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 املستخلص 
عملية التعامل مع وساااااااامل ارعمي الب مي الااااااال اي الملااااااالإة العامة مو اللاطاة  الف التعلإل و الت,  ب المدبع وار  اعي    ليعتم  علي   
األاباط والمجتمع خاصااااااااة اي مجام التعليإل والتعلإل   ولل صاااااااا م  الف لنا الم اااااااات ل مو الج   مى األسااااااااتعمام اللاط  اجل علف األاباط مى  

بعض الملارات ساااااااااا ار تاذا ملارات هارية مي ملارات ريجية   التي رمسجلإل مى األسااااااااااتعمام والتعامل اراجا ي مع ريجيات    الإلاااااااااا م علف
ارعمي الب مي ورإيق م ااات ل علمي عالي و ما ءتمري مع الي رات المبطاة لدل  اااهذ   ولنا الملارات ذ,لق علللا يالتب ية ارعممية و 

رزو   األاباط بمجم عة مى الملارات رمسجلإل مى رإيلق التعامل األمثل مع وساااااااااامل ارعمي ور ييملا ت ساااااااااللة   والب مية( التي ر اااااااااعف  الف
رعليمية ر ااالإل اي د اطص رصااال  المبط سااا ار السة الم ارا والجامعات مو  تف المبط العاطع بواااسل هاري وم اااتيل ءتجاسااال مع ال  ا والجل   

رج ذ,اق وساامل التعلإل التيلل اة   و ما امامى رإيلق اعلف م ات  ات المام ص التي ا اعف الللا لدل  اهذ بما اإيق رعلإل هاري وم اتمب خا
ية  كل  اااهذ   ااال   رار  ور ولار  و اوار    مر الث رص الب مية لي اااا   ًاف ريجياف اإ ااال  ل مذلا ر ادع   ًاف ال ااايياف  وار التيجيات الب م

لل ا ع   وتما ع طرجا المل اااااااااامة التيلل اة علف التمدلب ب ر  طراكجا لل ا ع ءجت  مى رماعل   لي ذظب ات ُمج ااااااااااا ص ما ل  وا عي مو لي م ل ات
النات والم ضااا     اي  رإ م المبط  الف م اااتعمل للنا التيجيات مى مول الإل ما اجبع مى   ل  اي العالإل   رالإل اختم  ذ سية األساااتعمام 

م الناري ساااال ف المبط الم ااااتعمل اي الممااااار الب مي خمم اسااااتعمال  لم ا ع الت اصاااال  الناري  لى األاباط والمجتمعات   وذيلاااا  باألسااااتعما
األوتماعي والمجت اات والم وذات وم ا ع المل ء  واللبلا مى ال ساااااامل ارعممية الب مية   الجاف اساااااتعمام مجبط م اااااا ة للجيا  وال رط اااااة  

والتب ية لي عملية  ا الج   مى األساتعمام    ءدطع  الف موااكل للمبط والمجتمع معاف   ورساطم األادار والتماعل والتعبلب والتجييس والتبفي    ولن
يا فية  ذ اذية مت اصلة وم تمبص ربرسط   و ط ارذ ار واستمبار الإياص   ول الا األساا ل  المبط بسل ما املك مى   رات وإمساذات عيلية ًو

ومل اا    ولي ذظاي متدامل اواااااااامل المعباة والملارص والج اذل ال و اذية التي رعمل  وإذ اااااااااذي    ولي عملية اوتماسية رإمل ًيااة المجتمع
علف رواااسلل المدب ارذ ااااذي   ولي عملية م اااتمبص اي تل مبا ل  ياص المبط   ولي التي رإ ط معالإل  اااهلااالت  اي ااار ًيااة المجتمع    

لب مي اي رعز ز عملية التعلإل الناري   وتاذا الإل الجتام  التي ر صاااالا ووارت لنا ال راسااااة لت اااالط الماااا ر علف طور التب ية ارعممية وا
 الي  ال راسة لي: 

موضإا ذتام  ال راسة علف  اجا ية ال ور النع ردطا  التب ية ارعممية والب مية اي رعز ز عملية التعلإل الناري مى وولة ذظب معمار  -1
 الللئة الت ر  ية اي تليات التب ية اي العباق . 

( ألاباط علجة ال راسة علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجاف     0.05ء و  ابق طام   لاميا عج  م ت ل ي  -2
 رب   اف . 

التب ية ارعممية والب مية ت سااة للت ر س    0.05ء و  ابق طام   لاميا عج  م ت ل ي  -3 ال راسة علف مقياا طور  ( ألاباط علجة 
 والتليلى . 

 موضإا ذتام  ال راسة علف ملمية وسامل األعمي واألرلام الإ ءثة اي العملية التعليمية س ار للمدس ة التعليمية مو األاباط .   -4
 ية , التعزيز , عملية التعلم الذاتي .الكلمات المفتاحية : التربية اإلعالمية والرقم

 

Abstract 

The process of dealing with digital media is in the public interest or aimed at learning and intellectual and 

creative development, so that individuals and society depend on it, especially in the field of education and 

learning, and to reach this level or type of purposeful use, individuals must acquire some skills, whether 

they are self-skills Or technical skills, which enable them to use and positively deal with digital media 

technologies and achieve a high scientific level in line with the individual capabilities of each person, and 

these skills we call (media and digital education) that seek to provide individuals with a set of skills that 

enable them to achieve optimal dealing with The media and its use as an educational tool that contributes 

to increasing the individual’s balance, whether school and university students or even the ordinary 

individual, independently and in proportion to the time and effort of each person, in order to achieve self- 

and continuous learning outside the scope of traditional learning methods, and to ensure the achievement 

of the highest levels of benefit that each person seeks according to capabilities, trends and needs, that the 

digital revolution is not only a technical event, but that it parallels a philosophical event, and that digital 

technologies are embodied theories What is realistic or are they generators of reality, and as traditional 
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philosophy accustomed us to thinking that our awareness of reality results from the interaction of subject 

and object, the individual has turned into a user of these techniques in order to understand what is going 

on around him in the world, despite the different quality of self-use between individuals and societies, and 

we mean Self-use is the behavior of the individual used in the digital space through his use of social 

networking sites, forums, blogs, video sites and other digital media. A continuous and continuous human 

process related to the existence of the human being and the continuity of life, and its main goal is the 

individual with all his mental, cultural and human capabilities and capabilities. In all stages of an 

individual's life, and it determines the features of his personality within the framework of the culture of 

society, and these came The study sheds light on the role of media and digital education in promoting the 

self-learning process. The most important results of the study are : 

1-The results of the study showed the positive role played by media and digital education in promoting the 

self-learning process from the viewpoint of the faculty members in the colleges of education in Iraq . 

2-There is a statistically significant difference at the level (0.05) for the study sample members on the scale 

of the role of media and digital education in using an educational approach . 

 3-There is a statistically significant difference at the level (0.05) for the    study sample members on the 

scale of the role of media and digital education as a mediator for teaching and indoctrination. 

4- The results of the study showed the importance of modern media in the educational process, whether for 

the educational institution or individuals. 

Keywords: media and digital education, reinforcement, self-learning process . 

 مقدمة:
ارعمي مجن ساج ات ً رص  قيقية اللبت مى معاطألت العم ة  لى لنا ال ساامل والمتليي   النع اصاسإ بامساذ  رليي اوال  مجام األرلاام و 

البص المعل مات والإلاااااا م علللا ب اااااال لة ورداليس  لللة و اذ اااااايا ية عالية و اف أل مثلل للا   التيجية ارعممية الب مية الإ ءثة لي ريجية ي
  أل امسى ار ااااة با   ااالتباكإل اللاامال لوطوات واأل تداارات والت,بيياات والهببات واللبلاا اوااااااااااااااسال مجم عااف مانلمف هات رعيلا  ألذلاامي ورج  

يجيات الب مية  وخار اف مر واد التعبلب مى ذتاج الث رص الب مية   مر الث رص الب مية لي ااا   ًاف ريجياف اإ اال  ل مذلا ر ادع   ًاف ال اايياف  وار الت
ج ااااااااااا ص ما ل  وا عي مو لي م ل ات لل ا ع   وتما ع طرجا المل اااااااااامة التيلل اة علف التمدلب ب ر  طراكجا لل ا ع ءجت  مى رماعل  لي ذظب ات مُ 

النات والم ضااا     اي  رإ م المبط  الف م اااتعمل للنا التيجيات مى مول الإل ما اجبع مى   ل  اي العالإل   رالإل اختم  ذ سية األساااتعمام 
ط والمجتمعات   وذيلاااا  باألسااااتعمام الناري ساااال ف المبط الم ااااتعمل اي الممااااار الب مي خمم اسااااتعمال  لم ا ع الت اصاااال  الناري  لى األابا

األوتماعي والمجت اات والم وذات وم ا ع المل ء  واللبلا مى ال ساااااامل ارعممية الب مية   الجاف اساااااتعمام مجبط م اااااا ة للجيا  وال رط اااااة  
لتعبلب والتجييس والتبفيا    ولانا الج   مى األسااااااااااااااتعماام  ا  ءدطع  الف مواااااااااااااااكال للمبط والمجتمع معااف   ألر  عملياة  ورسااطم األاداار والتمااعال وا

التعامل مع وساااااااامل ارعمي الب مي عملية أل رهل  مى المهااب الثيافية واألوتماسية واأل تلااااااااطاة وال اااااااياساااااااية و تف اللاااااااإية   ولجاف 
اللاطاة  الف التعلإل و الت,  ب المدبع وار  ا   ليعتم  علي  األاباط والمجتمع خاصاااااااة اي مجام   اساااااااتعمام الااااااال اي الملااااااالإة العامة مو

التعليإل  ولل صاااااا م  الف لنا الم اااااات ل مو الج   مى األسااااااتعمام اللاط  اجل علف األاباط مى الإلاااااا م علف بعض الملارات ساااااا ار تاذا 
تعمام والتعامل اراجا ي مع ريجيات ارعمي الب مي ورإيق م ااات ل علمي عالي و ما ملارات هارية مي ملارات ريجية   التي رمسجلإل مى األسااا

 عة  ءتمري مع الي رات المبطاة لدل  ااهذ   ولنا الملارات ذ,لق علللا يالتب ية ارعممية و والب مية( التي ر ااعف  الف رزو   األاباط بمجم
ارعمي ور ييملا ت ساااااااللة رعليمية ر ااااااالإل اي د اطص رصااااااال  المبط سااااااا ار السة    مى الملارات رمسجلإل مى رإيلق التعامل األمثل مع وساااااااامل

الم ارا والجامعات مو  تف المبط العاطع بوااسل هاري وم ااتيل ءتجاساال مع ال  ا والجل  لدل  ااهذ بما اإيق رعلإل هاري وم ااتمب خارج 
 ا عف الللا تل  هذ   ل   رار  ور ولار  و اوار  . ذ,اق وسامل التعلإل التيلل اة   و ما اممى رإيلق اعلف م ت  ات المام ص التي

 االطار املنهجي
 مشكلة الدراسة

مصسإا  مية األستماطص مى وسامل ارعمي ور ييملا اي عملية التعليإل مى اليمااا الملمة التي ر عف الللا الع ء  مى ال وم والمجتمعات 
الإ ءثة    لث  بدت وسامل ارعمي اي يل الت, رات التيجية التي رول لا ردجل ويا األرلام تمل ر ملإل و ا للإل م علف المعل مات  

وذ مت,لسات  والمعباة  التب   ة مع  مذظمتلا  وردليس  األستماطص  المتي مة  لف  ال وم  اي  التب   ة  األذظمة  لنا عم ت  ب ل لة    يللا وخزذلا 
ومع,يات ردجل ويا األرلام خاصة اي مجام التعليإل   واألستماطص مى  بام  وملارات التب ية ارعممية والب مية اي رإقييي مل ا  عملية  
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الم الهلامذ التعلإل وإك اب  المعار  واق  العالية ورإللل  للتعلإل امتاد باألستمبار ة والج طص  الناري ت سل ب   ءث  التعلإل  تعلإل ملارات 
ز التعلإل  واللمات النارية للمتعلإل ذم     لنا وارت لنا ال راسة لتتجاوم ورعال  عملية ر ييس  بام  التب ية ارعممية والب مية اي عملية رعز 

) ما دور التربية اإلعالمية والرقمية في تعزيز مهارات التعلم الذاتي من وجهة موسلة ال راسة اي الت اؤم البميس األري    الناري   ورمثلا
 عضاء الهيئة التدريسية في بعض كليات التربية العراقية ( .منظر 

 فروض الدراسة 
( ألاباط علجة ال راسة علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجاف     0.05أل ر و  ابق طام   لاميا عج  م ت ل ي  -1

 رب   اف . 
( ألاباط علجة ال راسة علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية ت سااة للت ر س    0.05أل ر و  ابق طام   لاميا عج  م ت ل ي   -2

 والتليلى . 
( ألاباط علجة ال راسة علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي عملية رعز ز    0.05  م ت ل يأل ر و  ابق طام   لاميا عج  - 3

 التعلإل الناري . 
 أهداف الدراسة 

 ر عف لنا ال راسة  لف رإيلق األل ا  األرية . 
 ملية التعلإل الناري . التعب  علف وولات ذظب ماباط علجة ال راسة ذإ  طور التب ية ارعممية والب مية اي رعز ز ع  -1
سج ات الهببص ( مى وولة ذظب ماباط العلجة ذإ  طور التب ية ارعممية   – التإللل ال راسي    –التعب  علف اًب متغلبات ي الججس    -2

 والب مية اي عملية رعز ز التعلإل الناري . 
 أهمية الدراسة 

ى خمم ري اإل مساا ذظبع ألعمار للئة الت ر س اي تليات التب ية ردت ل لنا ال راسة ململتلا مى و اذل ع ص ململا الجاذل السإثي م
ل  اي العباق و  اع لإل اي ر ييس ملارات التب ية ارعممية والب مية اي عملية رعز ز التعلإل الناري لل,لسة   ومى الجا ية الت,بيقية رعم

لم ت ل العلمي لل,لسة مى خمم  اجاط ابق ومساللل رعليمية ال راسة وما ا مب عجلا مى ذتام  اي عملية ر,  ب المجال  ال راسية وراع ا
 مبتدبص ر اع لإل اي عملية التإللل العلمي   امسى ر ييملا مى  بل عم  للئة الت ر س لز اطص ااعلية عملية التعلإل . 

 حدود الدراسة 
الجامعة   –وامعة بغ اط ( و ي تلية التب ية األساسية    –   الإ وط المساذية : رمثلا الإ وط المساذية للنا ال راسة اي تلية ي التب ية ا ى ر   -1

 الم تجلب ة (.
 . 2021/ 10/ 1الف   2021/  5/  10الإ وط الزماذية : رمثلا الإ وط الزماذية للنا ال راسة اي الم ص مى  -2

 مصطلحات البحث
امل مع وسامل ارعمي لملإل الثيااة ارعممية   و  ى  ي لي عملية رل    لف رعليإل األاباط ملارات التعالتربية اإلعالمية والرقمية :    -1

 التعامل معلا والموارتة اللا بل رص  اجا ية ور ييملا اي عملية التعلإل لتإيلق اكبب اام ص ممسجة (. 
 مساذيار  ورإيلق  ي ل  الجواط النع اي ي ب  المبط بل رص واسية وهارية ا عف مى خمللا لتجمية ملارار  وراع م ت ل  التعلم الذاتي :    -2

 م ت  ات اعلف اي األرريار العلمي بما ءتمري مع خلامل  النارية (. 
 االطار النظري

 الرتبية اإلعالمية والرقمية :
التب ية التعامل اباط ألم   راترعز ز   اي ءسإث   ،  و ء   عالمي ارجاا ارعممية والب مية  ممل ي  ارعممية  ال سامل  ألر  ،  ارعمي مع اي 

ب  لي ال ل,ة  مصسإا  الإ ءثة  األرلاليةو  يافياف واوتماسياف  ا تلاطاا سياسياف  ، والممارسات والت ولات  واألادار   والمعتي ات القيإل علف  صالمًد  ًو
 المجام لنا ايال ولية  والمعاليات األذو,ة مى وربعف الدثلب ، ارعممية للتب ية عالمية طاعمة مدس ةمكبب   ) الل ذ س  ( مجظمة   ورع 

امق  ، ، ورعب  التب ية  1العالإل   ل ار مى كل  ل  اي م ااى لدل األساسية الإي ق  مى وزراف  ارعممية التب ية )الل ذ س   (مذو,ة و رع  ًو
( متهلذ مى اكثب  40ى ي  (  بعااة ي مجظمة الل ذ س  ( اي الجم ا و ارف في  اكثب م  1999عاي ي    ارعممية   ل مدرمب ي الجا ( 
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( طولة ي علف  ذلا رهتذ اي التعامل مع تل وسامل ارعمي األرلالي   ورومل الدلمات   والبس ي الم,ب عة   والل ت   والل رص 30مى ي
لتي رعمل  لا لنا  لف الإل ال سامل األرلالية التي ر ته ي اي مجتمعارلإل وال,ب ية ا  ورمسى ماباط المجتمع مى ال ص مالمتإبتة والثا تة    

 ال سامل   ومى ًإل رمسجلإل مى اكت اب الملارات اي استه اي وسامل ارعمي والتمالإل مع األخب ى (    لي  اصسإ لإلعمي اي علبذا الإالي
لمبسية للمئات طورا باردا اي عملية التجوئة األوتماسية   لما امتلك مى خلامذ رعزد طورا اي  يلار الثيااة العامة للمجتمع والثيااات ا

األوتماسية المهتلمة ورإيط الجاا علما بمهتلف الم ض عات واألخسار والمعل مات والبياذات والمعار  اي مهتلف و اذل الإياص بارضااة  
  و ع  األذتوار الدبلب لوسسة ارذتبذا ور,بييارلا المهتلمة والنع سالإل اي رغللب الع ء   2 لف ونب الجمل ر  لف مذماط سل تية مبال ب اللا  

المماهيإل ارعممية   ومى الإل لنا التغللبات يل ر  الة  عممية و ء ص رمثلا اي  ضااة مبعاط ارلالية و ء ص وماما    اث  الة مى  
ساب مما است ول وضع خ,ط و بام  لم اولة لنا التغللبات ر لإل اي الإماظ التغللب علف الم ت ل األوتماعي وخاصة  لى موساط الو

لام علف ًيااة المجتمعات وماما رإيلق اكبب   ر مى األستماطص مى ارمساذات اللاملة التي وابرلا الت, رات التيجية اي مجام ارعمي واألر
تي ر اع  اي عملية روسلل ورجظيإل ال ل ف ارذ اذي األرلالي و ارعممي اي  رع  التب ية ارعممية والب مية وا  ص مى الإل الببام  ال  و   3

ب اي عملية  ع اط األابا ط  علبذا الإ ءث   لنا عم ت الع ء  مى مدس ات التب ية المهتلة بالتجوئة األوتماسية علف القياي   ور ااعل ومًد
ارا   والتب ية لي عملية  ذ اذية مت اصلة وم تمبص ربرسط   و ط ارذ ار  عمميا ب,ب ية  اجا ية ا لم ا مى خمللا اي ر, ر المجتمع و ج

يافية وإذ اذي    ولي عملية اوتماسية رإمل ًيااة  واستمبار الإياص   ول الا األساا ل  المبط بسل ما املك مى   رات وإمساذات عيلية ًو
ذل ال و اذية التي رعمل علف روسلل المدب ارذ اذي   ولي عملية م تمبص  المجتمع ومل اا    ولي ذظاي متدامل اومل المعباة والملارص والج ا

اي تل مبا ل  ياص المبط   ولي التي رإ ط معالإل  هللت  اي ااار ًيااة المجتمع   ولي التي رد س  صمة ارذ اذية بع  روسلل سل ت  
صسإا وسامل ارعمي بمهتلف ر ميارلا رتإسإل ور ي,ب ور خن    لي  م  4ارذ اذي ور عف لبجار  ذ ار و ء  مى خمم قيإل  ذ اذية و ء ص  

هتلمة اي  ال ور األكبب اي عملية الت ًلب اي التب ية والتجوئة األوتماسية مى  لث التعليإل والت وي  والت لية ب ساللل مبتدبص وونابة وريجيات م
(   سامللا المإ وطص ور, رلا الت ر جي الإنر رمي  سي,برلا    كل علب   مما وعل ملاطر التجوئة األوتماسية التيلل اة ي البلا والم رسة 

  واصسإ ارعمي املك الجللل األكبب مى عملية التب ية والتجوئة األوتماسية والت ًلب والت وي  لللغار والدسار علف    س ار   واصسإ  
اطملا  ضااة  لف األاباط   ولإل رع  المدس ات التب   ة  ارعمي مى ا  ل واامل ال سامل التي ر لإل اي ر كل  ل  ة المجتمعات وقيملا ومس

التيلل اة بوسل عاي  اطرص علف الجل ض بالتجمية الواملة طور ار ر تعلى   سامل ارعمي   ومصسإا وسامل ارعمي رلل  لف مع اط تبلبص  
نا المج,لق اصسإ واوساف علف المبط ال عي للإل م  و ا مى األاباط    ا  للب وسبعة عالية و ا متجاودص تل   وط المسار والزمار   ومى ل

علف بعض الملارات س ار تاذا ملارات هارية مي ريجية رمسج  مى التعامل اراجا ي مع وسامل ارعمي المهتلمة خل صا اي مجام ر,  ب 
   للتعلإل ال ااعية رعزد  ذلا ارعممية   ومى الإل خلامذ التب ية5الي رات والتإللل العلمي والتعلإل والتعليإل اي مهتلف مجاألت الإياص  

رًارص   مطعف فيس ر    الل مية المتعلإل بإياص مسا بص ءتلل مإ  ا  ير اي رسإث الي    و مجاللا م ض علا خل صية ب بل وهلك
 مل ا  رإيلق مول  كلياف مى  اعتماطاف  األرلام علف  ارعممية التب ية رعتم  كل ما ءتعلق ب    و معباة و  المجام لنا ألكتوا  اذتسال 
 رسامل ءبث  مى  وما ارعمي مع للتعامل والملارات مى المعل مات كماف  وإع,ام   المبط له مة ُاي ي ما علف ُمع,يات  جارف  رب   ة  عممية
 .6خيية  مو يالبص مماملى هات مهتلمة

 الرتبية اإلعالمية والتعلم الذاتي:
  اول  العلب الإالي ري ما علميا وردجل ويا لامم اي وميع المجاألت   ذت  عج  رزاء  اي  جإل المعباة ارذ اذية ويل ر ع ط مى الموسمت
واللع  ات الهاصة بعملية التعليإل   مثل اختيار المإت ل ال راسي النع اصسإ امثل الإل العقسات التي ر او  واضعي المجال  ال راسية اي  

  وذظبا للتغلبات الدبلبص التي اول لا المجتمع العالمي مع طخ م علب ردجل ويا األرلام والمعل مات   ا ر  بام  7المبا ل ال راسية  وميع  
اللبلا  المدس ات التعليمية بإاوة  لف  عاطص الجظب والت,  ب لت اكل لنا التغلبات   وعلف اليامم ر علف العملية التعليمية  عاطص الجظب اي مس

الإ ءثة   بالتيجيات  المتللة  المعباة  اكتوا   لل,الل  ءتيإ  العمااة 8ومل االا ووسامللا بوسل  ار ارعمي اصسإ وزر أل ءتجزم مى    و ما 
التعليمية   ول  ر ًلب ءتجاود المل م ال راسية   امي الع ء  مى الم ارا مصسإا المل م ال راسية رإت ع علف ولاد عبض ال ء  والالساف  

  وذتيجة لنلك  9ل األسارنص مولزص الإاس ب الم ص لة باألذتبذا اعبض ر خمللا الع ء  مى الم امل المتعلية بالمإاضبص ال راسية  ما ال,إ
إل    مت الع ء  مى ال وم عى  اجاط ذظاي رعليمي اإيق رغسات المجتمع و يا ل الث رص التدجل وية األرلالية مى ذا ية مخبل ول  مسل ب التعل
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مى المل   لف اللإ ( والنع مطل  لف يل ر ارجالات اي ابق الت ر س ومساللل التعلإل مجلا رمب   التعلإل   والتعلإل المببم  واللبلا   الم تمب ي
مى األساللل التي ر اع  المتعلإل علف ت ل المعل مة والملارص واألرجاا  جم   مى خمم المبور اي م ا ف رعليمية متج عة ول  ما بات 

والتعلإل الناري ل  يالجواط ال اعي للمبط النع ا تم   بتت  ووولت  مى األذسعاث الناري واأل تجا  ال اخلي والتجظيإل    10الناري اعب  بالتعلإل  
،  ه رع  لنا العملية ذواااف واسياف ءجت  عى ا تجا  وطوااع طاخلية  11الناري  ل   رغللبا لوهلية ذإ  م ت  ات اامل مى الجمار واألرريار ( 

المبط رإّث  علف رإ لى ور,  ب  هللت ، و ّ رار  ، وملارار  عى اب ق ممارسة الُمتعلإل لمجم عة مى األذو,ة والجوااات التعليمية  ل ل  
بممبطا مى ملاطر لاطاة ومهتلمة بع  روهيل  لغااار  التعليمّية، وصياالة مل اا ، ورإ ء  ال سامل الممممة ل ، بإلث امع خ,ة رعليمية 

بعت  بالتعّلإل ، ومل ل  ور ولار    والتعلإل الناري ل  عملية األستمبار اي اكت اب المعل مات والملارات خارج المدس ة التعليمية  رتجاسل مع س 
الجامعة ( واألعتماط علف اذم جا بال روة األساا ليس ألول الججاح والإل م علف الولاطص ايط    ل لتإيلق  اوات   – التيلل اة ي الم رسة  

  والتعلإل الناري ليس ذوااا معبفياف وأل ذم,ا سل تياف اإ ل   وإذما 12اب  عى سدام مو  ل موسلة مو السإث عى عمل واللبلا  هلية تاو
مبط  ل  بال روة األولف ذواط الوهلية   االتعلإل الناري مسل ب  ياص ءتمثل اي رإيلق النات واي استمبار ة رإيلق النات والتجمية النارية لل

  لنا مصسإا عملية التعلإل الناري المجلجية ضبور ة لم اكسة المعباة 13ر وارريار الوهلية ل  عام  مسل ب التعلإل الناري   لث اس ر ذما
الج ء ص والمتج طص اي علب ردجل ويا األرلام والمعل مات ب بل  لب م ص ال راسة اي الم رسة مو الجامعة ذ بيا قياساف لإجإل المعباة  

ور اق البياذات ومع ألت ذماملا   وماما ألر المعل مات والمعباة  ا لة للتغللب مو التب ءل والتع ءل وارضااة    المهمة والزارص المعل مات
  وذتيجة لنلك لإل اع  طور المعلإل ايتلب 14لنلك ا ر ما ءتعلم  المبط اي الم رسة مو الجامعة ءتياطي مع مبور الزمى وأل ءتجاسل مع ما ا تج 

عملية التليلى لل,لسة  ل اصسإ طور المعلإل اي علب ردجل ويا األرلام ءتمثل اي عملية السإث وروهيذ   رات    علف ال ور التيلل ع اي 
المتعلملى ومل للإل وارجالارلإل  ل   ر ولللإل تمف   ل   رار  وإمساذار    وماما م اع رلإل اكت اب الملارات األساسية المدمة للتغلل  

الإل خلامذ التعلإل الناري  را ة المبصة مماي المتعلإل التي ي اي عملية التعلإل بال بعة التي رجاسس      ومى15علف الموسمت التي ر اوللإل
  تما رت ًّب عملية التعّلإل الناري بمجم عة مى  16و الجل  النع ا ت,يع  نل     لث ءتعلإل و ه,ف اي و  مى الهل صية بعل اف عى األخب ى

، و  رار  ارطراكية وم اهس ، و  رر  علف التعّلإل  جم  ، والمع  ات الج  اة واأل تلاطاة للمتعّلإل، الع امل ؛ مثل عمب الوهذ، وم ت ل هتام 
التعّلإل الناري  والبلئة األوتماسية المجاسسة للتعّلإل، وم ل ال ااع وارراطص لمستمبار  لنا العملية التعّليمية سمات وخلامذ التعّلإل الناري ءتملز  

 :17ل مات، ولي تما ا ريبمجم عة مى الهلامذ وا 
 مباعاص المبوق المبطاة  لى المتعّلملى وريللللا، ومخن  اوات المتعّلإل ورغسار ، و  رار ، والتمامار  بعلى األعتسار.  - 
 م اع ص المتعّلإل علف التيّ ي والت, ر بوسل مامل عى اب ق  نم ول  هارّي واياف للمعباة والملارات الُمباط اكت ا لا.   -
مساللل اره  - التيلل ّاة، وهلك باسته اي  التعليمية  الجظاي واألساللل  التهلذ مى  لتإيلق ل ا .  اليبار  جم   ورإّمل م دوللت   المتعّلإل  اه 

 ومذو,ة اللب اعتياطّاة، ومهتلمة عى با ي األذماط التعليمية األخبل.  
باوعة،  ه ا اع  هلك علف ر ضيإ ل ا ، ومعباة ما ءلزم  مى ول   رإ ء  م ت ل المبط التعليمي وريليم  باألعتماط علف مذظمة التغناة ال  -

 وو ا، وملارات لل ص م للل   الُمباط.  
رإيلق ل ا .   ع,ار المتعّلإل الإب ة الدافّية باختيار ال  ا المجاسل للتعّلإل، واألذو,ة واألساللل الُمباط ارساعلا، ورج لق التي  إل الناري لب ر    -

ومما ري ي ذم ظ ضبورص الت ليإل واألعتبا  بإقيية ار وسامل األرلام وارعمي مصسإا بإ  هارلا إل م ل الإياص .رعز ز وطعإل  عار التعل
االثيااة ارعممية  المتج ط    ًيااة ارعمي  الل مية مع  المعاصبص والتي رتماعل  يارلا  المجتمعات  التعليإل و هاصة اي   سل مى م سام 

  لما رإت    لنا ال سامل مى تمية لاملة مى البياذات والمعل مات والمعباة اي مهتلف 18لم ارا والجامعاتالعلب ة بارا ملمة و ا ل,لسة ا
ممية المجاألت   والتي ر اع لإل اي عملية التعلإل الناري واق ملارات ر ابلا التب ية ارعممية والب مية ر لإل اي استه اي لنا ال سامل ارع

 اي رإيلق مل ا  عملية التعلإل الناري .  بل رص  اجا ية وممل ص ر اع  
 الدراسة امليدانية

 منهج الدراسة
واعتم ت لنا ال راسة علف المجل  الم إي النع   رع  لنا ال راسة مى ال راسات ال صيية التي رل    لف وصف الظالبص المباط طراستلا   

ءل    لف الإل م علف المعل مات طقيية   ر اع  اي رل ر ال ا ع األوتماعي   مى خمم ومع مجظإل للمعل مات المتعلية بالظالبص المباط 
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البالى تموسلة مو يالبص  ل       ورعمل ال راسات الم إية مى خمم ومع المعل مات ب,ب ية مجظمة لتإللل ورم لب ال ضع19طراستلا  
 . 20ال ص م المعل مات طقيية و املة ووافية عجلا

 جمتمع الدراسة
عملية رإ ء  مجتمع السإث رع  مى الإل اله, ات اي عملية السإث العلمي   واي لنا ال راسة امثل المجتمع الممبطات التي ر عف ال راسة  

وامعة بغ اط ( وي تلية التب ية    –ية اي تليات التب ية اي العباق ي تلية التب ية ا ى ر    ل راستلا والتي رتمثل اي معمار الللئة الت ر  
 الجامعة الم تجلب ة (. –األساسية 

 عينة الدراسة 
ة  الجامع  – وامعة بغ اط ( وي تلية التب ية األساسية    –رإل اختيار علجة ال راسة مى معمار الللئة الت ر  ية اي ي تلية التب ية ا ى ر    

( استمارص 96( ممبطص رإل استبوا  ي100الم تجلب ة ( عى اب ق العلجة العو امية الس ي,ة   و    لغ  جإل العلجة عج  ر د ع األستمارص ي
 صالإة   رإل اعتماطلا اي عملية التإللل   

 ( ر د ع العلجة   ل متغلب الج   األوتماعي 1و وم ي

 النسبة العدد  النوع االجتماعي
 60.4 58 ذكور
 39.6 38 إناث

 % 100 96 المجموع
( %60.4( معما ر د ع ماباط العلجة   ل متغلب ي الججس (  لث وار ع ط النت ر بالمبرسة األولف و ج سة  لغا ي  1ء ضإ الج وم ر إل ي 

 ال راسة . ( مى مجم   ماباط علجة 39.6%مى مجم   ماباط العلجة ووار ع ط ارذاث بالمبرسة الثاذية و ج سة  لغا ي

 ( ر د ع العلجة   ل متغلب اله مة 2و وم ي

 النسبة العدد  الخدمة
10-5 45 46.9 

 53.1 51 من اكثر10
 % 100 96 المجموع

  10( سج ات الهببص  لث وار ع ط مى ل ا  خببص اكثب مى ي    ( معما ر د ع ماباط العلجة   ل متغلب ي اله مة2ء ضإ الج وم ر إل ي
( سج ات  10-5(  مى مجم   ماباط العلجة ووار بالمبرسة الثاذية ائة ي% 53.1سج ات واكثب بالمبرسة األولف و ج سة مئ  ة  لغا ي   (  

 الهببص اي مجام الت ر س . ولنا ء م علف ار االلل ماباط العلجة مى مصإاب  ( % 46.9ا كثب و ج سة مئ  ة  لغا ي
 ( ر د ع العلجة   ل متغلب التإللل العلمي 3و وم ي

 النسبة  العدد  التحصيل
 31.3 30 ماجستير 
 68.8 66 دكتوراه

 % 100 96 المجم  
 

العلمي  (  لث وار ع ط مى اإمل  لاطص ال تت راا بالمبرسة  ( معما ر د ع ماباط العلجة   ل متغلب ي التإللل3ء ضإ الج وم ر إل ي
%( مى مجم   ماباط العلجة ووار بالمبرسة الثاذية ائة مى اإمل  لاطص الماو تلب  ج سة مئ  ة  لغا  68.8األولف و ج سة مئ  ة  لغا ي 

 %( . 31.3ي
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 أدوات مجع البيانات 
يإل استمارص خاصة للنا ال راسة ولي سسارص عى مقياا ا تملا علف ار ع مإاور    لث  اعتم  السا ث اي عملية ومع البياذات مى خمم رلم 

الججس   لى ي  للمسإً  ال ام البافية  العجاصب  المإ ر األوم  العلمي    –رجاوم  التب ية    – التإللل  الثاذي ي  المإمب  الهببص (   ورجاوم  سج ات 
ايبات (  ورجاوم المإ ر الثالث يالتب ية ارعممية والب مية    9 تمل لنا المإ ر علف ي  ارعممية والب مية وابيعة استه املا مجلجاف رب   اف ( وا

ايبات (   مما المإ ر البابع اتجاوم ي التب ية ارعممية والب مية والتعلإل الناري (   وا تمل لنا المإ ر    8ووسااة الت ر س ( وا تمل علف ي  
 ايبات ( .  10علف ي  

 حليل الفقرات :  اإلجراءات اإلحصائية لت
 ر اللا   األساااااااااااااااا مى رإللال الميبات الإلاااااااااااااا م علف  يااذاات ءتإل بم وبلاا اربياار علف الميبات الجلا ص اي المقيااا   ورعا  اب ياة      

ال,ب ية  األر اااااااق ال اخلي يعم ة طروة الميبص بال روة الدلية للمقياا( موبار مجاساااااال اي عملية رإللل الميبات ، و نلك لج  السا ث  لف لنا
 اي رإللل ايبات المقياا.     

 ( Item Validityعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )صدق الفقرة 
ول  األسااااال ب  النع ا اااااتعمل اي رإللل ممبطات المقياا والنع اعبب عى م ل صااااا ق الميبص ، وهلك بااجاط معامل األررساط  لى طروة    

ممبطات كل ايبص وال روة الدلية اي المقياا ،  ه رعبب ال روة الدلية عما اقي   األختسار بالمعل ، و نلك رزطاط و طص المقياا  ها م تمل علف 
مبرمعا بال روة الدلية  ولتإيلق هلك اساااااااتعمل السا ثي معامل اررساط  لبسااااااا ر    ربرسط ( ألساااااااتهباج العم ة األررسااية  لى Pearsonاررسااا ف

( اساتمارص ، وعج  م ادذة قيإل األررساط مع قيمة معامل اررساط  لبسا ر الج ولية السالغة 96طروة تل ايبص مى ايبات المقياا وال روة الدلية م ي
 ( ء ضإ هلك . 4( مرمإ مر األررسااات تللا طالة   لاميا ، والج وم  ي 94( وطروة  ب ة ي0.05( عج  م ت ل ي0.20ي

 (التإللل ار لامي لميبات المقياا الثمث  باستعمام مسل ب عم ة طروة الميبص بال روة الدلية  4و وم ي 

 الميبص 
 معامل 

 األررساط 
 الميبص  ال أللة 

 معامل 

 األررساط 
 الميبص  ال أللة 

 معامل 

 األررساط 
 ال أللة 

التربية اإلعالمية والرقمية في  
 التعلم الذاتي

التربية اإلعالمية والرقمية  
 في استخدامها منهجا تربويا 

التربية اإلعالمية والرقمية في التدريس 
 والتلقين 

 دالة 0.56 1 دالة 0.61 1 دالة 0.68 1

 دالة 0.69 2 دالة 0.47 2 دالة 0.55 2

 دالة 0.73 3 دالة 0.49 3 دالة 0.56 3

 دالة 0.62 4 دالة 0.38 4 دالة 0.59 4

 دالة 0.53 5 دالة 0.42 5 دالة 0.57 5

 دالة 0.55 6 دالة 0.32 6 دالة 0.59 6

 دالة 0.49 7 دالة 0.54 7 دالة 0.64 7

 دالة 0.58 8 دالة 0.63 8 دالة 0.65 8

 دالة 0.58 9 دالة 0.60 9
 

  دالة  0.61 10
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و يل  بممل ي ًسات طروات األختسارات األر اق مو ال  ة اي القياا و   رإيق السا ث مى ًسات المقياا   ثبات املقاييس  -
 . ( 5و وم ر إل ي اذظب  ب,ب ية ي الما تبوذساخ ( وهلك باألعتماط علف  ياذات العلجة الدلية ،
 (ًسات الما تبوذساخ 5و وم ي 

 معامل الثبات المقياس  ت

التربية اإلعالمية والرقمية في التعلم  1
 0.79 الذاتي

التربية اإلعالمية والرقمية في   2
 0.61 استخدامها منهجا تربويا 

التربية اإلعالمية والرقمية في التدريس  3
 0.72 والتلقين 

 المبوإة واألودار المئ  ة لميبات مإ ر التب ية ارعممية والب مية وابيعة استه املا مجلجا رب   ا  (األوساط 6و وم ي   

الوسط  النسبة التكرار البدائل  الفقرة  ت
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 الرتبة المئوي 

1 
مو لا مسل  اف ومجلجاف 
ااعمف اي رجمية الثيااة  

 المجتمعية. 

أل مرمق 
 0 0 بو ص

4.19 0.79 83.8 3 
 4.2 4 أل مرمق 
 10.4 10 مإاء 
 47.9 46 مرمق 
مرمق 
 بو ص

36 37.5 

2 
اعتي   ذلا مصسإا 
ضبورص علمية ورب   ة 
 اي ال  ا الإالي . 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

4.29 0.69 85.8 1 
 1.0 1 أل مرمق 
 4.2 4 مإاء 
 55.2 53 مرمق 
مرمق 
 بو ص

37 38.5 

3 
أل مرل اللا عميا 
معبفياف مو علمياف مو 

 رب   اف. 

أل مرمق 
 بو ص

14 14.6 

2.61 1.11 52.2 8 
 37.5 36 أل مرمق 
 26.0 25 مإاء 
 15.6 15 مرمق 
مرمق 
 بو ص

6 6.3 

ر الإل اي رد  ى  4
رل رات واذ,ساعات 

أل مرمق 
 بو ص

0 0 3.9 0.7 78 5 
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مجتمعية موتبتة ل ل  
 البمع العاي  . 

 2.1 2 أل مرمق 
 24.0 23 مإاء 
 56.3 54 مرمق 
مرمق 
 بو ص

17 17.7 

5 
ءت,لل ر ر  لا تميبر 
طراسي   ااة رامة  

 بممبطارلا . 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

4.27 0.79 85.4 2 
 1.0 1 أل مرمق 
 11.5 11 مإاء 
 42.7 41 مرمق 
مرمق 
 بو ص

42 43.8 

6 

ممبطارلا ت ذية اي 
استه املا وأل ريف عج  
  وط وغبافية مو ًيافية 

 مإ طص .

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

3.81 0.74 76.2 7 
 4.2 4 أل مرمق 
 26.0 25 مإاء 
 54.2 52 مرمق 
مرمق 
 بو ص

15 15.6 

7 

مجل  اللب مصلل  
و وتمل علف ممبطات 
م خ هص وم تم ص مى 
 معار  وعل ي مخبل . 

أل مرمق 
 بو ص

16 16.7 

2.58 1.16 51.6 9 
 38.5 37 أل مرمق 
 21.9 21 مإاء 
 15.6 15 مرمق 
مرمق 
 بو ص

7 7.3 

8 

مو لا ماطص رمي ة اي  
المعباة  عملية روسلل 

المبطاة والجمعية  
 لل,لسة. 

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

3.88 0.81 77.6 6 
 6.3 6 أل مرمق 
 20.8 20 مإاء 
 52.1 50 مرمق 
مرمق 
 بو ص

20 20.8 

9 
ر تإق ار رد ر ميبرا 
طراسيا اي الم ارا  

 والجامعات .

أل مرمق 
 بو ص

0 0 
4.07 0.92 81.4 4 

 8.3 8 أل مرمق 
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 13.5 13 مإاء 
 40.6 39 مرمق 
مرمق 
 بو ص

36 37.5 

 المئ  ة لميبات مإ ر التب ية ارعممية والب مية ووسااة الت ر س والتليلى واألودارالمبوإة  األوساط( 7و وم ي   

الوسط  النسبة التكرار البدائل  الفقرة  ت
 المرجح 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 الرتبة المئوي 

1 

ر اع  التب    ر علف  
ر وي  ال,لسة علف  
األسته اي اراجا ي 
 ل سامل ارعمي . 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

4.25 0.7 85 1 
 0 0 أل مرمق 
 8.3 8 مإاء 
 54.2 52 مرمق 
مرمق 
 بو ص

35 36.5 

ر اع  التب    ر علف   2
 الت ر س. رج  ع مساللل 

أل مرمق 
 بو ص

2 2.1 

4.2 0.87 84 3 
 3.1 3 أل مرمق 
 7.3 7 مإاء 
 47.9 46 مرمق 
مرمق 
 بو ص

38 39.6 

3 
أل مو لا  ب سة مى  
التمامجا العلمي ألذلا  

 ماطص ًاذ  ة . 

أل مرمق 
 بو ص

11 11.5 

2.71 1.13 54.2 7 
 40.6 39 أل مرمق 
 20.8 20 مإاء 
 19.8 19 مرمق 
مرمق 
 بو ص

7 7.3 

4 

ر و  التب    ر علف  
كييية األستماطص العلمية  
مى وسامل ارعمي  
ور ييملا اي خ مة  
 العملية التب   ة .

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

4.2 0.64 84 2 
 1.0 1 أل مرمق 
 9.4 9 مإاء 
 58.3 56 مرمق 
مرمق 
 بو ص

30 31.3 
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5 

يااة  رجمي م ارف ًو
التب    ر اي  اجاط  
ابامق ووسامل و ء ص 

 لو جا  .

أل مرمق 
 0 0 بو ص

4.13 0.64 82.6 4 
 1.0 1 أل مرمق 
 11.5 11 مإاء 
 61.5 59 مرمق 
مرمق 
 بو ص

25 26.0 

6 

اًبامية اي طألألرلا  
ومع,يارلا العلمية  
ورممي   ص ورمسلى 
للتب  ع اي ريب ل  
 ور ضيإ األادار .

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

3.9 0.76 78 6 
 6.3 6 أل مرمق 
 15.6 15 مإاء 
 60.4 58 مرمق 
مرمق 
 بو ص

17 17.7 

7 
أل ر لإل اي رإ  ل 
المعل مات  لف معباة  

 وسل ف .

أل مرمق 
 بو ص

9 9.4 

2.57 1.06 51.4 8 
 51.0 49 أل مرمق 
 19.8 19 مإاء 
 12.5 12 مرمق 
مرمق 
 بو ص

7 7.3 

8 
ر اع  علف  دالة  
المبوق المبطاة  لى 
 ال,لسة اي األطار . 

أل مرمق 
 بو ص

2 2.1 

3.97 0.98 79.4 5 
 6.3 6 أل مرمق 
 17.7 17 مإاء 
 40.6 39 مرمق 
مرمق 
 بو ص

32 33.3 

 (األوساط المبوإة واألودار المئ  ة لميبات مإ ر التب ية ارعممية والب مية والتعلإل الناري  8و وم ي  

 الفقرة  ت
الوسط  النسبة التكرار البدائل 

 المرجح 
االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 الرتبة المئوي 

1 

رعزد   رص ال,لسة علف  
استه اي وسامل ارعمي  

ورلمإ الم ا ع  
والوسسات ارلدتبوذية 

 بماعلية . 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

 0 0 أل مرمق  1 86.8 0.69 4.34
 6.3 6 مإاء 
 49.0 47 مرمق 
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مرمق 
 بو ص

42 43.8 

2 
رعمل علف م اع ص  
ال,لسة علف األرريار 
 بالم ت ل العلمي.

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

3.99 0.72 79.8 8 
 3.1 3 أل مرمق 
 16.7 16 مإاء 
 58.3 56 مرمق 
مرمق 
 بو ص

21 21.9 

3 

رعزد ملارات السإث  
وال ص م  لف  

المعل مات وإذجاد 
 الملاي العلمية لل,لسة . 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

4.03 0.75 80.6 7 
 3.1 3 أل مرمق 
 10.4 10 مإاء 
 62.5 60 مرمق 
مرمق 
 بو ص

22 22.9 

4 

رإث ال,لسة علف  
استإ اث مو التمدلب 
باذتاج ريجيات و ء ص  

 اي التعلإل . 

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

4.11 0.83 82.2 4 
 4.2 4 أل مرمق 
 16.7 16 مإاء 
 42.7 41 مرمق 
مرمق 
 بو ص

35 36.5 

5 

ر لإل اي روتا  
ال,الل وع ي التبتلز 
ورإ ء  ا تياوار  

 العلمية . 

أل مرمق 
 بو ص

16 16.7 

2.68 1.2 53.6 10 
 33.3 32 أل مرمق 
 25.0 24 مإاء 
 15.6 15 مرمق 
مرمق 
 بو ص

9 9.4 

6 

ر اع  علف الت اصل  
ومعباة مباكز  

المعل مات العالمية 
للإل م علف  

المعل مات ورإيلق  
 مل ا  التعلإل الناري 

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

4.15 0.74 83 2 
 3.1 3 أل مرمق 
 11.5 11 مإاء 
 53.1 51 مرمق 
مرمق 
 بو ص

31 32.3 
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7 

ر اب  لئة رعليمية 
مب إة لل,لسة مى  
ذا ية ال  ا والجل   

 والممم ر. 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

4.09 0.83 81.8 6 
 6.3 6 أل مرمق 
 5.2 5 مإاء 
 57.3 55 مرمق 
مرمق 
 بو ص

29 30.2 

8 

رعزد ابق م اولة  
األمية الب مية وتييية 
األستماطص مى ارمساذات  
اللاملة التي ر ابلا  
التدجل ويا الإ ءثة اي  
 عملية التعلإل الناري . 

أل مرمق 
 بو ص

0 0 

4.13 0.81 82.6 3 
 3.1 3 أل مرمق 
 17.7 17 مإاء 
 42.7 41 مرمق 
مرمق 
 بو ص

35 36.5 

9 

ر اب  لئة رعليمية رعمل 
علف د اطص ذ سة اعتماط  
ال,الل علف ذم   اي  

 التعلإل . 

أل مرمق 
 بو ص

1 1.0 

4.11 0.87 82.2 5 
 3.1 3 أل مرمق 
 16.7 16 مإاء 
 41.7 40 مرمق 
مرمق 
 بو ص

36 37.5 

10 
أل ر اع  علف ري  إل  
ال ل ف التعليمي 

 م تمب. لل,الل بوسل 

أل مرمق 
 بو ص

6 6.3 

2.97 1.23 59.4 9 
 42.7 41 أل مرمق 
 13.5 13 مإاء 
 22.9 22 مرمق 
مرمق 
 بو ص

14 14.6 

  التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا ل ل ااباط علجة السإثلتعب  علف طور ل
 السا ث بلياالة المبضية اللمب ة اآلرية :ولتإيلق لنا الل    اي 

( بين الوسطين الحسابي والفرضي )النظري( الفراد عينة البحث على مقياس 0.05الفرضية : اليوجد فرق دال احصائيا عند مستوى )
 دور التربية اإلعالمية والرقمية في استخدامها منهجا تربويا. 

لق مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا علف ماباط علجة  وللتإيق مى لنا المبضية   اي السا ث  ت,ب     
السالغ ع طلإل ي  المقياا  لغ ي ابط  (  96السإث  الجتام  مر مت سط طروارلإل علف  ( طروة و اذإبا  معيارع مي ارا 35.21، و   ميلبت 

( test-t( طروة ، و استعمام األختسار التامي ي27( للمقياا والسالغ ي21( طروة ، وعج  م ادذة لنا المت سط مع المت سط المبضيي3.85ي
التامية الج ولية  التامية المإ   ة معلف مى القيمة  القيمة    لعلجة وا  ص ربلى مر المبق طام   لاميا وللالإ المت سط الإ ا ي،  ه تاذا 

 ء ضإ هلك   ( 9( والج وم ي 0.05( وم ت ل طأللة ي95(   روة  ب ة ي1.96والسالغة ي 



   

         

 دور الرتبية اإلعالمية والرقمية يف تعزيز مهارات التعلم الذاتي من وجهة نظر أعضاء             

  

  

 (  9و وم ي   
 األختسار التامي للمبق  لى مت سط العلجة والمت سط المبضي لمقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا 

 جإل  
 العلجة 

المت سط 
 الإ ا ي 

األذإبا  
 المعيارع 

المت سط 
 المبضي

القيمة  
التامية  
 المإ   ة 

القيمة  
التامية  
 الج ولية

طروة 
 الإب ة

م ت ل  
 ال أللة

96 35.21 3.85 27 20.88 1.96 95 0.05 

 
( الف ار طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا عالي ، وهلك ألر المت سط الإ ا ي   9رولب ذتيجة الج وم ي       

  ( األ لامية.للتعب  علف طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى ل ل ااباط tللعلجة معلف مى المت سط الجظبع للمقياا و  أللة ي
(  0.05علجة السإث   ولتإيلق لنا الل    اي السا ث بلياالة المبضية اللمب ة اآلرية :المبضية : ألء و  ابق طام ا لاميا عج  م ت ل ي

ى   لى ال س,لى الإ ا ي والمبضي يالجظبع( ألاباط علجة السإث علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى.وللتإيق م 
(  96لمبضية   اي السا ث  ت,بلق مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى علف ماباط علجة السإث السالغ ع طلإل يلنا ا

( طروة ، وعج  م ادذة  4.05( طروة و اذإبا  معيارع مي ارا ي31.35ابط ، و   ميلبت الجتام  مر مت سط طروارلإل علف المقياا  لغ ي
( لعلجة وا  ص ربلى مر المبق طام  t-test( طروة ، و استعمام األختسار التامي ي24( للمقياا والسالغ ي22المت سط مع المت سط المبضييلنا  

(  95(   روة  ب ة ي1.96  لاميا وللالإ المت سط الإ ا ي ،  ه تاذا القيمة التامية المإ   ة معلف مى القيمة التامية الج ولية والسالغة ي
 ( ء ضإ هلك .    10( والج وم ي 0.05 ل طأللة يوم ت

 (األختسار التامي للمبق  لى مت سط العلجة والمت سط المبضي لمقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى  10و وم ي   
 جإل  
 العلجة 

المت سط 
 الإ ا ي 

األذإبا  
 المعيارع 

المت سط 
 المبضي

القيمة  
التامية  
 المإ   ة 

القيمة  
التامية  
 الج ولية

طروة 
 الإب ة

م ت ل  
 ال أللة

96 31.35 4.05 24 17.81 1.96 95 0.05 

 
( الف ار طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى عالية ، وهلك ألر المت سط الإ ا ي للعلجة 10رولب ذتيجة الج وم ي      

( األ لامية.للتعب  علف طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري ل ل ااباط علجة  tمعلف مى المت سط الجظبع للمقياا و  أللة ي
(  0.05سإث   ولتإيلق لنا الل    اي السا ث بلياالة المبضية اللمب ة اآلرية :المبضية : ألء و  ابق طام ا لاميا عج  م ت ل يال

  لى ال س,لى الإ ا ي والمبضي يالجظبع( ألاباط علجة السإث علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري. 
اي السا ث  ت,بلق مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري علف ماباط علجة السإث السالغ  وللتإيق مى لنا المبضية    

(  5.22( طروة و اذإبا  معيارع مي ارا ي 39.31علف المقياا  لغ ي   ( ابط ،و   ميلبت الجتام  مر مت سط طروارلإل96ع طلإل ي
( طروة ، و استعمام األختسار التامي 30للمقياا والسالغ ي  (23المت سط المبضييطروة ، وعج  م ادذة لنا المت سط مع  

( لعلجة وا  ص ربلى مر المبق طام   لاميا وللالإ المت سط الإ ا ي،  ه تاذا القيمة التامية المإ   ة معلف  t-testي
 ( ء ضإ هلك  11( والج وم ي 0.05( وم ت ل طأللة ي 95(   روة  ب ة ي1.96مى القيمة التامية الج ولية والسالغة ي

 ( 11و وم ي 
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األختسار التامي للمبق  لى مت سط العلجة والمت سط المبضي لمقياا طور التب ية ارعممية  
 والب مية اي التعلإل الناري

 جإل  
 العلجة

المت سط 
 الإ ا ي

األذإبا  
 المعيارع 

المت سط 
 المبضي 

القيمة التامية  
 المإ   ة

القيمة 
التامية 
 الج ولية 

طروة  
 الإب ة 

م ت ل 
 ال أللة 

96 39.31 5.22 30 17.47 1.96 95 0.05 

طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري عالي ، وهلك ألر المت سط الإ ا ي للعلجة معلف  ( الف ار    11رولب ذتيجة الج وم ي       
للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا  األ لامية.(  tمى المت سط الجظبع للمقياا و  أللة ي

  لمتغلب الج   ي هتب ، مذثف(: ولتإيلق لنا الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :المبضية : أل ر و  ابوق طالة   لاميا عج  م ت ل 
 مية اي استه املا مجلجا رب   ا  رسعا لمتغلب الج   يهتب ، مذثف(: ولتإيلق لنا المبضية  اي السا ث ( اي طور التب ية ارعممية والب 0.05ي

 ( ء ضإ هلك :  12( لعلجتلى م تيلتلى ، والج وم ي t-testباستعمام األختسار التامي ي
لب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا لمتغلب (األختسار التامي لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية وا 12و وم ي

 الج   يهتب ، مذثف( 
االنحراف   المتوسط العدد  النوع  العينة

 المعياري 
التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الداللة  الجدولية 

 

96 

  3.57 35.83 58 ذكور

1.98 

 

 إناث دال 1.96
38 34.26 4.11 

طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا لمتغلب الج    يهتب ، مذثف( ( ار لجاف ابق اي  12و تبلى مى الج وم ي
( وطروة  ب ة 0.05( عج  م ت ل ي 1.96للالإ النت ر ، وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة معلف مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي

للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب ( لنا رباض المبضية اللمب ة وريبل الب ءلة.94ي
الفرضية : ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  الج   يهتب ، مذثف(: ولتإيلق لنا الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :

التلقين تبعا لمتغير النوع )ذكر ، أنثى(: ولتحقيق هذه الفرضية قام الباحث ( في دور التربية اإلعالمية والرقمية في التدريس و 0.05)
  ( يوضح ذلك 13( لعينتين مستقلتين ، والجدول ) t-testباستعمال االختبار التائي )

لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى   األختسار التامي(13و وم ي
 رسعا لمتغلب الج   يهتب ، مذثف(

االنحراف   المتوسط العدد  النوع  العينة
 المعياري 

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الداللة  الجدولية 

 

96 

  3.85 32.10 58 ذكور

2.29 

 

 إناث دال 1.96
38 30.21 4.13 
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( ار لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب الج    يهتب ، مذثف( للالإ  13و تبلى مى الج وم ي
( لنا  94وطروة  ب ة ي(  0.05( عج  م ت ل ي1.96النت ر ، وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة معلف مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي 

تب ،  رباض المبضية اللمب ة وريبل الب ءلة.للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب الج   يه
 مذثف(: ولتإيلق لنا الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :

( في دور التربية اإلعالمية والرقمية في التعلم الذاتي تبعا لمتغير النوع 0.05)الفرضية : ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  
 ( يوضح ذلك   14( لعينتين مستقلتين ، والجدول )  t-test)ذكر ، أنثى(: ولتحقيق هذه الفرضية قام الباحث باستعمال االختبار التائي )

 ( 14و وم ي
 ي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب الج   يهتب ، مذثف(األختسار التامي لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق ا

االنحراف   المتوسط العدد  النوع  العينة
 المعياري 

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية 

الدال
 لة

 

96 

  5.09 40.19 58 ذكور

2.07 

 

 إناث دال 1.96
38 37.97 5.20 

 
( ار لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب الج    يهتب ، مذثف( للالإ 14و تبلى مى الج وم ي 

(  94( وطروة  ب ة ي 0.05( عج  م ت ل ي1.96النت ر ، وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة معلف مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي
مبضية اللمب ة وريبل الب ءلة.للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا لنا رباض ال

 لمتغلب التإللل يماو تلب ، طتت راا(: ولتإيلق لنا الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :
( في دور التربية اإلعالمية والرقمية في استخدامها منهجا تربويا  0.05الفرضية : ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

( لعينتين t-testتبعا لمتغير التحصيل )ماجستير ، دكتوراه( : ولتحقيق هذه الفرضية قام الباحث باستعمال االختبار التائي )
 ( يوضح ذلك : 15مستقلتين ، والجدول ) 

 ( 15و وم ي
اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا لمتغلب  ى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية والب مية األختسار التامي لعلجتلى م تيلتل

 التإللل يماو تلب ، طتت راا(
االنحراف   المتوسط العدد  التحصيل  العينة

 المعياري 
التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية 

 الداللة 

 

96 

  4.30 34.67 30 ماجستير 

0.93 

 

1.96 
غير 
 دكتوراه دال

66 35.45 3.64 

 

الج وم ي التإللل  15و تبلى مى  لمتغلب  رب   ا رسعا   التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا  اذ  ليس لجاف ابق اي طور   )
( وطروة  0.05م ت ل ي ( عج   1.96، وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة م ل مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي يماو تلب ، طتت راا(

 ( لنا ريبل المبضية اللمب ة ورباض الب ءلة. 94 ب ة ي
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  للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب التإللل يماو تلب ، طتت راا(: ولتإيلق لنا 
اللمب ة اآلرية :المبضية : أل ر و  ابو  المبضية  يالل   رإل ا تياق  طالة   لاميا عج  م ت ل  التب ية ارعممية 0.05ق  ( اي طور 

ي والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب التإللل يماو تلب ، طتت راا( : ولتإيلق لنا المبضية  اي السا ث باستعمام األختسار التام
لتامي لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية  (األختسار ا16( ء ضإ هلك :و وم ي  16( لعلجتلى م تيلتلى ، والج وم ي  t-testي

 ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب التإللل يماو تلب ، طتت راا( 
االنحراف   المتوسط العدد  التحصيل  العينة

 المعياري 
التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الداللة  الجدولية 

 

96 

  3.95 30.87 30 ماجستير 

0.79 

 

1.96 
غير 
 دكتوراه دال

66 31.58 4.10 

 
( اذ  ليس لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا  لمتغلب التإللل يماو تلب 16و تبلى مى الج وم ي

( وطروة  ب ة 0.05( عج  م ت ل ي1.96، وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة م ل مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي  ، طتت راا(
( لنا ريبل المبضية اللمب ة ورباض الب ءلة.للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب 94ي

 التإللل يماو تلب ، طتت راا(: ولتإيلق لنا الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :
( اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب التإللل  0.05ر و  ابوق طالة   لاميا عج  م ت ل يأل  الفرضية :  

(   17( لعلجتلى م تيلتلى ، والج وم ي  t-testيماو تلب ، طتت راا( : ولتإيلق لنا المبضية  اي السا ث باستعمام األختسار التامي ي
سار التامي لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا  (األخت17ء ضإ هلك :و وم ي 

 لمتغلب التإللل يماو تلب ، طتت راا( 
 التحصيل  العينة

 المتوسط العدد 
االنحراف  
 المعياري 

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الداللة  الجدولية 

 

96 

  5.88 38.87 30 ماجستير 

0.79 

 

1.96 
غير 
 دكتوراه دال

66 39.52 4.93 

( اذ  ليس لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا  لمتغلب التإللل يماو تلب ، 17و تبلى مى الج وم ي
( لنا  94( وطروة  ب ة ي0.05( عج  م ت ل ي1.96السالغة ي ، وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة م ل مى القيمة التامية الج ولية  طتت راا(

 ريبل المبضية اللمب ة ورباض الب ءلة.للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا لمتغلب 
 (: ولتإيلق لنا الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة  10، مكثب مى  10-5اله مة ي 

( في دور التربية اإلعالمية والرقمية في استخدامها منهجا تربويا  تبعا  0.05الفرضية : ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
( لعينتين مستقلتين, t-test: ولتحقيق هذه الفرضية قام الباحث باستعمال االختبار التائي ) (10، أكثر من    10-5لمتغير الخدمة )

 ( 18و وم يذلك :( يوضح 18والجدول) 
 األختسار التامي لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا لمتغلب اله مة  
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االنحراف   المتوسط العدد  الخدمة العينة
 المعياري 

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية 

 الداللة 

 

96 

5-10 45 35.84 4.33  

1.53 

 

1.96 
غير 
أكثر  10 دال

 3.32 34.65 51 من

( اذ  ليس لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجا رب   ا رسعا  لمتغلب اله مة ، وهلك  18و تبلى مى الج وم ي
( لنا ريبل المبضية 94( وطروة  ب ة ي0.05( عج  م ت ل ي1.96ألر القيمة التامية المإ   ة م ل مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي

 ة ورباض الب ءلة. اللمب 
(: ولتإيلق لنا  10، مكثب مى    10-5للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب اله مة ي 

 الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :
التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب اله مة  ( اي طور 0.05أل ر و  ابوق طالة   لاميا عج  م ت ل ي الفرضية :  

(    19( لعلجتلى م تيلتلى ، والج وم ي  t-test: ولتإيلق لنا المبضية  اي السا ث باستعمام األختسار التامي ي (10،مكثب مى  10-5ي
 ( 19ء ضإ هلك و وم ي

 لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا لمتغلب اله مة  األختسار التامي
االنحراف   المتوسط العدد  الخدمة العينة

 المعياري 
التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية 

 الداللة 

 

96 

5-10 45 32.42 4.22  

2.50 

 

أكثر  10 دال 1.96
 3.68 30.41 51 من

-5( ار لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي الت ر س والتليلى رسعا  لمتغلب اله مة وللالإ ي19و تبلى مى الج وم ي
( 94( وطروة  ب ة ي0.05( عج  م ت ل ي1.96وهلك ألر القيمة التامية المإ   ة معلف مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي   ( ،10

 لنا رباض المبضية اللمب ة وريبل الب ءلة. 
(: ولتإيلق لنا 10مى  ، مكثب    10-5للتعب  طأللة المبق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب اله مة ي 

 الل   رإل ا تياق المبضية اللمب ة اآلرية :
( اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب اله مة 0.05أل ر و  ابوق طالة   لاميا عج  م ت ل يالفرضية :  

 20( لعلجتلى م تيلتلى ، والج وم ي  t-test: ولتإيلق لنا المبضية  اي السا ث باستعمام األختسار التامي ي (10، مكثب مى    10-5ي
 ( 20( ء ضإ هلك و وم ي 

 األختسار التامي لعلجتلى م تيلتلى لتعب  المبوق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا لمتغلب اله مة  
االنحراف   المتوسط العدد  الخدمة العينة

 المعياري 
التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية 

 الداللة 

 دال 1.96  5.20 41.16 45 5-10 
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أكثر  10 96
 4.71 37.69 51 من

3.43 

 

 
( ، وهلك  10-5وللالإ ي( ار لجاف ابق اي طور التب ية ارعممية والب مية اي التعلإل الناري رسعا  لمتغلب اله مة  20و تبلى مى الج وم ي

( لنا رباض المبضية  94( وطروة  ب ة ي0.05( عج  م ت ل ي1.96ألر القيمة التامية المإ   ة معلف مى القيمة التامية الج ولية السالغة ي 
 اللمب ة وريبل الب ءلة. 

 االستنتاجات 
 مية اي رعز ز عملية التعلإل الناري مى وولة ذظب معمار موضإا ذتام  ال راسة علف  اجا ية ال ور النع ردطا  التب ية ارعممية والب   -1

 الللئة الت ر  ية اي تليات التب ية اي العباق . 
( ألاباط علجة ال راسة علف مقياا طور التب ية ارعممية والب مية اي استه املا مجلجاف   0.05ر و  ابق طام   لاميا عج  م ت ل ي -2
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