school year 2019/2018. The study 

consists of two groups assigned randomely: an experimental group consisting of 35 students who studied using  the 

augmented reality technology, and a control group consisting of 30 students who studied using the conventional 

method.  

To achieve the objectives of the study, two scales were developed; one for digital citizenship and the other for 

metacognitive skills. The results of the study show statistically significant differences between the total average of the 

experimental group on both scales and in favour of the experiemental group.  
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13/02/2020استالم البحث: 23/06/2020قبول البحث:   

 :الملخص
ز فاعلية توظيف  إلىهدفت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةة التعر    وراء  ومهارات ما ،رقميةة في تنمية المواطنة اليَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ ة الوَ يَ بِ ر  لتدريس التَّ َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

ن أفرادها من )" ةةبا التجريبي"المعرفة لدى طالبات الصةةا العا ةةر ايسةةاسةةي في ايردنت واعتمدت الدراسةةة المنه   طالبات الصةةا ( طالبة من 65، وتكو 
 ن العام الدراسيم في الفصة  الثانيوذلك العا ةر ايسةاسةي في مدارل الحصةاد التربوخ ال الةة التامعة لمدارية التربية والتعليا للواء القويسةمة في عمان، 

زبَتَقنَّية الَواِقع في مجموعتين: مجموعة تجريبية درسةةةت المادل التعليمية  اينت عشةةةوا ي  ، وعُ م2019/2018 ( طالبة، ومجموعة ضةةةام ة 35، وعددها )الُمَعزِ 
 ( طالبةت30درست المادل التعليمية مال ريقة االعتيادية، وعددها )

ىود فروق و إلى نتا   وأ ةةارت ال ،وراء المعرفة مهارات ماالمواطنة الرقمية، واآلخر لايال لايال  ايولين غراض الدراسةةة ىرى إعداد ماياسةةَ أ ولتحقيق 
َقنَّية ي درسةةةةت وفق تَ وراء المعرفة، ولصةةةةالم المجموعة الت ومهارات ما ،بين متوسةةةة ات درىات المجموعتين على ماياسةةةةي المواطنة الرقمية اإحصةةةةا ي  دالة 

ز  ت الَواِقع الُمَعزِ 
ز :الكلمات الِمفتاحي ة  وراء المعرفةت ، المواطنة الرقمية، مهارات ماةيَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ ة الوَ يَ بِ ر  ، التَّ الَواِقع الُمَعزِ 

 :المقدمة
م الشةةةعوا والدول والمجتمعات في العصةةةر الحداث ُيقال  لا يعد تقد 
مما تملكا من ثروات مادية وخامات، ب  ممقدار تقدمها العلمي وإنتاىها 
المعرفي؛ يثره البالغ والمؤثر في تقدمها ونهضةةةةةةةةةةةتها الصةةةةةةةةةةةنا ية، ورفع 
المستوى االقتصادخ لمواطنيها وتحسينا، والمحافظة على أمنها القومي؛ 

ِليمي  م  لك وذ ب  الدعا ااا ونوع  بتحسةةةين المسةةةتوى التَّع  لمادخ ، وإيجاد سةةةُ
والمعنوخ؛ لت ري  المواطن الصةةةةةةةةةالم المفكر والمبد ، القادر على خدمة 

 وت وير مجتمعات ،نفسا
ومن بين أها الجوانب الر يسةةةةةةةة للعملية التَّربوي ة التي تحر  الدول  

 راسةةةةةةةةةةةةةية، وطرا ق تدريسةةةةةةةةةةةةةهاعلى رفع ىودتها وتحسةةةةةةةةةةةةةينها، المناه  الد
را ق ا، فقد لةةةال العلماء طا أسةةةاسةةةي  ؛ لكونها ُتشةةةم  محور  هاسةةةتراتيجياتإو 
 ،تنمية الايالوىية حداثة لو سةةةتراتيجيات تدريسةةةي ة تسةةةتند إلى وسةةةا   تكنإو 

واكتسةةةةةةةةةةةةةةةاا المفةةةاريا ومهةةةارات التفكير المتعةةةددل لةةةدى المتعلمينت ومن 
ة ِليميةةَّ َقنَّيةةة الَواِقع تَ ، االسةةةةةةةةةةةةةت ةةدامةةات الحةةداثةةة للتكنولوىيةةا في العمليةةة التَّع 

ز، وهو من أنوا  الواقع االفتراضي الذخ يمرر البيئة الحاياية عبر  الُمَعزِ 
ز يزها ممع يات افتراضةةةةةةةةةية ىدادل، فعز  يو  ،الحاسةةةةةةةةةوا عم  الَواِقع الُمَعزِ 

لظاهرل والمشاهد ا ،المشاهد الحاياية التي انظر إليا المست دم مزجعلى 
المعروضةةةةةةةة عبر الحاسةةةةةةةوا، والتي ُتعزز المشةةةةةةةاهد الحاياية ممعلومات 

 إضافية، وبالنتيجة ُيشم  وحدل بناء للمعرفةة العلميةةت 
ز في تةةةةةةةدريس  عليمي المحتوى التإنَّ توظيف َتَقنَّيةةةةةةةة الَواِقع الُمَعزِ 

 ادراكإو للمباحث الدراسةةية، من العوام  المسةةاعدل لفها المحتوى التعليمي 
 تعددل، واكتسةةةةةةةةةاا مهارات علميةمعلية، وممارسةةةةةةةةةة مهارات التفكير المفا

ةو تعزيز ومن ثا تزيد دافعيتا نح ،المتعلِ ا وعمليةت  ما أنها تستثير اهتمام
يا لة علورؤى ىدادل، مسةةةةةةةةةةةةةه   اآفاق  معد المعرفة، وتفتم أماما  مهارات ما

 ت(18)العقليةة واإلبدا ية اقةدراتيط تنةشمع عملها في  ،فها المعاني
ز من المفةةةةاريا المعةةةةالةةةةةةةةةةةةةرل، والتي ُعرفةةةت  إنَّ َتَقنَّيةةةةة الَواِقع الُمَعزِ 
ممصةةةةة لحات متعددل ومترادفة  الواقع المضةةةةةا ، والواقع المزيد، والواقع 

زل والحايقة المدم  أو الموسع،  ولكنَّ مص لم "الَواِقع ،المدمجة أو الُمعزِ 
ز" هو المصةة لم الشةةا ع في ايدا التربوخ؛  سةةتند إلى ي وذلك ين االُمَعزِ 

 مزج الواقع االفتراضي مالواقع الحايقيت 
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 :Dunleavy & Dede, 2014) وقةةد عر    دونليفي  وداةةدخ
ز مأنها عملية: "مزج الواقع االفتراضةةةةةةةةةةةةةي  (736 َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

لمحتوى تعليمي رقمي عبر برمجيةةةةةةات حةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةوبيةةةةةةة مع الواقع 
( مةأنهةا Azuma,1997 :365زومةا )أ"ت بينمةا يعرفهةا (10)الحايقي

"تكنولوىيا تفاعلية متزامنة تدم  خصةةةةةةةةا   المشةةةةةةةةهد الحايقي مع 
 "ت (8)أو ثالثي ايمعادالمشهد االفتراضي مشم  ثنا ي 

ز مةةةأنهةةةا: عمليةةةة تفةةةاعليةةةة  وُيعرِ   البةةةاحثةةةان َتَقنَّيةةةة الَواِقع الُمَعزِ 
من  ؛تشةةةةةةار ية وتزامنية لمزج الواقع االفتراضةةةةةةي مع الواقع الحايقي

خالل تعزيز المحتوى المعرفي لمةةةادل تعليميةةةة، وعرضةةةةةةةةةةةةةهةةةا أمةةةام 
من ي تتضةةةةةةةةةوالت ،المتعلمين مقترنة ممجموعة من الوسةةةةةةةةةا   الرقمية

، ومعلومات نصةةةةةةةةةية تكنولوىية، اتا عرضةةةةةةةةةها افيداوهات، ولةةةةةةةةةور  
خالل المواقا التَّعل ميةةةةة بةةةةدم   ةةةةةةةةةةةةةرك المعلا الفعلي مع الكةةةةا ن 

 الرقميت  
ز اتا توظيفهةةةا في الموافق التعليميةةةة وفق  وَتَقنَّيةةةة الَواِقع الُمَعزِ 
خ وات متسةةةةةلسةةةةةلة ومتماثلة، دون اعتبار لضةةةةةرورل تتبع عالمة أو 

اد موقع ىغرافي بدون عالمةت وضةةةةةةةةمن هذا السةةةةةةةةياق ف نَّ آلية تحد
ز تتضمن المراح  المتسلسلة اآلتية  : (11()7)عم  َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

تقسةةةيا الصةةةورل: في هذه المرحلة اتا فصةةة  واىهة الكا نات  ت1
ايمامية عن ال لفية، مع ضةةةةةرورل أن تكون عملية الفصةةةة  

جةةةاك الكةةةامةةة  لعمليةةةة تمييز ذات ىودل عةةةاليةةةة؛ لتحقيق الن
 الكا نات من الصورلت

يجاد أر ان وخ وط وأ ةةةةةةةةةمال إاالسةةةةةةةةةت راج: وُيقصةةةةةةةةةد بها  ت2
لة المرحومنحنيات وغيرها من عنالةةةر الصةةةورل، وتبدأ هذه 

مالحوا ، وانتهاء  ممشةةةةةةةةا مربع  اماكتشةةةةةةةةا  اير ان، مرور  
 العالمةت

اسةةةةةتكشةةةةةا  العالمة: ولتسةةةةةهي  اسةةةةةتكشةةةةةا  العالمة يجب  ت3
م ريقة تميزها عن العالمات ايخرى، سةةةةةةةةةةةةواء  تصةةةةةةةةةةةةميمها 

 بتوظيف الصور غير الملونة أو الملونة  عالماتت
توىيةةةةةا الكةةةةةاميرا: أخ تحةةةةةداةةةةةد موقع العالمةةةةةة في الممةةةةةان  ت4

الم صةةةةةةةةةةةةة  عند توىيا  اميرا الجوال عليها، ليتا معدها 
 تجسيد المحتوى الرقمي على الصورلت

تجسةةةةةةةةيد المحتوى : وهي آخر مرحلة محيث اتا خاللها الدم  ت5
لى دراىها عإمعاد داخ  المشةةةةاهد االفتراضةةةةية، و الرقمي ثالثي اي

وُتعد  المناه   العالمة مشةةةةةةم  اراعي ىودل التجسةةةةةةيد واإلضةةةةةةاءلت
ليميَّة، ولذلك يجب أن  ت اا أساسي  عنصر   الدراسية واكب للعملية التَّع 

الت ورات التكنولوىية المعالةةةةةةرل، مع ضةةةةةةرورل وضةةةةةةع ضةةةةةةوامط 

أخالقيةةةة عبر المحتوى المعرفي لتلةةةك المنةةةاه ت وال تزال قيميةةةة و 
ِبَية الَوطن في المجتمع  ااد  ا متزايَّة والَمَدِنيَّة تلقى اهتمام  مناه  التَّر 

ِبَية الَوطنيَّة  اإلنسةةةةةةةةةةاني ماختال  أاداولوىياتا الفكريةت وُتعنى التَّر 
 ،نيةالداانسةةةةةةةةةةةةةجا والايا  اة م عداد اإلنسةةةةةةةةةةةةةان للحيال إعداد  والَمَدِنيَّ 

والقومية السةةةةةةةةةا دل في مجتمعا، وهي  ،اإلنسةةةةةةةةةانية، واالىتما يةو 
ز على الايا الواى  ايمون مواطن  ا لب اكتسةةةةةةةةةةةابها للمتعل ِ مالتالي ُتر  

ت و ذلك تعنى بتأهي  ال لبة، ليتعلموا احترام القانون (17)الةةةةةةةةالح  
وسةةيادتا، واحترام حقوق اآلخرين في الفكر والسةةياسةةية، وتوعيتها 

 ع القراروأهمية المجتمع في بناء الحيال ولةةةةةةةةةةةةن ،السةةةةةةةةةةةةل ة بدور
قوانين واحترام العم  وال ،بتعميق الفها االسياسي،  ما تعنى أيض  

، خر، وتقب  النقد البنَّاءالمؤسةةةةةةسةةةةةةية، والتسةةةةةةامم، وقبول الرأخ اآل
ق أهمية المشار ة في االنت امات لداها، وممارسة االنت اا وتعم  
  ت (9)والقواعد العامةفي إطار القانون  الحر  

ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة بناء ال الب  فالغاية الكبرى من تدريس التَّر 
اإليجابي المتفاع  مع بيئتا ومجتمعا، العار  والملتزم ممسؤولياتا، 

لةةديمقراطي  منه  ووسةةةةةةةةةةةةةيلةةة لبنةةاء دولةةة العةةدالةةة لن ه  االمؤمن مةةا
و  الدراسةةةةةةةةةةةةةات من فر  افرع   بولةةةةةةةةةةةةةفاوالمسةةةةةةةةةةةةةاوال، وقيمها العليا؛ 

 ،الم تصةةةةةةةة بدراسةةةةةةةة التنظيمات الحمومية االىتما ية ايسةةةةةةةاسةةةةةةةية
تهد  إلى ىع  مشةةةةةةةةةةمالتها، و ح   و  ، ةةةةةةةةةةرا  عليهاوأسةةةةةةةةةةاليب اإل

 مالمجتمع المنتمي إليات  اا حاياي  اإلنسان يشعر  عور  
لدانا د بوفي ظ  ما يشهده العالا اليوم من لراعات، وما اتهد  

ادية وأخالقية، ظهر دور المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةة ومجتمعاتا من أخ ار م
التربوية في تنمية المواطنة لدى النا ةةةةةةةةةةةةةئة؛ من أى  الحفا  على 

ة نية الايميمن ناحية، وتحصةةةةةةةةين البهوية الدول وخصةةةةةةةةولةةةةةةةةياتها 
 بلدان العالا على ايخالقية واالىتما ية لمواطنيها؛ لذا أولت ى   

نة لدى لمواطبتنمية ا اا  بير  تال  مسةةةةةةةتوياتها الحضةةةةةةةارية اهتمام  اخ
 ،بتربيتا تربية وطنية تر ز على تزويد المواطن مالمعار  ،أفرادها
والمهارات التي يسةةةةةةةةةةةةةت يع بها التفاع  مع العالا  ،والمبادئ ،والايا

 المعالر، مع المحافظة على الهوية الوطنية الجامعةت 
إنَّ تنمية المواطنة اتضةةةةةةةةةةةةةمن ُمعدان أسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةيين هما: الُبعد 

تا مالتفاع  االىتماعي بين المواطنين، والُبعد االىتماعي الذخ اه
السياسي الذخ اهتا بتفاع  ايفراد مع الدولة ومؤسساتها الم تلفةت 
وتتضةةةمن المواطنة ثالثة مسةةةتويات، وهي: المواطنة المسةةةؤولة التي 
يمتسةةةةةةةب من خاللها الفرد االلتزام مقوانين المجتمع وتقاليده، وتحم   

ن والمواطنة التشةةةةار ية التي يمتسةةةةب ممسةةةةؤولية تصةةةةرفاتا وأفعالا، 
خاللها الفرد ايدوار الايادية نتيجة مشةةةةةةةار تا في مشةةةةةةةاريع ال دمة 
ة التي يمتسةةةةةةب من خاللها الفرد  العامة للمجتمع، والمواطنة الُموىه 
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ت ةةةاذ اإلىراءات الالزمةةةة لمعةةةالجةةةة مشةةةةةةةةةةةةةمالت المجتمع، ايفيةةةة ك
 ت (2)والمشار ة في اقتراك حلول ىذرية لها

الرقمية هي مجموعة من الايا االىتما ية والقانونية  والمواطنة
وايخالقية والثقافية ذات الصةةةةةةةةةةةةةلة مالتكنولوىيا الرقمية، وتشةةةةةةةةةةةةةم  
مسةةةةةةةةةةةةةؤولية المواطنين للتعل ا مدى الحيال، والايادل اآلمنة للمواطنة 

  ت (19)الرقمية
أهميةةة تنميةةة المواطنةةة الرقميةةة في ظةة  مةةا وفرتةةا ثورل  وتظهر

حصةةةةةةةةةةةول على الفي االتصةةةةةةةةةةةاالت الرقمية من سةةةةةةةةةةةهولة وسةةةةةةةةةةةرعة 
مع، ومع ما تحملا لجميع أفراد المجتالمعلومات من مصةةةةةةةةةةةةةادرها، 

 هنالكفيجابيات إذا ُأحسن استثمارها م ريقة ر يدل، إهذه الثورل من 
، المثلى ريقةةة الوفق  معةةدم اسةةةةةةةةةةةةةتغاللهةةامرتب ةةة عواقةةب وم ةةاطر 

ممارسةةةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةةةلبية  الجرا ا  -كذلك–الرقمية الثورل  أوىدت حيث
ُاؤرق  اوألةةبحت هاىسةة   ،لكترونية التي انتشةةةةةةةةةةةةةةةةةرت بين الشةةباااإل

ت الم درات الرقمية، واإلرهاا ممارسةةةةةةةةةةةاالعالا، أضةةةةةةةةةةةا إلى تلك 
السةةةةةةت دام غير ا نتجت عنلكتروني، وغير ذلك من ممارسةةةةةةات اإل

ومن هنا فقد أضةةةةةةةةةةةةحى التعام  مع المواطنة  ت(26)الر ةةةةةةةةةةةةيد للرقمية
من محاور  اا أساسي  ا، ومحور  ا حيوي  لرقمية مأمعادها الم تلفة، م لب  ا

ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة؛  لبة والتربويين ممسةةةةةةةةةةةةاعدل ال الكفيلة  ين هاالتَّر 
لفها الضةةةةةةةةةةةةةوامط  على وىا ال صةةةةةةةةةةةةةو ، ، وأولياء ايموراعموم  

 ة والقانونية الست دام التكنولوىيا مشم  مناسبت الايمية وايخالقي
ز  ان ال بدَّ من وضع ضوامط  اونظر   يهمية َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

وأسةةةةةةةةةةةس وقواعد اتا من خاللها مراقبة ايداء، واالسةةةةةةةةةةةت دام اآلمن 
ايدال التي اتا من خاللها إنشاء ما يسمى  ين ها ؛يىهزل الحاسوا

ز في التعليا اإل َواِقعبَتَقنَّية ال لزم ألةةةةحاا لكتروني،    ذلك أالُمَعزِ 
الفكر التربوخ إيجاد ما يسةةمى مالمواطنة الرقمية، وهي من المفاريا 
الجةةداةةدل في ايدا التربوخ مشةةةةةةةةةةةةةمةة  عةةام، وايدا المتعلق بتربيةةة 
المواطنة، فأضةةةةةةةةةةةحى لك  أفراد المجتمع مجال اللعب أو العم  في 

 امجهولين رقميين قد ُيشةةةةةةةةملون خ ر   العالا الرقمي، والتوالةةةةةةةة  مع
، و ذلك وىود رغبة ىامحة لدى ال لبة بتصةةةةةةةفم مواقع غير عليها

عن اسةةتحالة مراقبة    ما  روفة، وربما مشةةبوهة وخ يرل، فضةةال  مع
اتا  مشاهدتا أو متامعتا أو سماعا
 ت  (16)

ومن خالل ما سةةبق ارى الباحثان ضةةرورل نشةةر ثقافة المواطنة 
 لبة؛ لتحقق الوعي الرقمي لداها، والتقيد مأسةةةةةةةةةةةةةس الرقمية لدى ال

التعام  ايخالقي، والتوظيف اآلمن لبرام  التوالةةةةةةةةة  االىتماعي، 
حماية لها من اآلثار السةةةةةةةةةةةةةلبية المتزاادل للتكنولوىيا، واالسةةةةةةةةةةةةةتفادل 
الُمثلى منها في تنمية المجتمع ايردني، واالن راط مالمشةةةةةةةةةةار ة في 

 خدمة الوطنت
الرقميةةةةةة تت لةةةةةب من القةةةةةا مين على العمليةةةةةة المواطنةةةةةة  وينَّ 

    لكتروني، وفي ظةةاقبةةة اآلمنةةة لوسةةةةةةةةةةةةةةةا ةة  التعل ا اإلالتعليميةةة المر 

االتصةةةةةةةةةةةةةةاالت الرقميةةة، تظهر أهميةةة  تكنولوىيةةاالت ور الهةةا ةة  في 
وراء المعرفةةة، والتي تهةةد  إلى مراقبةةة عمليةةات  تنميةةة مهةةارات مةةا

ي ظ  خالة ف، وىيههاوت اكتساا المعرفة المست دمة أثناء التعل ا
 لعوبة تقييا هذه المهاراتت

 Hallahan, Kauffman)وُيعر   هاالهان و وفمان وبولن 
& Pullen, 2014: 17) وراء المعرفة مأنها: "وعي  مهارات ما

ا دراكا يسةةةةةةةةاليب التإمأنماط التفكير التي يسةةةةةةةةت دمها، و ال الب  حم 
قيق أهدافا لتح ؛م بهاوالسي رل الذاتية على محاوالت التعل ا التي يقو 

 258Henson :2014 ,"، أما هينس واالر )(13)من عملية التعلا
 &Eller اإلىراءات التي يقوم بها ( فيعرفانها مأنها: "مجموعة من

اينشةةةةةةةةةةةةة ة والعمليات الذهنية، وأسةةةةةةةةةةةةةاليب التعل ا، ال الب لمعرفة 
ا الذاتي التي تسةةةةت دم قب  عملية التعل ا وفي أثنا ها وب دها، عوالتحم 

ت ط، واإلدارل، وح  المشةةةةماليبهد  تحقيق التذ ر، والفها، والت  
 "ت (14)وغيرها من العمليات المعرفية ايخرى 

 علماء المدرسةةةةةةةةةةةةةة المعرفية على أنَّ مهارات ما وبالتالي اتفق
َرل ال ت دام  الب على التفكير، وعلى اسوراء المعرفة ُتعنى بتنمية ُقد 

؛ مناسةةةةةةةةةةةبة لتنمية مهارات التفكير لدياسةةةةةةةةةةةتراتيجيات وطرا ق تعل ا إ
ينَّها مهارات عقلية متعددل، تعم  على ضةةةةةةةبط تفكير ال الب عند 
معالجة المحتوى المعرفي، وتسةةةةةةها في سةةةةةةي رل ال الب على ىميع 
عمليات التفكير عند محاوالتا لح  المشمالت المتعددل، والتي تنمو 

قدرات وممارسةةةةةة الوتت ور نتيجة لمرور ال لبة مال برات المتنوعة، 
 المعرفية عبر المراح  الدراسية المتعددلت

وراء المعرفةةةة، بتعةةةدد وىهةةةات نظر  وقةةةد تعةةةددت مهةةةارات مةةةا
الباحثين، وينَّ من أهدا  هذه الدراسةةةةةة قيال فاعلية توظيف َتَقنَّية 

ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة في تنم ز في تدريس مبحث التَّر  ية الَواِقع الُمَعزِ 
وراء المعرفة لدى طالبات الصةا العا ةر ايسةاسةي في  رات مامها

ايردن، فقد تحددت الدراسةةةةةة الحالية في قيال سةةةةةبع مهارات منها، 
 وهي:

هةةةةدا ، ايعلى اقتراك ال ةةةةالبةةةةة قةةةةدرل  وهي مهاااارل التخ:ي :
، واختيار المال مة والمصةةةةةةةةةةةةةادرالمناسةةةةةةةةةةةةةب وت صةةةةةةةةةةةةةي  الوقت 

و اإلحسال أعلى تحداد هد  ستراتيجيات التعل ا المناسبة، والقدرل إ
تسةةةةةةةلسةةةةةةة  خ وات حلها، وتحداد العابات بوىود مشةةةةةةةملة، وترتيب 

وايخ اء المحتملة، و ذلك تحداد أسةةةةةةةةةةةةاليب معالجة الصةةةةةةةةةةةةعوبات 
 وايخ اء، والتنبؤ مالنتا   المرغوا فيها أو المتوقعةت 

 ال البة: وتتضةةةةةةةةةةةةةمن القدرل على امتال  مهارل تحديد األهداف
طريقة اتا اسةةةةةةةةةةةةت دامها، وتنفيذ ايهدا ؛ ينَّ  يهدا  محددل لك 

ق   ويتكلا وفاإلنسةةةةةةةةان الناىم هو الذخ يسةةةةةةةةير ويتحر  ويتصةةةةةةةةر 
 إلى تحايقهات ا، ولوال  أهدا  مرسومة مسبق  
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واإلدرا ،  ،والمراقبة ،وتتضةةةةةةةةةةةةةمَّن المشةةةةةةةةةةةةةاهدلَ  مهارل الترتيب:
َرل ال ةةةالبةةةة على تنظيا  ،وتر يز االنتبةةةاه د  ودقةةةة المالحظةةةة، أخ قةةةُ

لمعلومات واسةةت دامها مشةةم  منظا عبر توظيف عمليات التفكير، ا
 وتل يصها معد نهاية المهمة التعليميةت

َرل ال البة على توضةةةةةةةةةيم مهارل اكتشااااااااف األ :اء:  وتعني ُقد 
وضع  ه حتى يس اي رل في الموضو ، ولياغتها لفظي  المواقا الُمح

 لضةةةةةةةةةعادرا  ايخ اء أو نقاط اإأفكار لح  المشةةةةةةةةةملة من خالل 
 ، وتحداد أسبابها، وتصحيحها معد إمعان التفكير بهاتهاواكتشاف

َرل ال البة على ايخذ مم  ال يارات مهارل رب  األفكار:  وهي ُقد 
المتاحة لح  المشةةةةةةةةةةةملة، والربط بين ايفكار أثناء اإلىامة، وقدرتها 
على التفكير م را ق متعةةةةةددل لحةةةةة  المشةةةةةةةةةةةةةملةةةةةة؛ فهي من أعلى 

 وراء المعرفةت مامستويات مهارات 
َرل ال البة على وضةةةةةةةةع  مهارل تقديم المعرفة العلمية: وتعني ُقد 

أمثلة لجع  المعلومات ذات معنى، وقدرتها على لةةةةةةةةةةةةةول المعرفة 
ى ندام البناء التنظيمي المن قي للبالجدادل مملمات ىدادل، واسةةةةةةةةةةةت 

 المعرفيةت 
َرل ال ةةةالبةةةة على مراقبةةةة آليةةةات ت وهي مهااارل الترزيز: د  فيةةةذ نقةةةُ

المهمة، وسير اندماىها مع النتاىات المراد تحايقها، وهي تتضمن 
 االتر يز واالهتمام، وُتسةةةةةةةةةمى أيضةةةةةةةةة   إمقاء الهد  ضةةةةةةةةةمن مجاالت

 ،المراقبةةةة والتحما، وتعني اإلمقةةةاء على الهةةةد  في بؤرل االهتمةةةام
 والحفا  على تسلس  ال  واتت

ز، ألةةبم الُمَعز ِ ضةةوء هذا االسةةت دام الواسةةع لَتَقنَّية الَواِقع  وفي
من الضةةةةةةةةةةةةةرورخ تعزيز الجوانب اإليجابية لها، واالسةةةةةةةةةةةةةتفادل منها 
وتوىيةةا المجتمع لتحقيق معةةااير المواطنةةة الرقميةةة؛ فةةاالسةةةةةةةةةةةةةت ةةدام 
الواسةةةةةةةةةةع لمدوات الرقمية أدى ل لق مواطن رقمي ضةةةةةةةةةةمن مجتمع 

عليمية ت مواطنة الرقمية اتضةةمن إتاحة فر رقميت فالتعليا الجيد لل
 ايا تغذية راىعة تمنم ال لبة فهم  شةةةةةةةةةةةةةام  والمتكام ؛ لتقدللتقويا ال

حتى اتممنوا  ؛عفها في است دام هذه الَتَقنَّيةأفض  لنقاط قوتها وض
من تمث   طرا قها ال الة لتحقيق النجاكت ومن أها مجاالت تنمية 
ِبَية الَوطنيَّة  المواطنة الرقمية، المباحث الدراسةةةةية عامة، ومبحث التَّر 

تي سات االىتما ية، والفرو  الدرا إحدى بولفهايَّة خالة؛ والَمَدنِ 
طنة الصةةةةةةةةةةةةةالحة، ومفاريا الوالء سةةةةةةةةةةةةةاا ال لبة لايا المواك ُتعنى م

نتمةةةاء الوطني، وتزويةةةدها مةةةالمفةةةاريا واالتجةةةاهةةةات والمهةةةارات واال
المرغوبة والضةةةرورية إلعدادها للحيالت ومن هنا ىاءت هذه دراسةةةة 

َدِنيةةَّ بهةةد  قيةةال فةةاعليةةة تةةدريس مب ة والمةةَ ة الَوطنيةةَّ ِبيةةَ ة وفق حةةث التَّر 
ز راء و  في تنميةةة المواطنةةة الرقميةةة ومهةةارات مةةا ،َتَقنَّيةةة الَواِقع الُمَعزِ 

 المعرفة لدى طالبات الصا العا ر ايساسي في ايردنت
 
 

  :الدراسات السابقة
مت الدراسةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةامقة إلى محورين اتعلقان مالمتغيرات  قسةةةةةةةةة 
 التامعة للدراسة، وعلى النحو اآلتي:

 سةةةةةيمسةةةةةك دراسةةةةةات تناولت المواطنة الرقمية: والتي منها دراسةةةةةة -
هدفت التعر   "والتي  (Simsek & Simsek, 2013) وسةةيمسةةك

 اياسةةةةةة  ق ،مهارات المواطنة الرقمية الجدادل في تر يا ومناقشةةةةةةتها إلى
للمواطنة الرقمية، حيث ُطبِ ق اختبار تحصيلي، مالممارسات القا مة 
موزعين  ا( طالب  68صةةةةةال على عينة مقدارها )ومايال مهارات االت

ق المجمضةةام ة وتجريبية :على مجموعتين وعة ، وبي نت النتا   تفو 
ز في االختبار التحصةةةةةةةةةةةةةيلي  التي درسةةةةةةةةةةةةةت وفق َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 "ت(24)ومايال مهارات االتصال
 مةةةةةةةن هةةةةةةةوالنةةةةةةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورث ودودخ ودونةةةةةةةفةةةةةةةان أىةةةةةةةرى  ةةةةةةة و 

(Hollandsworth, Dowdy & Donovan, 2011 ) دراسةةةةةةةةةة
"هةةةدفةةةت تقييا المواطنةةةة الرقميةةةة في مراحةةة  التعليا العةةةام، وتممين 
المعلمين من مسةةةةةةةةةةةةةةاعةةدل طلبتها في اسةةةةةةةةةةةةةت ةةدام المواطنةةة الرقميةة 
الصةةةةةةةةةالحة، وقد  ةةةةةةةةةملت الدراسةةةةةةةةةة ىميع ال براء والمعنيين ممجال 

( أسةةئلة تدور حول المواطنة 10نة الرقمية، من خالل طرك )المواط
يعتقةةدون  َمن ن ال براء( مِ %49الرقميةةة، وقةةد أظهرت النتةةا   أنَّ )

 مةةةةأنَّ المعلمين يملكون الوعي الالزم حول المواطنةةةةة الرقميةةةةة، وأنَّ 
من المعلمين مقضةةةةةةةةةةايا المواطنة  ااإلداريين والمسةةةةةةةةةةؤولين أكثر و ي  

 "ت(15)الرقمية
"قيال درىة تضةةةةةةةةةةةةمين إلى ( 2017وهدفت دراسةةةةةةةةةةةةة طوالبة )

ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة  وقيال ،مفاريا المواطنة الرقمية في  تب التَّر 
ة راسةةةةةةةةةةةةةةة م ريقإلمام معلمي تلك الكتب بها، وقد تكونت عينة الد

ي ف ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّةمن معلمي التَّر   ا( معلم  43قصةةةةةةةةةةةةةدية من )
 تداعتمقد ، و الواحد ة قصةةةةةةبة إربد، ومن ىميع  تب المبحثمداري

الدراسةةةةةة المقابالت وتحلي  المحتوى، وقد أ ةةةةةارت نتا جها إلى خلو 
ىميع  تب عينة الدراسةةةةةةةةةةة من اسةةةةةةةةةةت دام مفهوم المواطنة الرقمية، 

ي معرفة معلمي المبحث مشةةةةةةةةةةةةةم   بير ممحاور المواطنة وإلى تدن  
 "ت(25)هاومفاريم الرقمية

( "التعر   إلى درىةةات 2018دفةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة مهةةدخ )بينمةةا هةة
الوعي مالمواطنة الرقمية لدى مسةةةةةةةةةةةةةت دمي وسةةةةةةةةةةةةةا   التوالةةةةةةةةةةةةة  

نه  الدراسةةةة الم تاالىتماعي وعالقتا ببعض المتغيرات، واسةةةت دم
الولةةةةةةةةةةةةفي المسةةةةةةةةةةةةحي، من خالل ت بيق مايال الوعي مالمواطنة 

، ( طالب700ة ىامعة ايقصةةةى بلغت )الرقمية على عينة من طلب
 اوعي مالمواطنة الرقمية ىاء عالي  تولةلت الدراسةة إلى أنَّ درىة الو 

في ىميع مجةةاالت أدال الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة، وإلى عةةدم وىود اختال  في 
 "ت(21)مستوى الوعي ممؤ رات المواطنة الرقمية
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وراء المعرفة: فقد هدفت دراسةةةةةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةةةةةةات تناولت مهارات ما -
وراء  مةةةا ( إلى قيةةةال فةةةاعليةةةة مهةةةاراتagnoM ,2010مةةةانجو )

ة، يساسيالمعرفة في تعزيز ح  المشةةةةةةةةةةكالت لدى طالا المرحلة ا
المرحلة المتوس ة  من طلبة ا( طالب  44) وتكونت عينة الدراسة من

ُطبِ ق وقد  ،تجريبية وضةةام ة :إلى مجموعتين تقسةةيمها مأمريميا، تا  
عليها مايةةةال مهةةةارات عمليةةةات العلا التكةةةامليةةةة، والتحليةةة  الكيفي 

الدراسةة أن  نتا  وبروتو والت ال لبة، و شةفت  ،الفيداو لتسةجيالت
ات داخةةة  المجموعةةةة ال الا في التةةةأمالت التعةةةاونيةةةة مشةةةةةةةةةةةةةةةةار ةةة

 ت(20)ةوراء المعرف ات ماسلو من أدى إلى زيادل  ،الصغيرل
( "فةةةاعليةةةة اسةةةةةةةةةةةةةت ةةةدام 2016اسةةةةةةةةةةةةةةةة علي )بينمةةةا تنةةةاولةةةت در 

ومهارات  ،سةةةةتراتيجيات التعل ا النشةةةةط في تنمية التحصةةةةي  المعرفيإ
والوعي ماآلراء الفلسةةةةةفية فى تدريس الفلسةةةةةفة، من  ،وراء المعرفة ما

ة، وراء المعرف خالل ت بيق اختبار تحصةةةةةةةيلي، ومايال مهارات ما
من  ا( طالب  68فلسةةةةةةةةةفية على عينة بلغت )ومايال الوعي ماآلراء ال

 :طلبةةة المرحلةةة الثةةانويةةة في مصةةةةةةةةةةةةةر، تاَّ توزيعها إلى مجموعتين
ق المجموعة التي ضةةةةةةةام ة وتجريبي ة، و شةةةةةةةفت نتا   الدراسةةةةةةةة تفو 

اسين، في االختبار والماي لمحتوى المقرر وفق التعل ا النشطدرست ا
 وراء و ةةذلةةك وىود عالقةةة ارتبةةاطيةةة موىيةةة بين تنميةةة مهةةارات مةةا

 "ت(5)المعرفة وتنمية الوعي ماآلراء الفلسفية
 أثر إلى( بدراسةةةةةةةة هدفت "التعر   2019وقام مسةةةةةةةلا ورديف )

 لكتروني قا ا على النمذىة والمحاكال في تنمية مهارات ماإبرنام  
قادسةةةةةةةةةةةةية مالعراق، بلغت وراء المعرفة لدى عينة من طلبة ىامعة ال

تجريبية  :إلى مجموعتين اا وطالبة، تاَّ توزيعها عشةةةةةةةوا ي  ( طالب  88)
وراء المعرفة،  لمهارات ما اضةةةةام ة، واسةةةةت دمت الدراسةةةةة ماياسةةةة  و 

  درسةةةةةةةةةةةةت وفق البرناموأظهرت النتا   تفوق طلبة المجموعة التي 
لكتروني القا ا على النمذىة والمحاكال التجريبية في اكتسةةةةةةةةةةةةةاا اإل

 "ت(22)وراء المعرفة مهارل ما
درىة است دام ( دراسة هدفت "تبيان 2019) وأىرى أبو الحاج
وأثرهةةةا في درىةةةة وراء المعرفةةةة  لمهةةةارات مةةةا المعلمين في ايردن

التفوق واإلبةةةدا  ايكةةةاديمي لل لبةةةة، من خالل اسةةةةةةةةةةةةةت ةةةدام المنه  
معلمين وراء المعرفة لل الولفي، بت بيق مايال مهارات التفكير ما

والمعلمةةات، ومايةةال درىةةة التفوق واإلبةةدا  ايكةةاديمي لل لبةةة على 
في تربية لواء الجامعة ومعلمة  ا( معلم  347ينة الدراسةةةةةةة البالغة )ع

وأ ةةةةةةةةةةةةةةارت النتةا   إلى أنَّ درىةة اسةةةةةةةةةةةةةت ةدام المعلمين  في عمةان،
عالقة فضةةةال  عن وىود وراء المعرفة ىاءت متوسةةة ة،  لمهارات ما

 والتفوق واإلبةةدا  ،طرديةةة بين اسةةةةةةةةةةةةةت ةةدام المعلمين لتلةةك المهةةارات
 "ت(1)ايكاديمي لل لبة

ُاالحظ أنَّها  ،ومن خالل اسةةةةةةةةتعراض الدراسةةةةةةةةات ذات الصةةةةةةةةلة
ية الَواِقع )َتَقنَّ  :سةةةة الَباِحثي ن من حيث موضةةةوعها العاماتفقت مع درا

وفي  ،في اسةةةةةةت دام المنه   ةةةةةةبا التجريبي ومع معضةةةةةةها ز(،الُمَعز ِ 
مي زت تاختيار مرحلة التعليا المدرسي لت بيق دراستها عليها، بينما 

 نتهاعي  تكونت الدراسةةةةةةةةة الحالية عنها في مجتمعها البشةةةةةةةةرخ، حيث 
، فضال  عن معدها ا ر ايساسي في ايردنت الصا العمن طالبا

؛ حيث  اتضةةةةةةةةةةةةةم عدم وىود دراسةةةةةةةةةةةةةة تناولت َتَقنَّية الَواِقع الت بيقي 
ز وفةةةاعليتةةةا في تنميةةةة المواطنةةةة الرقميةةةة ومهةةةارات مةةةا راء و  الُمَعزِ 

بحث على م في ُمعدها الت بيقيتميزت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة إذ المعرفة، 
ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة ة في بناء من الدراسةةةات السةةةامق قد أفادتت و التَّر 

، ولةةياغة مشةةملة الدراسةةة وأسةةئلتها، وبناء اوتد يم ايدا النظرخ 
 أدوات الدراسة، وإىراءاتها، ومناقشة النتا  ت

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اطئة من خالل مالحظة الباِحَثي ن لكثير من الممارسةةةةةةةةةةةةةات ال 

ق في ظ  عدم توفر طرا و لكترونية، لتعام  ال لبة مع الشةةةةةةةةبمة اإل
نها من من التعام  السةةةةةةةةةةةةةليا مع وسةةةةةةةةةةةةةا   يتدريس تعم  على تمم

من المواطنةةةة  الكتروني الحةةةداثةةةة، والةةةذخ يعةةةد ىزء  االتصةةةةةةةةةةةةةةةال اإل
، و ذلك (25)(2017أ ةةةةةةةةةةارت إليا دراسةةةةةةةةةةة طوالبة ) والذخالرقمية، 

وراء المعرفة،  ما أ ةةارت دراسةةة الحسةةيني  ضةةعفها في مهارات ما
تبا   معلمي مبحث ا، وربما يمون من أسةةةةةةةةةةةةةباا ذلك (4)(2014)

ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة طرا ق تدريس اعتيادية غير فاعلة، عجزت  التَّر 
 عن مراعال أمعاد المواطنة الرقمية، وعدم مراعال تنمية مهارات ما

وتقديا المادل في لةةةةةةةةةةةةةورل مجردل ثابتة؛  ،وراء المعرفة لدى ال لبة
بةةةد من البحةةةث عن طرا ق تةةةدريس حةةةداثةةةة تبرز الةةةدور  فكةةةان ال

ز، والتي  اإليجةةابي الفةةاعةة  لل ةةالةةب، والتي منهةةا َتَقنَّيةةة الَواِقع الُمَعزِ 
اتجعةةةة  المحتوى التعليمي  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةة  ، وتربط بين النظريةةةة وممتعةةةة 

 والت بيق  قاعدل تربوية عمليةت
في  ةوينَّ العالا المعالةةةر يشةةةهد اليوم تغيرات ها لة ومتسةةةارع

في عصةةةةةر لةةةةةناعة التفكير وعصةةةةةر االنشةةةةة ار  ،ىميع المجاالت
ا تحصةةين قي مدرسةةةالمعرفي المعلوماتي؛ وهذا ايمر أوىب على ال

المجتمع من آثةةاره السةةةةةةةةةةةةةلبيةةة، ومن أها هةةذه الايا قيمةةة المواطنةةة، 
ممهارات التعام  مع التكنولوىيا المعالةةةةةةةةةةةةةرلت لذلك  تزويدهو ذلك 

لجة ىوانب القصةةةةةةةور في تنمية قيا ىاءت هذه الدراسةةةةةةةة بهد  معا
)اإلتاحة الرقمية، والتجارل الرقمية،  :المواطنة الرقمية، والتي تشةةةةةةم 

واالتصةةةةةةةةةةةةةةاالت الرقميةةة، وايخالقيةةات الرقميةةة، والحمةةايةةة الرقميةةة(، 
وراء المعرفة لدى طالبات الصةةةةةةةةةةةةةا العا ةةةةةةةةةةةةةر  وتنمية مهارات ما

ز في تبتوظيف َتَقنَّية الَواِقع ال ،ايسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي في ايردن دريس ُمَعزِ 
ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّةت وسةةةةةةةةةةتحاول الدراسةةةةةةةةةةة اإلىامة عن  مبحث التَّر 

 السؤالين اآلتيين:
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عند مسةةةةةةةةتوى  احصةةةةةةةةا ي  إيول: ه  توىد فروق دالة السةةةةةةةةؤال ا
بين متوسةةةةةةةةةةةةة ات درىات طالبات مجموعتي  ،(α=05ت0الداللة )

ُتعزى  ،الدراسةةة "التجريبية والضةةام ة" على مايال المواطنة الرقمية
ز، ال ريقة االعتيادية(؟ت :ل ريقة التدريس  )َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 
عند مسةةةةةةةةتوى  احصةةةةةةةةا ي  إاني: ه  توىد فروق دالة ثالسةةةةةةةةؤال ال

بين متوسةةةةةةةةةةةةة ات درىات طالبات مجموعتي  ،(α=05ت0الداللة )
 ،ةوراء المعرف الدراسةةةةةةةةةة التجريبية والضةةةةةةةةةام ة في تنمية مهارات ما

ز، ال ريقة االعتي :ُتعزى ل ريقة التدريس  ادية(؟ت)َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 أهمية الدراسة:  
احثين تقدم للبأنها  فيتأتي أهمية الدراسةةةةةةةة من الناحية النظرية 

ز، من خاللدليال   والمهتمين   للتدريس في ضةةةةةةوء َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 
ز لالسةةةةةةةةةةةةةتفةةادل منهةةا في  ،خ وات التةةدريس وفق َتَقنَّيةةة الَواِقع الُمَعزِ 
لمواطنة الايال أمعاد مأدوات محثية مقننة ها تزودو  ،عملية التدريس

 اظري  ا نتوفر الدراسةةةةةةةةة أدم  و ذلك  وراء المعرفةت الرقمية ومهارات ما
ه  وراء المعرفة يسةةةةةةةةةةة ومهارات ما ،ا لحايقة المواطنة الرقميةوتربوي  

 الرىو  إليات
من معلمي  أنهةةا قةةد تفيةةد  ال   فيتةةأتي أهميتهةةا الت بيايةةة  بينمةةا

ِبَية الَوطنيَّة والَمَدِنيَّة َتَقنَّية بريفها ، وذلك بتعاومشةةةةةةةةةةةةةرفي مبحث التَّر 
ِبَية الَوطنيَّة والَمدَ  ز، و يفية توظيفها في تدريس التَّر  ِنيَّة، الَواِقع الُمَعزِ 

ز في  وإعداد دورات تدريبية لمعلميها في توظيف َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 
تدريس المحتوى المعرفي، و ذلك مؤلفي الكتب المدرسةةةةةةةةةةةةةية وأدلتها 

ز ضةةةةمن وسةةةةا   التعل ا االلكترو بتضةةةةمين َتَقنَّية الَواِقع الُمعَ  ني في زِ 
 ايدلة والكتب المدرسيةت 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
لصةةا طالبات افي  ومن ثا  الحدود الممانية ةتمث لت الحدود البشةةري

مدارل الحصةةاد التربوخ، التامعة ل ، ممن انتسةةبنالعا ةةر ايسةةاسةةي
الزمانية  الحدود أم اعمانت  –لمدارية التربية والتعليا للواء القويسةةةةمة

الفصةةةةةةةةةةةةةةةةة  الثةةةةةاني من العةةةةةام الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةي  فقةةةةةد انحصةةةةةةةةةةةةةرت في
 في فقد تمثلتالحدود الموضةةةةةةو ية ب صةةةةةةو  و  مت2018/2019
 : اآلتي

ة يَ بِ ر  من مبحث التَّ  ،(ايردن والت ور الديمقراطي)تصةةةةةميا وحدل  -
ة للصةةةةةةا العا ةةةةةةر ايسةةةةةةاسةةةةةةي المقرر من وزارل يَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ الوَ 

َقنَّية الَواِقع تَ مما اتوافق مع تكنولوىيةا  ،في ايردن التربية والتعليا
ز  تالُمَعزِ 

وهي: تعزيز  ،أمعادمايال المواطنة الرقمية الممون من سةةةةةةةةةةةةةتة  -
جةةارل التعةةامةة  مع التو معرفةةة القوانين الرقميةةة، و الثقةةافةةة الرقميةةة، 

الصةةةةةةةةةةحة والسةةةةةةةةةةالمة الرقمية، و تممين ايمن الرقمي، و الرقمية، 
 ن الرقميتمسؤوليات المواطو 

حداد تو وراء المعرفة السبع، وهي: الت  يط،  مايال مهارات ما -
قديا تو ربط ايفكار، و اكتشةةةةةةا  ايخ اء، و الترتيب، و ايهدا ، 

 التر يزتو المعرفة العلمية، 
 اهمحددات الدراسةةة: تحددت نتا   هذه الدراسةةة م بيعة إىراءات

ميا تصو  ،اما وثباتهمومدى لدقه ي الدراسة،من حيث تصميا أدات
ز لمعلالدلي    توفق تقنية الواقع المعز 

 مص:لحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
 تضمنت الدراسة المص لحات والتعريفات االىرا ية اآلتية:

ز فَتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ  وىونسةةةةةةةةةةةةةون  ويااون من ايون  ها     : يعر 
(Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011: 120)، امأن ه: 

"التكنولوىيةةةا التي ُتعزز العةةةالا الحايقي من خالل المحتوى الةةةذخ 
محتوى م ضةةةةةةافة ال َتَقنَّيةهذه ال انتجا الحاسةةةةةةب اآللي، حيث تسةةةةةةمم

الرقمي مسةةةةةالسةةةةةة إلدرا  تصةةةةةور المسةةةةةت دم للعالا الحايقي، حيث 
يممن إضةةةافة اي ةةةمال ثنا ية ايمعاد وثالثية ايمعاد، وإدراج ملفات 

ومعلومات نصةةةةية،  ما يممن لهذه التعزيزات أن  ،الصةةةةوت والفيداو
  ت"(27)من حولها خ وفها ما يجر  ،تعم  على تعزيز معرفة ايفراد

تعزيز المةةةادل العلميةةةة لوحةةةدل ايردن ": امةةةأنهةةة ا  إىرا يةةة  عرَّ تُ و 
ة للصةةةةةةةةةةةةةا يَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ ة الوَ يَ بِ ر  والت ور الديمقراطي من مبحث التَّ 
ة على طالبات الصةةةةةا العا ةةةةةر العا ةةةةةر ايسةةةةةاسةةةةةي، والمعروضةةةةة

ايسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةي ممجموعة من الملفات الرقمية التي تشةةةةةةةةةةةةةتم  على 
فيداوهات، ولةةةةور، ومعلومات نصةةةةية، اتا عرضةةةةها ضةةةةمن خ ة 

 ،محيةةةةث اتا الةةةةدم  بين  ةةةةةةةةةةةةةرك المعلا الفعلي ،الموقا التعليمي
 ت "والكا ن الرقمي

 (54:  2001)يعرفهةةا الغبيسةةةةةةةةةةةةةي ة: يةةَّ نِ دَ ة والمةةَ طنيةةَّ ة الوَ يةةَ بِ ر  التَّ 
"أحد فرو  الدراسةةةةةةات االىتما ية التي تزود ال لبة مالمفاريا مأنها: 

ي ف ،واالتجاهات والمهارات المرغوبة والضةةةةةةةةةةرورية إلعدادها للحيال
باا الن ا ةةةةةئين، من أى  اكتسةةةةةاا  إطار تربوخ   اهتا  ممسةةةةةاعدل الشةةةةة 

الةة في  روريةة للحيةال الفعة  المهةارات، والمفةاريا، واالت جةاهةات الضةةةةةةةةةةةةة 
عور لدى ايفراد محب  مجتمعها المج تمع، وتنمية اإلحسةةةةةةةال والشةةةةةةة 

  ت"(3)واالنتماء والوالء لا
صةةةةةةةةةةا العا ةةةةةةةةةةر لل ةيَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ ة الوَ يَ بِ ر  فهي مبحث التَّ  اإما إىرا ي  
المقرر من وزارل التربية والتعليا في ايردن للعام الدراسي  ،ايساسي
 تم2019/2018

فها ال المواطنة الرقمية: ( 175: 2017)مصةةةةرخ و ةةةةعث حيث ُيعر 
مأن ها: "القواعد ايخالقية، والضةةةوامط القانونية، والمعااير السةةةلو ية، 
والمبادئ الوقا ية، الهادفة إلى حماية ال لبة من أخ ار التكنولوىيا 
الرقمية، ومسةةةةةةةةةةةةةاعدتها على االسةةةةةةةةةةةةةتفادل القصةةةةةةةةةةةةةوى من مميزاتها؛ 

ي ى التكيف والعيش مأمان فليصةةةةةةةةةةبحوا مواطنين رقميين قادرين عل
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العصةةةةةةةةةةةةةر الرقمي، والتمتع محقوقها، وتأدية ما عليها من واىبات 
 "ت(6)ومسؤوليات للمواطن في هذا العصر

ية سةةةةةةةةةةةةةتة تنم"ا، مأنها: المواطنة الرقمية إىرا ي   انعر   الباحثيُ و 
فةةةة معر و للمواطنةةةةة الرقميةةةةة، وهي: تعزيز الثقةةةةافةةةةة الرقميةةةةة،  أمعةةةةاد

تممين ايمن و التعةةةةامةةةة  مع التجةةةةارل الرقميةةةةة، و القوانين الرقميةةةةة، 
مسةةةؤوليات المواطن الرقميت و الصةةةحة والسةةةالمة الرقمية، و الرقمي، 

 الصا العا ر ايساسي طالبةسة مالدرىة التي حصلت عليها مقا
من إعةةةةةداد ) ت"داءات الفعليةةةةةة للمواطنةةةةةة الرقميةةةةةةيةةةةةال ايعلى ما

 ت (َثي نالباحِ 
فهةةا ىروان  حيةةثوراء المعرفةةة،  ات مةةامهةةار   (44: 2016)عر 

ة حما وظيفتها الت  يط والمراقبالتي يعمليات المجموعة من  :مأنها
والتقيةةةةةةةةيا يداء الفرد في ح  المشملة، محيث تشم  مهارات تنفيذية 
مهمتها توىيا مهارات التفكير الم تلفة العاملة في ح  المشةةةةةةةةةةةةةملة 

نةةةةةةات ايداء الةةةةةةذ ي أو معةةةةةةالجةةةةةة وهي أحةةةةةةد أها ممو  تهةةةةةةا،وإدار 
 ت (12)المعلومات

الةةدرىةةة التي حصةةةةةةةةةةةةةلةةت عليهةةا طةةالبةةة ": مةةأنهةةا اوُتعر   إىرا يةة  
وراء المعرفة،  الصةةةةا العا ةةةةر ايسةةةةاسةةةةي على مايال مهارات ما

تحداد ايهدا ، و مهارات، وهي: مهارل الت  يط،  الممون من سبع
تقةةةديا المعرفةةة و ربط ايفكةةةار، و اكتشةةةةةةةةةةةةةةةا  ايخ ةةةاء، و الترتيةةةب، و 

 ت (َثي نالباحِ  من إعداد)، "التر يزو العلمية، 

 واإلجراءات: ال:ريقة
اعتمدت الدراسةةةةةةةةةةةةة الحالية المنه   ةةةةةةةةةةةةبا منهجية الدراساااااااااة: 

زَتَقنَّية الَواِقع الالتجريبي، وهو اينسةةةةةةةب للكشةةةةةةةا عن فاعلية   :ُمَعزِ 
ء راو  في تنمية المواطنة الرقمية ومهارات ما ،"المتغير المسةةةةةةةةةةةةةتق "

 ت"المتغيرات التامعة" :المعرفة
تكون أفراد الدراسةةةةة مصةةةةورل قصةةةةدية من ىميع أفراد الدراساااة: 

في مدارل الحصةةةةاد التربوخ  ،طالبات الصةةةةا العا ةةةةر ايسةةةةاسةةةةي
التامعة لمدارية التربية والتعليا للواء القويسةةةةةةةةةةةةةمة في عمان، خالل 

؛ لوىود أكثر من م2018/2019الفصةة  الدراسةةي الثاني من العام 
َثي ن، دارل مع الباحِ اإلتعاون ل عبتين للصا العا ر في المدرسة، و 

وتوافر اإلممةةانةةات الفنيةةة واإلداريةةة لت بيق الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة فيهةةات حيةةث 
إلى مجموعتين  ا( طالبة، تاَّ توزيعه65تكونت عينة الدراسةةةةةةةةة من )

( طالبة درسةةةةةةةن 35)تكونت من مجموعة تجريبية  :بنحو عشةةةةةةةوا ي
زَتَقنَّية المقرر وفق  ( 30) تتكون ، ومجموعة ضةةةةةةام ةالَواِقع الُمَعزِ 

 طالبة درسن مال ريقة اإلعتياديةت 

  أدوات الدراسة:
قةةام البةةاحثةةان مةة عةةداد مايةةال : أواًل: مقياس المواطنة الرقمية

ة، يَّ نِ دَ ة والمَ نيَّ طة الوَ يَ بِ ر  للمواطنة الرقمية معد تحلي  محتوى  تاا التَّ 

التربوخ المتعلق مموضةةةةةةةةو  الدراسةةةةةةةة  ومراىعة دلي  المعلا، وايدا
ن  ،(21)(2018مهدخ )، و (25)(2017كدراسةةةةةةةةةةةةةة طوالبة ) حيث تكو 

 تأمعاد( فقرل، موزعة على ستة 61المايال مصورتا ايولية من )
  لدق مايال المواطنة الرقمية:

أحد عرض المايال على من خالل الصةةةةةةةةةةةةةدق الظاهرخ:  -1
ا ا ُم ت صةةةةةةةةةةةةةة  م  وفي ضةةةةةةةةةةةةةوء  ،ردنيةفي الجامعات اي عشةةةةةةةةةةةةةر ُمحم 

قام الباحثان م عادل لةةةياغة معض العبارات، واسةةةتبعاد ها مالحظات
التعةداالت المقترحةةت وبنةاء عليةا فقةد ألةةةةةةةةةةةةةبم اء ىر إ( فقرل، و 13)

ن  مالمايال  ( فقرلت وتكونت اإلىامة 48من ) اصةةةةةةةةةةةورتا النها ية ممو 
الفقرات المايةةةال من ثالث درىةةةات ا، أح: )دا مةةة  ا، أبةةةد   تاَّ ، و (يةةةانةةة 

: وهي ، ةةالبةةاتاللمواطنةةة الرقميةةة لةةدى ل ثالثةةة مسةةةةةةةةةةةةةتويةةاتاعتمةةاد 
 )مرتفع، ومتوسط، ومن فض(ت

للمايال قام البنا ي: للتحقق من اللدق البنا ي الصةةةةةدق  -2
كةة  فقرل من فقرات  ةة  بحساب معامالت االرتباط بان ثةةان الباح

اط مالت االرتبمجال مالدرىة الكلية للمجال، حيث تراوحت قيا معا
رتباط موىبة ومرتفعة وهي قيا معامالت ا ،(93ت0 - 71ت0ين )ب

 تللمايالشير إلى االتساق الداخلي تُ  ،حصا يةإوذات داللة 
قةةام البةةاحثةةان مةةاسةةةةةةةةةةةةةت راج ثبةةات : ثبةةات مايةةال المواطنةةة الرقميةةة

وإعةةةادل االختبةةةار  طريقةةةة االختبةةةارإحةةةداهمةةةا:   ريقتين:م مايةةةالال
(tretesTest-R)، عينةةةة من خةةةارج عينةةةة  وذلةةةك بت بيقةةةا على

 بلغ( طالبة مفارق زمني 20الدراسةةةةةةةةةةةةةة، ومن مجتمعها، وقد بلغت )
معام  ارتباط واسةةةةة ة حسةةةةةاا معام  الثبات ب تا  حيث ن، يأسةةةةةبوع
ة مناسةةبهي (، و 89ت0وبلغ معام  الثبات للمايال  م  ) ،بيرسةةون 

: من خالل طريقة االتسةةةةةةةةةةاق الداخليالثانية: و  ،يغراض الدراسةةةةةةةةةةة
( طالبة من خارج عينة 20عينة عشةةةةةوا ية عددها )ل حسةةةةةاا الثبات

حت حيث تراو  لفا،أن مجتمعها، وذلك م ريقة  رونباخ وم ،الدراسةةةةة
(، وتعد هذه الايا عالية؛ مما ادل 91ت0 – 76ت0معام  ألفا بين )

ال بالتالي ألةةةةةةةةةةةةةبم المايالمايال، و معاد على أنَّ الثبات مرتفع ي
 للت بيقت الالح  

تاَّ إعداد هذا المايال  :وراء المعرفة مهارات ما: مقياس اثانيً 
، حيث (5)(2016معد االطال  على ايدا التربوخ  دراسةةةةةةة علي )

ن المايال مصةةةةةةةةةةةةورتا ايولية من ) ( 7)( فقرل، موزعة على 42تكو 
 أمعادت 

  وراء المعرفة: لدق مايال مهارات ما
أحد على  تاَّ عرض المايةالحيةث الصةةةةةةةةةةةةةةدق الظةاهرخ:  -1

اعشةةةةةةةةةةةةةر  ا ُم ت صةةةةةةةةةةةةةة  م  وفي ضةةةةةةةةةةةةةوء  ،في الجامعات ايردنية ُمحم 
( فقرات، 7) تلةةةةةةةةةةياغة معض العبارات، وحذف ها أُعيدتمالحظات

رات قما لا عالقة م بيعة الف حيث أبدى المحممون مقترحاتها في
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اء عليةةا فقةةد ألةةةةةةةةةةةةةبم المايةةال وبنةة ،ولغتهةةا ومالءمتهةةا في الايةةال
ن    ( فقرلت 35صورتا النها ية من )م اممو 

ا، وتكونةةت اإلىةةامةةة لفقرات المايةةال من ثالث درىةةات : )دا مةة 
ا عرفة وراء الم لمهارات ما ثالثة مسةةةةةةةتوياتتاَّ اعتماد ، و (أحيان ا، أبد 

 : )مرتفع، ومتوسط، ومن فض(توهي البات اللدى 
 تا  للمايال البنا ي: للتحقق من اللدق البنا ي الصةةةةةةةدق  -2

ت  ةةةة  مجةةةةال راكةةةة  فقرل من فقحساب معامالت االرتباط بان 
ن مالت االرتبةاط بيحيةث تراوحةت قيا معةا ،مةالةدرىةة الكليةة للمجةال

رتبةةةاط موىبةةةة ومرتفعةةةة اوهي قيا معةةةامالت  ،(91ت0 - 70ت0)
شةةةةةير تُ  حيث ،(05ت0حصةةةةةا ية عند مسةةةةةتوى الداللة )إوذات داللة 

 للمايالتإلى االتساق الداخلي 
راج اسةةةةةةةت وراء المعرفة: قام الباحثان م ثبات مايال مهارات ما

ار طريقة االختبار وإعادل االختبإحداهما:  مايال م ريقتين:الثبات 
(tretesTest-R)وذلةةةك بت بيقةةةا على عينةةةة من خةةةارج عينةةةة  ؛

بلغ ( طةةالبةةة مفةةارق زمني 22ومن مجتمعهةةا، بلغةةت ) ،الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة
 معام  ارتباطواسةةةةة ة تاَّ حسةةةةةاا معام  الثبات بحيث ن، يأسةةةةةبوع

ة مناسةةبهي (، و 91ت0للمايال  م  ) بيرسةةونت وبلغ معام  الثبات
من خالل  طريقة االتسةةةةةةةةةةةةاق الداخليالثانية: و  يغراض الدراسةةةةةةةةةةةةةت

( طالبة من خارج عينة 22عينة عشةةةةةوا ية عددها )لحسةةةةةاا الثبات 
 كحيث تراو  لفا،أن مجتمعها، وذلك م ريقة  رونباخ وم ،الدراسةةةةةةةةةةةةةة

مما ادل وتعد هذه الايا عالية؛  (،90ت0 – 79ت0)معام  ألفا بين 
يال بالتالي ألةةةةةةةبم الماالمايال، و هارات على أنَّ الثبات مرتفع لم

 للت بيقت الالح  

 رشادي: دليل المعلمة اإل 
عم  الباحثان على إعداد دلي  لكي تسةةةةةةةةتر ةةةةةةةةد ما المعلمة في 

زوفق َتَقنَّية الَواِقع المُ ساسي تدريس طالبات الصا العا ر اي  ؛َعزِ 
، ةهذه الَتَقنَّي سةةةةةةةةةةةةةامقة التي تناولتالرىو  للدراسةةةةةةةةةةةةةات المن خالل 

 لتحقيق النتاىات التعليمية المتعلقة مالمواطنة الرقمية ومهارات ماو 
ز تاَّ وقةةةةد ، وراء المعرفةةةةة   وات وفق الإعةةةةداد َتَقنَّيةةةةة الَواِقع الُمَعزِ 

 :اآلتية
دتحلي  المادل التعليمية: حيث  -1 نَّية من َتقَ  العام الهد  ُحد 

زالَواِقع الُمعَ   وراء تنميةةةةة المواطنةةةةة الرقميةةةةة ومهةةةةارات مةةةةا :وهو ،زِ 
ة يَ بِ ر  التَّ  مبحثالمعرفة لدى طالبات الصةةةا العا ةةةر ايسةةةاسةةةي في 

 ما تاَّ تحداد خصةةا   طالبات الصةةا العا ةةر  ،ةيَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ الوَ 
( سةةةةةةةةةنةت ومن ثا تاَّ تحلي  16-15) أعمارهن البالغةايسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي 

 مقراطي،)التممين الةةةةةةدي :من درول والمتكون حتوى المعرفي، الم
  تردن، والتعددية الفكرية في ايردن(والتعددية الحزبية في اي

ر محدد لمرحلة إنتاج وضةع تصةو   تا  حيث مرحلة التحداد:  -2
ز من ، اهةةةحيةةةث التكلفةةةة، والزمن الالزم إلعةةةداد َتَقنَّيةةةة الَواِقع الُمَعزِ 

 ت بيقدام واسةةةةةةةةةةةةةت ةةةةوتجهيز الفيةةةةداوهةةةةات والصةةةةةةةةةةةةةور التعليميةةةةة، 
(BLIPPAR وهو ت بيق ادعا تكنولوىيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ،)التي و  ،هذه الَتَقنَّية

سهولة التعام ، وعدم حاىتا للمساحة الكبيرل لت زينات ومن تتميز م
معد  للدرول (المعرفية وايدا ية) :ثا تاَّ تحداد ايهدا  اإلىرا ية

 دادفي هذه المرحلة تح  ما تا  عرفيت محتوى المالتحليلها، وحسةةةةةةب 
 تنمط التعل ا الفردخ ماست دام الهاتا الجوال

 إعداد المحتوى التعليمي للدرولوفيها تاَّ مرحلة الت وير:  -3
ز َتَقنَّية الَواِقعمدعومة مالعالمات ال الة ب ،الثالثةالتعليمية   ،الُمَعزِ 
هات ربط الفيداو من خالل  ؛ر ادخ لل البنة في الدلي  اإلوالمضم  
ع لةةةور م ،تصةةةميمها في مرحلة سةةةامقة لتي تا  ا التعليمية والصةةةور

، وذلك ماسةةت دام مع المحتوى المعرفي المحددمناسةةبة وذات عالقة 
تحمي  الت بيق تاَّ (ت وضةةةةةةةةةةةةةمن هذه المرحلة BLIPPARت بيق )

على ايىهزل الةةذ يةةة لل ةةالبةةات، وذلةةك معةةد التةةأكةةد من لةةةةةةةةةةةةةالحيةة 
 الفيداوهات والصورت

تنفيةةةةذ خ وات التةةةةدريس على تاَّ  حيةةةةثمرحلةةةةة الت بيق:  -4
 هااتتدريس طالب حيث تا  ، المجموعة التجريبية: مجموعتي الدراسةةةةةةةة

زالم تدريس ينما تاَّ ب، حتوى التعليمي المقرر وفق َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 
 طالبات المجموعة الضام ة مال ريقة االعتياديةت

نة لمواطا"مايال  :معد إعداد أداتي الدراسةةةةمرحلة التقويا:  -5
وت بيقهمةا على عينةة  "،وراء المعرفةة ومايةال مهةارات مةا ،الرقميةة

ا ن قبلي  ت بيق ايداتي ، تا  هماوثبات همامن لةةدق، والتأكد اسةةت ال ية
 تعلى عينة الدراسة اوبعدي  

تاَّ توىيا المعلمة إلى مجموعة  ،ر ةةةةةةةةادخوعن طريق الدلي  اإل
َتَقنَّية  الدراسةية المقررل وفق من اإلىراءات التنفيذية المتعلقة مالوحدل

ز  تالَواِقع الُمَعزِ 
اعلى تاَّ عرض الدلي   :الدلي لدق  م ا ُم ت ص   أحد عشر ُمحم 

ميراء مةة مةةايخةةذ  البةةاحثةةانقةةد قةةام و  ،في الجةةامعةةات ايردنيةةة ن المحم 
 ،والمعةةةةةةار  ،دليةةةةةة ، وال براتالةةةةةةممونةةةةةةات  :حول هامالحظةةةةةةاتو 

ا ودرىة ارتباطه ،واينشةةةةةةة ة المقترحة، ومدى مناسةةةةةةةبتها ،والمفاريا
 وراء المعرفةت  بتنمية المواطنة الرقمية ومهارات ما

 إجراءات ت:بيق الدراسة:
، ومن ثا اختيار مجموعتين من ااختيار المدرسةةةةةةةةةةةةة قصةةةةةةةةةةةةدي   -1

ا ضةةام ة وايخرى طالبات الصةةا العا ةةر ايسةةاسةةي، إحداه
 تعشوا يبنحو تجريبية 

 جموعتين قب  البدء في ت بيق الدراسةتضبط تكافؤ الم -2
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 اءور  ومايةةال مهةةارات مةةا ،ت بيق مايةةال المواطنةةة الرقميةةة -3
 تاالمعرفة على المجموعتين قبلي  

ز علىتنفيةةةذ درول الوحةةةدل ال -4  مقررل وفق َتَقنَّيةةةة الَواِقع الُمَعزِ 
بةةةةةال ريقةةةةةة االعتيةةةةةاديةةةةةة للمجموعةةةةة المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة، و 

 الضام ةت
وراء المعرفةةة  ومهةةارات مةةا ،لمواطنةةة الرقميةةةت بيق مايةةال ا -5

 تاتين معدي  على المجموع
 تاوبعدي   اعلى الماياسين قبلي   أفراد الدراسةتصحيم استجامات  -6
من  ؛وإىراء المعالجات اإلحصةةةةةةةةةةةةةا ية الالزمة ،ىمع البيانات -7

خالل اسةةت دام برنام  الحزمة اإلحصةةا ية للعلوم االىتما ية 
(SPSS ت) 

ي ووضةةع التولةةيات المناسةةبة ف، النتا   ومناقشةةتهااسةةت راج  -8
 ضوء تلك النتا  ت

 تصميم الدراسة ومتغيراتها: 
 :وفق ا لآلتيمالرموز يمون م  ط تصميا الدراسة 

O2 O1 X O2 O1 G1 

O2 O1 ـــ O2 O1 G2 

G1المجموعة التجريبيةت : 
G2المجموعة الضام ةت: 
O1 ت اا وبعدي  قبلي  المواطنة الرقمية، وُطبَّق : مايال 
O2تاوبعدي   اوراء المعرفة، وُطبَّق قبلي   : مايال مهارات ما 
X ز: التدريس ماست دا  تم َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 ةةة : التدريس ماست دام ال ريقة االعتياديةت
 وبالتالي فقد ا تملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية: 

َقنَّية تَ المتغير المسةةةةةةةةتق : طريقة التدريس ولها مسةةةةةةةةتويان، وهما: توظيف 
ز  ال ريقة االعتياديةتو ، الَواِقع الُمَعزِ 

 وراء المعرفةت مهارات ماو المتغيرات التامعة، وهي: المواطنة الرقمية، 

 المعالجة اإلحصائية: 

مغرض اإلىامة عن أسةةةةةةةةئلة الدراسةةةةةةةةة ىرى اسةةةةةةةةت دام المتوسةةةةةةةة ات 
 على مايال المواطنة ال الباتالحسةةةةةةةةةةةابية، واالنحرافات المعيارية يداء 

تحليةةة  التبةةةاان ايحةةةادخ و  ،وراء المعرفةةةة الرقميةةةة، ومايةةةال مهةةةارات مةةةا
(، وتحلي  التباان ايحادخ المصةةةةاحب المتعدد ANCOVAالمصةةةةاحب )

(MANCOVA)ت 

 لدراسة:نتائج ا
ا: "ه  توىد فروق دالة  النتا   المتعلقة مالسةةةةةةةةةةةةةؤال ايول والذخ نصةةةةةةةةةةةةةة 

(، بين متوسةةةةةةةة ات درىات α=05ت0إحصةةةةةةةةا ي ا عند مسةةةةةةةةتوى الداللة )
طالبات مجموعتي الدراسة: "التجريبية والضام ة"، على مايال المواطنة 

ز، ال  يقةةةةةةةة ر الرقميةةةةةةةة ُتعزى ل ريقةةةةةةةة التةةةةةةةدريس: )َتَقنَّيةةةةةةةة الَواِقع الُمَعزِ 
 (؟"ت عتياديةاال

عن هذا السةةةةؤال تاَّ حسةةةةاا المتوسةةةة ات الحسةةةةابية، واالنحرافات  لإلىامة
المعيارية يداء مجموعتي الدراسةةةةةةةةةة على مايال المواطنة الرقمية القبلي 

 والبعدخ، حسب الجدول اآلتي:
المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية يداء مجموعتي (: 1)ىدول 

 ايال المواطنة الرقمية القبلي والبعدخالدراسة على م

 العدد المجموعة

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 6.784 99.74 11.941 74.23 35 التجريبية

 7.831 79.30 18.589 80.20 30 الضابطة

(، وىود فرق ظاهرخ بين 1الرقا )اتضةةةةةةةةةةةةةم من الجدول السةةةةةةةةةةةةةابق ذخ 
المتوسةةةة ات الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية، لعالمات طالبات الصةةةةا 
العا ةةةةةةةةةر ايسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي على مايال المواطنة الرقمية القبلي والبعدخ بين 
مجموعتي الدراسة، ولتحداد في ما إذا  ان الفرق ذا داللة إحصا ية عند 

 (،ANCOVA  التبةةاان )(، تاَّ ت بيق تحليةةα=05ت0مسةةةةةةةةةةةةةتوى داللةةة )
 رقااآلتي ذو ال وىاءت نتا   التحلي  على النحو الذخ اوضةةةةةةحا الجدول

 (ت 2)

 البعدخ   (: تحلي  التباان والمتوس ات الحسابية المعدلة وايخ اء المعيارية يداء مجموعتي الدراسة على مايال المواطنة الرقمية2الجدول ذو الرقا )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

 حجم األثر 

 066. 040. 4.381 220.637 1 220.637 التطبيق القبلي

 691. *000. 138.399 6969.826 1 6969.826 الطريقة

    50.360 62 3122.348 الخطأ

     64 10093.846 الكلي

       

 05ت0*دال إحصا يا عند مستوى 
اتضةةةةةةةم مما سةةةةةةةبق وىود فرق ظاهرخ في المتوسةةةةةةة ات الحسةةةةةةةابية 
ا، على مايةةةةال  ا وبعةةةةديةةةة  واالنحرافةةةةات المعيةةةةاريةةةةة بين المجموعتين قبليةةةة 
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المواطنة الرقميةت ولمعرفة مصةةةةةةةةةةةةةادر هذه الفرق تاَّ إىراء تحلي  التباان 
(، على الايال البعدخ يمعاد MANCOVAايحادخ المتعدد المشتر  )

 ( ُابي ن ذلك:3مايال المواطنة الرقمية، والجدول اآلتي ذو الرقا )
زل ريقة التدريس ) ( على أمعاد مايال المواطنة الرقمية البعدخ تبعا  MANCOVAتحلي  التباان االحادخ المشتر  ):  (3)ىدول   (َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 األبعاد  المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

الداللة 

اإلحصائي

 ة

 حجم االثر

ز  ِ
َعز 
ُ
اِقع امل ية الَو

َّ
ن
َ
ق
َ
 ت

 699. *000. 132.159 409.620 1 409.620 تعزيز الثقافة الرقمية

 363. *000. 32.453 93.622 1 93.622 الرقميةمعرفة القوانين 

 495. *000. 55.817 82.131 1 82.131 التعامل مع التجارة الرقمية

 550. *000. 69.528 232.240 1 232.240 تمكين األمن الرقمي

 700. *000. 132.748 329.619 1 329.619 الصحة والسالمة الرقمية

 487. *000. 54.169 145.999 1 145.999 مسؤوليات املواطن الرقمي

 05ت0إحصا يا  عند مستوى  دال*
ممعاد السةةةةةةةةةةةةةتة ( أنَّ قيمة " " ل3) السةةةةةةةةةةةةةابق ذو الرقا ُابي ن الجدول

وهي قيا دالةةة  (،748ت132-453ت32للمواطنةةة الرقميةةة تراوحةةت بين )
وىد فروق ذات داللة ت(، أخ أنَّا 05ت0ا عند مسةةةةةةةتوى الداللة )إحصةةةةةةةا ي  

على  الدراسةةة مايال المواطنة الرقمية بين مجموعتي أمعادإحصةةا ية في 
سةةةةةةابية المتوسةةةةةة ات الح، وأنَّ ىميع ا ل ريقة التدريسالايال البعدخ تبع  

"َتَقنَّيةةة الَواِقع  :المعةةدلةةة ىةةاءت ىميعهةةا لصةةةةةةةةةةةةةةةالم المجموعةةة التجريبيةةة
ز"، المُ   ادأمعممتوسةةةةةط حسةةةةةابي معدل أعلى من الضةةةةةام ة على ىميع َعزِ 

 المايالت 
ز   عد  توقد ُيعزى السةةةةبب في ذلك إلى أنَّ اسةةةةت دام َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

وممتعة،  ة ةةةةةةا قمن التقنيات الحداثة التي تزيد من فاعلية ال الب، فهي 
ر مالمم  والرتامةت شةةةةعو ال البات على موالةةةةلة التعل ا دون المما سةةةةاعد 
أتاحت لل البات تكرار اسةةةةةةةةةةةةةتدعاء المعلومات عدل  الَتَقنَّيةكما أنَّ هذه 

 تقان، مالتالي يممن القول مأنَّ وإعادتها حتى ولةةلن إلى مرحلة اإل ،مرات
، حيث تا  أثناء التدريس راعت الفروق الفردية بين ال البات الَتَقنَّيةهذه 

وفق  ،من المنهاج المدرسةةةةةي ات مصةةةةةور  والفيداوه التعليمية ربط الصةةةةةور
الذخ سةةةةةةةةةةةةةه  على  تصةةةةةةةةةةةةةميا راعى الفروق الفردية بين ال البات؛ ايمر

مسةةةةهولة وييسةةةةر، مما سةةةةاها في  هادراكإال البات اسةةةةتيعاا المعلومات و 
ز للمواطنة لو  البات الالاكتسةةةةةةةةةةةةةاا  اتي درسةةةةةةةةةةةةةن وفق َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 تممفاية تامةللمعلومات وتمث لها الرقمية 
ز، كمةةا أن تةةدريس  المحتوى المعرفي المقرر وفق َتَقنَّيةةة الَواِقع الُمَعزِ 

ن ال ةةالبةةات في المجموعةةة التجريبيةةة من العمةة  مشةةةةةةةةةةةةةمةة  فردخ أو  مم 
يجاد فر  لتبادل إسةةةةةةةةةةةةةةاعد في مما  ي ة؛غرفة الصةةةةةةةةةةةةةفالىماعي داخ  

هن لمما أتاك  المنازل؛نهن من اسةةةةةةةةةةةةةت دامها في وتممي، هنال برات بين
 مال مة لهنتا ق الأكبر للتدريب مال ر  اوقت  
ز  فيلة مسةةةةةةد الثغرل الحالةةةةةةلة بين التبالتالي و  عليا ف نَّ َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

؛ االواقعي واالفتراضةةةةةةةةةي مع   ين:النظرخ والت بيقي، من خالل دم  العالمَ 
  تالكتروني ومت لباتا وبيئاتا أيض  لتحقيق م تلا أهدا  التعلا اإل

، ودراسةة قش ة (7)(2017العمرىي ) نتا   مع نتا   دراسةةهذه ال وتتفق
ز في  اأ ةةةةةةةةةارت اللتين، (23)(2018) إلى أثر اسةةةةةةةةةت دام َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 تحقيق النتاىات التربوية المقصودلت 
ا:  ة ه  توىد فروق دال"النتا   المتعلقة مالسةةةةةةةةةةةةةؤال الثاني والذخ نصةةةةةةةةةةةةة 

بين متوسةةةةةةةةة ات درىات  ،(α=05ت0عند مسةةةةةةةةةتوى الداللة ) احصةةةةةةةةةا ي  إ
 افي تنمية مهارات م ،التجريبية والضةةةةةةام ة :مجموعتي الدراسةةةةةةةطالبات 

ز) :وراء المعرفةةةة ُتعزى ل ريقةةةة التةةةدريس ال ريقةةةة و  ،َتَقنَّيةةةة الَواِقع الُمَعزِ 
  ت"االعتيادية(؟

ات النحرافلإلىامة عن هذا السةةةؤال تاَّ حسةةةاا المتوسةةة ات الحسةةةابية، وا
 وراء المعرفة  على مايال مهارات مان مجموعتيالالمعيارية يداء 
 ( اوضم ذلكت4) اآلتي ذو الرقا البعدخ، والجدول

: المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية يداء (4)ذو الرقا جدول ال
 وراء المعرفة القبلي والبعدخ الدراسة على مايال مهارات ما مجموعات

 العدد المجموعة

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 4.919 73.09 8.513 53.94 35 التجريبية

 6.036 57.90 13.600 58.00 30 الضابطة

وىود فرق ظاهرخ بين المتوس ات الحسابية مما سبق اتضم 
لى ساسي علعالمات طالبات الصا العا ر اي ةواالنحرافات المعياري
لتحداد بين المجموعتين، و  اوبعدي   اوراء المعرفة قبلي   مايال مهارات ما

 ،(α=05ت0داللة إحصا ية عند مستوى داللة ) اما إذا  ان الفرق ذ في
، وىاءت نتا   التحلي  على (ANCOVA)تاَّ ت بيق تحلي  التباان 

 (ت 5) اآلتي ذو الرقا النحو الذخ اوضحا الجدول
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: تحلي  التباان والمتوس ات الحسابية المعدلة وايخ اء (5) ذو الرقا جدولال
 وراء المعرفة البعدخ المعيارية يداء مجموعات الدراسة على مايال مهارات ما

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة 

 (ف)

مستوى 

 الداللة

حجم 

 األثر 

التطبيق 

 القبلي

117.285 1 117.285 4.127 .047 .062 

 686. *000. 135.188 3842.288 1 3842.288 الطريقة

    28.422 62 1762.158 الخطأ

     64 5604.615 الكلي

 05ت0ا عند مستوى دال إحصا ي  *

ل مما اد؛ بين المجموعتين اإحصةةةةةةا ي  دال اتضةةةةةةم مما سةةةةةةبق وىود فرق 
ز على أنَّ التدريس ماست دام  حسين مهارات أسها في تَتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

أخ وىود فروق  ؛رفة ل البات الصةةةةةةا العا ةةةةةةر ايسةةةةةةاسةةةةةةيوراء المع ما
ظاهرية في المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين المجموعتين 

در فةت ولمعرفة مصةةةةةةاوراء المعر  على الايال القبلي والبعدخ لمهارات ما
 ،(MANCOVAهذه الفرق تاَّ إىراء تحلي  التباان ايحادخ المشةةةةةةةتر  )

تي اآل على الايةةال البعةةدخ لمهةةارات مايةةال المواطنةةة الرقميةةة، والجةةدول
 ( ُابي ن ذلكت6) ذو الرقا

زَتَقنَّية الَواِقع الُمعَ ا ل ريقة التدريس )وراء المعرفة البعدخ تبع   ( على أمعاد مايال مهارات ماMANCOVA) : تحلي  التباان المتعدد المشتر (6) ذو الرقا جدولال  (زِ 

 المهارات المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 متوسط المربعات

 قيمة

 "ف"
 الداللة اإلحصائية

 ثرحجم األ

ز  تَقَنَّية الَواقِع الُمعَز ِ

 547. *000. 67.700 78.829 1 78.829 التخطيط

 447. *000. 45.293 60.598 1 60.598 تحديد األهداف

 507. *000. 57.705 64.184 1 64.184 الترتيب

 387. *000. 35.420 83.515 1 83.515 اكتشاف األخطاء

 370. *000. 32.915 72.413 1 72.413 ربط األفكار

تقديم المعرفة 
 العملية

67.246 1 67.246 50.711 .000* .475 

 612. *000. 88.332 122.487 1 122.487 التركيز

 05ت0ا عند مستوى *دال إحصا ي  
وراء  ات ما( أنَّ قيمة " " لمهار 6) السةةةةةةةةةةةةةابق ذو الرقا ُابي ن الجدول

وهي قيا دالةةةة (، 332ت88-915ت32المعرفةةةة السةةةةةةةةةةةةةبع تراوحةةةت بين )
ن مايال بيالوىد فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةا ية في تا، أخ أن ا إحصةةةةةةةةةةةا ي  

يةةةة الَواِقع "َتَقنَّ  :ل ريقةةةة التةةةدريس امجموعتين على الايةةةال البعةةةدخ تبعةةة  ال
ز" ت (، حيث بلغη2ثر تاَّ حسةةةةةةةةةةةةةاا مربع ااتا )يولمعرفة حجا ا تالُمَعزِ 

تباان من ال %7ت54نَّ إ(، وبذلك يممن القول 547ت0) لجميع المهارات
َقنَّية الَواِقع تَ يعود ل ريقة التدريس ماست دام تين مايال بين المجموعالفي 

ز ز قد سةةةةةةةةةةةةةاعدت الباحثان  وت ويعز الُمَعزِ  ذلك إلى أن َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 
ا ، تحداد ايهدو )الت  يط،  :السبع وراء المعرفة تنمية مهارات ما ىعل
ة، تقديا المعرفة العلميو يفكار، ربط او اكتشةةةةةةةةةةةةةا  ايخ اء، و الترتيب، و 
 إيجابية مالمشةةةةةةةةار ة ى ال البات، سةةةةةةةةواء أكانت مشةةةةةةةةار تهنالتر يز( لدو 

ل تقديا من خال أو مالمتامعة ،معرفي المقررمحتوى الالالمبا ةةرل في تعل ا 
كار ىدادل، وحصةةةةةةةةةةةةةولهن على التغذية الراىعة من أقرانهن، من خالل أف

مِ نت بداخلا المحتوى   إحداثعلى الذخ عم  و المهارات، هذه الذخ ضةةةةةةةةةةُ
 تهنا تبادل ال برات بيني، وتد اإليجابي التفاع 
ز سةةةةةةةةةةةةةةاعدت فان رى الباحثيو  ية الَواِقع الُمَعزِ  قيام  يأنَّ توظيف َتَقنَّ

تاىات ن البات مالعداد من اينشةةةةةة ة، والتي منها: الت  يط، وتحداد الال
 تمةةةامالجمةةةاعي إل ، و ةةةذلةةةك الت  يطالمحةةةددل للمحتوى المعرفي المقرر

الل خالسةةبع من  لمهاراتاا يتقدانعمس  ما  ،اينشةة ة التى ت لب منهن
، هادوتحدا ايسةةةةةةاسةةةةةةيةفكار معرفة اينت ضةةةةةةم  اينشةةةةةة ة الم تلفة التي ت

 طريقةةة تفكيرهنعلى وايهةةدا  المرىول،  الفر يةةة ايفكةةارفضةةةةةةةةةةةةةال  عن 
وعات وضةةةةةةةةة؛ وبالتالي انتق  ذلك الوعي من مالمحتوى المعرفيم ووعيهن

لى ع هنتقدر من خالل التعل ا إلى الوعي مالقضةةةةةةةةةةةةةايا وايحداث الجارية، 
االختال  بداء الرأخ ماالتفاق و إاينشةةةةةةةة ة التى تت لب أثناء تنفيذ التقييا 

 الحياتيةت ة المتعلقة مالمواقا نش مع ذ ر المبرر، و ذلك اي
ز ومن أسةةةةةباا ذلك أنَّ اسةةةةةت دام  ى نمو سةةةةةاعد علَتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

من خالل توظيف  ؛وراء المعرفةةةة  ةةةالبةةةات ممهةةةارات مةةةاالالوعي لةةةدى 
سةةتراتيجيات التى سةةاعدت على نمو تلك لعداد من اينشةة ة واإللالمعلمة 

، اال البات على التفكير مع   َتَقنَّية حث  هذه ال اسةةةةةةةةةةةةةت دام ن  يالمهارات؛ 
 المهاماز نجإ     مجموعة، والتشةةةةةةةةةاور فى  يفية ومناقشةةةةةةةةةة العم  داخ

ا ت  مةةةةالمهةةةةامنجةةةةاز تلةةةةك إل ؛يميةةةةة الم لوبةةةةة وفق خ وات محةةةةددلالتعل
يجاد العالقات إو  ،عات التعل او سةةةةةةةةةةةةاعدت ال البات على الوعي مموضةةةةةةةةةةةة

ا،بينها، وتحلي  هذه العالقات، واكتشةةةةةةا  عالقات ىدادل  بالتالي و  أيضةةةةةة 
 ةةةةالبةةةةات القةةةةدرل على تقييا اآلخرين، وإبةةةةداء الرأخ حول الاكتسةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

القدرل على توظيف هذه اآلراء واالسةةةةةتفادل منها و ، ةمضةةةةةوعات الُمَتعلَّ المو 
وراء المعرفةةةة  عمس على تنميةةةة مهةةةارات مةةةان؛ ممةةةا الحيةةةامواقا الفى 

 تلداهن
، (22)(2019) ورديف نتا   مع نتا   دراسةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةلاهذه الوتتفق 

 ت(5)(2016دراسة علي )و 
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 التوصيات:
  َّلَتَقنَّية ة يَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ ة الوَ يَ بِ ر  ضةةةةةةةةةةةرورل اسةةةةةةةةةةةت دام معلمي التربية الت

ز حة  ار الم ةةافةةة طرا ق تةةدريس المبحةةث في  ىحةةد  ةة ،الَواِقع الُمَعزِ 
 ،في ضةةةةةةةةةةةةةوء نوات  التعلا المتعلقة مالمواطنة الرقمية ،الدراسةةةةةةةةةةةةةية
 وراء المعرفةت   ومهارات ما

  المنةةاه  والكتةةب المةةدرسةةةةةةةةةةةةةيةةة في ايردن إلى القةةا مين على دعول
ة يَ بِ ر  عند ت وير مناه  التَّ  ،دل من نتا   هذه الدراسةةةةةةضةةةةةرورل اإلفا

 ة من قب  واضعي المناه تيَّ نِ دَ ة والمَ طنيَّ الوَ 
  ز في إىراء دراسةةات تجريبية للكشةةا عن فاعلية َتَقنَّية الَواِقع الُمَعزِ 

 تنمية متغيرات أخرى، وفي مباحث أخرىت
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