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امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد م�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن
ملهارات الثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين
يف تعليم العلوم يف مدار�س ال�سلط يف الأردن .وت�ألفت عينة الدرا�سة
من  1070طالب وطالبة يف ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف املدار�س
التابعة ملديرية تربية ال�سلط .وجلمع البيانات ،جرى تطبيق اختبار
الثقافة الرقمية ،بعد الت�أكد من �صدقه وثباته ،و�أظهرت النتائج
� ّأن م�ستوى اكت�ساب الطلبة ملهارات الثقافة الرقمية كان متدن ًيا.
كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
اكت�ساب الطلبة عينة الدرا�سة ملهارات الثقافة الرقمية يف �ضوء
مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم العلوم ُتعزى ملتغري
النوع االجتماعي ل�صالح الإناث ،وملتغري التح�صيل ل�صالح ذوي
التح�صيل املرتفع ،وملتغري قطاع التعليم ل�صالح التعليم اخلا�ص.
الكلمات الدالة :الثقافة الرقمية ،مهارات القرن احلادي
والع�رشين ،تعليم العلوم.

Abstract
This study sought to determine the level of
acquisition of digital literacy skills among 8th grade
students, in the light of the 21st century skills for
science education, in al-Salt region in Jordan. The
study sample, which consisted of 1070 male and
female students from the 8th grade, was selected from
al-Salt Directorate of Education. Data study were
collected using digital literacy test after the validity
and reliability of the test were established. The results
’of the study showed that the level of the students
acquisition of digital literacy skills was low. Significant
statistical differences were found in the level of the
students’ acquisition of digital literacy skills due to the
gender variable, in favor of female students, and due
to academic achievement variable, in favor of high
academic achievement, as well as the education sector
variable, in favor of the private sector.
Keywords: Digital Literacy, 21st Century Skills,
Science Education.

مقدمة
متنام يف
�إن القرن احلادي والع�رشين مبا �شهده من تنوع
ٍ
العلم والتكنولوجيا قد �أحدث تغيريات جذرية على �صعيد املعرفة،
وكيفية الو�صول �إليها وتوظيفها واال�ستفادة منها ،حيث �أدى التطور
العلمي والتكنولوجي املتزايد �إىل تطور الب�رشية من جهة ورفع
م�ستوى التحديات التي تواجهها من جهة �أخرى.
ولعل من �أبرز هذه التحديات وجود �صدع ثقايف عميق بني
من ميتلك القدرة على التعامل مع �أدوات التكنولوجيا املعا�رصة

بفاعلية ومن تق�رص �إمكانياته ال�شخ�صية عن ذلك؛ فاال�ستفادة من
التكنولوجيا �أبعد من طباعة ن�ص علمي �أو ا�ستخدام برجمية حا�سوب
يف �رشح فكرة علمية (�شتا2006،؛ توين و�سليمان.)2011،
وحيث �إن التكنولوجيا قد تداخلت مع جميع جماالت احلياة؛
فال بد من الوعي ب�أن التطور التكنولوجي الذي ي�ستخدمه العلماء
يت�ضمن �أبعاداً �أكرث مما يوحيه اال�سم �سع ًيا منهم �إىل الو�صول
مبجتمعاتهم �إىل جمتمعات املعرفة وحتقيق ثقافة رقمية مب�ستويات
ميكن قبولها ،الأمر الذي يح ّتم على الآخرين حتقيق متطلبات
التكيف مع العلوم والتكنولوجيا م ًعا على اعتبار �أنهما ت�شكلتا جنب ًا
�إىل جنب يف العقل الإن�ساين (توين و�سليمان.)2011،
ويف هذا ،ف�إن الإعداد الذاتي والفكري املتحقق للفرد من
خالل تعليم العلوم املتزامن مع اجلهود املعتمدة على التكنولوجيا
يف باعتبار
عن�رصا �أ�سا�سي ًا يف منظومة �إيجاد
ي�شكالن
جمتمع معر ّ
ٍ
ً
العلوم و�سيط ًا مهم ًا بني تقدم الإن�سان يف ميدان العلم والتكنولوجيا
وفهمه العامل ،فو�ضع املعرفة العلمية يف متناول اجلميع يف الوقت
ال�صحيح وااللتفاف حول راية العلم من خالل توطيد دعائم الثقافة
العلمية كفي ٌل بتقلي�ص الفجوة الرقمية التي لن تعدو حينها عن
كونها متغرياً تابع ًا ال م�ستق ًال (بكر2012 ،؛ مراد.)2014 ،
وقد �أكّ د بايبي (� )Bybee 2010أن نواجت تعلم العلوم التي
املوجه الأ�سا�س لتكوين الأفراد القادرين على
يفرت�ض بها �أن تكون
ّ
التفاعل الإيجابي مع م�ستجدات القرن الرقمي مل تعد كافية لإعداد
الطلبة ب�شكل فعال للحياة والعمل يف القرن احلادي والع�رشين؛
بل �إن الطلبة يواجهون �أزمة حقيقية تتمثل يف �إعدادهم وتهيئتهم
لأعمال �إما �أن تكون انتهت �أو �أ�رشفت على ذلك.
�إن ما ذكره بايبي ،وما �أ�سفرت عنه جملة من الدرا�سات يف
ال�سياق ذاته دفع م�ؤ�س�سات عاملية مهتمة بتمكني الطلبة من عي�ش
حياة �أف�ضل �إىل ال�رشاكة والتعاون لتقدمي اقرتاحات و�صياغة
�أُطر ميكن من خاللها حتديد مهارات القرن احلادي والع�رشين
الالزمة لنجاح الفرد يف جمتمعه يف �ضوء متطلبات التقدم العلمي
والتكنولوجي املتغرية ومدى ارتباطها مع الأنظمة والربامج
التعليمية بوجهٍ عام ،ولعل من �أبرزها منظمة ال�رشاكة من �أجل
مهارات القرن احلادي والع�رشين Partnership for 21st Century
 Skills P21التي �أ�س�ست عام  2002من قبل وزارة التعليم الأمريكية
والرابطة القومية للرتبية National Education Association NEA
لتكون دافع ًا لدمج مهارات القرن احلادي والع�رشين الالزمة بالتعلم
يف املدار�س واجلامعات ( (�Trilling & Fadel, 2012; National Sci
)ence Teachers Association, 2011
وقد حددت منظمة ال�رشاكة من �أجل مهارات القرن احلادي
والع�رشين يف �إطارها املرجعي الذي �أر�سى دعائم دمج هذه املهارات
بالعملية التعليمية �أهدافًا لها؛ ا�شتملت على حتديد املهارات الالزمة
و�سبل �إدراجها يف ال�سياقات
للطلبة يف القرن احلادي والع�رشين ُ
التعليمية للمباحث الدرا�سية املختلفة لتمكينهم من مواكبة
م�ستجدات الع�رص الرقمي ،وو ّزعت هذه املهارات يف حماور تعلّق
�أحدها باملحتوى املعريف الذي يحتاجه الطلبة يف امل�ستقبل وثالثة
حماور رئي�سة من املهارات هي؛ التعلم واالبتكار ،والثقافة الرقمية،
ت�ضمن كل حمور منها جمموعة جماالت فرعية
واحلياة والعمل ،وقد ّ
(.)Partnership for 21st Century Skills,2009
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لقد جرى الرتكيز يف حمور املحتوى املعريف على �إتقان
الطالب للأ�سا�سيات يف اللغة والريا�ضيات والعلوم ،والت�أكيد على
�رضورة توفر احلد الأدنى لفهم املحتوى الأكادميي يف املو�ضوعات
املتعلقة بالقرن احلادي والع�رشين بوجه خا�ص وهي؛ الوعي
العاملي ،والثقافة االقت�صادية ،واملدنية ،وال�صحية ،والبيئة .ومت ّثل
املهاري للحياة
االهتمام يف حمور التعلم واالبتكار ب�إعداد الطلبة
ّ
الفعالة يف امل�ستقبل ،من خالل الإبداع واالبتكار ،والتفكري الناقد
وحل امل�شكالت ،والتعاون ،والتوا�صل� ،أما حمور الثقافة الرقمية
فقد ا�شتمل على مهارات الثقافة املعلوماتية ،والثقافة الإعالمية
والو�سائط املتعددة ،وثقافة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
بينما اهتمت مهارات احلياة والعمل باملرونة والقدرة على التكيف،
والإنتاجية وامل�ساءلة ،واملبادرة ،والتوجيه الذاتي ،والقيادة،
وحتمل امل�س�ؤولية ،واملهارات االجتماعية (.)Trilling& Fadel,2012
ونظراً لكون مهارات القرن احلادي والع�رشين ت�سعى لتمكني
الطلبة من ولوج املناف�سة العاملية العلمية واالقت�صادية ،ولأن تعليم
العلوم هو الأ�سبق والأقدر على ت�شكيل بنى الأمم املختلفة و�صياغة
جناحاتها؛ فقد ا�ستدعى ذلك �إعادة هيكلة تعليم العلوم مبا ي�ضمن
تزويد الطلبة مبهارات التفكري والتعلم والعمل واحلياة ليتمكنوا من
حتقيق �أهدافهم وحل م�شكالتهم ،ولذلك فقد دعت منظمات ( �Nation
 )al Research Council NRCاملجل�س القومي للبحوث و (National
 )Science Teachers Association NSTAالرابطة القومية ملعلمي
العلوم و ( )Partnership for 21st Century Skills P21ال�رشاكة
من �أجل مهارات القرن احلادي والع�رشين �إىل دمج تعليم العلوم
ومناهجها مبهارات القرن احلادي والع�رشين م�ؤكدة �أهمية هذا
الدمج املتمثل يف التداخل والتكامل بني عمليات العلم وم�ؤ�رشات
مهارات القرن احلادي والع�رشين التي ت�شجع الطلبة على اال�ستق�صاء
وح ّل امل�شكالت وتوظيف التكنولوجيا يف الغرفة ال�صفية لتمكينهم
وحتمل م�س�ؤوليتها ،ما دفع كال من
من اتخاذ قرارات �صحيحة
ّ
 NSTAو � P21إىل �إعداد خرائط تو�ضيحية لبيان كيفية الدمج بني
مهارات القرن احلادي والع�رشين وتعليم العلوم من الرو�ضة حتى
ال�صف الثاين ع�رش ( )Kindergartin-12th Gradeمن خالل �أهداف
تعليمية لكل مهارة من مهارات القرن احلادي والع�رشين ،يفرت�ض
بالطلبة حتقيقها يف نهاية ال�صفوف؛ الرابع ،والثامن ،والثاين ع�رش
(.)NSTA, 2013; P21,2009
وقد ن�رشت منظمة ال�رشاكة من �أجل مهارات القرن احلادي
والع�رشين خرائط العلوم يف اثنتي ع�رشة مهارة فرعية �ضمن
حماورها الأ�سا�سية ولعل الرتكيز هنا يقت�رص على املحور الثاين
من هذه املهارات املتمثل يف الثقافة الرقمية  Digital Literacyولها
جماالت فرعية ثالثة� ،أولها مهارات الثقافة املعلوماتي ة �Informa
 tion Literacyوي�أتي االهتمام بها �ضمن مهارات القرن احلادي
والع�رشين باعتبارها م�ؤ�رشاً رئي�س ًا على ظهور جمتمع البيانات الذي
ي�شكل نواة املجتمع املعريف الرقمي يف القرن احلايل� ،إذ عبرّ عنها بكر
( )2012ب�أنها �سلوك مزدوج يتمثل يف قدرة الفرد الكامنة على فهم
ما حوله بال�صورة احلقيقية ومن ثم القيام برد فعل منا�سب نتيجة
هذا الفهم ،ويتمثل جوهر الثقافة املعلوماتية يف تقييم م�صداقية
ثم حتديد فاعليتها يف �سياق العلم،
املعلومات وموثوقيتها ،ومن ّ
�إذ �إن املعلومات بوجه عام توظّ ف يف تطبيق املفاهيم والتف�سريات
العلمية و�صياغة الأدلة املنطقية التي ُيعتمد عليها يف التفكري الناقد
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حلل امل�شكالت املعا�رصة وامل�ستجدة يف �شتى امليادين ،مما يح ّتم
االهتمام مب�صادرها ودقة ال�سبل املنتهجة يف الو�صول �إليها؛ �إذ
تت�ضمن الثقافة املعلوماتية جملة من املهارات الفرعية لعل �أبرزها
القدرة على الو�صول للمعلومات وتقوميها ،وا�ستخدامها بفعالية
ودقة ،و�إدارة الكم الهائل من املعلومات متعددة امل�صادر (Lever-
.)Duffy& McDonald,2017; P21,2009;NSTA,2013
وت�شري الدرا�سات املتخ�ص�صة يف هذا ال�سياق �إىل �أن دورة
حياة املعلومات ال تزيد يف حدها الأق�صى عن �سبع �سنوات يف
املجاالت العلمية والرقمية واالقت�صادية على حد �سواء ،وهذا يعني
�أن ما يتعلمه الطالب يف عامه الأول يف اجلامعة مث ًال لن يكون ذا
جدوى بعد تخرجه بفرتة ب�سيطة؛ الأمر الذي ي�ؤكد �رضورة تعزيز
امتالك معارف جديدة ب�صورة م�ستمرة ،مما يحتم على املدار�س
تطوير املناهج العلمية والتكنولوجية على وجه اخل�صو�ص ب�شكل
دوري ومتكرر (بكر2012،؛ مراد.)2014،
وتع ّد مهارات الثقافة الإعالمية  Media Literacyاملجال الثاين
�ضمن حمور الثقافة الرقمية� ،إذ �إن القفزة الهائلة يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت �أدت �إىل �إفراز ثقافة عاملية تو�شك �أن متحو
الثقافات املحلية املختلفة ،ما يوجب على الإعالم املعا�رص �أن
يراعي �أعلى معايري الدقة يف اختيار مو�ضوعاته ومدى ان�سجامها
مع القيم والتقاليد اخلا�صة بال�شعوب ،و�أهميتها لإ�شباع حاجات
امل�ستقبل ،ويف الوقت ذاته ال بد له من ن�سج الر�سالة الإعالمية
ب�سال�سة ي�سهل فهمها واال�ستجابة لها من الفئات امل�ستهدفة؛ لأنها
�إحدى �أهم العوامل امل�ؤثرة يف �إحداث التغيري الإيجابي وال�سلبي على
حد �سواء يف الأفراد واملجتمعات ،وتعد الثقافة الإعالمية من حيث
الأهمية والت�أثري مبثابة الوالد الثالث  The Third Parentبعد الأ�رسة
واملدر�سة (�شتا2006،؛ .)Laar, Deursen, Dijk and Haan,2017
ويهتم العلم بتف�سري الر�سائل الإعالمية للمعلومات العلمية
بالذات؛ نتيجة االختالف الذي قد ين�ش�أ بني التف�سري العلمي الذي
ي�صوغه املجتمع العلمي املتخ�ص�ص وتف�سري املجتمع للمعلومات
ثم ،ف�إن املو�ضوعات العلمية املع ّقدة معر�ضة �إىل �أن
ذاتها ،ومن ّ
يتم التعبري عنها �إعالم ًيا ب�صورة غري دقيقة نتيجة عوامل عدة ،لعل
�أبرزها ما ميار�سه الإعالميون من بث �آرائهم ال�شخ�صية بدل احلقائق
يلبون حاجات املجتمع ،مما يتطلب
العلمية ظن ًا منهم �أنهم بذلك ّ
تطوير مهارات التحليل النقدي لدى الأفراد للو�صول للفهم ال�صحيح،
حيث تت�ضمن الثقافة الإعالمية مهارات حتليل الإعالم من خالل فهم
�أ�سباب الر�سائل الإعالمية (�شتا2006،؛ .)P21,2009;NSTA2013
�أما املجال الثالث والأخري من جماالت الثقافة الرقمية فهو
ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاال ت �Information and Com
� munications Technology (ICT) Literacyإذ �إن امتالك القدرة
على التفاعل مع التكنولوجيا يعزز القدرة على حتليل املعلومات
وابتكار �أدوات جديدة للعلم ،ويف ذلك؛ ف�إن تكنولوجيا املعلومات
تهيء للعلم �إمكانيات وا�سعة مبا تت�ضمنه من مهارات
واالت�صاالت ّ
تتمثل يف جمع البيانات وحتليلها والتعاون والتوا�صل بغية الو�صول
قيمة .ولعل الغاية من ذلك ا�ستثمار هذه الثقافة يف توفري
�إىل نتائج ّ
حلول للم�شكالت التي تواجه املجتمعات ،ومن �أهمها الفجوة الزمنية
بني �صناعة وا�ستخدام التكنولوجيا يف الدول املتقدمة وا�ستهالكها
يف الدول النامية ،الأمر الذي يفر�ض �رضورة التغيري على منظومة
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التعليم يف القرن احلادي والع�رشين الذي و�صف ب�أنه القرن الرقمي
خيارا �إ�ضاف ًيا و�إمنا جزء
 Digital Ageفلم تعد التكنولوجيا ترفًا �أو
ً
�أ�سا�س يتمم بنية التعليم التي �ستكون قا�رصة بدونه ما يح ّتم �إعداد
الطلبة للثقافة الرقمية وتهيئتهم لالنخراط يف جتارب تكنولوجية
تعاونية با�ستخدام التفكري الناقد حلل امل�شكالت التي تواجههم،
وتت�ضمن  ICTا�ستخدام التكنولوجيا بفاعلية للو�صول �إىل املعرفة
وتنظيمها وتقوميها وم�شاركتها مع الآخرين ومن ثم حتقيق الفائدة
مبا فيها من �شبكات التوا�صل (.)Lever-Duffy& McDonald,2017
وعطف ًا على ما �سبق ،ف�إن املجاالت الفرعية الثالثة ملهارات
الثقافة الرقمية مبا ت�شتمل عليه من مهارات دقيقة متتاز ب�أنها ذات
طابع تكاملي مرتابط يت�سم بكونه مكت�سب بالتعلم واملمار�سة ،ينتقل
من فرد لآخر بالتن�شئة االجتماعية �أو بالتثقف من جمتمع لغريه ،كما
تعد الثقافة الرقمية تراكمية متجددة؛ �إذ �إنها بانتقالها عرب الأجيال
ت�ساعد على ظهور �أن�ساق جديدة فيبد�أ كل جيل من حيث انتهى
�سابقوه ما يجعل الفرد املثقف رقمي ًا ميتلك القدرة على الو�صول
للمعلومات املطلوبة بدقة وفاعلية فينقدها ويخترب موثوقيتها
عق ًال ونقالً ،وهو بذلك يلم بالق�ضايا القانونية والأخالقية املرتبطة
بها ومب�صادرها ويوظفها بكفاءة يف �ضوء ذلك كله (;P21,2009
.)NSTA,2013 Lever-Duffy& McDonald,2017
�إن �سمات الثقافة الرقمية باعتبارها مكت�سبة بالتعلم،
وانتقالية عرب الأجيال بفعل التن�شئة االجتماعية ،وتراكمية،
و�إن�سانية لكونها نتاج عقلي تكاملي وتفاعلي بني النا�س ،ال ميكن
�أن تتبلور يف بيئة ما �إن مل يتم توفري املتطلبات الرئي�سة لتحقق هذا
ال�سمات ،ولعل من �أبرز هذه املتطلبات ،التخطيط احلقيقي الفاعل
لبناء ثقافة رقمية حملية مرتبطة ومتفاعلة مع الرقمنة العاملية،
وتوفري املوارد املادية وت�أهيل القوى والقدرات الب�رشية التي ت�ضمن
تطبيق اخلطط وامل�شاريع والربجميات الالزمة لها ،وتعميق الوعي
الفردي واملجتمعي ب�أهميتها يف الوقت احلايل وامل�ستقبلي على
حد �سواء باعتبارها ت�أ�شرية عاملية للفرد املثقف رقم ًيا ت�ضمن له
مواكبة التدفق العلمي واملعلوماتي والتكنولوجي املت�سارع على
امل�ستوى العاملي (  Siddiq, Gochyyev & Wilson, 2017؛علي،
2018؛ مراد.)2014 ،
�إن الفرد املثقف رقم ًيا مبا ميتلك من �سمات ومزايا هو
الأقدر على مواكبة التغريات املت�سارعة يف هذا الع�رص؛ فال بد من
اهتماما علمي ًا ومعرفي ًا
�أن ي�شكل اكت�ساب مهارات الثقافة الرقمية
ً
لدى الأفراد واملجتمعات باعتبارها الأداة الأجنع ملواكبة متغريات
تدن
القرن الرقمي خا�صة �أن الدول العربية بوجه عام تعاين من ٍ
وا�ضح يف �إنتاج وا�ستهالك الثقافة الرقمية نتيجة عدة عوامل لعل
من �أبرزها؛ عجزها عن توفري متطلبات التكيف مع التكنولوجيا،
وتوا�ضع الوعي ب�أهمية التوثيق والتدوين الرقمي ،عدا عن ارتفاع
ن�سب الأمية الرقمية لدى جمتمعاتها نتيجة �إخفاق براجمها
التعليمية يف حتقيق م�ستلزمات هذه الثقافة مما جعلها عاجزة عن
اال�ستفادة املثلى منها؛ بل �إنها اكتفت بالتلقي ال�سلبي واال�ستهالكي
لتطبيقاتها ( Laar, Deursen, Dijk and Haan,2017؛مراد.)2014،
من �أجل ذلك كله؛ ف�إن �صقل مهارات الطلبة يف هذه املجال
مبا يتالءم مع التطورات الراهنة �أ�صبح �أمراً حتم ًيا ال ميكن التغا�ضي
عنه �سعي ًا ل�ضمان مكان ومكانة للطلبة الأردنيني يف ال�ساحة العلمية

الرقمية بني �أقرانهم يف العامل ،والتغلب على التحديات التي حتول
دون متكينهم من التوا�صل العلمي بلغة القرن احلادي والع�رشين
املتمثلة يف العلم والتكنولوجيا ب�شكل رئي�س.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن درا�سات عربية وعاملية تناولت بالبحث
مو�ضوعات ارتبطت مبهارات الثقافة الرقمية باعتبارها �أحد �أركان
مهارات القرن احلادي والع�رشين ب�شكل �أو ب�آخر لعل من �أبرزها
درا�سة كنعان ( ) Kanaan, 2018التي �سعت �إىل حتديد العالقة بني
مهارات الطلبة يف القرن احلادي والع�رشين والتح�صيل الأكادميي
يف العلوم حيث تكونت عينة الدرا�سة من  96طالب ًا وقد جرى تطوير
ا�ستبانة مهارات القرن احلادي والع�رشين املاليزية التي تعتمد يف
Metiri
حد ذاتها على �إطار املهارات املعتمد من قبل جمموعة
و ،NCRELو�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
للتح�صيل الأكادميي ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع وفروق
�أخرى تعزى للجن�س ل�صالح الطالباًت يف مدار�س املنطقة احل�رضية
قيا�س ًا مع الذكور يف املناطق الريفية.
�أما درا�سة مهدي ( )2018فقد هدفت �إىل تعرف ا�سرتاتيجية
يف التعلم الذكي تعتمد على التعلم بامل�رشوع وخدمات غوغل
والك�شف عن فاعليتها يف �إك�ساب الطلبة املعلمني يف جامعة الأق�صى
بع�ض مهارات القرن احلادي والع�رشين ،وهي مهارات التعلم
واالبتكار ،ومهارات التكنولوجيا الرقمية ،واملهارات احلياتية .ما
دعا الباحث �إىل حتديد مهارات القرن احلادي والع�رشين التي يجب
على الطلبة املعلمني امتالكها ،ومن ثم ت�صميم ا�سرتاتيجية تت�ضمن
تفعل مهارات القرن احلادي والع�رشين ،وا�ستخدم
جمموعة �أن�شطة ّ
الباحث منهج تطوير املنظومة التكنولوجية مت�ضم ًنا املنهجني
م�ستخدما ثالثة مقايي�س ملهارات القرن
التجريبي والو�صفي،
ً
احلادي والع�رشين قام ببنائها وتطبيقها على ( )45طال ًبا وطالبة
مت اختيارهم ق�صد ًيا ،وخل�صت الدرا�سة �إىل وجود �أثر لال�سرتاتيجية
املقرتحة يف التعلم الذكي القائمة على التكامل بني التعلم بامل�رشوع
وخدمات غوغل يف �إك�ساب الطلبة املعلمني يف جامعة الأق�صى
بع�ض مهارات القرن احلادي والع�رشين يف املجاالت الثالثة؛ حيث
�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا ل�صالح التطبيق البعدي
يف املهارات الثالثة وف ًقا للك�سب املعدل لبالك.
بينما هدفت درا�سة ملحم (� )2017إىل معرفة درجة توفر
مهارات القرن احلادي والع�رشين يف مقرر التكنولوجيا لل�صف
العا�رش ودرجة امتالك الطلبة لتلك املهارات من وجهة نظرهم� ،إذ
تكونت عينة الدرا�سة من  328طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدِمت اال�ستبانة
�أداة للدرا�سة و�أظهرت النتائج �أن مهارات احلياة والعمل كانت الأكرث
توافراً يليها مهارات التعلم واالبتكار ،ومن ثم مهارات الثقافة
الرقمية كما بينت �أن درجة امتالك طلبة ال�صف العا�رش ملهارات
القرن احلادي والع�رشين كانت كبرية ،وخل�صت �إىل وجود فرق
ذي داللة �إح�صائية يف درجة امتالكهم لها يعزى ملتغريي اجلن�س
ل�صالح الذكور ،ومكان الدرا�سة ل�صالح القرى بينما مل يوجد فرق ذو
داللة �إح�صائية يعزى للمعدل الدرا�سي .كما �أجرى �صديق وجو�شيف
تقييما ملهارات
وويل�سون ()Siddiq, Gochyyev & Wilson, 2017
ً
القرن احلادي والع�رشين لدى الطلبة يف التعلم من خالل التفاعل مع
ال�شبكات وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتعاون والتوا�صل
وحل امل�شكالت� ،إذ جرى تطبيق اختبار تكنولوجيا املعلومات
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مستوى اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي ملهارات الثقافة الرقمية
في ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين في تعليم العلوم

أ.آيات محمد املغربي
أ.د .محمود حسن بني خلف

واالت�صاالت على عينة تكونت من  144طالب من ال�صف التا�سع
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اجلن�س يف حني �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل (متغريي) الدافعية الأكادميية واخللفية االجتماعية
واالقت�صادية.
وقد هدفت درا�سة الر�صاعي (� )2017إىل ا�ستق�صاء كفايات
معلم العلوم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
التدري�س ،حيث مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل بناء مقيا�س لكفايات معلم العلوم يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يت�ضمن جماالت �أربعة رئي�سة هي :ثقافة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومهارات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
و�أخالقيات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )163طال ًبا وطالبة من خريجي كلية العلوم يف
جامعة احل�سني بن طالل ،و�أظهرت النتائج �أن تقديرات الطلبة �أنف�سهم
المتالكهم كفايات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كانت بدرجة
منخف�ضة يف كل من الدرجة الكلية ويف جمايل ثقافة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وتوظيفها بينما كانت تقديراتهم متو�سطة
يف جمايل مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
و�أخالقياتها.
و�سعت درا�سة احلارون (� )2016إىل حتديد �أهم الكفايات
الأ�سا�سية للثقافة الإعالمية التي ينبغي ت�ضمينها يف مناهج العلوم
يف املرحلة الإعدادية وفعاليتها يف تنمية مهارات القرن احلادي
والع�رشين ،باالعتماد على املنهج �شبه التجريبي وا�ستخدام مقيا�س
مهارات القرن احلادي والع�رشين ،وتكونت عينة الدرا�سة من 68
طالبا يف ال�صف الثاين الإعدادي مت توزيعهم �إىل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن كفايات الثقافة الإعالمية
التي ينبغي ت�ضمينها يف مناهج العلوم تت�ضمن الوعي بالر�سائل
الإعالمية ،وفهمها وحتليلها ،وتقوميها ،والقدرة على �إنتاجه ،كما
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات الطلبة ل�صالح املجموعة التجريبية على مقيا�س مهارات
القرن احلادي والع�رشين.
ويف ال�سياق ذاته ،هدفت درا�سة �أجراها اونغردون�ش
وكاجنانو�سي وتوبي (  (�Ongardwanich, Kanjanawasee &Tui
� )pae,2015إىل تقييم مهارات القرن احلادي والع�رشين لتحديد
املهارات الأكرث �أهمية لدى طلبة املدار�س التايالندية� ،إذ ا�شتمل
مقيا�س الدرا�سة على مهارات التعلم واالبتكار ومهارات تكنولوجيا
املعلومات والإعالم ومهارات احلياة واملهنة ،وجرى تطبيقه على
عينة تكونت من  836طالب وطالبة تراوحت �أعمارهم بني - 13
 15عاماً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن مهارات احلياة واملهنة هي
الأكرث �أهمية �إذ �إنها ُتك�سب الطلبة املرونة والقدرة على التكيف
مع امل�ستجدات وتعزز املبادرة والتوجيه الذاتي وحتمل امل�س�ؤولية
والقيادة� .أما درا�سة فريافان ( )Pheeraphan,2013فقد هدفت �إىل
حتديد �أثر تكامل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ال�صفوف
الدرا�سية يف تعزيز مهارات التعلم يف القرن احلادي والع�رشين
املتمثلة يف التعاون ،والتوا�صل ،والثقافة املعلوماتية ،والثقافة
الإعالمية ،وثقافة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛ �إذ جرى
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دمج وتطبيق �أربع وظائف لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
متثلت يف عر�ض املحتوى الديناميكي والو�صول �إىل املعلومات
والإبداع وامل�شاركة والتفاعل والت�أمل ومن ثم تقييمها بوا�سطة
�أداة تقييم مت ت�صميمها ا�ستناداً �إىل نظريات التعلم املتمحور حول
الطالب ،وقد تناولت الدرا�سة  91طالب ًا منهم  69طالب ًا يف املرحلة
اجلامعية و  22طالب ًا للدرا�سات العليا .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
تكامل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ال�صفوف الدرا�سية
يعزز مهارات التعلم يف القرن احلادي والع�رشين لكل من م�ستويات
البكالوريو�س والدرا�سات العليا بدرجة كبرية.
�أما درا�سة ميلر ( )Miller, 2009فقد �سعت �إىل تطوير مهارات
القرن احلادي والع�رشين يف جماالت التوا�صل والتعاون والثقافة
الرقمية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف والية كونكتيكت من خالل
دمج �أدوات �شبكات التوا�صل االجتماعي يف التعليم ،م�ستنداً �إىل
نتائج درا�سات �أكّ دت �أن الطلبة خريجي املدار�س الثانوية ال ميتلكون
املهارات املطلوبة للقرن احلادي والع�رشين ،وقد اعتمد الباحث
املنهج النوعي �أ�سلوب درا�سة احلالة م�ستخدم ًا املقابلة �أدا ًة للدرا�سة،
�إذ قام باختيار ( )11طالبا مت توزيعهم يف جمموعتني وتعليمهم
با�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي Facebook, Twitter, Diigo,
 Google Docs, Google Siteملدة ف�صل درا�سي ،و�أظهرت النتائج
زيادة م�شاركة الطلبة يف عملية التعلم ،وتطور مهارات التوا�صل
والبحث التعاوين وا�ستخدام التكنولوجيا لدى الطلبة ،وزيادة وعي
الطلبة ب�أهمية �شبكات التوا�صل يف التعليم.
ولعل املتمعن يف هذه الدرا�سات يالحظ �أن االهتمام البحثي
حديث العهد ومت�شعب املحاور �إذ تنوعت
يف جمال الثقافة الرقمية
ٌ
الدرا�سات يف منهجيتها بني حتليل للمحتوى وا�ستق�صاء للم�ستوى
و�أخرى قامت على التجريب ،ما يدل على �أهمية درا�سة ومتحي�ص
تدر�س للطلبة وكيفيتها و�أثرها وت�أثريها
طبيعة الثقافة الرقمية التي ّ
فيهم وحتديد م�ستوى اكت�سابهم لها ،الأمر الذي ينبئ ب�إدراك وفهم
عاملي لأهمية الثقافة الرقمية يف ع�رص التكنولوجيا و�أثر ذلك الفهم
يف تغيري مالمح �شخ�صيات الطلبة وبيئاتهم وجمتمعاتهم على حد
�سواء ،غري � ّأن الدرا�سة احلالية متيزت عما �سبقها بال�سري يف �ضوء
مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم العلوم ،ويف ذلك فقد
خل�صت نتائج جمموعة من الدرا�سات �إىل اختالف م�ستوى امتالك
الطلبة لبع�ض حماور الثقافة الرقمية باختالف اجلن�س و�أخرى
باختالف التح�صيل ومكان الدرا�سة ،كما �أظهرت نتائج �أخرى تدين
م�ستوى امتالك املعلمني ملهارات تكنولوجيا املعلومات ،وبينّ
بع�ضها �آليات وا�سرتاتيجيات ميكن من خاللها تعزيز هذه املهارات،
�إال �أن هذه الدرا�سة جاءت لتملأ امل�ساحة البحثية الفارغة التي ميكن
من خاللها حتديد م�ستوى اكت�ساب الطلبة ملهارات الثقافة الرقمية
جمتمعة وت�أثره باجلن�س والتح�صيل والقطاع التعليمي؛ خ�صو�ص ًا
يف وقتٍ ي�شتد فيه االهتمام العاملي واملحلي ب�إ�صالحات يف التعليم
واهتمام غري م�سبوق بتوظيف الثقافة الرقمية بكافة حماورها على
كافة الأ�صعدة ،ولعل �أبرزها ما جرى يف التعليم؛ �إذ � ّإن القرارات
التي يجري اتخاذها يف هذا املجال تهدف �إىل جتويد ال ُبنية العلمية
والرقمية للطلبة الذين قد يحقق معظمهم نتائج حت�صيلية جيدة يف
امل�ساقات العلمية واحلا�سوب �إال �أن ال�ضعف يعرتي قدراتهم يف
التوظيف ال�صحيح واال�ستفادة املثمرة من الثقافة الرقمية التي ال
بد �أن تنعك�س على مهاراتهم يف هذا املجال.
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ويف هذا يرى الباحثان �رضورة حتديد م�ستوى مهارات
الثقافة الرقمية لدى طلبة ال�صف الثامن الذين ميثلون نقطة مرجعية
يف االختبارات الدولية والوطنية على حد �سواء ُينظر �إليها بعني
التقييم ملرحلة م�ضت والإ�صالح ملرحلة على و�شك �أن تبد�أ ،وت�ؤكد
�أهمية �أن يجري تقييم هذا امل�ستوى يف �ضوء مهارات القرن احلادي
والع�رشين يف تعليم العلوم ذلك �أن تعليم العلوم قد ت�ص ّدر حركات
�إ�صالح التعليم على مر الع�صور من جهة ،و�أنه ال بد لتحديد م�ستواها
علمي ُبغية اتخاذ ما يلزم
من قيا�سه مبحك ثابت ومعيار مرجعي
ّ
من �إجراءات لتجويده �أو حت�سينه ا�ستمراراً ملا انتهجه الرتبويون يف
هذا املجال يف �سعيهم لإحداث نه�ضة علمية وتنمية �شاملة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
لعل من �أبرز التحديات التي يفر�ضها واقع القرن احلادي
والع�رشين على الطلبة هو تطوير القدرات واملهارات على ال�صعيد
ال�شخ�صي يف التعامل مع التدفق الإلكرتوين الهائل للمعلومات،
ذلك �أن جمرد الولوج �إىل الكم املعلوماتي املت�ضخم مل يعد هدف ًا
بالقدر الذي �أ�صبحت فيه اال�ستفادة من هذه املعلومات وتوظيفها
عن�رص �أ�سا�س لتمكني الطالب من �إدارة م�ستقبله وحل امل�شكالت التي
تواجهه.
ويف ذلك ،ي�ؤكد تريلنج وفادل (� )Trilling & Fadel,2012أن
ما�سة لتعلم مهارات خا�صة
طلبة القرن احلادي والع�رشين بحاجة ّ
متكنهم من معاجلة وتقومي وحتليل وا�ستخدام الكم الهائل من
املعلومات املرافقة للتطور العلمي ،و�أن امتالكهم لهذه املهارات ال
قوة غري م�سبوقة يف التفكري والتعاون واالت�صال
بد �أن يجعل منهم ّ
واالبتكار وتعزيز م�صادر املعلومات و�أدوات ا�ستخدامها.
وبالنظر �إىل تعدد م�صادر املعلومات وغاياتها ،وتنوع
و�سائل الو�صول �إليها ودرجة اال�ستفادة منها على امل�ستويات
العاملية والعربية واملحلية على حد �سواء ن�رش موقع Internet
� World Statusأن عدد م�ستخدمي االنرتنت ملختلف الغايات
عامل ًيا قد ارتفع من  361مليون عام � 2000إىل  442مليار عام
 2019واحتلت �آ�سيا ما ن�سبته  % 49.8من معدل اال�ستخدام حتى
 30حزيران للعام احلايل ،بينما مل تتجاوز ن�سبة م�ستخدمي
االنرتنت يف ال�رشق الأو�سط  % 3.9من اال�ستخدام العاملي ،وقد
�شكّل م�ستخدمو االنرتنت يف الأردن ما ن�سبته  % 0.195فقط من
اال�ستخدام العاملي ،ولعل يف ذلك �إ�شارة وا�ضحة �إىل وجود فجوة
رقمية مرتبطة بفهم التغريات الثقافية الناجمة عن التكنولوجيا،
وبالقدرة املعرفية واملهاراتية على ا�ستخدامها.
و�سعي ًا للك�شف عن الواقع مهما كانت �صورته ،وبالأخذ
باالعتبار كل ما �سبق ذكره بالإ�ضافة �إىل الوعي بتزايد امل�شتتات
وتباين قدرات الطلبة على التفاعل مع التكنولوجيا و�أدواتها؛ ف�إن كل
ذلك يزيد من دقة ال�س�ؤال وحرجه حول م�ستوى الطلبة الأردنيني يف
قدرتهم على التعامل مع كل املتغريات وامتالكهم املهارات املالئمة
التي متكنهم من التفاعل مع امل�ستجدات العلمية واالجتماعية
واالقت�صادية وغريها؛ خ�صو�ص ًا يف ظل ُح ًمى الإ�صالح التي تعرتي
وزارة الرتبية والتعليم يف تطويرها للمناهج ورفع كفاءة املعلمني
�سعي ًا منها �إىل جتويد مهارات الطلبة الالزمة حلياتهم ورفع �سويتها
باعتبارهم املخرجات الأ�سا�سية للمنظومة التعليمية ،وعليه؛ يرى

الباحثان �رضورة ا�ستق�صاء م�ستوى الثقافة الرقمية لدى طلبة
الأردن يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم العلوم
بغية ت�شخي�ص الواقع الذي تنوعت فيه املعطيات وتفاقمت فيه
امل�ستجدات �إذ ت�سعى الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن
الأ�سا�سي ملهارات الثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات القرن احلادي
والع�رشين يف تعليم العلوم؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل يختلف م�ستوى اكت�ساب طلبة
ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات الثقافة الرقمية يف �ضوء
مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم العلوم باختالف
النوع االجتماعي(طالب ،طالبة) وقطاع التعليم (حكومي ،خا�ص)
والتح�صيل املدر�سي (مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض)؟

أهمية الدراسة
تتج�سد الأهمية النظرية
للدرا�سة �أهميتان نظرية وعملية؛ �إذ
ّ
يف كونها مت ّثل منط ا�ستجابة للتوجهات العاملية يف تعليم العلوم
يف ظل الثورة التكنولوجية ،حيث ُيتوقع من الدرا�سة �أن تو ّفر �أدب ًا
نوع ًيا حمك ًّما �إىل الأدب الرتبوي العلمي العربي يف هذا املجال،
وي� ّؤمل منها �أن ت�شكل بوابة لدرا�سات �أخرى تبحث يف خمتلف
حماور مهارات القرن احلادي احلادي والع�رشين .وتربز الأهمية
العملية للدرا�سة من قدرتها على تقدمي معلومات ميدانية م�ؤطرة
علم ًيا وبحثي ًا مل�ستوى اكت�ساب الطلبة مهارات الثقافة الرقمية
باعتبارها حموراً رئي�س ًا من مهارات القرن احلادي والع�رشين،
ما يعزز �إمكانية توجيه تدريب معلمي ومعلمات العلوم رقم ًيا مبا
ين�سجم مع مهارات القرن احلادي والع�رشين ويتفق مع احتياجاتهم
يف جمال الثقافة الرقمية ،ويفيد خمططي وم�ؤلفي مناهج العلوم يف
تب ّني �سياقات علمية تت�ضمن تفعيل التكنولوجيا و�أدواتها كالألواح
التفاعلية والربجميات العلمية التعليمية احلديثة يف جمال تعليم
العلوم وتوظيف ا�سرتاتيجياتها الرامية �إىل حت�سني م�ستوى الثقافة
الرقمية لدى الطلبة يف ح�ص�ص العلوم والإفادة منها ب�أف�ضل �صورة
يف كافة مفا�صل العملية التعليمية ،بالتزامن مع توفري خدمة
االنرتنت ب�صورة م�ستمرة يف املدار�س ،ورمبا ت�سهم يف تطوير برامج
تدريبية للطلبة يف املرحلة الأ�سا�سية ت�ؤدي دوراً يف تنمية مهارات
الثقافة الرقمية لديهم ،كما ت�ساعد هذه الدرا�سة يف ت�شخي�ص وتقدمي
ت�صور وا�ضح عن م�ستوى الثقافة الرقمية لدى العينة املدرو�سة
خ�صو�ص ًا �أنها ت�شكل نقطة مراجعة وتفتي�ش لفح�ص فعالية التعليم
على م�ستوى عاملي.

حدود الدراسة وحمدداتها
ميكن تعميم نتائج الدرا�سة وفق ًا للحدود واملحددات الآتية:
1.1اقت�رصت الدرا�سة على طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي من
الذكور والإناث يف املدار�س التابعة ملديرية تربية منطقة ال�سلط
يف الأردن وذلك يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2018
.2019/
2.2اعتمدت نتائج الدرا�سة على مدى �صدق الأداة امل�ستخدمة
وثباتها ،علم ًا �أ ّنه مت التحقق من �صدق الأداة وثباتها ح�سب الأ�صول
البحثية.
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مستوى اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي ملهارات الثقافة الرقمية
في ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين في تعليم العلوم

أ.آيات محمد املغربي
أ.د .محمود حسن بني خلف

3.3تتوقف نتائج الدرا�سة على مدى �صدق ومو�ضوعية عينة
الدرا�سة يف الإجابة عن فقرات �أداة الدرا�سة.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
عرفها علي (  )2018،432ب�أنها القدرة
الثقافة الرقميةّ :
على ا�ستعمال الأجهزة الرقمية والتو�صل �إىل املعلومات من
خاللها ،وو�صفها ليفرديف وماكدونالد(  (�Lever-Duffy & McDon
 )ald,2017, 381ب�أنها القدرة على ا�ستخدام امل�صادر الرقمية ب�إتقان
واال�ستفادة منها من خالل التفكري الناقد والتعاون والتوا�صل
واالبتكار مبا ي�ضمن للفرد التكيف ملواجهة املجتمع املتغري ،ويرى
الباحثان �أن الثقافة الرقمية تعرب عن الوعي املعلوماتي واملعارف
واملهارات املنبثقة عنه التي ت�ضمن لطلبة ال�صف الثامن يف مديرية
تربية ال�سلط القدرة على مواكبة م�ستجدات احلياة الديناميكية
ب�صورة �إيجابية وم�ستمرة.
مهارات القرن احلادي والع�رشين :ويعرب عنها تريلنج وفادل
( )Trilling & Fadel, 2012, 47ب�أنها جملة املهارات و�أدوات التفكري
واملعارف والقيم واالجتاهات واالعتقادات ونظم الدعم الالزمة
للحياة يف القرن احلادي والع�رشين ،وو�صفها بايبي (Bybee,
 )2010, 129ب�أنها املهارات التي متكّن الطالب من توظيف املعرفة
كميتها مبا يكفل له
العلمية التي ميتلكها دون االقت�صار على ّ
االنخراط يف �سوق عمل القرن احلادي والع�رشين ،وقد �صنفت �رشاكة
القرن احلادي والع�رشين  P21هذه املهارات �ضمن قوائم وفق حماور
�أ�سا�سية �أربعة لكل منها جملة من املهارات الفرعية املتخ�ص�صة.
وتعرف �إجرائيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها جمموعة املهارات الرقمية
ّ
التي ميتلكها طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي وتت�ضمن مهارات الثقافة
املعلوماتية والإعالمية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي
مت قيا�سها من خالل �أداة الدرا�سة.
طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي :الطلبة الذين ترتاوح �أعمارهم
بني � 14 - 13سنة وهم على مقاعد الدرا�سة يف مدار�س تربية ال�سلط.

الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف مديرية الرتبية والتعليم يف منطقة ال�سلط
من املنتظمني يف مدار�س البنني والبنات يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص يف العام الدرا�سي  2019/ 2018؛ �إذ بلغ عدد املدار�س
التي تت�ضمن ال�صف الثامن الأ�سا�سي ( )70مدر�سة حكومية
وخا�صة ،وكان عدد املدار�س احلكومية ( )54منها ( )34مدر�سة
للإناث و( )20مدر�سة للذكور ،بينما بلغ عدد املدار�س اخلا�صة
( )16مدر�سة ،وبلغ عدد الطلبة ( )3113منهم (� )1667إناث،
ا�شتمل القطاع احلكومي على ( )1392طالبة والقطاع اخلا�ص
على ( )275طالبة ،و( )1446ذكور منهم ( )933طالب يف القطاع
احلكومي و( )513طالب يف القطاع اخلا�ص كما يبني اجلدول (.)1
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الجدول ()1
توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيري الدراسة قطاع التعليم والنوع االجتماعي

النوع االجتماعي

قطاع
التعليم

الذكور

الإناث

احلكومي

933

1392

2325

اخلا�ص

513

275

788

املجموع

1446

1667

3113

املجموع

تكونت عينة الدرا�سة من ( )1070طالب ًا
عينة الدرا�سةّ :
وطالبة؛ منهم( ) 600طالبة ،و(  ) 470طالباً ،وقد جرى اختيار
املدار�س وال�شعب الدرا�سية فيها ع�شوائي ًا من مدار�س الذكور والإناث
وذلك باختيار املدر�سة (وال�شعبة) كوحدة اختيار (عينة عنقودية)
 Cluster Sampleيف الدرا�سة التي بلغ عدد مدار�س عينتها ()35
مدر�سة؛ منها ( )10مدار�س حكومية للذكور )17( ،مدر�سة حكومية
للإناث ،و( )8مدار�س خا�صة تت�ضمن ذكور و�إناث يف �صفوف
منف�صلة .وقد جرى اختيار مدار�س العينة بن�سبة ( )% 50من
�أ�صل ( )70مدر�سة م�شتملة على ال�صف الثامن الأ�سا�سي  ،ي�شكلون
مبجملهم جمتمع الدرا�سة ،كما يظهر يف اجلدول ( ،)2ويبني اجلدول
( ) 3توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب املتغريين :النوع االجتماعي،
وقطاع التعليم.
الجدول ()2
توزيع مجتمع الدراسة وعينتها وفق عدد المدارس وعدد الطلبة

جمتمع الدرا�سة

عينة الدرا�سة

الن�سبة املئوية

عدد املدار�س

70

35

% 50

عدد الطلبة

3113

1070

% 34.37

الجدول ()3
توزيع عينة الدراسة حسب متغيري الدراسة قطاع التعليم والنوع االجتماعي

قطاع التعليم

النوع االجتماعي

املجموع

الذكور

الإناث

احلكومي

299

445

744

اخلا�ص

174

152

326

املجموع

473

597
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�أداة الدرا�سة :جلمع بيانات الدرا�سة ومن ثم الإجابة عن
�أ�سئلتها ،جرى �إعداد �أداة الدرا�سة املتمثلة باختبار الثقافة الرقمية،
وقد جرى بنا�ؤه وتطويره ليتفق مع �أهداف الدرا�سة احلالية وذلك من
خالل مراجعة الإطار النظري للثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات القرن
احلادي والع�رشين ،واال�ستعانة بالأدبيات والبحوث والدرا�سات
ال�سابقة ذات العالقة لتحديد املجاالت والعنا�رص الأ�سا�سية املكونة
وتكون االختبار ب�صورته النهائية من ( )35فقرة
للثقافة الرقمية.
ّ
من نوع االختيار من متعدد وقد اتبعت كل فقرة ب�أربعة بدائل؛ �أما
جماالت مهارات الثقافة الرقمية التي ا�ستهدفها االختبار فهي:
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الثقافة الإعالمية ،والثقافة املعلوماتية ،وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،وقد ا�شتملت فقرات االختبار على جماالت مهارات
الثقافة الرقمية جميعها كما يبني اجلدول (.)4
الجدول ()4
توزيع فقرات االختبار على مجاالت مهارات الثقافة الرقمية

مهارات الثقافة
الرقمية

�أرقام فقرات االختبار

املجموع
()35

الثقافة املعلوماتية

, 21 , 18 , 14 , 11 , 7 ,6 , 5 ,1
34 , 32 , 29 , 28 , 27 , 23 , 22

15

الثقافة الإعالمية

25 , 16 , 15 , 13 , 12 , 4 , 3 , 2
35 , 33 ,

10

تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت

, 24 , 20 , 19 , 17 , 10 , 9 , 8
31 , 30 , 26

10

الأدةاة :جرى االعتماد على ال�صدق الظاهري �Face Va

�صدق
 lidityواملحتوى (امل�ضمون)  Content Validityيف تقديره وذلك من
خالل عر�ضه على هيئة حتكيم مكونة من ع�رشة حمكمني متخ�ص�صة
وذلك لتقدير مدى �شمولية االختبار ملجاالت الثقافة الرقمية
علمي ًا ولغوي ًا لقيا�س ما جرى �إعداده من �أجله ،لدى عينة
و�صالحيته ّ
الدرا�سة (ال�صف الثامن الأ�سا�سي) �إذ جرى الأخذ باملالحظات التي
�أجمع عليها �سبعة حمكمني ف�أكرث ،و�صدق البناء من خالل ح�ساب
معامالت االرتباط التي تراوحت ما بني (.) .77 - .38
قت الأداة على
ثبات الأداة :للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة طُ ّب ْ
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة وبعد مرور �أ�سبوعني
�أعيد التطبيق على �أفراد العينة �أنف�سهم ،وجرى ا�ستخراج معامل
ارتباط بري�سون بني مرتي التطبيق ،فقد بلغت الدرجة الكلية (،).86
كما ا�ستخرج ثبات االت�ساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ
الفا �أما قيم االت�ساق الداخلي فقد تراوحت ما بني ().84 - .80
وهي جميعها منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،كما مت ح�ساب
معامالت ال�صعوبة التي تراوحت ما بني ( ).30 - .70وكانت
جميعها منا�سبة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

اجراءات الدراسة:
جرى تنفيذ الدرا�سة وفق اخلطوات املنهجية الآتية:
1.1بعد حتديد جمتمع وعينة الدرا�سة وبناء �أداة الدرا�سة التي
قت على الطلبة (عينة الدرا�سة) باال�ستعانة ببع�ض املعلمني
طُ ّب ْ
وامل�رشفني يف مديرية تربية وتعليم ال�سلط ،لغايات حتديد م�ستوى
(درجة) اكت�ساب مهارات الثقافة الرقمية وذلك من خالل زيارة
املدار�س وتطبيق الأداة �شخ�صي ًا يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي .2019/ 2018
2.2جمع البيانات وتفريغها وحتليلها �إح�صائي ًا ( و�صفي ًا
وا�ستداللي ًا ) وت�صنيف البيانات الإح�صائية لكل طالب وطالبة
�ضمن عينة الدرا�سة ودرجته �أو درجتها يف االختبار يف �ضوء
متغريات الدرا�سة؛ وهي :النوع االجتماعي (ذكر� ،أنثى) ،وقطاع
التعليم (حكومي ،خا�ص) ،والتح�صيل الدرا�سي (مرتفع ،متو�سط،
منخف�ض).
كما جرى �إدخال البيانات الإح�صائية اخلام للحا�سوب
لإيجاد الإح�صاءات الو�صفية واال�ستداللية با�ستخدام برجمية الرزم

الإح�صائية .SPSS
متغريات الدراسة:
ت�ضمنت الدرا�سة متغريات م�ستقلة ،و�أخرى تابعة وذلك على
النحو الآتي:
1.1املتغريات امل�ستقلة؛ وهي:
 النوع االجتماعي ،وله م�ستويان :ذكر (طالب) ،و�أنثى
(طالبة ).
 قطاع التعليم ،وله م�ستويان :حكومي ،وخا�ص.
 التح�صيل الدرا�سي ،وله ثالثة م�ستويات :مرتفع ،متو�سط،
منخف�ض.
2.2املتغري التابع :ويتمثل يف م�ستوى (درجة) اكت�ساب الطلبة
مهارات الثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين.
تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية
ا�ستخدم الباحثان يف تنفيذ الدرا�سة منهج البحث الو�صفي
 Descriptive Researchhمنط الدرا�سات امل�سحية �Survey Stud
 ،iesويف �ضوء متغريات الدرا�سة وم�ستوياتها يكون ت�صميم الدرا�سة
(.)3×2×2
ولأغرا�ض املعاجلة الإح�صائية ،ومن ثم الإجابة عن �س�ؤايل
الدرا�سة مت �إدخال البيانات على برنامج التحليل الإح�صائي
( )SPSSلتحليلها ،وذلك با�ستخدام الإح�صاءات الو�صفية املتمثلة
باملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،لأداء عينة الدرا�سة
على اختبار مهارات الثقافة الرقمية يف الإجابة عن ال�س�ؤال
بت املتو�سطات احل�سابية
الأول .وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ُح�سِ ْ
واالنحرافات املعيارية باختالف كل متغري من متغريات الدرا�سة
وملعرفة فيما �إذا كان هناك فروق جوهرية بني املتو�سطات جرى
ا�ستخراج حتليل التباين املتعدد  MANOVAونتيجة وجود داللة
�إح�صائية ملتغري التح�صيل الدرا�سي (ثالثة م�ستويات) و�أجريت
املقارنات البعدية  Post Hoc Comparisionsبا�ستخدام اختبار
�شافيه  Scheffe testملعرفة م�صادر االختالف يف م�ستوى (درجة)
اكت�ساب الطلبة عينة الدرا�سة ملهارات الثقافة الرقمية تبع ًا ملتغري
التح�صيل الدرا�سي مب�ستوياته الثالثة( :املنخف�ض ،واملتو�سط،
واملرتفع).
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
بعد تنفيذ الدرا�سة و�إجراء املعاجلة الإح�صائية املنا�سبة مت
التو�صل للنتائج الآتية :
أوالً :عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
ين�ص ال�س�ؤال الأول على“ :ما م�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف مدار�س تربية ال�سلط ملهارات الثقافة الرقمية يف
�ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم العلوم؟» وللإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ،جرى �إيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية مل�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات
الثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم
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مستوى اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي ملهارات الثقافة الرقمية
في ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين في تعليم العلوم

أ.آيات محمد املغربي
أ.د .محمود حسن بني خلف

العلوم ،وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول (.)5
الجدول() 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى اكتساب طلبة الصف
الثامن األساسي في مدارس تربية السلط لمهارات الثقافة الرقمية مرتبة تنازلياً وفقاً
لمتوسطاتها الحسابية

مهارات الثقافة
الرقمية

الدرجة
الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

امل�ستوى

ثقافة معلوماتية

15

5.79

2.51

 % 38.6منخف�ض

الثقافة الإعالمية

10

3.80

1.99

% 38

منخف�ض

ثقافة تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

10

3.70

1.93

% 37

منخف�ض

الدرجة الكلية

35

13.30

5.03

% 38

منخف�ض

يالحظ من اجلدول (ّ � )5أن متو�سط �أداء �أفراد العينة على
اختبار الثقافة الرقمية بلغ ( )13.3عالمة ،بن�سبة مئوية ()% 38
وانحراف معياري ( )5.03ما يعني �أن امل�ستوى العام ملهارات
الثقافة الرقمية منخف�ض ًا وكان �أداء الطلبة يف املجاالت الفرعية
للثقافة الرقمية متقارب ًا ومنخف�ض ًا يف � ٍآن معا� ً،إذ كان �أف�ضل ما
ميكن يف جمال الثقافة املعلوماتية مبتو�سط ح�سابي ( )5.79يليه
يف ذلك الثقافة الإعالمية مبتو�سط ( )3.8ومن ثم ثقافة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت مبتو�سط (.)3.7
ويعزى هذا االنخفا�ض يف م�ستوى اكت�ساب املهارات الرقمية
ٌ
بوجه عام �إىل جملة م�ؤثرات لعل من �أبرزها ما تعانيه املجتمعات
العربية مبا فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية من �ضعف القدرة على توفري
متطلبات التكيف مع التكنولوجيا املعا�رصة ،و�إخفاق براجمها
التعليمية يف حتقيق م�ستلزمات الثقافة الرقمية كما بينّ ذلك كل
من مراد ( )2014و الر ودير�سن وديك وهان ( ،)2017كما ال ميكن
بحال �رصف النظر عن �أثر تدين امل�ستوى الأكادميي احلقيقي للطلبة
الذي يظهر بو�ضوح يف االختبارات الدولية والوطنية على حد �سواء
يف �إ�ضعاف �إمكانيات الطلبة الرقمية خ�صو�ص ًا �أن االندماج املعريف
بني الثقافة الرقمية والعلوم ي�شكل مرتكزاً �أ�سا�سي ًا لبناء منظومة
متكاملة من مهارات القرن احلادي والع�رشين ومنها املهارات
الرقمية كما بينت ( .)NSTA 2013فقد ميتلك الطلبة مهارات عالية
يف التعامل غري العلمي مع التكنولوجيا نتيجة املمار�سة امل�ستمرة
وهو ما ال ي�صب يف مو�ضوع الدرا�سة ،ولعل ال�سيا�سة التي تنتهجها
وزارة الرتبية والتعليم يف جتاهل مادة احلا�سوب وعدم احت�سابها
يف املعدل الدرا�سي للطلبة يف خمتلف ال�صفوف ي�سهم يف خف�ض
م�ستوى اهتمام الطلبة باملهارات املرتبطة فيها.
كما ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أ�سباب تكنولوجية تت�ضمن
الت�سارع الكبري الذي ي�شهده هذا امليدان من تطور مت�سارع
للتكنولوجيا وتبادل املعلومات وتطبيقاتها التعليمية والثقافية
والربجميات املرتبطة بها مما يجعل دورة حياتها ق�صرية ي�صعب
ال�سيطرة على كل ما ي�ستجد فيها ،خ�صو�ص ًا �أنها تت�سم بالرتاكمية
كما بينّ مراد ( ،)2014خا�صة �أن درا�سة ميلر ( )2009خلُ�صت
�إىل �أن دمج التطبيقات التكنولوجية و�شبكات التوا�صل يف التعليم
انعك�س �إيجاب ًا على الطلبة.
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وقد ت�ؤدي املناهج املدر�سية للحا�سوب والعلوم على ح ٍد �سواء
دوراً �سلبي ًا �أو عدمي ًا يف �إك�ساب الطلبة املهارات الرقمية بامل�ستوى
املطلوب �إن اقت�رصت على التطبيقات التعليمية فقط خا�صة و�أن
وطورت ب�صورة �سليمة ف�إنها متتلك �أن
مناهج العلوم �إن �صممت ّ
تو ّفر بيئة خ�صبة لتوظيف مهارات الثقافة الرقمية مبجاالتها،
بل �إنها قد تهيء ظروف ًا وجتارب علمية تعزز من �رسعة التحول
الرقمي الهادف لدى الطلبة ،كما �أن تدين م�ستوى �إدخال اخلدمات
املحو�سبة من تطبيقات متابعة الدرو�س و�إجناز الواجبات اليومية
وتنفيذ امل�شاريع والأن�شطة العلمية من خاللها و�إن�شاء قواعد بيانات
للمقررات الدرا�سية وكل ما يتعلق بها ومتكني الطلبة من توظيف
املعلومات املتاحة فيها وتوجيههم امل�ستمر واملمنهج �إىل ا�ستخدام
املواقع الإلكرتونية الهادفة واال�ستفادة منها وتفعيل الربيد
االلكرتوين يف العملية التعليمية لت�أكيد الوعي لدى الطلبة باحلاجة
�إىل مواكبة التطور الرقمي من جهة وتعميق فهمهم لإيجابياته
من اخت�صار الوقت واجلهد وتعزيز التوا�صل بني املدر�سة والطلبة
من جهة �أخرى ،وذلك لأنه ميكن عزو تدين م�ستوى اكت�ساب الطلبة
ملهارات الثقافة الرقمية �إىل �ضعف اهتمام الطلبة �أنف�سهم باكت�ساب
هذه املهارات نتيجة تدين وعيهم ب�أهميتها وقيمتها بت�شكيل
م�ستقبلهم وم�ساعدتهم يف حل امل�شكالت التي تواجههم وا�ستجابتهم
للم�شتتات املختلفة.
هذا ،وميكن �أن ُيعزى هذا التدين يف م�ستوى اكت�ساب الطلبة
للمهارات الرقمية �أي�ض ًا �إىل توا�ضع امتالك املعلم للمهارات الرقمية
ذاتها نتيجة �ضعف اطالعه عليها �أو توا�ضع �إمكانيته فيها �أو غيابها
عن �أولوياته يف التعليم كما بينّ ذلك الر�صاعي ( ،)2017مع
الأخذ باالعتبار �أن ا�ستخدام املعلم ال�سرتاتيجيات تعتمد تطبيقات
تكنولوجية لها �أثر �إيجابي يف �إك�ساب الطلبة مهارات التكنولوجيا
بينت درا�سة مهدي (.)2018
الرقمية للقرن احلادي والع�رشين كما ّ
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها :وين�ص
ال�س�ؤال الثاين على« :هل يختلف م�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن
الأ�سا�سي يف مدار�س تربية ال�سلط ملهارات الثقافة الرقمية يف
�ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين يف تعليم العلوم باختالف
النوع االجتماعي (ذكور� ،إناث) ،وقطاع التعليم (حكومي ،خا�ص)،
والتح�صيل املدر�سي (مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض)»؟ وللإجابة عن
ذلك ،جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ح�سب متغريات النوع االجتماعي وقطاع التعليم والتح�صيل
املدر�سي ،واجلدول( )6يبني ذلك.
الجدول()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي في
مدارس تربية السلط لمهارات الثقافة الرقمية باختالف النوع االجتماعي (ذكور،إناث) ،وقطاع
التعليم(حكومي ،خاص) ،والتحصيل ( مرتفع ،متوسط ،منخفض)

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

473

5.43

2.46

�إناث

597

6.08

2.52

ذكور

473

3.41

1.89

�إناث

597

4.11

2.02

جماالت الثقافة الرقمية النوع االجتماعي
ثقافة معلوماتية

الثقافة الإعالمية
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العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكور

473

3.05

1.72

�إناث

597

4.22

1.94

ذكور

473

11.89

4.45

�إناث

جماالت الثقافة الرقمية النوع االجتماعي
ثقافة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
املجموع

ثقافة �إعالمية

املجموع

املجموع

.038

ف

597

14.41

5.19

ثقافة
معلوماتية

116.934

1

116.934

20.426

.000

قطاع التعليم

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ثقافة
�إعالمية

140.354

1

140.354

42.049

.000

حكومي

744

5.45

2.38

363.522

خا�ص

326

6.59

2.63

ثقافة
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

م�صدر التباين

1

363.522

119.338

.000

.101

حكومي

744

3.44

1.79

املجموع

1741.137

1

1741.137

88.346

.000

.077

خا�ص

326

4.61

2.19

ثقافة
معلوماتية

269.608

1

269.608

47.096

.000

.042

حكومي

744

3.45

1.86

خا�ص

ثقافة
�إعالمية

287.204

1

287.204

86.044

.000

.075

326

4.27

1.98

حكومي

744

12.35

4.53

159.513

خا�ص

326

15.47

5.45

ثقافة
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

منخف�ض

140

4.93

2.20

متو�سط

397

5.41

2.26

مرتفع

533

6.31

2.65

منخف�ض

140

3.06

1.63

متو�سط

397

3.34

1.74

مرتفع

533

4.34

2.11

منخف�ض

140

3.11

2.01

متو�سط

397

3.21

1.70

مرتفع

533

4.23

1.94

اخلط�أ

ثقافة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت

.019

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

التح�صيل

ثقافة �إعالمية

م�ستوى
الداللة.

قيمة
مربع
�إيتا

متو�سط
املربعات

التح�صيل

ثقافة معلوماتية

والتحصيل المدرسي ( مرتفع ،متوسط ،منخفض).

قطاع التعليم

ثقافة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت

نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى
اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس تربية السلط لمهارات الثقافة الرقمية
باختالف النوع االجتماعي (ذكور،إناث) ،قطاع التعليم (حكومي/خاص)،

النوع االجتماعي

ثقافة معلوماتية

الجدول()7

املجموع

2115.698

1

1

195.431

2

97.716

17.069

.000

.031

ثقافة
�إعالمية

196.425

2

98.213

29.424

.000

.052

ثقافة
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

183.384

املجموع

1691.515

ثقافة
معلوماتية

6096.745

ثقافة
�إعالمية

3554.825

ثقافة
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

3244.157

2

2
1065
1065

1065

متو�سط

397

11.95

4.11

مرتفع

ثقافة
معلوماتية

42674.000

1070

533

14.87

5.30

ثقافة
�إعالمية

19705.000

1070

ثقافة
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

18665.000

1070

املجموع

122389.5

1070

الكلي

منخف�ض

140

11.11

4.47

املجموع

20989.079

26

2115.698

107.352

.000

.092

ثقافة
معلوماتية

1065

يالحظ من اجلدول( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية لكل متغري من املتغريات الثالثة ،وملعرفة فيما �إذا كان
هناك فروق جوهرية بني هذه املتو�سطات جرى ا�ستخراج حتليل
التباين املتعدد  MANOVAذي الت�صميم ( )3×2×2كما يظهر اجلدول
(.)7

159.513

52.365

.000

.047

91.692

845.758
5.725
3.338

3.046

19.708

30.101

42.914

.000

.000

.054

.075

مستوى اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي ملهارات الثقافة الرقمية
في ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين في تعليم العلوم

أ.آيات محمد املغربي
أ.د .محمود حسن بني خلف

يالحظ من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α≤ .05للنوع االجتماعي على الدرجة الكلية مل�ستوى
اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات الثقافة الرقمية يف
�ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين وعلى الأبعاد كافة� ،إذ بلغت
قيم الداللة اخلا�صة بـ «ف» �أقل من ( ).05لكل جمال من جماالت
الثقافة الرقمية ،وبالعودة للجدول ( )6ف�إن الفروق يف املتو�سطات
احل�سابية ل�صالح الإناث ،وميكن تف�سري هذه النتيجة مبا يبدينه
الإناث من اهتمام بالتعليم والتعلم �أكرث من الذكور بالإ�ضافة �إىل
ج ّديتهن يف ذلك وحتملهن للم�س�ؤولية من خالل تخ�صي�ص الوقت
وت�سخري اجلهد لتعلم كل جديد ،بالإ�ضافة �إىل امل�شتتات الكثرية
للطلبة الذكور يف هذه املرحلة العمرية الذين غالبا ما يرتكز
اهتمامهم بالريا�ضة وقد ال يتجاوز اهتمامهم بالثقافة الرقمية
�أكرث من الألعاب الإلكرتونية واال�ستمتاع بتطبيقات الهواتف
اخللوية �ضمن ما يو�صف ب�أنه ا�ستخدام غري علمي وهادف للتقنيات
الرقمية ،وهذه النتيجة تتعار�ض مع ما خل�صت �إليه درا�سة ملحم
( )2017من وجود فروق ل�صالح الذكور ،وهي بذلك تتفق مع
نتائج درا�سة كنعان ( )2018التي �أظهرت فروق ًا ذات داللة
ل�صالح الإناث ،وتختلف مع درا�سة �صديق وجو�شيف وويل�سون
( )2017التي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق تعزى ملتغري النوع
االجتماعي.
وفيما يت�صل مبتغري قطاع التعليم ،فقد �أظهرت نتائج اجلدول
( )7وجود فروق ذات داللة اح�صائية لقطاع التعليم على الدرجة
الكلية مل�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات
الثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين وعلى
الأبعاد كافة �إذ بلغت قيم الداللة اخلا�صة بـ “ف” �أقل من ().05
لكل حالة ،وبالعودة للجدول ( )6ومقارنة املتو�سطات احل�سابية
للمهارات الفرعية املكونة للثقافة الرقمية باختالف قطاع التعليم
(حكومي،خا�ص) ف� ّإن الفروق بني املتو�سطات كانت دالة �إح�صائي ًا
ل�صالح قطاع التعليم اخلا�ص .وتعزى هذه النتيجة �إىل ارتفاع
م�ستوى التجهيزات املادية للبنية التحتية التكنولوجية يف مدار�س
القطاع اخلا�ص ب�شكل عام باعتبارها �إحدى ميادين التناف�س
االقت�صادي بينها ال�ستقطاب الطلبة من جهة ،و�سعيها امل�ستمر
لتطوير املعلمني لديها ورفع �سويتهم الأكادميية ولإ�رشاك الطلبة يف
م�سابقات المنهجية ذات �صلة بواحدة �أو �أكرث من املجاالت الفرعية
ملهارات الثقافة الرقمية لتحقيق �أف�ضلية بني املدار�س املناف�سة،
يف حني �أن املدار�س احلكومية غالب ًا ما تعاين من ميزانيات مادية
حمدودة لدعم بنيتها التحتية ومتطلبات التعليم بوجه عام مبا فيه
اجلوانب الرقمية .كما قد تكون البيئة االجتماعية لذوي طلبة القطاع
اخلا�ص �أكرث اهتمام ًا بجني ثمار وجود �أبنائهم يف مدار�س خا�صة
نتيجة التكلفة املادية التي يتحملون �أعباءها ،ناهيك عن �أن املعلم
يف القطاع اخلا�ص قد يبذل جهوداً �أكرب من معلمي القطاع احلكومي
يف �سعيه لتطوير مهارات طلبته الرقمية رغبة منه يف �إثبات كفاءته
ومن ثم احلفاظ على وظيفته نتيجة ارتباط الأمان الوظيفي يف
القطاع اخلا�ص مب�ستوى �أداء املعلم الذي يقا�س ب�صورة �أو ب�أخرى
ب�أداء الطلبة.
وفيما يت�صل مبتغري التح�صيل الدرا�سي فيالحظ من نتائج
اجلدول( )7وجود فروق ذات داللة اح�صائية على الدرجة الكلية
مل�ستوى اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات الثقافة
27

الرقمية يف �ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين وعلى الأبعاد
كافة باختالف م�ستوى التح�صيل� ،إذ بلغت قيم الداللة اخلا�صة بـ
«ف» �أقل من ( ) .05لكل جمال من جماالت الثقافة الرقمية .وملعرفة
م�صدر هذه الفروق �أجريت مقارنات بعدية من خالل اختبار �شيفيه،
واجلدول( )8يبني ذلك.
الجدول()8
نتائج اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى اكتساب طلبة
الصف الثامن األساسي في مدارس تربية السلط لمهارات الثقافة الرقمية باختالف التحصيل
الدراسي ( مرتفع ،متوسط ،منخفض)

الفروق بني
املتو�سطات احل�سابية

م�ستوى
الداللة

متو�سط

-.47697

.143

مرتفع

*-1.38287-

.000

منخف�ض

.47697

.143

مرتفع

*-.90590-

.000

متو�سط

-.27828

.338

مرتفع

*-1.27155-

.000

منخف�ض

.27828

.338

مرتفع

*-.99327-

.000

متو�سط

-.09226

.881

مرتفع

*-1.11085-

.000

منخف�ض

.09226

.881

مرتفع

*-1.01859-

.000

متو�سط

-.84752

.197

مرتفع

*-3.76528-

.000

منخف�ض

.84752

.197

مرتفع

*-2.91776-

.000

جماالت الثقافة الرقمية
منخف�ض
ثقافة
معلوماتية

متو�سط

منخف�ض
ثقافة
�إعالمية

ثقافة
تكنولوجيا
املعلومات
واالت�صاالت

متو�سط

منخف�ض

متو�سط

منخف�ض
الدرجة
الكلية

متو�سط

*دالة إحصائياً عند ( )α≤ .05

يالحظ من اجلدول (� )8أنه عند مقارنة املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية للطلبة ذوي التح�صيل املرتفع مع كل من الطلبة
ذوي التح�صيل املنخف�ض وذوي التح�صيل املتو�سط ،ف� ّإن الفروق
بني املتو�سطات كانت دالة �إح�صائياً ،حيث بلغت قيمة الداللة
( ،).00وهي �أقل من م�ستوى الداللة ( ،).05ما يعني �أن الفروق
كانت ذات داللة ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع ،وهذا ومل
تكن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية للطلبة ذوي التح�صيل
املتو�سط وذوي التح�صيل ال�ضعيف دالة �إح�صائياً ،فقد بلغت قيمة
الداللة ( ).197وهي �أكرب من م�ستوى الداللة ( .).05وعند مقارنة
املتو�سطات احل�سابية للمهارات الفرعية املكونة للثقافة الرقمية
للطلبة ذوي التح�صيل املرتفع مع كل من الطلبة ذوي التح�صيل
املنخف�ض وذوي التح�صيل املتو�سط ،ف� ّإن الفروق بني املتو�سطات
كانت دالة �إح�صائي ًا ل�صالح ذوي التح�صيل املرتفع .وميكن تف�سري
هذه النتيجة من خالل فهم العالقة بني التح�صيل املدر�سي ورغبة
الطالب ودافعيته لتطوير قدراته باملقارنة مع زمالئه بالإ�ضافة �إىل
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�أن ارتفاع م�ستوى التح�صيل املرتبط بكفاءة القدرات العقلية لدى
الطلبة قد ينعك�س ب�إيجابية على قدرة الطلبة على اكت�ساب املهارات
ب�شكل عام ومهارات الثقافة الرقمية التي تع ّد جزءاً من كل ،كما
�أن الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع ب�سمة عامة يظهرون اهتمام ًا
�أكرث بتعلم كل ما هو جديد ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كنعان
( )2018يف وجود فروق دالة تعزى للتح�صيل الدرا�سي ل�صالح
الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع وتتعار�ض مع درا�سة ملحم ()2017
التي مل تظهر فروق ًا ذات داللة �إح�صائية تعزى ل�صالح املعدل
الدرا�سي.
كما يبني اجلدول (� )7أن حجم الأثر (قيمة مربع �إيتا) ملتغريات
الدرا�سة قد بلغ ملتغري النوع االجتماعي يف الدرجة الكلية مل�ستوى
اكت�ساب طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات الثقافة الرقمية يف
�ضوء مهارات القرن احلادي والع�رشين ( ).077وتراوحت قيم مربع
ايتا للمجاالت الفرعية للثقافة الرقمية ملتغري النوع االجتماعي
بني ( .).101 - .019بينما بلغ ملتغري قطاع التعليم ().092
وتراوحت قيم مربع ايتا للمجاالت الفرعية للثقافة الرقمية له بني
( .).075 - .042وبلغ ملتغري التح�صيل الدرا�سي يف الدرجة الكلية
( ).075وتراوحت قيمة مربع �إيتا ملجاالت الثقافة الرقمية الفرعية
للتح�صيل بني ( .).054 - .03ما يعني �أن متغريات الدرا�سة؛ النوع
(تنب�أت)
االجتماعي ،وقطاع التعليم ،والتح�صيل الدرا�سي قد ف�سرّ ت ّ
ما ن�سبته ( )% 24.4من التباين الكلي يف م�ستوى اكت�ساب طلبة
ال�صف الثامن الأ�سا�سي ملهارات الثقافة الرقمية يف �ضوء مهارات
القرن احلادي والع�رشين ،بينما يعود التباين الباقي (غري املف�سرّ )
ون�سبته (� )% 75.6إىل عوامل �أخرى غري متحكم بها.

التوصيات
بنا ًء على نتائج الدرا�سة؛ ف�إنها تو�صي بالآتي:
1.1االهتمام بتنمية مهارات الثقافة الرقمية يف تعليم العلوم
من قبل مطوري املناهج ،بحيث تت�ضمن ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة
موجهة نحو اكت�ساب مهارات الثقافة الرقمية لدى طلبة املرحلة
ّ
الأ�سا�سية ،مما يتطلب تنمية املعلمني مهني ًا يف هذا املجال.
2.2رفع م�ستوى حت�صيل الطلبة �إذ �أظهرت النتائج �أن الطلبة
من ذوي التح�صيل املرتفع كانوا الأف�ضل يف اكت�ساب مهارات
الثقافة الرقمية من �أقرانهم من ذوي التح�صيل املتو�سط واملنخف�ض.
3.3رفع �سوية وكفاءة جتهيزات مدار�س القطاع احلكومي
�أ�سوة مبدار�س القطاع اخلا�ص خ�صو�صا يف مدار�س الذكور� ،إذ ات�ضح
�أن طلبة القطاع اخلا�ص كانوا الأقدر على اكت�ساب مهارات الثقافة
الرقمية من �أقرانهم يف القطاع احلكومي.
�4.4إجراء درا�سات نوعية وكمية ال�ستق�صاء م�ستوى اكت�ساب
مهارات الثقافة الرقمية لدى الطلبة ت�شمل جميع املراحل الدرا�سية
من ريا�ض الأطفال وحتى ال�صف الثاين ع�رش ومدى ت�أثرها مبتغريات
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