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  :مستخلص 

ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية االتعخف عمى دور جامعة األزىخ فى الحالية إلى ىجف الجراسة 
  الجراسةفى تعديد قيع السػاششة الخقسية لجػ شبلبيا مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ، استخجمت

راسة مغ   عزػ ىيئة تجريذ بجامعة األزىخ (150)السشيج الػصفي التحميمي، وتكػن مجتسع الجِّ
 ، وكمية الجراسات اإلندانية األقرخ وكمية التجارة بشات أسيػط،بكميات الجراسات اإلسبلمية بشيغ قشا

وكمية التخبية بشيغ القاىخة، تع اختيارىع بصخيقة عذػائية مختمفيغ فى الجشذ والجرجة العمسية، وقج 
اعتسج الباحث االستبانة كأداة لجسع البيانات، وبعج التحميل قج رأػ الباحث أنيا كافية لمتصبيق، و

راسة مايمي  قرػر لجػ جامعة األزىخ فى استخجام السدتحجثات وجػد :اإلحرائي أضيخت نتائج الجِّ
ا ىشاك فخوق دالة إحرائي. التكشػلػجية الحجيثة مع شبلبيا مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ

ستخجام جامعة األزىخ السدتحجثات الرالح كميات التخبية فى مجػ ؼ،وعدػ لستغيخ التخرز العمعت
ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية ايسكغ  .التكشػلػجية الحجيثة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ

. الحجيثة لتشسية السػاششة الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ
ستخجام جامعة األزىخ الرالح الحكػر فى مجػ ،و يعدػ لستغيخ الجشذاىشاك فخوق دالة إحرائي

 مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة ،السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة لتشسية قيع الحػار والسذاركة الدياسية
 يعدػ لستغيخ التخرز العمسى لرالح الحكػر فى مجػ اىشاك فخوق دالة إحرائي. التجريذ

ستخجام جامعة األزىخ السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة لتشسية قيع الحػار والسذاركة الدياسية مغ ا
 . وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ

 
. جامعة األزىخ. السػاششة الخقسية . السدتحجثات التكشػلػجية : الكمسات السفتاحية
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The role of Al-Azhar University in the use of technological 
innovations in promoting the values of digital citizenship among 

its students from the point of view of faculty members. 
 

Dr.Mohamed Zine El Abidine Abdel Fattah 
 

Abstract: 
The purpose of the study is to identify the role of Al-Azhar University in the use 
of technological innovations in promoting the values of digital citizenship among 
its students from the point of view of faculty members. The analytical descriptive 
method was used. The study society consists of 150 faculty members at Al-
Azhar University, Luxor and the Faculty of Commerce of Girls Assiut and Faculty 
of Education in Cairo, were randomly selected in different sex and degree, and 
the researcher saw that it is sufficient to apply, and the researcher adopted the 
questionnaire as a tool for data collection, The head following:• There is a 
shortage of Al-Azhar University in the use of modern technological innovations 
with its students from the perspective of faculty members.  There are differences 
of statistical significance due to the variable of scientific specialization for the 
benefit of colleges of education in the extent of use of Al-Azhar University of 
modern technological developments from the point of view of faculty members.  
The use of modern technological innovations to develop digital citizenship among 
the students of Al-Azhar University from the point of view of faculty members. 
There are differences of statistical significance due to the gender variable in favor 
of males in the extent of the use of Al-Azhar University of modern technological 
developments to develop the values of dialogue and political participation from the 
point of view of faculty members. There are differences of statistical significance 
due to the variable of scientific specialization in favor of males in the extent of the 
use of Al-Azhar University of modern technological developments to develop the 
values of dialogue and political participation from the point of view of faculty 
members. 
 Keywords: Technological Innovations. Digital Citizenship. Al Azhar 
university. 
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الممدمة 
إن التغمغل الخىيب لذبكة االنتخنت وارتباط كافة وجػه الحياة بيا تقخيبا وانخخاط السػاشغ 

في تصبيقاتيا بالذكل الحؼ أصبحت بالشدبة إليو خيارا ال مشاص مشو، قج ساىست بذكل أو بآخخ في 
إعادة رسع صػرة ججيجة لسفيػم السػاششة والػشغ والسػاشغ، حتى أن الدمط الحاكسة واألنطسة 

الدياسية باتت تشػع مغ شخق تسطيخىا باستخجاميا لػسائل وأدوات ىحه الثػرات الخقسية والتكشػلػجية، 
فطيخت لمعالع مفاىيع الحكػمة االلكتخونية والجيسقخاشية الخقسية وغيخىا مغ السرصمحات التي تعبخ 

شكل مغ أشكال العبلقة بيغ الجولة بأفخادىا السػاششيغ ومؤسداتيا الدياسية بالتكشػلػجيا الحجيثة 
  .وتصبيقات شبكة االنتخنت والذبكات التػاصمية االجتساعية

حيث أكجت العجيج مغ الجراسات التخبػية أن استخجام ىحه السدتحجثات يداعج في تحقيق 
األىجاف التعميسية، وتذػيق الصبلب ورفع مدتػػ تحريميع الجراسي مغ خبلل جحب انتباىيع نحػ 

الجرس، وتقخيب مػضػع الجرس إلى مدتػػ إدراكيع، إضافة إلى تحديغ اتجاىيع نحػ مػضػع 
سيختقي مغ مجخد متمق "إلى أن دور الصالب  (43: 2010ة، أشار الدبػن وعبابغ)فقج . الجرس

لمسعمػمات إلى مذارك وفاعل ومبجع ومشتج لمسعخفة ومذارك في صياغتيا، وقادر عمى التفاعل مع 
كسا أن السدتحجثات التكشػلػجية يسكغ أن تداعج عمى ". مجتسعو ومع العالع بسا فيو مغ تغيخات

 بغس الشطخ عغ اختبلف أعسارىع ومدتػياتيع العقمية، ناىيظ عغ تػفيخ ،تعميع أفزل لمستعمسيغ
الجيج في التجريذ، وتخفيف العبء عغ كاىل السجرس، وأخيخًا إسياميا في رفع مدتػػ التعميع 

 (.67، 2009: الصػيل وعبانية)ونػعيتو 
وأمام ىحه الستغيخات العالسية التي أوججت واقعًا اجتساعيًا لو معاييخه وقيسو الججيجة لجأت 
السجتسعات إلى التخبية واعتبختيا شػق نجاة ووسيمة أساسية في الحفاظ عمى قيسيا الػششية وىػيتيا 

أن لمقيع دورًا أساسيا في حياة األفخاد والجساعات والسجتسعات  (38, 2006)الثقافية، ويػضح عقل 
إلى درجة أصبحت فييا القيع قزية التخبية، ذلظ أن التخبية في حج ذاتيا عسمية قيسية، فالقيع تحجد 

الفمدفات واألىجاف والعسميات التخبػية، وتحكع مؤسدات التخبية ومشاىجيا، فيي مػجػدة في كل 
.  خصػة وكل مخحمة وكل عسمية تخبػية وبجونيا تتحػل التخبية إلى فػضى

ومرصمح السػاششة ليذ بالججيج، فمقج عخف في اليػنان القجيسة عشجما كانت الػاليات 
السدتقمة بيا تحكع مغ خبلل السػاششيغ أنفديع، فالحكع الحاتي كان حقًا تكمفة الجولة لكافة 
السػاششيغ، وشيجت السػاششة اىتسامًا كبيخًا في روما القجيسة، خاصة عشجما تع تػسيع حجود 

 Citizenship and)اإلمبخاشػرية، وضيػر الحاجة لبلستعانة بالسػاششيغ في إدارة السشاشق الججيجة
Services, 2004, 1) كسا كان لثػرات األمخيكييغ والفخندييغ دور ممحػظ في نذخ فكخة السػاششة ،
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وفي خبلل فتخة التدعيشيات، ومع التأكيج في كافة السحافل (Lagos, 2010, 1). بالجول السدتعسخة
القػمية والجولية عمى مبادغ الجيسقخاشية والحخية والسداواة، غجت السػاششة مغ أكثخالسػضػعات التي 

 .(Heater, 2004,lv) تحطي باىتسام عالسي
وال شظ في أن ما قجمتو الجسعية الجولية لمتكشػلػجيا في التعميع مغ معاييخ مثل نقصة بجاية 
ذات قيسة لمصبلب والسعمسيغ والسجيخيغ وغيخىع مغ السيتسيغ بالعسمية التعميسية؛ حيث تبعيا قيام عجد 
مغ السشطسات والسجارس بػضع قػاعج أو سياسات لبلستخجام السشاسب لمتكشػلػجيا، ولكغ لدػء الحع 

 ,Ribble, 2004) لع يكغ ىشاك اتفاق عام حػل الدمػكيات الػاجب أتباعيا عشج استخجام الخقسية
 ويذيخ ما سبق إلي أن العالع الخقسي قج غيخ مغ األسمػب الحؼ نعسل ونتعامل بو في السجتسع؛ .(2

 ليذ فقط في العالع الصبيعي، بل أيزًا في عالع افتخاضي رقسي ببل ؛فشحغ نعير ونعسل ونتفاعل
 وشكبًل ججيجًا، حيث صارت عالسية في شبيعتيا، ػ، مسا أعصي لمسػاششة معغ وال حجودحػاجد

وصار جػىخىا ىػ مداعجة السػاششيغ عمي فيع كيف أن التكشػلػجيا الخقسية تداعجىع عمي أن 
، ولقج ميج ذلظ الدبيل لطيػر (Bailey and Ribble, 2007 a, 12)يربحػا مػاششيغ عالسييغ
 .مرصمح السػاششة الخقسية

وكاستجابة سخيعة وحاسسة تعالت األصػات بتػسيع نصاق السػاششة الخقسية، فبجاًل مغ 
 عسمية االترال الخقسي بالسعمػمات، تع االىتسام باألخبلقيات والسدئػليات السختبصة ػالتخكيد عل

 ىػ تجريب ؛، وصار ىجف مؤسدات التعميع(Ribble, 2013, 1) باالستخجام الخقسي لمسعمػمات
 كأعزاء في ؛ االستخجام السدئػل واألخبلقي واآلمغ لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالتػاألفخاد عل

إن كع  .(Literacy with ICT, 2009, 1). ؼ وكسػاششيغ في السجتسع العالع،السجتسع القػمي
السػاششة والخوح الػششية ىسا السحخكان الحقيقيان لمحياة االجتساعية والدياسية واالقترادية، تمظ 

الخوح الػششية تتزسغ مجسػعة القيع التي تحجد عبلقة الفخد بالسجتسع وترل بو إلى االلتدام بالعقج 
  .االجتساعي الحؼ يخبط بيغ السػاششيغ الستداويغ في الحقػق والػاجبات

ويذيخ ما سبق إلى أن السػاششة الخقسية تشصػؼ عمى إعجاد األفخاد لسجتسع ممئ 
بالتكشػلػجيا، بإكدابيع السيارات التكشػلػجية السختمفة، وتجريبيع عمى االلتدام بسعاييخ الدمػك السقبػل 

 آخخ إعجاد أفخاد ذوؼ عقػل ػعشج استخجام التكشػلػجيا بالسجرسة أو السشدل أو أؼ مكان آخخ، وبسعغ
الجخيل، مسا يديع في مغ تسيد األصيل مشيا و، تحمل األفكار  ومتقجة الفكخنافحة وقػيةناضجة و

الحفاظ عمى اليػية القػمية، وتقػية أواصخ التخابط بيغ أبشاء السجتسع الػاحج، فيريخ كيانًا قػيًا 
 ألىسية الجور التى يجب أن تقػم بو جامعة األزىخ تجاه راسخًا ال يتسكغ أحج مغ ىجمو، ونطخا

شبلبيا فى ضل ما تذيجه مرخ مغ سيػلة فكخية قج ترل فى بعس األحيان إلى تصاول فى بعس 
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وألن جامعة األزىخ مدئػلة فى السقاماألول عغ وضع أسذ ،األحيان عمى رمػز ومؤسدات وششية
جتساعيا فقج كان لداما عمييا القيام بجورىا الحيػؼ فى تعديد قيسة االسػاششة وإعجاد شبلبيا تخبػيا و

السػاششة الخقسية لصبلبيا بإستخجام السدتحجثات التكشػلػجية لحا تدعى ىحه الجراسة لمتعخف عمى 
فى دورجامعة األزىخ فى إستخجام التحجيات التكشػلػجية فى تعديد ،وجية نطخ اعزاء ىيئة التجريذ
 .قيع السػاششة الخقسية لجػ الصبلب

مشكلة الدراسة  
مع نيايات األلفية الثانية بجأت السجتسعات في التحػل نحػ العرخ الخقسي، وما تسيد بو 

مغ تصػر محىل في تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت، نتج عغ التقجم الستدارع في عمػم 
بات، وشبكات السعمػمات، واإلنتخنت، والبخيج اإللكتخوني، والسؤتسخات التفاعمية، واليػاتف سالحا

 Wikimedia, 2009) ,45)الخمػية، واألقسار الرشاعية، وغيخىا مغ تصبيقات التكشػلػجيا الخقسية 
 مختمف مجاالت الحياة، وغيخت مغ أساليب مسارسة األعسال والعبلقات االجتساعية ػالتي أثخت عل

، وصارت سبلحًا تدتخجمو األمع الستقجمة تكشػلػجيًا (Milner, 2005, 2)بيغ األفخاد والسجتسعات
واقتراديًا في إحخاز العجيج مغ السكاسب، مثل ىحا التغيخ في الدياقات االجتساعية واالقترادية 

 الخغع مغ ػ حج سػاء، فعلػ الصبلب والسعمسيغ علػ ججيجة علاتشمبت فخض مػ إلػوالثقافية قج أد
 ػدرجة مغ األىسية، إال أنو يجب علػأن اكتداب السيارات األساسية في القخاءة والكتابة ال تدال عل

 االصالب أن يتقغ عجدًا مغ السيارات الججيجة حتى يتسكغ مغ أن يربح مػاششًا عالسيًا ناجحًا قادر
 . (Eugene, 2007, 2) عمى تحقيق ذاتو 

 ولحلظ فإن تػضيف السدتحجثات التكشػلػجية التي أفخزىا التداوج الحادث بيغ تكشػلػجيا 
السعمػمات وتكشػلػجيا التعميع أصبح ضخورة ممحة تفخض عمى الشطع التعميسية إحجاث نقمة نػعية في 
األىجاف التي تدعى إلى تحقيقيا، ليكػن التخكيد عمى إكداب الستعمسيغ مجسػعة مغ السيارات التي 

 (Self-Learning Skills) تتصمبيا الحياة في عرخ السعمػمات، ومشيا ميارات التعمع الحاتي
وما يتصمبو ذلظ مغ ميارات استخجام السدتحجثات  (Informatics) وميارات السعمػماتية

 2001الشعيسي، ) مجخد إكداب السعمػمات ػالتكشػلػجية، وميارات إدارة الحات، بجاًل مغ التخكيد عل
 لسا ليا مغ خرائز ،ىكحا تحتل السدتحجثات التكشػلػجية مكانة ىامة في السجال التخبػؼ ( 56، 

تدسح بدخعة تػصيل السعمػمات ونقميا وتخديشيا وإعادة عخضيا مخة أخخػ، بسا يديع في تحديغ 
 .نػعية الخبخات التخبػية

إلى أن استخجام السدتحجثات التكشػلػجية يديع في  ( 98, 1994الصػبجي، )ويذيخ  
تحقيق األىجاف التخبػية بذكل أفزل؛ وذلظ لسا ليا مغ قجرة عمى إثارة االىتسام واإليزاح وإبخاز 
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التفاصيل لمسػضػعات، ىحا باإلضافة إلى وجػد عبلقة إيجابية بيغ استخجام السدتحجثات 
 .هالخبخة التخبػية بذكل أكثخ فاعمية مغ خبلل استخجام أكثخ مغ حاسة في الػقت نفذوالتكشػلػجية 

 آثارىا أن إال حػلشا مغ العالع وغدوىا، الخقسية االتراالت لثػرة اإليجابي التػسع ورغع 
 األخبلقية القػاعج عمى ىاومدتخجم يتسخد حيغ والتخبػييغ السخبيغ عشج ىاجدا تذكل الدمبية

 أنشا رغع ،أسخية غخبة نعير أصبحشا حيث حياتشا شؤون  تشطع التي ومبادئيا ،القانػنية والزػابط
 أصبحػا فقج ،باآلخخيغ أوالدنا عبلقات عغ القميل إال وأصبحشاالنعخف،واحج بيت في نعير

 مذبػىة مػاقع يترفحػن  وقج،عميشاوعمييع محجقا خصخا يذكمػن  رقسييغ مجيػليغ مع يتػاصمػن 
 الحكية األجيدة وانتذار اإلجتساعي التػاصل وسائل معتصػر مدتحيمة شبو مخاقبتيع وأصبحت،

 ىػ ما:نفدو يصخح سؤاال ىشاكن، كسا أن وزما مكان كل في تشاوليع في تكػن  والتي المػحية واألجيدة
 واضحة تكػن  اإلجابة الحكي؟ربسا التصػرالتكشػلػجي ىحا سمبيات مغ الحج في والتخبػييغ السخبيغ دور
 وإماتعميسيعف،اإلنحخاغياىب ونفي يختع وتخكيع إماالدكػت ،حالتيغ يكسغ في نجورىع إنقػل حيغ

.  لجييعالخقسي الفكخؼ  األمغ وتعديد الزياع مغ وحسايتيع وتػجيييع األمثل قػاعجاالستخجام
فالصبلب ليدػا خبخاء بسا يتعمق بالذكل الرحيح لمتػاصل والتعامل األخبلقي عمى  

 ، البرسة الخقسيةػ بالخغع مغ كػنيع خبخاء في استخجام التكشػلػجيا، فيع ال يفيسػن معغ،اإلنتخنت
وأن نذخ أؼ معمػمات خاصة قج يعخضيع لمخصخ، فسعطسيع ال يجرك حجع السخاشخ مغ وراء وضع 

 ولحلظ مغ الزخورؼ ، أو إجخاء دردشة مع الغخباء،التفاصيل والرػر الذخرية عمى اإلنتخنت
 والسذاركة بذكل أخبلقي مع السجتسع الخقسية ،تجريبيع وتػعيتيع حػل كيفية التشقل بذكل صحيح

، ومغ ىشا يبخز دور السؤسدة التخبػية عمى كافة السخاحل (Donna, 2014, 1)االفتخاضي 
 وآليات وكػادر بذخية قادرة عمى تذكيل الجانب القيسي والدمػكي ،الجراسية بسا تسمكو مغ أدوات

 .لمصالب
أجخاىا  فيي متشػعة ففي دراسة ،أما عغ السػضػعات السصخوحة أثشاء ىحه التعامبلت 

تتبعت استخجام  (Mossberger, Tolbert, and Anderson, 2014) مػسبخ جخ وآخخون 
الياتف السحسػل في شيكاغػ عمى مجار خسذ سشػات، واستخجمت تحميل متعجد السدتػيات لجراسة 

وججت أن ىشاك ارتباط واسع الشصاق ،  2013أسباب الػصػل بالذبكة عبخ السحسػل خبلل عام 
 .بيغ الػصػل لئلنتخنت وبيغ األنذصة الدياسية واالقترادية واالجتساعية عمى اإلنتخنت

 األمع الستحجة الػصػل إلى اإلنتخنت كحق مغ حقػق اإلندان،  فيو أقخت في الػقت الحؼ
 بالخغع مغ أنيا لع ،ودعت الخصة الػششية لمػاليات الستحجة األمخيكية إلى الػصػل الذامل لئلنتخنت

تزع وتريغ القػانيغ التي تفخض ىحا الحق، وفي فشمشجا أصبحت شبكة اإلنتخنت ضخورة لبلنجماج 
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 ولعل ىحا ما دفع دول ،االجتساعي لؤلفخاد نتيجة لديادة عجد الخجمات والسعمػمات الستاحة خبلليا
 التكشػلػجية، وإدخاليا في مختمف السجاالت، وإعادة ػ إلى السبادرة بجعع وتصػيخ البغ كموالعالع

 ,MeNaught)ىيكمة مؤسدات التعميع والتجريب لتحقيق تمظ األىجاف الججيجة والصسػحة
، والدعي نحػ تعديد قجرات السػاششيغ ومياراتيع في استخجاميا في إنجاز األعسال (2003,78

  .(Ribble, 2011,16) والتػاصل مع اآلخخيغ والتعبيخ الحخ عغ آرائيع ومقتخحاتو 
لمحج كسا سعت معطع دول العالع بػضع معاييخ االستخجام السقبػل لمتكشػلػجيا في السجرسة، 

 بل أن ، إال أن الجراسات أثبتت عجم كفاية ىحا اإلجخاء،لتكشػلػجيةل مذكمة اإلستخجام الديئ مغ
ىشاك حاجة إلى أىسية غخس القيع والدمػكيات الرحيحة لجػ الصبلب فتربح جدء مغ السكػن 

عادة أو تصبعا أو التداما نابعا مغ داخميع وليذ مفخوضا عمييع، بح  وتز،الذخري لكل مشيع
 والتغمب عمى السذكبلت ،باإلضافة إلى دعع قجراتيع لسبلحقة التغيخاتالتكشػلػجية الستدارعة وفيسيا

سعت مرخ قج و(Hollandsworth, Dodwdy and Domovan, 2011,41) .الشاجسة عشيا 
بجورىا لشذخ سبل استخجام التكشػلػجيا بيغ السػاششيغ، وضيخ ذلظ جميا مغ خبلل اىتساميا بقزية 

السػاششة الخقسية واعتبارىا السحػر الخئيدي في اإلستخاتيجية القػمية لتكشػلػجيا السعمػمات 
 . نحػ مجتسع رقسي واقتراد قائع عمى السعخفة) 2017- 2012واالتراالت 

 (Ministry of Communications and Information Technology, 2013 , 18-87( 

كل ما سبق قج وضع كافة دول العالع أمام تحج كبيخ، يفخض عمييا ضخورة تكثيف  
ستخاتيجيات ججيجة لتعديد ىحه اإليجابيات وتصػيعيا لتحقيق التقجم إالجيػد، وصياغة آليات و

والخفاىية، ومحاولة تبلفي أثخ ىحه الدمبيات، ومغ أبخز ما تع في ىحا الرجد قيام الجسعية الجولية 
بػضع  (International Society For Technology in Education) لمتكشػلػجيا في التعميع

معاييخ قػمية لتكشػلػجيا التعميع شسمت الصبلب والسعمسيغ والسجيخيغ، وثع تػجيييا نحػ السػضػعات 
 Ribble, et)األخبلقية واالجتساعية، واإلندانية، وركدت ىحه السعاييخ عمي ضخورة االىتسام بسا يمي

al., 2004, 7): 
 تفيع الصبلب لمقزايا األخبلقية والثقافية واالجتساعية السختبصة بالتكشػلػجيا. 
 غخس قيع االستخجام السدئػل لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت. 
 الصبلب تجاه تصبيقات التكشػلػجيا، والتي تدانج التعمع ػتعديد االتجاىات اإليجابية لج 

 . الحياة والتعاون والجافعية الذخرية واإلنتاجيةػمج
إلى أن بعس أىجاف مادة  ( ه1422)فى ىحا اإلشار أشارت نتائج دراسة العجاجى  

ن عغ والتخبية الػششية وقيسيا ومفاىيسيا غيخ واضحة لجػ كثيخ مغ السعمسيغ، حيث عبخ السعمع
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 وسج الشقز في إعجادىع ،حاجاتيع لجورات تجريبية في جسيع جػانب مادة التخبية الػششية لتأىيميع
إلى أن السقخرات الجراسية لمسخحمة الثانػية تحتػػ  ( ه1426)ىحا السجال، وأشارت دراسة أخزخ ل

عمى مفاىيع وافية عغ السػاششة، ويتصمب تفعيميا اتخاذ كافة التجابيخ البلزمة لتفعيل إعجاد السعمسات 
.  ستخاتيجيات خاصة في التجريذإفي مجال تجريذ مفاىيع وقيع السػاششة، مغ خبلل 

 وقج اشارات نتائج العجيج مغ الجراسات إلى ضخورة ان يكػن دور لمسؤسدات التعميسية فى 
تػجيو شبلبيا نحػ االستخجام األمثل لمسدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة وإستخجام ىحه السدتحجثات فى 
تشسية مفاىيع وميارات ميسة لجػ التبلميح ومسا ال شظ فيو تعج ميارات السػاششة الخقسية مغ أىع ىحه 

. السيارات نطخا لسا ليا مغ أىسية كبيخة فى إعجاد الصالب لسػاششة صالحة ومغ أىع ىحه الجراسات 
وأوصت بزخورة ابتعاد السعمسيغ عغ الصخق التقميجية في تعميع القيع وتعمسيا  (2006)دراسة عقل 

مغ خبلل تشطيع دورات تجريبية لتجريب السعمسيغ عمى تعميع القيع باستخجام األساليب والفشيات الحجيثة 
إلى نفذ الشتائج في السخحمة االبتجائية،  (ه1430)التي أثبتت نجاحيا، وتػصمت دراسة السالكي 

حيث أشارت إلى تػفخ قيع السػاششة في مقخرات التخبية الػششية، غيخ أن أساليب التجريذ الستبعة 
بزخورة  ( ه1430)كسا أوصت دراسة الغامجػ . تحقق أىجاف التخبية الػششية بجرجة متػسصة

إعادة تأىيل كافة العامميغ في الحقل التعميسي بتشطيع دورات تجريبية مدتسخة ليع، تسكشيع مغ تفعيل 
 .قيع السػاششة لجػ الصبلب

أن  ( 2015جامعة أم القخػ ،  )وقج كانت مغ أىع تػصيات مؤتسخ الذباب والسػاششة 
الحياة في العرخ الخقسي تتصمب مغ أبشائشا أن يكػنػا عمى وعى بػاجباتيع والتداماتيع أثشاء التعامل 
مع معصيات ذلظ العرخ والتي ىي في الحقيقة حقػق لآلخخيغ مسغ يتعاممػن معشا، وفى السقابل 

يكػنػا عمى وعى ودراية بحقػقيع وىع يتعاممػن مع تمظ الحياة وذلظ العرخ، والتي ىي في السقابل 
وىػ مغ يقع واجبات والتدامات عمى اآلخخيغ مسغ يتعاممػن معيع مغ خبلل تقشيات ذلظ العرخ، 

عمى عاتق السؤسدات التعميسية بزخورة القيام بػاجباتيا بزخورة تجريب الصبلب عمى استخجام 
السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة واستخجام السػاقع اإللكتخونية فى ابخاز دور رمػز وششية تداعج فى 

 . تشسية قيع السػاششة الخقسية لجػ شبلبيا 
ومغ خبلل نطخة الباحث لؤلحجاث األخيخة نجج مػضػع تعديد قيسة السػاششة يداعج عمى  

 فى ضل جػ مغ الذحغ ،حل الكثيخ مغ السذكبلت التى يعانى مشيا السجتسع فى الفتخة األخيخة
 وخاصة شبلب جامعة ،فئة الذباببيغ  وتدداد ىحه الرخاعات الدياسيات والفكخية ،والرخاعات

يتػجب األزىخ نتيجة لصبيعة الجراسة مسا يػجو ليع الكثيخ مغ االتيامات لجامعة األزىخ، وىػ ما 
مدؤولية كبيخة تجاه جامعة األزىخ بزخورة تبشى سياسية تداعج عمى تعديد قيع السػاششة عمييا 
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عجم تبشى جامعة األزىخ سياسية تعميسية " ، ومغ ىشا يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة فىلصبلبيا
تكشػلػجية تداعج شبلبيا عمى تشسية قيع السػاششة الخقسية لجييع عغ شخيق إستخجام السدتحجثات 

"  التشكػلػجية والسػاقع اإللكتخونية  
تػضيف السدتحجثات  كيف يسكغ: لحا سعت ىحه الجراسة لئلجابة عغ التداؤل الخئيذ التالي

التكشػلػجية فى تعديد السػاششة الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخمشػجية نطخ أعزاء ىيئة 
 :التجريذ؟ومغ التَّداؤل الخئيذ تشبثق التداؤالت الفخعية التالية

مدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب مغ وجية  فى استخجام الصبلب جامعة األزىخدور ما واقع  -1
 نطخ أعزاء ىيئة التجريذ؟

ر جامعة األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجية ؼىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية حػل واقع تػف -2
الجشذ، والتخرز : لمصبلب مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ تعدػ لستغيخات

 ؟؟العمسى؟
ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية فى الخؤية السقتخحة الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية  -3

في تعديد قيع السػاششة الخقسية لجػ  شبلب جامعة األزىخ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة 
 الجشذ، والتخرز العمسي ؟: التجريدتعدػ لستغيخات

ما الخؤية السقتخحة الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية في تعديد قيع السػاششة الخقسية لجػ   -4
 شبلب جامعة األزىخ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ؟

 : أهداف الدراسة
راسة الحالية إلى  : مايميىجفت الجِّ

مدتحجثات التكشػلػجية فى مداعجة الصبلب فى استخجام ال جامعة األزىخدورالتعخف عمى  -1
 .مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ

ر جامعة ؼفخوق ذات داللة إحرائية حػل واقع تػفعسا إذا ما كانت ىشاك التعخف .2 -2
األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ تعدػ 

 .العمسى الجشذ، والتخرز: لستغيخات
التعخف عمى الخؤية السقتخحة الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية في تعديد قيع السػاششة .3 -3

 .الخقسية لجػ  شبلب جامعة األزىخ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ 
 فخوق ذات داللة إحرائية فى الخؤية السقتخحة الستخجام الكذف عسا إذا كانت ىشاك.4 -4

السدتحجثات التكشػلػجية في تعديد قيع السػاششة الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ مغ 
 .الجشذ، والتخرز العمسي : وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ تعدػ لستغيخات
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 : أهمٌة الدراسة
: مايميتدتسج الجراسة الحالية أىسيتيا م

تعخضيا الحج التحجيات السعاصخة التي تػاجو السجتسع السرخؼ والتي يشتج عشيا العجيج مغ  -
لكثيخ االتى تػجو ليع ، وخاصة شبلب جامعة األزىخ،اآلثار الدمبيةعمى تكػيغ وبشاء الصبلب

ليات لجامعة األزىخ لسػاجية تمظ ومغ االنتقادات الدياسية والفكخية، ووضع أدوار ومدؤ
 . ووضع آليات وخصط لمتغمب عمى ما تخمفو مغ آثار سمبية،التحجيات

تسثل خصػشا إرشادية يدتعيغ بيا القائسيغ عمى جامعة األزىخ في رسع الدياسات ووضع  -
 .األنذصة التي تكفل مػاجية الدمبيات وتكفل لمصبلب مسارسات مػاششة رقسية سميسة

أن قيع السػاششة تمعب دورا محػريًا في تذكيل شخرية الفخد، وتػجيو سمػكو ومسارساتو نحػ  -
 .تحقيق السػاششة الرالحة

استجابة لتػصيات العجيج مغ الجراسات الدابقة التي أجخيت عمى واقع الجراسة تأتى ىحه -
السػاششة الخقسية لجػ شبلب الجامعة وكيف يسكغ التغمب عمى بعس السذكبلت التى تشتج 

 . لمسدتحجثات التكشػلػجية ؼءطاعغ االستخجام الخ
تدعى الجراسة الحالية إلى تقجيع رؤية لتعديد قيسة السػاششة لجػ شبلب جامعة األزىخ، وبحلظ  -

 في التعخف عمى أبعاد ؛قج تفيج نتائج الجراسة السدئػليغ والقائسيغ عمى أمخ جامعة األزىخ
 .ىحا الجور الػششى السأمػل، وتػجيو الدياسات ووضع الخصط لمػفاء بو، والعسل عمى تحقيقو

تكتدب الجراسة أىسية خاصة مغ خبلل ما تصخحو مغ ترػر عمسي لتفعيل قيع السػاششة لجػ  -
شبلب جامعة األزىخ، مسا يفيج القيادات الجامعية والقائسيغ عمى أمخ باقى الجامعات 

 .السرخية فى االستفادة مغ ىحا الترػر
قج تكػن ىحه الجراسة بجاية تػجيو الشطخ إلى أىسية أستخجام السدتحجثات التكشػلػجية فى  -

 . تفعيل قيع السػاششة الخقسية لجػ الذباب 
 

 حدود الدراسة
: التدمت الجراسة بالحجود اآلتية

 تقجيع ترػر مقتخح الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية لتفعيل قيع :الحدود الموضوعٌة -
.  السػاششة الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ



تعزٌز لٌم المواطنةالرلمٌة لدى طالبها  دور جامعة األزهر فى استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فى
دمحم زٌن العابدٌن عبدالفتاح / د                 من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس

 

 

- 148 - -  2018      أغسطس                                                      العدد السادس  والثالثون

وىى ، شبقتالجراسة في كميات جامعة األزىخ بسحافطات قشا واألقرخ والقاىخة: الحدود المكانٌة -
كمية الجراسات اإلندانية بسجيشة شيبة ،وكمية الجراسات العخبية واإلسبلمية بسحافطة قشا بشيغ

 .كمية التجارة بسحافطة اسيػط بشاتو. كمية التخبية بسجيشة نرخ بشيغو.محافطة األقرخ بشات
.  أعزاء وعزػات ىيئة التجريذ بجامعة األزىخ :الحدود البشرٌة  -
 / 2017 شبقت أداة الجراسة فى الفرل الجراسى األول مغ العام الجامعي :الحدود الزمنٌة -

2018. 
 

 منهج الدراسة 
، ويعتبخ ىحا السشيج األكثخ مبلئسة لتحقيـق  التحميميالسشيـج الػصفيت الجراسة استخجم

أىـجاف الجراسة الحالية حيث تع مغ خبللو التعخف عمى وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ فى دور 
 وكحلظ الكذف ،السدتحجثات التكشػلػجية فى تعديد قيع السػاششة الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ

عغ داللة الفخوق اإلحرائية لستػسصات وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ فى دور السدتحجثات 
التكشػلػجية فى تعديد قيع السػاششة الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ  ُتعدػ لستغيخات 

 الجشدػالتخرز العمسى ألفخاد مجتسع الجراسة
مصطلحات الدراسة 

األجيدة واآلالت الحجيثة الستػفخة لجػ شبلب جامعة األزىخ مثل جياز :المستحدثات التكنولوجٌة
 السترمة باإلنتخنت وجسيع األجيدة التي تتشاسب وشبيعة  الحكية، السحسػل الحجيثةةالكسبيػتخ وأجيد

 .عرخ الثػرة السعخفية والتكشػلػجية السعاصخة
ىى األشخ السحػرية أو السػجيات الدمػكية التي يكتدبيا شبلب جامعة األزىخ :لٌم المواطنة الرلمٌة

يجابيا في تكػيغ شخريتيع فتجعميع إ وتؤثخ ،مغ خبلل تعامميع مع السدتحجثات التكشػلػجية
ممتدمػن أخبلقيا وسمػكيا، وعمى وعى بسا تتزسشو السػاششة مغ حقػق وواجبات وغيخىا مغ 

السقػمات األساسية لمسػاششة الرالحة، بغية إعجاد مػاشغ يعتد بثقافتو الػششية، يستمظ ثقافة الػالء 
. واالنتساء لػششو

اإلطار النظري  - 

 :ماهٌة المواطنة-  
السػاششة في الفمدفة الدياسية السعاصخة ىي االنتساء إلى الػشغ، انتساء يتستع السػاشغ فيو  

بالعزػية كاممة األىمية عمى نحػ يتداوػ فيو مع اآلخخيغ الحيغ يعيذػن في الػشغ نفدو مداواة 
  الجشذ، أوكاممة في الحقػق والػاجبات أمام القانػن، فحلظ يحتع زوال كل تسييد بيشيع عمى أساس
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 أو االنتساء الدياسي، فيي ليدت حقػقا فحدب بل واجبات ، أو الفكخ، أو الجيغ، أو العخق ،المػن 
الخ، وتزع عمى ...أيزا يدتفيج مشيا الفخد، تتسثل في حقػق مجنية وسياسية واجتساعية وقانػنية

عاتقو واجبات قانػنية والتدامات معشػية، كسا تفخض عميو الػالء التام لمػشغ وحساية القانػن والحود 
  .ةعغ مرالح الجساع

والتعخيف الذائع لمسػاششة الخقسية أنيا استخجام السرادر التكشػلػجية في إنجاز األعسال، 
 واإلبحار في السعمػمات الستاحة ،والسػاشغ الخقسي ىػ ذلظ الذخز القادر عمي قخاءة وكتابة وفيع

وعمى الخغع مسا يحسمو .(Mossberger, et al., 2008, 140) عبخ الػسائل التكشػلػجية الحجيثة
ىحا التعخيف مغ إيجابيات تتسثل في االنفتاح عمي العالع والتفاعل معو، واالستفادة مغ السختخعات 
العالسية والتكشػلػجية في التشافذ مع مختمف دول العالع، ومحاولة المحاق بخكب التقجم، إال أن لو 

والقزاء عمي خرػصياتيا، وتحويب اليػية، أيزًا بعس اآلثار الدمبية كصسذ الثقافات القػمية، 
وفخض ثقافات دخيمة لذعػب معيشة ليا أغخاض استعسارية، فزبًل عغ انتذار السسارسات الديئة 

 :الستخجام التكشػلػجيا بيغ األفخاد، وأىسيا
 استخجام اليػاتف الخمػية في األماكغ السددحسة. 
 التقاط صػر فػتػغخافية غيخ مشاسبة باستخجام كاميخات اليػاتف. 
 شبكة اإلنتخنتػعخض السػاد اإلباحية عل  (Ribble and Bailey, 2005, 2). 
 تحسيل بعس البخامج بصخيقة غيخ شخعية مغ عمى شبكة اإلنتخنت. 
  معمػمات مغ خبلل اإلنتخنتالسخقة. 
 أجيدة الكسبيػتخ السحسػلة واليػاتف الخمػية داخل ػمسارسة األلعاب اإللكتخونية عل 

 .(Ribble, et al., 2004, 7)الفرل الجراسي
 استخجام الخسائل الفػرية إلجخاء بعس العسميات التخخيبية. 
 استخجام مػاقع اإلنتخنت لتيجيج األفخاد، والقيام بعسميات الشرب والدخقة (Bailey and  

Ribble, 2007 a, 3) 
إلى السداىسة في  (La citoyenneté) أو (Citizenship) يذيخ مرصمح السػاششة كسا 

حكع دولة مـا عمـى نحـػ مباشخ أو غيخ مباشخ، كسا يدتخجم أحيانا لمجاللة عمى العسمية أو الحالة 
التي يعج الفخد بسقتزاىا مػاششـا لسجـخد أنـو يعير في رحاب دولة معيشة، أو يشتسي إلييا ويخمز 

 (ب)وساكغ السجيشة . (أ)السػاشغ ىػ ): مـثبل " ىـاراب "وفـي معجـع . ليا؛ ومغ ثع يحطى بالحساية
شخز لو كل الحقػق كداكغ في دولة، أما السػاششة فيي االسع الحؼ يجل عمى حالة وجػد السػاشغ 

 ( 59 , 2010الخذت ،  )
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ويسكغ تعخيف السػاششة الخقسية بأنيا السعاييخ واألعخاف الستبعة في الدمػك القػيع  
والسدئػل تمقاء استخجام التكشػلػجيا فييقػاعج الدمػك السعتسجة في استخجامات التكشػلػجيا الستعجدة، 

ستخجام مغ أجل التبادل اإللكتخونى لمسعمػمات، والسذاركة اإللكتخونية الكاممة في السجتسع، االمثل 
وتعخف أيزا بأنيا القجرة عمى السذاركة في . وشخاء وبيع البزائع عغ شخيق اإلنتخنت، وغيخ ذلظ

السجتسع عبخ شبكة اإلنتخنت، كسا أن السػاشغ الخقسي ىػ السػاشغ الحػ يدتخجم اإلنتخنتبذكل 
 ( 34 , 2014القايج، )". مشتطع وفعال 

مجسػعة القػاعج والزػابط والسعاييخ "كسا يسكغ تعخيف السػاششة الخقسية عمى أنيا  
واألعخاف واألفكار والسبادغ الستبعة في االستخجام األمثل لمتكشػلػجيا، والتي يحتاجيا السػاششػن 

فيي تػجيو نحػ مشافع التقشيات الحجيثة، ... صغارا وكبارا مغ أجل السداىسة في رقي الػشغ 
 . (12 ,2011لعقاب،ا)حساية مغ أخصارىاالو

تتذكل السػاششة في شكميا الخقسي مغ مجسػعة قػاعج الدمػك السعتسجة في استخجامات  و
التكشػلػجيا الستعجدة،كالتبادل اإللكتخوني لمسعمػمات والسذاركة اإللكتخونية لؤلفكار التي تختقي بشطع 
السجتسع وأفخاده، كسا يسكغ أن تذسل كل التعامبلت بيغ السػاششيغ عبخ شبكة اإلنتخنت كالجعػة إلى 

 أو الحث عمى التكافل السجتسعي أو غيخىا، لحا فيي تختبط أيزا بسرصمح ،السذاركة الدياسية
تػضيف أدوات تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت الخقسية في تػليج وجسع "الجيسقخاشية الخقسية وىي 

وترشيف وتحميل وتجاول كل السعمػمات والبيانات والسعارف الستعمقة بسسارسة قيع الجيسقخاشية 
وآلياتيا السختمفة، بغس الشطخ عغ الجيسقخاشية وقالبيا الفكخؼ ومجػ انتذارىا ومبلئسة مقرجىا 

  . ( 9 , 2003ريان ،  )" وفاعميتيا في تحقيق أىجافيا
صور المواطنة   

اجتيج عمساء االجتساع في حرخ صػر السػاششة الججيجة التي أبخزتيا التصػرات العالسية  
في دراستو عغ العػلسة والسػاششة، جاء فييا إن ىشاك صػرا ججيجة  (جػن يػرؼ )الخاىشة، ومغ أبخزىع 

، (وىى تتعمق بحقػق والتدامات مػاشغ األرض)السػاششة اإليكػلػجية : ابتجعت لمسػاششة أىسيا
وىى تعشي كيف يشسي الشاس اتجاىا إزاء السػاششيغ اآلخخيغ والسجتسعات )والسػاششة الكػزمػبػليتانية 

وليات لمدوار، ألماكغ غ بالحقػق والسذػوتعغ)والثقافات األخخػ عبخ الكػكب، والسػاششة الستحخكة 
كالبعج القانػني، والبعج ؛ ولمسػاششة أبعاد عجيجة. (68، 2005يديغ، . )(أخخػ ولثقافات أخخػ 

 ( 71، 2005يديغ، ): الخ نػجدىا فيسا يمي. والدمػكي، والبعج االجتساعي- الثقافي 
ويذيخ إلى مجسػعة حقػق وحخيات يجب إن يتستع بيا السػاشغ دون قيػد غيخ التي  :المانونً البعد

يفخضيا السجتسع، فالسػاششة قانػنيا تعشي عبلقة السػاشغ بالجولة كحقيقة جغخافية وسياسية تحجدىا 
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 ،الحقػق السختمفة لؤلفخادو والتي تحجد عمى قاعجة السداواة ،وتحكسيا الشرػص الجستػرية والقانػنية
 والػسائل التي يتع مغ خبلليا التستع بالحقػق واإليفاء ،والػاجبات التي عمييع تجاه السجتسع

 . بالػاجبات
 ،(السػاششيغ)االنتساء لسجسػعة مغ األفخاد ، يكسغ في  الفخد بالسػاشغوصفإن : اإلجتماعً البعد

في رقعة جغخافية محجدة ومعتخف بيا داخميا وخارجيا، واالنتساء محاولة لتذكيل اليػية ومغ كع 
 .الػالء تبعا لفيع تمظ اليػية وكيشػنتيا

رض الػاقع مختبط بالسشطػمة أن مسارسة مبجأ السػاششة عمى إحيث : السلوكً – الثمافً البعد
 . الثقافية الدائجة داخل السجتسع، فالعادات والقيع والتقاليج واألعخاف االجتساعية

تبجو السػاششة اليػم اقخب إلى نسط سمػكي مجني والى مذاركة نذصة ويػمية في حياة :الدياسي البعج
.  السجتسع أكثخ مسا ىي وضع قانػني مختبط بسشح الجشدية

 مواصفات المواطن الرلمً
 أو بعجىا وتفاعل ، ذلظ الحؼ ولج خبلل شفخة التكشػلػجيا بأنويسكغ اعتبار اإلندان الخقسي 

فيحا السرصمح . ولجيو قجر كبيخ مغ اإللسام بيحه السفاىيع، مع التكشػلػجيا الخقسية مشح سغ مبكخة
عميان )يخكد عمى األشخاص الحيغ نذئػا مع التكشػلػجيا التي انتذخت في الجدء األخيخ مغ القخن 

فيػ ذلظ الذخز الحؼ يفيع قيسة . واستسخت بالتصػر حتى يػمشا ىحا (261 :2014والدامخائى، 
  .رالتكشػلػجيا الخقسية ويدتخجميا لمبحث والدعي إليجاد فخص يشفحىا ويكػن ليا تأثي

مرصمحات الذخز الخقسي أو اإلندان الخقسي أصبحت ديكػرا يسيد الكتابات الحجيثة  و
 أو ما يدسى أحيانا بالػشغ ،التي تتشاول تعامل األفخاد في مجتسع الثػرة اإللكتخونية أو الخقسية

إذا كان مرصمح السػاشغ الخقسي يذيخ إلى السدتخجميغ لتكشػلػجيا السعمػمات، فإن "الخقسي، فـ
الػشغ الخقسي يذيخ إلى التأثيخ الكبيخ الحؼ أحجثتو تكشػلػجيا السعمػمات عمى الحياة البذخية، فيي 
لع تجع أؼ مجال إال اقتحستو وبدصت نفػذىا وسيصختيا عميو، فأنتجت ما يدسى بـاإلندان الخقسي 

 . ( 12 ، 2011لعقاب، ا)"الحؼ تتسحػر حياتو كميا حػل تكشػلػجيا السعمػمات
ميل اآلباء حأن السػاششة الخقسية عبارة عغ مشيج يحاول ت (45, 2012بكار، )ويذيخ  

 وىػ أيزا يحاول أن يػجو البحث العمسي ،والسعمسيغ مدؤوليتيع في التعامل مع ىحا التحجؼ الزخع
إليجاد  (السػاششة الخقسية)حتى يعسل عمى إيجاد الػسائل السثمى لتػجيو الشرء وحسايتو، وتدعى 

 وخاصة أنو ،الصخق السثمى التي تحسي السخاىقيغ واألشفال، دون الػصػل إلى حالة التحكع الحاد
 األشفال والسخاىقػن عمى شبكة اإلنتخنت ومغ خبلل شاىجهعسميا أصبح مغ السدتحيل التحكع فيسا ؼ

إال أن السػاششة الخقسية عسػما أوججت آثارا سمبية عمى الخوح الػششية لجػ الشرء، وىحا .السػبايل
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يتسثل في ما تػضحو الجراسات في انخفاض مدتػيات االرتباط بحب الػشغ أو الخجمة العامة، 
 االستفادة مغ ضخورؼ مغ ال،ففعشجما تشخفس الخوح الػششية، يكثخ الفداد واإلىسال وضعف اإلنجاز

 . والتي تعج واحجة مغ أكبخ مذكبلت اإلندان العخبي،التكشػلػجيا في رفع مدتػػ الخوح الػششية

 
ٌوضح مواصفات المواطن الرلمى  (1)شكل 

ومفيػم السػاششة الخقسية لو عبلقة قػية بسشطػمة التعميع، ألنيا الكفيمة بسداعجة السعمسيغ 
. وأولياء األمػر لفيع ما يجب عمى الصبلب معخفتو مغ أجل استخجام التكشػلػجيا بذكل مشاسب

والسػاششة الخقسية ىي أكثخ مغ مجخد أداة تعميسية، بل ىي وسيمة إلعجاد الصبلب لئلنخخاط الكامل 
 ,Brey) في السجتسع والسذاركة الفاعمة في خجمة الػشغ عسػما وفي السجال الخقسي خرػصا

2003,34). 
 ( intel education. 2014) :تداؤالت وتحقيق السػاششة الخقسية مختبط باإلجابة عمى عجة

 وكيف يشعكذ ذلظ عمى ،ىل لكل فخد في السجتسع الحق في الػصػل لسرادر السعخفة 
 الصالب والسجتسع؟

  يجابيات وسمبيات التجارة اإللكتخونية وتجاول الدمع وشخائيا عبخ اإلنتخنت؟إما ىى 
 ما أىسية تشػع وسائل التػاصل عبخ اإلنتخنت، وىل فعبل أصبح العالع قخية صغيخة؟ 
 وما مجػ أىسيتيا لمشيػض باألمع؟،كيف يسكغ محػ األمية الخقسية لجسيع أفخاد السجتسع  
  وما أىع ىحه األسذ والشرائح التي مسكغ أن (أتيكيت اإلنتخنت)ما أساليب المياقة الخقسية ،

 يتبعيا األشخاص عشج استخجام اإلنتخنت؟
 ىل ىشاك ضخورة لدغ القػانيغ الخقسية وما أىسيتيا لمحفاظ عمى الصبلب والسجتسع؟ 
 ىل ىشاك حقػق وواجبات رقسية؟ 
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 ما عبلقة الرحة والبجنية والشفدية عشج الحجيث عغ السػاششة الخقسية. 
 وكيف تؤثخ التكشػلػجيا عمى الصالب نفديا وبجنيا 
 بالشدبة لمصبلب أو ألػ شخز يدتخجم . ما أىع إجخاءات الػقاية واألمان عبخ اإلنتخنت

 ضع قائسة بيحه الشرائح؟. اإلنتخنت
ن التكشػلػجيا الخقسية يجب أن تعسل لرالح الجسيع، وليحا الدبب يشبغي الدعي نحػ أكسا  

؛ حيث (Bailey and Mike, 2007 a,. 7)تحقيق أقرى استفادة مشيا مغ خبلل السػاششة الخقسية
تكسغ أىسيتيا ليذ في أنيا تزع قائسة بالدمػكيات الرحيحة والخاشئة السختبصة باستخجام 

التكشػلػجيا بسختمف أشكاليا، بل في كػنيا أداة تداعج في إدراك ما ىػ صحيح وما ىػ خاشئ، 
 االشتخاك مع الصبلب في حػارات ومشاقذات مختبصة بسػاقف حقيقية في ػوىي تداعج السعمسيغ عل

الحياة، لحا فثسة ضخورة قرػػ ألن تريخ ليااألولػية في السشاىج الجراسية وبخامج تعديد السعمسيغ، 
 .(Ribble and Bailey, 2005. 37) فصبلب اليػم ىع رجال السدتقبل

 ذلظ لتربح سمػكًا ػوالسػاششة الخقسية بيحه الرػرة ال تتػقف عشج حج السجرسة، بل تتخط 
يبلزم الصالب في أؼ مكان وزمان، بسا يديع في إعجاد أفخاد قادريغ عمى السذاركة اإليجابية والفعالة 

 .في بشاء ونيزة السجتسع
. أبرز لٌم المواطنة الواجب تنمٌتها لدى الطالب

مجسػعة (306: 1998ديمػر،  )حجد تقخيخ المجشة الجولية لمتخبية لمقخن الحادػ والعذخيغ  
الػعى :  يخػ أنيا تذكل مكػنات السػاششة، ويجعػ التقخيخ إلى تيديخ اكتدابيا وىى،مغ القيع

بالحقػق اإلندانية، والسدئػلية االجتساعية، وقيع اإلنراف االجتساعي، والسذاركة الدياسية، ومخاعاة 
الفخوق الثقافية والتعجدية، والتدامح، وروح التصػع، وتقجيع الخعاية والتعاون، والسيل إلى السغامخة 

.  السحدػبة، واالبتكارية، والتعبيخ عغ الخأػ، وااللتدام بحساية البيئة
 عجدا مغ قيع السػاششة التى (Commission, 2012 :34)وحجد تقخيخ لبلتحاد األوربى  

يشبغى تشسيتيا لجػ الصبلب، مغ خبلل إكدابيع السعارف أو السػاقف أو تصػيخ السيارات فى 
الػعى بالسؤسدات االجتساعية والدياسية والسجنية، واحتخام وصػن البيئة، وحل : السجاالت اآلتية

الشداعات، وحقػق ومدؤوليات السػاششيغ، والسذاركة في تصػيخ السجتسع السحمي، واكتداب ميارات 
التفكيخ الشقجؼ والسدتقل، السذاركة االيجابية في الحياة السجرسية، ومكافحة العشرخية وكخاىية 

. األجانب، والقجرة عمى السذاركة الدياسية في السدتقبل
 االفتراضٌة لتكنولوجٌا الرلمٌة وتشكٌل المجتمعاتا
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 ،نخخاط الصبلب الستدايج في السجتسعات االفتخاضيةافي ضل التػغل الخقسي الستشامي و 
أصبحت ىشاك حاجة ممحة إلحجاث تغييخات مساثمة في شبيعة ومبلمح البيئة التعميسية بالسؤسدة 

 ؛ومفاىيسيا، األمخ الحؼ أدػ إلى ضيػر مفاىيع وأنساط ججيجة في التخبية تتشاسب مع تمظ الثػرة
 مدود، يدعى إلى تكػيغ مػاشغ رقسي فعال "التخبية الخقسية "أشمق عمييا البعس مرصمح أو نسط 

 وأصبح اليجف الحالي مغ التخبية ، تؤمغ لو الحساية مغ مخاشخ الفزاء الخقسي،بأشخ وقيع أخبلقية
 ىػ تسكيغ الصبلب مغ التعامل مع ما أنتجتو مغ أدوات ووسائط رقسية ؛في ضل ىحه الثػرة

مع ومجتسعات افتخاضية، وإمجادىع بإشار معخفي يؤىميع لفيع تأثيخات الثػرة الخقسية في حياتيع و
مجتسعاتيع، وكيف يدتفيجون مشيا بصخيقة صحيحة وآمشة، كسا تػفخ ليع فخص التجريب عمى ميارات 
استخجام تقشياتيا وترفح الذبكات الخقسية، وكحلظ تعديد ميارات التفكيخ الشاقج لسا يتعاممػن معو مغ 

 .محتػيات وكيانات رقسية
كسػاششيغ  لمتعامل وأخبلقيا ووججانيا ومياريا معخفيا الصبلب تأىيل لمسؤسدة التعميسية ويسكغ    

 :  (20-1 , 2010السعسخؼ، )عجة أبعاد  عبخ الجاعسة البيئات رقسييغ وبشاء
خاصة الذبكات السعمػماتية، مغ أجل تذجيع وتػضيف وسائط التػاصل الستشػعة،  :األول البعد

التبلميح عمى مػاكبة التغيخات والسدتججات التي تصخأ في حقػل السعخفة وغيخىا، في ىحا العرخ 
 .ؼالسعمػمات السعخفيػ بدخعة التجفقتسيدالحؼ 
تجريب الصالب أن يتعمع ويقخأ ويكتب ويذاىج ويدسع ويتحاور ويخسع ويرػر ويؤلف، : الثانً البعد

 أساتحة يربحػن ما يجعل الصبلب أسياد أنفديع، بل ممغ خبلل الػسيط الخقسي برػرة كمية، 
ويشتقل الصالب مغ . شمبيع والتجخل بشاء عمى متابعتيعوخبخاء، في حيغ يقترخ دور السعمع عمى 

مػجو، فبل بج مغ تعميع وتجريب مذخف و ويتحػل السعمع مغ ممقغ إلى ا، إلى صانع لومعخفةمتمق لل
 بدخعة فائقة وكفاءة ، والتعامل معياكل أعزاء السجتسع السجرسي عمى استخجام ىحه السدتججات

  في ضل حاجة ىؤالء الصبلب إلى مدتػػ عال ججا مغ ميارات لسحػ أميتيع السعمػماتية،عالية
 .(الحاسػبية)

ميارات تدويجىع ب و،تعميع التبلميح ميارات التػاصلفي  أسمػب الحػار والشقاش اعتساد: الثالث البعد
لتبلميح أمام ا الفخصة إتاحة وميارات اإلصغاء الشذط، ويتصمب ىحا ،احتخام آراء وأفكار اآلخخيغ

 وجمدات الشقاش التي تتيحيا شبكات التػاصل ،لبلشتخاك في السمتقيات، والسشتجيات، والسجونات
مدتقبميع، بشاء االجتساعي عبخ شبكة اإلنتخنت، التي تجور حػل قزايا تيع التبلميح في حاضخىع و

 داخل السجرسة أيزا، وذلظ مغ خبلل  ىحه الجمداتوأن تعسل إدارة السجرسة عمى تشطيع، مثل
 أو السجرسة يزع جسيع فعاليات العسمية التعميسية، ويدسح لمصبلب ،لكتخوني لمكميةإترسيع مػقع 
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 وتعخيف الجسيع بو، ليتسكغ ، في السجرسةه وتعسيع رابصون يتع نذخ،وأبالتعبيخ عغ آرائيع حػليا
ن مغ خبللو التػاصل مع بعزيع البعس، ومع معمسييع واإلدارة، بل وتػاصل والصبلب والسعمع

 . أولياء األمػر مع كل تمظ الفئات
تػفيخ اإلمكانات والتقشيات ووضع اآلليات البلزمة لتحقيق االترال الجائع بيغ الصبلب : الرابع البعد

واألساتحة والجامعة أو السجرسة التي يشتسػن إلييا باستخجام مػاقع اإلنتخنت، وان تػفخ تمظ اآلليات 
مشاخ فعال لتكشػلػجيا السعمػمات يدسح لجسيع األشخاف أن يتػاصمػا بالسػاقع اإللكتخونية عمى 
اإلنتخنت وذلظ لتبادل السعمػمات فيسا بيشيع، ومغ خبلل بشاء شبكة تعميسية لكل الجامعات أو 

 ..السجارس، وترسيع مػقع عمى اإلنتخنت ليا
ضخورة أن تشتقل السؤسدة التعميسية بكل أجيدتيا وعشاصخىا ومشاىجيا إلى الفزاء  :الخامس البعد

 ،اإللكتخوني، ويجرس الصبلب بخنامجا عالسيا مػحجا، مغ خبلل تػاصميع عمى الذبكة العشكبػتية
وإنسا - ويتجاوزن فػاصل الدمان والسكان، مغ دون قيػد تحج مغ حخياتيع وال رقابة عمى ترخفاتيع 

. تػجيو وإرشاد
ويقتخح السخكد األكاديسي لمتصػيخ التخبػؼ في أمخيكا ستة مجاخل لتقجيع تخبية السػاششة  

مجخل تجريذ التاريخ، والقانػن، والحكػمة، والسشاقذة السػجية لمقزايا السجنية واالجتساعية، : ىي
وخبخات التعمع الشذصة مثل التعمع بالخجمة، وأنذصة السشاىج اإلثخائية، ومجخل محاكات العسميات 

 (23: 2010السعسخؼ، )واإلجخاءات الجيسقخاشية،والسذاركة في حكػمة السجرسة أؼ إدارة السجرسة 
قيع السػاششة السخاد تعديدىا لجػ الصبلب  

:  عادة تعديد قيع السػاششة في معطع األنطسة التخبػية مغ خبلل ثبلث زوايا لمسػاششةيتع - 
 مغ خبلل تدويج الصبلب ثقافة Education about Citizenshipالتخبية عغ السػاششة  (1

 .وتاريخ الشطام الدياسي لمبمج ويكػن برػرة مباشخة عغ شخيق التمقيغ
 وذلظ عبخ السذاركة Education through citizenshipالتخبية مغ خبلل السػاششة  (2

 .السباشخة باألنذصة التعميسية السختمفة سػاء داخل السؤسدة التعميسية أو خارجيا
 عغ شخيق بشاء بخامج وأنذصة Education for citizenshipالتخبية مغ أجل السػاششة  (3

مختمفة تخاعي احتياجات كل متعمع ويكػن التخكيد ىشا عمى الجػانب السيارية والػججانية 
  (  45 ، 2006السعسخؼ، )السعخفية، بسعشى بخامج شاممة ال تقترخ عمى جانب محجد 

وفيسا يتعمق بأندب وقت يسكغ البجء فيو بغخس قيع السػاششة الخقسية، وعمى مغ تقع 
مدئػلية تحقيق ذلظ؟ تذيخ الجراسات إلى الصبلب يبجؤون في استخجام التكشػلػجيا قبل دخػل 

السجرسة، لحلظ فيع بحاجة إلى أن يمقشيع أولياء أمػرىع أساسيات السػاششة الخقسية، وبحلظ يسثل دور 
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أولياء األمػر غاية في األىسية، مسا يدتمدم االىتسام بتعديد وعييع حػل التكشػلػجيا حتى يتسكشػا 
ثع يأتي بعج ذلظ دور السعمسيغ والستخرريغ في اإلعبلم وقادة . مغ تأدية ىحا الجور بفاعمية

 تبجأ مغ رياض ، أن تكػن جدءًا أساسيًا مغ السشيجػالتكشػلػجيا وغيخىع مغ أعزاء السجتسع، عل
 عمييا كل عام، أو يخرز ليا مشيج مدتجل، لع يقترخ األمخ عمي ذلظ بل لجأت ػاألشفال ويبغ

 :ؼ تزسيغ السػاششة الخقسية في قػانيشيا كاآلتػبعس الػاليات إل
 (Hollandsworth, et al., 2011) 

 .والية ميدػرؼ وضعت معاييخ لتعميع السعمػمات تتعامل مع مػضػعات السػاششة الخقسية (1
، وعمى Internet Safety programوالية فيخجيشيا تدتخجم بخنامجًا لؤلمان عمى اإلنتخنت (2

 .جسيع السجارس االلتدام بو
 .والية ماساشػسيتذ وضعت قػانيغ لسشع البمصجة في األماكغ التي تػفخ خجمات اإلنتخنت (3
والية كيشتػشي في مقجمة الػاليات؛ حيث إنيا تجرس السػاششة الخقسية وتجرب الصبلب عمييا  (4

 . دراسيػبكل مدتػ
 بخنامجًا لمسػاششة الخقسية عبخ 2010كسا بجأت والية نيػساوزويمد باستخاليا في عام  (5

، ويػفخ البخنامج مرادر An Online Digital Citizenship Program اإلنتخنت
لمسعمسيغ لسداعجتيع في فيع وتجريذ السػاششة الخقسية، جشبًا إلى جشب مع مرادر لتعميع 

 تتزسغ شخحًا لسػضػع السػاششة وإعجادىع وتجريبيع عمى السػارد التي سػف ،الػالجيغ
 تع تجخيب تجريذ السػاششة الخقسية في خسذ 2010وفي عام . يدتخجمػنيا في الفرل

وأشارت عسمية تقييع التجخبة إلى أن ىحه الجروس كان ليا دور فعال في زيادة . مجارس
ولقج تع االعتساد عمى شخائق . معارف الصبلب وتغييخ سمػكياتيع عشج استخجام اإلنتخنت

 .وتزسشت أدوات التقييع مدحًا لمصبلب والسعمسيغ والػالجيغ. كسية وكيفية لقياس ذلظ
ويقتخح السخكد األكاديسي لمتصػيخ التخبػؼ في أمخيكا ستة مجاخل لتقجيع تخبية السػاششة 

السشاقذة السػجية لمقزايا السجنية واالجتساعية، ومجخل تجريذ التاريخ، والقانػن، والحكػمة، : ىي
وخبخات التعمع الشذصة مثل التعمع بالخجمة، وأنذصة السشاىج اإلثخائية، ومجخل محاكات العسميات 

( 23: 2010السعسخؼ، )واإلجخاءات الجيسقخاشية،والسذاركة في حكػمة السجرسة أؼ إدارة السجرسة 
في ثسان دول  (Torney-Purta,2005:17)وفي دراسة مدحية قام بيا تػرنى بيختا 

غخبية لمتعخف عمى ميشية تمظ الجول وإعجادىا العزاء ىيئة التجريذ مسغ يقػمػن بتجريذ مقخرات 
التخبية الػششية، وحرػليع عمى درجة عمسية ليا عبلقة بالتخبية الػششية، وكحلظ لمتعخف عمى مجػ 
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 نتائجيا اىتسام ىحه أضيختمذاركتيع قبل الخجمة في بخامج تجريبية ذات عبلقة بالتخبية الػششية، 
:   عزاء ىيئة التجريذ لتجريذ السػاششة، كسا فى الججول التالىأالجول بإعجاد 

   (1)جدول 
ٌوضح نسبة المعلمٌن الحاصلٌن على درجات علمٌةأو برامج تدرٌبٌة ذات عاللة بالتربٌة الوطنٌة 

فى ثمان دول غربٌة 

 %تدرٌب خاص  %درجة علمٌة  عدد العٌنة الدولة م
 71 82 352 أستخاليا 1
 43 55 376 جسيػرية التذيظ 2
 100 78 344 الجانسارك 3
 47 88 343 بخيصانيا 4
 67 89 312 فشمشجا 5
 28 79 150 ىشغاريا 6
 7 58 416 الشخويج 7
 75 85 116 الػاليات الستحجة 8

 تعمع ىحه السخاحل ليذ باألمخ اليديخ، وقج يكػن ػويخؼ البعس أن مداعجة الصبلب عل
ىع عاجدون عغ مدايخة التغيخات نغاية في الرعػبة بالشدبة لمػالجيغ والسخبيغ الحيغ يذعخون بأ

، كسا أن ىشاك دائسًا احتسال لشديان ما تع (Ribble, 2010,. 16) الدخيعة في العالع التكشػلػجي
تعمسو، ويجب تػقع حجوث أخصاء، ولكغ ىحا ال يسثل مذكمة؛ ألن الخصأ يعج جدءًا أساسيًا في 

 السعمسيغ وغيخىع مغ السحيصيغ ببيئة الصالب أن يكخروا ىحه الجورة في ػعسمية التعمع، وىشا يجب عل
 Clark, 2012, 1; Ribble and) كل مخة يدتخجم فييا الصبلب نػعًا ججيجًا مغ التكشػلػجيا

Bailey, 2005,. 4) تخسخ قيع السػاششة في نفػسيع، وسػف يسارسػن ما تع تعمسو تمقائيًا ت، وبحلظ
ويذيخ البعس اآلخخ إلي أن تحقيق ذلظ ليذ باألمخ . وبجون تفكيخ أو رقابة مغ جانب الغيخ

لصخيق الرحيح والصخيق الخاشئ، ولكغ السيع ىػ تػضح لو ا كل فخد بػصمة داخمية ػالعديخ، فمج
 ,Ribble and Bailey, 2005 a) بجاخل الفخد ىحه البػصمةوتعديد التجرب عمي كيفية إيجاد 

 .، وكيفية تػجيييا في السدار الرحيح، وىػ ما يسثل جػىخ السػاششة الخقسية(36
 . دور الجامعة فى إستخجام السدتحجثات التكشػلػجية فى تشسية قيع السػاششة 

ولزسان الشجاح في السخاحل األربع يشبغي ترسيع بخنامج لمسػاششة الخقسية بالسجرسة أو 
 أن يخكد فخيق قيادة التكشػلػجيا بالسجرسة عشج ػاإلدارة يتعامل مع الدمػك التكشػلػجي السشاسب، عل

 :(Ribble and Bailey, 2004, 1 – 3) األسئمة التاليػترسيع البخنامج عل
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 كيف يسكغ الخبط بيغ القػاعج والتشطيسات وما يتعمسو الفخد؟ 
 أيغ يشبغي تجريذ السػاششة الخقسية في السشيج؟ 
 مغ يجب أن يجرس السػاششة الخقسية؟ 
  ما نػع الفخص التي يشبغي إتاحتيا لتعديد السعمسيغ والسجيخيغ والسدتفيجيغ بسا يسكشيع مغ

 التشفيح الفعال لمبخنامج؟
 أنو مشح أن حرمت سشغافػرة عمى الحكع (Sim, 2005: 61)وفى سشغافػرة يحكخ سيع 

الحاتي، كان ىشاك  سعي مثابخ لمتخبية مغ أجل السػاششة، والتى اتخحت أشكاال عجيجة عمى مخ 
الدشيغ لتمبية االحتياجات االجتساعية والػششية الستصػرة، لعل مغ أىسيا اإلعجاد الجيج لمسعمع فى 

 مغ خبلل  مجسػعة مغ األخبلقيات التى تيجف إلى ؛كميات التخبية، إعجادا يسكشو مغ تعميع السػاششة
وضع أساس وششى فى تعديد شخرية األشفال الرغار ليربحػا مػاششيغ صالحيغ، وبعج انفرال 

 بالتخبية عمى السػاششة مغ خبلل تجريذ مقخر التخبية اسشغافػرة عغ ماليديا، كان ىشاك اىتسام بالغ
.  السجنية عمى مدتػػ السجارس الثانػية

 عمى ا كبيخاأن ىشاك تخكيد (Kemp,1997: 25)وفي التجخبة االستخالية، يحكخ كيسب 
دور السدتحجثات التكشػلػجية في تعديد قيع السػاششة، غيخ أن إعجاد السعمع ودوره يعتبخه كثيخ مغ 

 السفتاح الخئيذ وحجخ الداوية في تخبية قيع السػاششة لجػ الشاشئة،  كسا يذجد ،الباحثيغ في أستخاليا
خخون عمى استعجادات السعمع الذخرية ورغبتو الحاتية كػنيا تسثل محخكا أساسيا في تحقيق ذلظ، آ

ويطل الججل األكاديسي في أستخاليا قائسا حػل تزسيغ قيع السػاششة مغ خبلل السشاىج الجراسية 
 وأن السشاىج ،والحؼ يعتقج بعزيع بأنيا مثقمة بالسحتػػ العمسي، بيشسا يذجع آخخون عمى ذلظ

الجراسية ىي نافحة تعميسية ميسة يجب استغبلليا في تعديد قيع السػاششة لجػ الستعمع، وخاصة 
مقخرات التاريخ، كسا تحاول التجخبة األستخالية الخخوج مغ السػضػعات التقميجية في تعديد قيع 

 لتتجاوزىا إلى مػضػعات ؛ كالحجيث عغ نطام الحكع، والجيسقخاشية، والحقػق السجنية؛السػاششة
أخخػ كالحجيث عغ أىسية السذاركة الفاعمة في قزايا أكثخ محمية كالسحافطة عمى شؤون البيئة 

 . وقزايا حقػق السخأة 
وعمى الخغع مغ خخوجيا  (Torney-Purta,2002:34)وفي بمغاريا يػضح تػرنى بيختا 

 ال يدال تأثيخ الحقبة ؛مغ الحكع الذيػعي إلى فزاءات الجيسقخاشية في تدعيشيات القخن الساضي
الساضية يديصخ عمى بشية الشطام التعميسي، ولحلظ تػاجو الدياسات التخبػية في تعديد قيع السػاششة 

جسمة مغ التحجيات مغ أبخزىا أن معطع مػضػعات التخبية الػششية تدتسج مغ تػجيات الشطام 
الدياسي مباشخة، كسا أن ضعف التجييدات السجرسية بذكل عام داخل البيئة التعميسية تذكل معػقا 
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أمام السعمسيغ، إضافة إلى ضعف إعجاد السعمع، وقمة خبخة وتجخبة السعمسيغ الججد في مقخرات 
التخبية الػششية، األمخ الحؼ حتع عمى وزارة التعميع البمغارية االىتسام الكبيخ بتجريب معمسي مقخرات 

 وورش العسل السكثفة ،التخبية الػششية قبل ندوليع لمسيجان التخبػؼ عبخ سمدمة مغ البخامج التجريبية
سػاء داخل الجامعات أو عبخ مخاكد وششية متخررة تقػم عمى تأىيل السعمسيغ لتجريذ مقخرات 

 .التخبية الػششية
إلى أنو يشطخ (European Commission, 2012 :34)ويذيخ تقخيخ لبلتحاد األوربى 

 وحاسع فى تخجسة سياسات تخبية ا،دول االتحاد األوربى بأن ليا دورا جػىخػ إلى الجامعة فى 
لى مسارسات فعمية لجػ الصبلب، لحا تطل دوما كفاءات أعزاء ىيئة التجريذ فى ىحا إالسػاششة 

السجال مرجر قمق كبيخ بالشدبة لػاضعي الدياسات التعميسية فى أوربا، مغ خبلل السخاجعة 
الػعى : السدتسخة لفعاليات إعجاد السعمع وتأىيمو ألداء أدوار نػعية لتعميع السػاششة فى مجاالت

، وحل الشداعات، وحقػق ىابالسؤسدات االجتساعية والدياسية والسجنية، واحتخام البيئة وصػن 
ومدؤوليات السػاششيغ، والسذاركة في تصػيخ السجتسع السحمي، واكتداب ميارات التفكيخ الشقجؼ 

السذاركة ووالسدتقل، والسذاركة اإليجابية في الحياة السجرسية، ومكافحة العشرخية وكخاىية األجانب، 
ضافة إلى ما يشبغى أن يقػم بو عزػ ىيئة التجريذ لتعديد الخبخة العسمية إالدياسية في السدتقبل، 

.  التى يسكغ أن يكتدبيا الصبلب مغ خبلل السذاركة في األنذصة داخل السجرسة وخارجيا
ـ  :ستصبلع آراء أعزاء ىيئة التجريذ عيشة الجراسة إتفق عمى اآلتىاوب

ن ىشاك أيتزح مغ العخض الدابق لمشساذج والخبخات العالسية في مجال تعديد قيع السػاششة  -1
 وذلظ عغ شخيق تزسيغ قيع ،اتجاه عالسى لتعديد قيع السػاششة لجػ معطع دول العالع

 .السػاششة فى السشاىج الجراسية لصبلبيا
 فى مجال ،وجػد التدام سياسى مغ قبل الحكػمات باإلعجاد الفعال لمصبلب بسخحمة الجامعة -2

التخبية عمى السػاششة لسػاجية تجاعيات الستغيخات السعاصخة، وما تحسمو مغ قيع وافجة، تسثل 
 .تيجيجا لمثقافة الػششية

 . ن لمسدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة دور كبيخ فى تعديد قيع السػاششة لجػ الصبلبإ -3
 ولغ ،يجب االستفادة مغ دول رائجة وتجارب متسيدة فى تعديد قيع السػاششة الخقسية لمصبلب -4

 ىحه التجارب حتى كييفيتع ذلظ عغ شخيق تصبيق ىحه التجارب حخفيا وإنسا يجب أن يتع ت
 . تتشاسب مع شبيعة الصبلب السرخيغ

عمسية التى ت تدايج الجعػات حاليا فى الجول الستقجمة إلى إدماج تخبية السػاششة في السػاد ال -5
 .تتعامل مع السدتحجثات التكشػلػجية
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د ا وإنسا يجب أن يتع إعج؛ال يػجج نسػذج محجد يسكغ تصبيقو عمى شبلب جامعة األزىخ -6
 . خصة مغ قبل إدارة الجامعة لتشسية قيع السػاششة الخقسية لجػ شبلبيا

الدراسات السابمة  
الكذف عغ اتجاىات عزػ ىيئة التجريذ نحػ السجتسعات  :Hsiu (2006) دراسةاستهدفت 

وأن القائسيغ عمى السؤسدة التخبػية في . االفتخاضية وأىسيتو في التشبؤ بدمػكو وجحبو لمسذاركة فييا
حاجة إلى استخجام وتػضيف استخاتيجيات لخمق اتجاه إيجابي لجػ أعزائيا كسػاششيغ رقسييغ 
يتعاممػن ويبحخون في مجتسعات افتخاضية، كسا كذفت الجراسة عغ أن أىع ما يكتدبو أعزاء 

السجتسعات االفتخاضية ىػ تحديغ قجرتيع عمى إتخاذ القخارات بأنفديع، مع التقميل مغ تأثخىع بآراء 
 .ومقتخحات اآلخخيغ

 إلى التعخف عمى مدتػػ التدام السجارس االبتجائية فى :(Warwick, 2007)دراسة واروٌنوهدفت 
انجمتخا بتحقيق السبادرة الػششية لتخبية السػاششة، مغ خبلل التعخف عمى السسارسات الستبعة فى تشفيح 
السشاىج الجراسية، وفى مسارسة األنذصة الصبلبية، وفى كافة الخجمات السقجمة لجعع تشفيح السبادرة، 

وأسفخت نتائج الجراسة عغ امتبلك التبلميح قيع السػاششة خاصة قيع حب مداعجة اآلخخيغ، واالنتساء 
لمبيئة السحمية، والسجتسع األكبخ الحؼ يعيذػن فيو، وأوصت الجراسة بتػفيخ أدلة السبادرة الػششية 
كسجخل استذارػ لتحقيق تخبية السػاششة فى السجارس، واالستساع آلراء التبلميح فى ىحا الذأن، 

وتػفيخ اإلعجاد والتجريب السشاسب لمسعمسيغ ولمقيادات السجرسية عمى آليات تشفيح السبادرة الػششية 
. لتخبية السػاششة فى السجارس االبتجائية

 الكذف عغ السعتقجات والسسارسات في مجال :(Almamari, 2009)دراسة المعمري وحاولت 
التخبية عمى السػاششة فى بخامج إعجاد معمسي الجراسات االجتساعية في سمصشة عسان، وذلظ مغ 

خبلل الكذف عغ السشاخ الدائج في تخبية السػاششة في الشطام التعميسي بػجو عام وإعجاد السعمع عمى 
وجو الخرػص، والتعخف عمى أراء كل مغ السدئػليغ والسعمسيغ في واقع تخبية السػاششة مغ حيث 
األىجاف ومحتػػ السقخرات الجراسية وأساليب التجريذ الستبعة، والتعخف عمى السسارسات في تخبية 
السػاششة لجػ الصبلب السعمسيغ، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، وشبقت أداة االستبانة عمى 

عيشة مغ معمسي الجراسات االجتساعية، وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أبخزىا وجػد فجػة 
بيغ أىجاف ومحتػػ تخبية السػاششة، وما يشبغي أن يتعمسو التبلميح في السجارس وبيغ السسارسات 

. الستبعة في بخامج إعجاد السعمع، وقرػر ىحه البخامج في إعجاد السعمع في مجال تخبية السػاششة
التعخف عمى إدراك :(Peterson and Knawels, 2009)دراسة بٌترسون وكنوٌلزواستهدفت 

الصبلب السعمسيغ الستخرريغ في تخبية السػاششة لسفيػم السػاششة الشذصة، ومجػ مداىسة 
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مؤسدات إعجاد السعمع في تحقيق ذلظ، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، وشبقت االستبانة عمى 
 شالب معمع يجرسػن 149عيشة مغ الصبلب السعمسيغ في مؤسدات إعجاد السعمع في انجمتخا، بمغت 

 مؤسدة إلعجاد السعمع، وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج مغ أىسيا أن الصبلب 12في 
السعمسيغ ال يجركػن مفيػم السػاششة الشذصة أو الفعالة، وأن األنذصة السترمة بالسػاششة الشذصة ليا 
دورًا ىامًا في تػفيخ العجيج مغ األنذصة التخبػية داخل السجتسع السجرسي، وأوصت الجراسة بتصػيخ 
السشاىج الجراسية بحيث تذتسل عمى الحػار ومشاقذة القزايا السختبصة بالسػاششة الشذصة، وتحقيق 

. اإلعجاد الفعال لمسعمع في ىحا السجال
إلى تػضيح مفيػم السجتسع االفتخاضي وخرائرو وأىع مقػماتو،  :(2009)دراسة حجازيوسعت 

 باإلضافة إلى تحميل أكثخ الفئات ،كسا تعخضت لتأثيخ السجتسعات االفتخاضية عمى السجتسع الحقيقي
أن :ومغ أبخز نتائج الجراسة.  وأىع السعػقات التي تقف أمام تكػن تمظ السجتسعات،تخددا عمييا

السجتسع االفتخاضي ىػ مجسػعة مغ األفخاد، ليع اىتسامات أو مرالح أو أىجاف مذتخكة، بيشيع 
أنيا :  ىي،خرائز ىحه السجتسعاتفوبالتالي . فيسا بيشيععبلقات، يدتخجمػن اإلنتخنت لمتػاصل 

تجسعات إندانية، تعتسج في تكػيشيا عمى الحاسب االتي وشبكة السعمػمات، بيغ أفخادىا تفاعبلت، 
يزبط سمػك األعزاء مجسػعة مغ القيع والقػاعج، الجور الحؼ يقػم بو الفخد في السجتسع االفتخاضي 

أشارت نتائج تحميل .ىػ تصػعي، يتدايج عجد أعزائيا بدخعة، ال تعتسج عمى مداحة جغخافية
مغ الجراسات اتفقت عمى أن مقػم السداحة  % 100السزسػن لمجراسات الدابقة إلى أن ندبة 

ال يتػفخ في السجتسعات االفتخاضية مثل السجتسع الحقيقي، وأن العبلقات  (الحيد السكاني)الجغخافية 
وندتشتج مغ ذلظ أن السجتسع االفتخاضي تتػافخ فيو جسيع مقػمات السجتسع . ال تتع وجيا لػجو

السداحة الجغخافية التي يعير عمييا األفخاد في "  ما عجا ؛الحقيقي كسا عخفو عمساء االجتساع
 وحجة عسل لصخيقة تشطيع السجتسع لتػافخ غالبية دن السجتسع االفتخاضي يعإ."عبلقات وجيا لػجو

السقػمات فيو، وبالتالي يسكغ التعامل معو وتػضيفو بذكل إيجابي بسا يداىع في تشسيتو وتصػيخه، 
ويسا يداىع في تعديد السجتسع الحقيقي وتقجمو وتعديد وعي فئاتو السختمفة بقزايا ومذكبلت 

 ومغ كع السداىسة في وضع بجائل مختمفة لسػاجية السذكبلت وإشباع االحتياجات والعسل ،السجتسع
 .عمى تشفيحىا
تحميل واقع السجتسعات االفتخاضية عبخ دراسة الجانب ، ((2009م دراسة عبد الرحًواستهدفت 
 بعس العػامل التي تداعج ت استشتجا كع، والجانب التكشػلػجي في ىحه السجتسعات،االجتساعي

ففي الجانب االجتساعي وضح كيف يسكغ لمسجتسعات االفتخاضية أن . عمى تصػيخ مثل ىحه البيشات
 وأن االىتسامات السذتخكة لؤلعزاء ىي التي تبشي ،تقيع نػعا مغ التخابط االجتساعي بيغ أعزاءىا
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أما في الجانب التكشػلػجي فاستشتج أن اإلنتخنت يسثل الػسيمة الخئيدية لبشاء السجتسعات . ىحا التخابط
االفتخاضية وإقامة الذبكات االجتساعية وأن ىحه الػسيمة تسثل أداة ىامة لتحقيق االستقبللية والتحخر 

ولكغ بالسقابل قج ... لفئات كثيخة مغ البذخ كاألقميات العخقية والسخضى وكبار الدغ والخجػليغ 
 .قافة رقسيةثتكػن مرجر انغبلق وعدل لفئات أخخػ خاصة لؤلمييغ أو الحيغ ليدت لجييع 

 إلى الكذف عغ مدتػػ وعى شبلب كمية التخبية جامعة ،(2009)دراسة الفمى وامبانى وهدفت 
ششصا شعبة التاريخ بثقافة السػاششة وحقػق اإلندان، والتعخف عمى فعالية بخنامج مقتخح لتعديد 

الػعى بثقافة السػاششة وحقػق اإلندان، ولتحقيق أىجاف الجراسة شبق مقياس الػعى بثقافة السػاششة 
 مغ شبلب وشالبات الفخقة 25وحقػق اإلندان تصبيقا قبميا عمى أفخاد عيشة الجراسة البالغ عجدىع 

الخابعة، ثع درس ليع البخنامج السقتخح تبله تصبيق السقياس تصبيقا بعجيا، وكذفت نتائج الجراسة عغ 
 درجات أفخاد العيشة فى التصبيق القبمى والبعجػ ؼوجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط

لسقياس الػعى بثقافة السػاششة وحقػق اإلندان لرالح التصبيق البعجػ، وفى ضػء الشتائج قجمت 
.   الجراسة مجسػعة مغ التػصيات لتحديغ وعى شبلب كمية التخبية بثقافة السػاششة وحقػق اإلندان

 الى التعخف عمى ترػرات السعمسيغ عغ تخبية السػاششة فى ،(2010)دراسة المعمرى وهدفت 
الغخب األوربى، والجول األسيػية غيخ العخبية، والجول : األدب التخبػػ بثبلث مشاشق عالسية ىى

العخبية، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفى التحميمى القائع عمى رصج ومخاجعة الجراسات الدابقة 
ت نتائج الجراسة إلى تدايج اىتسام أشارالتى تشاولت ترػرات السعمسيغ فى السشاشق العالسية الثبلث، و

 وجيات تالجراسات بترػرات السعمع عغ السػاششة، وان مفيػم السػاششة مفيػم ججلى، حيث تتعجد
أشارت الشتائج إلى وجػد فجػة بيغ أىجاف الدياسة التخبػية وبيغ كسا نطخ السعمسيغ حػل تحجيجه، 

مسارسات السعمسيغ فى الفرػل الجراسية، حيث يدتخجم السعمسػن األساليب التقميجية فى تعديد 
 التحجػ األكبخ دالسػاششة، كسا كذفت الشتائج عغ اتفاق كبيخ عمى أن اإلعجاد الزعيف لمسعمع يع

.  لشجاح تخبية السػاششة
 التعخف عمى مدتػػ قيع السػاششة لجػ شبلب الجامعات في ،(2010)دراسة المحطانى واستهدفت 

السسمكة العخبية الدعػدية، وإسيام ىحه القيع في تحقيق األمغ الػقائي، والكذف عغ السعػقات التي 
تقمل مغ مسارستيع لتمظ القيع، والتعخف عمى معػقات تفعيل مسارسة قيع السػاششة لجػ الذباب فى 

جامعات السسمكة، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، وشبقت أداة االستبانة عمى عيشة مغ شبلب 
 حرػل ، شالبًا، وأسفخت الجراسة عغ مجسػعة مغ الشتائج أبخزىا384الجامعات الدعػدية بمغت 

عمى مدتػػ مختفع إلى مختفع ججًا في الجانب – السذاركة والشطام-قيستا السػاششة مػضػع الجراسة 
كسا السعخفي والػججاني، بيشسا حرمت عمى مدتػػ مشخفس إلى متػسط في الجانب الدمػكي، 
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كذفت الشتائج عغ السعػقات التي تؤدػ إلى عجم مسارسة قيع السػاششة عمى الػجو السصمػب، والتي 
. مشيا ضعف مبلئسة السشاخ التعميسي الجامعي لمذباب لسسارسة قيع السػاششة عمى أرض الػاقع

إلى التعخف عمى دور الجامعة في تػعية الصبلب بسبادغ ،(2010)هدفت دراسة السٌد وإسماعٌل و
السػاششة في ضل تأثيخات التحجيات العالسية السعاصخة، والػقػف عمى مدتػػ وعى شبلب الجامعة 

بسبادػء السػاششة، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، وتسثمت أداة الجراسة في استبانة شبقت عمى 
 شالب، وتػصمت نتائج (1374)عيشة مغ شبلب الفخقة الخابعة ببعس كميات جامعة الدقازيق بمغت 

ن الجامعة ال تداىع برػرة فعالة في تػعية الصبلب بسبادغ السػاششة، مسا يتصمب أالجراسة إلى 
إعادة الشطخ في العسمية التعميسية في الجامعات مغ كافة جػانبيا، وتحجيج األدوار واألىجاف لكافة 

العامميغ في الجامعة، وتفعيل الشذاشات األكاديسية وغيخ األكاديسية في الجامعة تعديدًا لسبادغ 
السػاششة والسحافطة عمييا، وقجمت الجراسة ترػرًا يذسل مجسػعة مغ األسذ والخكائد التي تتزسغ 

. تعديد وعى شبلب الجامعة بسبادغ السػاششة
 إلى التعخف عمى بعس قيع السػاششة البلزمة لسػاجية تحجيات ،(2010)دراسة عمارة كما هدفت

 لسػاجية ىحه التحجيات، ،اليػية الثقافية والتي يتعيغ عمى أستاذ الجامعة تشسيتيا لجػ الصبلب
وكذفت عغ واقع السسارسات التي يقػم بيا أستاذ الجامعة في تعديد بعس قيع السػاششة، واستخجمت 

 مغ ، شالب(700 ) مدتعيشة بأداة االستبانة التي شبقت عمى عيشة قػاميا،الجراسة السشيج الػصفي
وجػد قرػر في قيام : أبخزىاشبلب جامعة اإلسكشجرية، وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج 

أستاذ الجامعة بجوره في تعديد قيع السػاششة مغ وجية نطخ أفخاد عيشة الجراسة، خاصة قيع االنتساء 
والػالء والتدامح واحتخام اآلخخ وقيع الػعي الدياسي وقيع العسل الجساعي التصػعي، واقتخحت 

الجراسة ترػرًا يذتسل عمى مجسػعة مغ اآلليات لتحديغ دور أستاذ الجامعة في تعديد بعس قيع 
.  السػاششة لجػ شبلبو

تقييع تخبية السػاششة في التعميع الثانػؼ في انجمتخا مغ ،(Son, 2010)دراسة سون واستهدفت 
: وجية نطخ السعمسيغ والصبلب، واستعانت الجراسة بالسشيج الػصفي، واستخجمت أداتيغ ىسا

 مجرسة، وتػصمت الجراسة 18االستبانة والسقابمة التي شبقتا عمى عيشة مغ السعمسيغ والصبلب في 
 ، أن الصخيقة التي يكتدب الصبلب مغ خبلليا قيع السػاششة:أبخزىا، كان إلى مجسػعة مغ الشتائج

تؤثخ في اختيار األساليب السشاسبة لتقيع السػاششة لجػ الصبلب، حيث تخدد الصبلب في استخجام 
 كسا أشارت . ألن ىحه الصخق ليذ ليا صمة بالسحتػػ الجراسي،شخق مختمفة لتقييع السػاششة لجييع

الشتائج إلى أن اتجاىات الصبلب نحػ السػاششة تتػقف عمى نػعية السعمع ألنو ىػ الحؼ يػجو 
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الصبلب إلى السفاىيع والقيع التي تديع في تخبية السػاششة، وفى ضػء الشتائج أوصت الجراسة 
. بسجسػعة مغ السقتخحات لمشيػض بػاقع تخبية السػاششة في السجارس الثانػية

 تعخف دور السعمسيغ فى تعديد القيع الػششية لجػ ،(2011)دراسة العازمى والرمٌضى واستهدفت 
شمبة السجارس الثانػية فى دولة الكػيت، والتعخف عسا إذا كان ىشاك فخوق فى دور السعمسيغ بذأن 
تعديد القيع الػششية تعدػ لستغيخات الجشذ وسشػات الخبخة والسشصقة التعميسية، ولتحقيق ىحا اليجف 
تع إعجاد أداة االستبانة التى اشتسمت عمى مجسػعة مغ القيع الػششية، وشبقت عمى عيشة عذػائية 
أن : مغ السعمسيغ والسعمسات فى مجارس السخحمة الثانػية، وتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج مغ أىسيا

تقجيخات أفخاد العيشة لجور السعمسيغ فى تعديد القيع الػششية جاءت بجرجة كبيخة فى جسيع السجاالت، 
ووججت فخوق ذات داللة إحرائية تعدػ لستغيخ الجشذ وسشػات الخبخة والسشصقة التعميسية، وأوصت 

الجراسة بتذجيع السػاششة والقيع الػششية لجػ الصبلب خاصة القيع التى تيتع بالسجال الدياسى، 
واالىتسام بإعجاد وتجريب السعمسيغ عمى تعميع القيع، باستخجام األساليب والتقشيات الحجيثة التى أثبتت 

.  نجاحيا فى تعميع القيع
 إلى التعخف عمى دور التعميع الجامعى فى تعديد (:2011)هدفت دراسة مرسى وعبدهللا و

السدئػلية السجنية لجػ شبلبو، واستعانت الجراسة بالسشيج الػصفى، واستخجمت أداة االستبانة التى 
شبقت عمى عيشة مغ شبلب الفخقة الشيائية بجامعة الدقازيق، وتػصمت نتائج الجراسة إلى قمة تبشى 
كميات الجامعة رؤية واضحة وسياسات مداعجة تخسخ االلتدام الػاعى بتعميع السػاششة، وعجم اشخاك 

الصبلب فى عسمية صشع القخار فى القزايا الستعمقة بحياتيع الجامعية، وقمة تذجيع أعزاء ىيئة 
التجريذ لمصبلب عمى حخية التعبيخ ومشاقذة القزايا الدياسية واالجتساعية، وضعف ارتباط 

السقخرات الجراسية باألىجاف السجنية لمسجتسع، وقمة اتاحة الفخص أمام جسيع الصبلب لمسذاركة فى 
األنذصة الصبلبية، وفى ضػء الشتائج قجمت الجراسة ترػرا مقتخحا لتفعيل دور التعميع الجامعى فى 

.  تعديد السدئػلية السجنية
 إلى تحجيج معجل تخدد شباب الجامعة عمى شبكة اإلنتخنت وأىع : (2011)دراسة حجازيوسعت 

السػاقع التي يتخددون عمييا، والتعخف عمى أىع خرائز السجتسعات االفتخاضية مغ وجية نطخىع، 
- الذات -السشتجيات)وتحجيج اآلثار اإليجابية والدمسية الستختبة عمى وجػد السجتسعات االفتخاضية 

عمى شبكة اإلنتخنت، كسا حجدت اتجاه  (السػاقع األجتساعية مثل الفيذ بػك، ماؼ سبيذ-السجونات 
 وكحلظ تحجيج اتجاه الذباب ،الذباب نحػ السذاركة في السجتسعات افتخاضيا عمى شبكة اإلنتخنت

نحػ السذاركة االجتساعية في مجتسعاتيع الحقيقية، وأخيخا التعخف عمى دور السجتسعات بسؤسداتو 
 في دعع ؛السختمفة في استثسار مذاركة الذباب في السجتسعات االفتخاضية عمى شبكة اإلنتخنت
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 .وتفعيل مذاركتيع االجتساعية في مجتسعاتيع الحقيقية سػاء كانت محمية أو قػمية أو إقميسية
 :مغ أبخز نتائج الجراسة ما يميكانت و. بياناتالاستخجمت الباحثة استسارة استبيان لجسع 

بيغ الشػع واالتجاه نحػ  (0.01)وجػد عبلقة عكدية ضعيفة دالة عشج مدتػػ معشػية  -1
عجم وجػد عبلقة دالة بيغ العسخ واتجاه الذباب نحػ .السذاركة في السجتسعات االفتخاضية
 السذاركة في السجتسعات االفتخاضية

بيغ الحالة العسمية واتجاه  (0.05)وجػد عبلقة عكدية ضعيفة دالة عشج مدتػػ معشػية  -2
 .الذباب نحػ السذاركة في السجتسعات االفتخاضية

بيغ الحالة االجتساعية  (0.01)وجػد عبلقة عكدية ضعيفة دالة عشج مدتػػ معشػية  -3
 واالتجاه نحػ السذاركة في السجتسعات االفتخاضية

عجم وجػد عبلقة دالة بيغ السػشغ األصمي واتجاه الذباب نحػ السذاركة في السجتسعات  -4
 .االفتخاضية

عجم وجػد عبلقة دالة بيغ مدتػػ داخل األسخة واتجاه الذباب نحػ السذاركة في  -5
 .السجتسعات االفتخاضية

 نحػ السذاركة في ىععجم وجػد عبلقة دالة بيغ امتبلك الذباب لجياز حاسب آلي واتجاه -6
 .السجتسعات االفتخاضية

بيغ معجل استخجام اإلنتخنت  (0.01)وجػد عبلقة شخدية ضعيفة دالة عشج مدتػػ معشػية  -7
 . ( 0.241)واالتجاه نحػ السذاركة في السجتسعات االفتخاضية بسعامل ارتباط قجره 

 إلى التعخف عمى مدتػػ اتجاىات شبلب جامعة شيبة ( :2012)دراسة الشامانى وسعد وهدفت 
إزاء عشاصخ اليػية واالنتساء، والتعخف عمى دور السقخرات الجراسية واألنذصة الصبلبية فى دعع 
اليػية واالنتساء، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفى، وشبقت أداة الجراسة عمى عيشة عذػائية 

 وتػصمت نتائج الجراسة . شالب مغ شبلب الجامعة فى تخررات دراسية متشػعة100مكػنة مغ 
إلى انخفاض وعى الصبلب عيشة الجراسة بعشاصخ اليػية الػششية ومكػناتيا، ووجػد وعى ندبى لجػ 

الصبلب بالسخاشخ السحيصة بجوائخ انتساءات الفخد، كسا أسفخت الشتائج عغ قيام السقخرات الجراسية 
بجورىا فى دعع االنتساء لجػ الصبلب، بيشسا تقػم األنذصة الصبلبية بجورا ىامذيا فى ىحا السجال، 
وأوصت الجراسة بأنو يشبغى عشج شخح قزايا االنتساء أن يتع فى سياق السػاششة، وما تتزسشو مغ 

.  حقػق وواجبات
 الػقػف عمى مدتػػ الػعى بقزايا التخبية عمى السػاششة (:2012)دراسة األحمدى واستهدفت 

العالسية لجػ شمبة كمية التخبية، وعبلقتيا ببعس الستغيخات مثل السعجل التخاكسى، والسدتػػ 
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الجراسى، والتخرز، والعسخ، والعير فى الخارج ألكثخ مغ ستة أشيخ، ولتحقيق ىحه األىجاف 
اختبار تحريمى لقياس مدتػػ السعخفة، : استخجمت الجراسة السشيج الػصفى، مدتعيشة بأداتيغ ىسا

وجػد قرػر : ، أىسياواستبانة لقياس مدتػػ االتجاىات، وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج
فى مدتػػ معخفة الصمبة أفخاد العيشة لمقزايا الخاصة بالتخبية عمى السػاششة العالسية، بيشسا كان 

مدتػػ اتجاه الصمبة نحػ قزايا السػاششة العالسية ايجابى بجرجة عالية، وفى ضػء الشتائج أوصت 
الجراسة بتحميل السفاىيع األساسية لمتخبية عمى السػاششة العالسية وإدماجيا بالسقخرات الجراسية، وزيادة 

.  االىتسام بالبعج الجولى فى الجراسات الجامعية
إلى تحميل التفاوت الخقسي كسذكمة كبخػ تعاني مشيا الجول : (2012) دراسة صوفًوهدفت 

وإذا كان مغ السفتخض أن تداعج تقشيات السعمػمات واالترال . العخبية، كغيخىا مغ الجول الشامية
الستصػرة، عمى تحديغ شخوط الحياة في ىحه الجول، فإن السبلحع، أن اليػة بيشيا وبيغ الجول 

الجخل : أن التفاوت الخقسي يختبط بأمخيغ أساسييغ ىساإلى وتذيخ الجراسات، . الستقجمة، تدداد اتداعا
البشية التحتية لبلترال، القػة : الػششي، والبشاء الثقافي، إلى جانب أمػر ىامة أخخػ، في مقجمتيا

الكيخبائية، خمفيات األعسار واألجشاس، كحا أماكغ سكغ الشاس، مغ حيث القخب أو البعج عغ 
يعالج البحث ىحه التحجيات . العػاصع والسجن الكبخػ، ثع التعاون، وقػانيغ حقػق التأليف الخقسية

وغيخىا، ويتحجث عغ سبل مػاجيتيا قرج التسكغ مغ تقميز التفاوت الخقسي بيغ الجواللعخبية والجول 
ص ؼلتقل الجراسة بعس السقتخحات قجمت.الستقجمة، وىػ أمخ البج مشو لبشاء مجتسع السعخفة العخبي

ضخورة إعادة :أىسيا ودخػليع عرخ السعخفة، ،ؼالغخبالعالع و الخقسي بيغ العالع العخبي التفاوت
السعمػماتى، مع الدعي الحثيث لتصػيخه، بسا يشاسب - الجول العخبية الشطخ في واقعيا التكشػلػجى

تعسيع .العرخ عبخ العسل السذتخك، والػسائل السادية والبذخية البلزمة، وفق مخصط مخحمي مشاسب
حتى يعتاد السػضفػن عمى التحاور الذبكي، وإقامة  (Internet) الذبكات الجاخمية في السؤسدات

الدعي الجاد .الحكػمات اإللكتخونية، ونذخ الثقافة السعمػماتية عمى أوسع نصاق بيغ جساىيخ الذعب
العسل الجاد عمى محػ .إلخخاج السكتبة العخبية الخقسية إلى حيد الػجػد، بتعاون جسيع الجول العخبية

األمية القخائية، واألمية السعمػماتية والحاسػبية، وتجشيج كافة الجيػد والصاقات، في ىحا االتجاه، 
 . وإعصاء التكػيغ في عمػم السعمػمات وتقشيات االترال، حقو مغ الخعاية واالىتسام

 مػضػع حساية السعمػمات وتأميشيا كأىع القزايا التي تذكل (:2014)دراسة الحانوتً واستهدفت 
تحجيا كبيخا مشح انتذار شبكات الحاسبات، وقج ازداد ىحا التحجؼ عمى مدتػػ األشخاص مع انتذار 
تصبيقات التػاصل االجتساعي بذكل كبيخ، ألن استخجام ىحه التصبيقات أصبح حاجة ممحة وأولػية 

لمكثيخ مغ الشاس ال يسكشيع االستغشاء عشيا، لحلظ وعمى الرعيج اآلخخ أصبحت الحاجة إلى حساية 
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 وأولػية وعمى كافة السدتػيات، وتحاول الجراسة عخض سبل حساية البيانات ،البيانات ضخورة
لػصفي التحميمي لتحميل أبعاد عسمية  االجراسة السشيج استخجمت.والحفاظ عمييا في ىحا العالع الخقسي

مغ  الجراسة عغ عجةنتائج وأسفخت والسؤسدات، عمى مدتػػ األفخاد وسبل دعسيا السعمػمات أمغ
أنو ال يػجج ىشالظ أمغ لمذبكات أو لؤلجيدة بذكل كامل، نتيجة لعجة أسباب أىسيا ما يدسى :أىسيا

مػضػع أمغ . السختخقػن لحكائيع وقجراتيع عمى مػاجية البخمجيات السعجة لحساية الذبكات
السعمػمات والخرػصية يحتاج كثيخا إلى التػازن بيغ الحاجة لمخرػصية وتأميغ السعمػمات مغ 

 أؼ بسعشى ىل يسكششا أن ندتغشي عغ ؛ والحاجة إلى خجمات العالع الخقسي مغ شخف آخخ،شخف
 !العالع الخقسي والخجمات الجميمة التي يقجميا لمحفاظ عمى خرػصيتشا؟

 إلى تبشي فكخة التعمع السبشي عمى السذخوع في Hoover and Kyle ( 2014 :)دراسة وسعت 
السجارس التابعة لػزارة التخبية والتعميع بالرف التاسع، يدعى ىحا السذخوع إلى زيادة استخجام فشيات 
المغة كأداة فعالة في عسميات التػاصل الخقسي، وكحلظ إنذاء أنػاع متعجدة مغ الشرػص التي تسكغ 
مغ القجرة عمى بشاء السعشي والتعبيخ عغ األفكار والتفكيخ اإلبجاعي والشقجؼ في التػاصل الخقسي مع 

اآلخخ، وبيحا يكتدب الصبلب الكفايات األساسية ليربحػا مػاششيغ رقسييغ يفيسػن القزايا 
اإلندانية، والثقافية، والسجتسعية الستعمقة بالتكشػلػجيا والسسارسات األخبلقية والقانػنية الستختبة عمى 

مغ أبخز نتائج الجراسة صياغة مذخوع قانػن لمسػاششة الخقسية داخل السجتسع . ىحا االستخجام
 .السجرسي يزسغ تثقيف السجتسع حػل الحقػق والسدئػليات السصمػبة لمتحػل الخقسي الفعال

: فى ضػء العخض الدابق لمجراسات الدابقة، يسكغ استخبلص السمحػضات اآلتية
  أن السػاششة الخقسية وقيع التعاير مع العػالع الخقسية تحتاج جيج تخبػؼ متكامل يكتدب

. خبللو األفخاد السعارف والسيارات والدمػكيات البلزمة إلنجماجيع في ىحه السجتسعات
أوضحت الجراسات الدابقة أن السػاششة الخقسية أسيست في خمق وانتذار مجتسعات 

افتخاضية تجسع األفخاد عبخ الذبكة بذكل غيخ مدبػق، وتحتاج قيع وضػابط لمتعاير 
 .داخميا مثمسا ىػ قائع بالسجتسعات الحقيقية 

  نطخا لمستغيخات السعاصخة التي تذيجىا السجتسعات اإلندانية مشح مصمع القخن الحادؼ
ن الجراسات الدابقة شيجت خبلل الدشػات العذخ األخيخة اىتساما بسػضػع إوالعذخيغ، ف

التخبية عمى السػاششة، باعتبارىا األساس الحؼ يبشى عميو اليػية الثقافية والػششية 
 . تحرغ األفخاد ضج التجاعيات الدمبية ليحه الستغيخاتوىي التي واالنتساء، 



تعزٌز لٌم المواطنةالرلمٌة لدى طالبها  دور جامعة األزهر فى استخدام المستحدثات التكنولوجٌة فى
دمحم زٌن العابدٌن عبدالفتاح / د                 من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس

 

 

- 168 - -  2018      أغسطس                                                      العدد السادس  والثالثون

  وتدداد ىحه األىسية بسػضػع السػاششة الخقسية فى مرخ فى ضػء ما تذيجه الفتخة الحالية
مغ سيمػلة معمػماتية وأخبار متزاربة تخز األمغ القػمى خبلل الفتخة مغ ثػرة يشايخ 

 . وحتى اآلن وما تذيجه جامعة األزىخ مغ أحجاث 2011
  تشاولت الجراسات الدابقة تخبية السػاششة في سياقات وأبعاد مختمفة، فسشيا مغ سعى إلى

الكذف عغ واقع دور السؤسدة التعميسية عمى مدتػػ التعميع العام والتعميع الجامعى فى 
تعديد قيع السػاششة لجػ الصبلب وبعس الجراسات الدابقة سعت إلى تحجيج العبلقة بيغ 
قيع السػاششة وقيع األمغ الفكخػ لجػ الصبلب، ومغ الجراسات الدابقة مغ حاول التعخف 

 . عمى تأثيخ االنفتاح الثقافى عمى مفيػم وأبعاد السػاششة
  تختمف الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة فى أن الجراسة الحالية تدعى لمتعخف عمى

آراء أعزاء ىيئة التجريذ فى كيفية استحجام السدتحجثات التكشػلػجية فى تعديد قيع 
 .السػاششة لجػ شبلب جامعة األزىخ

 الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة فى تحجيج السذكمة، والسشيج السدتخجم، استفادت 
. وبشاء أداة الجراسة، وفى تفديخ ومشاقذة الشتائج

 ..الجراسة السيجنية 
عيشة الجراسة  

 عزػ ىيئة تجريذ تع 150تكػنت عيشة الجرسة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة األزىخ وعجدىع 
 الجشذ والجرجة العمسية كسا ات؛ ويسكغ تػزيع عيشة الجراسة شبقا لستغيخ،ختيارىع  بصخيقة عذػائيةا

. يػضح الججول التالى
توزٌع عٌنة الدراسة طبما لمتغٌرات الجنس والدرجة العلمٌة  (2)جدول 

جملة معٌد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ العدد 

 75 23 20 20 7 5ذكخ 
 75 23 20 20 7 5أنثى 

وتكػنت عيشة الجراسة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بكميات الجراسات اإلسبلمية لمبيغ بسحافطة قشا وكمية 
الجراسات اإلندانية لمبشات بسحافطة األقرخ وكمية التخبية لمبشيغ بسجيشة نرخ بالقاىخة وكان تػزيع 

 . عيشة الجراسة شبقا لستغيخ التخرز العمسى كالتالى 
 

 
توزٌع عٌنة الدراسة طبما التخصص العلمى  (3)جدوال 

العدد الجنس 

 50كمية الجراسات اإلسبلمية بسحافطة قشا بشيغ 
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 30كمية الجراسات االندانية بسحافطة االقرخ بشات 
 25كمية التخبية بسجيشة نرخ بيشبغ 

 45كمية التجارة  بسحافطة أسيػط بشات 
 150الجسمــــــة 

 .السدتخجمة اإلحرائية األساليب
ج الشتاغ بياناتيا واستخخاج تحميل تحقيقيا، يتع إلى سعت التي واألىجاف الجراسة شبيعة عمى بشاء

 :التالية اإلحرائية لؤلساليب  وفًقا (SPSS)االجتساعية لمعمػم اإلحرائية الحدمة بخنامج ،باستخجام
 .  لمتحقق مغ صجق أداة الجراسةPerson Correlationرسػن ؼمعامل ارتباط ب -
 . لمتحقق مغ ثبات أداة الجراسةCronbach's alphaمعامل ألفا كخونباخ  -
التكخارات والشدب السئػية لمتعخف عمى الجرجات العمسية والتخررات العمسية ألفخاد عيشة  -

 .الجراسة، وتحجيج استجابات أفخادىا تجاه العبارات التي تتزسشيا أداة الجراسة
 وذلظ لسعخفة ارتفاع أو انخفاض استجابات أفخاد الجراسة، وتختيب Meanالستػسط الحدابي -

 .العبارات حدب أعمى متػسط حدابي
 لمتعخف عمى انحخاف استجابات أفخاد الجراسة لكل Standard Deviationاالنحخاف السحػرؼ  -

عبارة عغ متػسصيا الحدابي، ويبلحع أن االنحخاف السحػرؼ يػضح التذتت في استجابات 
 .أفخاد عيشة الجراسة، فكمسا اقتخبت قيستو مغ الرفخ تخكدت االستجابات وانخفس تذتتيا

 لمتعخف عمى ما إذا كانت ىشالظ فخوق ذات داللة إحرائية بيغ T-Test (ت)اختبار  -
استجابات أفخاد عيشة الجراسة نحػ محاور الجراسة باختبلف متغيخاتيع الذخرية والػضيفية التي 

 .تشقدع إلى فئتيغ
 لمتعخف عمى ما إذا كانت ىشالظ فخوق One Way Anovaاستخجام تحميل التبايغ األحادؼ  -

ذات داللة إحرائية بيغ اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ محاور الجراسة باختبلف متغيخاتيع 
 .الذخرية والػضيفية التي تشقدع إلى أكثخ مغ فئتيغ

 .  لتحجيج اتجاىات الفخوق ولرالح أؼ فئة مغ الفئاتLSDاختبار أقل فخق معشػؼ  -
. دوات الدرسة أعداد إ

.  استبانة لمٌاس مدى توفٌر جامعة األزهر للمستحدثات التكنولوجٌة للطالب : أوالً 

لمتعخف عمى وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ فى  ستبانةااقتزت الجراسة الحالية إعجاد 
ػ نطخا لعجم تػافخ مثل ىحا االستبانة عل, مجػ تػفيخ جامعة األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجيةلصبلبيا

:  االستبانة تع إجخاء الخصػات التاليةهشبلب جامعة األزىخ وفي سبيل إعجاد ىح
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وما تػافخ مغ مقاييذ لمتعخف عمى واقع استخجم , مخاجعة اإلشار الشطخؼ والجراسات الدابقة- 1
 ( 2010)عيانية ؟؟؟ شبلب جامعة األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجية مثل دراسة الديتػن و

 Wang( 2008  . )ودراسة
. استصبلع آراء الصبلب وأعزاء ىيئة التجريذ بجامعة األزىخ - 2
عبارة ترف دور جامعة األزىخ  (20)تست صياغة مجسػعة مغ العبارات وعجدىا في البجاية - 3

فى تػفيخ السدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب في صػرة جسل خبخية، وتكػنت االستبانة مغ ثبلثة أبعاد 
: ىي

التدييبلت السادية الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية   - أ
. واقع األجيدة الستاحة لمصبلب  - ب
.  ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية ااتجاىات الصبلب نحػ - ج

، مغ السحكسيغ مغ أساتحة تكشػلػجيا التعميع (10) السبجئية عمي اتع عخض االستبانة في صػرتو- 4
وذلظ لمتعخف عمي مجؼ مشاسبة العبارة لقياس وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ , وأصػل التخبية

. ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثةابجامعة األزىخ فى اتجاىات الصبلب نحػ 
%( 80) وححفت العبارات التي لع ترل ندبة االتفاق عمييا ،تع تعجيل صياغة بعس العبارات- 5

 االستبانة في ت وأصبح،صػرة األوليةالوتع ححفيع مغ  (15،18، 13, 6, 9)وىع خسذ عبارات 
. عبارة (15) مغ ة الشيائية مكػن اصػرتو

– غيخ متػافخ – اضغ – متػافخ – متػافخ بذجة )تع وضع مجرج اإلجابة يزع خسدة اختيارات - 6
وبحلظ تتخاوح الجرجة الكمية لبلستبانة ,  التػاليػعل (1, 2, 3, 4, 5)ودرجاتيا , (غيخ متػافخ بذجة

 .درجة (75- 1)مغ 
 

: الخصائص السٌكومترٌة لالستبانة
: صدق اإلستبانة-  أ
 (تحميل السدار)حيث تع استخجام شخيقة التحميل العاممي التػكيجؼ : الرجق العاممي التػكيجؼ- 1

 LISREL8لمتأكج مغ البشية العاممية لبلستبانة استخجام السدتحجثات التكشػلػجية باستخجام بخنامج 
عزاء ىيئة التجريذ بجامعة األزىخ أمغ  (10=ن )لسرفػفة االرتباشات بيغ درجات عيشة التقشيغ 

.  العػامل الثبلثةػعل
 :وقج أسفخت نتائج التحميل العاممي التػكيجؼ عغ وجػد معامبلت السدار بيغ العػامل الثبلثة

التدييبلت السادية الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية   . أ
 .واقع األجيدة الستاحة لمصبلب  . ب
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. ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية ااتجاىات الصبلب نحػ .ج 
استخجم شبلب جامعة األزىخ ) متغيخ كمي كامغ ػوكانت قيسة تمظ السعامبلت الثبلثة إل

( ت)وكانت قيسة , عمي التختيب (0,621, 0,75, 0,68)ىي  (السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة 
 .0,01 ػوىي دالة عشج مدتػ (11,17, 14,22, 12,09)لسعامبلت السدار عمي التختيب أيزا 

ستبانةواقع استخجام شبلب جامعة األزىخ اتع حداب صجق : (صجق السحظ)الرجق التجخيبي - 2
 عيشة ػعل (2010نة ، بالديتػن وعبا)ستبانة إعجاد المسدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة بالتبلزم مع 

 تع حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية ،عزاء ىيئة التجريذأمغ  (10= ن)التقشيغ 
التدييبلت السادية الستخجام )وأبعاد االستبانة   (2010 , ، ؟؟؟الديتػن وعيبانة)لبلستبانةإعجاد 

ستخجام السدتحجثات ااتجاىات الصبلب نحػ .السدتحجثات التكشػلػجيةـ واقع األجيدة الستاحة لمصبلب
, 0,771 , 0,756 , 0,843)وكانت معامبلت االرتباط عمي التختيب  (الجرجة الكمية. التكشػلػجية

مسا يجل عمي أن االستبانة عمي درجة مشاسبة مغ . 0,01وجسيعيا دال عشج مدتػؼ  (0,796
. الرجق

: ثانٌا ثبات االستبانة
تع استخجام شخيقة ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية بصخيقة سبيخمان بخاون وجتسان لتقجيخ 

ويػضح الججول  (100= ن ) عيشة التقشيغ ػحيث شبق االستبانة عل, معامل ثبات أبعاد االستبانة
. نتائج ذلظ (3)

  (4)جدول 
( 10= ن )معامالت ثبات أبعاد االستبانة بطرٌمة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفٌة 

 
األبعاد 

معامل 
ألفا 

كرونباخ 

التجزئة 
النصفٌة 

جثمان سبٌرمان 

 0,756 0,744 0,685التدييبلت السادية الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية 
 0,644 0,720 0,765واقع األجيدة الستاحة لمصبلب 

 0,789 0,742 0,799نحػ إستخجام السدتحجثات التكشػلػجية 
أن جسيع معامبلت الثبات لبلستبانة مختفعة ودالة عشج  (3)يتزح مغ نتائج الججول 

 وىكحا يتزح أن االستبانة. درجة مشاسبة مغ الثباتػ أن االستبانة علػمسا يجل عل (0,01 )ػمدتػ
.  عمي عيشة الجراسةاويسكغ تصبيقومشاسب، ت اصجق وثبتتستعب

.  ستبانة المواطنة الرلمٌةا: ثانٌا

عزاء ىيئة التجريذ فى رؤيتيع لتفعيل دور أىجف االستبانة إلى التعخف عمى وجية نطخ ت
 ،ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية فى غخس قيع السػاششة لجػ شبلب جامعة األزىخاالجامعة فى 

قام الباحث بسخاجعة اإلشار الشطخؼ والجراسات , شػات إلعجاد االستبانة خوقج اتبع الباحث عجة 
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األحسجػ، )ستبانة اومشيا ,  بعس مقاييذ السػاششة الخقسيةػ واشمع عل،الدابقة عغ السػاششة الخقسية
؛ ثع قام الباحث باستصبلع آراء (2004الجدار، ), (2012األنرارػ وعبج القادر، ), (2012

ومغ خبلل استبيان مفتػحة لسعخفة , أعزاء ىيئة التجريذ مغ خبلل الديارات السيجانية الستكخرة
: ستبانةالسػاششة الخقسية بالخصػات التاليةاثع قام الباحث بإعجاد . مفخدات السػاششة الخقسية

 .             تعخيف مفيػم السػاششة الخقسية -
 .تحجيج قيع السػاششة الخقسية -
 .ساليب تقعيل قيع السػاششة الخقسيةأتحجيج الصخق و -
 .  صياغة السفخدات -
 .صياغة التعميسات -
 . تحجيج نػع االستجابة -
.  السحكسيغػالعخض عل -

ضسغ االستبانة ثبلثة أبعاد أساسية ىي السيارات السكػنة الستبانة السػاششة الخقسية توت
 عبارة 50 األولية مغ ا في صػرتو،وىي اإلنتساء، الحػار، السذاركة الدياسية، الحفاظ عمى البيئة

وقام الباحث بحداب ندبة االتفاق واستبعجت العبارات التي تقل ندبة .  السحكسيغػعخضت عل
 توتكػن .وتعجيل بعس السفخدات األخخػ التي أشار إلييا السحكسػن  (%80)االتفاق عمييا عغ 

.  أبعادةعبارة مقدسة عمي أربع (40) الشيائية مغ ااالستبانة في صػرتو
: حساب صدق وثبات االستبانة

: صدق االستبانة: أوال

 :صدق االتساق الداخلً - أ
قام الباحث بحداب معامل االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ أبعاد االستبانة بالجرجة الكمية 

 :يػضح ذلظ (4)والججول , عرػ ىيئة تجريذ (10= ن )لبلستبانة عمي عيشة التقشيغ 
 (5)جدول 

( 10= ن)ستبانةالمواطنة الرلمٌة بالدرجة الكلٌة لإلستبانةامعامالت ارتباط درجة كل بعد من أبعاد 

الحفاظ المشاركة السٌاسٌة  الحوار االنتماء البعد 
على البٌئة  

الدرجةالكلٌة 

 0,83 0.78 0,74 0,68_ اإلنتساء 
 0,72 0.67 0,59_ _ الحػار 

 0,79 0.80_ _ _ السذاركة الدياسية  
 0.89- - -  0.87الحفاظ عمى البيئة  

_ - _ _ _ الجرجة الكمية 
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االنتساء ـ )أن معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية لؤلبعاد االربعة  (4)يتزح مغ ججول 
وبيشيا وبيغ الجرجة , ببعزيا البعس مغ جية (الحػار ـ السذاركة الدياسية ـ الحفاظ عمى البيئة 
وىحا يذيخ إلي التساسظ الجاخمي  (0,01 )ػالكمية لبلستبانة مغ جية أخخؼ دالة عشج مدتػ

. لبلستبانة
بمغت قيسة معامل االرتباط بيغ إستبانةالسػاششة الخقسية  وبيغ : صجق السحظ- 2

( 0,894)ىي  (10= ن )الحؼ شبق عمي عيشة التقشيغ  (2012, األحسجػ /إعجاد)إستبانةالسػاششة
 .0,01وىي قيسة مختفعة ودالة عشج مدتػؼ داللة 

ستبانةالسػاششة الخقسية بالتبلزم مع اتع حداب صجق :(صجق السحظ)الرجق التجخيبي - 2
مغ اعزاء ىيئة التجريذ  (10= ن)عمي عيشة التقشيغ  (2012, األحسجػ/إعجاد )ستبانةالسػاششةا

, األحسجػ/ إعجاد) تع حداب معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية الستبانةالسػاششة،بجامعة األزىخ
 (الحفاظ عمى البيئة،و السذاركة الدياسية،ـ الحػار،االنتساء)ستبانةالسػاششة الخقسية اوأبعاد   (2012

وجسيعيا  (0.892 ، 0,798, 0,843, 0,659 , 0,753) التختيب ػوكانت معامبلت االرتباط عل
.  أن اإلستبانة عمي درجة مشاسبة مغ الرجقػمسا يجل عل. 0,01 ػدال عشج مدتػ

 :حساب ثبات االستبانة: ثانٌا

قام الباحث بحداب ثبات االستبانة بصخيقتي معامل ألفا كخونباخ والتجدئة الشرفية 
 ،مغ أعزاء ىئية التجريذ بجامعة األزىخ (10) عيشة تقشيغ البالغ عجدىا ػبخوان عل– لدبيخمان 

عزػ ىيئة تجريذ  (10)ثع قام بحداب الثبات بصخيقة إعادة تصبيق االستبانة عمي عيشة قػاميا 
والججول التالي يػضح قيع معامبلت ,  أسبػعيغهبجامعة األزىخ مغ نفذ العيشة بفاصل زمشي قجر

. الثبات
 (6)الجدول 

( 10= ن )ستبانةالمواطنة الرلمٌة  بطرٌمة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفٌةامعامالت ثبات أبعاد 

 
األبعاد 

معامالت الثبات 

إعادة التطبٌك التجزئة النصفٌة ألفاكر ونباخ 

 0,778 0,823 0,744 االنتساء
 0,698 0,758 0,729 الحػار

 0,787 0,786 0,745 السذاركة الدياسية
 0,765 0,725 0,598 الحفاظ عل البيئة
 0,787 0,786 0,745الدرجة الكلٌة 

أن جسيع معامبلت الثبات ألبعاد االستبانة ودرجتو الكمية دالة  (5)يتزح مغ نتائج ججول 
وىكحا يتزح أن .  درجة مشاسبة مغ الثباتػمسا يجل عمي أن االستبانة عل, 0,01 ػعشج مدتػ
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 ويسكغ الػثػق في البيانات التي يتع ة، وثابتةفي صػرتو الشيائية صادق" السػاششة الخقسية "ستبانة ا
. االحرػل عمييا باستخجامو

. نتائج الدراسة

 فى استخجام جامعة األزىخدور ما واقع :  يشز عمى لمجرسة والحػاالولإلجابة عغ الدؤال ا
 مدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ؟الصبلب 

 ثع تع استخخاج الستػسصات ،ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية عمى عيشة الجراسةاستبانة اتع تصبيق 
 وكحلظ الجرجة الكمية لكل ،الحدابية واإلنحخافات السحػرية والختب لكل عبارة مغ عبارات االستبانة

 :ما في الججول التاليمحػر ك
 (7)جدول 

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المحورٌة والرتب نحو آراء أعضاء هٌئة التدرٌس فى دور 
جامعة األزهر نحو توفٌر المستحدثات التكنولوجٌة للطالب 

االنحراف المتوسط العبارة م 
المحورى 

درجة الرتبة 
األهمٌة 

التسهٌالت المادٌة الستخدام المستحدثات التكنولوجٌة :  المحور األول 

 املتصلة بباسوتوفر اجلامعة جمموعة من أجهزة احل  .1
 ابإلنرتنت للطالب

 كبري 1 0.64 2.44

يتم توفري خدمات الواى فاى للطالب داخل   .2
 اجلامعة

ضعيف  15 13,89 0.05

ستخدام األجهزة ايتم تدريب الطالب على   .3
 التكنولوجية

ضعيف  12 12.98 1.06

ضعيف  14 13,89 0.07 توفر اجلامعة معارض لشراء األجهزة للطالب  .4

ضعيف  13 8.98 1.05توفر اجلامعة الربامج التكنولوجية احلديثة للطالب ت  .5
. والع األجهزة المتاحة للطالب :المحور الثانى

 متوسط 6 0.63 2.29 ة دورية ألجهزة الكمبيوترنتوفر اجلامعة صيا  .6
يستخدم أعضاء هيئة التدريس مستحداثت   .7

 تكنولوجية  أثناء التدريس
 كبري 2 0.69 2.43

يسهل احلصول على املواد واألجهزة التكنولوجية   .8
 املتوافرة يف اجلامعة

 متوسط 10 1.60 2.24

عضاء هيئة التدريس أنشطة تعليمية مرتبطة أيطلب   .9
 ابملستحداثت التكنولوجية احلديثة

 متوسط 8 0.58 2.27
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تشجع إدارة اجلامعة أعضاء هيئة التدريس   .10
 والطالب  على استخدام املستحداثت التكنولوجية

 متوسط 9 0.69 2.02

 ستخدام املستحداثت التكنولوجيةااجتاهات الطالب حنو : احملور الثالث
يقوم الطالب ابستشارة أعضاء هيئة التدريس حنو   .11

 االستخدام األمثل للمستحداثت التكنولوجية
 متوسط 7 0.65 2.27

يتفاعل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس عند   .12
 ستخدام املستحداثت التكنولوجيةا

 كبري 4 0.73 2.29

استخدام املستحداثت التكنولوجية يزيد من دافعية   .13
 الطالب حنو املادة الدراسية

 كبري 5 0.71 2.29

تضغط الطالب على اجلامعة حلث أعضاء هئية   .14
التدريس على تلبية رغبة الطالب ىف إقحامهم عامل 

 املستحداثت التكنولوجية

 متوسط 11 1.98 2,11

كثر طرق للتواصل بني أعضاء هيئة التدريس أ  .15
 والطالب هو مواقع التواصل االجتماعى

 كبري 3 0.71 2.34

 ىيئة التجريذ أن دور جامعة األزىخ ضعيف ججا فى أعزاءيتزح مغ تحميل آراء 
ـ : استخجام السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة ويطيخ ذلظ بػضػح مغ خبللعمىتجريب شبلبيا 

دارة الجامعة فى الغالب ال تػفخ إ إتجاه أن ؼأعزاء ىيئة التجريذ فدراف معطع أتسخكد (1
 كسا أنيا ال تػفخ معارض شخاء ،األجيدة والسػاد واألدوات التكشػلػجية الحجيثة لصبلبيا

 . األجيدة اإللكتخونية فى كتيخ مغ فخوعيا لمصبلب
عزاء ىيئة التجريذ بجامعة األزىخ ال تذجع الصبلب عمى أ عيشة الجراسة أن أفخاديخػ  (2

 . ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة أثشاء الجراسةا
ستجابات أعزاء ىيئة التجريذ فى إتجاه أن ىشاك ميػل ورغبة لجػ الصبلب ا معطع بخزت (3

 . ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثةافى 
يخػ أفخاد عيشة الجراسة أن إدارة الجامعة فى الغالب ال تذجع أعزاء ىيئة التجريذ عمى  (4

 . ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية أثشاء التجريذ لمصبلبا
 .  مغ الجراسةاالولوبحلظ تكػن قج تست اإلجابة عغ الدؤال 

 حػل إحرائية داللة ذات فخوق  تػجج ىل " عمىنزؼ مغ الجراسة والحػ الثانىإلجابة عغ الدؤال ا
 التجريذ ىيئة أعزاء نطخ وجية مغ لمصبلب التكشػلػجية لمسدتحجثات األزىخ جامعة تػفيخ واقع

 العمسى؟ ،والتخرز الجشذ ؼلستغيخ تعدػ 
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لمعيشات السدتقمة، لسعخفة داللة الفخوق حػل " ت " لئلجابة عمى ىحا الدؤال تع استخجام اختبار 
مجىتػفيخ جامعة األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب، والتي تعدػ لستغيخ الجشذ، كسا في 

:  الججول اآلتي
 ( 8)جدول 

حول مدىتوفٌر جامعة األزهر للمستحدثات التكنولوجٌة للطالب، والتً تعزى لمتغٌر الجنس 

مستوى  لٌمة  ت أنثى ذكر المحاور
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

التسهيالت املادية : احملور األول
الستخدام املستحداثت التكنولوجية 

 غري دال 1.69 6.38 31.49 6.24 33.77

واقع األجهزة املتاحة :احملور الثاىن
. للطالب 

 غري دال 1.45 7.47 30.86 7.04 29.46

اجتاهات الطالب حنو : احملور الثالث
 إستخدام املستحداثت التكنولوجية

 غري دال 1.86 6.43 25.89 7.87 26.83

عدػ لستغيخ الجشذ فى توجج فخوق ذات داللة إحرائية تيتزح مغ الججول الدابق أنو ال 
 مجػ تػفيخ جامعة األزىخ لصبلبيا استخجام السدتحجثات ، حػلستجابات أعزاء ىيئة التجريذا

التكشػلػجية الحجيثة، وىحا بػضح أن ىشاك إتجاه عام لجػ شبلب جامعة األزىخ سػاء الصبلب أو 
 ورغع ذلظ ال تقػم إدارة الجامعة بتػفيخ ىحا ،ستخجام السدتحجثات التكشػلػجيةا نحػ ،الصالبات

 .ىاستحجاماالسدتحجثات أو تجريب الصبلب عمى 
ستجابات عيشة الجراسة حػل مجىتػفيخ جامعة األزىخ المتعخف عمى الفخوق بيغ و

ستجابات عيشة الجراسة ا تع تحميل ،لمسدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب يعدػ لستغيخ التخرز العمسى
 :كسا يػضح الججول التالى

 (9)جدول 
داللة الفروق بٌن التخصص العلمى حول مدىتوفٌر جامعة األزهر للمستحدثات التكنولوجٌة للطالب فٌما 

التسهٌالت المادٌة الستخدام المستحدثات التكنولوجٌة : ٌتعلك المحور األول

دراسات إنسانٌة   التخصص العلمى
 (19,98= م)

دراسات إسالمٌة 
 (18,98= م)

= م)     تجارة
15.90) 

   1.00 (18,98= م)دراسات إسالمية 
  3,08 3,92 (15.90= م)جتارة 
 10,08 7,00 6,00 (25,98= م)تربية  

 بيغ تخرز 0.01يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
مجىتػفيخ جامعة األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب فيسا ، فيالتخبية وجسيع التخررات األخخػ 

التدييبلت السادية الستخجام السدتحجثات التكشػلػجية وقج يخجع ذلظ لصبيعة :  السحػر األولبيتعمق 
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 وما تفخضو مغ ضخورة تػفيخ مجسػعة األجيدة والسدتحجثات التكشػلػجية، كسا أن وجػد ،الجراسة
قدع تكشػلػجيا التعميع بكمية التخبية ساعج إلى حج كبيخ فى وجػد بعس السدتحجثات التكشػلػجية 

 إلى ضخورة إقحام شبلبيا  يجعػ وىشاك إتجاه عام لجػ أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية،بالكمية
. عميعتإلى عالع تكشػلػجيا ال

 (10)جدول 
داللة الفروق بٌن التخصص العلمى  حول مدىتوفٌر جامعة األزهر للمستحدثات التكنولوجٌة للطالب 

 .والع األجهزة المتاحة للطالب :المحور الثانىفٌما ٌتعلك  

دراسات إنسانٌة   التخصص
 (17.34= م)

دراسات إسالمٌة 
 (15.34= م)

= م)تجارة 
16,60) 

   2.00 (15.34= م)دراسات إسبلمية 
  1,26 1.74 (16,60= م)تجارة 
 9,29 10,55 8,55 (25,89= م)تخبية  

 

 بيغ تخرز 0.01يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
مجىتػفيخ جامعة األزىخ لمسدتحجثات التكشػلػجية لمصبلب فيسا ، فيالتخبية وجسيع التخررات األخخػ 

 (.9)واقع األجيدة الستاحة لمصبلب، وىػ ما يتفق مع نتائج ججول :السحػر الثانىبيتعمق 
 (11)جدول 

داللة الفروق بٌن التخصص العلمى حول مدىتوفٌر جامعة األزهر للمستحدثات التكنولوجٌة للطالب فٌما 
 اتجاهات الطالب نحو إستخدام المستحدثات التكنولوجٌة: المحور الثالثبٌتعلك 

دراسات إنسانٌة    التخصص
 (22.50= م)

دراسات إسالمٌة  
 (21.50= م)

= م)تجارة 
23.91) 

   1,00 (21.50= )دراسات إسبلمية م 
  2,41 1,41 (23.91= م)تجارة 
 0.97 3,28 2,28 (24.78= م)تخبية 

يتزح مغ الججول الدابق أنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ جسيع التخررات 
ستخجام ااتجاىات الصبلب نحػ : السحػر الثالثالعمسية يعدػ لستغيخ التخرز العمسى فى 

 .السدتحجثات التكشػلػجية
 :يتزح مغ الججوال الدابقة

  أن ىشاك إتجاه عام لجػ أعزاء ىيئة التجريذ بكمية التخبية نحػ تقجيع التدييبلت السادية
 وىػ غيخ متػافخ لجػ باقى التخررات ،ستخجام السدتحجثات التكشػلػجيةالصبلبيا نحػ 

 . العمسية األخخػ تخرز دراسات إسبلمية وإندانية وتخرز تجارة
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  ىشاك أجيخة تكشػلػجية متاحة لصبلب كمية التخبية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ
 . وىػ غيخ متػافخ لجػ شبلب كمية دراسات إسبلمية وكمية تجارة

  ستخجام ان ىشاك اتجاىات لجػ شبلب جسيع الكميات نحػ أيخػ أعزاء ىيئة التجريذ
 .السدتحجثات التشػلػجية الحجيثة

 .  مغ الجراسةالثانىوبحلظ تكػن قج تست اإلجابة عمى الدؤال 
 فى إحرائية تجاللة ذا فخوق  تػجج ىل: يشز عمى مغ الجراسة والحػ الثالثلئلجابة عمى الدؤال 

 شبلب لجػ الخقسية السػاششة قيع تعديد في التكشػلػجية السدتحجثات الستخجام السقتخحة الخؤية
 العمسي؟ الجشذ،والتخرز لستغيخ تعدػ  التجريذ ىيئة أعزاء نطخ وجية مغ األزىخ جامعة

لمعيشات السدتقمة، لسعخفة داللة الفخوق حػل " ت " لئلجابة عمى ىحا الدؤال تع استخجام اختبار 
 فى تعديد قيع ، فى استخجام السدتحجثات التكشػلػجية؛رؤية أعزاء ىيئة التجريذ فى دور الجامعة

:  السػاششة لجػ الصبلب، والتي تعدػ لستغيخ الجشذ، كسا في الججول اآلتي
 (13)جدول 

  حول مدىتوفٌر جامعة األزهر للمستحدثات التكنولوجٌة للطالب، والتً تعزى لمتغٌر الجنس

مستوى  لٌمة  ت أنثى ذكر المحاور
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 غري دالة 1.76 6.51 44.00 5.34 46.22قيمة اإلنتماء : احملور األول 
 0.01 2.74 5.60 39.37 4.78 42.39. قيمة احلوار  : احملور الثاىن 

قيمة املشاركة : احملور الثالث 
 السياسية

36.02 3.37 31.92 5.06 4.58 0.01 

 غري دالة 1.45 6.11 45.00 5,89 48,67 اجملال الرابع قيمة احلفاظ على البيئة
 :يتزح مغ الججول الدابق أنو

  ستجابات أعزاء ىيئة اال يػجج فخوق ذات داللة إحرائية يعدػ لستغيخ الجشذ فى
ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة فى االتجريذ حػل رؤيتيع لجور الجامعة فى 

 وذلظ يجل ،تعديد قيع السػاششة لجػ الصبلب فى مجال االنتساء وقيسة الحفاظ عمى البيئة
 ورؤية أعزاء ىيئة التجريذ عمى ،عمى أىسية ىحه القيع لمصبلب والصالبات عمى حج سػء

 .ضخورة تفعيل دور الجامعة فى تعديد ىحه القيع
  فى قيع الحػار والسذاركة الدياسية لرالح الحكػرابيشسا أشارت الشتائج إلى أن ىشاك فخوق ، 

وىحا يجل عمى الثقافة السشتذخة التى تخػ أن قيسة الحػار والسذاركة الدياسية قج تكػن إلى 
 وىحا يعطع دور الجامعة فى تفعيل وتعديد ىحه القيع لجػ ؛حج كبيخ غيخ مفعمة لجػ السخأة 

. ستخجام السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثةاالصالبات مغ خبلل 
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عزاء ىيئة التجريذ فى رؤيتيع لجور ءأستجابات عيشة الجراسة حػل آراالمتعخف عمى الفخوق بيغ و
يعدػ ، باستخجام السدتحجثات التكشػلػجية،الجامعة فى تعديد قيسة السػاششة الخقسية لجػ الصبلب

 . ستجابات عيشة الجراسة كسا يػضح الججول التالىاتع تحميل ؼ، لستغيخ التخرز العمع
 (14)جدول 

داللة الفروق بٌن التخصص العلمى حول آرائهم اعضاء هٌئة التدرٌس فى رؤٌتهم لدور الجامعة 
 فى تعزٌز لٌمة المواطنة الرلمٌة لدى الطالب باستخدام المستحدثات التكنولوجٌة

دراسات إنسانٌة    التخصص العلمى 
 (21,78= م)

دراسات إسالمٌة  
 (27,98= م)

= م)تجارة 
20.90) 

   6.30 (27,98= م)دراسات إسبلمية  
  6,92 1.12 (20.90= م)تجارة 
  1.03 **8,77 (29,01= م)تخبية  

 بيشالتخررات 0,05يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
عزاء ىيئة التجريذ ءأحػل آرا، التخبية والجراسات اإلسبلمية وتخرز التجارة والجراسات اإلندانية

فى رؤيتيع لجور الجامعة فى تعديد قيسة السػاششة الخقسية لجػ الصبلب باستخجام السدتحجثات 
 .التكشػلػجية
 

 (15)جدول 
ستخدام المستحدثات التكنولوجٌة فى انتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادى لداللة الفروق دور الجامعة فى 

تعزٌز لٌم المواطنة الرلمٌة  تبعا لمتغٌر التخصص التربوى 

مجموع  مصدر التباٌن المحاور
 المربعات

متوسط 
 المربعات

لٌمة  
 ف

مستوى 
 الداللة

 0.01 9,34 119.32 900.34 بيغ السجسػعات االنتساء
 17.25 1345.43 داخل السجسػعات

غيخ  1.81 21.15 1363.46 بيغ السجسػعات الحػار
 25.18 2140.63 داخل السجسػعات دال

السذاركة 
 الدياسية

غيخ  1.32 46.02 138.07 بيغ السجسػعات
 34.84 2961.46 داخل السجسػعات دال

الحفاظ عمى 
 البيئة

 0.05 3.67 67.64 345.93 بيغ السجسػعات
 20.03 1702.60 داخل السجسػعات

 0.01 4,89 999.40 3452.23 بيغ السجسػعات الجرجة الكمية
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 127.59 2123.26 داخل السجسػعات
 التخبية ؛ بيشالتخررات0,05يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 

عزاء ىيئة التجريذ فى ءأحػل آرا،والجراسات اإلسبلمية وتخرز التجارة والجراسات اإلندانية
رؤيتيع لجور الجامعة فى تعديد قيسة السػاششة الخقسية لجػ الصبلب باستخجام السدتحجثات 

. التكشػلػجية
 :ؼويخجع ذلظ إل

 معمع مسا يحتع عمييا الن كمية التخبية تيتع بإعجاد إ حيث ،شبيعة الجراسة فى ىحه الكمية
 وكميا ، وكحلظ كمية الجراسات اإلسبلمية تيتع بإعجاد الجعاة،االىتسام بقيع السػاششة الخقسية

 عكذ كميات التجارة التى ،أمػر تحتع عمى شبيعة الجراسة اإلىتسام بقيع السػاششة الخقسية
تتعامل مع األرقام والحدابات وكمية الجراسات اإلندانية التى تتعامل فى معطع تخرراتيا 

 . مع التاريخ والجغخافيا
 وعكذ كمية التخبية والجراسات اإلسبلمية ،عيشة كمية التجارة وكمية الجراسات اإلندانية بشات 

تجاىات أعزاء ىيئة التجريذ فى آرائيع حػل بعس القيع ا وقج ضيخت فخوق فى ،بشيغ
 .بيغ الحكػر واإلناث

.   مغ الجراسة الثالثوبحلظ تكػن قج تست اإلجابة عغ الدؤال 
 السدتحجثات الستخجام السقتخحة ماالخؤية: يشز عمىلئلجابة عمى الدؤال الخابع مغ الجراسة والحػ 

 وجية مغ األزىخ جامعة شبلب لجػ الخقسية السػاششة قيع تعديد في التكشػلػجية
 نطخأعزاءىيئةالتجريذ؟

تع استخخاج الستػسصات الحدابية ،كسا عمى عيشة الجراسةالسػاششة الخقسية ستبانة اتع تصبيق 
 وكحلظ الجرجة الكمية لكل محػر ،واإلنحخافات السحػرية والختب لكل عبارة مغ عبارات االستبانة

 . كالتالى
 

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المحورٌة والرتب نحو آراء أعضاء هٌئة التدرٌس فى  ( 12)جدول 
رؤٌتهم فى تعزٌز لٌم المواطنة الرلمٌة لدى الطالب 

االنحراف المتوسط العبارة م 
المحورى 

درجة الرتبة 
األهمٌة 

لٌمة اإلنتماء :  المحور األول 

تقدمي بعض املواقع اإللكرتونية هتدف إىل تعزيز   .1
 اهلوية الوطنية واإلعتزاز هبا

 كبري 3 0.64 2.46

 كبري 6 0.58 2.40 موقع اجلامعة التحدايت الىت تواجه اجملتمع يناقش  .2
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 وطرق مواجتها
إنشاء صفحات على مواقع التواصل اإلجتماعى   .3

 لتقدمي حلول للمشكالت اجملتمع
 كبري 9 0.64 2.30

تعزيز الثوابت الدينة لدى الطالب عرب إنشاء   .4
 مواقع دينية تنشر صحيح تعاليم الدين اإلسالمى

 كبري 1 0.54 2.56

نشر السرية الذاتية عرب موقع الكلية لنماذج من   .5
أعضاء هيئة التدريس الناجحة والىت لدها إنتماء 

 وطىن

 كبري 8 0.64 2.36

نشر مواقف تربوية إجيابية تدعم اهلوية عرب موقع   .6
 اجلامعة

 كبري 7 0.59 2.37

تقدمي انشطة الكرتونية للطالب تعزز اإلنتماء   .7
 الوطىن

 كبري 4 0.64 2.44

تدعم األنشطة اإللكرتونية لدى الطالب الىت   .8
 تدعم إرتباط الطالب ابجلامعة

 كبري 5 0.54 2.43

شرح بعض القضااي الوطنة عرب شبكة التواصل   .9
 اإلجتماعى

 كبري 2 0.62 2.47

تتيح اجلامعة املناخ املناسب ملمارسة الدميوقراطية   .10
اإللكرتونية 

 كبري 10 0.58 2.21

ركبً 0.51 2,31الدرجة الكلٌة للمحور   

لٌمة الحوار :المحور الثانى 

 كبري 9 0.68 2,09 نشر مبادئ احلوار وآدابه عرب موقع الكلية  .11
توفري انشطة وتطبيقات للحوار مع اآلخر عرب   .12

صفحة بشبكة التواصل اإلجتماعى تشرف عليها 
 اجلامعة

 كبري 1 0.62 2.42

نشر حمتوى علمى عرب موقع الكلية تساعد   .13
 الطالب على القدرة على النقد وإصدار االحكام

 كبري 10 0.70 2.01

مساعد الطالب على التعبري عن آرائهم عرب   .14
 صفحات التواصل اإلجتماعى

 كبري 7 0.59 2.20

يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب احلوار   .15
واملناقشة مع الطالب عرب صفحات التواصل 

 اإلجتماعى

 كبري 2 0.64 2.38
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حيرتم عضو هيئة التدريس آراء الطالب املخالفة   .16
 لرآيه عرب مواقع التواصل اإلجتماعى ويرد عليهم

 كبري 3 0.62 2.34

تصمم اجلامعة مواقف تعليمية تكرس احلوار   .17
 اهلادف عرب صفحتها الرمسية

 كبري 5 0.67 2,28

حث أعضاء هيئة التدريس على إحرتام آراء   .18
الطالب املختلفة لرآيه عرب مواقف التواصل 

 اإلجتماعى

 كبري 4 0.59 2.30

 كبري 6 0.68 2,25 حث الطالب على التعبري عن آرائهم املخالفة  .19
حترص اجلامعة على مشاركة مجيع الطالب ىف   .20

 مواقع التواصل اإلجتماعى
 كبري 8 0.64 2.16

 كبٌر 0,59 2,30الدرجة الكلٌة للمحور 

 المشاركة السٌاسٌة: المحور الثالث 

نشر املبادئ واملفاهيم املرتبطة ابلتنشئة   .21
 اإلجتماعية عرب موقع الكلية

 كبري 1 0.64 2.44

اجراء أنشطة تعليمية تستهدف التحليل والنقد   .22
 للساسية اجلامعة

 متوسط 10 1.60 2.24

نشر مبادئ املواطنة املتعلقة ابلواجبات واحلقوق   .23
 السياسية عرب موقع الكلية

 كبري 2 0.67 2.40

نشر رابط  املواقع الىت تدعم قيم احلرية الشخطية   .24
 وإستقالل الذات بني الطالب

 متوسط 8 0.58 2.27

تعزز قيم احلرية اإللكرتونية وإستقالل الذات بني   .25
 الطالب

 كبري 3 0.69 2.38

 متوسط 7 0.65 2.27 نشر مناذج لرموز وطنة عرب موقع اجلامعة  .26
استخدام أعضاء هيئة التدريس أساليب قائمة على   .27

احلرية والتعبري عن الذات عند حتاور مع طالبه عرب 
 مواقع التواصب اإلجتماعى

 كبري 4 0.63 2.35

تعزز قيم املشاركة الوطنة عرب صفحات اجلامعة   .28
 ملواقع التواصل االجتماعى

 متوسط 9 0.64 2.25

تشمل أنشطة الطالب على أنشطة حتث على   .29
 نشر ثقافة املشاركة السياسية عرب اإلنرتنت

 كبري 5 0.69 2.33
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مغ خبلل الججول الدابقة يتزح أن رؤية أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة األزىخ فى تعديد قيع 
:   التاليالسػاششة الخقسية لجػ الصبلب يتسحػر حػل

حترص اجلامعة على دعم قضااي الطالب   .30
 ومتطلباهتم عرب شبكات اإلنرتنت

 كبري 6 0.64 2.32

 كبٌر 0,65 2,31الدرجة الكلٌة للمحور 

 المحور الرابع لٌمة الحفاظ على البٌئة
نشر مبادئ ومفاهيم بيئية عرب موقع الكلية على   .31

 اإلنرتنت
 كبرية 9 0.46 2.40

تنشر مبادئ املواطنة البيئية املتعلقة ابحلقوق   .32
والواجبات حنو البيئة عرب شبكات التواصل 

 اإلجتماعى

 كبرية 6 0.50 2.52

نشر روابط املواقع  الىت هتتم ابلقضااي   .33
 واملشكالت البيئة املعاصرة

 كبرية 8 0.56 2,42

تعزيز مهارات حياتيه تسهم ىف احملافظة على   .34
 البيئة عرب شبكة اإلنرتنت

 كبرية 1 0.40 2.81

يناقش أعصاء هيئة التدريس مع طالهبم قضااي   .35
 بيئية عرب صفحات التواصل اإلجتماعى

 كبرية 7 0.60 2.48

تبصر الطالب بقضااي البيئة احمللية عرب صفحات   .36
 اجلامعة الرمسية

 كبرية 2 0.48 2.71

تشجيع الطالب على احلوار واملناقشة عرب   .37
صفحات التواصل اإلجتماعى الىت هتتم بقضااي 

 بيئية

 كبرية 3 0.52 2,69

 كبرية 10 0.45 2,38 نشر قضااي بيئية عرب شبكات اإلنرتنت  .38
تعزيز قيم التكامل بني اجلامعة والبيئة واجملتمع   .39

 احمللى وبثها للطالب عرب شبكة اإلنرتنت
 كبرية 4 0.47 2,65

نشر أنشطة طالبيه إلكرتونية تشجع الطالب   .40
على احلوار واملناقشة وتقدمي حلول ملشكالت 

 بيئية

 كبرية 5 0.46 2,60

 كبٌرة 0,52 2,45الدرجة الكلٌة للمحور 
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 الستبانة اوراتذيخ ىحه الشتيجة إلى أن أعزاء ىيئة التجريذ أفخاد عيشة الجراسة يخون أن مح
مثل أىسية كبيخة فى تعديد قيسة االنتساء لجػ شبلب جامعة األزىخ، كحلظ جاءت جسيع ت

متػسصات استجابات أفخاد العيشة عمى مفخدات ىحا السحػر مختفعة، وىحه الستػسصات 
 يجل عمى األىسية الكبيخة ، أو السحػر ككل؛السختفعة سػاء عمى مدتػػ السفخدات

لمسقتخحات الػاردة تحت ىحا السحػر فى دور الجامعة فى تفعيل قيسة االنتساء لجػ 
 .الصبلب

  كسا أكجت وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريدعمى دور الجامعة فى تعديد السحػر الثانى مغ
درجة كبيخة مغ ؛لسحػر الثانى الخاص بقيسة الحػاراحيث بمغت درجة،محاور االستبانة

عيشة، وتذيخ ىحه الشتيجة إلى أن أعزاء ىيئة التجريذ أفخاد عيشة الاألىسية لجػ أفخاد 
الجراسة يخون أن ىحا السحػر يسثل أىسية كبيخة فى تفعيل السػاششة الخقسية لجػ شبلب 

 .جامعة األزىخ
  لجػ شبلب ، لتحقيق السػاششة الخقسيةا ضخورؼ امتصمبيعج وتفدخ ىحه الشتيجة بأن الحػار 

جامعة األزىخ، فيػ مغ أىع أسذ الحياة االجتساعية، ووسيمة األفخاد والجساعات لمتفاعل 
التي تذبع حاجة إندانية يتصمبيا ،االجتساعي، وبحلظ يكػن الحػار أحج قيع السػاششة الخقسية

االجتساع اإلنداني، لحا يخػ أعزاء ىيئة التجريذ أفخاد العيشة ضخورة نذخ قيع االلتدام 
 . عبخ السػاقع اإللكتخونية السختمفة لمجامعة،بأسذ وآداب الحػار

  يشبغى أن تمعب دورًا ؛ ضػء أن الجامعة كسؤسدة اجتساعيةفي كحلظ تفدخ ىحه الشتيجة 
فاعبًل ومؤثخًا في تكػيغ السػاشغ الػاعي السدتشيخ، القادر عمى الحػار والتفاعل مع اآلخخ، 

ثخ فاعل وقػػ فى أبسا لمجامعة مغ خرػصية ثقافية، وما تتستع بو مغ مدايا تجعميا ذات 
. إرساء قػاعج الحػار اليادف لجػ خخيجييا

  ىسية قيسة السذاركة الدياسية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ، حيث أتزح تكسا
بمغت درجة األىسية لمسحػر الثالث الخاص كبيخة، وتذيخ ىحه الشتيجة إلى أن أعزاء ىيئة 

التجريذ أفخاد عيشة الجراسة يخون أن ىحا السحػر يسثل أىسية كبيخة فى تفعيل السػاششة 
الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ، كحلظ جاءت جسيع متػسصات استجابات أفخاد العيشة 

عمى مفخدات ىحا السحػر مختفعة، وىحه الستػسصات السختفعة سػاء عمى مدتػػ السفخدات 
دل عمى األىسية الكبيخة لمسقتخحات الػاردة تحت ىحا السحػر فى تفعيل تأو السحػر ككل 

 .قيسة السذاركة الدياسية لجػ شبلب جامعة األزىخ
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 والسذاركة الدياسية برفة خاصة، وتفدخ ىحه الشتيجة بأن السذاركة االجتساعية عامة ، 
 مغ مطاىخىا، لحا يخػ أعزاء اىعامومطيخ،تعج مقػما أساسيا مغ مقػمات السػاششة الخقسية

ىيئة التجريذ أفخاد العيشة أن تعديد قيسة السذاركة الدياسية لجػ الصبلب مع خبلل 
 كفيل بإقبالو شػاعية عمى السذاركة الدياسية الفعالة، مسا يعبخ عغ صجق انتسائو ؛الجامعة

الحؼ ىػ أساس السػاششة، ويربح أكثخ قجرة عمى أداء أدواره التخبػية السدتقبمية فى ىحا 
. السجال

  يتزح مغ الججول الدابق األىسية الكبيخة لمجامعة فى تفعيل قيسة الحفاظ عمى البيئة
لمصبلب مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ، وتذيخ ىحه الشتيجة إلى أن أعزاء ىيئة 
التجريذ أفخاد عيشة الجراسة يخون أن ىحا السحػر يسثل أىسية كبيخة فى تفعيل السػاششة 

الخقسية لجػ شبلب جامعة األزىخ، كحلظ جاءت جسيع متػسصات استجابات أفخاد العيشة 
عمى مفخدات ىحا السحػر مختفعة، وىحه الستػسصات السختفعة سػاء عمى مدتػػ السفخدات 
أو السحػر ككل يجل عمى األىسية الكبيخة لمسقتخحات الػاردة تحت ىحا السحػر فى تفعيل 

 .قيسة الحفاظ عمى البيئة لجػ الصبلب
  عزاء ىيئة التجريذ أفخاد العيشة يخون أىسية تعديد ىحه القيسة أ وتفدخ ىحه الشتيجة بأن

لجػ الصبلب، عمى اعتبار أن الحفاظ عمى البيئة مغ قيع السػاششة التى تعكذ اىتسام الفخد 
بالسذاركة فى الذأن العام مغ خبلل ارتباشو بالبيئة، وسعيو إلى تحديغ نػعيتيا، والعسل 

عمى حل السذكبلت البيئية القائسة ومشع ضيػر مذكبلت بيئية ججيجة، والحفاظ عمى 
 . السحيط الحيػػ السكػن لعشاصخ البيئة

. وبحلظ تكػن قج تست اإلجابة عغ الدؤال الخابع مغ الجراسة
.  نتائج  الدراسةمستخلص

 معطع كمياتيا ال تداعج الصبلب عمى التعامل ؼشارت نتائج الجراسة إلى أن جامعة األزىخ فأ -
 وفى كمية التخبية بصبيعة الجراسة يقػم أعزاء ىيئة التجريذ ،مع السدتحجثات التكشػلػجية

 . بتجريب الصبلب عمى بعس السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة 
كػن تجريب الصبلب عمى التعامل مع السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة مغ صسيع  ؼيجب أن -

 وذلظ بيجف تػجو الصبلب لبلستخجام األمثل لمسدتحجثات التكشػلػجية ،سياسة جامعة األزىخ
 .الحجيثة
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يؤكج مفيػم السػاششة عمى مجسػعة مغ القيع والسبادغ واالتجاىات التى تؤثخ فى شخرية  -
الصبلب فتجعمو إيجابيًا يجرك ما لو مغ حقػق، ويؤدػ ما عميو مغ واجبات فى السجتسع الحػ 

 .يعير فيو، ومغ ثع السذاركة الفعالة لمفخد فى محيط مجتسعو ووششو
الزبط االجتساعي، والحقػق، : لمسػاششة مجسػعة مغ السقػمات األساسية السحققة ليا، مثل -

 .والػاجبات، والسذاركة االجتساعية، والذػرػ والجيسقخاشية
لمجامعة دور كبيخ فى تعديد قيع السػاششة الخقسية عشج شبلبيا ولحلظ يجب أن يكػن ىشاك خصة  -

 . لجػ جامعة األزىخ نحػ تعديد قيع السػاششة لجػ شبلبيا
حجدت الجراسة أربع قيع رئيدة لمسػاششة، يختبط بيا كثيخ مغ القيع الفخعية الستجاخمة معيا، ُيْخَػ  -

ستخجام اأنيا محققة لمسػاششة فى أبعادىا السختمفة، والتى يتعيغ عمى جامعة األزىخ 
 وىى قيع االنتساء، والحػار، والسذاركة ،السدتحجثات التكشػلػجية لتعديد ىحه القيع لجػ شبلبيا

 .الدياسية، والحفاظ عمى البيئة
عدػ لستغيخ الجشذ فى مجػ تػفيخ جامعة األزىخ تال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية  -

 .لمسدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة
عدػ لستغيخ التخرز فى مجػ تػفيخ جامعة األزىخ تتػجج فخوق ذات داللة إحرائية  -

 لرالح كمية التخبية فى تعديد قجرة شبلبيا فى التعامل مع ،لمسدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة
 .السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية يعدػ لستغيخ التخرز العمسى  فى مجػ قابمية شبلب  -
. جامعة األزىخ نحػ السدتحجثات التكشػلػجية الحجيثة 

ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية يعدػ لستغيخ الجشذ رؤية أعزاء ىيئة التجريذ فى دور  -
. الجامعة فى تعديد قيسة الحفاظ عمى البيئة واإلنتساء لمصبلب والصالبات

 رؤية أعزاء ىيئة التجريذ فى دور ، فيتػجج فخوق ذات داللة إحرائية يعدػ لستغيخ الجشذ -
. الجامعة فى تعديد قيسة الحػار والسذاركة الدياسية  لمصبلب والصالبات

رؤية أعزاء ىيئة في عدػ لستغيخ التخرز العمسى تال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية  -
. التجريذ فى دور الجامعة فى تعديد قيع السشػاششة الخقسية

التى أشارت إلى أن غياب التشذئة الدياسية الجادة  (2007)وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة أحسج  -
ىع، مسا يبخز أىسية ؼوالفعالة لجػ الصبلب يؤدػ إلى ضعف ثبات قيع الػالء واالنتساء لمػشغ لج

دور الجامعة فى التكػيغ الدياسى لمصبلب، وأىسية امتبلكو مقػمات الػعى بيػيتو الػششية، 
 . إلحجاث تحػالت ايجابية فى القيع والسفاىيع الػششية لجػ شبلبو
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التى أشارت إلى أىسية الجور الحػ يسكغ أن تقػم  (2010)كسا تتفق مع دراسة الديج وإسساعيل  -
بو الجامعات فى تعديد السػاششة لجػ شبلبيا، مغ خبلل إعجادىع وتشذئتيع سياسيا لتخسيخ 

 واحتخام الخأػ والخأػ اآلخخ، ونبح العشف ، والتعجدية الدياسية، والسذاركة،قشاعاتيع بالجيسقخاشية
والتعرب، ومقاومة الفكخ الستصخف، وتعديد االلتدام بقيع السػاششة الرالحة، مغ خبلل ما 

تستمكو الجامعة مغ بشى وىياكل لؤلنذصة الصبلبية، وما يزصمع بو أستاذ الجامعة مغ أدوار فى 
 . ىحا السجال

التى تذيخ إلى أىسية السػاششة البيئية الستسثمة  (2007)وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة الخفاعى  -
فى استعجادات الفخد لمسذاركة فى حساية البيئة والسحافطة عمييا، ومػاجية السذكبلت والقزايا 

 . ة، واتخاذ القخارات السشاسبة لحمياؼالبيئ
التى تذيخ إلى أن السػاششة الفعالة  (2010)كسا تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة الشيغ والجسال  -

تخاذ القخارات ذات الرمة بالحفاظ عمى البيئة، وىحا مغ إتتزسغ قجرة الفخد عمى السذاركة فى 
 . شأنو دمج اإلندان وعالسو الحاتي فى مدتقبل بيئتو ومجتسعو

والتى تذيخ إلى أن االنتساء الػششى يأتى فى مقجمة القيع  (2010)مع دراسة سكخان واتفقت  -
 لجػ الفخد بالسسارسات  وتخسيخووالسبادغ األساسية لمسػاششة، والتى يتػجب دعسو وتغحيتو

. القانػنية التى تكفل الحرػل عمى كافة حقػقو التعميسية والثقافية واالقترادية والدياسية
توصٌات الدراسة 

: تػصى الجراسة بزخورةفي ضػء الشتائج 
 وتػفيخ ،تػفيخ سبل التجريب لصبلب جامعة األزىخ عمى التعامل مع السدتحجثات التكشػلػجية -

.  األجيدة اإللكتخونية السختبصة بالذبكة العشكبػتية لتػجيو الصبلب لبلستخجام األمثل لئلنتخنت
تػفيخ اإلمكانات والتدييبلت التكشػلػجية البلزمة مغ حيث الكع والكيف فى حخم الجامعة، حيث  -

لتػجيو األمثل لمسدتحجثات لتمعب اإلمكانات التعميسية دورا أساسيا فى تحقيق نجاح أؼ خصة 
 . التكشػلػجية، وعميو فإن تفعيل قيع السػاششة الخقسية لمصبلب

تعديد إلىإنذاء وحجة ذات شابع خاص داخل جامعة األزىخ، تتبشى مذخوعات الكتخونية تيجف  -
 .شبلب والصالبات عمى حج سػاءدػ القيع السػاششة ل

بشذخ ثقافة السػاششة، وتعديد الػعى بحقػق السػاششة عبخ مػقع الجامعة وجسيع صفحات  -
 . التػاصل اإلجتساعى الخاصة بالجامعة

رشادػ لمصبلب يتزسغ معمػمات واضحة عغ السػاقع اإللكتخونية التى تشاقر إإعجاد دليل  -
 . قزايا اليػية الػششية والخرػصية الثقافية، وحقػق السػاششة وما تتصمبو مغ مدئػليات والتدام
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متابعة السعمسيغ الججد، حيث تسثل ىحه الستابعة محػرا خارجيا يسكغ االحتكام إليو فى الكذف  -
عغ فاعمية مشطػمة اإلعجاد فى تعديد قيع السػاششة لجػ السعمع، وقجرتو عمى أداء أدواره التخبػية 

 .فى ىحا السجال
.  البحوث الممترحة

 ودور الجول ،إجخاء دراسة حػل كيفية تعديد قيع السػاششة لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية -
 .ومدؤوليتيا تجاه ذلظ

دراسة دور السدتحجثات التكشػلػجية فى تعديد بعس السيارات الحياتية لجػ شفل السخحمة  -
 .اإلبتجايئة

 لمسدتحجثات التكشػلػجية اشيءدراسة كيفية تجشب األضخار الشاجسة عغ االستخجام الخط -
 .  تعميسية وتخبػية مفيجةقفالحجيثة واستثسار شغف الصبلب بيحه السدتحجثات فى مػا

 .إجخاء دراسة حػل كيفية تزسيغ مبادغ السػاششة الدمسية فى مشاىج التخبية والتعميع -
 .إجخاء دراسة حػل ما ىى الصخق الدمسية لتعديد قيع السػاششة لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية -
 . إجخاء دراسة حػل أىسية تعديد قيع السػاششة لمسػاشغ والسجتسع عمى حج سػاء -
 . الذباب الجامعي بسبادغ السػاششة الخقسيةؼإجخاء دراسة حػل مجػ وع -
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